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ပထမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္ျခင္း - ……………….. လ၊ ၂၀၁၆-ခု
ဤလက္စြဲစာအုပ္ ကနဦးမူၾကမ္းျပဳစုေပးေသာ အာရွေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဌာနမွ Gabrielle
Iglesias ႏွင့္ Atiq Kainan Ahmed တို႔အားလည္းေကာင္း၊ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပံ့ပိုးေပးေသာ Philipp Danao အားလည္းေကာင္း Malteser International မွ
အထူးေက်းဇူးဥပကာရတင္ရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးဖက္ဒရယ္၀န္ၾကီးဌာန၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ျပဳစုထုတ္ေ၀ပါသည္။
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မာတိကာ
ေက်းဇူးတင္လႊာ …………………………………………………………………………………………………………………

၁

၁။ နိဒါန္း ………………………………………………………………………………………………………………………….

၅

၂။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ အႏၱရာယ္၏သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား …………………..

၇

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံအႏၱရာယ္ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ………………………………………………………………………

၇

(ခ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈအပါအ၀င္အႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လ ြယ္မႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁၀

(ဂ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မ ႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ျခင္း ……………………

၁၅

(ဃ) အသိပညာ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အသိအျမင္ ………………………………………………………………………….

၁၇

၃။ ရပ္ရြာ၊ ျမိဳ ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္၌ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံ ခန္ ႔ခြဲမႈေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျ ခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈ အေပၚလိုက္ေ လ်ာညီေထြစြာေနထိုင္မႈ ………………………………………………………………….

၂၀

(က) အားလုံးပူ းေပါင္းပါ၀င္ေသာေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္ ႔ခြဲျခင္းဆို သည္မွာအဘယ္နည္ း။ ၄င္းသည္အဘယ့္
ေၾကာင့္အေရးၾကီးပါသနည္း ………………………………………………………………………………………

၂၀

(ခ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚလိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိ ုင္မႈဆိုသည္မွာအဘယ္နည္ း။ ၄င္းသည္
အဘယ့္ေၾကာင့္အေရးၾကီးပါသနည္း ……………………………………………………………………………

၂၃

(ဂ) ရပ္ရြာအဆင့္၊ ျမိဳ ႕နယ္/ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီ းအဆင့္ တို ႔၌ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္ ႔ခြဲမႈ ေပါင္းစည္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ား …………………………………………………………………………….

၂၅

(ဃ) ရပ္ရြာအဆင့္၊ ျမိဳ ႕နယ္/ျပည္နယ္အဆင့္၌ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚလိုက္ေလ်ာညီ ေထြစြာေန
ထိုင္ေရးလုပ္ငန္ းမ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ား …………………………………………………………………………..

၃၆

(င) ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဒဏ္ခံႏိုင္စြ မ္းျမွင့္တင္ေရးအတြက ္ ေပါင္း စည္းခ်ဥ္းကပ္နည္း ………………………

၄၃

(၁) အဆင့္(၁)-ရပ္ရြာေရြးခ်ယ္ျခင္း ………………………………………………………………………………

၄၅

(၂) အဆင့္(၂)-ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း -ရပ္ရြာအေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (အေျခခံအခ်က္
အလက္မ်ားစုေဆာင္ျခင္း) ……………………………………………………………………..

၄၆

(၃) အဆင့္(၃)-ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈအကဲျ ဖတ္ျခင္း ………………………………………………..

၄၇

(၄) အဆင့္(၄)- ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ ်က္မ်ားႏွင့္ဦးစားေပးမႈမ်ား …………………………

၅၀

(၅) အဆင့္(၅)-ေက်းရြာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထု ိင္ေရးေကာ္မတီမ်ား
(VACs)ႏွင့္ ဆက္စပ္အ လုပ္အဖြဲ ႔မ်ားဖြဲ႔စည္ းျခင္းႏွင့္သ င္တန္းေပးျခင္း ……………….

၅၂

(၆) အဆင့္(၆)-ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ……………………

၅၆

(၇) အဆင့္(၇)-အားလုံးပါ၀င္၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း ………………………..

၅၇

(စ) အေထာက္အကူျပဳျခင္း ……………………………………………………………………………………………..

၆၁

၄။ အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္နည္ းလမ္း
မ်ား(အဆင့္-၂ ႏွင့္ ၃) ……………………………………………………………………………………………………..

၆၅

(က) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊ န္ -၁။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအကဲျ ဖတ္ျခင္း ……………………………………………..

၆၅

(ခ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၂။ ပဓာနႏွင့္ဆင့္ပြားစူးစမ္းေလ့လာမႈအပါအ၀င္ အေျခခံေလ့လာမႈမ်ား …..

၆၇

(ဂ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၃။ လူ မႈေရး၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာအေျချပေျမပုံ …

၇၀

(ဃ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊ န္ -၄။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူနယ္ ေျမအေျခအေနစူးစမ္းေလ့လာေရးခရီး ………..

၇၆

(င) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၅။ ရာသီအလို က္ ျပကၡဒိန္ေရးဆြဲျခင္ း …………………………………………….

၇၈

(စ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၆။ (ေဘးအႏၱရာယ္ )သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ျပဇယား ……………………………

၈၁

(ဆ)ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊ န္ -၇။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆ ို င္ရာအလားအလာဆန္းစစ္ေ လ့လာခ်က္ ………..

၈၄

(ဇ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၈။ ထိ ခိုက္ခံရလြယ္ မႈသရုပ္ေဖာ္သစ္ ပင္ ………………………………………….

၈၈

(စ်) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၉။ အထူးအုပ္စုေဆြ းေႏြးပြ ဲ၊ ထိခိုက္ ခံရမႈအလြယ္ဆုံ းသူမ်ားေဖာ္ ထုတ္ျခင္း ..

၉၁

(ည) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၁၀။ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ ဆက္မႈျပဇယား ………………………………

၉၃

(ဋ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၁၁။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈဆန္းစစ္ေလ့လ ာျခင္း ………………………………………

၉၆
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(ဌ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၁၂။ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ပတ္ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအလားအလာ

၉၈

ဆန္းစစ္ျခင္း ……………………………………………………………………..
(ဍ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၁၃။ အနာဂတ္ေျမပုံ ………………………………………………………………….

၁၀၀

(ဎ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၁၄။ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျပဳစုျခင္း …………………………………….

၁၀၂

(ဏ)ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္ -၁၅။ ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏို င္စြမ္းအကဲျဖတ္ခ်က္အစီရင္ခံ စာပုံစံ ……………….

၁၀၅

၅။ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုေဘးဒဏ္ ခံႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနည္းလမ္း မ်ား
(အဆင့္ -၄ မွ အဆင့္-၇ အထိ) ………………………………………………………………………………………….

၁၀၇

(က) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၁။ ထိ ခိုက္မႈ - အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျဖန္႔စီဇယားကြက္ …………………….

၁၀၈

(ခ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၂။ တြဲ ဖက္- ဆက္စပ္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း ………………..

၁၁၀

(ဂ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊန္ -၃။ ျဖန္႔စီဇယားကြက ္ျဖင့္အဆင့္သ တ္မွတ္ျခင္း /အမွတ္ေပးျခင္း …………….

၁၁၁

(ဃ) ေလ့လာနည္းလမ္ းညႊ န္ -၄။ ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္ပုံစံ (၂၀၁၃-ခု၊ Malteser
Internation မွပုံစံကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပင္ဆင္အသုံးျပဳသည္။ ) …………………………………………..

၁၁၅

၆။ ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္ကို ျမိဳ ႕နယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသၾကီ း အဆင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတို း
တက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခင္း …………………………………………………………………………………

၁၂၀

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း ……………………………………………………………

၁၂၀

(ခ) ထိခိုက္ခံရလြယ ္သည့္အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူ မ်ားပါ၀င္မႈ ………………………………….

၁၂၄

၇။ က်မ္းကို းစာရင္း ……………………………………………………………………………………………………………..

၁၂၅

၈။ ေနာက္ဆက္တြ ဲစာရြက္စာတမ္းမ်ား ……………………………………………………………………………………..

၁၂၆

(က) ေနာက္ဆက္တြ ဲ (၁)-လက္ငင္းအကဲျဖတ္ခ်က္နမူနာပုံစံ ……………………………………………………..

၁၂၆
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ဇယားမ်ား
ဇယား-၁။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္အႏၱရာယ္၏ သက္ေရာက္မႈအလားအလာအႏွ စ္ခ်ဳပ္သာဓကမ်ား…

၁၃

ဇယား-၂။ ရပ္ရြာအဆင့္ဘက္ စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံ ခန္ ႔ခြဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာဓကမ်ား ………………….

၂၇

ဇယား-၃။ ျမိဳ ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီ းအဆင့္ ဘက္စုံ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခ န္ ႔ခြဲမႈလုပ္ ငန္းမ်ား
ႏွင့္သာဓကမ်ား …………………………………………………………………………………………………….

၃၂

ဇယား-၄။ ရပ္ရြာအဆင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေ လ်ာညီေထြေ နထိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာဓကမ်ား

၃၇

ဇယား-၅။ ျမိဳ ႕နယ္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွ င့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေ ရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္

၄၀

သာဓကမ်ား …………………………………………………………………………………………………………
ဇယား-၆။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္း ………………………………

၅၇

ပုံမ်ား
ပုံ-၁။ `ဖိအားႏွင့္ေျဖေလ်ာ့မႈ ´ပုံစံ (Wisner ႏွင့္အေပါင္းအသင္းမ်ား၊ ၂၀၀၄-ခု) …………………………………

၁၁

ပုံ-၂။ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမွ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွလာေရး လုပ္ငန္းမူေဘာင္ (Pasteur-၂၀၁၁) ………………..

၁၆

ပုံ-၃။ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲရ ာတြင္ ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံကိန္းမ်ားထည့္သ ြင္းေရးဆြ ဲသည့္
နည္းလမ္းျပကားခ်ပ္ (NEDA-၂၀၀၉-ခုမွ ကူး ယူေဖာ္ျပသည္။ ) ……………………………………………….

၁၂၂

မွတ္စုမ်ား
မွတ္စု-၁။ ဗြီတူးအာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ (Pasteur-၂၀၁၁)အရ အေရးၾကီးသည့ ္ေမးခြန္းမ်ား …………………….

၁၇

မွတ္စု-၂။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ရာသီဥ တုေျပာင္းလဲမႈအေပၚသိျမင္မ ႈ၊ သေဘာထားႏွင့္
အျမင္မ်ား …………………………………………………………………………………………………………….

၁၉

မွတ္စု-၃။ ထင္ျမင္ခ်က္ ႏွင့္ခံယူခ်က္သေဘာထား ………………………………………………………………………..

၂၂

မွတ္စု-၄။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပတ္ ၀န္းက်င္အတားအဆီ းမ်ား ……………………………………………………………….

၂၃

မွတ္စု-၅။ သတင္းအခ်က္အ လက္ရရိွေရးအတားအဆီး ………………………………………………………………..

၂၃

မွတ္စု-၆။ မူ၀ါဒႏွင့္အဖြဲ ႔အစည္းဆိုင္ရာအတားအဆီးမ်ား ……………………………………………………………….

၂၃

မွတ္စု-၇။ ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ ပြားမီ ေက်းရြာရာသီဥ တုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္ေရးေကာ္မတီမွ
ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား …………………………………………………………………………

၅၅

မွတ္စု-၈။ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနစဥ္ ေက်းရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေ ထြေနထုိင္ေရးေကာ္ မတီ
တာ၀န္မ်ား(မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွင္နယ္ -၂၀၁၄) ……………………………………………………..

၅၅

မွတ္စု-၉။ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျပီးေနာက္ ေက်းရြာရာသီ ဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္ေရး
ေကာ္မတီတာ၀န္မ်ား(မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွ င္နယ္ -၂၀၁၄) ………………………………………..

၅၅

ဓါတ္ပုံမ်ား
ဓါတ္ပုံ-၁။ စကၠဴခ်ပ္ေပၚေရးဆြဲ ထားသည့္ေျမပုံနမူနာ(ကင္ည ာႏိုင္ငံ ) (ဓါတ္ပုံ-J. Mercer) ………………………

၇၅

ဓါတ္ပုံ-၂။ ေဒသတြင္းရရိွသ ည့္ပစၥည္းမ်ားအသုံ းျပဳေရးဆြဲ ထားသည့္ေျမပုံနမူနာ(ကင္ည ာႏိုင္ငံ )
(ဓါတ္ပုံ-J. Mercer) ………………………………………………………………………………………………

၇၅

ဓါတ္ပုံ-၃။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံေက်းရြာ တစ္ရာမွ စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးနမူနာကားခ်ပ္ (Theis and Grady, 1991) …

၇၇

ဓါတ္ပုံ-၄။ ရာသီခြင္လိုက္ လုပ္ ငန္းစဥ္ျပဇယားနမူနာ (ဂါနာႏိုင္ငံ ) (Daze et al.,-၂၀၀၉) ……………………….

၈၀

ဓါတ္ပုံ-၅။ ေဘးအႏၱရာယ္သမို င္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ျ ပဇယား (ႏိုင္ဂ်ာႏိုင္ငံ) (Daze et al., -၂၀၀၉) ……………..

၈၃

ဓါတ္ပုံ-၆။ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္အလားအလာဆန္ းစစ္ခ်က္နမူနာ(ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ) ((ဓါတ္ပုံ- J. Mercer) …..

၈၇

ဓါတ္ပုံ-၇။ ထိခုိက္ခံရလြ ယ္မႈ သရုပ္ေဖာ္သစ္ပင္ (ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ ) (ဓါတ္ပုံ-J. Mercer) ……………………..

၉၀

ဓါတ္ပုံ-၈။ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈျပဇယား(ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ ) (ဓါတ္ပုံ-J. Mercer) …………….

၉၅

ဓါတ္ပုံ-၉။ သေကၤတမ်ားျဖင့္ေ ဖာ္ျပထားသည့္ တြဲဖက္ - ဆက္စပ္ႏႈိင္းယွဥ္မႈဇယား (ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ )
(ဓါတ္ပုံ-J. Mercer) ……………………………………………………………………………………………….
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၁၁၁

၁။

နိဒါန္း
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ထုတ္ယူျခင္းတိ႔အ
ု ပါအ၀င္ သက္

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚမ်ားစြာမွီခိုေနရျခင္း၊ ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈနည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသည္ အလြန္အမင္းထိခိုက္ခံရလြယ္သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ဤအေျခ
အေနက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းည့ံဖ်င္းမႈ၊ ေရသယံဇာတမ်ား ဆုတ္
ယုတ္လာမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာမလုံေလာက္မႈႏွင့္ အနာေရာဂါျဖစ္ပာြ းမႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းတို႔အပါအ၀င္ သဘာ
၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး

နိမ့္က်ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ယခင္က

တည္းကရိွႏွင့္ျပီးျဖစ္သည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုး
ျခင္း၊ ငလ်င္၊ ဆူနာမီ၊ မီးေဘး၊ မုန္တိုင္းဒီေရ၊ မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႔မႈ၊ ေျမျပိဳမႈစသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္
မ်ားထပ္ဆင့္က်ေရာက္မႈက ေက်းလက္လူထုအေပၚေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈပိုမိုၾကီးမားလာေစသည္။ ထို႔
အျပင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈ၊ မိုးေရခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ျပင္ျမင့္တက္လာမႈတို႔မွတဆင့္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားက မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ မိုးေခါင္
ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းအပါအ၀င္ အစြန္းေရာက္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ပာြ းလာျခင္းႏွင့္ ပိမ
ု ျုိ ပင္းထန္ျပီး
ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းတို႔ကလည္း လက္ရိွအေျခအေနထက္ ပို၍ဆိုး၀ါးေစသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(MAPDRR)ႏွင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြရေ
ွိ ရးေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္(NAPA)မ်ား

ေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္လ်က္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ေက်းရြာ
လူထုအေနျဖင့္

ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

အဆိုပါစီမံခ်က္ႏွစ္ရပ္၌ခ်မွတ္ထားသည့္မူ၀ါဒမ်ား၊

ဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သိရိွျခင္း၊

မဟာဗ်ဴ

အက်ိဳးခံစားရျခင္းတို႔မရိွေသးေပ။ ေက်းရြာ

မ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါ ဦးဆုံးရင္ဆိုင္ရသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယင္းတို႔
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာမ်ားလည္း
ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထု၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အျခား
မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္လက္တ၍
ြဲ NAPA ႏွင့္ MAPDRR စီမံခ်က္မ်ားတြင္ခ်မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္း
မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းတိုးပြားလာေစေရးအတြက္ အေဆာတလ်င္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္
အထူးလိုအပ္လ်က္ရိွသည္။
ဤလက္စြဲစာေစာင္တြင္ Malteser International ၀န္ထမ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား အေနျဖင့္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ေဘးဒဏ္
ခံႏိုင္စြမ္းတိုးပြားလာေစရန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရြက္
သြားႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ား၊

ယင္းတို႔ႏွင့္ယွဥ္တပ
ြဲ ါလာသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား၊

ေက်းလက္ေဒသမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္

ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္
ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္သည့္
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သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစမည့္

စီမံခန္႔ခြဲေရးနမူနာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထား

သည္။ ထို႔အျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားအတြင္းရိွ ရာသီ
ဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပၚတြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းျမွင့္တင္ေရးေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္းကိုလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ေဘး
ဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံခ်က္မ်ားကို

ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္

ျပည္နယ္အဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္

မည္သ႔ထ
ို ည့္

သြင္းေရးဆြမ
ဲ ည္ကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳမီ အဆိုပါခ်ဥ္းကပ္နည္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ား၊ နည္းလမ္း
မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။
(((((၀)))))

အေရးၾကီးသည့္ေ၀ါဟာရဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ဤေ၀ါဟာရဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို

ကုလသမဂၢ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါး

ေရးမဟာဗ်ဴဟာ(UNISDR) ရုးံ (၂၀၀၉-ခုႏစ
ွ ္)ေ၀ါဟာရဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားထားပါသည္။
ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆိုသည္မွာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပာြ းလာမႈႏွင့္ ယင္း
၏ထိခိုက္ဆုံးရွဴံးႏိုင္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားေပါင္းစည္းေနသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။
အႏၱရာယ္ - အသက္ဆုံးရွဴံးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ သက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆုံးရွဴံးမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးတို႔ပ်က္ျပားမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အလားအလာရိွေသာျဖစ္ရပ္၊ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ယင္း
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရုတ္ျခည္းက်ေရာက္သည့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ၊ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးပြားလာသည့္ အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေစ သဘာ၀ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္ေစျဖစ္ေပၚသည့္အႏၱရာယ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈဆိုသည္မွာ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ရပ္၏ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမႈမ်ားအား ခံႏိုင္ရည္မရိွ
သည့္ ထိခိုက္လြယ္ေစႏုိင္သည့္ လူမ်ား၊ လူမႈေရး၊ ရုပ္ပိုင္း၊ စီးပြားေရး၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္အခ်က္
အလက္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အသိုင္အ၀န္းတစ္ခု၏လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ခံ
ရလြယ္မႈသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၊ လူ႔အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုစီၾကား ကြျဲ ပားျခားနားမႈရိွ
တတ္သည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုသည္မွာ ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခု၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုအ
တြင္းရိွ စြမ္းပကား/ခံႏိုင္အား၊ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း၊ ရင္းျမစ္စြမ္းအားအစုအေပါင္းျဖစ္ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္
သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္
လည္းေကာင္း၊ တုံ႔ျပန္ရင္ဆိုင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ယင္းစြမ္းအားအစုအေပါင္းကိုအသုံးျပဳႏိုင္သည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုသည္ ရပ္ရာြ ေဒသ/လူ႔အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုအား ျပင္းထန္သည့္ ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးမႈ
ျဖစ္ေစျပီး ယင္းပ်က္စီးဆုံးရွဴံးမႈတြင္ လူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုံးရွဴံးမႈ၊
ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးမႈ၊ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္သည့္ေဘးဒုကၡႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမႈ၊ လူမႈအသိုက္အ၀န္း
တစ္ခုကအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္သယံဇာႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားမ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈတို႔ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ဆုံးရွဴံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ဆ
ႈ ိုသည္မွာ

ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊

ၾကိဳတင္ျပင္

ဆင္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္း
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လမ္းမ်ားမွတဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏မေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ေရွာင္ရွားရန္၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္
သို႔မဟုတ္ လႊဲဖယ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုသည္မွာ သဘာ၀အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္
ေစ ေပၚေပါက္လာျပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ကာလရွည္ၾကာစြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ မိုးေလ၀သႏွင့္ရာ
သီဥတုဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚမႈပုံစံမ်ားေျပာင္းလဲလာမႈျဖစ္သည္။
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္၊ ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္သည့္ ရာသီ
ဥတုႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေနမ်ား ဥပမာ-အပူခ်ိန္ႏွင့္
မိုးေရခ်ိန္အတက္အက်ျဖစ္ေပၚေနျခင္းစသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္ျခင္း

အပါအ၀င္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္တားဆီး
ျခင္း၊ ေလ်ာ့ပါးေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမဆ
ႈ ိုသည္မွာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ ရပ္ရာြ မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေဘး
အႏၱရာယ္တစ္ရပ္၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈ၊ အက်ိဳးဆက္ေလ်ာ့ပါးေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
မႈ၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အလိုက္အထိုက္ေနထိုင္ႏိုင္မႈ၊

ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထိ

ေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြက်င့္သုံး
ေနထိုင္ႏိုင္မႈျဖစ္သည္။
(((((၀)))))

၂။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္အက်ိဳးဆက္မ်ား
ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ အဆိုပါေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔
အျပင္ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

အေရးပါသည့္အသိ

အျမင္၊ ဗဟုသုတႏွင့္ခံယူခ်က္သေဘာထားတို႔ကို ဤအခန္းတြင္အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွတ္တမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ငလ်င္၊ ဆူနာမီ၊ မုန္တိုင္း၊ မုန္တိုင္းဒီေရ၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈ၊ ေျမျပိဳမႈ၊ မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႔
မႈ၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္၊ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးစုံျဖစ္ပာြ လ်က္ရိွသည့္အတြက္
ကမၻာေပၚတြင္ သဘာ၀ေဘးအက်ေရာက္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
အနက္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ဆူနာမီလိႈင္းအႏၱရာယ္ႏွစ္ခုမွအပ က်န္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ ရာသီဥတုႏွင့္
ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အ
လက္မ်ားအရ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ႏွစ္အထိျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္သဘာ၀ေဘးမ်ားအနက္ မီးေဘး
အႏၱရာယ္ ၇၃-ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး အစဥ္လိုက္အားျဖင့္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈ ၁၂-ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ၊ ေရ
လႊမ္းမိုးမႈ ၁၁-ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငလ်င္၊ ဆူနာမီႏွင့္ ေျမျပိဳမႈအပါအ၀င္အျခားအႏၱရာယ္ျဖစ္ပာြ းမႈ ၄-ရာခိုင္ႏႈန္း
ရိွသည္။ (၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဦးစီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ) ၂၀၀၈-ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
နာဂစ္မုန္တိုင္းသည္ လူ႔အသက္ေပါင္း ၈၄၅၃၇ ဆုံးရွဴံး၍ လူေပါင္း ၂.၄ သန္းထိခိုက္ခံစားရမႈနွင့္အတူ ျမန္
မာနိုင္ငံမွတ္တမ္းတြင္ အဆိုး၀ါးဆုံးသဘာ၀ေဘးၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱ
ရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္8|Page

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧျပီလ၊ ေမလမ်ားႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအ
ထိ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ားက်ေရာက္ေလ့ရိွျပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တစ္ရာကာလမွတ္တမ္းမ်ားအရ ယင္းတို႔ကို
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းက်ေရာက္သည့္လမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေလးဆယ္အတြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဓိကဆုိင္ကလုန္မုန္တိုင္းၾကီး(၈)ခု၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး ယင္းတို႔မာွ စစ္ေတြ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း
(၁၉၆၈-ခုႏွစ)္ ၊

ပုသိမ္မုန္တိုင္း(၁၉၇၅-ခုႏစ
ွ ္)၊

ကလုန္းမုန္တိုင္း(၁၉၉၄-ခုႏစ
ွ ္ )၊

မာလာ

ဂြဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(၁၉၈၂-ခုႏစ
ွ ္)၊

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(၂၀၀၆-ခုႏစ
ွ ္)၊

ေမာင္ေတာ

အကက္ရ္ွ

ဆိုင္

ဆိုင္ကလုန္း

(၂၀၀၇-ခုႏွစ)္ ၊၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း(၂၀၀၈-ခုႏစ
ွ ္)ႏွင့္ ဂီရီမုန္တိုင္း(၂၀၁၀-ခုႏစ
ွ ္)တို႔ျဖစ္သည္(မိးု /ဇလ-၂၀၀၉)။

မုန္တိုင္းဒီေရလိႈင္းမ်ား။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးကမ္းရိုးတမ္းႏွင့္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ကမ္းရိးု တမ္းေဒသ
မ်ားသည္ မုန္တိုင္းဒီေရတက္ေရာက္ေလ့ရိွသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္
စဥ္ အသက္ဆုံးရွဴံးမႈ၏၉၀-ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဆိုပါမုန္တိုင္းဒီေရလိႈင္းမ်ားတက္လာသည့္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳး
ဆက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္(မိးု /ဇလ-၂၀၀၉)။

ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား။ ယခင္ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏အသက္အိုးအိမ္စည္း
စိမ္မ်ားဆုံးရွဴံးပ်က္စီးျခင္း၊ အေရးၾကီးသည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၊ ေရေလွာင္တမံမ်ားရိွေရမ်ားညစ္ညမ္း၍ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေမလလယ္ႏွင့္ ေအာက္
တိုဘာလၾကား ရြာသြန္းသည့္မိုးေရခ်ိန္အားလုံးနီးပါးေၾကာင့္ အဆိုပါကာလအတြင္း ေရလႊမ္းမိုးမႈပုံမွန္ျဖစ္
ေပၚေလ့ရိွသည္။ ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္မ်ား(ျမစ္ကမ္းေဘးေဒသမ်ား)တြင္ ပုမ
ံ န
ွ ျ္ မစ္ေရၾကီးမႈျဖစ္ေပၚေလ့ရသ
ွိ ည္။
သာမန္အားျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ားျဖစ္ျပီး ျမစ္အထက္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ လွ်ပ္တျပက္ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္
ေျမျပိဳမႈမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဒသအလိုက္ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား အခ်ိန္
အခါအလိုက္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ (မိုး/ဇလ-၂၀၀၉)။

ေျမျပိဳမႈမ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္းကုန္းေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဘက္ေတာင္ကုန္းေဒသ၊ အ
ေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားတြင္

အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေျမျပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။

အေနာက္ဘက္ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ ေျမျပိဳမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားေလ်ာ/ျပိဳဆင္းျခင္း၊ ေျမ
ၾကီးမ်ားျပိဳက်ျခင္း၊ ရႊံ႕ရည္မ်ားစီးဆင္းျခင္းအပါအ၀င္ ေျမျပင္ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိပ
ု ါေဒသ
သည္ လူေနက်ဲသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ လူေနထိုင္ရာေနရာမ်ားထက္ အေျခခံအ
ေဆာက္အအုံမ်ားကိုသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္(မိးု /ဇလ-၂၀၀၉)။

အပူပိုင္းဇု/ံ မိုးေခါင္ျခင္း။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အပူပိုင္းဇုံသည္ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မေကြးတိုင္းေဒသ ၾကီး၊
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး(ေအာက္ပိုင္း)အတြင္း

ခရိုင္ေပါင္း(၁၃)ခရိုင္ရိွ

ျမိဳ႕နယ္

(၅၄)ျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွျပီး ႏိုင္ငံစုစုေပါင္းအက်ယ္အ၀န္း၏ ၁၀-ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ခန္႔ရိွသည္။ မိုးနဲရပ္၀န္းေဒသ
တြင္း က်ေရာက္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးရြာသြန္းသည့္မိုးေရခ်ိန္မွာ လက္မ(၄၀) ေအာက္ေလ်ာ့နည္း
သည္(မိးု /ဇလ-၂၀၀၉)။

မီးေဘးအႏၱရာယ္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျဖစ္မ်ားဆုံးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။
အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဧရာ၀တီ၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိ႔တ
ု ြင္ မီးေလာင္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚျပီး
မီးေလာင္မႈစုစုေပါင္း၏ ၆၃-ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလအထိကာလသည္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္
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ပြားမႈမ်ားျပီး တစ္ႏွစ္လ်င္ မီးေလာင္မႈေပါင္း(၉၀၀)ခန္႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသျဖင့္ လူတို႔၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္
မ်ားဆုံးရွဴံးလ်က္ရိွသည္(မိုး/ဇလ-၂၀၀၉)။

ေတာမီးေလာင္မႈမ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတာမီးေလာင္မႈမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ အေပၚယံေလာင္
ကၽြမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္

အျဖစ္မ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး

ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ျပီး

ေမလအထိျဖစ္ေပၚ တတ္သည္။ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအမ်ားစုတြင္
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ပဲခူး၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ မႏၱေလး၊ ရခိင
ု ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္
မီးခိုးမ်ားျဖစ္ေပၚေစျပီး

ေတာမီးမ်ားပိုမိုေလာင္ကၽြမ္းတတ္သည္။

လူေနေဒသ

မ်ားအေပၚ

ေတာမီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္

ဆိုး၀ါးသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္(မိးု /ဇလ-

၂၀၀၉)။

ဆူနာမီ။ ကီလိုမီတာေပါင္း ၂၄၀၀ ရိွျမန္မာနိုင္ငံကမ္းရိုးတမ္းကို အပိုင္း(၃)ပိုင္းခြျဲ ခားထားျပီး ယင္းတို႔
မွာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ကမ္းရိုးတမ္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ အလယ္ကမ္းရိုးတမ္းႏွင့္ ေတာင္
ပိင
ု း္ တနသၤာရီကမ္းရိုးတမ္းတို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ဆူနာမီျဖစ္ေပၚခဲ့စဥ္ ကြန္ပ်ဴတာ
ျဖင့္တြက္ခ်က္ထားသည့္ ဆူနာမီပမာဏအရ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဆူနာမီျဖစ္ေပၚနိုင္မႈႏွင့္ ဆူနာမီလိႈင္းရိုက္ခတ္
နိုင္မႈမွာ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ နည္းပါးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္
ကမ္းေျခေရတိမ္ပိုင္းက်ယ္ျပန္႔မႈက ဆူနာမီလႈိင္းအျမင္႔ကိုအားျဖည့္ေပးရာေရာက္သည့္အတြက္ ဆူနာမီလိႈင္း
အႏၱရာယ္အနည္းငယ္ၾကီးမားႏိုင္သည္ (မိးု /ဇလ-၂၀၀၉)။

ငလ်င္လႈပ္ျခင္း။ ေျမငလ်င္(ဆိုက္စမစ္)တိုင္းထြာခ်က္အရ ျမန္မာနိုင္ငံကို ငလ်င္ေဒသသုံးခုခြျဲ ခား
ထားသည္။ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ၊ ဗဟိုေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင္-့ ယူနန္ေဒသတို႔ျဖစ္သည္။
လူသိမ်ားသည့္္ (၁၀၀၀ ကီလိုမီတာအရွည္ရိွ)စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေပၚရိွ ဗဟိုေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏွစ္
ဆယ္ရာစုအတြင္း အနည္းဆုံးငလ်င္ၾကီး(၁၈)ၾကိမ္လႈပ္ခ့သ
ဲ ည္။ အျခားငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာၾကီးတစ္ခုမွာ
ရွမ္းကုန္ျပင္ျမင္အေနာက္ပိုင္းတြင္ရိွျပီး ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန္႔ရွည္လ်ားသည့္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကီးဆုံးလႈပ္ခ့သ
ဲ ည့္ငလ်င္မွာ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေျမာက္ဘက္ေပၚ
တြင္ ၁၉၁၂-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၃)ရက္၌လႈပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ရစ္ခ်တာစေကး ၈ အဆင့္ရိွငလ်င္ၾကီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္
ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄)ရက္တြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၈ ျပင္အားရိွ ငလ်င္တစ္ခု
လႈပ္ခ့သ
ဲ ည္ (မိးု /ဇလ-၂၀၀၉)။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ။ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈ
ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးမိုးေရးခ်ိန္ပိုမ်ားလာျခင္း (မွတ္ခ်က္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ဥပမာ-ပဲခူးတိုင္းေဒ
သၾကီးတြင္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္) ကို ရင္ဆိုင္ခ့ရ
ဲ ျပီးျဖစ္သည္။ အေနာက္ေတာင္
မုတ္သုန္ရာသီတိုေတာင္းလာျပီး

အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ျပင္းထန္မႈပိုမိုၾကီးမားလာ

သည္ (ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ၂၀၁၂-ခုႏစ
ွ ္)။ အနာဂတ္ရာသီဥတု ခန္႔မွန္း
ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အပူခ်ိန္ျမွင့္တက္လာျခင္း၊ မိုးတိမ္မ်ားေလ်ာ့ပါးလာျပီး မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႔မႈကာလပို၍
ရွည္လာျခင္း၊ မိုးရာသီအတြင္း မိုးေရခ်ိန္အတက္အက်ပို၍ၾကီးမားလာျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပာြ းလာ
ျခင္း၊ မုတ္သုတ္ရာသီအခ်ိန္ေစာဆုတ္ခြာျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈ၊ မိုးၾကီးျခင္း၊ အပူခ်ိန္မ်ား
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အလြန္အမင္းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းတိ႔အ
ု ပါအ၀င္ အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ား ပိ၍
ု
ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပာြ းျခင္းတိ႔ပ
ု ါ၀င္သည္(ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္)။
(ခ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ
အေၾကာင္းရင္းမ်ား
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ရပ္အတြင္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္

ျဖစ္လာနိုင္ဖယ
ြ ္ရိွသည့္ေဘး

အႏၱရာယ္အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ရပ္ရြာေဒသမ်ား၏တုံ႔ျပန္မႈမွာတေျပးညီမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ရပ္ရြာေဒသ
တစ္ခုတြင္ရိွေနသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအရ

ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခု

ရင္ဆိုင္ရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအလိုက္
တုံ႔ျပန္ပုံမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ရပ္သည္ မလိုလားအပ္သည့္
သဘာ၀ေဘးအျဖစ္သို႔ေျပာင္းသြားမည္မဟုတ္ေပ။
ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ =

ေဘးအႏၱရာယ္ x ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ
စြမ္းေဆာင္ရည္

ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေလ့ရိွသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အေရအတြက္အနည္းငယ္ျဖင့္ေနထိုင္သူမ်ား၊
ေျမျပင္အေနအထားအရေမ့ေလ်ာ့ခံရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသျဖင့္ လူမႈေရးအရဖယ္က်ဥ္ခံရသူမ်ား၊ မိမိတို႔၏
ပကတိအေျခအေနကိုထုတ္ေဖာ္တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွသျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးအရဖယ္က်ဥ္ခံရသူမ်ားမွာ

အထိခိုက္ခံ

ရဆုံးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရွင္သန္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ဥပမာ-အိမ္ရာမ်ား၊ ေရရရိွေရး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကၽြႏ
ဲ ြားတိရိစၧာန္ေမြးျမဴမႈ၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈ၊ အလုပ္
အကိုင္ရရိွမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမရရိွမႈအစရိွသည္တို႔အေပၚတြင္ မွီခိုအားထားေနရသည္။ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား
သည္

အႏၱရာယ္ရိွေသာအေျခအေနတြင္ရိွေနပါက

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္

ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးမႈအလား

အလာ ပို၍ၾကီးမားသြားနိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္အက်ိဳးဆက္မ်ား
ကို ခံႏင
ုိ စ
္ ြမး္ မရိသ
ွ ည့အ
္ တြက္ အခ်ိဳ႕ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အႏၱရာယ္မ်ားေသာအေျခအေနတြင္ရိွေန
သည္  စီးပြားေရးအားနည္းခ်က္-ဥပမာ ပ်က္စီးလြယ္ေသာသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း၊ ေခ်းေငြမရ
ရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ စုေဆာင္ေငြမရိွျခင္း
 သဘာ၀အေၾကာင္းရင္း-ဥပမာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွသည့္သဘာ၀ရင္းျမစ္ေပၚအမွီျပဳေနရျခင္း၊
ေျမခိုင္ခန္႔မႈမရိွျခင္း
 ရုပ္ပစၥည္းအားနည္းခ်က္-ေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ားအရည္အေသြးမေကာင္းျခင္း၊

တည္ေန

ရာ မေကာင္းျခင္း၊ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမလုံေလာက္ျခင္း
 လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အားနည္းခ်က္-ကၽြမ္းက်င္မႈ၊

အသိပညာဗဟုသုတခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊

ထိခိုက္ခံရ

လြယ္အုပ္စုမ်ားရိွေနျခင္း၊ ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားျခင္း
 လူမႈေရးအားနည္းခ်က္-ရပ္ရာြ မ်ားစည္းကမ္းမဲ့ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအားနည္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္
သူသို႔သတင္းေပးမႈအားနည္းျခင္း၊အသိအျမင္နည္းပါးျခင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္သဘာ၀သယံဇာတ
စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေလးမထားျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေပၚ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈအနည္း
အက်ဥ္းသာရိွျခင္း
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အထက္ပါအေျခအေနမ်ားကို `ထိခုိက္ခံရလြယ္ေသာအေျခအေန´မ်ားဟုဆိုႏိုင္ျပီး တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္
ရပ္ရာြ ေဒသမ်ားေပၚတြင္က်ေရာက္ေနသည့္ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနမ်ားတည္ရိွေနသည္။ အဆို
ပါဖိအားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သတိမမူမိၾကေပ။ ယင္းတို႔သည္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရခက္ခဲသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔
သည္ ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ `ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈႏွင့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအျဖစ္´ပါ၀င္ေနသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္ ဗဟိုႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ား(ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈ)မွခ်မွတ္သည့္ အရည္အေသြးမမီသည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္း (ျဖစ္
စဥ္)မ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားအၾကီးအက်ယ္ျပဳန္းတီးေစရန္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳရာေရာက္ျပီး ယင္းအ
ေျခအေနသည္ သစ္ေတာအနီးတြင္တည္ရိွသည့္ရပ္ရာြ မ်ားအတြက္ ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာအေျခအေနမ်ား
ပိမ
ု ၾုိ ကီးမားလာေစသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ `ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈႏွင့္ျဖစ္စဥ္´မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ား ဥပမာ-စီးပြားေရး၊ လူဦးေရႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
္ ာျဖစ္စဥ္
မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာျပီး ယင္းအေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ရပ္အတြင္း
အာဏာခြေ
ဲ ၀မႈကို ထင္ဟပ္လ်က္ရိွသည္။ ပုံ(၁)တြင္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈတိုးပြားလာသည့္အေနအထားကို
ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္း ကို `ဖိအားႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ´ပုံစံဟုေခၚဆိုသည္ (Wisner ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား၊ ၂၀၀၄ခုႏွစ္)။
ပုံ(၁)- `ဖိအားႏွင့္ေျဖေလွ်ာ့မ´
ႈ ပုစ
ံ ံ (Wisner ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား၊ ၂၀၀၄-ခုႏစ
ွ ္)

ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈတိုးပြားျခင္း
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၁
အႏၱရာယ္ျဖစ္ရသည့္အ

၂
ျပင္းထန္းေသာဖိအား

ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား


ေဒသဆိုင္ရာ
အသင္းအဖြမ
ဲ ်ား



စြမ္းအား



ဖြစ
ဲ ည္းမႈမ



ေလ့က်င္သင္ ၾကားမႈ



သင့္တင့္ေသာ

သယံဇာ

စနစ္


တည္ေနရာ


အကာအကြယ္မဲ့ေ

အေဆာက္အအုံမ်ား



ေဒသဆိုင္ရာ

၊

ေစ်းကြက္

အေျခခံအေဆာက္

သတင္းစာ

အအုံ မ်ား





လြတ္လပ္ခြင့္

ျပိဳကြလ
ဲ ြယ္ေသာ

အမ်ားျပည္သူ

စီးပြားေရး

ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္



စံႏႈန္းမ်ား



လူဦးေရအလ်င္

အႏၱရာယ္မ်ားေသာ

ား


အျမန္တိုးပြားမႈ


၀င္ေငြအဆင့္အတန္
း နိမ့္က်ျခင္း

ျမိဳ႕ျပမ်ား အလ်င္

ထိခိုက္ခံရလြယ္

အျမန္တိုးပြားမႈ

လူအဖြအ
ဲ စည္း



စစ္အသုံးစရိတ္



ေၾကြးျမီျပန္လည္



သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ



စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ
က်ဆင္းျခင္း

ျပည္တြင္း

သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်

ေမခရိုအင္အားစုမ်ား

ေပးဆပ္မႈအခ်ိန္စာရင္း
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အႏၱရာယ္မ်ားေသာ

အရင္းအႏွီး

စီးပြားေရး
စနစ္





အေတြးအျမင္စနစ္
ႏိုင္ငံေရး

သဘာ၀ရုပ္၀န္းက်င္

သာ

တမ်ား



ျပိဳကြလ
ဲ ြယ္ေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈ

်ား


ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ
အေျခအေနမ်ား

ေၾကာင္းရင္း

ကန္သတ္ခ်က္မ်ား

၃



အႏၱရာယ္ရိွေသာ
အထူးအုပ္စုမ်ား



ေဒသဆိုင္ရာအသင္
း အဖြမ
ဲ ်ားမရိွျခင္း

လူထုျပဳမႈေဆာင္ရြက္ပုံ


သဘာ၀ေဘးအတြ

ေ

ေ

ထ

ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသည္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလအ
လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သိသာထင္ရွားစြာျခားနားမႈရိွသည္။ လူမႈအသိက
ု ္အ၀န္းတစ္ခုအတြင္းရိွ ထိခိုက္
ခံရလြယ္သူမ်ား/အုပ္စုမ်ား ဥပမာ-အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူ
မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားစသည္တို႔အတြက္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈအေနအထားဆန္းစစ္သုံးသပ္ရာတြင္ အထူးအ
ေလးထားစဥ္းစားရန္လိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ လူမႈ
အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ(ႏွင့္စမ
ြ ္းေဆာင္ရည္)ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေပၚ ယင္းတို႔
၏တု႔ျံ ပန္မႈမ်ားအေပၚတြင္တည္မီေနသည္။ အကယ္၍ ယခင္ကတည္းက ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈအဆင့္ျမင့္မား
ေနလ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္စု၊ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတို႔အေပၚက်ေရာက္မည့္ေဘးအႏၱရာယ္အက်ိဳး
ဆက္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ပို၍ျပင္းထန္ျပီး လြတ္ေျမာက္ရန္ခယ
ဲ ဥ္းသည့္ ဆိုး၀ါးေသာ အေျခအေန
သို႔အျမန္ဆုံးေရာက္ရိွသြားႏိုင္သည္။ ဥပမာ-သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားဆုံးရွဴံးျခင္းသည္ အစာအစာမလုံေလာက္
မႈျဖစ္ေစျပီး အစားအစာမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ေရာဂါဘယပိုမိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္ရုံမက သက္ေမြးလုပ္ငန္း ဆုံး
ရွဴံးမႈေၾကာင့္ ၀င္ေငြဆုံးရွဴံးျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ စရိတ္တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ေဘးအႏၱရာယ္
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ား(ဇယား-၁)သည္ ယခင္ရိွႏွင့္ျပီးျဖစ္သည့္ ထိခိုက္ခံရ
လြယ္ေသာအေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစမည္ျဖစ္သည္။
(((((၀)))))
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ဇယား(၁)။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္အႏၱရာယ္၏သက္ေရာက္မႈအလားအလာအႏွစ္ခ်ဳပ္နမူနာမ်ား
လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ
ထိခိုက္မႈ
 ေရာဂါဘယထူေျပာမႈ
ႏွင့္ေသဆုံးမႈ

လူမႈေရးထိခိုက္မႈ
 ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာ

စီးပြားေရးထိခိုက္မႈ
 သက္ေမြးလုပ္ငန္းႏွင့္၀င္ေငြ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ
 ေနအိမ္မ်ားဆုံးရွဴံးမႈ -

သဘာ၀ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ
 သက္ေမြးမႈအတြက္

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ
 ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ

ျပည္သူမ်ားအေပၚ အလြဲ

ရလမ္းမ်ားဆုံးရွဴံးမႈေၾကာင့္

ရင္းျမစ္အကန္႔အသတ္

ေျမေပၚမွီခိုေနရမႈ/ ၀မ္း

မ်ားထံမွပံ့ပိုးကူညီမႈ

သုံးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

မိသားစုမ်ားရပ္တည္ႏိုင္ေရး

ၾကားမွ ျပန္လည္တည္

စာအတြက္စိုက္ပ်ိးထား

မရျခင္း၊ အကန္႔အ

အျမတ္ထုတ္အသုံးခ်မႈ

အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္

ေဆာက္ရန္လိုအပ္မႈ

သည္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈ

သတ္ျဖင့္သာရျခင္း

အႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္မႈ

သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္
 သက္တမ္းတိုသီးႏွံမ်ား

 ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ

ကိုင္လာရမႈ
 အစားအစာရွားပါးမႈ

 လူမႈအသိုက္အ၀န္းခ်ိတ္

 စရိတ္မတတ္ႏိုင္သည့္

 ရပ္ရြာေဒသ၏အေျခခံ

ဆက္မႈႏွင့္ ရရိွႏိုင္သည့္

မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေရ

အေဆာက္အအုံမ်ား

မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈႏွင့္ ေရ

အဖြ႔တ
ဲ ြင္ ရပ္ရြာလူ

အေထာက္အကူမ်ား ယုိ

ရွည္တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္

ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးမႈ -ဥပမာ

ရွည္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား

ထု၏ထုတ္ေဖာ္ေျပာ

ယြင္းပ်က္ျပားမႈ

ရရိွေရးႏွင့္ ေဆးကုသခြင့္ရရိွ

အစည္းအေ၀းခန္းမမ်ား၊

က်ဆင္းလာမႈ

ဆိုမႈမ်ားမရိွျခင္း

ေရးအေပၚထိခိုက္လာမႈ

ဘာသာေရးအေဆာက္
အအုံမ်ား

 ၀င္ေငြရလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

 ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

အတြက္ ေလ့က်င့္

ေပးအပ္မည့္ေထာက္ပံ့မႈ

သင္ၾကားမႈႏွင့္ပံ့ပိုးကူ

မ်ားမရရိွမႈ

ညီမႈမရိွျခင္း

 ေငြေခ်းငွားခြင့္မရိွျခင္းႏွင့္ ေငြ
စုေဆာင္းႏိုင္မႈမရိွျခင္း

 ေသာက္သုံးေရအတြက္
အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း သို႔

 အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္း
လာမႈ

 မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံ
လုပ္နည္းမ်ားသည္

မဟုတ္ မသန္႔ရွင္းေသာ

ရပ္ရြာလူထုအတြက္

ေရမ်ားသုံးစြေ
ဲ နရမႈ

အေထာက္အကူ
မျဖစ္ျခင္း
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ရာသီဥတုႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏အက်ိဳးဆက္
မ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သလို ကာလရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
ပင္လယ္ေရျမင့္တက္လာမႈ၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ မိုးေရခ်ိန္အတက္အက်ျမင့္မားလာမႈအပါအ၀င္ အျခားေသာ ရာသီ
ဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ လူ႔အသိုက္အ၀န္းအေပၚ အကန္႔အသတ္မရိွဘဲတျဖည္းျဖည္းထိခိုက္
လ်က္ရိွသည္ (မိုးဇလ-၂၀၀၉။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ၂၀၁၂)။

မိုးၾကီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား
 စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားသည္ ေဒသအႏွ႔အ
ံ ျပား သာမန္ထက္ပို
သည့္မိုးရြားသြန္းမႈႏွင့္တခ်ိန္တည္းက်ေရာက္လ်က္ရိွသည္။ ရိတ္သိမ္းျပီးစပါးမ်ားပ်က္စီးဆုံးရွဴံးမႈ အ
လားအလာသည္ စပါးရိတ္သိမ္းျပီးကာလစီးပြားေရးကိုပို၍ဆိုး၀ါးေစႏိုင္သည္။
 ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပာြ းသည့္သာမန္ေရၾကီးမႈေနာက္တြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ားက
ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစျပီး ေရၾကီးေရလ်ံမႈကိုကာကြယ္ရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တာတမံမ်ားႏွင့္ လူ
လုပ္ကုန္းေျမမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။

မိုးနည္းျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား
 မိုးရြာသြန္းမႈေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ မိုးရာသီအကုန္ျမန္ျခင္းေၾကာင့္ မိုးရြာသြန္းမႈရက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ
ႏိုင္သည္။ ရက္တစ္ရာသက္တမ္းရိွစပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။
 မိုးရြာသြန္းမႈမလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈစတင္ရန္
ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။
 မုတ္သုန္လြန္ကာလအတြင္း စပါးစိုက္ခင္းမ်ားရွင္သန္ေရးအတြက္ မိုးေရခ်ိန္နည္းပါးလာႏိုင္သည္။
 ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ႏွင့္ တမံမ်ားတြင္ ေရသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေရ၀င္မလုံေလာက္မႈ
မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ေရတင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရႏိုင္သည္။
 ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေသာက္သုံးေရမလုံေလာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္။
 ငါးကန္မ်ားတြင္ ေရေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အငံဓါတ္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္
ငါးအထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းေစႏိုင္သည္။

ပင္လယ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ထိခိုက္မႈမ်ား
 ကမ္းရိုးတမ္းေဒသရိွစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေျမမ်ားတြင္ ဆားငံေရမ်ား၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္။
 ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသမ်ားတြင္ ေျမဆီလႊာမ်ားအတြင္း ဆားငံရည္မ်ား ပိုမ၀
ို င္ေရာက္လာ
ႏိုင္ျပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈထိခိုက္လာေစႏိုင္သည္။

အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား
 ေရေနဇီ၀မ်ိဳးစုံၾကြယ္၀မႈႏွင့္ယင္းတို႔ရွင္သန္ေပါက္ပြားရာေနရာမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 ပင္လယ္ေရအပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေရသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 အပူခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေရပူ/ေရေအးၾကာျမင့္သည့္ကာလေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအ
တြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။
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 အပူခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေရပူ/ေရေအးျဖစ္တည္မႈကာလေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားတို႔က်န္းမာ
ေရးအတြက္ စိးု ရိမ္ပူပန္မႈပိုမိုၾကီးမားလာျခင္း
 ျမင့္တက္လာသည့္အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္သည့္ပိုးမႊားတိရိစၧာန္မ်ားပိုမိုေပါက္ပြားလာ
ျပီး ယင္းတို႔ေၾကာင့္ေရာဂါဘယ ဥပမာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ မ်ားပိုမိုျဖစ္ပြား
လာနိုင္သည္။
 အပူခ်ိန္ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ေရထုအတြင္းေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏေလ်ာ့နည္းလာျပီး ေရထြက္
ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ အထူးသျဖင့္ ပုဇန
ြ ္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။
(((((၀)))))

(ဂ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမင့္တင္ေရး
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏က႑အသီးသီးတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္

ၾကီးမား

က်ယ္ျပန္႔သည့္ေဘးအႏၱရာယ္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုစဥ္းစားရာတြင္ ဘက္စုံေပါင္းစပ္နည္းျဖင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းျမင့္တင္ေရးသည္ အေရးၾကီးေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္သည္။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းဆိုသည္မွာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၊
အစိုးရမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ရပ္၏ အက်ိဳးဆက္
မ်ားကိခ
ု ခ
ု ႏ
ံ င
ုိ စ
္ ြမး္ ရိမ
ွ ၊ႈ ထိခိုက္ဆုံးရွဴံးမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစရန္လုပ္ေဆာင္နိင္မႈ၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြေနထိုင္ႏိုင္မႈ၊

ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားအား အခ်ိန္

ႏွင့္ တေျပးညီထိေရာက္လုံေလာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္နိုင္စြမ္းရိွမႈျဖစ္သည္။
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမင့္တင္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ခံႏိုင္ရည္မရိွမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ မိမိတို႔အ
ေပၚက်ေရာက္လာသည့္

ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

ဖိအားမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္း

မ်ားရိွလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အဆုံးစြန္အားျဖင့္ ေနာက္ကြယ္ရိွ ထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာအေျခအေန
မ်ားႏွင့္ ပု(ံ ၁)ရိွ `ဖိအားႏွင့္ေျဖေလ်ာ့မႈ´ပုံစံတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းျခင္းတိ႔ပ
ု ါ၀င္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပု(ံ ၂)တြင္ `ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမွသည္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမူေဘာင္ (V2R)´လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္တြင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္(၂၀၁၁)မ်ားကိုေဖာ္
ျပထားသည္။
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ပုံ(၂) ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမွသည္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈလုပ္ငန္းမူေဘာင္ (Pasteur-၂၀၁၁)
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အနာဂတ္ မေရရာမႈ

(ေရရွည္ဦးတည္ရာ၊ ရာသီဥတုေျပာ

လိုက္ေလ်ာညီေထြစြမ္းေဆာင္ႏ

မိမိေဒသတြင္း အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္အ

•

မ်ားအေပၚ ပိုမိုနားလည္ျခင္း

သက္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက

•

ႏွင့္တေျပးညီရရိွမႈ

ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ စမ္းသပ္မႈအတြက

•

လြယ္ျပင္လြယ္ရိွမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈျမင့္တ

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဖိအားမ်ား
သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး
•

ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ဖိအားမ်ားအေပၚဆန္းစစ္သုံးသ
ပ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္တင္ေပးေရး

•

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမႈ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး

•

ၾကိဳတင္သတိေပးမႈႏွင့္ ႏိုးၾကားမႈတိုးပြားလာေရး

•

အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြထ
ဲ ားေရး

•

ယခင္ကထက္ပိုေကာင္းေအာင္ျပန္တည္ေဆာက္ေ
ရး

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ပတ္၀န္းက်င္အေထာက္အကူျပ
•

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရိွဘဲ အားလုံးပါ၀င္၍
မ်ားခ်မွတ္ေရး

•

ရပ္ရာြ ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆ

တိုၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုအားေကာင
•

သက္ေမြးလုပ္ငန္း၊ သဘာ၀ေဘး၊ ရ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေပါင္းစည
လမ္းမ်ားျမွင့္တင္ေပးေရး

•

ေနာက္ကြယ္ရိွလုပ္ငန္းစနစ္ႏွင့္သက
ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေရး
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ဗြီတူးအာလုပ္ငန္းမူေဘာင္သည္ လက္ေတြ႔နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ယင္းကို လက္ရိွအသုံးျပဳလ်က္
ရိွသည့္နည္းမ်ားေပၚတြင္ေရးဆြထ
ဲ ားျပီး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ
မႈမ်ားႏွင့္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈမ်ား၊ ဖိအားမ်ားအပါအ၀င္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ရပ္ရာြ ေဒသေဘးဒဏ္ခံ
ႏိုင္စမ
ြ ္းျမင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အခ်က္အလက္မ်ိဳး
စုံအေပၚနားလည္ေစရန္၊ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္စီစဥ္ေရး
ဆြထ
ဲ ားသည္ (Pasteur-၂၀၁၁)။ အဆိုပါ ဗီြတူးအာလုပ္ငန္းမူေဘာင္သည္ ရပ္ရာြ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယင္း
တို႔၏စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္

လိုအပ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္

အ

ေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(((((၀)))))

မွတ္စ(ု ၁)။ ဗီြတူးအာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ (Pasteur-၂၀၁၁)အရ အေရးၾကီးသည့္ေမးခြန္းမ်ား
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ သြင္ျပင္

ေမးခြန္းမ်ား

လကၡဏာ
စီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ အကူအညီေပးမႈ

ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ျပဳ

အားထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္

လုပ္ခဲ့သလား။ အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့

ႏိုင္မႈအလားအလာ (ေဘးအႏၱရာယ္

သလား - ၾကိဳတင္တားဆီးျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊ ေဘး

သို႔မဟုတ္ ဖိအားမ်ား)

အႏၱရာယ္အသိျမင့္မားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္ေရး
ဆြထ
ဲ ားျခင္း..စသည္ျဖင့္။ သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ႏိုင္သည့္စီမံခ်က္လုပ္ငန္း
(တည္ေဆာက္ေရး၊ သက္ေမြးလုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္)ရိွသလား။

သက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက္ အကူအ

သက္ေမြးလုပ္ငန္းအကူအညီေပးမႈမ်ားအေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈ အ

ညီေပးမႈမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္မႈမ်ား

လားအလာမ်ားကို အကဲျဖတ္၍ ေလ်ာ့နည္းေအာင္လုပ္ခဲ့သလား။ သက္ေမြး

အၾကားဆက္စပ္မႈ

လုပ္ငန္းအတြက္ အကူအညီေပးမႈမ်ားသည္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈပို၍ၾကီး
မားေစသလား။

အကူအညီေပးမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေန

ေဒသတြင္း ျဖစ္လာနိုင္သည့္ထိခိုက္မႈအလားအလားေတြကဘာေတြလဲ။ ဒီ

သည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ

အလားအလာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားသိရိွႏိုင္ေစရန္ ဘယ္လို

၀င္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္ ေရရွည္

သတင္းေပးသလဲ။ အကူအညီေပးမႈမ်ားအေပၚထိခိုက္မႈအလားအလာရိွ

အလားအလားထိခိုက္မႈမ်ား

သည္ဆိုလ်င္ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္
ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သလဲ။ ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ိဳးေတြ သို႔မဟုတ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
ကေပးတဲ့ဘယ္လိုအေထာက္အပံ့ေတြရသလဲ။
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ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ရာတြင္

အႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့မ်ားရရိွေရးအေပၚ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမွ အေထာက္အပံ့မ်ား

သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား ၀င္

တိုးတက္ရရိွမႈမ်ား

ေရာက္ေျပာဆိုခြင့္ရိွသလား။ ဘက္စုံေပါင္းစည္း ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္
ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထားသလား။ ဗဟိုအ
ဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္/ရပ္ရြာအဆင့္တို႔အၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားေကာင္းမြန္သလား။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္အားလုံးအတြက္စဥ္းစား၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာအကူ
အညီမ်ားကို

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းအတြင္း

အခိုင္အမာထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား

သင့္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ယင္းကို အေထြေထြေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းတိုးတက္ေစေရးအကူအညီမ်ား
အတြင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးကို အေထာက္အကူ
ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ဤနည္းအားျဖင့္

ေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးပင္းမဦးတည္ခ်က္သည္

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆုံးရွဴံးမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္

ရာသီဥတု
ေရရွည္

တည္တံ့ေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(((((၀)))))

(ဃ) အသိပညာဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အသိအျမင္
ရပ္ရာြ အေျချပဳ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ေနထုိင္မ(ႈ CCA)သည္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားစုေဆာင္းထားျခင္း၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပာြ းမႈအ
ကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေရးရပ္ရြာအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာေဒသစီမံ
ခ်က္မ်ားေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစရိွသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရိွသမွ်
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုမွ ယင္းတို႔၏ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးက်န္းမာ
ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤကိစၥမ်ိဳးမွာ ရပ္ရြာလူထု၏
ေန႔တဓူ၀ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မက်န္းမာမႈ၊ မိသားစုကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္
အနီးကပ္ပိုမိုျခမ္းေျခာက္လာသည့္ ရာဇ၀တ္မႈခင္းမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်င္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္အခက္အ
ခဲျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိုးတြင္က်ေရာက္တတ္သည့္ေရလႊမ္းမိုးမႈကဲ့သို႔ေသာ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ပာြ းသည့္ေဘးအႏၱ
ရာယ္မ်ားသည္ ရာသီဥတုျပီးဆုံးခါနီးတြင္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္တြင္
ျဖစ္ပာြ းတတ္ေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္အေရးၾကီးသည္။ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရိွသလို ျဖစ္ႏိုင္
ဖြယ္မရိွသည့္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားျခင္းမရိွသည္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏
အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုစဥ္းစားရာတြင္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းျခင္းရိ-ွ မရိွကိုစဥ္းစားေလ့ရိွသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အႏၱရာယ္
မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္

လူမႈအသိုက္အ၀န္းတစ္ခု၏ေရြးခ်ယ္မႈသည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအရ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွနုိင္သည္  အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သိ
နားလည္မႈ
 အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္

(အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုစိတ္ရိွမႈႏွင့္လုပ္

ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင)္ လုပ္ႏိုင္သမွ်လုပ္မည္ဆိုေသာသေဘာထား
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 အႏၱရာယ္ျဖစ္မႈမည္မွ်ျပင္းထန္သည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း
ျခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္-မျဖစ္ဆိုသည့္အျမင္
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နားလည္မႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ အျမင္တို႔သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱ
ရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္ႏိုင္မႈတို႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
မ်ား၊ (လက္ေတြ႔)အျပဳအမူမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံက်က်လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ က်
ေရာက္မႈအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏အျမင္ကိုနားလည္ေစေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူျခင္းသည္ ေဒသတစ္ခုအတြင္းရိွ
ေဘးအႏၱရာယ္အေပၚသိနားလည္မႈအတြက္

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းသည္

သင့္ေတာ္လုံ

ေလာက္သည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္ျပီး ရပ္ရြာမွ
ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေရရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုစိတ္ရိွေစမည္ျဖစ္သည္။
(((((၀)))))

မွတ္စု(၂)။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိနား
လည္မႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ အျမင္
မူရင္းအေထာက္အထား။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရိွသည့္ MMRD (၂၀၁၃)ေလ့လာခ်က္
၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာ ၁၂-ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၃၃၆-စုကို
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္
သိရိွမႈႏွင့္သေဘာထားမ်ားေဖာ္ထုတ္ရရိွေရးႏွင့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ေျဖရွင္းေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပၚတြင္ အ
ေျချပဳသည့္ ယင္းတို႔၏ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းတို႔ကိုဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္အတြက္ျဖစ္
သည္။ ဤေလ့လာမႈသည္ Mslteser International အေထာက္အပံ့ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ သဘာ၀ေဘး
ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစီမံခ်က္၏
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းယူသည့္နည္းမွာ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း စစ္တမ္းေကာက္
ယူသည့္နည္းျဖစ္သည္။
ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၅၄-ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၆-ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္သည္။ ေျဖဆိုသူတစ္၀က္
ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ မူလတန္းပညာေရးအဆင့္သာရိွသည္။ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုမွာ သက္ေမြးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္
လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ျပီး ေန႔စားလုပ္သား(၂၂%)၊ လယ္သမား(၁၆%)၊ တံငါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ(၁၄%)၊ ကိုယ္ပိုင္
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ(၁၇%)တို႔ပါ၀င္သည္။ အိမ္ေထာင္စု၀င္ဦးေရမွာ ပ်မ္းမွ်(၅)ဦးျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားဦးစီးသည့္အိမ္
ေထာင္စု(၈၆%)ရိွသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ (၈၄)% က ယင္းတို႔ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈ၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ၊ ေျမျပိဳမႈ၊ ေတာမီးေလာင္မႈ၊
ဆားငံရည္၀င္ေရာက္မႈစသည့္အေခၚအေ၀ၚမ်ားျဖင့္သိရိွၾကသည္။ ေျဖဆိုမႈအမ်ားစု(၈၈)% က လုပ္စရာမ်ားရိွသည္
ဟုယုံၾကည္ၾကျပီး အိမ္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေနအိမ္မ်ား
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ပိုမိုခိုင္ခန္႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး၊

ေဘးကင္လုံျခဳံသည့္ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေရး၊

လိုအပ္သည္မ်ားၾကိဳတင္ျဖည့္

ဆည္းေရးစသည္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျဖဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ျပင္မႈမ်ားကို ရပ္ရြာအဆင့္
တြင္ ေကာင္းမြန္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရိွသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားက ယင္းတို႔ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆာင္

(((((၀)))))

၃။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား၌ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္း
လဲမႈ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေနထုိင္မႈတို႔ ေပါင္းစည္းေပးျခင္း
ဤအခန္းတြင္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ရာတြင္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္း
ကပ္နည္းတစ္ရပ္ကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳမီ ရပ္ရာြ လူထု၏ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ယင္းတို႔၏အေရး
ပါမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။
(က) အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း၊ ၄င္းသည္အ
ဘယ္ေၾကာင့္အေရးၾကီးပါသနည္း
သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ယင္းတို႔၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္
ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးျဖစ္
သည့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္၏မေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ေရွာင္ရွားရန္၊
ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္၊ လႊဲဖယ္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး

ဆိုသည္မွာ

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္

ဆိုး၀ါးေသာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ေရွာင္းရွားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုရည္ညႊန္းျပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆည္
မ်ား၊ တာတမံမ်ား အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္
ရန္အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ မည္သ႔ပ
ို င္ျဖစ္ေစ လုံုးလုံးလ်ားလ်ားၾကိဳတင္ကာကြယ္
ေရးဟူသည္ အျမဲတမ္းဆိုသလိုျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းအသြင္မ်ိဳးသာျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္၊ ျဖစ္ပြားလာေတာ့မည့္ ေဘးအႏၱ
ရာယ္ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုတုံ႔ျပန္ရာတြင္ အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊ ပညာရွင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ လူမႈ အ
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သိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးပြားလာေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုရည္ညႊန္းသည္။
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း၊ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားျခင္း၊ ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း
စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

ဆိုသည္မွာ

ေဘးအႏၱရာယ္

သို႔မဟုတ္

ေဘး

အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ဆုံးရွဴံးမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။
ေလ်ာ့ပါးေရးနည္းလမ္းမ်ားတြင္
ေသာ

မိုးေရအတြက္ေရဆင္းစနစ္မ်ား၊

တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္

တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားတိုးတက္ေကာင္း

မြန္ေရး၊ ျပည္သူ လူထုသတိျပဳမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာတည္ေဆာက္မႈမဟုတ္သည့္နည္းစနစ္မ်ားပါ၀င္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္မႈ သည္ “သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ေဘး က်ေရာက္
ျပီးလ်င္ျပီးခ်င္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံရသည့္ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေရာဂါမ်ားမျဖစ္ပြားေစ
ေရး၊ ျပည္သူမ်ားလုံျခဳံေဘးကင္းေစေရးႏွင့္ အေရးေပၚလိုအပ္သည့္အစားအေသာက္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားေထာက္
ပံ့ျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း”ျဖစ္သည္(UNISDR-၂၀၀၉)။ သဘာ၀ေဘးတုံ႔ျပန္ေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ လက္ငင္း
ႏွင့္ ေရတိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေရးအေပၚအေလးထားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအ
ဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္မွျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္ခင္ကအေျခအေန
အတိုင္းျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္
ရပ္ရာြ ေဒသမ်ား၏သက္ေမြးလုပ္ငန္းႏွင့္ေနထိုင္မႈအေျခအေန၊ ေနအိမ္ႏွင့္လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား
ကို သင့္ေတာ္ျပီးပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးသည့္လုပ္ငန္း
မ်ားကို အသင္းအဖဲ႔မ
ြ ်ားအတြက္ရွင္းလင္းေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊
မူ၀ါဒမ်ားေပၚ တြင္အေျချပဳထားသင့္ျပီး သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ “ပိုေကာင္းေအာင္
ျပန္တည္ေဆာက္” ဆိုသည့္မူမ်ားက်င့္သုံးေရးတို႔ပါ၀င္သည္။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ သ
ႈ ည္ လူ႔အသက္ရွင္သန္ေရးေပၚ အ
က်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့ဆ
္ ုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၀င္အားလုံး ထဲထဲ၀င္
၀င္ ပါ၀င္ႏိုင္စမ
ြ ္းရိွလာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးသည့္၊ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ခြင့္
ေပးေဆာင္ရြက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ (မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွင္နယ္-၂၀၁၃)။ မသန္
စြမ္းသူမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္မႈအကူအညီႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္အနည္း
ဆုံးရရိွသူမ်ားျဖစ္သာျဖစ္ျခင္း၊

သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္

ထိခိုက္ခံရအလြယ္ဆုံးသူမ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔

ေၾကာင့္ ဤစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးအေလးေပးထားသည္(မာလ္ေတဆာအင္တာေန
ရွင္နယ္-၂၀၁၃)။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအလုံးစံုသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ (ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္
စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔-Myanmar Independent Living Initiative’s)ႏွင့္ မာလ္ေတဆာအင္တာ
ေနရွင္နယ္လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း
ခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ 24 | P a g e

အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္သဘာ၀ေဘးစီမံ

 မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ေရးႏွင့္ ယင္းတို႔
ကိုဖယ္ရွားေရးအတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္
 သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူ
မ်ားကိုလြတ္လပ္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ပြားမီ၊ ျဖစ္ပြားေန
စဥ္ႏွင့္ျဖစ္ပာြ းျပီးေနာက္တြင္ ယင္းတို႔၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စမ
ြ ္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္
ႏိုင္စမ
ြ ္းရိွလာေစရန္ ယင္းတို႔အတြက္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပး
ျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားအကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ သက္ေမြးလုပ္
ငန္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေပးျခင္း။ ယင္းတို႔အတြက္ သင့္
ေတာ္သည့္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ထား

ျခင္း၊ အသိေပးထားျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအလြယ္တကူအသုံးျပဳႏိုင္မည့္ အေနအ
ထားျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္း။
 မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ တည္ျမဲအမိန္႔မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာထည့္သြင္းေဖာ္
ျပထားရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္အသိျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယင္းတို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးးျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ထည့္သြင္းေပးထားရန္။
 ဗဟိုမွသည္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္တြင္အသုံးျပဳသည့္ ၾကိဳတင္သတိေပးစနစ္မ်ားကို လူတိုင္း
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။
 ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ မသန္
စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ေရးဆြရ
ဲ န္ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ေရးဆြရ
ဲ န္
 ရပ္ကြက္ေက်းရြာခိုလႈံေရးစခန္းမ်ား လုံျခဳံေဘးကင္းမႈရိွေရး၊ အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏိုင္ေရး
ႏွင့္ လူတိုင္းသိရိွေရး
 ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံကို လူတိုင္းသိရိွနားလည္ထားေရးႏွင့္ မသန္
စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေရး
 အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္း၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ၾကိဳ
တင္စာရင္းေကာက္ယူထားျပီး ယင္းတို႔အားေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ထည့္သြင္းေရးဆြျဲ ခင္း
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ေရးအတြက္
အခ်ိဳ႕ေသာအတားအဆီးမ်ားရိွေနသည္။

အထူးသျဖင့္

ရပ္ရာြ အေျချပဳသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

(CBDRM)တြင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအတားအဆီးနမူနာမ်ားကို အၾကံျပဳေထာက္ခံထားသည့္ေျဖရွင္းမ်ားႏွင့္ အ
တူစာစု(၃-၆)တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ (မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွင္နယ္၏ ရပ္ရြာအေျချပဳသဘာ၀ေဘးစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ေရးဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္၊ ၂၀၁၃)။
မွတ္စု(၃)။ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာထား

ဥပမာမ်ား
၁။ ဉာဏ္ေကာင္းေသာ္လည္း မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသည့္ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို အတန္းတစ္တန္းထဲ
တြင္ စာသင္ၾကားေနမႈကို လက္မခံလိုသည့္မိဘအခ်ိဳ႕၏သေဘာထား
၂။
မရိွေသာအစြအ
ဲ လန္းမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ဘာမွလုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွသျဖင့္ ရပ္ရြာအစည္းအ
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ေ၀းမ်ား(ဥပမာ-ေဘးအႏၱရာယ္သရုပ္ျပပြ၊ဲ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ခ်က္(HVCA)၊ သဘာ၀ေဘး
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈစီမံခ်က္ေရးဆြသ
ဲ ည့္အစည္းအေ၀း) သို႔တက္ေရာက္စရာအေၾကာင္းမရိွဟုယူဆျခင္းျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းရန္အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

မွတ္စု(၄)။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္အတားအဆီးမ်ား

ဥပမာမ်ား
၁။ အစည္းအေ၀းခန္းအေပၚထပ္သို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားအလြယ္တကူတက္ေရာက္ႏိုင္မႈမရိွျခင္း
၂။ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရာေနရာသည္ ၀ွီးခ်ဲႏွင့္သြားလာရသူမ်ားအစည္းအေ၀းတက္ရန္အတြက္ အလြန္ေ၀းျခင္း

ေျဖရွင္းရန္အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား
၁။ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္သည့္အျခားေနရာေရြးခ်ယ္ရန္၊ အကယ္၍မေတြ႔လ်င္မသန္စြမ္း
သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အကူမ်ားေပးေရးအတြက္ အျခားသူမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံရန္
၂။ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည့္ေနရာအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အနီးဆုံးေနရာကို
ရွာေဖြရန္

မွတ္စု(၅)။ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေရးအတားအဆီး

ဥပမာမ်ား
၁။ စည္းရုံးေဆာ္ၾသသူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏႈတ္ျဖင့္သာေပးျခင္း
၂။ ေဘးအႏၱရာယ္အေျချပေျမပုံေရးဆြသ
ဲ ည့္အခါ အျမင္အာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ျခင္း

ေျဖရွင္းရန္အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား
၁။ အကယ္၍စာဖတ္တတ္လ်င္ စကၠဴခ်ပ္ၾကီးေပၚတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုခ်ေရးပါ။ လက္ျဖင့္ျပသည့္
သေကၤတဘာသာစကားကိုနားလည္လ်င္ လက္ျဖင့္သေကၤတျပရာတြင္ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကို ထားရိွပါ။
၂။ အျမင္အာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲလိုသည္မ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ လူတစ္ဦးအား အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္
ေမတၱရပ္ခံရန္၊ သို႔မွအစီအစဥ္အတိုင္းလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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မွတ္စု(၆)။ မူ၀ါဒႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာအတားအဆီးမ်ား

ဥပမာမ်ား
၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ `သင္ၾကားေပးရန္/ပါ၀င္ရန္မသင့္´ဟုသတ္မွတ္ခံရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း
ေကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း အေရးပါသည့္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသူမ်ားမျဖစ္
ႏိုင္ျခင္း

ေျဖရွင္းရန္အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား
၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲေရးဆြေ
ဲ ရးေထာက္ခံတင္ျပမႈမ်ားအတြက္ စုေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားရန္
(((((၀)))))

(ခ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚလိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္မႈဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း၊ ၄င္းသည္အ
ဘယ္ေၾကာင့္အေရးၾကီးပါသနည္း
လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမွာ

ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈဆက္လက္ျမင့္

တက္ေနသည့္အတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈပိုမိုဆိုး၀ါးလာမည္ျဖစ္သည္(IPCC-2014)။ ရာသီဥတုေျပာင္း
လဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ျခင္းဟူသည္ လက္ရိွၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဆက္လက္
ၾကဳံေတြ႔ရမည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ထိခိုက္ခံရမႈမွေရွာင္ရွားေရး၊ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ
ေလ်ာ့ပါးေရးကိုဆိုလိုသည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္
ရြက္ရမည့္ အဓိကနယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္ရိွသည္၁။

ရာသီဥတုႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြသတိျပဳေနထုိင္
ျခင္း၊ ဥပမာ-ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ ေျမျပိဳျခင္း
ျဖစ္ျပီး ယင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္အၾကိမ္
ေရမ်ားျပားျပီး ပိမ
ု ျုိ ပင္းထန္လာႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္းေမွ်ာ္လင္ရ
့ သည္။

၂။

အပူခ်ိန္ႏွင့္မိုးေရခ်ိန္အတက္အက်ၾကီးးမားလာျခင္း၊ ပင္လက္ေရျမင့္တက္လာျခင္းတို႔အပါ
အ၀င္ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသတိျပဳေနထုိင္ျခင္း။
ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္

သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ၌

အေကာင္းေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ အဆိုးေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနသည့္နည္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေဘးေတြ႔ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ခ်ျခင္း။ ေနအိမ္မ်ားကို မုန္တိုင္းရန္မွကာကြယ္ေရးအတြက္ ဒီေရေတာမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေလ်ာ့နည္းေစမည့္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း။
ထိခိုက္လြယ္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း။ လူမ်ား၊ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားမွ
ထိခိုက္လြယ္မႈေလ်ာ့နည္းေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံအမယ္စုံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္း
လဲမႈႏွင့္ကိုက္ညီသည့္သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈနည္းပါးေသာအရပ္မ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔
ခြဲမႈမ်ား ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနေ
္ အာင္လပ
ု ျ္ ခင္းတို႔ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထုိင္ႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ျခင္း။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

မေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို စီမံကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ႏိုင္စမ
ြ ္းတိုးတက္လာေစမည့္အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားတိုးတက္ရရိွေရးႏွင့္ စိုက္
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ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရး
ကဲ့သို႔ေသာ ေပၚေပါက္လာသည့္အခြင့္အလမ္းမွန္သမွ်ကိုရယူအသုံးခ်ျခင္း။
ေဒသအလိုက္သီးျခားလိုက္ေလ်ာညီေထြ တုံ႔ျပန္ေနထိုင္ေရးသည္ ေဒသႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အကဲ
ျဖတ္ခ်က္အေပၚအေျခခံရန္အေရးၾကီးျပီး

မတူညီေသာအခန္းက႑မ်ား၊

ရင္းျမစ္အင္အားအသုံးျပဳႏိုင္မႈ၊

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ လူငယ္အလိုက္ ယူရမည့္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ အသိဉာဏ္ဗဟုသတ
ု
(ႏွင့္မသန္စြမ္းသူ
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားအတြက္ပါ) ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားကို

အလုံးစုံေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူ၊ သဘာ၀၊ လူမႈေရး၊ ေငြေၾကး၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္
သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္ေရးထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ ရာသီဥတု
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အႏၱရာယ္မ်ားကို

တိုက္ရိုက္တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ

ကန္႔သတ္

မထားရန္လိုသည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္မႈေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ က်ား-မခြဲျခားမႈ၊ အေထာက္အ
ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရိွရာတြင္မတူညီမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအားနည္းမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္
ခံရလြယ္မႈျဖစ္ေစသည့္ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မျဖစ္မေနကိင
ု တ
္ ြယေ
္ ျဖရွငး္ ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔
ျဖစ္၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္မႈ(CCA)၊ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုး
တက္မႈေရရွည္တံ့ေရးတို႔အၾကား

စုစည္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရက
ြ ္သြားရန္မ်ားစြာလိုအပ္သည္။

အေလးထား

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြတုံ႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္
တံ့သည့္ဖ႔ျြံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း အခိုင္အမာထည့္သြင္းထားသင့္ျပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ
ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးအတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္ရိွသည္။ ယင္းတို႔မာွ ၁။

ရည္မွန္းခ်က္ထားသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို - ဦး
တည္ခ်က္ထားသည့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သီးသန္႔ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ စီမံခ်က္မ်ား၊
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၂။

သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရရရိွမႈ အစရိွသည့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ထိခိုက္လြယ္
သည့္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးေရးက႑မ်ားအတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခိုင္အမာ
ထည့္သြင္းေရးဆြျဲ ခင္း (သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွမႈ ထည့္သြင္း
ျခင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ေသခ်ာမႈ
ရိွေစသည္။)

ေဒသတစ္ခုအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ခ်မွတ္ထားသည့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထည့္သြင္းျခင္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ
အထူးအေရးၾကီးသည္- (က) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားသည္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားမေတာ္တဆတိုးပြားလာႏိုင္မႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းပါးေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း-ယင္း
ကို အံေခ်ာ္သြားသည့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္ျခင္းဟုေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (ခ)ျပည္သူမ်ား၏လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြေနထိုင္ႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေစမည့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း-ယင္းသို႔ လုပ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။ (ဂ) ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
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ကို ထိခိုက္ေစမည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေရရွည္ပိုမိုတည္တံ့ေစမည္ျဖစ္သည္။
(((((၀)))))

(ဂ) ရပ္ရြာအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘက္စုံေပါင္း စည္း
သဘာ ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ား
ဤအခန္းတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုေဖာ္ျပထား
သည္။ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္အဆင့္တိုင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္နမူနာမ်ား
ကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား(၂)တြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ ဘက္စုံေပါင္းစည္သဘာ၀ေဘးစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား(၃)တြင္ ျမိဳ႕
နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဘက္စုံေပါင္းစည္သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ရမည့္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားသည္။
ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ရာတြင္

(ႏွငရ
့္ ာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရး)

အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုမွာ

ဂၽြန္တိြဂ္၏

`သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွသည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား - လမ္းညႊန္မွတ္
စု´ျဖစ္ျပီး ယင္းကို http://discovery.ucl.ac.uk/1346086/1/1346086.pdf တြင္ရယူဖတ္ရွဴ႕ႏိုင္သည္။
မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွင္နယ္၏ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲစာေစာင္
တြင္လည္း လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရယူႏိုင္သည္။
(((((၀)))))
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ဇယား-၂။ ရပ္ရြာအဆင့္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ နမူနာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပညႊန္ခ်က္နမူနာမ်ား

ေဘးအႏၱရာယ္စီမံ

နမူနာလုပ္ငန္းမ်ား

ျပညႊန္ခ်က္နမူနာမ်ား

၁။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားအား နယ္ေျမတြင္းရိွေဘးကင္း

၁။ ထိခိုက္မႈမရိွသည့္ ဥပမာ-စိုက္ပ်ိဳးေျမဆုံးရွဴံးမရိွဘဲ ေနရာသစ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းထား

ခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဆင့္
ၾကိဳတင္ကာကြယ္
ေရးအဆင့္
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္
ေရးအဆင့္

လုံျခဳံသည့္ေနရာသစ္မ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း
၁။ အားလုံးပါ၀င္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္၊ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ
အကဲျဖတ္ခ်က္

သည့္ လူဦးေရ/အိမ္ေထာင္စုဦးေရ
၁(က)။ ေဘးအႏၱရာယ္၊ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္အရ
အဓိကအခ်က္အနည္းဆုံးငါးခ်က္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ား ဥပမာ-မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္မႈအေျခအေန

၂။ ရပ္ရြာေဒသေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ ႔
လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္မြမ္းမံေရးဆြျဲ ခင္း

၂(က)။ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို သိရိွသည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ႏွစ္စဥ္ အားလုံးပါ၀င္၍ မြမ္းမံျပင္ရန္ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစီမံ
ခ်က္အေရအတြက္

၃။ ေက်းရြာသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား

၃(က)။ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး
တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္/ကၽြမ္းက်င္နားလည္သည့္ ေကာ္မတီ၀င္ရာခိုင္
ႏႈန္း
(ခ)။ အဖြ႔၀
ဲ င္အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈတြင္ စစ္မွန္
ေသာ၊ တာ၀န္ခံေသာ၊ ထိေရာက္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ

၄။ ၾကိဳတင္သတိေပးစနစ္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ေရးစီမံခ်က္ လက္ေတြ႔
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုလုံးသို႔ ျဖန္႔က်က္ေရာက္ရိွျခင္း

၄။ ေနရာအနည္းဆုံးတစ္ခုခုမွ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္လက္ခံရရိွသည့္ ျပည္သူ
ရာခိုင္ႏႈန္း

၅။ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အသိျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာ

၅(က)။ အသိျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျပီး မိမိတို႔၏ထိခိုက္

ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွျခင္း

ခံရလြယ္မႈေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈျမင့္မားလာျခင္းတို႔ကို
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ျပည္သူရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ) သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုခုသို႔တက္ေရာက္ျခင္း၊ သင္တန္းတက္ျပီး
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ေနာက္ မိမိတို႔၏စြမ္းေဆာင္မႈျမင့္မားလာေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြ
စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ျပည္သူဦးေရ
၆။ အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏိုင္သည့္ခိုလႈံေရးေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း
မ်ားထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း

၆(က)။ ခိုလႈံေရးအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ လက္ခံႏိုင္သူဦးေရ
(ခ)။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသအေျခအေနကိုသတိျပဳမိျပီး အေရးေပၚအေျခအေန
တြင္ မည္သို႔ေရွာင္တိမ္းရမည္ဆိုသည့္စီမံခ်က္ရရိွထားေသာ ထိခိုက္ခံရ
လြယအ
္ ုပ္စုရာခိုင္ႏႈန္း

၇။ ေဘးကင္းစြာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသို႔အသိေပးထားျခင္း

၇(က)။ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ေရး
လမ္းေၾကာင္းရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ မိမိတို႔အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုသိရိွသည့္ ျပည္သူရာခိုင္ႏႈန္း

၈။ ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ားအပါအ၀င္
ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအေရး

၈။ ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြလ
ဲ ်က္ရိွျပီး ရပ္ရြာေဒသအက်ိဳးအတြက္အသုံးျပဳလ်က္ရိွ
သည့္ အေရးေပၚရန္ပုံေငြရာခိုင္ႏႈန္း

ေပၚရန္ပုံေငြထူေထာင္ထားရိွျခင္း
၉။ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား

၉။ ေဒသႏၱရအဆင့္ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရရိွမႈအေျခအေန

၁၀။ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားျခင္း

၁၀။ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားလုံေလာက္စြာေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ယင္းတို႔အား
သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားေရး၊ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးမည့္စီမံ
ခ်က္မ်ားျပည့္စံုစြာရိွသည့္ ေက်းရြာရပ္ကြက္အေရအတြက္

၁၁။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားကိုယ္စားျပဳပါ၀င္
ေစျခင္း
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၁၁။ ရပ္ရြာေဒသ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံရ
လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

ေလ်ာ့ပါးေရး အဆင့္

၁။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ဆုံးရွဴံးမႈေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႔ စီမံ
ခန္႔ခေ
ြဲ ဆာင္ရြက္မႈ ဥပမာ- သစ္ေတာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ
ထိန္းသိမ္းျခင္း

၁(က)။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈနည္းလမ္းမ်ားလက္ေတြ႔
က်င္သုံးသည့္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ
(ခ)။ ေျမကိုေကာင္းမြန္စြာအသုံးမခ်မႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္အက်ိဳးဆက္ၾကီးမားလာ
မႈတို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည္ကို သတိျပဳမိသည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

၂။ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးအကာအကြယ္မ်ား
(ဥပမာ-ေရကာတာမ်ား၊ ေျမထိန္းနံရံမ်ား၊ ေရစုကန္မ်ား၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈကို

၂။ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးအကာအကြယ္မ်ားထားရိွမႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအုပ္စု
အသီးသီးအေပၚယင္းတို႔၏သက္ေရာက္မႈမ်ား

ကာကြယ္သည့္ေရလႊဲေျမာင္းမ်ား စသည္တို႔)ထားရိွျခင္း၊ ယင္းတို႔ကို တည္
ေဆာက္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္အားမ်ား၊ နည္း
လမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း
၃။ ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရး
နည္းလမ္းမ်ားခ်မွတ္က်င့္သုံးျခင္း

၃(က)။ ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
အညီေဆာက္လုပ္သည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားသို႔ ေပးအပ္သည့္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ေဘးဒဏ္ခံ
ႏိုင္စြမ္းရိွသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္မႈအေျခအေန

၄။ ရပ္ရြာအတြင္းျမွင့္တင္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ လူသြားလမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

၄(က)။ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ

အေရးၾကီးသည့္အေဆာက္အအုံမ်ား၊ သိုေလွာင္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္
ငန္းသုံးအေဆာက္အအုံမ်ား ဥပမာ- ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားကာကြယ္ေရးအတြက္
လက္ေတြ႔နည္းလမ္းမ်ားက်င့္သုံးျခင္း
၅။ ရပ္ရြာေဒသအေျခစိုက္မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမ်ား

၅။ မ်ိဳးေစ့မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ေရးဌာနအေရ
အတြက္ႏွင့္ အဆိုပါဌာနမ်ားအတြက္စီမံခ်က္မ်ား

၆။ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အသိျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပမာ-ေန
အိမ္မ်ားလုံျခဳံခိုင္ခန္႔ေအာင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈအတြက္စီမံ
ခန္႔ချြဲ ခင္း စသည္ျဖင့္
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၆။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈအေရအတြက္ႏွင့္ သင္တန္းမွရရိွသည့္အသိပညာဗဟုသုတမ်ား
အား လက္ေတြ႔အသုံးျပဳႏိုင္မႈအေျခအေန

၇။ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသႏၱရဗဟုသုတႏွင့္ အယူအဆမ်ားအ
ျပင္ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ား၊ နည္စနစ္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္နည္းလမ္မ်ားအသုံး
ျပဳျခင္း
၈။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ သက္ေမြး
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈ

၇(က)။ ေဒသႏၱရနည္းလမ္း၊ ေခတ္မီနည္းပညာ တစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
ႏွစ္ခုလုံးေသာ္လည္းေကာင္းအသုံးခ်လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ေဒသႏၱရနည္းလမ္းကို အေလးထားအသုံးျပဳသည့္ျပင္ပအဖြဲ႔မ်ား
၈(က)။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ အိမ္
ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈရိွႏိုင္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာ-အနည္းစလုပ္ကိုင္သည့္ မိုးေရျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(ဂ)။ ေဘးဒဏ္ခံစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳသည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

၉။ အၾကပ္အတည္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးမဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမ်ားကို
အေထာက္အကူေပးသည့္ အေျခခံပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား(၀င္ေငြ၊ စုေငြ၊ေျမ-အိမ္)
၁၀။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား (ဥပမာ-တံတားမ်ား၊
က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားစသည္)ေဆာက္လုပ္ျခင္း

တုံ႔ျပန္ေရးအဆင့္

၉။ မိမိတို႔ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမ်ားေျပာင္းလဲက်င့္သုံး
လုပ္ဆာင္သည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
၁၀။ အသစ္ေဆာက္လုပ္သည့္/ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ ေဘးဒဏ္ခံအေျခခံအေဆာက္
အအုံအေရအတြက္

၁။ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈ

၁။ ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ပကတိအေျခအေနတြင္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးရာခိုင္ႏႈန္း

၂။ ေရွးဦးသူနာျပဳအရည္အေသြး

၂။ ေလ့က်င့္ထားျပီး ေရွးဦးသူနာျပဳစုရာတြင္ကၽြမ္းက်င္သည့္ ျပည္သူေရအတြက္

၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

၃။ ရွင္းလင္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ေရးစီမံခ်က္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ေရး
ေနရာမ်ားစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးစီမံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
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၄။ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

၄။ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးသူမ်ားစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးစာရြက္စာတမ္းမ်ား

၅။ ရပ္ရြာေဒသမွတာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္ သဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာရန္ပုံေငြ

၅။ သဘာ၀ေဘးရန္ပုံေငြ

၆။ ရပ္ရြာေဒသမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္း(ဥပမာ-ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႔

၆။ သဘာ၀ေဘးတုံ႔ျပန္ရာတြင္ သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္

မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္ျဖင့္)မ်ားအၾကားရွင္းလင္းေသာ၊

ေပးထားသည့္အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးထားမႈ

လက္ခံႏိုင္ေသာ၊ ခိုင္မာေသာ ေပါင္းစည္း သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

ျပန္လည္ထူေထာင္

၁။ အေသးစားေခ်းေငြဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ျခင္း

ေရးအဆင့္

၁။ အေသးစာေခ်းေငြရန္ပုံေငြရယူအသုံးခ်ႏိုင္သည့္ေက်းရြာျပည္သူ ရာခိုင္
ႏႈန္း

၂။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ ဥပမာ- အလုပ္ရန္အတြက္၊ သက္ေမြး
လုပ္ငန္းအတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္

၂။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ အလ်င္အျမန္
ျပန္လည္ထူေထာင္လာသည့္ေက်းရြာျပည္သူရာခိုင္ႏႈန္း

ရာအေထာက္အကူေပးျခင္းတို႔တြင္ပါ၀င္ျခင္း
၃။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ျပီး အလြယ္တကူအသုံးျပဳနိုင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
မ်ား၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
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၃။ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဒဏ္ ခံႏိုင္ေစရန္ ျပန္လည္တည္
ေဆာက္ထားသည့္ ေနအိမ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံအေရအတြက္

ဇယား-၃။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ရိွ ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ နမူနာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညႊန္းမ်ား

ေဘးအႏၱရာယ္

နမူနာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

နမူနာျပညႊန္ခ်က္မ်ား

၁။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြေ
ဲ ရးအတြက္ ျမိဳ႕

၁။ အကယ္၍သက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက္ေျမေနရာခြေ
ဲ ၀ေပးျခင္း၊ ေရရရိွေရးေဆာင္

ေလ်ာ့ပါေရး စီမံ
ခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဆင့္
ၾကိဳတင္ကာကြယ္
ေရးအဆင့္

နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီမႈ

ရြက္ေပးျခင္းစသည္တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးပါက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမဟာဗ်ဴ
ဟာသည္ ျပည္သူလူထု၏လို အပ္ခ်က္မ်ားအျပည့္အ၀ရရိွေရး၊ ထိခိုက္ခံရမႈအ
ရိွဆုံးျပည္သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စာနာမႈျဖင့္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္
ေရးအဆင့္

၁။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအာဏာအပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွ

၁(က)။ ျမိဳ႕နယ္/ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ သင္တန္းတက္ျပီး

သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အဓိကတာ၀န္ရိွသူမ်ား၏အရည္

သည့္၀န္ထမ္းမ်ားရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သင္တန္းမွရရိွသည့္အေရးပါေသာသင္

အေသြးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေရး အထူးသျဖင့္ ေပါင္း

ခန္းစာငါးခ်က္ေဖာ္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ ရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို မိမိလက္

စည္းသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ကိစၥမ်ား
ဥပမာ - ေဘးအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈ၊ ရပ္ရြာအေျချပဳသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့
ပါးေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြမ
ဲ ႈစသည္ျဖင့္

ေတြ႔လုပ္ငန္းတြင္ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္
(ခ)။ သင္ယူမႈလြယ္ကူေစရန္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္တို႔အၾကားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
အသိပညာဖလွယ္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခြဲ
မႈဆိုင္ရာအသိပညာဖလွယ္မႈအၾကိမ္ေရ

၂။ လႊမ္းျခဳံမႈရိွသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခြဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

၂။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္း၍ အလုံးစုံပါ၀င္သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံ
ခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအေရအတြက္

၃။ ရပ္ရြာေဒသေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္
ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစီမံခ်က္မ်ား
တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး၊ ျမိဳ႕နယ္စီမံခ်က္မ်ားကိုျပည္နယ္စီမံခ်က္
မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း
၄။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားအပါအ၀င္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ဘက္စုံေဘးအႏၱ
ရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္
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၃(က)။ စီမံခ်က္ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သင္
တန္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္အၾကိမ္ေရ
(ခ)။ ျမိဳ႕နယ္စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာစီမံခ်က္မ်ား၊
ျပည္နယ္စီမံခ်က္မ်ားသို႔ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္စီမံခ်က္မ်ားရာခိုင္ႏႈန္း
၄။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႔၏ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ ျပန္ေရး
စီမံခ်က္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏သက္ဆိုင္မႈ၊ အသုံး၀င္မႈမ်ားအေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ား

ေရးအေထာက္ အကူေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအ

၏သိရိွနားလည္မႈအဆင့္

တြက္အကူအညီေပးျခင္း)
၅။ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရးကို
အေထာက္အကူေပးျခင္း
၆။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း

၅။ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာအဆင့္တို႔၌သိရိွ
ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတအဆင့္
၆(က)။ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေက်းရြာလူ

မ်ား(ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ) ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္

ၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔တို႔ၾကားျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေ၀း

မႈပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း

အၾကိမ္ေရ
(ခ)။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ေက်းရြာအေရအတြက္
(ဂ)။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားပူးတြျဲ ပဳလုပ္သည့္သင္တန္း
အၾကိမ္ေရ

၇။ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခရ
ြဲ ာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအာ

၇။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈအၾကိမ္ေရႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားရရိွသည့္အသိပညာအဆင့္

ဏာပိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း
မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ- စီမံခ်က္မ်ားေပါင္းစပ္ေရးဆြေ
ဲ ရး၊ ေဘးအႏၱ
ရာယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးေလ့က်င့္မႈစသည္
၈။ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတြင္ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေက်း
ရြာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားရရိွေရး ဥပမာ-ဆက္သြယ္ေရး

၈။ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားရရိွမႈအေရအတြက္ႏွင့္ ယင္းတို႔အားအျမန္ျဖန္႔က်က္ေန
ရာခ်ထားေရးစီမံခ်က္မ်ား

လိုင္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္
၉။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအစီ
အစဥ္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
၁၀။ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္ႏွင့္
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၉။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သင္ၾကားမည့္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား
ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္အဖဲြ႔မ်ားသို႔ ပ့ံပိုးကူညီျခင္း
၁၀။ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏင
ွ ့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည့္ေဘးအႏၱရာယ္

ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားသိျမင္နားလည္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေလ်ာ့ပါးသက္

၁။ ထိခိုက္ခံရအလယ္ဆုံးျပည္သူမ်ား ဥပမာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအလြယ္

သာေရးအဆင့္

တကူသြားေရာက္ခိုလႈံႏိုင္မည့္ ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊

မ်ားကိုသိရိွေစႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းအေရအတြက္
၁။ ျပည္သူအားလုံးအသုံးျပဳရန္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခိုလႈံေရးစခန္း အေရ
အတြက္

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို ပ့ံပိုးကူညီျခင္း
၂။ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္
ေျမယာအသုံးခ်မႈစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
၃။ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဥပမာ ေရႏုတ္စနစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲ
မႈ၊ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈထိန္းသိမ္းျခင္း စသည့္တို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
၄။ ေဘးဒဏ္ခံအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္း
မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

၂။ စနစ္တက်ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ေျမယာအသုံးခ်မႈစီမံခ်က္အေရအတြက္ႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရာခိုင္ႏႈန္း
၃(က)။ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအကာအကြယ္
အေဆာက္အအုံမ်ားအေရအတြက္
(ခ)။ သြားေရာက္ခိုလႈံႏိုင္သည့္အိမ္ေထာင္စု/ရပ္ရြာေဒသရာခိုင္ႏႈန္း
၄(က)။ ေဘးဒဏ္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံ
ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္ခံရမႈအျဖစ္ဆုံးျပည္သူမ်ားအသုံး
ျပဳႏိုင္သည့္အေဆာက္အအုံအေရအတြက္
(ခ)။ ေဘးဒဏ္အကာအကြယ္အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ သင္
တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမႈအေျခအေန

၅။ ေဘးဒုကၡေလ်ာ့ပါးေရးနည္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုအား
ကူညီရန္အတြက္ အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအသုံးျပဳျခင္း

တုံ႔ျပန္ေရးအဆင့္

၁။ အေရးအေပၚအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာ
ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၅။ အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြရရိွသည့္လူဦးေရႏွင့္ အက်ိဳးခံစားရသည့္ျပည္သူ
ရာခိုင္ႏႈန္း
၁(က)။ အေရးေပၚအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္
အာဏာပိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသို႔ ကူညီပံ့ပိုးမႈအေျခအေန
(ခ)။ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ရာတြင္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး
ပါ၀င္ရမည့္အခန္းက႑မ်ား
ကိုရွင္းလင္းျပတ္သားစြာသတ္မွတ္ေပးထားမႈအေျခအေန

၂။ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
၂။ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားေပးအပ္မႈႏွင့္ ယင္းတို႔အား စနစ္တက်သုံးစြျဲ ပဳျပင္ထိန္းသိမ္း
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ေရးစီမံခ်က္မ်ား

ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရး အဆင့္

၁။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ တံတား
မ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္/ေဆာက္

၁။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားျပီး လူတိုင္း
အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေဆာက္အအုံအေရအတြက္

လုပ္ရန္အတြက္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား
ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
၂။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔မွစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္ ျပည္သူမ်ားေဘးဒဏ္ခံႏုိင္စြမ္း
ျမင့္မားေစမည့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္း
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၂။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္အေရအတြက္ႏွင့္ ရပ္ရြာ
ေဒသအတြက္ အက်ိဳးခံစားရသည့္ရာခိုင္ႏႈန္း

(ဃ) ရပ္ရြာအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွ
ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ား
ဤအခန္းတြင္ ရပ္ရြာအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
သည့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိေတြ႔မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ထိခိုက္လြယ္မႈေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီ

ေထြေနထိုင္ႏိုင္စမ
ြ ္းျမင့္မားလာေစေရးတို႔အတြက္

ရည္ညႊန္းခ်က္နမူနာ
ဇယား(၄)တြင္လည္းေကာင္း၊

မ်ားအတြက္

ေက်းရြာအဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို

ျမိဳ႕နယ္/

ဇယား(၅)တြင္လည္းေကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
(((((၀)))))
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ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ျပည္

နယ္အဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဇယား-၄။ ေက်းရြာအဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပညႊန္ခ်က္မ်ား

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

နမူနာလုပ္ငန္းမ်ား

နမူနာျပညႊန္ခ်က္မ်ား

၁။ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္မွကာကြယ္ရန္အတြက္

၁(က)။ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ဒီေရေတာအေရအတြက္

ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ
စြာေနထိုင္ျခင္း
ျပင္းထန္သည့္ရာသီ
ဥတုဒဏ္ခံရမႈေလ်ာ့

ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

(ခ)။ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

ပါးသက္သာေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂။ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးစီမံမႈအပါအ၀င္ ဘက္စုံေပါင္းစည္း

၂(က)။ ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးစီမံခ်က္၊ စီမံခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအ

သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးစီမံခ်က္ အေကာင္အ

ရာမ်ားႏွင့္မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို သတိျပဳမိသည့္အိမ္ေထာင္စု ရာခိုင္ႏႈန္း

ထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

(ခ)။ စီမံခ်က္ေရးဆြမ
ဲ ႈတြင္ပါ၀င္သည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သူမ်ား ဥပမာ-မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လို
အပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သူတို႔အားကူညီေပးရန္ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္စီမံခ်က္မ်ား

၃။ ေက်းရြာ ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔

၃(က)။ ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အားလုံးကို အေထာက္အကူ

ခြေ
ဲ ရးရန္ပုံေငြ

ေပးသည့္ ေက်းရြာလူထု အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ခံရအလြယ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ရန္ပုံေငြရရိွမႈ
(ခ)။ အဆိုပါရန္ပုံေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္လုံေလာက္သည့္စနစ္မ်ားခ်မွတ္ထားမႈႏွင့္လိုအပ္သည့္
ေနရာမ်ားသို႔ ခြေ
ဲ ၀ေပးမႈ

၄။ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားျဖန္႔ေ၀ေရးအတြက္

၄(က)။ ထိခိုက္ခံရအလြယ္ဆုံးသူမ်ားအပါအ၀င္ ၾကိဳတင္သတင္းေပးခ်က္မ်ားရရိွသည့္ရပ္ရြာျပည္သူ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း
၅။ အႏၱရာယ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္တု႔ံျပန္မႈ
အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း

ရာခိုင္ႏႈန္း
၅။

အႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္
ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာျပည္သူအေရ
အတြက္

၆။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဥပမာ-ကၽြဲ
ႏြားတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ခံႏိုင္
သည့္အေဆာက္အအုံမ်ား ခိုင္ခန္႔မႈပိုမိုေကာင္းမြန္
ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
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၆(က)။ မုန္တိုင္းအကာအကြယ္အေဆာက္အအုံရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ လုံေလာက္သည့္အကာအကြယ္အေဆာက္အအုံရိွသည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သူမ်ား/အုပ္စု
မ်ားအေရအတြက္
(ဂ)။ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ေနအိမ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

(ဃ)။ ကၽြႏ
ဲ ြားတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္အကာအကြယ္ေနရာမ်ားရိွသည့္/လုံျခဳံစိတ္
ခ်ရသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
၇။ စည္းစိမ္ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ျခင္း

၇။

မိမိပစၥည္းဥစၥာမ်ားကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

၈။ အိမ္ေထာင္စုအတြက္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအရန္

၈။

ေဘးအႏၱရာယ္(မ်ား)မွ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအရန္သင့္လုံေလာက္စြာသို

သင့္သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ ဥပမာ-စားနပ္ရိကၡာသို

ေလွာင္ထားႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

ေလွာင္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားသိုေလွာင္ထိမ္းသိမ္းထား
ျခင္း၊ ေရရရိွေရး၊ တိရစၧာန္အစာသိုေလွာင္ထားျခင္း
စသည္ျဖင့္
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

၁။ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္သည့္စိုက္နည္းစနစ္မ်ားက်င့္
သုံးျခင္း/ေျမယာအသုံးခ်မႈေရရွည္တည္တံ့ေစရန္
စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
၂။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္း
မ်ားအပါအ၀င္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးမကလုပ္
ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

၁(က)။ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္သည့္စိုက္နည္းစနစ္မ်ား ဥပမာ- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မပ်က္စီးေစသည့္
စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ သီးႏံွမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
၂(က)။ ရာသီဥတုဒဏ္ပိုမိုခံႏိုင္စြမ္းရိွေစေရးအတြက္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းတစ္ခုမကလုပ္ကိုင္သည့္
အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ သက္ေမြးလုပ္ငန္းအတြက္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္
သည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

၃။ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာမ်ားတြင္စားနပ္ရိကၡာ
ႏွင့္မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ေရးဌာနမ်ားထူေထာင္ျခင္း

၃(က)။ ထူေထာင္ထားသည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ေရးဌာနအေရအတြက္ႏွင့္ ယင္းဌာန
မ်ားေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္စနစ္မ်ားခ်မွတ္ထားမႈ
(ခ)။ ေက်းရြာအသုံးျပဳရန္အတြက္ သိုေလွာင္ထားသည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ပမာဏ

၄။ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ေက်းရြာေခၽြတာစုေဆာင္းေရး
အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း

၄(က)။ ေငြစုေဆာင္းႏိုင္သည့္အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ေငြစု/ေငြေခ်းအသင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္
(ဂ)။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းစီ၏ စုေဆာင္းေငြတိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ

၁။ ရာသီဥတုသတင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားရရိွေရး

မႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
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၁(က)။ ရာသီဥတုသတင္းရရိွသည့္ျပည္သူရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ နယ္ေျမတစ္ခု၏ အနာဂတ္ရာသီဥတုအလားအလာကိုသိရိွသည့္ျပည္သူရာခုိင္ႏႈန္း

ေထြစြာေနထိုင္ႏိုင္စြမ္း

၂။ ရာသီဥတုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ျမင့္တင္ျခင္း

၂(က)။ မိုးေရခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္စနစ္မ်ား
(ခ)။ မိမိတို႔၏သက္ေမြးလုပ္ငန္းနည္းလမ္းမ်ားၾကိဳတင္စီစဥ္ရန္အတြက္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာခန္႔မွန္း
ခ်က္မ်ားအသုံးျပဳသည့္/သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေစာင့္ၾကည့္သည့္ျပည္သူရာခိုင္ႏႈန္း

၃။ ေဒသအတြက္စီမံကိန္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္အမ်ိဳးသမီး

၃(က)။ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ အိမ္ေထာင္စု/ေက်းရြာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္

မ်ားႏွင့္ ေအာက္ဆုံးအလႊာမွအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ခြင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသည္ဟုခံစားရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္းသူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အ

ေပးျခင္း

ျခားထိခိုက္ခံရလြယ္သူမ်ား/အုပ္စုမ်ားရာခုိင္ႏႈန္း
(ခ)။ အမွီခိုကင္းသည့္၀င္ေငြရရိွျပီး ယင္း၀င္ေငြကို အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရိွသုံးစြႏ
ဲ ိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
အျခားထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားရာခိုင္ႏႈန္း

၄။ ရာသီဥတုေၾကာင့္ထိခိုက္ဆုံးရွဴံးမႈမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း

၄။

ႏွင့္စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံ

ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သည့္ သင္တန္းအေရအတြက္ႏွင့္ ရရိွသည့္
သင္ခန္းစာမ်ားကို လက္ေတြအသုံးခ်ႏိုင္မႈအေျခအေန

အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏အရည္ အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း
၅။ ေက်းရြာႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရဌာနမ်ား၏လက္ရိွစီမံ
ခ်က္မ်ားအား ရာသီဥတုအျမင္ျဖင့္ ျပန္လည္သုံး

၅။

ရာသီဥတုအေပၚအေသးစိတ္ေလ့လာသုံးသပ္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ
စီမံခ်က္အေရအတြက္

သပ္ျပင္ဆင္ေရးဆြျဲ ခင္း
၆။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွမည့္မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္း
မ်ား ဥပမာ-ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္သည့္သက္ေမြး

၆(က)။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီျဖစ္ေအာင္မည္သို႔က်င့္သုံးရမည္ကိုသိရိွျပီးအေကာင္
အထည္ေဖာ္ေရးနည္းမ်ားကိုသိရိွနားလည္သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

(ခ)။ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ား

ျမွင့္တင္ျခင္း

(ဂ)။ လိုအပ္သည့္ေနရာ ဥပမာ- မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း
အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္သတင္းပို႔နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္း
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ဇယား-၅။ ျမိဳ႕နယ္/ျပည္နယ္အဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပညႊန္ခ်က္မ်ား

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

နမူနာလုပ္ငန္းမ်ား

နမူနာျပညႊန္းခ်က္မ်ား

၁။ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ျပည္

၁(က)။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈစီမံခ်က္အေရအတြက္

ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ
စြာေနထိုင္ျခင္း
ျပင္းထန္သည့္ရာသီ
ဥတုဒဏ္ခံရမႈေလ်ာ့

နယ္ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

(ခ)။ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြထ
ဲ ားမႈႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္းသတိျပဳမိသည့္ေက်းရြာရာခိုင္ႏႈန္း

ပါးသက္သာေစရန္

စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း

(ဂ)။ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမႈ

ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၂။ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဘက္စုံ
ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစီမံခ်က္မ်ား

၂(က)။ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ျမိဳ႕နယ္ဘက္စုံေပါင္းစည္း သဘာ၀
ေဘးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးစီမံခ်က္အေရအတြက္

ထည့္သြင္းျခင္း
၃။ ၾကိဳတင္သတိေပးစနစ္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း

၃(က)။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ၾကိဳတင္သတိေပးစနစ္အေရအတြက္
(ခ)။ ထိခိုက္ခံရလြယ္အရိွဆုံးသူမ်ားအပါအ၀င္ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္လက္ခံရရိွသည့္ ေက်းရြာ
ရာခိုင္ႏႈန္း

၄။ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘး
တုံ႔ျပန္မႈအရည္အေသြးမ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္း

၄(က)။ သဘာ၀ေဘးတုံ႔ျပန္မႈအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအရန္သင့္သိုေလွာင္ထားႏိုင္မႈ
(ခ)။ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္အစိုးရ၀န္ထမ္းရာခိုင္ႏႈန္း
(ဂ)။ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအၾကား သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္
ပူးေပါင္းညိွႏႈိင္းမႈစနစ္

၅။ စီမံခ်က္ေရးဆြေ
ဲ ရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ေက်းရြာ
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္
ျခင္း
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

၁။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲ
မႈႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္သည့္သက္ေမြးလုပ္ငန္း
မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္
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၅(က)။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပူးတြစ
ဲ ီမံခ်က္ေရးဆြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(ခ)။ စီမံခ်က္ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ပါ၀င္သည့္ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏လုိအပ္
ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း
၁(က)။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့သည့္လုပ္ငန္းအေရ
အတြက္
(ခ)။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ပို႔ခ်ခဲ့သည့္သင္တန္းအေရအတြက္

ရန္အေရးပါမႈကိုသက္ဆိုင္ရာေဒသအစိုးရဌာနမ်ား
သတိျပဳလာေစရန္
၂။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွတာ၀န္ေပးထားသည့္ျပည္သူ႔
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္သားမ်ားကို ရာသီဥတုအႏၱ
ရာယ္နားလည္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ သင့္
ေတာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳရန္တိုက္တြန္း
အားေပးျခင္း

၂(က)။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္လုပ္သားမ်ား ရာသီဥတုအလားအလာမ်ားကိုသတိျပဳမိေစရန္ႏွင့္
ယင္းတို႔ကိုသက္ေမြးလုပ္ငန္းအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ႏိုင္ေစရန္
(ခ)။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္လုပ္သားမ်ား ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း၌ သင့္ေတာ္
သည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေစရန္
(ဂ)။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္လုပ္သားမ်ား ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ခံစား
နားလည္မႈႏွင့္ ယင္းတို႔စြမ္းေဆာင္မႈျမင့္မားလာေစေရး၊ ထိခိုက္လြယ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

၃။ ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွမည့္လုပ္ငန္း
မ်ားအတြကလ
္ ိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားခြေ
ဲ ၀ေပးရန္

၃(က)။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရကခြင့္ျပဳသည့္ ဘတ္ဂ်က္
ရာခိုင္ႏႈန္း/ထိုလုပ္ငန္းကိုအားေပးရန္အတြက္ ေထာက္ခံစည္းရုံးမႈရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွ
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသတြင္းရိွအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းရာခိုင္ႏႈန္း

ေျပာင္းလဲလာသည့္

၁။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရာသီဥတုသတင္းမ်ား

ရာသီဥတုႏွင့္လိုက္

ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ရရိွႏိုင္ေစရန္စီစဥ္ေဆာင္

ေလ်ာညီေထြစြာေန

ရြက္ျခင္း

၁(က)။ ေဘးအႏၱရာယ္အကဲျဖတ္သင္တန္း၊ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္သက္
ဆိုင္သည့္သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျပီးသူ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၀န္ထမ္းဦးေရ
(ခ)။ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကြျဲ ပားျခားနားမႈကိုသတိျပဳမိသည့္ သက္ဆိုင္ရာေဒ

ထိုင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္တင္

သမွအစိုးရ၀န္ထမ္းရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ/ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီက်င့္

ျခင္း

သုံေနထိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း
(ဂ)။ ေျပာင္လဲလာသည့္ရာသီဥတုႏွင့္အညီက်င့္သုံးေနထိုင္ေရးအသိပညာဗဟုသုတရိွသည့္ေက်း
ရြာရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားမွအကူအညီရရိွသည့္ ေက်းရြာရာခိုင္ႏႈန္း
(ဃ)။ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ေရးစနစ္မ်ားအေျခအေန
၂။ ေဒသဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရာသီ
ဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏိုင္ေရးအတြက္ပံ့ပိုးေပးျခင္း
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၂(က)။ ေဒသႏၱရစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္
ေရးအတြက္ထည့္သြင္းေရးဆြထ
ဲ ားသည့္စီမံခ်က္ႏွင့္မူ၀ါဒရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအေပၚ စီမံခ်က္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေျခအေန

၃။ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္မ၀
ူ ါဒမ်ားတြင္ ရာသီဥ

၃။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ မူ၀ါဒစာရြက္စာတမ္းမ်ား

၄။

ေဒသခံအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့သည့္ သင္တန္းအေရအတြက္

တုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
၄။ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားအား ေဘး
အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍နားလည္မႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြရိွေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း
၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စု
မ်ား၏အျမင္မ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံခ်က္
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း

၅။(က)။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သူ/အုပ္စုမ်ား၏အျမင္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္း
ထားသည့္ စီမံခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း
(ခ)။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားက မိမိတို႔၏အျမင္ကိုလုံေလာက္စြာတင္ျပႏိုင္
ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ေၾကာင္းထင္ျမင္ခံစားရမႈအေျခအေန
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(င) ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္း
ဤအခန္းတြင္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနွင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြရိွေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္`ရပ္ရြာအေျချပဳသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး (CBDRR)´ `ရပ္ရာြ
အေျချပဳသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (CBDRM)´ `ရပ္ရာြ အေျချပဳလိုက္ေလ်ာ ညီေထြေနထိုင္ေရး (CBA)´တို႔
အေပၚတြင္အေျချပဳခ်မွတ္ထားျပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ လက္ရိွႏွင့္အနာဂတ္တြင္ လူမႈအသိုက္
အ၀န္းအတြက္က်ေရာက္မည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရး ဘက္စုံ
ေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းတစ္ခုကိုေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ အသစ္မဟုတ္ေသာ္
လည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ယင္း ၏အက်ဳိးဆက္မ်ားေပါင္းစည္းေနသည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတြင္
က်ေရာက္လာမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍အျပည့္စုံဆုံးအျမင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတစ္
ခုအတြင္း ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ရပ္အတြက္ အေရးၾကီး
သည့္အဆင့္(၇)ဆင့္မွာ ၁။

ရပ္ရာြ မွေရြးခ်ယ္မႈ

၂။

အေျခအေနဆန္းစစ္ခ်က္(ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး)-အေျခခံႏွင့္ဆင့္ပာြ းသတင္းရရိွရာေနရာမွ
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရာြ တစ္ခုအတြက္ - အဆိုပါရပ္ရြာ
အေၾကာင္းသိနားလည္ေစေရးအတြက္

အေျခအေနဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ အေျခခံေလ့

လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
၃။

ရပ္ရာြ လူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းအကဲျဖတ္ခ်က္။ အကဲျဖတ္ျခင္းကိ`
ု ေဘးအႏၱရာယ္၊ ထိခိုက္
ခံရလြယ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္ခ်က္(HVCA)´တို႔အတြက္ ယခင္အဓိပၸာယ္သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳသဘာ၀ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး/ရပ္ရြာအေျခ
ျပဳသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူသိနည္းသည့္ `ရာသီဥတုထိခိုက္ခံရလြယ္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္
ရည္ဆန္းစစ္ခ်က္(CVCA)´တို႔အတြက္ လည္းေကာင္းအသုံးခ်ရန္ျဖစ္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
မွာေအာက္ပါတိုင္းျဖစ္သည္(က)

ရပ္ရာြ ေဒသမ်ားအေပၚက်ေရာက္လာမည့္ေဘးအႏၱရာယ္(ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈ
ႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္)မ်ားကို နားလည္ေစရန္

(ခ)

ထိခိုက္ခံရလြယ္ေစသည့္

ေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္

ရပ္ရာြ တစ္ခုအ

တြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္
အအုံမ်ား၊ ရင္းျမစ္သယံဇာမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္ခံရဆုံးသူမ်ား၊ ထိခိုက္ ခံရဆုံး
အရာမ်ားကိုနားလည္ေစရန္
(ဂ)

လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာရင္ဆိုင္ ေျဖ
ရွင္းႏိုင္မည့္ ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခု၏လက္ရိွစမ
ြ ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို နားလည္ေစရန္

၄။

ရပ္ရာြ လူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

၅။

ေက်းရြာလိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေရးေကာ္မတီမ်ား(VACs)ႏွင့္ယင္း၏အလုပ္အဖြဲ႔
ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း
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မ်ား

၆။

ရပ္ရာြ လူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၇။

လူထုပါ၀င္သည့္

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

အကဲျဖတ္ျခင္း(M&E)ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္

ေရးအတြက္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္းဆိုသည္မွာ -

ရပ္ရြာမွဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္ရိွခ်မွတ္ထားသည့္
ရပ္ရာြ အေျချပဳ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး/သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္လိုက္
ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေရးနည္းမ်ားကိုလိုက္နာျပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္
ျခင္း၊ ေဒသအလိုက္စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူထုပါ၀င္သည့္ နည္းလမ္း
မ်ား (လူထုပါ၀င္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ေရးဆြျဲ ခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သုံးသပ္
ျခင္း)ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရပ္ရာြ မ်ားအား ယင္းတို႔ၾကဳံေတြ႔ရမည့္အႏၱရာယ္ကို ယင္းတို႔ကိုယ္
တိုင္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းခြင့္ေပး အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

ယခုေဖာ္ျပသည့္ ဘက္စုံေပါင္းစည္း ခ်ဥ္း

ကပ္နည္းသည္ နည္းသစ္တစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးလက္ရိွလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအေျခခံလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရပ္ရာြ အေျချပဳသဘာ၀ေဘး
ေလ်ာ့ပါးေရး/သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေရးတို႔အၾကား ေပါင္းစည္းစြမ္းအား
တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္အထူးရည္ရြယ္သည္။ ယင္းသည္ လုပ္ငန္းထပ္ေနျခင္းမ်ားေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္
စြမ္းအားမလုံေလာက္မႈၾကားမွ

အေကာင္းဆုံးေသာအက်ိဳးရလာဒ္မ်ားရရိွရုံသာမက

သက္ဆိုင္ရာစီမံခ်က္

မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရွဴ႕ေထာင့္အသီးသီးမွေလ့လာသိရိွရသည့္အဖိုးတန္သင္ခန္းစာမ်ား ထပ္မံထည့္
သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္တြင္ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး၊ သဘာ၀ေဘး
စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးတို႔အၾကား ကြျဲ ပားျခားနားမႈရိွေတာ့မည္
မဟုတ္ေပ။

အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွင္နယ္၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ လက္ရိွအေျခခံမူမ်ားကိုလိုက္နာရန္ျဖစ္ျပီး ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဘက္စုံ
ေပါင္းစည္း ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုအတြင္းရိွ အလြန္အမင္းထိခိုက္
ခံရလြယ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အသိုက္အ၀န္းမွဖယ္က်ဥ္ထားခံရသူမ်ားအားပါ၀င္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္
ငန္းစဥ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု
ငယ္မ်ား၊ ေဒသခံအုပ္စုမ်ား အဟန္႔အတားမရိွေစဘဲပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္မ်ားအၾကား
ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းမႈခိုင္မာေရးသည္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္း
၏

အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး

အားလုံးအတြက္မွ်တျပီးေရရွည္တည္တံ့သည့္ေျဖရွင္းခ်က္ရွာေဖြရာ

တြင္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ -

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္

အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္အစြန္းေရာက္ျဖစ္ရပ္မ်ား

အပါအ၀င္ လက္ရိွေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အႏၱရာယ္မ်ားအား တု႔ံျပန္ႏိုင္စြမ္းရိွျခင္း
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ဳိးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ လက္ရိွၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဒဏ္
ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေပးျခင္းမွတဆင့္ ရပ္ရာြ ေဒသမ်ားမွ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း
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ေရးႏွင့္

တခ်ိန္တည္းတြင္

အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ

ျပန္လည္သုံးသပ္ မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ေဒသခံတို႔အသုံးျပဳေနသည့္ဗဟုသုတမ်ားကို အသုံးျပဳေရးအတြက္ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း
သက္ဆိုင္မႈရိွျပီး အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ ေခတ္မွီနည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေဒသခံ
တို႔၏အသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လ်က္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဆန္းသစ္ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား တီထြင္ေဖာ္ထုတ္အသုံးျပဳသြားရန္
ျဖစ္သည္။ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါ၀င္ေဆာင္ရန္ျဖစ္
သည္။

ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေခၚယူျခင္း
သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးအတြက္ ရပ္ရာြ တြင္းရိွ
ပညာရွင္မ်ားသာမက ေဂဟေဗဒ၊ ဇလေဗဒ၊ ပတ္၀န္းက်င္သိပၸံပညာ၊ ဘူမိေဗဒ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခားနယ္
ပယ္မ်ားစြာမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုပါ ေခၚယူစုေဆာင္းရန္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀မႈကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ရပ္ရာြ အေျချပဳသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး/သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေျခအ
ေနအလိုက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွျခင္း၊ ရပ္ရာြ လူထုမွလည္း ယင္းတို႔ၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္
ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကဳံေတြ႔ရသည့္အေျခအေနမ်ားကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလို
စိတ္ထက္သန္ျခင္း၊

ယင္းတို႔အားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလိုျခင္း၊

မိမိအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

အျခားေဒသမ်ားမွနည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ အသုံးျပဳနည္းအသစ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူက်င့္သုံးႏိုင္သည့္အရည္
အခ်င္းရိွျခင္းတိ႔လ
ု ိုအပ္သည္။
ဇယား(၆)တြင္ အဆင့္(၇)ဆင့္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အဆင့္တစ္ဆင့္စီအတြက္ အသုံး
ျပဳရမည့္နည္းလမ္းႏွင့္ အျပီးသတ္ရလာဒ္ တနည္းအားျဖင့္ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းရလာဒ္အျဖစ္
အေျဖရွာရမည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ အဓိကက်သည့္
အဆင့(္ ၇)ဆင့္အတြက္ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အသုံးျပဳမည့္နည္း
လမ္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အခန္း (၄) (အဆင့္ ၁ မွ ၃ အတြက္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈ
အကဲျဖတ္ခ်က္)ႏွင့္ အခန္း(၅) (အဆင့္ ၄ မွ ၇ အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရးနည္းမ်ား)တို႔တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။
(((((၀)))))

(၁) အဆင့္(၁) ရပ္ရြာလူထုေရြးခ်ယ္မႈ
အဆင့(္ ၁)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ယင္းတို႔
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရြက္လိုသည့္ရပ္ရြာမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္က်ေရာက္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ေဘး ဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုသည္
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ရပ္ရာြ ေဒသအားလုံးအတြက္အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရိွသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အ
တြက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ(မ်ား)ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်ေရာက္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈ
 အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရႏိုင္မည့္ လူဦးေရ
 ရပ္ကြက္/ေက်းရြာႏွင့္တကြ ယင္း၏တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္
ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ
 သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရာြ လူထု၏ နားလည္လြယ္မႈ
 စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႔အတြက္ လုံျခဳံေဘးကင္းမႈ
 လူအားလုံးအတြက္ လုံျခဳံျပီးအလြယ္တကူအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားမလုံ ေလာက္မႈ
ရပ္ရာြ လူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရိွမႈႏွင့္ အဆင္
သင့္ျဖစ္မႈသေဘာထားရိွျခင္းသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ယင္းသည္ ရပ္ရြာမွေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အ
ဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း ပါ၀င္မႈအတိုင္းအတာလိုအပ္မႈရွင္းျပရာတြင္ မည္
သည့္အတိုင္းအတာအထိရွင္းျပရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
အသုံးျပဳရမည့္နည္းလမ္း
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအကဲျဖတ္ျခင္း (အခန္း-၄၊ စာမ်က္ႏွာ- ၆၅)
(((((၀)))))

(၂) အဆင့္(၂)။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း - ရပ္ရြာအေျခအေနဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း (အေျခခံအခ်က္အ
လက္ မ်ားစုေဆာင္းျခင္း)
အဆင့(္ ၂)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ
ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ျဖစ္ျပီး

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာတစ္ခု၏အေျခခံက်သည့္

အခ်က္အလက္မ်ား

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားက ယင္းတို႔၏အေျခအေနကိုထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္

ႏိင
ု ေ
္ စျပီး အဆင့္(၃)တြင္ ရပ္ရာြ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည့္အခါ အဖိုးတန္သည့္အ
ခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျပီးအသုံးျပဳမည့္နည္းလမ္းသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳမီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအေၾကာင္း

ကိုျဖစ္ႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားသိရိွရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အရည္အေသြးႏွင့္အ
ေရအတြက္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအရ က်ယ္ျပန္႔ေသာအတိုင္းအတာျဖင့္ရရိွႏိုင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွရာ ေန
ရာမ်ားကိုစိစစ္ျခင္းသည္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာႏွင့္ ယင္း၏အေျခအေနကို ပိမ
ု န
ုိ ားလည္ေစႏိင
ု ျ္ ပီး ဤသို႔နား
လည္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာႏွင့္အတူ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈအေသးစိတ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေရး အ
တြက္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွသည့္ေနရာႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ ပင္မအ
ေျခခံႏွင့္ဆင့္ပြားသတင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ပင္မအေျခခံသတင္းဆိုသည္မွာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈမျပဳ ရေသးသည့္
မူလအေျခအေနအတိုင္းရိွေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္
အေျခခံအခ်က္အလက္ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားမွစီမံခ်က္အစီရင္
ခံစာမ်ား၊ မူလသုေတသနျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆုံေမး
ျမန္းမႈမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ားစသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ ဆင့္ပြားသတင္းဆိုသည္မွာ ပင္မအေျခခံသတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားကို သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈ၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ထားျပီး ယင္းတြင္ သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈအစီရင္ခံ
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စာမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈအေျခအေနသုံးသပ္ထားသည့္ အစိုးရ၏အခ်က္
အလက္ဆန္းစစ္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာရိွလ်င္ လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕အသင့္ရိွျပီးျဖစ္၍
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ယခုေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္အတြက္ သက္ဆိုင္မႈ
ရိွ-မရိွျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုသည္။ အေျခခံက်က် ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ပင္မႏွင့္ဆင့္ပြားသတင္းမ်ားျပန္လည္
သုံးသပ္ျခင္းသည္ အကဲျဖတ္ခ်က္အတြက္လိုအပ္ေသာ အေျခခံက်သည့္အခ်က္အလက္မ်ား (အျဖစ္မွန္
မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား)ရရိွႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဘး
ဒဏ္ခံနိုင္စမ
ြ ္းအကဲျဖတ္ ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာတစ္ခုအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည့္
မည္သည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးဆက္ကိုတိုင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
၁။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာသို႔မဆင္းမီ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရမည္၊ ဆန္းစစ္ေလ့
လာရမည္ကိုဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဇယား(၆)ႏွင့္
အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

၂။

အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကိုဆုံးျဖတ္ျခင္း - ရပ္ရြာလူထုႏွင့္
အတူ အေျခခံေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သလား၊ သို႔မဟုတ္ လက္ရိွပင္မႏွင့္ ဆင့္
ပြားသတင္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသင့္ရိွသလား။

၃။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ရႏိုင္သမွ်သတင္းမ်ား သုေတသနျပဳျခင္း၊ စုေဆာင္း
ျခင္း။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ရပ္ကြက္/ေက်း
ရြာအတြက္မဟုတ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္မႈရိွႏိုင္သည့္သတင္းမ်ား ဥပမာ- ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္
အတြင္း ရာသီဥတုအေနအထားမ်ားကို သုေတသနျပဳ စုေဆာင္းထားသင့္သည္။

၄။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအေျခအေန

သို႔မဟုတ္

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အ

တြက္ အေထာက္အကူျဖစ္-မျဖစ္အတြက္ အေရးမၾကီးသည့္အေထာက္အထားမ်ားဖယ္
ထုတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ စာရြက္စာတမ္းအားလုံးကို ျပန္လည္သုံး
သပ္ျခင္း။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ရန္လိုသည္။
အသုံးျပဳရမည့္နည္းလမ္း
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္ - ၂။ ပင္မႏွင့္ဆင့္ပြားသတင္းမ်ား သုေတသနျပဳလုပ္မႈအပါအ၀င္ အေျခခံ
ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (အခန္း-၄။ စာမ်က္ႏွာ-၆၇)
(((((၀)))))

(၃) အဆင့္(၃)။ ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းအကဲျဖတ္ျခင္း
အဆင့(္ ၃)တြင္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ သုံးခုရိွသည္။ ယင္းတို႔မာွ ၁။

ရပ္ရာြ ေဒသမ်ားအေပၚက်ေရာက္လာမည့္ေဘးအႏၱရာယ္(ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ယင္း၏
အက်ိဳ ဆက္မ်ားအပါအ၀င္)မ်ားကို နားလည္ေစရန္

၂။

ထိခိုက္ခံရလြယ္ေစသည့္ေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္း တစ္ခု
အတြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏အေျခအေန၊ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအ
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ေဆာက္အအုံမ်ား၊ ရင္းျမစ္သယံဇာမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္ခံရဆုံးသူမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရဆုံး
အရာမ်ားကိုနားလည္ေစရန္
၃။

လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္
မည့္ ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခု၏လက္ရိွစမ
ြ ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို နားလည္ေစရန္

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
၁။

ဇယား(၆)ႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုရာတြင္ အသုံးျပဳရ
မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

၂။

လုပ္ငန္းအဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ မိမိတ႔၏
ို ပါ၀င္ရမည့္အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာ
ေမြ႔ေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လြယ္ကူရွင္း
လင္းေစရန္စီစဥ္ျခင္း (အခန္း(၃)(စ)- အေထာက္အကူေပးျခင္းအခန္းတြင္ၾကည့္ပါ။)

၃။

အကဲျဖတ္မည့္ အစီအစဥ္အသိေပးရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပဏာမအစည္းအေ၀း
တစ္ရပ္ျပဳလုပ္သြားရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္မည့္ေန႔ရက္၊ အကဲျဖတ္မည့္အစီအစဥ္တို႔ကို သတ္
မွတ္ျခင္း - ဤအစည္းအေ၀းတြင္ အစုအဖြဲ႔အားလုံးႏွင့္ အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းကဲ့သို႔ေသာ
အေရးပါသည့္ အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ေစရမည္။)

၄။

အခ်ိန္ဇယားမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ေန႔စဥ္အမႈကိစၥအ၀၀ႏွင့္ အံကိုက္ျဖစ္ေစရန္လိုအပ္
သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုယင္းတို႔အားလပ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္
ရန္ႏွင့္ သို႔မွသာ အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းတို႔အ
တြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၅။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူတိုင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေစေရးအတြက္ ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာအတြင္း အခ်ိန္မ်ားကို ဂရုတစိုက္စီစဥ္သြားရန္လိုသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား၏အခ်ိန္ဇယားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္မတူညီႏိုင္ေပ။ နည္းလမ္းမ်ား၊ အစုအဖြဲ႔
မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳမည့္သူမ်ား၊ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔ကို သိရမည့္အျပင္ ရပ္ကြက္/ေက်း
ရြာ၏အမႈကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေျပာင္းလြယ္
ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ အခ်က္အလက္အားလုံးစုေဆာင္းေရးအတြက္ ႏွစ္
ရက္မွ ေလးရက္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရႏိုင္သည္။

၆။

အလုပ္အဖြ႔အ
ဲ တြက္ ေထာက္/ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား (ပို႔ေဆာင္ေရး၊ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္စား
ေသာက္ေရး)တို႔ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း။

ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ျခင္း
၁။

ဇယား(၆)တြင္ပါရိွသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ရပ္ရာြ လူထုႏွင့္အတူ အကဲျဖတ္မႈ
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အခန္း(၄)ႏွင(့္ ၅)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳရမည္။

၂။

အခ်ိန္ဇယားအရေခတၱရပ္နားသည့္အခါတိုင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္တာျပီးဆုံးသည့္အခါ
တိုင္း ေကာက္ယူထားသည့္အခ်က္အလက္ႏွင့္သတင္းမ်ားကို စုစည္း၍ ရလာဒ္မ်ားအား
သုံးစုခြျဲ ခင္း၊ ေမးခြန္းေျဖဆိုခ်က္မ်ားအား စုစည္းျခင္း၊ ေကာက္ခ်က္ဆျြဲ ခင္း၊ ေထာက္ခံအ
ၾကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရမည္။
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၃။

နည္းလမ္းမ်ားကို ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳထားလ်င္ ဓါတ္ပုံမ်ားရိုက္ယူထားျခင္း၊
စကၠဴေပၚတြင္ ျပန္လည္ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရမည္။ မူရင္းအား သက္ဆိုင္သည့္ ရပ္
ကြက္/ေက်းရြာမ်ားသို႔ေပးအပ္ခ့ရ
ဲ မည္။

၄။

ရပ္ရာြ လူထု၏ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ - ယင္းသို႔မွတ္တမ္းတင္
ျခင္းသည္ ေလ့လာနည္းမွထြက္ေပၚလာသည့္ရလာဒ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္အေရးၾကီးသည္။

ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္
အကဲျဖတ္မႈျပီးဆုံးသည့္အခါ

ဦးတည္အကဲျဖတ္သည့္ေက်းရြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အ

လက္အမ်ားအျပား စုေဆာင္းရရိွမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးနည္းလမ္းမ်ား
သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ရန္အလို႔ငွာ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ျပန္လည္သုံးသပ္ဆန္း
စစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။

အဆိုပါေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

ယင္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရားမ်ားဒဏ္ပိုမိုခံႏိုင္စြမ္းရိွလာေစေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထု
အား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြင္းဆင္းအကဲျဖတ္ေနစဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သုံးစုခြဲလိုက္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါက လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ားအျပားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
သြားသင့္သည္။ ယင္းေနာက္ ၁။

ရလာဒ္မ်ားေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္ အဓိကက်သည့္ သတင္းေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကိုစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာအစည္းအေ၀းတြင္ ခ်ျပရမည္။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ေမးခြန္းအတြက္အေျဖမ်ားမွာအဘယ္နည္း။ ယင္းအေျဖမ်ားကရပ္ရြာ
အတြက္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ေဆာင္သနည္းစသည္ျဖင့္ေဆြးေႏြးေစရမည္။

၂။

အခ်က္အလက္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ရလာဒ္မ်ားကို ရပ္ရြာသို႔အသိေပးတင္
ျပရန္ျပန္လာသည့္အခါတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္သည့္ကြာဟ
ခ်က္မွန္သမွ်ကိုစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။

၃။

အကဲျဖတ္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္ခ်ဳပ္၊ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပထားသည့္အစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ကို ရပ္ရြာလူထုနားလည္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳစုရမည္။

၄။

အဆင့္(၄)ကိုဆက္မသြားမီ၊ ေဘးဒဏ္ခံႏုိင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္းမျပဳမီ အ
အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္

ရပ္ရြာလူထုသို႔ျပန္လည္အစီရင္ခံ

ျခင္း၊ ပိုမိုခိုင္မာသည့အ
္ ခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရမည္။
အသုံးျပဳရမည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၃)။ လူမႈေရး၊ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျပေျမပုံ (အခန္း-၄။ စာ -၇၀)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၄)။ ေျမျပင္စူးစမ္းေလ့ေရးခရီးထြက္ျခင္း (အခန္း-၄။ စာ -၇၆)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၅)။ ရာသီဥတုအေျချပျပကၡဒိန္ (အခန္း-၄။ စာ -၇၈)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၆)။ သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ (အခန္း-၄။ စာ -၈၁)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၇)။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလားအလာဆန္းစစ္ခ်က္(အခန္း-၄။ စာ -၈၄)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၈)။ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသရုပ္ေဖာ္သစ္ပင္(အခန္း-၄။ စာ -၈၈)
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ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၉)။ အထူးအုပ္စုမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ - ထိခိုက္ခံရမႈအရိွဆုံးသူမ်ားစိစစ္ေဖာ္
ထုတ္ျခင္း(အခန္း-၄။ စာ -၉၁)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၁၀)။ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္းခ်ိန္ဆက္မႈျပဇယား(အခန္း-၄။ စာ -၉၃)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၁၁)။ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္(အခန္း-၄။ စာ -၉၆)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၁၂)။ အနာဂတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလားအလာဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္
အခန္း-၄။ စာ -၉၈)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၁၃)။ အနာဂတ္ေျမပု(ံ အခန္း-၄။ စာ -၁၀၀)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၁၄)။ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျပဳစုျခင္း(အခန္း-၄။ စာ -၁၀၂)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္(၁၅)။ ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းအကဲျဖတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာပုံစံ
အခန္း-၄။ စာ -၁၀၄)
(((((၀)))))

(၄) အဆင့္(၄)။ ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား
အဆင့္(၄)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္း
ေစရန္ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေသာျပႆနာမ်ား (အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားမွာ ယခင္အဆင့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
အတြင္းေတြ႔ရိွထားျပီးျဖစ္ႏိုင္သည္) ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္
သည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္လက္တြဲ၍ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားဦးစားေပး
သတ္မွတ္ရန္လိုသည္။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ရပ္ရြာေဒသႏွင့္ ယင္းတို႔၏ပတ္၀န္းက်င္ရိွမည္သည့္အစိတ္
အပိုင္းကိုမဆို လက္ရိွတြင္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္လည္းေကာင္း အႏၱရာယ္ထပ္ျဖစ္ေစမည့္ သို႔မ
ဟုတ္ အံေခ်ာ္ေနသည့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္လိုသည္။
အဆင့္(၄)သည္ အဆင့္(၃)တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆန္း
စစ္ခ်က္မ်ားအား အစီအစဥ္က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွႏွင့္အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈမ်ား
အတြက္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရွာေဖြရာတြင္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရမည့္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို
ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္(၃)ရိွလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ထိခိုက္ခံရမႈအရိွဆုံးသူမ်ား ဥပမာကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ နယ္ခံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အုပ္စု
မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ရန္
အေရးၾကီးသည္။
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာစီမံခ်က္တြင္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္သည့္ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရး လုပ္ငန္းမ်ားပါ
၀င္လာေစရန္ အဆိုပါလုပ္ငန္းအားလုံးကို အေသးစိတ္စိစစ္ျပီး ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္ ၁။

အေသးစိတ္စိစစ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ေအာက္ပါတို ႔ပါ၀င္သည္(က)

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဒဏ္မွခံႏိုင္
စြမ္းရိွေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပး
ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားခြဲျခားသတ္္မွတ္ျခင္း

(ခ)

သီးျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ

၀င္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္၊ ျဖစ္ေပၚလာရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
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ေၾကာင့္

လက္ရိွႏွင့္ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရိွ သည့္အႏၱရာယ္အလားအ

လာမ်ားအေပၚအေသးစိတ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (ဥပမာ-ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္
အုပ္စုမ်ား၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊

က်ား-မကြဲျပားမႈ၊

သေဘာထားကြဲျပားမႈ

စသည္)
(ဂ)

အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ ျပန္လည္သုံးသပ္အကဲ
ျဖတ္ျခင္း-လက္တေလာႏွင့္ အနာဂတ္တြင္က်ေရာက္ႏိုင္မည့္အႏၱရာယ္မ်ားဒဏ္
ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ
ေသခ်ာေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ
လိုအပ္သည့္ေနရာတိုင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတုိင္းတြင္ ယင္းသို႔ျပန္လည္သုံးသပ္
ရန္

၂။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဦးစားေပးသတ္မွတ္ရာတြင္

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္

ပြင့္လင္ျမင္သာမႈရိွသည့္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္
ငန္းမ်ားကို အျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ရင္းျမစ္ပစၥည္းမ်ားခြဲေ ၀
သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျပီး ရပ္ရြာလူထု၏ အ
တည္ျပဳခ်က္ရယူထားရမည္။

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း-လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြျဲ ခင္း
၁။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္ရြာမွဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အဆင့(္ ၂)ႏွင(့္ ၃)တို႔မွ ဆန္းစစ္ခ်က္
မ်ားအေပၚအေျခခံလုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္
သည့္လူမ်ား၊ အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားပါ၀င္မႈေသခ်ာရမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရး
ဆြလ
ဲ ိုက္သည့္စီမံခ်က္ကို လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာႏွင့္ ေဒသဆိုင္
ရာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းေပးသြားရန္အေရးၾကီးသည္။

၂။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္အစီအစဥ္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္စြဲကိုင္ထားရမည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားက မည္သည့္
ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ရည္စူးထားေၾကာင္း ရပ္ရာြ လူထုအား သတိေပးႏႈိးေဆာ္ရန္
လိုသည္။

၃။

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္

အကယ္၍ယင္းတို႔ကိုအေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လ်င္

လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရပ္ရာြ လူထုအတြက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္၊ ျဖစ္ေပၚရန္အလား
အလာရိွသည့္အႏၱရာယ္မ်ား၊

ရပ္ရြာေဒသ၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေပၚ

အေသးစိတ္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
၄။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္း
ရိေ
ွ ရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အျပီးသတ္ျပန္လည္သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳုလုပ္ရမည္။ ရပ္
ရြာလူထုႏွင့္အတူ
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
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ဤျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကို

ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္

၅။

ရပ္ရာြ လူထုအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး၊ အေရးပါဆုံး မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမ်ားကို ဆုံး
ျဖတ္ရာတြင္ ယင္းတို႔ႏွင့္အတူ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳရမည္။ အ
ဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အက်ဳိးဆက္-အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖန္႔စီဇယား၊ တြဖ
ဲ က္-ဆက္
စပ္ႏႈိင္းယွဥ္အဆင့္သတ္မွတ္နည္း၊

ျဖန္႔စီဇယားအဆင့္သတ္မွတ္နည္း/အမွတ္ေပးနည္း

တို႔ပါ၀င္ျပီး ယင္းတို႔ကို အခန္း(၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၆။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအတြင္းလုပ္ေဆာင္မည့္
သတ္စာရင္းျပဳစုျပီးေနာက္

ေဘးဒဏ္ခံႏုိင္စမ
ြ ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အသုံးျပဳရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္

အျပီး

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အ

ထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္အရာမ်ားကို စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ရမည္။ စဥ္းစားရန္လိုသည့္
ကိစၥမ်ားမွာ (က)

သတ္မွတ္လိုက္သည့္ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေအာင္ျမင္စြာလုပ္

ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားလိုအပ္သည္
(ခ)

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္

(ဂ)

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

(ဃ)

မည္သည့္ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္

(င)

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္

(စ)

မည္သူကတာ၀န္ယူရမည္၊ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမည္ - အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ထိ
ခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ား စသည္ျဖင့္

အသုံးျပဳရမည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္ -၁။ အက်ိဳးဆက္-အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖန္႔စီဇယား(အခန္း-၅။ စာ-၁၀၇)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၂။ တြဖ
ဲ က္-ဆက္စပ္ႏႈိင္းယွဥ္အဆင့္သတ္မွတ္နည္း(အခန္း-၅။ စာ-၁၀၉)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၃။ ျဖန္႔စီဇယားအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း/အမွတ္ေပးနည္း(အခန္း-၅။ စာ-၁၁၁)
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၄။ ရပ္ရာြ ေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံခ်က္ပုံစံ (အခန္း-၅။ စာ-၁၁၄)
(((((၀)))))

(၅) အဆင့္(၅)။ ေက်းရြာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးေကာ္မတီ (VACs)မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္
အလုပ္အဖြ႔မ
ဲ ်ား ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
အဆင့(္ ၅)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ၁။

ေက်းရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးေကာ္မတီ(VACs)မ်ား

(ေက်းရြာသဘာ၀

ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ား-VDMCs ကဲ့သို႔) ကို ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရး၊ ၾကိဳတင္သတိ
ေပးခ်က္ျဖန္႔ေ၀ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေရး၊ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးတို႔အတြက္ အလုပ္အဖြဲ႔
မ်ားႏွင့္အတူ ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္
၂။

ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရး၊ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ျဖန္႔ေ၀ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးေလ့က်င့္မႈ၊ ရွာေဖြ
ေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးတို႔အတြက္ အလုပ္အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္
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ေက်းရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေရးေကာ္မတီမ်ား (VACs):
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြျဲ ခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္
ရပ္ရာြ လူထုပါ၀င္မႈထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အထူးျပဳေဆာင္ရြက္မည့္အလုပ္အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္အတူ ေက်း
ရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးေကာ္မတီမ်ား(VACs)ဖြ႔စ
ဲ ည္းေရးမွာ အေရးၾကီးသည္။ ယင္းေကာ္
မတီသည္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္လုပ္ငန္းမွန္သမွ်အတြက္ အဓိကတာ၀န္ရိွအဖြဲ႔အ
စည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမႈသည္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအေျခအေနေပၚတြင္မူတည္၍ကြျဲ ပားမႈရိွ
ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရိွေကာ္မတီ/အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္
ခုအျဖစ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းျခင္းတိ႔ျု ဖစ္သည္။ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရပ္ရာြ လူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
ဒဏ္ကို ရပ္ရာြ လူထုမွ ပို၍ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွလာေစေရးျဖစ္သည္။ ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရး၊ ၾကိဳတင္သတိေပး
ခ်က္ျဖန္႔ေ၀ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးေလ့က်င့္မႈ၊ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး အလုပ္အဖြ႔အ
ဲ မ်ိဳးမ်ိဳး၏ အဖြ႔၀
ဲ င္
မ်ားအား အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား ပိ႔ခ
ု ်ေပးရန္အေရးၾကီးသည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း
မ်ား - ဥပမာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဌာန(ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္အတြက္တာ၀န္ရိွအဖြ႔အ
ဲ
စည္း)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားအ
ေနျဖင့္ ယင္းတို႔သက္ဆိုင္ရာ ရာသီဥတုေကာ္မတီမ်ား၏စီစဥ္မႈျဖင့္ စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ လူငယ္
မ်ား၊ သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ား၊ မသန္းစြမ္းသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စသည္တို႔အပါအ၀င္ ရပ္ရြာလူ
ထုအား ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားလုံေလာက္စြာပါ၀င္သင့္သည္။ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ၀င္မ်ားေရြးခ်ယ္ေရး
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) မွသတ္မွတ္ေပးသည့္ အေရးၾကီးေသာစံအခ်ိဳ႕မွာ ရပ္ရာြ လူထုမွ ေလးစားၾကည္ညိဳသူမ်ားျဖစ္ျခင္း
 လိုအပ္သည့္အခါတြင္ ေက်းရြာအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္း
 တာ၀န္ခ်သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လွည့္လည္သြားလာနိုင္ျခင္း
 အေျခခံဆက္ဆံေျပာဆိုမႈကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္အသိပညာဗဟုသုတရိွျခင္း
 ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရိွျခင္း
ထို႔ေနာက္

ေကာ္မတီ၏တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ရန္လိုသည္။

ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ၏အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္ (MRCS –
၂၀၁၃) –
 ေရတို-ေရရွည္ကာလႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ ေက်းရြာအတြင္း ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရး ေယ
ဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း
 အဖြ႔တ
ဲ ြင္ ထိခိုက္ခံရမႈအလြယ္ဆုံးအုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း
 တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္

ဘက္စုံေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည့္

ေကာ္မတီမ်ား/အလုပ္အဖြ႔မ
ဲ ်ား/လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း
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 ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံနုိင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ရပ္ရာြ အ
ေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္း၀င္မ်ားက သေဘာတူအတည္ျပဳျခင္း
 ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္ပစၥည္းမ်ား စု
ေဆာင္းေရးအတြက္ သေဘာတူညီျခင္း
 ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားရယူေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစိုး
ရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးခံစားရမည့္ေက်းရြာအား ျပည့္ျပည့္စုံစုံအသိေပးျခင္း
 ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအားေဆာ္
ၾသစည္းရုံးရာတြင္ အခ်ိန္ေပး၍ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ျခင္း
(((((၀)))))
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ေက်းရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးေကာ္မတီ(VACs)မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါတာ၀န္ရိွ
သည္မွတ္စု(၇)။ သဘာ၀ေဘးမျဖစ္ပြားမီ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီမွ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ား


ေက်းရြာရိွလူတိုင္း ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္ကို သိရိွရမည္။



လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ပါ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ရပ္
ရြာလူထုအား စည္းရုံးထားရမည္။



ေက်းရြာတြင္မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္၊ မရရိွနိုင္သည့္ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို စုစည္းထားရမည္။



သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္။



သဘာ၀ေဘးမက်ေရာက္မီ၊ က်ေရာက္ေနစဥ္၊ က်ေရာက္ျပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုသိရိွနားလည္ေအာင္လုပ္ေပးထားရမည္။



(ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္)ေဘးအႏၱရာယ္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ဇာတ္
တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ စီမံခ်က္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားထုတ္ယူျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရ မည္။



ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုသဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္
အျခားရပ္ရြာေဒသမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္း
တို႔ျပဳလုပ္ရမည္။



အကယ္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားေတြ႔ ရိွရလ်င္
ယင္းတို႔ကိုသိရိွရန္အတြက္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈမ်ားစီစဥ္ျပဳလုပ္ရမည္။



ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္ကို ပုံမွန္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြျဲ ခင္းတို႔ျပဳလုပ္ ရမည္။



သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းေပးရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔



ေရွးဦးသူနာျပဳအဖြဲ႔



သတိေပးခ်က္ျဖန္႔ေ၀ေရးအဖြဲ႔



ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအဖြဲ႔



ခိုလႈံေရးစခန္းစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအဖြဲ႔



ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေ၀ငွေရးအဖြဲ႔

မွတ္စု-၈။ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနစဥ္ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ၏တာ၀န္မ်ား (မာလ္ေတဆာ အင္တာေနရွင္
နယ္ - ၂၀၁၄)


မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ အျခားဌာနမ်ားမွရရိွသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း။ သတိေပး
ခ်က္မ်ားကို သတိေပးခ်က္ျဖန္႔ေ၀ေရးအဖြဲ႔၏အကူအညီျဖင့္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္
ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွေၾကညာေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္ဆင့္ကမ္းစနစ္ျဖင့္ တုံးေမာင္းေခါက္၍
လည္းေကာင္း ျဖန္ေ၀းေပးႏိုင္သည္။



ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအဖြဲ႔အကူအညီျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအား ေဘးကင္းရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း



ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အကူအညီျဖင့္ ရွာေဖြေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးတို႔ျပဳလုပ္ျခင္း



ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရးအဖြဲ႔မွတဆင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့မႈရရိွေရးအ
တြက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းျခင္း

မွတ္စု(၉) ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျပီးေနာက္ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ၏တာ၀န္မ်ား (မာလ္ေတဆာအင္တာ
ေနရွင္နယ္ - ၂၀၁၄)


ေက်းရြာ၏ ပ်က္စီးမႈ၊ ဆုံးရွဴံးမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအတြက္ အကဲျဖတ္ျခင္း



ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ေရးအတြက္ ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား၊ အကူအညီေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းျခင္း၊ စီမံျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း



ေက်းရြာ၏လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္အကူအညီေပးျခင္း၊ ဥပမာေနအိမ္
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မ်ားျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း


ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအကူအညီမ်ားမ်ားအတြက္ ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အကူ
အညီေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆင့္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့
ပါးေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း



ရပ္ရြာလူထု၏တုံ႔ျပန္မႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ/ေက်းရြာ သဘာ၀
ေဘးစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးေကာ္မတီႏွင့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာ
လူထုေဘးကင္းလုံျခဳံမႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျပီး အနာဂတ္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

(၆) အဆင့္(၆)။ ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
အဆင့(္ ၆)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၁။

ေက်းရြာအဆင့္၌ တရား၀င္အတည္ျပဳထားျပီးျဖစ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္ျခင္း

-

ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသို႔

ေထာက္ခံတင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
၂။

အဓိကတာ၀န္ရိွသည့္ေက်းရြာလူၾကီးမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အ
တူ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံခ်က္
မ်ားထည့္သြင္းေရးဆြမ
ဲ ႈအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ (အခန္း-၆ တြင္ၾကည့္ပါ။)

ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ခံတင္ျပေပးျခင္း
ေက်းရြာမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္သည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္မႈ
တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေလးထားရမည့္ကိစၥမွာ အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြဲ႔တည္းက -ဥပမာ မာလ္
ေတဆာအင္တာေနရွင္နယ္အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ယင္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ တစ္ဖဲြ႔တည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္
သည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဆိုသည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္ အေရးၾကီး
ဆုံးအခ်က္မွာ အေထာက္အကူျပဳေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည္ ရပ္ရာြ လူထုႏွင့္အတူ လူ/ေငြေၾကးရင္းျမစ္
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ား၊ ျပင္ပအကူအညီျဖင့္လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ားစိစစ္ေဖာ္
ထုတ္ျခင္း၊ အကူအညီလိုပါက မည္သည့္ေနရာမွရယူႏိုင္တို႔ကိုစဥ္းစားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရမည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္ အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္
ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားမွ အကူအညီမ်ားရရိွေရးအတြက္ ေထာက္ခံတင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္လိုအပ္
မည္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္သည့္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အ
ဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း

ထည့္သြင္းေရးဆြျဲ ခင္းျဖင့္

ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈရိွ

ေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ (အခန္း-၆ တြင္ၾကည့္ပါ)။
ဘက္စုံေပါင္းစည္းေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

ရပ္ရာြ လူထုအ

တြက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါ
သည့္လူပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွလာေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဆက္ဆံေရးသည္ ရပ္ရာြ လူထုတြင္
ယုံၾကည္မႈႏွင့္စမ
ြ ္းေဆာင္ရည္တိုးပြားလာေစျပီး ေထာက္ခံတင္ျပ-စည္းရုံးေဆာ္ၾသမႈမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားေတြ႔ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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(၇) ဆင့္(၇)။ လူထုပါ၀င္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း
အဆင့(္ ၇)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်း
ရြာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေရး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုမွဦးေဆာင္ပါ၀င္သည့္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သြားရန္ျဖစ္သည္။
စီမံခ်က္ေရဆြျဲ ပီးသည့္အခါ

စီမံခ်က္အတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွ

စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာသည္။

ေက်းရြာမွဦးေဆာင္၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အ
ေရးၾကီးသည္။ သို႔မွသာ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမွေစာင့္ၾကည့္
အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရိွလာမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိ
ခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွ-မရိွ သိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အၾကံျပဳသည့္
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာအတြင္းအေရးၾကီးသည့္က႑မ်ား ဥပမာ-မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အဓိကသတင္းေပး
သူမ်ားႏွင့္ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမွတ္ေပးျခင္းတို႔တြင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ အထူးအုပ္
စုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္ (ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၂၊ အခန္း-၅၊ စာ- )
ဇယား-၆။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္း
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း

အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းအကဲျဖတ္မႈရလာဒ္မ်ား (ေျဖရွင္းေပးရ

ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျခင္း

မည့္ ေမးခြန္းမ်ား)

ဘက္စုံေပါင္းစည္း

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္

ခ်ဥ္းကပ္နည္း

ျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳနည္းလမ္း

အဆင့္မ်ား

မ်ား

အဆင့္-၁။

၁။ လက္ငင္းအကဲျဖတ္ခ်က္

ေရြးခ်ယ္မႈ
အဆင့္-၂။

၁။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္အတြက္
ေက်းရြာ(မ်ား)၏ေရြးခ်ယ္မႈ

၂။ အေျခခံေလ့လာမႈမ်ား၊ အဓိ

၁။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥမ်ားသာမကအျခားကိစၥမ်ား

အေျခခံအခ်က္အလက္

ကႏွင့္ဆင့္ပြားအခ်က္အ

အပါအ၀င္ ေက်းရြာ၏အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

မ်ားစုေဆာင္းျခင္းအပါ

လက္စုေဆာင္ျခင္း (အဆင့္-

(က) တည္ေနရာႏွင့္ လူဦးေရ

အ၀င္ အေျခအေနဆန္း

၃ တြင္အသုံးျပဳသည့္နည္း

(ခ) ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားေရြး

စစ္ျခင္း

လမ္းမ်ားျဖင့္အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရန္)

ထုတ္ျခင္း
(ဂ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲအက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္
ေဘးအႏၱရာယ္သတင္းမ်ား
(ဃ) သက္ေမြးလုပ္ငန္းႏွင့္ေျမအသုံးခ်မႈ
(င) ေက်းရြာတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ
(စ) ေက်းရြာရိွသယံဇာတမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတည္ရိွမႈ
(ဆ) ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္
အအုံ(ေစ်းမ်ား၊ လမ္းမ်ားစသည္)
(ဇ) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား

အဆင့္-၃။

၃။ လူမႈေရး၊ သယံဇာတႏွင့္

၃။ ေက်းရြာတြင္ဘယ္လိုေဘးအႏၱရာယ္ေတြ၊ ရာသီ

ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္

ေဘးအႏၱရာယ္အေျချပ

ဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္ေပၚခဲ့သလဲ၊

စြမ္းအကဲျဖတ္ခ်က္

ေျမပုံ

ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့သလဲ။ ရြာလူထုမွ ဘယ္ကိစၥမ်ိဳး

(က) ရာသီဥတုေျပာင္း
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၄။ နယ္ေျမအေနအထား စူးစမ္း

ကိုစိုးရိမ္သလဲ

လဲမႈအပါအ၀င္

ေလ့လာမႈခရီးထြက္ျခင္း

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

၅။ ရာသီအလိုက္ျပကၡဒိန္

ႏွင့္ပတ္သက္၍

၆။ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ

နားလည္သေဘာ

ရက္စဥ္သမိုင္း

ေပါက္ျခင္း

(က) ယခင္ကျဖစ္ရပ္မ်ား
(ခ) ယခု-ယခင္အေျခအေနမတူညီသည့္မည္သည့္
ျဖစ္ရပ္မဆို
(င) ေနာင္လာမည့္ကာလ-ဘယ္လိုၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း
ထားသည္..။
၄။ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားသလဲ၊ ဒီအ
ေျပာင္းအလဲနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္အက်ိဳးဆက္ပိုၾကီး
မားလာတာ ဆက္စပ္မႈရိွသလား
၅။ ဘယ္အိမ္ေထာင္/အုပ္စုေတြက အျခားသူေတြထက္
ပိုျပီးထိခိုက္ခံရသလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ
(က) ယင္းအိမ္ေထာင္စုမ်ား/အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္
အျခားသူမ်ားထက္ သီးသန္႔ပစၥည္းမ်ား/သက္
ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားကို မွီခိုအားထားေနရသလား
၆။ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ပတ္
သက္တဲ့စီမံခ်က္ေတြရိွသလား။ သူတို႔အတြက္ေရႊ႕
ေျပာင္းလမ္းေၾကာင္းေတြသတ္မွတ္ေပးထားလား။
ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ေတြ အခ်ိန္မီရသလား။
ေဒသခံအစိုးရဌာနေတြအေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးေတြ
ကိုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရိွသလား။

(ခ) ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ
ႏွင့္အေျပာင္းအလဲ

၇။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
အလားအလာဆန္းစစ္ခ်က္

မ်ားျဖစ္ေပၚရသည့္

၈။ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သရုပ္ေဖာ္ေျမပုံ

၇။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအရ ေက်းရြာမွၾကဳံေတြ႔
ရသည့္ အေျပာင္းအလဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျပန္
လည္သုံးျခင္း
(က) သဘာ၀သယံဇာႏွင့္ လူမႈေရးရင္ျမစ္အင္အား

ကိုနားလည္ျခင္း၊

၉။ အထူးအုပ္စုမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ-

လူ၊ သက္ေမြးလုပ္

ထိခိုက္ခံရအလြယ္ဆုံးသူ

ယုတ္မႈရိွသလား၊ ဆုတ္ယုတ္ေစတဲ့အ

ငန္း၊ အေျခခံအ

မ်ားစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေၾကာင္းရင္းေတြကဘာေတြလဲ

ေဆာက္အအုံႏွင့္

(၁) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနဆုတ္

(၂) ရာသီဥတုေျပာင္းအလဲေလ်ာ့သြားမယ့္

ရင္းျမစ္သယံဇာတ

အလားအလာခန္႔မွန္းႏိုင္သလား၊ ခန္႔မွန္း

မ်ားအပါအ၀င္ ထိ

ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ေဒသအတြက္ ရာသီဥတု

ခိုက္ခံရမႈအလြယ္

အေျပာင္းအလဲနဲ႔အက်ိဳးဆက္ေတြအေပၚ

ဆုံးျဖစ္တဲ့အရာေတြ

ေလ့လာခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကဘာေတြလဲ

ကဘာေတြလဲ၊
ဘယ္သူေတြလဲ

(၃) ရာသီဥတုအႏၱရာယ္အပါအ၀င္ လက္ရိွနဲ႔
အနာဂတ္အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
သတင္းေတြကို ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းေတြ
အလြယ္တကူရႏိုင္သလား
(၄) ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွတဲ့သက္ေမြးလုပ္
ငန္းေတြကို ကူညီပ့ံပိုးေပးဖို႔ ေဒသတြင္း
စီမံခ်က္ေတြ၊ မူ၀ါဒေတြမွာထည့္သြင္းေရး
ဆြထ
ဲ ားသလား
(၅) ေဒသႏၱရအစိုးရနဲ႔အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ျပည္
သူ႔အက်ိဳးေဆာင္လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ ရာ
သီဥတုအႏၱရာယ္မ်ား၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
က်င့္သုံးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုနားလည္
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သေဘာေပါက္သလား
(ခ) စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား
(၁) အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြက ေဘးဒဏ္
ခံႏိုင္စြမ္းရိွသလား
(၂) ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ ေငြစုေဆာင္းႏိုင္/
ေငြေခ်းႏိုင္သလား
(၃) သက္ေမြးလုပ္ငန္းတစ္မိ်ဳးမကလုပ္ႏိုင္တဲ့
အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ၀င္ေငြအမ်ဳိးမ်ိဳးရႏိုင္တဲ့
အလုပ္ေတြရိွသလား
(ဂ) လူႏွင့္ႏိုင္ငံေရးရင္းျမစ္မ်ား
(၁) အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ၊ ပညာသင္ၾကားမႈ၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္
ဘယ္လိုအခြင့္အလမ္းေတြရႏိုင္သလဲ၊
လူတိုင္းရႏိုင္သလား
(၂) လက္ရိွအခ်ိန္မွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို
ကိုျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ကိစၥေတြရိွလား
(၃) လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့
ပါးေရးစီမံခ်က္ေတြခ်မွတ္ထားသလား၊
အက်ိဳးရိွရဲ႕လား။
(၄) ေဒသတြင္းစီမံကိန္းေရးဆြတ
ဲ ဲ့လုပ္ငန္းစဥ္
ေတြမွာ လူတိုင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သလား။
(၅) ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားကဘာေတြ
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသလဲ
၈။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္ေတြအပါအ၀င္
ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရမႈအရိွဆုံး
သက္ေမြးလုပ္ငန္းေတြ/စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက
ဘာေတြလဲ
၉။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္ေတြအပါအ၀င္
ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈအမ်ားဆုံးခံခံရ
သူမ်ား/က႑မ်ားအတြက္ ဘယ္လိုျပန္လည္ထူ
ေထာင္မႈေတြလုပ္ေပးသလဲ။ မလိုအားအပ္တဲ့
အက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္ေပၚသလား
၁၀။ ေဒသအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြရ
ဲ ာမွာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၊ ဥပကၡာျပဳခံထားရသည့္အုပ္စုမ်ားရဲ႕ဆႏၵေတြ
ပါ၀င္သလား။ အေရးၾကီးတဲ သက္ေမြးလုပ္ငန္း
ရင္းျမစ္သယံဇာတေတြရရိွသလား
(ဂ) လက္ရိွေတြ႔ၾကဳံေန

၁၀။ ဆက္စပ္မႈျပကြင္းမ်ား

ရသည့္အႏၱရာယ္

(`ဗန္း´ကားခ်ပ္)

မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္
တြင္ၾကဳံရမည့္အႏၱ
ရာယ္မ်ားကိုင္တြယ္

၁၁။ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္
ခ်က္
၁၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အ

ေျဖရွင္းရာ၌ ေက်း

လားအလာဆန္းစစ္ခ်က္-

ရြာတစ္ရြာ၏လက္ရိွ

အနာဂတ္အလားအလာခန္႔
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၁၁။ လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚမည့္ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱ
ရာယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၾကိဳ
တင္ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ရပ္ရြာေဒ
သမွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေကာင္းေကာင္းဘယ္လို
လုပ္ထားသလဲ
၁၂။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္

မွန္းခ်က္မ်ား

မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေက်းရြာ၏လက္ရိွအသိပညာ

ထိေရာက္ေအာင္ျမင္

၁၃။ အနာဂတ္ေျမပုံ

ဗဟုသုတဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ

မႈတို႔ကိုနားလည္

၁၄။ အခ်က္အလက္မ်ားစု

(က) ဘယ္လို ေဒသႏၱရ/ေဒသခံနည္းလမ္းေတြ

သေဘာေပါက္မႈ

ေဆာင္းျပဳစုျခင္း
၁၅။ ရပ္ရြာေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္

ေတြ႔ရသလဲ
(ခ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္

စြမ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္အ
တြက္အစီရင္ခံစာပုံစံ

ေပၚႏိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ရြာသူ
ရြာသားမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္သလား
(ဂ) ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးအတြက္စီမံခ်က္ေရး
ဆြျဲ ခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးေရြးခ်ယ္
မႈမ်ားကိုနားလည္သလား၊ အစီအစဥ္မ်ားတြင္
ပါ၀င္ရန္စိတ္အားထက္သန္သလား။
၁၃။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ဘယ္
လိုစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြရိွသလဲ။ ဒီစြမ္းေဆာင္မႈ
ေတြ ဘယ္လိုရရိွလာသလဲ၊ ဥပမာ-အစားအစာ
သိုေလွာင္ထားမႈ၊ အျမင့္ပိုင္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္
မႈစသည္ျဖင့္
၁၄။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္
မ်ားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ
မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရြာသူရြာ
သားေတြ ဘယ္ကရသလဲ။ ဥပမာ-စိုက္ပ်ိဳးေရး
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္သားမ်ား၊ ရာသီဥတုခန္႔မွန္း
ျခင္းႏွင့္ သတင္းမ်ား၊ ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္းမ်ား
စသည္ျဖင့္
(က) ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးအတြက္စီမံခ်က္ေရး
ဆြရ
ဲ ာတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူပါ၀င္
သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား/အုပ္စု
မ်ားရိွသလား။ သူတို႔ဘာလုပ္ငန္းေတြလုပ္
သလဲ။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလား၊ ဘယ္
လိုရင္းျမစ္အင္အားေတြနဲ႔ပါ၀င္သလဲ။
၁၅။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ လက္ရိွစြမ္း
ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ရင္းျမစ္စြမ္းအား လိုအပ္ခ်က္/
မျပည့္စုံေတြက ဘာေတြလဲ
(က) ေက်းရြာတြင္ ေငြေၾကး၊ လူမႈေရး၊ ပစၥည္း၊
ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔စြမ္းအားႏွင့္သဘာ
၀သယံဇာတနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဘာေတြရိွသလဲ
(ခ) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့
အေျပာင္းအလဲအေျခအေနမ်ားကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္ ဘယ္လိုစြမ္းေဆာင္ရည္အသစ္
ေတြလိုသလဲ
၁၆။ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွႏွင့္ အနာ
ဂတ္ရာသီဥတုအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
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သတင္းမ်ားအေပၚေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္၍ ယင္း
တို႔ကို ရြာသူရြာသားမ်ားသို႔ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္စြမ္းရိွ
သလား
အဆင့္-၄။

၁၆။ အက်ိဳးဆက္-အေကာင္

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရး

အထည္ေဖာ္မႈျဖန္႔စီကြက္

ႏွင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္

၁၇။ တြဖ
ဲ က္-ဆက္စပ္ႏႈိင္းယွဥ္

ေရးအတြက္ေက်းရြာ
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား
ေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္ျခင္း

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း
၁၈။ ျဖန္႔စီဇယားအဆင့္သတ္

၁၇။ ရပ္ရြာေဒသမွေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ေဘးဒဏ္ခံ
နိုင္စြမ္းရိွေစမည့္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြကဘာေတြ
လဲ။ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သလဲ - ေက်းရြာ
ေဘးဒဏ္ခံနိုင္စြမ္းရိွေရးအျပီးသတ္လုပ္ငန္းစီမံ
ခ်က္ေရးဆြထ
ဲ ားမႈ

မွတ္ျခင္း/အမွတ္ေပးျခင္း
၁၉။ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္ပုံစံ

အဆင့္-၅။

၁၈။ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္

ေက်းရြာရာသီဥတု

ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း၊ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္

ေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္

ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေရး သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္း

အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္း

ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း
အဆင့္-၆

၁၉။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္

ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္

ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ေထာက္ခံတင္

စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္

ျပျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အဆင့္-၇

၂၀။ အထူးအုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အားလုံးပါ၀င္ ေစာင့္

၂၁။ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ား

ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္
ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း

၂၀။ ေက်းရြာမွဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေသာ အားလုံးပါ၀င္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း

ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း
၂၂။ အားလုံးပါ၀င္အဆင့္သတ္
မွတ္ျခင္း/အမွတ္ေပးျခင္း
(ေလ့လာနည္း-၁၇ ျဖန္႔စီ
ဇယားျဖင့္အဆင့္သတ္
မွတ္ျခင္း/အမွတ္ေပးျခင္း
နည္းလမ္းအတိုင္း)

(စ) အေထာက္အကူေပးျခင္း
အခန္း(၃)(င)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း အ
ခ်ိဳ႕ဦးစြာခ်မွတ္ရန္အေရးၾကီးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္(၁)

သတ္မွတ္ထားသည့္ေက်းရြာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္
ရန္အတြက္ ယင္းတို႔၏သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမည္။ မည္သည့္ကိစၥလုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆိုလိုသည္မွာ ေက်းရြာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ရည္
မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ထိခို္က္ခံရလြယ္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္
ရမည္။ ယင္းမွတဆင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ စသည္အား
ျဖင့္ရွင္းျပရမည္။

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာေရးလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္

လုပ္ငန္း

တိုင္းအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္သည္ကို ရပ္ရာြ လူထုသိေအာင္
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လုပ္ေကာင္းလုပ္ရႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပီးဆုံးသည့္အခါ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္
မလြယ္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းကို ေရွာင္းရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(၂)

ထိုသို႔ရွင္းျပသည့္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္

ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္
မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရမည္။
(၃)

အဓိက ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္းတြင္ ယင္း
တို႔ပါ၀င္မႈေသခ်ာေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရမည္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား
သည့္မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ၾကည့့္ပါ)။

(၄)

ရပ္ရာြ လူထုမွ စိတ္လက္ေအးခ်မ္းစြာလုပ္သြားႏိုင္မည့္ အခိ်န္ဇယားတစ္ခုျဖင့္ စီမံခ်က္လုပ္
ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရပ္ရာြ လူထု အားလပ္မည့္၊ ေပးႏိုင္မည့္အခ်ိန္တစ္ခု သတ္မွတ္
ရမည္။

(၅)

ေလ့လာေရးအဖြ႔တ
ဲ စ္ခုကိုဖြဲ႔စည္း၍ မည္သူကမည္သည့္အလုပ္ လုပ္ရမည္ကိုသတ္မွတ္ေပး
ရမည္ - အေထာက္အကူေပးမည့္သူ၊ မွတ္တမ္းတင္မည့္သူ၊ စစ္ေဆးမည့္သူ စသည္ျဖင့္။
အဖြ႔က
ဲ ို အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ဖ႔စ
ြဲ ည္းျပီး လူထုပါ၀င္ေစေရး၊ က်ား-မ သေဘာ
သဘာ၀မ်ား၊ အလုံးစုံပါ၀င္ေစေရး၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈရရိွေရး၊ အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္
ေရးအတြက္ သေဘာထားကြလ
ဲ မ
ြဲ ႈမ်ားကိုေစ့စပ္ေရးတို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္ျပီး အေတြ႔အၾကဳံရိွ
သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး-သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္-က်န္း မာေရးက႑ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စသူတို႔
ပါ၀င္သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေထာက္အထားမ်ားရယူျခင္း၊ ဘာသာစကား၊ စာေရးသားမႈ
မ်ားတြင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလည္းလိုအပ္သည္။

(၆)

`ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ´ႏွင`
့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္း´ကဲ့သို႔ေသာေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ေဒသႏၱရသုံး
စကားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုရန္ အခါခပ္သိမ္းမလြယ္ကူသည့္အတြက္ ေက်းရြာသို႔သြား
ေရာက္ျခင္းမျပဳမီ

ေ၀ါဟာရဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရန္ျဖစ္

သည္။
(၇)

ျပင္ပအေထာက္အကူေပးသူမ်ား

-

ဤကိစၥတြင္

မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွင္နယ္ႏွင့္

ယင္း၏မိတ္ဖက္မ်ား -အေပၚမွီခိုျခင္းမရိွဘဲ စနစ္မ်ားေျပာင္းလဲရန္လုပ္ေဆာင္ သည့္ေက်း
ရြာတစ္ရြာတြင္`ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးစည္းရုံးေဆာင္ရြက္ျခင္း´လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ရပ္ရာြ လူထုသည္ ရင္းျမစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာအၾကံဉာဏ္မ်ား
ရယူေရးအတြက္ ျပင္ပအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ စတင္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မည္သ႔ပ
ို င္
ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးမ်ားကို အဆိုပါေက်းရြာမွသာ ၾကီးၾကပ္စီမံသြားရမည္
ျဖစ္သည္။

ခိုင္မာသည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖင့္ အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သည္  ျပင္ပအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားျပဳစုေပးသည့္သတင္းမ်ားအစား ရပ္ရြာလူထုကိုယ္တိုင္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားျပဳစုျပင္ဆင္ႏိုင္စမ
ြ ္းရိွျခင္း-`နမူနာေပးထားသည့္အတိုင္းရွာေဖြမႈ´နည္းစနစ္

66 | P a g e

 လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရး၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရွာေဖြေရးတို႔အတြက္ ရပ္ရာြ လူထု
အား လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေပးျခင္း
 လူတိုင္းပါ၀င္ေစျခင္း - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စမ
ြ ္းသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား၊ သက္
ၾကီးရြယ္အိုမ်ား စသူတို႔အပါအ၀င္ ရပ္ရြာအတြင္းေနရာစုံ၊ က႑စုံမွ ထိေရာက္စြာပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
 ရင္းျမစ္ပစၥည္းမ်ားကိုအထိေရာက္ဆုံးအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံခ်က္/အစီအစဥ္
မ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈရိွရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
 ရပ္ရာြ ျပည္သူမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ခြင့္
ေပးျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားရိွ လူစြမ္းအားမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေစျခင္း
 ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားကဲ့သို႔သေဘာထားသည့္အသိစိတ္မ်ားေပၚထြန္းေစျခင္း

ေကာင္းမြန္သည့္ လူထုပါ၀င္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကဳံေတြ႔ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား
 အာဏာႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကို စြန္လႊတ္ရန္မလြယ္ကူျခင္း - ဥပမာ လုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္ေနသည့္
အျခားအက်ိဳးတူမိတ္ဖက္မ်ား
 အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္သည့္၊ မေလ်ာ္ကန္
သည့္အျပဳအမူမ်ားကို သတိျပဳရန္လိုျခင္း
 ေကာင္းမြန္သည့္လူထုပါ၀င္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်ိန္ယူရျခင္း
 နည္းလမ္းမ်ားအား-ဥပမာ ေျမပုံေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ သင္တန္းသားမ်ားကေရးဆြရ
ဲ မည့္အစား သင္
တန္းေပးသူမ်ားမွသာ ျပီးေအာင္လုပ္ေပးရန္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္းျခင္း
 မလုပ္ေပးႏိင
ု ္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္း
 မသန္စြမ္းသူမ်ားကဲ့သို႔ ေမ့ေလ်ာ့ခံထားရသူမ်ား က်န္ရစ္ခ့ျဲ ခင္း
 ေဒသဆိုင္ရာအသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဴ႕ျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္း
မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရး(မာလ္ေတဆာအင္တာေနရွင္-၂၀၁၃ မွ)
မသန္စြမ္းသူမ်ားထိေရာက္စြာပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ သင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္
ေဆာင္သြားရန္လိုသည္  မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အစည္းအေ၀းသိ႔ဖ
ု ိတ္ၾကားရန္၊ အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊
မိသားစု၀င္မ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ျခင္း
 သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူေပး
ရန္ ယင္းတို႔၏ သင့္ေတာ္သည့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္း
 အစည္းအေ၀းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို

စကားျပန္မ်ားကနားလည္ေစရန္

သင္တန္းမစတင္မီ

သေကၤတစကားျပန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း
 မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္ျပစကားျပန္ သို႔မဟုတ္ အစည္းအေ၀းသိ႔ု အလြယ္တကူ
တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ကူအညီမ်ားလိုအပ္မည္ျဖစ္၍

မည့္ရင္းျမစ္စြမ္းအားမ်ား(ဥပမာ-လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္၊
ဆင္ထားျခင္း
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ေငြေၾကးရင္းျမစ္)အတြက္

လိုအပ္

ၾကိဳတင္ျပင္

 မသန္းစြမ္းသူမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား အထူး
သျဖင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ စကားမေျပာႏုိင္သူမ်ား၊ ဉာဏ္ရည္နိမ့္သူမ်ားအတြက္ လို
အပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားစီစဥ္ရန္သတိျပဳျခင္း
 မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္မီ `အားလုံးပါ၀င္မ´
ႈ အယူအ
ဆႏွင့္ ယင္း၏အေရးပါမႈကို ရပ္ရာြ လူထုနားလည္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
 မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ပိုရေစရန္စီစဥ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္သည့္
ေနရာတိုင္းတြင္ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အျမဲတမ္းေဖာ္ထုတ္
ရန္အားထုတ္ျခင္း
မသန္စြမ္းသူမ်ားတက္တက္ၾကြၾကြ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သင္တန္းေပးသူ
မ်ားအေနျဖင့္ စည္းရုံးမႈအတြက္ ေအာက္ပါအရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည္ -

ေနရာခ်ထားမႈ သင့္ေတာ္ေအာင္စီစဥ္ျခင္း
 မ်က္ေစ့မႈန္သူမ်ားႏွင့္ နားမေကာင္းသူမ်ားကို သင္တန္းေပးသူမ်ားအနီးတြင္ထိုင္ရန္ အျမဲတမ္း
ဖိတ္ေခၚျခင္း
 (မသန္းစြမ္းသူမ်ားႏွင့္ကပ္လ်က္) ယင္း၏မိသားစု၀င္ႏင
ွ ့္ လက္သေကၤတအခ်က္ျပစကားျပန္
(နားမေကာင္းသူႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေနရာမွာအသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္)တို႔အားေနရာခ်ရန္စီ
စဥ္ျခင္း

သင္တန္းသားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
 ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္းမရိွသူမ်ားအား ယင္းတို႔အမည္မ်ားေခၚျပီး ေမးခြန္းမ်ားတိက
ု ္ရိုက္ေမးျခင္း
ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုေရးအတြက္ အားေပးျခင္း
 တခ်ိန္လုံး၀င္ေရာက္ေျပာဆိုေနသူမ်ား(အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အျမင္ကို ေလးစားမႈ
မျပဘဲ စကားမ်ားစြာေျပာဆိုေနသူမ်ား)အား ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္လုပ္ေဆာင္
ျခင္း

နားလည္မႈစစ္ေဆးျခင္း
 သင္တန္းသားမ်ား၏နားလည္မႈကိုစစ္ေဆးရာတြင္

ယင္းတို႔၏နားလည္မႈကိုမေဖာ္ျပႏိုင္သည့္

`ဟုတ္´ `မဟုတ္´အေျဖမ်ိဳးသာရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားလုံး၀အသုံးမျပဳပါႏွင့္
 သင္တန္းသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ေမးရမည္။ သို႔မွသာ ပို႔
ခ်ေနေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းတို႔၏နားလည္မႈကို သိႏိုင္မည္
 မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမင္ႏိုင္၊ ၾကားႏိုင္သူမ်ားျဖစ္လ်င္ သင္တန္းေခတၱရပ္နားခ်ိန္မ်ားတြင္
ပုံမွန္စစ္ေဆးေမးျမန္းပါ
 အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ ဉာဏ္ရည္နိမ့္သူမ်ားျဖစ္လ်င္ ယင္းတို႔၏နားလည္မႈကိုစစ္ေဆးရာ၌
ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းရွင္းလင္းအသိေပးျခင္း
`ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ´ႏွင့္ ဆက္စပ္ဘာသာရပ္မ်ားကို ရပ္ရာြ လူထုအားရွင္းျပရာတြင္ မၾကာခဏ
ဆိုသလိုအခက္အခဲေတြ႔ရသည္။ `ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ´ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးတလည္မေျပာေသာ္လည္း
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ရပ္ရာြ လူထုအေနျဖင့္ မိုးေလ၀သပုံစံႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားကို သိႏွင့္ျပီးျဖစ္ႏိုင္သည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းလာမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ရပ္ရာြ လူထုအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ
ဘာသာရပ္ကို နားလည္ရန္လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းအတြက္ မိမိခ်ဥ္းကပ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္/ေက်းရြာႏွင့္ ၾကိဳတင္၍ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္လည္းအ
ေရးၾကီးသည္။
(((((၀)))))

၄။ အေျခအေနဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံနိုင္စြမ္းအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား
(အဆင့-္ ၂ ႏွင့္ ၃)
ဤအခန္းတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးဘက္စုံခ်ဥ္းကပ္နည္း၏အဆင့္-၂ ႏွင့္ ၃ တို႔ကိုလုပ္
ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အဆင့္လိုက္လမ္းညႊန္ထားသည္။ ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္၊ ေလ့လာနည္းအဆုံးတြင္
ေဆြးေႏြးေလ့လာရမည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ လူတိုင္းပါ၀င္ေရးအတြက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာနည္း ဥပမာမ်ား
ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္ကို ဘက္စုံသဘာ၀ေဘးခံနိုင္စြမ္းအကဲျဖတ္ရာတြင္အသုံးျပဳရန္
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ သီးသန္းနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ထုတ္ႏႈတ္အသုံးခ်
ႏိုင္သည္။
(က) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁။ လက္ငင္းအကဲျဖတ္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွသည့္အေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးစီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ား
ကို ေက်းရြာျပည္သူမ်ားမွေရြးခ်ယ္ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအကဲ
ျဖတ္ခ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏင
ုိ ္ရန္
 ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခုရင္ဆိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္းရာတြင္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အကဲျဖတ္ပုံစံမ်ားစြာရိွသည္။ အကဲျဖတ္ခ်က္ကို
အခ်ိန္တိုတြင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ပုံစံျဖစ္၍ အေျခအေနတစ္ရပ္လုံးကို အျပည့္အစုံအကဲ
ျဖတ္ရန္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုလ်င္ျမန္စြာေလ့လာဆန္းစစ္ျပီး ရရိွလာသည့္ဆန္းစစ္
ခ်က္အေပၚတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုပုံစံတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းရိွသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ျပည္သူမ်ားကေရြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္း
ကို နမူနာအျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအကဲျဖတ္မႈအတြက္ပုံစံကိုေနာက္ဆက္တြဲ(

)တြင္ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းပုစ
ံ ံကို

BRACED က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွလာေစေရးအစီအစဥ္အတြက္ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းျဖစ္သည္။
(Webb, 2014)
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သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
စုေဆာင္းထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဆန္းစစ္ရာတြင္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အ

တြက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္ေမးရန္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားေဖာ္ထုတ္တင္ျပသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားရိွပါက ဘာလုပ္ငန္းေတြလဲ
 ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ရြာတစ္ရြာအတြင္း၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာၾကား ကြျဲ ပားျခားနားမႈရိွသလား
 ေက်းရြာျပည္သူေတြရဲ႕လက္ရိွစြမ္းေဆာင္နိင္မႈဘယ္အေျခအေနရိွလဲ၊ လုံေလာက္ရဲ႕လား
 အေရးၾကီးတဲ့အလားအလာေတြကဘာေတြလဲ
 ေဘးဒဏ္ခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘာလိုအပ္ခ်က္ေတြရိွသလဲ
ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္

အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေျမပုံေရးဆြဲ

ျခင္း၊ ေျမျပင္အေျခအေနကြင္းဆင္းစူးစမ္းျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း လို
အပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္

သတင္းမ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေပးျခင္း၊

ျပည္သူမ်ားသို႔ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သြား

သင့္သည္။ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြက ဘယ္ေပၚမွာအေျခခံသလဲ၊ ဒီအျမင္ေတြဟာ သူတို႔၏အေျခအေနကို
အမွန္တကယ္ထင္ဟပ္မႈရိွသလား၊

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ

စဥ္းစားသုံး သပ္ထားသလား စသည္ျဖင့္စဥ္းစားရမည္။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ေက်းရြာမ်ား၏ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေပၚ

ေယဘုယ်

အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္၍ အေျခအေနအားလုံးကိုအျပည့္အ၀အကဲျဖတ္ခ်က္မဟုတပ
္ ါ။ အကဲျဖတ္ခ်က္အမ်ားစု
မွာ ေက်းရြာတစ္ရြာအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမန္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထား
သည့္ရြာသူရြာသားအနည္းငယ္ျဖင့္အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ယင္းတို႔သည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား၊ ေက်းရြာသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္
လည္းေကာင္း၊

အေျခခံအခ်က္အလက္ရရိွေရးအတြက္

အဆိုပါသေဘာသဘာ၀ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။
(((((၀)))))
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ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးခ်ရာတြင္လည္းေကာင္း

(ခ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၂။ အေျခခံႏွင့္ဆင့္ပြားစူးစမ္းေလ့လာမႈအပါအ၀င္ အေျခခံေလ့လာမႈ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 ေက်းရြာတစ္ရြာ၏အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေထြေထြဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္(အနာ
ဂတ္စီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈမ်ားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။)
 ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခုရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ လုပ္
ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
ဤနည္းလမ္းအတြက္ ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရန္လိုသည့္အခ်က္မွာ မည္သ႔ေ
ို သာသတင္းမ်ားလိုအပ္သည္၊
အဆိုပါသတင္းမ်ားကို

မည္သို႔အသုံးခ်မည္ကိုဆုံးျဖတ္ရန္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

အကဲျဖတ္ရရိွသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္မည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္သည့္အခါ
ေထြအေျခအေနဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊

အေထြ

စီမံခ်က္/အစီအစဥ္တိုးတက္မႈ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္

ရာ၌လည္းေကာင္း အေျခခံထားရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳ-မျပဳကို ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အေျခခံေလ့လာမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။

အေျခအေနကိုအေသးစိတ္ေလ့လာ၍

အေရအတြက္ႏွင့္

အရည္အေသြးအရ အခ်က္အလက္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စုေဆာင္းေကာက္ယူႏိုင္သည့္ပုံစံမ်ားျဖစ္သည္။
အားလုံးပါ၀င္လာႏိုငရ
္ န္ပုံစံထုတ္ထားသည္။

ယင္းေလ့လာမႈေပၚအေျခခံ၍

စီမံခ်က္တိုးတက္မႈမ်ားကို

ႏႈိင္းယွဥ္တိုင္းတာႏိုင္သည္။ ပဓာနႏွင့္ဆင့္ပြားအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ရိွသတင္းရရိွရာဌာနမ်ားေပၚ
တြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားအမွီျပဳေနသည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ စနစ္တက်ေကာက္ယူထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ဗဟိအ
ု ဆင့္၌သာရရိွႏိုင္သည္။ ယခုေလ့လာမည့္နည္းလမ္းသည္ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ပာြ း
သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ိဳးဆက္မ်ားကို

စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္

အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အဆိုပါသတင္းမ်ားကို ဂရုတစိုက္ေလ့လာသုံးသပ္၍ ျပန္လည္စုစည္းရန္ အေရးၾကီး
သည္။ ဤသတင္းမ်ားကို ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းအေသးစိတ္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္လုံး ရြာသူရြာ
သားမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္လိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သင့္သည့္ေနရာမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေစေရးေဆာင္ရြက္မႈ
အစီအစဥ္(NAPA)
 ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(MAPDRR) ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံခ်က္
(တိုးတက္မႈ)
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရယူႏိုင္မည့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား
 အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏စီမံခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား
 ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ား
 လက္ရိွရာသီဥတုအလားအလာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
 ရာသီလိုက္ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား
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 ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ စိုက္ပ်ိဳး-ေဂဟဆိုင္ရာေဒသမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားေဖာ္ျပထားသည့္
ေျမပုံမ်ား
 ကုလသမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္(UNFCCC)ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အၾကားဆက္သြယ္မႈမ်ား
 အမ်ိဳးသားသန္ေခါင္စာရင္းႏွင့္ဆင္းရဲမအ
ႈ ညႊန္းကိန္းမ်ား
 သုေတသနအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္စာတမ္းမ်ား
အဆိုပါအေထာက္အထားအမ်ားစုကို အင္တာနက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမိုးေလ၀သဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားမွ
တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းအကဲျဖတ္မည့္ ေဒသတစ္ခု၏ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို လြယ္
လြယ္ကက
ူ ူမ်ားမ်ားစားစားမေတြ႔ရႏ
ွိ င
ုိ သ
္ လို တစ္ေနရာတည္းမွလည္းမရႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ရႏိုင္သမွ်ေနရာ
အားလုံးမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္အေရးၾကီးသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ
မႈအက်ိဳးဆက္မ်ား၊ အျခားေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားအၾကားရိွ ဆက္စပ္မႈမွန္
သမွ်ကိုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေဒသတစ္ခု၏ေျမပုံမ်ားကအသုံး၀င္သည္။ ဥပမာ- ေက်းရြာတစ္ခုသည္ ျမစ္
ေအာက္ဘက္တြင္တည္ရိွေနလ်င္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း ျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေဘးအႏၱ
ရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။

စုေဆာင္းမည့္သတင္းအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျပီး မည္သည့္သတင္းက ရပ္ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
စြမ္းရိွမႈအတြက္အေရးပါေၾကာင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုသို႔စဥ္းစားျခင္းသည္ ျပည့္စုံသည့္
အေျခခံေလ့လာမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ (ဇယား-၆ တြင္ၾကည့္)

၂။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းတစ္ခုျပဳစုပါ၊

ဥပမာ-သက္ဆိုင္

ရာေက်းရြာ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ေဒသခံအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ အင္တာနက္၊ လူပုဂၢဳိလ္၊ အစိုးရဌာန
စသည္ျဖင့္
၃။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း

၄။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆန္းစစ္ျခင္း- သတင္းအားလုံးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီးေနာက္
လိုအပ္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံရွာေဖြရမည္။ ယင္းတို႔သည္ေက်းရြာ
ေဘးဒဏ္ခႏ
ံ ိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္အတြက္

ထပ္မံလိုအပ္သည့္အေျခခံအခ်က္အလက္

မ်ားျဖစ္ႏိုငသ
္ ည္ (အဆင့္-၃)။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြေႏြးတိင
ု ္ပင္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏင
ွ ့္ အျခားေလ့လာေရး
နည္းမ်ားအတြက္ပါအသုံးျပဳႏိုင္သည္။

သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
စုေဆာင္းရရိွေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ဆန္းစစ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္

ေမးခြန္းမ်ားမွာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းေကာက္ယူမႈရလာဒ္အရ

သို႔မဟုတ္

ပဓာနႏွငဆ
့္ င့ပ
္ ြား

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ မိမိအျမင္အရ ထပ္မံေလ့လာရမည့္ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာသလား၊
 ေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္ အျခားဦးစားေပးကိစၥေတြက ဘာေတြလဲ
 အဓိကဦးတည္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ
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 ဆန္းစစ္ထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အျခားသတင္းရင္းျမစ္မ်ားအၾကား ဆန္႔က်င္
ဘက္ျဖစ္ေနတာေတြရိသလား (ဥပမာ-အဆင့္-၃၊ ေျမပုံမ်ား၊ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကဲ့သို႔
ေသာ ရပ္ရြာမွအသုံးျပဳထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွရလာဒ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္သည္။)
ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္

အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေျမပုံေရးဆြျဲ ခင္း၊

ေျမျပင္အေျခအေန ကြင္းဆင္းစူးစမ္းျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာနည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္၌လည္းေကာင္း
လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္

သတင္းအခ်က္မ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေပးျခင္း၊

ျပည္သူမ်ားသို႔ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတိ႔ျု ပဳ

လုပ္သြားသင့္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားသည္ မည္သည့္အေပၚတြင္အေျချပဳသည္သနည္း၊ အဆိုပါ
အျမင္သည္ ယင္းတို႔၏အေျခအေနကို အမွန္တကယ္ထင္ဟပ္မႈရိွသလား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေဘး
အႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚစဥ္းစားသုံးသပ္ထားသလား။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
အေျခခံႏွင့္ေနာက္ဆက္တသ
ြဲ ုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အထားအားလုံးကို အေသးစိတ္
သုံးသပ္ရန္သတိျပဳရမည္။ ထိခိုက္ခံရမႈအလြယ္ဆုံးသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ားျဖစ္သည္၊ မည္သ႔ထ
ို ိခိုက္ခံရသည္
စသည္ျဖင့္..။ အလားတူ အေျခခံေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ရြာသူရြာသားအားလုံးပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစရမည္ ေက်းရြာမ်ားေဘး ဒဏ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရးအတြက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားတြင္
ရြာသူရြာသားအားလုံးပါ၀င္သလား၊ မပါ၀င္လ်င္ဘာ့ေၾကာင့္လဲ၊ ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္း လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္
အုပ္စတ
ု စ္စုခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ကိစၥမ်ားတြင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(((((၀)))))
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အားလုံးပိုမိုပါ၀င္လာေစရန္

(ဂ) ေလ့လာလမ္းညႊန္နည္း-၃။ လူမႈေရး၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္အေျချပေျမပုံ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ေက်းရြာတည္ေဆာက္ထားပုံ၊

ရင္းျမစ္သယံဇာတမ်ာႏွင့္

တြက္အေျချပေျမပုံမ်ားေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းသည္

ျဖစ္ပာြ းႏိုင္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအ

သင္တန္းသားမ်ားအတြက္

မိမိတို႔ရပ္ရာြ အတြင္းတည္ရိွေန

သည့္အရာမ်ား၊ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈႏွင့္ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ မည္သို႔ထိခက
ို ္မႈရိွသည္ကို မ်က္ျမင္စစ္ေဆးရာ
တြင္ အသုံး၀င္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေျမပု(ံ ၃)မ်ိဳးကို သီးျခားေရးဆြႏ
ဲ ိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆိုင္
ရာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ဦးစြာေရးဆြျဲ ပီး ရင္းျမစ္သယံဇာမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ျပ၍ အျပီးသတ္တြင္ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ျပေရးဆြႏ
ဲ ိုင္သည္။ ေျမပုံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာလူမႈေရးအေျချပေျမပုံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေက်းရြာအတြင္းရိွ ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာမ်ား (ေက်းရြာအေျခခံ
အေဆာက္အအုံမ်ား)ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား(အေရးပါသည့္ေက်းရြာလူၾကီးမ်ား၊ ထိခိုက္ခံ
ရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား စသည္ျဖင့)္ ကို က်ယ္က်ယ္သိရိွနိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။
ရင္းျမစ္သယံဇာတအေျချပေျမပုံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသတစ္ခုရိွ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုပုံေဖာ္ေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္၊ ေျမျပင္အေျခအေန၊ ေတာင္ေစာင္းေတာင္ကုန္းမ်ား
 သစ္ေတာမ်ား၊ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား၊ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား
 ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစား၊ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္မႈ၊ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ၊ အက်ယ္အ၀န္း
 ေျမႏွင့္ေျမအသုံးခ်မႈ၊ ေျမလုပ္ပိုငခ
္ ြင့္၊ နယ္နိမိတ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စုေပါင္းပိုင္ေျမဧရိယာ
 ေရႏွင့္ေရရရိွရာေနရာမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ ေသာက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား
ႏွငေ
့္ ရႏုတစ
္ နစ္
 ေရေ၀ေရလဲေဒသတိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ေရထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည္
 စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံပုံစံ၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ စသည္
ေဘးအႏၱရာယ္အေျချပေျမပုံရည္ရြယ္ခ်က္မာွ

အထူးသျဖင့္ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္နယ္

ေျမမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပာြ းသည့္အေၾကာင္းရင္းကိုေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
သင္ယူမႈလြယ္ကူေစရန္ျပဳလုပ္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်ိန(္ ပုံမွန္အားျဖင့္ မနက္ပိုင္း
ႏွငေ
့္ န႔ခင္းပိုင္း) အပါအ၀င္ အခ်ိန္ႏွစ္နာရီမွသုံးနာရီခန္႔ယူသင့္သည္။ သင္တန္းသားမ်ား၏အရည္အခ်င္း
အေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားပါ၀င္သည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ေျမပုံတစ္ခုေရး
ဆြသ
ဲ ည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ပိုေပးရမည္။ လူမႈေရးအေျချပေျမပုံျဖင့္စတင္ပါကပိုမိုလြယ္ကူသည္။
ျပီးလ်င္သယံဇာတေျမပုံကိုဆက္လက္ေရးဆြေ
ဲ စျပီး

ေနာက္ဆုံးတြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေရးဆြဲ

ႏိင
ု သ
္ ည္။ ေျမပုံေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ပါ၀င္ရမည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမျဖဴခဲမ်ား၊ စကၠဴခ်ပ္အၾကီး၊ ေရာင္စုံ
မာကာပင္မ်ား၊ ပုတီးေစ့ကဲ့သို႔ေသာအေစ့မ်ား၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား၊ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား စသည္
တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ-
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၁။ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္၍ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ပါ၊ အမ်ိဳးသား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုအုပ္စုမ်ားခြပ
ဲ ါ (လိုအပ္သည္ဟုယူဆလ်င္ အျခားအုပ္စုမ်ားကိုလည္းခြပ
ဲ ါ၊ ဥပမာမသန္စြမ္းသူမ်ားအုပ္စု)။
၂။ သင္တန္းသားမ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ၊ သင္တန္းသားမ်ားကို
သူတို႔ေက်းရြာ၏ေျမပုံတစ္ခုေရးဆြေ
ဲ ပးရန္ႏင
ွ ့္ ေျမပုံဆရ
ြဲ န္သင့္ေတာ္သည့္ေနရာ (ေျမျပင္၊ စကၠဴခ်ပ္၊
ဘလက္ဘုတ္)တစ္ခုႏွင့္ အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား (တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊
ေဘာပင္မ်ား၊ ေျမျဖဴခဲမ်ား စသည္ျဖင့္)ေရြးခ်ယ္ရန္ သင္တန္းသားမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံပါ။
၃။ ဦးစြာ ယင္းတို႔၏နယ္ေျမေဒသအတြင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ သဘာ၀ေျမျပင္လကၡဏာမ်ား၊ အ
ထင္ကရအေဆာက္အအုံမ်ားမ်ားကို ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားေဖာ္ျပလ်က္ ေရးဆြရ
ဲ န္သင္တန္းသား
မ်ားအားေမတၱာရပ္ခံပါ။
၄။ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစြာေဖာ္ျပရန္သင္တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ - လူေနထိုင္သည့္ေန
ရာမ်ား(ေျမပုံတြင္ အိမ္တိုင္းေဖာ္ျပရန္မလိုပဲ အိမ္မ်ားစုေ၀းတည္ရိွသည့္ေနရာကိုသာေဖာ္ျပရမည္)၊
ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ၊ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းခန္းမ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာအေရးၾကီးသည့္
အေဆာက္အအုံမ်ားကို ေရးဆြရ
ဲ မည္။ ေျမပုံေရးဆြစ
ဲ ဥ္ အျခားေနရာမ်ားထက္ ပို၍ထိခိုက္ခံရလြယ္
ေနရာမ်ား၊ လူမ်ားရိွသလား၊ ေက်းရြာလူၾကီးေတြက ဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတို႔ဘယ္ေနရာမွေနထိုင္
သလဲစသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းရမည္
၅။ ထို႔ေနာက္ ရင္းျမစ္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေရးဆြရ
ဲ န္ျဖစ္သည္ - ေဆးခန္းမ်ား၊
ေက်ာင္းမ်ား၊ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
၆။ လူမႈေရးႏွင့္ သယံဇာတမ်ားေရးဆြျဲ ပီးသည္ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားကို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ မက်န္း
မႈမ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ားအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးက်ေရာက္သည့္ေဒသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရး
ဆြရ
ဲ န္ေမတၱာရပ္ခပ
ံ ါ။
၇။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ အထူးဂရုျပဳေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဂရုတစိုက္နားေထာင္
ပါ။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုအေသးစိတ္မွတ္စုေရးသားပါ။
၈။ အေလာတၾကီးမလုပ္ပါႏွင့္။

စကားျဖတ္ေျပာျခင္းမ်ိဳးေရွာင္ပါ။

သင္တန္းသားမ်ားကိုယ့္ဘာသာ

ကိုယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည့္စိတ္ခြန္အားမ်ားေပးပါ။ ေလးေလးနက္နက္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေစရန္
ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းကို သူတို႔ကုိယ္တိုင္ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ အေပၚယုံၾကည္မႈရိွပါ။
ယုံၾကည္ရိွေၾကာင္းလည္းျပပါ။
၉။ သင္တန္းသားမ်ားအနက္ ဘယ္သူကတက္ၾကြစြာပါ၀င္သည္၊ ဘယ္သူကေရွာင္ဖယ္ေနသည္တို႔ကို
မွတ္တမ္းယူထားပါ။ အားလုံးပါ၀င္ေရးမူအရ ေရွာင္ဖယ္ေနသူမ်ားပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ ၾကိဳ
တင္စီမံလုပ္ေဆာင္ပါ။
၁၀။ သင္တန္းအေထာက္အကူေပးရာတြင္ သင္၏အခန္းက႑ကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္က်င့္သုံးပါ။ လိုအပ္
မွသာၾကား၀င္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားအခက္အခဲၾကဳံ ေနရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္
သည္။
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၁၁။ တစ္စုံတစ္ရာျဖည့္စြက္စရာရိွလ်င္ သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပစရာရိွလ်င္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္ကိုေစာင့္ပါ။
ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနမႈကို အေႏွာင့္အယွက္မေပးပါႏွင့္။ `ဘာနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ …´ `ဒီသေကၤ
တကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ´ စသည္ျဖင့္ေမးပါ။

သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ ေျမပုံမ်ားေရးဆြျဲ ပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား ေဆြးေႏြးရန္၊ ျပန္လည္သုံး
သပ္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးရမည္။

ထို႔ေနာက္ရွင္းလင္းတင္ျပမႈျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ရမည္။ မိမိတို႔ေရးဆြထ
ဲ ား

သည့္ေျမပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားအုပ္စုမ်ားသို႔ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ
ေပါက္လာပါက ေဆြးေႏြးၾကရန္ သင္တန္းသားမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံပါ။
၂။ ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ေျမပုံကိုစစ္ေဆးပါ။ သင္မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စူးစမ္းအစ္
ထုတ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ လိုအပ္လ်င္အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရိွေရးအတြက္ထပ္မံေမးျမန္းပါ။
၃။ ေျမပုံတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူမႈေရးက႑အတြက္ ေဆြးေႏြးသင့္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ(က)

လူဦးေရဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ၊ က်ား၊ မ၊ ကေလး ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသလား၊ အသက္အုပ္စု
ခြဲထားသလား။

(ခ)

ရပ္ရာြ လူထုအေပၚၾသဇာေညာင္းသူက ဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတို႔ရ႕ဲ တာ၀န္ကဘာလဲ။

(ဂ)

ေက်းရြာအတြင္း ဘယ္လိုအသင္းအဖြ႔ေ
ဲ တြရိွသလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕တာ၀န္ကဘာလဲ။

(ဃ)

ထိခိုက္ခံရမႈအျဖစ္ဆုံးရြာသူရြာသားေတြက ဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတို႔ကိုဘယ္လိုေထာက္ပံ့
ေပးေနသလဲ၊ ဒါေတြက သူတို႔အတြကအ
္ ေထာက္အကူျဖစ္ရဲ႕လား။

(င)

လက္ရိွဘယ္လိုစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြရိွလာေအာင္လုပ္ေပးရမလဲ

(စ)

ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြအဆင့္ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ၊ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ အဓိက၀င္
ေငြရလမ္းက ဘာလဲ။

(ဆ)

စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ပညာေရးအဆင့္
ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ

(ဇ)

အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အလန္းေတြရိွသလား

(စ်)

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ကေလးမ်ား ဘယ္လိုအစာအာဟာရေတြစားသုံးသလဲ

(ည)

လုပ္ခရရိွသည့္အလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ

၄။ ေျမပုံတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ရင္းျမစ္သယံဇာတက႑အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္မ်ားမွာ(က)

လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ေျမက ဘယ္လိုေျမမ်ိဳးလဲ၊ ေျမကို ဘယ္သူပိုင္သလဲ၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္
ရိွသလား (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအပါအ၀င္)

(ခ)

၀မ္းစာအတြက္စိုက္ပ်ိဳးမႈ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္စိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ

(ဂ)

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္ ဘာ
ေတြရိွသလဲ

(ဃ)

ေက်းရြာရိွ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေပးတဲယ
့ ာဥ္ရိွသလား၊
ေစ်းရိွသလား
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(င)

အေျခခံအေဆာက္အအုံအေျခအေနဘယ္လိုရိွသလဲ၊ ဒါေတြကိုဘယ္သူ ၾကီးၾကပ္သလဲ၊
ဘယ္သူပိုင္သလဲ

(စ)

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြရိွသလဲ

(ဆ)

ရင္းျမစ္သယံဇာတေတြကို ဘယ္သူေတြသုံးစြခ
ဲ ြင့္ရိွသလဲ၊ ဘယ္သူကၾကီးၾကပ္သလဲ

၅။ ေျမပုံတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္က႑အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္မ်ားမွာ(က)

မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သဘာ၀ေဘးေတြရိွသလား၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔
ကေလးမ်ားအေပၚ ဘာေတြထိခိုက္မႈရိွခ့သ
ဲ လဲ

(ခ)

ေဘးအႏၱရာယ္အေျချပေျမပုံေတြ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စီမံခ်က္ေတြ ရိွ
သလား။ ဒါေတြကိုဘယ္လိုအသုံးျပဳသလဲ။

(ဂ)

ဘယ္လိုေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ေတြ႔ၾကဳံရင္ဆိုင္ဖူးသလဲ

(ဃ)

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀-ႏွစ၊္ အႏွစ္-၂၀၊ အႏွစ-္ ၃၀ ကေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ အခုေဘးအႏၱရာယ္ ကြဲျပား
ျခားနားမႈရိွသလား၊ ဘယ္လိုကျြဲ ပားျခားနားသလဲ

(င)

ျပည္သူေတြေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရးအတြက္

ေဘးကင္းလုံျခဳံတဲ့ေနရာေတြ

ေက်းရြာမွာရိွ

သလား
(စ)

ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္

ထိခိုက္မႈအရိွဆုံးရြာသူရြာသားေတြက ဘယ္သူေတြလဲ၊

ဘာ့ေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ
(ဆ)

အဆိုပါေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို လတ္တေလာအားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔စနစ္တက်ေရး
ဆြထ
ဲ ားတဲ့နည္းလမ္းေတြရိွသလား၊ ဥပမာ-အစားအစာသိုေလွာင္ထားဖို႔၊ ေမြးျမဴေရးတိရိ
စၧာန္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္၊ ၀င္ေငြရလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးစီစဥ္ထားမႈ၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္
မႈစသည္ျဖင့္

(ဇ)

သင္တန္းသားမ်ား၏ေလ့လာေတြ႔ရမ
ွိ န
ွ သ
္ မွ်ကို မွတ္စုေရးပါ။ ယင္းတို႔သည္ အဆိုပါေဒသ
အတြက္ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေကာင္းကိုက္ညီႏိုင္ျပီး သူတို႔
၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားခိုင္မာေစရန္အလိ႔င
ု ွာ

ဤသတင္းအခ်က္မ်ားကို

မွ်ေ၀ေပးႏိုင္

သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဖာ္ထုတ္ရရိွထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္
အနာဂါတ္အလားအလာၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို တင္ျပခြင့္ရရိွေစႏိုင္သည္။
(စ်)

ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကိုခ်ေရးပါ - ေျမပုံကဲ့သို႔ပင္အေရးၾကီးသည္။

(ည)

ေျမပုံကိုေျမျပင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘလက္ဘုတ္ေပၚတြင္ လည္းေကာင္းေရးဆြလ
ဲ ်င္
ယင္းကို စကၠဴခ်ပ္အၾကီးေပၚတြင္ေကာ္ပီကူးပါ (ေကာ္ပီကူးရာတြင္ သင္တန္းသားတစ္ဦးကို
ပင္ဆက္လက္တာ၀န္ေပးပါကပိုေကာင္းသည္)။ ေကာ္ပီကူးသည့္အခါ အေသးစိတ္အခ်က္
အလက္မ်ားမက်န္ခဲ့ပါေစနဲ႔၊

ေျပာင္းလဲေရးဆြတ
ဲ ာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔၊

ဓါတ္ပုံမ်ားကူးရာတြင္

လည္းအလားတူျပဳလုပ္ပါ။ ေကာ္ပီမူရင္းကို ေက်းရြာအတြက္ေပးထားခဲ့ျပီး သင္သိမ္းထား
ရန္အတြက္ ေျမပုံေကာ္ပီတစ္ခုဆပ
ြဲ ါ။
(ဋ)

ကနဦးေျမပုံေရးဆြမ
ဲ ႈေလ့က်င့္ခန္းတြင္

မပါ၀င္ခသ
ဲ့ ည့္

ေက်းရြာတြင္းရိွအျခားသူမ်ားႏွင့္

ထုတ္ေဖာ္ရရိွသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးစုခြပ
ဲ ါ။
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အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားမွ ေျမပုံမ်ားအျပီးသတ္ေရးဆြျဲ ပီးသည့္အခါ ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္း
ရိွ အႏၱရာယ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားအေပၚ စိစစ္သုံးသပ္ရန္ ေဆြးေႏြးရမည့္အ
ခ်က္မ်ားကိုညႊန္ျပရမည္။

ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ေျမပုံမ်ားသည္

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွရသည့္ျပႆနာမ်ားအတြက္

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရွာေဖြရာတြင္ အသုံး၀င္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤနည္းလမ္းကို
လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ထိခိုက္ခံရမႈအျဖစ္ဆုံးျပည္သူမ်ားပါ၀င္လာေရးမွာ အေရးၾကီးသည္။ ရပ္ရာြ ေဒသတစ္
ခုအတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတူၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ထိခိုက္ခံရမႈအျဖစ္ႏိုင္ဆုံးျပည္သူမ်ား
အား အေရးၾကီးသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေလ်ာ့ပါးေစရန္ သင့္ေတာ္သည့္မဟာဗ်ဴ
ဟာမ်ားခ်မွတ္ေရးတို႔သည္ အေရးၾကီးသည္။ ေမးသင့္သည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ  ထိခိုက္ခံရလြယ္အစုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ရင္းျမစ္သယံဇာတအသုံးျပဳခြင့္ရိွသလား
 သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္သည့္အခါ ထိခိုက္ခံရလြယ္အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအေပၚ ပို၍ထိခုိက္ေစသလား
 သဘာ၀ေဘးထိခိုက္ရာေဒသမ်ားတြင္ ဘယ္သူေတြေနထိုင္ၾကသလဲ
 ထိခိုက္ခံရလြယ္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခိုလႈံေရးေနရာမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ား၊ ရပ္ရာြ လူထုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အတူတကြအသုံးျပဳႏိုင္ခင
ြ ့္ရိွ
သလား၊ ထိခိုက္ခံရလြယ္အစုအဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ (ႏွင့္အစုအဖြ႔အ
ဲ တြင္း) ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွ
သလား
 ပိုမိုထိခိုက္ခရ
ံ လြယ္သည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးစီစဥ္ခ်မွတ္ထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားရိွသလား
(((((၀)))))
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ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ စကၠဴခ်ပ္ေပၚေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ေျမပုံနမူနာ (ဓါတ္ပုံ- CERA)

ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္းရရိွသည့္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ေျမပုံနမူနာ (ဓါတ္ပုံ- CERA)
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(ဃ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၄။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ နယ္ေျမစူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 ျပည္သူမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတမ်ား၊ နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္းရိွေဘးအႏၱရာယ္
က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္
 ေက်းရြာအတြင္း ထပ္မံစူးစမ္းေလ့လာႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အလြတ္သ
ေဘာ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္သြားရန္
 ရင္းျမစ္သယံဇာတမ်ားအေျခအေန၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္အလားအလာတို႔ကို အကဲ
ျဖတ္ရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
သြားေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမူတည္၍ ဤနည္းလမ္းအတြက္ ၄၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၉၀ ခန္႔ အခ်ိန္
ယူရန္လိုမည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။ သင္တန္းသားမ်ားအား ေလ့က်င့္ခန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို
အုပ္စုမ်ားခြပ
ဲ ါ။ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး
အတူတကြသြားေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ အႏၱရာယ္အရိွဆုံးေနရာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ေနရာအ
တိအက်ေဖာ္ျပရန္ ေျမပုံေရးဆြမ
ဲ ႈေလ့က်င့္ခန္းကိုအသုံးျပဳေရးႏွင့္ ေဒသအေျခအေနအား အက်ယ္
ျပန္႔ဆုံးေလ့လာႏိုင္မည့္ စူးစမ္းေလ့လာေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္
တိုင္ပင္ညိွႏႈိင္းပါ။
၂။ စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ပါ။
၃။ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စူးစမ္းေလ့လာေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္
အတိုင္း ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူသြားပါ။ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္စဥ္ အေျခအေနေတာင္းဆိုလာပါ
က ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ မေႏွာင့္ေႏွးပါႏွင့္။
၄။ စူးစမ္းေလ့လာမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ ရွာေဖြလိုသည့္အခ်က္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုသည့္
ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥစာရင္းတစ္ခုျပဳစုပါ။ ယင္းစာရင္းတြင္ ေျမပုံေရးဆြမ
ဲ ႈေလ့က်င့္
ခန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္

ေမးျမန္းခဲ့သည့္ေမးခြန္းမ်ားအရ

ထြက္ေပၚလာသည့္ကိစၥမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္။

ဥပမာ ရာသီဥတုကိစၥမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရလြယ္ျပည္သူမ်ား/ေနရာေဒသမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ သက္ေမြး
လုပ္ငန္း၊ ေျမအေျခအေန စသည္ျဖင့္
၅။ ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္ကိုစူးစမ္းေလ့လာပါ။

ေနာက္ပိုင္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္

စိတ္ထဲ

တြင္ေတးမွတ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ မွတ္စုခ်က္ခ်င္းေရးပါ။
၆။ မရွင္းလင္းသည့္အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေပးရန္ လိုက္ပါလာသူမ်ားအားေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
သူတို႔ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုဂရုတစိုက္နားေထာင္ပါ။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းေဆြး ေႏြးေျပာဆိုသည့္ကိစၥမ်ား
ကိုလည္း နားေထာင္ပါ။ တစ္ေယာက္မွတစ္ေယာက္ေျပာင္း၍ သူတို႔အား ရွင္းျပရန္တိုက္တြန္းပါ။
၇။ လိုအပ္လ်င္ ေတြ႔ရိွရသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာ၌
ေခတၱရပ္နားပါ။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္ ေခတၱအနားရျပီး အေသးစိတ္မွတ္စုေရးရန္
အခ်ိန္ရေစသည္။
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သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြျဲ ပဳလုပ္ျခင္း
လမ္းေၾကာင္းမွျပန္ေရာက္ျပီးေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာေရးလမ္းေၾကာင္းကို
စကၠဴခ်ပ္ၾကီးေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ေရးဆြပ
ဲ ါေစ။ သင့္မွတ္စုႏွင့္ အျခားစူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား၏မွတ္စု
မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္စိတ္၀င္စားဖြယ္နယ္ေျမမ်ားကို ခ်ေရးပါေစ။
ေရးဆြျဲ ပီးသည့္ လမ္းေၾကာင္းပုံစံကားခ်ပ္ကို လမ္းေၾကာင္းတြင္လိုက္ပါျခင္းမရိွသည့္ အျခားရြာသူ
ရြာသားမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားကိုျပ၍ သူတို႔၏အျမင္ကိုေမးျမန္းပါ။ သင္သံယသရိွသည့္
အခ်က္မ်ားကို ရွင္းေအာင္လုပ္ပါ။ ယင္းသို႔လုပ္ျခင္းသည္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးစုခဲရ
ြ ာတြင္
သင့္အဖြ႔အ
ဲ တြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ လမ္းေၾကာင္းမွေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို သုံးစုခရ
ြဲ ာတြင္ အျခား
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳႏိင
ု ္သည္။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ေက်းရြာသြင္ျပင္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ား၏အျမင္တူညီမႈမရိွႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳပါ။
သင့္အတြက္ စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးက ယင္းသို႔မတူညီမႈမ်ားအေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရိွေစ
ျပီး အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့အ
္ ျပီးသတ္ေကာက္ခ်က္တစ္ရပ္ရရိွေစႏိုင္သည္။ မသန္စမ
ြ ္းသူမ်ား၊ သက္ၾကီး
ရြယ္အိုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေက်းရြာတြင္းရိွ ထိခိုက္ခရ
ံ ပိုလြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးတြင္ သင္
ႏွင့္အတူမလိုက္ႏိုင္လ်င္ ထိုခရီးစဥ္မွရရိွလာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သုံးစုခဲြျပီးေနာက္သတ
ူ ို႔
အားျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္သည္။

ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွေက်းရြာတစ္ရြာမွ စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီး နမူနာပုံကားခ်ပ္ (Theis and Grady, 1991):

(((((၀)))))
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(င) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၅။ ရာသီခြင္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ျပဇယား

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရာသီဥတုမတူညီမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွငး္ ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို
နား လည္ေစရန္
 လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ေက်းရြာေနထုိင္မႈဘ၀အတြက္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္
ရန္ - ဥပမာ ငတ္မြတ္ခ်ိန္၊ ေသာကေရာက္ခ်ိန္၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းပ်က္စီးခ်ိန္၊ ေဘး
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္ စသည္ျဖင့္
 ရာသီဥတုႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျပာင္းအလဲ
မ်ားကို သုံးသပ္ေလ့လာရန္
 စီမံခ်က္ေရးဆြေ
ဲ ရးအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ရာသီဥတုဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္အပါအ၀င္ အခ်ိန္ (၁)နာရီမွ(၂)
နာရီခန္႔အထိယူပါ။

သင္တန္းသားမ်ား၏အရည္အခ်င္းအေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း

အုပ္စုလိုက္

သို႔မ

ဟုတ္ အေရအတြက္မ်ားျပားစြာပါ၀င္သည့္အုပ္စုမ်ားမွ ျပကၡဒိန္တစ္ခုေရးဆြသ
ဲ ည့္သည့္ အခါတြင္လည္း
ေကာင္း အခ်ိန္ပိုေပးပါ။ အသုံးျပဳရမည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမျဖဴခဲမ်ား၊ စကၠဴခ်ပ္အၾကီးမ်ား၊
ေရာင္စုံမာကာပင္မ်ား၊ ပုတီးေစ့မ်ား၊ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား စသည္ျဖင့္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။ သင္တန္းသားမ်ားအားေလ့က်င့္ခန္းရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။ သင္တန္းသားမ်ားကို မိမိတို႔ရပ္ရြာ
ေဒသတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေရးၾကီးျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည့္
ျပကၡဒိန္တစ္ခုေရးဆြေ
ဲ ပးရန္ေမတၱာရပ္ခံပါ။
၂။ ေျမပုက
ံ ို ေျမျပင္ သို႔မဟုတ္ စကၠဴခ်ပ္အၾကီး သို႔မဟုတ္ ဘလက္ဘုတ္ေပၚတြင္ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္သည္။
သီးျခားအုပ္စုမ်ားခြ၍
ဲ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ခုေရးဆြေ
ဲ ပးရန္အၾကံျပဳပါ။

အမ်ိဳးသားမ်ားကတစ္ခုဆျြဲ ပီး

အမ်ိဳး

သမီးမ်ားကတစ္ခုဆရ
ြဲ န္ျဖစ္သည္။
၃။ ေက်းရြာေပၚမူတည္၍ ပုံမွန္(၁၂)လျပကၡဒိန္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပကၡဒိန္တစ္ခုခက
ု ိုျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏိုင္ျပီး
သင္တန္းသားမ်ားအား ရာသီတစ္ခုခ်င္းစီ/လတစ္လခ်င္းစီအတြက္ ထူးျခားသည့္လကၡဏာတစ္ခုခု
ကိုေဖာ္ျပရန္အတြက္

အဆိုပါရာသီ/လႏွင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို

ျပန္လည္စဥ္းစားရန္

ေမတၱာ

ရပ္ခံပါ။ ယင္းသည္ သေကၤတတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ရုပပ
္ ံုတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ သေကၤတမ်ား၊ ရုပ္ပုံမ်ား
ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္လုပ္ရန္တိုက္တြန္းပါ။ ျပကၡဒိန္ကို ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္
ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္သည္။
၄။ ၾကမ္းျပင္/စကၠဴခ်ပ္/ဘလက္ဘုတ္ေပၚတြင္ ေလးေထာင့္ကြက္ဆပ
ြဲ ါ။ ထိုေလးေထာင့္ကြက္တြင္ လ
အမည္မ်ား၊ ရာသီမ်ားအတြက္ စာတိုငမ
္ ်ားႏွင့္ ေလ့လာမည့္ကိစၥမ်ားထည့္သြင္းမည့္ ဇယားကြက္
မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားေရးဆြထ
ဲ ားရမည္။ ရာသီအမည္/လအမည္မ်ားေရးသား ထားသည့္ကတ္ျပား
မ်ား၊ ဓါတ္ပုံ သို႔မဟုတ္ သေကၤတမ်ားကို အစဥ္လိုက္ ထိပ္ဆုံးအကြက္တြင္ အလ်ားလိုက္ေဖာ္ျပပါ။
၅။ ေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ရာတြင္ သင္တန္းသားမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးပါ။
ဥပမာ- လုပ္အားလိုအပ္ခ်က္၊ စိုက္ပ်ိဳးရာသီ၊ အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ပဲြေတာ္မ်ား၊ မိုးေရခ်ိန္၊ ရာသီ
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အလိုက္ဖ်ားနာမႈ၊ အစာေရစာရွားပါးျပတ္လပ္မႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္၊ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား၊ မုန္တိုင္း
ဒီေရ၊ ေရၾကီးမႈ စသည္တို႔ျဖစ္ျပီး ယင္းတို႔ကို ေဒါင္လိုက္အကြက္တြင္ ခ်ေရးပါ။
၆။ အဓိကအေၾကာင္းအရာကိုေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ျပီးသည့္အခါ သင္တန္းသားမ်ားကို ထူးျခားသည့္ျဖစ္
ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားသည့္လ/ရာသီကိုေဖာ္ျပရန္ေမတၱာရပ္ခံပါ။

ျဖစ္ရပ္၏အတိုင္းအတာပမာဏကို

ေဖာ္ျပရာတြင္ ေျမပုံကိုေျမၾကီးေပၚတြင္ေရးဆြလ
ဲ ်င္ ပုတီးေစ့ သို႔မဟုတ္ တုတ္ေခ်ာင္းအရြယ္စုံအသုံး
ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္ေရးဆြလ
ဲ ်င္ မာကာပင္/ေျမျဖဴမ်ားအသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း
အဆိုပါျဖစ္ရပ္(ဥပမာ-အကယ္၍ရာသီအလိုက္ဖ်ားနာမႈကိုေလ့လာေနလ်င္ မတူညီေသာလ/ ရာသီ
မ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထုအေပၚမည္သို႔ဆိုး၀ါးစြာထိခိုက္သည္။) ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္သင္တန္းသားမ်ား
ကိုေမတၱာရပ္ခံပါ။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျပီးသြားလ်င္ ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိုေျပာင္း၍ ျဖစ္ရပ္အားလုံးျပီး
သည္အထိဆက္လုပ္ပါ။
၇။ ျပကၡဒိန္တြင္ မထည့္ခ်င္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်င္သည့္အခ်က္မ်ားရိ-ွ မရိွကို သင္တန္းသာမ်ားအားေမးပါ။
၈။ ျပကၡဒိန္အား စစ္ေဆးပါ။ သင္မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
၉။ မိမိတို႔ေရးဆြသ
ဲ ည့္ျပကၡဒိန္မ်ားကို အျခားအုပ္စုမ်ားသို႔ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ သင္တန္းသားအုပ္စုႏွင့္
သင္တန္းသူအုပ္စုမ်ားကိုေမတၱာရပ္ခံပါ။

သင္ယူမႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြျဲ ပဳလုပ္ျခင္း
၁။ ျပကၡဒိန္ေရးဆြျဲ ပီးသည္ႏွင့္ သင္တန္းသားအုပ္စုႏွင့္ သင္တန္းသူအုပ္စုၾကား တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္စီစဥ္ေပးပါ။ ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ(က)

အဓိကေတြ႔ရိွခ်က္ႏွင့္ေလ့လာမႈမ်ား - အမ်ိဳးသားမ်ားေရးဆြသ
ဲ ည့္ျပကၡဒိန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားေရးဆြသ
ဲ ည့္ျပကၡဒိန္တို႔ၾကားျခားနားခ်က္မ်ား

(ခ)

ျပကၡဒိန္တစ္ခု၏မတူညီမႈမ်ားၾကား ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈေတြရိွသလဲ။ ဥပမာ-ေဘးအႏၱရာယ္
ျဖစ္ပာြ းေနစဥ္အစာအေသာက္ျပတ္လပ္သြားသလား။ ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္း က်န္းမာေရး
ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားသည္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီႏွငစ
့္ ြတ္စိုရာသီႏွစ္ခုၾကား ဆက္စပ္မႈတစ္ခုခုရိွသလား။
ေက်းရြာအတြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ မိုးေလ၀သ/ရာသီဥတုႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္
ျခင္းအၾကား ဆက္စပ္မႈရိွသလား။

(ဂ)

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀-ႏွစ၊္ အႏွစ-္ ၂၀၊ အႏွစ-္ ၃၀ ကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရာသီဥတုပုံစံႏွင့္ ျဖစ္
စဥ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားရိွသလား

(ဃ)

လက္ရဘ
ိွ ယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ေျဖရွင္းေနသလဲ၊ ဒီနည္းလမ္းေတြကအလုပ္ျဖစ္ရဲ႕လား

(င)

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးလုပ္ကိုင္သည့္
လုပ္ငန္းေတြလဲ၊

အေရးၾကီးဆုံးသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကဘာ

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပုံစံအေျပာင္းအလဲရိွသလား၊

ရာသီေျပာင္းလဲမႈ

မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရိွသလား
(စ)

စိုက္ပ်ိဳးေရးရာသီစက္၀န္း၊ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္သလဲ

(ဆ)

ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေစရန္ ေရးဆြမ
ဲ ည့္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရွာေဖြေတြ႔ရွသ
ိ ည့္ အ
ခ်က္မ်ားမွေကာက္ခ်က္မ်ားဆြဲပါ။ ယင္းသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လက္ရိွေျဖရွင္းေရး
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နည္းလမ္းမ်ားအလုပ္ျဖစ္-မျဖစ္၊ နည္းလမ္းသစ္မ်ားရိွ-မရိွတို႔ကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(ဇ)

အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား - ရာသီဥတုေျပာင္း
လဲမႈအေျခအေနအရ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းသစ္မ်ားလိုအပ္သလား။

၂။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာမည့္အခ်က္မ်ားကို အစမွအဆုံးတိုင္ေသခ်ာစြာမွတ္တမ္းတင္ပါ။
၃။ ျပကၡဒိန္ကိုေျမျပင္ေပၚတြင္ေရးဆြလ
ဲ ်င္ - အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မိတၱဴကူးထားပါ။
၄။ ရရိွထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္မႈရိွေစေရးအတြက္ အဓိကသတင္းမ်ားႏွင့္ ဆင့္
ပြားအခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးစုခြပ
ဲ ါ။ ဥပမာ- မိုးဦးကာလႏွင့္ မိုးေႏွာင္းကာလရိွမိုးေရခ်ိန္မ်ားသည္
ေဒသႏၱရမိုးေရခ်ိန္မ်ားႏွင့္တူသလား။ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကျြဲ ပားျခားနားသလား။
၅။ ျပကၡဒိနမ
္ ိတၱဴတစ္ခုကို ေက်းရြာသို႔ေပးပါ။ သင့္အတြက္ မိတၱဴတစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ရာသီအလိုက္ျပကၡဒိန္ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၀င္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေရးဆြျဲ ခင္း
ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊
မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား စသူတ႔၏
ို အသံမ်ားကို နားေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ရာသီအလိုက္ျပကၡဒိန္
တြင္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မ်ား(အစာေရစာရွားပါးျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းစသည္)တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ
မည္သ႔ထ
ို ိခိုကသ
္ ည္၊ ထိုကိစၥမ်ားကိုျပည္သူမ်ားမည္သို႔ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသည္၊ မည္သူေတြက အကူအညီေပး
သည္ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

ဂါနာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ေရးဆြသ
ဲ ည့္ ရာသီခြင္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ျပဇယားနမူနာ (CERA)
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(စ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၆။ (ေဘးအႏၱရာယ္)သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ျပဇယား

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အတိတ္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို
သတိျပဳမိေစရန္
 ျပီးခဲသ
့ ည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္
 အနာဂတ္ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေစေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရန္အတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားေဆြးေႏြး

ရာတြင္ အေျခခံအေထာက္အထားအျဖစ္အသုံျပဳႏိုင္ရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
အေထာက္အကူေပးလမ္းညႊန္မႈကို ေဆြးေႏြးခ်ိန္အပါအ၀င္ အခ်ိန္ တစ္နာရီမွ ႏွစ္နာရီခန္႔အထိယူ
ပါ။ အသုံးျပဳရမည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမျဖဴခဲမ်ား၊ စကၠဴခ်ပ္ၾကီးမ်ား၊ ေရာင္စုံမာကာပင္မ်ား၊ ပုတီး
ေစ့ႏွင့္ေက်ာက္စရစ္ခမ
ဲ ်ား၊ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။ ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏိုင္သမွ်ျပန္၍မွတ္သားႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုေလ့က်င့္
ခန္းတြင္ ေက်းရြာမွသက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားပါ၀င္လာေစရန္အေရးၾကီးသည္။ အမ်ိဳးသမီး-အမ်ိဳးသားမ်ား
အတူတကြပါ၀င္သည့္ အစုအဖြ႔ၾဲ ကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုအဖြ႔င
ဲ ယ္ေလးမ်ားခြဲ၍ ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္
သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းပါ။
၂။ ေလ့က်င့္ခန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို သင္တန္းသားမ်ားအားရွင္းျပပါ။ ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းကို စတင္
ေဆြးေႏြးရန္ေမတၱာရပ္ခံပါ။ အေလးထားေမးရမည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ(က)

ေက်းရြာကို ဘယ္ခ်ိန္ကစ `တည္´ခဲ့သလဲ

(ခ)

ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေရးၾကီးသည့္ျဖစ္ရပ္ေတြက ဘာေတြလဲ

(ဂ)

အဓိကျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြက ဘာေတြလဲ(ေျမအသုံးခ်မႈ၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္၊
အစားအစာဖူလုံမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး စသည္မ်ား)

(ဃ)

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းရင္ေတြကဘာေတြလဲ

(င)

အဓိကျဖစ္ပြားတဲ့ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကဘာေတြလဲ

၃။ အကယ္၍ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ားကို စာလုံးမဲျဖင့္ခ်ေရးရန္ သင္တန္း
သားမ်ားထဲမွတစ္ဦးကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။
၄။ ထပ္မံထည့္သြင္းလိုသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွ-မရိွ သင္တန္းသားမ်ားကိုေမးပါ။ အနည္းနဲ႔အမ်ား ျပည့္စုံျပီ
ဟုမွတ္ယူလ်င္ ကတ္ျပားမ်ားကို ႏွစ/္ ကာလအလိုက္စီေပးရန္ သင္တန္းသားမ်ားကိုေမတၱာရပ္ခံပါ အေစာဆုံးျဖစ္ရပ္မ်ားကိုအေပၚဆုံး၌ထား၍ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေအာက္ဆုံး၌ထားပါ။ အားလုံး
ၾကားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ဖတ္ျပပါ။ ထိုသို႔စီထားသည္ကိုသူတို႔သေဘာ
က်-မက်၊ ျပင္ဆင္လိုျခင္း ရိွ-မရိွေမးပါ။
၅။ ျဖစ္ရပ္စာရင္းဘယ္ဘက္တြင္

ႏွစ္ကာလမ်ားကိုထည့္သြင္းပါ။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမွတ္မိျခင္းမရိွပါက

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မတူညီသည့္ျပကၡဒိန္စနစ္မ်ားသုံးျခင္းသည္

ႏွစ္အတိအက်ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္

သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာအခက္အခဲရိွႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေရးၾကီးသည့္ျဖစ္ရပ္
မ်ားကို အက်ဳံး၀င္သည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြစ
ဲ ပ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။
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၆။ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားစာရင္းရရိွျပီးသည့္အခါ သင္တန္းသားမ်ားေက်နပ္မႈမရိွေသးလ်င္ ေဘး
အႏၱရာယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးပါ။

ေလ့လာသင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ ေဘးအႏၱရာယ္ရက္စဥ္သမိုင္းေရးဆြျဲ ပီးေနာက္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရာတြင္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္း
သားမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးပါ။ အေရးၾကီးသည့္ေမး
ခြန္းမ်ားမွာ(က)

အတိတ္ကေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေျခအေနဘယ္လိုရိွသလဲ

(ခ)

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈအလားအလာမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွသလား

(ဂ)

ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ခ့သ
ဲ လဲ

(ဃ)

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကဘာေတြလဲ

(င)

အနာဂတ္မွာဘယ္လိုအႏၱရာယ္မ်ိဳးေတြျဖစ္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ၊ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ
ျဖစ္မွာလဲ

(စ)

ေဘးအႏၱရာယ္ရက္စဥ္သမိုင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ အနာဂတ္အတြက္သင့္စီမံခ်က္
ေတြကိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသလား၊ ယင္းသို႔ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းက ရာသီဥတုအခ်က္
အလက္မ်ားသိရိွလာေစဖို႔နဲ႔

သီးသန္႔ေဒသတစ္ခုအတြက္

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္

အလားအလာမ်ားတင္ျပႏိုင္ခင
ြ ့္ရရိွေစသည္။
၂။ သံသယရိွသည့္အခ်က္မ်ားရွင္းလင္းေစရန္၊ ထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္လာေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါေမး
ခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရက္စဥ္သမိုင္းကို စစ္ေဆးပါ(က)

............................. နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပိေ
ု ျပာျပႏိင
ု မ
္ လား

(ခ)

............................. ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ

၃။ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ပါ
၄။ စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္အေသးစိတ္ေကာ္ပီကူးပါ။

သင္တန္းသား/သူအမည္မ်ား၊

တည္ေနရာအေသးစိတ္၊ ရက္စြဲ စသည္တို႔ကိုခ်ေရးပါ။
၅။ သင္တန္းမတက္ေရာက္သည့္ အျခားရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို သုံးစုခြဲပါ။ သ
တင္းအခ်က္အလက္ဆင့္ပြားရင္းျမစ္မ်ားက ထိုသို႔သုံးစုခြဲရာတြင္ အတည္ျပဳေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၆။ သင္တန္းသားမ်ားသို႔ ေကာ္ပီတစ္ေစာင္ေပးပါ။ သင့္အတြက္ တစ္ေစာင္ျပဳလုပ္ပါ။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ာ၏ မွတ္သားမႈႏွင့္ အျမင္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏိုင္သည္ကို
သတိျပဳပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လူၾကီးပိုင္းသည္ လူငယ္ပိုင္းထက္ အေတြ႔အၾကံဳ-အသိအျမင္ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ ျဖစ္
ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ လူၾကီး-လူငယ္ပါ၀င္သည့္အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား လိုအပ္သလိုဖြဲ႔ပါ။
(((((၀)))))
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ႏိုင္ဂ်ာႏိုင္ငံတြင္ ေရးဆြသ
ဲ ည္ (ေဘးအႏၱရာယ္)သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ျပဇယားနမူနာ (CERA):
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(ဆ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၇။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလားအလာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ုား
 ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳး/ေနထိုင္မႈဘ၀သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား
ကို ရပ္ရာြ လူထု၏ နားလည္မႈ၊ လက္ခံထားမႈမ်ားကို ေလ့လာသိရိွႏိုင္ရန္
 ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲ/အလားအလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
 ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်းရြာအတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈ အတိုးအေလ်ာ့တို႔ကိုေဆြးေႏြးရန္
 အတိတ္ကာလက ကူညီေဆာင္ရက
ြ ္ေပးမႈမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏အေၾကာင္း
ရင္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္
 အကူအညီရရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရရိွသည္ျဖစ္ေစ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ကာလအတြက္သာမက အနာ
ဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားအတြက္ အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳး
သားတို႔၏အျမင္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္းခ်က္
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္အပါအ၀င္ အခ်ိန္ တစ္နာရီခဲြမွ
သုံးနာရီခန္႔အထိယူပါ။ အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားမွာ ကတ္ျပား၊ ေျမျဖဴ၊ စကၠဴခ်ပ္ၾကီး၊ ေရာင္စုံမာကာပင္၊ ပုတီးေစ့၊
ေက်ာက္စရစ္ခဲ၊ တုတ္ေခ်ာင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ ၁။ အမ်ိဳးသားအုပ္စုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားခြပ
ဲ ါ။ ေလ့က်င့္ခန္းရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။ (အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုႏွစ္စုလုံးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သက္ၾကီးပိုင္းပုဂိၢဳလ္မ်ားထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းပါ။)
၂။ လက္ရိွအေျခအေနကိုဦးစြာေဆြးေႏြးပါ။ ထို႔ေနာက္ သင္စိတ္၀င္စားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ - ဥပမာ ပတ္၀န္းက်င္အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ထိခိုက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္း
လဲမႈအပါအ၀င္

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ားမွာ

သင္တန္းသားမ်ားသေဘာတူညီသည့္ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
၃။ ေလ့လာဆန္းစစ္မည့္ကိစၥမ်ားထပ္မံသေဘာတူညီမႈရရိွေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြျဲ ပဳလုပ္ေပးပါ။ ရည္
ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပျပီး ယင္းတို႔ေဆြးေႏြးလိုသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ား
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစာရင္းတစ္ခုထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ကိုယ္စီအယူ
အဆမ်ားကိုအျပန္အလွန္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးေပးရန္ သင္တန္းသာမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံပါ။ ထို႔ေနာက္
အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ရပ္တစ္ခု -ဥပမာ-မိုးေလ၀သပုံစံမ်ား၊ ေျမအသုံးခ်မႈ၊ ေရၾကီးမႈ၊ ေရရရိွသည့္ေနရာ
မ်ား၊ စစ္မက္ျဖစ္ပာြ းမႈ၊ သစ္ေတာ၊ ေျမဆီလႊာစသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
၄။ ေျပာင္းလဲမႈအလားအလာမ်ားေလ့လာႏိုင္မည့္ အေရးၾကီးသည့္အခ်ိန္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လြယ္
ကူေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားျပီးေသာ အေရးၾကီးသည့္ႏွစ္ကာလမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္လ်င္
သေကၤတမ်ား၊ ဓါတ္ပုံစသည္တို႔ျဖင့္ ကတ္ျပားေပၚတြင္ပုံေဖာ္ေရးဆြရ
ဲ န္ သင္တန္သားမ်ားကို တိုက္
တြန္းပါ။ ပိုေကာင္းသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္အလိုက္ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ျပီး ထိုကိစၥအတြက္ ရြာသူရြာသား
မ်ားကို ထပ္မံဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးပါ။ အလားတူ အျခားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိုနည္း
အတိုင္း ထပ္မံတင္ျပေစရန္ျဖစ္သည္။
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၅။ ေလးေထာင့္ဇယားကြက္တစ္ခုကို ေဒသသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေျမျဖဴမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
စကၠဴခ်ပ္ၾကီးမ်ားေပၚတြင္လည္းေကာင္း ေရးဆြရ
ဲ န္သင္တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။ ထုိသို႔ေရး
ဆြရ
ဲ ာတြင္ အေပၚမွေအာက္သို႔ အေရးၾကီးသည့္ႏွစ္မ်ားေရးဆြျဲ ပီး၊ လက္၀ဲဘက္မွလက္ယာဘက္သို႔
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုထည့္သြင္းရန္ သင္တန္းသားမ်ားအား
ေမတၱာရပ္ခံပါ။
၆။ က႑တစ္ခုကိုစတင္ေဆြးေႏြးပါ-ဥပမာ မိုးေလ၀သပုံစံ။ သင္တန္းသားမ်ားကို သေကၤတမ်ား၊ ရုပ္
ပုံမ်ား၊ ပုတီးေစ့မ်ား၊ တုတ္တံမ်ား အသုံးျပဳ၍ သက္ဆိုင္ရာအကြက္တြင္ လက္ရိွအေျခအေနကိုေဖာ္
ျပေရးဆြရ
ဲ န္ေမတၱာရပ္ခံပါ။ သင္တန္းသားမ်ားအားေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါ။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေနာက္
ထပ္အေရးၾကီးသည့္အခ်ိန္တစ္ခုျပီးတစ္ခုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ အလားတူ နည္းလမ္းအတိုင္း
အကြက္အားလုံးျဖည့္စက
ြ ္ျပီးသည္အထိ က႑တစ္ခုျပီးတစ္ခု ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
၇။ ပုံစံကားခ်ပ္အသင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားကို သေဘာက်-မက်၊ အျခားျပင္ဆင္လိုသည္
မ်ားရိ-ွ မရိွေမးပါ။
၈။ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ေလ်ာက္လုံး ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ က႑သစ္မ်ားထပ္မံထည့္သြင္းလိုျခင္း ရိွမရိွ စူးစမ္းပါ။ ယခုအခ်ိန္သည္ သင္ကိုယ္တိုင္ကေလ့လာရန္စိတ္၀င္စားျပီး ယင္းတို႔ေရးဆြသ
ဲ ည့္
စာရင္း၌မပါ၀င္သည့္ မလြမ
ဲ ေသြေဖာ္ျပလိုေသာက႑မ်ားရိွ-မရိွေမးျမန္းရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဥပ
မာ-မိုးေလ၀သပုစ
ံ ံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္း။

သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအလားအလာဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္

ပုံစံကားခ်ပ္ႏွင့္ပတ္

သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ျပီး ပုံစံကို သင္တန္းသားမ်ားအလြယ္တကူ ေလ့လာသုံးသပ္ႏင
ုိ ေ
္ ရး
အတြက္စီစဥ္ေပးပါ။ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေရးအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားကို
တိုက္တြန္းပါ။ အေရးၾကီးသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ(က)

အဓိကဦးတည္ရာႏွင့္ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

(ခ)

အလားအလာမ်ား၏အေၾကာင္းအရင္း

(ဂ)

ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သလဲ

(ဃ)

ဘယ္သူေတြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သလဲ

၂။ ပုံစံကားခ်ပ္ကိုစစ္ေဆးပါ။

သင္သံသယျဖစ္သည့္အခ်က္မ်ားရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္

ထဲထဲ၀င္၀င္နား

လည္ေစရန္အတြက္ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ(က)

ရာသီဥတု၊ မိုးေလ၀သ၊ သဘာ၀သယံဇာတ၊ က်န္းမာေရးစတဲက
့ ႑ေတြမွာ ဘယ္လိုအ
ေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚခဲသ
့ လဲ

(ခ)

သီးႏွံအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရတာမ်ိဳးရိွသလား၊ ရိွရင္ဘာ့ေၾကာင့္လဲ

(ဂ)

ဒီအေျပာင္းအလဲေတြဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ

(ဃ)

ဒီအေျပာင္းအလဲအတြက္ ဘာေတြအေထာက္အကူေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ထင္သလဲ

(င)

ဒီမွာဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္သလဲ

(စ)

အေျပာင္းအလဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ဆက္စပ္မႈေတြရိွသလား
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(ဆ)

ဘယ္လိုမိုးေလ၀သျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္သလဲ

(ဇ)

ဒီမိုးေလ၀သျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္သလား

(စ်)

အထင္ရွားဆုံးအေျပာင္းအလဲကဘာေတြလဲ

(ည)

ေဘးအႏၱရာယ္ေတြပိုမိုတိုးပြားလာသလား

(ဋ)

သင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို ဘယ္လိုထိခိုက္ေစသလဲ

(ဌ)

အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ဘာအေထာက္အထားေတြရိွသလဲ(ေတြ႔ၾကဳံခဲ့သူေတြကေျပာျပ
တာမ်ိဳးလား)

(ဍ)

ဒီေဒသမွာ ဘယ္လိုရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲမ်ိဳးေတြၾကဳံေတြ႔ရသလဲ

(ဎ)

ဒီအေျပာင္းအလဲေတြဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ

(ဏ)

ဒီအေျပာင္းအလဲနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဒီထက္ပိုေျပာျပႏိုင္မလား

(တ)

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပာြ းေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းကဘာေတြလဲ

(ထ)

ရပ္ရာြ လူထုမွာတာ၀န္ရိွသလား

(ဒ)

လက္ရိွမိုးေလ၀သျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြရိွသလား

၃။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းအေထာက္အထားယူပါ။
၄။ ပုံစံကားခ်ပ္ကို စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္ အစဥ္အဆက္ေျပာစကားမ်ား၊ အမွတ္ေပးစနစ္၊ သင္တန္းသား
မ်ားအမည္၊ တည္ေနရာ၊ ရက္စြဲ စသည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မိတၱဴကူးပါ။ သင္တန္း
သားမ်ားအတြက္ တစ္စုံကူးပါ။ သင့္အတြက္တစ္စုံကူးပါ။
၅။ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိနားလည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြင္းထြက္ေပၚလာ
သည့္ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ပုံစက
ံ ို သုံးစုခြဲပါ။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ေဘးအႏၱရာယ္သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ျပဇယားကဲ့သို႔ပင္ ဤနည္းလမ္းတြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ား
ေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ာ၏မွတ္သားမႈႏွင့္ အျမင္မ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လူၾကီး
ပိုင္းသည္ လူငယ္ပိုင္းထက္ အေတြ႔အၾကံဳ-အျမင္ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ လိုအပ္သလို
အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားခြပ
ဲ ါ။
(((((၀)))))
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ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္ ေရးဆြသ
ဲ ည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလားအလာဆန္းစစ္ခ်က္နမူနာ (ဓါတ္ပုံ-J
Mercer)
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(ဇ) လမ္းညႊန္နည္း-၈။ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသရုပ္ေဖာ္သစ္ပင္

ရည္ရြယ္ခ်က္
ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသစ္ပင္သည္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏အက်ိဳး
ဆက္မ်ား၊ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈကို မ်က္ျမင္တင္ျပႏိုင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ထူးျခားေသာအေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို ထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္မႈရေစရန္အေထာက္အကူျပဳသည္။ ရပ္ရာြ လူထုမွ
ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရမည့္၊ လုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နယ္ပယ္ကိုသတ္္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ ယခုေလ့က်င့္ခန္းတြင္
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ေဖာ္ထုတ္ရရိွခ့သ
ဲ ည့္

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ား

အေပၚက်ေရာက္သည့္အေျပာင္းအလဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ရည္စူးသည္။ ယင္းသို႔ခြဲျခား
ရာတြင္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမူေဘာင္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္အလိုက္ရိွသင့္သည့္ အဓိကပိုင္ဆိုင္မႈငါးမ်ိဳး
- လူမႈေရး၊ လူသား၊ ရုပ္၀တၳဳ၊ ေငြေၾကး၊ သဘာ၀တို႔မွဆင့္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
၁။ ေလ့က်င့္ခန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လူသား၊ ရုပ၀
္ တၳဳ၊ ေငြေၾကး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ ဆိုသည့္ပိုင္ဆိုငမ
္ ႈ
တို႔၏အဓိပၸာယ္ကို သင္တန္းသားမ်ားအားရွင္းျပပါ(က)

လူသား - အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ရိွသည့္ အရည္အေသြး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကိုရည္
ညႊန္းသည္။ ဥပမာ-အလုပ္လုပ္ႏိုင္စမ
ြ ္း၊ ပညာေရး က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း၊ အေျပာင္း
အလဲႏွင့္အလိုက္သင့္ေနထိုင္တတ္မႈစသည္တို႔ျဖစ္သည္။

(ခ)

ရုပ္၀တၳဳ - အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခုရိွ အမ်ဳိးသမီး၊
အမ်ိဳးသားတို႔အသုံးျပဳခြင့္ရိွသည့္နည္းလမ္း၊ နည္းပညာတို႔ကိုရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ-သယ္
ယူပ႔ေ
ို ဆာင္မႈ၊

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ၊

ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမႈ၊

လယ္ယာသုံးကိရိယာ

အသုံးျပဳမႈစသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
(ဂ)

ေငြေရးေၾကးေရး - အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ၏
ၾကြယ္၀မႈကိုရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ - ေငြစ/ု ေငြေခ်းအစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ခလစာ၊ ပို႔ေငြလႊဲေငြ
မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

(ဃ)

လူမႈေရး - ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုအတြင္း အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတို႔၏လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈတ႔က
ို ိုရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ-အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္စည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊

နည္းလမ္းတက်ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္း

ထားသည့္အဖြဲ႔မ်ား၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳမႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
(င)

သဘာ၀ - သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ယင္း၏သယံဇာတမ်ားကို လူတိုင္းအသုံးျပဳႏိုင္မႈကို
ရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ-ေျမယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခင
ြ ့္ရိွမႈ၊ ေရႏွင့္ေရသယံဇာတမ်ား၊
သစ္ပင္ႏွင့္သစ္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေတာရိုင္းတိရစာၧန္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

၂။ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ က်ား-မအလိုက္ျဖစ္ေစ အုပ္စမ
ု ်ားခြပ
ဲ ါ၊
ဥပမာ-ပိုင္ဆိုင္မႈငါးမ်ဳိးျဖင့္ သင္တန္းသားႏွင့္သင္တန္းသူအုပ္စုခဲြျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈငါးမ်ိဳးကိုၾကည့္
၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုႏွစ္စုခြဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။
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၃။ အမ်ိဳးသား၊

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏မတူညီသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားမွတ္သားလ်က္

အေၾကာင္းရင္းႏွင့္အက်ိဳး

ဆက္မ်ားကို ပုံေဖာ္ေရးအတြက္ သစ္ပင္ပုံတစ္ပုံဆပ
ြဲ ါ။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္ အထက္တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲ
သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
မိုးေလ၀သအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ေရၾကီးမႈ၊ ေျမအသုံးခ်မႈနည္းစနစ္အေျပာင္းအလဲစသည္တို႔ျဖစ္သည္။
၄။ ျပီးလ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းအလိုက္ ျပႆနာမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ဆက္
လက္အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ။

သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
အုပ္စုၾကီးတစ္စမ
ု ွ ပိုင္ဆိုင္မႈငါးမ်ိဳးအေပၚ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ထပ္မံထည့္သြင္းလိုသည့္
အခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းရင္း-အက်ိဳးဆက္မ်ားအၾကားေတြ႔ရိွရသည့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးပြျဲ ပဳလုပ္ပါ။ အုပ္စုအတြင္းပါ၀င္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ပါ၀င္ေဆြး
ေႏြးခြင့္ေပးပါ။
၁။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ပါ။ မွတ္တမ္းတင္ပါ။

၂။

သင္တန္းသာမ်ားအား ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ပုံစံကိုရွင္းျပရန္ေမတၱာရပ္ခံပါ။ ယင္းတို႔၏ေတြ႔ရိွခ်က္၊ စဥ္း
စားသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးရန္တိုက္တြန္းပါ။ အေရးၾကီးသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ(က)

အေရးပါသည့္အလားအလာႏွင့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

(ခ)

အေၾကာင္းနဲ႔အက်ိဳးၾကားရိွကြင္းဆက္ေတြကဘာေတြလဲ။ အခ်က္ငါးခ်က္မွ တစ္ခ်က္ခ်င္း
စီႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္ျပႆနာမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ကြင္းဆက္ေတြရိွသလား။

(ဂ)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚထိခိုက္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚထိခိုက္မႈမ်ားအၾကား သိသာထင္
ရွားတဲ့ျခားနားမႈေတြရိွသလား

၃။

(ဃ)

ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ

(င)

တာ၀န္ယူႏိုင္မည့္သူေတြဘယ္သူေတြလဲ

ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ပုံစံကိုစစ္ေဆးပါ။

မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္

တင္ျပထားသည့္ထိခိုက္ခံရ

လြယ္မႈမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္ေစရန္ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ အျပဳသေဘာေျဖၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္
လ်င္ေကာင္းမြန္သည္ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
၄။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။

၅။

ပုံစံကို စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္ မိတၱဴကူးပါ။ တစ္ေစာင္ကို သင္တန္းသားမ်ားအားေပးျပီး သင့္အတြက္
တစ္ေစာင္ယူပါ။

၆။

ေလ့လာေနသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍

နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္အတူ

ပုံစံႏွင့္

တကြေဆြးေႏြးရရိွသည့္အခ်က္မ်ားကို သုံးစုခြဲပါ။
၇။

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္းတို႔သည္ တန္းတူအေရးၾကီးေၾကာင္းသတိျပဳပါ-

၈။

အခ်ိန္ေပးမႈအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါ။

အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ရပ္ရာြ တစ္ခုအတြင္း ထိခိုက္ခံရလြယ္မတူညီႏိုင္သျဖင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္းရိွ က႑အားလုံး၏
ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ ေက်းရြာအေနအထားအရ အုပ္စုလိုက္ခြဲ
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စဥ္းစားရန္လိုႏိုင္သည္။ ဥပမာ-မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ေဒသခံအစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား
ကိုေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္၊ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရိွဘဲပါ၀င္လာေစရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စိတ္အားထက္သန္
စြာျဖင့ပ
္ ါ၀င္လာေစေရးအတြက္

အသုံးျပဳမည့္ဘာသာစကား/ၾကားခံဆက္သြယ္မႈတို႔ကို

အပ္သည္။
ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ေရးဆြဲသည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသစ္ပင္နမူနာ(ဓါတ္ပုံ- CERA)

(((((၀)))))
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စီစဥ္ေပးရန္လို

(စ်) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၉။ အထူးအုပ္စုေဆြးေႏြးပြ-ဲ ထိခိုက္ခံရလြယ္ဆုံးသူမ်ားစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္
ဤေလ့က်င့္ခန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းရြာတစ္ခုအတြင္း ထိခိုက္ခံရမႈအလြယဆ
္ ုံးသူမ်ားစိစစ္ေဖာ္
ထုတ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ရပ္ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျပဳလုပ္ႏိုင္ေရန္ျဖစ္ျပီး ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္
ေရးဆြျဲ ပီးသည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသရုပ္ေဖာ္သစ္ပင္ကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
၁။ ေလ့က်င့္ခန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။
၀ိုင္းထိုင္လ်က္

ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသစ္ပင္ပုံစေဘးတြင္

ေရးသားထားသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးပြစ
ဲ တင္ျပဳ

လုပ္ပါ။
၂။ လူ ၅-ေယာက္မွ ၁၂-ေယာက္ပါ၀င္ေသာ အထူးအုပ္စုငယ္ေလးမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္တစ္
ဖြ႔၊ဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္တစ္ဖြဲ႔ ဖြ႔ပ
ဲ ါ။ အကယ္၍လိုအပ္လ်င္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊
လူငယ္မ်ား စသူတ႔အ
ို တြက္ အုပ္စုမ်ားထပ္မံဖဲ႔စ
ြ ည္းေပးႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ(က)

သစ္ပင္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္

အမ်ားဆုံးထိခိုက္ခံစားရသူေတြက

ဘယ္သူေတြလို႔ထင္သလဲ
(ခ)

မတူညီတဲအ
့ ေျခအေနေတြမာွ လူေတြထိခိုက္ခံရလြယ္မႈေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သလား

(ဂ)

အျခားသူေတြထက္ပိုျပီးထိခိုက္ခံရလြယ္တဲ့ အုပ္စုရိွသလား

(ဃ)

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ခဲ့သလား၊ ဘယ္လိုထိခိုက္မႈ
ေတြရိွခဲ့သလဲ။

၃။ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈအရိွဆုံးသူေတြကိုေရြးခ်ယ္ေပးရာမွာ

ေရြးခ်ယ္ရတဲ့

အေၾကာင္းရင္းေတြကိုရွင္း

ျပေပးဖိ႔ု သင္တန္းသားေတြကိုေမတၱာရပ္ခံပါ။
သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ ရွင္းျပခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ သင္တန္းသားမ်ားကအတည္ျပဳလ်င္ အဆိုပါအခ်က္အလက္
မ်ားကိုေကာ္ပီကူး၍ တစ္စုံကိုသင္တန္းသားမ်ားအားေပးပါ။ သင့္အတြက္ တစ္စုံယူပါ။
၂။ ေလ့လာေနသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍

နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္အတူ

ပုံစံႏွင့္

တကြေဆြးေႏြးစဥ္ရရိွလာသည့္အခ်က္မ်ားကို သုံးစုခြပ
ဲ ါ။
၃။ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္းတို႔သည္ တန္းတူအေရးၾကီးေၾကာင္းသတိျပဳပါ
၄။ အခ်ိန္ေပးမႈအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါ။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
အထူးအုပ္စုေဆြးေႏြးမႈနည္းလမ္းတြင္ အားလုံးတန္းတူညီတူပါ၀င္ေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္မွာ
သင္တန္းဆရာအတြက္အလြန္အေရးၾကီးသည္။ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္အတူ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္မည့္အေျခခံ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုစဥ္းစားသတ္မွတ္ပါ။ သင္တန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးသည့္ေမးခြန္းမ်ား သင္တန္းသား
တိုင္းနားလည္ေစရန္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုရွင္းျပပါ။ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ၀င္ေရာက္
ေဆြးေႏြးရန္ရွက္ေနသူ၊
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မ၀ံ႔မရဲျဖစ္ေနသည့္သင္တန္းသားမ်ားအား

ေျပာရဲဆိုရဲရိွလာေစရန္ကူညီေပးပါ။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

အျခားသူမ်ား၀င္ေရာက္ေျပာဆိုခြငမ
့္ ေပးပဲ

အေျပာအနည္းငယ္ေလ်ာ့သြားေရးေစရန္အတြက္လည္းစီမံပါ။
(((((၀)))))
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မိမိသာလ်င္တစ္ခ်ိန္လုံးေျပာေနသူမ်ား

(ည) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁၀။ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဇယား

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 ေက်းရြာအတြင္း အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုစိစစ္
ေဖာ္ထုတ္ရန္ - ေက်းရြာအတြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပမွျဖစ္ေစ ရပ္ရာြ လူထုအတြက္ရရိွနုိင္မည့္ ကူညီပံ့ပိုး
မႈမ်ား၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတမ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားစသည္ျဖင့္။
 ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္း အသိပညာဗဟုသုတ သို႔မဟုတ္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔
ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
ဤေလ့လာနည္းအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္အပါအ၀င္ အခ်ိန္ တစ္နာရီမွ တစ္နာရီခဲြခန္႔အထိယူပါ။
အသုံးျပဳရမည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေရာင္စုံကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမျဖဴခဲ၊ စကၠဴခ်ပ္ၾကီးမ်ား၊ မာကာပင္မ်ား၊ တုတ္တံမ်ား
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။ ေလ့က်င့္ခန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို သင္တန္းသားမ်ားအားရွင္းျပပါ။ အမိ်ဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စႏွစ္
စုခဲြပါ။
၂။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားလူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ရြာသူရြာသားမ်ားရရိွႏိုင္သည့္ ကူညီပံ့
ပိုးမႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတ၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတစသည္တို႔ကို စာရင္းျပဳစုရန္ သင္တန္းသားမ်ားအား
ေမတၱာရပ္ခံပါ။ စာရင္းျပဳစုျပီးေနာက္ ေက်းရြာ၏အခက္အခဲေျဖရွင္းႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈတြင္ အခ်က္တစ္ခ်က္
ခ်င္းစီ၏အေထာက္အကူေပးႏိုင္မႈကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။
၃။ ကတ္ျပားေလးမ်ားေပၚတြင္ အဆိုပါအခ်က္မ်ား(ရုပ္ပ/ုံ သေကၤတ)တို႔ကို ခ်ေရးရန္/ပုံဆေ
ြဲ ပးရန္ သင္
တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။
၄။ အဆိုပါကတ္ျပားမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္အေရးပါးမႈအလိုက္ ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာသို႔အစဥ္လိုက္ထားရန္
သင္တန္းသားမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံပါ။ အဆိုပါကတ္ျပားမ်ားကို ရင္းျမစ္သယံဇာအလိုက္၊ ကူညီပံ့ပိုး
မႈအလိုက္ခြဲျခားေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ကတ္ျပားမ်ားအစဥ္လိုက္ထားျပီးေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားအား
သေဘာတူ-မတူ၊ ျပင္ဆင္လိုျခင္းရိွ-မရိွေမးပါ။ အကယ္၍ ေျပာင္းလိုပါက အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္
သင္တန္းသားမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးပါ။
၅။ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေရးအတြက္ စကၠဴခ်ပ္၀ိုင္းအရြယ္အစားမ်ိဳးမ်ိဳး
ျပဳလုပ္ရန္ သင္တန္းသားမ်ားကိုေမတၱာရပ္ခံပါ (လိုအပ္လ်င္အသင့္ ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားရိွရန္)။ အ
ေရးပါမႈေပၚမူတည္၍ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတလိုအပ္မႈၾကီးမားလ်င္ စကၠဴခ်ပ္၀ိုင္းအၾကီးကို
အသုံးျပဳေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ရင္းျမစ္သယံဇာတအမ်ိဳးအမည္တို႔ကို စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္
ကပ္ပါ သို႔မဟုတ္ ေရးပါ။
၆။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ စက္၀ိုင္းတစ္ခုကိုေျမၾကီးေပၚတြင္ဆပ
ြဲ ါ။ ျပဳလုပ္ထားသည့္
စကၠဴခ်ပ္၀ိုင္မ်ားကို အေရးပါမႈျမင့္မားလ်င္စုစည္းေဖာ္ျပေစရန္ႏွင့္ အေရးပါမႈနည္းပါးလ်င္ ေက်းရြာ
နယ္နိမိတ္စက္၀န္းႏွင့္ ေ၀းသည့္ေနရာတြင္ထားရန္ သင္တန္းသားအုပ္စုမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။
၇။ ကတ္ျပားအားလုံးေနရာတက်ထားျပီးသည္ႏွင့္ ထိုသို႔ထားရိွမႈကို သေဘာတူ-မတူ သင္တန္းသား
မ်ားသို႔ေမးပါ။ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္လိုပါက ျပဳလုပ္ရန္တိုက္တြန္းအားေပးပါ။
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၈။ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ သယံဇာတမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေနလ်င္ သို႔မဟုတ္ အနီး
ကပ္ဆက္ႏြယ္ေနလ်င္ ယင္းတို႔ကို တစ္ခုေပၚတစ္ခုထပ္၍ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ထပ္ထားသည့္အတိုင္း
အတာအနည္း-အမ်ားသည္ အက်ိဳးျပဳမႈအနည္း-အမ်ားကို ညႊန္ျပသည္။

သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ အထက္ပါအတိုင္း ကတ္ျပားမ်ားထားလ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ထိုသို႔ထားသည္ကို ေဆြးေႏြးရွင္း ျပရန္
သင္တန္းသားမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံပါ။
၂။ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳေမးခြန္းမ်ားမ်ာ(က)

အမ်ိဳးသား-အမ်ိဳးသမီးမခြဲျခားဘဲ မွ်မွ်တတလမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း/ အသင္း
အဖြ႔ေ
ဲ တြကိုေဖာ္ျပပါ။

(ခ)

ေက်းရြာအတြင္း သီးျခားျဖစ္ေနသည့္အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ မပါ၀င္
သည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားရိွသလား။

(ဂ)

အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြအေနနဲ႔သတင္းေတြ ဘယ္လိုေပးသလဲ၊ ေပးတဲ့သတင္းေတြကို ဘယ္လို
လက္ခံရရိွသလဲ။

(ဃ)

အေရးေပၚကိစၥျဖစ္လ်င္ ဘယ္လိုအကူအညီေတြရသလဲ

၃။ ေဆြးေႏြးခ်က္ရလာဒ္မ်ားကို စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္ ေကာ္ပီကူးပါ။ ေက်းရြာအမည္၊ သင္တန္းသားမ်ား၊
ရက္စြဲ၊ ရိုးရာပုံျပင္မ်ား၊ စကၠဴခ်ပ္၀ိုင္းအရြယ္အစား၊ ကိုယ္စားျပဳအကြာအေ၀းစသည္တို႔ကိုမွတ္တမ္း
တင္ပါ။
၄။ အျခားသူမ်ားနဲ႔အတူ ပုံကားခ်ပ္ကို သုံးစုခြဲပါ။
၅။ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေကာ္ပီတစ္ေစာင္ေပးပါ။ သင့္အတြက္တစ္ေစာင္ယူပါ။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ေလ့လာမႈတြင္ သင္တန္းသားအားလုံး၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အေလးအနက္ပါ၀င္ႏိုင္ေစေရး
အတြက္စီစဥ္ေပးပါ။ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ သိသိသာသာေဘးထြက္ေနသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္ေျပာ
ဆိုရန္ ရွက္ရ႕ြံ ေနသူမ်ား စိုးရိမ္မႈမရိွဘဲပါ၀င္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ေနရာမ်ိဳးစီစဥ္ေပးျပီး ပိုမိုပါ၀င္လာေစေရးအတြက္
အုပ္စုမ်ားဖြ႔ေ
ဲ ပးပါ။ အားလုံးတန္းတူညီတူပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူအားလုံး၏လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို ဂရုတစိုက္စဥ္းစားရန္လိုသည္။ ဥပမာ-စာတတ္ေျမာက္မႈအဆင့္အတန္း၊ မသန္စြမ္းမႈစသည္တို႔ျဖစ္
သည္။
(((((၀)))))
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ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ေရးဆြဲထားသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈျပဇယား (ဓါတ္ပ-ုံ CERA)
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(ဋ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္း-၁၁။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 လက္ရိွေျဖရွင္းေနေသာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ယင္းတို႔၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပႏိုငရ
္ န္
 ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခုတြင္

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္

အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္တြင္

အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည့္ ေဒသႏၱရအသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္

သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
ဤနည္းလမ္းအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္အပါအ၀င္ အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီမွ သုံးနာရီခန္႔အထိယူပါ။ အသုံးျပဳရ
မည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမျဖဴမ်ား၊ စကၠဴခ်ပ္ၾကီးမ်ား၊ ေရာင္စုံမာကာပင္မ်ား၊ ပုတီးေစ့မ်ား၊
ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား၊ တုတ္တံမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။ ေလ့က်င့္ခန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို သင္တန္းသားမ်ားအားရွင္းျပပါ။ အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရိွပစၥဳပၸန္
အခ်ိန္တြငအ
္ သုံးျပဳေနသည့္ ေဒသႏၱရအသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ေဆြး
ေႏြးရန္လိုအပ္မႈႏွင့္ ယင္းတို႔ေျဖရွင္းခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေရးပါမႈကိုအေလးထားပါ။ အမ်ိဳးသမီး
ႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔အတြက္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မတူညီမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပရန္
လည္းအေရးၾကီးသည္။
၂။ ရပ္ရာြ တစ္ခုအတြက္

အျခားသင့္ေတာ္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားမရရိွလ်င္

ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသရုပ္ေဖာ္သစ္ပင္ကဲ့သို႔ပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈငါးမ်ိဳး-လူမႈေရး၊ ရုပ္၀တၳဳ၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊
သဘာ၀ႏွင့္ လူ-ဆုိသည့္အခ်က္ငါးခ်က္ကိုလည္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။
၃။ သင္တန္းသားမ်ားကို အုပ္စုမ်ားခြပ
ဲ ါ။ သင္တန္းသားအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ အထက္ေဖာ္ျပအ
ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္

အုပ္စုတစ္စုစီျဖစ္ေစ၊

အတိတ္ကာလကိုျပန္လည္ေလ့လာမည့္အုပ္စုတစ္စု၊

လက္ရိွအခ်ိန္ကိုေလ့လာမည့္အုပ္စုတစ္စုစီျဖစ္ေစဖြဲ႔ပါ။ ထို႔အျပင္ မတူညီသည့္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္း
မ်ားရရိွေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားတစ္အုပ္စု၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္အုပ္စုခြဲပါ။
၄။ အုပ္စုအသီးသီးကို သူတို႔ေနထုိင္ရာနယ္ေျမအတြက္ အတိတ္ႏွင့္လက္ရိွအခ်ိန္အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည့္
ေဒသႏၱရေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေစျပီးေနာက္ က်န္အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား တင္ျပေစရန္စီစဥ္ပါ။
လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးပါ။
၅။ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈသရုပ္ေဖာ္သစ္ပင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ယင္း၏အေရးပါမႈမ်ားကိုအေသးစိတ္ဇယားတစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။

သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ အမ်ိဳးသမီး-အမ်ိဳးသားတို႔အုပ္စုအလိုက္ေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို အုပ္စုအားလုံးႏွင့္
ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္မ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔အသုံးျပဳသည့္ ေဒသႏၱရ
နည္းလမ္းမ်ားမည္သို႔တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ကို ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။
၂။ အေထာက္အကူျပဳေမးခြန္းမ်ားမွာ(က)
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ဒီအေျပာင္းအလဲေတြကို ဘယ္လိုအစဥ္အလာနည္းလမ္းေတြသုံးျပီးသင္ေျဖရွင္းခဲ့သလဲ

(ခ)

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္

အေရးပါတဲ့ျခားနားမႈေတြရိွ

သလား
(ဂ)

အဲဒီနည္းလမ္းေတြကို ဒီေန႔အထိအသုံးျပဳေနသလား

(ဃ)

ဒီေန႔အခ်ိန္မွာအျခားဘယ္နည္းလမ္းေတြအသုံးျပဳေနသလဲ။ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသုံးစြခ
ဲ ဲ့သလဲ

(င)

ဘယ္ေလာက္အထိ ေအာင္ျမင္သလဲ

(စ)

ဘယ္လိုျပင္ပအသိပညာဗဟုသုတမ်ိဳးေတြရိွသလဲ။ အဲဒါကိုအသုံးျပဳသလား။ အဆင္ေျပရဲ႕
လား

(ဆ)

ဘယ္နည္းပညာေတြက သင့္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသလဲ

(ဇ)

မ်ိဳးဆက္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အသိပညာဗဟုသုတေတြကို ဘယ္လိုလႊဲေပးသလဲ။ မိန္းကေလးနဲ႔
ေယာက္်ားေလးအတြက္ ကြျဲ ပားျခားနားမႈရိွသလား

(စ်)

ဒီအသိပညာဗဟုသုတေတြကို လူငယ္ေတြအသုံးျပဳသလား

(ည)

အခုေျပာင္းလဲတဲအ
့ ေနအထားကို အရင္ကၾကဳံဖူးသလား

(ဋ)

သင့္ရဲ႕ေဒသႏၱရအသိပညာဗဟုသုတေတြက ေျဖရွင္းဖို႔လုံေလာက္တယ္လို႔ ထင္သလား

(ဌ)

အေျပာင္းအလဲကိုေျဖရွင္းဖို႔ ဘယ္လိုသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနည္းလမ္းေတြ သင္သုံးသလဲ

၃။ ဤေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူသုံးစုခြပ
ဲ ါ။ ထိုေလ့လာမႈအတြက္ လိုအပ္လ်င္အခ်ိန္
တစ္ရက္ပိုယူပါ။ အတိတ္တြင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သက္ၾကီးပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကိုေတြ႔ဆုံေမးျမန္းပါ။
၄။ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ေနာက္ပိုင္တြင္ အေထာက္အထားအျဖစ္အသုံး
ျပဳႏိုင္သည္။
၅။ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေကာ္ပီတစ္ေစာင္၊ သင့္အတြက္ေကာ္ပီတစ္ေစာင္ျပဳလုပ္ပါ။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈဆန္းစစ္နည္းကဲ့သို႔ပင္ ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ စြမ္းေဆာင္မႈဆန္းစစ္ခ်က္သည္လည္း
တူညီမႈမရိွနုိင္သျဖင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာ၏စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို က႑အလိုက္ အထူးဂရုစိုက္စဥ္းစားရန္လိုသည္။
ထိုသို႔စဥ္းစားရာတြင္ ေသခ်ာေစရန္ ေက်းရြာကိုအပိုင္းခြ၍
ဲ စဥ္းစားရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- မသန္စြမ္းသူ
မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ျပီး ယင္းတို႔၀င္ေရာက္ေဆြး
ေႏြးရာတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာရိွရန္ႏွင့္ပါ၀င္ခင
ြ ့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ စိတ္အားထက္သန္စြာပါ၀င္
ႏိင
ု ေ
္ ရးအတြက္ ဘာသာစကား/ၾကားခံဆက္သြယ္မႈတို႔ ညိွႏႈိင္းစီစဥ္ေပးရန္လိုသည္။
(((((၀)))))
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(ဌ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁၂။ အနာဂတ္စီမံခ်က္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အလားအလာ
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္
 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚရပ္ရာြ လူထု၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈကိုေဖာ္ျပရန္ႏွင့္
အနာဂတ္တြင္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အေျပာင္းအလဲအတြက္

ရပ္ရာြ လူထု၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို

အေထာက္အ

ထားအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ႏင
ွ ့္

အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို ေဖာ္ျပရန္
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
၁။ သင္တန္းသားမ်ားအား ေလ့က်င့္ခန္း၏ရည္ရယ
ြ ္ခ
်က္ကိုရွင္းျပပါ။

အဆင့္-၂

တြင္

အမ်ိဳးသားႏွင့္အ

မ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားကျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္

ယခင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအလားအလာဆန္းစစ္ခ်က္ ကို ျပန္လည္ကိုးကားပါ။
၂။ သင္တန္းသားမ်ားကို ယင္းတို႔၏မူလေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အုပ္စုမ်ားခြပ
ဲ ါ။
၃။ ေရွ႕လာမည့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀-၂၀၂၀ ႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၀၃၀ အတြက္စီမံခ်က္ဆရ
ြဲ န္သင္တန္းသားမ်ား
ကိုေမတၱာရပ္ခံပါ။ ျပီးခဲ့သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္အလားအလာမ်ားအရ အနာ
ဂတ္တြင္ ျဖစ္လာနိုင္သည္မ်ားအတြက္ ဘာေတြစဥ္းစားထားသလဲဆိုသည္ကိုေဖာ္ထုတ္ပါ။
၄။ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။
၅။ အုပ္စုအားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးပါ-အမ်ိဳးသားအုပ္စုႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုအၾကား ျခားနားခ်က္ဘာ
ေတြရိွသလဲေဖာ္ထုတ္ပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေစရန္စီစဥ္ပါ။
သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ ပုံစံကိုရွင္းျပရန္သင္တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ေတြ႔ရိွ
ခ်က္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားပုံမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးေရးအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။
(က)

အဓိကအလားအလာႏွင့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား - အဆိုပါအခ်က္မ်ား မည္သ႔ထ
ို င္ဟပ္သည္၊
အနာဂတ္တြင္ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္သည္စသည္ျဖင့္

(ခ)

အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

(ဂ)

ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲ

(ဃ)

အနာဂတ္တြင္ ဘယ္သူေတြတာ၀န္ယူႏိုင္သလဲ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕တာ၀န္လား၊ အမ်ိဳးသား
ေတြရ႕ဲ တာ၀န္လား

၂။ ပုံစံကို စစ္ေဆးပါ။ သင္မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားအေပၚ ထဲထဲ၀င္၀င္နား
လည္ေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
၃။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။
၄။ သင္တန္းသားမ်ားသို႔ ေကာ္ပီတစ္ေစာင္ေပးပါ။ သင့္အတြက္တစ္ေစာင္ကူးပါ။
၅။ ပုံစံႏွငတ
့္ ကြေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြင္းထြက္ေပၚလာသည့္အခ်က္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာအ ေပၚ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္အတူ သုံးစုခြပ
ဲ ါ။
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အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ဤနည္းလမ္းသည္ ေက်းရြာ၏က႑အလိုက္ မတူညီေသာရွဴ႕ေထာင့္မ်ားအရ ရလာဒ္မ်ားထြက္လာ
ႏိုင္သည္။ အဆိုပါအျမင္မ်ားကိုနားေထာင္ရန္ႏွင့္ ရပ္ရာြ အနာဂတ္အတြက္ေဆြးေႏြးသည့္အခါ အေလးအ
နက္ထားစဥ္းစားရန္အေရးၾကီးသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ
ထိခိုက္မႈမ်ားအား အမ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္လိုသည္။
(((((၀)))))
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(ဍ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁၃။ အနာဂတ္ေျမပုံ
ရည္ရြယ္ခ်က္
 ယခင္ကျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္နည္းလမ္းမ်ားအရေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္

အနာဂတ္အလားအလာမ်ားအေပၚ

သင္တန္းသားမ်ားထပ္မံစဥ္းစားႏိုင္ရန္ - အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားေပၚ သက္ေရာက္အမ်ိဳမ်ိဳးအ
ပါအ၀င္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
၁။ သင္တန္းသားမ်ားကိုေလ့က်င့္ခန္း၏ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းကို အဆင့္-၁ တြင္ေရး
ဆြခ
ဲ ဲ့သည့္မူရင္းေျမပုံႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလားအလာ

ဆန္းစစ္ခ်က္ေပၚတြင္အေျခခံျပဳ

လုပ္ပါ။
၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလားအလာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္ အနာဂတ္အလားအလာ
မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ အနာဂတ္တြင္ ယင္းတို႔အေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျပာင္းအလဲအက်ိဳးဆက္
ေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ ရြာသူရြာသားေတြစဥ္းစားထားသလား။ ေရၾကီးမႈေတြပိုျဖစ္ႏိုင္မလား၊
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရတာပိုျပီးခက္ခဲလာသလား စသည္ျဖင့္ေဆြးေႏြးပါ။
၃။ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။
၄။ သင္တန္းမတက္ႏိုင္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ရြာသူရြာသား
မ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သုံးစုခြဲပါ။
၅။ သူတို႔အတြက္ ေကာ္ပီတစ္စုံေပးပါ။ သင့္အတြက္တစ္စုံယူပါ။
၆။ သင္တန္းသားမ်ားအား အခ်ိန္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားပါ။ အနာဂတ္အလားအလာ
မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာျပီးေနာက္ ယင္းတို႔ကို လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ေရးဆြ၍
ဲ မည္
သို႔ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ။
သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ ေလ့လာရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ(က)

ယခင္ကာလမွယေန႔အထိေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရသည့္အေျပာင္းအလဲေတြက ေနာက္လာမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္၊
ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေရာက္ရင္ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔စဥ္းစားထားသလား။

(ခ)

ျဖစ္ပာြ းႏုိင္သည္ဟုလက္ခံထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင့္
အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြရိွသလား။ ဒီနည္းလမ္းေတြက အမ်ိဳး
သား-အမ်ိဳးသမီးေပၚမူတည္ျပီးကြျဲ ပားမႈရိွသလား

(ဂ)

အတိတအ
္ ေတြ႔အၾကဳံမ်ားက

အနာဂတ္ျပႆနာေျဖရွင္းရာမွာ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစ

သလား။ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳသလဲ။
(ဃ)

လူေတြရဲ႕ပေယာဂေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္တာလား။ မိုးေလ၀သေျပာင္းလဲမႈေတြ
လား။ တျပိဳင္တည္းေျပာင္းတာလား

(င)

ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္လို႔သင္ယူဆသလဲ

(စ)

ယခင္ကေတြ႔ၾကဳံခဲ့တဲ့ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးဆက္ေတြဟာ အနာဂတ္မွာလည္း တူညီတဲ့ထိခိုက္မႈ
ေတြျဖစ္မလား၊ ေျပာင္းလဲသြားမလား
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(ဆ)

အရင္ကမၾကဳံဖူးတဲ့ ထိခိုက္မ/ႈ အက်ိဳးဆက္ေတြၾကဳံရလိမ့္မယ္လို႔ သင္ယူဆသလား။ ဘယ္
လိုအက်ိဳးဆက္မ်ိဳးေတြျဖစ္ႏိုင္သလဲ။ အဲဒါေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ထင္သလား

(ဇ)

မတူညီတဲ့အုပ္စုေတြအေပၚ မတူညီတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြက်ေရာက္ႏိုင္သလား

(စ်)

ဘယ္သူေတြ ပိုျပီးထိခိုက္ခံရလြယ္ႏိုင္သလဲ

(ည)

အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို ဘာေတြထိခိုက္ႏိုင္သလဲ

(ဋ)

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကို ဘာေတြထိခိုက္ႏိုင္သလဲ။ ဒီထိခိုကမ
္ ႈေတြက အမ်ိဳး
သမီးနဲ႔အမ်ိဳးသားတို႔အတြက္ ကြျဲ ပားျခားနားသလား

(ဌ)

သင့္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းက အရင္လုပ္ငန္းပဲလား

(ဍ)

လက္ရအ
ိွ သုံးျပဳေနတဲ့နည္းလမ္းေတြကေန အျခားနည္းေျပာင္းလဲဖိုရိွသလား

(ဎ)

ဘယ္လိုေျပာင္းမလဲ

(ဏ)

အျပင္ကရတဲ့ အသိပညာေတြက အကူအညီျဖစ္ေစတယ္လို႔ သင္ထင္လား

(တ)

ဘယ္လိုအသိပညာ၊ နည္းလမ္း၊ နည္းစနစ္ေတြရယူခ်င္သလဲ

အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ဤနည္းလမ္းသည္ ေက်းရြာက႑အလိုက္ မတူညီေသာရွဴ႕ေထာင့္မ်ားအရ မတူညီသည့္ရလာဒ္
မ်ားထြက္ေပၚနုိင္သည္။ ေက်းရြာအနာဂတ္ကိုေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းတို႔အားလုံးကိုေသခ်ာစြာနားေထာင္ရန္
ႏွင့္ အထူးဂရုစက
ို ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အေရးၾကီးသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္
ေက်းရြာက႑ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ။
(((((၀)))))
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(ဎ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁၄။ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းေဖာ္ျပျခင္း
အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းျပီးဆုံးခ်ိန္၌ စီမံခ်က္အဖြ႔သ
ဲ ည္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အမ်ား
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အလားအလာမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ေလးေထာင့္ဇယားကြက္အတြင္း အေရးၾကီးသည့္အခ်က္အလက္အားလုံးကို စုစည္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ သ
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္၊ ခ်ဳ႕ံရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားခိုင္မာ
ေရးအတြက္လိုအပ္သည္မ်ားကိုရွာေဖြႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းေဖာ္ျပရန္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔မရ
ွ နုင
ိ ္
သမွ်ပုံစံမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္နည္းမ်ားသည္ မွားသည္မွန္သည္ဟူ၍မရိွပါ။ အဆိုပါပုံစံမ်ိဳးနမူနာပုံစံႏွစ္ခုကို
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားျပီး လက္ရိွလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ေက်းရြာအေျခအေနႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံး
ပုံစံတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
ပုံစ-ံ ၁
ေဘးအႏၱရာယ္
(ေရၾကီးျခင္း)
ရုပ္၀တၳဳ

ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားကို စြမ္းေဆာင္
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား

ႏိုင္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ခိုင္ခန္႔မႈမရိွသည့္ အိမ္မ်ား

အိမ္မ်ားခိုင္ခန္႔လာေစရန္

အိမ္မ်ားခိုင္ခန္႔ေစရန္ ေဒသထြက္

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း

ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳျပီးေရၾကီးမႈကို

မ်ားရႏိုင္မႈ

ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ေျခတံရွည္အိမ္
မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း

လူ

ပညာမတတ္ျခင္း၊

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္

လိုအပ္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိ

အစိုးရစိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ိဳး

ကၽြမ္းက်င္မႈအကူအညီအတြက္ ေဒသ

ဉာဏ္ဗဟုသုတ

ေဆာင္လုပ္ သားမ်ားတိုး

ခံအစိုးရဌာနမ်ားသို႔ ေထာက္ခံတင္ျပ

ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

ခ်ဲ႕ခန္႔ထားျခင္း

ေပးျခင္း။ ကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္ရန္
တိုက္ တြန္းေပးျခင္း။
ေက်ာင္းသို႔သြားသည့္လမ္းမ်ားေကာင္း
မြန္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပး ျခင္း၊ ဥပမာတံတာမ်ားတည္ ေဆာက္ျခင္း

သဘာ၀

ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ၊

ေလွကားထစ္ဥယ်ာဥ္ျခံ

ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုလုံးတြင္ ေလွကား

ေျမအသုံးခ်စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

မ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊

ထစ္စိုက္ခင္းကဲ့သို႔ေသာ လက္ရိွစိုက္

ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

အပင္မ်ားပုံမွန္စိုက္ပ်ိဳး ျခင္း

နည္းစနစ္မ်ားဆက္ လက္အသုံးျပဳရန္
တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ
မႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမွင့္ တင္ေပး
ျခင္း။
ေျမျပိဳက်မႈကာကြယ္ေရးအတြက္ ေျမ
ထိန္းနံရံကဲ့သို႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး
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နည္းစနစ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း
လူမႈေရး

အကန္႔အသတ္ရိွ

လက္ရိွေက်းရြာအဖြဲ႔မ်ား

လက္ရိွေက်းရြာကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ

ေက်းရြာမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္

ႏွင့္ အားေကာင္းသည့္

မ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား

စုစည္းခ်ိတ္ဆက္

ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ား

ခိုင္မာျပီး စုစည္းညီ ညြတ္ေအာင္ျပဳ

မႈ(ကြန္ရက္)

ခ်ိတ္ဆက္မႈ

လုပ္ျခင္း။
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီကို လက္ရိွ
အဖြ႔ေ
ဲ ပၚအေျခခံ၍တိုးခ်ဲ႕ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း

ေငြေရး

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

အိမ္ေထာင္စုေငြစု ဘူးမ်ား

ယခင္ကတည္းကရိွျပီးျဖစ္သည့္ ေက်း

ေၾကးေရး

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

ရြာအိမ္ေထာင္စုမ်ား အေရးေပၚေခ်း

နည္းပါးျခင္း။

ေငြစနစ္အတြက္ အိမ္ ေထာင္စုမ်ားေငြ

၀င္ေငြခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

စုေဆာင္းလိုစိတ္မ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္း။
၀င္ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးရရိွေအာင္ျပဳလုပ္ ေပး
ျခင္း။
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ား ဖန္
တီးေပးျခင္း

ပုံစ-ံ ၂
ေဘး

အက်ိဳးဆက္

အႏၱရာယ္

ထိခိုက္ခံရ လြယ္မႈ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ

ခ်မွတ္သင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ဆိုင္ကလုန္း

ပစၥည္းဥစၥာမ်ား

ေနအိမ္မ်ားခိုင္ခံမႈ

လူႏွင့္ေမြးျမဴေရး

ေနအိမ္မ်ားေတာင့္တင္းခိုင္ခံ့ လာ

မုန္တိုင္း

ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးျခင္း။

မရိွ။ ခိုလႈံရန္ေန

တိရစၧာန္မ်ား အ

ေစရန္ ေဒသထြက္ပစၥည္း မ်ားအ

ေသဆုံး/ဖ်ားနာ။

ရာမ်ားမရိွျခင္း။

တြက္ ေနအိမ္ႏွင့္

သုံးျပဳျခင္း။

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္

ခိုလႈံရန္ေန ရာမ်ား

လူႏွင့္ ကၽြႏ
ဲ ြားတိရစၧာန္မ်ားအတြက္

ပ်က္စီးျခင္း။

ေရွာက္မႈနိမ့္က်

ခိုင္ခံ့ေစရန္ ေဒသ

သင့္ေတာ္သည့္ခုိလႈံေရးေနရာမ်ား

ေျမယာဆုံးရွဴံးျခင္း။

ျခင္း။

ထြက္ပစၥည္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ျခင္း။

ေျမဆီလႊာပ်က္စီး

ေကာက္ပဲသီးႏွံ

ရရိွႏိုင္ျခင္း။ရပ္ရြာ

ထိခိုက္ခံရမႈအလြယ္ဆုံး ျဖစ္မည့္သူ

ျခင္း

တစ္မ်ိဳးတည္ေပၚ

လူထုစည္းလုံး ညီ

မ်ားအားေရြးခ်ယ္ျပီး ယင္းတို႔အ

တြင္အားထားေန

ညြတ္မႈ

တြက္ ေက်းရြာမွကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

ရျခင္း

အထက္ပါဇယားမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေရးသားရန္အဆင့္မ်ား
၁။ သင္တန္းသားမ်ာႏွင့္အတူ အဆင့-္ ၂ တြင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈႏွင့္စမ
ြ ္းေဆာင္မႈအား
လုံးကို ဇယားအတြင္းသို႔ေျပာင္းထည့္ပါ-ေဘးအႏၱရာယ္ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစထည့္
သြင္းပါ
၂။ ထို႔ေနာက္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အသုံးျပဳသင့္သည္
၃။ ထို႔ေနာက္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး ေနာက္ဆုံးစာတိုင္တြင္ မွတ္တမ္း
တင္ပါ
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၄။ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖင့္ေဖာ္ျပနည္းျဖစ္ေစ၊

ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ေဖာ္ျပနည္းျဖစ္ေစေဖာ္ျပရာတြင္

သတိျပဳရန္

လိုသည့္အခ်က္မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈငါးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ရရိွသည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအၾကား ဆက္
စပ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားရိွႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ကြာျခားခ်က္မ်ားရိွသည့္ေနရာတြင္ လိုအပ္လ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳး
သား၊ အျခားအုပ္စုမ်ား-ဥပမာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား စ
သည္တို႔အတြက္ ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈမ်ား/စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ခြဲ ထုတ္
မွတ္တမ္းတင္ပါ။
(((((၀)))))
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(ဏ)ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁၅။ ရပ္ရြာေဒသ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္အတြက္
အစီရင္ခံစာပုံစံ
ရပ္ရာြ ေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္ရလာဒ္မ်ားကို

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွ

စု

စည္းထားသည့္ ရပ္ရာြ ေဒသအေျခအေနေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေပးသင့္ျပီး အစီရင္ခံစာတစ္
ေစာင္တည္းတြင္အျပည့္အစုံတင္ျပသင့္သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္
ေမးခြန္းမ်ား၏ေျဖဆိုခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ အေရးၾကီးေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္
ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာကို ရြာသူရြာသားမ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအလြယ္တကူအသုံးျပဳႏိုင္၊ နားလည္ႏိုင္သည့္ပုံစံျဖင့္ေရးသင့္သည္။ စာတတ္ေျမာက္မႈအေျခအေနမ်ား
သည္ အေလးထားရမည့္ကိစၥျဖစ္လ်င္ အစီရင္ခံစာကို ရြာသူရြာသားမ်ားသို႔တင္ျပရာတြင္ အကဲျဖတ္သည့္
လုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးေရးဆြခ
ဲ ဲ့သည့္ မူလနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပသင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားတြင္

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္

ေဘးဒဏ္ခံနုိင္စမ
ြ ္းအကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ်ား

ရလာဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။
အစီရင္ခံစာကို အျပီးသတ္အတည္ျပဳျပီးသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး လို
အပ္သည့္ေနရာတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္
တိုင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ရြာသူရြာသားမ်ားမွစဥ္းစားသုံးသပ္ခြင့္ရေစျပီး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္
အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ရပ္ရာြ ေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျပီး

ေနာက္

အပိုင္း ၁ မွ ၅ အထိ ျပီးေအာင္လုပ္သင့္သည္။ အပိုင္း ၆ ႏွင့္ ၇ ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြျဲ ပီးေနာက္ ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ
၁။ နိဒါန္း - ရပ္ရာြ လူထုႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ Malteser International ၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
လက္တေလာအစီအစဥ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္
၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္း - ဤအခန္းအတြက္ ယခုလက္စြဲစာေစာင္ကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ျပီး
အေျခခံအားျဖင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ျပရမည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္
ရြက္သြားမည့္ ရပ္ရြာေဒသတိုင္းအတြက္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
၃။ ေနာက္ခံသမိုင္း - ရပ္ရြာလူထုမွ အတည္ျပဳသည့္ ရပ္ရာြ ေဒသအေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ
(အေျခခံႏွင့္ ဆင့္ပြားအခ်က္အလက္မ်ား)ႏွင့္ ရလာဒ္အျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အဓိကျပႆနာ
မ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။
၄။ ရပ္ရြာေဒသ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ရလာဒ္မ်ား - ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ခ်က္
ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။
၅။ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ - အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အဓိကျပႆနာ
မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပရန္
၆။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈ - ဦးစားေပးသတ္မွတ္
ျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရမႈအလြယ္ဆုံးသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားမည္သို႔
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ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဆိုသည့္အခ်က္အပါအ၀င္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္သည့္အေၾကာင္း
ရင္းကုိရွင္းျပရန္
၇။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွလာေစေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - အေသးစိတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံ
ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ (စာမ်က္ႏွာ-၁၁၄၊ အခန္း-၅၊ ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၄ တြင္ၾကည့္ပါ။)
(((((၀)))))
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၅။ ရပ္ရြာေဒသ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ
နည္းလမ္းမ်ား (အဆင့္-၄ မွ ၇ အထိ)
ဤအခန္းတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ရန္ဘက္စုံေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္နည္းတြင္ပါရိွသည့္ အဆင့္
- ၄ မွ ၇ ကိုျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ကို တစ္ဆင့္စီ ေဖာ္ျပထား
သည္။ ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္တစ္ခုစီတြင္ နည္းလမ္းတစ္ခုစီအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပ
ထားသည္။ သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးထားသည္။ ေလ့လာမႈျပီးဆုံးသည္ႏွင့္သင္ယူ
မႈေဆြးေႏြးမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ေမးခြန္းမ်ားေဖာ္ျပထားသည္။ လူတိုင္းပါ၀င္မႈရိွေစေရးအတြက္ အၾကံ
ျပဳေထာက္ခခ
ံ ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားသည္။ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္ ေလ့လာနည္းနမူနာကိုေပးထားသည္။
ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္မ်ားသည္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈ အကဲျဖတ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳ
ႏိုင္သည့္အျပင္ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ ယင္းတို႔ကို ေကာက္ႏႈတ္အသုံးခ်ႏိုင္သည္။
(((((၀)))))
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(က) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၁။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မ-ႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျဖန္႔စီဇယား
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခုအတြင္း အဆိုျပဳထားသည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး
အဆင့သ
္ တ္မွတ္ျခင္းကို ေႏွာင့ေ
္ ႏွးမႈမရိဘ
ွ ဲျပဳလုပႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္
 ရပ္ရာြ ေဒသအတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္
ေရးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိခိုက္မႈအျဖစ္ဆုံးကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္
ဤေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္အပါအ၀င္ အခ်ိန္ တစ္နာရီမွ ႏွစန
္ ာရီခန္႔ယူပါ။ အသုံးျပဳရ
မည့္ပစၥည္မ်ားမွာ ကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမျဖဴခဲမ်ား၊ စကၠဴခ်ပ္ၾကီးမ်ား၊ ေရာင္စုံမာကာပင္မ်ား၊ ပုတီးေစ့မ်ား၊ တုတ္
တံမ်ား၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။ ရပ္ရာြ မွအဆိုျပဳသည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို စာရင္းလုပ္ပါ။
၂။ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ထိခိုက္မႈတစ္ခုခ်င္းစီကို အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစားထိခိုက္
ဟုတ္-မဟုတ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရလြယ္သည္၊ အသင့္အတင့္သာအေကာင္အထည္ေဖာ္
ႏိုင္သည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ခက္သည္တို႔ကို အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ပါ။
၃။ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဒသႏၱရအေျခအေနႏွင့္သင့္ေတာ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီႏင
ွ သ
့္ င့ေ
္ တာ္ေစ
ရန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ-ေရတိုထိခိုက္မႈ၊ ေရရွည္ထိခိုက္မႈ၊ ဘယ္သူေတြအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္မည္၊ ဘာေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ စသည္တို႔ကို အာရုံစိုက္ရန္ျဖစ္သည္။
၄။ ထို႔ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ား၊ ႏွစ္လတ္၊ ႏွစရ
္ ွည္ လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ား၊ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရပ္ရာြ မွ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလုပ္ႏိုင္-မလုပ္ႏိုင္၊ လူသားရင္းျမစ္ႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔
အတြက္ ျပင္ပကူညီေထာက္ပံ့မႈလို-မလိုတ႔က
ို ို ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာသုံးသပ္ရမည္။
သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
ဇယားအားလုံးျဖည့္ျပီးသည္ႏင
ွ ့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ရလာဒ္မ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ စစ္
ေဆးရန္အေရးၾကီးသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီေဘးတြင္၀န္းရံလ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍
ဘာေတြလုပ္မည္၊ ဘယ္လိုလုပ္မည္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာလုပ္မည္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လုပ္ရသည္၊ ဘယ္
သူေတြလုပ္ရမည္ဆိုသည္တို႔ကို သင္တန္းသားမ်ား နားလည္မႈေသခ်ာေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ေမး
ခြန္းမ်ားေမးပါ။ လိုအပ္လ်င္ ထပ္မံစဥ္းစားသုံးသပ္ေစျပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားေတြ႔ရိွပါက သင္တန္းသားမ်ားအား
အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္အေထာက္အကူေပးပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစေနာက္ပိုင္းစီမံခ်က္ေရးဆြရ
ဲ ာ၌ ျပန္လည္
ကိုးကားရန္လိုအပ္သည့္ကိစၥမ်ိဳးအတြက္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကိုေသခ်ာစြာ မွတ္
တမ္းတင္ပါ။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ရပ္ရာြ ေဒသ၏က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚထိခိုက္မႈကို ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစီႏွင့္ ဆက္
စပ္၍ ရပ္ရြာေဒသ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရရိွေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။
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ထိခိုက္မ-ႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျဖန္႔စီဇယားကြက္ နမူနာ
ဇယားမ်ားတြင္ျဖည့္နည္းမွာ ေအာက္ဖာ္ျပပါအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳလုပ္ငန္း-

အေကာင္အထည္ ေဖာ္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္

အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာမႈကို

ရလြယ္မႈ

ရန္ အသင့္အတင့္လြယ္

ရန္မလြယ္ကူ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အ

ကူ

တြက္ သီးႏွံမ်ိဳးစုံ စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္ျခင္း
အၾကီးစားထိခိုက္မႈ
အလတ္စားထိခိုက္မႈ

X

အေသးစားထိခိုက္မႈ
အဆိုျပဳလုပ္ငန္း -

အေကာင္အထည္ ေဖာ္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္

ကမ္းေျခေဒသမ်ား ကာ

ရလြယ္မႈ

ရန္ အသင့္အတင့္လြယ္

ရန္မလြယ္ကူ

ကြယ္ေရးအတြက္ ဒီေရ

ကူ

ေတာမ်ားျပန္လည္ စိိုက္
ပ်ိဳးျခင္း
အၾကီးစားထိခိုက္မႈ

X

အလတ္စားထိခိုက္မႈ
အေသးစားထိခိုက္မႈ
(((((၀)))))
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(ခ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၂။ တြဖ
ဲ က္-ဆက္စပ္ႏႈိင္းယွဥ္ဇယားျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္
 ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ဦး
စားေပးမႈမ်ားႏွင့္ လိုလားမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပႏိုင္ရန္
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္
ဤေလ့လာနည္းကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံေလ့လာရန္အတြက္ အခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲမွ ႏွစ္နာရီခြဲခန္႔ယူပါ။ အ
သုံးျပဳရမည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမျဖဴမ်ား၊ စကၠဴခ်ပ္ၾကီးမ်ား၊ ေရာင္စုံမာကာပင္မ်ား၊ ပုတီးေစ့မ်ား၊
ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား၊ တုတ္တံမ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ၁။ ဤနည္းကို ရြာသူရြာသားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေစမည့လ
္ ုပ္ငန္းမ်ားထဲ
မွအေရအတြက္အနည္းငယ္(အမ်ားဆုံးဆယ္ဂဏန္း)အတြက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔ကိုတစ္ခု
ႏွင့္တစ္ခုႏႈိင္းယွဥ္မႈျပဳလုပ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ပါ။
၂။ သင္တန္းသားမ်ားအား

ေလ့က်င့္ခန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။

က်ား-မအလိုက္အုပ္စုမ်ားခြပ
ဲ ါ။

လိုအပ္လ်င္ အုပ္စုမ်ားထပ္ဖြ႔ပ
ဲ ါ။
၃။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ခ်ေရးရန္ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပုံမ်ားဆြရ
ဲ န္
အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ - လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ ကတ္ျပားႏွစ္ခုလိုအပ္
သည္။
၄။ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖည့္ရန္ ေျမျပင္ (သို႔မဟုတ္ စကၠဴခ်ပ္)ေပၚတြင္ အလ်ားလိုက္ႏွင့္
ေဒါင္လိုက္စာတိုင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေလးေထာင့္ကြက္တစ္ခုဆပ
ြဲ ါ။
၅။ ကတ္တစ္စုံကို ဘယ္ဘက္အစြန္ေဒါင္လုိက္စာတိုင္တြင္အထက္မွေအာက္သို႔ထားပါ။ အျခားတစ္စုံ
ကို ပထမကတ္မ်ားထားသည့္အစီအစဥ္အတိုင္း အလ်ားလိုက္အေပၚဆုံးဇယားကြက္မ်ားတြင္ထား
ပါ။ မည္သည့္အစီအစဥ္တိုင္းမဆိုထားႏိုင္ေသာ္လည္း ကတ္ျပားႏွစ္စုံလုံးတြင္ပါသည့္ အခ်က္အ
လက္တူညီသည့္ကတ္ႏွစ္စီသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စီထားသည့္ေနရာတူညီရမည္။
၆။ ပထမေနရာရိွကတ္ကို အျခားကတ္အားလုံးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔
ေစေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးပါ(က)

…………………..ႏွင…
့္ ……………… အၾကား ဘယ္တစ္ခုကထိခိုက္မႈပိုၾကီးသလဲ

(ခ)

………………….ႏွင…
့္ ………………. အၾကား ဘယ္ဟာက သင့္ရ႕ဲ ဦးစားေပးလဲ

(ဂ)

……………..…..ႏွင…
့္ ……………… အၾကား ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ ပိုျပီး
အေရးၾကီးသလဲ

၇။ ရြာသူရြာသားမ်ား သေဘာက်သည့္အခ်က္ကို အကြက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ပါ။
၈။ ဤသိ႔ျု ပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ သေဘာက်သည့္အၾကိမ္ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ရိွသည္
ကိုေရတြက္ပါ။ အလ်ားလိုက္ဇယားကြက္အဆုံးတြင္ သက္ဆိုင္ရာကိစၥေဘးတြင္ယွဥ္၍ မွတ္သား
ပါ။ အၾကိမ္မ်ားေလသေဘာပိုက်ေလ၊ ဦးစားေပးမႈပိုမ်ားေလျဖစ္သည္။
၈။ ကိစၥႏွစ္ခုကိုႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္အခ်ိန္တိုင္း တူညီသည့္ေမးခြန္းမ်ားအသုံးျပဳရန္အေရးၾကီးသည္
ကို သတိျပဳပါ။ ေမးခြန္းမတူလ်င္ သင္တန္းသားမ်ားနားလည္မႈရွဳတ္ေထြးျပီး ယင္းတို႔၏အေျဖမ်ား
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မွာလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မတူညီသည့္ေမးခြန္းမ်ားက သင္
တန္းသားမ်ား၏စိတ္ကိုရွဳတ္ေထြးေစႏိုင္သည္။
သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းျပေရးအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။ အဓိကေဆြး
ေႏြးခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။
၂။ သင္မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေမး၍ ရလာဒ္မ်ားကိုစစ္ေဆးေမးျမန္းပါ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒါကိုသဘာက်တာလဲ၊ ဒီအခ်က္ကို စဥ္းစားျပီးျပီလား .. စသည္ျဖင့္
၃။ အမ်ိဳးသားအုပ္စုႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားကို ယင္းတို႔၏ရလာဒ္မ်ားကိုတင္ျပရန္ႏွင့္ မတူညီသည့္
အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ၊ အမ်ားကသေဘာတူ
ညီႏိုင္ပါ့မလားစသည္ျဖင့္ေဆြးေႏြးပါ
၄။ ရလာဒ္မ်ားအေရးၾကီးသကဲ့သို႔ပင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားလည္းအေရးၾကီးသည္။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွ
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးစားေပးမႈအေျခအေနအရ ရလာဒ္မ်ားကို အေျပာင္း
အလဲလုပ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုရိွ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သေဘာက်သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား ကြျဲ ပားျခား
နားမႈရိွႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအကဲျဖတ္မႈေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္
အေၾကာင္းရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို လူတိုင္းၾကားသိေအာင္ အထူးဂရုစုိက္ျပဳလုပ္ရမည္။
ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္ သေကၤတမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္ တြဖ
ဲ က္-ဆက္စပ္ႏႈိင္းယွဥ္မႈဇယားျဖင့္ အဆင့္
သတ္မွတ္ျခင္းနမူနာ (ဓါတ္ပုံ- CERA)
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(ဂ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၃။ ျဖန္႔စီဇယားကြက္အဆင့္သတ္မွတ္နည္း/အမွတ္ေပးနည္း
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
 သူတို႔၏ရပ္ရာြ ေဒသတြင္ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြး
ခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ရြာသူရြာသူမ်ားအား အေထာက္အကူေပးရန္
 ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ နား
လည္မႈပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္
သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္
ဤေလ့က်င့္ခန္းကို ျပီးဆုံးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္တစ္နာရီခြဲမွ ႏွစန
္ ာရီခြခ
ဲ န္႔ယူပါ။
သို႔ရာတြင္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးအတြက္ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးရရိွထားသည့္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္လုပ္ငန္းအေရ
အတြက္အေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ပိုယူႏင
ုိ သ
္ ည္။ အသုံးျပဳရမည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကတ္ျပားမ်ား၊ ေျမ ျဖဴခဲမ်ား၊
စကၠဴခ်ပ္ၾကီးမ်ား၊ ေရာင္စုံမာကာပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုတီးေစ့မ်ား၊ ေက်ာက္စရစ္ခ့မ
ဲ ်ား၊ တုတ္တံမ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ ၁။ သင္တန္းသားမ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပပါ။ က်ား-မအလိုက္အုပ္စုမ်ားခြပ
ဲ ါ။ (လို
အပ္လ်င္ အျခားအုပ္စုမ်ားထပ္ဖြဲ႔ပါ။)
၂။ အကဲျဖတ္ရမည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစာရင္းျပဳစုပါ။
၃။ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အကဲျဖတ္ရာတြင္အသုံးျပဳမည့္စံႏႈန္းမ်ားရရိွေရးအတြက္
ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ရပ္စတင္ျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္မႈရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္

ႏိႈင္းယွဥ္

အကဲျဖတ္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားကိုစာရင္းျပဳစုရန္ သင္တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။ နမူနာစံႏႈန္း
အခ်ိဳ႕မွာ- ထိခိုက္ခံရအလြယ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို
ခံစားခြင့္တန္းတူေပးအပ္မႈ၊

အလြယ္တကူအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ၊

ရပ္ရြာေဒသအတြက္

ေရရွည္အေထာက္အကူျဖစ္မႈ၊ လက္ရိွကာလထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚမည့္ထိခိုက္မႈမ်ား
အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး
ရွင္းလင္းတိက်စြာေဖာ္ျပရန္လိုသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုတည္းတြင္ အျပဳသေဘာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
အဖ်က္သေဘာစံႏႈန္းမ်ားအသုံးျပဳလ်င္ရွဴပ္ေထြးသြားႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္
စားစံႏႈန္းမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်သူမွအဆုံအျဖတ္မေပးမိေစရန္ အထူးသတိျပဳရန္လိုသည္။
၄။ အကယ္၍ စံႏႈန္းအေရအတြက္မ်ားေနလ်င္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ အေရးပါဆုံးအခ်က္
မ်ားကို ယူပါ။
၅။ ဇယားအထက္မွေအာက္ေျခအထိ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ျပျပီး ဇယားကြက္ ၀ဲမွယာ
သို႔ စံႏႈန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပလ်က္ ျဖန္႔စ(ီ ေလးေထာင့္)ဇယား ကြက္တစ္ခုေရးဆြပ
ဲ ါ။
၆။ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမွတ္ေပးျခင္းတိ႔သ
ု ည္ သေဘာက်မႈေပၚမူတည္၍ ျခားနားမႈမ်ား
ရိွႏိုင္သည္။
အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း
၁။ စံႏႈန္းတစ္ခု ဥပမာ-`အေကာင္အထည္ေဖာ္ရလြယ္ကူမႈ´ကိုေရြးပါ။ ယင္းစံႏႈန္းေပၚအေျခခံျပီး ေဘး
ဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အမွတ္ေပးရန္ သင္တန္း
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သားမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံပါ။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား
မ်ာ(က)

ဘယ္ဟာက အေကာင္းဆုံးလဲ

(ခ)

အေကာင္းဆုံးေနာက္တစ္ခုက ဘယ္ဟာလဲ

(ဂ)

ဘယ္ဟာက အဆုိးဆုံးလဲ

(ဃ)

က်န္တာေတြထဲက ဘယ္ဟာအေကာင္းဆုံးလဲ

၂။ အဆင့္မ်ားကို ဇယားကြက္ေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပမွတ္တမ္းတင္ပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျပားေန
လ်င္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားေမး၍ ကတ္ျပားေရြးထုတ္နည္းကို အခ်ိန္ယူျပဳ
လုပ္ပါ။
၃။ ကတ္ျပားေရြးထုတ္နည္းအတြက္ ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ေဘးဒဏ္ခံနိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားရန္လိုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စံႏႈန္းတစ္ခုကိုေရြးယူျပီး ထိုစံႏႈန္းႏွင့္ အမ်ားဆုံးကိုက္ညီသည့္
ကတ္ျပားမ်ားကို အစဥ္လိုက္ထားရိွေရးအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားကိုေမတၱာရပ္ခံပါ။ ေအာက္ဆုံး
တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ကတ္သည့္

အဆိုပါစံႏႈန္းႏွင့္

ကိုက္ညီမႈအနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။

ဤနည္းကို

အသုံးျပဳလ်င္ စံႏႈန္းတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေျပာင္း၍လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဇယားကြက္ေပၚတြင္ သင့္ေတာ္သလို မွတ္တမ္းတင္ေရးအတြက္ ဂရုျပဳပါ။
အမွတ္ေပးျခင္း
၁။ ျဖန္႔စီဇယားကြက္အတြက္ အဆင့္သတ္မွတ္နည္းအစား အမွတ္ေပးနည္းကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္
သည္။ ဥပမာ-ကိစၥတစ္ခုအတြက္ (၁)မွတ္မ(ွ ၅)မွတ္ သို႔မဟုတ္ (၁)မွတ္မ(ွ ၁၀)မွတ္ သို႔မဟုတ္
ေဒသခံမ်ားသေဘာက်သည့္အမွတ္ေပးနည္းျဖစ္သည္။ စံႏႈန္းတစ္ခုကိုယူ၍ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွ
ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အမွတ္ေပးရန္ သင္တန္းသားမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံပါ။ အမွတ္ေပး
ရာတြင္ ကိုက္ညီမႈအတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ အဆိုပါစံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီလ်င္အမွတ္မ်ားမ်ားေပး၍
မကိုင္ညီလ်င္အမွတ္နည္းနည္းေပးပါ။ ဥပမာ- (အျမင့္ဆုံး) ၁၀-မွတ္၊ (အနိမ့္ဆုံး) ၁-မွတ္ျဖစ္သည္။
ေျမျပင္ေပၚတြင္ျပဳလုပ္လ်င္ အေရအတြက္ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ပုတီးေစ့မ်ား၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
၂။ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္

အမွတ္ေပးျပီးေနာက္ ေနာက္စံႏႈန္းတစ္ခုဆက္လုပ္ျပီး စံႏႈန္းအားလုံး ျပီးဆုံးသည္အထိဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ပါ။
၃။ စံႏႈန္းမ်ားအတြက္အမွတ္/အဆင့္သေဘာတူသတ္မွတ္ရာတြင္ သင္တန္းသားမ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ားကို ဂရုတစိုက္နားေထာင္ပါ။ မွတ္တမ္းေရးပါ။
သင္ယူမႈေဆြးေႏြးပြဲ
၁။ ဇယားကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္ရွင္းျပေရးႏွင့္ ေတြ႔ရိွရသည့္အခ်က္မ်ားစာရင္းျပဳလုပ္ေရးအ
တြက္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံပါ။ စဥ္းစားခ်ိန္ေပးပါ။ အေရးၾကီးသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ(က)

ဒီအခ်က္ကို ဒီအခ်က္နဲ႔ယွဥ္ျပီး ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီအမွတ္ေပးတာလဲ

(ခ)

ဒီကိစၥေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဒီစံႏႈန္းကို သင္မစဥ္းစားဘူးလား
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(ဂ)

ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေသခ်ာျပီလား

(ဃ)

ဘာ့ေၾကာင့္ ဒါကိုလုပ္တာလဲ

၂။ ဇယားကြက္ကို စစ္ေဆးပါ။ မရွင္းလင္းဟုသင္ယူဆသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
ဤျဖန္႔စီဇယားကြက္နည္းသည္ အဖိုးတန္အခ်က္အလက္မ်ားရရိွရုံမက သင္တန္းသားမ်ားအၾကား
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို အစပ်ိဳးေပးႏိုင္သည္။ ဤနည္းလမ္းကို ထပ္မံစဥ္းစားေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္မ်ား၊ သူတို႔ဘာသာသူတို႔လုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ား၊ သူတို႔
အတြက္လိုအပ္သည့္ျပင္ပအကူအညီမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္
ေစသည္။
အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
တြဖ
ဲ က္-ဆက္စပ္ႏိႈ္င္းယွဥ္အဆင့္သတ္မွတ္နည္းကဲ့သို႔ပင္ ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ယူ
ဆခ်က္မ်ားစြာေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားသေဘာတူညီသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္
မ်ားရရိွရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ လူတိုင္း၏ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ရန္၊ ၾကားသိေအာင္ ျပဳ
လုပ္ရန္လိုသည္။
(((((၀)))))
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(ဃ) ေလ့လာနည္းလမ္းညႊန္-၄။ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံခ်က္ပုံစံ(Malteser International
မွရယူ သည္၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္)
ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိေရးစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါက႑မ်ားပါ၀င္သင့္သည္၁။အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ႏွင့္လူဦးေရအပါအ၀င္ေက်းရြာ၏အေထြေထြေနာက္ခံသမိုင္း
၂။ ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္းသဘာ၀ေဘးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
စဥ္
၁။

သဘာ၀ေဘး

ၾကိမ္ေရ

အခ်ိန္

ထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္ေဒသ

ပ်က္စီးမႈ(လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္)

မုန္တိုင္း

တစ္ႏွစ္

ႏွစ္စဥ္ မုန္

ေဒသတစ္ခုလုံး

လူ

လ်င္ တစ္

တိုင္းရာသီ

ေသဆုံး- ၁၀

ၾကိမ္မွ ႏွစ္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ- ၁၃၀

ၾကိမ္အထိ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ/ပစၥည္း
လုံး၀ပ်က္စီးသည့္အိမ္ေျခ-၇၀
ေပ်ာက္ဆုံးကၽြႏ
ဲ ြားတိရစၧာန္-၅၀
သီးႏွံပ်က္စီးဆုံးရွဴံးမႈ-၁၀၀ ဟက္တာ

ေျမျပိဳမႈ

2 ႏွစ္
တစ္

မိုးရာသီတြင္

ေဒသတစ္ခုလုံး၊ အထူး

လူ

လ်င္ သုံး

ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚ

သျဖင့္ ေက်းရြာခ်င္း

ေသဆုံး-မရိွ

ဆက္လမ္းမ်ား

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ-၁၀

ၾကိမ္မွေလး
ၾကိမ္အထိ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ/ပစၥည္း
အဓိကအားျဖင့္ ရြာခ်င္းဆက္လမ္း
မ်ားကိုပ်က္စီးေစသည္

၃။ စီမံခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္-ဥပမာ

ရည္ရြယ္ခ်က္ – ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရတိုအတြက္
သာမကေရရွည္ကာလအတြက္ပါ ရပ္ရြာေဒသတစ္ခု၏ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းကိုျမွင့္တင္ေပးရန္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား- (က) ရပ္ရာြ ေဒသတစ္ခု၏အားသားခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုသိရိွေစရန္ႏွင့္
သဘာ၀ေဘးမျဖစ္ေပၚမီ၊ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္၊ ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအဆိုျပဳ
ရန္၊ (ခ) ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီမ်ားမွတဆင့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္စည္း
ရုံးမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ဂ) သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံရမႈအလြယ္
ဆုံးသူမ်ားကိုအကူအညီေပးႏိင
ု ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားခ်မွတ္ရန္။
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၄။ ေပါင္းစည္းသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ရပ္ရြာေဒသအားသားခ်က္ႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ား
ၾကဳိတင္သတိေပးစနစ္
အားသာခ်က္


အားနည္းခ်က္

VAC/VDMC ေကာ္မတီမ်ားမွ ၾကိဳတင္သတိေပး



ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေပးျခင္း



အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္သတိေပးျခင္းသည္ ေက်းရြာတစ္
ရြာလုံးမၾကားရျခင္း

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသိရိွျပီး



အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးေနျခင္း

ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားလက္ခံရရိွျခင္း



ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာမႈ

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္

မရိွျခင္း

လက္ခံရရိွမည့္နည္းလမ္းမ်ားရိွျခင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းေရး
အားသာခ်က္


အားနည္းခ်က္

အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုမွာ ယင္းတို႔၏အဖိုးတန္



ေျမျပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမ်ားအသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

ပစၥည္းမ်ားအကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ေနအိမ္



ေရႊ႕ေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသတ္မွတ္မထား

ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈထည့္သြင္းထားသည့္ခိုင္ခန္႔သည့္အိမ္

ျခင္း

မ်ားတြင္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း




ရြာသူရြာသားအမ်ားစုမွာ ၾကိဳတင္ေရႊ႕ေျပာင္းေရး

လူႏွင့္ ကၽြႏ
ဲ ြားတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံ
သည့္ခိုလႈံေရးအေဆာက္အအုံမ်ားမရိွျခင္း

အတြက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားရိွျခင္း
ကယ္ဆယ္ေရး
အားသာခ်က္


အားနည္းခ်က္

ရြာသူရြာသားအမ်ားစုမွာ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္



ေရး၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားထားျခင္း

က်ယ္၀န္းသည့္နယ္ေျမတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား ျပန္႔
က်ဲေနထိုင္လ်က္ရိွျခင္း



ေက်းရြာကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ပိုင္းျခားထားျပီး မိုး



ႏွစ္စဥ္မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း

ၾကီး/ေရလ်ံသည့္အခါ တံတားမ်ားမၾကာခဏျပိဳပ်က္



လိုအပ္လ်င္ အကူအညီမ်ားထပ္မံရယူေရးအတြက္

ျခင္း

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း



ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ/ေက်းရြာသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီ၏

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံျပကားခ်က္ႏွင့္

အမည္

မ်ား၊ အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား (ဥပမာ-ေရႊ႕ေျပာင္းေရး၊ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္
ဆယ္ေရး၊ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ေရး၊ ေရွးဦးသူနာအဖြ႔၀
ဲ င္ စသည္ျဖင့္)

ေကာ္မတီအၾကီးအကဲ
VAC/VDMC
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ရွာေဖြေရးႏွင့္

ၾကိဳတင္သတိေပး

ေရွးဦးသူနာျပဳ

ကယ္ဆယ္ေရး

အဖြဲ႔

အဖြဲ႕

ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

အေျခအေန
မုန္တိုင္းတိုက္

၁။ ေက်းရြာရာသီဥတုေကာ္မတီ/ေက်းရြာသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀း

ခတ္ခ်ိန္

ေခၚယူျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ညႊန္ၾကားျခင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

၂။ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးစီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္ရန္ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္း
ေဆြးေႏြးျခင္း
၃။ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားမွ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔တင္ျပညိွႏိႈင္းျခင္း

မုန္တိုင္းဒီေရႏွင့္

၁။ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း

ပတ္သက္သည့္

၂။ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္စီစဥ္ျခင္း

ၾကိဳတင္သတိေပး

၃။ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားမွ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ညိွႏိႈင္းတင္ျပ ျခင္း

ခ်က္လက္ခံရရိွ

၄။ ေက်းရြာေကာ္မတီအေရးေပၚအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း

ခ်ိန္ေရႊ႕ေျပာင္း
ျခင္း
ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္အကူအညီေပးရမည့္ ဦးစားေပးစာရင္း
စဥ္
၁။

2

အိမ္ေထာင္စု/လူ

ၾကီးၾကပ္သူ

အေကာင္

အကူအညီေပးရသည့္

နည္းလမ္း

အထည္

အေၾကာင္းရင္း

ေဖာ္ရန္အခ်ိန္

အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕တဲ့

VAC/VDMC

လူကိုင္တိုင္

VAC/VDMC ေကာ္တီမ်ား တြင္

သူ မ်ား

ေကာ္မတီ၀င္

သြားေရာက္

ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား လူ

မ်ား

သတိေပးနည္း

အားလုံးထံသို႔ခ်က္ခ်င္း ေရာက္

အလွမ္းေ၀းေသာေန

VAC/VDMC

လက္ကိုင္

ရိွေစရန္အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာ

အိမ္မ်ား

ေကာ္မတီ၀င္

အသံခ်ဲ႕စက္

မလုံေလာက္သျဖင့္

မိနစ္-၃၀

မိနစ္-၄၀

မ်ား

ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေရး ဦးစားေပးစာရင္း
စဥ္
၁။

လူအမည္

အကူအညီ

ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္

အေၾကာင္းရင္း

ခိုလႈံေရးေနရာ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လမ္းမေလွ်ာက္

ထိခိုက္သူမ်ား

နုိင္၍

ေက်ာင္း

တာ၀န္ရိွသူ
ေက်းရြာကယ္ဆယ္ေရး

အကူအညီနည္းလမ္း
ဆိုင္ကယ္/၀ွီးခ်ဲမ်ားျဖင့္

အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ မိသားစု
၀င္မ်ား

၂
၃

သက္ၾကီးရြယ္အို

မ်က္ေစ့ကြယ္

မ်ား

ေန၍

အသက္အလြန္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

ငယ္ျပီးထိခိုက္

ရထားသျဖင့္

ဒဏ္ရာရထား
သူမ်ား
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ေက်းရြာခန္းမ
ေက်ာင္း

ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔၀င္

လမ္းေလ်ာက္ျခင္း/

မ်ား

ဆိုင္ကယ္ျဖင့္

မိသားစု၀င္မ်ား

ခ်ီပိုးျခင္း

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလုပ္

ျပင္ပအကူအညီ-

ျပင္ပအကူအညီ-ေငြေၾကး

ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ား

လူအင္အားျဖင့္

ျဖင့္ လုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ား

(အေသးစားစီမံခ်က္

လုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ား

ရန္ပုံေငြရရိွမႈအရ)
(အေကာင္အထည္

အိမ္တိုင္မ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပစၥည္း

စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္

ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္ေရး

ေဖာ္ခ်ိန)္

မ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္စင္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ႏွင့္ အႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ႏိုင္

ခ်က္ခ်င္း

ေဆာက္လုပ္ျခင္း(၂-လ)*

ထိခိုက္ခံရ

ရန္ အရည္ အခ်င္းျမွင့္

လြယ္အုပ္စုမ်ားပါ၀င္ျခင္း

တင္ေပးျခင္း (သင္တန္း
မ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳ
လုပ္ရန္လိုအပ္)

(အေကာင္အထည္

မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန

ေျမထိန္းနံရံမ်ားေဆာက္

ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳး

ေဖာ္ခ်ိန္)

မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္

လုပ္ျခင္း၊ ပုံမွန္သီးႏွံစိုက္

ျခင္း(၈-လ)

ႏွစ္လတ္

အမ်ိဳးမ်ိဳးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ သီးႏွံ

ခင္းအသုံးျပဳျခင္း(၆-လ)။

အမယ္စုံေရြးစိုက္ျခင္း၊ ေရရွည္

အနိမ့္ဆုံးအသုံးစရိတ္ -

တည္တံ့သည့္ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္

ေျမထိန္းနံရံအတြက္

စီမံမႈနည္းလမ္းမ်ားက်င့္သုံးျခင္း

လိုအပ္သည့္၀ါယာၾကိဳး

(စိုက္ပ်ိဳးရာသီ ႏွစ္ခ်ိန္)

မ်ားအတြက္သာ

(အေကာင္အထည္

ရာသီဥတုအေျခအေနေစာင့္ၾကည့္

သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ရာသီဥ

လူႏွင့္ပစၥည္းမ်ားခိုလႈံႏိုင္

ေဖာ္ခ်ိန္)

ျခင္း (ႏွစ္ရွည္ကာလ)

တုသတင္းမ်ားကို ေဒသ

ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္

တြင္း၌ရရိွႏိုင္ေစရန္။

ခံႏိုင္သည့္အေဆာက္အ

အသုံးစရိတ္အနည္းငယ္

အုံမ်ားတုိးပြားလာေစရန္

ႏွစ္ရွည္

ျဖစ္ေသာ္လည္းေဒသဆိုင္
ရာအဆင့္၌ သတင္းအ
ခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀မႈ
တိုးတက္ေစမည့္ စနစ္တစ္
ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

*ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးနည္းလမ္းတစ္ခုစီကို

သီးသန္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

ဥပမာ-အခ်ိန္ဇယား၊ ၾကီးၾကပ္မည့္ပုဂၢိဳလ္၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အသုံးစရိတ္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္
သူမ်ား၊ ပစၥည္းအင္အား၊ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ စသည္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အထက္ပါအေထြ
ေထြစီမံခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရး

လုပ္ငန္း

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္

မည္သို႔/

မဟာဗ်ဴဟာအမ်ိဳးအစား

မ်ား

ေနရာ

လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္

တာ၀န္ယူမည့္သူႏွင့္ ေငြေၾကးရရိွမႈ

ေဆာင္ရြက္မည့္

ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္

ကာလ

တာ၀န္ယူမႈ

ေျမထိန္းနံရမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

ရပ္ရြာအ၀င္လမ္း

ေျမထိန္းနံရံမ်ားအတြက္

ေက်းရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာ

ရက္သတၱပတ္

သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားအသုံး ျပဳ၍ခိုင္

မ်ား

နန္း ၾကိဳးအနည္းငယ္

ညီေထြေန ထိုင္ေရးေကာ္မတီ/

(၅)ပတ္

လိုအပ္။အျခားလိုအပ္

ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးေကာ္

ေသာပစၥည္း အား လုံးကို

မတီအၾကီးအကဲ

ခန္႔ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ေဒသတြင္းရယူရန္။
အိမ္တိုင္မ်ားျမွင့္တင္ေဆာက္လုပ္ရန္

ျမစ္/ကမ္းရိုးတမ္း

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို

အိမ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ေက်းရြာရာသီဥတု

ရက္သတၱပတ္

ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္

အနီးတြင္တည္ရိွ

ေဒသတြင္းမွရယူရန္ႏွင့္

ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေနထိုင္

(၁၀)ပတ္

စင္အျမင့္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္။

သည့္အိမ္မ်ား

ေဒသခံလုပ္အားမ်ားအသုံး

ေရးေကာ္မတီ/

ျပဳရန္

ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးေကာ္

ကမ္းရိုးတမ္းေဒသမ်ားကာကြယ္ရန္
အတြက္ ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္။
မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ရုံမ်ားထူေထာင္ရန္၊

မတီ
စိုက္ခင္းအားလုံး

မ်ိဳးေစ့၀ယ္ရန္လိုအပ္ ေသာ

ေက်းရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာ

ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာသီးႏွံ

အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံ

ညီေထြေန ထိုင္ေရးေကာ္မတီ/

အမယ္စုံစိုက္ပ်ိဳးရန္၊

ႏိုင္ေသာသီးႏွံမ်ားေရြးခ်ယ္

ေဘး အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးေကာ္

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ

ရန္

မတီမ်ားမွျပင္ပအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္

ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္

စိုက္ပ်ိဳးရာသီ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

အထည္ေဖာ္ရန္
ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ားထူေထာင္ရန္၊

စိုက္ခင္းအားလုံး

သတ္မွတ္ေနရာ

ေက်းရြာရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာ

ေျမထိန္းျမက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္၊

ညီေထြေန ထိုင္ေရးေကာ္မတီ/

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ

ေဘး အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးေကာ္

ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အေကာင္အ

မတီမ်ားမွျပင္ပအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္

ထည္ေဖာ္ရန္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
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တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး

၆။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမ့ခ်က္မ်ားတြင္ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစိမံခ်က္မ်ားထည့္
သြင္းေရးဆြျဲ ခင္း
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ လူမ၀
ႈ န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္
လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွစ္ခုသည္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္
ႏွင့္ ရာသီဥတုအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပင္မလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ထည့္သြင္းေရးဆြျဲ ခင္းကို အေလးထားလုပ္
ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ဤသို႔ထည့္သြင္းေရးဆြျဲ ခင္းသည္

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၂၀၁၂)၏အစိတ္ အ
ပိင
ု း္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းေရးဆြသ
ဲ ည့္စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ၁အလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ထည့္
သြင္းေရးဆြရ
ဲ မည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအ၀င္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္စားျခင္းမရိွပါက (က)
ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈရလာဒ္မ်ားပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္း၊ (ခ) ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြည္သည္ျဖစ္ေစ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးအကူအညီ
မ်ားသည္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုဆိုး၀ါးသြားေစႏိုင္သည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးအဖြ႔မ
ဲ ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လည္း
ျဖစ္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို အလြယ္တကူေပါင္းရုံးေဖာ္ျပႏိုင္၍ အေျခခံက်ျပီးက်ယ္ျပန္သည့္မဟာဗ်ဴဟာနည္း
လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္က်င့္သုံးႏိုင္သည္။ ရပ္ရြာေဒသတစ္ခအ
ု ေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အိုးအိမ္မ်ား၊ လူေနမႈဘ၀မ်ားကို
ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေပၚအကဲျဖတ္ရန္၊ စီမံလုပ္ေဆာင္ရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္
သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားရိွလာေစေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔အား အက်ိဳးရိွရာရိွေၾကာင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အသိေပးႏိုင္သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသတြင္မွီတင္းေနထိုင္
သူအားလုံးအၾကား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္း အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရပ္ရြာ
ေဒသ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရး
ဆြျဲ ခင္းသည္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈမ်ားမွကာကြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ေက်းရြာတစ္ရြာ သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုအတြင္း လက္ရိွခံစားေနရသည့္အႏၱရာယ္မ်ား
ပို၍ဆိုး၀ါးမလာႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ ထုိမွတဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္
သည့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဖ႔ျြံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ပိမ
ု ုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ဗဟို
အဆင့္စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေလးထားထည့္သြင္းေရးဆြႏ
ဲ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံဖ႔ျြံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြျဲ ခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြေ
ဲ ရးအတြက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းထားရိွျပီးျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္
ရမည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမက
ံ ိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးထားသည္။ အဆိုပါ
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးအရာ
ရိွမ်ားက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းရာတြင္ ျပည္နယ္/ျမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးဌာနအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ/
ျမိဳ႕နယ္တ႔မ
ို ွ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ မိမိတို႔ေဒ
သ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေကာင္းမြန္တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရး
124 | P a g e

စံႏႈန္းမ်ား၏အေရးပါမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ေရး၊ ခံယူက်င့္သုံးေရးျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထိ
ေရာက္သည့္ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးကို ရပ္ရာြ ေဒသအဆင့္၌အမွန္တကယ္နားလည္ရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔
အတြက္ ေဒသႏၱရအစိုးရအဆင့္တြင္ အျမင္က်ယ္ျပီး တည္ျငိမ္သည့္ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ အေထြေထြတြန္း
အားေပးမႈမ်ားလိုအပ္လ်က္ရိွသည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံထားျပီးျဖစ္သည္။
ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရပ္ရာြ ေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံကိန္း
မ်ားထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း လုပ္ေဆာင္မႈအပါအ၀င္ ဘက္စုံေပါင္းစည္း
သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ မျဖစ္မေန
ထည့္သြင္းေရးဆြရ
ဲ မည့္က႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ (က)

ေဘးအႏၱရာယ္(မ်ား)ေၾကာင့္လိုအပ္လာမည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအေထာက္အကူမ်ား(မူ၀ါဒ၊စီမံကိန္း၊
အစီအစဥ္၊ စီမံခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ စသည္ျဖင့္)စိစစ္ေဖာ္ထတ
ု ႏ
္ င
ုိ ျ္ ပီး ထိခိုက္မႈမ်ား
ေရွာင္လႊဲေရး၊ ေလ်ာ့ပါးေရး သို႔မဟုတ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈၾကိဳတင္
ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(ခ)

ၾကီးမားသည့္ေဘးတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွသည့္ေဘးအႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္
မ်ားေၾကာင့္ ၾကီးမားသည့္ပ်က္စီးမႈအလားအလာအတြက္ လိုအပ္မည့ဖ
္ ႔ျြံ ဖိဳးေရးအေထာက္
အကူမ်ား စိစစ္ေဖာ္ထတ
ု ႏ
္ င
ုိ ျ္ ပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈၾကဳိတင္ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေရးကိစၥ
မ်ားအပါအ၀င္ အားလုံး၀င္သည့္သဘာ၀ေလ်ာ့ပါးေရးစီမ့ခန္႔ခြဲမႈမ်ားက ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ
ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကဳံေတြ႔ရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် သို႔မဟုတ္ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ပုံ-၃။

ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္

ရပ္ရာြ ေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံကိန္းမ်ားထည့္သြင္းေရးဆြဲ

သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ကားခ်ပ္ပုံစံ (NEDA-၂၀၀၉ မွရယူေဖာ္သည္။)

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း

ေဘးအႏၱရာယ္
သိနားလည္မႈ
ထိခိုက္ခံရလြယ္မႈ
အကဲျဖတ္ခ်က္
စြမ္းေဆာင္ရည္
အကဲျဖတ္ခ်က္

လူဦးေရ

၀င္ေငြႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ား

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္း
သယံဇာတ/
ပိုေဆာင္ေရး
ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမူေဘာင္

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွမႈ

ဖြျံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပန္းတိုင္၊

အကဲျဖတ္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္၊ လ်ာထားခ်က္ စသည္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း

အထက္ပါပုံစ-ံ ၃တြင္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာ၌ ရပ္ရာြ ေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံကိန္း
မ်ားထည့္သြင္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ (NEDA-၂၀၀၉ ထံမွကူးယူေဖာ္ျပထားသည့္) လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေသးစိတ္အဆင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္(က)

အဆင့္-၁။

ေဒသခံအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား(အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား)သည္

ရပ္ရာြ ေဒသမ်ားအတြင္း ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွမႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္းလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသို႔ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ေဒသအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပး
ေနသူအားလုံး ရပ္ရာြ ေဒသမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ နားလည္ေစရန္ အ
ေထာက္အကူျပဳသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ယခင္ကမရိွခဲ့ဖူးသည့္ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
မ်ားအတြက္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစသည္။

ရရိွလာသည့္ရပ္ရာြ ေဒသအကဲျဖတ္ရလာဒ္မ်ား

ကို ေဒသခံအစိုးရဌာနမ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အားလုံးသို႔ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။
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ရ

(ခ)

အဆင့္-၂။ ရပ္ရြာေဒသေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံအစိုးရ
ဌာနမ်ားပါ၀င္မႈအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားအၾကား ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္သြား
ရန္လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ-ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံး ဗဟုိမွ ေဒသ
ဆိုင္ရာအဆင့္အထိ ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြသ
ဲ ည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမ/ႈ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
သိရိွထားရန္လိုအပ္သည္။) ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၌ ေက်းရြာ
ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးစီမံကိန္းမ်ားထည့္သြင္းေရးဆြေ
ဲ ရးအတြက္

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုက္

တြန္းအားေပးရမည္။ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အေထာက္အကူေပးႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို အရည္အ
ခ်င္းျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ျဖင့္

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈမ်ားပိုမိုလုပ္

ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ေကာင္းမြနသ
္ ည့္ရလာဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာေစ
မည္ျဖစ္သည္။
(၃)

အဆင့္-၃။
(က)

အဓိကက်သည့္ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား(ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္
ေက်းရြာ၏က႑အားလုံးကိုကယ
ို ္စားျပဳသူမ်ား)ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတာ၀န္သူ
မ်ားအၾကား ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွ
ေရးစီမံကိန္းမ်ားထည့္သြင္းေရးဆြေ
ဲ ရးအတြက္ ထည့္သြင္းမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

(ခ)

ေဒသႏၱရဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္

ထည့္သြင္းမည့္ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွ

ေရးအတြက္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရမည့္နယ္မယ္မ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္
သည္။

ဥပမာ-သက္ဆိုင္ရာေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မပ
ွ ါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ကိုေရရွည္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားေရး၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈစီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း
သို႔မဟုတ္ ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္
လုပ္ငန္းတစ္ခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ရင္းျမစ္ပစၥည္းမ်ား အစိုး
ရထံမွရရိွေရးစသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
မ်ားစသည္တို႔ျဖစ္သည္။
ဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ျဖစ္သည့္အျပင္

ယင္းသည္

ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးလုပ္ငန္းအကူအညီ
အိမ္ေထာင္စု

သို႔မဟုတ္

ေက်းရြာအ

ေက်းရြာအတြင္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမႈ

ဥပမာ-အိမ္

ေထာင္စုပိုင္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ေရး၊ သီးႏွံအမယ္စုံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊မ်ိဳးေစ့
သိုေလွာင္ေရး
သည္။
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ဌာနမ်ားတည္ေထာင္ေရးစသည္တို႔အတြကအ
္ ဆိုျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္

(ဂ)

ယခင္ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္

ျမိဳ႕နယ္/ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားျပန္လည္သုံးသပ္

ရမည္။ လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ပန္းတိုင္
ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ က႑အလိုက္တိုးတက္မႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
(ဃ)

ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ထည့္သြင္းမည့္

ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးစီမံကိန္း

မ်ားအတြက္ အဓိကထည့္သြင္းရမည့္အခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ေက်း
ရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ထုတ္ျခင္း၊

စီမံခ်က္မ်ားအတြက္က႑အလိုက္ခြဲ

ေက်းရြာစီမံခ်က္မ်ားကိုေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊

လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္

က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖြ႔ျံ ဖိဳေရးစီမံခ်က္တြင္ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဥပမာ-ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ အ
ေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈဖူလုံေရး
စသည္ျဖင့္
(င)

ရြာသူရြာသားမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရမႈအလြယ္ဆုံးသူမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္
အုပ္စုလုိက္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမိဳ႕နယ္ဖ႔ျြံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံး
သပ္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ျပဳလုပ္ရမည္။

(ခ) ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္မႈ
ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏လိုအပ္
ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေရးအတြက္စဥ္းစားရာတြင္

ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသို႔

အ

ေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္
အဆင့္အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အသိျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားစီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးရန္။

ဥပမာ-အထူးသျဖင့္

မသန္စြမ္းသူမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

သက္ၾကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ယင္းတို႔၏လိုအပ္
ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားေရး
 ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားစီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္ရန္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ေရးအတြက္ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္
မ်ားေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေရး
စီမံကိန္းမ်ားထည့္သြင္းေရးဆြရ
ဲ ာ၌

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရိွေရးအတြက္

အဆိုပါေရြးခ်ယ္

ထားသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။
 ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ထိခိုက္ခံရလြယ္အုပ္စုမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေက်းရြာအ
ဆင့္ထိခိုက္ခံရအလြယ္ဆုံးသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေထာက္အကူေပးရာတြင္
ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

သို႔မွသာ

တက္တက္

စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လုံး

ယင္းတု႔ိ၏အသံမ်ားကိုၾကားသိႏိုင္ျပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္ခံရအလြယ္ဆုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္
ႏိင
ု ေ
္ ရးအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးအစည္းအေ၀းမ်ားတြငတ
္ က္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုငရ
္ န္ႏွင့္ လို
အပ္သည့္အခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။
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လိုအပ္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္(က)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းတိုးတက္မႈစီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရး။ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္(၂၀၁၃)။
စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးဦးစီးဌာန။

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မ၀
ႈ န္ၾကီး

ဌာန။ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
(ခ)

ျမန္မာႏိုင္ငံဖံ႔ျြ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ရာသီဥတုအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
မ်ားအေလးထားထည့္သြင္းေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္သင္တန္း (၂၀၁၄)။ စီမံကိန္းေရး
ဆြေ
ဲ ရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ျံ ဖိဳးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန။ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
(((((၀)))))

၇။ က်မ္းကိုစားရင္း
Daze, A., Ambrose, K. Ehrhart, C. (၂၀၀၉)-ရာသီဥတုထိခိုက္ခံရလြယ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္
ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္။ CARE International
မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒဌာန(၂၀၀၉) - ျမန္မာႏိုင္ငံေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Malteser International (၂၀၁၃) - မသန္စြမ္းမႈ-အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာရပ္ရြာအေျချပဳေဘးအႏၱရာယ္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲစာေစာင္၊ ဗီယက္နမ္ - Malteser International
Malteser International (၂၀၁၄) - မသန္စြမ္းမႈ-အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးလမ္းညႊန္စာအုပ္၊ ျမန္မာႏိုင္င-ံ Malteser International
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန (၂၀၁၂) - ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ေရးေဆာင္ရက
ြ ္မႈအစီအစဥ္။
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန(၂၀၁၄) - ျမန္မာႏိုင္ငံဖ႔ံျြ ဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း
ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ရာသီဥတုေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမက
ႈ ို အဓိကအထားထည့္သြင္းေရးဆြဲ
ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္သင္တန္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးဦးစီးဌာန။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳး
တိုးတက္မ၀
ႈ န္ၾကီးဌာန။
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) (၂၀၁၄) - ရပ္ရြာအေျချပဳေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္နိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးသက္
သာေရးလက္စြဲစာေစာင္။
NEDA (၂၀၀၉) -ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ျပည္နယ္မ်ားဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ/လက္ေတြ႔စီမံကိန္းေရး
ဆြရ
ဲ ာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးေရးကိုအဓိကထားထည့္သြင္းျခင္း၊
Pasteur, K. (၂၀၁၁) - ထိခိုက္ခံရလြယ္ျခင္းမွ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေရးသို႔။ ရပ္ရာြ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းျမွင့္
တင္ေရးဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမူေဘာင္။ Pratical Action Publishing, Rugby.
Theis, J. and Grady, H. (၁၉၉၁) - ရပ္ရာြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရပ္ရာြ လူထုပါ၀င္သည့္ လက္ငင္း
အကဲျဖတ္ခ်က္။ အေရွ႕အလယ္အပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကအေတြ႔အၾကဳံမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္သင္တန္း
လက္စြဲစာေစာင္။ IIED, UK
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Twigg, J. (၂၀၀၉) - ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းရိွသည့္ရပ္ရာြ ၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ား။ လမ္းညႊန္မွတ္စု၊
လန္ဒန္
UNISDR (၂၀၀၉) – UNISDR ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာေ၀ါဟာရမ်ား။ ဂ်ီနီဗာ။
Webb, J. (၂၀၁၄) - ရပ္ရာြ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စမ
ြ ္းအကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္။
Myanmar Braced Alliance.
Wisner, B. Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I. (၂၀၀၄) - ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ သဘာ၀ေဘး၊ ျပည္သူ
မ်ားထိခိုက္ခံရလြယ္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား. ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ျခင္း။ Routlege, London.
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ေနာက္ဆက္တစ
ြဲ ာရြက္စာတမ္းမ်ား
Date:
Hamlet

………………………………………………

Village Tract

……………………………………………...

Total Population

……………………………………..

Male

……………

Female

……………….

Older people

………………

Disable people

………………

Under five

………………

No of Household

………………

No of household (Family) ……………….
Female headed household ……………
Family

………………

What Hazards are there? ………………………Flooding   Strong wind   Landslide   other…………………
Transportation ……………………… Boat  Road (Car)   others……………. Time from Sittwe ………………………
Stable area (Villages )
How many months/year do you live here?

………………..months

What are your main security threats? …………………………………………………………………………………………………………
Who provides security for Village? …………………………………………………………………………………………………………….
Not Supporting from NGOs..
Which NGO

………………………….

What activity

………………………….

………………………………………………

What year

………………………………………………

…………..…
………..……

Means of Livelihood Farmer ……. .% Fishermen ………% Daily Worker……..% Businessmen …..% others….
Are they willing to volunteer work for establishing Mangrove?

Yes 

No 

Do they think it is important to prepare for cyclone?

Yes 

No 

Are they willing to work with NGOs?

Yes 

No 

Muddy for Mangrove (direct observation)

Yes 

No 

No Landslide (direct observation)

Yes 

No 

No rocky (direct observation)

Yes 

No 

Not far away from the village

(Distance village to Mangrove area)

……………..Ft

No inside prawn farm at mangrove area (direct observation)

Yes 

No 

Is there regular tide at mangrove area

Yes 

No 
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(direct observation)

Good slope (Visual Check)

Yes 

No 

Isolate villages (river side) few trees (Visual Check)

Yes 

No 

Low Land Area (Visual Check)

Yes 

No 

Poor Village (direct observation)
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Yes 

No 

