
Conflict Sensitivity     |     1

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ 
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ေလ့လာမႈအေၾကာင္း
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အပိုင္း ၁  

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆုိင္ရာ 
ညႊန္ကိန္းမ်ား ျပဳစုျခင္း လမ္းညႊန္
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နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာသည့္ 
မည္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္တြင္မဆို ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
တာ၀န္ရွိေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံခ်က္၏ပါ၀င္ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၊ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စီမံခ်က္၏ အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္ ရွိသူမ်ားမွ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရလဒ္အား  
ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ ရလဒ္မ်ား  
ျပည့္မီမႈရွိျခင္းႏွင့္ မရွိျခင္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္  
အျခားသူမ်ားကို တာ၀န္ခံမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္
အတြက္ ညႊန္ကိန္းမ်ားက ကူညီေပးပါသည္။ 

ညႊန္ကိန္းမ်ားကို စီမံခ်က္အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈဆိုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာ 
logical framework (log–frame) တြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ 
စီမံခ်က္၏ ပန္းတိုင္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေမွ်ာ္ မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ စီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည့္အဆင့္မ်ားျဖစ္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား (activity) ေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္မွ ရလဒ္ 
(output)၊ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ (outcome) ႏွင့္ ေရရွည ္
သက္ေရာက္မႈ (long term impact) ဟူသည့္  
အဆင့္တိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈကို တိုင္းတာရန္အတြက္ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ (ေအာက္ပါဇယား 
ကြက္ကို ၾကည့္ပါ)။ တိုးတက္မႈတိုင္းတာျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  
ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက ္
မ်ားကိုစုေဆာင္းကာ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁–၂။ ညႊန္ကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရမည္ 
ဆိုသည္မွာ ညႊန္ကိန္းေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ လုပ္ငန္း 
ညႊန္ကိန္းမ်ား (Activity indicators)ႏွင့္ ရလဒ္ညႊန္ကိန္းမ်ား 
(Output indicators) သည္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 

နိဒါန္း
ဤလမ္းညႊန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသႏရၱႏွင့္ 
ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အတည္ျပဳေပးရေသာ၊ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲေသာ၊ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈသည္ 
ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအား ပဋိပကၡကိ ု
သတိျပဳနားလည္မႈရွိေသာ စီမံခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္  
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပံုကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ 
စီမံခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္သာမက 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ 
စီမံခ်က္၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား/ပတ္၀န္းက်င္ၾကားေကာင္း
က်ိဳးႏွင့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္ေနမႈကို 
ညႊန္ကိန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡကို သတိျပဳ 
နားလည္မႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈ (M&E) ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို မည္သို႔  
ဖန္တီးအသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို တင္ျပထားပါသည္။  
ဒုတိယအပိုင္းတြင္မူ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္စဥ္အတြင္း ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈ 
ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုညႊန္ကိန္းမ်ားအား 
မည္သုိ႔ အသံုးျပဳရမည္ဆိုသည္ကို ရွင္းျပထားပါသည္။
     
၁။ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း 
   ၁–၁။ ညႊန္ကိန္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

စီမံခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ခုရရွိရန္  
ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈ 
သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္၊ ရပ္ရြာအဆင့္၊ အဖြဲ႕အစည္း 
အဆင့္ဟူ၍ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ 
အတြင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္း  
ထားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း ရွိ၊ မရွိ  
တိုင္းတာရာတြင္ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ အေထာက္အကူျပဳ 
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လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီး၍ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ မည္သည့္ရလဒ္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာသည္ကို တိုင္းတာေပးပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္း 
ရလဒ္ညႊန္ကိန္းမ်ား (Outcome indicators) ႏွင့္ 
ေရရွည္သက္ေရာက္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား (Impact 
indicators) သည္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ 
မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို 
တိုင္းတာေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ညႊန္ကိန္းမ်ား 
(Process Indicators) သည္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ  
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို တိုင္းတာေပးပါသည္။ 

၁–၃။ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ မည္သည္ကို  
       တိုင္းတာႏိုင္သနည္း  

မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးအစားကိုမဆို တုိင္းတာရန္ 
အတြက္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ျပဳစုဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ (Qualitative) 
ညႊန္ကိန္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို အေရအတြက္ဆိုင္ရာ 
(Quantitative) ညႊန္ကိန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အေရအတြက္ဆိုင္ရာညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား (ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ား၊ အခ်ိဳးမ်ား၊ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား၊စသည္)၏ ေျပာင္းလဲမႈကို တိုင္းတာပါသည္။ 
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ လူမ်ား၊  
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊  
စိတ္သေဘာထားခံယူခ်က္၊ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံု သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးစေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အရာ၀တၳဳမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အရည္အေသြး 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က် (objective) ညႊန္ကိန္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို 
ပုဂၢလဓိ႒ာန္က် (subjective) ညႊန္ကိန္းမ်ားလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼဓိ႒ာန္က် ညႊန္ကိန္း မ်ားသည္ 
ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားေနေသာ 
ကိန္းဂဏန္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ ပုဂၢလဓိ႒ာန္
က်ေသာညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္မ်ား၊ 
သေဘာထားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။  

၁–၄။ ေကာင္းမြန္ေသာ ညႊန္ကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ 
        မည္သည့္အခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရမည္နည္း 

မည္သည့္ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို 

ဥပမာ – အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ 
အသက္ေမြးမႈကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
 ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္တစ္ခုသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုအသံုးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

ရလဒ္မ်ား (Outputs) – လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ 
လိုက္ေသာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား  
သို႕မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ – ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး 
ေသာလမ္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးလိုက္ေသာလူမ်ား)

ရလဒ္ညႊန္ကိန္းနမူနာမ်ား – ေဖါက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ လမ္း x 
ကီလိုမီတာ၊ သင္တန္းရေသာ လူအေရအတြက္ 

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား (Outcomes)  –လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ား 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျပာင္းလဲမႈ (ဥပမာ ခရီးသြားလာ 
ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသြားျခင္း၊ ေစ်းကြက္မ်ားကို 
ပိုမိုလက္လွမ္းမီလာျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာ 
အသစ္မ်ား ရရွိသြားျခင္း)

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ညႊန္ကိန္းနမူနာမ်ား –လမ္းေဖါက္လုပ္ၿပီး 
ေနာက္ ရြာသားမ်ား ခရီးသြားလာရာတြင္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ 
ေလ်ာ့နည္းသြားမႈ% ၊ လမ္းေဖါက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ေစ်းကြက္ 
အသစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီလာသည္ဟု ေျပာျပေသာ 
လယ္သမားအေရအတြက္၊ သင္တန္းအၿပီးတြင္ 
သင္တန္းသားမ်ားသည္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား 
တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္အသစ္အနည္းဆံုး ၂ ခု 
၏ အမည္ကို ေျပာျပႏိုင္ျခင္း။ 

ေရရွည္သက္ေရာက္မႈ (Impact) –  ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ စီးပြားေရး၊ အစိုးရ၊ စသည္အေပၚ 
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား၏ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈ (ဥပမာ – 
အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြတိုးလာျခင္း၊ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးတက္လာျခင္း)

ေရရွည္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းနမူနမ်ား – အိမ္ေထာင္စု 
ဝင္ေငြမ်ားတိုးလာမႈ x %၊ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္ေရာက္ 
ေနေသာ လူေလ်ာ့နည္းလာမႈ y%၊ လယ္သမားမ်ားမွ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ x ဆ တိုးလာေၾကာင္း ေျပာျပျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ညႊန္ကိန္းနမူနာမ်ား  –ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္သက္ေက်နပ္သည့္ ေဒသခံ % 
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ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားပါ – 

• ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈ (Feasibility) – ညႊန္ကိန္းသည္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား (ေငြ၊ အခ်ိန္၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား) ျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္ပါသလား။ 
တိုင္းတာရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသလား။ 
ထိုသတင္းအခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္စုေဆာင္းႏိုင္ပါသလား။ 
အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရန္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားထံ လက္လွမ္းမီ 
သြားေရာက္ႏိုင္ပါသလား။ 

• လံုေလာက္မႈ (Adequacy) – ညႊန္ကိန္းသည္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ၏ အေရးအႀကီးဆံုး  
အပိုင္းကို တိုင္းတာႏိုင္ပါသလား။ ထိုညႊန္ကိန္းသည္ 
ေျပာင္းလဲမႈအား ထင္ရွားစြာ ျပသေပးႏိုင္ပါသလား။ 
ဥပမာ လမ္းျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သည့္ 
စီမံခ်က္တြင္ လမ္းအရွည္ကီလိုမီတာမည္မွ်ကို ေဖါက္လုပ္ 
ၿပီးစီးေၾကာင္း တိုင္းတာရံုျဖင့္ လံုေလာက္ပါသလား။ 
သုိ႔မဟုတ္ လူေပါင္းမည္မွ် လမ္းကိုအသံုးျပဳေနသနည္း 
သုိ႔မဟုတ္ လမ္းျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
လူေပါင္းမည္မွ်သည္  ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုႏွင့္ ေစ်းမ်ားသုိ႔ 
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သြားေရာက္ႏိုင္သနည္းဆိုသည္ကိုပါ 
တိုင္းတာသင့္ပါသလား။ 

• ယံုၾကည္အားထားႏိုင္မႈ (Reliability) – ညႊန္ကိန္းသည္ 
အသံုးျပဳသူမည္သူပင္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳသည့္ 
အႀကိမ္တိုင္းတြင္ တူညီသည့္အရာကိုသာ 
တိုင္းတာေပးပါသလား။ ညႊန္ကိန္းမွ ညႊန္ျပေသာအရာကို 
သင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသလား။

ဥပမာ 
သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းေပးေသာ 
ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါ အေရအတြက္ဆိုင္ရာႏွင့္ 
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

အေရအတြက္ဆိုင္ရာညႊန္ကိန္းမ်ား
• သင္တန္းရၿပီး ၆ လအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိသူ 

အေရအတြက္ 

အရည္အေသြးဆိုင္ရာညႊန္ကိန္းမ်ား
• ၀င္ေငြအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈ 

ရရွိသည့္အဆင့္  

ဥပမာ 
ေက်းလက္ေဒသအသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခု
တြင္ ေအာက္ပါဓမၼဓိ႒ာန္က်ႏွင့္ပုဂၢလဓိ႒ာန္က်ညႊန္ကိန္း 
မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ – 

ဓမၼဓိ႒ာန္က်ညႊန္ကိန္းမ်ား
•  အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိသည့္ 

အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္

ပုဂၢလဓိ႒ာန္က်ညႊန္ကိန္းမ်ား
•  စီမံခ်က္ေၾကာင့္ ၀င္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား 

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆေသာ 
အမ်ိဳးသမီး %
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• ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျပည့္စံုမႈ (Integrity) – ညႊန္ကိန္းသည္ 
ရွင္းလင္းတိက်မႈရွိပါသလား။ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ကိုလိုက္ကာအဓိပၸါယ္ 
ေကာက္ယူပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိဘဲ လူတိုင္းကို 
တစ္ပံုစံတည္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစပါသည္။ 
ဥပမာ ညႊန္ကိန္းတစ္ခုသည္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
လြယ္ေသာသူမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိျခင္း ရွိ၊မရွိ 
တိုင္းတာရန္ ရည္ရြယ္သည္ဆိုပါက မည္သူသည္ 
“ထိခိုက္ လြယ္သူ” ျဖစ္ေၾကာင္း တူညီသည့္အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခု (ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ စသည္) 
ထားရွိမည္ဆိုလွ်င္ အသံုးဝင္ပါသည္။  

• အခ်ိန္ကိုက္တိုင္းတာႏိုင္မႈ (Timeliness) –ညႊန္ကိန္းကို 
တိုင္းတာရန္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသလား။ ဥပမာ 
ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ 
၀င္ေငြ အဆင့္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိ၊ မရွိ တိုင္းတာ 
ရန္အတြက္ ၃လ၊ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁၂လ ျခားကာ ရာသီမေရြး 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရရွိႏိုင္ပါသလား။ 

• အသံုးျပဳႏိုင္မႈ (Utility) – ညႊန္ကိန္းသည္ စီမံခ်က္ကို  
ပိုေကာင္းေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ မည္သုိ႔အေထာက္အကူျပဳ 
ပါမည္နည္း။ ညႊန္ကိန္းသည္ ဒုတိယအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
စီမံခ်က္တိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြရာတြင္ မည္သို႔  
အေထာက္အကူျပဳပါမည္နည္း။ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္
သူ မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ
မ်ားကိုရရွိေအာင္မည္သို႔ကူညီေပးပါမည္နည္း။ 

ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ဖန္တီးျပဳစုေသာအခါ သတိျပဳရန္ 
အေရးႀကီးသည့္ အျခားအခ်က္မ်ားမွာ –  

• ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသင့္ပါသည္။ 
စီမံခ်က္သည္ မည္သည္ကို ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ ေျပာင္းလဲမႈသီအုိရီ 
(Theory of Change) မွာ အဘယ္နည္း။ 
ဤသည္ကို အတိအက်သတ္မွတ္ၿပီးၿပီဆိုပါက 
တိုင္းတာရမည့္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရန္ 
လြယ္ကူသြားပါလိမ့္မည္။   

• ညႊန္ကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ အရာတစ္ခုတည္းကိုသာ 
တိုင္းတာသင့္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္ ရႈေထာင့္ 
ႏွစ္ခုမွ တိုင္းတာရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ခုစီအတြက္ 
ညႊန္ကိန္းတစ္ခုစီကို သီးျခားစီ ဖန္တီးျပဳစုရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ လမ္းျပဳျပင္တည္ေဆာက္သည့္စီမံခ်က္တစ္ခု
တြင္ ‘လမ္း၏အရည္အေသြးကို ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေသာ 
လမ္းအသံုးျပဳသူအေရအတြက္’ ဟူသည့္ ညႊန္ကိန္းအစား 
‘လမ္းအသံုးျပဳသူအေရအတြက္’ ႏွင့္ ‘လမ္း အရည္အေသြး 
ကို ႏွစ္သက္ေက်နပ္သူအေရအတြက္’ ဟူ၍ 
သီးျခားအညႊန္းကိန္း ၂ ခု ျဖင့္ တိုင္းတာသင့္ပါသည္။ 

• လူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို စီမံခ်က္ႏွင့္ 
ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္သလို က်ားမ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး၊ 
အသက္အရြယ္၊ စသည့္္ identity marker မ်ားအလိုက္ 
ခဲြျခားကာ (‘disaggregated’) တိုင္းတာ သင့္ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္မ်ား ခဲြျခားေကာက္ခံျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မွသာ စီမံခ်က္သည္ ဦးတည္အုပ္စု  
မ်ားသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္သည္ အုပ္စုမ်ား 
အားလံုးသို႔ သာတူညီမွ် ေရာက္ရွိျခင္း ရွိ၊မရွိ 
သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

• အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္း 
ႏွစ္ခုစလံုးကို အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ အက်ိဳးရွိပါလိမ့္ 
မည္။ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ 
မၾကာခဏဆိုသလို အေရအတြက္ဆိုင္ရာညႊန္ကိန္းမ်ားမွ 
ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အတည္ျပဳရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကိန္းဂဏန္း 
မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာရန္ခက္ခဲေသာ ေျပာင္းလဲမႈ၏ 
ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္လည္း အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

• စီမံခ်က္ႏွင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
အသိပညာဗဟုသုတ၊ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ခံအေျခအေန 
မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိမႈသည္ ခိုင္မာေသာ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ဖန္တီးျပဳစုရန္ အေထာက္အကူျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ထံမွ 
အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္သျဖင့္ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ 
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နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ  
အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
က စီမံခ်က္စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ား ထည့္သြင္းမစဥ္းစားမိသည့္ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ညႊန္ျပေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။  

၁–၅။ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳစုသင့္သနည္း
  
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ စီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္အား စတင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ျပဳစုေဖာ္ထုတ္ 
သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ 
စီမံခ်က္မွ မည္သည္ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
မည္ဆိုသည္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္  ေအာင္ျမင္မႈအား မည္ကဲ့
သို႕တိုင္းတာမည္ဟုေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။  စီမံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ 
စတင္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း လိုအပ္လွ်င္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို 
ျပဳစုျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
  
၁–၆။ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ မည္သို႔   
       တိုင္းတာမည္နည္း 

ညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္းသည္ စီမံခ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ၏ 
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔  
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ ညႊန္ကိန္းတစ္ခုစ ီ
အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိႏိုင္မည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းစနစ ္
တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတင္းအခ်က ္
အလက္မ်ားကို ရွိၿပီးသား စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ စုေဆာင္းရယ ူ
ႏိုင္ပါသည္ (desk research)။ ဥပမာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
အစီရင္ခံစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ စီမံခ်က္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံခ်က္ေဒသမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ထိုအတြက္  
အသံုးမ်ားေသာ နည္းစနစ္မ်ားမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ျခင္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (ေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ ပိုမိုအေသး 
စိတ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္) 
ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း 
ရာတြင္ ညႊန္ကိန္းက မည္သည္ကို တိုင္းတာသည္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူရန္္ 
မည္မွ်လြယ္ကူသည္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းရန္ အတြက္ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ရရွိႏိုင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ကာ 
အနည္းႏွင့္အမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ စီမံခ်က ္
မစတင္မီ (baseline) ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း (end–line) အေျခအေနမ်ားကိုျပသသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈသည္ စီမံခ်က္ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ 
အဓိကက်ပါသည္။ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကို စီမံခ်က ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေလ့ 
ရွိေသာ္လည္း စီမံခ်က္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္အဖဲြ႕တြင္ မပါဝင္သည့္သူမ်ားကို အခ်က္အလက ္
ေကာက္ယူေစျခင္းသည္လည္း စီမံခ်က္ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမႈကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းစြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ 
လူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ 
ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကဲ့သုိ႔ အကဲဆတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ 
သည့္အခါတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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စစ္တမ္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းတစ္စံုကို အသံုးျပဳကာ အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ လူမ်ား 
(‘နမူနာအုပ္စု’ တစ္စု) ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရအတြက္မွာ ရာႏွင့္ခ်ီပါသည္။  
• အေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္။ 
• ေျဖဆိုသူအေရအတြက္မ်ားျပားသည့္အတြက္ ဘယ္သူက ဘာေျဖသည္ကို မသိႏိုင္ဟု 

ေျဖဆိုသူမ်ားက ယူဆသည့္အတြက္ အကဲဆတ္သည့္ ကိုယ္ ေရးကိုယ္တာေမးခြန္းမ်ား 
(ဥပမာ ၀င္ေငြအေၾကာင္း)ကို ေမးျမန္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခရွိပါသည္။ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူႏွင့္ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးၾကား ႀကိဳတင္ပုံစံခ်ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ျဖစ္ေစ 
(‘structured’)၊ ႀကိဳတင္ပံုစံခ်ထားေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းသူမွ အေျခအေနၾကည့္ကာ 
ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေရာေႏွာ၍ျဖစ္ေစ (‘semi–structured’)၊ ႀကိဳတင္ပံုစံခ်ထားေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားမရွိဘဲ (‘unstructured’) ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသည့္ စကား၀ိုင္းျဖစ္ပါသည္။  
• စစ္တမ္းကဲ့သုိ႔ လူအမ်ားႀကီးႏွင့္မဟုတ္ဘဲ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

စုေဆာင္းရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။   
• ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းေပး ျခင္းျဖင့္ 

အကဲဆတ္ သည့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ 
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ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပဲြ

လူအုပ္စုတစ္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုအုပ္စု၀င္မ်ားအားလံုး 
သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို သိရွိရန္၊ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးသူသည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါသည္။ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးသူမွ သိရွိလိုသည့္အရာေပၚမူတည္ကာ ဦးတည္အုပ္စု မ်ားတြင္ 
လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေႏွာပါဝင္ႏိုင္သလို ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသီးသန္႕ သို႔မဟုတ္ အသက္ 
၅၀အထက္ရွိသူမ်ားသီးသန္႕ ပါဝင္သည့္ အုပ္စုမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။    

• အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ အသင့္ေတာ္ ဆံုးျဖစ္။

• အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးသည့္ အေနအထားေၾကာင့္ အကဲဆတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ကို ေမးျမန္းရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေျဖဆိုမႈမ်ား တိက်မႈမရွိျခင္းမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျဖဆိုမႈမ်ားသည္ အုပ္စု၏ 
လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရႏိုင္ပါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမႈ

ေနရာတစ္ေနရာရွိ (ဥပမာ ေစ်း၊ လမ္းဆံု သို႔မဟုတ္ ေဆးရံု) ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားကို သုေတသနျပဳသူမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသည္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အႀကိမ္မည္မွ် ျဖစ္ပ်က္္ေနသည္ဆိုသည္ ကို 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

• အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ႏွင့္ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းႏွစ္မ်ိဳး စလံုးကို 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ 
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သည္ စီမံခ်က္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ႏိုင္ငံ 
အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တုိင္းတာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေန 
မ်ားသည္ စီမံခ်က္အေပၚ၊ စီမံခ်က္ကလည္း 
ထိုအေျခအေနမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈ 
ရွိခ်င္မွ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ား 
သည္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သြယ္ဝိုက္ေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ မၾကာခဏ 
ဆိုသလို အေျခအေနညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ထိုညႊန္ကိန္းမ်ား 
အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ကာ 
စီမံခ်က္မွ ျပဳစုရန္ သုိ႔မဟုတ္ စုေဆာင္းရန္ မလိုအပ္ပါ။ 
အေျခအေနညႊန္ကိန္း နမူနာမ်ားကို တင္ျပရလွ်င္ 
ေဒသႏၱရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုမွ 
ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈ၊ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား ျဖစ္ပြားေသာ 
အၾကမ္းဖက္အျငင္းပြားမႈ အေရအတြက္၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ 
ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ IDP မ်ားႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ား အေရအတြက္၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

•  အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းမ်ား 
(Interaction indicators)သည္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ယင္း၏ 
ဦးတည္ေဒသၾကား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္ေနမႈ
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ၿပီး 
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 
တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။ ‘အျပန္အလွန္သက္္ေရာက္မႈ – 
Interaction’ ဆိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
လူမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳး  
သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။  
ထို႔ျပင္ လူမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
စနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔က စီမံခ်က္လုပ္ငန္း 
မ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ 
သည္ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အၿမ ဲ
လည္း လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနၿပီး အေျခအေနေျပာင္းလဲ 
သည္ႏွင့္အမွ် အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ 
ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ 
(Negative interaction) ဆိုသည္မွာ စီမံခ်က္သည္ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ စီမံခ်က္သည္ ပဋိပကၡသို႔ဦးတည္သည့္ 

၂။    ပဋိပကၡကိို သတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကုိ        
       အသံုးျပဳျခင္း

၂–၁။ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအတြက္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို  
        မည္သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္မည္နည္း  

ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
ေအာက္ပါတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ –

• ၎တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေန 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊

• ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား (အစီအစဥ္မ်ား၊ 
စီမံခ်က္မ်ား၊ စသည္) သည္ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈရွိကာ ေျပာင္းလဲပံု ႏွင့္ 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အေျခအေနမ်ားကလည္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပံုကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္

• ထိုသို႔ အစီအစဥ္/စီမံခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနၾကား 
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမွ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို 
အနည္း ဆံုးျဖစ္ေစၿပီး ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို 
အျမင့္မားဆံုးရရွိေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆဲြျခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈဆိုသည္မွာ လုပ္ကိုင ္
ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ 
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။  
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ အစီအစဥ ္
မ်ား/စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနေသာ ေနရာေဒသ/ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔ၾကား 
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
တိုင္းတာေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခအေနႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ ညႊန္ကိန္း (context 
and interaction indicators) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို 
အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ အက်ိဳးရွိပါသည္။ 

• အေျခအေနျပညႊန္ကိန္းမ်ား (Context indicators) 
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ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္ပါသည္။ 

•  အဆင့္ ၂ – ထိုအေျခအေနမ်ားရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ကိန္း 
မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ေအာက္ပါတို႔မွာ 
အေျခအေနညႊန္ကိန္းမ်ား (context indicators) 
ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ – လူထုစီမံလုပ္ကိုင္ေသာ 
ေရေပးသြင္းေရးလုပ္ငန္းကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ 
ရည္ရြယ္သည့္ ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္   

အေျခအေနညႊန္ကိန္း နမူနာမ်ား – 

•  ကိုယ္ထိလက္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား 
အေရအတြက္ 

•  ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ပူးတဲြေဆာင္ရြက္သည့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္

အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားသြားေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔မျဖစ္ေစရန္ 
အစဥ္အၿမဲ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳး 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ 
(Positive interaction) ဆိုသည္မွာ စီမံခ်က္သည္ 
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ 
အေထာက္အပံ့ျပဳေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုးတက္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် အားေပး လုပ္ေဆာင္ 
သင့္ပါသည္။ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္း 
နမူနာမ်ားမွာ စီမံခ်က္မတိုင္မီႏွင့္ စီမံခ်က္ၿပီးဆံုး 
သည့္ေနာက္ ဦးတည္ေက်းရြာမ်ားရွိ အုပ္စုမ်ားၾကား 
အၾကမ္းဖက္အျငင္းပြားမႈ အေရအတြက္၊ စီမံခ်က္ 
မတိုင္မီႏွင့္ စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ စီမံခ်က္တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ 
စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးအရ 
စီမံခ်က္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ မသြားေရာက္ႏိုင္သည့္ 
ေန႕ရက္မ်ား စသည္တို႕ျဖစ္သည္။  

၂ –၂။ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို    
         ျပဳစုအသံုးျပဳျခင္း 

•  အဆင့္ ၁ – အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တစ္ခု 
ျပဳလုပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးသား ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။  
အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အသစ္တစ္ခုကို 
ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ စီမံခ်က္မွ ဦးတည္သည့္အဆင့္ 
(ဥပမာ – ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ 
စသည္) မွ စတင္ကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ပါ။ 
ထို႔ ေနာက္တြင္မွ ပိုမိုျမင့္မားသည့္အဆင့္မ်ား (ဥပမာ – 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ စသည္) ရွိ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းေလ့လာသြားပါ။ ဥပမာ 
အစကနဦးတြင္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားကို အဓိကဦးတည္ကာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။  
ထို႔ေနာက္တြင္ စီမံခ်က္၌ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသံုးဝင္ႏိုင္သည့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို  
ဆက္လက္ဆန္းစစ္ေလ့လာသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။  
စီမံခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အေျခအေနအေၾကာင္း 
အရာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ  
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ ပဋိပကၡ 

• အဆင့္ ၃ – အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ 
ေတြ႕ရွိရေသာ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည့္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကိုအေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေသာ) သို႔မဟုတ္ 
ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည့္ (ပဋိပကၡကို ဖန္တီးႏိုင္ေသာ) 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ စီစဥ္ထားေသာစီမံခ်က္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား 
(Interaction Points) ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။  

•  အဆင့္ ၄ – အေရးႀကီးသည့္ Interaction Point 
တိုင္းအတြက္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းမ်ား  
(interaction indicators) ကို ျပဳစုပါ။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခ 
ရွိသည့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚတြင္   
မူတည္ကာ ညႊန္ကိန္းမ်ားမွ မည္သည္ကို တိုင္းတာရမည္ 
ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ 
အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

•  အဆင့္ ၅ – အေျခအေနညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္  
သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာကာေစာင့္ၾကည့ ္
ေလ့လာမႈကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါ။ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိပါက သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
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အားေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိ  
ရပါက စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲ 
ျပင္ဆင္ေပးပါ။ 
 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈ  
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျခားလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ 
သေဘာထားသင့္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနကို 
သတိျပဳနားလည္မႈျဖင့္ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္အစီအစဥ္ကို 
ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳသည့္ 
အခါတြင္လည္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ 
ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

•  အဆင့္ ၆ – စီမံခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားၾကား 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ား 
မျဖစ္ ေပၚေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 
အညႊန္းကိန္းမ်ား အတြက္ စုေဆာင္းရရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ 
စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းျပင္ဆင္ေပးပါ။ 

ဥပမာ – လူထုစီမံလုပ္ကိုင္ေသာ 
ေရေပးသြင္းေရးလုပ္ငန္းကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ 
ရည္ရြယ္သည့္ ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္   

အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္း နမူနာမ်ား

•  သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအေရအတြက္၊ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္ 
(မည္သည့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ပါဝင္တက္ေရာက္မႈ 
ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္္)

•  ပူးတြဲစိုက္ပ်ိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား အေရအတြက္ 
(စီမံခ်က္သည္ ရွိေနၿပီးသားလူထုၾကား တစ္ကဲြ 
တစ္ျပား ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရွိေနေစသလား 
သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္သလား ဆိုသည္ ကို 
မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္) 
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ဥပမာ – ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာသူမ်ား မူရင္းေက်းရြာသို႔ ျပန္လာေသာအခါ ထိုသူမ်ားအတြက္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား (မ်ိဳးေစ့မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား) ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ေရးဆြဲထားေသာ 
စီမံခ်က္။

အဆင့္ ၁ – အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ 
အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားကို လက္ခံေနရာေပးရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမွ သေဘာမက် 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔ရပ္ရြာအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား ျဖစ္လာၿပီး 
နည္းပါးေနၿပီျဖစ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ လယ္ယာေျမမ်ား)ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ယူငင္သံုးစြဲသြားလိမ့္မည္ဟု 
ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူငယ္မ်ားသည္ တက္ၾကြၿပီး စည္းရံုးလွ်င္ရႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

အဆင့္ ၂ – အေျခအေနညႊန္ကိန္းမ်ား 
• သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အေရအတြက္ 
• လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္သည့္ လူငယ္မ်ား % 

အဆင့္ ၃ – အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား (Interaction Points)
• ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားသာ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရရွိပါက ယင္းသည္ အေျခအေန (လက္ခံထားရေသာ 

ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ရန္လိုမႈမ်ား တိုးလာႏိုင္၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား တိုးလာႏိုင္၊ စသည္) 
ႏွင့္ စီမံခ်က္ (စီမံခ်က္ကို ကန္႕ကြက္ျခင္းႏွင့္ ဆန္႕က်င္ျခင္း၊ စီမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို အႏရၱာယ္ျပဳျခင္း) 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။

• လူငယ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေစလွ်င္၊ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ 
အားကစားပဲြမ်ားႏွင့္ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလွ်င္ အေျခအေန (အျပန္အလွန္ 
ထိေတြ႕မႈမ်ား တုိးပြားလာ၊ ယံုၾကည္မႈတိုးလာ) ႏွင့္ စီမံခ်က္ (ေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္) အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ 

အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီးေသာအခါ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျပန္အလွန္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရးဆဲြႏိုင္ပါသည္။ 

အဆင့္ ၄ – အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းမ်ား 
• စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားကို လက္ခံရရွိေသာ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ လက္ခံေနရာေပးထားေသာ 

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အခ်ိဳးအစား  
• လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈအေရအတြက္  
• ရပ္ရြာလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈမ်ားတိုးတက္လာသည္ဟု ေျပာသူ % 

(ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ လက္ခံထားေသာရပ္ရြာလူထုမ်ားအလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခားစီ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္) 

အဆင့္ ၅ – ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

အဆင့္ ၆ – ညိႇႏိႈင္းျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား 
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ဥပမာ – မတူညီေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားၾကား ကာလရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ေဒသတစ္ခုတြင္ အေသးစားေမြးျမဴေရးျခံမ်ားကို လူထုမွ စီမံလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေအာင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္ေပးေသာ စီမံခ်က္။ 

အဆင့္ ၁ – အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
ထိုစီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္မည့္ ေမြးျမဴေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိ ု
 ျပဳလုပ္ရာ စည္ပင္သာယာနယ္ေျမတစ္ခု၏ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ေနထိုင္ေသာ ဘာသာေရးလူနည္းစု အုပ္စုတစ္စုသည္ လူမ်ားစု 
ကဲ့သုိ႔ ေျမယာကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ အျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္ 
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုအုပ္စုႏွစ္စုၾကား တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မားေနသည္ကိုလည္း အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္က 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

အဆင့္ ၂ – အေျခအေနညႊန္ျပကိန္းမ်ား 
• စည္ပင္သာယာနယ္ေျမအတြင္းရွိ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း 

အေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္အေရအတြက္ 
• စည္ပင္သာယာနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမအျငင္းပြားမႈအေရအတြက္  
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားၾကား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အျမင္  
• ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကေသာ အစည္းအေ၀းအေရအတြက္

အဆင့္ ၃ – အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္သက္ေရာက္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား (Interaction Points)
• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရွိရမည္ဟု 

သတ္မွတ္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ားစုအုပ္စုသည္သာ စီမံခ်က္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ရပ္ရြာတြင္းရွိလူအားလံုးထံသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္သည္ အေျခအေန (အုပ္စုတစ္စုသည္ 
ထပ္မံဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ပိုဆိုးလာျခင္း၊ တင္းမာမႈမ်ား တိုးလာျခင္း၊ စသည္) ႏွင့္ စီမံခ်က္ 
(ဦးတည္အုပ္စုမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္မႈမ်ား၊ စီမံခ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား၊ 
စသည္) အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။

• စီမံခ်က္မွ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား က်င္းပလွ်င္ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ လူမ်ားစုဘာသာေရးအုပ္စုမွသာ 
ႀကီးစိုးေနႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ လူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ကာ သင္တန္းမ်ားသိ႔ု 
တက္ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ အေျခအေန (တင္းမာမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္း) ႏွင့္ စီမံခ်က္ (သင္တန္း၏ 
ထိေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ သင္တန္းမရရွိသည့္အတြက္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း) အေပၚ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား 
(လူထုအစည္းအေ၀းမ်ား၊ သင္တန္း၊ စသည္) တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ စီမံခ်က္ေပၚတြင္ 
(ဦးတည္အုပ္စုထံသို႔ ေရာက္ရွိမႈ အားနည္း) သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

• ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၾကၿပီး ၎တို႔၏ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘ၀သာယာေရးကို တိုးတက္ေစလိုေသာ တူညီသည့္ လိုလားခ်က္လည္း ရွိပါသည္။  

အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီးေသာအခါ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျပန္အလွန္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျပန္အလွန္သက္ ေရာက္မႈမ်ားကို 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရးဆဲြႏိုင္ပါသည္။ 
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အဆင့္ ၄ – အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းမ်ား 
• ေျမခဲြေ၀ခ်ထားေပးမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထားရွိအသံုးျပဳေနမႈ
• သင္တန္းတက္ေရာက္သူ အေရအတြက္၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ား ခဲြျခားေကာက္ခံရန္ 
• လူထု၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေပၚ အျမင္မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအလိုက္ 

အခ်က္အလက္မ်ားခဲြျခားေကာက္ခံရန္ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးတဲြပိုင္ဆိုင္သည့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေရအတြက္  

အဆင့္ ၅ – ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

အဆင့္ ၆ – ညိႇႏိႈင္းျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား

၂–၃။ ညႊန္ကိန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၏ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား

စီမံခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ပဋိပကၡကို 
သတိျပဳနားလည္မႈ ရွိ၊မရွိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ 
အလြန္အသံုး၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔တြင္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္ – 

က) ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေစသည့္အရာ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အရာရာတိုင္းကို မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။ ဥပမာ  
စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းကို တိုင္းတာေသာ ညႊန္ကိန္း 
တစ္ခုသည္ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈသည္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပြားျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုမူ မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားမွ ညႊန္ျပသည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုေကာက္ယူရာတြင္ မ်ားစြာ သတိထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ခ) အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ စီမံခ်က္မွ  
အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အေျခအေန 
ၾကား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနရာအမ်ားအျပား 
(ေကာင္းေသာ တံု႔ျပန္သက္ေရာက္မႈ  
ႏွင့္ ဆိုးေသာတံု႔ျပန္သက္ေရာက္မႈကို ေတြ႕ရွိေကာင္း 
ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ စီမံခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ညိႇႏိႈင္း 
ရာတြင္ ထိုအျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား 
အားလံုးကို တုံ႔ျပန္ျပင္ဆင္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သလို အျပန္  
အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းမ်ားအားလံုးကို  
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္  
ညႊန္ကိန္းမ်ားထဲမွ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့ ္

ေလ့လာသင့္သည့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ 
သင့္ပါသည္။

ဂ) ညႊန္ကိန္းမ်ား၏သဘာ၀အရ ၎တို႔သည္ ႀကိဳတင ္
ခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းထားေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုသာ တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ စီမံခ်က္တစ္ခုသည္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ 
မရေသာ၊ ရည္မွန္းမထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္လည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပေစႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို လက္ဦးမႈရယူကာ တိုင္းတာ 
ႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။  
ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈညႊန္ကိန္း 
မ်ားအျပင္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ ပတ္သက္သ ူ
မ်ားထံမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ တုံ႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ရယူေနသည့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ထားရွိဖုိ႔လည္း 
အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း 
မ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ –  

• စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အခ်ိန္မေရြး ဖုန္းေခၚဆိုကာ  
တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု

• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ားမွအမည္မေဖာ္ဘဲ  
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္  
လက္လွမ္းမီသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိေပးသည့္ 
အၾကံေပးစာပံုးမ်ား
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ထပ္မံဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
• Search for Common Ground, Designing for results, 

Chapter 4 http://dmeforpeace.org/sites/default/files/

SFCG_Designing%20for%20Results_Ch4.pdf 

• DFID, Monitoring and evaluating conflict sensitivity 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/

uploads/attachment_data/file/304611/Mon–eval–

conflict–sensitivity–challenges–practical–solutions.

pdf 

• How to guide to conflict sensitivity, Chapter 

2, Conflict sensitivity in the programme cycle 

http://local.conflictsensitivity.org/wp–content/

uploads/2015/04/6602_HowToGuide_CSF_WEB_3.

pdf

• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ တံု႔ျပန ္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္အတြက္ လူထုအၾကံျပဳ အလုပ္ရံ ု
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး 
ပဲြမ်ား 

• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ ေနာက္ 
ဆက္တဲြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
သတင္းစကားမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္မည့္ လူမႈမီဒီယာအုပ္စုတစ္စု

ညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ စုေဆာင္းေကာက္ယူေသာ 
သတင္းအခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မွ 
ရရွိေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္သင့္ၿပီး စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ား၊ စသည္အား လိုအပ္သလို ညိႇႏိႈင္းျပင္ဆင္မႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈမ်ားလက္ခံရရွိၿပီး 
ေနာက္တြင္ မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ျပန္လည္အသိေပးျခင္းသည္ 
အေလ့အထေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈ  
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စိတ္ပ်က္ကာ 
ဆက္လက္ပါ၀င္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ 
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အပိုင္း ၂။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡကုိသတိျပဳနားလည္ေသာ 
ေဒသႏရၱႏွင့္ရပ္ရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားစာရင္း 
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မိမိတို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေန၊ စီမံခ်က္ 
တုိ႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီသည့္ ညႊန္ကိန္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 
ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲ သုိ႔မဟုတ္ ပိုမိုအေသးစိတ္ျပဳစုရန္မွာ 
စီမံခ်က္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 
တင္ျပထားေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ျပဳစုႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ဆိုပါက ႀကိဳဆိုပါ 
သည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္း 
လိုပါသည္။  

ညႊန္ကိန္းစာရင္းတြင္ စီမံခ်က္ႏွင့္ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာေဒသ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းစနစ္မ်ားၾကား 
ႏွစ္လမ္းသြား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာရန္ 
အတြက္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈညႊန္ကိန္းမ်ား  
(interaction indicators) ေရာ၊ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ 
အေျခအေနႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနရွိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး/ပဋိပကၡ အေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနညႊန္ျပကိန္းမ်ား 
(context indicators) ပါ ပါရွိပါသည္။   
 
စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားထဲတြင္ ေဒသႏၱရ 
ႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ 
အစီအစဥ္ညႊန္ကိန္းမ်ား (technical and programme 
indicators) (ဥပမာအသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု၊ သက္ေမြးမႈပညာသင္တန္းမ်ား၊ စသည္) 
မပါဝင္ပါ။ ထိုညႊန္ကိန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာစီမံခ်က္ အလိုက္ 
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ျပန္လည္သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈ၊ အျခား 
ေသာစီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးနည္းတူ အခ်က္အလက ္
မ်ားေကာက္ယူစုေဆာင္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္လူမ်ား အႏၱရာယ္ 
မက်ေရာက္ေစရန္ အေလးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ညႊန္ကိန္းမ်ားစာရင္းသည္ UNDP မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ 
ရွိေသာ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳ 
နားလည္ေသာ ေဒသႏရၱႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ 
ေလ့လာမႈအဖြဲ႕မွ မူၾကမ္းေရးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ 
သင့္ေတာ္ရာညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ အေျခအေန 
ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သင့္ေတာ္ရာညႊန္ကိန္းမ်ားကို 
ရယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ညႊန္ကိန္းမ်ားကို စုစည္းကာ စာရင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳစုထားၿပီး  
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏရၱသို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႕ခဲြျခင္း 
တို႔ ျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ UN အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ညႊန္ကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင့္ေလ်ာ္သလို အသံုး 
ျပဳရန္/ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းရန္အတြက္ လမ္းညႊန္တစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ အဆိုျပဳလႊာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာရင္းတြင္ ညႊန္ကိန္္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ 
ထို႔ျပင္ တင္ျပထားေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားသည္ စီမံခ်က္ 
စာတမ္းမ်ားအတြင္း အသင့္ကူးယူကာ ထည့္သြင္းသင့္ေသာ 
“အၿပီးသတ္” ကုန္ေခ်ာမ်ားအျဖစ္ထက္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ရပ္ရြာ
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား 
က်င့္သံုးရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို 
ျပဳစုႏိုင္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္မ်ားကို 
အၾကံျပဳတင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ 
ညႊန္ကိန္းအမ်ားအျပားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔  
ခဲြျခားေကာက္ယူရမည္ဆုိသည့္ (ဥပမာ– က်ား/မ၊ 
အသက္အရြယ္၊ စသည္) အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ 
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စီမံခ်က္/အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား (Project/Interaction Indicators)  
စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

• စီမံခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆန္းစစ္မႈတြင္ အေျခအေန/ပဋိပကၡေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားျခင္း

• ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

• စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း အေျခအေန/ပဋိပကၡ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ 

• အေျခအေန/ပဋိပကၡ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္  

• ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ခဲြျခားေကာက္ယူရန္၊ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မွတ္စုကို ၾကည့္ရန္) 

• စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းတြင္ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစမႈ (Do No Harm) ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ 
နည္းဗ်ဴဟာ x  ပါဝင္ျခင္း  

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

• ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဦးစားေပးရမည့္ကိစၥမ်ား/ စီမံခ်က္ကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္/ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို မည္သို႔ေရြးခ်ယ္မည္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)ဆိုသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  
က်င္းပသည့္ စီမံခ်က္ဦးတည္ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္ 
မ်ား အုပ္စုအလိုက္ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ေဒသႏၱရႏွင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဦးစားေပးရမည့္ကိစၥမ်ား/ စီမံခ်က္ကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္/ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို မည္သို႔ ေရြးခ်ယ္မည္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ဆိုသည္ 
တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်င္းပသည့္  စီမံခ်က္ဦးတည္ ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား/ လူငယ္မ်ား/ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား/
မသန္စြမ္းသူမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ႏွင့္ သီးျခား အုပ္စုမ်ားဖဲြ႕ကာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ  
အေရအတြက္  (အခ်က္အလက္မ်ား အုပ္စုအလိုက္ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား အေရအတြက္  (အခ်က္အလက္မ်ား အုပ္စုအလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုေလာက္စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ 
စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ လူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ကိုသိရွိေၾကာင္းေျပာျပသည့္  စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ လူ % (အခ်က္အလက္မ်ားအုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား 
ေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား/ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနည္းဗ်ဴဟာ/ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္မႈ (သင့္သလို 
ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နားလည္သိရွိေၾကာင္း ေျပာျပသူ စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွလူ % 
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(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ/ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ CSO မ်ား/
CBO မ်ား/ ပုဂၢလိက က႑  (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား  
အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ/ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ CSO မ်ား/CBO မ်ား/ ပုဂၢလိက က႑ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)  
ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမႈ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုေလာက္စြာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းခံရသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ စီမံခ်က္ 
ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ/ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ CSO မ်ား/ CBO 
မ်ား/ ပုဂၢလိက က႑ % (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)   (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား/ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနည္းဗ်ဴဟာ/ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္မႈ (သင့္သလို 
ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နားလည္သိရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည့္  စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ/
ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ CSO မ်ား/CBO မ်ား/ ပုဂၢလိက က႑ % 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)   (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္အေၾကာင္းအသိေပးခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မွ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ အလွဴရွင္မ်ား/ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား  အေရအတြက္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)  (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသတြင္ လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား  က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ႀကိမ္ႏႈန္း (ဥပမာ တစ္လ တစ္ႀကိမ္၊ 
သံုးလတစ္ႀကိမ္၊ စသည္) 

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသတြင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား  က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ႀကိမ္ႏႈန္း 
(ဥပမာ တစ္လတစ္ႀကိမ္၊ သံုးလတစ္ႀကိမ္၊ စသည္) 

• စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္/ ေဒသႏၱရအဆင့္/ က႑အဆင့္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ရွိ  ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနျခင္း   

• ၾကားေနေသာ/ ေဘးကင္းေသာ/ သြားလာေရာက္ရွိရန္ လြယ္ကူေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) က်င္းပေနေသာ စီမံခ်က္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

  ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သာတူညီမွ်ရွိမႈ၊ ထိခိုက္လြယ္မႈ၊ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ၊ နစ္နာမႈ/မေက်နပ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

• စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ထိခိုက္လြယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားမွ စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား အခ်ိဳး 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)



Conflict Sensitivity     |     ၂၃

• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားမွ ထင္ျမင္ခ်က္၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၊ ယႏရၱားမ်ား 
ထားရွိအသံုးျပဳေနမႈ 

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈယႏၱရားမ်ားကို အသံုးျပဳသူ  အေရအတြက္  
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အလြတ္သေဘာ မွ်ေ၀ေပးေနသူ အေရအတြက္  
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• လူထု၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားမွ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာအႀကိမ္အေရအတြက္ 

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈယႏၱရားမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သူမ်ားထဲမွ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ပံုအား စိတ္ေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု ေျပာျပသူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• လူမ်ားသည္ စီမံခ်က္မွ သာတူညီမွ် အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ  စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ  % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္တြင္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ အက်ိဳးခံစား ခြင့္ရွိသူ % 
(အခ်က္အလက္ မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟု  ယံုၾကည္ေသာ စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု ေျပာေသာ  စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု ေျပာေသာ  စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ %  
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္) 

ပဋိပကၡကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမႇင့္တင္အားေပးျခင္း 

စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္ 
လုပ္ငန္းမ်ား  အေရအတြက္   

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မွကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ယႏရၱား 
အေရအတြက္ 

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ပူးတဲြက်င္းပသည့္ 
အစည္းအေဝး အေရအတြက္  

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ  ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ပူးတဲြက်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအေရအတြက္  



• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္စီမံခ်က္မွကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ရပ္ရြာ/ေဒသႏရၱပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈယႏၱရားမ်ားအေရအတြက္  

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ရပ္ရြာ/ေဒသႏရၱ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမ်ားအေရအတြက္  

• စီမံခ်က္မွ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို သင္တန္းေပးခဲ့ေသာ စီမံခ်က္ဦးတည္ ေဒသမ်ားရွိ 
ရပ္ရြာမ်ားမွ လူအေရအတြက္  (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္မွ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို သင္တန္းေပးခဲ့ေသာ ဦးတည္ေဒသမ်ားမွ စီမံခ်က္ႏွင့္ 
ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ  အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ သင္တန္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို ပိုမိုနားလည္ 
သိရွိလာသည္ဟု ေျပာေသာ စီမံခ်က္ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာမ်ားမွ လူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား 
ေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ သင္တန္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို ပိုမို နားလည ္
သိရွိလာသည္ဟုေျပာျပေသာ စီမံခ်က္ေဒသမ်ားမွ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ %(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္  
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာသင္တန္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာ/ေဒသမွ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပေသာ စီမံခ်က္ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာမ်ားမွ 
လူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာသင္တန္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာ/ေဒသမွ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ ႏွင့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပေသာ စီမံခ်က္ေဒသမ်ားမွ ဆက္စပ ္
ပတ္သက္သူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ စီမံခ်က္မွ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ရႈျမင္ယူဆေသာ 
စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးပြားလာေအာင္ စီမံခ်က္မွ  
အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ရႈျမင္ယူဆေသာ  စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကိုအုပ္စုအလိုက္  
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မတူညီေသာအုပ္စုတစ္စု (ဥပမာ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး၊ ရြာ၊ စသည္) (သင့္သလို 
ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမို ရရွိလာသည္ဟု 
ေျပာျပေသာ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ  အေရအတြက္  (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု 
အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္) 

• စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တိုးပြားလာေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ရႈျမင္ေသာ စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

၂၄    |     Conflict Sensitivity



Conflict Sensitivity     |     ၂၅

• စီမံခ်က္အေျချပဳကာ အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မတူညီေသာအုပ္စုတစ္စု 
(ဥပမာ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး၊ ရြာ၊ စသည္) (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) အေပၚ 
ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရွိလာသည္ဟု ဆိုေသာ စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္  
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ CSO မ်ား/
CBO မ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)  ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈ/ ဆက္ဆံေရး/ ယံုၾကည္မႈကို 
တိုးတက္ေအာင္ စီမံခ်က္မွ အေထာက္ အကူျပဳသည္ဟု ရႈျမင္ေသာ  စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးခံစား ခြင့္ရွိသူ % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ၊ ေဖာ္ေနစဥ္ႏွင့္ ေဖာ္ၿပီးေနာက္တြင္ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားၾကား (ဥပမာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားၾကား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းၾကား၊ စသည္) (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)  ယံုၾကည္မႈ အတိုင္းအတာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ေၾကာင့္  အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ CSO မ်ား/CBO မ်ား 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ရရွိလာသည္ဟု 
ေျပာျပေသာ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ေၾကာင့္  အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ CSO မ်ား/CBO မ်ား 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ၾကား ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈ/ဆက္ဆံေရး/ယံုၾကည္မႈ (သင့္ေလ်ာ္ သလို 
တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္ ရန္) ကို တိုးတက္ေအာင္ စီမံခ်က္မွ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ရႈျမင္ေသာ  
စီမံခ်က္၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ % (အခ်က္အလက္မ်ား ကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး

• ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ မဟုတ္သူမ်ား၊ ပါ၀င္ဆက္စပ္ပတ္သက္ သူမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အတြက္ စီမံခ်က္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္အေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပရန္  ထုတ္ေဝထားေသာ အေထာက္အကူပစၥည္း  အေရအတြက္

• စီမံခ်က္ဆက္သြယ္ေရးအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝထားမႈ 

• မီဒီယာမွ စီမံခ်က္အေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

စီမံခ်က္လည္ပတ္ပံု (ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူမႈ၊ သယ္ယူေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈ၊ စသည္) 

• စီမံခ်က္၏ အႏရၱာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• စီမံခ်က္၏ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို ပံုမွန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားျခင္း 



• စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ေဒသအတြင္းရိွလုံျခံဳေရးအႏၱရာယ္အဆင့္ (နည္းပါး၊ အသင့္အတင့္သုိ႔မဟုတ္ျမင့္မား)

• လစဥ္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ စီမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ား ခရီးသြားလာ၍မရေသာ အႀကိမ္ အေရအတြက္

• ေန႕စဥ္ စီမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာေနရသည့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားအတား အဆီးမ်ား 
အေရအတြက္

• လူမ်ိဳးစု/ေဒသ/က်ားမအလိုက္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္)  ခဲြျခားထားေသာ စီမံခ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
% (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္မွ ခန္႕ထားေသာ ေဒသခံစီမံခ်က္ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• လူမ်ိဳးစု/ေဒသ/က်ားမအလိုက္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ခဲြျခားထားေသာ စီမံခန္႕ခဲြမႈႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ရာထူးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္း % ႏွင့္   အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႕ထားမႈႏွင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ ေနေသာ 
ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးျခင္း 

• ပဋိပကၡကုိသတိျပဳနားလည္မႈအေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားေသာ ၀န္ထမ္း အေရအတြက္ 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• ပဋိပကၡကုိသတိျပဳနားလည္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈအေၾကာင္း 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားေသာ ၀န္ထမ္း အေရအတြက္ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ထည့္သြင္း 
အကဲျဖတ္ျခင္း 

• ပဋိပကၡကုိသတိျပဳနားလည္မႈအေၾကာင္း သင္တန္းရထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ၎တို႔၏ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပေသာ ဝန္ထမ္း % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္) 

• စီမံခ်က္မိတ္ဖက္မ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည့္သူမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

အေျခအေနညႊန္ကိန္းမ်ား (စီမံခ်က္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္) 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လံုျခံဳေရး၊ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

• အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (မ်ား) ရွိေနျခင္း 
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• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိျခင္း

• တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ 
ယံုၾကည္မႈအတိုင္းအတာ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ 
ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္ သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ား % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
အၾကမ္းဖက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးယႏၱရားမ်ား 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ား 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
ရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား (အခ်က္အလက္ မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ရွိ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား (အခ်က္အလက္ မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ  ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ လံုျခံဳေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာျပေသာ  ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ 
ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ား % (ဤေနရာတြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္မွ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  တူညီေသာအဆင့္မွ လူမ်ားကို ေမးျမန္းတိုင္းတာ ရပါမည္) 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
ေသဆံုးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အဆင့္တစ္ခုစီရွိ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ေသာ 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္။ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ထပ္ျဖည့္ရန္) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အုပ္စုမ်ားၾကားမွ ပဋိပကၡမ်ား အေရအတြက္   ႏိုင္ငံအဆင့္/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) IDP မ်ား/ 
ဒုကၡသည္မ်ား (ရွိလွ်င္) အေရအတြက္၊ အဆင့္တစ္ခုစီရွိ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ လြယ္ေသာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ 
အခ်ိဳးအစားအျဖစ္ ေဖာ္ျပရန္။

• ညဘက္တြင္ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာမ်ားထဲ သြားလာရသည္မွာ လံုျခံဳမႈရွိသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာျပေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ 
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တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူပုဂၢိဳလ္ % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္) 

• ညဘက္တြင္ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာျပင္ပ (သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ x သုိ႔) သြားလာရသည္မွာ လံုျခံဳမႈရွိသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း 
ေျပာျပေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ထပ္ျဖည့္ရန္) လူပုဂၢိဳလ္ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္းျမင္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ ေဒသႏၱရအဆင့္ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ ရန္) မီဒီယာေဆာင္းပါးမ်ား/ သတင္းမ်ား အေရအတြက္  

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို လက္ခံေပးႏိုင္မႈ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာစနစ္၊ 
အၾကမ္းမဖက္ေသာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ေထာက္ခံတင္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ ေဒသႏၱရအဆင့္ 
မီဒီယာေဆာင္းပါးမ်ား/ သတင္းမ်ား အေရအတြက္

သာတူညီမွ်မႈ၊ အဆင္ေျပသာယာမႈ၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ  

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမ်ား 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
ဝင္ေငြမညီမွ်မႈမ်ား 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
အလုပ္အကိုင္ရွိမႈ ႏႈန္း/အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမ်ား 

• အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး/ လွ်ပ္စစ္/ေရ/ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ထပ္ျဖည့္ရန္) ကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူဦးေရ၊ အဆင့္တိုင္းရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပရန္။ 

• ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ 
ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ရွိ လူထု၏ စိတ္ေက်နပ္မႈမ်ား 

• အုပ္စုမ်ားအားလံုးသည္ လူမႈစီးပြားအခြင့္အလမ္းမ်ားကို တန္းတူညီမွ် ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ား 
အေရအတြက္ ႏွင့္ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• အုပ္စုမ်ားအားလံုးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တန္းတူညီမွ် ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ား အေရအတြက္ ႏွင့္ % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ဥပေဒသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ တန္းတူညီမွ် က်င့္သံုးမႈရွိသည္ဟု ယူဆေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ 
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ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ားအေရအတြက္ႏွင့္ % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ေဒသႏၱရအဆင့္အရာရွိမ်ား/ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာအရာရွိမ်ား/ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား/ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) မွ ၎တို႔ကို 
ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသည္ဟု ယူဆေသာ ႏိုင္ငံ အဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ား အေရအတြက္ ႏွင့္ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူထု၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား/ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား/ ေရွ႕ေနမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးမႈမ်ားဆိုင္ရာ (သင့္သလို 
ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ ရန္) အသိပညာအဆင့္အတန္း    

ထိေတြ႕မႈ၊ လူမႈေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ  

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး (သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စု x ႏွင့္ အုပ္စု y) ပူးတဲြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေရအတြက္

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
ရွိ အျခားအုပ္စု တစ္စုမွ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ႀကိမ္ႏႈန္း (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ 
ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူမ်ား၏ ‘အျခား’ အုပ္စုတစ္စုအေပၚ ေၾကာက္ရႊံ႕မႈ/ စာနာမႈ/ ေဒါသထြက္မႈ/ ေလးစားမႈ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ခံစားရေသာ အတိုင္းအတာ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)  

• ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာ y မွ လူမ်ားသုိ႔ ေျမငွားရမ္းထားေသာ ရပ္ရြာ x မွ လူမ်ား (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု 
အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ဦးထံမွ တစ္ဦး ဝယ္ယူေသာ ရပ္ရြာ x ႏွင့္ ရပ္ရြာ y မွ 
လူမ်ား (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာ x ႏွင့္ y မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား အေရအတြက္  

• ဦးတည္ေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာ x ႏွင့္ y မွ လူမ်ား ပူးတဲြေဆာင္ရါက္ေသာ လူမႈစီးပြားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေရအတြက္  

• ရပ္ရြာ y မွ လူမ်ားသည္ ကူညီတတ္သည္ဟု ရပ္ရြာ x မွ လူမ်ားက ယူဆေသာအတိုင္းအတာ (အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ရပ္ရြာ y မွ လူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ထိုက္သည္ဟု ရပ္ရြာ x မွ လူမ်ားက ယူဆေသာအတိုင္းအတာ 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)



မည္သူမည္ဝါဟူသည္ကို သတ္မွတ္ေပးသည့္ လကၡဏာ (Identity) 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူမ်ားကို ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ/ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု/ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ/ ဘာသာစကား/ လူတန္းစားအလႊာ 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ ျဖည့္စြက္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္) အလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ 
အတိုင္းအတာ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစု/ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား/ ၿမိဳ႕နယ္/ ျပည္နယ္/ ႏိုင္ငံ/တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု/ 
ဘာသာေရးအုပ္စု/ ဘာသာစကားတူသူ အုပ္စု/အသက္အရြယ္တူအုပ္စု (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္၊ ျဖည့္စြက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္) ၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရသည့္ အတိုင္းအတာ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (တိုင္းရင္းသား/ဘာသာစကား/ဘာသာေရး/ အသက္အရြယ္/က်ားမ) 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္၊ ျဖည့္စြက္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္) ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည္ဟု 
ခံစားရသည့္အတိုင္းအတာ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ 

• အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခန္႕အပ္ထားေသာ အရာရွိမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူဦးေရတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အတိုင္းအတာ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူမ်ားသည္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ/အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို စိတ္ေက်နပ္မႈအတိုင္းအတာ 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္) 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ရွိ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ အတိုင္း အတာ 

• ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား၏ အစိုးရ/ EAO/ လႊတ္တာ္/ တရားစီရင္ေရးစနစ္/ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား/ ရဲ/ မီဒီယာ/ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား/ အလွဴရွင္မ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္၊ ျဖည့္စြက္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္) အေပၚ 
ယံုၾကည္မႈအတိုင္းအတာ  

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို သိရွိေသာ လူ % (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္) 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိသည္ဟု 
ခံစားရသည့္အတိုင္းအတာ (အခ်က္ အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) တြင္ 
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ၿငိမ္္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ယႏၱရားမ်ား ရွိေနမႈ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ 
ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အေရအတြက္  
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရသည္ဟု ခံစားရသည့္ အတိုင္းအတာ 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တိုးတက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
(သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) အေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေသာ ဦးတည္ေဒသ မ်ားရွိ လူ % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ လူ % 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
လူမ်ားမွ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိသည္ဟု 
ခံစားရသည့္အတိုင္းအတာ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ထပ္ျဖည့္ရန္) လူမ်ားမွ ၎တို႔သည္ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ သာတူညီမွ် အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိသည္ဟု 
ခံစားရသည့္အတိုင္းအတာ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) တြင္ 
ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ယႏၱရားမ်ား ရွိေနမႈ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
တြင္ ေဒသႏၱရ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း  အေရအတြက္  
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
တြင္ ေဒသႏၱရ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းခံရသည္ဟု လူမ်ားမွ ခံစားရသည့္အတိုင္းအတာ 
(အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) တြင္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ပါဝင္မဲေပးမႈ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
တြင္ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ မဲေပးခဲ့သည့္ လူ %ကို အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ အခ်ိဳးအစားအျဖစ္ ေဖာ္ျပရန္။ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)  
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– ေအာက္ပါညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈမ်ားတြင္ က်ားမ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ သာသာစကား၊ ေနရာေဒသ၊ လူမႈစီးပြားအုပ္စု၊ 

အသက္အရြယ္၊ စသည့္ အုပ္စုမ်ားအလိုက္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္ေဒသေပၚမူတည္ကာ တတ္ႏိုင္သမွ် သီးျခားစီခဲြကာ ေကာက္ယူသင့္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ 

အုပ္စုမ်ား အလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခဲြျခားေကာက္ယူေသာအခါတြင္ အကဲဆတ္မႈမ်ားကိုသာမက ထိုအုပ္စုမ်ား အတြက္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ 

သိရွိသတိျပဳသင့္ပါသည္။ 

– ‘အဆင့္’ ႏွင့္ ‘အတိုင္းအတာ’ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူမႈအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးကာ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းသည့္နည္းျဖင့္ 

ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ – လံုး၀၊ အနည္းငယ္၊ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ၊ အတိုင္းအတာႀကီးမားစြာ)။

– ႀကိမ္ႏႈန္းညႊန္ကိန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္ နံပါတ္အေရအတြက္မ်ားေပးကာ ေရြးခ်ယ္ခိုင္း သည့္နည္းျဖင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ ၀၊ 

၁–၅ၾကား၊ ၅–၁၀ ၾကား၊ ၁၀ အထက္)။ 

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) 
တြင္ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့သည့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ မဲေပးခဲ့သည့္ လူ %ကို အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ အခ်ိဳးအစား အျဖစ္ ေဖာ္ျပရန္။ (အခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ခဲြျခားေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ရွိ 
လူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ခံစားရသည္ဟု ခံစားရေသာ အတိုင္းအတာ (အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• ႏိုင္ငံအဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္/ ဦးတည္ေဒသမ်ား (သင့္သလို ေရြးခ်ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ရန္) ရွိ 
လူမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရတြင္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ခံစားရသည္ဟု ခံစားရေသာ အတိုင္းအတာ (အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အုပ္စု အလိုက္ ခဲြျခား ေကာက္ယူရန္)

• ၎တို႔ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ေပးေနေသာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ရွိအစိုးရအရာရွိ၏ အမည္ကို 
ေျပာျပႏိုင္ေသာ ဦးတည္ ေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား % 

• ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အမည္ကို ေျပာျပႏိုင္ေသာ လူ % 

• အစိုးရအဖဲြ႕တြင္းရွိ ရာထူးအျမင့္ဆံုးေသာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံအရာရွိ၏အမည္ကို ေျပာျပႏိုင္ေသာ  
ဦးတည္ေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား % 
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