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ဗင္ပံုစံAားေရးဆြဲျခင္း
(Venn Diagram)



Description

• ေက်းရြာက AစုAဖြဲ႕တစ္ခုAေနနဲ႕ သူနဲ႕ Aဓိက ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနတဲ့
ေက်းရြာ Aတြင္း Aျပင္က တစ္Uီးတစ္ယာက္ခ်င္းဆီ ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္

Aဖြဲ႕Aစည္းေတြကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႕ရဲ႕
Aဆက္Aသြယ္ေတြ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြနဲ႕ Aေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်
ခ်တာေတြကို ဗန္ကားခ်ပ္မွာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တယ္။

• ဒီလုပ္ငန္းစU္Aတြက္ ငါးဖမ္းသမားA ုပ္စု၊ ငါးေမြးျမဴေရးသမား A ုပ္စု၊
Aေသးစားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား A ုပ္စု သံုးခုနဲ႕ လုပ္ကိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။



ရည္ရြယ္ခ်က္

• ေက်းရြာAတြင္း Aျပင္မွာရွိတဲ့ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့
(လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့) Aုပ္စုေတြ Aဖြဲ႕Aစည္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရန္

• ဘယ္Aဖြဲ႕Aစည္းေတြက ေက်းရြာ သဘာ၀ေဘးAႏၱရာယ္ ကာကြယ္ျခင္း၊
ငါးဖမ္းလုပ္ငနး္၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငနး္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္
ဆိုတာ ေရြးထုတ္ရန။္

• မတူညီတဲ့ Aုပ္စု ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားက သတင္းAခ်က္Aလက္
ျဖန္႕ေ၀တဲ့ေနရာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ေနရာ၊ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ေနရာ၊
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတယ္ဆိုတာ ရွာေဖြရန။္



လုပ္ငန္းစU ္
• ရြာထဲမွာ ရွိေနတဲ့ Aဖြဲ႕Aစညး္၊ Aုပ္စု၊ လူပုဂ◌ၢ ိဳလ္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ ခ်ေရးပါ။ ဘယ္သူ ဘယ္Aဖြဲ႕ေတြက ကိုယ့္Aဖြဲ႕နဲ႕
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနတယ္ ဆိုတာ မွတ္သားပါ။

• Aဖြဲ႕Aစညး္၊ Aုပ္စု၊ လူပုဂ◌ၢ ိဳလ္Aလိုက္ စက္၀ိုင္းခ်ပ္ေလး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ခ်ေရးပါ။

• Aေရးႀကီးတာေတြကို စက္၀ိုင္းႀကီးထဲတြင္ဆြဲၿပီး သိပ္Aေရးမႀကီးတာကို စက္၀ိုင္းေသးေလးေတြတြင္ ဆြဲပါ။

• စက္၀ိုင္းAႀကီးAေသးက လူပုဂ◌ၢ ိဳလ္ Aဖြဲ႕Aစညး္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ Aေရးပါမႈကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႕
စက္၀ိုင္း Aရြယ္Aစားေတြကို ညိွဖို႕နဲ႕ နိႈင္းယွU္ဖို႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူေတြကို ေမးျမန္းတိုက္တြန္းပါ။

• စာရြက္ခ်ပ္ႀကီး Aလယ္မွာ ေက်းရြာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စက္၀ိုင္းႀကီးဆြဲပါ။

• ဘယ္သူ ဘယ္Aဖြဲ႕Aစညး္က သူတို႕Aတြက္ ဘယ္ေလာက္ Aေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ေမးျမန္းပါ။ စက္၀ိုင္းခ်ပ္မ်ားကို
ေနရာခ်ပါ။

• စက္၀ိုင္းေတြရဲ႕ AနီးAေ၀း ကြာျခားခ်က္က ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မႈ Aတိုင္းAတာကို ျပပါတယ္။ ပိုနီးေလ ပိုခ်ိတ္ဆက္မႈ
ရွိေလ၊ ပိုေ၀းေလ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုနည္းေလ။

• ေ၀းေနတဲ့ စက္၀ိုင္းမ်ား= ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိ

• ထိစပ္မႈ ရွိေနတဲ့ စက္၀ိုင္းမ်ား= တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု Aသင္းAခ်က္Aလက္ ျဖန္ႈေ၀မႈရွိ။

• Aနည္းငယ္ ထပ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းမ်ား= ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ႕ Aခ်ိဳ႕ရွိ။

• Aမ်ားႀကီး ထပ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းမ်ား= ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ Aမ်ားAျပားရွိ။

• မတူညီတဲ့ လူပုဂ◌ၢ ိဳလ္ Aဖြဲ႕Aစညး္ေတြဆီက ဘယ္လို နည္းလမ္းမ်ိဳးေတြနဲ႕ Aက်ိဳးေက်းဇူးရလဲ ဆိုတာကို ေမးပါ။





• ေဒသခံေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ Aခ်က္မ်ား
• ဘယ္Aဖြဲ႕Aစည္း/Aုပ္စေုတြက ေက်းရြာAုပ္စုနဲ႕ ပူးေပါင္းပၚီ Aလုပ္လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသလဲ။

• ဘယ္Aဖြဲ႕Aစည္း Aုပ္စုေတြက Aေရးႀကီးဆံုးလို႕ ထင္ပါသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။
• ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႕ ပတ္သတ္တာေတြ၊ သတင္းAခ်က္Aလက္ေတြ၊
ကာကြယ္ႏိုင္မႈေတြ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစမႈေတြ ငါးဖမ္းလုပ္ငနး္နဲ႕
ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေတြ Aေၾကာင္းကို
ဘယ္Aဖြဲ႕ေတြက Aဓိက Aေၾကာင္းၾကား ေထာက္ပံ့ေပးပါသလဲ။

• မည္သည့္Aဖြဲ႕Aစည္းေတြက Aတူတစ္ကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။
• မည္သည့္Aုပ္စုေတြက ငါးလုပ္ငနး္နငွ့္ ငါးေမြးျမဴေရးက႑Aတြက္ Aတူတစ္ကြ
ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။

• Aတူတကြ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Aုပ္စု/AဖြဲA့စည္း/လူမ်ားကို
ေရးျပပါ။

• Aဖြဲ႕Aစည္းျကီးမ်ားနွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ Aတူတစ္ကြ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႕Aတြက္ ဘယ္လိုကန့္သတ္ခ်က္ေတြက ေျဖရွင္းဖိ႕ု
ခက္ခဲပါသလဲ။



Venn ကားခ်ပ္
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ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ Aသံုး၀င္ပါတယ္
ရႈေထာင့္ 1 = စက္၀ိုင္း Aရြယ္Aစား(importance)
ရႈေထာင့္ 2 = စက္၀ိုင္းခ်ငး္ နီးကပ္မႈ(frequency of interrelationship & 

linkages)

• ေ၀းကြာေနေသာ စက္၀ိုင္မ်ား= ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိ
• ထိကပ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းမ်ား= သတင္းAခ်က္Aလက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိ
• Aနည္းငယ္ ထပ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းမ်ား= ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ Aနည္းငယ္ရွိ

• Aမ်ား ထပ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းမ်ား= ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပူးေပါင္းခ်မွတ္

ရႈေထာင့္ 3 = ဆက္စပ္ေနေသာ stakeholders Aုပ္စု ကို Aေရာင္တူျဖင့္
ေဖာ္ျပပါ။



Venn ကားခ်ပ္
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လုပ္ငန္းတာ၀န္ . U ီးစားေပး ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူ မ်ားႏွင့္
Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

11

EAAM

A စိုးရ
aquaculture 

department, လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး agency A ႀကံေပး

NGOs, universities, 
research centres, 

မိရိုးဖလာ
ေခါင္းေဆာငမ္်ား

Aquaculture ကို မွီခိုသူမ်ား
သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင,္ 
သားေပါက္လုပ္ငနး္, 
ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပင္န္း, 

ကုန္သည္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး agency, 
တိရစၦာန္ က်န္းမာေရး

service, FDA 

A ျခား A သံုးျပဳသူမ်ား
agriculture, forestry, 
land conservation, 
fishery, tourism, 

construction, industry, 
transport

Aquaculture
farmer groups, 

aquaculture 
associations



လုပ္ငန္းစU္ - stakeholder ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို
ေရြးထုတ္ျခင္း
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1. Venn diagram နည္းလမ္းကို A သံုးျပဳျခင္းA ားျဖင့္
stakeholders မ်ားA ၾကား A တြင္းပိုင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တယ္။

2. A ားေကာင္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈက
ဘာေတြ ျဖစ္ႏိုင္လဲ။



A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြးပါ

- မိမိတုိ့ A ဖြဲ ့မွ လုပ္ငန္းစU္ တစ္ခု ကုိ Uပမာ ယူျပီး
Venn ပံုစံကုိ A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြး ပါ။

- A ဖြဲ ့(၅) ဖြဲ ့



က်ား၊မမ်ား၏ A ခန္းက႑မ်ားကို ေလ့လာျခင္း
(Gender Role)



• က်ား(မ)မ်ား၏ A ခန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

• ေယဘုယ်A ားျဖင့္ က်ား(မ)မ်ား၏ A ျပဳA မူမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား

လႊမ္းၿခံဳေနေသာ လူမႈေရးA ခန္းက႑မ်ားတြင္ က်ား(မ)မ်ားတြင္ရွိေသာ

A ေျခခံလူမ်ားလက္ခံနိုင္ရန္နွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ (သို့မဟုတ္) 

A မွန္တကယ္နွစ္လိုဖြယ္ရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဉ္းစားျခင္းျဖစ္သည။္



ဘယ္သူေတြနွင့္ ေဆြးေႏြးမလဲ? 

• ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳA မ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊

ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား



ရည္ရြယ္ခ်က္

• A မ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ A မ်ိဳးသားမ်ား၏ A သက္ရွင္ရပ္တညမ္ႈမ်ားတြင္

ကြဲျပားျခားနားမႈသေဘာထားမ်ားကိုရယူျပီး၊ A မ်ိဳးသမီးမ်ားA တြက္

လူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရး မညီမွ်မွဳ/တရားမွ်တမွဳမရွိျခင္းမ်ားကို

တန္းတူA ခြင့္A ေရးမ်ားေပါင္းစညး္ရရွိနိုင္ရန္။



လုပ္ေဆာင္ပံုA ဆင့္ဆင့္

(၁)  က်ား/မမ်ား၏ A ဓိကတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေရးပါ။

(၂) သင္၏ မိသားစုတြင္ ဝင္ေငြA တြက္ မည္သူေတြက ဉီးေဆာင္ေနသလဲ။

(၃) မည္သည့္A ခန္းက႑တြင္ A ေရးၾကီးၿပီး၊ မည္သူေတြက ဉီးေဆာင္ေန

ပါသနည္း။



နမူနာ ပံုစံ
လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ား

လက္ရွိA ေျခA ေန သဘာဝေဘးA ႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနစU္
A ေတာA တြင္း (ၾကံဳဖူး/ ခန္႔မွန္း) 

ေဘးA ႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ျပီး ေနာက္ပိုင္း
(A ေတြ႔A ၾကံဳ/ ခန္႔မွန္း ) 

က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ





A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြးပါ

- မိမိတုိ့ ၏ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသတစ္ခု ရွိ လုပ္ငန္းစU္
တစ္ခု ကုိ A ေျချပဳျပီး Gender Role  ပံုစံကုိ
A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြး ပါ။

- A ဖြဲ ့(၅) ဖြဲ ့



A ခက္ခဲျပႆနာမ်ားA ားေဖၚထုတ္ျခင္း/ 
A ခက္ခဲျပႆနာသစ္ပင္

Problem census/problem tree



ရည္ရြယ္ခ်က္
• ေက်းရြာလူထ၏ု A ခကခ္ဲျပႆနာမ်ား သတ္မွတ္
ေဖၚထတု္ ႏုိင္ရန္၊ ဆန္းစစ္ေလလ့ာႏုိင္ရန္ႏွင့္ A ဆင့္
သတ္မွတခ္ြဲျခားႏုိင္ရန္ A ျပင္၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ
ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား A ား ေဖာ္ထတုႏ္ုိင္ရန္။



လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစU္A ဆင့္ဆင့္

၁။ ပါဝင္သူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားA ခ်င္းခ်င္း
မိတ္ဆက္ပါ။
၂။ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
လုပ္ငန္းစU ္မ်ားA ားရွင္းျပပါ။
၃။ A စုA ဖြ႔ဲသည္ တစ္သားတည္းျဖစ္သည့္A ဖြ႔ဲျဖစ္ရမည္။ (Uပမာ-
ေရလုပ္သား၊ ငါးေမြးေတာင္သူ A စရွိသည္)
၄။ A ခက္ခဲျပႆနာမ်ားA ားေဖၚထုတ္ပါ။
၅။ A ခ်က္A လက္မ်ားA ားစုေပါင္းျပီးေဆြးေႏြးပါ။
၆။ A ဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
၇။ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားA ားA ေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါ။



ဘယ္သူေတြန႔ဲျပဳလုပ္မလဲ?

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား



ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာA ခက္ခဲျပႆနာေတြကဘာေတြလ?ဲ

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာA ခက္ခဲျပႆနာေတြကဘာေတြလ?ဲ

PROBLEM



ျပႆနာသစ္ပင္ နမူနာပံုစံ
ပင္မ ျပ◌နႆာမ်ား
ဘာေတြရွိလဲ

ဘယ္သူေတြကုိ
သက္ေရာက္ ေနတာလဲ

ဘယ္A ခ်နိ္ (ရာသီ)
ေတြမွာ ျဖစ္တာလဲ

ဘယ္လုိမ်ိဳ း
သက္ေရာက္တာလဲ

ျဖစ္ေစေသာ
A ေၾကာင္းA ရာ
ေတြက ဘာလဲ

ဘယ္လုိ ေျဖရွႈင္းမလဲ



ျပႆနာသစ္ပင္

A ခက္ခဲျပႆနာ

ျဖစ္ပြားရသည့္A ေၾကာင္းA ရင္း

A က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား



ျပႆနာသစ္ပင္



ျပႆနာသစ္ပင္

ျဖစ္ေစေသာ
A ေၾကာင္းA ရာမ်ား

A ဓိက ျပသနာ

သက္ေရာက္မႈမ်ား



ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ား

1. ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမူေရးလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္စU္က ရင္ဆိုင္ေတြ့ျကံုခဲ့ရေသာ ျပႆနာ မ်ားကို ေရးခ်ပါ။

2. A ဓိက ျပႆနာမ်ားနွင့္ ဒုတိယ A ေရးျကီးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

3. ဘာေျကာင့္ျပႆနာတိုင္းကA ေရးျကီးပါသလဲ။

4. ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီA တြက္ ျဖစ္ပြားရသည့္A ေၾကာင္းA ရင္းနွင့္ A က်ိုးသက္ေရာက္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။

5. ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ A ေျဖမ်ားA တြက္ ေရလုပ္သား/ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားမွမည္သည့္A ၾကံညဏ္မ်ားေပး
ျခင္ပါသလဲ။

6. သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ေရလုပ္သား/ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား နွင့္ A ခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းမ်ားျဖင့္ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္း
စီကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ မည္သည့္A ကူA ညီမ်ားကို လိုA ပ္ပါသလဲ။

7. မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းရမည္နည္း။

8. သင့္A ေတြ့A ျကံုA ရ မည္သည့္ျပႆနာက ေျဖရွင္းရ A ခက္ခဲဆံုးျဖစ္သနည္း။

9. မည္သည့္ျပႆနာက ေျဖရွင္းရA လြယ္ဆံုးနွင့္ A ခက္ဆံုးျဖစ္သနည္း။ ဘာေျကာင့္လဲ။ သင္
မည္ကဲ့သို့ထင္ပါသနည္း။



A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြးပါ

- မိမိတုိ့ ၏ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသတစ္ခု ရွိ လုပ္ငန္းစU္
တစ္ခု ကုိ A ေျချပဳျပီး Problem Tree ပံုစံ တစ္ခု ကုိ
A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြး ပါ။

- A ဖြဲ ့(၅) ဖြဲ ့



A ားသာခ်က္ A ားနည္းခ်က္ A လားA လာ
နွင့္ ထုိးနွက္မွဳ မ်ားကုိ စနစ္တက် ဆန္းစစ္ျခင္း

(SWOT Analysis)



• ေက်းရြာA တြင္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားA လုိက္ A ားသာခ်က္၊ A ားနည္းခ်က္
မ်ားကုိ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ျပီး၊ ျပင္ပမွ ရရွိလာနုိင္ေသာ A ခြင့္A လမ္းနွင့္ ထုိးနွက္
ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ ေလ့လာ ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။



ရည္ရြယ္ခ်က္

• ေက်းရြာ A တြင္း လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားA လုိက္ ရွိေနေသာ A ားသားခ်က္ နွင့္
A ားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ ေလ့လာနုိင္ေစရန။္

• ျပင္ပမွ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ A ခြင့္A လမ္းမ်ားနွင့္ ျခိမး္ေျခာက္မႈ မ်ားကုိ
ဆန္းစစ္ေလ့လာနုိင္ေစရန္။

• SWOT ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းမွ - A ေကာင္းဘက္သုိ့ U ီးတည္သည့္ A တူတကြပူူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္လာနုိင္ျပးီ၊ A ဆုိးဘက္သုိ့ U ီးတည္ေနေသာ
ျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားကုိ သက္သာေစရန္ (သုိ့) ေရွာင္ရွား နုိင္ေစရန္။



A ားသာခ်က္၊ A ားနည္းခ်က္၊ A ခြင့္A လမ္း နွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကုိ
စနစ္တက် ဆန္းစစ္ျခင္း

A ားသာခ်က္မ်ား ?? A ားနည္းခ်က္မ်ား ??

A ခြင့္A လမ္းမ်ား ?? ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ??



လုပ္ေဆာင္ပံု A ဆင့္ဆင့္

• ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေနေသာ A ဖြဲ ့A စည္း၏ A ားသာခ်က္မ်ားကုိ ေရးခ်ပါ

• ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေနေသာ A ဖြဲ ့A စည္း၏ A ားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေရးခ်ပါ

• ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေနေသာ A ဖြဲ ့A စည္း၏ ရရွိနုိင္ မည့္ A ခြင့္A လမ္းမ်ားကုိ ေရးခ်ပါ

• ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေနေသာ A ဖြဲ ့A စည္းA ေပၚ သက္ေရာက္နုိင္ေသာ
ထုိးနွက္မွဳမ်ားကုိ ေရးခ်ပါ

• A ားသားခ်က္မ်ားနွင့္ A ခြင့္A လမ္း A ား A ေကာင္းဘက္သုိ့ သတ္မွွတ္ ဆံုးျဖတ္ပါ

• A ားနည္းခ်က္နွင့္ ထုိးႏွက္ခ်က္မ်ားA ား A ဆုိးဘက္ A ျဖစ္ သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ပါ



နမႈနာ ေဖာ္ျပျခင္း

မိမိတုိ ့လုပ္ကုိင္ေနေသာ ငါးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္း၊ ငါး/လယ္သမား လုပ္ငန္း မ်ားA လုိက္

• လူA ရင္းA ျမစ္၊ သဘာ၀ A ရင္းA ျမစ္၊ ေငြေၾကးA ရငး္A ျမစ္၊ ရုပ္၀တၳဳ A ရင္းA ျမစ္၊ လူမႈေရး
A ရင္းA ျမစမ္်ား A ားေကာင္းျခင္းမ်ား (A ားသာျခင္းမ်ား)။ (Asset Pentagon ကုိ ၾကည့္ပါ)။

• ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား မရွိျခင္း (ငါးဖမ္းျခင္း၊ စက္ျပင္ျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) စုိက္(ေမြး)လုပ္ငန္း
မလုပ္တတ္ျခင္း စသျဖင့္)၊ A ရည္A ေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား မထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း၊ ေစ်းကြတ္၏
လုိA ပမ္ႈကုိ ျဖည့္တင္းနုိင္ေသာ စြမ္းA ား မရွိျခင္း၊ စက္ပစၥည္း မ်ား မေကာင္းျခငး္ (စသျဖင့္)
မိမိလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ A ားနည္းခ်က္မ်ား။ (Asset Pentagon ကုိ ၾကည့္ပါ)။

• ေစ်းေကာင္း ေပးလာျခင္း၊ ေစ်းေကာင္း ရရွလိာျခင္း၊ နည္းပညာနွင့္ A ေထာက္A ပံမ့်ား (စက္၊
ပိုက္မ်ား) ပုိမို A ားေကာင္းလာျခင္း၊ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား ပုိမုိ ျမန္ဆန္ A ားေကာင္း
လာျခင္း (Uပမာ- ေစ်းကြက္ သတင္း) (စသျဖင့္) မမိိလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
A ခြင့္A လမ္းမ်ား။ (Venn diagram & Resource Matrix ကုိ ၾကည့္ပါ)။

• ရာသီUတု ေျပာင္းလဲလာမွဳနွင့္ သဘာ၀ ေဘးA ႏၲရာယ္မ်ား ထုိးနွက္မႈ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွားပါး
လာျခင္း၊ (စသျဖင့္) မိမိလုပ္ငန္းA ေပၚ သက္ေရာက္လာေနေသာ ၊ သက္ေရာက္လာနုိင္ေသာ
ျခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ား။ (Hazards and Resource Mapping & Problem Tree ကုိ ၾကည့္ပါ)။



နမႈနာ ပံုစံ ေဖာ္ျပျခင္း

• ၁။ (A ခြင့္A လမ္းနွင့္ A ားသာခ်က္)  A ခြင့္A လမ္းမ်ားA ား ရယူနုိင္ေစရန္ A ားသားခ်က္ ကုိ A သံုးျပဳရန္
• ၂။ (A ခြင့္A လမ္းနွင့္ A ားနည္းခ်က္)  A ခြင့္A လမ္းမ်ားA ား ရယူနုိင္ေစရန္ A ားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သိရွိ
ေက်ာ္လႊားနုိင္ေစရန္

• ၃။ (ထုိးနွက္ခ်က္ ႏွင့္ A ားသားခ်က္) ထုိးနွက္ခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ A ားသားခ်က္မ်ားကုိ A သံုးျပဳရန္
• ၄။ (ထုိးနွက္ခ်က္နွင့္ A ားနည္းခ်က္) ထုိးနွက္ခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ႏွင့္ A ားနည္းခ်က္မ်ားကုိ
နည္းပါးေစရန္ …. ဆန္းစစ္ပါ။ A စီA ရင္ခံ စာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပပါ။

A တြင္း A ားသာခ်က္ မ်ား
 ….
 ….
 ….

A ားနည္းခ်က္ မ်ား
 ….
 ….
 ….

A ျပင္ A ခြင့္A လမ္းမ်ား
 ….
 ….
 ….

ထုိးနွက္ခ်က္မ်ား
 ….
 ….
 ….



A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြးပါ

- မိမိတုိ့ ၏ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသတစ္ခု ရွိ လုပ္ငန္းစU္
တစ္ခု ကုိ A ေျချပဳျပီး SWOT analysis ပံုစံကုိ
A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြး ပါ။

- A ဖြဲ ့(၅) ဖြဲ ့



A ခ်ိန္ကာလျပလမ္းေၾကာင္းမ်ား
Historical Timeline



ရည္ရြယ္ခ်က္

• ေဒသခံလူထုမွတစ္ဆင့္ A တိတ္A ျဖစ္ပ်က္မ်ားA နက္A ဓိကက်ေသာ
A ျဖစ္ပ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္။

• ေဒသခံမ်ားရွိလက္ရွိA ေၾကာင္းA ရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္
သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုနားလည္ရန္။

• မိမိစိတ္ဝင္စားေသာ A ေၾကာင္းA ရာမ်ား (Uပမာ-ငါးလုပ္ငန္း ၊
ငါးေမြးျမဴေရး ၊စသည္ျဖင့္) ႏွင့္ ပက္သက္၍
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္။



လုပ္ေဆာင္ပံုA ဆင့္ဆင့္

• ရြာ၏သမိုင္းေၾကာင္းကိုစိတ္ဝင္တစားေျပာျပႏုိင္တဲ့သက္ၾကီးရြယ္A ုိမ်ား၏A ကူA ညီA ားရယူပါ
ီA ားရယူပါ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔မွစတင္၍ေဆြးေႏြးပါ။

• ေဆြးေႏြးစU ္ လက္ရွိေျမပံုႏွင့္ ယခင္A ေျခေနတို႔ကြာျခားခ်က္A ားေဆြးေႏြးပါေစ။ A ဓိ
ကေျပာင္းလဲမႈမ်ားA ား မွတ္သားျခင္း ႏွင့္ A ေျခခံA ေၾကာင္းA ရာမ်ားA ား
သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏုိင္ရန္A ားေပးပါ။

• ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားေပၚတြင္A ေျခခံ၍ လက္ရွိA ေျခေနတိုင္းဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္သြားပါကေနာင္လာမည့္ A နာဂတ္ ႏွစ္ ၂၀-၃၀
တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္A ေျခေနမ်ားA ားေဖၚထုတ္ရန္။

• A ခ်ိန္ျပမ်U ္း ႏွင့္ပက္သက္ျပီးပါဝင္သူမ်ားA ားဆန္းစစ္ခိုင္းပါ၊ ျပန္လည္ထင္ဟပ္ခိုင္းပါ။



Uပမာ



ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ား
၁။ ရြာမွာ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္A ခ်ိန္မွာစတင္ခဲ့ပါသလဲ။

၂။ စတဲ့A ခ်ိန္တုန္းကဒီရြာမွာ ငါးဖမ္းသမား ဘယ္နွစ္ေယာက္နဲ႕ ငါးေမြးကန္ဘယ္နွစ္ကန္ရွိခဲ့ပါသလဲ။

၃။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႕ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ A ဓိကေဘးA နၱရာယ္က ဘာလဲ။ ဘယ္A ခ်ိန္မွာျဖစ္လဲ။

၄။ ေဘးA နၱရာယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုတံု႕ျပန္ခဲ့လဲ။ ဘယ္လို ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ သံုးခဲ့လဲ။

၅။ A ျခားငါးဖမ္းသမားမ်ားနွင့္ A တူတစ္ကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိခဲ့ဖူးလား။ တကယ္လို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ရင္
ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲတ့ာလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။

၆။ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္တဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္ တိုးတက္လာတာမ်ိဳးဒါမွမဟ ုတ္ ဆုတ္ယုတ္သြားတာမ်ိဳး
ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ဖူးပါသလား။

၇။ ဒီရြာမွာ A ဓိကA ထိA မိ A မ်ားဆံုးငါးက ဘာငါးေတြလဲ။ ေမြးျမဴေရးA တြက္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လို ငါးမ်ိဳးစိတ္ကို
A ဓိကေမြးျမဴၾကလဲ။

၈။ ရာသီဉတုေျပာင္းလဲလာတဲ့ A ေနA ထားေတြကို သတိထားမိပါသလား။ (Uပမာ A ပူခ်ိန္၊ မိုးေရခ်ိန္၊ ရာသီဉတု၊ ဆားငံေရဝင္မႈ၊
ေရမ်က္နွာျပင္၊ ေရရရွိမႈ၊ ဒီေရA စရွိသျဖင့္)။ A ဓိက ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။

၉။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္နဲ႕ ႏိႈင္းယွU္ရင္ ငါးသယံဇာတ (တိုးတက္ျခင္း/ဆုတ္ယုတ္ျခင္း) A ေနA ထားက ဘယ္လို ရွိပါသလဲ။ရွိသလား။
ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။

၁၀။ ေနာင္လာမဲ ့A နာဂတ္မွာလဲ ရာသီUတုေျပာင္းလဲျခငး္ေတြ ျဖစ္ေပၚနိုင္တယ္လို႕ ထင္ပါသလား။

၁၁။ တကယ္လို႕ ရာသီUတုေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မႈေတြ ၿပဳလုပ္မလဲ။ A ရင္တုန္းက လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့
နည္းလမ္းေတြကို A သံုးျပဳမလား (ဒါမွမဟ ုတ္) ေရွ႕ေလွ်ာက္ ပိုမိုေA ာင္ျမင္ေA ာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလား။



A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြးပါ

- 1985 ခုနွစ္မွ စတင္ျပီး သင္ သိရွိမွတသ္ားဖူးေသာ
သဘာ၀ ေဘးA ႏၱရာယ္/ ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္မႈ
ျဖစ္စU္မ်ားကုိ A ခ်ိန္ကာလ A ပုိင္းA ျခားA လုိက္
ေရးသား ေဖာ္ျပပါ။

- A ဖြဲ ့A ား လံုးပါ၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က။္



ေက်းဇူးတင္ပါသည္
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