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Outline

• ရာသီဥတု ေဖာက္ျပနမ္ႈ နွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳလုပ္ျခငး္
ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခငး္

• သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား အား
စနစ္တက် စီမံေဆာက္ရြက္ျခင္း။

• စုေပါငး္ စီမံ ေဆာငရ္ြက္ျခင္း (Integrated CCA-DRM-EAFM-
EAAm) 



အစီအစဥ္ ေရးဆြျဲခင္း (နည္းလမ္း တခ်ိိဳ )့
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မိတ္ဆက္ ေျပာၾကားသင့္ေသာ စကား
• FishAdapt စီမံကိန္း - FAO & DOF & KMSS partner

• မိတ္ဆက္ (ဘယ္သူ / ဘယ္ဠာန / အဖြဲ ့အစည္း)

• စီမံကိနး္ ေနရာ - ရန္ကုန္တိုငး္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရခုိငျ္ပည္နယ္ (ရြာေပါင္း ၁၂၀) 
• က႑ (၄) ရပ္ - ဥပေဒျပဳေရး (ျပင္ဆင္မြန္းမေံရး)၊ ဖမ္းဆီးေရး (ေဂဟစနစ္

ေကာင္းမြနေ္စျခင္း)၊ ေမြးျမဴေရး (ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစျခငး္)၊ အသိပညာ
ျပန့္ပြားေရး

• ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဆုိခဲ့ပါ က႑ (၄) ရပ္ ကို အေျခခံျပီး၊ ေက်းရြာလထူု အေျချပဳ
ရာသီဥတု ေဖာကျ္ပနမ္ႈ နွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပဳလုပ္နုိင္လာ ေစရန္ ႏွင့္
သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်းရြာအေျချပဳ စီမံခန့္ခြဲ
လာနုိင္ေစရန္ (အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ဖုိ့ ေက်းရြာ အထိ လာေရာက္) 
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လုပ္ေဆာင္ပုံ အဆင့္ဆင့္
- ေက်းရြာ၏ ထိခုိက္လြယ္မႈ မ်ားကို စစ္ေဆးျခငး္ (VA)

- ေက်းရြာ၏ လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းအား ကုိ ဆန္းစစ္ ျခင္း (အတိတ္သမုိငး္ေၾကာငး္ျပ
လမ္းေၾကာငး္ (Historical timeline)၊ ျပသနာ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခငး္ (problem 
tree) ၊ SWOT ေဖာ္ထုတ္ျခငး္၊ က်ားမ က႑ Gender role ေဖာ္ထုတ္ျခငး္)

- အဖြဲ ့အစည္း နွင့္ ဆက္စပ္ ပတသ္တ္သူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခငး္ (Venn diagram)

- CBCCA နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခငး္ (ဇယားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခငး္ကို
ေနာက္သငခ္နး္စာတြင္ ဆက္လက္ ေဖာျ္ပေပးမည)္

- စုေပါငး္ စီမံျခင္း (integrated CBCCA-DRM-EAFM-EAA) ကုိ ေဖာ္ထုတျ္ခငး္
(ေနာက္သငခ္နး္စာတြင္ ေဖာ္ျပ ေပးမည္)



CBCCA DRM Plan ကို ေရးသားႏိုင္ပါၿပ။ီ
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ျပႆနာသစ္ပင္ နမူနာပုံစံ
ပင္မ ျပ◌နႆာမ်ား
ဘာေတြရွလဲိ

ဘယ္သူေတြ
ြကို
သက္ေရာက္
ေနတာလဲ

ဘယ္အခ်နိ္
(ရာသီ)
ေတြမာွ
ျဖစတ္ာလဲ

ဘယ္လိုမ်ိဳး
သက္ေရာ
ာက္တာလဲ

ျဖစေ္စေသာ
အေၾကာင္
းအရာ
ေတြက
ဘာလဲ

ဘယ္လို
ေျဖရွႈငး္မလဲ



VA ဇယားျဖင့္ ရိုးရွင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ျခငး္

ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပနမ္ႈေၾကာင့္
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
ျဖစေ္ပၚျခငး္ ၊ သဘာ၀
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

ထိခိုက္လြယ္ေသာ
ေနရာမ်ား/
အဖြဲ ့မ်ား/
ေဂဟစနစ္ မ်ား

DRM
လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ား

CCA
လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ား -



(လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား) အေျဖ သစ္ပင္ နမူနာပုံစံ
ျပသနာမ်ား
(ထိခုိုက္ မႈ
အေျခအေန
နမ်ား)

ယခင္က
ျပဳလုပ္ခဲေ့သာ
နည္းလမး္မ်ား
/ မိရုိးဖလာ
နည္းလမး္မ်ား

ယခု
ျပဳလုပ္ေနေ
နေသာ
နည္းလမ္
္းမ်ား

ေရွ ့ အနာဂတ္
တြင္ ဘာေတြ
လုပ္ေဆာငဖ္ုိ့
/ 
နည္းလမး္ေတြ
ရွိသလဲ။

(ယခု
ျပဳလုပ္ေနေသာ
နည္းလမး္မ်ားတြင္
) ဘယ္လို
အခက္အခဲ
အတားအဆီေတြ
ရွိသလဲ

ေရတို
အက်ိဳး
ရလဒ္ က
ဘာေတြ
ရမလဲ။

ဘယ္သူ ။
ဘယ္အဖြဲ ့ေတြနဲ ့
လုပ္မလဲ

ေဂဟနစ္
ေကာင္းမြနေ္ရး
-
-
-
လူသားဘ၀
သာယာ၀ေျပာ
ာေရး
-
-
-
ေကာငး္မြန္
န္ေသာ
အုပ္ခ်ဳ႔ပေ္ရး
-
-
-



စုေပါင္း စီမံ ေဆာက္ရြက္ျခင္း
(Integrated CCA-DRM- EAFM-EAA)
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ေဖာ္ထုတ္ျခငး္ နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့
ျပသနာ ေဖာ္ျပခ်က္

CCA 
နည္းလမ္
္းမ်ား

လုပ္ေဆာ
ာင္ခ်က္
ပန္းတိုင္
(Goal)

လုိအပ္ေသာ
လုပ္ေဆာက္ခ်က္
(အေသးစိတ္
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား)

လုိအပ္ေသာ
တာ၀န္ခံမႈမ်ား
(ယူနစ္မ်ား/ 
အဖြဲ ့အစည္
္းမ်ား/ လူမ်ား)

လုိအပ္
္ေသာ
Roles 
မ်ား

လုိအပ္ေသာ
အရင္းအျမ
မစ္မ်ား / 
နည္းပညာ
ာမ်ား/
မူ၀ါဒမ်ား/ 

ရရိွလာန္ိုင္
င္ေသာ
ရလဒ္
(ေရတို -
ရလဒ္
ဘာေတြ
ရလာမလဲ)

ေငြေၾကးနွင့္
/ရန္ပံုေငြ
မ်ား
(ဘယ္က
ရနိုင္မလဲ)

၁။ ရာသီဥတု ေဖာကျ္ပန္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို တ့ုံျပန္ ေဆာက္ရြက္ရန္ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ၊ စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ား ရွိျခင္း။

၂။ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားကုိ သိရွိျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ သတင္းေပး ျခင္း ႏွင့္ ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ။

၃။ ထိခုိက္ျခင္းကုိ သက္ေသာ ေစရန္ ရင္းႏီွးျမဳပ္နံွျခင္း ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ ။

၄။ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မီွခိုေနရေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို
ၾကိဳတင္ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တံု့ျပနေ္ဆာက္ရြကျ္ခင္း။



ေဖာ္ထုတ္ျခငး္ နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့
ျပသနာ ေဖာ္ျပခ်က္

DRM 
နည္းလမ္
္းမ်ား

လုပ္ေဆာ
ာင္ခ်က္
ပန္းတိုင္
(Goal)

လုိအပ္ေသာ
လုပ္ေဆာက္ခ်က္
(အေသးစိတ္
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား)

လုိအပ္ေသာ
တာ၀န္ခံမႈမ်ား
(ယူနစ္မ်ား/ 
အဖြဲ ့အစည္
္းမ်ား/ လူမ်ား)

လုိအပ္
္ေသာ
Roles 
မ်ား

လုိအပ္ေသာ
အရင္းအျမ
မစ္မ်ား / 
နည္းပညာ
ာမ်ား/
မူ၀ါဒမ်ား/ 

ရရိွလာန္ိုင္
င္ေသာ
ရလဒ္
(ေရတို -
ရလဒ္
ဘာေတြ
ရလာမလဲ)

ေငြေၾကးနွင့္
/ရန္ပံုေငြ
မ်ား
(ဘယ္က
ရနိုင္မလဲ)

၁။ ရာသီဥတု ေဖာကျ္ပန္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို တ့ုံျပန္ ေဆာက္ရြက္ရန္ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ၊ စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ား ရွိျခင္း။

၂။ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားကုိ သိရွိျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ သတင္းေပး ျခင္း ႏွင့္ ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ။

၃။ ထိခုိက္ျခင္းကုိ သက္ေသာ ေစရန္ ရင္းႏီွးျမဳပ္နံွျခင္း ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ ။

၄။ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မီွခိုေနရေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို
ၾကိဳတင္ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တံု့ျပနေ္ဆာက္ရြကျ္ခင္း။



DRM 
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား

CCA 
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား

EAFM 
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား

EAA 
လုပ္ေဆာငခ္်
်က္မ်ား

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္
ထားေသာ
လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ား ကို
ခ်ေရးပါ။

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္
ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို ခ်ေရးပါ။

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္
ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို ခ်ေရးပါ။

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္
ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို ခ်ေရးပါ။



တူညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခြျဲခားျခင္း

1. DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစဥ္  တူညီ 

2. DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစဥ္  မတူညီ 

3. DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစဥ္  တူညီ (အေရးၾကီး)

သ့ိုေသာ္ EAFM/EAA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မလုပ္နုိင္ / မပါ၀င္ (ဒါဆုိ
တျခားမည္သုိ့ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးပါ)

 DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစဥ္  တူညီ (အေရးၾကီး)

EAFM/EAA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္နုိင္ / ပါ၀င္



အ၀န္းအ၀ိုင္းနယ္ပယ္ ျပဳလုပ္ ျပီးေနာက္

• Stakeholders မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ မွ်ေ၀ပါ။

• Stakeholders မ်ား သည္ သင္တုိ႕ မေမးခဲ့မိတဲ့ က်န္ရွိေနတဲ့
အဖိုးတန္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္သည္။

• ဒါဟာ ေနာက္ဆံုးမဟုတ္ဘူးဆိုတာကုိ သတိရပါ။ ျပီးေတာ့
သတင္းအခ်က္ေတြ ရရွိလာ သည္ ႏွင့္ အမွ် အခ်ိန္ပုိင္း အလိုက္
ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ျပီး ၊ ေပါင္းထည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည။္
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Stakeholders မ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀ျခင္း
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ဗင္ပံုစံ ေရးဆြဲျခင္း အားျဖင့္
Stakeholders ေတြကို သိရွိျပီး၊
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား
မွ်ေ၀ပါ။

ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ားကို
မွ်ေ၀ပါ။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္း

အစီအစဥ္ကို အဓိက Stakeholders 
မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူပါ။

အမွားမ်ား ႏွင့္ ကြာဟ ခ်က္မ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ရန္ Stakeholders ေတြကို
ေမးျမန္းျခင္း အားျဖင့္ ေနာက္ခံ
အခ်က္အလက္မ်ား ေဆြးေႏြးပါ။
က်ယ္ျပန့္ေသာ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ။
လိုအပ္ပါက ထိန္းညွိမႈ ျပဳလုပ္ပါ။



မည္သ့ို စီမံခန့္ခြဲမႈ ျပဳရမည္နည္း??
• အစီအစဥ္မ်ားကို မည္က့ဲသုိ့ စီမနံုိငသ္နည္း။ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလ။ဲ

• ဥပမာ၊ ေက်းရြာ ဖြ ံ့ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား (VDP) နွင့္ ေပါငး္စပ္ ျပဳလုပ္နုိင္သလား??

• ဥပမာ၊ ျမိဳ့နယ္အဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ့်ာခ် ေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္
ျပဳလုပ္နုိင္သလား ??

• ဥပမာ၊ FishAdapt စီမံကိနး္၏ ျပဳလုပ္ေဆာက္ရြကခ္်ကမ္်ား /ေထာက္ပံ့ မႈမ်ားနွင့္
အစီအစဥ္ ကုိ အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္မည္လား ??

• ဥပမာ၊ ေရရွည္ဖြ ံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစ၇န္ ေက်းရြာလူထုမွ စုေပါင္း ပါ၀င္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား
လိုအပ္မည္လား ??

ေကာငး္မြနေ္သာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပမ္ႈ

ေဂဟစနစ္
ေကာငး္မြနေ္ရး

လူသား ဘ၀
သာယာ ၀ေျပာေရး



CCA & DRM အစအီစဥေ္ရးဆြဲျခငး္ႏင့္ွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခငး္ကို ျပသေသာ ပုံစံ

Adopted from: FAO 627 Chapter 25: Methods and tools for climate change adaptation in fisheries and aquaculture. Florence Poulain, Amber Himes-Cornell and Clare Shelton.

လက္ရွိ (ယခ)ု အနာဂတ္ေရတိုကာလ (၂၀၂၅)
ေဘ

းအ
ႏၱရ

ာယ္ လက္ရွိရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္မႈ/ 
ဆိုးရြာျဖစ္စဥ္ မ်ား ႏွင့္
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚမႈ
လမ္းေၾကာင္း; လက္ရွိ
ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား
ၾကိမ္နွုန္းနွင့္
ျပင္းအားပါ တိုးလာ/
ေဘးအႏၱရာယ္
အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ

အနာဂတ္ ၾကီးမားေသာ
ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲနုိင္မႈ, 
ဘးအႏၱရာယ္ အသစ္မ်ား
(သ့ိုေသာ္ မေသခ်ာမႈ ျမင့္မား နုိင္)

DR
M

ႏွင
့္C

CA
 အ

စီအ
စဥ

္ေရ
းဆ

ြဲ အေရးၾကီးေသာ DRM ႏွင့္ CCA 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း/ 
လုပ္ေဆာင္ျခငး္. (အထူးအားျဖင့္
သဘာ၀ေဘးမ်ား ႏွင့္
ထိခုိက္လြယ္မႈ မ်ား ရွိေနေသာ
အခါ/ ျဖစ္နုိင္ေခ် ရွိေနေသာ အခါ/ 
မၾကာခင္မွာ ပုိမုိဆိုးရြာနုိင္ေခ်
ရွိေနေသာ အခါ)..

ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ ႏွင့္
တိုက္ရုိက္မသက္ဆိုင္ေသာ
သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို
(FI&AQ ေပၚသ့ို
သက္ေရာက္ေနေသာ) 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ

ေရရွည္ ေဖာက္ျပန္
ေျပာင္းလဲလာနုိင္မႈ အတြက္
ၾကိဳတင္စီမံခ်က္ ျပဳလုပ/္
ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈကို
ေစာင့္ၾကည့္ေသာ စနစ္ ထူေထာင္

အသစ္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ /
ေျပာင္းလဲလာေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို
အေျခခံျပီး DRM ႏွင့္
CCA အစီအစဥ္ကို
တဖန္ ဆန္းစစ္ျခငး္
ႏွင့္ အသစ္ ျမင့္တင္
ေဆာက္ရြက္ ..

EAFM/EAA ေပါင္းစပထ္ားေသာ
DRM and CCA အစီအစဥ္ သည္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္
ထိခုိက္လြယ္မႈ မ်ားကို
သက္သာေစနုိင္သည့္ ၾက့ံၾက့ံခံ
တ့ံုျပန္ ေဆာက္ရြက္ျခငး္
နည္းလမ္းမ်ားကို
ျမင့္တငေ္ဆာက္ရြက္, etc.

မ်ားစြာေသာ EAFM/EAA 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ (ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္မႈ ရွိေသာ္လည္းေကာင္း/ 
မရွိေသာ္ လည္းေကာင္း) 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာ / လူထုအတြက္
ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမာွ
ေသခ်ာပါသည္။

EA
FM

/E
AA

ႏွင့္
ခ်

ိတ္
ဆ

က္
မႈ

ေမးခြန္း- FishAdapt project မွ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္ နွင့္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ အခ်ိန္ကာလ က ဘယ္အခ်ိန္ကာလ
အပုိင္းအျခားလ?ဲ

အနာဂတ္ေရရွည္ကာလ (၂၀၅၀)



Integrated Planning ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား
• ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လငး္လငး္ရွိ၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိ ၊ ကိုယ္ပိုင္ ခန႕္ခြဲမႈ

လုပ္ငနး္စဥမ္်ား
• stakeholders မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

တည္ေဆာကျ္ခငး္ အားျဖင့္ ပိုၿပီး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခငး္။ ; 
• ဒီမိုကေရစီ ဆန္လာတယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္တ့ဲ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း

ျဖစ္လာ;
• ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္စနစ္ထက္ ပိုမို စီးပြားျဖစ၊္ စီမံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ကုိ ေတာ့

လုိက္နာဖိ႕ု လုိအပ္။
• ပံုမွန္ လုိအပ္ခ်က္န႕ဲ အေျခအေနေတြကုိ ေျဖရွင္းဖိ႕ု ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္န႕ဲ

ဖန္တီးႏုိငတ္ဲ့ စီမံခန႕္ခြဲမႈ ဗ်ဴဟာ
• ေဒသဆိုငရ္ာျပႆနာမ်ားအတြက္ ေဒသဆိငု္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား
• ေရေနသတၱ၀ါ မ်ားႏွင့္ ကမ္းရိုးတနး္ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန႕္ခြဲမႈ အေပၚ

နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား တုိးတက္လာ။
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အဖြဲ ့လိုက္ေဆြးေႏြးပါ

- မိမိတ့ို အဖြဲ ့မွ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ကို ဥပမာ ယူျပီး
(စဥ္းစားျပီး) အထက္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဇယားမ်ားကို
အသုံးျပဳ ကာ ဦးစားေပး CBCCA/DRM နည္းလမ္း
မ်ားကို အဖြဲ ့လိုက္ ေဆြးေႏြး ေဖာ္ထုတ္ပါ။

- အဖြဲ ့(၅) ဖြဲ ့



ေက်းဇူးတင္ပါသည္

norgesvel.com


