
 

ေပါငး်စည်းလ*ပ်ငန်းအဖဲွ0 ေစာင့4်ကည့်ေလ့လာြခငး်၊ အကဲြဖတဆ်န်းစစ်ြခငး် ;<င့ ်သငယ်?ြခငး် 

မိတဖ်က်အဖဲွ0များအတွက် ကိ*ဗစ်၁၉ကာလ လမ်းFGန ်

ဧ"ပီ ၆ ၊ ၂၀၂၀ 

ယခ,လမ်း12နသ်ည ် ‘ကာကယွ်ြခငး်<=င့ ် ြပငဆ်ငြ်ခငး်’ ေထာက်ပ့ံမDများအပါအဝင ် ကI<်,ပ်တိ,၏့လကM်=ိမိတ်ဖက်အဖွဲPများ <=င့ ်

မိတ်ဖကအ်သစ်များအတကွ်ြဖစ်ပါသည။် 

ကမSာလံ,းဆိ,ငရ်ာကပ်ေရာဂါ ကိ,ဗစ်၁၉ ဟာ "ငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်သZများအတွက ်မေသချာမေရရာမDများစွာကိ, ဖနတ်းီ 

လ[ကM်=ိေနသည်။ ဤအချိနက်ာလအတငွး်တွင ်ေပါငး်စည်းလ,ပ်ငနး်အဖွဲP (PSF) သည ်မိတ်ဖက်အဖွဲPများ<=င့အ်တZ ဆက်လက် 

ပZးေပါငး် ၍ ေစာင့b်ကည့်ေလ့လာြခငး်၊ အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်<=င့ ် သငယ်Zြခငး် (MEL) လ,ပ်ငနး်များအတကွ ် စနစ်တကျ 

ေထာက်ပ့ံေနမည်ြဖစ်ပါသည်။  ကI<်,ပ်တိ,၏့စီမံကိနး်များသည ်လZထ,အားပိ,မိ,ထိခိ,က်မDမြဖစ်ေစရနလ်ိ,အပ်"ပီး လZမDေပါငး်စညး် 

မDကိ,တိ,းြမgင့ေ်ပး<ိ,ငသ်ည့ ် COVID-19 ဆိ,ငရ်ာတ,<်, ့ြပနမ်Dြဖစ်ေအာင ် လ,ပ်ေဆာငရ်ပါမည်။ ၄ငး်အတွက ် မတZညီေသာ 

ေမးခွနး်များ၊ နညး်လမ်းများ <=င့ ်တိ,ငး်တာမDများလိ,အပ်<ိ,ငပ်ါသည။် ဤကပ်ေရာဂါ၏ <ိ,ငင်ေံရး၊ လZမDေရး<=င့ ်စီးပွားေရးဆိ,ငရ်ာ 

ဂယက်qိ,က်ခတ်မDများသည ် ြမနမ်ာ<ိ,ငင်ကံိ, လေပါငး်များစွာအကျိrးသက်ေရာကလ်ိမ့်မည်ြဖစ်ရာ ကI<်,ပ်တိ,သ့ည ် ယခင<်=င့မ် 

တZညီသည့ ်MEL နညး်လမ်းတစ်ခ,ကိ, အချိနက်ာလတစ်ခ,ထိကျင့သံ်,းသွားရန ်လိ,အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဤအချိနအ်ေတာအတွငး်တငွ ် ေစာင့b်ကည့်ေလ့လာြခငး်၊ အကြဲဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်<=င့သ်ငယ်Zြခငး် (MEL) ကိ,အာqံ,စိ,က်ရန ်

ပိ,မိ,ခက်ခဲသည့်တိ,င ် ပိ,၍လည်းအေရးsကးီပါသည်။ သငတ်ိ,၏့စီမံကိနး်များအား လိ,အပ်သလိ, ေြပာငး်လဲမDများြပrလ,ပ်မယ ်

လိ,ေ့မ[ာ်လင့"်ပီး အစပျိrးလ,ပ်ေဆာငမ်Dအသစ်များ စတငြ်ခငး်လည်းြဖစ်<ိ,ငပ်ါသည်။ ၎ငး်တိ,ထဲ့မ=အများစ,သည် ကာလတိ,များ 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ဦးတည်ထားေသာအစပျိrးလ,ပ်ေဆာငမ်Dအသစ်များြဖစ်ပါသည။် လျငြ်မနစွ်ာသငယ်Zြခငး်<=င့ ် လိ,က်ေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ြခငး်သည် ၎ငး်အေြခအေနတွငအ်လွနအ်ေရးsကီးလိမ့်မည်။ သတငး်ေကာငး်မ=ာ ကI<်,ပ်တိ, ့ အသံ,းြပr<ိ,ငေ်သာ MEL 

နညး်လမ်းများစွာM=ိ"ပီး (ေမးခွနး် ၄ ကိ,bကည့်ပါ) PSF အေနြဖင့ ်ကI<်,ပ်တိ,၏့မိတ်ဖက်အဖွဲPများ တစ်ဦးမ=တစ်ဦး ေလ့လာသငယ်Z 

<ိ,ငရ်န<်=င့ ်ကမSာလံ,းဆိ,ငရ်ာအေတွPအbကံrများကိ, ေလလ့ာ<ိ,ငရ်နက်Zညီမည်ြဖစ်ပါသည် (ေမးခွနး် ၆ <=င့ ်၇ ကိ,bကည့်ပါ) ။ 

 

၁. ကိ*ဗစ်၁၉တငွ ် ေစာင့4်ကည့်ေလလ့ာြခငး်၊အကဲြဖတဆ်န်းစစ်ြခငး်;<င့သ်ငယ်?ြခငး် (MEL)အတကွ ် အခက်အခဲ 

ေတ ွက ဘာေတလွဲ? 

လကM်=ိအေြခအေနသည ်အခက်အခဲအတားအဆီးများစွာကိ, ဖနတ်ီးလျကM်=ိေနေသာလ်ည်း  အများစ,မ=ာ ယခငက်ေတွP bကံrခ့ဲ 

"ပီးသည့ ်အရာများလညး်ြဖစ်ပါသည်။ 

• အချက်အလက်စ*ေဆာငး်ရန်ခက်ခဲြခငး်- ဝနထ်မ်းများခရးီမသွား<ိ,ငြ်ခငး် (သိ,)့ လZအများကိ,စ,စညး်၍ လ,ပ်ငနး်များ 

ေဆာငရွ်က်မD မြပr<ိ,ငြ်ခငး်၊ မည်သည့်ဆက်သွယ်မDနည်းလမ်းမဆိ,အလွနစီ်စစ်သြဖင့ ်အေရအတွကအ်နည်းငယ်သာ 

ြဖစ်ရနလ်ိ,အပ်ြခငး်၊ လZေတွက ၄ငး်တိ,၏့ ထငြ်မငခ်ျကက်ိ, qိ,းqိ,းသားသား ေြပာ ရန ်အတကွ်စိ,းရိမ်bကြခငး် 



 
• တိ*းတက်မRကိ*တိ*ငး်တာရန်ခက်ခဲြခငး်- ကI<်,ပ်တိ, ့ြမငခ်ျငေ်သာ ေြပာငး်လဲမDမျိrးများ (ဥပမာ - 

စ,ေပါငး်ေဆာငရွ်က်သည့ ်ကိ,ဗစ်တံ, ့ြပနမ်D) သညန်ားလည်သိM=ိ<ိ,ငရ်န<်=င့ ်ေစာငb်ကည့်ေလ့လာရန ်မလယွ်ကZြခငး် 

• စီမံကိန်းလ*ပ်ငနး်အစအီစဥ်များေြပာငး်လဲြခငး်- စီမံကိန်းလ*ပ်ေဆာငေ်နသည့ ်ေရခံေြမခံ ေြပာငး်လလဲာသည့်အခါ 

လ,ပ်ငနး်စဥ်များ ေြပာငး်လဲရ"ပီး ယခငသ်ေဘာတZညီထားခ့ဲသည့ ် တိ,ငး်တာမD<=င့အ်1ွနး်ကိနး်များသည ်

အေရးမsကီးေတာ့ပဲ MEL ေဆာငရွ်ကရ်န ်အခက်အခဲအတားအဆီးများကိ,ြဖစ်ေပyေစပါသည်။ 

• ေခါငး်ေဆာငမ်ျားမ< MEL အေပV ဦးစားေပးမRေလျာ့ကျြခငး်- အကျပ်အတညး်ကာလတွင ် အဖွဲPအစညး် 

အများစ,သည ်ေဆာငရွ်က်စရာM=ိသည်များကိ,"ပီးေြမာကလ်ိ,သည။် ၄ငး်တိ,သ့ည် အဖွဲPအစညး်ကေဆာငရွ်က်ေနသည် 

များသည ်အကZအညီြဖစ်လိမ့်မညဟ်,ယZဆbကေသာေbကာင့ ်MEL လိ,အပ်ေbကာငး် မြမငb်ကေပ။ 

 

၂. ဤကာလအတငွး် ေပါငး်စည်းလ*ပ်ငန်းအဖွဲ0၏ လိ*အပ်ချက်ေတကွ ဘာေတလွဲ? 

PSF MEL အဖွဲP၏ အလွနအ်ေရးsကးီေသာသတငး်စကားသည ် ‘ထိခိ,က်မDမM=ိေစေအာငေ်ဆာငရွ်က်ရန’် ြဖစ်သည်။ ကမSာ ့

ကျနး်မာေရးအဖွဲP (WHO)၊ လZမDဖZလံ,ေရးဝနs်ကးီဌာန (MoSW) <=င့ ် (သိ, ့) တိ,ငး်ရငး်သားကျနး်မာေရးေစာင့ေ်M=ာက်သZများ ၏ 

လမ်း12နခ်ျက်များကိ,လိ,က်နာပါ။ သင် ့ MEL လ,ပ်ငနး်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိ,ငး်အြဖစ် အထZးသြဖင့က်ျနး်မာေရး<=င့ပ်ဋပိက� 

များ<=င့ဆ်က်< 2ယ်ေသာေနရာများတငွ ် ရပ်ရွာလZထ,များ<=င့အ်ာဏာပိ,ငမ်ျားအbကား M=ိရငး်စဲွ  ယံ,bကည်မD၊ ေမ[ာလ်င့ခ်ျက်<=င့ ်

ပZးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မDများကိ, အေြခခံ လ,ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ေြပာငး်လယွ်ြပငလ်ယွ်M=ိေသာ MEL လ,ပ်နညး်လ,ပ်ဟနတ်စ်ခ,M=ရိန ် PSF သည်မိတဖ်ကအ်ဖွဲPများအားလံ,း<=င့ ် ေဆာငရွ်က် 

ပါမည်။ ဤအချိနအ်ေတာအတွငး် သင၏် MEL အစီအစ�များ၊ MEL tracker များ<=င့ ်MEL tool များ ကိ, လိ,က်ေလျာညီေထွ 

ြဖစ်ေစရန ် ြပrြပငေ်ြပာငး်လမဲDအတွက ် ကI<်,ပ်တိ,မ့=ကZညီေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကI<်,ပ်တိ,၏့ မိတဖ်ကတ်စ်ဦးချငး်စီတွင ်

မတZညီေသာလိ,အပ်ချက်များM=ိ<ိ,ငေ်သာ်လညး် ယခ,ေဖာ်ြပချက်များသည ် ကI<်,ပ်တိ,၏့ြခံrငံ,သံ,းသပ်လမ်း12နခ်ျက်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ယခ,အချိနသ်ည ် လZတိ,ငး်အတကွ်ခက်ခဲေသာအချနိြ်ဖစ်သည့်အတွက ် PSFသည ် ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငမ်Dများအတွက ်

သတ်မ=တ်ထားေသာေနရ့က်များကိ, တတ<်ိ,ငသ်ေq2P  နားလည်မDM=မိည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းအဆင့ ် MEL လမ်းFGန်ချက် 

မ?လလ*ပ်ငန်းများ အတိ*ငး် 

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်သာွး 

မည်ဆိ*ပါက … 

§ စီမံကိနး်၏ ေြပာငး်လဲမDဆိ,ငရ်ာသီအိ,ရီအား သံ,းလပါတအ်စီရငခံ်စာတငသွ်ငး်ရာတွင ်

ြပနလ်ည်သံ,းသပ်ပါ 

§ ပံ,မ=နအ်တိ,ငး် activity tracker <=င့ ်quarterly report ပံ,စံများကိ, အသံ,းြပrပါ 

§ ကိ,ဗစ်<=င့ပ်ါတ်သက်၍ ထိခိ,ကလ်ွယ်မDများကိ,အေလးထား"ပီး သင၏် MEL နည်းစနစ် 

များ<=င့ ် သတ်မ=တ်ထားေသာအချနိက်ာလများကိ, လိ,က်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင ်

ေြပာငး်လ ဲြပငဆ်ငပ်ါ (ဥပမာ- အွနလ်ိ,ငး်မ=ေဆာငရွ်က်ြခငး်)  

§ ကိ,ဗစ်<=င့သ်က်ဆိ,ငသ်ည့ ် သငယ်ZမDဆိ,ငရ်ာေမးခွနး်များ (learning questions) 

ထည့်သွငး်ပါ 



 
အချိ\0လ*ပ်ငန်းများအား 

လိ*က်ေလျာညီေထြွဖစ်ေအာင ်

ေြပာငး်လဲေဆာငရွ်က်သာွး 

မည်ဆိ*ပါက … 

§ အထက်ပါေဖာ်ြပချက်များ<=င့အ်တZ- 

§ သင့စီ်ကိနး်၏ MEL tracker တွငပ်ါM=ိေသာ သငယ်ZမDဆိ,ငရ်ာေမးခွနး်များ၊ တိ,ငး်တာမည့ ်

အချက်များ၊ တိ,ငး်တာမည့်နညး်လမ်းများ၊ အသံ,းြပrမည့က်ရိိယာများ<=င့ ် အချိန ်

သတ်မ=တ်ချက်များကိ, လိ,က်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာငေ်ြပာငး်လဲြပငဆ်ငပ်ါ။ 

 

လ*ပ်ငန်းအသစ်များစတင ်

ထည့သ်ငွး် ေဆာငရွ်က်သာွး 

မည်ဆိ*ပါက … 

§ အထက်ပါေဖာ်ြပချက်များ<=င့အ်တZ- 

§  မည်သည့ ် အဓိကလ,ပ်ငနး်က�အတကွ်မဆိ, ေြပာငး်လဲမDဆိ,ငရ်ာသီအိ,ရ ီ (theory of 

change)ကိ, လိ,က်ေလျာညီေထွေြပာငး်လဲရန ် ထည့်သွငး်စ�းစားပါ  (အေြပာငး်အလ ဲ

များM=ိပါက ေနာက်ဆက်တွ ဲ၁ ပံ,စတွင ်ြဖည့်ပါ။) 

§ လ,ပ်ငနး်အသစ်များအတကွ်ထပ်မံလိ,အပ်မည့ ် သငယ်ZမDဆိ,ငရ်ာေမးခွနး်များ၊ တိ,ငး်တာ 

မည့်အချက်များ၊ တိ,ငး်တာမည့်နည်းလမ်းများ၊ အသံ,းြပrမည့က်ိရယိာများ<=င့ ် အချိန ်

သတ်မ=တ်ချက်များကိ, သင့စီ်ကိနး်၏ MEL tracker တွင ်ေပါငး်စပ်ထည့်သွငး်ပါ။ 

ေဒVလာ ၅၀၀၀ ေအာက်;<င့ ်၃ 

လ4ကာမည့ ် စီမံကိန်းအသစ ်

တစ်ခ* ဒဇိီ*ငး်ဆွေဲနသည ်

ဆိ*ပါက… 

§ စီမံကိနး်အဆိ,ြပrလ2ာလ,ပ်ငနး်စဥ်၏ အစိတ်အပိ,ငး်တစ်ခ,အြဖစ် ေြပာငး်လဲမDဆိ,ငရ်ာ 

သီအိ,ရ ီ(theory of change) အားM=ငး်လငး်မDM=ိေစရန ်ေဆာငရွ်က်ပါ။ 

§ သင၏်MELနညး်စနစ်များသည ် ကိ,ဗစ်<=င့ပ်ါတ်သက်၍ထိခိ,ကလ်ယွ်မDများကိ, အေလး 

ထားသည့်နည်းလမ်းများြဖစ်ေစရနေ်ဆာငရွ်က်ပါ (ဥပမာ-အွနလ်ိ,ငး်ြဖင့ ် ေဆာငရွ်က ်

ြခငး်)။ 

§ လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မDများမ=တ်တမ်းတငပံ်,စံ <=င့ ် PSF ၏ အစီရငခံ်စာပံ,စံများကိ,အသံ,း 

ြပrပါ။ 

 
ေဒVလာ ၅၀၀၀ အထက် (သိ*)့ 

၃ လ ထက်ပိ* 4ကာမည့ ်

စီမံကိန်းအသစ ်တစ်ခ* 

ဒဇိီ*ငး်ဆွ ဲေနသညဆ်ိ*ပါက… 

§ အထက်ပါေဖာ်ြပချက်များ<=င့အ်တZ- 

§ သငယ်ZမDဆိ,ငရ်ာေမးခွနး်များ၊ တိ,ငး်တာမည့်အချက်များ၊ တိ,ငး်တာမည့န်ညး်လမ်းများ၊ 

အသံ,းြပrမည့က်ိရယိာများ<=င့ ်အချိနသ်တ်မ=တ်ချက်များပါဝငေ်သာ သင့စီ်ကိနး်၏ MEL 

Tracker ကိ, ေရးဆဲွြပrစ,ပါ။ 

§ PSF သည ်သတ်မ=တ်ထားေသာပံ,စံများအတကွ် ေြပာငး်လွယ်ြပငလ်ွယM်=ိ"ပီး မိတ်ဖက ်

အဖွဲPများ<=င့ ်အတZတစ်ကွေရးဆဲွြခငး်ကိ, လည်း ေဆာငရွ်က်ေပးသွားမည်ြဖစ်သည။် 

 

၃. PSF ၏လက်c<ိအသံ*းြပ\လျက်c<ိေသာ ပံ*စံများ;<င့ ် ကရိိယာများကိ* လိ*က်ေလျာညီေထြွဖစ်ေအာင ်  မည်သိ* ့ 

ေြပာငး်လဲမည်နည်း? 

ကI<်,ပ်တိ,၏့မိတဖ်က်အဖွဲPများအားလံ,းသည ် လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်Dများကိ,ေစာင့b်ကည့်မ=တတ်မ်းတငရ်န ် <=င့သံ်,းလတစ်sကိမ် 

အစီရငခံ်ရနလ်ိ,အပ်သည်၊ ထိ,အ့ြပင ်၎ငး်ထက်ပိ,၍ အမျိrးမျိrးေသာ ကရိိယာ (tools) များကိ,လဲအသံ,းြပrbကသည်။ ကိ,ဗစ်၁၉ 

ကာလအတငွး်တွင ် အသံ,းအများဆံ,းနညး်လမ်းများအား  မည်သိ,လ့ိ,က်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာငြ်ပrလ,ပ်ရမညက်ိ,သိM=ရိန ်

ေအာကတ်ွင ်ကI<်,ပ်တိ,၏့လမ်း12နက်ိ, ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 



 
ပံ*စံများ;<င့ ်ကိရိယာများ 

(Templates and Tools) 

MEL လမ်းFGန်ချက် 

Theories of Change 
ေြပာငး်လဲမRဆိ*ငရ်ာသအီိ*ရီ 

ကိ,ဗစ်၁၉က သင့စီ်မံကိနး်အတွက ် ြပသာနာရပ်များ၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့ ်

လ,ပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ ယZဆထားချက်များကိ, ေြပာငး်လဲေစခ့ဲပါသလား? ဥပမာ- 

အိမ်တွငး်အbကမ်းဖက်မDများအတကွ ်ဂျနဒ်ါအေြခြပrစီမံကိနး်တစ်ခ,တွင ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

ြဖည့်စွက်ချက်များကိ, ေတွP M=ိရ<ိ,ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

ြပသာနာရပ်ေဖာ်ြပချက်- ကိ,ဗစ်၁၉ ကာလအတွငး် အိမ်တွငး်ေနထိ,ငရ်န ်

လမ်း12နမ်D အရ စီမံကိနး်နယ်ေြမများတွင ်  အိမ်တွငး်အbကမ်းဖက်မD ပိ,မိ,များြပား 

လာသည်။ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မRဆိ*ငရ်ာသအီိ*ရီ- 

ကိ,ဗစ်၁၉<=င့အ်ိမ်တွငး်အbကမ်းဖက်မDဆိ,ငရ်ာ အသိပညာေပးစာတိ,ြဖန ့ေ်ဝ စညး်qံ,း 

လDံPေဆာ်မDကိ,တိ,းြမgင့ြ်ခငး်၊ အွနလ်ိ,ငး်<=င့ေ်အာဖ့ ်လိ,ငး်မ=တစ်ဆင့ ်သတငး်ပိ,တ့ိ,ငb်ကား 

<ိ,ငမ်ည့ ်ေရွးချယ်စရာနညး်လမ်းများကိ,ပ့ံပိ,းြခငး် 

ယ?ဆထားချက်- ကိ,ဗစ်၁၉ကာလအတွငး် အမျိrးသမီးများသညအ်bကမ်းဖက်မDကိ, 

သတငး်ပိ,<့ိ,ငြ်ခငး်မM=ိေသာေbကာင့ ် အနွလ်ိ,ငး်<=င့ေ်အာဖ့်လိ,ငး်တငွ ် အြခားေရွးချယ ်

စရာများလိ,အပ်သည ်

  

Learning Questions 
သငယ်?မRဆိ*ငရ်ာေမးခွန်းများ 

ကI<်,ပ်တိ,၏့ မိတဖ်ကအ်ဖွဲPများသည ်MEL tracker ကိ, စီမံကိနး်၏ ေြပာငး်လဲမDသီအိ,ရီ<=င့ ်

ဆက်<ယွ်ေသာေမးခွနး်များအေပyအေြခခံေရးဆဲွbကပါသည်။ ေမးခွနး်အသစ်အချိrPလည်း 

လိ,အပ်<ိ,ငပ်ါသည်။ ဥပမာ - လZထ,ေတွPဆံ,ေဆွးေ<းွပဲွစီမံကိနး် တစ်ခ,တွင ်- 

အကယ်၍ ေတွ0ဆံ*ေဆးွေ;းွမRများကိ* ဆက်၍မလ*ပ်;ိ*ငပ်ါက - အဖွဲPများ၏ 

ယခ,အချိန ် အထိ တိ,းတက်မDအေပy မည်သိ,ေ့သာသက်ေရာကမ်DများM=ိမည်နည်း? 

ဘာေbကာင့လ်ဲ? 

 အကယ်၍ ေတွ0ဆံ*ေဆးွေ;းွမRများအား အြခားေရွးချယ်စရာေနရာများအြဖစ ်

အနွ်လိ*ငး်တငွဖ်နတ်းီပါက- အဖွဲPများbကားဆက်ဆံေရးတွငမ်ညသိ်,ေ့သာ ကွဲြပား 

ြခားနားမDများအွနလ်ိ,ငး်တွငြ်ဖစ်ေပyေနသနညး်။အဘယ်ေbကာင်န့ည်း? 

မတZညတီဲ့ေနရာများ (အွနလ်ိ,ငး်)ကိ, အသံ,းြပrြခငး်ေbကာင့ ် ချနလ်=ပ်ခံထားရသZများ 

M=ိပါသလား? 

Progress Standards 
တိ*းတက်မRစံFGန်းများ 

တိ,းတက်မDစံ12နး်များသည ်ပံ,မ=နအ်ားြဖင့ ်ဆိ*းရွားေစသည ်ကိ, (၁) မ= အလွန်ေကာငး်သည-် 

ကိ,(၅) စသည်ြဖင့အ်မ=တ်ေပး၍ အနာဂတ်အေြခအေနများကိ, သတ်မ=တ်ထားြခငး်ြဖစ် 

သည်။ ဤတိ,းတက်မDကိ,သံ,းလတစ်sကိမ်အကဲြဖတရ်နအ်တကွ် နည်းလမ်းအမျိrးမျrိး 

ကိ,အသံ,းြပrbကသည်။ ကိ,ဗစ်၁၉<=င့ပ်တ်သက်၍ အွနလ်ိ,ငး်မ=တစ်ဆင့ ်အြပrသေဘာေဆာင ်

သည့ ် အသိပညာေပးစာတိ,ြဖန ့ေ်ဝစည်းqံ,းလDံPေဆာ်မDကိ, ြမgင့တ်ငသ်ည့်လDပ်M=ားမDအသစ် 

တစ်ခ,တွင ်ကI<်,ပ်တိ,သ့ည် ေအာက်ပါတိ,က့ိ, ေတွP <ိ,ငမ်ည။် 



 
ဆိ*းရွားေစသည-် အသိပညာေပးစာတိ,ြဖန ့ေ်ဝ စည်းqံ,းလDံPေဆာ်မDသည ် အမျrိးသား 

ေရးကိ,အေြခခံေသာ အမ,နး်စကားများကိ,ပိ,မိ,အားေပးသည့် ြပည်ပမ=ယZေဆာင ်

လာေသာ အယZအဆတစ်ခ,အြဖစ် qDြမငခံ်ရသည ်

ညံ့သည-် အသိပညာေပးစာတိ,ြဖန ့ေ်ဝစည်းqံ,းလDံPေဆာ်မDအား အနည်းစ,ကသာ 

စိတ်ဝငစ်ားbက"ပီး ေရးသားေဖာ်ြပမD<=င့အ်ချကအ်လက်များကိ, နးီစပ်ရာ အဖွဲP 

အစည်း ကွနယ်က်များကသာ မ[ေဝbကသည်။  

အသင့အ်တင့-် အသိပညာေပးစာတိ,ြဖန ့ေ်ဝစညး်qံ,းလDံPေဆာ်မDကိ, အတနအ်သင့ ်

စိတ်ပါဝငစ်ားbက"ပီး အွနလ်ိ,ငး်တွငအ်ြပrသေဘာေဆာငေ်သာ တံ, ့ြပနမ်Dများကိ,<Dးိဆွ 

ေပးသည ်

ေကာငး်မွန်သည်- အသိပညာေပး စာတိ,ြဖန ့ေ်ဝစညး်qံ,းလDံPေဆာ်မDသည ်Facebook 

လZမDကွနယ်ကတ်ွငပ်ျံP <=ံလ့ျက်M=ိ"ပီး ြမနမ်ာ<ိ,ငင်၏ံ ြပညန်ယ/်တိ,ငး်ေဒသများM= ိ

မတZညီေသာ သံ,းစဲွသZများစွာသည ်ေရးသားေဖာ်ြပလျကM်=ိbကသည ်

အလွန်ေကာငး်သည်- အသိပညာေပးစာတိ,ြဖန ့ေ်ဝစညး်qံ,းလDံPေဆာ်မDသည ်

Facebook လZမDကနွယ်က်တငွပ်ျံP <=ံလ့ျကM်=ိ"ပီး စည်းqံ,းလDံPေဆာ်မDများ<=င့ ်လက်ေတွP 

လ,ပ်ေဆာငမ်Dများမ= ရလာဒအ်မျိ�းမျိrးကိ,ရM=ိေစလျက်M=ိသည်။ (ဥပမာ- ကိ,ဗစ်၁၉ 

အတွကလ်�ဒါနး်မDများ) 

စီမံကိနး်များသည ် လ,ပ်ငနး်များအားလိ,က်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာငြ်ပrလ,ပ်သည့်ေနရာတွင ်

တိ,းတက်မDစံ12နး်များ(progress standards)သည ် ကိ,ဗစ်၁၉၏သက်ေရာက်မDေပyမZ 

တည်၍ကွဲြပားေသာအေြခအေနများကိ,အကဲြဖတရ်နအ်သံ,းဝငေ်သာနညး်တစ်ခ,ြဖစ်သည်။ 

Logframes (or) 
Key Change Tracker 
 
ကျိ\းေ4ကာငး်ဆက်စပ် 

မRြပ မ?ေဘာင ်(သိ*)့ 

 

အဓိကေြပာငး်လဲမRများ 

ေစာင့4်ကည့မ်<တတ်မ်း 

တငပံ်*စ ံ

ဆင့ပွ်ား  အကျိrးရလဒမ်ျား၊ လကင်ငး်ရလဒမ်ျား (သိ,မ့ဟ,တ)် အဓိကေြပာငး်လဲမDများ<=င့ ်

12နး်ကိနး် များသည ်သင့ေ်တာ်ကိ,ကည်ီမDM=ိေနဆဲ ြဖစ်ရပါမည်။ 

အချကအ်လက်များသည ် စ,ေဆာငး်ေကာက်ယZ<ိ,ငေ်သာ အေြခအေနM=ိေနဆဲြဖစ်ရမည်၊ 

သိ,မ့ဟ,တ်ပါက ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာငြ်ပငဆ်ငပ်ါ (ေမးခွနး်နပံါတ် ၄ တွငလ်ညး်  bကည့်qD 

<ိ,ငပ်ါသည်) 

ဥပမာ- အကယ်၍ လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မDသည ် ပ,ဂ�လိကေကျာငး်ဆရာ/မများ 

အတွက ် ြပည်သZန့တီိ <=င့ပ်တ်သက်ေသာသငတ်နး်ကျငး်ပရနြ်ဖစ်"ပီး ၎ငး်သည ်

အွနလ်ိ,ငး်မ=တစ်ဆင့(်သိ, ့)အြခားနညး်လမ်းြဖင့ ် ေြပာငး်ေq2Pေဆာငရွ်က်ရမည်ဆိ,ပါ 

က ကျိrးေbကာငး်ဆက်မDြပမZေဘာင ် (သိ,)့ အဓိကေြပာငး်လဲမDများေစာင့b်ကည့် 

မ=တ်တမ်းတငပံ်,စံတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိ,ငး် ေြပာငး်လဲရမညြ်ဖစ်သည်။  

လက်ငငး်ရလာဒ/်အဓိကေြပာငး်လဲမR- ပ,ဂ�လိကေကျာငး်မ= ဆရာ/မများသည ်

ြပည်သZန့တီ ိ သငq်ိ,း<=င့ပ်ါတ်သက်သည့် အသိပညာဗဟ,သ,တတိ,းတက်မDကိ, 

ြပသသည်။  



 

စံFနွ်းကိန်း- ြပည်သZန့တီိသငq်ိ,းတွငပ်ါM=ိသည့ ် အဓိကအေbကာငး်အရာများကိ, 

ြပနလ်ည်ေြပာြပ<ိ,ငသ်ည့ ်ဆရာ/ဆရာမ ရာခိ,င<်Dနး် 

တိ*ငး်တာမည့်နည်းလမ်း (ယခင)် – ေမးခွနး်လ2ာများြဖင့လ်ZေတွP အsကိrဆနး်စစ် 

ြခငး်<=င့ ်"ပီးဆံ,းချိနတ်ွငဆ်နး်စစ်ြခငး်၊ သငb်ကားမDများအားေလ့လာbကည့်qDြခငး် 

တိ*ငး်တာမည့်နည်းလမ်း (အသစ)်- ေမးခွနး်လ2ာများြဖင့ ် အွနလ်ိ,ငး်မ=တစ်ဆင့ ်

အsကိrဆနး်စစ်ြခငး်<=င့ ် "ပီးဆံ,းချိနတ်ငွဆ်နး်စစ်ြခငး်၊ သငb်ကားြပသေနမDဗီဒယီိ, 

မ=တ်တမ်းတိ,များအား ြပနလ်ည်bကည့်qDသံ,းသပ်ြခငး် 

Activity Tracking 
လ*ပ်ငန်းေဆာငရွ်က်မRများ 

မ<တတ်မ်း တငပံ်*စ ံ

လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မDမ=တ်တမ်းတွင ်လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည့ေ်နရာသည် အွနလ်ိ,ငး် 

(သိ,)့ ေအာဖ့်လိ,ငး် ြဖစ်ေbကာငး် မ=တ်ချက်ေရးသားပါ၊ 

Quarterly Reporting 
သံ*းလပါတအ်စီရငခံ်ြခငး် 

အဓိကေမးခွနး်များအလိ,က ်ကိ,ဗစ်၁၉၏ သက်ေရာက်မDများကိ, အစီရငခံ်ပါ။ ဥပမာ - 

 
ေမးခွနး်(၁) ေနာက်ခံအေြခအေန - ကိ,ဗစ်၁၉ က သင့စီ်မံကိနး်ေဒသများM= ိလZမDေပါငး်စညး် 

ေရးကိ, မည်သိ,သ့က်ေရာက်လ2မ်းမိ,းခ့ဲသနည်း? 

ေမးခွနး်(၂-၃) စီမံကိန်းတိ*းတက်မR - ကိ,ဗစ်၁၉က စီမံကိနး်အားလိ,က်ေလျာညီေထွြပနလ်ည ်

ြပငဆ်ငရ်န ်မည်သိ, ့ြဖစ်ေပyေစခ့ဲသနညး်? အခွင့အ်လမ်းအသစ်များM=ခ့ဲိပါသလား? 

ေမးခွနး်(၇) ေစာင့4်ကည့်ေလ့လာြခငး်၊အကဲြဖတြ်ခငး်;<င့ ် သငယ်?ြခငး် - သင၏်စီမံကိနး် 

သည ် ကိ,ဗစ်၁၉ တ,န ့ြ်ပနမ်D<=င့လ်ZမDေပါငး်စညး်ေရးကိ, အေထာက်အကZြပrရန ် မည်သည့ ်

အရာပ့ံပိ,းပါဝငခ့ဲ်သနည်း။ သင့စီ်မံကိနး်မ= ပ့ံပိ,းပါဝငခ့ဲ်သည့ ်သိသာထငM်=ားေသာ ေြပာငး်လဲ 

မDများ M=ိပါသလား?  

ေမးခွနး်(၈) ဘgာေရး- ကိ,ဗစ်၁၉ က မည်သိ,ေ့သာ ဘတ်ဂျက်ေြပာငး်လဲမDကိ, ြဖစ်ေစခ့ဲ 

သနညး်? 

ေမးခွနး်(၉-၁၀) ထခိိ*က်လွယ်မRကိ*အေလးထားြခငး်;<င် ့ အ;hရာယ်ကျေရာက်;ိ*ငေ်ချ -

ဤအချိနက်ာလအတွငး် ပိ,မိ,ထိခိ,က်မDမြဖစ်ေစေရး မည်သိ,ေ့ဆာငရွ်က်ထားပါသလ။ဲ 

မည်သည့အ်<£ရာယ်ြဖစ်<ိ,ငေ်ချအသစ်များကိ,  သငb်ကံrေတွPရသနညး်။ ၎ငး်ကိ, ေလျာ့ပါး 

သွားေစရန ်သငမ်ည်သိ,ေ့ဆာငရွ်က်မည်/ ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသ နညး်? 

ေမးခွနး်(၁၁-၁၂) ဂျန်ဒါတန်းတ?ညီမjမR;<င့ ် လ?မRအသိ*က်အဝန်းများအားလံ*းပါဝငေ်စရန ်

ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားြခငး် - အမျိrးသမီးများ၊ လZမျိrး<ယွစ်,များ၊ မသနစွ်မ်းသZများ သိ,မ့ဟ,တ ်

အြခားသZများ <=င့သ်က်ဆိ,ငသ်ည့ ်  ကိ,ဗစ်၁၉<=င့ပ်ါတ်သက်ေသာ အ<£ရာယ်များ<=င့ ် အခွင့ ်

အလမ်းများ ကိ,သငေ်တွP ြမငပ်ါသလား။ 

 



 

၄. ကိ*ဗစ်၁၉ အေြခအေနတငွ ် ေစာင့4်ကည့်ေလ့လာြခငး်၊အကဲြဖတဆ်န်းစစ်ြခငး်;<င့ ် သငယ်?ြခငး်အတကွ ်

မည်သည့ ်နည်းလမ်းများက သင့ေ်တာ်ပါသနည်း? 

ကိ,ဗစ်၁၉ကာလအတွငး် ေစာင့b်ကည့်ေလလ့ာြခငး်၊အကဲြဖတဆ်နး်စစ်ြခငး်<=င့အ်သငယ်Zြခငး်အတကွ် နညး်လမ်းများသည ်

သင့အ်ေနြဖင့ ် လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မDအားေq2Pဆိ,ငး်ြခငး်၊ ြပrြပငြ်ခငး် သိ,မ့ဟ,တ ် အချိrPလ,ပ်ငနး်အသစ်များေဆာငရွ်က်မD M=ိမM= ိ

ေပyတွငမ်Zတည်သည်။ အကယ်၍ သငစီ်စ�ထားသည့်အတိ,ငး်လ,ပ်ငနး်များကိ, မလ,ပ်ေဆာင<်ိ,ငပ်ါက၊ သင်၌့M=ိ<=င့"်ပီးြဖစ်ေသာ 

အစီအရငခံ်စာများ<=င့အ်ချက်အလက်များကိ, ြပနလ်ည်သံ,းသပ်ရနအ်ခွင့အ်လမ်းေကာငး်ြဖစ်<ိ,ငသ်ည်။ အချက်အလက ်

စ,ေဆာငး်မDကိ,ဆကလ်က်ြပrလ,ပ်<ိ,ငရ်နအ်တွက ် အသံ,းြပrေနကျနည်းလမ်းများအား qိ,းM=ငး်ေသာေြပာငး်လဲမDအချိrPကိ, 

ေအာက်ပါဇယားတွင ်အbကံြပrထားသည်။ 

နည်းလမ်း ကိ*ဗစ်၁၉ ကာလအတက်ွ ေရွးချယ်;ိ*ငသ်ည့အ်ရာများ 

Interviews 
အငတ်ာဗျmးများ 

ဖ*န်းေခVဆိ*ြခငး် - ေဆာငရွ်က်ေနbကအတိ,ငး်ြဖစ်သည ်

ဗီဒယိီ*ေခVဆိ*ြခငး် - Facetime, Viber, Facebook, Skype, Zoom တိ,အ့ား အသံ,းြပrြခငး် 

စာေပးပိ*ဆ့က်သယ်ွြခငး်- စနစ်တကျြပငဆ်ငထ်ားေသာအငတ်ာဗျ�းများအား စာသား 

ေပးပိ, ့ြခငး်၊ Viber, Facebook တိ,မ့=တစ်ဆင့ ်ေဆာငရွ်က<်ိ,ငသ်ည်။ 

Focus groups 
ဦးတညအ်*ပ်စ*ေဆးွေ;းွမR 

ေဆးွေ;းွပဲွေခVဆိ*မR - dial-in ေခyဆိ,မDတစ်ခ, သိ,မ့ဟ,တ် Viber, Facebook Messenger, 

Skype, Zoom ကိ,အသံ,းြပrြခငး် 

Workshops 
အလ*ပ်nံ*ေဆးွေ;းွပဲွများ 

အနွ်လိ*ငး်အလ*ပ်nံ*ေဆးွေ;းွပဲွ - ေြပာငး်ေq2Pခနး်များကိ,အသံ,းြပr၍ အလ,ပ်qံ,ေဆွးေ<းွပဲွများ 

ြပrလ,ပ် ရန ်Zoom သိ,မ့ဟ,တ ်အလားတZတစ်ခ,အား အသံ,းြပrပါ။ 

Questionnaires 
ေမးခွန်းလGာများ 

အနွ်လိ*ငး်ေမးခွန်းလGာ - စစ်တမ်းေကာက်ယZရန ်google ပံ,စံများ၊ survey monkey သိ,မ့ဟ,တ် 

အြခားပံ,စံများကိ,သံ,းပါ 

Surveys 
သ*ေတသနများ 

အနွ်လိ*ငး်စစ်တမ်း - အထကတ်ွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် နညး်လမ်းများအသံ,းြပr<ိ,ငသ်ည် သိ,ေ့သာ် 

နမZနာအရွယ်အစားပိ,sကးီေသာသ,ေတသနများတငွ ်Kobo Toolbox ကိ, အသံ,းြပrရန ်စ�းစား 

ပါ 

Observation 
ေလ့လာြခငး် 

ဗီဒယိီ*ြဖင့ ် ေလ့လာြခငး် - လ,ပ်ငနး်များေဆာငရွ်က်ေနစဥ် အက်ပလီေကးM=ငး်များကိ, သံ,း၍ 

ေခyဆိ,<ိ,ငသ်ည ်

လွယ်က?အဆငေ်ြပေသာေဆးွေ;းွမR - အချိrPေသာသငတ်နး်သားများကိ, သီးသန ့ေ်ဖ့စ်ဘွတ်ခ် 

အဖွဲPဝငြ်ဖစ်ရန ်ဖိတ်bကား<ိ,င"်ပီး ၎ငး်တိ,၏့ပါဝငမ်Dများကိ, အကဲြဖတ်<ိ,ငသ်ည်။ 

Personal case study 
တစဦ်းချငး်ြဖစရ်ပ် 

ေလ့လာြခငး်  

မ<တတ်မ်းများ - တက်ေရာက်သZများအား ေရးသားထားေသာ (သိ,)့ အသံသွငး်ထားေသာ (သိ, ့) 

ဗီဒယီိ, ထငြ်မငခ်ျက်များအား ပံ,မ=နေ်ပးပိ,ရ့န ်ေတာငး်ခံပါ၊ 

ဤနညး်စနစ်များကိ,ေကာငး်စွာအသံ,းြပrရနအ်တကွ် အစီအစဥ်ေရးဆဲွြခငး်အချိrP <=င့ ်တစ်ခါတစ်ရ ံသငတ်နး်များလိ,အပ်သည်။ 

ထိ,ေbကာင့ ်PSF သည ်လိ,အပ်ေသာမိတဖ်က်များအတွက ်အနွလ်ိ,ငး်ြဖင့ပ့ံ်ပိ,းမDသငတ်နး် ကိ,မbကာမီြပrလ,ပ်မည်ြဖစ်သည်။ 



 

၅. ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာငရွ်က်ရမည့် အ;hရာယ်ြဖစ်;ိ*ငေ်ချေတကွ ဘာေတလွဲ? 

ပဋပိက�<=င့ ် ဂျနဒ်ါတနး်တZညီမ[မD<=င့လ်ZမDအသိ,က်အဝနး်များအားလံ,းပါဝငေ်စရနထ်ည့်သွငး်စဥ်းစားြခငး် qDေထာင့အ်ပါအဝင ်

သင့စီ်မံကိနး်သည ် မည်သည့်ထိခိ,က်မDမ=မြဖစ်ေစရန ် ြပrလ,ပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ MEL လ,ပ်ငနး်များ ချည်းသက်သကက်ိ, ဖ,နး် 

အွနလ်ိ,ငး်မ=တဆင့လ်,ပ်ေဆာငရ်သည့အ်ခါ  လZတစ်ဦးချငး်စီ<=င့လ်ZမDအသိ,ငး်အဝိ,ငး်အေပy အကျိrးသက်ေရာက်မDကိ, သငမ်ြမင ်

မိတာမျိrးြဖစ်<ိ,ငပ်ါသည်။ ဥပမာ- 

§ <ိ,ငင်တံစ်ကာအဖွဲPအစည်းများသည်လZနညး်စ,အ,ပ်စ,တစ်ခ,တညး်ကိ,သာေတွPဆံ,ေမးြမနး်ြခငး်များြပrလ,ပ်ရနေ်တာငး်

ဆိ,ေနသည်ဟ, သိM=ိရိပ်မိပါက အြခားအ,ပ်စ,သည်ခဲွြခားဆက်ဆံခံရသည ်ဟ,ေကာလာဟလထွက်ေပyလာ<ိ,ငသ်ည်။ 

§ ေဝးလံေခါငဖ်ျားေသာေဒသများတွင ် သငသ်ည်ဖ,နး်ြဖင့စ်စ်တမ်းေကာကယ်Zပါက များေသာအားြဖင့ ် အမျိrးသား 

အများစ,သည်နည်းပညာကိ,လက်လ=မ်းမီတတ်bကေသာေbကာင့ ် သင၏်အချကအ်လက်များသည ် ဘက်လိ,က်ြခငး် 

<=င့ ်အမျrိးသမီးများမပါဝငြ်ခငး်များြဖစ်<ိ,ငပ်ါသည။် 

§ အကယ်၍ သငသ်ည် ထိလွယM်=လယွ်ေသာ အေbကာငး်အရာများ<=င့ပ်ါတ်သက်၍ အငတ်ာဗျ�းများ ြပrလ,ပ်ေနပါက 

လZများသည်၎ငး်တိ,အ့ိမ်တွငသ်င့အ်ားစကားေြပာေန<ိ,ငဖ်ယွ်M=ိေနမည်ြဖစ်"ပီး ထိ,အေြခအေနသည် ၎ငး်တိ,အ့ား 

ပွင့ပွ်င့လ်ငး်လငး်ေြပာဖိ, ့ ဆ<«နည်းပါးေစ"ပီး အ<£ရာယ်ြဖစ်<ိ,ငေ်ချတိ,းပွားေစပါသည်။ 

ထိ,အ့ြပင ်မည်သည့်အနွလ်ိ,ငး်ေဒတာစ,ေဆာငး်မDမဆိ, အသံ,းဝငစွ်ာစ,စည်း"ပီး လံ,ြခံrမDM=ိရနလ်ိ,အပ်သည်။ ဥပမာ: 

§ ယံ,bကည်စိတ်ချရေသာပလက်ေဖာငး်များ (ဥပမာ OneDrive, Dropbox သိ,မ့ဟ,တ် Google Drive ကဲ့သိ,)့ ကိ, 

အသံ,းြပr၍ ချက်ချငး်လိ,အပ်သZများအတကွ ်အချက်အလက်များရM=ိ<ိ,ငသ်ည်။ 

§ အွနလ်ိ,ငး်တငွသိ်မ်းဆည်းထားေသာအချကအ်လက်များကိ, qDပ်ေထွးေသာစကားဝ=က်များ<=င့ ် အဆင့<်=စ်ဆင့ ်

စစ်ေဆးြခငး်စနစ်ြဖင့လ်ံ,ြခံrစွာထားသင့သ်ည်။ 

§ အချကအ်လက်ရယZရနလ်ိ,အပ်သZသာလ[င ်၎ငး်ကိ,အွနလ်ိ,ငး်တွငb်ကည့q်Dေစသင့သ်ည၊် သိ,မ့=သာ အချက်အလက်များ 

ကိ,ေဒါငး်လ,ပ်ရယZြခငး် မ=ားယငွး်မ[ေဝြခငး်များြပrလ,ပ်<ိ,ငေ်တာ့မည်မဟ,တ်ေပ။ 

§ အွနလ်ိ,ငး်ေဆွးေ<းွမDများကိ, စကားဝ=က်ြဖင့က်ာကယွ်ရန၊် အစညး်အေဝး ID နပံါတ ်<=င့ ်တက်ေရာက်ခွင့M်=ိသZများသာ 

ဝငေ်ရာက<်ိ,ငေ်စရန ်ြပrလ,ပ်ထားဖိ, ့ လိ,အပ်သည်။ (ဥပမာ Zoom တွင)် 

၆. ကိ*ဗစ်၁၉ကာလ အတငွး် အချငး်ချငး်မည်သိ*ေ့လ့လာသငယ်?;ိ*ငမ်ည်နည်း? 

PSFသည ် ပိ,မိ,ကျယ်ြပန ့ေ်သာစီမံကိနး်ေလလ့ာမD<=င့ ်MELလ,ပ်ငနး်များအတကွ် အွနလ်ိ,ငး်ေဆွးေ<းွမDများကိ, ပ့ံပိ,းေပးသွားမည ်

ြဖစ်သည်။ ေကျးဇZးြပr၍ သင၏်အီးေမးလ်အဝငမ်ျားအား ေစာင့b်ကည့်ေပးပါ။ ကI<်,ပ်တိ,ေ့ဆွးေ<းွ<ိ,ငေ်သာ ေမးခွနး်များစွာ 

M=ိပါသည်။ ဥပမာ: 

§ ကိ,ဗစ်၁၉ကာလ အတွငး်ေဒသခံ"ငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာကသ်Zများက ၎ငး်တိ,၏့အလ,ပ်ကိ,လိ,က်ေလျာညီေထွ 

ြဖစ်ေအာင ်မည်သိ, ့ြပrြပငb်ကသနည်း။ 



 
§ ကိ,ဗစ်၁၉ကာလအတွငး် ကI<်,ပ်တိ,၏့လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မDများကိ,ေစာင့b်ကည့်သွားရနအ်တွက် သင့ေ်တာ်ေသာ 

ေမးခွနး်များ<=င့ ်အသံ,းြပr<ိ,ငသ်ည့်အရာများက ဘာေတလွဲ။ 

§ ြမနမ်ာ<ိ,ငင်တံွင ် ေစာင့b်ကည့်ေလလ့ာြခငး်၊အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်<=င့သ်ငယ်Zြခငး်အား အေဝးမ=ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အတွက ်မည်သည့ ်ကရိိယာများသည် အသင့ေ်တာ်ဆံ,းြဖစ်သနည်း။  

§ ကိ,ဗစ်၁၉ ကပ်ေရာဂါ"ပီးဆံ,းသွားသည့်အခါ ကI<်,ပ်တိ,ဆ့က်လက်လ,ပ်ေဆာင<်ိ,ငေ်သာ နည်းလမ်းများ<=င့ ် ကိရယိာ 

များ ကဘာေတွလ။ဲ 

ဤကဲ့သိ,ေ့သာေမးခွနး်များကိ, သင၏်အစီရငခံ်မDေဘာငအ်တွငး်ထည့်သွငး်ရန ် တိ,ကတ်ွနး်ပါသည်။ သိ,မ့=သာကI<်,ပ်တိ,သ့ည ်

ခက်ခဲေသာဤအချိနမ်= အေရးsကးီေသာသငခ်နး်စာများယZေဆာင"်ပီး စ�ဆက်မြပတတ်ိ,းတက်ေစ<ိ,ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

 

၇. အေထာက်အပ့ံေပးြခငး် 

ေစာင့b်ကည့်ေလလ့ာြခငး်၊ အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်<=င့သ်ငယ်Zြခငး် ၊ ေြပာငး်လဲြခငး်ဆိ,ငရ်ာသီအိ,ရီများ၊ ကျrိးေbကာငး်ဆက်စပ် 

မDြပမZေဘာင<်=င် ့ လ,ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မDများအားေစာင့b်ကည့်မ=တတ်မ်းတငြ်ခငး် တိ,<့=င့ပ်ါတ်သက်၍  လမ်း12န<်=င့ပံ်,စံများ 

ကI<်,ပ်တိ,၏့ website တငွရ်ယZ<ိ,ငသ်ည်။ သငယ်Zြခငး်ဆိ,ငရ်ာေမးခွနး်များ၊ တိ,းတက်မDစံ<Dနး်များ (သိ,)့ အဓိကေြပာငး်လဲမDများ 

<=င့ ်ပတ်သက်၍ လမ်း12နတ်စ်ခ,ခ, ရယZလိ,ပါက ေကျးဇZးြပr၍ ကI<်,ပ်တိ,<့=င့ဆ်က်သွယ်ပါ။ 

လိ,အပ်ပါကသင့အ်ားလမ်း12နခ်ျက်များ<=င့သ်ငတ်နး်များပ့ံပိ,းေပး<ိ,ငပ်ါသည်။ ြမနမ်ာဘာသာြဖင့ ်ေြပာဆိ,လိ,ပါက ခငဇ်ာလDိငး် 

(kzh@paungsiefacility.org)သိ,ဆ့က်သွယ်ပါ။ အဂ±လပ်ိဘာသာြဖင့ေ်ြပာဆိ,လိ,လ[င ် Craig Valters 

(cv@paungsiefacility.org)  သိ,ဆ့က်သွယ်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ေနာက်ဆက်တွ၁ဲ:  ေြပာငး်လဲမRဆိ*ငရ်ာသအီိ*ရီအား ြပန်လည်သံ*းသပ်ြခငး်ပံ*စံ 

For those adjusting current projects, please use the below simplified theory of change review template.  

လက်M=ိစီမံကိနး်များကိ, ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငသ်Zများအေနြဖင့ ် ေကျးဇZးြပr၍ ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ 

qိ,းM=ငး်သည့် ေြပာငး်လဲမDဆိ,ငရ်ာသီအိ,ရီြပနလ်ည်သံ,းသပ်ြခငး်ပံ,စံကိ, အသံ,းြပrပါ။ 

ေြပာငး်လဲမRဆိ*ငရ်ာသအီိ*ရီအား  ြပန်လညသ်ံ*းသပ်ြခငး် 

ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငမ်R အကျဥ်းချ\ပ် ေြပာငး်လဲမRဒဂီရီ  အဘယ်ေ4ကာင့ေ်ြပာငး်လဲြပငဆ်င ်

ခဲ့သနည်း? 

ြပသာနာရပ်ေဖာ်ြပချက ်

 
ယခင-် 

 
ယခ,- 

ြမင့မ်ားသည်/ 

အလယ်အလတ်/ 

အနည်းငယ် 

 

အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်Rဆိ*ငရ်ာသအီိ*ရီ 

 
ယခင-် 

 
ယခ,- 

  

ယ?ဆထားချက်များ 

 
ယခင-် 

 
ယခ,- 

  

 


