
 

 

 

အီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိအီးစီအိပ္ပ္ပ္ပ္ခ်္အုိခ်္အုိခ်္အုိခ်္အုိ(ECHO) (ECHO) (ECHO) (ECHO) အာရွမွတ္တမ္း၊အာရွမွတ္တမ္း၊အာရွမွတ္တမ္း၊အာရွမွတ္တမ္း၊        

                                    အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္    ၁၈၁၈၁၈၁၈၊၊၊၊    စက္စက္စက္စက္တင္ဘာတင္ဘာတင္ဘာတင္ဘာလလလလ    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃    

    

ပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္ေဆာင္႐ြက္ျင္ေဆာင္႐ြက္ျင္ေဆာင္႐ြက္ျင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ခင္းျဖင့္ခင္းျဖင့္ခင္းျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခ်ဥ္းကပ္ျခ်ဥ္းကပ္ျခ်ဥ္းကပ္ျခင္းခင္းခင္းခင္း    ----    အေတြ႔အႀကံဳမွအေတြ႔အႀကံဳမွအေတြ႔အႀကံဳမွအေတြ႔အႀကံဳမွ႐ွင္းလင္းေ႐ွင္းလင္းေ႐ွင္းလင္းေ႐ွင္းလင္းေဖၚျပျခင္းဖၚျပျခင္းဖၚျပျခင္းဖၚျပျခင္း    

ေဒါ့ဂလပ္စ ္အမ္၊ ဖေရဆာ (Douglas M. Fraiser) 

[အယ္ဒီတာ၏မွတ္ခ်က္ - ေဒါ့ဂလပ္စ ္ဖေရဆာသည္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ - ၄ရက္ ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ 

တြင္က်င္းပေသာ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာ႐ွစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ လူထုဖြ႔ံၿဖိဳးမႈညီလာခံတြင ္ အဓိကစကားေျပာသူမ်ား 

အနက္္တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ ေဒါ့ဂလပ္စ ္ ဖေရဆာသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အက္စ္အုိင္ 

အယ္လ္ (SIL International) အတြက္အႀကီးတန္းမႏုႆ ေဗဒဆုိင္ရာအႀကံေပးသူျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ 

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္၍ အက္စ္အုိင္အယ္လ္၏ ျပည္မအေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွအဖြဲ႔ (Mainland Southeast 

Asia Group) အတြက္ မႏုႆ ေဗဒဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင္ ့ ဖါယပ္(ဖ) တကၠသုိလ္(Payap 

University) တြင္ မႏုႆ ေဗဒကုိသင္ျပသူအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွသိည္။ ယခင္က အက္စ္အိုင္ 

အယ္လ္မေလး႐ွားႏိုင္ငံႏွင့္ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ႐ံုးခြဲမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ေဒါ့ဂ(္Doug)သည္ ဖေလာ္ေရဒါ 

တကၠသိုလ္မ ွ ပညာရပ္တစ္ခုထက္ပိုေသာေဂဟေဗဒ(အထူးျပဳ - မႏုႆ ေဗဒ) ျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔(Ph.D.)၊ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈမဟာသိပၸံဘြဲ႕ကုိဖေလာ္ေရဒါတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့

သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈသိပၸံဘြဲ႕ ကုိ တကၠဆက္ျပည္နယ္ A&M တကၠသုိလ္မွရ႐ွိခဲ ့သူျဖစ ္သည္။ ] 

မိမိမိမိတ္ဆက္ျခင္းတ္ဆက္ျခင္းတ္ဆက္ျခင္းတ္ဆက္ျခင္း 

လူထုဖြ႔ံၿဖိဳးမႈတြင္̀ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းမ်ား´သည္ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္စတင္ေပါင္းစည္းလာ 

ခဲ့၍ ၎တုိ႔ကုိအသုံးျပဳရန္စိတ္၀င္စားမႈမွာအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ႐ွင္မ်ားအၾကား အထူးသျဖင့္မၾကာမီ 

ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ဆက္လက္တုိးပြား ျဖစ္ေပၚလာသည္i
 ။ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ႐ွင္အမ်ားစု တုိ႔မ ွ

၎သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔ကူညီလိုေသာလူထုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပံုမ်ားကုိ ကၽြန္ပ္တို႔ကုိအာ႐ုံစိုက္ေစေသာ ေၾကာင့္ 

ဤသုိ႔လက္ခံမႈတိုးပြားလာျခင္းသည္ေကာင္းေသာအရာျဖစ္သည္ဟုသေဘာတူၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤနည္း 



 

 

မ်ားကုိေက်ာ္လြန္၍ ကၽြန္ပ္ေဖၚျပမည့္ `ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း´ ̶  လူထုႏွင့္မွန္ကန္ ေသာ 

ပါ၀င္မႈျဖင့္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ သေဘာတရား၊ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ကုိစဥ္းစား ဆင္ျခင ္

ရန္ဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သည့္ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ေတြးေခၚပံုအျဖစ္ တည္႐ွိေသာ 

နည္းလမ္းအေၾကာင္းအရာသာလွ်င္မဟုတ္ပါ ။ လူထု ကုိနားေထာင္၍ေလးစားျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ပန္းတုိင္မ်ား 

ကုိ ရ႐ွိရန္ အားေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းႏွင္ ့ကူညီျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္ ။ သုိ႔ေသာ္လုပ္ငန္းျဖစ္ 

စဥ္ကုိ လႊဲယူျခင္းမဟုတ္ပါ။ PRA, PLA, ABCD, GRAAP, AI
iiႏွင့္အျခားေသာ အတုိေကာက္မ်ားစြာတို႔ 

သည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိနားလည္ရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔သည္ကရိယာ 

တန္ဆာပလာမ်ား သာျဖစ္သည္။ ပန္းပု႐ုပ္ထုသုိ႔မဟုတ္သစ္သားထြင္းသည့္ ကရိယာကုိ စဥ္းစားၾကည့္ ပါ။ 

သူသည္သူ၏ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္သူသည္ ပညာ႐ွင္ သာလွ်င္ 

မဟုတ္ပါ။မည္သည့္ကၽြမ္းက်င ္ ပညာ႐ွင္မ်ိဳးမဆုိ ထင္႐ွားေသာသဘာ၀မ်ားကုိဆန္႔က်င္ျခင္းထက္ ၎၏ 

အစြန္းမေရာက္သည့္ အေနအထားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရမည္။ သစ္သားထြင္း ေသာသူသည္ သူအသုံးျပဳမည့္ 

သစ္အထည္သား၏ သဘာ၀အေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚေနေသာအစဥ္းကြက္ႏွင္ ့ ပံုသ႑ာန္ကုိၾကည့္သည္။   

၎သည္ မည္မွ်လြယ္ကူစြာျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎သည္သစ္ေပ်ာ့သုိ႔မဟုတ္ 

သစ္မာျဖစ္သည္ ႏွင္ ့၎ကုိ ဆီသုိ႔မဟုတ္ဖေယာင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္ တင္ရန ္ သုိ႔မဟုတ ္ နဂိအုတုိင္း 

ထားရန္စသည္တို႔ကုိစဥ္းစားသည္။ထုိအရာသည္ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားသက္မဲ့ျဖစ္ေသာအရာႏွင္ ့ အလုပ္ 

လုပ ္ ေသာအခါတြင္ျပဳလုပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။သူသည္အသက္႐ွ ိ ေသာအရာတစ္ခုခုႏွင့္ အလုပ္လုပ္ 

ပါကသည့္ထက္ပို၍ပင္႐ႈပ္ေထြးသည္။ ဘြန္ဇုိင္းပင္ကုိျပဳလုပ္ေသာသူသည္ သူေ႐ြးခ်ယ္ေသာသစ္ပင ္မည္သုိ႔ 

ႀကီးထြားသည္ကုိစဥ္းစားရသည္။ မ်ိဳးသန္႔ၿပိဳင္ျမင္းမ်ားကုိေလ့က်င့္ ေပးေသာသူသည္ ေပးထားေသာျမင္း 

မည္သုိ႔ေျပးသည္ကိုနားလည္ရမည္ ။ထုိ႔ျပင၎္တုိ႔မည္သည့္အရာ ကုိစဥ္းစားေနသည္ကုိပင္လွ်ငသိ္ရမည္။ 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္လူမ်ား၊ လူအုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း ဧရိယာ တြင္႐ွိေသာအခါ ပိုမုိႀကီးမားေသာ 

႐ႈပ္ေထြးမႈအဆင့္ကုိႀကံဳေတြ႔ရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္မည့္ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးသည္ သတ္မွတ္ 

ထားေသာအစီအစဥ္တစ္ခုႏွင္ ့ လူထုအားသူျဖစ္ေစလုိသည့္ အတုိင္း မျပဳလုပ ္ ႏိုင္ပါ။ သူသည္လူထု ႏွင့္ 

အလုပ္လုပ္ရမည္။ သူတုိ႔သည္မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး မဆုိ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါထိုအက်ိဳးဆက္ မ်ားျဖင့္ 

အသက္႐ွင္ေနထုိင္သြားရမည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင္ ့ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္လူထုအတြင္း 

မွန္ကန္ေသာပုိင္႐ွင္မ်ားျဖစ္ သည္ကိုသိရမည္။ 



 

 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္မည့္အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးသည္ လူထုမ်ားမွ တိက် 

ေသခ်ာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိရ႐ွိရန္ကူညီရာတြင ္ တရား၀င္အခန္းက႑ကုိရႏိုင္သည္။ လူထုသည္ 

ျပင္ပမွလူမ်ားမသိေသာမိမိတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္အေျခအေနမ်ားေျမာက္မ်ားစြာကုိ သိ႐ိွ 

နားလည္ေနစဥ္ ျပင္ပမွလူမ်ားတြင္လူထုမွမိမိတို႔အတြက္ရလုိေသာအရာသုိ႔မဟုတ္မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပိုမုိ 

ေကာင္းမြန္ရန္အသုံးျပဳလုိေသာဗဟုသုတႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား႐ိွႏိုင္သည္။  `လွည့္ကြက္´မွာ အျပန္အလွန္ 

ေလးစားေသာ ဆက္ဆံမႈကုိ တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆရာတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏သင္ယူ 

မႈပံုစံတြင္ေက်ာင္းသားအတြက္အေကာင္းဆုံးကုိနားလည္၍သိသည္ဟုဆုိကာသူ၏စိတ္၀င္စားမႈ၊ သဘာ၀ 

အေလ့အထမ်ားႏွင့္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ဆရာတစ္ဦးသည္ မိမိသည္ ေက်ာင္း 

သားမ်ားသိလုိေသာအရာမ်ားကုိသိ၍ ၎တုိ႔ကိုလက္ခံကာ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္ ့ အတူ အလုပ္လုပ္ႏုိင၍္ 

သူတုိ႔၏စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင္သ့ဘာ၀ေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚမူတည္၍သင္ယရူန္ အကူအညီေပးႏုိင္သည္။ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ႏွင့္ဆရာမနည္းတူေအာင္ျမင္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ မည့္ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦး 

သည္လူထ ုႏွင္ ့အလုပ္လုပ္သည္။ 

အေတြ႔အႀကံဳမွဥပမာအေတြ႔အႀကံဳမွဥပမာအေတြ႔အႀကံဳမွဥပမာအေတြ႔အႀကံဳမွဥပမာတစ္ခုတစ္ခုတစ္ခုတစ္ခု    

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္အုပ္စုမ်ား၊လူထုမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ 

ေသာအခါ မည္သို႔လည္ပတ္သနည္း။ ဤအရာကုိ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္င ံ ကုိတာဘာတုိ မာႏုိဘိ ု (Cotabato 

Manobo) iii
  လူမ်ိုးစုတုိ႔ႏွင္ ့၁၉ႏွစ္အထက္အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာကၽြန္ပ္၏အေတြ႔အႀကံဳမွေဖၚျပလုိပါသည္။ 



 

 

 

ဖိလိပုိင္ႏုိင္ငံမာႏုိဖိလိပုိင္ႏုိင္ငံမာႏုိဖိလိပုိင္ႏုိင္ငံမာႏုိဖိလိပုိင္ႏုိင္ငံမာႏုိဘုိ၏တည္ေနရာဘုိ၏တည္ေနရာဘုိ၏တည္ေနရာဘုိ၏တည္ေနရာ 

အအအအဆင့္ဆင့္ဆင့္ဆင့္    ၁၁၁၁    ----    ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေကာင္းဆုံးေသာအယူအဆမ်ားကုိလုိက္ေကာင္းဆုံးေသာအယူအဆမ်ားကုိလုိက္ေကာင္းဆုံးေသာအယူအဆမ်ားကုိလုိက္ေကာင္းဆုံးေသာအယူအဆမ်ားကုိလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းလွ်ာက္ျခင္းလွ်ာက္ျခင္းလွ်ာက္ျခင္း    

 

 

မာႏုိဘုိဧရိယာမာႏုိဘုိဧရိယာမာႏုိဘုိဧရိယာမာႏုိဘုိဧရိယာ 

မနီလာမနီလာမနီလာမနီလာ 

၁၉၈၃၁၉၈၃၁၉၈၃၁၉၈၃----၁၉၈၆၁၉၈၆၁၉၈၆၁၉၈၆----
ေကာင္းေကာင္းေကာင္းေကာင္း    သည္ဟုသည္ဟုသည္ဟုသည္ဟု    
ထင္သည့္ထင္သည့္ထင္သည့္ထင္သည့္    (SALT(SALT(SALT(SALT    ၊၊၊၊    
ဥယာဥ္ဥယာဥ္ဥယာဥ္ဥယာဥ္    မ်ား၊မ်ား၊မ်ား၊မ်ား၊    

ျပင္ပအိမ္မ်ားျပင္ပအိမ္မ်ားျပင္ပအိမ္မ်ားျပင္ပအိမ္မ်ား))))ကုိကုိကုိကုိ    
ကၽြန္ပ္ကၽြန္ပ္ကၽြန္ပ္ကၽြန္ပ္    တုိ႔အားတုိ႔အားတုိ႔အားတုိ႔အား    
ေပးျခင္းႏွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ေပးျခင္းႏွင့္    

ေဖၚျပေသာေဖၚျပေသာေဖၚျပေသာေဖၚျပေသာ    လုိလုိလုိလုိ    အပ္အပ္အပ္အပ္    
ခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္    မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    တုံ႔ျပန္တုံ႔ျပန္တုံ႔ျပန္တုံ႔ျပန္    
ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    ((((တီလားပီးယား၊တီလားပီးယား၊တီလားပီးယား၊တီလားပီးယား၊    

ေရသြင္းစပါးေရသြင္းစပါးေရသြင္းစပါးေရသြင္းစပါး))))    

၁၉၉၁၁၉၉၁၁၉၉၁၁၉၉၁----    
မာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိ    
ဓေလ့ထုံးစံဓေလ့ထုံးစံဓေလ့ထုံးစံဓေလ့ထုံးစံ    
ကုိစတင္ကုိစတင္ကုိစတင္ကုိစတင္    
ေလ့လာေလ့လာေလ့လာေလ့လာ    
ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    

၁၉၉၄၁၉၉၄၁၉၉၄၁၉၉၄----    
မာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိ    
ဓေလ့ထုံးစံဓေလ့ထုံးစံဓေလ့ထုံးစံဓေလ့ထုံးစံ
ကုိအေသးကုိအေသးကုိအေသးကုိအေသး    
စိတ္ေလ့စိတ္ေလ့စိတ္ေလ့စိတ္ေလ့    
လာျခင္းလာျခင္းလာျခင္းလာျခင္း    

 

၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂----၂၀၀၂၂၀၀၂၂၀၀၂၂၀၀၂    ̶̶ ̶̶    
သုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသန    ေတြ႔႐ိွေတြ႔႐ိွေတြ႔႐ိွေတြ႔႐ိွ    

ခ်က္ကုိျပန္လည္အသုံးျပခ်က္ကုိျပန္လည္အသုံးျပခ်က္ကုိျပန္လည္အသုံးျပခ်က္ကုိျပန္လည္အသုံးျပ
ဳျခင္းဳျခင္းဳျခင္းဳျခင္း((((မာႏုိဘုိထပ္ေဆာင္းမာႏုိဘုိထပ္ေဆာင္းမာႏုိဘုိထပ္ေဆာင္းမာႏုိဘုိထပ္ေဆာင္း
ကုိယ္စားလွယ္မွတဆင့္ကုိယ္စားလွယ္မွတဆင့္ကုိယ္စားလွယ္မွတဆင့္ကုိယ္စားလွယ္မွတဆင့္
လယ္ယာစနစ္ကုိတုိးလယ္ယာစနစ္ကုိတုိးလယ္ယာစနစ္ကုိတုိးလယ္ယာစနစ္ကုိတုိး    

တက္ေစျခင္း၊တက္ေစျခင္း၊တက္ေစျခင္း၊တက္ေစျခင္း၊                                                
၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂----၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇        ̶̶ ̶̶    

မာႏုိဘုိလယ္သမားမ်ားမွမာႏုိဘုိလယ္သမားမ်ားမွမာႏုိဘုိလယ္သမားမ်ားမွမာႏုိဘုိလယ္သမားမ်ားမွ
သာသစ္သီးပင္မ်ားကုိသာသစ္သီးပင္မ်ားကုိသာသစ္သီးပင္မ်ားကုိသာသစ္သီးပင္မ်ားကုိ    
၀၀၀၀ယ္ယူရာတြယ္ယူရာတြယ္ယူရာတြယ္ယူရာတြင္အင္အင္အင္အ    

ေထာက္အကူေပးျခင္း၊ေထာက္အကူေပးျခင္း၊ေထာက္အကူေပးျခင္း၊ေထာက္အကူေပးျခင္း၊    
၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇----၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈))))    

၁၉၅၄၁၉၅၄၁၉၅၄၁၉၅၄----SIL SIL SIL SIL 
မွမွမွမွ    မာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိ    
ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္စတင္၍စတင္၍စတင္၍စတင္၍
အလုပ္လုပ္အလုပ္လုပ္အလုပ္လုပ္အလုပ္လုပ္
သည္သည္သည္သည္    

၁၉၁၉၁၉၁၉၈၃၈၃၈၃၈၃----
ဖေရ႐ွာဖေရ႐ွာဖေရ႐ွာဖေရ႐ွာ    
ေရာက္ေရာက္ေရာက္ေရာက္
လာသည္လာသည္လာသည္လာသည္ 

    ၁၉၁၉၁၉၁၉၈၆၈၆၈၆၈၆----
၁၉၈၉၁၉၈၉၁၉၈၉၁၉၈၉    ----    
အေမရိအေမရိအေမရိအေမရိ    
ကန္တြင္ဘြဲကန္တြင္ဘြဲကန္တြင္ဘြဲကန္တြင္ဘြဲ
႕လြန္သင္႕လြန္သင္႕လြန္သင္႕လြန္သင္
တန္းတက္တန္းတက္တန္းတက္တန္းတက္
သည္သည္သည္သည္    

၂၀၀၂၂၀၀၂၂၀၀၂၂၀၀၂----
ဖေရ႐ွာ၏ဖေရ႐ွာ၏ဖေရ႐ွာ၏ဖေရ႐ွာ၏
မာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိမာႏုိဘုိ    
ႏွင့္တက္ႏွင့္တက္ႏွင့္တက္ႏွင့္တက္    
ၾကြစြာပါၾကြစြာပါၾကြစြာပါၾကြစြာပါ    
၀၀၀၀င္ပတ္င္ပတ္င္ပတ္င္ပတ္
သက္မႈၿပီးသက္မႈၿပီးသက္မႈၿပီးသက္မႈၿပီး
စီးသည္စီးသည္စီးသည္စီးသည္    



 

 

SIL သည္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင ္ဘာသာေဗဒ၊ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းႏွင့္စာေပတတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ အဓိက 

ထား၍ မာႏိုဘုိတ္ုိ႔ႏွင့္စတင္၍ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ခုႏွစ၊္ ကၽြန္ပ္ႏွင့္ကၽြန္ပ္၏ဇနီး မက္ဂ္တုိ႔ 

မာႏိုဘုိတြင္စတင္အလုပ္လုပ္ေသာအခ်ိန္တြင ္ သူတို႔၏ကာလ႐ွည္လ်ားေသာဘာသာျပန္ဆိုမႈႏွင္ ့ စာေပ 

တတ္ေျမာက္မႈသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတုိးတက္ မ်ားျပားလာမႈႏွင့္ထင္႐ွားေသာအသက္ႀကီးပုိင္း စာဖတ္ 

သူဦးေရကုိ  အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။  ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ဦးတည္ခ်က္မွာ”လူထုဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ” ျဖစ္သည္ - ဥပမာ 

လူထုမ်ားအား၎တုိ႔၏အသက္တာႏွင့္ဆုိင္ေသာက႑အားလုံးတြင္အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္အျပန္အ

လွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရန္  ̶  ၀ိဥာဥ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ႏိုင္ငံေရး(ႏွင့္ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 

တြင္ ထည့္၀င္ျခင္းမ႐ိွသည့္အျခားေသာက႑မ်ား)မ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လုွပ္ငန္းမ်ား 

ကုိ မာႏိုဘုိအတြင္းကၽြန္ပ္တို႔ေတြ႕႐ွ ိေလ့လာရေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္အက်ိဳး႐ွိသည္ဟုေျပာလာသည့္ 

နည္းပညာမ်ားကုိသင္ေပးျခင္းျဖင့္အစျပဳပါသည္။ မာႏိုဘုိတုိ႔သည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး- ေရ႐ွည္တည္ 

တ့ံ၍ေဂဟစနစ္ကုိအက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ (Sanchez 1976:379) ကုိက်င့္သုံးေၾကာင္းကၽြန္ပ္ 

တုိ႔သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔၏လယ္ေျမမ်ားကုိေနရာသစ္ ထူေထာင္ေနထုိင္သူမ်ားထံတြငဆုံ္း႐ႈံးမႈမ႐ွိေစ 

ရန ္ အခ်ိန္မ်ားစြာနားေနရေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ကိုလုပ္ကုိင္ရာတြင ္ ဖိလိပိုင္ႏိငု္ငံ ၏အျခားေသာအပုိင္းမ်ားမွ 

ျဖည့္စြက္ရသည့္ဖိအားတုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္။  ရလဒ္အေနျဖင့္ သူတုိ႔ေနထုိင္ေသာေတာင္ 

ေစာင္းမ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈ႐ိွေသာလယ္ယာစနစ္သစ္မ်ားႏွင္ ့ အတည္တက်ေနထုိင္ေသာလူထုမ်ားအတြက ္

ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိေသာ က်န္းမာေရးက်င့္သုံးမႈအသစ္မ်ားကုိတည္ထြင္ရန္လုိအပ္ေနျခင္းျဖစသ္ည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္သူတုိ႔အား သူတုိ႔၏အသစ္ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ နည္းမ်ားကုိ သင္ေပး 

သည္။ ထုိအရာမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္- ျပဳျပင္ေပးေသာ သစ္ပင္မ်ားivကိုပုံစံအတုိင္းအတန္းလုိက္ 

က်ပ္တည္းစြာစုိက္ပ်ိဳးသည့္ အတန္းမ်ားအၾကားတြင ္ ေျပာင္း၊ ပမဲ်ား၊ ပီေလာပီနံဥမ်ားႏွင့္ေျမပဲကဲ့သုိ႔ေသာv 

ႏွစ္တုိခံပင္မ်ားကုိ စိုက္ႏိုငရ္န္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေတာင္ေစာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ေျမယာ နည္းပညာ 

(Sloping Agricultural Land Technology (SALT)) ျဖစ္သည္။ အပင္၏အ႐ြက္မ်ားကုိေျမၾသဇာအျဖစ္ 

အသုံးျပဳ၍ က်ပ္သိပ္စြာစိုက္ထားေသာအတန္းသည္ေျမတုိက္စားျခင္း ကုိကာကြယ္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္း 

သည္ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံေနရာအႏ႔ွ႐ံွ ိေစာက္နက္ေသာေျမမ်ားတြင္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ႐ွိေၾကာင္းကုိသက္ေသ 

ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားေသာနည္းပညာမွာ၎တုိ႔၏ေ႐ႊ႔ေျပာင္းလယ္ယာ မ်ားမွယခင္ကစုေဆာင္ထားေသာ 

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကုိျဖည့္စြက္သည့္ ဥယာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါတြင ္ ေနရာသစ္ 

ထူေထာင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္နီးေသာေျမယာမ်ားကုိယူၾကသျဖင့္ သူတုိ႔၏အိမ္မ်ားႏွင့္ပို၍ 



 

 

ေ၀းေသာေနရာျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ မက္ဂ္ႏွင့္အတူ ဖိလိပိုင္ႏုိင္င ံ ဘာသာျပန္အဖြဲ႔မ ွ

လီအိုနီဒါ ဂူလ္-အန ္အဖန္း(Leonida Guil-an Apang)ႏွင္ ့ မလီဲတာ ဘ၀မ္း(Melita Bawaan) တုိ႔သည္ 

လူမ်ားမွ စြန္႔ေသာ မစင္မွျပန္႔ပြားေသာေရာဂါမ်ားမွကာကြယ္ရန္ အိမ္ျပင္တြင္သီးသန္႔ထားေသာအိမ္သာကုိ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္အသုံးျပဳျခင္းတုိးတက္လာရန္ျပဳလုပ ္ခဲ့ၾကသည္။ (ထုိသုိ႔ေသာေရာဂါမ်ားမွာ လူမ်ားတုိ႔ 

သည္သီးသန္႔အိမ္မ်ားတြင္ေနသည္ထက္ေက်း႐ြာမ်ား တြင္ေနထုိင္ေသာေၾကာင့္ တုိးပြားလာ ေသာျပႆနာ 

ျဖစ္သည္။) 

ဤနည္းပညာအားလုံးသည္ မာႏုိဘိုႏွင့္အျပင္လူမ်ားျဖစ္သည့္ကၽြန္ပ္တုိ႔ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကုိျဖည့္ဆည္းေပးေသာအေထာက္အထားျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္သုံးသပ္ပါက၎တုိ႔သည္ 

အေရးပါဆုံးေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အားထုတ္မႈမွာ ”အမွန္တကယ္ယားယံေနေသာ 

ေနရာကုိကုပ္ျခင္း” မဟုတ္ေသာ္လည္းမာႏုိဘိုအတြက္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ အရည္ အေသြးႏွင္ပ့တ္သက္မႈကုိ 

တည္ေဆာက္ရန္အကူအညီ ျပဳခဲ ့ ပါသည္။ ဤအရာသည္နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖစ္၍  အမ်ားအားျဖင့္ 

လုိအပ္ေသာ လူထုုထတဲြင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈျပဳလုပ္မည့္အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦး၏လုပ္ငန္း အပုိင္း ျဖစ္သည္။ 

လူမ်ားမွ သင္သည္သူတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ဂ႐ုစိုက္မႈ႐ွိၿပီး သူတုိ႔၏စိတ္၀င္စားေသာအပုိင္း အခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ 

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းသိျမင္ရန္လုိအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သူတုိ႔၏ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ သင္ႏွင့္ 

ေျပာဆုိရန္ ထိုက္တန္သည္ဟုထင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ 

လုိအပ္ေသာ ဧရိယာမ်ားတြင ္အရင္းအႏီွးျပဳလုပရ္န္ျဖစ္၍ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေနာက္တဆင့္သို႔ ဆက္လွမ္းရန္ 

အတြက္ အေျခခံခ်ရန္အဓိကဦးစားေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

အအအအဆင့္ဆင့္ဆင့္ဆင့္    ၂၂၂၂    ----ေဖၚျပေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိတုံ႔ျပန္ျခင္းေဖၚျပေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိတုံ႔ျပန္ျခင္းေဖၚျပေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိတုံ႔ျပန္ျခင္းေဖၚျပေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိတုံ႔ျပန္ျခင္း 

မာႏိုဘုိအတြက္လေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ၿပီးေသာအခါ မာႏိုဘုိတစ္ဦးမွ တီလားပီးယားကုိ မည့္သုိ႔ 

ေမြးရမည္နည္းဟုလာေရာက္ေမးျမန္းပါသည္vi။ ထုိေဒသတြင္တီလားပီးယားေမြးျမဴေရးသင္တန္းရ႐ွိႏိုင ္

သည့္ေနရာတစ္ေနရာမွ်မ႐ိွပါ။ ႐ိွေသာစာေပအေရးအသားအားလုံးမွာ စာတတ္ေျမာက္မႈအခြင့္အလမ္း မရ 

ခဲ့ေသာမာႏုိဘုိတုိ႔မဖတ္ႏိုငသ္ည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 

တီလားပီးယားေမြးျမဴေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္း၊ မာႏိုဘုိ 

အေျခအေနႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းviiကုိေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးစိတ၀္င္စားေသာသူမ်ားအား ထုိနည္း 



 

 

မ်ားကုိသင္ၾကားေပးသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ထိုလူႏွင့္တစ္႐ြာတည္းေနထုိင္ေသာ သူမ်ားမွ 

ေရသြင္းစပါးစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိအစျပဳရန္အတြက္ အကူအညီ ေတာင္းလာၾကသည္viii။  

ယခုအခါတြင္ကၽြန္ပ္တို႔သည္လုိအပ္သည္ဟုခံစားရေသာ အခ်က္မ်ားကုိတုံ႔ျပန္ႏုိင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္ 

လည္း ၎ကုိအတုယူလုပ္ေဆာင္ေသာႏႈန္းသည္ စိတ္ပ်က္ေလာက္ေအာင္နိမ့္က်ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 

လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ေကာင္းစြာသက္ေသအျဖစ္တည္႐ိွေနေသာ” စီမံကိန္းမ်ားသည္လူထုမွပိုင္ဆုိင္၍ လုပ္ငန္း 

ကုိလူထုမွလည္ပတ္သင့္သည္” ဟူေသာလမ္းညႊန္ကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လူထုပုိင ္

စီမံကိန္းတုိင္းတြင္ လူတစ္ဦးသုိ႔မဟုတ္ႏွစ္ဦးတုိ႔မွလုပ္ငန္းအားလုံးကုိလုပ္ၿပီး အျခားေသာသူတစ္ဦးစီတို႔မွ 

အက်ိဳးခံစားျခင္းျဖင့္အဆုံးသတ္သည္။ လူအနည္းငယ္တို႔မ ွ မိမိတုိ႔၏လယ္မ်ား တြင ္ အေလ့အထမ်ားကုိ 

အနည္းငယ္လုိက္ေလ်ွာက္၍အသုံးျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ အားထုတ္မႈ တြင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ 

နည္းပုံရသည္။ လူူမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိတန္ဖုိးထား၍ သူတုိ႔၏ ”ဓေလ့ထုံးစံ အစျပဳျဖစ္တည္ျခင္း” ix 

ျဖင္ ့အလုပ္လုပ္လိုေသာ္လည္းကၽြန္ပ္တုိ႔တြင ္ထိုအက်င့္စ႐ိုက္သည္မည္သည့္ အရာျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ 

ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္နည္းပါးေနသည္ကုိသတိျပဳမိပါသည္။ 

အအအအဆင့္ဆင့္ဆင့္ဆင့္    ၃၃၃၃    ----    အစျပဳျဖစ္တည္မုွျဖင့္အစျပဳျဖစ္တည္မုွျဖင့္အစျပဳျဖစ္တည္မုွျဖင့္အစျပဳျဖစ္တည္မုွျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းအလုပ္လုပ္ျခင္း 

ကၽြန္ပ ္ တုိ႔သည္ ဘြဲ႔လြန္ပညာေရးအတြက္ မာႏုိဘိုမွသုံးႏွစ(္၁၉၈၆-၁၉၈၉)ခြဲခြါခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ 

အတြင ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ဓေလ့ထုံးစံဆုိင္ရာမႏုႆေဗဒသင္တန္းတစ္ခုကိုတက္ျခင္းျဖင့္ ”ဓေလ့ထုံးစံ 

အစျပဳျဖစ္တည္မွုကုိ္ ၾကည့္ျမင္ျခင္း” ကုိ သင္ယူမည့္အစီအစဥ္ကုိအစျပဳခ့ဲသည္။ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံသ႔ိ ု  ျပန္ 

ေရာက္သည့္အခါတြင္မာႏိုဘုိဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းအဖြဲ႔မ ွ ကၽြန္ပ္တုိ႔အား၎တုိ႔၏ ပိုင္နက္အတြင္း႐ိွ မာႏုိဘုိ 

မ်ားအား အသစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကုိသင္ေပးရန္အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ 

တြင္ အားထုတ္မႈ အသစ္ မစတင္မ ီ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ 

ယူခဲ့သည္x။ မာႏုိဘိုတုိ႔သည္ မၾကာခဏ လုပင္န္းမ်ားကုိအတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ - 

လူမ်ားမည္သည့္အရာကုိ စိုက္သည္(သို႔) ေဆာက္သည္ (သုိ႔) ၀ယ္သည္စသည္တို႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 

အေလ့အထအပါအ၀င္ သည္အလြန္ပင္ လူတစ္ဦးစီ၏ယုံၾကည္ခြင္၀့ါဒအေပၚတြင ္   ဓေလ့ထုံးစံတြင ္ မည္ 

သည့္ေနရာတြင္မွ်တည္ျမေဲသာဗဟုိစနစ္မ႐ိွပါxi။ အသစ္ေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာကုိ သင္သည္ 

မည္သည့္ အား ထုတ္မႈမ်ိုးတြင္မဆုိထုိအခ်က္ကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ကုိသတိျပဳလာၾကသည္။ 



 

 

ကၽြန္ပ္၏ေတာင္းဆုိမႈအရ အဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္မွထပ္ေဆာင္းအက်ုိးေဆာင္အျဖစ္ ကၽြန္ပ္ေလ့က်င့္ 

ေပးခ့ဲသည့္သူမ်ားထမွဲမ်ားစြာေသာအမ်ိဳးသားမ်ားကုိေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သူတုိ႔သည္ ငါးကန္မ်ားႏွင္ ့

ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေသာစပါးကုိ တိုးတက္ေဆာင္႐ြက္ရနအ္ေရးႀကီးဆုံးနည္းပညာအျဖစ္ ေဖၚထုတ္ၾကသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ အတူတကြလုပ္ငန္းကုိေဆာင္႐ြက္၍ ထပ္ေဆာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ကၽြန္ပ္သည္ 

မာႏိုဘုိဘာသာျဖင့္ေရးသားေသာသင္တန္းပစၥည္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ၎မွတဆင့္အသစ္ေသာ 

နည္းပညာမ်ားကုိသူတုိ႔၏ေက်း႐ြာအတြင္း႐ွအိျခားသူမ်ားကုိသင္ၾကားရာတြင္ျပန္လည္အသုံးျပဳသည္။ 

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဗဟုိျပဳနည္းကုိအသုံးျပဳရန္၊  ညႊန္ၾကားမႈအဆင့္ခြဲျခားမႈမ႐ိွ၊ ေဒသခံ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ 

ေငြေၾကးေထာက္ပ႔ံမႈမယူရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္xii။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင ္ ” အေလ့အထ အက်င့္စ႐ိုက္” ျဖင့္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ေရသြင္းစပါးထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ေက်း႐ြာ႐ွစ္႐ြာ 

သုိ႔ပ်ံ့နွံ႔သြား၍ ငါးကန္လုပ္ငန္းမွာခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ၁၅႐ြာသုိ႔ပ့်ံနံွ႔ခဲ့သည္။ 

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္    ၄၄၄၄    ----    အတူတကြအတူတကြအတူတကြအတူတကြ    စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း    

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေသာနည္းစနစ္ မ်ားျဖင့္မာႏုိဘုိမ်ားအက်ိဳးခံစားရသည္ကုိ 

ၾကည့္၍ေပ်ာ္ေနစဥ္တြင ္ဤနည္းစနစ္မ်ားသည္ မာႏုိဘုိမ ွသင္ယူ ရန္ပြင့္လင္းစြာေတာင္းဆုိခဲ့ေသာနည္းမ်ား 

ျဖစ္လင့္ကစား၊ ႐ွိေသာလူဦးေရမ်ားထဲမွအနည္းငယ္ေသာသူမ်ားသာ ထိုနည္းစနစ္ကိုအသုံးျပဳသျဖင့္ 

စိတ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။  မာႏိုဘုိထပ္ေဆာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ထုိေဒသကုန္းေျမအေန 

အထားတုိ႔သည္ ငါးကန္မ်ားႏွင့္ ေရသြင္း စုိက္ပ်ိဳးစပါးမ်ားကုိ ေနရာမ်ားစြာတုိ႔တြင္လက္ေတြ႔က်က်မျပဳ 

လုပ္ႏိုင္သည္ကုိေဖၚျပသည္။ SALT သည္ေရတုိက္စားမႈကုိမ်ားစြာနည္းသြားေစ၍အထြက္တိုးေစေသာ္ 

လည္း မာႏိုဘုိ၏၀င္ေငြႏွင့္ယွဥ္လွ်င္သစ္မ်ိဳးေစ့မ်ားမွာအလြန္ေစ်းႀကီးေနပါသည္။ အျခားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 

နည္းမ်ား လုိအပ္ေနသည္မွာထင္႐ွားလာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္သည္မာႏိုဘုိထပ္ေဆာင္းအက်ိဳးေဆာင္ 

မ်ားႏွင္အ့တူူ သူတုိ႔ေနထုိင္၍အလုပ္လုပ္ေသာေက်း႐ြာသ႔ိ ု အက်ိဳး႐ိွမႈႏွင့္သဘာ၀က်မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ႐ွိသည္ 

ဟုထင္ေသာ အစီအစဥ္ကုိေမးရန္အလည္အပတ္သြားခဲ့သည္။ ႐ြာတုိင္းတြင္အသီးသီးေသာသစ္ပင္မ်ားကုိ 

စိုက္ရန္စိတ္၀င္စားၾကသည္ကုိကၽြန္ပ္တုိ႔ေတြ႔ခဲ ့ ၾကပါသည္။ ပထမတြင ္ ကၽြန္ပ္သည္မယုံႏိုင္ပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ 

ႏိုင္ငံတြင္သစ္သီးမ်ားသည္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ အရာျဖစ္ေသာ္လည္း မာႏိုဘုိအမ်ားစုတုိ႔သည္လမ္းမ်ားႏွင့္ 

ေ၀းေသာေနရာတြင္ေနထုိင္၍ ထုိလမ္းမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ျဖတ္သန္း၍ မရပါ။ သုိ႔ေသာ္လယ္သမားမ်ား 

သည္သူတို႔၏သီးႏံွမ်ားကုိလမ္းမသုိ႔(ႏွင္ ့လုိအပ္ပါကေစ်းသုိ႔)တိရိစာၦန္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တိုင္ထမ္း၍ 



 

 

သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု အခုိင္အမာယုံၾကည္ပါသည္။ မာႏိုဘုိထပ္ေဆာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ကၽြန္ပ္သည္ 

ေစ်းသက္သာသည့္ သစ္ပင္မ်ိဳးေစ့မ်ား၏ အရင္း အျမစ္ကုိ႐ွာေဖြ၍ေနာက္ဆုံးတြင ္ျပည္သူ႔စိုက္ပ်ဳိးေရး႐ုံးမ်ား 

မွတစ္ဆင့္ေစ်းသင့္ျမတ္စြာျဖင္ ့ ၎တုိ႔ကုိရ႐ွိခဲ့သည္။ ၀ယ္ယူျခင္းကုိအဖြဲ႔လိုက္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

လယ္သမားတစ္ဦးစီတုိ႔မ ွ မိမိလယ္ယာမ်ားတြင္မည္သည့္အရာကုိစိုက္ပ်ိဳးရန္ဆုံးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္၍ေငြေပးေခ် 

ပါသည္။ ပထမႏွစ္တြင္ ေက်း႐ြာ႐ွစ႐္ြာမွလယ္သမား ၁၅ ဦးသည္သစ္ပင္ ၂၁၀ ပင္xiii
 ကုိ၀ယ္ယူခဲ ့သည္။ 

ဒုတိယႏွစ္တြင္ေက်း႐ြာ ၁၈ ႐ြာမွလယ္သမား ၁၈၄ ဦးတုိ႔သည္ သစ္ပင ္ ၁၄၉၉ပင ္ xiv
 ကုိ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ 

မိုးေခါင္ေသာေၾကာင့္သစ္ပင္မ်ားစြာေသခ့ဲေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ႐ွငသ္န္ၾကသည္။ မာႏိုဘုိသုိ႔ ၂၀၀၆ခုႏွစ ္

တြင္အလည္သြားေသာအခါ လယ္သမားမ်ားစြာတို႔သည္ ထိုသစ္ပင္မ်ားမွ၀င္ေငြရေနၾကပါသည္။  ထုိလယ္ 

သမားမ်ားမွ သူတုိ႔သည္ ၀င္ေငြပိုရ ေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးပုံစံသုိ႔ေျပာင္းႏိုင ္ ေသာေၾကာင့္စိတ္ဓါတ္လုံျခံဳသည္ဟု 

ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြန္ပ္သည္ လယ္သမားမ်ားကုိမိ မိတုိ႔ အားထုတ္လုိေသာအရာကုိဆုံးျဖတ္ခြင့္မေပးဘ ဲ

ကၽြန္ပ္၏ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ အတုိင္းျပဳလုပ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါက ဤသစ္ပင္မ်ားကုိမည္သည့္အခါမွ်စိုက္ၾကမည္ 

မဟုတ္ပါ။ 

သမုိင္းသမုိင္းသမုိင္းသမုိင္းကုိၿခံဳငုံေကုိၿခံဳငုံေကုိၿခံဳငုံေကုိၿခံဳငုံေလ့လာသုံးသပ္ျလ့လာသုံးသပ္ျလ့လာသုံးသပ္ျလ့လာသုံးသပ္ျခင္းခင္းခင္းခင္း    

မာႏိုဘုိႏွင့္အလုပ္လုပ္သည့္္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင ္ ၎တုိ႔၏လူထုအတြက ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

ပံုေဖၚမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ႐ွာေဖြၾကသည္။ အစပုိင္း 

တြင္ကၽြန္ပ္တို႔အတြက္အသုံး၀င္မည္ဟုထင္ရေသာ အရာမ်ားကုိ သာသင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤအရာသည္” 

ယားယံေနေသာေနရာကုိကုပ္ျခင္း”အတြက္အနည္းငယ္သာ အသုံး၀င္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးႏွင့္ 

ပတ္သက္မႈကိုတည္ေဆာက္ရန္အကူအညီျဖစ္ေစ၍ မာႏိုဘုိမွသူတုိ႔ အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားေသာ 

နည္းပညာ အသစ္မ်ားကုိသင္ယူရန္အတြက္အကူအညီေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈကုိျဖစ္ေစသည္။ ထုိအရာသည္ 

လုပ္ငန္း၏ဒုတိယအဆင္သုိ႔ဦးတည္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔မ ွ အေရးႀကီးသည္ဟုစဥ္းစားေသာ ဦးတည္ 

ခ်က္မ်ားကုိ႐ွာေဖြျခင္း၊ သို႔ေသာ္မည္မွ်က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳႏုိင္မည့္အေပၚ မူတည္၍ကန္႔သတ္မႈ ႐ွိသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ လူထုမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ရင္းႏွီးမႈ (လုပ္အားႏွင့္မတည္ေငြ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး) အတြက ္အျမင့္ 

ဆုံးေသာအက်ိဳးေပးသည္ဟ ု ယုံၾကည္သည့္အရာကုိ အတူတကြေဖၚထုတ္ျခင္း အတြက္ အားေပးရန္ 

ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တုိ႔အားေလးစားမႈ၊ က ြ်နု္ပ္တို႔အားေလးစားမုွ အေပၚလုပ္ 



 

 

ေဆာင္ သူ၏တာ၀န္မ်ားကုိျဖည့္စြက္ရန္ေ႐ွး႐ႈ၍အစဥ္တစုိက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကုိငမ္ႈမျပဳဘဲ လမ္းညႊန္ 

ေပးျခင္းအေပၚတြင္အေျခခံပါသည္။ 

နိဂုံးနိဂုံးနိဂုံးနိဂုံး 

”ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းမ်ား” သည္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ႐ွင္မ်ားအတြက္ 

ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိေသာကရိယာမ်ားျဖစ္၍ ” xvပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ခ်ဥ္းကပ္နည္း” ဟူေသာ အသံုး 

အႏႈန္းသည္ ဤလုပ္ငန္းကုိခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာသေဘာ ထားကုိအာ႐ုံဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ ၎သည္ လူမ်ား၊ 

လူထုမ်ားတုိ႔ ႏွင္ ့ အတူအလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အား တစ္ဦးအေပၚ 

တစ္ဦးဂ႐ုဏာထားလ်က္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားသုိ႔ေရွး႐ႈကာအေျခခံလုပ္ေဆာင္သူႏွင့္လမ္းညႊန္ေပးသူအေနျဖင့္ 

အားထုတ္ၿပီးထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ လူထု၏လက္တြင္ထား၍အတူလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံလုပ္ 

ေဆာင္ သူသည္အျခားေသာ ဘာသာစကားျဖင့္အခ်က္အလက္ရယူႏ္ိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟူ၍လည္း 

အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ထုိသူတုိ႔ အားအခ်က္အလက္ကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္စာေပအျပင္ 

အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ ွ တဆင့္ မိမိတို႔ဘာသာစကားျဖင့္မည္သုိ႔ရႏိုင္မည္ကိ ု သင္ယူရာတြင ္ အကူ 

အညီေပးျခင္း ဟုဆိုလုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎တို႔အားမိမိတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္လူထုအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

သတိမျပဳမိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသိျမင္ရန္အကူအညီျဖစ္မည့္နည္းပညာမ်ားသုိ႔ဦးေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္xviပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုဆိက္သြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။xviiသုိ႔ေသာ္

ကရိယာအားလုံး၏အေျခခံမွာထုိလူတို႕ကုိယ္တုိင ္ ေနာက္ဆုံးတြင္လမ္းညႊန္ပဲ့ကုိင္သူျဖစ္၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔မွာ 

မိတ္ဘက္ ေဆာင္႐ြက္ သူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟူေသာသေဘာထားပင္ျဖစ္သည္။ 

မီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ား    

Fraiser, Douglas M. 2007.  ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ၏ေတာင္ေပၚသစ္ေတာမ်ားတြင္႐ွိေသာ သစ္ခုတ္ သမားမ်ား၊ 

ေနရာသစ္ ထူေထာင္ေနထုိငသူ္မ်ားႏွင္ ့ လူမ်ိဳးစ၀ုင္ အမ်ိဳးသားမ်ားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ 

ယွက္မႈကိုတုံ႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ဌာေနလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈ။ Ph.D. စာတမ္း၊ ဖလာ္ရီဒါ 

တကၠသိုလ္။ 
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မ်ားစြာေသာႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ဓေလ့ထုံးစံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ကိုက်ယ္ျပန္႔စြာေရးထားသည္။ ၎သည္ဓေလ့ 

ထုံးစံတစ္ခုစီ၏အေနအထားမ်ားကုိသင္စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သင့္အားလမ္းညႊန္ေပးမည့္ သုေတသန 

ေမးခြန္းမ်ားစြာကုိလည္းေပးထားသည္။ 

Myers, Bryant L. 2006  ̶  ဆင္းရေဲသာသူမ်ားႏွင့္အတူလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ̶  ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေစႏိုင္ေသာ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏သေဘာတရားမ်ားႏွင့္က်င့္စဥ္မ်ား။ ေမရီခေနာလ္-နယူးေယာက္ (Maryknoll, NY) ေအာ္ဘစ္စာ 

အုပ္မ်ား(OrbisBooks)ကၽြန္ပ္ေတြ႔ခဲ့ေသာလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစာအုပ္မ်ားအနက္အေကာင္းဆုံးေသာစာအုပ္ျဖစ္ 

သည္။ ၎သည္ ”ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း”ကုိအေျခခံထားသည္။ ၎သည္စာဖတ္သူမ်ား 

အား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ေဖၚျပသည္။ တစ္ခုခ်င္းစီ၏အားသာခ်က္ 

မ်ားႏွင္ ့ အားနည္းခ်က္ မ်ားကုိေဖၚျပၿပီး မ်ားစြာေသာအသုံး၀င္သည့္နည္းမ်ားကုိေကာင္းစြာ မိတ္ဆက္ 

ေပးထားပါ သည္။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

မွတ္ခ်က္မ်ား 
                                                 

i
 ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္နည္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္၏အဆင့္တစ္ဆင့္စီတြင္လူထု၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ 
ရ႐ွိရန္အသုံးျပဳေသာအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း(participatory 

mapping) ̶ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္၊ အေၾကာင္းရင္း-ႏွင္-့အက်ိဳးဆက္ကုိပံုေဖၚျခင္း(cause-

and-effect diagramming)-လူထု၏လက္႐ွိအေျခအေနအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္၊ 
အစပ်ိဳးသည့္ေနရာအေျခခံကုိစာရင္းျပဳျခင္း- လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာျဖစ္တည္မႈတြင္ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးမ်ားကုိ တုိင္းတာႏုိင္ရန္ႏွင့္စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ားကုိေျမပုံေဖၚျခင္းႏွင္ ့ တန္ဖိုးထားမႈကုိ 
ေလ့လာစုံစမ္းျခင္း၊ လူထု၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိဆံုးျဖတ္ရန္။ 

ii
 ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ေက်း႐ြာစီစစ္အကျဲဖတ္ျခင္း(Participatory Rural Appraisal)၊ 
ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္သင္ယူျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း(Participatory Learning and 

Action)၊ တန္ဖိုးထားမႈ-အေျချပဳလူထုဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း(Asset-Based Community Development)၊ Groupe 

de Recherche et d’Appui pour l’Auto-Promotion Paysanne ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင္ ့
အက်ိဳးမ်ားကုိတိုင္းတာႏုိင္ရန ္ ႏွင့္စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ားကုိေျမပံုေဖၚျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈကုိ ေလ့လာ 
စံုးစမ္းျခင္း -စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။     

iii
 ကုိတာဘာတုိ မာႏုိဘိ(ုISO 639-3:mta) မ်ားကုိ ဒူလနမဂန္ မာႏုိဘိ(ုDulangan Manobo) ဟူ၍လည္း 
ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ဤစာတမ္းတြင ္ ကၽြန္ပ္သည္ ၎တုိ႔အား ”မာႏိုဘုိ” ဟူ၍သာမန္အားျဖင့္ ရည္ညႊန္း 
ေဖၚျပ ထားသည္။ သူတို႔သည္ မင္ဒါနာအုိကၽြန္းအေပၚတြင္႐ွိေသာ စူလတန္ ကူဒါရတ္ ျပည္နယ္အျမင့္ 
ပိုင္းေဒသ မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ 

iv
. မာႏုိဘုိတို႔အသုံးျပဳေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ Acacia villosa, Calliandra calothyrsus, 

Desmodium rensonii, Flemingia macrophylla (F. congesta ဟုလည္းေခၚသည္), ႏွင္L့eucaena 

leucocephala တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

v
 Zea mays, Phaseolus vulgaris, Manihot utilissima (esculenta) Pohl.,ႏွင့္ Arachis hypogaea, 

တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

vi
 Oreochromis spp. ̶ ေရအတက္အက်႐ိွေသာကန္မ်ားတြင္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ရန္အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ငါးတစ္မ်ိဳး။ 

vii
 မာႏိုဘုိတုိ႔သည္ေစ်းမ်ားႏွင့္ေ၀းေသာေနရာမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾက၍၀င္ေငြအလြန္နည္းပါးသည္။ ႏွစ္မ်ိဳး 
စလုံးမ ွ ငါးစာ သုိ႔မဟုတ္စီပြားျဖစ္ေျမၾသဇာ(ငါးစားရန္အတြက္ အယ္ေဂ်းပင္မ်ားႀကီးထြားေစရန္ အား 
ေပးျခင္း) တို႔ကုိအသုံးျပဳရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

viii
 မာႏုိဘိုတုိ႔သည္ ကုန္းျမင့္စပါးကုိ (ေျခာက္ေသြ႔ေျမ) မိမိတုိ႔မွတ္မိသည္႔ အခ်ိန္မွစ၍ စိုက္ပ်ိဳးခ့ဲၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ေရသြင္းစပါးစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းမွာနည္းပညာအသစ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင ္
ေနရာသစ္ထူေထာင္ေနထုိင္သူမ်ားအၾကား ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 
ေရသြင္း၍စပါးစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင္ ့ ေပါင္းပင္မ်ားဖိႏိွပ္မႈ(အပင္အမ်ားစုသည္ စိမ့္ေျမမ်ိဳးတြင္ မ႐ွင္သန္ႏိုင္ပါ) 
ႏွင္ ့မိုးေခါင္သည့္ဒါဏ္ကုိမခံရဘဲ အထြက္ႏွစ္ဆပုိမိုရ႐ိွသည္။ 
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 ၎မွာ -ကၽြန္ပ္တို႔သည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္လုိ၍ မာႏိုဘုိတုိ႔၏ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင္ ့ယူဆမႈမ်ား 
ႏွင့္္မဆန္႔က်င္လိုပါ၊ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ကုိသိျမင္ႏိုင္သည့္အရည္အေသြးနည္း၍ သူတုိ႔ႏွင့္မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္ရ 
မည္ကုိနားမလည္ပါ။ 

x
 Doug မွဤအရာကုိအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္မည္သုိ႔အသုံးျပဳရမည္ကိ ု ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလ 
အီစီအိပ္ခ်္အုိ အာ႐ွ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္လူထုဖံြ႔ၿဖိဳးမႈညီလာခံတြင္႐ွင္းလင္းပါမည္။ ၎ကုိ ”ဓေလ့ထံုးစံအတြင္း 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း - မည္သုိ႔သင္ယူရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခ”ု ဟုေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေအာက္တုိ 
ဘာလ ၃ရက္ေန႔၊ ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန ၁း၃၀ - ၂း၃၀တြင္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။  

xi
 ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္မီက မာႏိုဘုိတုိ႔သည္အျခားေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈအလြန္နည္းပါး 
သည္။ ဓေလ့ထုံးစံအရ၎တုိ႔သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလယ္ယာ (ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳး ျခင္း) အေပၚအမီွျပဳ၍ 
အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္စုေဆာင္ျခင္းကုိထပ္ေဆာင္းအေနျဖင့္မွီခိုသည္။ လယ္ယာမ်ားကုိ႐ွင္းလင္းျခင္းသုိ႔မဟုတ္ 
လယ္ယာသီးႏံွရိတ္သိမ္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အားစုိက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းေတာ္စပ္မႈ 
ျဖင္ ့ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အပုိလုပ္အားကုိ ထပ္ေဆာင္းရယူ ျခင္းျဖင့္ရ႐ွိသည္။ သုိ႔ေသာ္မိသားစုအမွန္တကယ္ 
မဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔ကုိ အမိႏွင့္အဖတုိ႔ဖက္႐ွ ိ အမ်ိဳးမ်ားကုိ ေဆြမ်ိဳးဟုယူဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တစ္ဦးစီတို႔၏မိသားစုမွာမတူၾကပါ။ ထုိေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳးဟုဆုိရာတြင္ လူအဖြဲ႔အစည္းကုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
ဆက္စပ္မႈအပုိင္းကုိေဖၚျပျခင္းမ႐ိွပါ။ ထုိ႔ျပင ္မာႏိုဘုိတုိ႔၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ၎တို႔ 
၏လူဦးေရသိပ္သည္းမႈနိမ့္သည္ကုိဆိုလိုသည္။ ေက်း႐ြာမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါ အိမ္ေျခအနည္းငယ္ 
သာ႐ိွသည္။ ထိုေၾကာင့္အာဏာသည္ဗဟုိစနစ္မဟုတ္ပါ။ datùဟုေခၚေသာမာႏုိဘို႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ကုိ လႊမ္းမိုးမႈ႐ွိသည္ဟုယူဆၾကသည္၊ သုိ႔ေသာ္အမွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိအနည္းငယ္သာျပဳလုပ္သည္ 
ကုိေဖၚျပသည္။ ၎တုိ႔၏အဓိကလုပ္ငန္းမွာဂလ့ဲစားေျခေသာသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိတားဆီးရန္၊ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကုိေျပၿငိမ္းရန္ျဖစ္သည္။  

xii
 အေျခခံမႏုႆေဗဒအပါအ၀င ္အေသးစိတ္ကိုသိရန္အတြက္ ဖေရဆာ (၂၀၀၇ ̶  ၁၄၄-၁၄၆)ကုိၾကည့္ပါ။ 

xiii
  ဒူးရင္းသီး (Durio zibethinus L.), ၊ မင္းဂြတ္သီး(Garcinia mangostana L.)၊ျကက္ေမာက္သီး 

(Nephelium lappaceum L.)၊ သရက္သီး ႏွင္ ့လန္ဇံုမ်ား(lanzones (Lansium)၊ 

xiv
 ေ႐ွာက္အမ်ိဳးအစားအသီးမ်ား ( ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ Citrus reticulate) ႏွင့္လီမြန္စိတိ(ုlimoncito) (ျဖစ္ႏိုင ္
ေျခမွာ calamondin or kalamansi, X Citrofortunella microcarpa) တုိ႔သည္ ဒုတိယႏွစ္အတြက္ 
ထပ္ေဆာင္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

xv
 For more resources, see EDN 69 ထပ္ေဆာင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ကုိ 
(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-

4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn69.pdf) and ECHO’s ႏွင့္အီးစီအိခ်္အိ ု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ေျမပံုးေရးဆြဲျခင္းအတြက္နည္းပညာမွတ္ခ်က္မ်ား (Technical Note on Participatory 

Mapping)(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity. org/resource/ 

collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-74D9D8C3EDD4/Participatory_Mapping.pdf) 

တြင္ၾကည့္ပါ။  Somesh Kumar ၏ လူထုပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္နည္းမ်ား - အသက္ေမြး၀မ္း 



 

 

                                                                                                                                                        

ေၾကာင္းပညာ႐ွင္မ်ားအတြက္ျပည့္စံုေသာလမ္းညႊန ္(၂၀၀၂တြင္ထုတ္ေ၀သည္)ျပည့္စံု၍ လက္ေတြ႔က် 
သည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းနည္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

xvi
  ဥပမာ-ေျမပံု ပံုစံတြဲဖက္ျခင္း၊ ရာသီအလိုက္လုပ္အားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မွ ုပုံမ်ား 

xvii
 ဥပမာ SWOT သို႔မဟုတ္ အားနအဲားသာခ်က္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းနည္းလမ္းကုိအသံုးျပဳျခင္း 


