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အ ားလားပဲ

မင်္ဂလ ပါ။

သဘ ဝပတ်ဝန်ားကျင်ဆင်ရ ပပဿန မျ ားအ ားလလေ့လ ရန်

စစ်တမ်ားမျ ားပပြုလပ်နည်ားဆတဲေ့

ပချချက်
ကလနကကြုဆလက်ပါတယ်။ ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားပပြုလပ်နည်ား(Quantitative Survey Method) လတွေက ကျွနလ
် တ ်တ ေ့
ေ့
အထားပပြု လလေ့လ သွေ ားမ ပြစ်ပါတယ်။

ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားပပြုလပ်နည်ား(Quantitative Survey Method)

ဘယ်အလ က င်ားအရ ကမဆ လလေ့လ စစမ်ားရ မ

လတွေက

အသားပပြုနင်ပပား ပမ ဏအလပခပပြုလလေ့လ ဆန်ားစစ်မှုအတွေက် မမလချင်တဲေ့

အကျဉားချြုပ်ကန်ားင်္ဏန်ားအချက်အလက်(Summary

Statistics)

လရအ ားလျှပ်စစ်ဆည်(Hydroelectric

တည်လဆ က်မှုက

Dam)

လတွေက

ရ လြွေနင်ပါတယ်။

ဥပမ အလနနဲ ေ့

အနားန ားဝန်ားကျင်မ လနထင်တသ
ဲေ့ လတွေအလပေါ်

ဘယ်လသက်လရ က်မှုရမလဲဆတ က ဒနည်ားနဲလလေ့
ေ့ လ နင်သလ ဒါမမဟတ် လမ်ားပန်ားဆက်သွေယ်လရားတားပမြှင်မ
ေ့ ှုက လလတွေအလပေါ်
ဘယ်လသက်လရ က်မှုရမလဲဆတ ကလည်ား

လလေ့လ နင်ပါတယ်။

အဲဒလမဟတ်ရင်လည်ား

ကယ်စ
ေ့ သင်ခန်ားထဲမ ကပဲ

ကယ်ရသင်
ဲ ေ့ ရားနဲ သင်
က ားမှုအလပေါ် လကျ င်ားသ ားလတွေရဲ ထင်
ပမင်ယဆချက်က ဆန်ားစစ်ရ မ အသားပပြုနင်ပါတယ်။
ေ့
ေ့
အပခ ားအရ လတွေလည်ား ရပါလသားတယ်။ ဥပမ အလနနဲ နမ
ေ့ န တစ်ခလပပ ကည်ေ့မယ်။ အစားရက အင်ားကျ ား(Clouded Leopard)
လတွေကျက်စ ားရ လဒသက

က ကွေယ်ြအတွေ
က်
ေ့

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမလတွေ

ြန်တားချင်တယ်ဆ ကပါစ။ေ့

အင်ားကျ ား(Clouded Leopard) ဆတ ကလတ ေ့ အလယ်အလတ်အရွေ ယ်အစ ားရတဲေ့ လ က င်မျြုားရင်ားဝင်လတ ရင်ားတရ စဆ န်ပြစ်ပပား
ပမန်မ နင်ငမ လတွေွေ့ ရရပါတယ်။

သအလ
ေ့ က င်ားကလသနည်ားသလ

အလက င်လရကလည်ားသပ်မမျ ားတ လ က င်ေ့

ထန်ားသမ်ားလစ င်လ
ေ့ ရ က်သင်တ
ေ့ ဲေ့ လတ ရင်ားတရ စဆ န်မျြုားစတ်ပြစ်ပါတယ်။ ဒလတ ေ့ အင်ားကျ ား(Clouded Leopard) မျြုားစတ်အတွေက်
ဘယ်လနရ မ

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမြန်တားမလဲဆားပြတ်ြ ေ့ စတ်ကား ကညေ့်နင်တ ကလတ ေ့ သက်ဆင်ရ အြွေဲွေ့အစည်ားက

ဒလမျြုား ဇဝမတတပြစ်မှုပပလပမပ(Habitat Suitability Map) က ကညေ့်ပါလမ်ေ့မယ်။
ဒါက အလရ ွေ့လတ င်အ ရလပမပပြစ်ပပား အနပပထ ားတဲန
ေ့ ယ်လပမလတွေက ဇဝမတတပြစ်မှုပမင်မ
ေ့ နရ လတွေပြစ်ပပား အပပ ကလတ ေ့
ေ့ ားတဲလ
ဇဝမတတပြစ်မှုအနမ်ေ့ဆားလနရ လတွေပါ။

ဒလတ ေ့

သဘ ဝပတ်ဝန်ားကျင်ဆင်ရ

မဝါဒချမတ်သက

ဒလပမပက ကညေ့်ပပား

လနထင်ကျက်စ ားမှုလနရ လတွေက ကညေ့်က သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမက ဒလနရ မ လပ်မယ်။ ဒလနရ က အင်ားကျ ား(Clouded
Leopard)

အတွေက်

အသင်လ
မယ်ဆရင်
ေ့ တ ်ဆားလနရ ပဲလလပပ
ေ့

ပပဿန လတွေရလ နင်ပါတယ်။
လအ င်ပမင်မှုရမ လ ားဆတ က

ဘ လလဲ
ေ့ ဆလတ ေ့

အဲဒါက

ပပဿန မရနင်ဘားလ ေ့

ဒလဒသကက ကွေယ်သင်လ
ေ့ ား။

လင်္ဟမတတပြစ်မှု(Ecological

တည်လနရ ကသင်လ
ေ့ တ ်မှုရရဲလ
ေ့ ား။

တစ်ခတည်ားနဲ ေ့

Suitability)

ထင်ပါသလ ား။

ဆားပြတ်လမရပါဘ
ား။
ေ့

ဘ လ က င်လ
ဲေ့ လတွေဆတ ရပါတယ်။
ေ့ ဲဆလတ ေ့ အဲဒမ လနထင်တသ
ဒလတ ေ့

အဲဒနယ်လပမမ လနထင်သလတွေရခ
ဲ ေ့ စ ားချက်က

စန်လခေါ်မှုမျ ားစွေ က ကြုလတွေွေ့ရနင်ပပား
ဒလပဋပကခမျြုားလတွေက

ထည်မ
ေ့ တွေက်ဘားဆရင်

အဆပါသဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမဟ

ပတ်ဝန်ားကျင်ထန်ားသမ်ားလရားပဋပကခ(Conservation

ကျွနလ
် တ ်တလတွေ
ေ့ ဘယ်လလရ င်ရ ားနင်မလဲ။

Conflict)

ဒါမမဟတ်

မျ ား

ပြစ်လ နင်ပါတယ်။

ပဋပကခလတွေပြစ်လ တဲေ့အခါ

အလက င်ားဆားလပြရင်ားနည်ားက ဘယ်လရ နင်မလဲ။ စစ်တမ်ားလက က်ပခင်ားကသ အလပြပြစ်ပါတယ်။
ချပ်သင်ားလတ ရင်ားတရ စဆ န်လဘားမဲေ့လတ (Chatthin Wildlife Sanctuary) ကလန ဥပမ တစ်ခပပချင်ပါတယ်။ ဒမ ဆရင်
ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားပပြုလပ်ခဲေ့ပပား

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမတားပွေ ားလ မှုလ က င်ေ့

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမအနားမ လနထင်သလတွေ
လလေ့လ ရ မ

အနားန ားကလနထင်သလတွေအတွေက်

လတွေွေ့ ရခဲေ့ ကပါတယ်။
စမခန်ခွေေ့ ဲမှုအခက်အခဲနဲ ေ့

ပပဿန လတွေကလတ ေ့

ရရလ နင်တဲေ့

ပပဿန နဲအကျ
ြုားလကျားဇားလတွေကလလေ့လ ခဲေ့ပါတယ်။
ေ့

ကကားမ ားတဲပေ့ ပဿန လတွေလရ

လက င်ားမွေနတ
် အ
ဲေ့ ကျြုားလကျားဇားလတွေကလရ

အရင်ားအပမစ်သားစွေဲနင်မှုကန်သတ်
ချက်
ေ့

လတ ရင်ားတရ စဆ န်လ က င်ေ့

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမဆင်ရ

သားနပျက်စားမှုတပြစ်
ေ့ ပါတယ်။

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမရမှုလ က င်ေ့ ရရလ တဲအ
ေ့ ကျြုားအပမတ်လတွေလည်ားရပါတယ်။

ဒါလပမဲေ့

အနားအန ားမ
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ဇဝမျြုားစမျြုားကွေဲမျ ား

ထန်ားသမ်ားလစ င်လ
ေ့ ရ က်နင်ပခင်ား

အရင်ားအပမစ်သားစွေဲနင်မှုတားပွေ ားလ ပခင်ား(ဥပမ

ထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမတားပွေ ားမှုလ က င်ေ့ သစ်ပင်လတွေတားလ ပါမယ်။) ပပားရင်လတ ေ့ သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမရတဲအ
ေ့ တွေက်
နင်ငလတ ်အလနနဲလည်
ား
ေ့

အကျြုားရတယ်လ ေ့ တချြုွေ့ကလတွေား ကပါတယ်။

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမရမှုလ က င်ေ့

ဒလတ ေ့

စစ်တမ်ားလက က်ယမှုလ က င်ေ့

လလတွေထင်ပမင်ယဆတဲေ့

အနားန ားမ

လက င်ားကျြုားနဲဆ
ေ့ ားကျြုားဆင်ရ

အလသားစတ်အချက်အလက်လတွေက သရလစပါတယ်။ ဒါက သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမက လအ င်ပမင်စွေ စမခန်ခွေေ့ ဲတလ
ဲေ့ နရ မ
အင်မတန်မက အသားဝင်ပါတယ်။
သမ ားရားကျလမားခွေနား် ပစလတွေက ဒလပစပြစ်ပါလမ်ေ့မယ်။ ဒါကလတ ေ့ ကျွနလ
် တ ်သ
ေ့ လတသနအတွေက်ပါ။ လက်လတွေွေ့ကွေငား် ဆင်ားပပား
အချက်အလက်စလဆ င်ားတဲအ
ေ့ ခါ

ဒလပစမျြုား

ကျွနလ
် တ ်တလဆ
င်ရွေက်ရပါတယ်။
ေ့

အသင်အ
ေ့ စ်တမ်ားကမရရခင်မ
ေ့ သားချလရတဲ
ေ့ စ

အရင်သွေ ားရမယ်ေ့

ဒါလပမဲေ့

ဒလအပပားသတ်

အဆင်လ
ေ့ လားလတွေရပါတယ်။

ပထမဆားက

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားမှုပပြုလပ်ပခင်ားပါ။ ပပားရင်လတ ေ့ ပထမဆားလမားခွေနား် မျ ားဒဇင်ားလရားဆွေပဲ ခင်ား ပပားရင် အဆပါလမားခွေနား် မျ ားပြင်ေ့
ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting) နဲ လန
က်ဆားကလတ ေ့ အချက်အလက်စလဆ င်ားပခင်ားတပြစ်
ေ့
ေ့ ပါတယ်။
ဒအဆင်အ
ေ့ ားလားဟ

အလရားပါတဲအ
ေ့ ပပင်

အလရားကကားတဲအ
ေ့ လ က င်ားအရ လတွေ

စစ်တမ်ားက

မန်ကန်တကျလစက

စစ်တမ်ားမ မကျန်ရစ်ခဲေ့လစရန်

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားပခင်ား(Qualitative

Interview)

အတတ်နင်ဆား

ဘက်လက်ပခင်ားကင်ားပပား

ပပြုလပ်လပားပါတယ်။

ကလပပ ရလအ င်ပါ။

ပထမဆားအလနနဲ ေ့

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားပခင်ား(Qualitative

Interview) ဆတ ဘ လဲ။ အဲဒါက ခနကကျွနလ
် တ ်ပပခဲေ့တပ
ဲေ့ မ ပါတဲေ့ လမားခွေနား် လတွေနဲ ေ့ လတ ်လတ ်လလားကွေ ပခ ားပါတယ်။ အဲဒမ က
လမားခွေနား် အတအကျရလနပပား

လရွေ ားပင်ခွေင်ေ့

လလတွေကလရွေ ားချယ်ရပါတယ်။

(က)၊

အဲဒါက

(ခ)၊

ဒါမမဟတ်

(င်္)

အသက်ဆရင်

ပမ ဏအလပခပပြုလမားခွေနား် လ (Quantitative

ကန်ားင်္ဏန်ား

Questionnaire)

စသပြင်ေ့
ပြစ်ပပား

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားပခင်ား(Qualitative Interview) ကလတ ေ့ အဲဒါနဲလတ
်လတ ်လလားကကွေဲပပ ားပါတယ်။
ေ့
ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားပခင်ား(Qualitative
လလတွေလရွေ ားချယ်နင်ြ ေ့

အလပြအစမျ ား

Interview)

မ

အပတ်လမားခွေနား် (Close-ended

ကကြုတင်စစဉလပားထ ားပခင်ားမျြုားမရပါဘား။

အဲဒအစ ား

Question)

မျ ားနဲ ေ့

ပပန်လည်လဆွေားလနွေားနင်သည်ေ့

အပွေငလ
်ေ့ မားခွေနား် (Open-ended Question) မျ ားကသ လမားပါတယ်။ သတရဲေ့ အပမင်
၊ သလဘ ထ ား၊ ထင်ပမင်ယဆချက် စတ လတွေအလပေါ်
ေ့
သတရဲေ့ ခေ့ စ ားချက်က

လလတွေ

အပွေငလ
်ေ့ မားခွေနား် (Open-ended

ပပပားလတ ေ့

အလသားစတ်ရင်ားပပနင်လစြ ေ့

Question)

သင်ဘယ်လခစ ားရလဲလလမားပါလ
မ်ေ့မယ်။
ေ့

မ ဆရင်

ဒဇင်ားလရားဆွေဲထ ားတ ပြစ်ပါတယ်။(ဥပမ

-

အသစ်ြန်တားမယ်သ
ေ့ ဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမအလပေါ်

ဆန်ကျင်
ဘက်အလနနဲ ေ့ အပတ်လမားခွေနား် (Close-ended
ေ့

Question)

မ ဆရင်လတ ေ့

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမက သလဘ ကျပါသလ ားလလမားပါလ
မ်ေ့မယ်။)
ေ့
လပြဆသက “သလဘ ကျပါသည်” “သလဘ မကျပါ” ပဲ လပြဆပါလမ်ေ့မယ်။ ဒါက ကျွနလ
် တ ်တက
ေ့ အမျ ားကကားမသရလစပါဘား။
အပွေငလ
်ေ့ မားခွေနား် (Open-ended Question) ကလမားရတဲရ
ေ့ ည်ရွေယ်ချက်က လပြဆသဆကလန တတ်နင်သမျှ အချက်အလက်အမျ ားဆားနဲ ေ့
ကွေဲပပ ားမှုအမျ ားဆားလပားနင်ြနဲေ့ ေ့

ကျွနလ
် တ ်တနဲေ့ ေ့

သတလရွေ
ဲေ့ လ က င်ားအရ ရဲ ေ့
ေ့ ားချယ်တအ

လမ်ားမားမှု

တတ်နင်သမျှ

အနည်ားဆားပြစ်ြပြစ်
်အပမင်ကပဲသချင်တ ပါ။
ေ့ ပါတယ်။ ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆလတ ေ့ သတရဲေ့ တကယေ့
ေ့
ဒါလ က င်ေ့ အပွေငလ
်ေ့ မားခွေနား် (Open-ended Question) လတွေကလမားတဲအ
ေ့ ခါ အမန်၊အမ ားအလပြနဲ ေ့ ကန်ားင်္ဏန်ားအလပြမျြုားလတွေ
လပြလမရလအ
င် စစဉလဆ င်ရွေက်ပါတယ်။ ကျွနလ
် တ ်တက
ေ့
ေ့ သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမအသစ် ြန်တားတည်လဆ က်ပါက
သင်စတ်ပတဲပေ့ ပဿန တချြုွေ့ကလပပ ပါလ ေ့ လမားပါမယ်။ ဒါဟ အပွေငလ
်ေ့ မားခွေနား် (Open-ended Question) ပစပြစ်ပပား လပြဆသလတွေက
သတစေ့ တ်ပတဲေ့

မျ ားစွေ လသ ပပဿန အမျြုားမျြုား

သက်ဆင်ရ အပ်စလက်ပြစ်လစ လမားပမန်ားနင်ပါတယ်။

လပပ လ ပါလမ်ေ့မယ်။

ဒလလမားပမန်ားပခင်ားမျြုားကလတ ေ့

တစ်ဥားချင်ားပြစ်လစ
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သလတသအလနနဲ အလ
က င်ားအရ တစ်ခက လမျ ားစွေ က ားမ အပ်စလက်လဆွေားလနွေားပခင်ားလပ်ြ လ
ဲေ့ ခါမ သားပါတယ်။
ေ့
ေ့ အပ်တအ
ဒလလမားပမန်ားပခင်ားမျြုားပပြုလပ်ချင်ရတဲအ
ေ့ လ က င်ားရင်ားကလတ ေ့
ဒစစ်တမ်ားထဲမ ပါဝင်လပြဆသလတွေရဘဝက
ဲ ေ့
အဲဒနယ်လပမအလ က င်ားက

စ န စတ်ပြင်သ
ေ့

ဘယ်လလ က်ပဲသထ ားပါလစ

ကယ်ကကြုတင်မပမင်နင်တအ
ဲေ့ ရ မျ ား

ကယ်က

န ားလည်သလဘ လပါက်တ ပြစ်တအ
ဲေ့ တွေက်
တကယ် ကြုလတွေွေ့ရတဲပ
ေ့ င်္္ြုလ်မဟတ်တအ
ဲေ့ တွေက်လ က င်ေ့

အထင်အပမင်လွေဲမ ားနင်တအ
ဲေ့ ရ မျ ား

စစ်တမ်ားမ ပါဝင်လပြဆမယ်သ
ေ့ လတွေနဲ ေ့
သတအလတွေ
ားကပဲ
ေ့

ကျွနလ
် တ ်တသ
ေ့ လတသလတွေအလနနဲ ေ့

လဒသခစစ်တမ်ားလပြဆသလတွေက

ရလနနင်ပါတယ်။

သတက
ေ့ ယ်ပင်အပမင်က

သတက
ေ့ ယ်တင်တကယ်န ားလည်လ ြလ
ေ့ ပ်လဆ င်ပခင်ားဟ

တကယ်က

ဒလတ ေ့

လြ ်ထတ်လ ြအပပင်
ေ့

အလရားပါလပါတယ်။

အဲဒလတ ေ့

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားပခင်ား(Qualitative Interview) ဆတ လန က်ပင်ားမ ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားပပြုလပ်နည်ား(Quantitative
Survey

နဲ ေ့ လလေ့လ စစမ်ားမယ်ေ့

Method)

ပပဿန လတွေက

လလတွေဘယ်လထင်ပမင်လဲဆတ ရဲ ေ့ လအ က်လပခအဆင်က
ေ့

နက်ရှုင်ားစွေ လလေ့လ ပခင်ားပဲပြစ်ပါတယ်။
ဒလမလပ်ဘားဆရင်
ဒါမမဟတ်လည်ား

မ ားယွေငား် တဲလ
ေ့ မားခွေနား် က

လမားမနင်ပါတယ်။

အလရားကကားတဲအ
ေ့ လ က င်ားအရ က

မဆလလျ ်တလ
ဲေ့ မားခွေနား် မျြုားက

လမားြကျန်
ခဲေ့မနင်ပါတယ်။
ေ့

ဒါလ က င်ေ့

လမားမနင်ပါတယ်။

ဒါကလပ်ရတဲရ
ေ့ ည်ရွေယ်ချက်က

ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားအတွေက် သင်လ
ေ့ တ ်တဲေ့ ပဏ မမ ကမ်ားကပပင်ဆင်နင်ရန်အတွေက် အဆင်သင်ပေ့ ြစ်လနလစြပဲေ့ ပြစ်ပါတယ်။
အလပခခကျကျ

အလသားစတ်လမားပမန်ားက

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားပခင်ား(Qualitative

မျ ားလပ်ပပားတဲအ
ေ့ ခါမ

Interview)

ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားအတွေက် ပထမဆားလမားခွေနား် လ က ဆက်လက်လရားဆွေလ
ဲ ရပပ
ေ့ ပြစ်ပါတယ်။
ဒါက

ကျွနလ
် တ ်လ
ေ့ ကျ င်ားသ ားတစ်လယ က်က

လသ ားလတွေရပတ်
ဲ ေ့ သက်မှုက
ပကပမင်ပါလမ်ေ့မယ်။
ဥပမ အလနနဲ ေ့

လလေ့လ ရ မ

ဘလက်ခ်လကားမန်ား(Black

လလခေါ်
ေ့ တဲေ့

အသားပပြုခဲေ့တဲေ့စစ်တမ်ားတစ်ခရဲနမ
ေ့ န ပြစ်ပါတယ်။

ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားတစ်ခမ ပါဝင်တဲေ့

ဒမ ဆရင်

Caiman)

မတညတဲလ
ေ့ မားခွေနား် အမျြုားမျြုားက

ကကမ်နန
ှု ား် နဲပတ်
ဲေ့ မားခွေနား် ရပါမယ်။
ေ့ သက်တလ

တစ်ခခက

မလကျ င်ားမျြုားစတ်နဲ ေ့

ဒဘက်လထ င်မ
ေ့ ဆရင်
ဒမ ပပသထ ားပါတယ်။

ဘယ်နကကမ်လပ်လလေ့ရလဲလပါ။ေ့

ဒမ

လရွေ ားစရ အမျ ားကကားရပါတယ်။
ဘယ်နည်ားနဲငါားြမ်
ားလဲလမားခွေနား် မ
ေ့

လရွေ ားစရ လတွေထဲမ ဆရင်

ကန်ားင်္ဏန်ားအလပြလတွေရမယ်။

အလပြမ

ကလအ ားပြင်လ
ေ့ သ ်လည်ားလက င်ား၊

ငါားြမ်ားနည်ားအမျြုားမျြုားပါမယ်။

င်္ဏန်ားနပါတ်လတွေပါမယ်။

ပပားရင်

နစ်က လအ ားပြင်လ
ေ့ သ ်လည်ားလက င်ား၊

ကလမတ အ ားပြင်လ
ေ့ သ ်လည်ားလက င်ားလပါ။ေ့

လရွေ ားစရ လမားခွေနား် လရ

စ ပြည်ြ
ေ့ လနရ
လရ အတွေဲလက်ပါပါတယ်။ လပားထ ားတဲလ
ေ့ ရွေ ားစရ လတွေက လလတွေလရွေ ားချယ်ပါမလ
ားဆတ က မလသချ တဲအ
ေ့ ခါမျြုားမ
ေ့
ေ့
ဒါမျြုားက အသားဝင်ပါတယ်။
တစ်ခခလလနနင်တယ်လယ
ေ့ ခါမျြုားမ
ေ့ ဆတဲအ
စစ်တမ်ားလပြဆသလတွေက

“အပခ ား”

ဒလနရ မ

ဆတ ကပါထညေ့်တ မျြုားက

သတရဲေ့ ထင်
ေ့ ပမင်ယဆချက်လတွေက

လက င်ားပါတယ်။
ထညေ့်လရန
ေ့ င်ပါတယ်။

နစ်သက်မှုအတင်ားအတ ပပလမားခွေနား် (Likert-type Question) မျြုားကလည်ား သပ်ကအသားဝင်ပါတယ်။ ဒလလမားခွေနား် မ
အတင်ားအတ သတ်မတ်ချက်နဲ ေ့

လပြဆ ကပါတယ်။

ဥပမ အ ားပြင်ေ့

လားဝအလက င်ားပမင်ပခင်ားကလန

လလတွေက

လားဝအဆားပမင်ပခင်ား

အပပညေ့်အဝလထ က်ခကလန လားဝကန်ကွေ
ေ့ က်ဆတ မျြုားပါ။
အဲဒနယ်လပမမ စ လပတတ်လပမ က်မှုအ ားနည်ားတဲအ
ေ့ တွေက်
လလတွေန ားလည်သလဘ လပါက်လအ င်

ကျွနလ
် တ ်တဘက်
က
ေ့

ဒမ ကလတ ေ့
တကျတဲအ
ေ့ လပြမျြုားက

အတင်ားအတ လတွေက
ရရနင်လအ င်

သလတသလတွေဟ

အပပြုားမျက်န လတွေကသားထ ားပါတယ်။ လလတွေက န ားလည်သလဘ မလပါက်ဘားဆရင် အလပြလတွေက ထလရ က်တအ
ဲေ့ လပြလတွေ
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မပြစ်နင်ပါဘား။

ပမ ဏအလပခပပြုလမားခွေနား် လ (Quantitative

ထဲမ

Questionnaire)

ဝလသသအလပခပပြုလမားခွေနား် ဆင်ရ

အပွေငလ
်ေ့ မားခွေနား် (Open-ended Question) လတွေကလည်ား ထည်သ
ေ့ ွေငား် လမားပမန်ားနင်ပါတယ်။ ကစစမရပါဘား။ ပမ ဏအလပခပပြုလမားခွေနား် နဲ ေ့
စစစ်ရမယ်ေ့ပစချင်ားမတညလပမဲေ့ ထည်သ
ေ့ ွေငား် လရပါတယ်
။
ေ့
ဒမ လတ ေ့

နစ်သက်မှုအတင်ားအတ ပပလမားခွေနား် (Likert-type

အလပေါ်ကဟ နဲတ
ေ့ ညမှုမရဘဲလတွေွေ့ ရရပါတယ်။

လန က်တစ်မျြုားက

Question)

အလွေနအ
် မင်ားလထ က်ခကလန

အလွေနအ
် မင်ားကန်ကွေ
ေ့ က်အထပါပပား

အပပြုားမျက်န သလကဂတလတွေကလတ ေ့ မသားထ ားပါဘား။ ရားရင်ားတဲေ့ အမန်အမ ားလမားခွေနား် (Yes or No Question) ကလည်ား
ထည်သ
ေ့ ွေငား် လရပါတယ်
။
ေ့

"မလပပ တတ်ပါ"

အပမဲတမ်ားလက င်ားမွေနပ
် ါတယ်။

တ ေ့

"မလပြလပါ"

တလ
ေ့ မျြုား

လရွေ ားချယ်မှုကထညေ့်သွေငား် တ လည်ား

အမန်အမ ားပဲလရွေ ားစရ ရမယ်ဆရင်

လပြဆသက

တစ်ခတည်ားက

အတင်ားအကျပ်လရွေ ားခင်ားရ ကျနင်ပပား လပြဆသက မလသချ ဘဲ တစ်ခကကျပန်ားလရွေ ားလက်တယ်ဆရင် အဲဒအချက်အလက်က
အဓပပ ယ်မရနင်ပါဘား။
ဒါကလတ ေ့

နမန လမားခွေနား် လတွေပါ။

ဒါလတွေက ကညေ့်ပပား

ဘ မ ားလနလဲဆတ

ကျွနလ
် တ ်တလလေ့
ေ့ လ နင်ပါတယ်။

ဒလမားခွေနား် အ ားလားက ဆားရွေ ားတဲလ
ေ့ မားခွေနား် လတွေပါ။ လတ ်လတ ်လလားကဆားရွေ ားတဲလ
ေ့ မားခွေနား် လတွေပြစ်တ လ က င်ေ့ ကယေ့်ရလမားခွေ
ဲ ေ့
နား် မ
ဒါမျြုားလတွေကမထညေ့်သင်ပ
ေ့ ါဘား။

ပထမဆားလမားခွေနား် က

ဘ မ ားလနလဲ။

လမားခွေနား် ကလတ ေ့

နယ်လပမအတွေငား်

ထင်ားရရမှုပပဿန မရဘားဆတ က သင်သလဘ မတပါသလ ား။
ကျွနလ
် တ ်လထ က်ပပချင်တဲေ့ပထမဆားအချက်ကလတ ေ့
သင်သလဘ မတပါသလ ား"

ဆတ ပါ။

အပငင်ားနစ်ခသားထ ားပခင်ားပါပဲ။

အဲဒါက

မလအပ်ဘဲ

"ပပဿန မရဘားဆတ က

ရှု ပ်လထွေားမှုကပြစ်လစနင်ပါတယ်။

န ားလည်လက င်ားန ားလည်နင်လပမဲေ့ တချြုွေ့က န ားလည်ချင်မန ားလည်ပါလမ်ေ့မယ်။ အချက်အလက်ထညေ့်သွေငား် စဉမ

လအမျ ားစက
မလအပ်တဲေ့

အမ ားအယွေငား် လတွေက ကျွနလ
် တ ်တမလ
ေ့ ချင်ပါဘား။
လန က်ထပ်ကျွနလ
် တ ်လထ က်ပပချင်တအ
ဲေ့ ချက်တစ်ခကလတ ေ့
စမခန်ခွေေ့ ဲလရားနယ်လပမလ ား၊

နယ်လပမဆတဲအ
ေ့ ချက်ပါ။

ထန်ားသမ်ားလစ င်လ
ေ့ ရ က်မှုနယ်လပမလ ား၊

လမားခွေနား် မ ညန်ားဆချင်တ က

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမပပင်ပလ ား

ရင်ားလင်ားမှုမရတ ကလတွေွေ့ရပါတယ်။

အနားန ားမ လနထင်သအမျ ားစကလတ ေ့

နယ်လပမကဘ ကညန်ားဆလဲဆတ က

သလက င်ားသနင်လပမဲေ့

နယ်လပမက

တစ်မျြုားလတွေားလက င်ားလတွေားနင်ပါတယ်။

တချြုွေ့ကလတ ေ့

ဘ ကညန်ားဆလဲဆတ က

တညတဲန
ေ့ ယ်လပမတစ်ခတည်ားကစပ်လျင်ားပပားလတ ပ
ေ့ ဲ

အ ားလားကလပြဆတ မျြုားပြစ်လအ င်

စက ားလားက

တကျရင်ားလင်ားစွေ ထညေ့်သွေငား် ြ အလရားကက
ားပါတယ်။
ေ့
ဒတယလမားခွေနား် ကလတ ေ့ “ကျ ားလတွေကဆားလ ား” ဆတဲလ
ေ့ မားခွေနား် ပါ။ ဒလမားခွေနား် ကလရ ဘ မ ားလနလဲ။ ဟတ်ကဲေ့ ပထမဆားအလနနဲ ေ့
ဒါဟ

နမတ်ပပလမားခွေနား် ပြစ်လနပါတယ်။

ကယ်တင်ကထင်တ မျြုား
“ကျ ားလတွေကဆားလ ား”

ဒါမမဟတ်
လ ေ့

“ကျ ားလတွေကဆားလ ား”

လ ေ့

သမျ ားကထင်သင်တ
ေ့ ယ်လ ေ့

တတကျကျလမားတ ပြစ်ပါတယ်။

လမားတဲအ
ေ့ ခါ

ကျ ားလတွေဟ ဆားတယ်လ ေ့

နမတ်ပပတ မျြုားပြစ်နင်ပါတယ်။

ပလက င်ားတဲလ
ေ့ မားခွေနား် ကလတ ေ့

အဲဒါလ က င်ေ့

ဒလမျြုားပြစ်နင်ပါတယ်။

"ကျ ားလတွေအလပေါ် သင်ဘယ်လပမင်ပါသလဲ" လမားပပားလတ ေ့ လရွေ ားစရ ၂ ခလလ က် ထညေ့်ထ ားသင်ပ
ေ့ ါတယ်။ ပပားလတ ေ့ “ဆားတယ်”
ဆတဲစ
ေ့ က ားလားဟ လည်ား

လမားခွေနား် တစ်ခအတွေက်

သပ်ပပားမသင်လ
ေ့ တ ်ပါဘား။

ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆရင်

ဆားတယ်ဆတဲစ
ေ့ က ားလားရဲအဓ
ေ့ ပပ ယ်က မတကျလပါ။
ေ့
“ဆားတယ်”

ဆတဲစ
ေ့ က ားလားက

တစ်နည်ားနဲဆ
ေ့ ားလနနင်လပမဲေ့

လလတွေက

အဓပပ ယ်အမျြုားမျြုားယဆနင်ပါတယ်။

အပခ ားတစ်နည်ားနဲလက
င်ားလနနင်ပါတယ်။
ေ့

ကျ ားတစ်လက င်ဟ

လမွေားပမြူလရားတရ စဆ န်လတွေအတွေက်ဆားနင်လပမဲေ့
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အလပ်အကင်ရရနင်တ လ က င်ေ့

တစ်ြက်မ လက င်ားနင်ပါတယ်။

ဒါလ က င်ေ့

ရင်ားလင်ားတဲေ့စက ားလားပြစ်ြလ
ားလအပ်ပါတယ်။
ေ့ သလ တတကျကျပြစ်ြလည်
ေ့
တတယလမားခွေနား် ကလတ ေ့ “အစားရက ပပြုလပ်ရန် စဉားစ ားလနလသ

အသစ်ြန်တားမည်ေ့ သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမက

သင်၏ထင်ားရ လြွေမှုက မည်သည်အ
ေ့ တင်ားအတ အထထခက်လစမည်ဟ ထင်ပါသလဲ”။ ဒလမားခွေနား် ဆရင် မရည်ဘားလ ားဗျ ။
ကျွနလ
် တ ်ဆရင်လတ ေ့

ဒလမားခွေနား် ကနစ်ပင်ားခွေဲလက်ပါမယ်။

သဘ ဝထန်ားသမ်ားလရားနယ်လပမအသစ်က
သင်၏ထင်ားရ လြွေမှုက

ဥပမ

ဒလလပပ လရန
ေ့ င်ပါတယ်။

ြန်တားတည်လဆ က်ရန်

သင်၏လကျားရွေ တွေင်

အစားရကစဉားစ ားလနသည်။

မည်သည်အ
ေ့ တင်ားအတ အထထခက်လစမည်ဟ

ထအချက်က

ထင်ပါသလဲ။

ဒလတ ေ့

စ လ က င်ားနစ်လ က င်ားခွေဲလက်ပခင်ားက လပြ က ားရ မ ပပပားလွေယ်ကလစတ ကလတွေွေ့ နင်ပါတယ်။
စတတထလမားခွေနား် က “သင်၏တစ်လနတ
ေ့ အတွေက် ငါားနင်သ
ေ့ စ်လတ ထွေက်ပစစည်ားမျ ားအလပေါ် မခရပါသလ ား”။ “မခရပါသည်”
“မမခရပါ”

ဆပပား

နစ်ခလပားထ ားပါတယ်။

ဒလမားခွေနား် က

လပြရလတ မ
ေ့ ယ်လ ေ့

စတ်ကား ကည်ပ
ေ့ ါ။

ငါားအလပေါ် မခလပမဲေ့

သစ်လတ ထွေက်ပစစည်ားလတွေက တစ်ခါမမသားခဲေ့ဘားဆရင် ဘ ကလရွေ ားချယ်ပါမလဲ။ ဘယ်ဟ ကလရွေ ားပါမလဲ။ လရွေ ားြမပြစ်
နင်ပါဘား။
ေ့
ဘ ပြစ်လလဲ
ေ့ ဆရင် ဒလမားခွေနား် က လမားခွေနား် တစ်ခတည်ားမ

အလ က င်ားအရ နစ်မျြုားကလမားထ ားလပါ။
ဒလတ ေ့ လပြဆသဟ
ေ့

နစ်မျြုားထဲကတစ်မျြုားကပဲ သားတဲအ
ေ့ ခါမျြုားမ ဘယ်ဟ ကလရွေ ားချယ်ရမလဲဆတ လဝခွေဲမရပြစ်နင်ပါတယ်။ ဒါလ က င်ေ့ လသချ လပါက်
လမားခွေနား် နစ်ခခွေဲထတ်ပစ်ရပါမယ်။

တစ်ခက

“သင်၏တစ်လနတ
ေ့ အတွေက်

ငါားအလပေါ်

မခရပါသလ ား”။

လန က်တစ်ခက

“သင်၏တစ်လနတ
ေ့ အတွေက် သစ်လတ ထွေက်ပစစည်ားမျ ားအလပေါ် မခရပါသလ ား” ပြစ်ပါတယ်။ ပပားလတ ေ့ "မသပါ" ဒါမမဟတ်
"မလပြလပါ" စသပြင်ေ့ တပခ ားလရွေ ားစရ တစ်ခပါ ထပ်ထညေ့်လပားထ ားရင် ပပပားအဆင်လပပပါတယ်။
လမားခွေနား် အ ားလားက

င်္ရတစက်စဉားစ ားပပားပပ။

လမားခွေနား် လတွေကလည်ား

အလရားကကားအလ က င်ားအရ အ ားလားကလည်ား

ခင်မ ပပတ်သ ားပပား

ဒစစ်တမ်ားမ ပါဝင်မယ်သ
ေ့ လတွေအ ားလားကလည်ား
လက်လတွေွေ့ကွေငား် ဆင်ားပပား

ရင်ားရင်ားလင်ားလင်ားပြစ်လအ င်

အလပခခကျကျလမားပမန်ားထ ားတဲေ့
လမားခွေနား် ရဲလရ
ေ့ ွေ့လန က်ချတ်ဆက်မှုက

စစဉပပားသွေ ားပပ။

လသလသချ ချ န ားလည်သလဘ လပါက်ပပဆရင်

အချက်အလက်လတွေကစလဆ င်ားလရပပ
ေ့ လ ား။

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယြလ
ေ့ ပါတယ်။

ပခြုငမသွေ ားတ လသချ ပပ။

မရလသားပါဘား။

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယတယ်ဆတ

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားပခင်ား(Qualitative
ပမသလဘ လပါက်က

အြွေဲွေ့ကဥားလဆ င်က

အရင်ဆားအလနနဲ ေ့

စမ်ားသပ်တ ပါ။

ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆရင်
လတွေကပပြုလပ်ထ ားလ ေ့

Interview)

စက ားအသားအနှုနား် က

လမားခွေနား် လတွေက

င်္ရတစက်စဉားစ ားထ ားရင်လတ င်မ

လပြဆသလတွေက ရှု ပ်လထွေားလစနင်တဲေ့ တချြုွေ့အချက်လတွေရလနနင်ပါလသားတယ်။
စစ်တမ်ားကကယ်တင်လရားဆွေသ
ဲ ပြစ်တ နဲအည
ေ့
သသ ထင်ရ ားမ မဟတ်လပမဲေ့
အလ က င်ားအရ နဲမသက်
ဆင်တလ
ဲေ့ မားခွေနား်
ေ့
ဒါလ က င်ေ့

လွေနစ
် ွေ အလရားကကားတဲလ
ေ့ မားခွေနား် ကကျန်ရစ်ခဲေ့တ မျြုား၊
ထညေ့်သွေငား် မတ မျြုားပြစ်နင်ပါတယ်။

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting)

လက်လတွေွေ့မလပ်လဆ င်ခင်မ

ဟ

တကယ်တမ်ား

လမားပမန်ားပခင်ားမျြုားမပပြုလပ်ဘဲ၊

ြယ်ရ ားပစ်ြလ
ေ့ ပါတယ်။

အချက်အလက်စလဆ င်ားမှုလပ်ငန်ားစဉက
ကျွနလ
် တ ်တရဲေ့ လမားခွေ
နား် လတွေက
ေ့

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယတဲေ့အခါ
အဲဒါလတွေကလည်ား

မမအတွေက်လတ ေ့
ဒါမမဟတ်

ဒလလမားခွေနား် မျြုားက

လလေ့လ မယ်န
ေ့ ယ်ပယ်အတွေငား်

ကကြုတင်ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယလရလစပါတယ်
။
ေ့
လမားခွေနား် လတွေကသ

အ ားလားကရင်ားရင်ားလင်ားလင်ားပြစ်လနတ လ က င်ေ့

လပ်ရမယ်အ
ေ့ ပပင်

စစ်တမ်ားလမားခွေနား် ထဲက
လမားခွေနား် လတွေနပတ်
ဲ ေ့ သက်တဲေ့

လမားခွေနား် လတွေကလည်ားလမားရပါမယ်။
ဆ ကပါစ။ေ့ လမားခွေနား် က “သင်၏တစ်လနတ
ေ့ အတွေက် သစ်လတ ထွေက်ပစစည်ားမျ ားအလပေါ် မခရပါသလ ား”။ "မခရပါသည်"
"မမခရပါ"

ဒါမမဟတ်

"မသပါ"

လပါ။ေ့

အဲဒလမားခွေနား် လမားပပားတဲအ
ေ့ ခါမ

လပြဆသလတွေက

အဲဒလမားခွေနား် နဲပတ်
ေ့ သက်ပပား
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ဘယ်လထင်ပမင်လဲဆတ က လမားရပါမယ်။ ဘယ်လလမားရမလဲဆရင် အဲဒလမားခွေနား် က န ားလည်လွေယ်ရလ
ဲ ေ့ ား။ မရင်ားတ မျြုားရလ ား။
ရှု ပ်လထွေားစရ

စက ားလားတစ်ခခပါလနလ ား။

လပားထ ားတဲေ့အလပြလတွေနပတ်
ဲ ေ့ သက်ပပား

လကျနပ်မှုရရဲလ
ေ့ ား။

ဒပပဿန က

သင်လ
ေ့ လ က င်ားအရ လထင်
င်ပါတယ်။
ေ့ ကျားရွေ အတွေက် အလရားပါတဲအ
ေ့ သလ ားလ လမားန
ေ့
လမားခွေနား် လတွေနပတ်
ဲ ေ့ သက်ပပား

လယဘယျလမားခွေနား် မျြုားကလည်ားလမားရပါမယ်။

လဒသအလ က င်ားအရ နဲမသက်
ဆင်ဘား၊
ေ့

မဆလလျ ်ဘားလထင်
ေ့ တဲေ့

ကယ်စတ်ဝင်တစ ားလမားချင်တဲေ့အလ က င်ားအရ က
အလရားကကားအလ က င်ားအရ မျြုား
လမားခွေနား် လတွေက

န ားလည်သလဘ လပါက်ြရေ့ အတွေက်

မန်မန်ကန်ကန်လနရ ချထ ားလ ား၊

လမားထ ားတ မန်ကန်ရလ
ဲ ေ့ ား၊

ဒလမားခွေနား် လတွေထမ
ဲ

အချက်မျြုားပါလနလ ားလလမားရပါမယ်
။
ေ့

ကျန်ရစ်ခဲေ့တ ရလ ားလလမားရပါတယ်
။
ေ့

န ားလည်သလဘ လပါက်လွေယ်ရဲလ
ေ့ ား၊

ဒါလ က င်ေ့

လမ်ားမားနင်စွေမ်ားရတဲေ့

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting)

လမားခွေနား် ပစက

စက ားအသားအနှုနား်

လမားခွေနား် လတွေထဲမ

လက င်ားမွေနရ
် လ
ဲ ေ့ ား၊

သင်တ
ဲ ေ့ ား၊
ေ့ င်ရ
ေ့ လ

အလ က င်ားအရ လတွေက

တစ်ခခကျန်ခဲေ့တ မျြုားရလနလ ားဆတ က

ဟ

ရင်ားလင်ားက
ဆလလျ ်မှုရရဲလ
ေ့ ား၊

လြ ်ထတ်တ ပဲပြစ်ပါတယ်။

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting) ဟ လမားခွေနား် လ ထဲက လမားခွေနား် တင်ားရဲ ေ့ အလ က င်ားအရ နဲပေ့ စနစ်ခစလားနဲပတ်
ေ့ သက်ပပား
လပြဆသလတွေက

လမားပမန်ားြအတွေ
က်ရည်ရွေယ်ပါတယ်။
ေ့

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယရ မ

လပြဆသပမျ ားလလ

ပလက င်ားလလပြစ်နင်လပမဲေ့ ပမန်အ ားပြင်လ
ေ့ တ ေ့ အလယ က် ၂၀ လလ က်ဆ လလလ က်မှုရနင်ပါတယ်။
ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယရ မ

လပြဆသကလရွေ ားချယ်တအ
ဲေ့ ခါ

ကျပန်ားလရွေ ားချယ်လမရပါဘ
ား။
ေ့

လပြဆသလတွေဟ

အလ မျြုားစပါဝင်ရပါမယ်။ မတညတဲအ
ေ့ လပခအလနလတွေနဲ ေ့ မတညတဲလ
ေ့ လတွေဟ အလ က င်ားအရ တစ်ခအလပေါ် ရှု ပမင်ပပခင်ားလည်ား
မတနင်ပါဘား။

ကျ ား/မ

နစ်မျြုားလားပါဝင်နင်ြ၊ ေ့

အရပ်လဒသမတသ၊

အသက်အရွေ ယ်အ ားလားပါဝင်နင်ြ၊ ေ့

အသက်လမွေားဝမ်ားလကျ င်ားအလပ်အကင်မတသ

တကယ်လက်လတွေွေ့အချက်အလက်လက က်ယရ မ

ဝင်လငွေနည်ားပါားသ၊

ဝင်လငွေပမင်မ
ေ့ ားသ၊

အ ားလားပါဝင်နင်ြလ
ေ့ ပ်ရပါမယ်။

လပြဆသလတွေရဲ ေ့

ပင်္္ြုလ်လရားရ

ဒါမသ

အလတွေားအပမင်အမျြုားမျြုားက

ပခြုငမနင်မ ပြစ်ပါတယ်။
ဒလမားခွေနား် နဲ ပဏ
မစစ်တမ်ားလက က်ယမယ်ဆပါစ။ေ့ “သင် ပခလသဂက
ေ့ လ က က်ပါသလ ား”။ ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယတ ဟ
ေ့
ဘယ်လလ က်အလရားပါနင်သလဲဆတ က ပပလပားချင်ပါတယ်။ အလပေါ်ယ ကညေ့်ရင်လတ ေ့ “သင် ပခလသဂက
ေ့ လ က က်ပါသလ ား”
“လ က က်ပါသည်” “မလ က က်ပါ” လမားခွေနား် ဟ

ရင်ားလင်ားပပတ်သ ားတဲလ
ေ့ မားခွေနား် ဘ အမ ားမမရဘားလ ေ့ ထင်ချင်စရ ရပါတယ်။

သလသ
်ပင ားလည်ား ပခလသဂက
ေ့ လ က က်ပါသလ ားဆတဲလ
ေ့ မားခွေနား် က လအမျြုားမျြုားက အဓပပ ယ်အမျြုားမျြုားယဆနင်ပါတယ်။
ေ့
ဒလမားခွေနား် က

စ သင်ခန်ားတစ်ခန်ားက

လကျ င်ားသ ားလတွေကလမား ကညေ့်တအ
ဲေ့ ခါ

ဘယ်လပြစ်တတ်လဲဆရင်

လကျ င်ားသ ားတစ်ဝက်က ပခလသဂလ
ေ့ တွေကလ က က်ပါတယ်လလပြပပ
ား လန က်တစ်ဝက်က ပခလသဂက
ေ့ မလ က က်ဘားလလပြပါတယ်
။
ေ့
ေ့
ဒလတ ေ့ ရတ်တရက် ကညေ့်လက်မယ်ဆရင် စ သင်ခန်ားထဲကလကျ င်ားသ ား ၅၀ ရ ခင်နန
ှု ား် နဲ ေ့ လန က်ထပ် ၅၀ ရ ခင်နန
ှု ား် က ားမ
ကွေ ပခ ားချက်ရလနတယ်လ ေ့ ထင်လက င်ားထင်နင်ပါတယ်။ တချြုွေ့က သတတရတယ်။ တချြုွေ့က ပခလသဂက
ေ့ လ က က်တယ်လပါ။ေ့ ဒါလပမဲေ့
အဲဒလကျ င်ားသ ားလတွေကပဲ
အဆပါကွေ ပခ ားချက်က

လ က က်တယ်မလ က က်ဘားလ ေ့
အစစ်အမန်မဟတ်ဘဲ

ဘ လ က င်လ
ေ့ ပြရသလဲဆတ က

စက ားလားလရွေ ားချယ်မှုညြ
ေ့ ျင်ားတဲေ့

ဆက်လမား ကညေ့်မယ်ဆရင်

လမားခွေနား် တစ်ခရဲ ေ့ လန က်ဆက်တွေဲပြစ်တ က

ရင်ားရင်ားလင်ားလင်ားလတွေွေ့ ရရပါတယ်။
ပခလသဂမ
ေ့ လ က က်ဘားဆတဲသ
ေ့ လတွေက လမား ကညေ့်တအ
ဲေ့ ခါ သတလပြတ
က ပခလသဂလ
ေ့ တွေက အလဝားကကားမ လနတ ပြစ်တယ်၊
ေ့
ဒမ ပခလသဂမ
ေ့ ရဘား၊
လမား ကညေ့်တအ
ဲေ့ ခါမ လတ ေ့
လကျ င်ားသ ားလတွေ က ားမ

ပခလသဂန
ေ့ ဘယ်
ဲ ေ့
လတ မ
။
ေ့ လတွေွေ့ မ မဟတ်ဘားလလပြပါတယ်
ေ့
ပခလသဂန
ေ့ လတွေ
ဲ ေ့ ွေ့ရင်
ပြစ်ရပ်ကပမင်ပပခင်ား

လ က က်တ လပါ၊ေ့

ပခလသဂက
ေ့ လ က က်တယ်ဆတဲသ
ေ့ လတွေက

သတကအနတ
ရ ယ်ရတ ကားလလပြပါတယ်
။
ေ့
ေ့

တစ်ြဲွေွေ့စကွေဲလနတ လတွေကလတွေွေ့ရပါတယ်။

ဒလတ ေ့

လကျ င်ားသ ားတစ်ဝက်က

ငါ
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ပခလသဂန
ေ့ လတွေ
ဲ ေ့ ွေ့ရင် ဘယ်လခစ ားရမလဲလလတွေ
ေ့ လ က က်လ ား၊
ေ့ ားပပား အပခ ားတစ်ဝက်ကလတ ေ့ ငါ အခဘယ်လခစ ားရလဲ၊ ပခလသဂက
မလ က က်ပါဘား၊ ဒမ မ ပခလသဂမ
ေ့ ရတ ဆပပားလတွေားပါတယ်။
ဒလမားခွေနား် က

ပပပားတကျရင်ားလင်ားလအ င်

ပပင်ဆင်ြလ
ေ့ လနတယ်ဆတ က

ဒအချက်ကပပလနပါတယ်။

ဒလတ ေ့

လမားခွေနား် ကလပပ င်ားလက်ပါမယ်။ “ပခလသဂလ
ေ့ က က်ရွေ ွေ့ မှုက သင်၏တစ်လနတ
ေ့ လပ်ငန်ားလဆ င်တ မျ ားအ ား ထခက်လစပါသလ ား”။
ဒလကျ င်ားသ ားလတွေကပဲ ဒလမားခွေနား် ကပဲလမား ကညေ့်တအ
ဲေ့ ခါမ လတ ေ့ ဘယ်သမ လက်မလထ င်လတ ပ
ေ့ ါဘား။ ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆရင်
အဲဒမ လနတဲသ
ေ့ လတွေအ ားလားက
မထခက်လစပါဘား။

ပခလသဂက
ေ့ ပမင်လတွေွေ့တ မျြုားမရတ လ က င်ေ့

အခဆရင်

ပခလသဂက
ေ့ လ က က်တစ
ဲေ့ တ်က

အခန်ားထဲကလကျ င်ားသ ားတစ်ဝက်စ က ားမ

လားဝလပျ က်ကွေယ်သွေ ားပါတယ်။

ဒါဟ

သတရဲေ့ လန
ေ့ စဉဘဝက
ေ့

ရလနတယ်လထင်
ေ့ ွေ ပခ ားချက်ကကားက
ေ့ ရတဲက

လမားခွေနား် တစ်ခရဲ ေ့ စက ားလားလရွေ ားချယ်မှုတကျမှုက

ရရလ မယ်အ
ေ့ လပြရလဒ်အလပေါ်

ဆားပြတ်လပားနင်တယ်ဆတ က ပပသလနပါတယ်။
ဒါလ က င်ေ့

လမားခွေနား် လတွေအ ားလားက

လသချ စွေ ကကြုတင်လမားပမန်ားနင်ြ ေ့

အလရားကကားတ ပဲပြစ်ပါတယ်။

ဒါမသ

အချက်အလက်အစအလဝားလတွေထမ
ဲ မလတ ်တဆပြစ်လပေါ်လ တဲေ့ အချက်အလက်အတအလယ င်မျြုား မရရမ ပြစ်ပါတယ်။ ဒါလပမဲေ့
ဒလမားခွေနား် က

ပပညေ့်စပပလ ား၊

လက်လတွေွေ့နယ်ပယ်မ

ဒလမားခွေနား် နဲ ေ့

အချက်အလက်လက က်ယလရပပ
ေ့ လ ားဆရင်

ဒလမားခွေနား် လတွေနဲ ေ့

မရလသားဘားလပဲေ့ လပြပါမယ်။

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယတဲအ
ေ့ ခါ

“ပခလသဂလ
ေ့ က က်ရွေ ွေ့ မှုက

သင်၏တစ်လနတ
။ ပပားရင်
ေ့ လပ်ငန်ားလဆ င်တ မျ ားအ ားထခက်လစပါသလ ား” “ထခက်လစပါသည်” “မထခက်လစပါ” လလမားမယ်
ေ့
မရင်ားတ တစ်ခခရပါသလ ားလလမားမယ်
ဆရင်
ေ့

တစ်လနတ
ေ့ လပ်ငန်ားလဆ င်တ မျ ားဆတ

ဘ ကဆလတ လဲမသဘားလ ေ့

သတလပြပါလ
မ်ေ့မယ်။ လရခပ်တ အကျြုားဝင်လ ား၊ ခရားထွေက်တ အကျြုားဝင်လ ား၊ တစ်လတစ်ကကမ် အဘွေ ားဆသွေ ားလည်တ လရ
ေ့
ဒထဲမ အကျြုားဝင်လ ားလလမားပါလ
မ်ေ့မယ်။ ဒလတ ေ့ တစ်လနတ
ေ့
ေ့ လပ်ငန်ားလဆ င်တ ဆတ မရင်ားလင်ားပါဘား။
ဒလတ ေ့ တစ်လနတ
ေ့ လပ်ငန်ားလဆ င်တ မျ ားထဲမ ပါဝင်တဲေ့ ဥပမ အချြုွေ့က ထညေ့်လပားထ ားရင် ပအဆင်လပပပါတယ်။ ဒါက
လလတွေက လပြဆရလွေယ်ကလစသလ လမားခွေနား် ကလည်ား ပမရင်ားလင်ားလစပါတယ်။ ဒလတ ေ့ ဥပမ အလနနဲ ေ့ လကျ င်ားတက်ပခင်ား၊
လရခပ်ပခင်ား၊ သငယ်ချင်ား သမဟ
ေ့ က်ပါမယ်။ ဒါဆ
ေ့ တ် မဘလဆွေမျြုားဆသွေ ားလည်ပခင်ားနင်ေ့ တပခ ားလဆ င်ရွေက်မှုမျ ားလ ေ့ ထည်လ
လမားခွေနား် က အဆင်လပပပပလ ား။ သပ်မလပပလသားဘားလပဲေ့ ကျွနလ
် တ ်လပြပါမယ်။ ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆရင် အလပြက “ထခက်လစပါသည်”
“မထခက်လစပါ” လပဲေ့ ပါပါတယ်။
ပထမဆားအလနနဲ ေ့

ဒါဟ

သပ်လက င်ားမွေနတ
် အ
ဲေ့ လပြမျြုားမဟတ်ပါဘား။

မလပပ ချင်တ မျြုားရလနနင်ပါတယ်။
ထည်လ
ေ့ ပားသင်ပ
ေ့ ါတယ်။

ဒါလ က င်ေ့

ဒါလပမဲေ့

ဒလအလပြမျြုားထဲမ

ဒလမားခွေနား် နဲပတ်
ေ့ သက်ပပား

တချြုွေ့လလတွေက

"မလပပ တတ်ပါ"

တ ေ့ "မလပြလပါ"

တတကျကျမ ားယွေငား် လနတ မျြုား

မသတ မျြုား
တလ
ေ့ မျြုားလတွေ

မရလသ ်ပင ားလည်ားပဲ

ကျွနလ
် တ ်တရဲေ့ လမားခွေ
နား် ကလန အတင်ားအတ နဲပတ်
ေ့
ေ့ သက်ပပား အချက်အလက်မျ ားမျ ားစ ားစ ားမရနင်ပါဘား။ အမန်အမ ားလမားခွေနား် (Yes
or No Question) ဟ လပြဆသလတွေက လ က က်သနဲမလ
ေ့ က က်သဆပပား သားသန်အ
ေ့ ပ်စနစ်စပြစ်လအ င်သ ခွေဲထတ်လပားနင်ပါတယ်။
အမန်အမ ားလမားခွေနား် (Yes or No Question) ဟ အလပြနစ်မျြုားကပဲလပားပါတယ်။
ဘယ်လပဲပြစ်ပြစ် ကျွနလ
် တ ်တလေ့ က က်ပါတယ်ဆတဲအ
ေ့ ြွေဲွေ့ထဲမ အလွေနက
် လ က က်တသ
ဲေ့ နဲ ေ့ အနည်ားငယ်သ လ က က်တသ
ဲေ့ နဲ ေ့
ကွေဲနင်ပါတယ်။ လတစ်လယ က်နတစ်
ဲ ေ့ လယ က်မတတ လ က င်ေ့ စတ်သလဘ ထ ားချင်ားလည်ားမတနင်ပါဘား။ ဒလတ ေ့ ကျွနလ
် တ ်တက
ေ့
"လားဝမထခက်လစပါ"

ကလန

"အလွေနအ
် ပပင်ားအထန်ထခက်လစပါသည်"

ဆပပား

ဒလအတင်ားအတ ထညေ့်လက်မယ်ဆရင်

ရတ်တရက်ဆသလပဲ အြွေဲွေ့ (၂) ြွေဲွေ့ကလန အြွေဲွေ့ (၅) ြွေဲွေ့ကွေဲသွေ ားမ ပြစ်ပါတယ်။ လအမျြုားမျြုားရဲ ေ့ ခစ ားချက်အမျြုားမျြုားနဲပတ်
ေ့ သက်ပပား
ပမကွေဲပပ ားတဲအ
ေ့ ချက်အလက်လတွေက
အချက်အလက်က

ရလ ပါလမ်ေ့မယ်။

စစ်တမ်ားလက က်ယလမားပမန်ားတဲအ
ေ့ ခါမ

ရနင်သမျှမျ ားမျ ားရနင်လအ င်ကကြုားစ ားြ ေ့

အင်မတန်မအလရားကကားပါတယ်။

လမားခွေနား် တစ်ခချင်ားစကလန
ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆရင်
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စစ်တမ်ားလက က်ယမှုဟ

ကန်ကျစရတ်ကကားမ ားပါတယ်။

လတွေွေ့ဆလမားပမန်ားလပားမယ်သ
ေ့ က

င ားရမ်ားရတ လ က င်ေ့

လငွေလ ကားအရလည်ားကန်ကျစရတ်မျ ားသလ အချန်အ ားပြင်လ
ေ့ ည်ား အမျ ားကကားလပားရပါတယ်။
ဒါလ က င်ေ့ လမားခွေနား် တစ်ခချင်ားစကလန အတတ်နင်ဆား အချက်အလက်မျ ားမျ ားရနင်လအ င် ကကြုားစ ားြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။ ဒါမသ
လမားခွေနား် ကပမတလတ င်ားလစပခင်ား၊
ခင်ခေ့တပဲေ့ ခြုငသားသပ်ချက်က
အချန်လတွေကလည်ား

လမျ ားမျ ားပါဝင်လ လစပခင်ားနဲ ေ့

လရားဆွေန
ဲ င်ပခင်ားတ ေ့ ပပြုလပ်နင်လ မ ပြစ်ပါတယ်။
အတတ်နင်ဆား

အလ က င်ားအရ တစ်ခတည်ားအလပေါ်
အထလရ က်ဆားရရလအ င်

လပြဆမည်ေ့သအရွေ ယ်အစ ားပမကကားမ ားလစပခင်ား၊
ဒါ ေ့အပပင်

အလဟဿမပြစ်လအ င်

လမားခွေနား် အမျ ားအပပ ားလမားမယ်အ
ေ့ စ ား

ကကြုားစ ားြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။

စစ်တမ်ားမ ပါဝင်လပြဆသလတွေရဲ ေ့

လပ်ြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။
လမားခွေနား် တစ်ခချင်ားစကလန

အတင်ားအတ ကထညေ့်သွေငား် ပခင်ားအ ားပြင်ေ့

ဒါလ က င်ေ့
အချက်အလက်က

လပားလက်ရတဲအ
ေ့ ချန်က

အလပပ င်ားအလဲမရဘဲ ရလ တဲေ့အချက်အလက်က ပမမျ ားပပ ားလ နင်ပါတယ်။
ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပပားချန်မ လတ ေ့ လမားခွေနား် လတွေထဲမ အမ ားမျ ားစွေ ကလတွေွေ့ ရခဲေ့ရပါတယ်။ ကျွနလ
် တ ်တအ
ေ့ မ်ပပန်ပပား၊
ရားပပန်ပပား

အမ ားလတွေအ ားလားကပပန်ပပင်ဆင်ပါတယ်။

အချက်အလက်လက က်ယလရပပ
ေ့ လ ား။

ဒါပပားရင်လရ

မရပါဘား။

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting)

က

ဒတယအကကမ်

လက်လတွေွေ့ကွေငား် ဆင်ားပပား

လန က်တစ်ကကမ်ထပ်လပ်ြလ
ေ့ ပါတယ်။
တတယအကကမ်

စသပြင်ေ့

ထပ်လပ်ရပါမယ်။

လပ်ရတဲအ
ေ့ လ က င်ားအရင်ားကလတ ေ့ ပထမအကကမ်လပ်တဲေ့ ပဏ မစစ်တမ်ားအလပေါ်မတည်ပပား ပပင်ဆင်လက်တအ
ဲေ့ ခါမ လမားခွေနား် က
လတ ်လတ ်မျ ားမျ ား

လပပ င်ားပစ်လက်ပါတယ်။

အစရတဲပေ့ ပဿန လတွေ

အဲဒအခါမ

လမားခွေနား် တည်လဆ က်ပနဲ ေ့

မထင်မတ်ဘလ
ဲ ပေါ်လ နင်ပါတယ်။

ဒါလ က င်ေ့

လမားခွေနား် အလ က င်ားအရ

လမားခွေနား် ကအခက်လတွေွေ့လစနင်တဲေ့

ပပဿန အသစ်လတွေမလပေါ်လပါက်လစြအတွေ
က် ဒတယအကကမ် ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယြလ
ေ့
ေ့ အပ်ပါတယ်။
ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယတဲေ့အခါ လန က်ဆားအချက်အလက်လက က်ယမှုမ
သင်လ
် အ
ဲေ့ ချက်တစ်ချက်ပြစ်ပါတယ်။
ေ့ တ ်လက င်ားမွေနတ
လန က်ဆားအချက်အလက်လက က်ယမှုမ

မပါဝင်တဲေ့သလတွေက လရွေ ားချယ်တ လည်ား

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယမှုမ ပါဝင်ခဲေ့တသ
ဲေ့ လတွေက

ထညေ့်သွေငား် လမရပါဘ
ား။
ေ့

ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆရင်

သတက
ေ့

ဒလပ်ငန်ားစဉက

ပြတ်သန်ားပပားပြစ်တ လ က င်ေ့ သတရဲေ့ အလပြလတွေ
အလပေါ်မ အရင်က သတက
ေ့ မားခွေနား် လတွေရလ
ဲ ေ့ မ်ားမားမှုရလနနင်ပါတယ်။
ေ့
ေ့ လမားထ ားတဲလ
အဲဒလမားခွေနား် လတွေကလည်ား

ပထမဆားအကကမ်မ

လက င်ားမွေနတ
် လ
ဲေ့ မားခွေနား် လတွေမပြစ်နင်ပါဘား။
ဘက်လက်မှုကပြစ်လစပါတယ်။

ကျွနလ
် တ ်တရဲေ့ လမားပမန်
ားနင်မှုအလပေါ်မတည်လနပပား
ေ့

ဒါလ က င်ေ့
ဒါလ က င်ေ့

လန က်ဆားအချက်အလက်လက က်ယရ မ

လမားခွေနား် ကလပြြားတဲအ
ေ့ ချက်က
ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယရ မ

မပါဝင်သင်ပ
ေ့ ါဘား။

ဒါလ က င်ေ့

လလတွေရလပြဆ
ဲ ေ့
မှုအလပေါ်
ပါဝင်ခဲေ့တသ
ဲေ့ လတွေက

ပဏ မအဆင်မ
ေ့ လတွေက
ေ့ မပါဝင်ြားတဲသ

ရ လြွေြအလရားကက
ားပါတယ်။
ေ့
လန က်ထပ်လက င်ားမွေနတ
် ဲေ့အချက်က

ပြစ်နင်မယ်ဆရင်

လက်လတွေွေ့ကွေငား် ဆင်ားလက က်ယြရည်
ေ့ ရွေယ်ထ ားတဲေ့

ပင်မအြွေဲွေ့အစည်ားကလန အနည်ားငယ်လဝားကွေ တဲအ
ေ့ ြွေဲွေ့အစည်ားက လမားပမန်ားတ ပဲပြစ်ပါတယ်။ ဘ လ က င်လ
ေ့ ဲဆလတ ေ့ လလတွေက
သတပါဝင်
လပြဆခဲေ့တဲေ့စစ်တမ်ားအလ က င်ားက
ေ့
အလပြလတွေအလ က င်ားကလည်ား
လမ်ားမားမှုရလ နင်ပါတယ်။
စစ်တမ်ားလက က်ယတဲအ
ေ့ လပေါ်
ကကြုားစ ားရပါမယ်။

လပပ ကမ ပါပဲ။

လပပ ကမယ်လထင်
ေ့ ပါတယ်။
ဒါလ က င်ေ့

ပြစ်နင်မယ်ဆရင်

ပပားလတ ေ့
ဒါလ က င်ေ့
လက င်ားတ ကလတ ေ့

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting)

ရဲလ
ေ့ မ်ားမားမှု

သတလပြလ
ခဲေ့တဲေ့
ေ့

လမားခွေနား် နဲ ေ့

တပခ ားသလတွေရအလပြလတွေ
ဲ ေ့
အလပေါ်မ
တကယ်လက်လတွေွေ့ကွေငား် ဆင်ားပပား
အတတ်နင်ဆားလလျှ ခ
ေ့ ျနင်လအ င်
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ဒါဆရင် ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting) က (၂) ကကမ် (၃) ကကမ်လပ်ပပားသွေ ားပပ။ လမားခွေနား် လတွေကလည်ား
ပပင်ဆင်ပပားသွေ ားပပ။

အလက င်ားဆားပြစ်လနပပလ ေ့

ယ ကည်လနပပဆရင်

အချက်အလက်လတွေလက က်ယချင်လ ပါလမ်မ
ေ့ ယ်။
အလရားကကားတဲတ
ေ့ စ်ချက်ရပါလသားတယ်။
ဒါမရဘားဆရင်

လက်လတွေွေ့ကွေငား် ဆင်ားနယ်လပမမ

ဒါလပမဲေ့

ပါဝင်လပြဆသရဲ ေ့

အချက်အလက်လတွေမလက က်ယခင်မ

ကကြုတင်သရလ က င်ား

ကျင်ဝ
ဲ ေ့ တဲသ
ေ့ လတသနလ ေ့ မမတ်ယပါဘား။
ေ့ တ်နည

အလျင်အပမန်ပဲ

သလဘ တညချက်လအပ်ပါလသားတယ်။

ကယ်ရ
ေ့ စ
ဲ ေ့ တမ်ားက

လသမျ ားထင်ရ ားတဲသ
ေ့ ပပစ လစ င်မ

ထညေ့်သွေငား် လြ ်ပပြ အခက်
လတွေွေ့လ နင်ပါတယ်။
ေ့
လပြဆသလတွေအလနနဲ ေ့

စစ်တမ်ားမ

သတရဲေ့ အချက်
အလက်ကလက က်ယပပား
ေ့

သတက
်လင်ထ
ေ့ ဘ လပ်ြလမျှ
ေ့
ေ့ ားလဲဆတ ကသြနဲေ့ ေ့

ပပန်လည်အသားချရန်ခွေငပ်ေ့ ပြုြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။

ဒါကလတ ေ့

ကကြုတင်သရလ က င်ား

သလဘ တညချက်နမန တစ်ခပြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်ားမလက က်ယခင်မ ကကြုတင်သရလ က င်ားသလဘ တညချက်(Prior-informed
Consent)

ကရယြအတွေ
က်
ေ့

ဒါကအသားပပြုနင်ပါတယ်။

ပထမဆားစ ပဒ်က

အြွေဲွေ့အစည်ားအလ က င်ားမတ်ဆက်ပခင်ားပြစ်ပါတယ်။ ပပားရင် ဒစစ်တမ်ားမ
ဘ ကလပြဆရမယ်မန်ားမသဘဲနဲ ေ့

အဓပပ ယ်ရတဲခ
ေ့ ွေငပ်ေ့ ပြုချက်က

အမည်မလြ ်ပပဘားဆရင်လည်ား

ကယ်က
ေ့ ယ်ကယ်မတ်ဆက်ပခင်ားနဲ ေ့

ပါဝင်တဲေ့ အလ က င်ားအရ လတွေကလပပ ပပရပါတယ်။

လပြဆမည်သ
ေ့ ကမလပားနင်ပါဘား။

လပြဆသက

သလတသနစ တမ်ားမ

အသလပားသင်ပ
ေ့ ါတယ်။

တတ်နင်ရင်လတ ေ့

လပြဆသမည်သမည်ဝါဆတ ကမလြ ်ပပဘဲ သလတသနစ တမ်ားမ အမည်ကလျှြုွေ့ ဝက်ထ ားတ လက င်ားပါတယ်။
ပါဝင်လပြဆမှုဟ
ပါဝင်လပြဆပခင်ားဟ
အ ဏ မျြုားက

မမသလဘ ဆနဒအလလျ က်သ ပြစ်လ က င်ားကလည်ား

အသလပားရပါမယ်။

မမသလဘ ဆနဒအလလျ က်ပြစ်လ က င်ား သရလပမဲေ့ ဒလပြဆမှုမ

စစ်တမ်ားလက က်ယသထမ ရလနတယ်လ ေ့

ထင်မတတ်ပါတယ်။

တစ်ခါတစ်ရမ

မပြစ်မလန ပါဝင်လပြဆရမယ်ဆတဲေ့
မမဆနဒအလလျ က်သ ပြစ်တအ
ဲေ့ တွေက်

ဘ ြအ ားမမခစ ားသင်လ
ေ့ က င်ား အသလပားြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။ အသြင်ယမယ်ဆပါကလည်ား ခွေငပ်ေ့ ပြုချက်လတ င်ားခြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။
မတ်ချက်နအလပြလတွေ
ဲ ေ့
က မတ်တမ်ားယမယ်န
ေ့ ည်ားလမ်ားနဲ ပတ်
သက်ပပားလတ လ
ေ့
ေ့ ည်ား အသလပားထ ားြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။
လန က်ဆားရလဒ်က ဘ အတွေက်အသားပပြုသွေ ားမယ်ဆတ ကလည်ား အသလပားထ ားြလ
ေ့ အပ်ပါတယ်။ ဒလန က်ဆားရလဒ်အလပေါ်
သတရဲေ့ ပါဝင်
မှုနပတ်
ဲ ေ့ သက်ပပား
ေ့
ပပားရင်လတ ေ့

လကျနပ်ရလ
ဲ ေ့ ားဆတ က

လမားချင်တ ရရင်

လန က်ဆားအလနနဲကလတ
ေ့
ေ့

ဒါမမဟတ်

လက်ခက

အကဲပြတ်နင်ြအတွေ
က်
ေ့

တစ်ခခသသယရရင်

ဒအချက်ဟ လည်ားအလရားကကားပါတယ်။

အချန်မလရွေ ားလမားနင်လ က င်ား

ပါဝင်လပြဆချင်ပါသလ ားလ ေ့

လမားရပါမယ်။

လပပ ရပါမယ်။

ဒါလတွေကလပ်ပပားရင်လတ ေ့

အချက်အလက်လတွေက လက က်ယနင်ပပပြစ်ပါတယ်။
အဆင်ဆ
ားမ လတ ေ့ ပမ ဏအလပခပပြုလမားခွေနား် လ (Quantitative Questionnaire) တစ်ခက တ ဝန်ရစွေ
ေ့ င်လ
ေ့ ပ်ကင်လအပပ
ေ့
ဘယ်လတည်လဆ က်မလဲဆတဲေ့ အလပခခကျတဲေ့ အ ကမ်ားြျင်ားလြ ်ပပချက်လတွေက သရသွေ ားပါပပ။ လက င်ားမွေနတ
် ရ
ဲေ့ လဒ်လတွေရရြနဲေ့ ေ့
ကျင်ဝ
ဲ ေ့ တဲစ
ေ့ စ်တမ်ားတစ်ခရရြအတွေ
က်
ေ့ တ်နည
ေ့

ဘ လ ေ့

ဒတစ်ဆင်ခ
ေ့ ျင်ားစကအလရားကကားလဲဆတ က

သရသွေ ားမယ်လလမျှ
်လငေ့ပ
် ါတယ်။ ပမ ဏအလပခပပြုစစ်တမ်ားလတွေဟ အင်မတန်ကအသားဝင်ပပား သ ယ ချမ်ားလပမေ့ မှု(wellbeing) ၊
ေ့
ဥားစ ားလပားလလ ားချက်မျ ားအ ားတင်ားတ ပခင်ား(quantification
အလ က င်ားအရ မျြုားစက

လလေ့လ နင်ပါတယ်။

of

preferences)

ပထမဆားအလနနဲ ေ့

နဲ ေ့

လငွေလ ကားတန်ြားပြတ်ပခင်ား

စသပြင်ေ့

ဝလသသအလပခပပြုလမားပမန်ားမှုပပြုလပ်ပခင်ား၊

ပဏ မစစ်တမ်ားလက က်ယပခင်ား(Piloting) နဲ ေ့ ကကြုတင်သရလ က င်ားသလဘ တညချက်(Prior-informed Consent) ရယပခင်ားလမျြုား
အလရားကကားတဲအ
ေ့ ဆင်မ
ေ့ ျ ားစွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဥားစ ားလပားလလ ားချက်မျ ားအ ားတင်ားတ ပခင်ား(quantification
လလေ့လ လတ မ
ေ့ ယ်ဆရင်

သ ယ ချမ်ားလပမေ့ မှု(wellbeing)
of

ကျွနလ
် တ ်ဒလနပေ့ ချခဲ
ေ့ ေ့တ လတွေဟ

preferences)

နဲ ေ့ လငွေလ ကားတန်ြားပြတ်ပခင်ား

အင်မတန်မကအသားဝင်ပါတယ်။

ပမ ဏအလပခပပြုအချက်အလက်ရယချင်တဲေ့ ဘယ်အလ က င်ားအရ အတွေက်မဆ ဒါကအသားဝင်ပါတယ်။

နဲ ေ့
စတ လတွေက
ဒါအပပင်
ေ့
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ပချမှု
်လင်ပ
ေ့ ကနစ်သက်သလဘ ကျမယ်လလမျှ
ေ့
ေ့ ါတယ်။
ကျွနလ
် တ ်လစ င်လ
ေ့ မျှ ်လနပါမယ်။ လကျားဇားပါ။

လမားစရ ရရင်

အချန်မလရွေ ားဆက်သွေယ်နင်ပါတယ်။

