
Erasmus နငှ ့်ပ ူးပပေါင့်ူး၍အဆင ့်မြင ့်ပညာကဏ္ဍတငွ့်

စွြ့်ူးပဆာင့်ရည့် မြြှင ့်တင့်မြင့်ူး

ထ ိုင့်ူး၊ မြန့်ြာ နစှ့်န ိုင့်င ံစ ူးပွာူးပရူးတ ိုူးတက့်ြှု
အဟန  ့်အတာူးြ ာူးက ို ပက ာ့်လ ာူးန ိုင့်ြည ့် 

ပကာင့်ူးြွန့်ဆန့်ူးသစ့်သည ့် 
လ ြှုစွန  ့်ဥ ူးတ ထငွ့်ြှု အပလ အထသစ့်ြ ာူး 

ပ ိုြ ိုတ ိုူးတက့်လာပစရန့် 

အာူးပပူးပဆာင့်ရွက့်မြင့်ူး
စ ြံက န့်ူး ရည့်ည န့်ူး : 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

စ ြံက န့်ူး ကာလ : ၃၆လ (၁၅/၁/၂၀၂၀ ြှ ၁၄/၁/၂၀၂၃အထ )

လ ြှုပရူးလိုပ့်ငန့်ူးြ ာူး၏
အနစှ့်သာရြ ာူးမြင ့် ရပ့်ရွာ
တည့်ပဆာက့်မြင့်ူး



ပနရာတစ့်ြိုတငွ့်အတ ရှ ပနကကပပ ူး တ ည ပသာ

အပတွွေ့အကကြံုံက ို ရရှ ကာ စ တ့်ပေါဝင့်စာူးြှု

တ ည ကကပသာလ အိုပ့်စိုတစ့်စို

လ ြှုအသ ိုက့်အဝန့်ူး/ရပ့်ရွာ (Community) ဆ ိုတာဘာလ။ဲ



ြတ ကွမဲပာူးပသာက စစရပ့်ြ ာူးက ို ပက ာ့်လ ာူးပမြရှင့်ူးကာ

အြ  န့်ကကာလာသည့်နငှ ့်အြျှ မြာူးနာူးြှုက ို

ပြာ့်ပဆာင့်န ိုင့်ကကပသာလ ြှုအသ ိုက့်အဝန့်ူးတငွ့်

ပေါဝင့်ပနကကသ ြ ာူး၏စွြ့်ူးပကာူး

ရပ့်ရွာ၏စွြ့်ူးရည့် (Community Capacity) ဆ ိုတာဘာလ။ဲ



ရပ့်ရွာတည့်ပဆာက့်ပရူး

အတကွ့်အပရူးကက ူးပသာ

သပဘာတရာူးြ ာူး

- ဆက်ဆပံခ ြောဆှိိုမှုရ ှိခြင််း

-   ်းပ ေါင််းပဆြောငရွ်က်ခြင််း

- တ ညပီ ြောရညရွ်ယ်ြျက်မျြော်းရ ှိခြင််း (အပတွ်းအပြေါ်တ ည၊ီ

အပတွွေ့အကကံြုံမျြော်း၊ ရညမ် န််းြျက်တြောဝန၊် စှိတ် ေါဝငစ်ြော်းမှု)

- အခမငမ်တ ညမီှုကှိို လက်ြံပ ်းခြင််း

- စစ်မ နယ်ံိုကကညန်ှိိုငခ်ြင််း

- အဖွ ွေ့ဝငခ်ဖစ်ခြင််းန င ် အဖွ ွေ့၏လွှမ််းမှိို်းမှုကှိို ြံစြော်းရခြင််း

- ဘြော ြောစကြော်းတ ညပီ ီ်း အခ နအ်လ န်

ပဆ်ွးပန်ွးပခ ြောဆှိိုနှိိုငခ်ြင််း

- အပရ်းရ ှိက ပ ေါ်ထကွ်လြောပ ြော ဖွ ွေ့စည််း ံို

(လ မှုဖွ ွေ့စည််းတညပ်ဆြောက် ံို ည်

လ   ပဘြော ဘြောဝအတှိိုင််း ပ ေါ်ထကွ်) 



ရပ့်ရွာလ ထို

စည့်ူးရံို ူးပရူး

ြ (၉) ြ က့်

03

၁။တ ညပီ ြော န််းတှိိုငန် င ် ြွ ပဝ ှိိုငဆ်ှိိုငမ်ှုအပ ေါ် အြောရံိုစ ်းစှိိုက်

၂။  ငွ လ်င််းခမင ်ြောမှုရ ှိ

၃။လ ထိုရ ှိ ည ပ်နရြော ှိို   ြွော်း။ တနဖ်ှိို်းရ ှိပ ြောအွနလ်ှိိုင််းပ ေါ် တညရ် ှိမှုကှိို

တညပ်ဆြောက။် ( + လ မှုမီဒယီြော၊ ဘပလြော ၊ www၊

အှိမ်တငွ််း ြွော်းပရြောကပ်တွွေ့ဆံိုမှုမျြော်းန င ်  ွ လမ််းမျြော်း၊ ကနွဖ်ရင မ်ျြော်း...)

၄။ ဦ်းပဆြောင ် မျြော်းကှိို  ျှိြုံ်းပထြောင် (အ ှိဉြောဏပ်ဝမျှ၊

ကှိရှိယြောမျြော်းပ ်းအ ်၊ ပလ လြောမှုကှိို တှိို်းခမြှင ပ် ်း…)

၅။ မှိမှိရ ်ရွြောအပကကြောင််း ှိရ ှိ

၆။ အြျှိနပ် ်း

၇။  င အ်ဖွ ွေ့ န င အ်တ စတငပ်ဆြောငရွ်က်

၈။ ငန် င အ်တ ြျှိတဆ်က်ပဆြောငရွ်က ် မျြော်း ေါ  ေါဝငပ်ဆြောငရွ်က်

၉။လှု ်ရ ြော်းမှု ွ မျြော်းစီစဉ်



ရပ့်ရွာတည့်ပဆာက့်မြင့်ူးအဆင ့်ြ ာူး

၁။ ဖွ ွေ့စည််းခြင််း (Forming)

ရ ်ရွြော ံိုစံနမ နြော - စည််းရံို်းခြင််း၊  ဋှိ ကခမျြော်းကှိို ပရ ြောငရ် ြော်းခြင််း၊ တ ညပီ ြော စှိတ်က ်းကှိို

ဖနတ်ီ်းခြင််း

၂။အငန် င အ်ြော်းန င ် ရှိိုက်ြတ်ခြင််း (Storming)

ဖရှိိုဖရ ခဖစ်ခြင််း န င /် ှိို  မဟိုတ်  ဋှိ ကခမျြော်း -  ဋှိ ကခမျြော်း ပရ ြောငရ် ြော်းနှိိုငရ်န် စည််းကမ််းန င ်

ဖွ ွေ့စည််း ံိုမျြော်း ဖနတ်ီ်းခြင််း၊ ပဘြောငန်ယ်နမှိတ်မျြော်း ဆံို်းခဖတ်ခြင််း

၃။ စံ တ်မ တ်ခြင််း (Norming)

ပ ေါင််းစည််းခြင််းစမ်ွ်းရည် - (ရ ်ရွြောစီမံြန  ြ်ွ မှု ံိုစံအမျှိြုံ်းမျှိြုံ်းကှိို အြျှိနအ်ပတြော်ကကြော

ကကှိြုံ်း မ််းပ ီ်းပနြောက် ရ ်ရွြောတညပ်ဆြောက်ပရ်းတွင်အပရ်းကကီ်းဆံို်းအြျက်မ ြောလို ်ငန််းစဉ်မျြော်း

(agendas) မဟိုတ်ဘ ရှိို ်း ြော်းမှုန င ်   ်းပ ေါင််းပဆြောငရွ်က်ခြင််းတှိို   ြောခဖစ်ပကကြောင််း

ပတွွေ့ ရ ှိရ ည။်

၄။လို ်ပဆြောငခ်ြင််း (Performing)

ရ ်ပရ်းရွြောပရ်းလို ်ပဆြောငမ်ှု ငွခ် င် -တ ညပီ ြောရညမ် န််းြျက်တြောဝန၊်လို ်နည််းလို ်ဟန၊်

အခ နအ်လ နပ်လ်းစြော်းခြင််း၊ မတ ကွ ခ ြော်းအပတွ်းအခမငမ်ျြော်းကှိို လက်ြံခြင််း



ထ ိုင့်ူး၊ မြန့်ြာ နစှ့်န ိုင့်င ံစ ူးပွာူးပရူးတ ိုူးတက့်ြှု
အဟန  ့်အတာူးြ ာူးက ို ပက ာ့်လ ာူးန ိုင့်ြည ့် 

ပကာင့်ူးြွန့်ဆန့်ူးသစ့်သည ့် 
လ ြှုစွန  ့်ဥ ူးတ ထငွ့်ြှု အပလ အထသစ့်ြ ာူး 

ပ ိုြ ိုတ ိုူးတက့်လာပစရန့် 

အာူးပပူးပဆာင့်ရွက့်မြင့်ူး
စ ြံက န့်ူး ရည့်ည န့်ူး : 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

စ ြံက န့်ူး ကာလ : ၃၆လ (၁၅/၁/၂၀၂၀ ြှ ၁၄/၁/၂၀၂၃အထ )

Erasmus နငှ ့်ပ ူးပပေါင့်ူး၍
အဆင ့်မြင ့်ပညာကဏ္ဍတငွ့်

စွြ့်ူးပဆာင့်ရည့် မြြှင ့်တင့်မြင့်ူး


