ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း(Monitoring)ှင့် အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း(Evaluation)

အကျဉ်းချပ်
စီမံကိန်းကီးများတွင် ေစာင့်ကည့်ေလ့



လာြခင်း (Monitoring)ှင့် အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း(Evaluation) လုပ်ငန်းစဉ်အား
စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း၏

အေရးကီးေသာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအြဖစ်

တွင်ကျယ်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်အသုံး ြပလျက်ရှ ိပါသည်။ ယခုစာတမ်းတိ ု တွင် M & E
လုပ်ငန်းစဉ်၏ အေြခခံသေဘာတရားများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရန် လိုအပ်ချက်များအား စုစည်းေဖာ်ြပထားရှိပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့်အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ် M&E (Monitoring

and evaluation) ဆိသ
ု ည်မှာ လုပ်ငန်း/ စီမံကိန်းတစ်ခု၏လုပ်ေဆာင်မှင့်ေအာင်ြမင်
မတအ
ို တွက် အေထာက်အကူ ြပေသာ လုပ် ငန်း စဉ်တစ်ရပ် ြဖစ်သ ည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခု
၏ လက်ရှိအချိန်ှင့်

များ ပိုမိုတိုးတက်လွယ်ကူလာေစ

လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လည်းြဖစ်သည်။ M & E လုပ်ငန်းစဉ်သည်
လုပ်ငန်း/အဖွဲအစည်း/ဌာနတစ်ခု၏ အတိတ်၊ ပစပန်ှင့် အနာဂတ် လုပ်ငန်း
မများကို

ချိတ်ဆက်ေပးထားသည်။1

တစ်ခုအတွက်

1

M&E

ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်မ၊

လုပ်ငန်းစဉ်သည်များစွာအေထာက်အကူြပေသာလုပ်ငန်းစဉ်

https://en.wikipedia.org/wiki/Monitoring_and_evaluation

2

တစ်ရပ်ြဖစ်သြဖင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက် များအား ဤ
စာတမ်းတိုတွင် ြပစုေရးသားထားရှိပါသည်။

M & E ဆိုသည်မှာ
၂။

M & E လုပ်ငန်းစဉ်သည် လုပ်ငန်းခွင်မှရရှိသည့် အချက်အလက်အေထာက်

အထားများအေပအေြခခံကာ
လုပ်ငန်းအတွက်

ေဝဖန်ပိုင်းြခားသုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမအရင်းအြမစ်များအေပ

ြဖစ်သလို

တာဝန်ယူမှင့်အေကာင်

အထည်ေဖာ်မတိုကိုသုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လည်းြဖစ်သည်။2
၃။

M & E လုပ်ငန်းစဉ်သည် စီမံကိန်းတစ်ခု/လုပ်ငန်းတစ်ခု၏စီမံချက်ေရးဆွဲရာတွင်

မြဖစ်မေန ထည့်သွင်းေရးဆွဲရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လည်းြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်း
တွင်

တိုကို

အကဲြဖတ်သုံး သပ်ြခင်း သည် လည်း M & E ၏ အေြခခံတစ်ချက်ပင်ြဖစ်သည်။3 M & E
လုပ်ငန်းစဉ်တွင်
တစ်ခုအေပ

အဓိကအေရးပါသည့်အချက်(၂)ချက်မှာ
အကဲြဖတ်သုံးသပ်သူများ(Evaluators)

(Expertise)

၏

လုပ်ငန်း/စီမံကိန်း
လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မ

Independence)တို ပင်ြဖစ်ပါ

သည်။

2
3

https://usaidlearninglab.org/qrg/me-learning
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
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ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း(Monitoring)
၄။

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း(Monitoring)သည်

အချက်အလက်များကို

စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းတစ်ခု၏

အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခသ
ု တ်မှတ်၍

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသည့်

လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

(Monitoring)လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အား

စနစ်တကျစုေဆာင်း

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း

ေအာက်ပါ

၄)

ပါသည်(က)

မှ

သင်ခန်းစာ

ေဖာ်ထုတ်ကာ အနာဂတ်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ိုင်ရန်၊
(ခ)

လုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးြပခဲ့သည့် အရင်းအြမစ်များအေပ တာဝန်ခံမ
ှင့် လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်မတိုကိုဆန်းစစ်ရန်၊

(ဂ)

လုပ်ငန်းစဉ်၏အနာဂတ်အတွက် တိကျေသချာသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ
ချမှတ် ိုင်ရန်၊

(ဃ) လုပ်ငန်းအကျိးအြမတ်ကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန်။
၅။

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း(Monitoring)လုပ်ငန်းစဉ်သည်

လုပ်ငန်းစတင်ချိန်မှ

စကာ အခါအားေလျာ်စွာေဆာ

စဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်း

အား

(Monitoring)

ြပန်လည်စိစစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းြဖစ်သည်။

မှရရှိသည့်

အချက်အလက်များကိုအေြခခံကာ

(evaluation)

လုပ်ငန်းစဉ်

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်
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အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း (evaluation)
၆။

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း(evaluation)သည်ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း (Monito -

ring) မှရရှိသည့် အချက်အလက်များအေပအေြခခံကာ အနာဂတ်လုပ်ငန်းများအတွက်
မဟာဗျဟာေြမာက်ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်အေထာက်အကူြပသည့် လုပ်ငန်းစဉ်
တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်(evaluation)

လုပ်ငန်းစဉ်

ရာတွင် ေအာက်ပါ အချက် (၅) ချက်အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်(က) လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်ဆက်ွယ်မများ(relevance)၊
(ခ)

လုပ်ငန်းထိေရာက်ေအာင်ြမင်မ(effectiveness)၊

(ဃ) အကျိးြဖစ်ထွန်းမ(efficiency)၊
(င)

သက်ေရာက်မများ(impact)၊

(စ)

စဉ်ဆက်မြပတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ(sustainability)။4

M & E လုပ်ငန်းစဉ်စကားရပ်များ၏အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
၇။

ုံးဌာနတစ်ခု(သိုမဟုတ်)လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ခုအတွက် M & E လုပ်ငန်းစဉ်

တစ်ရပ်ချ

စကားရပ်အသုံးအန်းများကို လည်း

သိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ M & E လုပ်ငန်းစဉ်စကားရပ်များအား ေအာက်ပါ
အတိုင်းအဓိပါယ်ဖွင့်ဆို ထားပါသည်-

4

https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
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(က) တာဝန်ခံမ(Accountability)။

လုပ်ငန်းအတွက်ရင်းှီးခဲ့သည့်

အရင်း

အြမစ် များအေပတာဝန်ယူ/တာဝန်ခံြခင်းှင့်ဆုံးြဖတ်ချက်များ အေပ
တာဝန်ခံြခင်း။
Activity)။ လုပ်ငန်းအတွက်ရင်းှီးရမည့် အရင်းအြမစ်

(ခ)

များ ြဖစ်သည့် ရံပုံေငွ၊နည်းပညာအေထာက်အပံ့များ၊
အြမစ်များစသည်တိုကိုစုစည်းအသုံးချကာအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်
လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ် သည်။
(ဂ)

စမှတ်(Baseline)။
အြခားတစ်ခု၏

စတင်ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမည့်

အစတွင်ေရာက်ရှိေနသည့်

ကာလအပိုင်း

လုပ်ငန်း၏အတိုင်းအတာ

ြဖစ်သည်။
(ဃ) စံန်းသတ်မှတ်ချက်(Benchmark)။
ြမင်မတိုကို

ှင့် ေအာင်

တိုင်းတာရန်ချမှတ်ထားသည့်

စံန်းသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်

သည်။
(င)

ရည်မှန်းချက်(Goal)။

လုပ်ငန်း(သိုမဟုတ်)ဌာန/အဖွဲအစည်းတစ်ခု

၏ဦးေဆာင် သူများက ေရရှည်အတွက်ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း ေအာင်
ြမင်ရမည့် အတိုင်းအတာြဖစ်သည်။
(စ)

အကျိးသက်ေရာက်မ(Impact)။

လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက်ေရရှည်

ကာလတွင်တြဖည်းြဖည်းချင်းအကျိး သက်ေရာက်မကိုဆိုလိုသည်။
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(ဆ) ရင်းှီးြမပ်ှံမများ(သို)သွင်းအားစုများ(Inputs)။ စီမံကိန်း (သိုမဟုတ်)
ဌာန/ အဖွဲ
ဝတ၊

ပစည်းကိရိယာများ

အားလုံးကို ဆိုလိုသည်။
Objectives)။

(ဇ)

လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု၏ဦးတည်ချက်ကို

အေသး စိတ်ကျြခင်း၊တိုင်းတာိုင်ြခင်း၊ ေအာင်ြမင်ိုင်ေချရှိြခင်း၊ လက်
ေတွကျြခင်း၊

အချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားြခင်းစသည့်

အဂါရပ်များှင့်

အညီ ေဖာ်ြပထားသည့် ေဖာ်ြပချက်ြဖစ်သည်။
(ဈ)

ရလဒ်(Output)။

(Activity) တစ်ခု

တိုင်း ထွက်ေပလာသည့်တိုက်ိုက်တိုင်းတာ၍ရသည့် အချက်အလက်
များြဖစ်သည်။ ဉပမာ-

သင်တန်းပီးဆုံးချိန်တွင် သင်တန်း

တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်သူ ၂၀ ဦး
Activity)ြဖစ်ပီး သင်တန်းေအာင်ြမင်သူဦးေရ ၂၀ သည်
ရလဒ် (Output) ြဖစ်သည်။
(ည) အကျိးေကျးဇူး(Outcome)။

ရလဒ်(Output)အေပအေြခခံပီး

ကာလတို (သိုမဟုတ်) ကာလလတ်အတွင်းရရှိလာသည့် အကျိးေကျးဇူး
ကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာ- ကွန်ြပတာအေြခခံသင်တန်းတွင် သင်တန်းသား

၁၀ ဦး တက်ေရာက် ေအာင်ြမင်ခဲ့ပီး အဆိုပါသင်တန်းသား ၁၀ ဦးအနက်
၅ ဦးမှာ ကွန်ပျတာစာေရးအြဖစ် ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိ
သည်။

အဆိုပါဥပမာတွင်

ကွန်ပျတာအေြခခံသင်တန်း

သည်
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Activity)၊

သင်တန်းဆင်း

၁၀

ဦးသည်

ရလဒ်

(Output)ြဖစ်ကာ ကွန်ပျတာစာေရး အြဖစ်တာဝန်ထမ်း ေဆာင်သူ ၅
ဦးသည် အကျိးေကျးဇူး(Outcome) ြဖစ်သည်။5
(ဍ)

အန်းကိန်းများ(Indicators)။
တိတိကျကျတိုင်းတာိုင်ရန်

လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်မတိုးတက်မကို

ေဖာ်ထုတ်ထားသည့်

ကိန်းဂဏန်းအေြခ

ြပှင့်အရည်အေသွးအေြခြပအန်းကိန်းသတ်မှတ်ချက်များြဖစ်သည်။
ကို
လွယ်ကူစွာတိုင်းတာ ိုင်သည်။

ပုံ-၁ M & E အဆင့်များ၏ဥပမာတစ်ခု

5

https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/11_ME_Glossary_FinalWorkingDraft.pdf
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၈။

ပုံ(၁)တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်

ြဖစ်သည်။

အဆိုပါဥပမာတွင်

အေသာက်အစီအစဉ်များ၊

ဘ၀ဆိုသည့်ဥပမာ
ရင်းှီးြမပ်ှံမများ(Inputs)အေနြဖင့်

အားကစားခန်းမများ၊

ဆရာဝန်၊ကာယဆရာ၊

အစား
မိသားစု

Activity) ပိုင်းတွင် အေြပးေလ့

စသည့် အရင်းအြမစ် များပါဝင်ပီး

အေသာက်
အေနအထိုင်ထိန်းသိမ်းြခင်းစသည့်

လုပ်ေဆာင်ချက်များပါဝင်ကာ

ရလဒ်(Output)

အေနြဖင့်

ရာခိုင်န်း

ခာကိုယ်

ခာကိုယ်ရှိအဆီ

၁၂

ေလာ့ချိုင်ြခင်း၊

လာေစြခင်းစသည့် ရလဒ်များရရှိလာပါသည်။ အကျိးေကျးဇူး(Outcome)အေနြဖင့်
ပိုမိုသန်မာလာြခင်း၊

ပိုမိုစွဲေဆာင်မရှိလာြခင်း၊

ေလျာ့ကျလာြခင်းစသည့်

ကင်ဆာှင့်ှလုံးေရာဂါြဖစ်ိုင်ေချ

အကျိးေကျးဇူးများရရှိလာပီး

အကျိးသက်ေရာက်မ

(Impact)
ဥပမာြပထားပါသည်။

6

M & E အစီအစဉ်ေရးဆွဲြခင်း
၉။

M & E လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း

အစီအစဉ်တစ်ခုေရးဆွဲရန်လိုအပ်သည်။

ထိုကဲ့သိုေရးဆွဲမှသာ

မည်သည့်အပိုင်း

မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်သို မည်သည့်ေမးခွန်းများှင့် စစ်တမ်းေကာက်ယူရန်လိုအပ်သ
နည်းဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းစွာသိြမင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ M & E အစီအစဉ်ေရးဆွဲရာတွင်
သုေတသနဝန်ထမ်းများ (သိုမဟုတ်) သုေတ

6

https://pt.slideshare.net/7Geese/results-chain/5

များှင့်

9

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်ဝန်ထမ်းများ ပူးေပါင်းေရးဆွဲသင့်ပါသည်။
ရာတွင်ေအာက်ပါ အဆင့် (၅)
(က) အဆင့်

အစီအစဉ်ေရးဆွဲ

-

(၁)အဖွဲအစည်း/ဌာန/လုပ်ငန်းများ၏ရည်မှန်းချက်ှင့်

ချက်များအားေဖာ်ထုတ်ြခင်း။

အဖွဲအစည်/ုံးဌာနများတွင်

modelေခစီမံချက်များချမှတ်ထားပီးြဖစ်ပါက

ယ်
logic

အဆင့်(၁)

ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူေစပီး ချမှတ်ထားြခင်းမရှိပါက အဆိုပါဌာန/ အဖွဲ

ြခင်းအဆင့်မှ စတင်ရမည်ြဖစ်သည်။
(ခ)

အဆင့်(၂) အန်းကိန်း(Indicator)များသတ်မှတ်ြခင်း။ ရည်မှန်းချက်

ရမည့်အဆင့်မှာ အန်းကိန်းများေဖာ်ထုတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ အန်းကိန်း
ဆိုသည်မှာ ရည်မှန်းချက်ကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်မအား တိုင်းတာရန်
သတ်မှတ်သည့်

ေပတံကဲ့သိုစံန်းြဖစ်သည်။

အန်းကိန်းသတ်မှတ်

ရာတွင်
(Process

indicators)

ှင့်

လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်မကိုတိုင်းတာသည့်

အန်းကိန်း (Outcome indicators) များပါဝင်သင့်သည်။
(ဂ)

အဆင့်(၃) အချက်အလက်စုေဆာင်းမည့်နည်းလမ်းှင့်အချိန်သတ်မှတ်
ြခင်း။ အန်းကိန်းများသတ်မှတ်ပီးချိန်တွင် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမည့်
အချက်အလက်များအား မည်သည့်နည်းလမ်းှင့် စုေဆာင်းမည်။ မည်သည့်
အရင်းအြမစ်မှရယူမည်၊

မည်သိုမှတ်တမ်းတင်မည်၊

မည်သည့်အချိန်
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တွင် တိုင်းတာမည်စသည့် အချက်များ ကို ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ် ရမည်ြဖစ်
ပါသည်။
(ဃ) အဆင့်(၄) M & E ၏အခန်းကှင့် တာဝန်ယူမအပိုင်းများကို သတ်မှတ်
ြခင်း။ ထိုအပိုင်းသည် အေရးကီးေသာအပိုင်းြဖစ်ပီး အန်းကိန်းတစ်ခု
ြခင်းစီအတွက် အချက်အလက်များစုေဆာင်းရာတွင် မည်သည့်ဝန်ထမ်း
ကမည်သည့်အပိုင်းကို တာဝန်ယူရမည်ဟုသတ်မှတ်ေပးရပါသည်။ အ
န်းကိန်း
ဝန်ထမ်းများ၊

များအတွက်

တာဝန်ခွဲေဝသတ်မှတ်ရာတွင်

သက်ဆိုင်ရာဌာန/အဖွဲအစည်းများမှ

သုေတသနဝန်ထမ်းများအားလုံးပါဝင်ိုင်ပါသည်။

M

&

E

ဝန်ထမ်းများှင့်
တိကျေသာအချက်

အလက်များကို အချိန်မီ ရရှိိုင်ေရးအတွက် တိကျေသာလုပ်ငန်းတာ
ဝန်ခွဲေဝမလိုအပ်ပါသည်။
(င)

အဆင့်(၅) သုံးသပ်ြခင်းအစီအမံှင့် အစီရင်ခံစာပုံစံများြပင်ဆင်ြခင်း။
အကဲြဖတ်သုံးသပ်ရန်ှင့်

သက်ဆိုင်ရာအကီးအကဲများထံ

တင်ြပရန်

အတွက် အစီရင်ခံမည့်ပုံစံသတ်မှတ်ြခင်းှင့် အစီရင်ခံစာပုံစံများ ြပစု

ခံစာပုံစံတွင် မည်သည့် အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်သင့်
သည်၊ မည်သည့် ေအာင်ြမင်မများကို ေဖာ်ြပသင့်သည် စသည့် အေသး
စိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ကို

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့်သည်။

အဆိုပါ

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ေလ့လာဆန်းစစ်ပီး အစီရင်ခံိုင်ရန်
အတွက် မည်သည့်အချက်အလက်စုေဆာင်းမစနစ်၊ မည်သည့်နည်းပညာ

11
7

ကိုအသုံးြပမည်ဆိုသည်ကိုပါသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အေြခခံအ
န်းကိန်းေအာင်ြမင်မအစီရင်ခံစာပုံစံ

အား

ပုံ(၂)တွင်

ေဖာ်ြပ

ထားရှိပါသည်။ အန်းကိန်းများ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရန်အတွက် အန်း
ကိန်းေဖာ်ြပချက်ပုံစံေရးဆွဲရန်လိုအပ်ပီး
ချက်ပုံစံ

အေြခခံအန်းကိန်းေဖာ်ြပ

အားပုံ(၃)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။

အန်းကိန်း

စမှတ်

ကာလ

ရည်မှန်းချက် ေအာင်ြမင်မ%

(Indicator)

(Baseline)

(Frequency)

(Objective)

(Outcome)

ပုံ(၂)အေြခခံ
အန်းကိန်း

အချက်အလက်ရရှိသည့်

အချိန်

တာဝန်ယူသည့်

(Indicator)

အရင်းအြမစ်

(Frequency)

ဝန်ထမ်း

(Reference Point)

(Responsible
Person)

ပုံ(၃)အေြခခံ

7
8

8

https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-develop-monitoring-and-evaluation-plan
https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/strengthening_tools/indicatorstable.pdf
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ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း(Monitoring)ှင့်အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(evaluation) တို၏ြခားနားချက်
၁၀။

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း (Monitoring) ှင့် အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(evaluation) (၂) ခုသည် တစ်ခုှင့် တစ်ခုဆက်ွယ်ေနေသာ်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်
(၂)ခု ၏ြခား
9

နားချက်အားေအာက်ပါဇယား(၁) တွင်ေဖာ်ြပထားရှိပါသည်က

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း
အချိန်ကာလအတိုင်းအတာ
တစ်ခ ုတိက ျစွ ာသတ်မှတ်

လုပ်ငန်း/စီမံကိန်းကာလတစ်
အချိန်သတ်မှတ်ချက်

ေလာက်လုံးစဉ်ဆက်မြပတ်

ဥပမာ- စီမံကိန်း ကာလ
အလယ် (သိုမဟုတ်) အဆုံး
(သိုမဟုတ်) ၆ လ တစ်ကိမ်
(သိုမဟုတ်) ၁ ှစ် တစ်ကိမ်

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်

9

ရည်မှန်းချက်အေပ အကျိး
ရလဒ်များ၊ အန်းကိန်းများ

သက်ေရာက်မနယ်ပယ်အား

ြဖင့်တိုင်းတာြခင်း

တိုင်းတာြခင်း

https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/ME-functions.pdf
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က

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း
ရံပုံေငွ
ေထာက်ပံ့သူများ၊ ြပင်ပပညာ

အကျိးခံစားသူများ

ရှင်များ၊ဝန်ထမ်းများ၊ အကျိး
ခံစားသူများ

ပုံမှန်အစည်းအေဝးများ၊ ေတွ
ဆုံေမးြမန်းမများ၊ စစ်တမ်း
လုပ်ငန်းစဉ်များ

ေကာက်ယူမများ၊ လစဉ် /ှစ်
ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ၊ လုပ်

အထူးအစည်းအေဝးများ၊
ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်းများ

ငန်း အစီရင်ခံစာ/ြပန်တမ်းများ
အနာဂတ်စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း

အစီရင်ခံြခင်း

ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာတင်
ရင်ခံြခင်း

သွင်းြခင်း (သိုမဟုတ်)
အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ
ြပလုပ်ြခင်း

ဇယား(၁)
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း(Monitoring)ှင့်အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(evaluation) တို၏ြခားနားချက်
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အန်းကိန်း(Indicator)များသတ်မှတ်ြခင်း
၁၁။

M & E အစီအစဉ်ေရးဆွဲရာတွင် လုပ်ငန်း/အဖွဲအစည်း၏ ရည်မှန်းချက်ေအာင်

ရန်လိုအပ်သည်။ အန်းကိန်းသည် လုပ်ငန်း/အဖွဲအစည်း၏စံသတ်မှတ်ချက်ဟုလည်း
မှတ်ယူိုင်သည်။

အန်းကိန်းများသည်

လုပ်ငန်းပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်မအတွက်

သက်ေသအေထာက်အထားများလည်းြဖစ်သည်။

အန်းကိန်းများသည်များေသာ

အားြဖင့် ကိန်းဂဏန်းအေြခြပအန်းကိန်းများ(quantitative) ြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း
အရည်အေသွးအေြခြပ အန်းကိန်းများ(qualitative) များလည်းြဖစ်ိုင်သည်။

10

ကိန်းဂဏန်းအေြခြပအန်းကိန်းများ (quantitative)
၁၂။

ကိန်းဂဏန်းများ၊အန်းများ၊အချိးများှင့်ရာခိုင်န်းများြဖင့်

ေဖာ်ြပသည့်

အန်းကိန်းြဖစ်ပီး၊ ရလဒ် များကို ကိန်းဂဏန်းများြဖင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျ
ေဖာ်ြပိုင်ကာ အြခားရလဒ်များှင့်င်းယှဉ်ေဖာ်ြပရာတွင်များစွာအသုံးဝင်သည်။ ကိန်း
ဂဏန်းအေြခြပအန်းကိန်းများ၌ လုပ်ငန်း/အဖွဲအစည်းတွင် ပါဝင်သည့်သူများ၏
စိတ်ခံစားချက်ှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးများကိုမူ ေဖာ်ြပိုင်ြခင်းမရှိပါ။
အရည်အေသွးအေြခြပအန်းကိန်း(qualitative)
၁၃။

ကိန်းဂဏန်းများြဖင့်

ေဖာ်ြပသည့်အန်းကိန်းမဟုတ်ဘဲ

လုပ်ငန်းတစ်ခု

အေကာင်းအရာတစ်ခုအေပ ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူများ၏ ထင်ြမင်ချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊
10

https://impact-evaluation.net/2013/05/25/selecting-project-indicators/
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ေဝဖန်ချက်များကိုအေြခခံထားသည့်အန်းကိန်းြဖစ်သည်။ဥပမာ
အေြခခံသင်တန်းတစ်ခုတွင်

-

ကွန်ပျတာ

တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးသူများသည်

Microsoft

Officeအားကမ်းကျင်စွာအသုံးြပိုင်ရမည်ဟု

အန်းကိန်းသတ်မှတ်ထားမသည်

ကွန်ပျတာသင်တန်းပီးစီးသူ အေရအတွက်ကို တိုင်းတာြခင်းမဟုတ်ဘဲ Microsoft
Office

အားကမ်းကျင်စွာအသုံးြပိုင်ြခင်းရှိ/မရှိ

အေြခြပအန်းကိန်း(qualitative) ြဖစ်ပါသည်။

တိုင်းတာသည့်

အရည်အေသွး

11

အန်းကိန်း(Indicator)အမျိးအစားများ
၁၄။

အန်းကိန်းအမျိးအစားများကို အေြခခံအားြဖင့်ေအာက်ပါအတိုင်း(၃) မျိးခွဲြခား

သတ်မှတ်ိုင်သည်Process

(က)

indicators)။

ချက်တစ်ခုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်ပါဝင်ေသာ

ရည်မှန်း

လုပ်ငန်းစဉ်များ

ဥပမာစင်ေရးစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုြဖစ်သည့် ကလို
ရင်း ေရာစပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေရာစပ်သည့် ကလိုရင်းပမာဏ အား
တိုင်းတာ
(Process indicators) ြဖစ်သည်။
(ခ)

အကျိးေကျးဇူးအားတိုင်းတာသည့်အန်းကိန်း(Outcome

Indicators)။

စီမံကိန်းမှလက်ငင်းရရှိသည့်အကျိးေကျးဇူးကို တိုင်းတာသည့် အန်းကိန်း
ြဖစ်သည်။ ဥပမာ- အထက်ပါ
11

http://monitoringevaluation.weebly.com/quantitative--qualitative-indicators.html
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လက်ခံရရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုဦးေရအားတိုင်းတာ
ြခင်းသည်

အကျိးေကျးဇူးအားတိုင်းတာသည့်အန်းကိန်း(Outcome

Indicators) ြဖစ်သည်။
(ဂ)

ေရရှည်အကျိးသက်ေရာက်မအားတိုင်းတာသည့်အန်းကိန်း(Impact
Indicators)။ စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ေရရှည်အကျိးြဖစ်ထွန်းမ အား
တိုင်းတာသည့်အန်းကိန်းြဖစ်သည်။ ဉပမာ-

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မေကာင့်

အသက်

ကိန်း
၅

ှစ်ေအာက်ကေလး

ေသဆုံးမ ၂၀ ရာခိုင်န်းအထိကျဆင်းသွားသည်ဟူေသာေရရှည်ကာလ
အကျိးသက်ေရာက်မအေပတိုင်းတာသည့်အန်းကိန်း ြဖစ်သည်။
အန်းကိန်းများတိုင်းတာရန်အတွက်ကျင့်သုံးသင့်သည့်နည်းလမ်းများ
၁၅။

အန်းကိန်းများ သတ်မှတ်ရာတွင် ေအာက်ပါအဆင့် (၅) ဆင့်အတိုင်း ကျင့်သုံး
12

သတ်မှတ်သင့်ပါသည်-

(က) အဆင့်(၁)တိုင်းတာမည့်နယ်ပယ်များကိုသတ်မှတ်ြခင်း။
လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ေအာင်ြမင်တိုးတက်မအတွက်

စီမံကိန်း/

မည်သည့်အချက်၊မည်

သည့်ကများကိုတိုင်းတာမည်ကို ဦးစွာသတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ ထိုသို
သတ်မှတ်ရာတွင်

ေအာက်ပါအချက်(၃)ချက်အေပ

အေြခခံစဉ်းစား

သင့်ပါသည်(၁)ရင်းှီးြမပ်ှံမ(သို)သွင်းအားစုများ(Inputs)။

လုပ်ငန်း/စီမံကိန်း

အတွက် ရင်းှီးသုံးစွဲခဲ့ရသည့် အရင်းအြမစ်/သွင်းအားစုများ၏အေရ
12

https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-develop-indicators
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အတွက်၊

ပမာဏ၊

ရာခိုင်န်းအားတိုင်းတာြခင်းြဖစ်ပီး

အန်းကိန်းများသည်

အဆိုပါ

ကိန်းဂဏန်းအေြခြပအန်းကိန်းများြဖစ်

သည်။
(၂) ရလဒ်(Outputs)။ လုပ်ေဆာင်ချက် (Activity) များမှရရှိလာသည့်
ရလဒ်များြဖစ်သည့် ဦးေရ၊ အကိမ်ေရ၊ပမာဏ၊ ရာခိုင်န်းများကို
တိုင်းတာသည့် ကိန်းဂဏန်းအေြခြပ အန်းကိန်းများြဖစ်သည်။
(၃) အကျိးေကျးဇူး(Outcomes)။ ရရှိလာသည့် ရလဒ်များမှ သက်ဆိုင်
သူ အဖွဲအစည်း/လူပုဂိလ်/လုပ်ငန်း/စီမံကိန်းအေပ အကျိးြပိုင်မ
အားတိုင်းတာသည့် အန်းကိန်းများြဖစ်သည်။ အဆိုပါအန်းကိန်း
များသည် ကိန်းဂဏန်းအေြခြပအန်းကိန်းများြဖစ်ိုင်သလို အရည်
အေသွးအေြခြပအန်းကိန်းများလည်း ြဖစ်ိုင်သည်။
(ခ)

အဆင့်(၂) SMART နည်းစနစ်ြဖင့်အန်းကိန်းများသတ်မှတ်ြခင်း။ အန်း
ကိန်းများသတ်မှတ်ရာတွင် ေအာက်ပါအဂါရပ်များှင့်အညီ သတ်မှတ်
သင့်ပါသည်(၁)

တိကျေသချာြခင်း(ေသချာစွာရှင်းလင်းေဖာ်ြပြခင်း)(Specific)၊

(၂)

တိုင်းတာ၍ရြခင်း(Measurable)၊

(၃)

ေအာင်ြမင်ိုင်ေချရှိြခင်း(Achievable)၊

(၄)

လက်ေတွကျြခင်း(Relevant)၊

(၅)

အချိန်အတိုင်းအတာရှိြခင်း(Time Bound)၊
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(ဂ)

အဆင့်(၃) အချက်အလက်ရရှိမည့် Reference Point များသတ်မှတ်ြခင်း။
လုပ်ငန်း၏တို းတက်မ /ေြပာင် းလဲမအချက်မ ျားရရှိ ိ ုင်ရန်အတွက ်
မည်သည့်ေနရာမှအချက်အလက်များရယူမည်ကို

သတ်မှတ်ထားရမည်

ြဖစ်ပါသည်။ ဉပမာ- ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခု၏ ကွန်ပျတာသင်တန်းတက်

ေရာက်ပီးစီးမအေရအတွက်အား တိုင်းတာလိုပါက အဆိုပါအချက်အလက်
အားရရှိိုင်မည့် Reference Point မှာ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ဝန်ထမ်း
ေရးရာဌာနခွဲ(သို) သင်တန်းဌာနခွဲ၏မှတ်တမ်းများမှ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။
(ဃ) အဆင့် (၄) ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ြခင်း။ သတ်မှတ်ထားသည့် အန်း
ကိန်းတစ်ခု၏

ဦးတည်သည့်ရည်မှန်းချက်ကို

တိတိကျကျသတ်မှတ်

ထားရပါမည်။ ဥပမာ- ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း လယ်ေဝးမိနယ်အတွင်း

အသက် (၅) ှစ်ေအာက်ကေလးေသဆုံးမ အား ၃၀ ရာခိုင်န်း ေလာ့ချ
ိုင်ရမည်ဟု အန်းကိန်းသတ်မှတ်ထားပါက အန်းကိန်း၏ ရည်မှန်း
ချက်သည်

၃၀

ရာခိုင်န်းြဖစ်သည်။

သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖင့်

ရည်မှန်းချက်ကိုတိတိကျကျ

အဆိုပါရည်မှန်းချက်အား

ြပည့်မှီြခင်းရှိ/မရှိ

တိုင်းတာိုင်မည့်အြပင် ေရှလုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ရာတွင်လည်း ထည့်သွင်း
စဉ်းစားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
(င)

အဆင့်(၅)တိုင်းတာမည့် အချိန်အတိုင်းအတာ (Frequency) သတ်မှတ်
ြခင်း။

အန်းကိန်းတစ်ခုအားမည်သည့်အချိန်တွင်

တိုင်းတာမည်ဆို

သည့်အချိန်အတိုင်း အတာတစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။
အချိလုပ်ငန်းစဉ်များသည် စဉ်ဆက်မြပတ်တိုင်းတာရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်
များရှိသကဲ့သို အချိေသာလုပ်ငန်းစဉ်များသည် အပတ်စဉ်(သို) လစဉ်
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(သို) ေလးလပတ်တကိမ် (သို) ှစ်ဝက်(သို) ှစ်ပတ်လည် တိုင်းတာ
ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်အန်းကိန်းများလည်း

ရှိိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ

သတ်မှတ်ချက်သည် လုပ်ငန်းစဉ်ေပမူတည်၍ ကွဲြပားြခားနားသွားမည်
ြဖစ်သည်။
၁၆။

အထက်ပါအဆင့်များအတွက် ဥပမာအား ေအာက်ပါဇယား(၂)

ေဖာ်ြပထားရှိပါသည်-

အဆင့်(၁/၂)

အဆင့်(၄)

အန်းကိန်း

စမှတ်

ရည်မှန်းချက်

အချက်အလက်ရရှိမည့်

အချ ိန်အတိုင်း

(Indicator)

(Baseline)

(Objective)

အရင်းအြမစ်

အတာ

(Reference Point)

(Frequency)

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ုံး၊
သုေတသနဌာန အေန ြဖင့်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း
အမျ ိးသားလတ်ေတာ်မှ
စတင် ေဆွးေွးမည့် ဥပေဒ
ကမ်း အသစ်များအား သု
ေတသနစာတမ်းတို အြဖစ်
ေရးသားထုတ်ေဝမည့် ရာ
ခိုင်န်း

ဇယား (၂)

၀%

အဆင့်(၃)

၅၀%

 ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ
များ
 သက်ဆိုင်ရာလတ်
ေတာ်များ
 သုေတသနဌာန
မှတ်တမ်းများ

အဆင့်(၅)

ှစ်ပတ်လည်
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လုပ်ငန်းခွင် M & E လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စိန်ေခမများ
၁၇။

ဌာန/အဖွဲအစည်းတစ်ခုအတွင်း M & E လုပ်ငန်းစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်

13

(၄)ခု မှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-

(က) ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူများ(Stakeholders)။

ဌာနအဖွဲအစည်း/စီမံကိန်း

တစ်ခုအတွင်း ပါဝင်ပတ်သတ်ေနသူများ ၏ M & E လုပ်ငန်းစဉ်အေပ
ြမင်ချက်မှာ အမျိးမျိးကွဲြပားြခားေနိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ၎င်းတိုထံမှ
ရရှိမည့် သတင်း အချက်အလက်များမှာလည်း ကွဲြပားြခားနားမများရှိ
ိုင်ပါသည်။

ထိုေကာင့်

ဌာနအဖွဲအစည်း/စီမံကိန်းတစ်ခုတွင်

ပါဝင်

ပတ်သက်ေနသူများအားလုံး အား M & E လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ပတ်သက်၍
ရှင်းလင်းစွာ သိြမင်ေနေစရန် လိုအပ်ပါသည်။
(ခ)

လုပ်ငန်းစီမံချက်များ(Logic

Models)။

လုပ်ငန်းစီမံချက်၊မူေဘာင်များသည်

M

ဌာနအဖွဲအစည်းများ
&

E

၏

အန်းကိန်းများ

သတ်မှတ်ရာတွင် များစွာအေထာက်အကူြပသည်။ အချိေသာ ဌာန/
အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့်

လုပ်ငန်းစီမံချက်များေရးဆွဲထားြခင်းမရှိသည်
M & E

ိုင်သည်။
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(ဂ)

နည်းပညာ(Technology)။

အန်းကိန်းများတိုင်းတာရန်အတွက်

အချက်အလက်များ စုေဆာင်းြခင်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ အစီရင်
ခံြခင်းများအတွက် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာအားထိေရာက်စွာ
အသုံးြပိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နည်းပညာသုံးစွဲိုင်မစွမ်းရည်အားနည်း
ြခင်း၊ နည်းပညာ အေြခခံအေဆာက်အဦအားနည်းြခင်းတိုသည် လုပ်ငန်း
စဉ်အတွက် စိန်ေခမြဖစ်လာိုင်ပါသည်။
(ဃ) အချိန်(Time)။

အန် းကိန ်းများကို

တိ ုင်းတာရန်သ တ်မှတ်

ထား သည့် ကာလများအလိုက် အချက်အလက်များမရရှိြခင်း၊ မြပည့်စုံ
ြခင်း စသည့် အချက်သည်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်အား ေှာင့်ေှးေစေသာ
စိန်ေခမတစ်ရပ် ပင်ြဖစ်ပါသည်။
နိဂုံး
၁၈။

M & E လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဌာန/

များစွာ အေရးပါသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း၏တိုးတက်ေြပာင်းလဲ
မြဖစ်စဉ်များကို

သိရှိနားလည်ပီး

ေနာင်အနာဂတ်ကာလရည်မှန်းချက်များအတွက်

ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် မှန်ကန်ေစေရးအတွက်များစွာ အေထာက်အကူြပပါ
သည်။ M & E လုပ်ငန်းစဉ် အား စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ

သွားသင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါေကာင်းဤ စာတမ်းတိုြဖင့်ြပစုေရးသားေဖာ်ြပ
အပ်ပါသည်။

