
စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ထုတ်ဖေါ်ပါ - 1

သိကၽြမ္းသူမ်ားရဲ႕ 
အခ်ိတ္အဆက္-
ေတြကို အသုံးၿပဳပါ  

အဆက္အသြယ္မ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲပါ။ 

ကြန္ယက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္သမွ် 
မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္ရန္ အဆက္အသြယ္မ်ားနဲ႔ 
ဆက္ဆံေရးကို နားလည္ေစဖုိ႔ 
နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းၿဖစ္ပါတယ္။ 
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ဗီဒီယို ဥပမာမ်ားအားလုံး 

l အဆက္သြယ္မ်ားကို ေသေသသပ္သပ္ ဖြဲ႔ၿပီး စည္းရုံးပါ။ ါ
တကမၻာလုံးဆုိင္ရာ
CiviCRM ဟာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အသံုးၿပဳတဲ႔ အခမဲ႔ open 
source ေဆာ႔ဖ္၀ဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲက အံုလိုက္က်င္းလိုက္ မ်ားၿပားတဲ႔ 
အီးေမးလ္ေတြကုိ ေပးပို႔ရန္ႏွင္႔ တံု႔ၿပန္ခ်က္ေတြကုိ ေၿခရာေကာက္ရာမွာ 
သံုးႏိုင္ရံုသာမက ရံပံုေငြေကာက္ခံၿခင္းနဲ႔ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ 
စီစဥ္ၿခင္းအတြက္လဲ အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။ လိပ္စာစာအုပ္လို CiviCRM ဟာ 
ဟုိတစ ဒီတစၿဖစ္ေနတဲ႔ အဆက္အသြယ္အခ်က္အလက္ေတြအားလံုးကုိ 
ေဒတာေဘ႔စ္ထဲမွာ စုစည္းထားတယ္။ ဒါ႔ၿပင္ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သူေတြနဲ႔ 
အဆက္အသြယ္ရိွေနတယ္ဆိုတာ (အီးေမးပို႔ၿခင္းမ်ား၊ အီးေမးၿပန္ၿခင္းမ်ား၊ 
လက္တေလာ တက္ေရာက္ထားတဲ႔ ပြဲမ်ား) အၿပင္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားရိွတဲ႔ 
ဆက္ဆံေရးကုိပါ ေၿခရာခံႏိုင္ပါတယ္။ CiviCRM က ဒီေဒတာေတြကုိ 
ကိုယ္ပိုင္ ၀က္ဆာဗာေပၚမွာပဲ သုိမီွးပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လံုၿခဳံေရးအတြက္ 
ေဆာ႔ဖ္၀ဲေတြ ထည္႔သြင္းၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ လံုၿခဳံစြာရိွေနတယ္ဆိုတာ 
ေသခ်ာသထက္ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ၿပင္ အင္တာနက္ရိွတဲ႔ 
ဘယ္ေနရာကမဆို ၀င္သံုးႏိုင္ပါတယ္။  

သုံးစြဲခ႔ဲတဲ့ Tool မ်ား - CiviCRM ကုိ အသံုးၿပဳရန္ PHP ႏွင္႔ MySQL 
ပါ၀င္တ႔ဲ႔ ၀ဘ္ဆာဗာ တခုလိုပါတယ္။ ဒါ့ၿပင္ Drupal (သို႔) Joomla (သို႔) 
ကိုယ္႔ဘာသာလည္ပတ္ႏိုင္တဲ႔ Content Management System (CMS) 
တခုသံုးႏိုင္ဖို႔လည္း လိုႏိုင္ပါတယ္။ 

ဆက္ေလ႔လာရန္လင္႔မ်ား 
၀ဘ္ဆုိဒ္ - http://bit.ly/2bgO4
အခမဲ႔ လက္စြဲစာအုပ္ (Free Manual) – http://bit.ly/h1ecw

l ကရုဏာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းနဲ႔ FrontlineSMS 
အင္ဒိုနီးရွား
အာရွမွာ ဆူနာမီၿဖစ္ၿပီးေနာက္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
တပုိင္းတေဒသအေနနဲ႔ ကရုဏာေကာ္ပိုေရးရွင္းက FrontlineSMS ကို 
သုံးၿပီး မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားအသုံးၿပဳကာ လူေတြကို ပစ္မွတ္ၿမင္႔မားစြာထားတဲ႔ 
ကယ္ဆယ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပံ႔ပိုးခဲ႔ၾကတယ္။ 
FrontlineSMS ဟာ အခမဲ႔ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲ Tool ၿဖစ္ၿပီး 
စိတ္ႀကိဳက္အဖြဲ႔မ်ားခြဲထားတဲ႔ အဆက္အသြယ္မ်ားဆီ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား 
ပို႔ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ကရုဏာေကာ္ပုိေရးရွင္းက 
မတူတဲ႔လူေတြဆီ ကြဲၿပားတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
သူတုိ႔မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား သုံးၿပီး ေပးပုိ႔ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဆူနာမီေၾကာင္႔ 
ထိခုိက္ရသူမ်ားဟာလည္း ေနာက္ဆုံးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - FrontlineSMS၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား 

ဆက္ေလ႔လာရန္လင္႔ခ္မ်ား 
FontlineSMS – http://bit.ly/QThx4
ကရုဏာေကာ္ပုိေရးရွင္းနဲ႔ FrontlineSMS – http://bit.ly/21og3e
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လႈပ္ရွားမႈကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။

l ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာေတြကိုအတြက္ ေဒတာေဘ႔စ္တခု တည္ေဆာက္ရတာဟာ စိန္ေခၚမႈ တခုလုိ 
ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြက ဘယ္လုိဆက္ဆံေရးမ်ိဳးထားလုိတာကို ဘယ္လုိသိႏုိင္မလဲ။ သူတုိ႔က 
ဒီလႈပ္ရွားမႈ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဒီတႀကိမ္ပဲ လုိခ်င္တယ္လုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိသလား 
(သုို႔) ေယဘုယ် (သုိ႔) ၿဖစ္ပြားေနဆဲ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြအေၾကာင္း ပုံမွန္သတင္းအခ်က္အလက္ 
လက္ခံရလုိသလား သိဖုိ႔လုိပါတယ္။  

l အဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြက ပုိမုိတိက်ေလေလ ၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္တဲ႔ 
သူတုိ႔ၾကားက ဆက္ဆံေရး ပုိမုိခုိင္မာေလေလၿဖစ္ပါတယ္။ အဆက္အသြယ္ေတြရဲ႕ 
အခ်က္အလက္ေတြသုိမွီးရာ ေဒတာေဘ႔စ္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် လက္ရွိကာလနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ၿပည္႔စုံေအာင္ 
ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းႏုိင္မလဲဆုိတာ ၿပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ 

l လူေတြဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဘယ္လုိ စုေဆာင္းမယ္နဲ႔ ဘာေၾကာင္႔စုေဆာင္းရတယ္၊ 
ဘယ္လုိအသုံးခ်မယ္ဆုိတာကို ရွင္းလင္းေၿပာၿပတာမွာ ဂရုတစုိက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
လိပ္စာေတြကို စုစည္းရာတြင္ အီးေမးလ္အသုံးၿပဳ စုစည္းၿခင္းက ၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာ မွတ္ပုံတင္ (Sign up) လုပ္ 
စုစည္းရၿခင္းထက္ ပုိစိတ္ခ်ရပါသလား။ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ 
ပရုိဖုိင္တင္ထားဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၿခင္းက ေထာက္ခံသူမ်ား ပူးေပါင္းလာေစတဲ့ နည္းလမ္းတခုၿဖစ္ပါသလား။ 

l လူေတြကုိ ပံ႔ပုိးေပးတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေအာင္ 
ၿပဳၿပင္ေပးပါ။ မ်ားၿပားလွတဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ေတြကို ေထာက္ခံသူမ်ား အားလုံးဆီ ေပးပုိ႔တဲ႔အခါ 
လက္ခံရရွိသူေတြအေနနဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ လ်စ္လ်ဴရႈမႈမ်ား ၿဖစ္ႏုိင္ၿပီး ရွိၿပီးသား ဆက္ဆံေရးကို 
အဆုံးသတ္လုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြဆီကို လုိအပ္တာထက္ပုိၿပီး မက္ေဆ႔ခ်္ေတြမပို႔ေပးမိဖုိ႔ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ေထာက္ခံသူေတြကို ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳး (အီးေမးလ္၊ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္၊ ဗီဒီယို)၊ 
ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစား (သတင္းလႊာ၊ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတစ္ခု၊ အခမ္းအနား 
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား) နဲ႔ ဘယ္လုိအႀကိမ္ေရ (ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္) စသၿဖင္႔ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ 
ဆက္သြယ္တာသေဘာက်လဲ ေမးႏုိင္ပါတယ္။ 

l အဆက္အသြယ္ေတြဆီ သတင္းအခ်က္အလက္ပုိ႔မႈမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး လူေတြကို တေယာက္နဲ႔ 
တေယာက္ဆက္စပ္မိေစၿပီး လက္တေလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးႏုိင္ၿခင္း 
(သုိ႔) ေဒသတြင္း (သုိ႔) ပိုမိုၿပတ္သားတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (သုိ႔) စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ား ၿပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ 
ညွိႏိႈင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။
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ေခါင္းစဥ္ - Kleercut 
ပါ၀င္သူမ်ား - အစိမ္းေရာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Greenpeace) 
ေနရာ - ေၿမာက္အေမရိက 
၀က္ဆုိဒ္ - http://kleercut.net/

ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္ 
Kleercut ဟာ ကင္ဘာေလ-ကလာ႔ခ္ က သူတုိ႔ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ 
သဘာ၀သစ္ အသားမွ်င္မ်ား အသံုးၿပဳမႈကုိ အဆံုးသတ္သြားေအာင္ အသံုးၿပဳခဲ႔တဲ႔ 
အစိမ္းေရာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အထေၿမာက္ေစခဲ႔တဲ႔ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတခုၿဖစ္ပါ
တယ္။ သူ႔ရဲ႕ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ႔ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူလူသစ္မ်ား
ကုိ အခေၾကးေငြကုန္စရာမလိုတ့ဲ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲန႔ ဲကြန္ယက္အေၿခၿပဳ 
စုစည္းသံုးၿပီး စုေဆာင္းဖို႔နဲ႔ ဒီလူေတြ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ဆက္စပ္မႈရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ Kleercut က ၀က္ဆိုဒ္ကုိ လာလည္ပတ္သူမ်ားဆီက 
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္နဲ႔ သူတို႔ဆီ 
အီးေမးလ္သတိေပးခ်က္မ်ား တလ တႀကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ႀကိမ္ေပးပို႔ရန္ CiviCRM ကုိ 
အသံုးခဲ႔ပါတယ္။ 

အသိေပးခ်က္ေတြထဲမွာ လူေတြကို လႈပ္ရွားမႈထဲပါ၀င္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ထားပါတယ္။ 
ဥပမာ - ကင္ဘာေလ-ကလာ႔ခ္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားဆီ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ 
အီးေမးလ္မ်ားေပးပုိ႔ရန္ Kleercut ၀က္ဆုိဒ္ဆီျပန္သြားေစၿခင္းမ်ိဳး၊ 
(သုိ႔) သူတို႔အနီးအနား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တက္ေရာက္ေစၿခင္းမ်ိဳး၊ 
Kleercut စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကေနဒါက 
ရစ္ခ်က္ဘရြတ္ေၿပာတာကေတာ႔ ‘ကၽေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို 
ဘယ္လုိ ပုံေဖာ္တယ္ဆုိတာက ေပါက္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ႔ 
အခ်က္ၿဖစ္တယ္။ တခါတရံ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေ
ရး အဖြဲ႔ေတြမွာေတာင္မွ သူတုိ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဆုိလုိရင္းကို ၿမင္သာေအာင္ 
မၿပႏုိင္တာမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အသုံးၿပဳတဲ႔ ဘာသာစကားမ်ားက 
ၿပင္းထန္မႈရွိသင္႔သေလာက္မရွိပဲ အလယ္လမ္းလုိက္သလုိ ၿဖစ္ေနတတ္လုိ႔ပါ။ 
Kleercut ကေတာ႔ ဒါကို အလွည္႔အေၿပာင္းေလး အနည္းငယ္လုပ္လုိက္ပါတယ္။ 
ကၽေနာ္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈဦးစားေပး ဘာသာစကားသုံးပါတယ္။ ဒါ့ၿပင္ က်ေနာ္တုိ႔ 
ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္ပုံက အလြန္ေသခ်ာၿပီး  စည္းရုံးေရးသမားမ်ားကုိယ္တုိင္က 
အီးေမးလ္ေတြမွာ သူတု႔ိကိုယ္ပုိင္နာမည္ေတြနဲ႔ လက္မွတ္ထုိးတာေတြနဲ႔ 
စိတ္ႀကိဳက္ၿပင္ဆင္ထားပါတယ္။  ၂၀၀၄ က်ေနာ္တုိ႔ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရးၿပန္
စခ်ိန္ထိေတာင္ ဒီလုိလုပ္တာမ်ိဳးက အသစ္အဆန္းၿဖစ္တုန္း ရွိပါေသးတယ္။ 
ရလဒ္အေနနဲ႔ကေတာ႔ ငယ္ရြယ္တဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား Sign up လုပ္ 
စာရင္းသြင္းတာ ပိုမိုမ်ားၿပားလာတာပါပဲ။’  လူေတြၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို 
ေၿခရာခံဖုိ႔ရန္ CiciCRM ကို အသုံးၿပဳခဲ႔ၿပီး Kleercut ကေတာ႔ သူအီးေမးပုိ႔ခဲ႔တဲ႔ 
လူေတြရဲ႕ ၁၅-၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေနာက္ဆက္တြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတာကို 
ၿမင္ေတြ႔ခဲ႔ရပါတယ္။ ‘သာမန္အစိမ္းေရာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ရရွိခဲ႔တဲ႔ တုံ႔ၿပန္မႈ 

မ်ားထက္ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမ်ားခဲ႔ပါတယ္’ လုိ႔ ရစ္ခ်တ္က ဆုိပါတယ္။
Kleercut က တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားကို ၿပည္နယ္နဲ႔ 

ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အီးေမးလ္စာရင္းမ်ားကို သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္စီမံခန္႔
ခြဲေစၿပီး တဦးနဲ႔ တဦးဆက္သြယ္မႈရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ 
ဘရြတ္က ေၿပာတာကေတာ႔ ‘ကၽေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေၿပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ႔ 
သတင္းေလးေတြကို မတူတဲ႔ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ထုတ္ေပးရပါတယ္။ 
ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးတုိင္းေတြမွာ ဆႏၵၿပပြဲေတြၿဖစ္ေပၚဖုိ႔ လုိက္မစီစဥ္ႏုိင္ပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင္႔ လူေတြဆီ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္စီစဥ္ႏုိင္တဲ႔ Tool ေတြေရာက္ေအာင္ 
ပုိ႔ေပးဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽေနာ္တုိ႔ ၿဖန႔္ေ၀ေပးတဲ႔ Tool မ်ားေၾကာင္႔ 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးသမား ၅ ဦးအစား တကယ္႔လက္ေတြ႔ေလာကထဲမွာ 
ဒါေတြလုပ္ႏုိင္တဲ့ လူ ၁၀ ၀၀၀ ေလာက္ကို ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ Tool တခုၿဖစ္တဲ႔ 
Kleercut ထဲမွာ Toolbook၊ ပိုစတာ နဲ႔ မီဒီယာထုတ္လႊင္႔မႈေတြ 
ပါပါတယ္။’ ၂၀၀၉  ၾသဂုတ္လထဲမွာ ကင္ဘာေလ-ကလာ႔ခ္က သူတုိ႔ 
ထုတ္ကုန္ေတြထဲမွာ ပါတဲ႔ အသားမွ်င္အဆင္႔အတန္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ရန္ 
သေဘာတူညီလုိက္ခ်ိန္မွာေတာ႔ Kleercut စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဟာ 
ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆုံးသြားခဲ႔ပါတယ္။ ေဒသတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ 
အဖြဲ႔မ်ားကေနတဆင္႔ ႏုိင္ငံတြင္းအတုိင္းအတာနဲ႔ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း 
ကြန္ယက္ေတြ ဆင္႔ပြားေပၚေပါက္လာတဲ႔ အထိ ကေနဒါမွာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 
ဆက္လက္တည္တံ႔ေနခဲ႔တယ္။ 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - Drupal နဲ႔ CiciCRM။ ရစ္ခ်က္ဘရြတ္ေၿပာတာကေတာ႔ 
‘ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္အတြင္းကေတာ႔ ကၽေတာ္တုိ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာသာမကပဲ Facebook Groups ထိ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ႔ပါတယ္။ 
လူေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာက စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ 
ဗီဒီယိုေတြကို ယူက်ဴေပၚမွာ တင္ပုိ႔ထားခဲ႔ၿပီး သူတုိ႔ဖန္တီးထားတဲ႔ 
ဗီဒီယိုေတြကိုလည္း မိတ္ေဆြေတြဆီ လက္ဆင္႔ကမ္းခဲ႔ပါတယ္။ MySpace 
နဲ႔ Twitter လုိ ပုိမ်ားၿပားတဲ႔ Tool ေတြကို ရလာႏုိင္တာနဲ႔အမွ် ဒါေတြကိုပါ 
ကၽေနာ္တုိ႔ စသုံးေနပါၿပီ။’ 

လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - စည္းရုံးလံႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ 
၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ လူေပါင္း ၃၀ ၀၀၀ စာရင္းသြင္းခဲ႔ၿပီး ေၿမာက္အေမရိကက 
လူေတြ အမ်ားဆုံးၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၀၅ တကမၻာလုံးလႈပ္ရွားမႈေန႔အတြက္ေတာ႔ 
အခမ္းအနားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေၿမာက္အေမရိကမွာ လုပ္ခဲ႔ၿပီး ဥေရာပမွာေတာ႔ 
နည္းနည္းပဲ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဝက္ဆုိဒ္ေပၚမွာ အဂၤလိပ္ ၿပင္သစ္ဘာသာ စကား ၂ 
မ်ိဳးလုံး ထည္႔သြင္းထားပါတယ္။ 

ကုန္က်စရိတ္ - ၀က္ဆုိဒ္ဖန္တီးရန္၊ Drupal ႏွင္႔ ViviCRM ကို Integrate 
လုပ္ရန္ ႏွင္႔ အမွတ္တံဆိပ္ဒီဇုိင္းအတြက္ အၿပင္က လုပ္သူမ်ားအတြက္ 

ၿပႆနာဆန္းစစ္ခ်က္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ေထာင္ခ်ီကုန္ခဲ႔ပါတယ္။ 
၀က္ဆုိဒ္ေနရာအတြက္ (Web Hosting) က 
တလ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၆၀ ထိ။ 
စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔အတြက္ 
၀န္ထမ္းလစာမ်ားကေတာ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ 
ကုန္က်ဆဲ။ 

အရင္းအၿမစ္မ်ား - လူေတြသိေအာင္လုပ္ၿပီး 
အဆက္အသြယ္ေတြကို စီမံခန္ခြဲတဲ႔ Tool ေတြကို 
ထုတ္ၿပန္ၿပီးရင္ေတာ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးရဲ႕ 
ေနာက္ကြယ္က နည္းပညာေတြကို 
ပံ႔ပိုးေပးဖုိ႔ ထပ္မံကုန္က်စရိတ္ေတာ႔ 
မရွိပါဘူး။ ‘ေဆာင္းပါးေတြ၊ 
ဘေလာ႔ဂ္ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
အေၾကာင္းအရာ စတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မွာ ပါတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ၈၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က စည္းရုံးေရးသမားမ်ားက 
ၿပဳလုပ္သြားတာပါပဲ။’ ဟု ရစ္ခ်က္ဘရြတ္ခ္ 
က ေၿပာၿပပါတယ္။ ‘စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေ
ရးသမားေတြကုိယ္တုိင္က ပါ၀င္တဲ႔ 
အေၾကာင္းအရာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေၿပးညီ 
ၿဖည္႔စြက္ေပးသြားႏုိင္တယ္ဆုိတာ 
အစိမ္းေရာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
ေတာ္လွန္ေရးတရပ္လုိပါပဲ။ 
အဆက္အသြယ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ရဲ႕ 
သုံးစြဲရလြယ္ကူမႈေၾကာင္႔ ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔က 
ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိခဲ႔တာပါ။’ 

ၾကာခ်ိန္ - ၀က္ဆုိဒ္ကုိ စိတ္ႀကိဳက္ၿပင္ဆင္ရန္၊ 
လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ထည္႔သြင္းရန္နဲ႔ ပါ၀င္သူေတြ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တဲ႔ 
စနစ္ေတြ အတြက္ ၄ လ မွ ၅ လ။ 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၄ မွာ 
စတင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္မွာ ၿပီးဆုံးခဲ႔ပါတယ္။ 

ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆင္႔ ၅ ခု အနက္မွ ၃။ 

ဆက္ေလ႔လာရန္လင္႔မ်ား 
Kleercut ရဲ႕ open source စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး - 
http://bit.ly/Dnndc 



စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ထုတ်ဖေါ်ပါ - 4အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ။ - ၄

ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ေမးၿမန္းခ်က္
l  ေဒတာေဘ႔စ္မွာ ထည္႔သြင္းထားဖုိ႔ အလုပ္အပ္ဆုံးလူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ 

သူတို႔ဆီကို ဘယ္လုိနည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရာက္ရွိႏုိင္မလဲ။ စုေဆာင္းၿပီးတာနဲ႔ 
တၿပိဳင္နက္ သူတုိ႔ကို စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးထဲမွာ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနေအာင္ 
ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္မလဲ။ 

l  စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို လူေတြပုိမုိအာရုံစုိက္လာေအာင္ လူေတြပိုိပါလာေအာင္ 
မီဒီယာကို ဘယ္လုိသုံးမလဲ။

l  အၿခားလူေတြပါ ပါလာဖို႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ ပါ၀င္ၿပီးသူေတြကို 
ဘယ္လုိသုံးႏုိင္မလဲ။ အီးေမးလ္အသိေပးခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ေပးပုိ႔ၿခင္းၿဖင္႔လား၊ 
ဗီဒီယိုေတြ ေ၀မွ်ၿခင္းၿဖင္႔လား၊ သူတုိ႔ရဲ႕ဘေလာ႔ဂ္ေတြနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္စာမ်
က္ႏွာေတြမွာ ဓာတ္ပုံေတြ တင္ပုိ႔တာလား။ 

l  ေဒတာေဘ႔စ္ကေန လူေတြကို အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းနဲ႔ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္တဲဲ႔ ၿဖစ္စဥ္က 
ဘာၿဖစ္မလဲ။ 

l  အဖြဲ႔ရဲ႕ ေဒတာေတြကို လုံၿခဳံၿပီး အတြင္းေရးအၿဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားတယ္ဆုိတာ 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ႔ အဆင္႔ေတြက ဘာၿဖစ္မလဲ။ ဒီေဒတာေတြကို 
ကုိယ္ပိုင္ဆာဗာေပၚမွာ သိမ္းထားႏုိင္မလား။ သိမ္းဆည္းခံရတာေတြ၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြား
တာေတြၿဖစ္ႏုိင္တဲ႔အတြက္ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ Back Up လုပ္ထားႏုိင္မလဲ။ 

l  ဘယ္လုိလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးက အေရးႀကီးတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းၿဖစ္တယ္လုိ႔ လူေတြကို 
ၿမင္ေစခ်င္တာလဲ။ အခမ္းအနားေတြစီစဥ္ၿခင္းလား၊ အဆက္အသြယ္သစ္ေတြ 
ရွာေဖြစုေဆာင္းဖုိ႔လား၊ ေတာင္းခံလႊာေတြမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔လား၊ 
အီးေမးလ္ေတြေပးပုိ႔ရန္လား။ 

l  လူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးမွာ ဘယ္တခုက အလုပ္ၿဖစ္ၿပီး ဘယ္တခုက 
အလုပ္မၿဖစ္ဘူးလဲဆုိတာကို သိဖုိ႔ လူေတြရဲ႕ တုံ႔ၿပန္မႈႏႈန္းထားကို ဘယ္လုိနည္းႏွင္႔ 
ေၿခရာေကာက္ႏုိင္မလဲ။ အေၾကာင္းၿပန္တဲ႔လူေတြရဲ့ ေထာက္ခံမႈေတြကို အနာဂတ္မွာ 
ဘယ္လုိ အရင္းအႏွီးၿပဳမလဲ။ 

လုပ္ႏုိင္တဲ့ အၿခားနည္းလမ္းမ်ား 
၁။  ေထာက္ခံသူေတြကို ေၿခရာခံတာမွာ သင္လုိခ်င္ေသာအေၿပာင္းအလဲကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိ

င္သူမ်ား (ဆန္႔က်င္သူၿဖစ္အုံးေတာ႔) ရဲ႕ အဆက္အသြယ္သတင္းအခ်က္လက္ေတြကို 
စုစည္းၿခင္းမ်ား ထည္႔သြင္းပါ။ ဤနည္းၿဖင္႔ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 
အီးေမးလ္ေတြကို ကိုယ္တုိင္ (သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူမ်ားမွ) ပုိ႔ဖုိ႔လုိလာတဲ႔အခါ 
ဒီအခ်က္အလက္ေတြ လက္ထဲမွာအသင္႔ရွိေနၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ တုံ႔ၿပန္ခ်က္မ်ားကိုေၿခရာခံဖုိ႔ 
နည္းလမ္းေတြရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ 

၂။  လူေတြကို စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ားကတဆင္႔ အေၾကာင္းၿပန္ႏုိင္တဲ႔ 
စစ္တမ္းနမူနာေကာက္ယူမႈေတြ လုပ္ၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက မုိဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ 
အသိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းေပးၿခင္းမ်ားရလာေအာင္ လူစုပါ။ 

၃။  ေထာက္ခံသူမ်ားက ေပးပုိ႔ထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို အေၿခခံၿပီး ေထာက္ခံသူေတြ 
အာရုံစူးစုိက္မႈအမ်ားဆုံးက ဘာဆုိတာေဖာ္ၿပတဲ႔ ေထာက္ခံမႈ-အေၿခၿပဳ ေၿမပုံတခုကို 
သူတုိ႔ခြင္႔ၿပဳခ်က္နဲ႔ ဖန္္တီးပါ။ 

၄။  ေထာက္ခံအားေပးသူေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ နီးစပ္ရာမွာ ရွိေနတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက 
လူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မိေစၿပီး  ကုိယ္ပုိင္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးပြဲမ်ား စီစဥ္ႏုိင္ေအာင္ 
ကူညီေပးပါ။ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ႔ Tool မ်ားကို သုံးၿပီး တေယာက္နဲ႔ 
တေယာက္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဖာ္ၿပစရာမလုိပဲ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

၅။  စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္တဲ့ အခမ္းအနားေတြမွာ တက္ေရာက္သူေတြကို 
ပစ္မွတ္ထား ေရးသားတဲ႔ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား (သုိ႔) တုိက္ရုိက္အစီအစဥ္ခံခ်က္မ်ား 
ၿဖစ္ပြားေနမႈကို အသိေပးတဲ႔ အီးေမးလ္သတိေပးခ်က္မ်ား (သုိ႔) ၿပင္ဆင္ထားၿပီးသား 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ဆင္႔ကမ္းၿဖန္႔ေ၀ေပးမႈမ်ား လက္ခံရရွိေအာင္ 
စာရင္းေပးၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိပါ။ 



မွတ္ခ်က္မ်ား 

Kleercut နဲ႔ အစိမ္းေရာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ရစ္ခ်တ္ဘရြတ္က စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး -
‘အြန္လုိင္းေပၚမွာ လူစုၿခင္းက စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ႔ Tool ၿဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ 
ဆက္လက္လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ရွိရဲ႕လားဆုိတာ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ ကၽေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို သူၿပီးသင္႔တဲ႔ အခ်ိန္ထက္ ပိုေစာေစာ ၿပီးဖု႔ိ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ အၿခားနည္းဗ်ဴဟာေတြ 
ထည္႔သြင္းဖုိ႔အတြက္ ကၽေနာ္တုိ႔ရဲ႕အာရုံစူးစုိက္မႈကို ေရႊ႕ဖုိ႔လုိလာတဲ႔အခါမွာ စခဲ႔တဲ့ခ်ိန္ကရွိခဲ႔တဲ့ အြန္လို္င္းေပၚ 
စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ကို ထိန္းမထားႏုိင္ခဲ႔ပါဘူး။’

မက္ေဆ႔ခ်္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားၿခင္းအေပၚ FrontlineSMS က ကင္ဘန္႔က - 
‘လူေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ တကယ္မလုိခ်င္တဲ့ မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ပုိ႔ၿပီး လူေတြကို 
စိတ္မထိခိုက္ေစရန္၊ ေဒါသမႏႈိးဆြမိေစရန္ (သုိ႔) ေဒါသၿဖစ္ေအာင္ မလုပ္မိေစၿခင္းက အေရးႀကီးဆုံးဆုိတာ 
ၿမင္သာပါတယ္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဘက္ကလည္း ဒီလုိအၿဖစ္္မ်ိဳး မၿဖစ္ေစဖုိ႔ လူေတြကို အဖြဲ႔ေတြခြဲဖြဲ႔ထားဖုိ႔ 
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္လုိေဆာ႔ဖ္၀ဲမ်ိဳး၊ စနစ္မ်ိဳးသုံးေနတာအေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲၿခားသတ္မွတ္ကာ 
ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ လူမ်ားဆီ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားတဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္မ်ားပုိ႔ေပးၿခင္းက လြယ္ကူႏုိင္ပါတယ္။ 

Open source Tool မ်ားသုံးၿပီး ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ရရွိၿခင္းအေပၚ CiciCRM ရဲ႕ မုိက္ခယ္မာ႔ခ်္ က - 
‘အြန္လုိင္းေပၚရွိေနတဲ႔ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းေတြဟာ မ်ားၿပားလွတဲ႔ Tool ေတြ၊ အထူးသၿဖင္႔ Open Source 
ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ Tool ေတြအၾကား တည္ရွိေနတာပါ။ ဒီအသုိင္းအ၀န္းမ်ားဟာ လူေတြ ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ေတြ သုံးရာမွာ 
သူတုိ႔လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ လိုလားမႈမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ၿပဳၿပင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးၿခင္းမ်ားအတြက္ 
အေရးႀကီးတဲ႔ ေနရာတေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ကၽေတာ္အႀကံေပးလုိတာက အဆက္အသြယ္မ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔ ထူးထူးၿခားၿခား Tool တခုကို သုံးရင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ပါ။ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကဆင္႔ 
အၿခားလူမ်ား အက်ိဳးအၿမတ္ရႏုိင္ပါတယ္။’

ပါ၀င္တဲ့ TOOL 

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားနဲ႔ အဆက္မၿပတ္ရွိပါေစ။ 
Organizers’ Database (http://organizersdb.org) 
ဟာ အားေပးသူမ်ား၊ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးသမားမ်ားနဲ႔ 
အၿခားအဆက္အသြယ္မ်ားၾကားက ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို 
ေၿခရာေကာက္ရာမွာ ပုိလြယ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အခမဲ႔ 
ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ၿဖစ္ပါတယ္။ အဆက္အသြယ္မ်ားရဲ႕ အမည္မ်ားနဲ႔ 
လိပ္စာမ်ား စုေဆာင္းၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း Organizer’s 
Database အဆက္အသြယ္မ်ားရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အီးေမးလ္မ်ား၊ စာမ်ား  ေပးပုိ႔ရန္လိပ္မူၿခင္းမ်ားစသၿဖင္
႔ ပုံစံေၿပာင္းၿခင္းအတြက္အသုံး၀င္ပါတယ္။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲကို 
သုံးၿပီးလည္း လွဴဒါန္းမႈမ်ား ေၿခရာေကာက္ရန္နဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သိေအာင္လုပ္ရာမွာလည္း 
သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီပရုိဂရမ္က ၀င္းဒုိး (Windows) အသုံးၿပဳ 
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပၚမွာပဲ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ 

အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ။ - ၅


