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၁.၂ သင်ယရ
ူ ေးရှုရ
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ူ င်သေည်ေး?
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၆၈

၃.၁ အစအစဥ့်ဖင့်ခခင့််း
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လူ့အခင်အန ျားပည န ျား စီမံခ ်ခွဲပခင်ျား
၇၃

၃.၂ သင့်ယူရ ်း
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၁၇၂
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လွတ့်လပ့်ခွငာ့့်မ ဘေးအဘေး

စဉ့်ဆက့်မဖပတ့်

အဘေးထိုတ့်

ပညဘရ ေး၊

သိပပနှငာ့့်

ယဉ့်ရက ေးမှုဆိိုင့် ဘ

အြွွဲ့အစည့်ေး (UNESCO) သည့် ၎င့်ေးစတင့်ခာ့သညာ့့် ၁၉၄၅
ခိုနှစ့်မှ

စတင့်လ က့်

တန့်ြိိုေးမ ဘေးကိို

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

ဖမြှငာ့့်တင့် ဘတွင့်

အရဖခခမနှငာ့့်

ပညဘရ ေးနယ့်ပယ့်

အတွင့်ေးမှရသဘ့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊ ပညဘရ ေးမှတဆငာ့့်ရသဘ့်
လည့်ေးရကဘင့်ေး

ရ ှွဲ့တန့်ေးမှ

ရဆဘင့် ွက့်ခာ့သည့်။

အမ ိုိ ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် အမ ိုိ ေးသမီေးမ ဘေးအဘေးလိုေး၏ စိတ့်သရနေ
၌

ပငိမ့်ေးခ မ့်ေးရ ေးတည့်ရဆဘက့် ဘတွင့်

ပညဘရ ေးသည့်

စွမ့်ေးအဘေးအကကီေးမဘေးဆိုေးရသဘ နည့်ေးလမ့်ေးဖြစ့်သည့်။ အြွွဲ့
အစည့်ေးအရနဖြငာ့့် ဤခက့်ခရသဘ တဘဝန့်ကိို ၎င့်ေး၏
မိတ့်ြက့်မ ဘေးနှငာ့့် နီေးကပ့်စွဘ ပေးရပါင့်ေးလ က့် ရြဘ့်ရဆဘင့်
လ က့် ှိသည့်။

ရထွအတွင့်ေးရ ေးမှ ေးခ ိုပ့်၏

"ပညဘရ ေးသည့်

ပထမ!"

အစီအစဥ့်သည့် ပညဘရ ေးစွမ့်ေးအဘေးမ ဘေးကိို ဖမြှငာ့့်တင့် န့်
ည့် ွယ့်သည့်။ ပိိုမိို တ ဘေးမျှတပပီေး အဘေးလိုေးပါဝင့်သညာ့့်
ပငိမ့်ေးခ မ့်ေးရသဘလူ့ရ

ဘင့်

အြွွဲ့အစည့်ေးမ ဘေး

ဖြစ့်ထွန့်ေး

ရစ န့် တစ့်ကမ္ဘလိုေးအတိိုင့်ေးအတဘအရနဖြငာ့့်
စိန့်ရခေါ်ဖမြှငာ့့်တင့် န့်

အစီအစဥ့်၏

တန့်ြိိုေး၊ သရ

ဘထဘေးအဖမင့်မ ဘေးနှငာ့့် ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေးအဘေး

မီေးရမဘင့်ေးထိိုေးဖပ န့်

ဖြစ့်သည့်။

ဦေးစဘေးရပေးသိုေးခိုထမှ

ပညဘ

ဤအစပ ိုိ ေး
တစ့်ခိုသည့်

ကမ္ဘလိုေးဆိိုင့် ဘ နိိုင့်ငသဘေး ဖမြှငာ့့်တင့်ရ ေးဖြစ့်သည့်။

UNESCO

အတွက့်

အဓိက

အခွငာ့့်အလမ့်ေးရကဘင့်ေး ဖြစ့်သည့်။
အသိပညဘဖြန့်ရဝဖခင့်ေး၊

သင့်တန့်ေးရပေးဖခင့်ေးနှငာ့့်

ဆက့်

သွယ့်ရ ေးလှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးမှတဆငာ့့်

ဒိန့်ေး

အမ ိုိ ေးသဘေးလူ့အခွငာ့့်အရ ေးအင့်စတီက ေး ှင့်ေး

အဖြစ့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးဆိိုင့် ဘ ဒိန့်ေးမတ့်အင့်စတီက မှ
ဤလူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးဆိိုင့် ဘပေးရပါင့်ေး အဘေးထိုတ့်
ပာ့ပိိုေးမှုကိို အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ အသိိုင့်ေးအဝိိုင့်ေးက ဖမငာ့့်မဘေး
စွဘ အသိအမှတ့်ဖပို ကသည့်။

အင့်စတီက သည့် ဤ

လက့်စွစဘအိုပ့်ကိို ဒိန့်ေးမတ့်နိိုင့်ငနှငာ့့် ဖပည့်ပနိိုင့်ငမ ဘေးတွင့်
ရြဘ့်ရဆဘင့်လ က့် ှိရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး မှ
တဆငာ့့်

ှိလဘရသဘ အသိပညဘနှငာ့့် အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေး

ကိို အရဖခခလ က့် ရ ေးသဘေးထဘေးပါသည့်။ ကမ္ဘာ့လူ့အခွငာ့့်
အရ ေးအစီအမမ ဘေး၊

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး

ကမ္ဘာ့

အစီအစဥ့် (၂၀၀၅ - ယခိုထိ) ကိို ရြဘ့်ရဆဘင့်ရနရသဘ
ကိုလသမဂ္ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးဆိိုင့် ဘ မဟဘမင့်ေးကကီေးရိုေး၏
လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေး၊
အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ

လတ့်တရလဘတွင့် အစပ ိုိ ေးခာ့ရသဘ ကိုလသမဂ္ အရထွ

ရ ေးကိို

၏နှလိုေးသဘေးအဖြစ့် တည့် ှိရနရသဘ အရ ေးကကီေးလှသညာ့့်

မတ့်နိိုင့်င

က မည့်ဖြစ့်သည့်။
ကိုလသမဂ္

ဤအစပ ိုိ ေး အစီအစဥ့်သည့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေး

အစည့်ေးနှငာ့့်

အဖခဘေးရသဘ
မရ

ဘင့်မ ဘေး၊

ပညဘ ှင့်မ ဘေး၏

အဓိကက သညာ့့်
အ ပ့်ြက့်

အလိုပ့်မ ဘေးကိို

အြွွဲ့

အရဖခခ

သရိုပ့်ရြဘ့်ပပီေး နိှုေးရဆဘ့်ထဘေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။
ဤလက့်စွစဘအိုပ့်သည့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးကိို

စီမခန့်ခွ ဘတွင့်လက့်ရတွွဲ့အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်နေသ
မ ဘေးအတွက် လမ့်ေးညွှန့်တစ့်ခို ဖြစ့်ရသဘ့်လည့်ေး လငယ့်
လ ွယ့်မ ဘေးအတွက့်

ဝတစ့်သက့်တဘ ပညဘရ ေး ကိိုပါ

အဓိက ဦေးတည့်ထဘေးသည့်။ လက့်စွစဘအိုပ့်သည့် လူ့
အခွငာ့့်အရ ေး

ပညဘရ ေးအတွက့်

လက့်ရတွွဲ့က ငာ့့်သိုေး

ြွယ့် ဘမ ဘေး ရြဘ့်ဖပထဘေးရသဘ နမနာတစ့်ခိုဖြစ့်သည့်။
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၎င့်ေးသည့် ရနာက့်ခ ဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘမ ဘေးကိို ကိိုင့်တွယ့်
နိိုင့်ရစသညာ့့်

အစီအစဥ့်

ဖပင့်ဆင့်မှုမ ဘေး၊

အစီအစဥ့်

လိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေး၊ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး စီမခန့်ခွ
မှုနှငာ့့် လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေး၊ ရနာက့်ပိိုင့်ေး လိုပ့်
ရဆဘင့် မညာ့့် အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမ ဘေး ပါဝင့်သည့်။
မတကွဖပဘေးရသဘ

ကမ္ဘာ့ရဒသအဝှမ့်ေး ှိ

ကျွန့်ိုပ့်တိို

မိတ့်ြက့်မ ဘေး၏ လိုပ့်ရဆဘင့်ရနဆ ကကိိုေးပမ့်ေးအဘေးထိုတ့်
မှုမ ဘေးအရပေါ် ဤလက့်စွစဘအိုပ့်သည့် တွန့်ေးအဘေးတစ့်ခို
ဖြစ့်ရပေးနိိုင့်လိမာ့့်မည့်ဟို ရမျှဘ့်လငာ့့်မိပါသည့်။ ဤလက့်စွ
စဘအိုပ့်သည့်
အဘေးရပေးရသဘ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးရလေးစဘေးလိိုက့်နာမှုကိို
နည့်ေးလမ့်ေးတစ့်သွယ့်အဖြစ့်

ပညဘရ ေးနယ့်ပယ့်နှငာ့့်

ရက ဘင့်ေး

ရက ဘင့်ေးဖပင့်ပပညဘရ ေး

နယ့်

ပယ့်တတွ
ိို င့် ပညဘသင့် ကဘေးရပေးရနသမ ဘေးအဘေး နမနာ
ယနိှုေးရဆဘ့်မှုတစ့်ခိုဖြစ့်ရအဘင့်

ပာ့ပိိုေးလိုပ့်ရဆဘင့်ရပေးရန

ပပီေး 'မနက့်ဖြန့်အတွက့်ကမ္ဘာ့နိိုင့်ငသဘေးမ ဘေး'အဘေး လိိုအပ့်
ရသဘ အ ည့်အခ င့်ေးမ ဘေး ြွွဲ့ပြိိုေးရစ န့် အရထဘက့်အက
ဖပိုလိမာ့့်မည့်ဟို ရမျှဘ့်လငာ့့်မိပါသည့်။

Soo-Hyang Choi
ဒါရိိုက့်တဘ
ပငိမ့်ေးခ မ့်ေးရ ေးနှငာ့့် ရ

ှည့်တည့်တာ့ရသဘ ြွွဲ့ပြိိုေးမှုဆိိုင့် ဘ

ပညဘရ ေး ဌဘနခွ
ပညဘရ ေးကဏ္ဍ
UNESCO
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နိဒါန့်ေး
လက်စွဲစ အုပ်အက က င်ား
လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးသည့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

အသိ

ရမျှဘ့်လငာ့့်မိပါသည့်။

ပညဘ ဖြန့်ရဝ ဘတွင့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးနှငာ့့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးဆိိုင့် ဘ

အရဖခခ လွတ့်လပ့်ခွငာ့့်မ ဘေးကိို ရလေးစဘေးလိိုက့်နာလ က့်

မ ဘေးစွဘ

အဘေးလိုေးနှငာ့့်သက့်ဆိိုင့်မှုကိိုဖမြှငာ့့်တင့် ဘတွင့်လည့်ေးရကဘင့်ေး

DIHR ၏ အရတွွဲ့အကကို အရဖခဖပို သင့်ယခ ဥ့်ေးကပ့်

အခ ဘ က လှပါသည့်။ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးဆိိုင့် ဘ ဒိန့်ေးမတ့်

နည့်ေးရပေါ်တွင့် အရဖခခထဘေးပါသည့်။ ထိဖပင့်
ို
ဖပင့်ေးထန့်

အင့်စတီက (DIHR) သည့် အမ ိုိ ေးသဘေး လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

ဆိိုေး ွဘေးလှရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးကိစစ ပ့်မ ဘေးအဘေး ကိိုင့်

အင့်စတီက ေး ှင့်ေး (NHRI) အဖြစ့် နိိုင့်ငအတွင့်ေး လူ့အခွငာ့့်

တွယ့် ဘတွင့် မည့်သိိုသင့် ကဘေးမည့်ကိို အရလေးရပေး ရြဘ့်

အရ ေးအရ ကဘင့်ေး အသိပညဘရပေး န့်နှငာ့့် သင့် ကဘေးရပေး

ဖပထဘေးဖခင့်ေး၊ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ဖမြှငာ့့်တင့် ဘတွင့် ပာ့ပိိုေးရပေး

န့်

ှင့်ေးလင့်ေးတိက ရသဘတဘဝန့် ှိရနပပီေး အင့်စတီက

ရသဘ

ှိပပီေးဖြစ့်ရသဘ့်လည့်ေး

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအရဖခဖပို

စဘတမ့်ေးထိုတ့်ရဝမှု
ဤလက့်စွစဘအိုပ့်သည့်

သင့်ယရ ေးဝန့်ေးက င့်

အရနဖြငာ့့် ၎င့်ေးစတင့်ြွွဲ့စည့်ေးခာ့သည့်ာ့ ၁၉၈၇ ခိုနှစ့် မှ

ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုကိို အစဖပိုဖခင့်ေးတိကိ
ို ိုလည့်ေး ရြဘ့်ဖပထဘေး

စတင့်၍

သည့်။

ထိိုသလို
ိို ပ့်ရဆဘင့်လ က့် ှိသည့်။

သိို ဘတွင့်

၎င့်ေးတိိုအဖပင့်

ဤလက့်စွစဘအိုပ့်သည့်

DIHR သည့် ဖပည့်ပနိိုင့်ငမ ဘေးဖြစ့်ရသဘ အဘြဂန့်နစစတန့်၊

သိုေးသပ့်ခ က့်မ ဘေး၊

တရိုတ့်၊ မဘလီ၊ မဘလဘဝီ၊ နီရပါ၊ တ ကီနှငာ့့် ယက ိန့်ေး

လိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေးကိို အလွယတ
့် က လက့်လှမ့်ေးမီနိိုင့်ရစ

တိို ှိ မိတ့်ြက့်အြွွဲ့မ ဘေးနှငာ့့်လည့်ေး က ယ့်က ယ့်ဖပန့်ဖပန့်

လမ့်ေးညွှန့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

ခခိုငို

န့် ဖပင့်ဆင့်ထဘေးသည့်။

လှုပ့် ှဘေး

ှည့်လ ဘေးရသဘ သီအိို ီပိိုင့်ေး

နိိုင့်င

ဆိိုင့် ဘ အရ ေးအသဘေးမ ဘေးကိို ြတ့်ရှု န့် အခ န
ိ ့်အနည့်ေး

တကဘ အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးသည့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘ

ငယ့်သဘ ှိသညာ့့် အလိုပ့်တဘဝန့်မ ဘေးဖပဘေးလှရသဘ လက့်

ရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးမ ိုိ ေးစိုကိို ြွွဲ့ပြိိုေးရစဖခင့်ေးနှငာ့့် အရကဘင့်အထည့်

ရတွွဲ့

ရြဘ့်ဖခင့်ေးတိိုအတွက့် လက့်ရတွွဲ့က ရသဘ နည့်ေးနိဿယ

သြွယ့် ပာ့ပိိုေးရပေးထဘေးပါသည့်။

လိုပ့်ကိိုင့်လ က့် ှိသည့်။

မ ဘေးကိိုအရဖခခသညာ့့်
ရပေးနိိုင့်သည့်။

ဤကာ့သိိုဖပည့်တွင့်ေးနှငာ့့်

င့်ေးဖမစ့်အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးကိို ပာ့ပိိုေး

ဤလက့်စွစဘအိုပ့်၏

ည့် ွယ့်ခ က့်မှဘ

ကျွန့်ိုပ့်တ၏
ိို
လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးအရတွွဲ့အကကိုနှငာ့့်
နည့်ေးနိဿယမ ဘေးကိို လိုပ့်ရြဘ့်ကိိုင့်ြက့်မ ဘေးနှငာ့့် မိတ့်ြက့်
မ ဘေးကိို

ှိရစ န့်ဖြစ့်သည့်။ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး

စီစဥ့်ဖခင့်ေး၊

အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်ဖခင့်ေးနှငာ့့်

အကဖြတ့်

သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးတိနှ
ို ငာ့့် သက့်ဆိိုင့်သညာ့့် က စ့်လစ့်ခိိုင့်မဘရသဘ
နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို

လက့်ရတွွဲ့က ငာ့့်သိုေးလိုပ့်ရဆဘင့်ရနသ

မ ဘေးကိို ပာ့ပိိုေးရပေး န့်လည့်ေး ည့် ွယ့်ပါသည့်။ အဘေးလိုေးနှငာ့့်
သက့်ဆိိုင့်ရသဘ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးယဥ့်ရက ေးမှုတစ့် ပ့်

ဖြစ့်ထွန့်ေးဖမြှငာ့့်တင့် န့် ကမ္ဘလိုေးဆိိုင့် ဘ အဘေးထိုတ့်မှုကိို
ဤစဘအိုပ့်က ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်လိမာ့့်မည့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်တိိုအရနဖြငာ့့်

လိုပ့်ရဆဘင့်ရနသမ ဘေးအတွက့်

လမ့်ေးညွှန့်တစ့်ခို

လက်စွဲစ အုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်
ဤလက့်စွစဘအိုပ့်သည့် အဘေးလိုေးနှငာ့့် သက့်ဆိိုင့်ရသဘ လူ့
အခွငာ့့်အရ ေး ယဥ့်ရက ေးမှုတစ့် ပ့် ထွန့်ေးကဘေးရ ေးအတွက့်
ပာ့ပိိုေးရပေး န့် ည့် ွယ့်သည့်။ အထေးသဖြငာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး
ပညဘရ ေး၏ အက ိုိ ေးသက့်ရ ဘက့်မှုကိို အဘေးရကဘင့်ေးရစ
ဖခင့်ေးဖြငာ့့် လမ ဘေး၏ အသိပညဘ၊ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး၊ သရ
ထဘေးအဖမင့်မ ဘေးကိို
ကျွန့်ိုပ့်တသည့်
ိို

ခိိုင့်မဘအဘေးဖြညာ့့် န့်
သင့် ကဘေးသမ ဘေးအ ကဘေး

ဘ

ဖြစ့်ပါသည့်။
ဆက့်လက့်

လိုပ့်ရဆဘင့်သွဘေး မညာ့့် သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့် တစ့်ခို ကိို
ပာ့ပိိုေးလိိုခြင််းခြစ်သည့်။ အဆိိုပါ ပာ့ပိိုေးမှုမ ဘေးတွင့်
ရသဘ

ှင့်ေးလင့်ေး

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးဖြငာ့့် သင့်ယသမ ဘေး၏ ရနာက့်ခ

အသိပညဘမ ဘေးအရပေါ် အရဖခခလ က့် စနစ့်တက ြွွဲ့စည့်ေး
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တည့်ရဆဘက့်ထဘေးရသဘ

ခ ဥ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့်

ဆိိုင့် ဘစီစဥ့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေးနှငာ့့်

ပညဘရ ေး

စီစဥ့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး) နှငာ့့် သင့်ယရ ေး အရဖခအရန တစ့်ခိုကိို

ရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်ဖခင့်ေး

လက့်ရတွွဲ့စီမခန့်ခွဖခင့်ေး (အခန့်ေး (၃) လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

တိကိ
ို ို မည့်သိိုအဘေးရကဘင့်ေးရစမည့်၊ ထိိုသို့အဘေးရကဘင့်ေးရစ

ပညဘရ ေး

စီမခန့်ခွဖခင့်ေး)

တိို

အတွက့်

အကကဉဘဏ့်

န့် ရဆဘင့် ွက့်မှုတွင့် သင့် ကဘေးမညာ့့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘနှငာ့့်

ရပေးထဘေးသည့်။ အခန့်ေး (၄) လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး

နည့်ေးနိဿယမ ဘေးတွင့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး အရဖခခမမ ဘေးကိို

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးတွင့် အဖပန့်အလှန့် သင့်ယ

မည့်သိပ
ို ိုရြဘ့် ထညာ့့်သွင့်ေးမည့် စသည်တိို ပါဝင့်သည့်။

လှုပ့် ှဘေးမှုမ ဘေးဆိိုင့် ဘ

ဥပမဘမ ဘေးကိို တင့်ဆက့်ထဘေးပပီေး

သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးစိုနှငာ့့်
လက်စွဲစ အုပ်၏ ရည်စားက

အဘေး

အဖွဲွဲ့မျ ား

သင့်ရထဘက့်က

တင့်ဆက့်ထဘေးသည့်။

ပာ့ပိိုေးမှုမ ဘေး

သင့် ကဘေးသမ ဘေးအရနဖြငာ့့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

၎င့်ေးတိ၏
ို
အစီအစဥ့်မ ဘေးတွင့် တိိုက့်ရိုက
ိ ့် အသိုေးဖပိုနိိုင့်

ဖမြှငာ့့်တင့် န့် လိုပ့်ရဆဘင့်ရနသညာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးနှငာ့့် ြွွဲ့

သကာ့သိို သတ့်မှတ့်အိုပ့်စိုနှငာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး အရ ကဘင့်ေး

ပြိိုေးရ ေးဆိိုင့် ဘ လက့်ရတွွဲ့ရဆဘင့် ွက့်ရနသမ ဘေး အတွက့်

အ ဘရပေါ်

ည့်စေးပါသည့်။ ဤစဘအိုပ့်ကိို စတင့်ရလာ့လဘရနသမ ဘေး

နိိုင့်သည့်။

လက့်စွစဘအိုပ့်သည့်

နှငာ့့်

ပညဘရ ေးဖြငာ့့်

ဝါ ငာ့့်သင့် ကဘေးသမ ဘေး

ပါသည့်။

နှစ့်မ ိုိ ေးစလိုေး

စဘအိုပ့်အဖြစ့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊

ဖပိုဖပင့်မွမ့်ေးမ၍လည့်ေး

အသိုေးဖပို

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေးသည့်

လငယ့်၊

အသိုေးဖပိုနိိုင့်

လ ွယ့်မ ဘေးကိို ဦေးတည့်ထဘေး ရသဘ့်လည့်ေး ပိိုမိိုငယ့် ွယ့်

ဖပန့်လည့်

သမ ဘေးအတွက့် ရဖပဘင့်ေးလအသိုေးဖပိုနိိုင့်ပါသည့်။ အခန့်ေး

သင့် ကဘေးသ

(၅)တွင့် အဖခဘေးအခန့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် စပ့်ဆိိုင့်ရသဘ ရနာက့်ဆက့်

စတင့်ရလာ့လဘရနသမ ဘေးအတွက့်

သိုေးသပ့် န့်

အရဖခခ၍

မ ဘေးအတွက့် ရဖပဘင့်ေးလသင့် ကဘေးမှုကိို ြန့်တီေး ဘ၌ ပိိုမိို

တွ

ထိရ ဘက့်စွဘပာ့ပိိုေးနိိုင့်သညာ့့် အကအညီတစ့်ခိုအဖြစ့် လည့်ေး

အသိုေးဖပိုနိိုင့်ရသဘ လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေး အပါအဝင့်

ရကဘင့်ေး

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေးဆိိုင့် ဘ အဖခဘေးစဘတမ့်ေးစဘရပ

အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်။

လက့်စွစဘအိုပ့်သည့်

ပရ ဘဂ က့်နှငာ့့် သင့်တန့်ေးမန့်ရနဂ ဘမ ဘေးအတွက့် အသိုေး

ည့်ညွှန့်ေးအကိိုေး အကဘေးမ ဘေးပါဝင့်ပပီေး အစိုအြွွဲ့မ ိုိ ေးစို

မ ဘေးကိို ည့်ညွှန့်ေး ထဘေးပါသည့်။

ဝင့်လှသကာ့သိို သင့် ကဘေးရ ေး ပာ့ပိိုေးသမ ဘေး၊ သင့်တန့်ေးဆ ဘ
တင့်ဆက့်သမ ဘေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးလက့်ရထဘက့်မ ဘေးအတွက့်

က ါဟ ရ အ

ုားအနှုန်ားမျ ား

လည့်ေး သငာ့့်ရတဘ့်လှပါသည့်။

လက့်စွစဘအိုပ့် ှိ

သင့် ကဘေးနည့်ေးနှငာ့့်

သက့်ဆိိုင့်ရသဘ

ခ ဥ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် နည့်ေးနိဿယတိသည့်
ို
ပညဘရ ေး အစီ
လက်စွဲစ အုပ်ပါ အက က င်ားအရ မျ ား

အစဥ့်အဘေးလိုေးတိတွ
ို င့်

အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်။

လက့်စွစဘအိုပ့်သည့် သီေးဖခဘေးသတ့်မှတ့်ထဘေးရသဘ အိုပ့်စို

ရ ကဘငာ့့်

အလိုပ့်ရိုရဆွေးရနွေးပွ၊

တစ့်ခို ဥပမဘ - အသက့်အ ွယ့်အလိိုက့် သတ့်မှတ့်အိုပ့်စို

ညီလဘခအစ ှိသည့်တိိုအစဘေး လက့်စွစဘအိုပ့် တစ့်အိုပ့်လိုေး

တစ့်ခို၊

ပရ ဘ့်ြက့် ှင့်နယ့်လ့်အြွွဲ့

တွင့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်ဆိိုသညာ့့် ရဝါဟဘ ကိို အသိုေး

တစ့်ခို၊ သိမဟို
ို
တ့် သီေးဖခဘေး လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအရ ကဘင့်ေး

ဖပိုခာ့ပါသည့်။ ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မ ဘေး စီစဥ့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် စီမ

အ ဘတစ့်ခိုတိိုအတွက့် ရ ှေးရှုသင့် ကဘေးရသဘ ပညဘရ ေး

ခန့်ခွဖခင့်ေးတိတွ
ို င့် ပါဝင့်ရသဘ လပိုဂိို္ လ့်မ ဘေး၊ အစီအစဥ့်

အစီအစဥ့်မ ဘေးကိို

တွင့် သင့် ကဘေးတင့်ဆက့်သမ ဘေးနှငာ့့် သင့် ကဘေးပာ့ပိိုေး သမ ဘေး

သက့်ရမွေးမှုဆိိုင့် ဘ

စဘအိုပ့်တွင့်
ရသဘ

ည့်စေးထဘေးဖခင့်ေး မဟိုတ့်ပါ။ လက့်စွ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးကိို

ရထဘက့်က

သင့်ယရ ေးဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုအဘေး

ြန့်တီေး

သင့်တန့်ေး၊

ထိိုအတွက့်
ကွန့်ြ ငာ့့်

အဘေးလိုေးအက ိုေးဝင့်ရစ န့် သင့်တန့်ေးရပေးသ (educator)
ဟသညာ့့် ရဝါဟဘ ကိို အသိုေးဖပိုပါသည့်။

ရပေးရသဘ နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို (အခန့်ေး (၁) လူ့အခွငာ့့်အရ ေး
ပညဘရ ေးဆိိုသည့်မှဘ အ
ရပေးထဘေးသည့်။

ယ့်နည့်ေး?) တွင့် မိတ့်ဆက့်

ပညဘရ ေးဆိိုင့် ဘ

စီစဥ့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး

လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့် (အခန့်ေး (၂) လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေး
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အတုကက က်စက ားလုား အ
CAT

ုားအနှုန်ားမျ ား

ညှင််းပေ််းနပ်စက်မှုနှငာ့့်အဖခဘေးရသဘ က့်စက့်၍ လမဆန့်သညာ့့် သိမဟို
ို
တ့် လူ့ဂိုဏ့်သိကခဘက ညြှိိုေးနွမ့်ေး
ရစသညာ့့် ဖပိုမဆက့်ဆမှု သိမဟို
ို
တ့် ဖပစ့်ဒဏ့်ရပေးမှုတိိုကိို တဘေးဖမစ့်ဆေို့်ကျင်သည် သန

ောတူစောြျျုပ်

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
CEDAW

အမျျု်းသမ်းမျော်းအနပေါ် ေည််းမျျု်းစခြင် ြွွဲခြော်းဆက်ဆမှုမျော်းအော်း ပနပျောက်နရ်းဆင်ရော
အခပည်ခပည်ဆင်ရော သန

ောတူစောြျျုပ်

Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women
CERD

လူမျျု်းနရ်းအရ ြွွဲခြော်းဆက်ဆမှု ပသဏ္ဍောေ်မျျု်းစ ပနပျောက်နရ်းဆင်ရော သန

ောတူစောြျျုပ်

Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination
CoE

ဥနရောပ ရကဘင့်စီ
Council of Europe

CRC

ကနလ်းသူငယ်အြွင်အနရ်းဆင်ရော သန

ောတူစောြျျုပ်

Convention on Rights of the Child
Danida

ဒေ််းမတ်ြွွံ့ဖြျု်းနရ်းဆင်ရော အကူအည
Danish International Development Agency

DFC

ဒေ််းမတ် ပညောနတော်သင်ဌောေ
Danida Fellowship Centre

DIHR

လူူ့အြွင်အနရ်းဆင်ရော ဒေ််းမတ်အင့်စတီက
The Danish Institute for Human Rights

HRBA

လူူ့အြွင်အနရ်းအနခြခပျုြျဉ််းကပ်ေည််း
Human Rights-Based Approach

HRE

လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်း
Human Rights Education

ICCPR

ခပည်သူူ့နရ်းရောနင် နင်ငနရ်းအြွင်အနရ်းမျော်းဆင်ရော အခပည်ခပည်ဆင်ရော သန

ောတူစောြျျုပ်

International Convention on Civil and Political Rights
ICESCR

စ်းပွော်းနရ်း၊ လူမှုနရ်းနင် ယဉ်နကျ်းမှု အြွင်အနရ်းဆင်ရော အခပည်ခပည်ဆင်ရော သန

ောတူစောြျျုပ်

International Convention on Economic, Social and Cultural Rights
NGO

အစ်းရမဟတ်နသော အြွွဲွံ့အစည််း
Non-Governmental Organisation

PANEL

(လူူ့အြွင်အနရ်းအနခြခပျု အနခြြမူမျော်း) - ပါဝင်လပ်နဆောင်ခြင််း၊ တောဝေ်ြမှုနင် တရော်းဥပနဒစ်းမ်းနရ်း၊
ြွွဲခြော်းမှုကင််းခြင််း၊ တေ််းတူညမျှမှုရခြင််း နင် ထရလွယ်အပ်စမျော်း၊ စွမ််းနဆောင်ရည်ခမှင်တင်ခြင််း၊ စေစ်နင်
စနှုေ််းမျော်းအပါအဝင် လူူ့အြွင်အနရ်းမူန

ောင်သို့ ြျတ်ဆက်ခြင််းမျော်း

(HRBA principles): Participation; Accountability & Rule of Law; Nondiscrimination,
equality & vulnerable groups; Empowerment; Linkages to the human rights framework
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UDHR

ကမ္ဘာ့လူူ့အြွင်အနရ်းန ကညောစောတမ််း
The Universal Declaration of Human Rights

UN

ကလသမဂ္ဂ
United Nations
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၁။ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေးဆိသ
ို ည့်မှဘ
အ

ယ့်နည့်ေး?

ခခြုံငု

ုား

ပ်ချက်

က

ထ ားအဖမင်

(attitudes)

နှငာ့့်

ကျွမ်ားကျင်မှု

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး (Human Rights Education

အရည်အက

– HRE) သည့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးကိို အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်

အဘေးဖြညာ့့်ဖခင့်ေးတိအတွ
ို
က့် နည့်ေးလမ့်ေးတစ့်ခိုသြွယ့် သတ့်

ရဆဘင့် ွက့် ဘတွင့် အဓိကရသဘာ့ခ က့်ဖြစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်

မှတ့်နိိုင့်သည့်။

တိ၏
ို ရနစဉ့်

ားမျ ား (skills) တည့်ရဆဘက့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် ပိိုမိို

ဝမ ဘေးတွင့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးကိို လက့်ရတွွဲ့

အရကဘင့်အထည့် ရြဘ့်ရဆဘင့်နိိုင့်ရစရ ေးအတွက့် အခင်

၂၀၁၁ ခိုနှစ့်၊ ဒီဇင့်

အကရားခစ ားခင်ရ

အရထွရထွညီလဘခမှ

မိမိတ၏
ိို

မျ ား (rights-holders) အရနဖြငာ့့်

အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးကိို

သိ ှိထဘေး န့်လိိုအပ့်ပပီေး

ပည ကရား နင်

ဘလ (၁၉) က့်ရနတွင့် ကိုလသမဂ္
ကုလ

မဂ္ဂ

လူ့အခင်အကရား

င်တန်ားဆုင်ရ က ကည စ တမ်ား (UN

ဘ

Declaration on Human Rights Education and

ထဘေးအဖမင့်နှငာ့့် ကျွမ့်ေးက င့်မှု အ ည့်အရသွေးမ ဘေး အဘေး

Training) ကိို ခ မှတ့်ခာ့သည့်။ ယင့်ေးရ ကညဘစဘတမ့်ေး

ပိိုင့်ဆိိုင့်ထဘေး မည့် ဖြစ့်သည့်။ အခင်အကရားဖဖည်ဆည်ား

တွင့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေးကိို ရြဘ့်ဖပထဘေးသည့်မှဘ -

ကပားရန် တ

“ပညဘသင့် ကဘေးဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေး ရပေးဖခင့်ေး၊ အသိပညဘ

အဆိိုပါ အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးကိို ရတဘင့်ေးဆိိုနိိုင့် န့် သရ

န်ရ

၊ တ

န်ခ

မျ ား (duty-bearers)

အရနဖြငာ့့်လည့်ေး မိမိတ၏
ိို
လူ့အခွငာ့့်အရ ေး တဘဝန့် ှိမှု

ရပေးဖခင့်ေးနှငာ့့်

မ ဘေးအဘေး

အဆိိုပါ

အဘေးလိုေးသည့်… အမ ဘေးဖပည့်သမ ဘေးအဘေး အသိပညဘ၊

ဖြညာ့့်

ကျွမ့်ေးက င့်မှု အ ည့်အရသွေးမ ဘေးနှငာ့့် နာေးလည့်နိိုင့်စွမ့်ေးမ ဘေး

နာေးလည့် န့်

လိိုအပ့်ပပီေး

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးကိို

ရလေးစဘေးကဘကွယ့်

ဆည့်ေးရပေးနိိုင့်ရသဘ သရ

ဘထဘေးအဖမင့်နှငာ့့် ကျွမ့်ေးက င့်မှု

အ ည့်အရသွေးမ ဘေး
အခွငာ့့်အရ ေး

ပိိုင့်ဆိိုင့်ထဘေး မည့်ဖြစ့်သည့်။

ပညဘရ ေးကိို

လူ့

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးဆိိုင့် ဘ

ဗဟု ုတမျ ား (knowledge) အဖပင့် လိိုအပ့်ရသဘ

သင့်ယမှုဆိိုင့် ဘ

ကိို ပာ့ပိိုေးရပေးဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေးတိ၏
ို

လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်ပိုစ

သရ

ဘထဘေးအဖမင့်နှငာ့့်

ဖပိုမက ငာ့့်ကကပိုမ ဘေး ြွွဲ့ပြိိုေးရစဖခင့်ေးတိဖြငာ့
ို ့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး
ခ ိုိ ေးရြဘက့်မှုမ ဘေးနှငာ့့်
ဖြစ့်သည့်။ သိမှ
ို သဘ

ြိနှိပ့်မှုမ ဘေးကိို

တဘေးဆီေးနိိုင့်မည့်

အဘေးလိုေးနှငာ့့် သက့်ဆိိုင့်ရသဘ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ယဉ့်ရက ေးမှု နယ့်ပယ့်တစ့်ခိုအဘေး တည့်
ပို ၁ - လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးမှတဆငာ့့် အခွငာ့့်အရ ေးခစဘေးခွငာ့့် ှိသမ ဘေးကိို အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးအဘေး ရတဘင့်ေးဆိိုနိိုင့်မညာ့့်
စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးဖခင့်ေးနှငာ့့် တဘဝန့် ှိသမ ဘေးကိို ၎င့်ေးတိ၏
ို တဘဝန့်မ ဘေးအဘေး ဖြညာ့့်ဆည့်ေးနိိုင့်မညာ့့် စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးဖခင့်ေး

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေးမှ တဆငာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး
အဘေး ရြဘ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေး
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၁

ရဆဘက့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေးတိိုအတွက့်

လိုပ့်ရဆဘင့်

နိိုင့်စွမ့်ေး နိိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။”၁

သည့်။ ထိိုအဖပင့် စီေးပွဘေးရ ေး၊ လမှုရ ေးနှငာ့့် ယဉ့်ရက ေးမှု
အခွငာ့့်အရ ေး မ ဘေးဆိိုင့် ဘ အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ သရ

ဘတ

စဘခ ိုပ့်၏ ၁၉၉၉ ခိုနှစ့်၊ အရထွရထွမှတ့်ခ က့် (၁၃) တွင့်
အခန့်ေး (၁) တွင့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး၏ သမိိုင့်ေး

ပညဘရ ေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍသည့် ယင့်ေးကိိုယ့်တိိုင့် လူ့အခွငာ့့်

ရ ကဘင့်ေး ရနာက့်ခမ ဘေးနှငာ့့်

အရ ေးဖြစ့်သညာ့့်အဖပင့်

ဖြစ့်ထွန့်ေးရစရသဘ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေး

အဓိကက သညာ့့်

အဖခဘေးရသဘလူ့အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေး

သင့်ယမှုဆိိုင့် ဘ

လက့်ရတွွဲ့ အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်ရဆဘင့် ဘတွင့်လည့်ေး

ဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခို တည့်ရဆဘက့်နိိုင့်ရစရ ေးအတွက့်

မ ှိမဖြစ့်လိိုအပ့်ရသဘ နည့်ေးလမ့်ေးတစ့်ခိုဖြစ့်ရ ကဘင့်ေး ရြဘ့်

သင့် ကဘေးနည့်ေးနှငာ့့် သက့်ဆိိုင့်ရသဘ မလ ဇစ့်ဖမစ့်မ ဘေးကိို

ဖပထဘေးသည့်။ ထပ့်မ၍ (ပညဘရ ေးသည့်) ထိ ှလွယ့်

တင့်ဖပထဘေးပါသည့်။

အခ က့်မ ဘေးကိို

အိုပ့်စိုမ ဘေးအတွက့် ဆင့်ေး မွရတမှုမှ ၎င့်ေးတိကိ
ို ိုယ့်တိိုင့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး

ရိုန့်ေးထွက့်လဘနိိုင့်ရစ န့်နှငာ့့် မိမိတိို၏ အစိုအြွွဲ့မ ဘေးတွင့်

အဓိကက သညာ့့်

ရအဘက့်တွင့်ရြဘ့်ဖပပါ ှိသညာ့့်

ဦေးစဘေးရပေး (၁၀) ခိုတွင့် ရတွွဲ့ ှိ မှတ့်သဘေးနိိုင့်သည့်။

အဖပညာ့့်အဝ

ပါဝင့်လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်မညာ့့်

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး

ှိလဘနိိုင့်ရစ န့်တအတွ
ိို
က့် စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့် တင့်ရပေးရသဘ
၁.၁

မုင်ား နင် မက

င်ဖွဲွဲ့စည်ားမှု

နည့်ေးလမ့်ေးတစ့်ခို အဖြစ့် ဖြညာ့့်စွက့် ထဘေးသည့်။

လွန့်ခာ့ရသဘ နှစ့်ရပါင့်ေး (၆၀) ရက ဘ့်မှစကဘ လူ့အခွငာ့့်
အရ ေးပညဘရ ေးသည့် အဘေးလိုေးနှငာ့့်ဆင
ိို ့်ရသဘ လူ့အခွငာ့့်အ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးကိို ဖမြှငာ့့်တင့် ဘ၌ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘ

ရ ေး ယဉ့်ရက ေးမှုနယ့်ပယ့်တစ့်ခို ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေးအတွက့်

ရ ေး၏ အရ ေးပါမှုကိို ရဒသတွင့်ေး စဘခ ိုပ့်မ ဘေးတွင့်လည့်ေး

အဓိကအခ ဘ

အရလေးအနက့်ထဘေး

ဖြစ့်ခာ့သည့်။

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

စဘခ ိုပ့်

ရြဘ့်ဖပ ကသည့်။

ဥပမဘအဘေးဖြငာ့့်

အဘေးလိုေး၏ ရမွေးြွဘေး ဘမိခင့်ဖြစ့်ရသဘ ကမ္ဘာ့လူ့အခွငာ့့်အ

အ ဖရက လူ့အခင်အကရားနင် ဖပည်

ရ ေး ရ ကညဘစဘတမ့်ေး၏ နိဒါန့်ေးတွင့် “လတိိုင့်ေး၊ အြွွဲ့

ပဋဉ ဉ်စ တမ်ား၏ အပိိုဒ့် (၂၅) တွင့် စဘခ ိုပ့်ဝင့်နိိုင့်င

အစည့်ေးတိိုင့်ေးသည့် အဆိိုပါအခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးနှငာ့့် လွတ့်

မ ဘေးသည့် ပဋိဉဘဉ့်စဘတမ့်ေးပါ လူ့အခွငာ့့် အရ ေးမ ဘေးကိို

လပ့်ခွငာ့့်မ ဘေးကိို ရိိုရသ ရလေးစဘေး က န့် သင့် ကဘေးဖခင့်ေး၊

အရသအခ ဘ

အသိပညဘရပေးဖခင့်ေးဖြငာ့့် အဘေးထိုတ့် က မည့်” ဟို

သင့်ယဖခင့်ေး၊ ပညဘရပေးဖခင့်ေးနှငာ့့် ဖြန့်ရဝဖခင့်ေးတိမှ
ို တဆငာ့့်

ြတ့်ရှု နိိုင့်သည့်။ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေးကိို ရယ

ယ
ို

ရဆဘင့် ွက့် န့်

ူ့ အခင်အကရားမျ ား

ှိရ ေးနှငာ့့် ဖမြှငာ့့်တင့်ရ ေးတိိုအဘေး သင့် ကဘေး
တဘဝန့် ှိရ ကဘင့်ေး

အဘေးဖြငာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးစနှုန့်ေး ဗဟိုသိုတမ ဘေး၊ အရဖခခ

စီေးပွဘေးရ ေး၊

မမ ဘေး၊ အထေးသဖြငာ့့် သရ

ဆိိုင့်ရသဘ လူ့အခင်အကရားဆုင်ရ အကမရကန်

ဘတ စဘခ ိုပ့်မ ဘေးတွင့် ရ ေးသဘေး

ထဘေးရသဘ အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးကိို ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးနိိုင့် န့်

ည့်

ွယအ
့် သိုေးဖပို ကပပီေး အဆိိုပါ တဘဝန့်ကိို နိိုင့်ငမ ဘေးအရပေါ်

လမှုရ ေးနှငာ့့်

ရြဘ့်ဖပပါ ှိသည့်။

ယဉ့်ရက ေးမှုနယ့်ပယ့်နှငာ့့်
က

တစ ချြုံပ်၏ ရနာက့်ဆက့်တွစဘခ ိုပ့် အပိိုဒ့် (၁၃) တွင့်
“ပညဘရ ေးကိို

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအဘေး

ပိိုမိိုခိိုင့်မဘရစ န့်အတွက့် ဖပဋ္ဌဘန့်ေးခ က့်မ ဘေးကိို လူ့အခွငာ့့်

အရတွေးအရခေါ်ဆိိုင့် ဘ

အရ ေး ပင့်မသရ

ဘတ စဘခ ိုပ့်မ ဘေးတွင့် ရြဘ့်ဖပထဘေး

pluralism)၊ အရဖခခလွတ့်လပ့်ခွငာ့့်မ ဘေး၊ တ ဘေးမျှတမှုနှငာ့့်

သည့်။၂ ထိရ
ို ကဘငာ့့် ကရလေးသငယ့် အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေး

ပငိမ့်ေးခ မ့်ေးရ ေးတိိုအတွက့် ပိိုမိိုဖမြှငာ့့်တင့်သငာ့့်သည့်” ဟို ြတ့်

ဆိိုင့် ဘ အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ သရ

ဘတစဘခ ိုပ့်၏ အပိိုဒ့်

ရှုနိိုင့်သည့်။ ၁၉၈၅ ခိုနှစ့်၊ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး သင့် ကဘေး

(၂၉)တွင့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေး၏ ရနာက့်ဆိုေးစနှုန့်ေး

ရ ေးနှငာ့့် သင့်ယရ ေးဆိိုင့် ဘ ဝန့်ကကီေးမ ဘေး ရကဘ့်မတီ၏

မ ဘေးမှ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

ဥရ ဘပရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘ အကကဖပိုခ က့် အမှတ့်.

ထိ ှလွယရ
့် သဘ

အဘ ့် (၈၅) ၇ တွင့် “လငယ့်လ ွယ့် အဘေးလိုေးသည့်

အိုပ့်စိုမ ဘေးအဘေး အထေး အရလေးထဘေးမှုနှငာ့့်အတ အဘေးလိုေး

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး အရ ကဘင့်ေးကိို ဗဟိုဝါဒ ဒီမိိုကရ စီစနစ့်

ပါဝင့်သငာ့့်သည့် ဟသညာ့့်အခ က့်ကိို အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ

(pluralistic

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

သန့်နိိုင့်ရ ေးအတွက့် ဖပင့်ဆင့်မှု တစ့်စိတ့်တစ့်ပိိုင့်ေး အဖြစ့်

တစ့်ခိုကိို

ပညဘရ ေးသည့်

ရြဘ့်ဖပထဘေးသည့်။
ခွဖခဘေးမှုကင့်ေးလ က့်

စဘခ ိုပ့်မ ဘေးကလည့်ေး

ရမျှဘ့်မှန့်ေးထဘေး

ဗဟိုဝါဒ

ရလေးစဘေးဖခင့်ေး၊

democracy)

တွင့်

(ideological

၎င့်ေးတိို

ပါဝင့် ှင့်

14

သင့်ယသငာ့့်ရ ကဘင့်ေး”

အရလေးထဘေး

ရြဘ့်ဖပထဘေးပပီေး

အဆိိုပါ ဆယ့်စိုနှစ့်ကိို ကမ္ဘလိုေးဆိိုင့် ဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးကိို ဦေးတည့် လမ့်ေးညွှန့်

အသိပညဘရပေးအစီအစဉ့် (WPHRE) စီမခ က့်အဆငာ့့် (၁)

ခာ့သည့်။ ဥကရ ပ ကက င်စ၏ ဒမုကကရစ နုင်င

နှငာ့့်

ား

စီမခ က့်အဆငာ့့်

(၂)

အဖြစ့်

ရနာက့်ဆက့်တွ

အတက် ပည ကရားနင် လူ့အခင်အကရား ပည ကရား ပဋဉ ဉ်

ရဆဘင့် ွက့်ခာ့သည့်။ WPHRE - ၁ ( ၂၀၀၅ - ၂၀၀၉) တွင့်

စ တမ်ား၃ သည့် ဥရ ဘပတိိုက့်နိိုင့်ငမ ဘေး၏ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

နိိုင့်င၏ မလတန့်ေးနှငာ့့် အလယ့်တန့်ေးအဆငာ့့် ပညဘရ ေးကိို

ပညဘရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးအရပေါ် အရသေးစိတ့် အကကဖပိုခ က့်မ ဘေး

ဦေးတည့်ခာ့ကဘ WPHRE - ၂ (၂၀၁၀-၂၀၁၄) တွင့်

နှငာ့့် အတ ၂၀၁၀ ခိုနှစ့်တွင့် အသက့်ဝင့်ခာ့သည့်။

ဆ ဘ၊ဆ ဘမမ ဘေးနှငာ့့်
ဝန့်ထမ့်ေးမ ဘေး၊

သင့်တန့်ေးဆ ဘမ ဘေး၊

ဥပရဒကိို

အစိိုေး

အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးကိို မည့်သညာ့့်ပိုစ၊ အရ ကဘင့်ေး

ရဆဘင့် ွက့်ရနသညာ့့်

အ ဘနှငာ့့် သင့် ကဘေးနည့်ေးမ ဘေးကိိုသိုေး၍ မည်

ုို့ ရဆဘင့် ွက့်

ပိုဂိို္ လတ
့် ိိုအတွက့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးဆိိုင့် ဘ သင့်တန့်ေးပိို

ရြဘ့်ဖပရသဘ

ခ ဖခင့်ေး

အစီအစဉ့်မ ဘေးကိို လိုပ့်ရဆဘင့် န့် ဦေးတည့်ခာ့

သည့်။၆

အဆိိုပါအဘေးထိုတ့်မှုမ ဘေးသည့် ၂၀၁၁ ခိုနှစ့်

မည့်ကိို

အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

အတ

အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ မဝါဒရ ေး ဘ မရ

ဘင့်တစ့်ခိုသည့်

အ ဘ ှိမ ဘေးနှငာ့့်

စစ့်ြက့်ဆိိုင့် ဘ

လွန့်ခာ့ရသဘ ဆယ့်စိုနှစ့် နှစ့်ခို အတွင့်ေး ထွက့်ရပေါ်လဘ

ကုလ မဂ္ဂ လူ့အခင်အကရားပည ကရား နင်

ခာ့သည့်။

ရ

ဤခ တ
ိ ့်ဆက့်မှုအ

ကမဘ လုားဆုင်ရ

င်တန်ားဆုင်

က ကည စ တမ်ား၇ အတွက့် အဖမငာ့့်မဘေး ဆိုေးရသဘ

လူ့အခင်အကရားညလ ခသည့် ၁၉၉၃ ခိုနှစ့်တွင့် လူ့အခင်

အရထဘက့်အပာ့မ ဘေးဖြစ့်ခာ့ပပီေး ကနဦေး လမ့်ေးညွှန့်ခ က့်မ ဘေး

အကရားပည ကရားဆုင်ရ ကုလ

နှငာ့့် အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးကိို နည့်ေးလမ့်ေးစိုဖြငာ့့် စိုစည့်ေး ရြဘ့်ဖပ

မဂ္ဂ ဆယ်စုနစ် (၁၉၉၅-

၄

၂၀၀၄) အတွက့် အကကဖပိုခ က့်တစ့်ခိုကိို ထိုတ့်ဖပန့်ခာ့ပပီေး

ထဘေးနိိုင့်ခာ့သည့်။

လိိုအပ့်ခ က့် အကဖြတ့်ဖခင့်ေးမ ဘေး၊ နည့်ေးဗ ဟဘ ခ မှတ့်
ဖခင့်ေးမ ဘေး၊ လိုပ့်ငန့်ေး အစီအစဉ့်မ ဘေး တိိုေးခ ွဲ့လိုပ့်ရဆဘင့်
ဖခင့်ေးနှငာ့့် ရက ဘင့်ေးပညဘရ ေးနှငာ့့် ရက ဘင့်ေးဖပင့်ပ ပညဘရ ေး
နှစ့်ခိုလိုေးအတွက့်

စွမ့်ေးရဆဘင့် ည့်နှငာ့့်

သင့် ကဘေးရ ေး

ပစစည့်ေးမ ဘေး တိိုေးတက့်ရစဖခင့်ေး စသညာ့့် က ယ့်ဖပန့်ရသဘ
ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး ပါဝင့်သည့်။၅

လူ့အခင်အကရားပည ကရား ဦားစ ားကပား (၁၀) ခု
လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးအရနဖြငာ့့် ဖြစ့်သငာ့့်သည့်မှဘ၁။ အသိပညဘ၊ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး၊ တန့်ြိိုေးထဘေးမှုမ ဘေးနှငာ့့် သရ

ဘထဘေးအဖမင့်မ ဘေး တည့်ရဆဘက့်ဖခင့်ေး၊

၂။ အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ယဉ့်ရက ေးမှုနယ့်ပယ့်တစ့်ခို တည့်ရဆဘက့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေးတိအတွ
ို
က့် ရဖပဘင့်ေးလ မှုနှငာ့့်
လိုပ့်ရဆဘင့်မမ
ှု ဘေး ြန့်တီေးနိိုင့်ဖခင့်ေး၊
၃။ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးစနစ့်၊ စဘခ ိုပ့်အစီအမမ ဘေးနှငာ့့် စနှုန့်ေးမ ဘေးကိို ှင့်ေးလင့်ေးစွဘ ခ တ
ိ ့်ဆက့်ပပီေး ကိိုေးကဘေးနိိုင့်ဖခင့်ေး၊
၄။ ပေးရပါင့်ေးပါဝင့်ရ ေး ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေး နှငာ့့် စွမ့်ေးရဆဘင့် ည့်ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေး၊
၅။ တဘဝန့်ခမှုနှငာ့့် ဥပရဒစိိုေးမိိုေးမှုကိို ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေး၊
၆။ ခွဖခဘေးမှုကင့်ေးရ ေး၊ သဘတညီမျှမှု ှိရ ေး နှငာ့့် ထိ ှလွယ့်အိုပ့်စိုမ ဘေးအဘေး ကဘကွယရ
့် ေးတိကိ
ို ို ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေး၊
၇။ သင့်ယသဗဟိိုဖပိုဖခင့်ေး၊
၈။ အစပ့်အဆက့် ှိရသဘ၊ ခိိုင့်လိုရသဘ၊ ရဒသနှငာ့့်ကိိုက့်ညီရသဘ နယ့်ပယ့် ပ့်ဆိိုင့် ဘ ဖြစ့်ဖခင့်ေး၊
၉။ အဖပန့်အလှန့်လိုပ့်ရဆဘင့်ပပီေး ပေးရပါင့်ေးပါဝင့်နိိုင့်ရသဘ သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုဖခင့်ေး၊
၁၀။ ရကဘင့်ေးမွန့်စွဘ စီစဉ့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် ကကီေး ကပ့်ဖခင့်ေး။
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ပုံ ၂ - လူူ့အြွင်အနရ်းပညဘရ ေး အခပည်ခပည်ဆင်ရော မူန

UDHR

ေဒါေ််း

“နင်ငရ

ောင်

လူတင််း၊

CRC အပဒ် ၂၉ “....ကနလ်းသူငယ်

အြွွဲွံ့အစည််းတင််းသည် အဆပါ အြွင်
အနရ်းမျော်းနင်

ပညောနရ်းသည် (ြ) လူူ့အြွင်အနရ်းနင်

လွတ်လပ်ြွင်မျော်းက

နလ်းစော်းခမှင်တင် ကနစရေ်

သင် ကော်း

ခြင််း၊

အော်းထတ်

ပညောနပ်းခြင််းခြင်

အနခြြလွတ်လပ်ြွင်မျော်းက
နလ်းစော်းမှုတ်းတက်နစခြင််းသို့
ဦ်းတည်လပ်နဆောင်ရမည်...”

ကရမည်”

လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းနင်

သင်တေ််း

ဆင်ရော ကလသမဂ္ဂ န ကညောစောတမ််း
အပဒ် ၂ '...လူူ့အြွင်အနရ်း ပညောနရ်း
သည်

လူအမျော်းအော်း

စွမ််းနဆောင်ရည်

ခမှင်တင်နစရေ်၊ အော်းလ်းနင် သက်ဆင်
နသော
လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းနင် သင်တေ််း
ဆင်ရော န ကညောစောတမ််း ၂၀၁၁

လူူ့အြွင်အနရ်း

ယဉ်နကျ်းမှု

ေယ်ပယ် တစ်ြ တည်နဆောက်ခြင််းနင်
ခမှင်တင်ခြင််း
ခြစ်နစရေ်

တက
ို့
ရည်ရွယ်၍

ကျွမ််းကျင်မှုမျော်းနင်

အနထောက်အပ
အသပညော၊
သန

ောထော်း

အခမင်မျော်း ပပ်းနပ်းသင်သည်။
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သင်ယရ
ူ ေးရှုရ

သင်ယူသူမ ောေး

ောင်မ ောေး

:

လူူ့အခွင်အရ ေး

အရေဖြင်

မည် ည်တို့ုကုံ

ပု ၃

င်ယကရားရှုကထ င်မျ ား

သင်ယူသင်သေည်ေး?
ပညောနရ်းပစအော်းလ်းတွင်

မျော်းနသောအော်းခြင်

အသိပညဘ

တစ်စ

တစ်ရောက သင်ယူရေ်လအပ်နသော သင်ယူသူသည် အဖမွဲ

၁

ရနေတတ်သည်။ သို့နသော် လူူ့အြွင်အနရ်း သင်ယူသူ
မျော်းသည် မည်သည်က အတအကျ သင်ယူသင်သေည််း?
ကုံလသမဂ္ဂ

လူူ့အခွင်အရ ေး

ပညောရ ေးနှင်

သင်တေ်ေးဆုံင် ော ရ ကညောစောတမ်ေးတွင် “လူူ့အြွင်အနရ်း
ပညောနရ်းသည် လူအမျော်းအော်း စွမ််းနဆောင်ရည် ခမှင်တင်နစ
ရေ်၊ အော်းလ်းနင်သက်ဆင်နသော လူူ့အြွင်အနရ်း ယဉ်နကျ်း
မှုေယ်ပယ်တစ်ြ

တည်နဆောက်ခြင််းနင်

ခမှင်တင်ခြင််း

တက
ို့ အနထောက်အပ ခြစ်နစရေ် ရည်ရွယ်၍ အသပညော၊
ကျွမ််းကျင်မှုမျော်းနင်

သန

ောထော်းအခမင်မျော်း

ပပ်းနပ်း

တန့်ြိိုေး/သရ

ဘထဘေးအဖမင့်မ ဘေး

ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး

သင်သည်” ဟ သတ်မတ်နြော်ခပထော်းသည်။၈
ထိို

သင့်ယရ ေးရှုရထဘငာ့့်

ကျွမ်ားကျင်မှုမျ ားနင်

(၃)

က

တန့်ြိိုေးထဘေးမှုမ ဘေးကိို

ခိုဖြစ့်သညာ့့်

အ ပည ၊

သင့်ယသမ ဘေးအရနဖြငာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးကိို က ငာ့့်သိုေး၊

ထ ားအဖမင်မျ ား (သိမဟို
ို
တ့်)

ဖမြှငာ့့်တင့်၊ ကဘကွယ့်နိိုင့်သညာ့့် ကျွမ်ားကျင်မှုမျ ား နှငာ့့်

န့်ဂ မင့်

လွန့်ေးမ့်မှ

“Blooms

Taxonomies” အဖြစ့် ၁၉၅၆ ခိုနှစ့်တွင့် ရြဘ့်ဖပခာ့သည့်
မှစကဘ

ပညဘရ ေး

ပိုစအဘေးလိုေးအတွက့်

အသဘေးရပေး ရြဘ့်ဖပခာ့ ကသည့်။
သမ ဘေးအတွက့်
ှိရစသညာ့့်

အဓိကအဖြစ့်

လွန့်ေးမ့်သည့်

ပိိုမိိုအသိုေးဝင့်ပပီေး

ပိိုမိိုသက့်ရ ဘက့်မှု

က့်စိုပိိုမိိုပါဝင့်ရသဘပညဘရ ေးပိုစကိို

ဆ ဘမမ ဘေးအတွက့်

သင့်ယ
ဆ ဘ၊

ထိိုသိို

အမှန့်တကယ့်လပ
ို ့်ရဆဘင့်နိိုင့်ရသဘ

သရ

ထဘေးအဖမင့် နှငာ့့် တန့်ြိိုေးထဘေးမှုမ ဘေး လိိုအပ့်သည့်။
သင်ယူနရ်းရှုနထောင် (၃)ြအတွင််းရ လူူ့အြွင်အနရ်း
သင်ယူနရ်းအြျက်မျော်း၏ ေမူောပစမျော်းက တစ့်ြက့်
ပါ ဇယော်းခြင် နြော်ခပသည်။

အကစမ့်ေးကဘ သိုေးရစလိိုခာ့သည့်။ လူ့

အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးတွင့် ထိိုသင့်ယရ ေးရှုရထဘငာ့့် (၃) ခို
လိုေးအဘေး အခိိုင့်အမဘ ဦေးတည့်ခ က့်ထဘေး န့်မှဘ အဓိကက
ပါသည့်။ သင့်ယသမ ဘေးသည့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအရ ကဘင့်ေး ကိို
ရိုမျှနှငာ့့်မလိုရလဘက့်ပါ။
၎င့်ေးတိ၏
ို

ထိိုအသိအရပေါ်အရဖခခကဘ

အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးအပါအဝင့်

အဖခဘေးသမ ဘေး၏

အခွငာ့့်အရ ေးမ ဘေးကိို ကဘကွယန
့် ိိုင့် န့် လုပ်ကဆ င်နိိုင့်ရ ေး ပါ
လိိုအပ့်သည့်။ ထိိုသလို
ိို ပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်စွမ့်ေး

ှိ န့်အလိငှ
ို ါ
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ဘ

သင်ယူရ ေးရှုရ

ောင် (၃)ခုံအတွင်ေး ှ လူူ့အခွင်အရ ေးသင်ယူရ ေးအခ က်မ ောေး၏ ေမူောပုံစမ ောေး၉

အ ပည

• လူူ့အြွင်အနရ်း အရဖခခမမျော်း -

• လူူ့အြွင်အနရ်းစောြျျုပ်စောတမ််းအစီအမမျော်းနင်



ယနတရော်းမျော်း

အဘေးလိုေးနှငာ့့်သက့်ဆိိုင့်မှု၊

• နင်ငတကော၊ နဒသတွင််း၊ နင်ငတွင််း လူူ့အြွင်အနရ်း

ောသောနရ်း၊

ဥပနဒပညောနင်

နင်ငနရ်းတရ
ို့ လူူ့အြွင်အနရ်းနောက်ြအန ကောင််းအရော
ကျွမ်ားကျင်မှု

ထိ ှလွယ့်အိုပ့်စိုမ ဘေး;


• လူူ့အြွင်အနရ်းသမင််းန ကောင််း
• အနတွ်းအနြေါ်ပညော၊

ခွဖခဘေးမှုကင့်ေးဖခင့်ေး ၊ တန့်ေးတညီမျှမှု ှိဖခင့်ေး နှငာ့့်

လူမှုနရ်းနင်

ယဉ်နကျ်းမှုဆင်ရော နင် စနပါင််းအြွင်အနရ်းမျော်း)

ပါဝင့်ရဆဘင့် ွက့်ဖခင့်ေး နှငာ့့် စွမ့်ေးရဆဘင့် ည့် ဖမြှငာ့့်
တင့်ဖခင့်ေး;



တောဝေ်ြမှုနင် တရော်းဥပနဒစ်းမ်းနရ်း

အဖပေ်အလှေ်ဆက်ဆနုံင်ရသော

ခွွဲဖခမ်ေးစတ်ဖြောနုံင်ရသော ကျွမ်ေးက င်မှုမ ောေး ကျွမ်ေးက င်မှုမ ောေး
• လူူ့အြွင်အနရ်းက
လက်နတွွံ့တွင်အသ်းြျခြင််း လူူ့အြွင်အနရ်းကြျေ်ဆြွွဲခြော်း
သတ်မတ်နင်ခြင််း၊
• လူူ့အြွင်အနရ်းြျျု်းနြောက်မှုမျော်းနင်
အော်းေည််းြျက်မျော်းက
ြွွဲခြော်းသတ်မတ်နင်ခြင််း၊

• မတူညနသောအခမင်မျော်းက
နလ်းစော်းခြင််း၊

• စောြျျုပ်စောတမ််းမျော်းနင်အစရင်ြစောမျော်း
အပါအဝင် လူူ့အြွင်အနရ်း သတင််းအ
ြျက်အလက်မျော်းက ရောနြွနင်ခြင််း၊

• ကယ်ပင်ထင်ခမင်ြျက်မျော်းက
နြော်ခပနင်ခြင််း၊

• ဆ်းခြတ်ြျက်မျော်း ြျမတ်နင်ခြင််း၊ နဝ
ြေ်ပင််းခြော်းနင်စွမ််းကအသ်းခပျုနင်ခြင််း၊

• အပ်စြွွဲွံ့လပ်ငေ််းတွင်
ပူ်းနပါင််းလပ်နဆောင်ခြင််း၊

• လူူ့အြွင်အနရ်းြျျု်းနြောက်မှုမျော်းက

ဖပဿော ရဖြ ှင်ေးနုံင်ရသော
ကျွမ်ေးက င်မှုမ ောေး

• တက်ကကွစွော ော်းနထောင်ခြင််း၊
-

အဖပန့်အလှန့်

မှီတည့်ရနဖခင့်ေး နှငာ့့် အဖပန့်အလှန့်ဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး၊

• လူူ့အြွင်အနရ်းရှုနထောင် (၃) ြ (ဖပည့်သူ့ရ ေး ဘနင်
စ်းပွော်းနရ်း၊

ရမွေး ဘပါဖြစ့်ဖခင့်ေး၊

လွှရဖပဘင့်ေးြယ့် ှဘေး၍မ ဖခင့်ေး၊

စေစ်မျော်း
နင်ငနရ်းဆင်ရော၊

ကမ္ဘလိုေးဆိိုင့် ဘအရဖခခဖြစ့်ပပီေး

• ပဋပကခမျော်းနင်

ခပဿော

မျော်းက

နခြရင််းနင်ခြင််း၊
• ဒမကရ စီနည့်ေးက ဆ်းခြတ်ြျက်မျော်း

သောမေ်ခပစ်မှုမ ြွွဲခြော်းနင်ခြင််း၊

ြျမတ်နင်ခြင််းနင်

• ယတတကျကျနတွ်းနြေါ်နင်ခြင််း-

သန

ောတူညမှု

တည်နဆောက်နင်ခြင််း၊

အြျက်အလက်နင် ထင်ခမင်ြျက်က

• မမပါဝင်နေနသော စေစ်မျော်းနင် ြွွဲွံ့စည််း

ြွွဲခြော်းနင်ခြင််း၊

ပမျော်းတွင်လူူ့အြွင်အနရ်း

• အနခြအခမစ်မရစွွဲလမ််းခြင််းက

တ်းတက်

နကောင််းမွေ်နစရေ် အတွက် အစအစဉ်

သတခပျုမခြင််း၊

မျော်းနင် အစအမမျော်းခ မှတ့်ထော်းခြင််း

တန်ဖုားထ ားမှု/ အဖပြုံအမ
• မိမိကိိုယ့်နှငာ့့် အဖခဘေးသမ ဘေးအရပေါ် ရလေးစဘေးဖခင့်ေး၊

• မိမိလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးအတွက့် တဘဝန့်ယမှု ှိဖခင့်ေး

• မတကွဖပဘေးမှုကိိုတန့်ြိိုေးထဘေးဖခင့်ေး၊
• ကိိုယ့်ပိိုင့်အသိပညဘနှငာ့့် ကိိုယ့်တိိုင့်နာေးလည့်သရ
ရပါက့်မှု တည့်ရဆဘက့်ဖခင့်ေး၊

နှငာ့့် လမှုရ ေး တဘဝန့်ယမှုအသိ တည့်ရဆဘက့်ဖခင့်ေး၊
ဘ

• လူ့အခွငာ့့်အရ ေးတိိုေးဖမြှငာ့့်ရစဖခင့်ေးကိို ရထဘက့်ပာ့ရပေးနိိုင့်
သညာ့့် မိမိ၏ ကိိုယ့်ပိိုင့်အခန့်ေးကဏ္ဍနှငာ့့် စွမ့်ေး ည့်တွင့်
ယို ကည့်လဘဖခင့်ေး၊
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• အဖခဘေးသမ ဘေး၏ ရစာ့ရဆဘ့်မှုဖြစ့်ရစရသဘ အရ ကဘင့်ေး င့်ေး
မ ဘေးကိို သိ ှိ နာေးလည့်နိိုင့်ဖခင့်ေး၊

• စဘနာမှုနှငာ့့်

• မိမိနှငာ့့် အဖခဘေးသမ ဘေး၏ အရဖခအဖမစ့်မ ှိ စွလမ့်ေးမှု
မ ဘေးကိို သရ

• သိလိိုစိတ့် ှိဖခင့်ေး နှငာ့့် ပွငာ့့်လင့်ေးရသဘစိတ့်ထဘေး
စည့်ေးလိုေးညီညွှတ့်မှု

_

အခွငာ့့်အရ ေး

ဖငင့်ေးပယ့်ဖခင့်ေးခ ရသဘသမ ဘေးကိို ဝိိုင့်ေးဝန့်ေး ကညီရပေး

ဘရပါက့်ပပီေး ကိိုင့်တွယ့် ရဖြ ှင့်ေးနိိုင့်ဖခင့်ေး

မညာ့့် ကတိကဝတ့်

ပညောနရ်းအစအစဉ်သည် ရှုနထောင်အော်းလ်းက အနသအြျော

စနှုေ််းမျော်း နင် အရဖခခမမ ဘေး၊ ၎င််းတန
ို့ င် အတူရနသော

ဦ်းတည်နင်နစနရ်းအတွက်

အနခြြတေ်ြ်းမျော်းနင် ကောကွယ်နပ်းနသော ယနတရော်း

လူူ့အြွင်အနရ်း သင့်တန့်ေးရပေး

သမျော်းသည် ယင််းရှုနထောင် (၃) ြအော်း သင်ယူနရ်း ရည်ရွယ်

မျော်းက ော်းလည်နင်ခြင််းတို့ ပါဝင်သည်။

ြျက်မျော်း

ြ)

သတ်မတ်ခြင််းနင်

ပညောနရ်းအစအစဉ်မျော်း

လူူ့အြွင်အနရ်းမှတဆင်

ပညောနရ်းတွင်

-

တ်းတက် အနကောင်အထည်နြော် နဆောင်ရွက်ခြင််းတိိုတွင်

သင့်တန့်ေးရပေးသမျော်း၊ သင်ယူသူမျော်း နစ်ြက်စလ်း၏

အသ်းခပျုသင်သည်။

အြွင်အနရ်းမျော်းက

အမေ်တွင်

လူူ့အြွင်အနရ်းစောြျျုပ်

နလ်းစော်းသည်ေည််းခြင်

အော်းလ်း ှိ ရြဘ့်ဖပထဘေးနသော ဖပညာ့့်စိုကိုလသ
ို ညာ့့် ဗဟသတ

ကော်းခြင််း နင် သင်ယခူ ြင််းတို့ ပါဝင်သည်။

အစအလင် (သမ
ို့ ဟတ်) ထစောြျျုပ်မျော်းက အသ်းြျနင်နသော

ဂ္)

ကျွမ််းကျင်မှု

မမတို့၏အြွင်အနရ်းမျော်းက

အော်းလ်းက

သင်ယူသူမျော်းအနေခြင်

နင်လမ်မည် မဟတ်ရပ။ ထေည််းတူ
ထော်းအခမင်အော်းလ်းက

သရ

၎င််းတ၏
ို့
သန

အမေ်တကယ်

ော

တစ့်ထိိုင့်တည့်ေး

နခပောင််းလွဲနင်စွမ််းလည််း ရလမ်မည်မဟတ်နပ။ သင့်တန့်ေး
ရပေးသသည် သင်တေ််း၏ ဦ်းတည်ြျက်မျော်း၊ သင်တေ််းသော်း
မျော်း၏ သင်ယမ
ူ ှုလအပ်ြျက်မျော်း၊ နောက်ြအန ကောင််းအရော
တန
ို့ င် နလျော်ညစွော သင်တေ််းတွင် မည်သည်တက
ိို အရလေး
ထဘေး သင့် ကဘေးမည့်၊ မည်သည်တက
ိို
ြယ်ထော်းမည်က
နရွ်းြျယ်ရပါလမ်မည်။

ထန
ို့ ကောင်

ကဆ င်ရွက်မည်

ပညောရ ေးကဏ္ဍ (သုံို့မဟုံတ်) သင်တေ်ေး၏ ရည်ရွယခ
် က်နှင်
အညီ ထသင်ယနရ်းအြျက်မျော်းအော်း

ဦ်းတည်ထော်းရမည်

ခြစ်သကာ့သိို ပ၍လည််း နဇောင််းနပ်း ရြဘ့်ဖပ ထော်းရမည်ခြစ်
သည်။

ထခို့ ပင်

အသက်အ ွယ့်၊

၎င််းအြျက်မျော်းသည်

သင်ယူသူမျော်း၏

ရင်ကျက်မှုအဆင်ကွဲသို့နသော

အနခြအနေကလည့်ေး

ထင်ဟပ်နစသင်သည်။

နောက်ြ
လူူ့အြွင်

အနရ်းပညောနရ်း၏ သ်းခြော်း လကခဏောအော်း ခမင်သောနင်နစ
ရေ် သင်ယူနရ်း ရှုနထောင်တစ်စက မ ကောြဏ ထည်သွင််း က
သည်။

၎င််းက

လူူ့အြွင်အနရ်း

အရ ကောင်ေးပညောနရ်း၊

လူူ့အြွင်အနရ်းအတွက်

သင်

ပညောနရ်းတွင်

-

ြစော်းကျင်သ်းနင်သည်

အခပင် အခြော်းသူမျော်း၏ အြွင်အနရ်းမျော်းက နလ်းစော်း
ထေ််းသမ််းတတ်နစခြင််းတို့ ပါဝင်သည်။၁၀
“ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး၊
မ ဘေး”နှငာ့့်

တန့်ြိိုေးမ ဘေး/သရ

ပတ့်သက့်၍

ရသဘ့်လည့်ေး

ဘထဘေးအဖမင့်

ကိိုေးကဘေးမှုအခ ိုိ ွဲ့

“အရ ကဘင့်ေး” သည့်

ှိရန က
လွန့်ေးမ့်၏

သင့်ယရ ေးရှုရထဘငာ့့်မ ဘေးပါ အသိပညဘ ဆိိုသည့်နှငာ့့်
နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးစွဘ သက့်ဆိိုင့်သည့်။ “အတွက့်” သည့်
သင့်ယသမ ဘေးအဘေး ၎င့်ေးတိို သင့် ကဘေးခာ့သညာ့့်အရပေါ်
လက့်ရတွွဲ့ ဖပိုမလိုပ့်ရဆဘင့်လဘနိိုင့်ရစ န့်
ဖပိုလိုပ့်ဖခင့်ေးကိို

ဆိိုလိိုသည့်။

“မှတဆငာ့့်”

ည့် ွယ့်
သည့်

သင့်ယရ ေးပတ့်ဝန့်ေးက င့်နှငာ့့် သင့်ယရ ေး နည့်ေးလမ့်ေး
မ ဘေးသည့်လည့်ေး အမှန့်တကယ့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးကိို

ရလေးစဘေး ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးနိိုင့်ရစရ ေးကိို သင့်တန့်ေးရပေးသ
အရနဖြငာ့့်

ရသခ ဘရစသငာ့့်သည့်ဟို

ဤအရ ကဘင့်ေးကိို

လဘမညာ့့်အခန့်ေးတွင့်

ဆိိုနိိုင့်သည့်။
ှင့်ေးလင့်ေး

ရြဘ့်ဖပမည့်။

လူူ့အြွင်အနရ်း အတွက် ပညောနရ်း နင် လူူ့အြွင်အနရ်း
မှတဆငပ
် ညောနရ်း ဟ နြေါ်ဆ ကဖပ်း ကလသမဂ္ဂ၏ HRE
န ကညောစောတမ််း တွင် နြော်ခပပါရသည်က)

လူူ့အြွင်အနရ်းအရ ကောင်ေး

ပညောနရ်းတွင်

-

အသပညောမျော်းပပ်းနပ်းခြင််း၊ လူူ့အြွင်အနရ်းဆင်ရော
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ပုံ ၄ သင်ယန
ူ ရ်းပတ်ဝေ််းကျင်နင် ေည််းလမ််းမျော်း

လူူ့အြွငအ
် နရ်းအန ကောင််း ပညောနရ်း
လူူ့အြွငအ
် နရ်းမတဆင် ပညောနရ်း

တေ်ြုံေးမ ောေး/သ
ရ

ော

ောေးအဖမင်

လူူ့အြွငအ
် နရ်းအတွက် ပညောနရ်း
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လူူ့အခွင်အရ ေးအရဖခဖပြုခ ဉ်ေးကပ်ဖခင်ေး

အရ ေး သင်ယူသူမ ောေးသည် မည်ကွဲသုံို့

-

လူူ့အခွင်

င်ယသင်သေည်ေး?

ဟ လူူ့အြွင်အနရ်း ပညောနရ်းအော်း စေမူောခပ နြော်ခပ
ထော်းသည်။

သင်တေ််းဆရော၏ တင်ခပမည်အ ောခြင်သောမက မည်ကွဲသုံို့

လူူ့အခွင်အရ ေးအရဖခဖပြုခ ဉ်ေးကပ်ေည်ေး

တင်ခပမည်ခြင်လည််း သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း လွှမ််းမ်းနင်

သည် လူူ့အြွင်အနရ်းအရဖခခမမ ဘေးအော်း လက်နတွွံ့

သည်။ ဆလသည်မော သင်အနေခြင် အော်းလ်း ပါဝင်ခြင််း

စောသင်ြေ််း တွင် အသ်းြျနင်နစရေ်အခပင် ပညောနရ်း

အန ကောင််းနင် ြွွဲခြော်းမှုမရနစခြင််း အန ကောင််းက သင်တေ််း

အစအစဉ်မျော်း

သော်းမျော်းအော်း ော်းလည်နစလပါက သင်တေ််းတွင််း မမ၏

အတွက် လမ််းညွှေ်ြျက် ြျမတ်နင်ရေ်လည််း အကူအ

လပ်နဆောင်ြျက်နင် အစအစဉ်အကျင််းပပတမ
ို့
ထင်ဟပ်

ည နပ်းနင်န ကောင််း က DIHR မ နတွွံ့ရထော်းသည်။

ခပသနင်နပသည်။

တစ်ေည််းနခပောရနသော်

သင်အနေခြင်

သင်ယူသူမျော်းအော်း ပူ်းနပါင််းပါဝင်တတ်နသော နင်ငသော်းမျော်း
ခြစ်လောနစလလျှင် ၎င််းတ၏
ို့ ထင်ခမင်ြျက်မျော်းအော်း နြော်
ထတ်နင်ရေ်နင် အနတွွံ့အကကျုမျော်း မျှနဝနင်ရေ် နေရောနပ်း
သင်သည်။ ၎င််းက“နခပောသညာ့့်အတင််း နလျှောက်လမ််းခြင််း”
(walk the talk) သမ
ို့ ဟတ် “နဟောနခပောသည်အတင််း
ကျင်သ်းခြင််း”

(practice what you preach) ဟ

နြေါ်သည်။
ထန
ို့ ကောင်

ြျမတ်ခြင််း၊

မူလတွင် ြွွံ့ဖြျု်းနရ်းအစအစဉ်

(HRBA)

နစောင် ကည်ခြင််းတို့

က်တွင် အသ်းခပျုရေ်

ေည််းလမ််းတစ်ြအခြစ် စတင်ြွဲနသော်လည််း HRBA
သည်

လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်း

သတ်မတ်ခြင််း၊

လပ်နဆောင်ခြင််းအပါအဝင် လူူ့အြွင်အနရ်း အနကောင်
အထည် နြော်ခြင််းပစ အော်းလ်းအတွက်လည််း အသ်း
ဝင်သည် လမ််းညွှေ်ြျက်တစ်ြ ခြစ်န ကောင််း DIHR မ
နတွွံ့ရြွဲသည်။ HRBA မ အခိိုင့်အမဘ ရဖပဘဆိိုထဘေး
သည့်မှဘ

လူူ့အြွင်အနရ်းအန ကောင််း ြွွဲခြမ််းစတ်ခြော

လူူ့အြွင်အနရ်းသင်ယူနရ်းရှုနထောင်မျော်းအော်း

ော်းလည်နစခြင််း၊ အသနပ်းတင်ခပခြင််းတို့တွင် အခွင်

ကင်တွယ်အသ်းခပျုနင်ရေ် လူူ့အြွင်အနရ်း သင်တေ််းနပ်းသူ

အရ ေး ခစောေးခွင် ှသူမ ောေးနင် ၎င််းတို့ ြစော်းရပင်ြွင်မျော်း၊

သည်

ြေ်တ်းရမည်ခြစ်ဖပ်း

တောဝေ် ှသူမ ောေးနင် ၎င််းတို့တောဝေ် ဝတတရော်းမျော်းအော်း

ခမှင်တင်နသော သင်ယူနရ်း

စမတ်မျော်းအခြစ် မတ်ယူလပ်နဆောင်သင်သည့် ဟ၍

သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်တစ်ြက

လူူ့အြွင်အနရ်းက နလ်းစော်း
ေည််းလမ််းမျော်းက
HRE

န ကညောစောတမ််းတွင်

န ကညောစောတမ််း
သန

အသ်းခပျုရမည်ခြစ်သည်။
နင်

ကလသမဂ္ဂ

ဖြစ့်သည့်။ ဤအြျက်သည် လူူ့အြွင်အနရ်း ပညောနရ်း

“…ကမ္ောလူူ့အြွင်အနရ်း

နောက်ြအနခြအနေအရ ပညောနရ်းအစအစဉ်မျော်း အ

သက်ဆင်ရော

စောြျျုပ်မျော်း၊

ောတူညြျက်မျော်းရ အရဖခခမမ ဘေးက အနခြခပျုသည်”

တွက် ဦ်းတည်အပ်စမျော်း သတ်မတ်ခြင််းနင် အစအစဉ်
မျော်း ရ ေးဆွွဲတင်ခပရောတွင်လည််း စပ်ဆင်မှု ရသည်။

PANEL - လူူ့အြွင်အနရ်းအနခြခပျုြျဉ််းကပ်ေည််း အရဖခခမမ ဘေး
ပါဝင်လပ်နဆောင်ခြင််း (Participation)
တောဝေ်ြမှုနင် တရော်းဥပနဒစ်းမ်းနရ်း (Accountability and the Rule of Law)
ြွွဲခြော်းမှုကင််းခြင််း၊ တေ််းတူညမျှမှုရခြင််း နင် ထရလွယ်အပ်စမျော်း (Non-discrimination, equality & vulnerable groups)
စွမ််းနဆောင်ရည်ခမှင်တင်ခြင််း (Empowerment)
စေစ်နင် စနှုေ််းမျော်းအပါအဝင် လူူ့အြွင်အနရ်းမူန

ောင်သို့ ြျတ်ဆက်ခြင််းမျော်း (Linkages to the human rights framework-

system and standards)
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ယြအြေ််း အစတွင်လည််း လူူ့အြွင်အနရ်း ပညောနရ်းက

လူူ့အြွင်အနရ်း

ော်းလည်နစနင်ခြင််းနင်

သည်။ သို့နသော် ဤနေရောတွင်မူ ထအရဖခခမမ ဘေး

နယ

ပတ်သက်နသော

နဝါဟောရက

ိုယျအော်းခြင် တင်ခပထော်းသည်။

ထခို့ ပင်

ကျွမ််းကျင်သူမျော်းအော်း

သည် ညတူညမျှ အနရ်းပါ ကဖပ်းလျှင့် အခပေ်အလေ်

ကျွန်ပ်တို့သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းသည်

အော်းခြည်နပ်းလျက့် ရနေ ကသည်က မှတ့်ယူရမည်

မည်သည်

လူူ့အြွင်အနရ်းမျော်းက ဦ်းတည်ကင်တွယ်မည်.. စသည်ခြင်
လူူ့အြွင်အနရ်းစသတ်မတ်ြျက်မျော်းနင်

ဆက်စပ်နသော

သင်ယူရ ေး ည် ွယခ
် က်မ ောေးက ခ မတ်ရမည် ခြစ်န ကောင််း

ခြစ်သည်။

အရဖခခမမ ဘေး၏

အနစ်ြျျုပ်က လွယလ
် ွယက
် ူကူ
အလို့ငော

HRBA အကဖခခမမျ ား

သည်

လူူ့အခွင်အရ ေးမူရ

နင်

က်းကော်းနင်နစရေ်

ဤအြေ််းအဆ်းတွင်

တွင် လူူ့အြွင်အနရ်းအနခြခပျု ြျဉ််းကပ်ခြင််း အရဖခခမမ ဘေး
အစအစဉ်နရ်းဆွွဲခြင််း

ခြျုငသ်းသပ်ြျက်နင်
ဇယော်းတစ်ြခြင်

ရြဘ့်ဖပထော်းသည်။

HRBA မ အြင်အမောသတ့်မှတ့်ထဘေးပါသည်။ နောက်ဆ်း
နောက်ြဆက်စပ်ခြင််းရော

နတွွံ့နင်

ဆေ််းစစ်နလလောခြင််း၊

အနကောင်အထည်နြော်ခြင််း

ောင်၊ စေစ်နှင် စနှုေ်ေးမျ ားသုံို့ ခ တ်

ဆက်မှုမ ောေး

လပ်ငေ််းအခပင် နစောင် ကည် နလလော ဆေ််းစစ်အကွဲခြတ်

အခြော်းအရဖခခမမ ဘေးသည် လပ်နဆောင်မှုက ဦ်းတည် က

သည်အထ ပါဝင်နသော ပညောနရ်းအစအစဉ်လုံပ်ငေ်ေးစဉ်၏

နသော်လည််း ယြအရဖခခမသည် လူူ့အြွင်အနရ်း ပညော

အဆင်တင််းအတွက် လမ််းညွှေ်ြျက်တစ်ြသြွယ် နထောက်ပ

နရ်းအတွက် အနခြြအတ်ခမစ်ခြစ်သည်။ လူူ့အြွင်အနရ်း

နပ်းသည်။

အနကောင်အထည်နြော်မှုမျော်းအတွက်

လူူ့အြွင်အနရ်းအနခြခပျုြျဉ််းကပ်ခြင််း

အရဖခခမူသန

ော

တရော်းမျော်းက အတနကောက်အော်းခြင် PANEL ဟ မတ်ထော်း

ောတူည

ြျက်မျော်းပါ အပဒ်မျော်းနင် လူူ့အြွင်အနရ်းစနှုေ််းမျော်း)၊ ထ
နစောင် ကည်ယနတရော်းမျော်းနင်

အြင်

အမော ြျတ်ဆက်ထော်းသင်သည်။ လူူ့အြွင်အနရ်း ဆသည်
မော နလနပေါ်တွင် စ်းနမျောနေနသော လပသည် စတ်ကူ်းမျော်း

လဘမညာ့့်အပင််းတွင် HRE အနလအကျင်က စောသင်ြေ််း
အတွင််း

ပညောနရ်းအော်း လူူ့အြွင်အနရ်းစောြျျုပ်မျော်း (သန
စောြျျုပ်မျော်းအနပေါ်

နင်သည်။၁၁

လူူ့အြွင်အနရ်း

ကျင်သ်းရေ်အတွက်

HRBA

သက်သက်မဟတ်

အရဖခခမမ ဘေး၏

နင်ငတကော၊

နင်ငမျော်းအလက် သန

ထူ်းခြော်းခ က့်မျော်းက ခပေ်လည်သ်းသပ်နဆွ်းနနွ်းသွော်းပါမည်။
HRBA ၏ သက်နရောက်မှုက စမြျက် ြျမတ်ခြင််း မူန

ွဲ

ောင်

တစ်ရပ် အနေခြင် အခေ်ေး (၂) တွင် တင်ခပသွော်းမည်။

နဒသဆင်ရောနင်

ောတူထော်းသည် ြင်မောနသော လူူ့

တေ်ြ်းမျော်းအနပေါ် အနခြခပျုထော်းနသော တရော်းဝင်စောြျျုပ်
မျော်းခြစ်ပါသည်။ ယင််းစောြျျုပ်မျော်းက အတည်ခပျုလက်
မတ် နရ်းထ်းခြင််းအော်းခြင် နင်ငမျော်းသည် အြွင်အနရ်း

အတနကောက်မျော်းသည် ရှုပ်နထွ်းမှုမျော်းက ရ်းရင််းလွယ်ကူ

မျော်းက ခြည်ဆည််းနပ်းရေ် သန

နစနိိုင့်ဖပ်း မတ်သော်းလွယ်နသော်လည််း အတနကောက် PANEL

သို့ အနကောင်အထည်နြော် နဆောင်ရွက်နေန ကောင််း နစောင်

က

ကည်ြနင်သည် ယနတရော်းမျော်း ရသခ ဘမှုကိိုလည့်ေး သရ

ဤနေရောတွင်

၎င််းတ၏
ို့

အစဉ်လက်အတင််း

ယတတကျက

အသ်းမခပျု

အစဥ့်လိိုက့်ခြစ်မှုနင်

ွဲ

နောက်ြ

တညီ သည်။

ောတူည ကဖပ်း မည်ကွဲ

လူူ့အြွင်အနရ်းစေစ်သည်

ဘ

ကျွန်ပ်တို့၏

အနခြဆက့်စပ့်မှုရပေါ်မတည့်ကဘ တင်ခပသွော်းမည်ခြစ်သည်။

အလပ်နင်

အလ်းစနသော လူူ့အြွင်အနရ်းမျော်း ကွဲသပ
ို့ င် ထအရဖခခမ

တရော်းဝင်ခြစ်နစဖပ်းလျှင့် နကောင််းမွေ်နသောရည်ရွယ်ြျက်

မ ဘေးသည်လည််း

အဆင်ထက်က နကျော်လွန့်နစသည်။

မည်သို့

အခပေ်အလေ်

ြျတ်ဆက်ဖပ်း

အခပေ်အလေ် ဆက်စပ်မှုရသည်ကိို နြော်ခပမည်ခြစ်သည်။
သင်အနေခြင်

အရဖခခမတစ်ြ

သမ
ို့ ဟတ်

အခြော်း

တစ့်ခိုသည် အဘေးလိုေးကိို ဖြတ့်ရက ဘ့်လ က့် အနရ်းပါဆ်းနသော
အရဖခခမမ ဘေးအခြစ်ရသည်ဟ အသော်းနပ်းနခပောလ နသော

ကျွန်ပ်တို့

လူူ့အြွင်အနရ်းမူန

ောင်နင်

ြျတ်ဆက်မှုမျော်းသည်
ပါရနသော

သင် ကော်းနပ်းသည်

ကျွန့်ိုပ့်တိို

HRBA

အရောက

အရဖခခမ

ယြင်အပိိုင့်ေးတွင့် နြော်ခပ
ရလာ့လဘ

မှတ့်သဘေးခာ့သညာ့့်

လူူ့အြွင်အနရ်း ရှုနထောင်အရ ‘အသပညော' သမ
ို့ ဟတ်
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သင့်ယသမ ဘေးက မည်သည်က သင်ယူသင်သည် ဆသည်

စမတ်အခြစ် ထော်းခြင််း၊ လက်နတွွံ့ကျဖပ်း စတ်ဝင်

အ ဘကိို အသ်းခ ခြင််းခြင် ထင့်ဟပ့်ရစမည့် ဖြစ့်သည့်။

စော်းမှုရနသော အေ်းစပ်ဆ်း ဥပမောမျော်းက အသ်းခပျု

ထအရဖခခမမ ဘေးက

ခြင််းမော

လူူ့အြွင်အနရ်းတွင်

ဆိိုသည့်မော သင်အနေခြင်
မည်သည်

အသ်းခပျုခြင််း

သင် ကော်းနရ်းအပင််းမ ဘေးတွင်

လူူ့အြွင်အနရ်းအရ ကဘင့်ေး

သင့် ကဘေးမည့်၊

ဤအရဖခခမမ ဘေးက

အသ်းြျခြင််းပင်ခြစ်

သည်။ သင့်ယသမ ဘေး၏အရ ေးပါမှု၊ ၎င့်ေးတိ၏
ို ရနာက့်
ခ ဗဟိုသိုတနှငာ့့် အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးကိို မီေးရမဘင့်ေးထိိုေးဖပ

၎င််းသည် မည်သည်နေရောမ စတင်အနခြခပျုသည် ဆသည်

နိိုင့်သည့်။

က

ထို့

တင်ဖပခ က်မ ောေးခြင် လည််းနကောင််း၊ တစ်ဦ်းြျင််းစက

အတွက် (သင့် ကဘေး န့် ည့် ွယ့်ရသဘ) အြွင်အနရ်း စနှုေ််း

လည််း မမသည် မည်သူခြစ်န ကောင််း၊ သင်ယူနရ်း

မျော်းနှငာ့့်အတ နြော်ခပြွဲနသော HRBA အရဖခခမမ ဘေးပါဝင့်သညာ့့်

ဝေ််းကျင်သို့

သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍနှငာ့့် သင်ယူနရ်းရည် ွယြ
့် ျက် အလိုေးစို

ယူြွဲန ကောင််းနင်

က ဆက်စပ်ခြင််းအော်းခြင် ခပျုလပ်နင်သည်။ သက်ဆင်ရော

သည်က တင်ခပနင်ရေ် အြွင်အနရ်းနပ်းခြင််း ခြင်

ကွောဟ ြျက်မျော်းနင် အကကခပျုြျက်မျော်းကိို ဥပမောအော်းခြင်

လည််းနကောင််း၊ သင်ယူသူမျော်း၏ နောက်ြ ဗဟသတ

ကလသမဂ္ဂ သန

နင် အနတွွံ့အကကျုမျော်း၏ အနရ်းပါမှုက နလ်းေက်နစ

ရင််းရင််းလင််းလင််းခြစ်နေခြင််းက

ဆလသည်။

ောတူစောြျျုပ်ဆင်ရော အြွွဲွံ့ အစည််းစေစ်မ

တဆင်ခြစ်နစ သမ
ို့ ဟတ် ကလသမဂ္ဂ အထူ်းစစမ််း စစ်နဆ်း
နရ်းကယ်စော်းလယ်မခြစ်နစ နတွွံ့ရနင်သည်အခပင် စောြျျုပ်
ပါ အမေ်တကယ်အြွင်အနရ်းမျော်းက စောသင်ြျေ် တစ်ြလ်း
တွင်

တင်ခပခြင််း၊

သမ
ို့ ဟတ်

တင့်ဖပဖခင့်ေးတို့ခြင်လည််း

တစ်စတ်တစ်ပင််းတွင့်

နတွွံ့နင်သည်။

သင်ယူသူမျော်း

သည့် လူူ့အြွင်အနရ်းစေစ်တွင့် လူူ့အြွင်အနရ်းမ ဘေး ဖမိုပ့်ဝင့်
စွခိိုင့်နေသည့်ကိိုသတခပျုမနစသင်သည်။

ထို့နောက်

ယင််းစေစ်အတွင််း ရမဘင့်ေးနှင့်လမ့်ေးညွှန့်နင်မည် ကျွမ််းကျင်မှု
မျော်း တည်နဆောက်နပ်းခြင််းနင် အသ်းခ နိိုင့်ရစ န့်လည််း
လပ်နဆောင်နပ်းသင်သည်။
လူူ့အြွင်အနရ်းစေစ်သို့

သင်တေ်ေးသောေးမ ောေး၏

မည်သည်

နောက်ြအရင််းအခမစ်မျော်း

မမမည်သို့

အလ်းစ

ပါဝင်နဆောင်ရွက်နင်

သည်။
ရပ်ပတ်ဝေ််းကျင်သည်လည််း အနရ်းပါလဖပ်း နြော်နရွ
သောယောနသော သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်တစ်ြအခြစ် သင်
ယူသူမျော်းအော်း နလ်းစော်းခြင််း နင် ၎င််းတို့အော်း ပါဝင်
ကကျု်းပမ််း အော်းထတ်နစလနသောဆနဒရခြင််းတက
ို့ နြော်
ခပသည်။ ကျင််းပရောနေရောအြင််းအကျင််းသည် သေို့်
ရင််းသပ်ရပ်နေရမည်။ ဆလသည်မော ပမောခပနသော်
စော်းပွွဲနပေါ်ရ ပေ််းအလမျော်း၊ နကော်ြ နင် လက်ြက်ရည်၊
အစဘနခပမေို့်မျော်း၊

ခြစ်နင်ပါက

ခပင်ဆင်ထော်းခြင််းခြစ်သည်။
ြျတ်ဆက်ခြင််းသည်

ရစရစစပ်စပ်

နေို့လည်စောကပါ

အြျေ်ဇယော်းတွင်

လ

နလောက်နသော ော်းြျေ်မျော်းပါဝင်ရမည်ခြစ်ဖပ်း ကျင််းပ

လွှမ််းခြျုနသော လူူ့အြွင်အနရ်းက ခြစ်ရပေါ်ရစသည့်။ ၎င့်ေးတွင့်

ရောနေရောသည်

လွဲရဖပောင်ေး၍ မ ဖခင်ေး၊ ြယ်

သွော်းလောနင်နသော၊ ရောလွယ်နင်နသောနေရောလည််း ခြစ်

ုံတ်၍မ ဖခင်ေး၊ အဖပေ်အလှေ်

မှီတည်ရေဖခင်ေးနှင်

အဖပေ်အလှေ်

ထင့်ဟပ့်ရစလ က့်

PANEL

ဆက်စပ်ဖခင်ေး

အနခြြမမျော်း

တက
ို့

ပါဝင့်ရသဘ

လပ်နဆောင်မှု နရ်းရှု အရဖခခမမ ဘေးအခြစ် ထင်ဟပ်နစသည်။

ပူ်းနပါင််းပါဝင်ခြင််းနင် စွမ််းနဆောင်ရည်ခမှင်တင်ခြင််း သည်
တစ်ြနင်တစ်ြ

တွွဲဆက်နေဖပ်း

ကျင်သ်းရောတွင်လည််း

မျော်းစွောြျတ်ဆက်နေသည်။

လူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းက
သင်ယူသူ၏

လက်နတွွံ့ကျင်သ်းရော

အနတွွံ့အကကျုမျော်း၊

ထင်ခမင်ြျက်မျော်းက

လက်နတွွံ့

ဗဟခပျုကော

တွင်

လွယလ
် ွယ်ကူကူခြင်

ရေ်လသည်။ အေည််းဆ်းမဟတ်နသော်ခငော်း နောက်ဆ်း
အနေခြင်

အထူ်းလအပ်ြျက်ရသည်ပါဝင်သူမျော်း

အတွက် အခြော်းရွယ်တူအနပါင််းအပါမျော်းနင် လက်
ရည်တူ

ပူေးရပေါင်ေးပေါဝင်ဖခင်ေးနှင် စွမ်ေးရဆောင် ည်ဖမြှင်တင်ဖခင်ေး

ပါဝင်သူမျော်း

တနခပ်းည

ပါဝင်လပ်ကင်နင်နစမည်

အစအစဉ်မျော်းကပါ

ထည်သွင််း

(ြွွဲခြော်းမှုကင််းခြင််း၊

တေ််းတူ

ထရလွယ်အပ်စမျော်းအန ကောင််း

ထော်းသင်သည်
ညမျှမှုရခြင််းနင်

နဆွ်းနနွ်းနသောအြါ

ပါဝင်လောမည် နြါင််းစဉ်တစ်ြ ခြစ်သည်)။

ဗဟသတမျော်းနင်

အခပေ်အလေ်ပါဝင်လပ်နဆောင်နသော

သင်ယူနရ်း

သင်ြေ််းစောမျော်း၏

ေည််းလမ််း မျော်းစွောခြင် သင်ယူသူမျော်းက ပါဝင်လပ်
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၁

နဆောင်နစခြင််း၊ သင်ယူသူမ ောေး၏ တင်ဖပ ှင်ေးလင်ေးခ က်မ ောေး

မျှတသင်တင်လက်ြနင်နသော စည််းမျဥ့်ေးမျော်း ြျမတ်

မ တဆင် ၎င််းတို့ ကယ်တင် သင်ယူနရ်းခြစ်စဉ်အတွက်

ဖပ်း ထစည််းမ ဥ့်ေးမျော်းအတင််း လက်နတွွံ့ လက်ော

တောဝေ်ရသူမျော်း အခြစ်လပ်နဆောင်ခြင််းမော

ထအရဖခခမ

နဆောင်ရွက်မှုပင် ခြစ်သည်။ ဤအရဖခခမက သင်ယူ

အြက်အခရသူမျော်းက

ရ ေးဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေးလပ်ငေ််းစဥ့်၏ အစပင််းတွင် ကျင်သ်း

ရစာ့စပ့်ကညီရပေးသငာ့့်ပပီေး ၎င််းတို့၏ပူ်းနပါင််းပါဝင်မှုက အသ

သင်သည်။ သမ
ို့ သော သင် ကော်းနရ်းရည်ရွယ်ြျက်မျော်း

အမတ်ခပျုကော သင်ယူသူမျော်း၏ထင်ခမင်ြျက်မျော်း၊ အကကခပျု

က ရင််းရင််းလင််းလင််း ြျမတ်ခြင််း၊ ထ ရည်ရွယ်ြျက်

ြျက်မျော်းက ော်းနထောင်ခြင််း၊ တခို့ ပေ်ခြင််းတိို ခပျုလပ်နင်

မျော်းက သင်ယူသူမျော်း၏ လအပ်ြျက်မျော်းနင် ြျတ်

သည်။

ဆက်ခြင််း၊

မ ဘေးက

အသ်းခပျုခြင််းခြစ်သည်။

သင်ယူသူမျော်းအဘေး

တောဝေ်ရသူမျော်း

သမ
ို့ ဟတ်

ထသင် ကော်းနရ်းရည်ရွယ်ြျက်မျော်းက

NGOs မျော်းထသို့ သွော်းနရောက်အနတွွံ့အကကျုယူကော မျက်နာ

သင် ကော်းနရ်းအစအစဥ့်နင်

ြျင််းဆင် အတူနဆွ်းနနွ်းြွင်ရနင်နရ်းအတွက် အြွွဲွဲ့အစည်ေး

ထင်ဟပ်နစခြင််းတို့အတွက် အကူအည ခြစ်နစနင်ဖပ်း

မ ောေးသို့ုံသွောေးရ ောက်ရလလောရေ် စစဉ်ခြင််းသည်လည််း အကက

သင်ယူသူမျော်း၏ လအပ်ြျက်မျော်းက ပမ ရင််းလင််း

နကောင််းတစ်ြ ခြစ်သည်။

ော်းလည်နစနိိုင့်နသော သင် ကောနရ်း အစအစဉ်မျော်း

ပါဝင်သူမျော်း၏
လက်ဝယ်ရ

အြေ််းကဏ္ဍမျော်းသည်

အြွင်အနရ်း

သူမျော်းအခြစ်လည််းရကဘင့်ေး

နင်ငကယ်စော်း

တောဝေ်ရသူမ ဘေး အခြစ် လည််းနကောင််း ရနေနင်န ကောင််းက
နဆွ်းနနွ်းရင််းခပခြင််း၊ ၎င််းတို့ တစ်ဦ်းြျင််းအလက် လူူ့အြွင်
အနရ်းက လက်ောဖပ်း လက်ြကျင်သ်း နဆောင်ရွက်နင်နစ
ခြင််းသည် ဤအနခြြမမ ဘေး နင် နောက်ဆက်တွွဲ လက်ော
ကျင်သ်းခြင််းအတွက် အလွေ်အနရ်းကက်းသည်။ သင်ယူသူ
မျော်းအော်း ၎င််းသင်ယူြွဲသည်အရောက မည်သမ
ို့ ည်ပ လပ်
နဆောင်နင်န ကောင််း အကကခပျုြျက်မနပ်း

ွဲ ြျေ်မထော်းသင်

ပါ။ တောဝေ်ရသူမျော်း၊ အြွင်အနရ်း ြစော်းြွင်ရသူမျော်းနင်
၎င့်ေးတိကိ
ို ိုယ့်စဘေး အခွငာ့့်အရ ေးရတဘင့်ေးဆိိုရပေးသ NGOs မျော်း
အော်း သင် ကော်းနရ်းအစအစဉ်တစ်ြတည််းတွင် သင်ယူသူ
မျော်းအခြစ် အတူပါဝင်နစခြင််း၊ သတ
ို့ ည််းမဟတ် သ်းသန့်
နဆွ်းနနွ်းပွွဲတစ်ြတွင် ၎င််းတို့အော်း နတွွံ့ဆနဆွ်းနနွ်းနစခြင််း
သည် အကျျု်းရနစသည်။ ဤသို့လပ်နဆောင်ခြင််းသည် အတူ
ပူ်းနပါင််း နဆောင်ရွက်နင်သည် အြွင်အလမ််းမျော်း ြေ်တ်းနင်
ရေ်နင် သင် ကော်းနရ်းအစစဉ်ဖပ်းသွော်းသည်တင် သင်ယူသူ
မျော်းအနေခြင်နောက်ပင််းတွင်
နဆောင်နင်နသော

ဆက်လက်ပါဝင်

လမ််းန ကောင််းမျော်းက

လပ်
ှန
ိ စရေ်

အကူအညခြစ်နစသည်။

အြွင်အနရ်း

ပညောနရ်းတွင်

ညှနိှုင့်ေး

အြေို့်သင်ခြစ်နစသည်။

လပ်ကင်နိိုင့်နစရေ်

သရ
ို့ ောတွင် ထိိုသိို ဖပိုလိုပ့်

ဖခင့်ေးသည့် (မလစီစဥ့်ထဘေးသညာ့့်) သင့်တန့်ေး အစီ
အစဥ့်ကိို

စွန့်လွှတက
့် ဘ

သင့် ကဘေးရ ေးအစီအစဥ့်

အသစ့်မ ဘေး ခ မှတ့် မည့်ဟို မဆိိုလပ
ိို ါ။ သင့်တန့်ေး
သိမဟို
ို
တ့် သင့်ခန့်ေးစဘ အစတွင့် သင့် အသိုေးဖပိုခာ့ရသဘ
အရဖခအရနရစာ့ငိုစွဘဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘခ က့်သည့် လမ့်ေး
ရ ကဘင့်ေးမှန့်ရပေါ်သိရ
ို ဘက့်ရအဘင့် လမ့်ေးဖပခာ့ပပီေး ဖြစ့်
ရလသည့်။ ထိိုရ ကဘငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ လိိုအပ့်
ခ က့်မ ဘေးအ
ဥပမဘမ ဘေး

သင့်တန့်ေးတွင့် အသိုေးဖပိုမညာ့့် ဖြစ့် ပ့်
ရဖပဘင့်ေးလအသိုေးဖပိုဖခင့်ေး၊

သင့် ကဘေး န့်

ဖပင့်ဆင့်ထဘေးသညာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ကိစစ ပ့်မ ဘေးကိို
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ လိိုအပ့်ခ က့်နှငာ့့် ရလ ဘ့်ညီစွဘ
အခ န
ိ ့် အတိိုေးအရလ ဘာ့ ဖပိုလိုပ့်သင့် ကဘေးဖခင့်ေး၊ သိမ
ို
ဟိုတ့်

သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍသစ့်

ထပ့်တိိုေးသင့် ကဘေး

ဖခင့်ေးတိို ရဖပဘင့်ေးလလိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်သည့်။ ထို့န ကောင်
သင်တေ််း သမ
ို့ ဟတ် နဆွ်းနနွ်းပွွဲ မတိိုင့်မီ (နင်/
သမ
ို့ ဟတ်)
အစတွင်
ဖခင်ေးသည်

သင်တေ််း

သမ
ို့ ဟတ်

နဆွ်းနနွ်းပွွဲ၏

သင် ကောေးရ ေးလုံအပ်ခ က်မ ောေး
အနရ်းပါလဖပ်း

ဆေ်ေးစစ်

သင်ယူသူမျော်းမလည််း

၎င််းတို့ လအပ်ြျက်မျော်းနင်ကက်ညနသော သင်တေ််း
တစ်ြပြ
ို့ ျနပ်းနင်ရေ်

တောဝေ်ခမှုနှင် တ ောေးဥပရေစုံေးမုံေးရ ေး
အကျယ်တဝင်နခပောရသည်ရနသော်

ခ မှတ့်ဖခင့်ေးအတွက်

နဆွ်းနနွ်းပွွဲမျော်းတွင်

ဤအရဖခခမကိို

လူူ့

အသ်းခပျုခြင််းဆိိုသည့်မော

နတောင််းဆနင်နပသည်။

သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းအော်း
သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းသည်

အန ကောင််းအရောပင််းနင် လပ်ငေ််းစဉ်ပင််းက ပါဝင်
သူမျော်းကယ်တင် အနကောင်အထည်နြော်နသော စဥ့်
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ဆက့်မဖပတ့်

အကွဲဖြတ်ဖခင်ေးမ ောေး

တောဝေ်ြ

က နြော်ခပနသော လပ်နဆောင်ြျက် စမြျက်မျော်းက

သငာ့့်သည်။ ဥပမောအနေခြင် နဆွ်းနနွ်းပွွဲဖပ်းနောက် (ရဆွေး

နရ်းဆွွဲရောတွင်ခြစ်နစ၊ ဝင််းဝေ််းကူညခြင််းခြင် နောက်

ရနွေးခ န
ိ ့်၊ ခပေ်လည်သ်းသပ်ြျေ်မျော်းက ြျေ်လပ်၍) သင့်တန့်ေး

ထပ် နခြလမ််း အဖြစ့် နရွ်းခ ယ်နင်သည်။

တစ့်ရနခ င့်ေးစီ၏ အစ၊
သမ
ို့ ဟတ်

မတဆင်

က့်သတတပတ့် အဆိုေးတွင့်ဖြစ့်ရစ၊

သင်တေ််းတစ်ြလ်း၏

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးကိို

အဆ်းတွင်ခြစ်နစ

ခပျုလပ်နင်သည်။

ပညောနရ်း

ဆင်ရောလပ်နဆောင်မှုမျော်းနင် စပ်လျဉ််း၍ ဤအရဖခခမမော
သင်နခပောခာ့သည်က
န ကောင်

လက်နတွွံ့ကျင်သ်းခြင််း

ရ ှွဲ့တွင့်ရြဘ့်ဖပခာ့ရသဘ

ခြစ်ရသဘ

အဖခဘေးအရဖခခမမ ဘေး

ကလည််း လက်ောခြင််းပင် ခြစ်သည်။

မေက်ပုံင်ေးသင်ခေ်ေးစောလှုပ် ှောေးမှုသည် ထအြျက်မျော်း
စွောက

တစ်ြျေ်တည််းတွင်

နခြရင််းရပေးနင်သည်။

သင်ယူသူမျော်းသည် မေက်ပင််း သင်ြေ််းစောက (က)
ပါဝင်သူမျော်း၏

အဓကသင်ယူနရ်းအြျက်မျော်းက

နြော်ခပကော အဆပါ အြျက်မျော်းက ၎င််းတို့ နေထင်ရော
ပတ်ဝေ််းကျင်တွင် မည်ကွဲသို့ အသ်းခပျုနင်န ကောင််း၊
(ြ) နောက်နေို့အတွက် ကကျုတင်၍ အကကခပျုြျက်မျော်း

သင်ယူသူမျော်းအော်း သင် ကော်းနရ်းလပ်ငေ််းစဉ်နင် သင်တေ််း

နပ်းခြင််းနင် ဆေ််းစစ်သ်းသပ်ခြင််း၊ (ဂ္) ၎င််းတအ
ို့ ော်း

(သ)ို့ နဆွ်းနနွ်းပွွဲ၏ ရလောဒ်အတွက် အခပေ်အလေ် တောဝေ်ြ

လှုွံ့နဆော်သူအခြစ် လပ်နဆောင်နစခြင််း စသည်ခြင်

မှုရနစရေ် လည််း ခပျုလပ်နပ်းရမည်။ ယြင်အရဖခခမက

အြွွဲွံ့ငယ်နလ်းမျော်းြွွဲကော အလည်ကျလပ်ကင်ရသည်။

ဦ်းတည်ြွဲသကာ့သိို သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းသည် လမ််းန ကောင််း

ဤလပ်နဆောင်မှုသည်

က ခပနပ်းသင်ရသောမက ပူ်းတွွဲလပ်ငေ််းစဉ်တွင် ပါဝင်နင်ရေ်

န ကောင််းအနပေါ်

နင် တောဝေ်ြမှုရနင်ရေ် အြွင်အလမ််းခြစ်နစနသော အနလ

ခြစ်နစရေ် အကူအညခြစ်နစဖပ်း သင်ယူသူမျော်းအော်း

အကျင်မျော်းကလည််း တည်နဆောက်နပ်းသင်သည်။ ပါဝင်သူ

ပညောနရ်းအစအစဉ် တ်းတက်နရ်းနင် လူတင််း ဆက်

မျော်းမ တက်ကကွစွောပါဝင်ခြင််း၊ တစ်ဦ်းနင် တစ်ဦ်း ော်းနထောင်

လက် သင်ယူနရ်းအခပင် သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်နကောင််း

နပ်းခြင််း နင် စကော်းမနခပောမ လက်နထောင်နမ်းခမေ််းခြင််း၊

တစ်ြ

သမ
ို့ ဟတ် သင်ယူသူမျော်း (သို့) ပညောနပ်းသူမျော်းမ သင်နတော်

ခြစ်သည်။

ဖပ်း

လအပ်သည်ဟထင်နသော

အခြော်းနသော

စည််းမျဉ််း

အြျက်မျော်း - စသည့်ခြင် သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်အတွက်
အရဖခခစည်ေးမ ဉ်ေးမ ောေး (Ground Rules) က အတူတကွ
သန

ောတူသတ်မတ်ခြင််း ခပျုလပ်နင်သည်။ ဤေည််းအော်း

ခြင် တောဝေ်ယူမှုအော်း သင်တေ််းသော်းမျော်းနင် မျှနဝကော
အော်းလ်းသည် လပ်ငေ််းစဉ်အတွက် အခပေ်အလေ်တောဝေ်ယူ
ခြင််းခြစ်သည်။

ပညောနရ်းအစအစဉ်

ပမေ်တို့ခပေ်ဖခင့်ေး

ြေ်တ်းနရ်းအတွက်

လမ််း

နည့်ေးလမ််းတစ်ြ

ပူ်းတွွဲတောဝေ်ရနစခြင််း

ဤအရဖခခမမ ဘေးနင် စပ်လျဉ််းနသော သင်ယူနရ်းက
ဦ်းတည်သည် ဝေ််းကျင်နကောင််းတစ်ြကိို ြေ်တ်းရော
တွင် သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းသည် မမတို့၏ကယ်ပင်
အြေ််းကဏ္ဍကလည််း ထည်သွင််းစဉ််းစော်းသင်သည်။
ဆလသည်မော ဥပမော အော်းခြင် မမတသ
ို့ ည် အြျေ်မေ်
နရောက်ဖပ်း

အလပ်ခြစ်နသော

အြျေ်ဇယော်းမျော်းနင်

လနလောက်နသော ော်းြျေ် တက
ို့ သတ်မတ်ကော အြျေ်

ယြင်အရဖခခမမ ဘေးတွင်နြော်ခပြွဲသည်ေည််းတူ

ပညောနရ်း

က စမြေို့်ြွွဲတတ်ရမည်။ Powerpoint နင် အသပိိုင့်ေး

သင်ြေ််းစောတွင် တောဝေ် ှသူမ ောေးနင် အခွင်အရ ေးခစောေးခွင်

ဆင်ရော ပစစည််းမျော်းအပါအဝင် ပစစည််းကရယောမျော်းက

ှသူမ ောေးအန ကောင််း

နဆွ်းနနွ်းခြင််းခြင်

ဤအရဖခခမက

သင်ြေ််းစောမစတင်မီ အဆင်သင်ထော်းရရမည် ခြစ်ဖပ်း

နြော်နဆောင်နင်ဖပ်း သင်ယူသူမျော်း၏ အြေ််းကဏ္ဍနင် ၎င််းတို့

စောရွက်စောတမ််းမျော်းကလည််း အြျေ်မ အဆင့်သင်

ေယ်ပယ်တွင် လူူ့အြွင်အနရ်း ခမှင်တင်နင်ခြင််းတို့ မည့်သိို

ခပျုလပ်ထော်းရမည်ခြစ်သည်။ ဤသခို့ ပျုလပ်ခြင််းသည်

လပ်နဆောင်နင်သည် ကိို စစ့်ရဆေးနိိုင့်သည့်။ သင်အနေခြင်

မမ ၏

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ သင်တေ််းအစအစဉ်မျော်း စစဉ်ရောတွင်

အတင််း ကယ်တင် လက်ောကျင်သ်းခြင််းက ခပသရော

ခြစ်နစ၊ သင်ြေ််းစော သမ
ို့ ဟတ် သင်တေ််းဖပ်းဆ်းဖပ်းနောက်

နရောက်ဖပ်း

လူူ့အြွင်အနရ်းနင်စပ်လျဉ််း၍ မည်သလ
ို့ ပ်နဆောင်နင်သည်

အစဉ်အစတွင်

တောဝေ်ြမှုရခြင််းနင်

မမသင် ကော်းသည်

သင်ယူသူမျော်းကလည််း
၎င််းတို့သန

ောတူ

သင်တေ််းအစ
ထဘေးြွဲသည်

25

၁

အတိိုင့်ေး

လပ်နဆောင်ရေ်

အော်းနပ်းရောလည််း

နရောက်နစ

သင်ယသူမျော်းအ ကော်းရ အနခြြ အစွွဲလမ််းမျော်းနင်

သည်။

ြွွဲခြော်းမှုရသည်ပစတို့က ရင်ဆင် နခြရင််းနင်နရ်းက

ခွွဲဖခောေးမှုကင်ေးဖခင်ေး၊ တေ်ေးတူညီမျှ ဆက်ဆဖခင်ေး နှင်

ှ

လွယအ
် ုံပ်စုံမ ောေး
ဤအရဖခခမက ပညောနရ်းဆိိုင့် ဘ လက်နတွွံ့နဆောင်ရွက်မှု
မျော်းတွင်

အသ်းခပျုလျှင်

မသေ်စွမ််းပဂ္ဂျုလ်၊

လူေည််းစမျော်း၊

သက်ကက်းရွယအ
် နင်

အမျျု်းသမ်း၊
ကနလ်းသူငယ်

စသည် ထရလွယ်အပ်စမျော်းအခပင် လူမျျု်း၊ တင််းရင််းသော်း၊
ောသောနရ်း နင်

ောသောစကော်းဆိိုင့် ဘအပ်စမျော်း၊ လင်စတ်

လည််း အနလ်းထော်း အော်းစက်ထတ်သင်သကာ့သိို ယဉ်
နကျ်းမှုနင် လူမှုနရ်းနောက်ြအနခြအနေတက
ို့ လည့်ေး
အထူ်းအနလ်းထော်း

ထည်သွင််း

ဥပမောအော်းခြင်ဆလျှင်

စဉ််းစော်းသင်သည်။

သင်အနေခြင်

အပ်စလက်

လပ်ကင်ခြင််းအတွက် အပ်စမျော်းြွွဲွံ့နပ်းခြင််းနင် အပ်စ
အလက်နဆွ်းနနွ်းမှုမျော်းတွင် ပါဝင်သူမျော်းမ ဝင်နရောက်
နဆွ်းနနွ်းနစခြင််းမျော်း လပ်နဆောင်နင်သည်။

တမ််းညွတ်မှုနင် လင်ဝနသသသတ်မတ်မှုတို့အပေါ် ကယ်စော်း

မှတ့်သဘေး န့်မော

ခပျုနသော ကယ်စော်းလယ်မျော်းခြင် ပါဝင်သူမျော်း စလသည်

ဆက်ဆခြင််းဆရော၌

မတူကွွဲခပော်းနသော အပ်စတစ်ြအော်း မည်သစ
ို့ ဥ့်ေးစဘေးြွွဲွံ့စည််း

တူညစွော ဆက်ဆရမည်ဟ မဆသောနပ။ ဥပမောအော်း

နင်သည်က ဖပသ ဘ ရ ဘက့်ရပသည့်။

ခြင် အမျျု်းသမ်းမျော်း သမ
ို့ ဟတ် တင််းရင််းသော်း လူေည််း

ဦ်းတည်မည်အပ်စမျော်းနင် နရွ်းြျယ်မည်စနှုေ််းမျော်း သတ်
မတ်ရောတွင် မတူကွွဲခပော်းနသော နတွ်းနြေါ်မှုက စမတ်အခြစ်
အသ်းခပျုရေ် လအပ်သည်။ သို့နသော် အစအစဉ် ြတ်နြေါ်
ြျက်သည် ထရလွယ် အပ်စမျော်းထသို့ မည်ကွဲသို့ နရောက်ရ
ဖပ်း အောရစက်မှုခြစ်နစမည်က မမအနေခြင် စဉ််းစော်းသင်
သည်။
နသော

အြျျုွံ့နသောအပ်စမျော်းအနပေါ်
သမ
ို့ ဟတ်

ြွွဲခြော်းမှုခြစ်နစနင်

အခြော်းသူမျော်းအတွက်

မနကျော်လွှော်း

နင်နသော အတော်းအဆ်းမျော်း ခြစ်နစနင်မည် မလအပ်နသော
နရွ်းြျယ်မှု စနှုေ််းမျော်းက မြျမတ်မနစရေ် သတထော်းရ
မည်ခြစ်သည်။ ထေည််းတူ ဥပမောအော်းခြင် အထူ်းအစော်း
အနသောက်ပစ သမ
ို့ ဟတ်

ောသောနရ်း လအပ်ြျက်မျော်း

ကွဲသန
ို့ သော သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ အထူ်းလအပ်ြျက်မျော်း၊

ပါဝင်သူမျော်းက

တေ််းတူ ည့်တူ

၎င််းတို့အော်းလ်းက တနခပ်းည

စမျော်းထမ အကကဉောဏ်မျော်းက ရလလျှင် ၎င််းတအ
ို့ ော်း
အထူ်းထည်သွင််း နေရောနပ်းခြင််း၊ သင်တေ််း၌ ၎င််းတို့
ဝင်နရောက်နဆွ်းနနွ်း စကော်းနခပောြွင်မရသည်ဟ ြစော်း
မပါက မမအနေခြင် ကော်းဝင်နကောင််းလည််း ဝင်ရနင်
သည်။

ပါဝင်သူအပ်စမျော်းသည်

မည်မျှ

ကွွဲခပော်း

ခြော်းော်းန ကောင််းနင် ၎င််းတို့ အော်းလ်းတွင် မတူကွွဲခပော်း
နသောလကခဏောမျော်း ပင်ဆင် န ကောင််းတက
ို့
ထင်ရော်း
နစရသည်။ ထရည်ရွယ်ြျက်က ရရနစသည် လပ်
နဆောင်မှုတစ်ြမော ပါဝင်သူမျော်းအော်း ၎င််းတက
ို့ ယ်ပင်
မ ြုေးရုံေးအကဆ င်အကယ င်

အစဥ်အလ (coat

of

arms) ခြင် ကယ်တင်ကယ်ကျ မတ်ဆက်နစခြင််း ပင်
ခြစ်သည်။

သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် မသေ်စွမ််းမျော်း သမ
ို့ ဟတ် ပညော

သင်ယူသူမျော်းမ စောသင်ြေ််းအတွင််းသို့ ယူနဆောင်လော

နရ်းအစအစဉ်ြျမတ်ရောတွင် ထည်သွင််း စဉ််းစော်းသင်နသော

မည်

အနခြအနေ (သ)ို့ အထူ်းလအပ်ြျက်မျော်း ရြွဲပါက ၎င််းတက
ို့

ရည် အစရသည် ပါဝင်လောမည် ကွွဲဖပဘေးနသော အရင််း

သတထော်းကော ထည်သွင််း စဉ််းစော်းထော်းရမည်။

အခမစ်မျော်း နင် ယင််းတို့အနပေါ် မမ မည်သို့ တင်ခပ

သင်ယူနရ်းပတ်ဝေ််းကျင်တွင် တေ််းတူညမျှစွဘ ဆက်ဆမှုကိို
ကျင်သ်းခြင််းဆိိုသည့်မော

ပါဝင်သူအော်းလ်းအော်း

၎င််းတို့

တတ်စွမ််းသည် ေည််းလမ််းမျျု်းစခြင် ပါဝင်လပ်နဆောင်နင်
နသော တူညသည် အြွင်အလမ််းမျော်း ရနသော နေရောတစ်ြ
ြေ်တ်းခြင််းခြစ်သည်။
အနေခြင်

ထန
ို့ ကောင်

သင်တေ််းနပ်းသူမျော်း

ထရလွယ်အပ်စမျော်း

ပါဝင်နင်နရ်းအခပင်

ောသောစကော်း၊ ရ်းရောဓနလမျော်း နင် စွမ််းနဆောင်

နဆွ်းနနွ်းမည်က

ပညောနရ်းအစအစဉ်

သမ
ို့ ဟတ်

သင်ြေ််းစော မတင်ြင် ကကျုတင်ကော စဉ််းစော်းရမည်။
ထအ
ို့ တွက် ရ်းရင််းနသောေည််း တစ်ြမော energizers လှုွဲ့ရဆော်ရ ေးလုံပ်ရဆောင်ခ က်မ ောေး

က

စတင်

အသ်းခပျုခြင််းခြစ်သည်။ ဥပမောအော်းခြင် နင်ငမျော်းစွော
ပါဝင်နသောအပ်စမျော်းတွင် မမတို့၏နင်ငနတော် သြျင််း
က အော်းလ်း တစ်ဖပျုင်ေက် သဆခြင််း သမ
ို့ ဟတ်
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နင်ငအြွွဲွံ့တစ်ြမ
ကခပခြင််း

မမတို့နင်င၏

သမ
ို့ ဟတ်

ရ်းရောအက

ကျေ်အပ်စမျော်းအော်း

တစ်ြက

သပ့်ြျက်က

ထအကက

သင်နပ်းခြင််းတို့ ခပျုလပ်နင်သည်။
နအောက်နြော်ခပပါဇယော်းသည်

လူူ့အြွင်အနရ်း

ပညောနရ်း

အတွက် မည်သည် HRBA အရဖခခမမ ဘေးက လက့်ရတွွဲ့
အသ်းခပျုမည်၊ မည်သည် သင် ကော်းနရ်းေည််းလမ််းမျော်း ခြင်
မည်ကွဲသန
ို့ သော သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်က ကကျု်းစော်း ြေ်တ်း

နြော်ခပထော်းသည်။

အသ်းခပျုနင်သည်

လပ်နဆောင်ြျက်မျော်း

နင်

စောသင်ြေ််း

လပ်စဉ်မျော်းကလည််း

ထဇယော်းတွင်

လပ်ရ်း

နြော်ခပထော်း

သည်။ အကယ်၍ သင်တွင် အင်တောေက် ရရနင်ပါက
DIHR မှတ့်တမ့်ေးရပ်ရင် ခြစ်နသော “Human Rights

၁

Education and Learning Methods” က ကည်ရေ်
အကကခပျုပါသည်။

၁၂

မည်၊ စသည်တို့အတွက် လွယ်ကူစွောသ်း နင်သည် ခြျုငသ်း
HRBA အကဖခခမ
လူူ့အခွင်အရ ေးမူရ

င်ယကရား န်ားကျင်နင်
ောင် (စေစ်နှင်

စနှုေ်ေးမျ ား) သုံို့ ခ တ်ဆက်မှုမ ောေး

သင်ယူနရ်းနမျှော်မေ််းြျက်မျော်းက

င်ယကရားနည်ားလမ်ားမျ ား

လူူ့အြွင်အနရ်းစနှုေ််းမျော်း၊

အရဖခခမမ ဘေးခြင်

ြျတ်

ဆက်ခြင််း၊
အခပည်ခပည်ဆင်ရော၊ နဒသဆင်ရောနင် နင်ငအလက် စေစ်မျော်းက ဦ်းတည် နြော်ခပခြင််း၊
လွှွဲနခပောင််းြယ်ရော်း၍ မရခြင််း၊ ပင််းခြော်းထော်း၍မရခြင််း၊ အခပေ်အလေ် မတည်နေခြင််းနင်
အခပေ်အလေ်ဆက်စပ်ခြင််း အပါအဝင် လူူ့အြွင်အနရ်းက လ်းလ်းလျော်းလျော်း ဦ်းတည်ခြင််း၊
အနတွ်းအနြေါ်ပညော၊

ောသောနရ်း၊

ဥပနဒ

နင်

နင်ငနရ်းတရ
ို့

လူူ့အြွင်အနရ်း

သမင််းန ကောင််းနင် နောက်ြအနခြအနေ၊
ေမူော လှုပ့် ှဘေးလပ်နဆောင်မမ
ှု ျော်း
•

လူူ့အြွင်အနရ်းစေစ်နင် စနှုေ််းမျော်းအနပေါ် သင်ယူနရ်း ရည်မေ််းြျက်မျော်း

•

လူူ့အြွင်အနရ်း အြျေ်ဇယော်း

•

လူူ့အြွင်အနရ်းြျျု်းနြောက်မခှု ြစ်သလော်း?

•

CEDAW အဘေးစကဘေးရဖပ ဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေး

ပေါဝင်လုံပ်ရဆောင်ဖခင်ေးနှင်

ပါဝင်လပ်နဆောင်ခြင််းနင် စွမ််းနဆောင်ရည်ခမှင်တင်ခြင််း တို့သည် ဒွေ်တလ
ွွဲ ျှက်ရသည်။

စွမ်ေးရဆောင် ည်ဖမြှင်တင်ဖခင်ေး

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ အနတွွံ့အကကျုမျော်း၊ ဗဟသတမျော်း နင် စဉ််းစော်းနတွ်းနြေါ်မှုမျော်းက
ထတ်နြော်နင်သည် အခပေ်အလေ်/အြျင််းြျင််း စနပါင််းလပ်နဆောင်နသော ေည််းလမ််းမျော်း၊
သင်တေ််းသော်းက

ပါဝင်လပ်နစခြင််း၊

တောဝေ်ယူမှု

သတ်မတ်ခြင််း၊

တက်ကကွစွော

ပါဝင်လပ်နဆောင်ခြင််း၊
အရတွေးအနြေါ်နင် အကကဉောဏ်မျော်း နြော်ခပနင်သည် ဝေ််းကျင်တစ်ြြေ်တ်းခြင််း
လူတင််း သရနင်နစခြင််း၊
တောဝေ်ရသူနင် အြွင်အနရ်းြစော်းြွင်ရသူတို့က ခြစ်နင်ပါက အတူတကွ မတ်မနစခြင််း၊
ေမူော လှုပ့် ှဘေးလပ်နဆောင်မမ
ှု ျော်း
•

မျျု်းရ်းအရဆဘင့်အရယဘင့်အစဥ့်အလဘ (coat of arms) လပ်နဆောင်မက
ှု ွဲသို့
သင်တေ််းသော်း မတ်ဆက်ခြင််းမျော်း

•

မေက်ပင််း သင်ြေ််းစောမျော်း
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•

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ တင်ခပြျက်မျော်း

•

အပ်စြွွဲွံ့လိုပ့်ရဆဘင့်ခြင််း

•

သင်တေ််းသော်းအော်း အဆင််းမေို့်မျော်း (assignments) နပ်းခြင််း

•

အြွွဲွံ့အစည််းမျော်းသို့ သွော်းနရောက်ရလာ့လဘခြင််းမျော်း

တောဝေ်ခမှုနှင်

ရင််းလင််းနသော သင်ယူနရ်း ည့် ွယ့်ြျက်မျော်းက ြျမတ်ခြင််းနင် ၎င််းတအ
ို့ နပေါ် တောဝေ်ြ

တ ောေးဥပရေစုံေးမုံေးရ ေး

မှုရခြင််း၊
သင် ကော်းသည်အတင််း ကျင်သ်းခြင််း/ ရဖပဘသညာ့့်အတင််း လပ်နဆောင်ခြင််း၊
အြျေ်နင် အခြော်းသန

ောတူထော်းသည် စည််းမျဉ််းမျော်းက အကက်ခြစ်ခြင််း၊

တောဝေ်ရသူနင် အြွင်အနရ်းြစော်းြွင်ရသူ အရဖခခမမ ဘေး က မတ်ဆက်ခြင််း၊
သင်ယူခြင််းနင် သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်မျော်းအတွက် သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း အခပေ်အလေ်
တောဝေ်ယူနစခြင််း၊
ေမူော လှုပ့် ှဘေးလပ်နဆောင်မှုမျော်း
•

အနခြြစည််းမျဉ််းမျော်း

•

သင်ယူနရ်းလအပ်ြျက်မျော်း ဆေ််းစစ်ခြင််း နင် နောက်ဆက်တွွဲ လပ်နဆောင်ြျက်

•

မေက်ပင််း သင်ြေ််းစောမျော်း

•

အကွဲခြတ်သ်းသပ်ခြင််းမျော်းနင် နောက်ဆက်တွွဲ လပ်နဆောင်ြျက်

ခွွဲဖခောေးမှုကင်ေးဖခင်ေး၊

ဦ်းတည်အပ်စသတ်မတ်ခြင််း၊

တေ်ေးတူညီမျှမှု ှဖခင်ေး နှင်

တေ််းတူညမျှမှုက ဦ်းတည်ခြင််း၊

ှလွယ်အုံပ်စုံမ ောေး

သင်တေ််းသော်းနရွ်းြျယ်ခြင််း

နင်

အပ်စြွွဲွံ့ခြင််းတို့တွင်

အထူ်းလအပ်ြျက်မျော်းရသည် သင်ယူသူမျော်းအတွက် အော်းလ်းပါဝင်နင်နစခြင််း၊
အော်းလ်း ပါဝင်လပ်နဆောင်နင်နစမည် တူညနသော အြွင်အလမ််းမျော်းစွောရသည် ဝေ််းကျင်
တစ်ြ ြေ်တ်းခြင််း၊
ကွွဲလန
ွွဲ သော ယဉ်နကျ်းမှုမျော်းက နလ်းစော်းခြင််းနင် အသ်းသ်းနသော ယဉ်နကျ်းမှုတို့အရ
ကျင််းပ နလရသည် အော်းလပ်ရက်မျော်းက အသအမတ်ခပျုခြင််း၊
သင်တေ််းသော်းအော်းလ်းက တညီစွဘ ဆက်ဆခြင််းသည် အော်းလ်းအနပေါ် တနခပ်းည အတူတ
ဆက်ဆဖခင့်ေးဟို မဆိိုလိိုရပ။
ြွွဲခြော်းခြင််းပစမျျု်းစနင် သင်တေ််းသော်းမျော်း၊ ပညောနပ်းသူမျော်းရ ပဂ္ဂလကအနခြြအစွွဲမျော်းက
ရင်ဆင်ခြင််း၊
ေမူော လှုပ့် ှဘေးလပ်နဆောင်မှုမျော်း
•

အနခြြစည််းမျဉ််းမျော်း

•

အထူ်းလအပ်ြျက်မျော်းက နမ်းခမေ််းခြင််း

•

သင်ယူနရ်းလအပ်ြျက်မျော်း ဆေ််းစစ်ခြင််းနင် နောက်ဆက်တွွဲ လပ်နဆောင်ြျက်

•

မ ိုိ ေးရိိုေးအရဆဘင့်အရယဘင့်အစဉ်အလော (Coat of arms)

28

၁.၄ ပည ကရား အကလအကျင်ကက င်ားမျ ား

critical

ခြျုင ကည်ပါက

ရရနသည်က နတွွံ့နင်သည် ( Paulo Freire (1921-1997) )။

နအောင်ခမင်နသောပညောနရ်းသည်

အန ကောင််းအရော သ်းြျက်အနပေါ်တွင် အနခြြသည် -

၁၉၇၀

pedagogy)

ခြင်

ြင်မောသည်

ြျတ်ဆက်မှုမျော်း

နင် ၁၉၈၀နစ်မျော်းဝန့်ေးက င့်တွင်

ရောဇ်းလယ်သမော်း

မျော်းနင်အတ တွွဲလပ်ြွဲသည့်က အနခြြကော Freire သည် ၎င််း၏
သင်ယူသူမျော်းက နရ်းတတ်ြတ်တတ်နစရ သောမက လူူ့အြွွဲွံ့
အစည််းက

ပညောရ ေး အရလအက င်ရကောင်ေးမ ောေး

ယင််းအြွွဲွံ့

မည်သို့

ရဝြန့်ရထဘက့်ရှု

အစည််းအတွင််းရ

နတွ်းနြေါ်ရမည်နင်

ထက့်ရအဘက့်

ဆက်စပ်မှုမျော်း

၁. သင်ယသူ ဗဟုံဖပြုရသော ပညောရ ေး

အန ကောင််း၊ မမတို့အတွက် မညမျှမှုရက ရင်ဆင် နခြရင််းခြင််းနင်

၂. သင်ရလ ော်ရသော သင်ယူရ ေးေည်ေးလမ်ေးမ ောေး

မမတို့ လပ်ရပ့် အနပေါ် တောဝေ်ယမ
ူ ှုရခြင််း အန ကောင််း အစရသည်

၃. ရကောင်ေးမွေ်စွော စီစဉ်

တက
ို့ ပါ သင် ကော်းနပ်းြွဲသည်။ Freire ြေ်တ်းလြွဲနသော ရဝြန့်

ောေးဖခင်ေးနှင် စီမခေို့်ခွွဲဖခင်ေး

နတွ်းနြေါ်သတခပျုမှု (critical consciousness) သည် လူူ့အြွွဲွံ့
ရကောင်ေးမွေ်စွော
စီစဉ်

အစည််းက အသိပညဘရပေးရသောမက အြွွဲွံ့အစည််း တွင် ပါဝင်ဖပ်း

ောေးဖခင်ေးနှင်

နခပောင််းလွဲလနသော အသစတ်ဆနဒကပါ ရည်ရွယ်ြွဲသည်။ သင်ယူ

စီမခေို့်ခွွဲဖခင်ေး

သူမျော်းအနေခြင်လည််း မမတို့၏ စွမ််းရည်မျော်း၊ အနေအထော်း
အသစ်တမ
ို့ ရရလောနသော အနတွွံ့အကကျုမျော်းက စနပါင််း ကော
လက်နတွွံ့လပ်နဆောင်ခြင််း

နင်

နတွ်းနတောစဉ််းစော်းခြင််းတို့

အ ကော်းအခပေ်အလေ် ဆက်နွယ်မှုရပက သင်ယန
ူ င်ြွဲသည်။၁၄

ပညောရ ေး
အရလအက င်

Freire ၏ စတ်ကူ်းသည် John Dewey (1859- 1952) ကွဲသို့

ရကောင်ေးမ ောေး

အနစောပင််းအနတွ်းအနြေါ်ပညောရင်မျော်းမ

နြော်ခပြွဲသည်

တုံေး

တက်ပပီေး အရတွွဲ့အကကြုသင်ယူနုံင်ရသော သင် ကော်းနရ်း ေည််း
သင်ရလ ော်ရသော

(progressive and experiential pedagogy) နပေါ်တွင်

သင်ယူရ ေး

အနခြတည်သည်။ အဆပါ သင် ကော်းနရ်းေည််းမျော်းသည် ယြင်

ေည်ေးလမ်ေးမ ောေး

က လက်ြြွဲသည် ေည််းတစ်ြခြစ်သည် သင်ယူသူမျော်း က
‘

ူ်းအလွတမ
် ဘေး

(empty

vessels)'

နင်

တူညသည်ဟ

မတ်ယဖူ ပ်း ဆရောမ အသပညောမျော်း ခြည်နပ်းနင်ဖပ်း ခြည်နပ်း
သင်သည်ဟ ယူဆသည် petrol station pedagogy (ရလဘင့်
လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းက
ဆက်ကော

ကျင်သ်းခြင််းနင်

ထအန ကောင််းအရော

သ်းြ၏

ြျတ်

လက့်ရတွွဲ့

လိုပ့်ရဆဘင့်မှု ပတ်သက်ပမျော်းက ဤအြေ််းတွင် နြော်
ခပမည်ခြစ်သည်။

ယင််းအစော်း သင်ယူသူမျော်း၏ နောက်ြဗဟသတနင် အနတွွံ့
အကကျုမျော်းက နလ်းစော်းရမည်ခြစ်ဖပ်း သင်ယူသူနင် သူ/သူမ၏
နောက်ြ အန ကောင််းအရောတို့အ ကော်း အခပေ်အလေ်ခြစ်နသော
လပ်ငေ််းစဥ့်အခြစ် သင်ယူနရ်းက ရှုခမင်သင်သည်။ ထကွဲသို့

သင်ယူသူဗဟုံဖပြုရသော ပညောရ ေး
လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းက သင် ကော်းေည််း မှန့်

စဘဆီဖြညာ့့်သင် ကော်းနရ်း ေည််း) အတွက် စေ်နြေါ်မှု ခြစ်ြွဲ သည်။

အောရထော်းခြင််းသည်

သင်ယူသူ

ဗဟုံဖပြုရသော

ပညောရ ေး

ီလေး

ခြစ်သည်။ ဆရောက သင် ကော်းနရ်း၏ ပပ်းသူအခြစ်ထော်းကော

(pedagogical lens) ခြင် ရှုခမင်နသောအြါ အခြော်းနသော

ပညောနရ်းလပ်ငေ််းစဥ့်တင််းသည် သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ လအပ်

အရောမျော်းအ ကော်းတွင် လွတ်လပ်ရသော (သမ
ို့ ဟတ်) ရတွေး

ြျက်မျော်း၊

ရခေါ်စဉ်ေးစောေးရသောသင် ကော်းနရ်းေည််း (emancipatory or

အခြစ်ထော်း၍ လပ်နဆောင် ခြင််းခြစ်သည်။

စွမ််းရည်မျော်းနင်

စတ်ဝင်စော်းမှုမျော်းက

စမတ်
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င်ယကရား ပရမစ်
ရက ဘင့်ေးသဘေး ပ မ့်ေးမျှ မှတ့်မိဖခင့်ေး နှုန့်ေးမ ဘေး

သင့်ယသမ ဘေးအတွက် လပ်နဆောင်နပ်းရမည် အရောမျော်း

ခြင််းက

မော

သင်တေ််း

သင်ယူသင်နသောအရောမျော်းက

သင်ယူနရ်းတွင်

၎င််းတအ
ို့ ော်း

သင်ယူနစခြင််း၊

တက်ကကွစွော

ပါဝင်

“

အြွင်သင်ြေ််းစော၏
မစြင်တွင်

တစ်စတ်တစ်ပင််းအခြစ်

လပ်နဆောင်သင်ခြင််းခြစ်သည်။

ောသောရပ် ယတတကျမှု”သမ
ို့ ဟတ် “ပနရော်ြက်ရင်ေယ်

နစခြင််းနင် ပါဝင်လပ်နဆောင်ရေ်လည််း စွမ််းနဆောင်ရည်

ယတတကျမှု" တက
ို့ ိို အဘရို စိိုက့်ဖခင့်ေးထက့် သင်ယူသူမျော်း၏

ခမှင်တင်နပ်းခြင််းတို့ ခြစ်သည်။

ယတတကျမှု၊ လအပ်ြျက်မျော်း နင် ကက်ညနစနင်သည်

သင်ယူသူဗဟုံဖပြုရသော ပညောရ ေးက လက်နတွွံ့ အသ်း
ခပျုခြင််းဆရောတွင် သင့်တန့်ေးရပေးသအနေခြင် ပညောနရ်း
သင်ြေ််းစောမျော်း သတ်မတ်ခြင််းနင် အနကောင်အထည်
နြော်နဆောင်ရွက်ခြင််း၌

မမတို့၏

ြျဉ််းကပ်မှုသည်

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ နောက်ြအနခြအနေ အန ကောင််း
ခြင််းရောနင်

အရည်အနသွ်းတို့အနပေါ်

အနခြခပျုရေ်

လအပ်သည်။ ထသို့လပ်နဆောင်နင်ရေ်လည််း သင့်တန့်ေး
ရပေးသအနေခြင် သင်ယူသူမျော်းနင် ၎င််းတို့၏ နောက်ြ
အန ကောင််းခြင််းရောတက
ို့

နကောင််းစွော

သ ှိထော်း န့်

လသည်။ ထန
ို့ ကောင် နောက်ြအနခြအနေ ဆေ််းစစ်
သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး၊ လိိုအပ့်ခ က့်နှငာ့့် စိတ့်ဝင့်စဘေးမှု အကဖြတ့်

သင်ြေ််းစောနင်

သင်တေ််းက

လအပ်မည်ခြစ်သည့်။
စတ်ဝင်စော်းမှု၊

ကကျု်းစော်း

စစည််းမှုတိို

ောသောရပ်အနပေါ်

ကျွန်ပ်တို့၏

သင်ယူြွဲသည်

အရောအနပေါ်

ော်းလည်နင်စွမ််းနင် အသ်းြျနင်မှု၊ မမတို့ ပတ်ဝေ််းကျင်၊
လက်နတွွံ့အခမင်နင် ေ်းစပ်နသောဥပမောမျော်းက သ်းကော
ော်းလည်နင်စွမ််း ခမင်မော်းလောမှု စသည်တို့က အမတ်
ထော်းရမည်ခြစ်သည်။

ထအန ကောင််းက

သင့်တန့်ေးရပေးသအနေခြင်
နောက်ြအနခြအနေတန
ို့ င်

ပမောခပနသော်

သင်ယူသူမျော်း၏
သက်ဆင်နသော၊

လူမှု
၎င််းတို့

ကယ်တင်ခြစ်နစ၊ မသော်းစခြစ်နစ၊ အသင််းအဝင််း ခြစ်နစ၊
နင်ငခြစ်နစ စသည်တန
ို့ င် ဆက်စပ်မှုရနသော နယ
ြင်လမှုရသည်

နင်ငတကောနှငာ့့်

ခပည်တွင််း ှိ

ိုယျ

ဖြစ့် ပ့်

ဥပမောမျော်းက အသ်းခပျုရေ် ကကျု်းစော်းသင်သည်။
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င်ကလျ က
်

င်ယကရားနည်ားလမ်ားမျ ား

ရ ှေးရိိုေးအသိုေးဖပိုခာ့သညာ့့်

မည်သည်အခ န
ိ ့်တွင့်

ပိိုခ တန့်ေးမ ဘေးအစဘေး

ရဝြန့်

ရေ်လည့်ေး

အသ်းခပျုသင်သည်တက
ို့

လအပ့်ပါသည်။

စဉ််းစော်း

သင်တေ််းအစအစဉ်က

ထေ််း

ရထဘက့်ရှုနိိုင့်ရသဘ တိိုေးတက့်မှု ှိသညာ့့် အရတွွဲ့အကကို

ညှခြင််းနင် အသ်းခပျုမည် ေည််းလမ််းမျော်း နရွ်းြျယ်ခြင််းသည်

အရဖခဖပိုသင့် ကဘေးနည့်ေးမ ဘေးသည့်

သင်ယူသူမျော်းနင်

နအောက်ရြဘ့်ဖပပါ အြျက်မျော်းအနပေါ် မူတည် နင်သည်။

အခပေ်အလေ်

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို

• ပညောနရ်းအစစဉ်/သင်ြေ််းစောသင်ယခူ ြင််းရည်ရွယ်

နဆွ်းနနွ်းဖခင့်ေး

ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးသည့်။ ထိိုသိို ဖမြှငာ့့်တင့် ဘတွင့် သင့်ယ
သမ ဘေးအဘေး

စကဘေးဝိိုင့်ေးြွွဲ့

ရဆွေးရနွေးနိိုင့် န့်

ပာ့ပိိုေး

• သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ သင်ယူနရ်းလအပ်ြျက်မျော်း နင်

ဖခင့်ေးမ ဘေး၊ သင့်ယသမ ဘေးကိို သတင့်ေးအခ က့်အလက့်
မ ဘေးနှငာ့့်

ရဖြ ှင့်ေးနည့်ေးမ ဘေးကိို

၎င့်ေးတိကိ
ို ိုယ့်တိိုင့်

၁

ခ က့်မျော်း
နောက်ြ အန ကောင််းအရောမျော်း
• သတ်မတ်ထော်းသည်

ှဘရြွ ဘတွင့်ကညီရပေးဖခင့်ေးမ ဘေး ပါဝင့်သည့်။

အြျေ်ခပည်အထ

သင်တေ််း

သော်းမျော်း၏ အောရစက်မှုက ထေ််းထော်းရေ်လအပ်ခြင််း

အဆပါ ေည််းလမ််းမျော်းက ယနေို့နြတ်တွင် ခမင်မော်း

• အြျေ်ြွွဲနဝသ်းစွွဲခြင််း၊

သင်တေ််းသော်းမျော်း

အနရ

အတွက်၊ သင်နထောက်ကူပစစည််းမျော်း ရရနင်မှု စသည်

စွော တေ်ြ်းထော်း ကဖပ်း ပစမျျု်းစခြင်လည််း ရတွွဲ့ဖမင့်

တို့ ခြစ်သည်။

နင်သည်။ ၎င််းတို့အော်း စဥ့်ဆက့်မဖပတ့် အဆင်ခမှင်
တင်ြွဲ ကဖပ်း မျက်နမောက်နြတ် အနေအထော်းမျော်းနင်

ရကောင်ေးမွေ်စွော စီစဉ်

လည့်ေး ကက်ညနအောင် ခပျုလပ်ြွဲ ကသည်။ အခပေ်

သင်ယူသူဗဟခပျုဖပ်း ထနရောက်သင်နလျော်နသော သင် ကော်းနရ်း

အလေ် သင့် ကဘေးေည််းလမ််းမျော်းသည် သင်ယူသူမျော်း

ေည််းလမ််းမျော်းက

အော်း

လက်ပါ

အနေခြင် နကောင််းမွေ်နသော ပညောနရ်းဆင်ရော စစဉ်ခြင််းနင်

နဆောင်ရွက်နင်သည် အရည်အြျင််းမျော်းက နမွ်းထတ်

စမြေို့်ြွွဲခြင််းတို့ ထော်းရလပ်နဆောင်ရေ် လအပ်သည်။ မမ

နပ်းခြင််းအခပင်

ပ၍

စစဉ်ထော်းနသော ပညောနရ်းအစအစဉ် သမ
ို့ ဟတ် သင်ြေ််းစော

အမတ်ရမနစခြင််း၊ သမ
ို့ ဟတ် ပမတက်ကကွစွော ပါဝင်

အန ကောင််း၊ သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ နောက်ြအန ကောင််းအရော၊

လပ်နဆောင်နစနသော ေည််းလမ််းမျော်းက အသ်းခပျုခြင််း

လအပ်ြျက်မျော်းနင်

တိဖြငာ့
ို ့် သင်ယူသူတ၏
ို့

ရင််းန်းကျွမ််းဝင်နအောင် ခပျုလပ်ထော်းရေ်လအပ်သည်။ ဤသည်

၎င််းတို့

သင်ယြ
ူ ွဲသည်အနပေါ်

သင် ကော်းြွဲသည်အရောအနပေါ်

မတ်မနှုေ််းကပါ ခမှင်မော်းနစ

သင့်တန့်ေးရပေးသအနေခြင် သင်ြေ််းစောမျော်းနင် သင်
တေ််း အစအစဉ်မျော်းတွင် အခပေ်အလန့် ှိပပီေး ပါဝင့်
သင့် ကဘေးနည့်ေးမ ဘေးကိို ထညာ့့်သွင့်ေး န့် လိိုအပ့်ရသဘ့်
၎င့်ေးကိို

အသ်းခပျုနင်နစရေ်

သင့်တန့်ေးရပေးသ

စတ်ဝင်စော်းမှုမျော်းက

ကယ်တင်

က အနခြခပျုကော သင်ယူနရ်းနမျှော်မေ််းြျက်မျော်းက ြျမတ်

န ကောင််း နတွွံ့ရသည်။

လည့်ေး

ောေးဖခင်ေးနှင် စီမခေို့်ခွွဲဖခင်ေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့်

၎င့်ေးတိို၏

ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘမ ဘေးနှငာ့့် ရလ ဘ့်ညီစွဘ လိုပ့်
ရဆဘင့်သငာ့့်ရပသည့်။ တစ်ြျေ်တည််းတွင် အန ကောင််း
အရောနင်

လပ်ငေ််းစဉ်က

ဟေ်ြျက်ညနစရမည်

ခြစ်သည်။

သင်တေ််းနပ်းသူသည်

အသ်းခပျုနသော

သင် ကောေးရ ေး ေည်ေးလမ်ေးမ ောေးကုံ ရဖပောင်ေးလွဲအ ုားဖပြုံ
ေ် လအပ်ဖပ်း မည်သည်အြျေ်တွင် အြျက်အလက်
မျော်းက တင်ခပသင်သည်၊ ထအြျက်မျော်းက သင်တေ််း

နင်ဖပ်း ယင််းအြျက်မျော်းသည်ပင် သင်အတွက် သင် ကော်းနရ်း
အန ကောင််းအရော၊ သင်ယူနရ်းဦ်းတည်ြျက်မျော်း နင် သင်တေ််း
၏ စ်းရဖမဘမှုတက
ို့
အနသ်းစတ် စစဉ်ရောတွင် လမ််းညွှေ်ြျက်
ခြစ်နင်လမ်မည်။ နကောင််းမွေ်စွောစစဉ်ထော်းမှုသည် သင်တေ််း
အစအစဉ်တွင်

အသ်းခပျုထော်းသည်

သင်ယူနရ်းေည််းလမ််း

မျော်းက ထေ််းညှခြင််းအတွက် အကူအညခြစ်နစသည်အခပင်
သင်တေ််းအစအစဉ်တစ်ြလ်း၏ ရလောဒ်က အဆိုေးသတ့်အရန
ဖြငာ့့်

ဆေ််းစစ်အကွဲခြတ်ရေ်အတွက်လည််း

အလွယ်တကူ

ခြစ်နစသည်။
နကောင််းမွေ်စွော စစဉ်ထော်းခြင််းနင် စမြေို့်ြွွဲခြင််းဆင်ရော ေည််း
လမ််းမျော်းက လောမည် အြေ််းနစ်ြတွင် တင်ခပထော်းပါသည်။

သော်းမျော်းမ အသ်းြျနင်နစရေ်နင် ခပေ်လည် စဉ််းစော်း
နိိုင့်ရစရေ်

ြန့်တီေးရပေးသညာ့့်

ေည််းလမ််းမျော်းက
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နကျောင််းသော်း/သမျော်း မတ်မခြင််း
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၁

ငါ က ားပပား ငါကမ

ားတယ်

ငါဖမင်ပပား ငါအမတ်ရ

ားတယ်

ငါလုပ်ပပား ငါန ားလည်

ားတယ်

တရိုတရ
့် ေးှ ရဟဘင့်ေးအဆိို

33

၂။ လူ့အခွငအ
ာ့့် ရ ေး ပညဘရ ေး စီစဥ့်
ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး

ခခြုံငု

ုား

ပ်ချက်

ရကဘင့်ေးစွဘအစဖပိုဖခင့်ေးသည့်

တစ့်ဝက့်ပပီေးရဖမဘက့်ဖခင့်ေး

မည့်၏။ အဖခဘေးရသဘ လိုပ့်ငန့်ေးရဆဘင့် ွက့်ခ က့် သိမဟို
ို
တ့်
ပရ ဘဂ က့်မ ဘေးကာ့သိို

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

ပညဘရ ေးသည့်

သငာ့့်ရလ ဘ့်ရသဘ ကကိိုတင့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး လိိုအပ့်ပါသည့်။
ဤအခန့်ေးတွင့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးအတွက့် ကကိိုတင့်
ဖပင့်ဆင့် မညာ့့် စဘ င့်ေးကိို တင့်ဖပထဘေးသည့်။ ထိိုစဘ င့်ေးကိို
လက့်ကိိုင့်ဖပို၍ သင့်၏ ကကိိုတင့်ဖပင့်ဆင့် မညာ့့် လိုပ့်ငန့်ေး
စဥ့်အတွက့်

လမ့်ေးညွှန့်အဖြစ့်

အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်။၁၅

ရနာင့်တွင့် ရြဘ့်ဖပမညာ့့်စဘမ က့်နှာမ ဘေးတွင့် လိုပ့်ရဆဘင့်
ခ က့်အဆငာ့့်မ ဘေးကိို ထပ့်မ၍ အရသေးစိတ့် တင့်ဖပသွဘေးမည့်
ဖြစ့်သည့်။ စဘ င့်ေးကိို အဆငာ့့်လိိုက့်ရြဘ့်ဖပထဘေးရသဘ့်လည့်ေး
အဆငာ့့်မ ဘေးကိို တစ့်ခိုနှငာ့့်တစ့်ခိုခ တ
ိ ့်ဆက့်ရှုဖမင့်နိိုင့်ပပီေး ၎င့်ေး
တိအ
ို ကဘေး ရ ှွဲ့ရနာက့်ဆက့်စပ့် ကညာ့့်ပါက ပိိုမိို အက ိုိ ေး
မ ဘေးမည့်ဖြစ့်သည့်။ထိိုဖပင့် ကကိိုတင့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေးလိုပ့်ငန့်ေး

အဆင် (၁) : ကန က်ခဆက်စပ်ဖခင်ားရ နင် ပါ င်ပတ်
က်

ဆန်ားစစ်ကလလ ချက်ကု လုပ်ကဆ င်ဖခင်ား

ကျွန့်ိုပ့်တိိုက ဖြစ့်ထွန့်ေးတိိုေးတက့်ရအဘင့် ရဆဘင့် ွက့် မညာ့့်
လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

ပညဘရ ေးသီေးသန့်အစီအစဥ့်တစ့်ခို၏

ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘကိို နှစပ့်ရသခ ဘစွဘ ဆန့်ေးစစ့်
ရလာ့လဘမှုသည့် ပဓဘနက ရပသည့်။ HRE အစီအစဥ့်မ ဘေး
၏ ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘမ ဘေးအရ ကဘင့်ေးကိို ကျွန့်ိုပ့်တိို
ပိိုမိိုသိ ှိပါက

တိက ရသဘလိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးကိို

ဦေးတည့်

လ က့် ပိိုမိိုရကဘင့်ေးမွန့်စွဘစီစဥ့်နိိုင့်မည့်။ သိမှ
ို သဘ လူ့အခွငာ့့်
အရ ေးဗဟိုသိုတမ ဘေး ဖမြှငာ့့်တင့်ဖခင့်ေး၊ ရလေးစဘေး လိိုက့်နာ
ဖခင့်ေးနှငာ့့် ကဘကွယ့်ဖခင့်ေးတိိုအဘေးဖြငာ့့် ကကီေးမဘေးရသဘ ဖြစ့်နိိုင့်
ရခ ှိသညာ့့်

အက ိုိ ေးဆက့်မ ဘေးကိို

ှိနိိုင့်မည့်ဖြစ့်ပပီေး

အဘေးလိုေးနှငာ့့် သက့်ဆိိုင့်ရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ယဥ့်ရက ေးမှု
နယ့်ပယ့်တစ့် ပ့်ကိို ဦေးတည့်နိိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။

စဥ့်မ ဘေးအတွက့် လက့်ရတွွဲ့လိုပ့်ရဆဘင့်မှု၊ ရထဘက့်ပာ့က

ကျွန့်ိုပ့်တသည့်
ိို
တစ့်ခါတစ့် တွင့် လိိုအပ့်ရသဘ အခ က့်

လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်မ ဘေးဖပင့်ဆင့် ဘတွင့်

အလက့်အဘေးလိုေး

အကအညီဖြစ့်ရစရသဘ

ှိသည့်ဟို ယဆပပီေး HRE အစီအစဥ့်

ပညဘရ ေး အစီအစဥ့် ဖပင့်ဆင့်မှုစဘ င့်ေးကိို ရနာက့်ဆက့်တွ

ဒီဇိိုင့်ေးဆီသိို တိိုက့်ရိိုက့် အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်ရလာ့

(၁) တွင့် ရလာ့လဘနိိုင့်သည့်။

သည့်။ အရ ကဘင့်ေးမှဘ အလဘေးတ ပညဘရ ေးသင့်တန့်ေး
တစ့်ခိုကိို ယခင့်ကလိုပ့်ရဆဘင့်သညာ့့် အရတွွဲ့အကကို ှိခာ့

က။ ကန က်ခအက က င်ားအရ ဆန်ားစစ်ကလလ ဖခင်ား
ပညဘရ ေးဆိိုင့် ဘကကိိုတင့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေးကိို

သငာ့့်ရလ ဘ့်

ရသဘ ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးဖခင့်ေး ဘ စိစစ့်ရလာ့လဘခ က့်ဖြငာ့့်
အစဖပိုပါ။ အရ ကဘင့်ေးမှဘ သင့်ဖပင့်ဆင့် မညာ့့် ပညဘရ ေး
လိုပ့်ငန့်ေးရဆဘင့် ွက့်မှု၏ ရနာက့်ကွယ့် ှိ စိတ့်ဝင့်စဘေးမှုနှငာ့့်
ရမဘင့်ေးနှင့်စွမ့်ေးအဘေးမ ဘေးကိို ရြဘ့်ထိုတ့် န့်၊ အခန့်ေး/ ကဏ္ဍ
အလိိုက့် ကဘခ န
ိ ့်၊ သင့်တန့်ေးသဘေး အရ အတွက့်စသည့်တိို
ပါဝင့်ရသဘ

လက့်ရတွွဲ့ရဆဘင့် ွက့်မှုမရ

ဘင့်ကိို

ရြဘ့်

ထိုတ့် န့်နှငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် ၎င့်ေးတိ၏
ို
သင့်ယမှု
ဆိိုင့် ဘ လိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေး၊ စိတ့်ဝင့်စဘေးမှုမ ဘေးကိို ရြဘ့်ထိုတ့်
န့်တရ
ိို ကဘငာ့့် ဖြစ့်သည့်။

ှိ က

ဖခင့်ေးသိိုမဟိုတ့် HREအစီအစဥ့်ရဆဘင့် ွက့် န့် ရတဘင့်ေးဆိို
သမ ဘေးက လိိုအပ့်ရသဘအခ က့်အလက့်အဘေးလိုေး ရထဘက့်
ပာ့မည့်ဟို ယို ကည့် ကဖခင့်ေး တိရ
ို ကဘငာ့့် ဖြစ့်သည့်။ သိို ဘ
တွင့် အရဖခအရန ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘဖခင့်ေးကိို မဖပိုလိုပ့်
ရက ဘ့်သွဘေးဖခင့်ေးဖြငာ့့်

က့်စို

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးြွွဲ့ပြိိုေးမှု

ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးသိို မရ ဘက့် ှိဖခင့်ေး၊ ဤရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်
မ ဘေးသိို ရအဘင့်ဖမင့်စွဘ ရ ဘက့် ှိနိိုင့်သညာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေး
မ ဘေး၏ တိက ရသဘလိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးကိို မရဖြ ှင့်ေးနိိုင့်ဖခင့်ေး
တိို ဖြစ့်ရစပပီေး HRE အစီအစဥ့်အတွက့် အနတ ဘယ့် ဖြစ့်ရစ
မည့်။ လိိုအပ့်ရသဘ အခ က့်အလက့် အဘေးလိုေး

ှိပါက
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၂

ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘဖခင့်ေးကိို

လျှင့်ဖမန့်စွဘ

လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်

မည့် ဖြစ့်သည့်။

လူ့အခွင့်ာ့အရ ေးရခါင့်ေးစဥ့်မ ဘေးဖြငာ့့်

အကျွမ့်ေးတဝင့် မ ှိလျှင့်ရသဘ့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊

ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘခ က့်သည့် အပိိုင့်ေး ၁.၃ တွင့် မိတ့်ဆက့်
ထဘေးရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအရဖခဖပို ခ ဥ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့်
အစဖပိုလ က့် HRE အစီအစဥ့်က ပာ့ပိိုေး န့်
ရသဘ

ရလာ့လဘနိိုင့်သည့်။

ည့် ွယ့်ထဘေး

က်စုလူ့အခင်အကရားဖွဲ့ပဖြုံားမှု ကမ ်မန်ားချက်မျ ား

နင် စနှုန်ားမျ ားကိို ကိိုင့်တွယ့်ရဖြ ှင့်ေး န့် လိိုအပ့်သည့်။
သတ့်မှတ့်ထဘေးရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး
ရအဘင့်ဖမင့်ရစ န့် အလိိုငှါ HRE အစီအစဥ့် တစ့်စိတ့်
တစ့်ပိိုင့်ေးဖြစ့်ရသဘ

မည့်သညာ့့်သင့်ယဖခင့်ေး

လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်

ပတ့်သက့်၍

ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး

သမ ဘေးနှငာ့့်

စကဘေးရဖပဘ၍

အကကဉဘဏ့် ယပါ။

ဤ

ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘခ က့်မှ သင့်၏ ပညဘရ ေး အစီအစဥ့်ကိို
ဆက့်လက့်လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့် န့်

အရလေးရပေးသငာ့့်ရသဘ

သင့်ယရ ေး ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး၊

ရခါင့်ေးစဥ့်မ ဘေး၊

သင့်ယ

ရ ေးအခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ကညီသတ့်မှတ့်
နိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။
ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်သည့်

စန်ကခေါ်ချက်မျ ားနင် က ဟချက်မျ ား

မဟိုတ့်

ရြဘ့်ထိုတ့် န့်လိိုအပ့်သည့်။လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့် ှိ ပါ င်ပတ်

ှိလျှင့်ရသဘ့်လည့်ေးရကဘင့်ေး

လိုပ့်ရြဘ့်ကိိုင့်ြက့်မ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် အဖခဘေးပါဝင့် ပတ့်သက့်

သိမဟို
ို
တ့် မည့်သည့်တကိ
ိို ို ရဖပဘင့်ေးလမည့်၊ မည့်သညာ့့်
ှိရနသည့်တိိုကိို

နိိုင့်ငနှငာ့့်

ဖပင့်ပရတဘင့်ေးဆိိုမှုရ ကဘငာ့့်

မိမိအြွွဲ့အစည့်ေး သိမဟို
ို
တ့် အင့်စတီက ေး ှင့်ေး

က်

မှပင့် အစဖပိုခာ့ပါက အစီအစဥ့်၏ တစ့်စိတ့်တစ့်ပိိုင့်ေး ပတ့်

မျ ားနင် ကမ င်ားနင်အ ားမျ ားကိိုလည့်ေး ရြဘ့်ထိုတ့် န့်

သက့်ရနရသဘ ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘ၊ အစီအစဥ့်တွင့်

လိိုအပ့်သည့်။ ၎င့်ေးတိိုတွင့် သက့်ဆိိုင့် ဘ အခွငာ့့်အရ ေး

ပါဝင့်ရနရသဘ လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်မ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် ပာ့ပိိုေးလိိုသညာ့့်

ခစဘေးခွငာ့့် ှိသမ ဘေးနှငာ့့်

အခ က့်မ ဘေးကိို

အ

တဘဝန့်ခသမ ဘေး

ပါဝင့်သည့်။

ယ့်ရ ကဘငာ့့်ဆိိုရသဘ့် ထိိုသတိသည့်
ို
အစီအစဥ့်တွင့်

ပါဝင့် ကရသဘရ ကဘငာ့့်ရသဘ့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊

သိမဟို
ို
တ့်

စဥ့်ေးစဘေး မည့်ဖြစ့်သည့်။

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မှ မည့်သညာ့့် သက့်ရ ဘက့်မှု အက ိုိ ေး
ဆက့်ကိို ရမျှဘ့်လငာ့့်ပါသနည့်ေး၊ သိမဟို
ို
တ့် အကယ်၍

သင့်ယသမ ဘေးက ၎င့်ေးတိအရ
ို
ကဘင့်ေး သင့်ယ န့် လိိုအပ့်

အစအစဥ်

ရသဘရ ကဘငာ့့်ရသဘ့်လည့်ေးရကဘင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ ထိအဖပင့်
ို

ဂ္ျက်

သငာ့့်အရနဖြငာ့့် ပါဝင့်ပတ့်သက့်သမ ဘေး၏ ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်

အပုင်ား မဟုတ်ခွဲပါက ထုကမ ်မန်ားချက်

မ ဘေးကိို

ဖဖစ်နုင်ကချ ရပါ

ကဘေး/သိ လက့်လှမ့်ေးမီသငာ့့်ပပီေး သင့်ခန့်ေးစဘ၏

ရခါင့်ေးစဥ့်ကိို

ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘသငာ့့်သည့်။

အဆိိုပါ

သင့်သည့်

ည် ပုမုကကားမ ားက

လုပ်ငန်ားစဥ်၊ ပကရ

ုို့မဟုတ် ပားကပါင်ား ကဆ င်ရွက်မှုတစ်ခု၏ အစတ်

ပညဘရ ေး

ုို့ ကရ က်ရရန်

လ ား? သိို ဘတွင့် တိက ရသခ ဘရသဘ

အစီအစဥ့်တစ့်ခိုသည့်

ဖြစ့်နိိုင့်ရခ ှိရသဘ

အတွက့် အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ၊ ရဒသတွင့်ေးနှငာ့့် ဖပည့်တွင့်ေး

အနာဂတ့် ရဖပဘင့်ေးလမှုမ ဘေးအတွက့် မ ိုိ ေးရစာ့ကကဖခင့်ေးဖြငာ့့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ရစဘငာ့့် ကညာ့့်ဖခင့်ေးစနစ့်မ ဘေးကိို

ည့်ညွှန့်ေး

ရိိုေး ှင့်ေးစွဘ ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်မည့်ဟို တစ့်ခါတစ့် တွင့် ရမျှဘ့်လငာ့့်

နိိုင့်သည့်၊ ဥပမဘ - သင့်၏ အစီအစဥ့်အတွက့် လူ့အခွငာ့့်

နိိုင့်ပါသည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေးလိုေးကိို အတတကွ

အရ ေး အဓိကရခါင့်ေးစဥ့်ကိို သရ

စိုစည့်ေးပပီေး လူ့အခွငာ့့်အရ ေးကိစစ ပ့်မ ဘေးကိို ရဆွေးရနွေးခာ့ဖခင့်ေး

အစည့်ေးဆိိုင့် ဘ

ဘတစဘခ ိုပ့် အြွွဲ့

ရစဘငာ့့် ကညာ့့်အစီ င့်ခစဘမ ဘေး၊

ကမ္ဘာ့

ရအဘင့်ဖမင့်မှုတစ့်ခိုအဖြစ့်

မှတ့်ယနိိုင့်သည့်။

နိိုင့်ငမ ဘေး လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပိုမှန့်သိုေးသပ့်သညာ့့်လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်

လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်၏ အစိတ့်အပိိုင့်ေးမဟိုတ့်

အခ န
ိ ့်တတ
ိို ိိုနှငာ့့်

(Universal Periodic Review)

တစ့်ကကိမ့်တည့်ေးဖပိုလိုပ့်ရသဘ အစီအစဥ့်သည့် ဖမင့်သဘ

ှိ အစီ င့်ခစဘမ ဘေး၊

သည့်ပင့်

အထေးစိုစမ့်ေးစစ့်ရဆေးရ ေး ကိိုယ့်စဘေးလှယ့်မ ဘေး (Special

ရသဘ အက ိုိ ေးသက့်ရ ဘက့်မှု

Rapporteurs) မှ တင့်သွင့်ေးရသဘ

က ိုိ ေးနပ့်မည့်လဘေး၊

အစီ င့်ခစဘမ ဘေး၊

ှိမည့်လဘေး၊ အဘေးထိုတ့်

သိမဟို
ို
တ့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးက

အမ ိုိ ေးသဘေး လူ့အခွငာ့့်အရ ေး အြွွဲ့အစည့်ေးမ ဘေးက ရ ေးသဘေး

ဗ ဟဘရဖမဘက့်ရလာ့က ငာ့့်မှု၊

ရသဘ ရဒသတွင့်ေး နှငာ့့် ဖပည့်တွင့်ေး အစီ င့်ခစဘမ ဘေး၊

ဆက့်လက့်ရဆွေးရနွေးနိိုင့်မှု မ ှိဟို ခစဘေး ပါက ဆန့်က င့်

အဆငာ့့်သိုေး ဆငာ့့်တိိုင့်ေး ှိ အစိိုေး မဟိုတ့်ရသဘ အ ပ့်ြက့်

က့် အက ိုိ ေး လဘဒ့် ထွက့်လဘ မည့်လဘေး စသည့်တိိုကိို

အြွွဲ့အစည့်ေးမ ဘေး၏

ယှဥ့်ပပိိုင့်အစီ င့်ခစဘမ ဘေးမှတဆငာ့့်

ရဖပဘင့်ေးလမှု

သိမဟို
ို
တ့်

အဖခဘေးအခ န
ိ ့်မ ဘေးတွင့် သင့်စဥ့်ေးစဘေး န့်လိိုအပ့်သည့်။
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၂

လူ့အခင်အကရား ပည ကရားစစဥ်ဖပင်ဆင်ဖခင်ားဆုင်ရ စစ်ကဆားရန်ဇယ ား
စီစဥ့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေးအဆငာ့့်
အဆငာ့့် ၁:
ရနာက့်ခအဖခင့်ေးအ ဘ
ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘဖခင့်ေး

အရဖြသိို ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး

• ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်တစ့်ခို အစဖပိုဖခင့်ေးရနာက့်ကွယ့်တွင့် မည့်သတိသည့်
ို
ရမဘင့်ေးနှင့်အဘေးမ ဘေး ဖြစ့် ကသနည့်ေး?

• အဖခဘေးရသဘ မည့်သညာ့့်လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးသည့် သင့်တန့်ေး၏
အစိတ့်အပိိုင့်ေးမ ဘေး ဖြစ့်လဘ ကမည့်နည့်ေး?

• မည့်သတိိုသည့် ပါဝင့်ပတ့်သက့်သမ ဘေး ဖြစ့် ကပပီေး ၎င့်ေးတိ၏
ို စိတ့်ဝင့်စဘေးမှုမ ဘေးက
အ

ယ့်နည့်ေး?

အဆငာ့့် ၂:

• မည့်သညာ့့်အခ နိ ့်၊ မည့်မျှ ကဘရအဘင့်?

လက့်ရတွွဲ့လိုပ့်ရဆဘင့်မှု

• သင့်တန့်ေးသဘေးအရ အတွက့်မည့်မျှ ှိသနည့်ေး?

မရ

• သင့်တန့်ေးခန့်ေးမ၊ သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်မ ဘေး၊

ဘသဘဖပန့်?

• မည့်သညာ့့်နိိုင့်ငသဘေး၊ လမ ိုိ ေး၊

ဘသဘစကဘေး၊ အသက့်၊

ဘင့်

အဆငာ့့် ၃:

ဘသဘ၊ လိင့်၊

သင့်၏ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို

ပညဘအ ည့်အခ င့်ေး၊ အလိုပ့်အကိိုင့်၊ ကဏ္ဍ၊ အရတွွဲ့အကကိုစသည့်တိို

သိ ှိဖခင့်ေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၌ ှိ/ ှိသငာ့့်သနည့်ေး?

• မည့်သညာ့့် ရနာက့်ခ၊ အ ည့်အခ င့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၌
ှိ/ ှိသငာ့့်သနည့်ေး?

• မည့်သညာ့့် အသိပညဘနှငာ့့် စိတ့်ဝင့်စဘေးမှုမ ဘေး သင့်တည့်ရဆဘက့်နိိုင့်ပါသနည့်ေး?
• မည့်သညာ့့်ခိုခမှုမ ိုိ ေး သင့်ရမျှဘ့်လငာ့့်နိိုင့်သနည့်ေး?
အဆငာ့့် ၄:
သင့်ယရ ေး ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး
သတ့်မှတ့်ဖခင့်ေး

• ခခိုငို ည့် ွယ့်ခ က့်မှဘ အ ယ့်နည့်ေး? (လူ့အခွငာ့့်အရ ေး အရဖခခမနှငာ့့် စနှုန့်ေးမ ဘေးကိို
စဥ့်ေးစဘေးပါ)

• မည့်သညာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး အသိပညဘ၊ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေးနှငာ့့် တန့်ြိိုေးမ ဘေးကိို
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ှိပိိုင့်ဆိိုင့်သငာ့့်သနည့်ေး?

• မည့်သရသဘ
ိို
အရလာ့အက ငာ့့်(အသစ့်)မ ိုိ ေးကိို သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး
လိုပ့်ရဆဘင့်သငာ့့်ပါသနည့်ေး?
အဆငာ့့် ၅:

• မည့်သညာ့့် သင့်ယရ ေးအရ ကဘင့်ေးအ ဘရခါင့်ေးစဥ့်မ ဘေး၊ ကိစစ ပ့်မ ဘေးနှငာ့့်

ပါဝင့်သညာ့့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘ၊

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို အစီအစဥ့်တွင့် ထညာ့့်သွင့်ေးမည့်နည့်ေး?

ြွွဲ့စည့်ေးထဘေးမှုနှငာ့့် အခန့်ေးလိိုက့်

• သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးဆီသိို မည့်သညာ့့် အဓိကအခ က့်မ ဘေး ရပေးသငာ့့်သနည့်ေး?

စီေးရဖမဘမှုတကိ
ိို ို ဆိုေးဖြတ့်ဖခင့်ေး

• သင့်တန့်ေး၏ ြွွဲ့စည့်ေးမှုနှငာ့့် သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေး၏ စီေးရဖမဘမှုတိိုသည့် မည့်သည့်တိို
ဖြစ့်သငာ့့်သနည့်ေး?

• ယိုတတိတန့်ရသဘ အခ နိ ့်သတ့်မှတ့်ခ က့်နှငာ့့်အတ အစီအစဥ့်အ ကမ့်ေးကိို ဖပိုလိုပ့်ပါ။
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အဆငာ့့် ၆:

• အစီအစဥ့်တွင့် မည့်သညာ့့် အဖပန့်အလှန့်သင့်ယဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို

သင့် ကဘေးဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်

သင့်ထညာ့့်သွင့်ေးမည့်နည့်ေး?

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးအဘေး • သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး ရဖပဘင့်ေးလဖခင့်ေးကိို သင့်မည့်သိို ရသခ ဘရစမည့်နည့်ေး?
ရ ွေးခ ယ့်ဖခင့်ေး

• မည့်သညာ့့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးသည့် သင့်ယရ ေးရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်
ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးကိို ကိိုင့်တွယ့်ရဖြ ှင့်ေးနိိုင့်သနည့်ေး?

• လိုခခိုပပီေး စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးရသဘ သင့်ယရ ေးဝန့်ေးက င့်တစ့်ခိုကိို သင့်မည့်သိို
ြန့်တီေးမည့်နည့်ေး?
အဆငာ့့် ၇:

• သင့် ကဘေးသမ ဘေး၏ ပရ ဘ့်ြက့် ှင့်နယ့်ပညဘ ှင့်ရနာက့်ခမ ဘေး၊ ပညဘရ ေး
ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး၊ မတကွဖပဘေးမှုမ ဘေးကိို ထညာ့့်သွင့်ေးစဥ့်ေးစဘေးပါ။

သင့်၏အြွွဲ့အဘေး ြွွဲ့စည့်ေးဖခင့်ေး

• သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၊ သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို
ရဆွေးရနွေးပပီေး အခ က့်အလက့်မ ဘေးကိို ရသခ ဘ မည့်ဖြစ့်သည့်။
အဆငာ့့် ၈:

• သင့်မည့်သည့်တိိုလိအပ့်
ို
သနည့်ေး/

ှိနိိုင့်သနည့်ေး?

သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်ေးမ ဘေးအဘေး

• မည့်သညာ့့်ပိုစဖြငာ့့် မျှရဝသငာ့့်သနည့်ေး (လက့်ထတွင့် ှိ မညာ့့် စဘ ွက့်စဘတမ့်ေးမ ဘေး၊
တွခ ိုပ့်မ ဘေး၊ မမ့်မိို ီစတစ့်မ ဘေး၊ ဝက့်

ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး

့်ဆိုဒ
ိ ့်?)

• သင့် ကဘေးရ ေးပစစည့်ေးမ ဘေး မည့်သိိုအသိုေးဖပိုမည့်ကိို စီစဥ့်ဖပင့်ဆင့်ပါ။
အဆငာ့့် ၉:

• မည့်သည့်တိိုသည့် အကဖြတ့်ဖခင့်ေး၏ ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးဖြစ့် ကသနည့်ေး?

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးအဘေး

• မည့်သည့်တကိ
ိို ို ရြဘ့်ထိုတ့် န့် စိတ့်ဝင့်စဘေးပါသနည့်ေး?

ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး

• အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ရ ွေးခ ယ့်ပါ။
• အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးကိို ဆန့်ေးစစ့်ပပီေး ရနာက့်ဆက့်တွ လိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။

အဆင်
ုား

(၂)

:

လက်ကတွဲ့မက

င်၏

ခခြုံငု

ပ်ချက်တစ်ခုကု ရရဖခင်ား

ရနာက့်အဆငာ့့်မှဘ

လိိုအပ့်သည့်။

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်၏

ဖပိုလပ
ို ့်

မညာ့အ
့် ချန်နင် က ချန်ဖြစ့်သည့်။ နိိုင့်ရသဘ ပိုရငွသည့်
အစီအစဥ့်၏

ကဘခ န
ိ ့်နှငာ့့်

က င့်ေးပမညာ့့်ရန ဘ

တိိုကိို

ကန့်သတ့် သတ့်မှတ့်ရပေးသည့်။ သင့်ကကိိုတင့် ဖပင့်ဆင့်
ထဘေးသည့်မ ဘေးနှငာ့့် လိိုက့်ရလ ဘညီရထွ ှိရစ န့် ထပ့်တိိုေး
ပိုရငွရတဘင့်ေးခဖခင့်ေး

လိိုရကဘင့်ေးလိိုလိမာ့့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့် မည့်မျှ ကဘသငာ့့်သည့်ကိို စဥ့်ေးစဘေးဆိုေး
ဖြတ့် ဘတွင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

အလိုပ့်ရန ဘနှငာ့့်

အိမ့်မ ဘေးမှ သင့်တန့်ေးတည့်ရန ဘသိို လဘ သညာ့့် ကဘခ န
ိ ့်
နှငာ့့် ၎င့်ေးတိ၏
ို အဘရိုစေးစိိုက့်နိိုင့်စွမ့်ေး ကဘလမည့်မျှ ှိသည့်၊
ထိိုနည့်ေးတ သင့်ယရ ေး အခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် သင့်ထညာ့့်သွင့်ေး
လိိုသညာ့့်

မိရစ န့် အခ န
ိ ့်မည့်မျှ လိိုအပ့်သည့်တကိ
ိို ို စဥ့်ေးစဘေး န့်

အစီအစဥ့်အရ ကဘင့်ေးအ ဘတိကိ
ို ို

လွှမ့်ေးခခို

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး အတွက့် အရကဘင့်ေးဆိုေးပာ့ပိိုေးရပေး
နိိုင့်ရသဘ ပေးရပါင့်ေးပါဝင့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် အဖပန့်အလှန့် သင့်ယဖခင့်ေး
ဆိိုင့် ဘ
င်တန်ား

နည့်ေးစနစ့်မ ဘေးနှငာ့့်လိိုက့်ရလ ဘညီရထွ ှိရစ န့်
ားအကရအတက်မှဘ သိပ့်မမ ဘေးသငာ့့်ပါ။ ခန့်

မှန့်ေးရခ အမ ဘေးဆိုေး ၂၀ -၂၅ ရယဘက့်ခန့်သည့်
ခ က့်နှငာ့့်

သငာ့့်ရလ ဘ့်သည့်။

သိရသဘ့်
ို

ည့် ွယ့်

အစိုအြွွဲ့အရန

အထဘေးနှငာ့့် အြွွဲ့ငယ့်မ ဘေးဖြငာ့့် အက ိုိ ေး ှိ ှိ လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်
မှု

ှိ၊ မ ှိ၊ သိမဟို
ို
တ့် သင့်တန့်ေးဆ ဘမ ဘေးအ ကဘေး အြွွဲ့ခွ

နိိုင့်မှုတရပေါ်တွ
ိို
င့် မတည့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေး အရ တွက့်ကိို
သတ့်မှတ့်ရလာ့ ှိသည့်။ သင့်တန့်ေးခန့်ေးမနှငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေး
အရ အတွက့် ရလ ဘ့်ညီမှုကိိုလည့်ေး အရလေးထဘေးစဥ့်ေးစဘေး
မည့်ဖြစ့် သည့်။
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င်ကလျ က
်
ဇမ့်

ကန က်ခစပ်ဆက်ဖခင်ားရ အကွဲဖဖတ်ဆန်ားစစ်ကလလ ဖခင်ားလုအပ်မှု ဥပမ

ီယဘေး ှိ တ ဘေးမျှတမှုအင့်စတီက ေး ှငေး့် မ ဘေးအတွက့် တ ဘေးမျှတမှုသင့်တန့်ေးကိို လက့်လှမ့်ေးမီနိိုင့်ရ ေး ရဆဘင့် ွက့်

ရပေး န့် DIHR ကိို ဇမ့်

ီယဘနိိုင့်ငဆိိုင့် ဘ ဒိန့်ေးမတ့်သရိုေးမှ အကအညီရတဘင့်ေးခာ့သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တအရနဖြငာ့
ိို
့် တ ဘေးမျှတမှု

သင့်တန့်ေးမ ဘေးစွဘကိို ကကီေးမှ ေးက င့်ေးပခာ့ပပီေး သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်တစ့်ခိုကိို လွယလ
့် ွယ့်ကကပင့် ရ ေးဆွနိိုင့်သည့်။ သိို ဘတွင့်
ဒိန့်ေးမတ့်အဖပည့်ဖပည့်ဆိိုင့် ဘ ြွွဲ့ပြိိုေးမှုရအဂ င့်စီမှ ရထဘက့်ပာ့ရပေးရသဘ ဇမ့်

ီယဘနိိုင့်င ှိ တ ဘေးမျှတမှု လက့်လှမ့်ေးမီနိိုင့်ရ ေး

အစီအစဥ့်အဘေး ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘက မီေးရမဘင့်ေးထိိုေးဖပခာ့သည့်။ ထိိုမီေးရမဘင့်ေးထိိုေးဖပသညာ့့်အခ က့်မ ဘေးမှဘ သင့်တန့်ေးမှ
ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်သညာ့့်အရနအထဘေး၊ အဖခဘေးရသဘ တ ဘေးမျှတမှုဆိိုင့် ဘ အင့်စတီက ေး ှငေး့် မ ဘေးနှငာ့့် ပေးရပါင့်ေးပါဝင့် ဆက့်သွယန
့် ိိုင့်မှု
ကိို တိိုေးတက့်ရစသညာ့့် အဓိကအရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေး၊ လမ့်ေးလှမ့်ေးမီနိိုင့်မှု တိိုေးတက့်ရစဖခင့်ေးနှင့်ာ့ မှတ့်တမ့်ေးမ ဘေး သိမ့်ေးဆည့်ေး
ထဘေးဖခင့်ေး အစ ှိသည့်တိို ပါဝင့်သည့်။ ဇမ့်

ီယဘနိိုင့်င ှိ အဓိကက ရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးနှငာ့့် တ ဘေးမျှတမှုသိို လက့်လှမ့်ေး

မီ ဘတွင့် စိန့်ရခေါ်ခ က့်မ ဘေးအဘေး ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘသိုေးသပ့်ခ က့်နှငာ့့် အတ သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊ အရ ကဘင့်ေးအ ဘ
အလိက
ို ့်ရခါင့်ေးစဥ့်မ ဘေးနှငာ့့် သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေးအဘေး မည့်သိိုခ မှတ့်မည့်ကိို ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘအဘေးဖြငာ့့် သိ ှိရစ
ခာ့သည့်။ ထိိုမှတဆငာ့့် က ယ့်ဖပန့်ရသဘ တ ဘေးမျှတမှုသိို လက့်လှမ့်ေးမီနိိုင့်ရ ေး

ဘသဘ ပ့်အတွင့်ေး အထေးဖပိုလ က့် သင့်တန့်ေး ကိို

လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်ခာ့သည့်။

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်အတွက့်

င်တန်ားခန်ားမနှငာ့့်

ပာ့ပိိုေး

နိိုင့်သည့်။ ထိိုအခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် ကိိုက့်ညီရသဘ သင့်တန့်ေး

ပစစည့်ေးမ ဘေးသည့် ယင့်ေးအစီအစဥ့် ရအဘင့်ဖမင့်ရစ န့် အရ ေး

ခန့်ေးမတစ့်ခိုကိို ှဘရြွပပီေး ကကိိုတင့်ရန ဘ ဖပင့်ဆင့်ထဘေးပါ။

ပါရသဘ အခန့်ေးကဏ္ဍမှ ပါဝင့်လိမာ့့်မည့်။ လိုခခိုပပီေး စွမ့်ေး ည့်

တပပိိုင့်နက့်

ဖမြှငာ့့်တင့်မှုရပေးနိိုင့်ရသဘ သင့်ယဖခင့်ေးဆိိုင့် ဘ ဝန့်ေးက င့်တစ့်

အခန့်ေးငယ့်မ ဘေးနှငာ့့် ရလ ဘ့်ညီရသဘ အက ယ့်အဝန့်ေး လိိုအပ့်

ခိုကိို ြန့်တီေးဖခင့်ေးသည့် ရကဘင့်ေးမွန့်ရသဘ ပညဘရ ေးအစီ

ပါသည့်။ အထေးသဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးစွဘဖြငာ့့် အခ န
ိ ့်ယ

အစဥ့်အတွက့် အရဖခခရသဘာ့ခ က့် ဖြစ့်သည့်။ ထိရ
ို ကဘငာ့့်

လိုပ့်ရဆဘင့် ရသဘ

သင့်တန့်ေးခန့်ေးမသည့် နှစ့်သက့်စြွယ့် ကကိိုဆိိုမှု ှိရန မည့်

ကပ့်လ က့်အခန့်ေးမ ဘေး

ဖြစ့်ပပီေး ပာ့ပိိုေး ပစစည့်ေးမ ဘေးသည့် အသိုေးဖပို န့် လက့်လှမ့်ေးမီ

ဖြစ့်နိိုင့်ပါသည့်။

လွယက
့်
န့် အရ ေးကကီေးပါသည့်။ အထေးသဖြငာ့့်
ပတ့်ရက ဘ့် ကဘ

ဖပိုလိုပ့်မညာ့့်

က့်သတတ

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မ ဘေး

အတွက့် အရ ေးပါလှပါသည့်။ အရ ကဘင့်ေးမှဘ သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေးအတွက့် သက့်ရသဘငာ့့်သက့်သဘ ခစဘေး ရစပပီေး
၎င့်ေးတိကိ
ို ိုယ့်တိိုင့် အပန့်ေးရဖြနှစ့်သက့်ရစနိိုင့် န့် ဖြစ့်သည့်။
ပေးရပါင့်ေးပါဝင့်ဖခင့်ေးနှငာ့့်

အဖပန့်အလှန့်သင့်ယဖခင့်ေးဆိိုင့် ဘ

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးအတွက့် ဥပမဘ - ဖမင့်ေးခွါပို စဘေးပွစီထဘေးမှု
သိမဟို
ို
တ့်

အိုန့်ေးလက့်ဖြဘထွက့်ပို

သိမဟို
ို
တ့်

ငါေးရိိုေးပို

စဘေးပွစီထဘေးမှုတိိုသည့် သငာ့့်ရလ ဘ့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး
သည့် တစ့်ဦေးကိိုတစ့်ဦေး ဖမင့်နိိုင့်ကဘ အြွွဲ့ငယ့်မ ဘေး စိုြွွဲ့

ဘသဘဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေး

အြွွဲ့လိိုက့်

လိိုအပ့်ပါက

အသလို

လှုပ့် ှဘေးမှုမ ဘေးအတွက့်

ှိဖခင့်ေးသည့် အကကရကဘင့်ေးတစ့်ခို

လက့်လှမ့်ေးမီနိိုင့်မှုအတွက့် သင့်တန့်ေးခန့်ေးမကိို စစ့်ရဆေး
ကညာ့့်ပါ။ ဤစစ့်ရဆေးမှုမ ဘေးတွင့် အမ ဘေးဖပည့်သသယ့်ယ
ပိိုရဆဘင့်ရ ေးမ ဘေး

လွယ့်နိိုင့်မှု (

တ့်စ့်ကဘေးဂိတ့်မ ဘေးနှငာ့့်

နီေးမှု) နှငာ့့် မသန့်စွမ့်ေးသမ ဘေးအတွက့် သင့်တန့်ေးခန့်ေးမနှငာ့့်
ရလ ဘ့်ညီနိိုင့်မှုတပါဝင့်
ိို
သည့်။
လဘနိိုင့်မှု

ီေးတပ့်ကိုလဘေးထိိုင့် သွဘေး

ှိ၊ မ ှိ၊ အိမ့်သဘ အသိုေးဖပိုနိိုင့်မှု၊ အ ကဘေး

အဘရိုခ ိုိ ွဲ့တာ့သမ ဘေးအတွက့် အသကိ ိယဘမ ဘေး အစ ှိသည့်
တိကိ
ို ို စစ့်ရဆေးပါ။ အခန့်ေးတွင့်ေး အလင့်ေးရ ဘင့်နှငာ့့် ရလဝင့်
ရလထွက့် ရကဘင့်ေး၊ မရကဘင့်ေးတိိုကိိုပါ စစ့်ရဆေးပါ။ ဥပမဘ
-

အခန့်ေးတွင့်ေး

အပခ န
ိ ့်ကိို

ထိန့်ေးညြှိနိိုင့်ပါသလဘေး?

38

ရနရ ဘင့်ကဘခန့်ေးဆီေးမ ဘေး ှိပါလဘေး? အသိုေးဖပို န့် ည့် ွယ့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးဆ ဘ ရဖပဘဆိိုရနသည့်

ထဘေးရသဘ သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်ေးမ ဘေးသည့် (ပါဝါပွိိုငာ့့်၊

မ ဘေးကိို မတ့်တပ့် ပ့်နာေးရထဘင့်လ က့် ရ ွွဲ့လ ဘေးမိိုက့်ခရိို

ရိုပ့် ှင၊့်

ြိုန့်ေးဖြငာ့့်

အသ၊

အဖြ

သိမဟို
ို
တ့်

အမ

သင့်ပိုန့်ေး၊

တိိုက့်ရိုက
ိ ့်ဖပန့်ဆိိုနိိုင့် ကသည့်။

ဤနည့်ေးလမ့်ေး

အဖပန့်အလှန့်သင့်ယဖခင့်ေးဆိိုင့် ဘ သင့်ပိုန့်ေး၊ ရ ွဲ့ရဖပဘင့်ေး

သည့် သင့်တန့်ေးကိို အဖပန့်အလှန့် ပိိုမိိုဖြစ့်ရစပပီေးလျှင့်

နိိုင့်ရသဘ ကဘေးခ ပ့်မ ဘေး (ြလစ့်ပ့်ခ တ့်မ ဘေး) အစ ှိသည့်)

ကိ ိယဘအနည့်ေးငယ့်သဘ လိိုအပ့်ပါသည့်။

သင့်တန့်ေးခန့်ေးမနှငာ့့် လိိုက့်ရလ ဘ ညီရထွ ှိပါလဘေး? ရနာက့်
ဆိုေးအရနဖြငာ့့်

ရနလည့်စဘနှငာ့့်

အဆဘရဖပ

အစဘေး

အရသဘက့်မ ဘေးကိိုမည့်သိို မှဘသငာ့့်သည့်ကိိုပါ စစ့်ရဆေးထဘေး

အဆင် (၃) :

င်တန်ား

ားမျ ားကု ကရွားချယ်ပပား ၎င်ားတုို့ကု

ကအ င်လုပ်ကဆ င်ပါ

သငာ့့်သည့်။ သင့်ကိိုယ့်တိိုင့် သင့်တန့်ေးခန့်ေးမကိို စီစဥ့်သ

သင့်တန့်ေးဆ ဘတစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေး ရ ွေးခ ယ့်

မဟိုတ့်ခာ့ပါက စီစဥ့်သမ ဘေး လိုပ့်ရဆဘင့်ထဘေးသည့်တိိုကိို

မှုတွင့် တက့်တက့်ကကွကကွ ပါဝင့်သငာ့့်ပပီေး ရ ွေးခ ယ့်မှု စနှုန့်ေး

ထပ့်မစစ့်ရဆေးပါ။ မည့်သညာ့့် ပာ့ပိိုေးပစစည့်ေးမ ဘေး

ှိရနသည့်၊

အရပေါ်တွင့်လည့်ေး အရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေး လွှမ့်ေးမိိုေး ရသခ ဘ

သင့်တန့်ေးခန့်ေးမသည့် (က ဥ့်ေးလ က့်) ပာ့ပိိုေးပစစည့်ေးအဘေးလိုေး

ရစ မည့်။ တစ့်ခါတစ့် တွင့် သင့်တန့်ေးသဘေး ရ ွေးခ ယ့်မှု

နှငာ့့် မသငာ့့်ရလ ဘ့်ပါက အစီအစဥ့် လိိုအပ့်ခ က့်နှငာ့့် ကိိုက့်ညီ

သည့် သငာ့့်စိတ့်တိိုင့်ေးက ဖြစ့်ရကဘင့်ေး ဖြစ့်နိိုင့်ရသဘ့်လည့်ေး

ရသဘ မည့်သညာ့့်ပစစည့်ေးမ ဘေးကိို ထဘေး ှိမည့် စသည့်တိိုကိို

အဖခဘေးပါဝင့်ပတ့်သက့်သမ ဘေးက

ဂရိုဖပိုပါ။ သင့်လိုပ့်ရဆဘင့်သညာ့့် မည့်သညာ့့်အ ဘကိိုမဆိို

သင့်တန့်ေးသဘေး အစိုအြွွဲ့ နှငာ့့်လည့်ေး အဖခဘေးအခ န
ိ ့်မ ဘေးတွင့်

ထိိုအ ဘမ ဘေးသည့် သင့်ရမျှဘ့်လငာ့့်သညာ့့်အတိိုင့်ေး ဖြစ့်လဘ

ဆက့်ဆ လိမာ့့်မည့်

လိမာ့့်မည့်ဟို

ရဆွေးရနွေးခာ့ရသဘ HRBA အကဖခခမမျ ားဖဖစ် ည် 'ခွဲဖခ ား

ယ့်ရသဘအခါမျှ မယဆထဘေးပါနှငာ့့်။

ဘသဘဖပန့်ဝန့်ရဆဘင့်မှုလိိုအပ့်ပါက တပပိိုင့်နက့်
ဖပန့်ဆိိုမှု

ဘသဘ

ှိရအဘင့် ကကိိုေးစဘေးထဘေးသငာ့့်သည့်။ တပပိိုင့်နက့်

ဘသဘဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေးသည့် တင့်ဆက့်သက ရဟဘရဖပဘရန
စဥ့်တွင့် တခ န
ိ ့်တည့်ေး
ှိသည့်။ ဆန့်က င့်

ဘသဘဖပန့်သညာ့့် အက ိုိ ေးရက ေးဇေး
က့်အရနဖြငာ့့် အစဥ့်လိိုက့်

ဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေးသည့် တင့်ဆက့်သ ရဟဘရဖပဘမှု
ဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ အစဥ့်လိိုက့်

ဘသဘ
ပ့်မှသဘ

ဘသဘဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေး

သည့် သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်ကိို နှစ့်ဆပိို ကဘရစပပီေး သင့်ယရ ေး
အခ က့်မ ဘေးသိို

ှိရစ န့်အတွက့် ပိိုမိိုအခ န
ိ ့်ယ ရစသည့်။

ဘသဘဖပန့်ဆိိုမှု လိိုအပ့်သမ ဘေးနှငာ့့် မလိိုအပ့်သမ ဘေးကိိုပါ
ပင့်ပန့်ေး ပငီေးရငွွဲ့ရစသည့်။ ထိဖပင့်
ို
အစဥ့်လိိုက့်

ဘသဘ

ဖပန့်ဆိိုမှုသည့် အြွွဲ့လိိုက့်ရဆွေးရနွေးမှုမ ဘေးတွင့် ပါဝင့်ရဆွေး
ရနွေးနိိုင့်မှု အခ န
ိ ့်နည့်ေးသွဘေးရစပပီေး အခွငာ့့်အလမ့်ေးမ ဘေးအဘေး
ကန့်သတ့်ရစသည့်။

ကမရကဘင့်ေးစွဘဖြငာ့့်

ဘသဘဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေးသည့်

တပပိိုင့်နက့်

ပိိုရစ ေးကကီေးရလာ့ ှိပပီေး

ဘသဘ

စကဘေးတစ့်ခိုဖပန့်ဆိိုဖခင့်ေးတွင့် ပိုမှန့်အရနဖြငာ့့် စကဘေးဖပန့်
နှစ့်ရယဘက့်၊

အသလိုအခန့်ေးမ ဘေး၊

မိိုက့်ခရိြ
ို ိုန့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်

မိိုက့်ခွက့်ပါ နာေး ကပ့်မ ဘေး (headsets) အဘေးလိုေး လိိုအပ့်
ပါသည့်။ သိို ဘတွင့် အခ ိုိ ွဲ့ရသဘ

ဖြစ့်သည့်။

ဆက်ဆမှုကင်ားဖခင်ား၊
ထရလယ်က

ရ ွေးခ ယ့်ထဘေးရသဘ
အပိိုင့်ေး

၁.၃

တန်ားတညတဆက်ဆဖခင်ား

အဖွဲွဲ့မျ ား'ကိို

တွင့်
နင်

ထညာ့့်သွင့်ေးစဥ့်ေးစဘေးကဘ

အရကဘင့်ေးဆိုေး မည့်သအသ
ိို
ိုေးဖပိုမည့်ကိို သင့်လွှမ့်ေးမိိုေးမှု ှိနိိုင့်
သည့်အထိ ရ ွေးခ ယ့်သွဘေး မည့်ဖြစ့်သည့်။ ဆိိုလိိုသည့်မှဘ
အမ ိုိ ေးသမီေး၊ မသန့်စွမ့်ေး၊ သက့်ငယ့်နှင့်ာ့ သက့်ကကီေး အပါ
အဝင့် လနည်ားစုနင် ထရလယ်က

အစုအဖွဲွဲ့မျ ားမ

ကုယ်စ ားလယ်မျ ား၊ လမ ိုိ ေးစို၊ တိိုင့်ေး င့်ေးသဘေး၊ ကိိုေးကွယ့်
သညာ့့်

ဘသဘနှငာ့့်

ဘသဘစကဘေးအလိက
ို ့်အြွွဲ့မ ဘေး၊

လိင့်စိတ့်တိမ့်ေးညွှတ့်မှု၊

လိင့်ဝိရသသခယမှုတအလိ
ိို
ိုက့်

ကွဖပဘေးရသဘအြွွဲ့မ ဘေးမှ

ကိိုယ့်စဘေးလှယ့်မ ဘေးအပါအဝင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ိုိ ေးစိုဖြငာ့့် မည့်သိိုြွွဲ့စည့်ေးတည့်ရထဘင့်မည့်
ကိို စဥ့်ေးစဘေးသငာ့့်သည့်။ ဥပမဘ - သင့်တန့်ေးသည့် ကွဖပဘေး
ရသဘ လနည့်ေးစိုနှငာ့့် ထိ ှလွယ့်ရသဘအြွွဲ့မ ဘေးကိို ကိိုယ့်စဘေး
ဖပိုရသဘ အစိိုေး မဟိုတ့်သညာ့့် အြွွဲ့အစည့်ေးမ ဘေး (NGOs)
အတွက့်

က င့်ေးပပါက

ရလျှဘက့်လွှဘတင့် န့်

၎င့်ေးတိကိ
ို ို

သင့်တန့်ေးအတွက့်

ြိတ့် ကဘေး မည့်ဖြစ့်ပပီေး

တက့်

ရ ဘက့် န့် ရလျှဘက့်ထဘေးသမ ဘေးမှ NGO မ ိုိ ေးစိုရအဘင့်
ရ ွေးခ ယ့်နိိုင့်သည့်။

ဘသဘဖပန့်သမ ဘေးသည့်
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ဆိုေးဖြတ့်ခ က့်ခ မှတ့်သမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် အရကဘင့်အထည့်

ခမှုနင် တရ ားဥပကဒစုားမုားကရား အရဖခခမမ ဘေးကိို ပညဘရ ေး

ရြဘ့်ရဆဘင့်သမ ဘေး အပါအဝင့် သင့်ထညာ့့်သွင့်ေးလိိုသညာ့့်

အစီအစဥ့်မ ဘေးတွင့်

င်တန်ား

ားအမျြုံားအစ ားကိိုလည့်ေး

စဥ့်ေးစဘေးသငာ့့်သည့်။

နည့်ေးတစွဘ တ

န်ရ

အသိုေးဖပိုဖခင့်ေးကိို

ည့်ညွှန့်ေးခာ့သညာ့့်

မျ ားနင် အခင်အကရားခစ ားခင်ရ

ဒါရိိုက့်တဘမ ဘေး၊ ဌဘနအကကီေးအကမ ဘေးအဖြစ့် ဆိုေးဖြတ့်ခ က့်

မျ ားကိို ထညာ့့်သွင့်ေးပါက အက ိုိ ေးမ ဘေးနိိုင့်မည့်။ အမ ဘေးအဘေး

ခ မှတ့်သမ ဘေးပါဝင့်ပါက အဘေးသဘခ က့်မှဘ အြွွဲ့အစည့်ေး၊

ဖြငာ့့် အ ပ့်ြက့်အြွွဲ့အစည့်ေးမ ဘေးသည့် ကွဖပဘေးရသဘ အခွ ငာ့့်

အင့်စတီက ေး ှင့်ေးတစ့် ပ့်လိုေးအရနဖြငာ့့် ၎င့်ေးတိ၏
ို
မဟဘ

အရ ေးခစဘေးခွငာ့့် ှိသမ ဘေးကိို ကိိုယ့်စဘေးဖပိုလ က့် ပညဘရ ေး

ဗ ဟဘမ ဘေး၊ အစီအမမ ဘေးနှငာ့့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးတွင့် သင့်ယ

အစီအစဥ့် သိမဟို
ို
တ့် သက့်ဆိိုင့် ဘ သင့်တန့်ေးအခ န
ိ ့်မ ဘေး

ရ ေးအခ က့်အသစ့်မ ဘေး ပါဝင့်လဘနိိုင့်သည့်ကိို ဆိုေးဖြတ့်

တွင့် အတတကွပါဝင့်ရလာ့ ှိ ကသည့်။ ထိိုသိို တဘဝန့် ှိ

နိိုင့်သည့်။ သိိုရသဘ့် အဆိိုပါလမ ဘေးသည့် ရဖမဖပင့် ှိ အရသေး

သမ ဘေးနှငာ့့် အခွငာ့့်အရ ေးခစဘေးခွငာ့့် ှိသမ ဘေးကိို အတတကွ

စိတ့်နှင့်ာ့ စိန့်ရခေါ်ခ က့်မ ဘေးကိို သိရနရလာ့မ ှိသဖြငာ့့် လက့်

ထညာ့့်သွင့်ေးလိိုက့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့် 'အတိိုက့်အခ အိုပ့်စိုမ ဘေး'အဖြစ့်

ရတွွဲ့ရဆဘင့် ွက့်မှုမ ဘေးကိို

မစွမ့်ေးရဆဘင့်

ဖမင့်ရလာ့ ှိသမ ဘေး၏ မတကွဖပဘေးရသဘ အခန့်ေးကဏ္ဍနှငာ့့်

နိိုင့်ရခ ။ သိိုရသဘ့် လက့်ရတွွဲ့လိုပ့်ရဆဘင့်ရနသမ ဘေးသည့်

ရနစဥ့်အလိိုက့် ကကိုရတွွဲ့ သညာ့့် အတဘေးအဆီေးမ ဘေးကိို ပိိုမိို

ရဆဘင့် ွက့်မှုမ ဘေးကိို

အြွွဲ့အစည့်ေး၏

နာေးလည့်လဘနိိုင့်ရစပပီေး လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်နှငာ့့် တဘဝန့်ခမှု

ထိပ့်ပိိုင့်ေး ှိ ဆိုေးဖြတ့်ခ က့်ခ မှတ့်ဖခင့်ေးကိို လွှမ့်ေးမိိုေး န့် ဖြစ့်နိိုင့်

ယနတ ဘေးကိို အစဖပိုကဘ ရဖမဆီ ဖြညာ့့်တင့်ေးရပေးလိိုက့်ဖခင့်ေး

ရပသည့်။ အြွွဲ့အစည့်ေးတစ့်ခိုစီ ှိ သင့်တန့်ေးသဘေး နှစ့်မ ိုိ ေး

ပင့်ဖြစ့်သည့်။ ပညဘရ ေးအစီအစဥ့် အမ ိုိ ေးအစဘေးအရပေါ်

လိုေးကိို ထညာ့့်သွင့်ေးပါက အက ိုိ ေးရက ေးဇေး

ှိနိိုင့်သည့်။

မတည့်၍ မည့်သဖပို
ိို လိုပ့်နိိုင့်သည့်ကိို ဆိုေးဖြတ့်နိိုင့်သည့်။

သိို ဘတွင့် လက့်ရတွွဲ့လိုပ့်ရဆဘင့်သ၏ပါဝင့်မှုအဘေး ၎င့်ေး၏

ဥပမဘ - ယှဥ့်ပပိိုင့်အစီ င့်ခစဘ တင့်သွင့်ေး န့် NGO မ ဘေး၏

အထက့်လကကီေး

စွမ့်ေး ည့် ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးရသဘ သင့်တန့်ေး တစ့်ခိုတွင့် ပိုမှန့်

ရဖပဘင့်ေးလ န့်

ရဖပဘင့်ေးလနိိုင့်ပပီေး

ှိရနဖခင့်ေးရ ကဘငာ့့် ဟန့်တဘေးရစနိိုင့်သည့်

ကိို စဥ့်ေးစဘေး န့် လိိုအပ့်သည့်။
မည့်သညာ့့်ပွတွင့်မဆိို

အဘေးဖြငာ့့် NGO ကိိုယ့်စဘေးလှယမ
့် ဘေးသဘ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ပါဝင့်မညာ့့်အြွွဲ့အစည့်ေးတစ့်ခိုစီမှ

ကိိုယ့်စဘေးလှယ့်နှစ့်ရယဘက့် အနည့်ေးဆိုေးပါဝင့်ပါက အက ိုိ ေး
ှိပမ ဖြစ့်သည့်။ အရ ကဘင့်ေးမှဘ အစီအစဥ့်တွင့် ပါဝင့်ရနစဥ့်
၎င့်ေးတိနှ
ို စ့်ဦေးအရနဖြငာ့့် သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်တွင့် တစ့်ဦေး
ကိိုတစ့်ဦေး ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်ပပီေး လိုပ့်ငန့်ေးခွင့်သိို ဖပန့်ရ ဘက့်ရသဘ
အခါ

ရဖပဘင့်ေးလမှုမ ဘေးကိို

ရြဘ့်ရဆဘင့် ဘတွင့်လည့်ေး

အခ င့်ေးခ င့်ေး ကညီပာ့ပိိုေးနိိုင့်သည့်။ ထိိုနည့်ေးတစွဘ တညီ
ရသဘနိိုင့်င

သိမဟို
ို
တ့်

အင့်စတီက ေး ှငေး့်

သိမဟို
ို
တ့်

အဖခဘေးသဏ္ဍဘန့်တမ ဘေးတွင့်လည့်ေး သင့်တန့်ေးသဘေးနှစ့်ဦေးစီ
ပါဝင့်ပါက သင့်ယဖခင့်ေးဖြစ့်စဥ့်ကိို အခ င့်ေးခ င့်ေး ကညီပာ့ပိိုေး
နိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ ဖြစ့်နိိုင့်ပါက အရ အတွက့်အဘေးဖြငာ့့်
လွှမ့်ေးမိိုေးရသဘ အြွွဲ့မ ဘေး ပါဝင့်ဖခင့်ေးကိို ရ ှဘင့်သငာ့့်သည့်။
၎င့်ေးတိသည့်
ို
သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်ကိို လွှမ့်ေးမိိုေးနိိုင့်ရခ ှိပပီေး
အဖခဘေးအြွွဲ့ မ ဘေးအတွက့်လည့်ေး ရန ဘအနည့်ေးငယ့်သဘ
က န့် ှိရတဘာ့မည့်ဖြစ့်သည့်။

တင့်သွင့်ေးရသဘလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်ကိို

န်

ှင့်ေးလင့်ေးတင့်ဖပ န့်နှငာ့့်

အစီ င့်ခစဘစက့်ဝန့်ေးတွင့် NGO မ ဘေး၏ အခန့်ေးကဏ္ဍကိို
ရဆွေးရနွေး န့်အလိငှ
ို ါ နိိုင့်ငာ့ကိိုယ့် စဘေးလှယ့်မ ဘေးကိိုလည့်ေး
ြိတ့် ကဘေးနိိုင့်သည့်။ သိမဟို
ို
တ့် သင့်တန့်ေး ည့် ွယ့်ခ က့်ကိို
ရဖပဘင့်ေးလပပီေး နိိုင့်ငနှငာ့့် ယှဥ့်ပပိိုင့်အစီ င့်ခစဘတင့်သွင့်ေးဖခင့်ေး
နှစ့် ပ့်လိုေးပါဝင့်ရသဘ ပေးရပါင့်ေး အစီ င့်ခစဘ တင့်သွင့်ေးဖခင့်ေး
သင့်တန့်ေးတစ့်ခို လိုပ့်ရဆဘင့်လ က့် အြွွဲ့နှစ့်ခိုလိုေးကိို သင့်
တန့်ေးသဘေးအဖြစ့် ြိတ့် ကဘေးနိိုင့်သည့်။ သီေးဖခဘေး ဦေးတည့်
အြွွဲ့မ ဘေးဆိိုင့် ဘ အခ က့်ကိို ရထဘက့်ရှုလ က့် ထိိုသင့်တန့်ေး
သဘေးနှစ့်မ ိုိ ေးကိို ရ ဘရနှာ န့် တွန့်ဆိုတ့် နိိုင့်ရခ ှိပါသည့်။
အရ ကဘင့်ေးမှဘ အြွွဲ့မ ဘေးအ ကဘေး ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးမ ဘေးသည့်
အက ိုိ ေး ှိနိိုင့်ရခ နည့်ေးပါေးပပီေး ၎င့်ေးတိအ
ို ကဘေး အြွွဲ့မ ဘေးပင့်
ကွသွဘေးနိိုင့်သည့်။ သိို ဘတွင့် လပိုဂိို္ လ့်မ ဘေး၏ ထိရတွွဲ့
ဆက့်ဆမှုစွမ့်ေး ည့်ကိို ရလျှဘာ့မ တွက့်ရစလိိုပါ။ ၎င့်ေးသည့်
အတဘေးအဆီေးမ ဘေးကိို

အပိိုင့်ေး ၁.၃ ှိ ရဆွေးရနွေးခ က့်မ ဘေးတွင့် အရလေးရပေးခာ့ရသဘ
ပားကပါင်ားပါ င်ဖခင်ား၊ စမ်ားကဆ င်ရည်ဖမြှင်တင်ဖခင်ား၊ တ

အဖြစ့် ပါဝင့်လိမာ့့်မည့်။ သိိုရသဘ့် နိိုင့်င၏ အစီ င့်ခစဘ

န
ို ာေးလည့်မှုမ ဘေး၊
ကိို

ခ ိုိ ေးရြဘက့် ဘတွင့်လည့်ေးရကဘင့်ေး
ို ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

သတ့်မှတ့် ဘတွင့်လည့်ေးရကဘင့်ေး

ို န့်သမ ဘေး

ရကဘင့်ေးမွန့်ရလာ့
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ှိပါသည့်။ သိိုရသဘ့် သင့်တန့်ေးသဘေးရ ွေးခ ယ့်မှုနှငာ့့် အစီ

နိိုင့်သမျှတိက ရသခ ဘရသဘ ရမေးခွန့်ေးဖြစ့်ရစ န့် ကကိိုေးစဘေး

အစဥ့်၏ ရဆွေးရနွေးခ န
ိ ့်မ ဘေး၊ အိုပ့်စိုြွွဲ့ လိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေး

ပါ။

တွင့် မည့်သိကိ
ို ိုင့်တွယ့်မည့်ကိို ကကိိုတင့်စဥ့်ေးစဘေး ဘတွင့်

ရနာက့်ဆက့်တွ အရနအထဘေးတိအတွ
ို
က့် တဘဝန့်ခမှုကိို

သတိကကီေးစွဘထဘေး န့်လိိုအပ့်သည့်။ သိို ဘတွင့် အခ င့်ေးခ င့်ေး

ဖမြှငာ့့်တင့်နိိုင့် န့်အလိိုငှါ အထက့်လကကီေးတစ့်ဦေး၏ ရထဘက့်

ရလေးစဘေးမှုနှငာ့့် သင့်ယရ ေးလိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးနှင့်ာ့ ဖပညာ့့်မပ
ီ ါက

ခမှုကိို ထညာ့့်သွင့်ေးရတဘင့်ေးဆိိုပါ။ သင့်တန့်ေးမှ

ရနာင့်လဘမညာ့့် စစ့်ပွ ှိ ကတိုတ့်က င့်ေး 'trench warfare'

အသိပညဘမ ဘေးကိို မည့်သိို အသိုေးဖပိုမည့်၊ သက့်ဆိိုင့် ဘ

ကိို ရ ှဘင့် ှဘေးနိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ ဤရခါင့်ေးစဥ့်ကိို အခန့်ေး

အြွွဲ့အစည့်ေးအတွင့်ေး

(၃) လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးကိို စီမခန့်ခွဖခင့်ေးအခန့်ေးတွင့်

ရြဘ့်ဖပ န့် ရ ေးသဘေးထဘေးပါ။ ထိိုရနာက့် ရြဘ့်ဖပပါအခ က့်

တရက ဘာ့ဖပန့် ရဆွေးရနွေးသွဘေးမည့်ဖြစ့်သည့်။

မ ဘေးသည့် ၎င့်ေးတိို ဖပိုလိုပ့်လိမာ့့်မညာ့့် အ ဘမ ဘေး ဖြစ့်သည့်ဆိို
သညာ့့်

သင့်ယဖခင့်ေးဖြစ့်စဥ့်

ကတိအဖြစ့်

အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်မှုနှငာ့့်

မည့်သိို

ဖြန့်ရဝမည့်

သင့်တန့်ေးသဘေး၏

ရ ေးထိိုေး န့်ရြဘ့်ဖပထဘေးပါ။

ှိလဘရသဘ

င်တန်ား

တိကိ
ို ိုပါ

လက့်မှတ့်ကိို
ား၏

အထား

လုအပ်ချက်မျ ားနှငာ့့် သက့်ဆိိုင့်သည့်မ ဘေးကိို ရမေးဖမန့်ေး န့်
သတိဖပိုပါ။ ဆိိုလိိုသည့်မှဘ အစဘေးအရသဘက့်နှငာ့့်

ဘသဘ

ရ ေးဆိိုင့် ဘ လိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေး၊ မသန့်စွမ့်ေးမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့်
အထေးအရဖခအရနလိိုအပ့်သမ ဘေးပါဝင့်ပါက ပညဘရ ေးအစီ
အစဥ့် ကကိိုတင့်ဖပင့်ဆင့်ခ န
ိ ့်တွင့် အရလေးဂရိုဖပို န့် လိိုအပ့်
သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးရလျှဘက့်လွှဘသည့် သင့်တန့်ေးသဘေး
မ ဘေးကိို သင့်တန့်ေးအတွက့် လက့်ခပပီေးရသဘအခါ ထပ့်တိိုေး
ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး ရမေးဖမန့်ေး န့် မလိိုအပ့်သည့်အထိ ဖပညာ့့်စို
သငာ့့်သည့်။
သင့်တန့်ေးသဘေးအစိုအြွွဲ့ကိို
င်တန်ား

ားကလ က်လ ကိို အသိုေးဖပိုလ က့် သင့်တန့်ေး

သဘေး ရ ွေးခ ယ့်ဖခင့်ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့် နှငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို
အရသေးစိတ့် သိ ှိနိိုင့်မှု လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်တိိုအတွက့် အက ကိ ိ
ယဘအဖြစ့်အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်။

ှိလဘရသဘသင့်တန့်ေးသဘေး

ရလျှဘက့်လွှဘမ ဘေးမှ အခ က့်အလက့်မ ဘေးအ ဖပင့်ဆင့်ထဘေး
ရသဘ အစီအစဥ့် နှငာ့့် လိိုက့်ရလ ဘညီရထွမှု ှိရစ န့် အစီ
အစဥ့်၏ အတိိုင့်ေးအဆ၊ ကဘခ န
ိ ့်နှငာ့့် လွှမ့်ေးမိိုေးနိိုင့်မှုတိိုကိို
အသိုေးဝင့်မှု ှိနိိုင့်၊ မ ှိနိိုင့် စဥ့်ေးစဘေးပါ။ ရနာက့်ဆက့်တွ (၂)
တွင့် သင့်တန့်ေးသဘေးရလျှဘက့်လွှဘ ပိုစကိို ဥပမဘ ဖပထဘေးပါ
သည့်။ ထိိုပိုစကိို သင့်၏ ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်နှငာ့့် လိိုက့်
ရလ ဘညီရထွရအဘင့် ဖပင့်ဆင့် ဘတွင့် တိိုတိိုနှင့်ာ့ လိို င့်ေး
ဖြစ့်ရစ န့်အတွက့်

မလိိုအပ့်သည့်တကိ
ိို ို

ရ ှဘင့် ှဘေးပါ။

အစီအစဥ့်ပါ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့် သက့်ဆိိုင့်ရသဘ
ရလျှဘက့်ထဘေးသ၏ ဗဟိုသိုတနှငာ့့် စိတ့်ပါဝင့်စဘေးမှုတိိုကိို
ဦေးတည့်သညာ့့် ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးပါဝင့်ရသခ ဘရစ မည့်။ တတ့်

အပပီေးသတ့်ရ ွေးခ ယ့်ပပီေးရသဘ

အခါ ရနာက့်တစ့်ဆငာ့့်အရနဖြငာ့့် ၎င့်ေးတိကိ
ို ိုပိိုမိိုသိ ှိလဘ န့်
ဖြစ့်သည့်။ သိမှ
ို သဘ ၎င့်ေးတိနှ
ို ငာ့့် သက့်ဆိိုင့်ပပီေး စိတ့်ဝင့်စဘေး
ရသဘ ရခါင့်ေးစဥ့်မ ဘေး၊ ဖြစ့် ပ့်မ ဘေးနှငာ့့် သင့်ယရ ေးအခ က့်
မ ဘေးကိို ရ ေးဆွနိိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏
လမ ိုိ ေး၊

တိိုင့်ေး င့်ေးသဘေး၊

ဘသဘစကဘေး၊

အမ ိုိ ေးသဘေး၊

အမ ိုိ ေးသမီေး၊ အသက့်အ ွယ့် အစ ှိသည့်တဖြငာ့
ိို ့် အစဖပိုနိိုင့်
သညာ့့်အဖပင့် ၎င့်ေးတိ၏
ို
ဘထေးအဆငာ့့်အတန့်ေး၊ လဘရ ဘက့်
ရသဘ ရနာက့်ခ အြွွဲ့အစည့်ေးအမ ိုိ ေးအစဘေးနှငာ့့် ပညဘအ ည့်
အခ င့်ေး၊ အလိုပ့်အကိိုင့်အမ ိုိ ေးအစဘေးတိိုကိိုပါ ထညာ့့်သွင့်ေး
သငာ့့်သည့်။
အရ

အက

င်တန်ား

ားမျ ား၏ ကန က်ခအက က င်ား

ားစတ် ခခြုံငုချက်ကု ဇယဘေးရ ေးဆွထဘေးလျှင့်

အသိုေးဝင့်လိမာ့့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

ဤအခ က့်အလက့်သည့်

အစီအစဥ့်ကကိိုတင့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေးအတွက့် အက ိုေးဝင့်သညာ့့်
အဖပင့် တင့်ဆက့်သမ ဘေးကိို ရနာက့်ခအခ က့်အလက့်မ ဘေး
ပာ့ပိိုေးရပေး ဘတွင့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊ အြွွဲ့အစည့်ေးမ ဘေးသိို သွဘေး
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ရ ဘက့်ရလာ့လဘလျှင့်ရသဘ့်လည့်ေးရကဘင့်ေး

သငာ့့်ရတဘ့်ပါ

မမ ဘေးဖြစ့်သညာ့့် တ

န်ခမှုနင်တရ ားဥပကဒ စုားမုားကရားကိို

သည့်။ စဘ င့်ေး ှိ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ရမွေးရနမ ဘေးကိို

အသိုေးဖပို န့် အမှတ့် ပါ။ က စ့်လစ့်ထိမိရသဘ

လည့်ေး

ခ က့်မ ဘေးခ မှတ့်ထဘေးဖခင့်ေးဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၊ ဖြစ့်နိိုင့်

ထညာ့့်သွင့်ေးထဘေးပပီေး

၎င့်ေးတိ၏
ို

ရမွေးရနမ ဘေးကိို

က င့်ေးပရပေးဖခင့်ေးဖြငာ့့် အာ့အဘေးသငာ့့်ရအဘင့် ဖပိုလပ
ို ့်နိိုင့်သည့်။
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးအ ဘ ဆန့်ေးစစ့်
ရလာ့လဘခ က့်ကိိုဖပိုလိုပ့် သညာ့့် အရ ေးပါရသဘ အရ ကဘင့်ေး
င့်ေးမှဘ

အ ပည

တည်ကဆ က်ဖခင်ား

နယ်ပယ်ကိို

သတ့်မှတ့် န့် သိမဟို
ို
တ့် အစီအစဥ့်အတွင့်ေး သင့်ထညာ့့်
သွင့်ေးမညာ့့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘတိိုကိို အမှတ့်ဖပိုဆန့်ေးစစ့် န့်၊
င်ယဖခင်ားရ က ဟချက်မျ ားနင်
ည်

ရခ ှိရငွရ ကေးပာ့ပိိုေးသ အလှ ှင့်မ ဘေးနှငာ့့် ပညဘရပေးသမ ဘေး
အဘေး မိမိရဆဘင့် ွက့်မညာ့့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်၏

လဘဒ့်

နှငာ့့် တန့်ြိိုေးမ ဘေးကိို တိိုင့်ေးတဘ န့် စနှုန့်ေးတစ့်ခိုအဘေး မည့်သိို
ှင့်ေးလင့်ေးဖပမည့်ကိိုစဥ့်ေးစဘေးပါ။ တနည့်ေးအဘေးဖြငာ့့် သင့်သည့်
တဘဝန့်ခမှုဖြငာ့့် လိုပ့်ရဆဘင့်ရနဖခင့်ေးဟို ဆိိုနိိုင့်ပါသည့်။
ထိသိ
ို လို
ို ပ့်ရဆဘင့်မှုသည့်သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေးပညဘရ ေး

င်ကမ ်လင်ထ ားနုင်

င်ယဖခင်ားကု ခုခဆနို့်ကျင်ဖခင်ားတိို ဖြစ့်သည့်။

ည့် ွယ့်

ည့်မှန့်ေးခ က့်ကိို ှင့်ေးလင့်ေးစွဘ သိဖမင့်ရစပပီေး ၎င့်ေးတိို အရန
ဖြငာ့့်

အစီအစဥ့်ကိို

ရသရသခ ဘခ ဘ

နာေးလည့်လက့်ခ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ပညဘရ ေးရနာက့်ခ၊ အလိုပ့်တဘဝန့်

လဘမည့်ဖြစ့်သည့်။ တစ့်ခ န
ိ ့်တည့်ေးမှဘပင့် သင့်တန့်ေးရပေးသ

နှငာ့့် အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးမှတဆငာ့့် ပထမအရ ကဘင့်ေးအ ဘ

မ ဘေးအရနဖြငာ့့် ကကိိုတင့်ဖပင့်ဆင့်မှုဖြစ့်စဥ့်ကိို ခိိုင့်မဘဖမန့်ဆန့်

ဖြစ့်သညာ့့် အသိပညဘတည့်ရဆဘက့်ဖခင့်ေးအတွက့် ရတွေးဆ

ရစပပီေး အစီအစဥ့်၏ သင့် ကဘေးမညာ့့် အ ဘမ ဘေး၊ သင့် ကဘေးမှု

ခ က့်ကိို

ှိနိိုင့်သည့်။ သင့်ယဖခင့်ေးဆိိုင့် ဘ ကွဘဟခ က့်မ ဘေး

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးရ ွေးခ ယ့်မှု၊ လိုပ့်ရဆဘင့် မညာ့့် လမ့်ေးညွှန့်

နှငာ့့် ခိုခခ က့်မ ဘေးသည့်မ ပိိုမိိုစိန့်ရခေါ် နိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

ခ က့်မ ဘေး အစ ှိသည့်တကိ
ိို ို ြွွဲ့ပြိိုေးတိိုေးတက့်လဘရစမည့်

သိို ဘတွင့် ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘ ဆန့်ေးစစ့် ရလာ့လဘ

ဖြစ့်သည့်။

ခ က့်သည့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်အတွက့် အကက
ဉဘဏ့်ရပေးနိိုင့်ပပီေး ပါဝင့်ပတ့်သက့်သမ ဘေး ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘ
ခ က့်နှငာ့့် အဓိကပါဝင့်ပတ့်သက့် သမ ဘေး၏ အရသေးစိတ့်
ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးဖြငာ့့် တစ့်စိတ့် တစ့်ပိိုင့်ေး အကကဉဘဏ့်ရပေးနိိုင့်
မည့်ဖြစ့်သည့်။ အကယ့်၍ သင့်သည့် ဦေးတည့်အြွွဲ့၏
သက့်ရမွေးမှုလိုပ့်ငန့်ေးဆိိုင့် ဘ ရနာက့်ခအဖခင့်ေးအ ဘနှငာ့့် င့်ေး
နှီေးကျွမ့်ေးဝင့်ဖခင့်ေး မ ှိပါက အရသေးစိတ့် အတွင့်ေးက က ပိိုမိို
သိ ှိနိိုင့် န့် လိုပ့်ရြဘ့်ကိိုင့်ြက့်မ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် သတ့်မှတ့်
ထဘေးရသဘ ပါဝင့်ပတ့်သက့်သမ ဘေးကိို ရမေးဖမန့်ေးပပီေး အက
အညီ ယပါ။
အဆင် (၄) :

အလွှဘစို ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးခ မှတ့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့် လိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။
အလွှဘစို

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးတွင့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်၏

ခခိုငိုသင့်ယဖခင့်ေး

ည့်မှန့်ေးခ က့်သဘမက အပိိုင့်ေး ၁.၂ တွင့်

ရဆွေးရနွေးခာ့ရသဘ သင့်ယရ ေး ရှုရထဘငာ့့် ၃ မ ိုိ ေးကိို ဦေးတည့်
သညာ့့်

ည့်မှန့်ေးခ က့်ခွမ ဘေး ပါဝင့်သည့်။ ပညဘရ ေးအစီ

အစဥ့် ပပီေးသညာ့့်ရနာက့်တွင့် မည့်သညာ့့်အ ဘကိို သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေး

န ားလည်

င်

ည်/

ထ ားပပား လုပ်ကဆ င်

င်

ည်၊ မည် ည်အဆင်/ ဒဂ္ရ ရ

တ်မတ်

တန်ဖုား

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးခ မှတ့်သငာ့့်ပပီေး ထိို

အခန့်ေးမ ဘေးဖြငာ့့် ြွွဲ့စည့်ေးထဘေးရသဘ ရမဘ့်ဂ ေးမ ဘေးအတွက့်ပါ

ဖခင်ား

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး ခ မှတ့်ပါ။

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မ ဘေးကိို ကကိိုတင့်ရ ေးဆွ ဘ၌ ကျွန့်ိုပ့်တိို
သည့် စိတ့်ဝင့်စဘေးသညာ့့် အပိိုင့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် အစီအစဥ့် တည့်
ရဆဘက့်ရ ေး နယ့်ပယ့်မ ဘေးကိို အလ င့်စလိို ထညာ့့်သွင့်ေး
ရလာ့ ှိ ကသည့်။ သငာ့့်အရနဖြငာ့့် ဖမန့်နိိုင့်သမျှ ဖမန့်ရအဘင့်
တည့်ရဆဘက့်လိိုရသဘ့်လည့်ေး

ည်၊

သငာ့့်သည့်တကိ
ိို ိုသတ့်မှတ့်ပါ။ ရနာက့်ဆိုေးအရနဖြငာ့့် အခန့်ေး
တစ့်ခိုခ င့်ေးစီအတွက့်

င်ယဖခင်ားရည်ရွယ်ချက်မျ ား

င်

ဤအလ င့်လိိုမှုရ ကဘငာ့့်

က့်စိုရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးတည့်ရဆဘက့်ရ ေးကိို ခ န
ိ မသွဘေး

သင့်ယရ ေး

ည့် ွယ့်ခ က့်နှငာ့့်

ည့်မှန့်ေးခ က့်ခွမ ဘေးကိို

တတ့်နိိုင့်သမျှ ရိိုေး ှင့်ေးက စ့်လစ့်စွဘ လတိင
ို ့်ေး နာေးလည့်လွယ့်
ရသဘ

ဘသဘဖြငာ့့်ရြဘ့်ထိုတ့်ပါ။ ထိအဖပင့်
ို
ထိို ည့် ွယ့်

ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်
ရ

ည့်မှန့်ေးခ က့်ခွမ ဘေးကိို

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးမ

ဘင့်၊ တိက ရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးစနှုန့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် HRBA

သငာ့့်ရပ။ အပိိုင့်ေး ၁.၃ တွင့် ရဆွေးရနွေးခာ့သညာ့့် HRBA အရဖခခ
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အရဖခခမမ ဘေးဖြငာ့့် ဆက့်စပ့်ယပါ။ အခန့်ေး ၁.၃ တွင့် ရဆွေး

ခ မှတ့်ပပီေး

ရနွေးခာ့သညာ့့် လူ့အခင်အကရားမက

ခ မှတ့်ပါ။

င်၊ စနစ်နင် စနှုန်ားမျ ား

ကု ချတ်ဆက်မှုမျ ား၊ HRBA အရဖခခမမ ဘေး အတိိုင့်ေး
ရစဘငာ့့် ကညာ့့်မှုစနစ့်တွင့် ရြဘ့်ထိုတ့်

ှိခာ့ရသဘ ကွဘဟခ က့်

မ ဘေးနှငာ့့် အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးဖြငာ့့်ပါ ဆက့်စပ့် ယပါ။ သင့်ယ
ရ ေးရှုရထဘငာ့့် ၃ မ ိုိ ေးအတွင့်ေး ှိ လူ့အခွငာ့့်အရ ေးဆိိုင့် ဘ
သင့်ယရ ေးအခ က့် ဥပမဘမ ဘေးအတွက့် အခန့်ေး ၁.၂ တွင့်
ရြဘ့်ဖပခာ့ရသဘ ဇယဘေးကိို ည့်ညွှန့်ေးပါသည့်။

သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေးကိို

ရည်ရွယ်ချက်မျ ားနင် ရည်မန်ားချက်မျ ား
ားမျ ား

ကရ က်ရနုင်

ည်

ည်

ဘသဘ ပ့် သိမဟို
ို
တ့်

င်တန်ား

အတုင်ားအတ အတင်ား၌

သတ့်မှတ့်ထဘေးရသဘ အခ န
ိ ့်အတွင့်ေးသဘ ဖြစ့်သငာ့့်သည့်။
ဖမငာ့့်လွန့်ေးစွဘ သတ့်မှတ့်မိလျှင့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအတွက့်
မခ ငာ့့်မ

ဖြစ့်ရစပပီေး နိမာ့့်လွန့်ေးစွဘ ခ မှတ့်မိလျှင့်လည့်ေး

ပ င့်ေး ိပငီေးရငွွဲ့ ြွယ့် ဖြစ့်ရနမည့်ကိို သတိဖပိုပါ။

ည့်မှန့်ေးခ က့်ခ မှတ့်ဖခင့်ေးတွင့် သင့်ယသဗဟိိုဖပို ခ ဥ့်ေးကပ့်
နည့်ေးကိို အသိုေးဖပို န့် သင့် ကဘေးမညာ့့်

အရ ေးကကီေးရသဘ

အခ န
ိ ့်နှငာ့့် အရဖခအရနရပေါ်မတည့်၍
နုင် ည်

ှိနိိုင့်ရသဘ
ကျကျ လုပ်

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးကိိုသဘ ခ မှတ့်ပါ။ သင့်တန့်ေး

ယိုတတိရဗဒရလဘဂ စ့် ဖပဿနာထက့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးက

သဘေးမ ဘေး အဘေးလိုေး ကျွမ့်ေးက င့်ပညဘ ှင့်မ ဘေး ဖြစ့်မလဘနိိုင့်

အရကဘင့်ေးဆိုေးကိိုင့်တွယ့် ရဖြ ှင့်ေးနိိုင့်မညာ့့် အရဖခအရနကိို

သည့်ကိို သတိဖပိုပါ။ တစ့်ခါတစ့် တွင့် အရဖခခ ဗဟိုသိုတ

စေးစိိုက့်ပါ။ သင့်၏ စထွက့်အမှတ့်အဖြစ့် အဆငာ့့် (၃) တွင့်

ှိပပီေး

သင့်ယရ ေးအခ က့်အလက့်မ ဘေးအဘေး

မည့်သိို

ရြဘ့်ဖပခာ့ရသဘ ဦေးတည့်အိုပ့်စို ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘခ က့်ကိို

အသိုေးခ မည့်ကိို အကကဉဘဏ့်တခ ိုိ ွဲ့

အသိုေးဖပိုပါ။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ရနာက့်ခအရဖခအရန

ဖြစ့်သည့်။ ပညဘရ ေးအစီအစဥ့် ပပီေးဆိုေးပပီေးရနာက့် ၎င့်ေးတိို

နှငာ့့်အရတွွဲ့အကကို၊

ကိိုယ့်တင
ိို ့်အပမမဖပတ့် ဆက့်လက့်ရလာ့လဘနိိုင့်ပပီေး အလိုပ့်

လိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်သင့်ယရ ေး

အတဘေးအဆီေးမ ဘေးနှငာ့့် ကိိုက့်ညီရသဘ

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး

၂

ှိပါက လိုရလဘက့်ပပီ

ခွင့်တွင့် လက့်ရတွွဲ့က ငာ့့် သိုေးရြဘ့်ရဆဘင့်လဘနိိုင့်မည့် ဖြစ့်

င်ယကရားရည်ရွယ်ချက် ဥပမ မျ ား
ြွွဲ့ပြိိုေးမှုသိိုလူ့အခွငာ့့်အရ ေးအရဖခဖပိုခ ဥ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးအစီအစဥ့် (၂ ပတ့်သင့်တန့်ေး)
သင့်တန့်ေး၏ အလိုေးစိုသင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မှဘ :
ြွွဲ့ပြိိုေးမှုသိို လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအရဖခဖပိုခ ဥ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးအစီအစဥ့်ကိို အသိုေးခ ဘတွင့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ စွမ့်ေး ည့်ခိိုင့်မဘလဘရစ န့်။
သင့်တန့်ေးအပပီေးတွင့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့် ရအဘက့်ပါတိကိ
ို ို

ှိလိမာ့့်မည့် -

• လူ့အခွငာ့့်အရ ေးစနစ့်အရ ကဘင့်ေးကိို သိ ှိပပီေး ြွွဲ့ပြိိုေးမှုသိို လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအရဖခဖပိုခ ဥ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးကိို လက့်ရတွွဲ့အသိုေးခ ဘတွင့်
ရအဘက့်ရြဘ့်ဖပပါ အဓိကက ရသဘ အရဖခခမမ ဘေးကိိုပါ သိ ှိလဘမည့် ပါဝင်လပ်နဆောင်ခြင််း (Participation)
တောဝေ်ြမှုနင် တရော်းဥပနဒစ်းမ်းနရ်း (Accountability and the Rule of Law)
ြွွဲခြော်းမှုကင််းခြင််း၊ တေ််းတူညမျှမှုရခြင််း နင် ထရလွယ်အပ်စမျော်း (Non-discrimination, equality & vulnerable groups)
စွမ််းနဆောင်ရည်ခမှင်တင်ခြင််း (Empowerment)
စေစ်နင် စနှုေ််းမျော်းအပါအဝင် လူူ့အြွင်အနရ်းမူန

ောင်သို့ ြျတ်ဆက်ခြင််းမျော်း (Linkages to the human rights framework-

system and standards)

• ြွွဲ့ပြိိုေးရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်အတွက့် နည့်ေးလမ့်ေးအစနှငာ့့် အဆိုေးနှစ့် ပ့်လိုေးအဖြစ့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအဘေးတန့်ြိိုေးထဘေး န့်နှငာ့့်
ြွွဲ့ပြိိုေးရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်မ ဘေးအတွက့် မရ

ဘင့်တစ့်ခိုအဖြစ့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေးစနစ့်၊ စနှုန့်ေးနှငာ့့် အရဖခခမမ ဘေးကိို တန့်ြိိုေးထဘေး န့်။

• ၎င့်ေးတိကိ
ို ိုယ့်ပိိုင့်ပရ ဘဂ က့်မ ဘေး၏ စီစဥ့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်ဖခင့်ေးတွင့် HRBA ကိိုအသိုေးဖပိုကဘ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး

43

ှိ န့်။

သည့်။ သီေးဖခဘေးလက့်တွွဲ့နယ့်ပယ့်တစ့်ခိုတွင့် ကျွမ့်ေးက င့်

သဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် အစီအစဥ့်သည့် ၎င့်ေးတိနှ
ို ငာ့့် ဆီရလ ဘ့်

ပညဘ ှင့်မ ဘေး ရမွေးထိုတ့်နိိုင့် န့် ည့် ွယ့်လ က့် ရယ

သက့်ဆိိုင့်သည့်ဟို

မရ

ဘင့်အတွက့်မ

အ ကမ့်ေးြ ဥ့်ေး

ိုယ

ခခိုငိုနာေးလည့်လျှင့်

လိုရလဘက့်ပပီ ဖြစ့်သည့်။

င်တန်ား

ရည်မန်ားချက်ခွဲမျ ားကု

ားမျ ားနင်မ က ရ တွင့်

ဖပညာ့့်စို ှင့်ေးလင့်ေးစွဘ

ရြဘ့်ဖပပါ။ အစီအစဥ့်မစတင့်မီ ရ ေးသဘေးထဘေးရိုမျှမက အစီ
အစဥ့်မိတ့်ဆက့်တွင့်လည့်ေး ထညာ့့်သွင့်ေး ှင့်ေးဖပပါ။ ရမဘ့်ဂ ေး
နှငာ့့်

အပိိုင့်ေးတစ့်ခိုစီ၏

မ ဘေးကိို

အစတွင့်လည့်ေး

ထပ့်မ ှင့်ေးဖပပါ။

ည့် ွယ့်ခ က့်

အဆိိုပါအရ ကဘင့်ေးအ ဘကိို

ရနာင့်လဘမညာ့့် အခန်ား (၃) လူ့အခင်အကရားပည ကရား
စမခနို့်ခွဲဖခင်ားတွင့်

ှင့်ေးလင့်ေး

ရဆွေးရနွေးသွဘေးမည့်

ဖြစ့်

ပါသည့်။

ဘသဘ ပ့်ကိို ရထဘက့်ခ မညာ့့်

ဆန့်က င့်မှုမ ဘေး

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊

အဆိိုေးဆိုေးအရနဖြငာ့့်

ရပေါ်ရပါက့်လဘနိိုင့်ပါသည့်။

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် အစီအစဥ့်ကိို

ခန
ိ ့်ညြှိ ဘတွင့် အကကီေးအက ယ့် ရကဘင့်ေးမွန့်ရန န့် မလိို
အပ့်ပါ။ ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးဖခင့်ေး ဘ ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘ
ခ က့်ကိို

ရသရသခ ဘခ ဘ

အရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေးကိို

ဖပိုလိုပ့်ခာ့ပါက

ရဖပဘင့်ေးလမှု

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

နိဒါန့်ေးအဘေး

ဖပန့်လည့်ဖပိုဖပင့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊ ယခင့်စီစဥ့်ထဘေး
ရသဘ အပိိုင့်ေးမ ဘေးတွင့် ရှုရထဘင့်ာ့မ ဘေးနှငာ့့် ဥပမဘမ ဘေးကိို
ရဖပဘင့်ေးလဖခင့်ေးဖြငာ့့်လည့်ေးရကဘင့်ေး ရိိုေး ှင့်ေးစွဘ ဖပိုလိုပ့်နိိုင့်ပါ
သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး ြတ့်ရှု မညာ့့် စဘအိုပ့်စဘ
တမ့်ေးမ ဘေး ပာ့ပိိုေးဖခင့်ေး၊ သိမဟို
ို
တ့် ကျွမ့်ေးက င့်ပညဘ ှင့်မ ဘေး

သင့်၏

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

တသမတ့်တည့်ေး

မဖြစ့်သငာ့့်ပါ။

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးသည့်
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

လိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် ကိိုက့်ညီရစ န့်အတွက့် ချန်ညြှယရန်
အဆင်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့်
အစဘေး

င်ယကရားရည်ရွယ်ချက်မျ ားနင်

မရတွွဲ့ ဖခင့်ေး၊

င် ဖဖစ်ကန

နှငာ့့်

အစည့်ေးအရဝေးမ ဘေး

ကကိိုတင့်က င့်ေးပဖခင့်ေး

စသညာ့့်

ပိုစမ ဘေးဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးလိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးကိို ဖပညာ့့်မီ န့်
ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်ပါသည့်။

င်ပါသည့်။ ဖြစ့်နိိုင့်ရခ မ ဘေးအရနဖြငာ့့်

သင့်တန့်ေးသဘေးအစိုတစ့်ြွွဲ့မှ ရ ွေးခ ယ့်သညာ့့် စနှုန့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်
ကိိုက့်ညီမှု

မ ှိဖခင့်ေး၊

သိမဟို
ို
တ့်

ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေး

ဖခင့်ေး ဘ ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘခ က့်သည့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏
င်ယကရားလုအပ်ချက်ကုသိ ှိ န့်

ဖပညာ့့်စိုလရ
ို လဘက့်မှု

မ ှိဖခင့်ေးတိိုရ ကဘငာ့့် ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးကိို ဖပန့်လည့် ခ န
ိ ့်ညြှိ
သည့်မ ဘေးလည့်ေး
တွင့်

ှိနိိုင့်ပါသည့်။ သိမဟို
ို
တ့် အပိိုင့်ေး ၃.၁

ရြဘ့်ဖပထဘေးသညာ့့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

အစီအစဥ့်

သင့်ယရ ေး

ပထမရနတွင့်

လိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

ရမျှဘ့်လငာ့့်ခ က့်မ ဘေးဆိိုင့် ဘ အကဖြတ့်မှုသည့်

မလစီစဥ့်

ထဘေးသည့်နှငာ့့် ကွဖပဘေးရသဘရှုရထဘငာ့့် သိမဟို
ို
တ့် အဖခဘေး
ဦေးစဘေးရပေးလိိုသညာ့့်အ ဘ
ခန
ိ ့်ညြှိယ သည့်လည့်ေး

ှိရနသညာ့့်အတွက့်
ဖြစ့်နိိုင့်သည့်။

ဖပန့်လည့်

ခန
ိ ့်ညြှိ ဘတွင့်

အစီအစဥ့်ကိို မလအတိိုင့်ေး ဆက့်လက့်လိုပ့်ရဆဘင့်ရနဖခင့်ေး
ထက့်

ည့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးအဘေး အဆငာ့့်ဖမြှငာ့့်ဖခင့်ေး သိမဟို
ို
တ့်

အဆငာ့့်နှိမာ့့်ဖခင့်ေး၊

ရှုရထဘငာ့့်မ ဘေးကိို

ရ ွဲ့ရဖပဘင့်ေးဖခင့်ေး

သိမဟို
ို
တ့် သင့် ကဘေးမညာ့့် အပိိုင့်ေးမ ဘေးအဘေး အစဘေးထိိုေးဖခင့်ေး
တိို ဖပိုလိုပ့်သငာ့့်ပါသည့်။ ထိိုသိို မဟိုတ့်

မလအတိိုင့်ေး

ဆက့်လက့်လိုပ့်ရဆဘင့်လျှင့် အစီအစဥ့်သည့် သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေး၏ လိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးကိို မဖပညာ့့်မီဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေး
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အဆငာ့့် ၅:

• မည့်သညာ့့် သင့်ယရ ေးအရ ကဘင့်ေးအ ဘရခါင့်ေးစဥ့်မ ဘေး၊ ကိစစ ပ့်မ ဘေးနှငာ့့်

ပါဝင့်သညာ့့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘ၊

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို အစီအစဥ့်တွင့် ထညာ့့်သွင့်ေးမည့်နည့်ေး?

ြွွဲ့စည့်ေးထဘေးမှုနှငာ့့် အခန့်ေးလိိုက့်

• သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးဆီသိို မည့်သညာ့့် အဓိကအခ က့်မ ဘေး ရပေးသငာ့့်သနည့်ေး?

စီေးရဖမဘမှုတကိ
ိို ို ဆိုေးဖြတ့်ဖခင့်ေး

• သင့်တန့်ေး၏ ြွွဲ့စည့်ေးမှုနှငာ့့် သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေး၏ စီရဖမဘမှုတိိုသည့်
မည့်သည့်တိို ဖြစ့်သငာ့့်သနည့်ေး?

• ယိုတတိတန့်ရသဘ အခ နိ ့်သတ့်မှတ့်ခ က့်နှငာ့့်အတ အစီအစဥ့်အ ကမ့်ေးကိို
ဖပိုလိုပ့်ပါ။
အဆငာ့့် ၆:

• အစီအစဥ့်တွင့် မည့်သညာ့့် အဖပန့်အလှန့်သင့်ယဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို

သင့် ကဘေးဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်

သင့်ထညာ့့်သွင့်ေးမည့်နည့်ေး?

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးအဘေး

• သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး ရဖပဘင့်ေးလဖခင့်ေးကိို သင့်မည့်သိို ရသခ ဘရစမည့်နည့်ေး?

ရ ွေးခ ယ့်ဖခင့်ေး

• မည့်သညာ့့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးသည့် သင့်ယရ ေးရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်
ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးကိို ကိိုင့်တွယ့်ရဖြ ှင့်ေးနိိုင့်သနည့်ေး?

• လိုခခိုပပီေး စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးရသဘ သင့်ယရ ေးဝန့်ေးက င့်တစ့်ခိုကိို သင့်မည့်သိို
ြန့်တီေးမည့်နည့်ေး?
အဆငာ့့် ၇:

• သင့် ကဘေးသမ ဘေး၏ ပရ ဘ့်ြက့် ှင့်နယ့်ပညဘ ှင့်ရနာက့်ခမ ဘေး၊ ပညဘရ ေး
ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး၊ မတကွဖပဘေးမှုမ ဘေးကိို ထညာ့့်သွင့်ေးစဥ့်ေးစဘေးပါ။

သင့်၏အြွွဲ့အဘေး ြွွဲ့စည့်ေးဖခင့်ေး

• သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၊
သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ရဆွေးရနွေးပပီေး အခ က့်အလက့်မ ဘေးကိို
ရသခ ဘ မည့်ဖြစ့်သည့်။
အဆငာ့့် ၈:

• သင့်မည့်သည့်တိိုလိအပ့်
ို
သနည့်ေး/

သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်ေးမ ဘေးအဘေး

• မည့်သညာ့့်ပိုစဖြငာ့့် မျှရဝသငာ့့်သနည့်ေး (လက့်ကမ့်ေးစဘရစဘင့်မ ဘေး၊ တွခ ိုပ့်မ ဘေး၊
မမ့်မိို ီစတစ့်မ ဘေး၊ ဝက့်

ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး

ှိနိိုင့်သနည့်ေး?

့်ဆိုဒ
ိ ့်?)

• သင့် ကဘေးရ ေးပစစည့်ေးမ ဘေး မည့်သိိုအသိုေးဖပိုမည့်ကိို စီစဥ့်ဖပင့်ဆင့်ပါ။
ခ။ အစအစဥ်ဒဇုင်ား

မ ဘေးနှငာ့့်

ည့်မှန့်ေးခ က့်ခွမ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုလ က့် ဆိုေးဖြတ့်

အဆင် (၅) : ပါ င် ည် အက က င်ားအရ ၊ ဖွဲွဲ့စည်ား

သငာ့့်သည့်မ ဘေးမှဘ -

ထ ားမှုနင် အခန်ားလုက် စားကဖမ မှုတုို့ကု ဆုားဖဖတ်ဖခင်ား

• သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို မည့်သညာ့့် ပကရ ဖက်ရင်နယ်ဆုင်

အစီအစဥ့်ကိို ြွွဲ့ပြိိုေးတိိုေးတက့်ရအဘင့် ဖပင့်ဆင့်ရနခ န
ိ ့်တွင့်

ရ န ားလည်မှုနင် ထုားထင်ား

အခန့်ေး (၁) လူ့အခင်အကရား ပည ကရားဆု

သနည့်ေး?

ည်မ အ

ယ်

နည်ား? တွင့် ဆိိုခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး ပါ င်ရမည် အက က င်ား
အရ

(သင့်ယသမ ဘေးအရနဖြငာ့့် မည့်သညာ့့်အ ဘမ ဘေးကိို

သင့်ယသငာ့့်သနည့်ေး?) နှငာ့့် လုပ်ငန်ားစဥ် (သင့်ယသမ ဘေးက
မည့်သိသင့်
ို
ယသငာ့့်သနည့်ေး?)မ ဘေးကိို
မည့်ဖြစ့်သည့်။

ရစာ့ငိုစွဘ

ဆန့်ေးစစ့်

ထည် င်ားစဥ်ားစ ား
ရလာ့လဘခာ့ရသဘ

ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးဖခင့်ေး ဘ၊ သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်

ဖမင်မှုမျ ား သင့်

• သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို မည့်သညာ့့်

ရပ်ဆုင်ရ

ဆက်နယ်ချတ်ဆက်မှုမျ ားနင် 'အ ကမဍတ်
အကတွဲ့အကကြုံမျ ား သင့်

• လူ့အခင်အကရား

ှိရစလိို

(aha)'

ှိရစလိိုသနည့်ေး?

အကဖခဖပြုံချဥ်ားကပ်နည်ား

အကဖခခမ

မျ ားနှငာ့့် အရကဘင့်ေးဆိုေးရသဘ ပညဘရ ေးဆိိုင့် ဘ လက့်
ရတွွဲ့လိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေးကိို

သင့်၏

အစီအစဥ့်တွင့်

မည့်သအသ
ိို
ိုေးဖပိုမည့်နည့်ေး?
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၂

ရြဘ့်ဖပပါရမေးခွန့်ေးမ ဘေးအတွက့်သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့်
အစီအစဥ့်အတွက့် ပေးတွတဘဝန့် မျှရဝယ န့် လိိုအပ့်ပပီေး
အစီအစဥ့်မှ

ှိလဘမညာ့့်

အ ည့်အရသွေးမ ဘေးကိိုလည့်ေး

လက့်ရတွွဲ့က ငာ့့်သိုေး န့် လိိုအပ့်ပါသည့်။
အစီအစဥ့်ကိို

ြွွဲ့စည့်ေးတည့်ရဆဘက့်ထဘေးသညာ့့်

သင့်ယ

ကိို ြွွဲ့တည့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့် အစဖပိုပါ။ ထိိုသလို
ိို ပ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေး
သည့် အထေးသဖြငာ့့် ကဘလ ှည့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မ ဘေး
သက့်ဆိိုင့် ဘအရ ကဘင့်ေးအ ဘအလိိုက့်

ရခါင့်ေးစဥ့်

ရမဘ့်ဂ ေးမ ဘေးဖြငာ့့် ရပါင့်ေးစပ့်တည့်ရဆဘက့် ဘတွင့် အသိုေး
ဝင့်သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးရပေးသမ ဘေးကိို
အစီအစဥ့်၏ အရဖခခရတွေးရခေါ်မှုစနစ့်အဘေး ရဖခ ဘခ ဘ
တွင့်လည့်ေး

ကညီရပေးသည့်။

သင့်တန့်ေးရပေးသမ ဘေးကိို

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့်

ည့်ညွှန့်ေးထဘေးရသဘ အဆငာ့့် (၄)

တွင့် အကကဖပိုခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး ရမဘ့်ဂ ေးအလိိုက့် သင့်ယရ ေး
ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး

ခ မှတ့်လျှင့်လည့်ေး

ထပ့်မပာ့ပိိုေးရပေး

သည့်။ သင့်တန့်ေးရပေးသမ ဘေးအရနဖြငာ့့် ဤ ည့်မှန့်ေးခ က့်
မ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုလ က့် ၎င့်ေးတိ၏
ို သင့် ကဘေး မညာ့့် အပိိုင့်ေး
မ ဘေးကိို စီစဥ့်နိိုင့်ပပီေး ရမဘ့်ဂ ေးရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး ဖပည့်မ
ာ့ ီ
ရအဘင့် မည့်သပ
ိို ာ့ပိိုေးသငာ့့်သည့်တိိုကိို စီစဥ့်နိိုင့်သည့်။ အစီ
အစဥ့်ကိို ရ ေးဆွရနစဥ့်တွင့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊ သင့်ယရ ေး
အခ က့်မ ဘေး၊ အရ ကဘင့်ေးအ ဘအလိိုက့် ရခါင့်ေးစဥ့်ခွမ ဘေး နှငာ့့်
ရမဘ့်ဂ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး

သတ့်မှတ့် ဘတွင့်

လည့်ေး

ရကဘင့်ေး သင့်တန့်ေးရပေးသမ ဘေးနှငာ့့် စကဘေးဝိိုင့်ေးြွွဲ့ ရဆွေးရနွေး
မှုကိို ရသခ ဘရအဘင့် လိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။ သိမှ
ို သဘ ရ ေးဆွ
ခ မှတ့်ထဘေးရသဘ အ ဘမ ဘေးကိို ဆီရလ ဘ့်စွဘ လိုပ့်ရဆဘင့်
နိိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။

၏ စီေးရဖမဘမှုကိို ဆိုေးဖြတ့် န့်ဖြစ့်သည့်။ မည့်သညာ့့် အစီ
အစဥ့်ဖြငာ့့် သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘ
အလိိုက့် ရခါင့်ေးစဥ့်ခွမ ဘေးကိို တင့်ဆက့်မည့်၊ မည့်သညာ့့်
မညာ့့်သညာ့့်အခ န
ိ ့်တွင့်

အရဖခခစနစ့်

သိမဟို
ို
တ့်

ဘသဘ ပ့်၏ အရဖခခအနှစ့်သဘ ကိို မ က့်စိမှိတ့် ထပ့်ခါ
ထပ့်ခါ

ွတ့်ဆိိုရနဖခင့်ေးထက့်

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်ကိို

ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် လိိုက့်ရလ ဘညီရထွ ှိရစ န့် ပိုစခ သတ့်မှတ့်
သငာ့့်သည့်။ အစီအစဥ့်တစ့်ခိုလိုေးနှငာ့့် ၎င့်ေး၏ အစိတ့်အပိိုင့်ေး
ခွမ ဘေး ဥပမဘ- ရမဘ့်ဂ ေးမ ဘေး၊ အရ ကဘင့်ေးအ ဘအလိိုက့်
ရခါင့်ေးစဥ့်ခွမ ဘေး၊ သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍမ ဘေး နှငာ့့် ပါဝင့်သညာ့့်
အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးကိို

နယ်ပယ် (၃) ခု ဖြငာ့့် ထပ့်မ

ြွွဲ့စည့်ေးတည့်ရဆဘက့်သငာ့့်သည့်။ ထိိုနယ့်ပယ့် (၃) ခိုမှဘ
(က) နိဒါန့်ေးနှငာ့့် အြွငာ့့်၊ (ခ) အရ ကဘင့်ေးအ ဘနှငာ့့် ပါဝင့်
သည့်မ ဘေး၊ (ဂ) နိဂိုေးနှငာ့့် အပိတ့်တဖြစ့်
ိို
ကသည့်။ နဒါန်ား
အပုင်ားကိို

အခ န
ိ ့်အနည့်ေးငယ့်သဘ

ယသငာ့့်ရသဘ့်လည့်ေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ အဘရိုစိိုက့်မှု၊ စိတ့်ဝင့်စဘေးမှု နှငာ့့်
သိလိိုစိတ့်တကိ
ိို ို နိှုေးဆွ မည့်ဖြစ့်သည့်။ ထိဖပင့်
ို
သင့် ကဘေး
သင့်ယရ ေး ပ့်ဝန့်ေးကိို လိုခခိုပပီေး သင့်ယရ ေး ရထဘက့်ကဖပို
ပ့်ဝန့်ေးဖြစ့်ရအဘင့် တည့်ရဆဘက့်သငာ့့်သည့်။ ထိအဖပင့်
ို
သင့်တန့်ေး၊ ရမဘ့်ဂ ေးနှငာ့့် သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍမ ဘေး၏ သင့်ယ
ရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်ကိို

ဤရန ဘတွင့်

မိတ့်ဆက့်နိိုင့်ပပီေး

သင့်တန့်ေးအတွင့်ေး မည့်သည့်တိိုကိို သင့် ကဘေးလိမာ့့်မည့်၊
ထိိုအ ဘမ ဘေးသည့်

ဆက့်လက့်သင့် ကဘေးမညာ့့် အဖခဘေး

ရမဘ့်ဂ ေးမ ဘေး၊ သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍမ ဘေးနှငာ့့် မည့်သိို ဆက့်
စပ့်ရနသည့်တကိ
ိို ိုပါ

ှင့်ေးလင့်ေးသွဘေးနိိုင့်မည့်

အက က င်ားအရ နင် ပါ င်

ဖြစ့်သည့်။

ည်မျ ားအပုင်ား သည့်

ှိနိိုင့်

ရသဘ စိုစိုရပါင့်ေးအခ န
ိ ့်မှ အမ ဘေးစိုကိို အသိုေးဖပို မည့်။
အရ ကဘင့်ေးအ ဘအလိိုက့် ရခါင့်ေးစဥ့်ခွ တစ့်ခိုစီ သိမဟို
ို
တ့်
ရမဘ့်ဂ ေးတစ့်ခိုစီသည့် တင့်ဆက့်ဖခင့်ေး၊ ဆင့်ဖခင့်သိုေးသပ့်
ဖခင့်ေးနှငာ့့် သီအိို ီဆိိုင့် ဘ အခ ဘအခ က့်မ ဘေး ပါဝင့်သငာ့့်ပပီေး

ရနာက့်တွင့် ဆက့်လက့်လိုပ့်ရဆဘင့် မည့်မှဘ အစီအစဥ့်

နည့်ေးကိိုသိုေး၍

ပရ ဘ့်ြက့် ှင့်နယ့်

သင့်ယသမ ဘေးအတွက့် ယိုတတိက ပပီေး ၎င့်ေးတိ၏
ို
လိိုအပ့်

ရ ေးအခ က့်အလိုေးစိုနှငာ့့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘ ရခါင့်ေးစဥ့်ခွမ ဘေး

ကိို

ရသဘ

တင့်ဆက့်မည့်

စသည့်တိို ပါဝင့်သည့်။ အပိိုင့်ေး ၁.၄ တွင့် ရဆွေးရနွေးခာ့သညာ့့်
အတိိုင့်ေး သင့်တန့်ေးရပေးသမ ဘေးသည့် သင့်ယသအရဖခဖပို
ခ ဥ့်ေးကပ့်နည့်ေးကိို အသိုေးဖပိုသငာ့့်သည့်။ အစီအစဥ့်အတွင့်ေး
သငာ့့်ကိိုယ့်သင့် သင့်တန့်ေးရပေးသ အဖြစ့်သက့်ရသထရနပို

အခ ိုိ ွဲ့ရသဘ ဖြစ့် ပ့်မ ဘေးနှငာ့့် ဥပမဘမ ဘေးကိိုပါ ထညာ့့်သွင့်ေး
သငာ့့်သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ကိိုယ့်ပိိုင့်အရတွွဲ့အကကို
မ ဘေးနှငာ့့်

ဖြစ့် ပ့်မ ဘေးကိို

ကိိုင့်တွယ့်ရဖြ ှင့်ေးနိိုင့်ရစ န့်

စကဘေးဝိိုင့်ေးြွွဲ့ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိိုယ့်တိိုင့်
လိုပ့်ရဆဘင့်ထဘေးသညာ့့် ရမေးခွန့်ေးပါ နယ့်ပယ့်မ ဘေးကိို ပိုရြဘ့်
ရ ေးဆွဖခင့်ေးတိဖြငာ့
ို ့် အဖပန့်အလှန့်သင့်ယဖခင့်ေး အခ ဘမ ဘေး
ကိို ပါဝင့်ရအဘင့် လိုပ့်ရဆဘင့် သငာ့့်သည့်။ အပိိုင့်ေး ၁.၄ တွင့်
ရဆွေးရနွေးခာ့သညာ့့် 'ပညဘရ ေး ှိ အရကဘင့်ေးဆိုေး လက့်ရတွွဲ့
လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေး'နှငာ့့် အဆငာ့့် (၆) တွင့် ရြဘ့်ဖပမညာ့့်
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နည့်ေးလမ့်ေးမ ိုိ ေးစိုကိို ရဖပဘင့်ေးလအသိုေးဖပို န့် အမှတ့် ပါ။

ရတဘာ့ရသဘရ ကဘငာ့့် သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်မ ဘေး အ ကဘေးတွင့်လည့်ေး

နဂ္ုားနင်အပတ်အပုင်ားသည့် သင့်တန့်ေး/ရမဘ့်ဂ ေး/ သင့် ကဘေး

ရခတတနာေးခ န
ိ ့်တရ
ိို လေးမ ဘေး ထညာ့့်သွင့်ေးသငာ့့်သည့်။ သိိုရသဘ့်

ရ ေးကဏ္ဍမ ဘေး ှိ အခ န
ိ ့် အနည့်ေးငယ့်သဘ အသိုေးဖပိုသငာ့့်ပပီေး

ထိိုနာေးခ န
ိ ့်တရ
ိို လေးမ ဘေးကိို သင့်၏ တစ့်ရနတဘအစီအစဥ့်

အဓိကအခ က့်မ ဘေး ပါဝင့်သညာ့့် အနှစ့်ခ ိုပ့်သည့် အစီအစဥ့်

အခ န
ိ ့်ဇယဘေးတွင့် ထညာ့့်သွင့်ေး န့်မလိိုပါ။ ၎င့်ေးတိကိ
ို ို သင့်

တစ့်ခိုလိုေး၏ က န့်အစိတ့်အပိိုင့်ေးမ ဘေးနှင့်ာ့ မည့်သဆက့်
ိို
စပ့်

ကဘေးရ ေးကဏ္ဍအပိိုင့်ေးမ ဘေးတွင့် ထညာ့့်သွင့်ေးထဘေးပပီေး သင့်

သည့်၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးထမှ တဖပန့်
ို ခ က့်မ ဘေး၊ အက

တန့်ေးဆ ဘမှ လိိုသလိို စီမခန့်ခွသွဘေး န့်ဖြစ့်သည့်။ ရခတတ

ဖြတ့်ခ က့်မ ဘေး၊ တင့်ဆက့်ခာ့ဖခင့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်စပ့်လ ဥ့်ေး၍ သင့်

အနာေးယခ န
ိ ့်မ ဘေးကိို အိုပ့်စိုြွွဲ့ အဖပန့်အလှန့် လိုပ့်ရဆဘင့်

တန့်ေးသဘေးမ ဘေးက အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်မညာ့့် ရတွေးဆ

ဖခင့်ေးအတွက့်

ခ က့်မ ဘေး ဖြစ့်နိိုင့်ပါက ပါဝင့်သငာ့့်သည့်။

အဖပန့်အလှန့်လိုပ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေးကိို ရခတတအနာေး ယခ န
ိ ့်မ ဘေး

ဤအဆငာ့့်၏ ရနာက့်ဆိုေးအစိတ့်အပိိုင့်ေးအဖြစ့် သင့် ကဘေး
ခန
ိ ့်မ ဘေးနှငာ့့် ရခတတအဘေးလပ့်ခ န
ိ ့်မ ဘေးပါဝင့်သညာ့့် အစအစဥ်
အ ကမ်ားမျဥ်ားကိို ရ ေးဆွပါ။ အစီအစဥ့်တစ့်ခိုလိုေး၏
ရသဘ

ှိနိိုင့်

က့်မ ဘေးအရပေါ်မတည့်၍ ရမဘ့်ဂ ေးမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့်

အရ ကဘင့်ေးအ ဘအလိိုက့် ရခါင့်ေးစဥ့်ခွမ ဘေးကိို အ ကမ့်ေးမ ဥ့်ေး
ခွဖခမ့်ေးဖခင့်ေးဖြငာ့့် အစဖပိုပါ။ ၎င့်ေးတိကိ
ို ို ရနလည့်စဘ စဘေးခ န
ိ ့်
မ ဘေးနှငာ့့် ရခတတအဘေးလပ့်ခ န
ိ ့်မ ဘေး အပါအဝင့် ရနတစ့်ရန
ခ င့်ေးအလိိုက့် အစီအစဥ့် စတင့်ခ န
ိ ့်နှငာ့့် အဆိုေးသတ့်ခ န
ိ ့်မ ဘေး
အတွင့်ေး ထပ့်မခွ၍ ထညာ့့်ပါ။ အစီအစဥ့်၏ အရဖခခ
အခ န
ိ ့်ဇယဘေးကိို တစ့်ရနခ င့်ေးစီ ဆင့်တဖြစ့်ရစ န့် ဖြစ့်နိိုင့်
သမျှ

ကကိိုေးစဘေးပါ။

သိမှ
ို သဘ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့်

မနက့်ပိိုင့်ေး စတင့်ခ န
ိ ့်နှငာ့့် ရခတတအနာေးယခ န
ိ ့်မ ဘေးအပပီေးကိို
အလွယ့်တက မှတ့်မိရနမည့်ဖြစ့်သည့်။ သင့်နှငာ့့် သင့်တန့်ေး
ဆ ဘတင့်ဆက့်သမ ဘေးအတွက့်လည့်ေး ထိိုနည့်ေးတ လွယ့်
ကမှတ့်မိရနမည့်ဖြစ့်သည့်။ သင့်တန့်ေး သဘေးမ ဘေးအတွက့်
သင့်တန့်ေးစတင့်ခ န
ိ ့်နှငာ့့် ပပီေးဆိုေးခ န
ိ ့်မ ဘေးကိို ပိုမှန့်ရိုေးခ န
ိ ့်မ ဘေး
အတိိုင့်ေး အနီေးစပ့်ဆိုေး ဖြစ့်နိိုင့် န့် သတ့်မှတ့်ပါ။ သိမှ
ို သဘ
၎င့်ေးတိ၏
ို ပိုမှန့်အခ န
ိ ့်နှငာ့့် ကိိုက့်ညီမည့်ဖြစ့်ပပီေး တစ့်ရနတဘ
သငာ့့်ရလ ဘ့်ရသဘအခ န
ိ ့်ဇယဘေးကိို

စဥ့်ေးစဘေး

လိုပ့်ရဆဘင့်

နိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ တစ့်ရနတဘ၏ အလယ့်တွင့် ရနလည့်
စဘစဘေးခ န
ိ ့်အတွက့် အခ န
ိ ့်ပိိုမိိုယပါ _ ပိိုမိို ှည့်လ ဘေးရသဘ

အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်၊

သိမဟို
ို
တ့်

အိုပ့်စိုြွွဲ့

အတွက့် အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်။ အစီအစဥ့်ကိို တင့်ဆက့်ဖခင့်ေး
နှငာ့့် အဖပန့်အလှန့် ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ရဖပဘင့်ေး
လအသိုေးဖပိုလျှင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့်

အနာေးယခ န
ိ ့်မ ဘေး

မလိိုအပ့်

ရခတတ

အခ န
ိ ့် ကဘ ကဘ အဘရို

စေးစိိုက့်နိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ သိရသဘ့်
ို
ရခတတအနာေးယခ န
ိ ့်မ ဘေး
ရပေး န့်

အရလေးအနက့်ထဘေး

သမ ဘေးအရနဖြငာ့့်

အမှတ့် ပါရစ။

ှင့်ေးလင့်ေးရဖပဘ ကဘေး

သင့်ယ

သွဘေးသည့်မ ဘေး

အရပေါ် စဥ့်ေးစဘေးခ န
ိ ့်လိိုအပ့်ပပီေး ဦေးရနှာက့် အနာေးယခ န
ိ ့်
လည့်ေးလိိုအပ့်သည့်။ ထိဖပင့်
ို
အဖခဘေးသင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၊
သင့်တန့်ေးပိိုခ သမ ဘေးနှငာ့့်
တွက့်လည့်ေး

အဖပန့်အလှန့်ရဆွေးရနွေး န့်

အခ န
ိ ့်လိိုအပ့်ပါသည့်။

အ

အစီအစဥ့်ဇယဘေး

အတွက့် ရနာက့်ဆက့်တွ (၄) ကိို ဥပမဘအဖြစ့် ကညာ့့်ရှု
နိိုင့်သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး ရပေးထဘေးရသဘ အစီ
အစဥ့်လမ့်ေးညွှန့်သည့် အစီအစဥ့်တစ့်ခိုလိုေးကိို ခခိုငိုထဘေး
ဖခင့်ေးမ ိုိ ေး ဖြစ့်သငာ့့်ပပီေး အခ က့်အလက့်မ ဘေးဖြငာ့့် မတန့်တဆ
ဖပညာ့့်လျှရနဖခင့်ေးမ ိုိ ေး

မဖြစ့်သငာ့့်သည့်ကိို

သင့်တန့်ေးဆ ဘတစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့်

သတိခ ပ့်ပါ။

အရသေးစိတ့်

အခ က့်

အလက့်မ ဘေး လိိုအပ့်ခာ့မည့်ဆိိုပါက ခခိုငိုခ က့်ကိို ကိိုယ့်ပိိုင့်
ဖပိုလိုပ့်သိမ့်ေးဆည့်ေးထဘေးပါ၊
အစီအစဥ့်အပိိုင့်ေး၊

ဥပမဘ-သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍ

ရနာက့်ဆက့်တွ

(၅)

တွင့်

ရလာ့လဘနိိုင့်ပါသည့်။

သင့်တန့်ေးမ ဘေးအတွက့် ရနလည့်စဘစဘေးခ န
ိ ့်သည့် တစ့်နာ ီ

လိုပ့်နိိုင့်သည့်မ ဘေးဖြငာ့့်သဘ လက့်ရတွွဲ့က က

ရအဘက့် မရလ ဘာ့သငာ့့်ရပ။

အစီအစဥ့်ကိို မတန့်တဆဖြစ့်ရနဖခင့်ေးမ ိုိ ေး ရ ှဘင့် ကဥ့်ပါ။

လက့်

က့် ည့်နှငာ့့်

ရကဘ့်ြီရသဘက့်နာေးခ န
ိ ့်မ ဘေးသည့်

လည့်ေး မနက့်ပိိုင့်ေးနှငာ့့် မွန့်ေးလွပိိုင့်ေးအခ န
ိ ့်မ ဘေးတွင့် ၁၅-၂၀
မိနစ့်

ယသငာ့့်သည့်။

တစ့်နာ ီရက ဘ့်

ကဘလဘလျှင့်

လအမ ဘေးစိုသည့် ထိထိရ ဘက့်ရ ဘက့် အဘရိုမစေးစိိုက့်နိိုင့်

ဖြစ့်ရစပပီေး

တစ့်ရန သိမဟို
ို
တ့် က့်သတတပတ့်တဘအတွက့် သင့် ကဘေး
ခန
ိ ့်အရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေး
တစ့်ရနတဘအတွင့်ေး

ဖပညာ့့်သိပ့်မထညာ့့်ပါနှငာ့့်။
မတရသဘ

သင့်တန့်ေးဆ ဘ

ဥပမဘ
(၆)

ရယဘက့်ဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့် (၆) ခ န
ိ ့်သည့် သင့်ယရ ေး
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၂

အခ က့်မ ဘေးကိို အစိတ့်အပိိုင့်ေး အရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေး ကွထွက့်

ရပသည့်။ ထိအ
ို
ဘကိို ရဖြ ှင့်ေး န့်နည့်ေးလမ့်ေးမှဘ သင့်ယ

သွဘေးရစပပီေး အရ ကဘင့်ေးအ ဘ တသည့်မ ဘေးလည့်ေး ဖြစ့်လဘ

ရ ေးအခ က့်မ ဘေးကိို ကန့်သတ့်ပပီေး အစီအစဥ့်ကိို ပိိုင့်ေးဖြတ့်

နိိုင့်သည့်။ သင့်တန့်ေး (၆) ခ န
ိ အ
့် တွင့်ေး ှိ နိဒါန့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်

ထဘေး န့် ဖြစ့်သည့်။ သိမှ
ို သဘ အဖပန့်အလှန့် ရဆွေးရနွေး

နိဂိုေးမ ဘေးအတွက့်လည့်ေး အခ န
ိ ့်ပိိုမိိုလိိုအပ့်လဘပပီေး အဖပန့်

ဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးကိို အသိုေးဖပိုလ က့် ကိစစ ပ့်မ ဘေးကိို နက့်

အလှန့် ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး ( ှင့်ေးလင့်ေး တင့်ဆက့်

နက့်နနရဆွေးရနွေး န့် အခ န
ိ ့်လိုရလဘက့်စွဘ

ဖခင့်ေးထက့် အခ န
ိ ့်ပိိုမိိုယတတ့်သည့်) အတွက့် အခ န
ိ ့်

သည့်။ အစီအစဥ့်

အနည့်ေးငယ့်သဘ က န့် ှိရတဘာ့မည့် ဖြစ့်သည့်။ သင့်တန့်ေး

မ ဘေးအဘေး

ဆ ဘ အသစ့်တစ့်ရယဘက့်စီ၏ သင့် ကဘေးဖခင့်ေး နည့်ေးလမ့်ေး

ရွက်ခင်

နှငာ့့် က ငာ့့်သဘေး ရစ န့် အခ န
ိ ့်လည့်ေးလိိုအပ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။

အခ န
ိ ့်ပိိုမိို

တစ့်ရနတဘအတွင့်ေး

၂

-

၄

သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်မ ဘေးအတွင့်ေး

ခန
ိ ့်သဘ

ထညာ့့်လ က့်

ရဖပဘင့်ေးလထိန့်ေးညြှိဖခင့်ေးကိို

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိိုယ့်တိိုင့် လိုပ့်ရဆဘင့်သွဘေးပါရစ။

ှည့် ကဘသည့်နှငာ့့်အမျှ သင့်တန့်ေးသဘေး

၎င့်ေးတိ၏ကျွ
ို
မ့်ေးက င့်မှုကိို
ကပားက

ှိမည့်ဖြစ့်

လက်ကတွဲ့ကဆ င်

အဆုင်ားမနို့်မ ိုိ ေးစိုကိို

လိုပ့်ရဆဘင့် န့်

ှိနိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

အခန်ား (၆) :

င် က ားဖခင်ားနည်ားလမ်ားမျ ားနင် လှုပ်ရ ား

လုပ်ကဆ င်ချက်မျ ားအ ား ကရွားချယ်ဖခင်ား
အဆငာ့့် (၅) တွင့် လိုပ့်ရဆဘင့်ခာ့ရသဘ အစီအစဥ့်မ ကမ့်ေးကိို

တစ့် က့်ရအဘက့်ရလ ဘာ့ရသဘ အစီအစဥ့်တိိုမ ဘေးတွင့် အ

အပပီေးသတ့် န့်

ရ ကဘင့်ေးအ ဘအရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေးကိို တင့်ဆက့် န့် ဖပင့်ဆင့်

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေး အသိုေးဖပိုမည့်ကိို ဆိုေးဖြတ့်

ထဘေးသည့်က မ ဘေးရနတတ့်ပပီေး အဖပန့်အလှန့် ရဆွေးရနွေး

န့်လိိုအပ့်သည့်။ အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘသည့် အစီအစဥ့်

ဖခင့်ေး အခ န
ိ ့်မ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုသွဘေးတတ့်သည့်။ ထိိုအခါ

အတွင့်ေးသိို အခ ိုိ ွဲ့ရသဘ နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်

သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေးကိို တင့်ဆက့်ခ န
ိ ့်မ ဘေး တရလ ဘက့်

ရဆဘင့်ခ က့်အဘေး

နာေးလည့် န့် ခက့်ခရနသညာ့့်အတွက့် ဤသိိုဖပိုလိုပ့်ဖခင့်ေး

အဖခဘေးရသဘ အ ဘမ ဘေးကိိုမ သင့်တန့်ေးဆ ဘ တင့်ဆက့်သ

မ ိုိ ေးကိို ရ ှဘင့် ကဥ့်သငာ့့်သည့်။

မ ဘေးနှငာ့့် ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးကိို အရဖခခလ က့် ထညာ့့်သွင့်ေးနိိုင့်

ထိသိ
ို ို သင့်တစ့်ဦေးထမှ

မည့်သညာ့့်

သင့် ကဘေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်

အစမှစတင့်၍

ထညာ့့်သွင့်ေးနိိုင့်သည့်။

မ ပ့်မနာေး တစ့်ြက့်သတ့် သင့် ကဘေးရနရသဘအခါတွင့်

သည့်။

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် ရ

ေးထွက့်ရနသကာ့သိို ခစဘေး

ခခိုငိုသိုေးသပ့်ခ က့်ကိို ထိန့်ေးသိမ့်ေးထဘေး န့်နှငာ့့် အစီအစဥ့်တွင့်

သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေးကိို

လိိုအပ့်မှုမ ိုိ ေးစိုကိို ရသခ ဘရစ န့်မှဘ အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘ၏

ရစသည့်။

ထိိုရ ကဘငာ့့်ပင့်

မြမ့်ေးဆိုပ့်မိဟရသဘ ထင့်ဖမင့်ခ က့်မ ဘေး

ှိလဘဖခင့်ေး သိိုမ

ဟိုတ့် သင့်ယရ ေးလိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေး မဖပညာ့့်မီဟို ခစဘေးလဘ
ဖခင့်ေးဖြငာ့့်

သင့်၏

စိတ့်ပ က့်ရအဘင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို
လိုပ့်ရဆဘင့်မိသကာ့သိို

ဖြစ့်နိိုင့်သည့်။

သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေးကိို

၎င့်ေးတိကိ
ို ိုယ့်ပိိုင့် အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးဖြငာ့့် နိှုင့်ေးယှဥ့်လ က့်
အဖပန့်အလှန့်ရဆွေးရနွေးပပီေး
ရတွွဲ့အတွင့်ေးသိို

ထိိုအသိပညဘမ ဘေးကိို လက့်

ရပါင့်ေးစပ့်ဖခင့်ေးအဘေးဖြငာ့့်

သင့်ယ

ှိ

နိိုင့်ပါသည့်။ ထိဖပင့်
ို
အဘေးလိုေးနှငာ့့်သက့်ဆိိုင့်သညာ့့် လူ့အခွငာ့့်
အရ ေး ယဥ့်ရက ေးမှုတစ့်ခိုကိို တည့်ရဆဘက့်ဖမြှငာ့့်တင့် န့်
ည့် ွယ့်လ က့် သင့်ယသမ ဘေးအဘေး စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေး
ဘတွင့် HRBA အရဖခခမမ ဘေးဖြစ့်သညာ့့် ပါ င်ဖခင်ားနင်
စမ်ားရည်ဖမြှင်တင်ဖခင်ား

တိကိ
ို ို

အသိုေးဖပိုသည့်ဖြစ့်ရစ

တဘဝန့်ဖြစ့်သည့်။
အပိိုင့်ေး ၁.၄ ပည ကရားအကလအကျင်ကက င်ားမျ ားတွင့် တင့်

သင့်ကပင့်

အပိိုင့်ေး ၁.၃ နှငာ့့် ၁.၄ တွင့် ရဆွေးရနွေးခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့်

မည့်သညာ့့်နည့်ေးလမ့်ေးကိို

လိိုက့်နာရဆဘင့် ွက့်သငာ့့်

ဆက့်ခာ့သကာ့သိို ရအဘင့်ဖမင့်ရသဘပညဘရ ေး၏ အရ ကဘင့်ေး
င့်ေးမ ဘေးစွဘထမှ တစ့်ခိုမှဘ သငာ့့်ရလ ဘ့်ရသဘ သင့် ကဘေး
နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ရသခ ဘရစ န့်ဖြစ့်သည့်။ သငာ့့်ရလ ဘ့်
ရသဘ သင့် ကဘေးနည့်ေးမ ဘေးတွင့် အဖပန်အလန်
နည်ားမျ ားနင်

င် က ား

င် က ားနည်ားမျြုံားစိုသည့် ရအဘက့်ရြဘ့်ဖပပါ

အခ က့်မ ဘေးရပေါ်မတည့်လ က့် ပါဝင့်သည့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်/သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍ ှိ

သင့်ယရ ေး

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး

• သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

သင့်ယရ ေးလိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေး
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• သတ့်မှတ့်ထဘေးရသဘ
အတွင့်ေး

အခ န
ိ ့်အတိိုင့်ေးအတဘ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

တစ့်ခို

အဘရိုစေးစိိုက့်မှုကိို

ထိန့်ေးသိမ့်ေးထဘေး န့်လိိုအပ့်ဖခင့်ေး၊

• ရ ေးကင့်ေးလ က့် စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေးနိိုင့်ရသဘ သင့်ယ
ရ ေးဝန့်ေးက င့်တစ့်ခိုကိို

ြန့်တီေးထိန့်ေးသိမ့်ေးထဘေး န့်

လိို

အပ့်ဖခင့်ေး၊

• ရပေးနိိုင့်သညာ့့်အခ နိ ့်၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရ အတွက့်၊
ှိနိိုင့်ရသဘ

သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်ေးမ ဘေး

စသည့်တိို

ဖြစ့်သည့်။
သင့်၏စိတ့်ထတွင့် အဆိိုပါအခ က့်မ ဘေးကိို မှတ့်ယလ က့်
ရအဘက့်ရြဘ့်ဖပပါဇယဘေးနှငာ့့် အခန့်ေး (၄) လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်
ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးမှ ဥပမဘမ ဘေးကိို အရဖခခလ က့် အစီအစဥ့်

၂

အတွင့်ေး ှိ သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် မည့်သိိုရ ဘစပ့်
မည့်ကိို ဆိုေးဖြတ့်နိိုင့်သည့်။ ရအဘက့်ရြဘ့်ဖပပါဇယဘေးသည့်
သင့် ကဘေးနည့်ေးလမ့်ေး အမ ိုိ ေးအစဘေးမ ဘေး၊ ၎င့်ေးတိ၏
ို အဘေးသဘ
ခ က့်မ ဘေး၊ အဘေးနည့်ေးခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် ၎င့်ေးတိကိ
ို ို မည့်သိို အသိုေး
ခ မည့်စသညာ့့်အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးကိို

ှင့်ေးလင့်ေး တင့်ဆက့်

ထဘေးသည့်။၁၆ အဖပန့်အလှန့်သင့်ယဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးဆိိုင့် ဘ
ဒီဂ ီအ သင့်ယဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ငယ့် ဘမှ ကကီေး ဘ
သိို အစဥ့်လိိုက့်တင့်ဖပထဘေးသည့်ကိို မှတ့်သဘေးပါ။ လှုပ့် ှဘေး
လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးအရသေးစိတ့်အတွက့် အခန့်ေး (၄)
သင့် ကဘေးနည့်ေးမ ိုိ ေးစိုကိို

ဥပမဘရပေးလ က့်

ှိ

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်

ရဆဘင့်ဖခင့်ေးရြဘ့်ဖပခ က့်မ ဘေးကိို ည့်ညွှန့်ေးအပ့်ပါသည့်။
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င်ယကရားနည်ားလမ်ားမျ ား ခခြုံငုကဖ ဖ် ပချက်
အဖပန့်အလှန့်သင့်ယဖခင့်ေးအ ငယ့် ဘမှ ကကီေး ဘသိို ရြဘ့်ဖပဖခင့်ေး
ေည်ေးလမ်ေး

အောေးသောခ က်မ ောေး

အောေးေည်ေးခ က်မ ောေး

အကကဖပြုခ က်မ ောေး

ပုံို့ခ တေ်ေး

သင်အနေခြင် မျော်းစွောနသော အသ

တစ့်ြက်သတ်

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏

ပညော

သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း

မျော်းက

အကေို့်အသတ်

ပိိုခ ရနခြင််းသည်
အခပျုြ

ရနသော အရင််းအခမစ်မျော်းသ်းကော

သန

တစ်ြျေ် တည််းတွင် ယတတကျကျ

အနပေါ် တောဝေ်ခနစမှုမရခြင််း။

အန ကောင််းအရောက

တင်ခပနင်ခြင််း။

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ လအပ်ြျက်

တည်နဆောက်ခြင််း။

မျော်း၊ အနတွွံ့အကကျုမျော်း နင် စပ်

အခပေ်အလေ်သင့် ကဘေးခြင််း

မတ်ဆက်နင်ခြင််း။

လျဉ််း၍ အခပေ်အလေ် သင့်ယခွငာ့့်

နင် နမ်းြွေ််းမျော်းအတွက်

တင်ဆက်သူအတွက် ခပင်ဆင်ခြင််း

ေည််းပါ်းခြင််း။

အြွင်အြါ ထော်းခြင််း။

နင်

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏

အသစ်ေယ်ပယ်မျော်းက

စမြေို့်ြွွဲခြင််းက

စတင်

လွယက
် ူ

ော ခြစ်နစကော သင်ယူခြင််း

စတ်ဝင်စော်းမှုမျော်း၊ လအပ်

အနသွ်းမျော်း

နစခြင််း။

အရည်

အော်းနကောင််းလောနစ

ရေ် အြွင်အလမ့်ေး ေည််းပါ်းခြင််း။

ြျက်မျော်း နင် နလျော်ညနသော

အခပေ်အလေ်သင့် ကဘေးနသော
ေည််းလမ််းမျော်းက နပါင််းစပ်
အသ်းခပျုခြင််း။

အမေ်တကယ် သင်ယူမှု ခြစ်နစ
သည်က မနသြျောနင်ခြင််း။
သင် ကောေးရ ေး

ရှုပ်နထွ်းနင်နသော

အ

အရင််းအခမစ်မျော်း/ ကရယောပစစည််း

အကူပစစည််းမျော်းအော်း အသ်းခပျု

အရ

ြျက်မျော်း၊ စကော်းလ်းခြင် နြော်ခပရေ်

မျော်းနင် လျှပ့်စစ့်စွမ််းအင် လအပ်

ပ၊ ကရယောပစစည််းမျော်း အလပ်

ပစစည်ေးမ ောေး

ြက်ြွဲနသော

သည်။

လပ် ခြင််းရ/ မရ၊ ခပင်ဆင်

ပါဝါပွျုင်၊

သရပ်ခပနင်သည်။

မရည်ရွယ်ထော်းနသော

နဆွ်းနနွ်းမှု

ထော်းဖပ်း သင် ကယ်တင်လည််း

သရပ်နြော်ပမျော်း၊

လွယက
် ူစွောမတ်မနစခြင််း၊ အခြော်း

အန ကောင််းအရောမျော်း ခြစ်နပေါ်ရစ

ယင််းပစစည််းမျော်း နင် ရင််းန်းမှု

ရပ်ရင်မျော်း

နသော အဘရိုမ ဘေးကိို လှုွံ့နဆော်နိိုင့်

နင် သည်။

ရနအောင် ခပျုလပ် ထော်းရမည်။

စသည်ဖြငာ့့်

ခြင််းနင်

ောက်အကူဖပြု

ဆက်နွယမ
် ှုမျော်းက

အနခပောင််းအလွဲ ခြစ်နစ

ခြင််းသည်
အောရ

သင်ယူမှု

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏

စူ်းစက်မှုက

ြမ််းယူနင်

သည်။
နတွွံ့ဆနဆွ်းနနွ်းမှုက

ရင််းလင််းခြင််း၊
နဆွ်းနနွ်းခြင််းမရ

ွဲ

အဆပါ

သင့်ရထဘက့်ကပစစည််းမျော်းက
မသ်းသင်ပါ။

ခြစ်နစ

သမ
ို့ ဟတ်

နမ်းြွေ််းမျော်းနင်

နောက်ဆက်တွွဲ အတွက် ခပင်

သည်။ ြစော်းြျက်မျော်း ထမတဆင်

ဆင်ထော်းပါ။

သင်တေ််းသော်း

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ တေ်ြ်းထော်း

မျော်း၏ စတ်ြစော်းြျက်မျော်းက

မှုမျော်းနင် အခမင်မျော်းက ဦေးတည့်

ကင်တွယ် တတ်နစရေ် ခပင်

လဘရစသည်။

ဆင်ထော်းပါ။

ပရတ်သတ် အမျော်းအော်း ဦေးတည်
နင်သည်။
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သင်တေ််းသော်းမျော်း အ ကော်း အခပေ်

မေ်ကေ်နသော အြွင်နမ်းြွေ်မျော်း

ောသောရပ်နင် ပတ်သက်၍

ဖခင်ေး၊ အုံပ်စုံလုံက်

အလေ် ဆက်ဆမှု ခြစ်နစသည်။

သတ် မတ်ခြင််းနင် လပ်ငေ််းစဉ်က

စတ်ဝင်စော်းစွော နဆွ်းနနွ်း

ရဆွေးရနွေးဖခင်ေးမ ောေး

သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် မမတို့၏

စမြေို့်ြွွဲရေ် အြက်အြွဲရ

နင်မည်အရောက ဆေ််းစစ်

အနတွွံ့အကကျုမျော်းနင် ြျတ်ဆက်

နင်သည်။ အြျေ် ကဘနိိုင့်သည့်။

နလလောရသည်။

နင်သည်။

သင်တေ််းသော်းအြျျုွံ့မ လွှမ််းမ်း

ရင််းလင််းနသော နမ်းြွေ််းမျော်းက

သင်တေ််းသော်းမျော်းအနေခြင်နြျပ၊

သွော်း နင်နသော အနတရောယ်ရသည်။

ခပင်ဆင်ရသည်။

ော်းနထောင်၊ သ်းသပ်နစနင်နသော

နမ်းြွေ််းနမ်းပနမ်းေည််းက

ကျွမ််းကျင်မှုမျော်း တည်နဆောက်

စဉ််းစော်း ရသည်။

နင်သည်။

ကယ်ပင်ရပ်တည်ြျက်မျော်းက

အစအစဉ်အနပေါ်တွင် သင်တေ််း

ရင််းရင််းလင််းလင််း ထော်းရရ

ဆရောမ တေို့်ခပေ်အကကခပျုြျက်

မည်။

ရယူနင် သည်။

အခြော်းနသော ရှုနထောင်အခမင်မျော်း

လပ်ငေ််းစဉ်အနပေါ်၌ သင်ယူသူ

က ြွင်ခပျုရသည်။

မျော်းမ ပမ တောဝေ်ရဖပ်း တစ်ဦေးနင်

နဆွ်းနနွ်းခြင််းမျော်းက စမြေို့်ြွွဲဖပ်း

တစ်ဦေး သင်ယန
ူ င်သည်။

လမ််းညွှန့်ရမည်။
အနခြမျော်းက

တတ်ဆတ်စွော

နစောင် ရသည်။
ေဂ္်းြျျုပ်ခြင််းနင်အနစ်ြျျုပ်နခပော
ခြင့်ေး
စစ်ရဆေးစော င်ေး၊

သင်တေ််းသော်းအော်းလ်း

ခပင်ဆင်ရေ် အြျေ်အတေ် ကောနင်

အထက်ပါအတင််းပင် ခြစ်သည်။

ရမေးခွေ်ေးမ ောေး

ပါဝင်နစသည်။

သည်။

လည်ပတ်သွော်းလော ကော

ရမေးဖခင်ေး

အန ကောင််းအရောအနပေါ်

သင်ယူသူမျော်း၏ ကယ်ပင်

သင်တေ််းသော်း

သင်တေ််းသော်းမျော်း တက်ရက်

နမ်းြွေ််းမျော်း အတွက် နေရောမရ

မျော်းအော်းကညီပါ။

လပ်နဆောင်နင်ဖပ်း

ဖြစ်ကော တက်တက် ကကွကကွ

အပ်စြွွဲွံ့လပ်နဆောင်ခြင််း တွင်

နတွ်းနတောစဉ််းစော်းနင် သည်။

လပ်နဆောင်နင်စွမ််း ကင််းမွဲခြင််း

အသ်းခပျုနင်သည်။

သင်တေ််းသော်းမျော်းအတွက်

နင် ခပျုခပင်နခပောင််းလွဲရေ်

လိိုက့်ပါ လပ်နဆောင်ရေ်

ြက်ြွဲခြင််းတိို ရနင်သည်။

၎င််းအနပေါ်

၂

၂

လွယက
် ူနစသည်။
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အုံပ်စုံြွွဲွဲ့လုံပ်

အခြော်းနသောေည််းလမ််းမျော်းနင်

ခပင်ဆင်ရေ် အြျေ်နပ်းရသည်။

အပ်စက (၃) ဦ်းမ (၇) ဦ်း၊

ရဆောင်ဖခင်ေး

အလွယ်တကူ နပါင််းစပ်နင်သည်။

အပ်စမျော်းြွွဲွံ့ရေ် ြက်ြွဲနင်သည်။

စအော်းခြင် (၅) ဦ်း ထော်း

အနစ်ြျျုပ်ခြင််း၊

သင်ယူသူမျော်းသည်

အပ်စမျော်း နကောင််းမွေ်စွော အတူ

ြွွဲွံ့ရမည်။

ဦေးနနာက်မေ်တင််း

အခပေ်အလေ်သင်ယန
ူ င်ဖပ်း

တကွ

ရတ်တရက် ကျပေ််းပစ နင်

ဆင်ခြင််း၊

နပါင််း လပ်နဆောင်ခြင််း၊ အတူ တ

အြက့်အြွဲ

အပ်စြွွဲွံ့လပ်နဆောင်

ကွ နလလောသ်းသပ်ခြင််း၊ ထင်ခမင်

နင်သည်။

ခြင််း

ြျက်မျော်း တင်ခပခြင််း၊ ော်းနထောင်

သင်တေ််းသော်းမျော်းသည်

ခြင််းစနသောကျွမ််းကျင်မှုမျော်း တည်

ြျင််းအနေခြင် လပ်ကင်နင်စွမ််း လ

စဉ််းစော်းရမည်။

နဆောက်နင်သည်။

အပ်သည်။

အပ်စမျော်း မည်သလ
ို့ ပ်နဆောင်

သင်ယူနရ်းခြစ်စဉ်အတွက်သင်

အခပည်အဝထေ််းြျျုပ်မှုခပျုလပ်နင်

တင်ခပမည်က ခပင်ဆင်ထော်း

တေ််းသော်းမျော်းမတောဝေ်ယူနစ

နစရေ် ပပ်းသူအော်း ခပင်ဆင်နပ်း

ရမည်။

သည်။

ရသည်။

လပ်ငေ််းတောဝေ်မျော်းက

ေည််းလမ််းသည် တက်ကကွဖပ်း ခပျု

သင်တေ််းသော်းအြျျုွံ့မ

ခပင် နခပောင််းလွဲရေ်လွယ်ကူသည်။

သွော်းနင်နသော အနတရောယ်ရသည်။

နရ်းသော်း အသနပ်းရမည်။

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏

ကယ်ပင်

အပ်စတစ်ြလ်း၏ တင်ခပြျက်မျော်း

လနလောက်နသော

စတ်ကူ်းမျော်း

အဖပ်းတွင် အလွေ်ထင််းမှုင််း ဖင်းနငွွံ့

အြျေ်ရရမည်။

ြွယ် ြစော်းရနင်သည်။ ၎င််းတင်ခပ

တစ်ြွွဲွံ့ြျင််းထသို့ သ်းကကမ်

ြျက်မျော်းသည်

သွော်း နရောက် ကည်ရှုပါ

နမ်းြွေ််းမျော်းနင်

အြျင််းြျင််း

အတွက် လမ််းြွင်ထော်းသည်။

ပူ်း

လပ်နဆောင်နရ်းသည်
စေ်နြေါ်ြျက်

ခြစ်

သစတ်ခြင်စဉ််းစော်းခြင််းပစ
မျော်း၏ ြွွဲွံ့စည််းပနင်

တစ်ဦေး

လွှမ််းမ်း

တက်ကကွမှုက

နလျောေည််းနစနင်ြွယ် ရသည်။

အော်းသောြျက်မျော်းက

ရင််းလင််းစွော နြော်ခပဖပ်း

(လပ်ငေ််း တောဝေ်ော်းလည်မှု၊
အြွွဲွံ့မျော်း၏ တက်ကကွမှု၊
အြျေ်မဖီ ပ်းနစနရ်း
ကူညခြင််း)။
အပ်စတစ်ြလ်း၏ တင်ခပြျက်
မျော်းတွင် အလွေ်အမင််း
ထပ်တလွဲ လွဲ နခပောခြင််းက
နရောင်ရမည်။

ဖြစ် ပ်မ ောေးရလ

သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် ၎င််းတို့

စပ်ဆင်နသော ခြစ်ရပ်က ရောနြွရေ်

ခြစ်ရပ်တွင် သင်ယူနရ်း

လောဖခင်ေး

သင်ယူြွဲသည်အရောက

သမ
ို့ ဟတ် ြေ်တ်းနင်ရေ် အြျေ်

အြျက်မျော်းက နြော်ခပသင်ဖပ်း

လက်နတွွံ့

လက်နတွွံ့အနခြအနေမျော်းတွင်

အနတော် ကဘ နပ်းရသည်။

သင်ယူသူမျော်းအတွက်

သမ
ို့ ဟတ်

အသ်းြျနင်သည်။

သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် ခြစ်ရပ်

လက်နတွွံ့ကျပပီေး စပ်ဆင်မှု

စတ်ကူ်းပနြော်

သင်တေ််းသော်းမျော်းသည်

မျော်း/ သင်ြေ််းစောမျော်း/ သင်ယူနရ်း

ရရမည်။

ထော်းနသော

နလလောသ်း သပ်နင်ခြင််း၊

အြျက်မျော်းက လက်နတွွံ့

သင်တေ််းသော်းမျော်းအတွက်

အခြစ်အပျက်

ထင်ခမင်ြျက်မျော်း တင်ခပခြင််း၊

ေယ်ပယ်တွင် ကျင်သ်းနင်နြျ

နခြရင််းရေ်

ော်းနထောင်ခြင််းနင် နဆွ်းနနွ်း

ေည််းပါ်းသည်။

စတ်ဝင်စော်းြွယရ
် သည်

ခြင််းစနသော ကျွမ််းကျင်မှုမျော်း

ခြစ်ရပ်က အသ်းခပျုရမည်။

တည် နဆောက်နင်သည်။
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သင်ယူသူမျော်းသည် အနခြအနေ

အဓပပါယ်ြွင်ဆခြင််းအနပေါ်

ခပေ်လည်သ်းသပ်ခြင််းနင် နဆွ်း

တစ်ြအော်း ရှုနထောင်မျျု်းစမ

အြွွဲွံ့ဝင်မျော်းသည် ကွွဲလမ
ွွဲ ှုခြစ်

နနွ်းခြင််းက အဖပ်းသတ် လပ်

ခမင်လောနင် သည်။

နင်သည်။

နဆောင်ရမည်။

ြစော်းြျက်မျော်း ထမတဆင်

သင်ယူသူမျော်းသည် တစ်ဦေးြျင််း

အပ်စတစ်ြလ်း၏ တင်ခပြျက်

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ တေ်ြ်းထော်း

အနေ ခြင် လပ်ကင်နင်စွမ််း

မျော်း တွင် အလွေ်အမင််း

မှုမျော်း နင် အခမင်မျော်းက

လအပ်သည်။

ထပ်တလွဲလွဲ နခပောခြင််းက

ကိိုင့်တွယ့်ရစနိိုင့်သည်။

နရောင်ရမည်။

သရုံပ်ဖပဇောတ်

သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် တစ်ဦေး

ခပဇောတ်တစ်ြခပင်ဆင်ရေ်နင်

သရပ်ခပဇောတ်နကောင်လှုပ်ရော်း

ကဆ င် လှုပ် ှောေးမှု

ြျင််းအနေခြင် လပ်ကင် နင်စွမ််း

ရဆဘင့် ွက့်ရေ် အြျေ်ယရ
ူ သည်။

မှု တွင် သင်ယူနရ်းအြျက်မျော်း

လအပ်သည်။

အလွေ်ကျွမ််းဝင်ဖပ်း

က နြော်ခပသင်ဖပ်း သင်ယူသူ

စတ်ြျနသော

သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်တစ်ြခြစ်ရေ်

မျော်းအတွက် ဆက်စပ်ဖပ်း

လအပ် သည်။

လက်နတွွံ့ ကျနစသင်သည်။

အရည်အြျင််း ရရဖပ်း အခြော်းသူ

စတ်ြစော်းအြျက်အလက်

စတ်ြျလခြျုနသော

မျော်း၏ အရင််းြ အန ကောင််းမျော်းက

လွှမ််းမ်းနိိုင့် မှုလည််း ရသည်။

သင်ယူနရ်းဝေ််း ကျင်လည််း

ော်းလည်လောခြင််း၊

သင်ယူနရ်းအြျက်မျော်း ရရနင်

ြေ်တ်းရသည်။

ညွတ်မှုတည်နဆောက်လဘနိိုင့်ခြင််း။

နစရေ် အနသ်းစတ် ဆေ််းစစ်

သင်ယူသူမျော်းအော်း ဖပဇဘတ့်၏

ကယ်တင်လပ်နဆောင်နစခြင််းခြင်

နလလောမှု လအပ်သည်။

အန ကောင််းအရော၊ နောက်ြနင်

သင်ယူသူမျော်းသည်

ြက်ြွဲနသော

သင်ယူသူမျော်းက

ရင််း န်းနအောင် ခပျုလပ်ထော်းရ

အနခြအနေမျော်းက

ကင်တွယ်

ဆေ််းစစ်နလလော ရေ်နင် လက်ပါ

သည်။

နခြရင််း နင်ခြင််းနင် နခြရင််းြျက်

လပ်နဆောင်ရေ် အဆ ခပျုရသည်။

သင်တေ််းသော်းမျော်းက ဇောတ်

မျော်း ြျမှတ့်နင်ခြင််း။

သင်ယူသူမျော်းသည်

နကောင်အခြစ် မမသန

သင်ယူသူမျော်း၏

အနေခြင် လပ်ကင်နင်စွမ််း လအပ်

ဆနဒခပျုကော

မျော်းမ တဆင် ၎င််းတ၏
ို့
တေ်ြ်း

ဖပ်း

ပါဝင်ြွင်ခပျုရသည်။ သန
ို့ သော်

ထော်းမှု၊ သန

လအပ်သည်။

ခြစ်ရပ်တစ်ြတည််းက
အသ်းသ်းမ

ရှုနထောင်

ရှုခမင်တတ်နသော

စည််းလ်းည

စတ်ြစော်းြျက်

ောထော်းအခမင်မျော်းက

ပမ သမ််း သွင််းနင်သည်။

ပွင်လင််းသူ

တစ်ဦေးြျင််း
ခြစ်ရေ်လည််း

ောအရ

သင်တေ််းသော်းတင််း သည်
နလလောသူမျော်းအခြစ် သို့မ
ဟတ် အကကခပျုခြင််းတွင်လည့်ေး
ပါဝင်ရသည်။
ရင််းလင််းနသော ညွှေ် ကော်းြျက်
မျော်း နင် ခပင်ဆင်ြျေ် နပ်းရ
သည်။
ပွွဲ ကည်စင် ခပျုလပ်ရသည်။
ခပေ်လည်သ်းသပ်ခြင််းနင် နဆွ်း
နနွ်းခြင််းက အဖပ်းသတ် လပ်
နဆောင် ရမည်။
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သင်တေ်ေးသောေးမ ောေး

စမကေ််းနရ်းရှုရသဘ ပညဘရ ေးကိို

သင်ယူသူမျော်းအြို့ လပ်နဆောင်ရေ်

လနလောက်နသော အြျေ်က

အတွက်

လိုပ့်နဆောင်ခြင််းခြင် သင်တေ််း

အြျေ်အနတော် ကောနစသည်။

သတ့် မှတ့်ထဘေးရသည်။

အဆုင်ားမနို့်မျ ား နင်

သော်းမျော်းသည် ၎င််းတရ
ို့

သင်ယူသူမျော်းသည် အနခြြ ဗဟို

သင်ယူသူမျော်းတွင်

စမကေ််းနရ်းရှု

အသပညောမျော်းက လက်နတွွံ့

သိုတရရေ်၊

လအပ်နသော အနခြြ

နသောပညောနရ်း

အနခြအနေမျော်းတွင်

ကေ််းအတွက် လအပ်ရသဘ ကျွမ််း

ဗဟိုသိုတမျော်းရနစနရ်း၊

အသ်းြျနင်ရေ် သင်ယန
ူ င်သည်။

ကျင်မှု ရထော်းရေ် လအပ်သည်။

သမ
ို့ ဟတ်

သင်ယူသူမျော်းသည် မမတို့၏ သင်

သင်တေ််းပပ်းသူသည်လည််း

လအပ်နသော ကျွမ််းကျင်မှုမျော်း

ကော်းခြင််းအနပေါ် တောဝေ်ယမ
ူ ှု

အဆပါ ကျွမ််းကျင်မှုမျော်းလအပ်ဖပ်း

ရနစ နရ်း သမ
ို့ ဟတ်

ခမင်ခမင် မော်းမော်း ရသည်။

စမကေ််း နင် အပ်စေည််းခပဆင်ရော

ကျွမ််းကျင်မှု တည်

သင်ယူသူမျော်းအ ကော်း ပူ်းတွွဲလပ်

ကျွမ််းကျင် မှုမျော်း လအပ်သည်။

နဆောက်နရ်းတက
ို့ အနသ

နဆောင်မှုခြစ်နစဖပ်းအစအစဉ်က

သင်ယူသူမျော်း

အြျော ခပျုလပ်ရသည်။

၎င့်ေးတိို၏ အနတွွံ့အကကျုမျော်းနင်

တစ်ဦေးြျင််းအနေခြင် အထူ်း လပ်

သင်တေ််းပပ်းသူသည်

ဆက်စပ် နင်သည်။

ကင်နင်စွမ််း လအပ်ဖပ်း အြျေ်

အခ က့်အလက့်မ ဘေးစနဆောင််းခြင််း

အရတဘ့် ကဘ အောရစက်နင်ရေ်

စမကေ််း ေည််းလမ််း

၊ ဆေ််းစစ်နလလောခြင််း၊

လည််း လအပ်သည်။

မျော်းနင်ဆင်နသော၊

ဝ

ောသောရပ်ဆင်ရော စမ

ောသောရပ်ဆင်ရော

ောသောရပ် နင်ဆင်နသော၊

တင်ခပခြင််း၊ အခြော်းသူမျော်းနင်

အပ်စမျော်းအော်း

ပူ်းနပါင််းခြင််း စနသော

လမ််းခပလပ်နဆောင်ပစနသော

ကျွမ််းကျင်မှုမျော်း တ်းခမှင်နစသည်။

အနခြြအသပညောရရေ်
လသည်။

အဆင် (၇) :

င်၏အဖွဲွဲ့အ ား ကရွားချယ်ဖခင်ား

သင့် ကဘေးပာ့ပိိုေးသမ ဘေးနှငာ့့်

ထိဖပင့်
ို
သီအိို ီဗဟိုသိုတမ ဘေးသ ပည ရပ်ဆုင်ရ အ န်ား

တင့်ဆက့်သမ ဘေးကိို

သင့်၏

အ ုင်ားမ

င် က ား

မျ ားနှင့်ာ့ လက့်တွွဲ့ ရဆဘင့် ွက့်ဖခင့်ေး

အစီအစဥ့်အတွက့် ရ ွေးခ ယ့်ရသဘအခါ ၎င့်ေးတိ၏
ို ရအဘက့်

အရတွွဲ့အကကိုအဘေးသဘသ

ရြဘ့်ဖပပါအခ က့်မ ဘေးကိို စဥ့်ေးစဘေးသငာ့့်သည့် -

မည့်သညာ့့်အခ န
ိ ့်၊

•

အုရနင်

လက်ကတွဲ့ကန က်ခအဖပင့်

အစီအစဥ့်ပါ

• ပည ကရားကျွမ်ားကျင်မှုမျ ားနှငာ့့် အဖပန့်အလှန့် သင့် ကဘေး
သင့် ကဘေးနည့်ေးလမ့်ေးစို

အသိုေးခ နိိုင့်မှု စွမ့်ေး ည့်၊

• မျြုံားကထစုလင်က

မည့်သညာ့့်

သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေးတွင့်

စဥ့်ေးစဘေးသငာ့့်သည့်။

ဖြစ့်နိိုင့်သည့်မှဘ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် တရဖပေးညီတည့်ေး သင့် ကဘေး

အရ ကဘင့်ေးအ ဘနှငာ့့် ဆက့်စပ့်မှု၊
ရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးအပါအဝင့်

ခတ
ိ ့်ဆက့်မည့်ကိို

လက်ကတွဲ့ မ ားမျ ားအ ကဘေး

ကန က်ခမျ ားသည့် အသက့်၊ လိင့်၊

သင့်ယဖခင့်ေးနှငာ့့် တရဖပေးညီ အရနအထဘေးတွင့် အခ င့်ေးခ င့်ေး
စကဘေးရဖပဘ

ရဆွေးရနွေးရစဖခင့်ေးတိလည့်
ို
ေး

အလိုပ့်ဖြစ့်နိိုင့်

ပါသည့်။ ထိိုရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးသည့် (အခန့်ေး (၄) လှုပ်ရ ားလုပ်
ကဆ င်ချက်မျ ားတင့် ရဆွေးရနွေးမညာ့့်) အင်စတ ကျ ားရင်ား

ဇဘတိ၊ လမ ိုိ ေး၊ ယဥ့်ရက ေးမှုနှငာ့့် အမ ိုိ ေးသဘေးရနာက့်ခ၊

မျ ား

ို့ု

ားကရ က်ကလလ ဖခင်ားထက့် ပိို၍ပင့် ရကဘင့်ေး

မသန့်စွမ့်ေးမ ဘေး၊ က ဘေး၊ မအရဖခဖပိုလနည့်ေးစိုမ ဘေး စသည့်

မွန့်နိိုင့်ပါသည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးက ၎င့်ေးတိနှ
ို ငာ့့် နီေးနီေး

တိအဖပင့်
ို
သက့်ရမွေး ပညဘ ှင့် မ ိုိ ေးစိုလင့်မှုတိိုအတွက့်

စပ့်စပ့် ှိရသဘ သင့်တန့်ေးတင့်ဆက့်သကိို သတ့်မှတ့် န့်

ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်ဖခင့်ေး။

ရတဘင့်ေးဆိိုပါက

က ဘေး၊

မလိင့်တသ၊

နိိုင့်ငသဘေးတသ
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သိမဟို
ို
တ့် ရဒသတွင့်ေးရနထိိုင့်သ တစ့်ဦေးကိို ရ ွေးခ ယ့်သငာ့့်

မ ဘေး၊ ပညဘရ ေးလမ့်ေးညွှန့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် အကကဖပိုရသဘ သင့်

ပါသလဘေး? သိမဟို
ို
တ့် ကွဖပဘေးရသဘ ရနာက့်ခ ှိသညာ့့်

ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး၊ တင့်ဆက့်သမ ဘေးအတွက့် ဖပင့်ဆင့်

သင့်တန့်ေးတင့်ဆက့်သကိို ရ ွေးခ ယ့်ပါက ပိိုမိိုထိရ ဘက့်

ဖခင့်ေးကိို မည့်သညာ့့်ရန ဘမှ

စိတ့်ဝင့်စဘေးြွယ့် ဖြစ့်လဘနိိုင့်မည့်လဘေး ဆိိုသည့်တသည့်
ိို
စဥ့်ေးစဘေးြွယ့် ဘမ ဘေး ဖြစ့်သည့်။

လက်မျ ားကု က
တင်ဆက်

ချ ကစရု

ည့်ညွှန့်ေးရ ေးသဘေးခ က့်မ ဘေးကိို မျှရဝဖခင့်ေးသည့် အကအညီ
ဖြစ့်ရစနိိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ ရနာက့်ဆက့်တွ (၃) ှိ ဖပင့်ဆင့်

အစီအစဥ့်တစ့် ပ့်လိုေးအတွက့် တဘဝန့်ယထဘေးသ ပညဘ
ရ ေးအစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘသည့်

စတင့်သငာ့့်သည့် ဟရသဘ

င်ကလျ ်က
မက

အချက်အ

င် က ား ပပုား

မျ ား၊

မျ ားနင် ကဆားကနားထ ားရန်လည့်ေး တဘဝန့် ှိ

ဖခင့်ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်တွင့် အသိုေးဖပိုနိိုင့်သညာ့့်အဖပင့် သင့်တန့်ေး
တင့်ဆက့်သမ ဘေးကိို

မျှရဝ ဘတွင့်

ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘ

အသိုေးတညာ့့်ရသဘ

ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘခ က့်ပိုစကိို

ရတွွဲ့ ှိနိိုင့်ပါသည့်။

ပါသည့်။ အရစဘပိိုင့်ေးတွင့် ဆိိုထဘေးသကာ့သိို မန့်ရနဂ ဘသည့်

အဆင် (၈) :

သင့် ကဘေးတင့်ဆက့်မညာ့့်သမ ဘေးနှငာ့့် ထိရတွွဲ့ဆက့်ဆလ က့်

ကထ က်ကပစစည်ားမျ ားအ ား ဖပင်ဆင်ဖခင်ား

ဦေးတည့်သညာ့့်

အစီအစဥ့်

အရလေးဂရိုဖပို ရ ွေးခ ယ့်ထဘေးရသဘ သိမဟို
ို
တ့် သငာ့့်ရလ ဘ့်

အရသေးစိတ့် တိိုေးတက့်ရကဘင့်ေးမွန့်ရအဘင့် မဘတိကဘနှငာ့့်

စွဘ စီမထဘေးရသဘ သင့် ကဘေးရ ေးပစစည့်ေးမ ဘေးသည့် သင့်

သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေးကိို ကကိိုတင့်ရဆွေးရနွေး သတ့်မှတ့်

တန့်ေးသဘေးမ ဘေး သင့် ကဘေးရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်တွင့် ကကီေးက ယ့်

ထဘေးသငာ့့်သည့်။ မန့်ရနဂ ဘသည့် သင့်ယမညာ့့်သမ ဘေး၏

ရသဘ အရထဘက့်အပာ့အဖြစ့် ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်ပါသည့်။ သိိုရသဘ့်

ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး ဘမ ဘေးနှငာ့့် သင့်ယရ ေး လိိုအပ့်ခ က့်

ပစစည်ားပမ ဏကု ကနို့် တ်ပါ၊ လွန့်က ေးရသဘ သင့် ကဘေး

မ ဘေး၊ သင့်ယရ ေး

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် သင့် ကဘေးရ ေး

ရ ေး ပစစည့်ေးမ ဘေးသည့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို ဝန့်ပိိုရစ

ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး၊ ၎င့်ေးတိသည့်
ို
အစီအစဥ့်နှငာ့့် မည့်သိို

လ က့် အခ ည့်ေးနှီေးဖြစ့်ရစသညာ့့် အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးလည့်ေး

အစိုအြွွဲ့ကိို

ခတ
ိ ့်ဆက့်ရနသည့်တိို

နာေးလည့် န့်၊

အပါအဝင့်

င် က ားကရားစ ရွက်စ တမ်ားနင်

င်

ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘ

ှိသညာ့့်အဖပင့် ၎င့်ေးတိကိ
ို ို အသိုေးမဖပိုရတဘာ့သည့် မ ဘေးလည့်ေး

ခ က့်မ ဘေးကိို မျှရဝထဘေးသငာ့့်သည့်။ သင့် ကဘေးမညာ့့် အပိိုင့်ေး

ှိနိိုင့်သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို ရထွဖပဘေးရစဖခင့်ေးဖြငာ့့်

မ ဘေးနှငာ့့် သင့် ကဘေးမညာ့့် ကဏ္ဍမ ဘေး အ ကဘေးတွင့် သင့် ကဘေး

ဆန့်က င့်

နည့်ေးစိုဖြစ့် န့် သင့် ကဘေးနည့်ေးမ ဘေးကိိုလည့်ေး ရဆွေးရနွေးထဘေး

ဟိုတ့်

သငာ့့်သည့်။ အဖပန့်အလှန့် သင့် ကဘေးနည့်ေးလမ့်ေးအတွက့်

နိိုင့်သည့်။

အကကဉဘဏ့်မ ဘေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးတင့်ဆက့်သအဘေး ကညီ န့်
အဆင့်သငာ့့် ဖြစ့်ရနပါရစ။ သိမဟို
ို
တ့် သင့် ကဘေးပာ့ပိိုေးသမ ဘေး
ကိို ၎င့်ေးတိ၏
ို
သင့် ကဘေးခ န
ိ ့်မ ဘေးတွင့် ကညီလိုပ့်ရဆဘင့်
ရပေး န့်နှငာ့့်

သင့် ကဘေးမညာ့့်ကဏ္ဍမ ဘေးတွင့်

အသိုေးဖပို န့်

ဦေးတည့်အိုပ့်စိုနှငာ့့် စပ့်ဆိိုင့်သညာ့့် ရနာက့်ခ အခ က့်အလက့်
မ ဘေး၊ ဖြစ့် ပ့်မ ဘေးကိို

ှဘရြွ န့် အဆင့်သငာ့့် ဖပင့်ဆင့်ထဘေး

မည့်ဖြစ့်သည့်။ အစီအစဥ့် တစ့်ခိုလိုေး၏ အစိတ့်အပိိုင့်ေး
အဖြစ့် ၎င့်ေးတိ၏
ို သင့် ကဘေးမညာ့့် ကဏ္ဍမ ဘေးကိို ရှုဖမင့်တတ့်
ရစ န့် သင့်တန့်ေးတင့်ဆက့်သမ ဘေးကိို ကညီပါ။ အစီအစဥ့်
သည့် ၎င့်ေးတိ၏
ို ကိိုယ့်ပိိုင့်ဖြစ့်သည့်ဟရသဘ ခစဘေးခ က့်မ ိုိ ေး
ရအဘင့် ၎င့်ေးတိကိ
ို ို အဘေးရပေးလိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။
သင့်တန့်ေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ရနာက့်ခ ဆက့်စပ့်
ရသဘ အခ က့်အလက့်မ ဘေးအရ ကဘင့်ေး ရ ေးသဘေးထဘေးသည့်

က့် လဘဒ့်မ ဘေးပင့် ထွက့်လဘနိိုင့်သည့်၊ သိိုမ
သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်ကိို

သင့်လိိုအပ့်ပပီေး

ရှုပ့်ရထွေးသွဘေးရစ

ှိနိိုင့်ရသဘ သင့် ကဘေးရ ေးပစစည့်ေး အမ ိုိ ေး

အစဘေးကိို စဥ့်ေးစဘေးလ က့် သင့်တန့်ေး တင့်ဆက့်သမ ဘေးထမှ
အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် အကကဉဘဏ့်မ ဘေး ယပါ။
ပထမဦေးစွဘ သင့်တန့်ေးအရဖခခအခ က့်အလက့်မ ဘေးကိို သင့်
တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး မျှရဝ န့် လိိုအပ့်လိမာ့့်မည့်။ သင့်ယရ ေး
ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊ အစီအစဥ့်၊ သင့်တန့်ေးသဘေးစဘ င့်ေးနှငာ့့်
တင့်ဆက့်သမ ဘေး (ဆက့်လက့် ပေးရပါင့်ေးလိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့် န့်
အတွက့် ဆက့်သွယ့် န့် အရသေးစိတ့်)၊ ရထဘက့်ပာ့ပိိုရဆဘင့်
ရ ေး ဥပမဘ - ရန မညာ့့်ရန ဘ၊ သင့်တန့်ေးခန့်ေးမအဘေး မည့်သိို
ှဘရြွ မည့်၊ အနီေးအနာေး ှိ စဘေးရသဘက့်ဆိိုင့်မ ဘေး၊ လမှုရ ေး
လှုပ့် ှဘေးရဆဘင့် ွက့်ခ က့်မ ဘေး၊

လဘကကိိုမညာ့့်အခ န
ိ ့်မ ဘေး၊

ရနတွက့်စဘေး ိတ့်၊ ခ ီေးစ ိတ့် ဖပန့်လည့် ထိုတ့်ရပေးဖခင့်ေး
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၂

မ ဘေး၊

ဘသီဥတိုအရနအထဘေး၊

ရစဘငာ့့်ရ ှဘက့်မှု

အဘမခ၊

က န့်ေးမဘရ ေး

စဥ့်အရ ကဘင့်ေးအ ဘ ရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့် သက့်ဆိိုင့်သညာ့့် လူ့အ

စသည့်တပါဝင့်
ိို
သည့်။

အခ ိုိ ွဲ့ရသဘ

ခွငာ့့်အရ ေးအဘေး မည့်သိိုအသိုေးခ မညာ့့်အရ ကဘင့်ေး စဘသဘေး

အခ က့်အလက့်မ ဘေးမှဘ အဖခဘေးနိိုင့်ငမှ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ဥပမဘမ ဘေးနှငာ့့် လမ့်ေးညွှန့်ခ က့်မ ဘေးသည့်

ကိို ြိတ့် ကဘေးမှသဘ လိိုအပ့်မည့် ဖြစ့်ရသဘ့်လည့်ေး မိမိတိို

မ ဘေးကိို လိုပ့်ရဆဘင့် န့် စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့် ဘတွင့် အကအ

ဖပည့်တွင့်ေး ှိ အစီအစဥ့်ပါ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး အရနဖြငာ့့်

ညီရပေးလိမာ့့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ ထိဖပင့်
ို
HRBA အရဖခခမဖြစ့်

အခ ိုိ ွဲ့ရသဘ ကိစစ ပ့်မ ဘေးကိို သိ ှိထဘေး န့် လိိုအပ့်ရကဘင့်ေး

ရသဘ ပါ င်ဖခင်ားနင် စမ်ားရည်ဖမြှင်တင်ဖခင်ားတိကိ
ို ို အသိုေး

လိိုအပ့်ပါလိမာ့့်မည့်။ အစီအစဥ့်မတိိုင့်မီ ကကိိုဆိိုရ ကဘင့်ေး

ဖပို န့် သငာ့့်အဘေး ကညီနိိုင့်ပါလိမာ့့်မည့်။ ထပ့်မရဖပဘလိို

စဘတွင့် အရဖခခ အခ က့်အလက့်မ ဘေးကိို သင့်တန့်ေးသဘေး

သည့်မှဘ စဘလိုေးအရ အတွက့်နှငာ့့် စဘသဘေး အ ှည့်ကိို

မ ဘေးအဘေး မျှရဝထဘေး န့် အကကဖပိုပါသည့်။ သင့် ကဘေးရ ေး

ကန့်သတ့်ပါ။

စဘ ွက့်စဘတမ့်ေးပစစည့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်အတထညာ့့်သွင့်ေးလ က့် သင့်

အသိုေးဖပိုပါက ပိိုမိိုရကဘင့်ေးမွန့်နိိုင့်မည့်လဘေး၊ သရ

တန့်ေးသဘေးအဘေးလိုေး

စဘခ ိုပ့်အစီအမမ ဘေး၏ လွယ့်ကရိိုေး ှင့်ေးရသဘ အဖခဘေးပိုစ

ှိရစ န့်

သင့်တန့်ေးပထမရနတွင့်

မျှရဝနိိုင့်ပါသည့်။

ဥပမဘအတွက့်

သင့်တန့်ေးသဘေး

အနှစ့်ခ ိုပ့်

အတိိုမ ဘေး
ဘတ

မ ဘေးက ပိိုမိိုရကဘင့်ေးမွန့်နိိုင့်မည့်လဘေး စဥ့်ေးစဘေးပါ။
ပါ ါပြုံငမ
် ျ ား၊ လက်ကမ်ားစ ရွက်မျ ားနင် အဆုင်ားမနို့်မျ ား
ကိို သင့် ကဘေးရ ေး စဘ ွက့် စဘတမ့်ေးပစစည့်ေးအဖြစ့် မှတ့်ယ
ရ တွက့်ပါသည့်။ ၎င့်ေးတိကိ
ို ို သင့်တန့်ေးမတိိုင့်မီ ကကိိုတင့်
မျှရဝထဘေး န့် သင့်တန့်ေးဆ ဘတင့်ဆက့်သအဘေး ရတဘင့်ေး
ဆိိုပါ။ သိမှ
ို သဘ သင့်တန့်ေးမတိိုင့်မီ သိမဟို
ို
တ့် အနည့်ေးဆိုေး
၎င့်ေးတိ၏
ို သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍမတိိုင့်မီ ကကိိုတင့် ပိုနှိပ့်ထဘေး
နိိုင့်မည့်ဖြစ့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးက

ည့်ညွှန့်ေးကိိုေးကဘေး

နိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ အခ ိုိ ွဲ့ရသဘ သင့်တန့်ေးရပေးသမ ဘေးသည့်
ပါဝါပွိိုင့်ာ့မ ဘေးကိို ၎င့်ေးတိတင့်
ို
ဆက့်ဖခင့်ေးမတိိုင့်မီ မျှရဝ န့်
ခတ
ီ ိုခ တို ဖြစ့်တတ့် ကသည့်။ အရ ကဘင့်ေးမှဘ သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် လက့်ကမ့်ေးစဘ ွက့်စဘတမ့်ေးမ ဘေးကိိုသဘ
ြတ့်ရပှု ပီေး တင့်ဆက့်သရနာက့်သိို မလိိုက့်ပါရတဘာ့မည့်ကိို
အပိိုင့်ေး ၁.၃ တွင့် ရဆွေးရနွေးထဘေးသကာ့သိို HRBA အကဖခခမ

စိိုေး ိမ့်ရသဘရ ကဘငာ့့် ဖြစ့်သည့်။ သိရသဘ့်
ို
ထိိုသိဖြစ့်
ို ဖခင့်ေး

လူ့အခင်အကရားမက

င်၊ စနစ်နင် စနှုန်ားမျ ားဖဖင် ချတ်

သည့် လက့်ရတွွဲ့တွင့် ဖြစ့်ရတဘငာ့့်ဖြစ့်ခ အ ဘဖြစ့်သည့်။

ဆက်ဖခင်ားမျ ားအဘေး

လက့်ရတွွဲ့အသိုေးခ န့်

ကျွန့်ိုပ့်တ၏
ိို အရတွွဲ့အကကိုအ

မည့်သညာ့့်လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

တင့်ဆက့်ရနစဥ့်အတွင့်ေး

အဖပည့်ဖပည့်

ပါဝါပွိိုငာ့့်မ ဘေးကိို ပိုနှိပ့်ရဝမျှထဘေးဖခင့်ေးသည့် သင့်တန့်ေးသဘေး

ဆိိုင့် ဘ၊ ရဒသတွင့်ေးနှငာ့့် ဖပည့်တွင့်ေး ှိ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး

မ ဘေးကိို အဘရိုစေးစိိုက့် န့် ကညီရပေးသည့်။ အရ ကဘင့်ေးမှဘ

ဆိိုင့် ဘ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့်ပါဝါပွိိုငာ့့်မ ဘေးကိို

က

စနှုန့်ေးမ ဘေးက

အလိငှ
ို ါ

တစ ချြုံပ်အစအမမျ ားတွင့် သင့်တန့်ေး ၏

အရ ကဘင့်ေးအ ဘရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့် ရလ ဘ့်ကန့်ရသဘ မရ

ဘင့်

ဖြစ့်ရပေါ်ရစသည့်ကိို သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး ရလာ့လဘသင့်ယ
သငာ့့်သည့်။

အထေးစိုစမ့်ေးစစ့်ရဆေးရ ေး

ယနတရ ားနှငာ့့် လူ့အခွငာ့့်အရ ေး သရ

ကိိုယ့်စဘေးလှယ့်
ဘတစဘခ ိုပ့်ဆိိုင့် ဘ

အြွွဲ့အစည့်ေး ှိ သက့်ဆိိုင့်ရသဘ ရစဘငာ့့် ကညာ့့်ရလာ့လဘရ ေး
အစီ င့်ခစဘမ ဘေးကိို ခွဖခဘေး သတ့်မှတ့်သငာ့့်သည့်။ အစီအ

မကကိိုေးစဘေးရတဘာ့

ကေးရ ေး န့်

မှတ့်စိုတိိုအဖြစ့် ထညာ့့်ရပါင့်ေး န့်သဘ

လိိုအပ့်ရသဘရ ကဘငာ့့် ဖြစ့်သည့်။
မည် ည်ပုစ

င် က ားကရားပစစည်ားကိို သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

နှငာ့့် အလွယ့်တကမျှရဝနိိုင့်သည့်ကိို စဥ့်ေးစဘေးပါ၊ အစီအစဥ့်
လိုပ့်ရဆဘင့်ရနစဥ့်အတွင့်ေးနှငာ့့်

ပပီေးရနာက့်တွင့်

မည့်သိို

အသိုေးဖပိုမည့်ကိိုပါ ထညာ့့်သွင့်ေးစဥ့်ေးစဘေးပါ။ တိိုရတဘင့်ေးရသဘ
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ို
တ့်

သင့်တန့်ေးမ ဘေးအတွက့်

လက့်ကမ့်ေးစဘ ွက့်စဘတမ့်ေးမ ဘေးသည့်
သည့်။ သိရသဘ့်
ို

လိုရလဘက့်နိိုင့်ပါ

က့် ှည့်သင့်တန့်ေးမ ဘေးအတွက့်မ က ယ့်

ဖပန့်ရသဘ အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးအတွက့် ပိိုမိိုရကဘင့်ေးမွန့်
သညာ့့် ခခိုငိုထဘေးရသဘ မဘတိကဘဇယဘေးမ ဘေးကိို ရတဘင့်ေးဆိို
ကသည့်။ ဤသိို မ ဘေးဖပဘေးရသဘ စဘ ွက့်စဘတမ့်ေးမ ဘေးကိို
တွခ ိုပ့်ဖြငာ့့် စည့်ေးထဘေးနိိုင့်သည့်၊ သိမဟို
ို
တ့် မမ့်မိို ီစတစ့်
ဖြငာ့့်လည့်ေးရကဘင့်ေး သိမဟို
ို
တ့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး ဝင့်
ရ ဘက့်နိိုင့်သညာ့့်
ရကဘင့်ေး

ဝက့်
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အစအစဥ်လုပ်ကဆ င်ကနစဥ်အတင်ားအ ုားဖပြုံသငာ့့်ပါသည့်၊

ည့်ညွှန့်ေးကိိုေးကဘေး စဘ ွက့်စဘတမ့်ေးမ ဘေး၊ လငာ့့်ခ့်မ ဘေး စသည့်
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ှိရနသည့်၊

ဘတ

ြိို မ့်တစ့်ခို ှိပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးရပေးသ

သရ

ဘတစဘခ ိုပ့်ဆိိုင့် ဘ အြွွဲ့အစည့်ေးမ ဘေး၏ အကကဖပို

မ ဘေးက ထပ့်တိိုေးစဘတမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် ဓဘတ့်ပိုမ ဘေးကိို ထိိုြိို မ့်

ခ က့်မ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် နိိုင့်င၏ သရ

အတွင့်ေးသိို တင့်နိိုင့်သည့်။

အြွွဲ့အစည့်ေး အစီ င့်ခစဘမ ဘေးတွင့် စဘသဘေးအဖပညာ့့်အစိုကိို

ဘတစဘခ ိုပ့်ဆိိုင့် ဘ

ှဘရြွနိိုင့်သည့်၊ သိမဟို
ို
တ့် သင့်ကိိုေးကဘေးထဘေးရသဘ သက့်
ဆိိုင့် ဘ အကိိုေးအကဘေးမ ဘေးတွင့် ှဘရြွနိိုင့်သည့်။ သင့်တန့်ေး
DIHR သင်တေ်ေး website အရပေါ် သင်တေ်ေးသောေးမ ောေး၏

အပပီေးတွင့်စဘ ွက့်စဘတမ့်ေးမ ဘေးမှဘ

အဖမင်

ခ က့်မ ဘေး၊

“ အနကောင်ဝင်သည်နေို့မစကော သင်တေ််း website က

ဆငာ့့်အရနဖြငာ့့် ကိုလသမဂ္ဝက့်

နေို့တင််း အနသ်းစတ်ဝင်နရောက် ကည်ရှုသည်“
“ website သည်အသ်းဝင်ဖပ်း အနရ်းကက်းနသော အရော

မှတ့်ခ က့်မ ဘေး

အရ ဘင့်ဖခယ့်ရြဘ့်ဖပ

စသည့်တဖြငာ့
ိို ့်

အသိုေးဖပို

ထဘေးသညာ့့် အရနအထဘေး ဖြစ့်ရနသငာ့့်သည့်။ ရနာက့်တစ့်
ရသဘ

့်ဆိုဒ
ိ ့်တွင့် ရြဘ့်ဖပထဘေး

လူ့အခင်အကရား အချက်အလက်မျ ားကု မည်

ရ ကဖရန်ဟက

ုို့

ကဏ္ဍကိို ထညာ့့်သွင့်ေးဖခင့်ေးအဘေးဖြငာ့့် သင့်

မျော်း အင်တောေက်တင်ခြင််းနင် နဒါင််းလပ်ဆွွဲခြင််းမျော်း

တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို အကိိုေးအကဘေးမ ဘေးအသိုေးဖပိုဖခင့်ေးတွင့် အ

အတွက့် အခပေ်အလေ်လပ်နဆောင်နင်နသော ေည််း

ကအညီ ဖြစ့်ရစသည့်။ ဤနည့်ေးအဘေးဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေး

လမ််း တစ်ြအခြစ် သိုေးနင်သည်”

မ ဘေးမှဘ ရနာင့်တွင့် ဆီရလ ဘ့်ရသဘ အခ က့်အလက့်အသစ့်
မ ဘေးအဘေး

ှဘရြွနိိုင့်မည့်ဖြစ့်ပပီေး

ပိိုမိိုရကဘင့်ေးမွန့်ရသဘ
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၂

စွမ့်ေး ည့်မ ဘေး ဖမြှငာ့့်တင့်ရပေး ဘ ရ ဘက့်ရပလိမာ့့်မည့်။ ဤသိို
ရသဘ လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးအတွက့် သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်အတွင့်ေး
လက့်ပ့်ရတဘာ့ကွန့်ပ တဘ

ှိရအဘင့် လိုပ့်ရဆဘင့်ရပေးထဘေး

မည့်ဖြစ့်သည့်။ ဤသိိုအဘေးဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးမှဘ
သင့်တန့်ေးဝက့်

့်ဆိုိဒ့်ကိို

အဖပညာ့့်အဝအသိုေးဖပိုပပီေး

သင့်

တန့်ေးတက့်ရနစဥ့်အတွင့်ေး အဆိိုင့်ေးမန့်မ ဘေးကိို လွယလ
့် ွယ့်
ကက လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။
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အဆငာ့့် ၉:

• မည့်သည့်တိိုသည့် အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး၏ ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးဖြစ့် ကသနည့်ေး?

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးအဘေး

• မည့်သည့်တကိ
ိို ို ရြဘ့်ထိုတ့် န့် စိတ့်ဝင့်စဘေးပါသနည့်ေး?

ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး

• အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ရ ွေးခ ယ့်ပါ။
• အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးကိို ဆန့်ေးစစ့်ပပီေး ရနာက့်ဆက့်တွ လိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။

(ဂ္) အကွဲဖဖတ်

ုား

• ၎င့်ေးသည့် ဦေးစီေးသတစ့်ဦေးအဖြစ့် သင့်လိုပ့်ရဆဘင့်ခာ့ရသဘ

ပ်ဖခင်ား

လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်၊ အစီအစဥ့် လဘဒ့်၊ ဖြစ့် ပ့်တစ့်ခိုလိုေး

အဆင် (၉) : အကွဲဖဖတ် ုား

ပ်ဖခင်ားအ ား ဖပင်ဆင်ဖခင်ား

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးအဘေး ဖပင့်ဆင့်သညာ့့်အခါ အကွဲဖဖတ်

ကိို

မည့်သပ
ိို ာ့ပိိုေးခာ့သညာ့့်အရ ကဘင့်ေးမ ဘေးကိို

ပိုရငွ

ရထဘက့်ပာ့သမ ဘေးထသိိုလည့်ေး သိ ှိရစနိိုင့်သည့်။

ည် ရည်ရွယ်ချက်အရပေါ် စဥ့်ေးစဘေးဖခင့်ေးဖြငာ့့် အစဖပိုပါ။

• တစ့်ခါတစ့် တွင့် အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးသည့် စဘရမေး

မိမိလိုပ့် မညာ့့်အလိုပ့်ဟို ရတွေးမိရိုဖြငာ့့် အကဖြတ့်သိုေးသပ့်

ပွမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် စစ့်ရဆေးမှုမ ဘေး အသွင့်ဖြငာ့့် သင့်တန့်ေး

ဖခင့်ေးကိို ရိိုေး ှင့်ေးစွဘ အစမဖပိုလိိုက့်ပါနှငာ့့်။ အကဖြတ့်သိုေးသပ့်

ရမျှဘ့်မှန့်ေးအဆငာ့့်သိို ရ ဘက့် ှိခာ့သည့်ကိို ဆန့်ေးစစ့် န့်

ရ

ဖခင့်ေးအဘေး မည်

ုို့အ

ရဆဘင့်ပပီေး မည်

ုို့အ

ုားဖပြုံမည်ကိိုလည့်ေး အစီအစဥ့်တစ့်ခို

ထဘေး ှိပါ။ ြရိြ
ို နိိုင့်လှရသဘ အကဖြတ့် သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး
သည့် အခ န
ိ ့်နှငာ့့် ခွန့်အဘေးကိို ဆိုေးရှုေးရစမည့်ဖြစ့်ပပီေး မည့်သူ့
အတွက့်မျှ အက ိုိ ေး ှိမည့်မဟိုတ့်ရပ။ ထိဖပင့်
ို
စဘအိုပ့်စင့်
တွင့်

အသိုေးမဖပိုရသဘ

ြိုထထစဘ ွက့်မ ဘေးအဖြစ့်သဘ

အဆိုေးသတ့်သွဘေးလိမာ့့်မည့်။

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးစွဘ ှိရလာ့ ှိသည့်။
သင့်တန့်ေးပပီေးဆိုေး

ဖခင့်ေး၊ ပပီေးရဖမဘက့်ဖခင့်ေးဟရသဘ ခစဘေးခ က့်ကိို ဖြစ့်ရပေါ်
ရစသည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ အသကိို ကဘေးနိိုင့်ပပီေး
သည့်တကိ
ိို ို

• ၎င့်ေးသည့်

ရနာင့်တွင့်

လိုပ့်ရဆဘင့်မညာ့့်အရ ကဘင့်ေးကိို

ရတွေးဆ န့် အခွငာ့့်အလမ့်ေးလည့်ေး

ခာ့သည့်ဆိိုသညာ့့်

မည့်သိိုရကဘင့်ေးစွဘ

အခ က့်အဘေး

မည့်

စဥ့်ေးစဘေး

ှိရစသည့်။

သင့် ကဘေးရပေးသမ ဘေးကိို

ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေးသိို

ကကား ကပ်နိိုင့်

အပိိုင့်ေး ၃.၁ တွင့် ရဆွေးရနွေးခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး အကဖြတ့်
သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမ ဘေးသည့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မ ဘေး၏ တဘဝန့်
ခမှုနှငာ့့် တ ဘေးဥပရဒစိိုေးမိိုေးရ ေးဆိိုင့် ဘ အရဖခခမကိို အသိုေး
ဖပို န့် နည့်ေးလမ့်ေးတစ့်သွယ့်အဖြစ့် ပာ့ပိိုေးရပေးသည့်။ မိမိတိို
အစီအစဥ့်ကိို

အကဖြတ့်

သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးအဘေးဖြငာ့့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်၏ ဖြစ့်နိိုင့်ရခ ှိ
ရသဘ ရနာက့်ဆိုေး အက ိုိ ေးခစဘေးမညာ့့်သမ ဘေး (အခွငာ့့်အရ ေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး

၎င့်ေးတိသင့်
ို
ယခာ့သညာ့့်အ ဘမ ဘေးနှငာ့့်

ားမျ ား၏အရည်အချင်ားကု

သညာ့့် ပိုစတစ့်မ ိုိ ေးလည့်ေး ဖြစ့်သည့်။

၏

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မ ဘေး၏ အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး တွင့်

• ၎င့်ေးသည့်

င်တန်ား

ုားဖပြုံနုင်မည်ကိို ရသခ ဘရတွေးဆ လိုပ့်

သင့်ယဖခင့်ေး
ရ ဘက့် ှိ

ညွှန့်ဖပရနသကာ့သိို

သင့်တန့်ေးဆ ဘမ ဘေးမှ အသိုေးဖပိုခာ့သညာ့့် သင့် ကဘေးနည့်ေး
ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး၊ သင့် ကဘေးနည့်ေးပညဘ၊ ရ ှွဲ့လဘမညာ့့်
သင့်တန့်ေးမ ဘေးကိို ရကဘင့်ေးမွန့်တေးိို တက့်ရစ န့်အတွက့်
အခ က့်အလက့်မ ဘေးကိိုလည့်ေး စိုရဆဘင့်ေး

ှိရစသည့်။

ခစဘေးခွငာ့့် ှိသမ ဘေး)အဘေး မိမိတကိ
ိို ိုယ့်တိိုင့် တဘဝန့်ခရစဖခင့်ေး
ပင့် ဖြစ့်သည့်။ ဤသိတဘဝန့်
ို
ခဖခင့်ေးကိို ကအ က်
ခဖခင်ားဟိုရခေါ်သည့်။

ုို့တ

ပိုရငွရထဘက့်ပာ့သမ ဘေး၊

န်

မိမိတိို

အမှုထမ့်ေးသညာ့့် နိိုင့်ငရတဘ့် သိမဟို
ို
တ့် မိမိတ၏
ိို ကိိုယ့်ပိိုင့်
စီမခန့်ခွမှုမ ဘေးသိလည့်
ို
ေး မိမိတိိုကိိုယ့်တိိုင့် တဘဝန့်ခဖခင့်ေး
ဖြစ့်သည့်။ ထိိုသိိုတဘဝန့်ခဖခင့်ေးကိို အထက်
ဖခင်ားဟို

ရခေါ်ဆိိုနိိုင့်သည့်။

ုို့ တ

န်ခ

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးကိို

စီစဥ့်လိုပ့်ရဆဘင့်သညာ့့်အခါ ရအဘက့်သိို တဘဝန့်ခဖခင့်ေးကိို
ဂရိုတစိိုက့်လိုပ့်ရဆဘင့်သငာ့့်သည့်။

အလှ ှင့်မ ဘေး၏

ရတဘင့်ေးဆိိုမှုသည့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် အခွငာ့့်အရ ေး
ခစဘေးခွငာ့့် ှိသမ ဘေးအရပေါ်တွင့် သင့် ထဘေး ှိ မညာ့့် တဘဝန့်
မ ဘေးအဘေး အိုပ့်မိိုေးသွဘေးနိိုင့်သညာ့့် အရဖခအရနမ ိုိ ေး မဖြစ့်
ရအဘင့် ရ ှဘင့် ကဥ့်သငာ့့်သည့်။
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၂

သင့်ရနာက့်ထပ့် လိုပ့်ရဆဘင့် မည့်မှဘ

င်စတ် င်စ ား

ည် အရ ကု ဥားစ ကဖ ်ထုတ်ဖခင်ား ဖြစ့်သည့်။ ထိိုကာ့သိို
ဖပိုလိုပ့်နိိုင့် န့် အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး၏
ပညဘရ ေး

အစီအစဥ့်အမ ိုိ ေးအစဘေး၊

ည့် ွယ့်ခ က့်၊

သင့်ရဖပဘင့်ေးလနိိုင့်

စသည့်ဖြငာ့့် လွယက
့် ရိိုေး ှင့်ေးရသဘ အခ က့်အလက့်မ ဘေးကိို
အဘရိုစိိုက့်လွန့်ေးဖခင့်ေးပင့်ဖြစ့်သည့်။

တိိုင့်ေးတဘ န့်ခက့်ခ

ရသဘအ ဘမ ဘေးဖြစ့်သညာ့့် သင့်ယရ ေး ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်မ ဘေး
ကိို ရအဘင့်ဖမင့်စွဘလိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်ဖခင့်ေး၊ သရ

ဘထဘေးအဖမင့်

သညာ့့်အ ဘ၊ ရနာင့်တွင့် ရနာက့်ဆက့်တွ လိုပ့်ရဆဘင့်မညာ့့်

မ ဘေးရဖပဘင့်ေးလလဘဖခင့်ေး

အ ဘတိအရပေါ်
ို
မတည့်သည့်။ အမ ဘေးအဘေးဖြငာ့့် ကိိုင့်တွယ့်

အကဖြတ့်သွဘေးမိဖခင့်ေးမ ိုိ ေးလည့်ေး ဖြစ့်တတ့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်

ရလာ့ ှိရသဘ နယ့်ပယ့်မ ဘေးမှဘ -

တိသည့်
ို
ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်အရပေါ် ရက နပ့်နှစ့်ပခိိုက့်မှု

• ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်သည့် ရ ွေးခ ယ့်ခာ့ရသဘ သင့်ယရ ေး

ကိို တိိုင့်ေးတဘ န့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို မ ကဘခဏဆိို

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် ဖြစ့်နိိုင့်ရခ ှိရသဘ ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်

သလိို ရမေးရလာ့ ှိ ကသည့်။ ဤသိရမေးဖမန့်
ို
ေးဖခင့်ေးမှဘ ရခတတ

ခွမ ဘေးကိို

အရပေါ်ယသဘ

တည့်ေးခိို ဘရန ဘ၊ သင့်တန့်ေးခန့်ေးမဆီသိို အသွဘေးအဖပန့်

ှိ ရအဘင့်ဖမင့်ခာ့ပါသလဘေး?

• အစီအစဥ့်အဘေး

စသည့်တအဘေး
ိို

မည့်သိိုရကဘင့်ေးစွဘ

စီမခန့်ခွခာ့ပါ

ရ ေး ဘ တိနှ
ို ငာ့့်စပ့်လ ဥ့်ေး၍ ခန့်မှန့်ေး ဘတွင့် ရကဘင့်ေးမွန့်

သနည့်ေး? (သင့် ကဘေးဖခင့်ေး၊ ရထဘက့်ပာ့ပိို ရဆဘင့်ရ ေး၊

နိိုင့်ရသဘ့်လည့်ေး

အစီအစဥ့် ရ ေးဆွဖခင့်ေး အစ ှိသည့်ဖြငာ့့်)

မ ဘေးကိို တိိုင့်ေးတဘ ဘတွင့်မ ရကဘင့်ေးမွန့်မှု ရလ ဘာ့နည့်ေး

• အစီအစဥ့်သည့် ည့် ွယ့်ထဘေးရသဘ အက ိုိ ေး လဘဒ့်မ ဘေး
ှိခာ့ပါသလဘေး?

( ည့် ွယ့်ထဘေးရသဘ

ဗဟိုသိုတ

အရပေါ် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ စိတ့်ရက နပ့်မှုအဘေး ရြဘ့်ဖပ
အသွင့်အဖပင့် သိမဟို
ို
တ့် သင့်တန့်ေးသည့် ၎င့်ေးတိို အတွက့်
ရြ ဘ့်ရဖြြွယ့်/ ပ င့်ေး ိပငီေးရငွွဲ့ြွယ့် ဖြစ့်ရနသည့် အစ ှိရသဘ

ှိခာ့ပါ

ရပါ ာ့တန့်သညာ့့်
ှိ ကသည့်။

သလဘေး?

• အစီအစဥ့်သည့် ကိုန့်က စ ိတ့်အတွက့် ထိရ ဘက့်မှု ှိခာ့

အရသေးစိတ့်မ ဘေးကိိုသဘ
ဤသည့်မှဘ

အဘရိုစိိုက့်ရလာ့

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့်

တစ့်စိုတစ့်ခိုကိို သင့်ယရလာ့လဘခာ့ဖခင့်ေး

ှိ/မ ှိတိုိအရပေါ်

တဖပန့်
ို
အကကဖပိုခ က့်မ ဘေး ရပေးသည့်နှငာ့့် မတညီပါ။၁၈

ပါသလဘေး?

• မည့်သညာ့့် သင့်ခန့်ေးစဘမ ဘေး သင့်ယခာ့ သနည့်ေး?၁၇
ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်၏ ရ

ှည့်အက ိုိ ေး လဘဒ့်ကိို ှဘရြွ ဘ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့်

၎င့်ေးတိ၏
ို

မလရန ဘ/

အရဖခအရနသိို ဖပန့်လည့်ရ ဘက့် ှိသွဘေးရသဘအခါ ဆည့်ေး
ပေးရလာ့လဘခာ့သည့်မ ဘေးကိို
သည့်နှငာ့့်အမျှ

သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍမ ဘေး

ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး/အရလာ့အက ငာ့့်မ ဘေး

မ ည့် ွယ့်ထဘေးရသဘ အက ိုိ ေး လဘဒ့်မ ဘေးလည့်ေး

ရြဘ့်နိိုင့်ဖခင့်ေး

ရှုရထဘငာ့့်

န့်ရတဘင့်ေးဆိိုသညာ့့်အခါ၌ပင့်သင့် ကဘေးရပေးသ၏ပိုဂ္လိက

ရဖပဘင့်ေးလလဘဖခင့်ေးမ ဘေးအပါအဝင့်)

တွင့်

အစီအစဥ့်နှငာ့့်

အဖခဘေးရသဘ

ဘ

တိိုေးတက့်လဘဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအ ကဘေး သရ
ထဘေးအဖမင့်နှငာ့့်

သွဘေးနိိုင့်သည့်။

အစီအစဥ့်၏

လက့်ရတွွဲ့အရကဘင့်အထည့်

ှိ/မ ှ၊ိ ရဖပဘင့်ေးလမှုမ ဘေးကိို အခ န
ိ ့် ကဘလဘ
တည့်တာ့ရအဘင့်စွမ့်ေးရဆဘင့်ထဘေးနိိုင့်မှု ှိ/

မ ှိတိုအရပေါ်
ိ
ကျွန့်ိုပ့်တိို စိတ့်ဝင့်စဘေးရလာ့ ှိ ကသည့်။
ကျွန့်ိုပ့်တိိုအလိို ှိရသဘ အရဖြမ ဘေးကိို

ှိ န့်မှဘ အပမတမ့်ေး

ရိိုေး ှင့်ေးရသဘလိုပ့်ငန့်ေး မဟိုတ့်ပါ။ အကဖြတ့် သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး
လိုပ့်ရဆဘင့်မှု ှိ ဖြစ့်နိိုင့်ရသဘ အနတ ဘယ့်မ ဘေးစွဘထမှ တစ့်ခို
မှဘ တစ့်ရနစီ၏ အလိုပ့်လိုပ့်ခာ့ရသဘ နာ ီအရ အတွက့်နှငာ့့်
သင့်တန့်ေးခန့်ေးမအရပေါ် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ နှစ့်ပခိိုက့်မှု

ကျွန့်ိုပ့်တအရနဖြငာ့
ိို
့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

သင့်တန့်ေး

အရပေါ် ရက နပ့်နှစ့်ပခိိုက့်မှုအဆငာ့့်ကိို အမှန့်တကယ့် စိတ့်
ဝင့်စဘေး သငာ့့်ပါသည့်။ သိိုရသဘ့် ထိိုအ ဘသည့် တစ့်ခိုတည့်ေး
ရသဘ စနှုန့်ေး မဖြစ့်သငာ့့်ပါ။ အရကဘင့်ေးဆိုေးမှဘ သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေးမှ

သင့်တန့်ေးတွင့်

မိမိတိို

ကိိုယ့်တင
ိို ့်ပါဝင့်

လိုပ့်ရဆဘင့်ခာ့ကဘ အရတွေးအရခေါ်သစ့်မ ဘေး ယရဆဘင့်နိိုင့်ခာ့
ဖခင့်ေး ှိ၊ မ ှိကိို ကိိုယ့်တိိုင့်ကိိုယ့်က အကဖြတ့်သငာ့့်သည့်။
ထိရ
ို ကဘငာ့့် အဓိကက ရသဘ သင့်ယဖခင့်ေးကိို လိုပ့်ရဆဘင့်
နိိုင့်ဖခင့်ေး ှိ/ မ ှိကိို တိိုင့်ေးတဘနိိုင့်သညာ့့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးအဘေး
က ငာ့့်သိုေး သငာ့့်သည့်။
ထိအတွ
ို
က့်ရ ကဘငာ့့် အကဖြတ့်သိုေးသပ့် သညာ့့်
ခ က့်ဖပညာ့့်မီ န့်နှငာ့့်
ှဘရြွ န့်တိိုအတွက့်

စိတ့်ဝင့်စဘေးသည့်ာ့

ည့် ွယ့်

နယ့်ပယ့်မ ဘေးကိို

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေး

မ ဘေးကိို ရ ွေးခ ယ့် ဘတွင့် ကျွန့်ိုပ့်တိို အရနဖြငာ့့် နည့်ေးလမ့်ေး
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မ ဘေးစွဘကိို ရပါင့်ေးစည့်ေး န့် လိိုအပ့်သည့်။ သင့်တန့်ေးရပေးသ

စကဘေးဝိိုင့်ေးြွွဲ့ ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးကိို ဖပိုလိုပ့်နိိုင့်ပပီေး အစီအစဥ့်

မ ဘေးအရနဖြငာ့့်

အဘေး ပိိုမိိုြွွဲ့ပြိိုေးတိိုေးတက့်ရအဘင့် မည့်သဖပို
ိို လိုပ့်နိိုင့်သည့်

အစီအစဥ့်ကိို

အရကဘင့်အထည့်ရြဘ့်

သညာ့့်အခါ ထင့်ဖမင့်ခ က့်မ ဘေးကိို စိုရဆဘင့်ေးရလာ့ ှိ ကသည့်၊

အစ ှိရသဘ

ဥပမဘ- သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့် အဘရိုစိိုက့် ကသလဘေး?

သည့်။ ရ ေးရဖြနှငာ့့် နှုတ့်ရဖြ ရပါင့်ေးစပ့်ဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး

ရမေးခွန့်ေးရကဘင့်ေးမ ဘေး ရမေး ကသလဘေး? သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ကိို အသိုေးဖပို န့် ကျွန့်ိုပ့်တမှ
ိို ထပ့်မအကကဖပိုလိိုပါသည့်။

မှ 'အဘရမဍိတ့်သ (aha)'မ ဘေး၊ ပပီေးဖပညာ့့်စိုရသဘ အထင့်ကကီေး
ြွယ့် အဆိိုင့်ေးမန့်မ ဘေး လိုပ့်ရဆဘင့်ခာ့သလဘေး အစ ှိသည့်တိို
ဖြစ့် ကသည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး အဖပန့် အလှန့်ရဆွေးရနွေး
ရစရ ေးအတွက့်

ရန ဘမ ဘေးစွဘတွင့်

ပေးရပါင့်ေးပါဝင့်နိိုင့်

သညာ့့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို စဥ့်ဆက့်မဖပတ့် အသိုေးဖပိုဖခင့်ေး
သည့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

ဖြစ့်ရစသည့်။
က ရသဘ

တစ့်ခ န
ိ ့်တည့်ေးမှဘပင့်

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ရပါင့်ေးစပ့် အသိုေး
ဖပိုရလာ့ ှိသည့်။ ထိိုကာ့သသ
ိို ိုေးဖခင့်ေးသည့် အကဖြတ့် သညာ့့်
ည့် ွယ့်ခ က့်မ ိုိ ေးစိုကိို

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးတစ့်ခိုကိို

အစီအစဥ့်

အဆိုေးတွင့် လိုပ့်ရဆဘင့်ရလာ့ ှိ ကသည့်။ အရ ေးကကီေးသည့်
မှဘ လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်နှစ့် ပ့်လိုေးကိို စနစ့်တက လိုပ့်ရဆဘင့် န့်
ဖြစ့်သည့်။ ထင့်ဖမင့်ယဆခ က့်မ ဘေးကိို နည့်ေးလမ့်ေးတက

အစီအစဥ့်၏

လဘဒ့် (output)နှငာ့့်
ကိို

ရသခ ဘစွဘ

ရနက သင့် ကဘေးခာ့သညာ့့်ကဏ္ဍမ ဘေးအရ ကဘင့်ေးအရပေါ် သင့်
တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် ဖပန့်လည့်သိုေးသပ့်နိိုင့်ရသဘ မနက့်
ပိိုင့်ေးအခ န
ိ ့်မ ဘေး

ပါဝင့်နိိုင့်သည့်။

ဤနည့်ေးလမ့်ေးဖြငာ့့်

သင့်တန့်ေးဆ ဘသည့် သင့်ခန့်ေးစဘပါအရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေး
နှငာ့့် ပိုစအခ က့်အလက့်မ ဘေးကိို ရကဘက့်ယ

အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်အတ စိုရဆဘင့်ေးဖခင့်ေး၊ မျှရဝ

သင့်တန့်ေး က့်သတတပတ့်အဆိုေး၌

ဖခင့်ေး၊ နိှုင့်ေးယှဥ့်ဖခင့်ေးတိဖပို
ို လပ
ို ့် န့်ဖြစ့်သည့်။ ဤသိို အက

အုပ်စုဖွဲွဲ့အကွဲဖဖတ် ုား

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို ရပါင့်ေးစပ့်သိုေးဖခင့်ေး
ှိရစ န့် ပာ့ပိိုေးရပေး

သည့်။

ှိနိိုင့်သည့်။

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို

ပ်ဖခင်ားမျ ားအဘေး

လိုပ့်ရဆဘင့် န့်

ရတဘင့်ေးဆိိုရလာ့ ှိသည့်။ ထိိုသိိုအိုပ့်စိုြွွဲ့ အကဖြတ့် သိုေးသပ့်
ဖခင့်ေးမ ဘေးတွင့် တစ့်ပတ့်အတွင့်ေး သင့် ကဘေးခာ့ရသဘ သင့်ယ
ရ ေးအခ က့်မ ဘေး၊

ထိအ
ို ကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးကိို

ှိရစနိိုင့်ပပီေး

နာေးလည့်ရစနိိုင့်သည့်။ က့် ှည့်သင့်တန့်ေးမ ဘေးတွင့် ယခင့်

နည့်ေးလမ့်ေး

သည့် အရကဘင့်ေးဆိုေး လဘဒ့်မ ဘေးကိို

ြန့်တီေးနိိုင့်

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်မ ဘေးတွင့် မ ဘေးဖပဘေးရသဘ

သိဖမင့်နာေးလည့်မှုမ ဘေး(perceptions)

အရထဘက့်အပာ့
ပိို၍

ဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး

ှိ

အက ိုိ ေးသက့်ရ ဘက့်မှု (impact)၊

သိဖမင့်နာေးလည့်မှုနှငာ့့်

သင့်ယရ ေးတိိုေးတက့်လဘမှုတိိုအတွက့်

DIHR

အရတွေးအရခေါ်အသစ့်မ ဘေးကိို

သင့်ယရ ေးပိုစနှငာ့့်

သင့် ကဘေးသညာ့့်

နှုတ့်ရဖြနည့်ေးလမ့်ေးနှငာ့့်

အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးကိို သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးမှ ရဆွေးရနွေးနိိုင့်

ရ ေးရဖြနည့်ေးလမ့်ေးအ ကဘေး မ ကဘခဏ ရ ွေးခ ယ့် သည့်

သည့်။ ထိိုရနာက့်တွင့် အြွွဲ့လိိုက့် ၎င့်ေးတိ၏
ို အကဖြတ့်သိုေး

လည့်ေး ှိသည့်။ ထိန
ို ှစ့်မ ိုိ ေးလိုေးတွင့် ရကဘင့်ေးက ိုိ ေးမ ဘေး

ှိ

သပ့်ခ က့်မ ဘေးကိို သင့်တန့်ေးဝက့်

့်ဆိုဒ
ိ ့်သိို တင့်ပိို သိမ့်ေး

သညာ့့်အတွက့် သင့် ကဘေးသ သင့်တန့်ေးဆ ဘမ ဘေးအရနဖြငာ့့်

ဆည့်ေးနိိုင့်သည့်။ သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်အတွင့်ေး သင့်တန့်ေး

မည့်ကာ့သိို ရ ွေးခ ယ့်သငာ့့်ပါသနည့်ေး? ရ ေးရဖြအကဖြတ့်

သဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးအဆိုေးတွင့် မိမိတိို တင့်ဆက့်

သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမ ဘေးသည့် အမည့်မသိဖပိုလိုပ့် သညာ့့်အတွက့်

မညာ့့် အဖွဲွဲ့လုက်အဆုင်ားမနို့်မျ ားကိို လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်သည့်။

နှုတ့်ရဖြနည့်ေးထက့် ပွငာ့့်ပွငာ့့်လင့်ေးလင့်ေးနှငာ့့် အရ ေးပါရသဘ

ဤနည့်ေးဖြငာ့့်

တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးကိို

သရ

ှိရစသည့်။ တစ့်ခ န
ိ ့်တည့်ေး

မှဘပင့် နှုတ့်ရဖြနည့်ေးလမ့်ေးတွင့် ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးကိို ရသခ ဘ
ှင့်ေးလင့်ေးရစရ ေးအတွက့် ရမေးဖမန့်ေးခွငာ့့် ရသဘ့်လည့်ေး ရ ေး
ရဖြနည့်ေးတွငမ
့်

ရမေးဖမန့်ေးထဘေးရသဘ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးက

အခ က့်မ ဘေးကိို

နာေးမလည့်နိိုင့်သည့်မ ဘေးလည့်ေး

ှိနိိုင့်သည့်။ ထိဖပင့်
ို
နှုတ့်ရဖြအကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးတွင့်
သင့်တန့်ေးရပေးသနှငာ့့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

အတတကွ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ှိခာ့ရသဘ

ဗဟိုသိုတ၊

ဘထဘေးအဖမင့်မ ဘေးနှငာ့့် ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး ကိို တိတိ

က က ပိုရြဘ့်နိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။
DIHRမှ က့် ှည့်ဖပိုလိုပ့်ရသဘသင့်တန့်ေးအစီအစဥ့် ရနာက့်
ဆိုေးရနတွင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့်

ဖဖတ်

ုား

ဝက့်

့်ဆိုဒ
ိ ့်တွင့်

ကရားကဖဖအကွဲ

ပ်ဖခင်ားကိို စဘ ွက့်ဖြငာ့့်လည့်ေးရကဘင့်ေး၊ သင့်တန့်ေး

လည့်ေးရကဘင့်ေး

ှိနိိုင့်ရသဘ အီလက့်ထရ ဘနစ့်ပိုစ ဖြငာ့့်
ဖြညာ့့်စွက့်ရဖြ ကဘေးနိိုင့်သည့်။

ဤအက
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ဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးတွင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးမှ

အဆငာ့့်

နည့်ေးမ ဘေးကိိုလည့်ေး လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်သည့်။ သင့်တန့်ေးအစီ

သတ့်မှတ့်ရပေးနိိုင့်ရသဘ စဘရ ကဘင့်ေးစဘပိိုဒ့်မ ဘေးနှငာ့့် အြွငာ့့်

အစဥ့်တစ့်ခိုလိုေး၌ အထက့်တွင့်ရြဘ့်ဖပခာ့ပပီေးရသဘ မှတ့်စိုတိို

ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးပါဝင့်သည့်။ သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့် ပပီေးဆိုေးသညာ့့်

ရလာ့က ငာ့့်ခန့်ေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မှ ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် ရပါင့်ေး

ရနတွင့် နှုတ်ကဖဖအကွဲဖဖတ်

ပ်ဖခင်ားကိိုလည့်ေး ကျွန့်ိုပ့်

စပ့် လိုပ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေး၊ ရ ွဲ့ရဖပဘင့်ေးနိိုင့်ရသဘ ကဘေးခ ပ့်မ ဘေးမှ

တိို လိုပ့်ရဆဘင့် ကသည့်။ ထိိုသိုေးသပ့်ဖခင့်ေးတွင့် သင့်တန့်ေး

စဘရ ကဘင့်ေးမ ဘေးကိို သိမ့်ေးဆည့်ေးဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်

သဘေးမ ဘေးကိို

တိိုေးတက့်မှုအတွက့်

ုား

ကပ့်နိိုင့်သညာ့့်မှတ့်စိုတိို

စဘ ွက့်အကကီေးစဘေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးထမှ

အကကဖပို

(mega post-it notes) နှစ့်ခိုဖြငာ့့် ဖြညာ့့် န့် ရတဘင့်ေးဆိို

ခ က့်မ ဘေး ှိ/မ ှိတိုကိ
ိ ို ထပ့်တိိုေးရမေးဖမန့်ေးဖခင့်ေးနှငာ့့် အဆိုေးတွင့်

နိိုင့်သည့်။ စဘ ွက့်တစ့်ခိုတွင့် သင့်တန့်ေးကဘလအတွင့်ေး မိမိ

မိမိထမိမိ စဘရ ေးသဘေးဖခင့်ေး ရလာ့က ငာ့့်ခန့်ေးကိို လိုပ့်ရဆဘင့်

တိသင့်
ို
ယခာ့သည့်မ ဘေးမှ

နိိုင့်သည့်။

အရ ေးအကကီေးဆိုေးအရ ကဘင့်ေး

အ ဘမ ဘေးကိိုရြဘ့်ဖပ န့်နှငာ့့် အဖခဘေးစဘ ွက့်တစ့်ခိုတွင့် သင့်
တန့်ေးသဘေးမ ဘေးမှရန ပ့်သိိုဖပန့်လည့်ရ ဘက့်ပါက သင့်တန့်ေး
၏ရနာက့်ဆက့်တွအဖြစ့် လိုပ့်ရဆဘင့်မညာ့့် အ ဘမ ဘေးကိို
ခ ရ ေးထဘေး န့်ဖြစ့်သည့်။ တစ့်ခါတစ့် တွင့် သင့်တန့်ေးသဘေး
မ ဘေးအရနဖြငာ့့် မမထမမ စ ဖပန်ကရား
သင့်ယခာ့သညာ့့်အနှစ့်ခ ိုပ့်မ ဘေး၊

ားနိိုင့်ပပီေး ထိစ
ို ဘတွင့်

အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးနှငာ့့်

စပ့်လ ဥ့်ေး၍ မိမိတိို မည့်သိိုရဆဘင့် ွက့်မည့်ာ့အရ ကဘင့်ေး တိို
ကိို ထညာ့့်သွင့်ေးရ ေးသဘေး န့်ဖြစ့်သည့်။ ထိိုရနာက့် ၎င့်ေးစဘ
မ ဘေးကိို စကန့်ြတ့် သိမ့်ေးဆည့်ေးပပီေးလျှင့် သင့်တန့်ေးပပီေးဆိုေး
ပပီေး (၂) – (၃) လအ ကဘ၌ စဘရ ေးသဘေးသမ ဘေးထသိို ရပေးပိို
နိိုင့်သည့်။ တစ့်ခါတစ့် တွင့် ထိိုစဘနှငာ့့်အတ သင့်တန့်ေး
အတွင့်ေးသင့်ယ

ှိခာ့ရသဘ

ဗဟိုသိုတမ ဘေးနှငာ့့်

သင့်ခန့်ေး

စဘမ ဘေးအဘေး အသိုေးခ မှုနှငာ့့်သက့်ဆိိုင့်ရသဘ ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး
ပါဝင့်သညာ့့် အကျြုံား

က်ကရ က်မှုအကွဲဖဖတ်

ုား ပ်ဖခင်ား

ပုစကိိုပါ ထညာ့့်သွင့်ေးရလာ့သည့်။ ဤသိို ဖပိုလိုပ့်ဖခင့်ေးသည့်
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအတွက့် သင့်ယခာ့သည့်မ ဘေးကိို မည့်သိို
အသိုေးဖပိုသည့်ကိို

ဖပန့်လည့်သိုေးသပ့်နိိုင့်ရသဘ

အခွငာ့့်

ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုလည့်ေး ဖြစ့်ရစသည့်။

ခ ယ့်ရသဘအခါ သင့်တန့်ေးကဘလ၊ သင့်တန့်ေးသဘေးအရ
အကဖြတ့်ပိုစမ ဘေးကိို

ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘပပီေး

ရနာက့်ဆက့်တွလိုပ့်ရဆဘင့်မှုဖပိုလိုပ့် န့်

ရပေးနိိုင့်သညာ့့်

အခ န
ိ ့် တိကိ
ို ို အမှန့်တကယ့် ထညာ့့်သွင့်ေးစဥ့်ေးစဘေးသငာ့့်သည့်။
ဥပမဘ - (၁) – (၂)

က့်သဘ ကဘဖမငာ့့်ရသဘ DIHR ၏

က့်တသ
ိို င့်တန့်ေးမ ဘေးတွင့် သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်၏ အစိတ့်
အပိိုင့်ေးအဖြစ့် အဆိိုင့်ေးမန့်လိုပ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေးကိို လိုပ့်ရဆဘင့်
နိိုင့်သလိို

အကဖြတ့်ပိုစမ ဘေး၏

လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်အရသေးစိတ့်

အ

တွက့် အခန့်ေး (၄)

ှိ လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို

ည့်ညွှန့်ေးအပ့်ပါသည့်။
အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်တွင့် မရမျှဘ့်လငာ့့်ထဘေး
ရသဘ အနတ ဘယ့်မ ဘေးက ရ ဘက့်နိိုင့်ရခ ှိသည့်ကိို သတိဖပို
ပါ။ သင့်လိိုအပ့်ရသဘ အရဖြမ ဘေးကိို
ကမားခန်ားမျ ားကမားရန် လိိုအပ့်ပပီေး
မည်

ှိ န့် မန်ကန်က

ှိလဘရသဘ အကဖဖမျ ားကု

ုို့ဆန်ားစစ်ကလလ မည်ကိိုလည့်ေး နာေးလည့်ထဘေး န့်

လိိုအပ့်သည့်။

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး

အပုင်ားတစ်ခုစကု အကွဲဖဖတ်
၅ အထ

ုား

င် က ား

ည်

ပ်ကပားရန် အဆင် ၁ မ

တ်မတ်ရန် ရတဘင့်ေးဆိိုပါ။ ထိိုသိိုဖပိုလိုပ့်ဖခင့်ေး

သည့် မည့်သညာ့့်သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေးက အရကဘင့်ေးဆိုေး
လိုပ့်ရဆဘင့်ခာ့သည့်ကိို ဖပနိိုင့်သညာ့့် အသိုေးဝင့်ရသဘ အညွှန့်ေး
တစ့်ခိုဖြစ့်သည့်။

၎င့်ေးအညွန့်ေးသည့်

ရနာင့်လဘမညာ့့်

သင့်တန့်ေးမ ဘေးအတွက့် မည့်သညာ့့်သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေးကိို
ဦေးစဘေးရပေးသငာ့့်သည့်ကိိုဆေးို ဖြတ့် န့် အကအညီဖြစ့်ရစ ပပီေး

သင့်အသိုေးဖပိုသငာ့့်သညာ့့် အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးပိုစကိို ရ ွေး
အတွက့်၊

သင့်တန့်ေးပိတ့်သိမ့်ေးဖခင့်ေး လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးတွင့် လက့် ှိ

အက ဥ့်ေးခ ိုပ့်ရ ေးရဖြအကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး

လျှင့် မည့်သညာ့့်သင့်တန့်ေးဆ ဘ/တင့်ဆက့်သကိို အလဘေး
အလဘ ှိစွဘ ရ ွေးခ ယ့်သငာ့့်သညာ့့်ကိို ဆိုေးဖြတ့်နိိုင့် န့် အက
အညီဖြစ့်ရစသည့်။ သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍမ ဘေးနှငာ့့် သင့် ကဘေး
ရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး

တိိုေးတက့်ရအဘင့်လိုပ့်ရဆဘင့် ဘတွင့်

သင့်၏ အကအညီလိိုအပ့်မညာ့့် သင့်တန့်ေးဆ ဘ/ တင့်ဆက့်
သမ ဘေးကိို သိ ှိပပီေး ကညီရပေးနိိုင့်သည့်။ သိိုရသဘ့် ယခင့်က
မှတ့်သဘေးခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး အဆိိုပါအညွှန့်ေးသည့် လကကိိုက့်
မ ဘေးရသဘ

သင့်တန့်ေးဆ ဘကိိုသဘ

ည့်ညွှန့်ေးဖခင့်ေးဖြစ့်

သည့်။ ရိုပ့် ှင့်ကာ့သိို ရြ ဘ့်ရဖြနိိုင့်ဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး
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ကိို

ယ့်စ ဘရနှာ ရဖပဘဖခင့်ေးတိရ
ို ကဘငာ့့် လကကိိုက့်မ ဘေး

သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်၏

အသိပညဘ၊

တန့်ြိိုေးထဘေးမှုနှငာ့့်

ဖခင့်ေးလည့်ေး ဖြစ့်နိိုင့်သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး 'စကဘေး

ကျွမ့်ေးက င့်မှုရှုရထဘငာ့့်မ ဘေးအဘေး

ခ ိုိ မ ဘေး'

မည့်မျှအထိ ည့်ညွှန့်ေးနိိုင့်သည့်ကိိုလည့်ေး ဖပသနိိုင့်ရပလိမ့်ာ့

ရဖပဘဖခင့်ေးနှငာ့့်

အရ ေးပါရသဘ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးအစီအစဥ့်တွင့်
ြလှယ့်နိိုင့်

မည့်။ '

ရသဘ့်လည့်ေး ထိိုသိို အတိိုက့်အခဖြစ့်နိိုင့်မညာ့့် ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေး

င်ယခွဲ

အရ ေးကိို

ခက့်ခသညာ့့်အဖမင့်မ ဘေးအဘေး

ရ ှဘင့် ှဘေးသွဘေးသည့်လည့်ေး

အဖခဘေးတစ့်ြက့်တွင့်

ဖြစ့်နိိုင့်သည့်။

အဆငာ့့်နည့်ေးရပေးထဘေးရသဘ

သင့်

ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေးမ ဘေး ှိ သင့်တန့်ေးဆ ဘကိို သင့်တန့်ေးသဘေး
မ ဘေးမှ

မနှစ့်သက့်ဖခင့်ေးဖြစ့်ရနနိိုင့်သကာ့သိို

၎င့်ေးတိို၏

ရနာက့်ခအ ည့်အခ င့်ေးကိို မယို ကည့်ဖခင့်ေးမ ိုိ ေးလည့်ေး ဖြစ့်
နိိုင့်သည့်။ သိမဟို
ို
တ့် သင့်ခန့်ေးစဘတစ့်ခို၏ အဆငာ့့်နည့်ေး
ှိဖခင့်ေးအရ ကဘင့်ေးမှဘ
သင့်ခန့်ေးစဘကိို

အဖခဘေးတင့်ဆက့်သမ ဘေးမှ

မှဘေးယွင့်ေးစွဘဖြငာ့့်

ထိို

ကကိိုတင့်တင့်ဖပသွဘေးမိ

ဖခင့်ေးရ ကဘငာ့့်လည့်ေး ဖြစ့်နိိုင့်သည့်။ ထိဖပင့်
ို
ယခင့်သင့်တန့်ေး
ခန
ိ ့်ကိို ရနာက့်က ပပီေးဆိုေးပပီေး သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်အသစ့်ကိို ဖပန့်
စရသဘအခါ အဘေးလပ့်ခ န
ိ ့်မယခာ့ သညာ့့်အတွက့် သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် သင့်ယ န့် ပင့်ပန့်ေးလွန့်ေးရနဖခင့်ေးမ ိုိ ေး
လည့်ေးဖြစ့်နိိုင့်သည့်။ ထိိုနည့်ေးတစွဘ တစ့်ရနတဘ သင့်တန့်ေး
ခန
ိ ့်၊ သင့်တန့်ေးဖပိုလိုပ့်ရသဘ သီတင့်ေးပတ့်ရနစသည့်ဖြငာ့့်
လွှမ့်ေးမိိုေးနိိုင့်ရသဘ အခ က့်မ ဘေးစွဘ
ရ ကဘငာ့့် လဘဒ့်မ ဘေးကိို

ှိပါသည့်။ ထိိုအတွက့်

အဓိပပါယ့်ြွငာ့့်ဆိိုရသဘအခါ

သင့်

တန့်ေးကိို ပာ့ပိိုေးသတစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့် သင့်၏ ရစဘငာ့့် ကညာ့့်
အကခတ့်ဖခင့်ေးမ ဘေးကိိုလည့်ေး ကိိုေးကဘေးသငာ့့်သည့်။ နည့်ေး
လမ့်ေးစိုအသိုေးဖပိုပပီေး

ှိလဘရသဘ

အခ က့်အလက့်မ ဘေး

အဘေးလိုေးကိို အသိုေးဖပိုသငာ့့်ပါသည့်။ ထိရနာက့်
ို
သင့်ာ့အရန
ဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးဆ ဘမ ဘေးအဘေး

တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်မ ဘေး

ရပေးရသဘအခါ ဤ လဘဒ့်မ ဘေးကိို ထညာ့့်သွင့်ေးရဆွေးရနွေး န့်
သတိခ ပ့်သငာ့့်ပါသည့်။

မျ ား

င်ယရရခွဲ

ည် အကရားအပါဆုားဖဖစ်

င်အတက် မည်
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

င်တန်ားအစအစဥ်/ ကမ ်ဂ္ျ ား
ည်မျ ားမ မည် ည် အရ
နည်ား' နှငာ့့် 'ဤအရ

ုို့အဓပပါယ်ရ

ည်

နည်ား' စသည့်တသည့်
ိို

က့်မှ အရ ေးပါဆိုေးရသဘ သင့်ယရ ေး

အခ က့်မ ဘေးအရ ကဘင့်ေး၊
အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးကိို

ုို့ ဖပန်လည် ကရ က်ရက

ှင့်ေးလင့်ေးတင့်ဆက့်ခာ့ရသဘ
မည့်မျှနာေးလည့်သရ

ဘရပါက့်

ခာ့သည့်ကိို သငာ့့်အဘေး အကကဉဘဏ့်ရပေးနိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

အခါ

ည်မျ ားမ မည် ည်ကု ဆက်လက် ကလလ

မည်နည်ား' ဆိိုသညာ့့်ရမေးခွန့်ေးသည့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏
တန့်ြိိုေးထဘေးမှုမ ဘေးနှငာ့့် ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေးအရ ကဘင့်ေး၊ ၎င့်ေးတိို
မည့်သဖပို
ိို လိုပ့်မည့်တကိ
ိို ို ရဖပဘဖပရပေးနိိုင့်မည့် ဖြစ့်သည့်။
နှုတ့်ရဖြအကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးတွင့်
ထမှ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ှလ
ိ ဘရသဘ တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးကိို သတိကကီေး

စွဘထဘေးပပီေး ကိိုင့်တွယ့်ပါ။ အရ ကဘင့်ေးမှဘ နာေးလည့်မှုလွနိိုင့်
သညာ့့် မလအရဖခခတစ့်ခို ဖြစ့်သွဘေးနိိုင့်ပါသည့်။ သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေးရဖပဘသည့်ကိို

ရသခ ဘစွဘနာေးရထဘင့်ပပီေးလျှင့်

ရဖပဘဆိိုရနစဥ့်တွင့်လည့်ေး

ကဘေးဝင့်ဖြတ့်ဖခင့်ေးနှငာ့့်

အက

ဖြတ့် သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမ ဘေး မဖပိုလိုပ့်သငာ့့်ပါ။ ှင့်ေးလင့်ေးရသခ ဘ
ရစရ ေးအတွက့်သဘ
တစ့်ခိုစီအတွက့်

ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးရမေးပါ။

ရဖြ ကဘေးမှု

ရက ေးဇေးတင့်စကဘေးရဖပဘပါ။

သိရသဘ့်
ို

သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့် သိမဟို
ို
တ့် သငာ့့်ကိိုယ့်သင့်အတွက့်
ကဘကွယ့်သညာ့့်သရ

ဘဖြငာ့့်

ှင့်ေးလင့်ေးဖခင့်ေးမ ိုိ ေး

မလိုပ့်

ပါနှငာ့့်။ ဤအ ဘမ ဘေးသည့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ထင့်ဖမင့်
ယဆခ က့်မ ဘေးသဘ ဖြစ့် ကပပီေး ၎င့်ေးတိကိ
ို ိုယ့်တိိုင့် ပွငာ့့်ပွငာ့့်
လင့်ေးလင့်ေး ထိုတ့်ရြဘ့်ခွငာ့့်

ှိပါသည့်။ သင့်၏ နည့်ေးလမ့်ေး

မ ဘေးနှငာ့့်အစီအစဥ့်မ ဘေးကိို တိိုေးတက့်ရစ န့် အလိငှ
ို ါ ရသခ ဘ
စွဘ နာေးရထဘင့်ဖခင့်ေးသည့်သဘ သင့်ယ န့် အရကဘင့်ေးဆိုေး
နည့်ေးလမ့်ေးဖြစ့်သည့်။
အထေးသဖြငာ့့် ရ ေးရဖြအကဖြတ့်ဖခင့်ေးမ ဘေးသဘမက နှုတ့်ရဖြ
အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးတွင့်လည့်ေး

အြွငာ့့်ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးအဖြစ့် '
တစ်ခုစအတင်ား

င်၏ကနရပ်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးမှ

သင့်

ရမေးဖမန့်ေးမညာ့့်

ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး၏ အရ အတွက့်ကိို ကန့်သတ့် န့် အပမ
ကကိိုေးပမ့်ေး မည့်ဖြစ့်သည့်။ 'လိိုလိိုမယ့်မယ့်' ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး
မရမေးပါနှငာ့့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ အခ န
ိ ့်နှငာ့့် သင့်၏
အခ န
ိ ့်နှစ့်ခိုလိုေးကိို လစ့်ဟင့်ေးရစမည့် ဖြစ့်သည့်။ သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့်
ပငီေးရငွွဲ့လဘတတ့်ပပီေး

အကခတ့်ဖခင့်ေးပိုစရမေးခွန့်ေးမ ဘေးတွင့်
ရဖြဆိိုမှုကိို

ပ့်ဆိိုင့်ေးဖခင့်ေးမ ိုိ ေး၊

အရပေါ်ယရဖြဆိိုဖခင့်ေးမ ိုိ ေးမ ဘေး ဖပိုလိုပ့်လဘနိိုင့်သည့်။ ထိဖပင့်
ို
သငာ့့်အတွက့်လည့်ေး

ထိိုအရဖြမ ဘေး၏

အဓိပပါယ့်ကိို
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အကဖြတ့်ဆန့်ေးစစ့် ဘတွင့် အခ န
ိ ့်မ ဘေးစွဘ ကဘဖမငာ့့်ရစမည့်

အရထွရထွ ထင့်ဖမင့်ယဆခ က့်မ ဘေး၊ အိုပ့်စိုြွွဲ့အကဖြတ့်

ဖြစ့်သည့်။

သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမ ဘေး၊ အဆိိုင့်ေးမန့်မ ဘေးနှငာ့့် သင့် ကဘေးသမ ဘေးမှ

ဤအပိိုင့်ေးအစတွင့် မှတ့်သဘေးခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး အကဖြတ့်
သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမှဘ အ

ုားဖပြုံရန်နင် လုအပ်

ည်မျ ားအကပေါ်

ကန က်ဆက်တလ
ွဲ ုပ်ကဆ င်ရန် ဖြစ့်သည့်။ ထိိုအကဖြတ့်
သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးပိုစမ ဘေးကိို

ဖြညာ့့်စွက့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့်

သင့်တန့်ေး

သဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးပိတ့်သိမ့်ေးဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေး
ပပီေးရဖမဘက့်သွဘေးဖခင့်ေးနှငာ့့် ၎င့်ေးတိိုအသကိို နာေးရထဘင့်ရပေး
သည့် ဟသညာ့့် ခစဘေးခ က့်မ ိုိ ေးကိို

ှိရစသည့်။ ထိိုသိို ဖပို

လိုပ့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်
မ ဘေးကိို အရလေးအနက့်ထဘေး စဥ့်ေးစဘေးရ ကဘင့်ေး ညွှန့်ဖပရန
သည့်။ အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘတစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့် တဖပန့်
ို အကက
ဖပိုခ က့်မ ဘေးထမှ မည့်သည့်တကိ
ိို ို သင့်ယနိိုင့်သည့်၊ ရနာင့်
လဘမညာ့့်အစီအစဥ့်အဘေး တိိုေးတက့်ရအဘင့် မည့်သိို ဖပိုလိုပ့်
နိိုင့်သည့်တကိ
ိို ို

စဥ့်ေးစဘေးပါ။

မိမိလိုပ့်ငန့်ေးအြွွဲ့သိို

အစီ

အစဥ့်၏ ခခိုငိုအကဖြတ့် သိုေးသပ့်ခ က့်ကိို ရပေးပိို မည့်
ဖြစ့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးတစ့်ဦေးခ င့်ေးစီ၏ အကဖြတ့်သိုေးသပ့်
ခ က့်မ ဘေးကိို

ကဏ္ဍအလိိုက့်သင့် ကဘေးရသဘ

ဆ ဘမ ဘေးထသိို
တိိုေးတက့်ရစ န့်

ရပေးပိို မည့်ဖြစ့်သည့်။

သင့်တန့်ေး

အစီအစဥ့်မ ဘေး

လဘဒ့်မ ဘေးကိို သင့်၏ အြွွဲ့အစည့်ေး

သင့်တန့်ေးကဘလတရလျှဘက့် ရစဘငာ့့် ကညာ့့် အကဖြတ့်ဖခင့်ေး
မ ဘေး ပါဝင့်သည့်။ အစီ င့်ခစဘကိို အလှ ှင့်မ ဘေးထသိို
တင့်သွင့်ေးပပီေးလျှင့် ရနာင့်အလဘေးတအစီအစဥ့်မ ိုိ ေး ဖပိုလိုပ့်
ဘတွင့် ဖပန့်လည့်အသိုေးဝင့်နိိုင့် န့်အတွက့် အဖခဘေးရသဘ
အစီအစဥ့်မှတ့်တမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်အတ
လဘဒ့်မ ဘေးကိို

သိမ့်ေးဆည့်ေးထဘေးပါ။

အဖခဘေးရသဘအစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘမ ဘေးသိို

သင့်တန့်ေးအပပီေးရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးကဏ္ဍတွင့်မျှရဝပပီေးသင့်တန့်ေး
ဆ ဘတစ့်ဦေးခ င့်ေးထသိိုလည့်ေး မျှရဝပါ။ သင့်တန့်ေးတိိုမ ဘေး
အတွက့်မ ရ ွွဲ့ရဖပဘင့်ေးနိိုင့်ရသဘကဘေးခ ပ့်မ ဘေးနှငာ့့် မှတ့်စိုတိို
ရလာ့က ငာ့့်ခန့်ေးမ ဘေးမှ

တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးကိို

အက

ဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးအတွက့် မှတ့်တမ့်ေးဓဘတ့်ပိုမ ဘေး အဖြစ့်
သိမ့်ေးဆည့်ေးပပီေး

ရ ေးရဖြအကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး

လဘဒ့်

တိိုမ ဘေးနှငာ့့်အတ အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘ သိမဟို
ို
တ့် သင့် ကဘေး
သမ ဘေးထမှ

ှိရသဘ စဘတစ့်မ က့်နှာခန့် ရ ေးသဘေးထဘေး

သညာ့့် အဓိကအခ က့်မ ဘေးကိို စိုရဆဘင့်ေးလ က့် မှတ့်တမ့်ေး
တစ့်ခိုအဖြစ့် သိမ့်ေးဆည့်ေးပါ။ ထိိုရနာက့်တွင့်
ကိို

အဖခဘေးရသဘလိုပ့်ရြဘ့်ကိိုင့်ြက့်မ ဘေးနှငာ့့်

လဘဒ့်မ ဘေး
ဖြစ့်နိိုင့်ရခ

ှိရသဘ ပိုရငွပာ့ပိိုေးရပေးသမ ဘေးထသိို မျှရဝပါ။

အတွင့်ေး မျှရဝပါ၊ ဥပမဘ - အဖခဘေးရသဘအစီအစဥ့် မန့်ရန

၂.၁

ဂ ဘမ ဘေး၊ အဓိကက ရသဘ သင့်တန့်ေးဆ ဘ/ သင့် ကဘေးသ

သငာ့့်အရနဖြငာ့့် ပိို၍ကကီေးမဘေးက ယ့်ဖပန့်ရသဘ ပညဘရ ေးအစီ

မ ဘေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးအပပီေး ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးမ ဘေးကိို လိုပ့်ရဆဘင့်

အစဥ့်တစ့်ခို၏ သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်တစ့်ခိုလိုေးကိို တဘဝန့်

ပါ။ ထိဖပင့်
ို

ယစီစဥ့် ဖခင့်ေးမ ိုိ ေးမဟိုတ့်

မ ဘေးသိို

ပိုရငွရထဘက့်ပာ့သမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် အလှ ှင့်

တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်မ ဘေး

င် က ားကရားကဏ္ဍတစ်ခုကု စစဥ်ဖခင်ား

အစိတ့်အပိိုင့်ေးတစ့်ခိုအဖြစ့်

မည့်သရပေးမည့်
ိို
ကိို

သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍတစ့်ခိုကိို စီစဥ့် ရသဘအခါ ထိက
ို ဏ္ဍ

စဥ့်ေးစဘေးပါ။ သိို ဘတွင့် ၎င့်ေးတိိုသည့် စဘဖြငာ့့်ရ ေးသဘေးထဘေး

အဘေး မည့်သစီ
ိို စဥ့် မည့်ဟရသဘ လမ့်ေးညွှန့်ခ က့်တစ့်ခိုကိို

ရသဘအစီ င့်ခစဘမ ဘေးကိို ပိိုမိို နှစ့်သက့် ကသည့်ကိို အမှတ့်
ပါ။ အစီ င့်ခစဘအစပိိုင့်ေးတွင့် ရ ေးရဖြအကဖြတ့် သိုေးသပ့်
ဖခင့်ေး၏
တွင့်

လဘဒ့်မ ဘေးကိို မီေးရမဘင့်ေးထိိုေးဖပလ က့် အဆိုေးသတ့်
ရလာ့က ငာ့့်ခန့်ေးမ ဘေးကိို

ရနာက့်ဆက့်တမ
ွ ဘေးအဖြစ့်

က စ့်က စ့်လစ့်လစ့်ဖြစ့်ရအဘင့် ရသခ ဘရ ေးသဘေးပါ။
DIHR တွင့်

က့် ှည့်သင့်တန့်ေးမ ဘေးအဆေးို ၌ အကဖြတ့်

သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးအစီ င့်ခစဘမ ဘေးကိို ပိိုမိို ှည့်လ ဘေးရအဘင့် ရ ေး
သဘေးရလာ့ ှိသည့်။ ၎င့်ေးတိတွ
ို င့် သင့်တန့်ေးပပီေး ရ ေးရဖြအက
ဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး လဘဒ့်မ ဘေး၊ ကပ့်၍ ရသဘ မှတ့်စိုတိို
ရလာ့က ငာ့့်ခန့်ေးမ ဘေး၊ မနက့်ပိိုင့်ေး သင့် ကဘေးသညာ့့် အခ န
ိ ့်မ ဘေးမှ

ှဘရြွ လိမာ့့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ သိိုရသဘ့်
တစ်ခုကု စစဥ်ရဖခင်ား
ကု

စစဥ်ရ

ည်

င် က ားကရားကဏ္ဍ

င်တန်ားအစအစဥ် တစ်ခုလုား

ည်အဆင်မျ ားနင်

အတတဖဖစ် ည်ကု

မှတ့်သဘေးသငာ့့်ပါသည့်။ ကွဘဖခဘေးခ က့်မှဘ သင့် ကဘေးရ ေး
ကဏ္ဍတစ့်ခိုစီ၌ သင့် ကဘေးသတစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့် သင့်တန့်ေး
တစ့်ခိုလိုေးအရပေါ် အကဖြတ့်ဆန့်ေးစစ့်ခ က့်အဖပညာ့့် လိုပ့်
ရဆဘင့် န့် မလိိုအပ့်ဖခင့်ေးပင့်ဖြစ့်သည့်။ သိို ဘတွင့် အစီ
အစဥ့်မန့်ရနဂ ဘမ ဘေးထမှ သတင့်ေးအခ က့်အလက့်မ ဘေးစွဘ
ှိနိိုင့်မည့် သိမဟို
ို
တ့် ၎င့်ေးတိနှ
ို ငာ့့် စကဘေးစဖမည့်ရဖပဘဆိို
ဖခင့်ေးဖြငာ့့်လည့်ေး အခ က့်အလက့်မ ဘေး

ှိနိိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။
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သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍတစ့်ခိုကိို ဖပင့်ဆင့် ဘတွင့် ဤအခန့်ေး
အစ၌ရြဘ့်ဖပခာ့ရသဘ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်
အတွက့်

စစ့်ရဆေး မညာ့့်

အရဖြမ ဘေးကိို

စဘ င့်ေး ှိ

ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး၏

အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘထမှ

လမ်ားညန်မျ ား

ှိရအဘင့်

လိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။ သိမှ
ို သဘ သင့်၏အစီအစဥ့် ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး
မပပီေးဆိုေးမီတွင့်

င် က ားကရားကဏ္ဍတစ်ခုဖပင်ဆင်ဖခင်ားအတက် ကမားခန်ား

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးစဘ င့်ေး၊

၁။ အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘထမှ အစီအစဥ့် ရနာက့်ခဆက့်စပ့်

သင့်ယရ ေး

ဖခင့်ေး ဘ၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ရနာက့်ခအရဖခအရန/

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊ သင့်၏အစီအစဉ့်သည့် သင့်တန့်ေးသဘေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး စဘ င့်ေး၊ သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်

မ ဘေးအတွက့်

မည့်သပ
ိို ာ့ပိိုေးနိိုင့်သည့်ဆိိုသညာ့့်

အလက့်မ ဘေး၊

အ ကမ့်ေးြ ဥ့်ေးအစီအစဥ့်တကိ
ိို ိုပါ

ဖြစ့်သည့်။

သင့်ဖပင့်ဆင့် မညာ့့်

အခ က့်
ှိမည့်

ရတဘင့်ေးယပါ၊

သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍ၏

ကိို ကညာ့့်ပါ)။

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ ရနာက့်ခအရဖခ
အရနတိိုအဖပင့်

မ ဘေးစသည့်ဖြငာ့့် ရနာက့်ခအရဖခအရန ဆန့်ေးစစ့်ခ က့်ကိို

အဆိိုပါအခ က့်မ ဘေးသည့်

(ပိုစအတွက့်

ရနာက့်ဆက့်တွ

၃

၂။ သင့် ကဘေးရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးကိို သတ့်မှတ့်ပါ။

သင့်တန့်ေး

၃။ သင့်၏သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေးအတွက့် ရခါင့်ေးစဥ့်ခွမ ဘေးနှငာ့့်

မန့်ရနဂ ဘနှငာ့့် မည့်သိိုဆက့်စပ့်မှု ှရ
ိ နသည့်တကိ
ိို ို ရဆွေးရနွေး

အဓိကသင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေး (အမ ဘေးဆိုေး ၇ ခို)ကိို

ပါ။ သင့်သည့် ကျွမ့်ေးက င့်ပညဘ ှင့်တစ့်ဦေးဖြစ့်ပပီေး

စဘ င့်ေးဖပိုစိုပါ။

ဘသဘ

ပ့်ဆိိုင့် ဘအရသေးစိတ့် ဗဟိုသိုတမ ဘေးသည့် သငာ့့်ထတွင့် ှိ

၄။ သင့်ယသမ ဘေး၏ ဆင့်ဖခင့်ရတွေးရခေါ်နိိုင့်စွမ့်ေးကိို အရဖခ

ရနလိမာ့့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ သင့်တန့်ေးအတွင့်ေး သင့်အသိုေးဖပို

တည့်လ က့် ရခါင့်ေးစဥ့်ခွမ ဘေးနှငာ့့် သင့်ယရ ေးအခ က့်

မညာ့့်

မ ဘေး အစီအစဥ့်ကိို ဆိုေးဖြတ့်ပါ။ (အဆငာ့့် ၅ နှငာ့့် အပိိုင့်ေး

သင့် ကဘေးဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိိုပါ

ရဆွေးရနွေးပါ။

ဖြစ့်နိိုင့်ပါက ထိိုသင့် ကဘေးဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးမှ မည့်သည့်
တိကိ
ို ို သင့် ကဘေးရ ေးမတိိုင့်မီနှငာ့့် သင့် ကဘေးရနစဥ့်အတွင့်ေး

၁.၄ ကိို ကညာ့့်ပါ)
၅။ သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍအတွက့် အရထဘက့်အပာ့ဖပိုရသဘ

အသိုေးဖပို န့် ရမျှဘ့်လငာ့့်ထဘေးသညာ့့်အရ ကဘင့်ေး၊ သင့်တန့်ေး

သင့် ကဘေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး၊

ခန့်ေးမ၌

မ ဘေးနှငာ့့်

မည့်သညာ့့်သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်ေးမ ဘေး

ထဘေးသညာ့့်အရ ကဘင့်ေးတိကိ
ို ိုပါ
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးထသိို
ပစစည့်ေးမ ဘေး

ထညာ့့်သွင့်ေးရဆွေးရနွေးပါ။

မည့်သရသဘ
ိို

ရဝမျှထဘေးသည့်၊

ပာ့ပိိုေးရပေး

သင့် ကဘေးရ ေး

သငာ့့်အရနဖြငာ့့်

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်

သင့်ရထဘက့်ကမ ဘေးကိို

ရ ွေးခ ယ့်ပါ၊

အမ ိုိ ေးအစဘေး စိုလင့်ရအဘင့်ရ ွေးခ ယ့်ပါ။ (အဆငာ့့် ၆ နှငာ့့်
အခန့်ေး ၄ ှိ လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို ကညာ့့်ပါ)

မည့်သိို

၆။ သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍကိို အခ န
ိ ့်ဇယဘေးမ ကမ့်ေးနှငာ့့်အတ

ပာ့ပိိုေးရပေးနိိုင့်သည့်၊ မည့်သညာ့့်နည့်ေးလမ့်ေးဖြငာ့့် အစီအစဥ့်ကိို

အ ကမ့်ေးြ ဥ့်ေးဖပင့်ဆင့်ပါ။ (အဆငာ့့် ၅ နှငာ့့် ရနာက့်

အကဖြတ့်မည့်တကိ
ိို ိုပါ စိုစမ့်ေးရမေးဖမန့်ေးထဘေးပါ။ အသိုေးဖပို

ဆက့်တွ ၅ - သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍအစီအစဥ့် တွင့်

န့်စီစဥ့်ထဘေးသည့်ာ့ အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးသည့် သင့်၏
သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍကိို ရနာင့်တွင့် တိိုေးတက့် ရကဘင့်မွန့်
ရစ န့်

လိုရလဘက့်မှု ှိ၊

မ ှိတကိ
ိို ို

ဆိုေးဖြတ့်ထဘေးပါ၊

သိမဟို
ို
တ့် သငာ့့်ကိိုယ့်တိိုင့် သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်အတွင့်ေး အက
ဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေး

အငယ့်စဘေးကိို

ကညာ့့်ပါ)
၇။ သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေး၏ အပိိုင့်ေးတစ့်ခိုခ င့်ေးစီ ှိ အရသေး
စိတအ
့် ခ က့်မ ဘေးကိို မှတ့်စိုမ ဘေး၊ လက့်ရ ေးမမ ဘေးဖြငာ့့်
တိိုေးတက့်ရအဘင့်လိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။

ထညာ့့်သွင့်ေးနိိုင့်ဖခင့်ေး ှိ၊

၈။ သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍအစီအစဥ့်ကိို ရဝြန့်ပိိုင့်ေးဖခဘေးနိိုင့်

မ ှိကိို အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘနှငာ့့် တိိုင့်ပင့်ပါ။ ဤရနာက့်ခ

စွမ့်ေး ှိစွဘဖြငာ့့် အရသအခ ဘ ဖပန့်လှန့် ကညာ့့်ရှုပါ၊ သင့်

အရဖခအရနဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘဖခင့်ေးကိို

ကဘေးခ န
ိ ့်လိုလိုရလဘက့်ရလဘက့်

အသိုေးဖပိုလ က့်

အစီအစဥ့်ဒီဇိိုင့်ေး ှိ အဆငာ့့် (၅) နှငာ့့် (၆)မ ဘေး အတိိုင့်ေး သင့်၏

လဘေး?

သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍနှငာ့့် ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးကိို ရအဘက့်ရြဘ့်ဖပပါ

ဝန့်မပိရစ

ဇယဘေးအတိိုင့်ေး ဖပင့်ဆင့်နိိုင့်သည့် -

ကက

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို

သတ့်မှတ့်ခာ့ပါသ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး

ရဖပဘင့်ေးလ အသိုေးဖပိုခာ့ပါသလဘေး? ယိုတတိ

ှင့်ေးလင့်ေးခာ့ပါသလဘေး?
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၂

၉။

သင့်ရထဘက့်ကမ ဘေး၊
အတွက့်

လိုပ့် ှဘေးရဆဘင့် ွက့်ခ က့်မ ဘေး

သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်ေးမ ဘေး

ပစစည့်ေးမ ဘေးကိို

စိုရဆဘင့်ေးဖပင့်ဆင့်

နှငာ့့်

ပတ့်သက့်၍ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ အရတွွဲ့အကကို၊ ၎င့်ေး

အဖခဘေး

တိ၏
ို ရမျှဘ့်လငာ့့်ခ က့်နှငာ့့် စိိုေး ိမ့်မှုမ ဘေးကိိုလည့်ေး ရမေးဖမန့်ေးပါ။

ထိုတ့်ရပေးခာ့ပါ

သင့်တန့်ေးအစတွင့် သင့်၏ သင့် ကဘေးဖခင့်ေး အရတွွဲ့အကကို

သလဘေး?

မ ှဖိ ခင့်ေး၊

ဘသဘ ပ့်ဆိိုင့် ဘ ဆက့်စပ့် ရမေးခွန့်ေးမ ဘေး အရပေါ်

မသိသည့်ကိို ကကိိုရတဘင့်ေးပန့်ထဘေးဖခင့်ေးဖြငာ့့် အစဖပိုဖခင့်ေးမ ိုိ ေး
သင့် ကဘေးရ ေးသင့်ခန့်ေးစဘကိို

ဖပင့်ဆင့်ရသဘအခါ

ခခိုငို

နယ့်ပယ့် (၃) ခို အဖြစ့် (က) နိဒါန့်ေးနှငာ့့်အြွငာ့့်၊ (ခ)
အရ ကဘင့်ေးအ ဘနှငာ့့် ပါဝင့်သည့်မ ဘေး၊ (ဂ) နိဂိုေးနှငာ့့် အပိတ့်
တိကိ
ို ို

အဆငာ့့်

(၅)

အစီအစဥ့်တစ့်ခိုလိုေးကိို

တွင့်

မိတ့်ဆက့်ခာ့ရသဘ

ဖပင့်ဆင့်သညာ့့်နည့်ေးလမ့်ေးအတိိုင့်ေး

သတ့်မှတ့် ရဆဘင့် ွက့်သငာ့့်သည့်။ သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေး
တစ့်ခိုကိို လက့်ရတွွဲ့တွင့် မည့်သဖပင့်
ိို ဆင့်မည့်၊ အခင့်ေး
အက င့်ေးနှငာ့့် လမ့်ေးညွှန့်မှုမ ဘေးအဘေး မည့်သလို
ိို ပ့်ရဆဘင့်မည့်
တိကိ
ို ို လှုွဲ့ရဆဘ့်မှုနည့်ေးနိဿယအဖြစ့် အပိိုင့်ေး (၃)တွင့်
ကညာ့့်ရှုနိိုင့်သည့်။

ကိို ရ ှဘင့် ကဥ့်ပါ။ ထိိုသိိုဖပိုလိုပ့်ဖခင့်ေးသည့် တနည့်ေးအဘေး
ဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး သင့်၏ သင့် ကဘေးရ ေးကိို
နာေးရထဘင့် န့် မထိိုက့်တန့်ရတဘာ့
ဖြိုန့်ေးတီေးရနဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်ဟို

၎င့်ေးတိ၏
ို
အခ န
ိ ့်ကိို

ရဖပဘဆိိုလိိုက့်ဖခင့်ေးသကာ့သိို

ဖြစ့်သွဘေးတတ့်သည့်။ သတ့်မှတ့်ခ န
ိ ့် အတွင့်ေး သင့် ကဘေး
မညာ့့်ရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့် စပ့်လ ဥ့်ေး၍ သင့်တန့်ေးခန့်ေးမအတွင့်ေးတွင့်
သင့်သည့်သဘ

အရကဘင့်ေးဆိုေး/အသိဆိုေး

ဖြစ့်သည့်ကိို

အမှတ့် ပါ။ သငာ့့်အရနဖြငာ့့် သင့် ကဘေးမညာ့့်ရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့်
စပ့်လ ဥ့်ေး၍ ကမ္ဘာ့ဦေးရသျှဘင့် ကျွမ့်ေးက င့်ပညဘ ှင့်တစ့်ဦေး
ဖြစ့် န့် မလိိုပါ။ အမှတ့် သငာ့့်သည့်မှဘ ထိိုကာ့သိိုကျွမ့်ေးက င့်
ပညဘ ှင့်မ ဘေးသည့်ပင့်လျှင့် တစ့်ခါတစ့် တွင့် အရကဘင့်ေး

နယ့်ပယ့် (၃) ခိုြွွဲ့စိုထဘေးပိုကိို 'ဆက့်သွယ့်ရ ေးငါေး' အဖြစ့်

ဆိုေး သင့် ကဘေးနိိုင့်သမ ဘေး မဟိုတ့် ကသကာ့သိို ၎င့်ေးတိို၏

တစ့်ခါတစ့် တွင့် ပိုရြဘ့်ရလာ့ ှိ ကသည့်။ ငါေး၏ ရသေးသွယ့်

ကိိုယ့်ပိိုင့်ရတွွဲ့ ှိခ က့်မ ဘေးကိို

ရသဘရခါင့်ေးပိိုင့်ေးကိို နိဒါန့်ေးအဖြစ့်သတ့်မှတ့်လ က့် ငါေးကိိုယ့်

မ ဘေးလည့်ေး မဟိုတ့် ကပါ။ သငာ့့်အရနဖြငာ့့် အဓိကသင့်ယ

ထည့်သည့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘနှငာ့့် ပါဝင့်သညာ့့်အ ဘမ ဘေးကိို

ရ ေးအခ က့်မ ဘေးကိို အရလေးရပေးရဖပဘဆိို ဘတွင့် ရကဘင့်ေး

ကိိုယ့်စဘေးဖပိုပပီေး ရသေးသွယ့်သညာ့့် ငါေးအပမီေးပိိုင့်ေးသည့် နိဂိုေး

မွန့်မှု ှိ န့်သဘလိိုအပ့်သည့်။ အဆိိုပါအခ က့်မ ဘေးကိို သင့်

နှငာ့့် အပိတ့်သရ

တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအတွက့်

ဘဖြစ့်သည့်။

သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေး၏ နိဒါန့်ေးသည့် တိိုရတဘင့်ေးသငာ့့်ရသဘ့်
လည့်ေး

သင့် ကဘေးမညာ့့်ရခါင့်ေးစဥ့်အတွက့်

လှုွဲ့ရဆဘ့်မှုနှငာ့့်

စိတ့်ပါဝင့်စဘေးမှုတကိ
ိို ို ြန့်တီေးရပေးသငာ့့်သည့်။ သင့် ကဘေး

အရကဘင့်ေးဆိုေးမျှရဝနိိုင့်သ

နာေးလည့်သရ

ဘရပါက့်လွယ့်

ရသဘ နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးဖြငာ့့် စနစ့်တက တင့်ဖပမိ န့် လိိုအပ့်
သညာ့့်အဖပင့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးတွင့် ှိရနပပီေးသဘေး အရတွွဲ့
အကကိုမ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုလ က့် ှင့်ေးလင့်ေးတင့်ဖပ န့်လိိုသည့်။

ရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးကိို မိတ့်ဆက့်ပပီေးလျှင့် အစီအစဥ့်

ငါေး၏ ကိိုယ့်ထည့်ဖြစ့်သညာ့့် သင့် ကဘေးရ ေး အရ ကဘင့်ေး

တစ့်ခိုလိုေးကိိုသဘမက ရမဘ့်ဂ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် မည့်

အ ဘနှငာ့့် ပါဝင့်သည့်မ ဘေးအပိိုင့်ေးတွင့် သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့် တစ့်ခို

သိဆက့်
ို
စပ့်နိိုင့်ရခ ှိသည့်တိိုကိိုပါ ထညာ့့်သွင့်ေးသငာ့့်သည့်။

လိုေး၏

နိဒါန့်ေးသည့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအတွက့် လိှုက့်လှကကိိုဆိုမ
ိ ှု

ယခိုအပိိုင့်ေးတွင့် အဓိကသင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေး၊ သီအိို ီ

နှငာ့့် ၎င့်ေးတိိုအဘေးရန ဘရပေးသည့်ဟို ခစဘေး ရစရသဘ သင့်

အခ ဘအခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် ကွင့်ေးဆင့်ေးအရတွွဲ့အကကိုမ ဘေး၊ ရတွေး

ယရ ေးမ ိုိ ေးခစဘေး ရစသညာ့့် လိုခခိုရသဘ ဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေး

ရတဘသိုေးသပ့်ခ က့်မ ဘေး၊ ဖြစ့် ပ့်မ ဘေးနှငာ့့် ဥပမဘမ ဘေး စသည့်

တစ့်ခိုအဖြစ့် ြန့်တီေးရပေးသငာ့့်သည့်။ သင့်၏ ဥပမဘတစ့်ခို၊

တိကိ
ို ို ကိိုင့်တွယ့် ှင့်ေးလင့်ေး

ဖြစ့် ပ့်တစ့်ခို၊ တင့်ဆက့်မှုတစ့်ခို၊ သင့် ကဘေးမညာ့့် ရခါင့်ေးစဥ့်

မ ဘေး၏ အရတွွဲ့အကကို နှငာ့့် ဖြစ့် ပ့်မ ဘေးကိို ထိရတွွဲ့ ှင့်ေးလင့်ေး

နှငာ့့် စပ့်လ ဥ့်ေးမှု ှိရသဘ သင့်၏အလိုပ့်အရတွွဲ့အကကို၊

နိိုင့်သညာ့့်

ည့်

အခ န
ိ ့်အရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေးကိို

သိုေး မည့်ဖြစ့်သည့်။

မည့်။ ထိိုဖပင့် သင့်တန့်ေးသဘေး

အဖပန့်အလှန့်သင့် ကဘေးမှုဆိိုင့် ဘအခ က့်မ ဘေးပါ

ညွှန့်ေးကိိုေးကဘေးမှုတစ့်ခို သိမဟို
ို
တ့် ရမေးခွန့်ေးတစ့်ခိုဖြငာ့့် အစ

ပါဝင့်သငာ့့်သည့်။

စကဘေးဝိိုင့်ေးြွွဲ့ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးအတွက့်

ဖပိုလျှင့် ရကဘင့်ေးမွန့်ပါသည့်။ သင့် ကဘေးမညာ့့် ရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့်

အခ န
ိ ့်ခ န့်ထဘေး မညာ့့်အဖပင့် သင့်ခန့်ေးစဘ အရ ကဘင့်ေးအ ဘ

66

ကိို သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိိုယ့်တိိုင့် လိုပ့်ရဆဘင့် န့်အတွက့်
"အလယ်

လည့်ေး အခ န
ိ ့်သတ့်မှတသ
့် ငာ့့်သည့်။ သင့် ကဘေးနည့်ေးမ ဘေးကိို

"နဒါန်ား"

ရဖပဘင့်ေးလ အသိုေးဖပိုနိိုင့်ပပီေး ရခတတအနာေးယခ န
ိ ့်

- ရ ေးှ ဦေးစွဘ ကျွန့်မ

ှိရအဘင့်

လည့်ေး စီမထဘေးတတ့် မည့်။
သင့် ကဘေးရ ေးကဏ္ဍ၏

နိဂိုေးနှငာ့့်

အပိတ့်ကိို

ကိိုယ့်စဘေး

ရဖပဘခ င့်တဘက...

ကည့်သည့်

-အနှစ့်ခ ိုပ့်ပပီေး

မှဘ

ရဖပဘနိိုင့်တဘက

- ကျွန့်မ

ရတဘာ့ ...

အရသအ

- အဘေးလိုေးခခိုပပီေး

ခဘ

ရဖပဘ

ရဖပဘနိိုင့်

- ထိရ
ို ကဘငာ့့်

တဘက

ကျွန့်မ၏

ရတဘာ့

တင့်ဖပခ က့်မ ဘေး

-

ဦေးတည့်သည့်မှဘ...

ကျွနမ
့်

အရလေးရပေး ရဖပဘ

၏ အခ န
ိ ့်အနည့်ေးငယ့်ကိိုသဘ သိုေးသငာ့့်သည့်။ ထိိုအခ န
ိ ့်တွင့်

- ပထမဦေးဆိုေး အ

က့်စလိုေးမှ အတတကွ နာေးလည့်သရ

ဘရပါက့်ခာ့

ရသဘ သင့်တန့်ေး၏အဓိကအခ က့်မ ဘေးအနှစ့်ခ ိုပ့်တစ့်ခိုကိို

ခ က့်မှဘ...

-ကန့်ဦေးစွဘ

ထညာ့့်သွင့်ေးသငာ့့်သည့်။ ထိိုအနှစ့်ခ ိုပ့်တွင့် သင့်ယခာ့သည့်

ဤဖြစ့် ပ့်

မ ဘေးကိို

၏ အဓိက

မည့်သအရကဘင့်
ိို
အထည့်ရြဘ့်ရဆဘင့်မည့်

ဟ

ရသဘ စိတ့်ကေးမ ဘေးပါဝင့်သငာ့့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး အရန

ခ ိုပ့်နိိုင့်သည့် မှဘ...

ဖြငာ့့်

ဖပိုရသဘ ငါေး၏အပမီေးပိိုင့်ေးအတွက့် သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်တစ့်ခိုလိုေး

နှစ့်

- ကျွန့်မ ယို

- ကျွန့်မ နိဂိုေး

- ပထမဆိုေးအရန

လိိုသည့်မှဘ...

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် သင့် ကဘေးသမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့်

"

"နဂ္ုား"

င့်ရတဘာ့

၂

အခ က့်မှဘ

ဖြငာ့့် သင့်ယခာ့သည့်မ ဘေးကိို လူ့အခွငာ့့်အရ ေးနှငာ့့် မည့်သိို
ခတ
ိ ့်ဆက့်လိုပ့်ရဆဘင့်မညာ့့်အရ ကဘင့်ေးကိို အနှစ့်ခ ိုပ့်ကဘ
ဆက့်လက့်ြတ့်ရှုရလာ့လဘနိိုင့်ရသဘ

စဘအိုပ့်စဘရပမ ဘေး၊

အင့်တဘနက့်လငာ့့်ခ့်မ ဘေး၊ ဆက့်သွယန
့် ိိုင့်မညာ့့် ကွန့်ယက့်
မ ဘေးကိို မျှရဝရပေးပါ။ သင့်တန့်ေးအစ၌ တင့်ဆက့်ခာ့သညာ့့်
သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးကိို
လျှင့် အဆိိုပါ

ဖပန့်လည့် ည့်ညွှန့်ေးပပီေး

ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေးကိို မည့်သိို ဦေးတည့်

ခာ့သည့်ကိို ရြဘ့်ဖပပါ။ ထိိုရနာက့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးထမှ
တဖပန့်
ို
အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးကိို ယပါ။ လိိုအပ့်ပါက ထိို ည့်
ွယ့်ခ က့်မ ဘေးသိို
သိဖမင့်နိိုင့် န့်

မည့်သိိုရ ဘက့် ှိခာ့သညာ့့်အရ ကဘင့်ေးကိို

အက ဉ့်ေးခ ိုပ့်အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးမ ိုိ ေးကိို

လိုပ့်ရဆဘင့်လျှင့်လည့်ေး အသိုေးဝင့်ပါလိမာ့့်မည့်။
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၃။ လူ့အခွငာ့့်အရ ေး ပညဘရ ေး
စီမခန့်ခဖခင့်
ွ ေး
၃.၁။ အစအစဥ်ဖင်ဖခင်ား - ကက င်ားမန်က
ဥားတည်

စတင်မှု

ုို့

ားဖခင်ား

အလိိုငှါ

အြွငာ့့်လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေး

အပိိုင့်ေးကိို

ည့်ညွှန့်ေးနိိုင့်ပါသည့်။

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်တစ့်ခိုအော်း ရကဘင့်ေးမွန့်ရသဘ စတင့်မှု
ခြစ်နအောင် စီစဥ့်ဖခင့်ေးသည့် အစီအစဥ့်တွင် က န့်ရနသော
အပိိုင့်ေးမ ဘေးအဘေးလိုေးနှငာ့့် ၎င့်ေး၏ အက ိုိ ေးဆက့် ရအဘင့်ဖမင့်မှု

သင် တင်ခပမည် အစဉ်လက်အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေး၊ အစ

ခြစ်နစ န့် အကအညီခြစ်နစသည့်။ ပည ကရား အစအစဥ်

ပိိုင့်ေးအတွက်

တစ်ခု၏အဖင်တွင့် အဓိက အရ ကဘင့်ေးအ ဘ (၅) ခို

လိုပ့်ရဆဘင့်ခြင််းတိကိ
ို ိုအော်း

ပါဝင့်သည့်။

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် ၎င့်ေးတိ၏
ို
ရနာက့်ခဆက့်စပ့်ဖခင့်ေး

တင်ခပမည်အန ကောင််းမျော်းက
နိိုင့်ရသဘ

ရ ွေးခ ယ့်

သင်တေ််းခ န
ိ ့်၊

ဘမ ဘေး အရပေါ် အရဖခခကဘ ရဖပဘင့်ေးလနိိုင့်ပါသည့်။ သင့်
ပည ကရားအစအစဥ်တစ်ခု၏

နဒါန်ားအဖငတ
် ွင်ပါရက

အက က င်ားအရ မျ ား

အသိုေးဖပိုရနသည့်မ ဘေးမဟတ်

ွဲ ပိိုမိိုရပ
ှု ့်ရထွေးဖပ်း အသစ့်

ဖြစ့်ရသဘ ေည််းလမ််းမ ဘေးကိို အသိုေးဖပို န့် မရ ကဘက့်
ပါနှငာ့့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ စိတ့်ဝင့်စဘေးမှုမ ဘေး ဖမငာ့့်တက့်

၁။

နှီေးရနှာြလှယ့်ပွ

သိမဟို
ို
တ့်

သင့်တန့်ေးက

မတ်

လဘရစဖခင့်ေးနှငာ့့်

သတ့်မှတ့်ခ က့်ရ

ဘင့်ကိို

ရက ဘ့်လွန့်

ဆက်ခြင််း-

ရတွေးရတဘတတ့်လဘရစဖခင့်ေး

- သင့်တန့်ေး၏ သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး - မည့်သညာ့့်

ရလဘဒ့်မ ဘေးကိို

သင့်ခစဘေး ရလိမာ့့်မည့်

ဖြစ့်သည့်။

အသိပညဘ၊

ဤအပိိုင့်ေးတွင့်

အြွငာ့့်အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေး

အပါအဝင့်

ကျွမ့်ေးက င့်မှုနှငာ့့်

သရ

ဘထဘေး

အဖမင့်/

တည့်ေးဟရသဘ

အကျျု်း

တန့်ြိိုေးမ ဘေးကိို ဦ်းတည်မည်နည့်ေး?

ပညဘရ ေးအစီအစဥ့်တစ့်ခို၏

- အခ န
ိ ့်ဇယဘေး၊ သင့် ကဘရ ေးအပိိုင့်ေးမ ဘေးအစီအစဥ့်၊ စတင့်

နဆောင်ရေ် လိိုအပ့်ရသဘအ ဘမ ဘေးကိို မိတ့်ဆက့်ရပေးသွဘေး

ခန
ိ ့်နှငာ့့် ပပီေးဆိုေးခ န
ိ ့်၊ ရခတတအနာေးယခ န
ိ ့်

မည့်ဖြစ့်သည့်။ အခန်ား ၄ လှုပ်ရ ားလုပ်ကဆ င်ချက်မျ ား

၂။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး မိတ့်ဆက့်ဖခင့်ေး

တွင့် အြွငာ့့် လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေး၏ အရသေးစိတ့်

၃။ အရဖခခစည့်ေးမ ဥ့်ေးမ ဘေး ခ မှတ့်ဖခင့်ေး

ဥပမဘမ ဘေးကိို ရတွွဲ့ လိမာ့့်မည့် ဖြစ့်သည့်။

အြွငာ့့်၌

သတိထော်းလပ်

၄။ သင့်ယရ ေးလိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးဆိိုင့် ဘ အကဖြတ့်မှုအဘေး
ရနွေးရ

လိုပ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေး
၅။

လက့်ရတွွဲ့ကိစစ ပ့်မ ဘေး

အစဘေးအရသဘက့်၊
ရနတွက့်စဘေး ိတ့်၊

-

သယ့်ယပိရဆဘင့်
ို
ရ ေး၊

ပိိုက့်ဆဖပန့်လည့်ထိုတရ
့် ပေးဖခင့်ေးနှငာ့့်
နှုတ့်ဆက့်ညစဘ၊

ရလယဘဥ့်ခ ီေးစဥ့်

မ ဘေး၊ သင့်ရထဘက့်ကမ ဘေး စသည့်ဖြငာ့့်။

ွေးလှုက်လက
ွဲ

ကပားဖခင်ားနင်

ရုပ်ပတ် န်ားကျင်တစ်ခုကု ဖန်တား

င်၏ ဧည်

ည်မျ ားအတက် ဖပင်ဆင်ဖခင်ား

သည့် အိမ့် ှင့်ရကဘင့်ေးတစ့်ဦေးကာ့သိို သငာ့့်တွင့် တဘဝန့်
ှိရပသည့်။

ထသခို့ ပျုလပ်ခြင််းတွင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ရ ဘက့် ှိလဘရသဘအခါ သင့်တန့်ေးခန့်ေးမှဘ
ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး၊

အဆင့်သငာ့့်

ခိုမ ဘေးနှင့်ာ့ ကိုလဘေးထိိုင့်မ ဘေး အရကဘင့်ေးဆိုေး

အစီအစဥ့် အစအတွက့် သတ့်မှတ့်ထဘေးရသဘ လှုပ့် ှဘေး

အရနအထဘေးဖြငာ့့် စီစဥ့်တက ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး၊ ဝိှုက့်

လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးတွင့် နမနာယ ဉဘဏ့်ကွန့်ဖမ ေး န့်

ပါဝါပွိိုငာ့့်မ ဘေး အဆငာ့့်သငာ့့်ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး၊ သင့်တန့်ေးခန့်ေးမမော

ိုတ့်နှငာ့့်

သန့် ှင့်ေးပပီေး ရလဝင့်ရလထွက့်ရကဘင့်ေးမွန့်ဖခင့်ေး၊ အခမ့်ေး
အနာေး အစီအစဥ့်၊ သင့်ရထဘက့်ကပစစည့်မ ဘေး၊
မ ဘေးနှင့် ရ

စဘ ွက့်

ဘပင့်မ ဘေးအော်း စဘေးပွရပေါ်တွင့် ထော်း ှိဖခင့်ေး၊
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၃

သင့်တန့်ေးခန့်ေးမသိို လမ့်ေးညွှန့်မ ဘေး၊ ကကိိုဆိိုဖခင့်ေး ဆိိုင့်ေး

ိုတ့်

မ ဘေးနှငာ့့် သင့်တန့်ေးရခါင့်ေးစီေးကိို တခါေးမ ဘေးတွင့် ခ တ
ိ ့်ထဘေး
ဖခင့်ေး၊ စဘေးပွရပေါ်တွင့် ပန့်ေးမ ဘေး၊ ရ မ ဘေးထဘေး ှိဖခင့်ေး၊ ရကဘ့်ြီ၊
လက့်

က့် ည့်နှငာ့့်

ီစကစ့်မ ဘေး အဆင့်သငာ့့် ဖြစ့်ရနဖခင့်ေး

စသည့်တပါဝင့်
ိို
သည့်။ ဤအ ဘမ ဘေးကိို အဆင့်သငာ့့်ဖြစ့်
ရနဖခင့်ေးသည့် သငာ့့်အတွက့်လည့်ေး စိတ့်လက့်ရပါ ာ့ပါေးရစ
ပပီေးလျှင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ရ ဘက့် ှိလဘရသဘအခါ

သင့် ကဘေးမှုကိို ပာ့ပိိုေးအဘေးရပေးရသဘ ဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခို
ကိို ြန့်တီေးန ကောင််း သင့်၏ အရကဘင့်ေးဆိုေး ကကိိုေးပမ့်ေးထဘေး
မှုကိို ဖပသ ဘရ ဘက့်သည့်။ အပိိုင့်ေး ၁.၃ တွင့်
တင့်ဆက့်ထဘေးသကာ့သိို
သင့်ယသမ ဘေးကိို
အဖြစ့်

ှင့်ေးလင့်ေး

ဤသိိုဖပင့်ဆင့်ထဘေးမှုမ ဘေးသည့်

ရလေးစဘေး ဘရ ဘက့်ပပီေး

သင့်၏အခန့်ေးကဏ္ဍကိို

သင့် ကဘေးသ

အရလေးအနက့်ထဘေး

သည့်ကိို ညွှန့်ဖပ ဘ ရ ဘက့်သည့်။ ၎င့်ေးအဖပင့် အခ န
ိ ့်မ ဘေး
ကိို အတတကွ ကိုန့်ဆိုေးရေ်

ည့် ွယ့်ထဘေးရ ကဘင့်ေးကိို

လည့်ေး ဖပသ ဘရ ဘက့်သည့်။

ဆက်တွွဲ

လိုပ့်ရဆဘင့် န့်လိိုရသဘ

ရောရတွွဲ့နိိုင့်ပါသည့်။
သင့်သည့် အိမ့် ှင့်ဖြစ့်သညာ့့်အတွက့် သင့်ကိိုယ့်သင့်နှငာ့့်
သင့်၏ အင့်စတီက ေး ှငေး့် / အြွွဲ့အစည့်ေးကိို က

ချ စ

မတ်ဆက်ကပားရမည် ဖြစ့်သည့်။ သင့်တန့်ေးစီမခန့်ခွဖခင့်ေး
အဘေးဖြငာ့့်

လိုပ့်ရဆဘင့် န့်လိိုအပ့်ရသဘ

တဘဝန့်တစ့်ခို

လည့်ေး ဖြစ့်နိိုင့်ပါသည့်။ ဖြစ့်နိိုင့်သည့်မှဘ ဒါရိိုက့်တဘ/
ဒိုတိယ ဒါရိိုက့်တဘ/ဌဘနအကကီေးအက သိမဟို
ို
တ့် အလဘေး
တ ပိုဂိို္ လ့်မှ နခပော ကော်းမည် အြွငာ့့်ကကိိုဆိိုဖခင့်ေး အစအစဉ်
တစ့်ခိုကိို ထညာ့့်သွင့်ေးနိိုင့်သည့်။ သင့် ကဘေးရ ေး အပိိုင့်ေး
တစ့်ခိုစီတွင့်

သက်ဆင်ရောသင့်တန့်ေးဆ ဘ/တင့်ဆက့်သ

က မိမိကိိုယ့်ကိို မိတ့်ဆက့်ပါလိမာ့့်မည့်။ သင့်တန့်ေးအစီ
အစဥ့်၏ ရနာက့်ခ အရ ကဘင့်ေးအ ဘ၊ သင့်၏ အြွွဲ့အစည့်ေး
သိမဟို
ို
တ့်

သငာ့့်အရနဖြငာ့့်

ထိိုရခါင့်ေးစဥ့်ကိို

မည့်သညာ့့်

အတွက့်ရ ကဘငာ့့် စိတ့်ဝင့်စဘေးသည့်၊ အစီအစဥ့်ကိို လိုပ့်
ရဆဘင့် န့်

င်တန်ားမစတင်မ အခန်ားအတင်ား

ရခါင့်ေးစဥ့်တစ့်ခိုကိို

သင့်ရမျှဘ့်လငာ့့်ရနသည့်တကိ
ိို ို

အြွွဲ့အဘေး

ုို့ ကကြုတင့်ရ ဘက့် ှိ

ရဖပဘဖပဖခင့်ေးဖြငာ့့် စတင့်ပါ။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို ၎င့်ေးတိို

ရနဖခင့်ေးသည့် ဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုနှငာ့့် ပိိုမိိုထိရ ဘက့်

ကိိုယ့်တင
ိို ့် မိတ့်ဆက့် န့် ရတဘင့်ေးဆိိုဖခင့်ေးဖြငာ့့် အဖခဘေး

ရသဘ သင့်ယရ ေးတစ့်ခိုအတွက့် အရဖခခရကဘင့်ေးတစ့်ခို

တစ့်ြက့်သလည့်
ိို
ေး

ြန့်တီေး န့် အကအညီဖြစ့်ရစသည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ရနာက့်ခအရနအထဘေး၊

အတွက့် မိမိအဆင့်သငာ့့်ဖြစ့်ရနသည့်ကိို ဖပသ ဘရ ဘက့်

သင့်တန့်ေးခ န
ိ ့်ရပေါ်မတည့်လ က့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး မိတ့်

ပပီေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအတွက့်

ဆက့်ဖခင့်ေးတွင့် မည့်သညာ့့် နည့်ေးလမ့်ေးကိို အသိုေးဖပိုမည့်ကိို

လည့်ေး စတ်ရဖြရလ ဘာ့ရအဘင့် ကညီရပေးသည့်။ သင့်တန့်ေး

ရ ွေးခ ယ့်ပါ။ အခန့်ေး (၄) ရ လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်

ခန့်ေးမသိို ရစဘရစဘစီေးစီေးရ ဘက့် ှိရနဖခင့်ေးသည့် သင့်တန့်ေး

မ ဘေးက

သဘေးမ ဘေးအရ ကဘင့်ေး ပိိုမိိုသင့်ယ န့် အခွငာ့့်အနရ်းမ ဘေးစွော

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး သိုေးနင်သည်က အကကဉဘဏ့်မျော်း ရယူ

ရနင်နစသည့်။ သင့်တန့်ေးခန့်ေးမအတွင့်ေး လှညာ့့်ပတ့်သွဘေး

နင်သည့်။

စိတ့်လပ
ှု ့် ှဘေးရနရသဘ

လ က့် ၎င့်ေးတိမည့်
ို
သဖြစ့်သည့်ကိို လက့်ဆွနှုတ့်ဆက့် ရမေး
ဖမန့်ေးပါ၊ ထိိုရန ဘသိို မည့်သညာ့့်အတွက့်လဘသည့်၊ သင့်
တန့်ေးအစီအစဥ့်တွင့် မည့်သည့်တကိ
ိို ို စိတ့်ဝင့်စဘေးသည့်
စသည့်တကိ
ိို ို ရမေးဖမန့်ေးပါ။ ၎င့်ေးတိိုသည့် သင့် သိထဘေးရသဘ
နိိုင့်ငမ ဘေး သိမဟို
ို
တ့် အင့်စတီ က ေး ှငေး့် မ ဘေးမှ လဘပါ
သလဘေး? ထိိုသဆိ
ိို ိုလျှင့် သင့် သိိုမဟိုတ့် သင့်၏ လိုပ့်ရြဘ့်
ကိိုင့်ြက့်မ ဘေး မည့်သညာ့့် အတွက့်ရ ကဘင့်ာ့ ၎င့်ေးတိထ
ို သိို
လည့်ပတ့် သည့်ကိို

ှင့်ေးဖပနိိုင့်ပပီေး ၎င့်ေးတိအရနဖြငာ့
ို
့် သင့်

စိတ့်ဝင့်စဘေးမှု ှိရ ကဘင့်ေးကိို ခစဘေး ပါလိမာ့့်မည့်။ ဤကနဦေး
အဆငာ့့်တွင့်ပင်

သင့်တန့်ေးအစီအစဥ့်အတွင့်ေး၌

ရနာက့်

အလှညာ့့်ရပေးပါ။

သင့်ယသမ ဘေး၏

ဝိရသသလကခဏဘမ ဘေးနှငာ့့်

ကည်ကော မိတ့်ဆက့်ဖခင့်ေးတွင် မည်သန
ို့ သော

တ ဘေးဝင့်ေည််းလမ််းတကျ လပ်နဆောင်ရသည်ဟ နတွ်း
ခြင််းမျျု်းထက် နိဒါန့်ေးကိို ပ၍ အရလေးထဘေးပါ။ ၎င့်ေးသည့်
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအခ င့်ေးခ င့်ေး တစ့်ဦေးနှငာ့့်တစ့်ဦေး သိကျွမ့်ေး
ဝင့်ရစသညာ့့်အတွက့် စတင့်မှု တစ့်ခိုသိုိ ဦေးတည့်သွဘေးပပီေး
အဖပိုသရ

ဘရဆဘင့်ရသဘ ဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခို ခြစ်

နအောင် ြန့်တီေးနိိုင့်သည့်။ အနည့်ေးဆိုေး မဟိုတ့်ရသဘ့်ဖငဘေး
သင့် ကဘေးသတစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးအ ဘနှငာ့့်

စိတ့်ဝင့်စဘေးမှုဆိိုင့် ဘ

အခ က့်အလက့်မ ဘေးကိို

ှိနစနိိုင့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

အတွက့် တစ့်ဦေးတစ့်ရယဘက့်ခ င့်ေးစီ၏ စွမ့်ေးရဆဘင့် ည့်
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အရပေါ် ပထမဆိုေးထင့်ဖမင့်ခ က့် ကိို

ှိရစသည့်။ အသ်းခပျု

လှုပ်ရ ားလုပ်ကဆ င်ချက်မျ ားတွင့်

သင့်ယရ ေးလိိုအပ့်

လိုပ့်ရဆဘင့်မညာ့့်နည့်ေးလမ့်ေးကိို ြန့်တီေးတတ့်ပါရစ။ သိမှ
ို

ခ က့်မ ဘေး

သဘ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး တက့်ကကွလဘပပီေး ကနဦေး အစမှဘ

သက့်ဆင်နသော ဥပမဘကိို ရတွွဲ့ ှိနိိုင့်သည့်။

ပင့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘ အသစ့်မ ဘေးကိို သင့်ယ န့် လွတ့်လပ့်
ရပါ ာ့ပါေး သွဘေးမည့်ဖြစ့်သည့်။

ခခြုံငု

အကခတ့်ဖခင့်ေးအဘေး

င်ယကရား

လိုပ့်ရဆဘင့်နိိုင့်ပနင်

ရည်ရွယ်ချက်မျ ားနင်

အစအစဥ်

ကမ ်မန်ားချက်မျ ားကိို နိဒါန့်ေးတွင့် တင့်ဆက့်ရသဘအခါ

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေးသည့်

င်ယ ဗဟုဖပြုံ (အခန့်ေး

နှစ့်မ ိုိ ေးလိုေးကိို သင့်တန့်ေး ဝက့်

့်ဆိိုဒ့်တွင့် အသိုေးဖပို န့်နှငာ့့်

၁.၄ ကိို ကညာ့့်ပါ) ဖြစ့်ပပီေး ကျွန့်ိုပ့်တသည့်
ိို
အပိိုင့်ေး ၁.၃ တွင့်

သင့်တန့်ေးအတွင့်ေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ သီေးဖခဘေးအဆိိုင့်ေး

တင့်ဆက့်ခာ့သကာ့သိို

မန့်မ ဘေး

စုားမုားကရားဟ ည်

တ

HRBA

န်ခမှုနင်

တရ ားဥပကဒ

အကဖခခမမျ ားကု

လိို ကသည့်။ ထိအတွ
ို
က့်ရ ကဘငာ့့်

အသိုေးဖပို

လိုပ့်ရဆဘင့် န့်တအ
ို့ တွက်

အသိုေးခ နိိုင့်သည့်။

၎င့်ေးသည့်ပင့် အခန့်ေး ၁.၃ တွင့် ရြဘ့်ဖပခာ့ရသဘ တ

န်ခ

င်ယကရား လုအပ်ချက်

မှုနင် တရ ားဥပကဒစုားမုားကရား အကဖခခမ၊ ပါ င်ဖခင်ားနင်

မျ ားနင် ကမ ်လင်ချက်မျ ားကိို သတ့်မှတ့် ရြဘ့်ထိုတ့်ပပီေး

စမ်ားရည်ဖမြှင်တင်ဖခင်ားအကဖခခမ တိို အန ကောင််းပင် ဖြစ့် က

၎င့်ေးတိကိ
ို ို မည့်ကွဲသိို ထညာ့့်သွင့်ေး စဥ့်ေးစဘေးမည့်ဆသည်မှဘ

သည့်။

အဓိကအရ ေးခြစ်လဘသည့်။ အခန့်ေး (၂)၊ အဆငာ့့် ၃ နှငာ့့် ၄

အရလေးအနက့်ထဘေးကော ၎င့်ေးတိို အခ န
ိ ့်ကိို အက ိုိ ေး ှိ ှိ

တွင့် ရြဘ့်ဖပခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ လိိုအပ့်

သိုေးစွရနသည့်ကိို

ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် ရမျှဘ့်လငာ့့်ခ က့်မ ဘေးကိို သတ့်မှတ့် ရြဘ့်ထိုတ့်

ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် ကိိုက့်ညီရသဘ အစီအစဥ့်တစ့်ခိုကိို အတ

ဖခင့်ေးသည့် ပညဘရ ေးအစီအစဥ့် ဖြစ့်ထွန့်ေး တိိုေးတက့်လဘ

တကွ အစွမ့်ေးကိုန့် ကကိိုေးစဘေးရနသည့်ကိို ဖပသနိိုင့်သည့်။

ရစနင်နသော

အစီအစဥ့်အရသေးစိတ့်ကိို

အရဖခခရကဘင့်ေးဖြစ့်သညာ့့်

ရနာက့်ခ

ကျွန့်ိုပ့်တအရနဖြငာ့
ိို
့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး

ဖပသရမည်ခြစ်ပပီေး

၎င့်ေးတိို

လိိုအပ့်

ြွငာ့့်လှစ့်ထိုတ့်ရြဘ့်ဖခင့်ေးဖြငာ့့်

အရ ကဘင့်ေးအ ဘ ဆန့်ေးစစ့်ရလာ့လဘဖခင့်ေး၏ အစိတ့်အပိိုင့်ေး

သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်အတွက့်

ဖြစ့်သည့်။ သိိုရသဘ့် သင့်တန့်ေးအစမှဘပင့် ဤအ ဘကိို

သည့်ာ့အရ ကဘင့်ေး

ဦေးစဘေးရပေး လိုပ့်ရဆဘင့် န့် လိိုအပ့်သည့်။ သင့်တန့်ေးအစ

စွမ့်ေး ည့်ဖမြှငာ့့်တင့် ဘ ရ ဘက့်သည့်။ သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေး

တွင့်

မ ဘေးနှငာ့့်

သင့်တန့်ေးစီမခန့်ခွမှုမှ

တိိုက့်ရိုက
ိ ့်ရသဘ့်လည့်ေး

အတတကွ

သိ ှိလဘရစနင်ပပီေး

ရမဘ့်ဂ ေးမ ဘေးသည့်

တဘဝန့် ှိ

၎င့်ေးတိကိ
ို ိုလည့်ေး

ည့် ွယ့်ခ က့်ကိို

မည့်သိို

ရကဘင့်ေး၊ သင့်တန့်ေးဆ ဘတင့်ဆက့်သမ ဘေးမှ တဆငာ့့်ရသဘ့်

ဦေးတည့်သငာ့့်သညာ့့် အရ ကဘင့်ေး တင့်ဆက့် န့် အမှတ့် ပါ။

လည့်ေးရကဘင့်ေး၊

သင့်ယရ ေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

ရမျှဘ့်လငာ့့်ခ က့်မ ဘေးကိို

လိိုအပ့်ခ က့်နှငာ့့်

ကဘေးနိိုင့်ပါသည့်။

၎င့်ေးသည့်

လိိုအပ့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

ရမျှဘ့်လငာ့့်ခ က့်မ ဘေး

နင်အည ရမျှဘ့်မှန့်ေး ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့် သင့် ကဘေးရ ေးအပိိုင့်ေးမ ဘေး

နမျှော်လင်ထဘေးရသဘသင့်တန့်ေးကိို အမှန့်တကယ့် ပနြော်

ကိို

ခြင််းနင် အနကောင်အထည်နြော်ခြင််းတွင့် လမ့်ေးညွှန့်ြျက်

ဖပိုလိုပ့်မရ
ှု ကဘငာ့့် အစီအစဥ့်အတွက့် ဆိိုေးက ိုိ ေးမ ဘေး

နပ်းနင်သည့်။ ထလပ်နဆောင်ြျက်က သင့်တန့်ေးဆ ဘ/

လဘမည့်ဟ မစိိုေး ိမ့်ပါနှငာ့့်။ အခန့်ေး (၂) အဆငာ့့် ၄ တွင့်

တင့်ဆက့်သတစ့်ဦေးခ င့်ေးက သင့် ကဘေးခ န
ိ ့် အသ်းသ်းတို့

ရဆွေးရနွေးထော်းသကာ့ သိို ည့် ွယ့်ခ က့်မ ဘေး၊ ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်

တွင့်

မ ဘေးနှငာ့့် အစီအစဥ့်ကိို သင့်ယရ ေးလိိုအပ့်ခ က့် အသစ့်မ ဘေး

လအပ်ပါက

အန ကောင််းမော

ခပေ်လည်လပ်နဆောင်နင်သည်။

အလ်းစခြည်စွက်ခြင််းအော်း

ဦ်းတည်နင်

အလိိုက့်သငာ့့်

ထိန့်ေးညြှိ

လပ်နဆောင်ပါ။

ဤသိို
ှိ

နှငာ့့် သင့်ယရ ေး ရမျှဘ့်မှန့်ေးခ က့်အကခတ့်မှုမ ဘေး မှတဆငာ့့်

ခြင််းမရြွဲသည်အတွက်ခြစ်သည်။ သိို ဘတွင့် တင့်ဆက့်

အလိိုက့်သငာ့့်

ခန
ိ ့်ညြှိနိိုင့်သည့်။

ထိိုသိို

သနှငာ့့် သင့်တန့်ေးမန့်ရနဂ ဘတိို အ ကော်း ရသခ ဘ စည့်ေးဝါေး

အလျှင့်စလိို

အနလောတကက်း

ဖပိုလိုပ့် န့်မလိိုအပ့်ပါ။

ကိိုက့် မရဆွေးရနွေးထဘေးရသဘရ ကဘငာ့့် သင့် ကဘေးခ န
ိ ့်တစ့်ခို

သငာ့့်အရနဖြငာ့့်

ြျင််းစီတွင့်

ရလာ့လဘခ က့်ကိို ရသခ ဘစွဘ လိုပ့်ရဆဘင့်ခာ့ပါက ရမျှဘ့်မှန့်ေး

တညီရသဘအရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးကိိုသဘ

ခန
ိ ့်ညြှိဖခင့်ေးကိို

ရနာက့်ခအရ ကဘင့်ေးအ ဘ

ထပ်တလွဲလွဲ ရဖပဘခပရနရခြင််းခြစ် သည့်ဟို သင့်တန့်ေး

ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

နိဒါန့်ေးမ ဘေးကိို

သဘေးမ ဘေးမှ ခစဘေးမိသည့်မ ိုိ ေးကိို ရ ှဘင့် ကဥ့်ပါ။ အခန်ား (၄)

ယြင်စစဉ်ထော်းနသော

ဆန့်ေးစစ့်

ခပေ်လည်က်းကော်းခြင််း၊

ေမူောမျော်းနင်

ရှုနထောင်မျော်းက

70

နခပောင််းလွဲခြင််းတမ
ို့ တဆင် ထိိုခ န
ိ ့်ညြှိဖခင့်ေးကိို လိုပ့်ရဆဘင့်

အစီအစဥ့်ကိို က နစွဘအစဖပို န့် အခ န
ိ ့်အလအ
ို ရလဘက့်

နိိုင့်သည့်။ ြတ့်ရှု မညာ့့် စဘ ွက့်စဘတမ့်ေး

သတ့်မှတ့်ထဘေး န့် လိိုအပ့်သည့်။ အြွငာ့့်အတွက့် ကဘခ န
ိ ့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအဘေး

င့်ေးဖမစ့်မ ဘေးကိို

ပာ့ပိိုေးရပေးဖခင့်ေး၊

သိမဟို
ို
တ့်

မှဘ

ှိနိိုင့်ရသဘ သင့်တန့်ေးအခ န
ိ ့်

ကျွမ့်ေးက င့်ပညဘ ှင့်မ ဘေးဖြငာ့့် အစည့်ေးအရဝေးမ ဘေး ကကိိုတင့်

မတည့်သည့်။

စီစဥ့်ထဘေးဖခင့်ေးဖြငာ့့်လည့်ေး အရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေး လိုပ့်ရဆဘင့်

အခ န
ိ ့်သည့် အစီအစဥ့် တစ့်ခိုနှငာ့့် တစ့်ခိုအ ကော်း ကွဖပဘေး

နိိုင့်သည့်။ သိိုရသဘ့် လိိုအပ့်ပါက သင့် ကဘေးခ န
ိ ့် အသစ့်

ဖခဘေးနာေးလိမာ့့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ ရအဘက့်ရြဘ့်ဖပပါ ဇယဘေး

မ ဘေးကိို ြန့်တီေးထညာ့့်သွင့်ေး န့် အဆင့်သငာ့့် စစဉ်ထော်းရ

သည့် နိိုင့်ငတကဘ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအတွက့် ခပျုလပ်

မည့် ဖြစ့်သည့်။
အပိိုင့်ေး ၁.၃

ှိ တောဝေ်ခမှုနှင် တ ောေးဥပရေစုံေးမုံေးရ ေး၊
ဖပြုလုံပ်ရ ေး

တင့်ဖပခာ့သကာ့သိို

တစ်ြအတွက်လည််းနကောင််း၊
လပ်နဆောင်မည်

အရ ကဘင့်ေးအ ဘခွမ ဘေး၏

မည် နှစ့်ပတ့်တဘ သင့်တန့်ေးတစ်ြ၏ အြွငာ့လ
့် ပ်နဆောင်

အရဖခခစည်ေးမ ဥ်ားမ ောေး
အရဖခခမတွင့်

ကွဖပဘေးရသဘ

စိုစိုရပါင့်ေးရပေါ်တွင့်

အခြစ်

HRBA

သင်ယူနရ်းဝေ််းကျင်

မည်ကာ့သို့

အန ကောင််းတမ
ို့ ော

ြျက် ေမူောအဖြစ့် တင့်ဆက့်ထဘေးဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။

အတူတကွ

သင်ယူသူမျော်းနင်

သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းအ ကော်း အခပေ်အလေ် ကတကဝတ်
ရနသော နေရောတစ်ြတည်နဆောက်ရောတွင် အရ ေးပါရသဘ
အစိတ့်အပိိုင့်ေး တစ့်ခို ဖြစ့်သည့်။ အခန့်ေး (၄) လှုပ့် ှဘေး
လိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးတွင့်

အရဖခခစည့်ေးမ ဥ့်ေး

မည့်သိို

ခ မှတ့်သည့်ကိို ကညာ့့်ရှုနိိုင့်သည့်။

၃
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နစ်ပတ်တ

င်တန်ား၏ အဖင်ကနို့ဥပမ
မ တက မျ ား

၁၅ မနစ်

ကကြုံဆုဖခင်ားနင် မတ်ဆက်ဖခင်ား
· DIHR မှကကိိုဆိိုဖခင့်ေး - ဒိုတိယညွှန့် ကဘေးရ ေးမှ ေး
· တင့်ဆက့်ဖခင့်ေးအက ဥ့်ေး : သင့်တန့်ေးဆ ဘနှငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး။ မှတ့်သဘေး န့် အမည့်နှငာ့့် လိုပ့်ငန့်ေးတဘဝန့်။
. တစ့်ရနတဘ၏ အစီအစဥ့်ကိို တင့်ဆက့်ဖခင့်ေး။

၂၀ မနစ်

တင်ဆက်ဖခင်ား - DIHR အ ားအမျြုံား

ားလူ့အခင်အကရားအင်စတကျ ားရင်အဖဖစ် မတ်ဆက်ဖခင်ားနဒါန်ား။

၂၀ မနစ်

တင်ဆက်ဖခင်ား - ဒန်ားမတ်နုင်ငအ ား မတ်ဆက်ဖခင်ား။
· ဒိန့်ေးမတ့်နိိုင့်ငအရ ကဘင့်ေး မှတ့်တမ့်ေးရိုပ့် ှင့် တင့်ဆက့်ဖခင့်ေး။
· ရိုပ့် ှငဖ့် ပသခ န
ိ ့် (၁၀ မိနစ့်)၊ ရမေးခွန့်ေးနှငာ့့် အရဖြ

၄၅ မနစ်

လှုပ်ရ ားလုပ်ကဆ င်ချက် -

င်တန်ား

ားမျ ားအ ား မတ်ဆက်ဖခင်ား - မျြုံားရုားအစဥ်အလ အကဆ င်အကယ င်

(အခန့်ေး ၄၊ လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေး)
၁၅ မနစ်

ကက ်ဖက

က် ကခတတအန ားယချန်

၃၀ မနစ်

တင်ဆက်ဖခင်ား -

င်တန်ားစ ရွက်စ တမ်ားမျ ားနင် စ ရွက်စ တမ်ားနင် ရင်ားဖမစ်မျ ား

- အိတ့်၊ တွခ ိုပ့်၊ မမ့်မိို ီစတစ့်၊ စဘအိုပ့်မ ဘေးနှငာ့့် လက့်လှမ့်ေးမီ စဘ ွက့်စဘတမ့်ေးမ ဘေး
- ကွန့်ပ တဘ - လက့်မှတ့်ထေးိို ငှါေး မ့်ေးဖခင့်ေး၊ အရကဘငာ့့်ဝင့် န့် ကကိိုေးပမ့်ေးဖခင့်ေး။
- သင့်တန့်ေးဝက့်

့်ဆိိုဒ့်မှ တင့်ဆက့်ဖခင့်ေး၊ အရကဘငာ့့်မည့်သဝင့်
ိို မည့်၊ မည့်သည့်တကိ
ိို ို . . . ှဘရြွနိိုင့်သည့်၊

. လက့်ရတွွဲ့လိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေး။
- ရနတွက့်စ ိတ့်၊ ဒိန့်ေးမတ့်ရနအိမ့်မ ဘေး၌ ညစဘစဘေးဖခင့်ေး? နှငာ့့် နှုတ့်ဆက့်ညစဘ
- သယ့်ယပိိုရဆဘင့်ရ ေး :- မီေး ထဘေး၊
၂၀ မနစ်

တင်ဆက်ဖခင်ား -

တ့်စ့်ကဘေး၊

င်တန်ားမ တက မျ ား

· သင့်ယရ ေး ည့် ွယ့်ခ က့်နှငာ့့် အစီအစဥ့်မဘတိကဘ
· သင့်တန့်ေး သင့် ကဘေးဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေး၊ တက့်ကကွရသဘ ပါဝင့်မှုနှငာ့့် မနက့်ပိိုင့်ေး သင့် ကဘေးခ န
ိ ့်မ ဘေး (အခန့်ေး ၄
လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို ကညာ့့်ပါ)
၂၀ မနစ်

လှုပ်ရ ားလုပ်ကဆ င်ချက် - အကဖခခစည်ားမျဥ်ားမျ ား (အခန့်ေး ၄ လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို ကညာ့့်ပါ)

၄၅ မနစ်

လှုပ်ရ ားလုပ်ကဆ င်ချက် -

င်ယကရားလုအပ်ချက်မျ ားကု အကွဲဖဖတ်ဖခင်ား၊ ကပ်၍ရက

မတ်စုတမ
ု ျ ား (အခန့်ေး ၄

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို ကညာ့့်ပါ)
၆၀ မနစ်

ကနို့လည်စ

ုားကဆ င်ချန်

၆၀ မနစ်

တင်ဆက်ဖခင်ား - လအခင်အကရား အကဖခဖပြုံချဥ်ားကပ်နည်ားအ ား မတ်ဆက်ဖခင်ား

၁၅ မနစ်

ကက ်ဖက

၇၀ မနစ်

လှုပ်ရ ားလုပ်ကဆ င်ချက် - HRBA

က် ကခတတအန ားယချန်
င်တန်ား

ားအဆုင်ားမနို့်အ ား အစဖပြုံဖခင်ား (အခန့်ေး ၄

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးကိို ကညာ့့်ပါ)
- လူ့အခွငာ့့်အရ ေးနှငာ့့် ြွွဲ့ပြိိုေးမှုအရပေါ် အိုပ့်စိုလိိုက့်လိုပ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် တင့်ဆက့်ဖခင့်ေး
- အဆိိုင့်ေးမန့်မ ဘေးကိို မိတ့်ဆက့်ဖခင့်ေး
၁၀ မနစ်

စုကပါင်ား ပစစည်ေးသမ်ေးဆည်ေးဖခင်ားနင် နှုတ်ဆက်ဖခင်ား။
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၃.၂။

င်ယကရားလုပ်ငန်ားစဥ်၏

ပပုား

င် က ားဖခင်ား

သင့် ကဘေးသနှငာ့့် တင့်ဆက့်သမ ဘေးက ဦေးရဆဘင့်ဦေး ွက့်

ဆုင်ရ အကကကပားချက်မျ ား

ဖပိုသငာ့့်ပါသည့်။ ထိိုသိို ဦေးရဆဘင့်မှုဖပို ဘတွင့် သင့်တန့်ေး

သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုကိို

သဘေးမ ဘေးအဘေး စကဘေးရဖပဘ န့် အဘေးရပေးဖခင့်ေး၊ ၎င့်ေးတိိုထမ

ြန့်တီေး န့်

အတွက့် သင်တေ််းနပ်းသူအရနဖြငာ့့် သင့်ယရ ေးဝန့်ေးက င့်

ရပေါ်ထွက့်လဘရသဘ

ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုြန့်တီေးပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို လိုခခိုမှု

ရခါင့်ေးညိတ့်ဖခင့်ေးနှငာ့့် စကဘေးရဖပဘေည််းရသဘသမ ဘေး ရဖပဘ

ြစော်းရစရမည့်ဖြစ့်သည့်။

ဆိသ
ို ည်အြါတွင့် အဘေးရပေးဖြညာ့့်စွက့် နခပောရပေးဖခင့်ေးတိိုကိို

ထိိုဖပင့်သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

အဖမင့်မ ဘေးကိို

ရဖပဘဆိို ဘတွင့်

အသိပညဘ၊ ထင့်ဖမင့်ယဆခ က့်မ ဘေး နှငာ့့် ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေး

ဖပိုလိုပ့်နိိုင့်သည့်။

စိန့်ရခေါ် ဖခင့်ေးတို့အ ကော်း ဟန့်ခ က့်ညီ ထိန့်ေးညြှိနင်ရမည်

ရဆဘင့်ရသဘ

လည့်ေး

မိမိကိိုယ့်ကိို

အသိုေးဖပိုသငာ့့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိိုလည့်ေး အခ င့်ေးခ င့်ေး

ဖမင့်သဘရအဘင့် ဖပိုလိုပ့်ဖခင့်ေး၊ မိမိကိိုယ့်တင
ိို ့် ဦေးရဆဘင့်

ထကွဲသို့ တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်မ ဘေးရပေး န့် သင့် ကဘေးရပေး

ဦေး ွက့်ဖပိုဖခင့်ေးနှငာ့့်

သငာ့့်သည့်။

ဖြစ့်သည့်။

သင့် ကဘေးသအဖြစ့်
အဖပန့်အလှန့်

သင့် ကဘေးနည့်ေးလမ့်ေး

မ ဘေးစွောကိို အသိုေးဖပိုဖခင့်ေးဖြငာ့့် ဤလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်ကိို ပာ့ပိိုေး
ရစနိိုင့်သည့်။

ထိထက့်
ို
ပိို၍အနှစ့်ခ ိုပ့် လျှင့်

သင့်တန့်ေး

အဘေး

အကကကပားချက်မျ ား

အဓိကအခ က့်မ ဘေးကိို

ရအဘက့်ပါအတိိုင့်ေး စဘ င့်ေး ဖပိုစိုနိိုင့်သည့်။

နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိို

အသိုေးဖပိုပါ။

တုို့ဖပန်အကကဖပြုံချက်ကပားရန်

အစဖပိုသလ

ဘရဆဘင့်ရသဘ မှတ့်ခ က့် ဖြငာ့့်

အဆိုေးလည််းသတ့်ပါ။

စတ်ကူ်းအန ကောင််းက

နခပောလလျှင်

ဥပမဘ

-

"မင့်ေးဒါကိို

အစဖပိုထဘေးတဘ အ မ့်ေး ရကဘင့်ေးတယ့်... ရ ွဲ့ရဖပဘင့်ေး

င်ယကရား န်ားကျင်ကက င်ားတစ်ခု ဖန်တားဖခင်ား

နိိုင့်တက
ာ့ ဘေးခ ပ့်ရပေါ်မှဘ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် မိမိတစိ
ိို တ့်ထ ှိသည့်မျော်းကိို
ရဖပဘဆိိုနသောအြါတွင် သင့်တန့်ေးဆ ဘ/တင့်ဆက့်သ မ
အဖခဘေးသင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးမခြစ်နစ

အမှဘေး

ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး၊ ရလှဘင့်ရဖပဘင့်ဖခင့်ေး သိမဟို
ို
တ့် စည့်ေးကမ့်ေး
ရ

ကဆ င်က

ရသဘ့်လည့်ေး အဖပိုသရ

• ထင်သောဖမင့်သဘရဖပ်း ဦေးရဆဘင့်ဦေး ွက့်ဖပိုပါ၊

တင့်ေး ကပ့်ဖခင့်ေး

က

• သငာ့့်အရနဖြငာ့့် ဖပိုလိုပ့် န့် ခက့်ခသည့်ဟို ထင့်

• သင့်ယရ ေးဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခို ြန့်တီေးပါ၊

ခြစ်နစ၊

ဘ

ှိ
အဖပြုံ

• အဖပန့်အလှန့်သင့် ကဘေးဖခင့်ေး

အဖပိုသရ

တဖပန့်
ို အကကဖပိုခ က့်နည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးကိိုသဘ

သဘေးမ ဘေးအတွက့် သင့်ယရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခို
ပာ့ပိိုေးရပေးဖခင့်ေးအတွက့်

သင့် ကဘေးသအဖြစ့်

လ်းဝမဖပိုလပ်

ရဖပဘဆိို ဘတွင့်

ေးကင့်ေးလိုခခိုဖခင့်ေး၊ ရလေးစဘေးဖခင့်ေးနှငာ့့် လက့်ခဖခင့်ေးတိိုကိို

ခစဘေးရစသငာ့့်သည့်။

ထိိုသဖြစ့်
ိို ရစ န့်

လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်ဖခင့်ေးခြင်

အဖပန့်အလှန့်

ပပ်းနင်နသော

အရဖပဘင့်ေးအနရွံ့ရကဘင့်ေးခြစ်နစရေ်

အြွွဲ့လိိုက့်

လိိုအပ့်ပါသည့်။

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့် မမတိိုတင့်ဖပခ က့်မ ဘေးကိို မည့်သိို
ြင်မောနအောင်နခပောမည့်၊

အဖခဘေးသမ ဘေးကိို

နာေးရထဘင့်မည့်၊ အခပျုသန

ောရဆဘင့်ပပီေး င့်ေးနှီေး ကျွမ့်ေးဝင့်

ရသဘဝန့်ေးက င့်တစ့်ခိုတွင့်

ေည််းလမ််းတကျ

ခခိုငို

သိုေးသပ့်ခ က့်ရကဘင့်ေး

တစ့်ခိုက မင့်ေးလိုပ့်ခာ့တဘဟော..."

• အခ က့်အလက့်တစ့်ခိုအရနဖြငာ့့် မရဝြန့်

အဖမင့်

တစ့်ခိုအရနဖြငာ့့်သဘ ရဝြန့်ရထဘက့်ဖပပါ၊ "ငါကရတဘာ့
ဒီလိိုဖမင့်တာ့အတွက့်"... "ငါ ကဘေးခာ့တဘက..."

• အကဖြတ့်သိုေးသပ့်ဖခင့်ေးထက့်

ရြဘ့်ဖပဖခင့်ေးကိိုသဘ

သိုေးပါ၊ "ပါဝါပွိိုငာ့့်ကိို မင့်ေးြတ့်ရနတိုန့်ေးက ငါရတွွဲ့တဘ
ကရတဘာ့ မင့်ေးအသဟဘ တရဖပေးညီဖြစ့်ရနတယ့်..."

• ရဝြန့်ရထဘက့်ဖပခ က့်ကိို
ရဖပဘင့်ေးလပါ၊

အကကဖပိုခ က့်ပစအဖြစ့်

"ငါအကကဖပိုလိိုတဘက

မင့်ေးဒါကိို

ရနာင့်မှဘပိိုတိိုေးတက့်ရအဘင့်..."

မည့်သိို
တဖပန့်
ို

အကကဖပိုခ က့်မ ဘေး မည့်သိို ရပေး မည့်တကိ
ိို ို သင့် ကဘေး န့်
လိိုအပ့်သည့်။ ထိိုဝန့်ေးက င့်တစ့်ခိုကိို ြန့်တီေး ဘတွင့် ပာ့ပိိုေး

နဆွ်းနနွ်းခြင််းမျော်းတွင် လူတစ်ဦ်းတည််းက လွှမ််းမ်းထော်း
ခြင််းမျျု်း မခြစ်နအောင် သင်တေ််းနပ်းသူမ အနလ်းထော်း
လပ်နဆောင်သင်သည်။ မည့်သမျှ ဗိိုလ့်က စိိုေးမိိုေးမှုမရခြင််း၊
အဖခဘေးသမ ဘေးက ရနှာငာ့့်ယှက့်ဖခင့်ေးမရရသဘ နှစ့်လိိုြွယ့်
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၃

ဝန့်ေးက င့် ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုအခြစ် ဖြစ့်ရစရမည့်။ အရဖခခ

သငာ့့်အရနဖြငာ့့်

စည့်ေးမ ဥ့်ေးမ ဘေး ခ မှတ့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် သရ

ဘ

သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့် တဘဝန့်ကိို ထမ််းနဆောင်သငာ့့်ပပီေး

ကညာ့့်နိိုင့်ပါသည့်။

သင့်၏ ထင့်ဖမင့်ယဆခ က့်မ ဘေးကိို ဖမင့်သဘရအဘင့် ရဖပဘဆိို

တညီမှု

ယပါ။ အပိိုင့်ေး ၃.၁ ကိို

သငာ့့်အရပေါ်တွင့်

က ရ ဘက့်ရနရသဘ

ထိအ
ို ရဖခခစည့်ေးမ ဥ့်ေးမ ဘေးကိို န ရပေါ်တွင့် ကပ့်ထဘေးနိိုင့်ပပီေး

လ က့်

လိိုအပ့်နသောအြါ

ဦေးရဆဘင့်ဦေး ွက့် ဖပိုသငာ့့်သည့်။ သင့်သည့် သင့်တန့်ေးသဘေး

၎င််းတက
ို့

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိိုလည့်ေး

က်းကော်းနိိုင့်ပါသည့်။

ထိိုနည့်ေးတ

က်းကော်းရေ်

သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်ကိို

စီမခန့်ခွ ဘတွင့်

တစ့်ဦေးမဟိုတ့်ပါ။ သင့်သည့် သင့်ယရ ေးလိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်တွင့်

နခပောပါ။ သမ
ို့ သော နောင်တွင် အလအနလျောက် လက်ော

သဇဘ ှိသတစ့်ဦေးပင်ဖြစ့်သည့်။

မည်ခြစ်သည်။ သင့်ယရ ေးဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခို ြန့်တီေး

နယ့်လ့် ဆန့်ဆန့် ပညဘ ှင့်ပီသမှု၊ ပညဘရ ေး အစီအစဥ့်

ဘတွင့် အကအညီ
နည့်ေးလမ့်ေးမ ိုိ ေးစိုကိို

န့်အတွက့် ရြဘ့်ဖပပါဇယဘေး ှိ ပာ့ပိိုေး
အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်။

သင့်၏ပရ ဘ့်ြက့် ှင့်

အရ ကဘင့်ေးအ ဘရခါင့်ေးစဥ့်မ ဘေးတွင်

ပါဝင်လပ်နဆောင်မှု၊

သင့်ယရ ေးမှဘ

သင်တေ််းဆ ဘမျော်းနင်သင်တေ််းသော်းမျော်းအ ကော်း သင်ယူ

ရပါ ာ့ရပါ ာ့ပါေးပါေး ရပ ဘ့် င့်စွဘခြစ်သငာ့့်သည့်ကိို အမှတ့် ပါ။

နရ်းခြစ်စဥ့်တစ်ြ ြန့်တီေးဖခင့်ေးတိအရပေါ်
ို
အရဖခဖပိုလ က့်

ယ့်ရမဘဖခင့်ေးသည့်

အရ ကဘင့်ေးအ ဘအသစ့်မ ဘေးကိို

သငာ့့်အရနဖြငာ့့် သင့်တန့်ေးခန့်ေးမ ရနာက့်ကွယတ
် ွင့် ပိုန့်ေးရန

သင့်ယ န့် စိတ့်ကိို ရပါ ာ့ပါေးပွင့်ေးလင့်ေးလဘရစပပီေး အခန့်ေး

ဖခင့်ေးမျျု်း မဖပိုလိုပ့်သငာ့့်သကာ့သိို သင့်တန့်ေးကိို ကညာ့့်ရှုရနရို

တစ့်ခိုလိုေးကိို စွမ့်ေး ည့် ဖြညာ့့်တင့်ေးရောတွင် ကညီရပေးသည့်။

သဘ သိမဟို
ို
တ့် ထိိုင့်လ က့် အီေးရမေးလ့်မ ဘေးကိို စစ့်ရဆေးပပီေး

ဤသိဖပို
ို လပ
ို ့်ဖခင့်ေးသည့် အရ ကဘင့်ေးအ ဘမ ဘေးကိို နပါတေ်

စဘတိိုမ ဘေး ရိိုက့်ရနရိုသဘ ဖပိုလိုပ့်မရနသငာ့့်ပါ။ သင်ကယ်

သည် ဟဘသအဖြစ့် ရဖပဘင့်ေးလဖခင့်ေးနှငာ့့် မတညီပါ။ ရပါ ာ့ရပါ ာ့

တင် ၁၀၀

ပါေးပါေး ှိရအဘင့် ဖပိုလိုပ့်ဖခင့်ေးသည့် အဖပစ့်တစ့်ခို မဟိုတ့်

အဖပင့် တစ့်ဦေးမှတစ့်ဦေးသိို ကေးစက့်ဖြန့်ရဝနိိုင့်သည် ခြစ်

သကာ့သိို အရလေးအနက့်ထဘေး သင့်ယရနဖခင့်ေးကိို အနနာင်

နသော စိတ့်အဘေး ထက့်သန့်မှု၊ တက့်ကကွမှု၊ ဩဇဘတကကိမ

အယက် မခြစ်နစပါ။ တစ့်ခ န
ိ ့်တည့်ေးတွင့် သင့်တန့်ေးသဘေး

အခပည်တို့ခြင်

မ ဘေးကိို ခပိုေးနိိုင့်၊ ယ့်ရမဘနိိုင့်၊ ပို ိပ့်ထင့် ရတွေးဆနိိုင့်ရသဘ

ဦေးရဆဘင့်ဦေး ွက့် ဖပို မည့် ခြစ်သည်။

လှုွဲ့ရဆဘ့်ရ ေးလိုပ့်ရဆဘင့်ခ က့်မ ဘေးအတွက့်

အခ န
ိ ့်ရပေး

မည့်ဖြစ့်သည့် (အခန့်ေး (၄) လှုပ့် ှဘေးလိုပ့်ရဆဘင့်မှုမ ဘေး
ကိို ကညာ့့်ပါ)။ အိုပ့်စိုလိိုက့် အရဖပဘင့်ေးအလအရေ်က ခိိုင့်မဘ
အဘေးရကဘင့်ေးရစ န့်နှငာ့့် သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏ စိတ့်ပိိုင့်ေးနှငာ့့်
ရိုပ့်ပိိုင့်ေးကိို လှုွဲ့ရဆဘ့်မှုရပေး န့် ကွဖပဘေးရသဘ လှုွဲ့ရဆဘ့်ရ ေး
လိုပ့်ရဆဘင့် ခ က့်မ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုနိိုင့်သည့်။
င်သောဖမင်

၎င့်ေးတိို

ပစကိို

သင်တေ််းက

စဥ့်ေးစဘေး ကညာ့့်ပါ၊

အိပ့်ရပ ဘ့်ရနသည့်နှငာ့့် တရနပါသလဘေး? သိမဟို
ို
တ့် သင့်၏
အသရနအသထဘေးနှငာ့့် ကိိုယ့်ရနဟန့်ထဘေးကိို ရဖပဘင့်ေးရန
ပါသလဘေး? ကွန့်ပ တဘရနာက့်တွင့် ပိုန့်ေးလ က့် ထိိုင့်ရန
ပါသလဘေး? သိမဟို
ို
တ့် သင့်တန့်ေးခန့်ေးမအတွင့်ေး လှညာ့့်
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

ရဆွေးရနွေးရသဘအခါ

မ က့်လိုေးခ င့်ေးဆိုကဘဖြငာ့့် စတင့် ခ ဥ့်ေးကပ့်ဖခင့်ေးမျျု်း ဖပိုလိုပ့်

ထင့်ဖမင့်ယဆခ က့်မ ဘေးကိို အသိ

အမှတ့်ဖပိုဖြညာ့့်စွက့်ရပေးဖခင့်ေးသည့်

လှုွဲ့ရဆဘ့်အဘေးရပေးကော

သင့်စကဘေးရဖပဘရသဘ

လည့်လ က့်

ှပပီေး ဥားကဆ င်ဥားရွက်ဖပြုံပါ

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

ဘခိိုင့်နှုန့်ေး အခပည် သင့်တန့်ေးတွင့် ှိရန မညာ့့်

ရဖပဘရသဘ

ပါသလဘေး?

လက့်ဟန့်ရဖခဟန့်ဖြငာ့့်

အစရသည့်တကိ
ိို ို

စဥ့်ေးစဘေး မည့်။

ရဖပဘဆိိုပါသလဘေး?
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

အ ဘအဘေးလိုအနပေါ် သရ

ဘတခပဖခင့်ေးနှငာ့့် မတညီရပ။

နာေးလည့်ရသဘ

အလဘေးတစွဘ

ောရဆဘင့်ရသဘ

သင့်ယရ ေး

သဘေးမ ဘေး၏ အဖမင့်မ ဘေးနှငာ့့် ထညာ့့်သွင့်ေးရဆွေးရနွေးမှုမ ဘေးကိို

ဝန့်ေးက င့်ရကဘင့်ေးတစ့်ခိုကိို ြန့်တီေးဖခင့်ေးသည့် လမှုရပါင့်ေး

ရဖပဘ န့် ြွငာ့့်ရပေးထဘေးပါသလဘေး? သင့် နာေးရထဘင့်ရနပါ

သင့်ေးဆက်ဆနရ်းနှငာ့့် သက့်ရသဘငာ့့်သက့်သဘဖြစ့်ရနဖခင့်ေး

သလဘေး?

အရပေါ် ခြျုငအောရထော်းရခြင််းနှငာ့့် မနရောရထွေး ရစလိိုပါ။

ခြစ်နစ၊ ပညဘ ှင့်အခြစ် ရရြွဲသည် ရအဘင့်ဖမင့်ရသဘ ၊

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးသည့် ထိိုရန ဘကိို တစ်ြြ သင့်ယ န့်

မနအောင်ခမင်ြွဲနသော အရတွွဲ့အကကိုမျော်းက ပညဘရ ေး အစီ

အတွက်နင် ရ ဘက့် ှိရန ကဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ သင့် ကဘေးသ

အစဥ့်၏ ေမူောမျော်းအခြစ် ကကျု်းစော်း အသ်းခပျု ကည်ပါ။

အခပျုသန

ဘသဘစကဘေးကိို ရဖပဘသလဘေး? သင့်တန့်ေး

သင်ကယ်တင်ခြစ်နစ၊

ပဂ္ဂျုလ်နရ်းဆင်ရော
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ထသေ
ို့ မူောခပသ်းခြင််းသည် သင့်တန့်ေး အန ကောင််းအရော

ကိို ရစဘငာ့့် ကညာ့့်လ က့် ဖြစ့်နိိုင့်ရခ ှိရသဘ ပဋိပကခမ ဘေးကိို

ကိို ကွက်ကွက်ကွင််းကွင််းခမင်လဘရစပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေး

ကဘေးဝင့်ကိိုင့်တွယ့်

မ ဘေးကိို ပိို ှင့်ေးလင့်ေးနသော နာေးလည့်မှုမျော်း နစဖပ်း ၎င့်ေးတိို၏

မတညီမှုမ ဘေးကိို

အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးကိို

အဘေးရပေး ဘ

ရကဘင့်ေးမွန့်ရသဘ အခ က့်ဖြစ့်သည့်။ အမှန့်တွင့် လ အမ ဘေး

ရ ဘက့်ရစသည့်။ ထိိုမှတဆငာ့့် သင့်တန့်ေး အရ ကဘင့်ေးအ ဘ

၌ မတညီရသဘ အဖမင့်မ ဘေး ှိ ကသည် ဆသည်အခ က့်ကိို

ရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့်

လသဘေးတိိုင့်ေး ရလေးစဘေး န့် သင့်ယသငာ့့်ပပီေး "လရနာက့်

မျှရဝလဘ န့်လည့်ေး

နိှုင့်ေးယှဥ့်

ခ ငာ့့်ခ န
ိ ့်ရစလ က့်

သင့်ယရ ေး

ရဖြ ှင့်ေးရပေးသငာ့့်သည့်။
ဖပသဖခင့်ေးသည့်လည့်ေး

သရ

ဘ

သင့်တန့်ေး၏

အခ က့်မ ဘေးကိို ရပါင့်ေးစပ့်နရ်းတွင့် အကအညီ ဖြစ့်ရစ

လိိုက့်ဖခင့်ေးထက့် ရ

ဘလိုေးရနာက့်လိိုက့်ဖခင့်ေး" ေည််းဖြငာ့့်

သည့်။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် တင်ပင်လ က့် သင့်ယရ ေး

လပ်နဆောင်သင်ရပသည့်။ ဤရခါင့်ေးစဥ့်နှငာ့့် စပ့်လ ဥ့်ေး၍

လိုပ့်ငန့်ေးစဥ့်နှငာ့့် ပာ့ပိိုေးသင့် ကဘေးဖခင့်ေးမျော်းအတွက် ၎င််းတို့က

အပိိုင့်ေး ၃.၃ ရ အရဖခအရနမ ဘေးကိို စိန့်ရခေါ်ဖခင့်ေးနှငာ့့် ၎င့်ေးတိို

တဘဝန့်ရပေးပါ။ ထိိုမှတဆငာ့့် သင်တေ််းသော်းမျော်းအတွက်

နှငာ့့် မည့်သိိုအလိုပ့်လိုပ့်နိိုင့်သည့် ဆနသောအန ကောင််း တွင့်

၎င့်ေးတိ၏
ို
တဘဝန့်ခမှုကိို ခိိုင့်မဘအဘေးရကဘင့်ေးလဘရစပပီေး

ကညာ့့်ရှုနိိုင့်သည့်။

သင့်ယခာ့သညာ့့်အ ဘမ ဘေးကိို အဖခဘေးသမ ဘေးအဘေး ခပေ်လည်
မျှရဝနိိုင့်မှုစွမ့်ေး ည့်ကလည့်ေး

ဖမငာ့့်မဘေးလဘနစမည့်

ဖြစ့်သည့်။

ထိရ ဘက့်ရသဘ ပိုဂိ္ိုလရ
့် ေးဆက့်သွယမ
့် ှုအတွက့် နည့်ေး
လမ့်ေးရကဘင့်ေးမ ဘေး

• ြ တ့်လတ့်တက့်ကကွပပီေး ရဖပဘင့်ေးလနိိုင့်ရသဘ အသ
•

ှင့်ေးလင့်ေးပပီေး တက့်ကကွရသဘ စကဘေးရဖပဘဆိိုမှု

• သင့်တန့်ေးသဘေးတစ့်ဦေးတစ့်ရယဘက့်တည့်ေးကိို မ ဘေးစွဘ
အဘရိုစိိုက့် ကညာ့့်ရှုရနဖခင့်ေးမ ိုိ ေး မဟိုတ့်

သင့်တန့်ေး

သဘေးမ ဘေးကိို ဖြန့်က က့် ကညာ့့်ရှုထဘေးရသဘ မ က့်လိုေး
ခ င့်ေးဆိုမှု

• လက့်နှငာ့့် လက့်ရမဘင့်ေးမ ဘေးဖြငာ့့် ပမခမရသဘ ကိိုယ့်ရန
ဟန့်ထဘေးနှငာ့့် စိတ့်အဘေးထက့်သန့်မှု
Christiansen & Rosenkvist (2005):
Voksenundervisning – formidling i praksis

သင့် ကဘေးသမ ဘေးသည့် မိမိတိို၏ သင့်တန့်ေးသဘေး/သ မ ဘေးရ

သင့် ကဘေးသတစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့် ဤအကကဖပိုခ က့် အဘေးလိုေး

တထစ့်ခ ပိုရသကဘေးက မှတ့်ယစွထင့်ရနနသော အစွွဲမ ဘေး

ကိို

ကိို တိိုက့်ထိုတသ
့် င်ပပီေး အပိိုင့်ေး ၁.၃ တွင့် ရဆွေးရနွေးခာ့သည့်

ကွဖပဘေး ကသညာ့့်အရလ ဘက့် ကွဖပဘေးဖခဘေးနာေးရသဘ ပာ့ပိိုေး

ခွဖခဘေးဆက့်ဆမှုကင့်ေးဖခင့်ေး၊ တန့်ေးတညီမျှမှုနှငာ့့် ထိ ှလွယ့်

သင့် ကဘေးဖခင့်ေး

အိုပ့်စိုမ ဘေး

အရကဘင့်

အ ဘ ဘတိိုင့်ေးသည့် အလွန့်အကျွဖြစ့်နိိုင့်ပပီေး သင့် ကဘေးသ

အထည့်ရြဘ့်သင်သည့်။ အလွန့်အမင််း ရိိုေး ှင့်ေးလွယ့်က

တစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့် သင့်၏ ကျွမ့်ေးက င့်မှုကိို ြွွဲ့ပြိိုေးရစ န့်

ြျက်မ ဘေးကိို ရ ှဘင့် ကဥ့်သငာ့့်ပပီေး သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအော်း

အရကဘင့်ေးဆိုေးနည့်ေးလမ့်ေးမှဘ သင့်၏ အဘေးသဘ ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်

၎င့်ေးတိ၏
ို
ခစဘေးမှုမ ဘေး၊ မတ ကွဖပဘေးရသဘအဖမင့်မ ဘေးကိို

အဘေးနည့်ေးခ က့်မ ဘေးကိို

သတိဖပိုမိ န့်

ဖြစ့်သည့်။

ရြဘ့်ဖပနင်နသော ရန ဘရပေး သငာ့့်ပါသည့်။ အြွွဲ့အတွင့်ေး၌

အစီအစဥ့်မန့်ရနဂ ဘ၊

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့်

လိုပ့်ရြဘ့်

မ က့်စိစိုမှိတ့် ဖငင့်ေးခိုဖခင့်ေး မ ိုိ ေးမဟတ်

ကိိုင့်ြက့်မ ဘေးကိို သင့်၏ ပာ့ပိိုေးသင့် ကဘေးဖခင့်ေး ပိုစအရ ကဘင့်ေး

စနသော

HRBA

အရဖခခမကိို

ွဲ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး

အသိုေးဖပို န့်မဟိုတ့်ပါ။
ပိုစမ ဘေး

ကျွန့်ိုပ့်တအဘေးလ
ိို
ိုေးသည့်
ှိ ကသည့်ကိို

မရမာ့ပါနှငာ့့်။
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၃

၎င့်ေးတိမည့်
ို
သိစဥ့်
ို ေးစဘေးသည့်ကိို ရမေးဖမန့်ေးပါ။ အကဖြတ့်
သိုေးသပ့်ခ က့်မ ဘေးကိို ရသခ ဘစွဘြတ့်ရပှု ပီေး သင့် ကဘေးနည့်ေး

ရသဘ အဖပန့်အလှန့်သင့်ယူနရ်းဝန့်ေးက င့်တစ့်ခိုကိို ြန့်တီေး
ဘတွင့်

အကအညီခြစ်နင်နသော

သင့်ယပာ့ပိိုေးရ ေး

အသစ့်မ ဘေးကိို စမ့်ေးသပ့်ပါ။ သင့် ကဘေးသ တစ့်ဦေးအရနဖြငာ့့်

နည့်ေးလမ့်ေး အရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေးကိို ရအဘက့်ရြဘ့်ဖပပါ ဇယဘေး

မည့်သညာ့့်နည့်ေးမ ဘေးနှငာ့့် ပိုစမ ဘေးသည့် သင့်နှငာ့့် သငာ့့်ရလ ဘ့်

တွင့် တင့်ဖပထဘေးသည့်။

သည့်ကိို

ရတွွဲ့ ှိလဘနိိုင့်သကာ့သိို

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

လိိုအပ့်ခ က့်နှငာ့့် ကိိုက့်ညီ န့်အတွက့်လည့်ေး အကအညီ
ရပေးလိမာ့့်မည့် ဖြစ့်သည့်။
ရမေးခွန့်ေးမ ဘေးကိိုရဖြ ဘတွင့် သင်အနေခြင် "ငါမသိ

ေး"ဟို

ခပေ်နခြ န့်မော အဆင့်ရဖပသည်ကိို အမှတ့် ပါ။ သင့်သည့်
သင့် ကဘေးသသဘဖြစ့်ပပီေး ဗ ဘဒိတ့်ရပေး တန့်ခိိုေး ှင့် မဟိုတ့်
သလိို အလိုေးစိုသိနသော စွယစ
့် ိုက မ့်ေးလည့်ေး မဟိုတ့်ပါ။
ဤအနရ်းကိို နခြရင််း န့် နည့်ေးလမ့်ေးတစ့်ခိုမှဘ -

ောသော

ရပ်အန ကောင််းအရောခြစ်ြွဲပါက - သင်တေ််းသော်းမျော်း
မ

ဆနဒရပါက

နခြနပ်းနင်န ကောင််း

က်

နတောင််းဆခြင််း၊

သမ
ို့ ဟတ် အနခြက ၎င််းတက
ို့ ယ်တင် ရောရေ်နခပောခြင််း
သိမဟို
ို
တ့် အမ်တွင် စဥ့်ေးစဘေးလဘ ကပပီေး ရနာက့်ရနတွင့်
အရဖြရပေး န့် ရတဘင့်ေးဆိိုပါ။ သင်အနေခြင် သင့်တန့်ေး
သဘေးမ ဘေးအော်း သတင့်ေးအခ က့်အလက့်မ ဘေးက စစ့်ရဆေး
လဘ န့် မော ကော်းနိိုင့်ပပီေး သီေးဖခဘေးရခါင့်ေးစဥ့်တစ့်ခိုကိို ဦ်း
တည်နဆွ်းနနွ်းနိိုင့် န့်အတွက့် ကျွမ့်ေးက င့်ပညဘ ှင့် သိိုမ
ဟိုတ့် အဖခဘေးတင့်ဆက့်သမ ဘေးကိို ြိတ့် ကဘေးနိိုင့်သည့်။
အဖပန်အလန် ပပုား

င် က ားဖခင်ားနည်ားလမ်ားမျ ားကု အ ုား

ဖပြုံဖခင်ား
သင်အနေခြင်

သင့်ယရ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ ဘေးနှငာ့့်

ပာ့ပိိုေး

သင့် ကဘေးဖခင့်ေးနည့်ေး နိဿယမ ဘေးကိို ရဖပဘင့်ေးလ အသိုေးဖပို
ခာ့လျှင့် သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ အောရစူ်းစက်မှုက ထေ််းထော်း
နင်ခြင််း၊

၎င့်ေးတိဦ
ို ေးရနှာက့်၏

အစိတ့်အပိိုင့်ေးမ ိုိ ေးစိုကိို

နိိုေး ကဘေးလဘရစကဘ အခြော်းသင် ကော်းနရ်းမျော်းတွင် ပါဝင်
လပ်နဆောင်နစဖခင့်ေးမ ဘေး

ှိနင်သည်။ အပိိုင့်ေး ၁.၃ နှငာ့့် ၁.၄

တွင့် ရဆွေးရနွေးခာ့သညာ့့်အတိိုင့်ေး စကဘေးဝိိုင့်ေးြွွဲ့ ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေး
ကိို ဦ်းတည်သည် အဖပန့်အလှန့် သင့် ကဘေးဖခင့်ေးနည့်ေးလမ့်ေး
မ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုခြင််း၊

အရဖြမ ဘေးနှငာ့့် သတင့်ေးအခ က့်

အလက့်မ ဘေး ှဘရြွ ဘတွင့် သင့်ယသမ ဘေးအော်း လက့်ရတွွဲ့
အရတွွဲ့အကကိုမ ဘေးခြင်

ပာ့ပိိုေးရပေးခြင််း

စသည့်တိိုသည့်

လူ့အခွငာ့့်အရ ေးပညဘရ ေး ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ ဘေးနှငာ့့် တန့်ြိိုေးမ ဘေး
ှိရအဘင့်

ကညီပာ့ပိိုေးနပ်းသည့်။

အခပျုသန

ောရဆဘင့်
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အဖပန်အလန် ပပုား

င် က ားဖခင်ားနည်ားလမ်ားမျ ား

မည့်သည့်

မည့်သညာ့့်အခ န
ိ ့်နှငာ့့် မည့်သညာ့့်အတွက့်ရ ကဘငာ့့်

မည့်သိို

ဖပန့်လည့် ှင့်ေးလင့်ေးရြဘ့်ဖပဖခင့်ေး

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးက ှင့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး မရဖပဘဆိို

သင့်တန့်ေးသဘေးရဖပဘခာ့သည့်ကိို သင့်၏

(Paraphrasing)

ရသဘအခါ အသိုေးဝင့်သည့်။

ကိိုယ့်ပိိုင့်စကဘေးလိုေးမ ဘေးကိို အသိုေးဖပိုလ က့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို က ယ့်က ယ့်ဖပန့်ဖပန့် ရတွေးရခေါ်

ဖပန့်လည့်ရဖပဘဆိိုပါ။ သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

ဘတွင့် အကအညီရပေးသည့်။
အခ က့်မ ဘေးကိို

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးအရနဖြငာ့့် သင့်ယရ ေးအခ က့်မ ဘေး

တဖပန့်
ို ခ က့်ကိို ကညာ့့်ပါ။
“ဒါ

ဘကိို ရဖပဘခ င့်တဘလဆိိုရတဘာ့…”

ပိိုမိိုရလေးနက့်ရစဖခင့်ေး (Deepen ကိို ှင့်ေးလင့်ေး ဘတွင့် အခက့်အခ ကကိုရနခ န
ိ ့်၌

“ဒီအရ ကဘင့်ေးအ ဘကိို ထပ့်ပပီေး

points)

အသိုေးဝင့်သည့်။ ဖပန့်လည့် ှင့်ေးလင့်ေးရြဘ့်ဖပဖခင့်ေးနှငာ့့်

ပိိုရဖပဘဖပနိိုင့်မလဘေး...”

အတသိုေးရလာ့ ှိသည့်။

“အာ့ဒီလိိုမင့်ေးဆိိုလိိုခ င့်တဘလဘေး...?”

ယို ကည့်မှုတည့်ရဆဘက့်ပါ။

ပိုမှန့်အသ၊ ကိိုယ့်ရနဟန့်ထဘေးဖြငာ့့် နခပော

ပာ့ပိိုေးသင့် ကဘေးသ၏ သမဘသမတ့်က မှုကိို အစဖပို ဘ

ကော်းသ၏ စကဘေးလိုေးအတိအက အတင််း

တွင့် ကညီရပေးသည့်။

ဖပန့်လည့်ရဖပဘဆိိုပါ။ မည့်သညာ့့် စကဘေးလိုေး

ပို ိပ့်တဖပိုဖခင့်ေး (Mirroring)

သိုေးနှုန့်ေးခာ့သည့်ဖြစ့်ရစ အသရန အသထဘေး
မော ရနွေးရထွေးြွယ်ရပပီေး လက့်ခ နိိုင့်ြွယ် ှိ
ရအဘင့် ထိန့်ေးသိမ့်ေးရဖပဘဆိပ
ို ါ။
အဘေးရပေးပာ့ပိိုေးဖခင့်ေး

ရဆွေးရနွေးမှုအစပိိုင့်ေး၌ အသိုေးဝင့်သည့်။

“အဖခဘေး

ယ့်သမှဘရ ဘ အကကဉဘဏ့် ှိ

(Encouraging)

ပါဝင့် န့် ှက့် ွွဲ့ရနသမ ဘေးကိို ကညီနိိုင့်သည့်။

ရနသလ?”

မည့်သတစ့်ဦေးတစ့်ရယဘက့်ကိိုမျှ ကွက့်ကွက့်

“အမ ိုိ ေးသမီေးရတွကကီေး

ကွင့်ေးကွင့်ေး ရပေါ်လွင့်ရအဘင့် မဆက့်ဆမိပါရစနှငာ့့်။

တယ့်၊ အမ ိုိ ေးသဘေးရတွ ွဲ့ စကဘေးသကိို

စကဘေးရဖပဘ ရန

နာေးရထဘင့် က ရအဘင့်”
“
ည့် ွယ့်ခ က့် ှိ ှိ
တိတဆ
့် ိတ့်ဖခင့်ေး (Intentional

ယ့်သကမ ဘေး ဥပမဘ၁ခို ရပေးနိိုင့်သလ?”

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို ၎င့်ေးတိ၏
ို အရတွေးမ ဘေးကိို

စကကန့်အနည့်ေးငယ့် ကဘရအဘင့် မည့်သည့်

စိုစည့်ေး န့် အခ န
ိ ့်ရပေးပါ။

မျှ မရဖပဘဆိို

silence)

တိတ့်ဆိတ့်ရနစဥ့်တွင့်

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးနှငာ့့် မ က့်လိုေးခ င့်ေးဆိုပပီေး
ကိိုယ့်ရနဟန့်ထဘေး အသငာ့့် ှိရန မည့်။
သင့်တန့်ေးသဘေးတစ့်ဦေးကိို စကဘေးရဖပဘသည့်
ကိို ရစဘငာ့့်ရနလျှင့် သင့်၏ လက့်ကိို
ရဖမြှဘက့်လ က့် အဖခဘေးသမ ဘေး စကဘေးရဖပဘ
ဆိိုရနသည့်ကိို ပ့်ခိိုင့်ေးပါ။

ဦေးရနှာက့်မိုန့်တိိုင့်ေးဆင့်ဖခင့်ေး

ရဆွေးရနွေးဖခင့်ေးမ ှိရသေး

အကကဉဘဏ့်စဘ င့်ေးကိို လ င့် လိုပ့် မညာ့့်တဘဝန့်ကိို တိတက
ိ က ရြဘ့်ဖပ

(Brainstorming)

လ င့်ဖမန့်ဖမန့် ဖပိုလိုပ့် ဘတွင့် ကညီရပေးသည့်။

ခ က့်နှငာ့့်အတ အစဖပိုပါ၊ ဥပမဘ - ရကဘင့်ေး

ဖပန့်လည့် ှင့်ေးလင့်ေးရြဘ့်ဖပဖခင့်ေးနှငာ့့်

က ိုိ ေးမ ဘေးနှင့်ာ့

ပို ိပ့်တဖပိုဖခင့်ေးတိဖြငာ့
ို ့် ရပါင့်ေးစပ့်နိိုင့်သည့်။

ရ တွက့်ပါ။

ဆိိုက ိုိ ေးမ ဘေးကိို

စတင့်

ရဝြန့်ထင့်ဖမင့်ခ က့်ကိို ဆိိုင့်ေးငာ့ထဘေးပါ။
“သင့်တန့်ေးသဘေးတိိုင့်ေး

ကိိုယအ
ာ့့် ဖမင့်ကိို

ရြဘ့်ဖပတဘမ ိုိ ေး လိိုခ င့်ပါတယ့်”
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အစိုအပိုကိို ဆငာ့့်စီထဘေးဖခင့်ေး

လအရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေးမ ရဖပဘဆိိုလိိုရသဘအခါ အလှညာ့့် “ရဆွေးရနွေးလိိုသမ ဘေးအဘေးလိုေး လက့်ရထဘင့်

(Stacking)

က ရပေးဖခင့်ေးမ ိုိ ေး

ဖပိုလိုပ့်ကညီနိိုင့်သည့်။

လမ ဘေးကိို နိိုင့်ပါသလဘေး?”

မည်သည်အြျေ်တွင် ၎င့်ေးတိို ရဖပဘဆိို မည့်ကိို သိ “နမောင်ဖြ , မင့်ေးကအ င့်၊ နမောင်မ က
ရအဘင့် လိုပ့်ရဆဘင့်ပါ။

ဒိုတိယရဖပဘ မယ့်။
အဖခဘေးရဖပဘခ င့်တာ့သရ ဘ ှိရသေးလဘေး?”

ရဖခ ဘရကဘက့်ဖခင့်ေး

အရတွေးမ ိုိ ေးစိုကိို လမ့်ေးရ ကဘင့်ေးဖပို ရဖခ ဘရကဘက့်ပါ။ “ငါတိိုမှဘ

(Tracking)

ရခါင့်ေးစဥ့်၏

ရဖပဘဆိိုရဆွေးရနွေး မယ့်ာ့

အရ ကဘင့်ေးအ ဘအရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေးကိို အရ ကဘင့်ေးအ ဘ ရတဘ့်ရတဘ့်မ ဘေးမ ဘေး ှိရန

ရဆွေးရနွေးနိိုင့်ပပီေး အဘေးလိုေးအဘေး တန့်ေးတညီတ ဆက့်ဆ ပို တယ့်၊ တစ့်ခိုက…. အရ ကဘင့်ေး၊ ရနာက့်
သည့်ကိို ဖပသ ဘရ ဘက့်သည့်။

တစ့်ခိုက …. အရ ကဘင့်ေး၊ ဟိုတ့်တယ့်
မဟိုတ့်လဘေး?”

က့်ညီဖခင့်ေး (Balancing)

အဖခဘေးသမ ဘေး၏

ရှုရထဘငာ့့်အဖမင့်မ ဘေးကိို

ရမေးဖခင့်ေး “

ယ့်သူ့ဆီမှဘမ ဘေး

တဖခဘေးအဖမင့်

ှိဦေး

အဘေးဖြငာ့့် အလှညာ့့်က ရဆွေးရနွေးမှုမ ဘေး လိုပ့်ရဆဘင့် ဘ မလဘေး?”
တွင့် ကညီနိိုင့်သည့်။

“ဒါကိို တဖခဘေးနည့်ေးနမ ဘေး ဖမင့်မိ ကရသေး
လဘေး?”

ိုတညီမှုအတွက့်

သရ

ဘမတညီသညာ့့် နယ့်ပယ့်မ ဘေးကိို ရသခ ဘ

နာေးရထဘင့်ဖခင့်ေး (Listening

မှတ့်ပါ၊

သရ

ဘတညီသညာ့့်

နယ့်ပယ့်မ ဘေးကိို

for

စေးစိိုက့်ပါ။

Common

ရဆဘက့်နိိုင့်ရသဘ အ ဘကိို ဖပသပါ။

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးတွင့်

ိုတည့်

“တစ့်ြက့်စီကရန ငါ ကဘေးခာ့တာ့အ ဘ
ရတွကိို အနှစ့်ခ ိုပ့်ပါ ရစ…”
“ငါသရ

ဘမတညီမှု ရတဘ့်ရတဘ့်

မ ဘေးမ ဘေး ကဘေးခာ့သလိို သရ

Ground)

ဘတမှု

ရတွလည့်ေး ကဘေးခာ့တယ့်”။
“ဒါကရတဘာ့…ငါ ကဘေးခာ့တဘ မှန့် ွဲ့လဘေး
ကွဘ?”

ခဏတစ့်ဖြိုတ့် ပွ ပ့်ရပေးဖခင့်ေး

သင့်ယမှုဝန့်ေးက င့်တွင့် သရ

(Time out)

စိတ့်နှင့်ာ့ ဆိိုေးရသဘတိုဖပန့်ခ က့်မ ဘေးကိို အသိ အမှတ့်ဖပို
လ က့် ရဖပဘဆိိုခွငာ့့်ရပေးပါ။

ဘမတညီမှုမ ဘေး၊

န့်လိို “အခန့်ေးထမှဘ သရ
ှိရနတယ့်လိို

ငါခစဘေး တယ့်။

ဒါဟဘ

န့်လိိုစိတ့်ကိို ကိိုင့်တွယ့် ဒီအရ ကဘင့်ေးရ ကဘငာ့့်ဖြစ့်တဘလိို

ရဖြ ှင့်ေးလ က့် ရလ ဘာ့ခ ကဘ စနစ့်တက ပြိိုြ က့်ပပီေး မင့်ေးထင့်လဘေး?”
သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေးကိို

ဘမတမှု/ ရဒါသရတွ

“ငါ ကဘေးတဘက

တစ့်

ဆက့်လက့်သင့်ယ န့် ရယဘက့်က ရအ လိိုရဖပဘပပီေး ရနာက့်တစ့်

ရတဘင့်ေးဆိိုပါ။

ရယဘက့်က
လဘေး?”
သရ

ီလရဖပဘတယ့်
ိို
- အာ့ဒါဟိုတ့်
“ငါတိို

ဘတြိို

ဘလိုပ့်သငာ့့်သလ?

ှိလဘေး?” “ငါတိို

ယ့်လိို

ရ ှွဲ့ဆက့်သွဘေးလိို မလ?”

၃.၃ စေ်ရခေါ်မှုအခက်အခွဲမ ောေးနှင် ၎င်ေးတုံို့အောေး မည်ကွဲသုံို့

သည်အန ကောင််း

ကုံင်တွယ်ရဖြ ှင်ေးမည်ေည်ေး။

နတောင််းဆလောနင်သည်။ လူူ့အြွင်အနရ်းသည် ကျွန်ပ်တို့

လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းသည်

ောသောရပ်

အမျော်းစ

ရှုပ်နထွ်းလနသော

လက်ြထော်းနသော စနှုေ််းမျော်းနင် ေက်ေက်ေွဲေွဲ ပတ်သက်

သင် ကော်းခြင််းထက် ပ၍ စေ်နြေါ်မှုမျော်း ရသည်။ လူူ့

နေကော

သန

သင်တေ််းသော်းမျော်း၏

ောသ

ောဝ၊ ယဉ်နကျ်းမှု ကွွဲခပော်းခြင််း အန ကောင််း

အနခြမျော်းလည််း

ြစော်းြျက်မျော်းနင်

ထင်ခမင်ြျက်မျော်းပါဝင်ဖပ်း

ကမ္ောနရ်းရောအခမင်မျော်း

နင်

ကွဲသို့ ြက်ြွဲဖပ်း အနခြြကျနသော နမ်းြွေ််းမျော်း ရလောနင်

ကကျုတင်နတွ်းဆြျက်မျော်း အတွက်လည််း အနလ်းအေက်

ဖပ်း မည်သည်န ကောင် အြွင်အနရ်းမျော်း ခငင််းပယ်ခြင််းြရ

စေ်နြေါ်မှု ှိနင်သည်။
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ရလောဒ်အနေခြင် လူ့ြွင်အနရ်းပညောနရ်းသည့် အမေ််းပါ

နခြရင််းနင်သည်က

နသော အနြျ အတင်နဆွ်းနနွ်းပွွဲမျော်းအခြစ် အလွယ်တကူ

ခြစ်သည်။

နခပောင််းလွဲနစနင်သကွဲသို့

သင်တေ််းနပ်းသူ

အကကခပျုြျက်မျော်း

နပ်းသွော်းမည်

အနေခြင်

ပဂ္လက စေ်နြေါ်ခြင််းနင် လွှမ််းမ်းခြင််းက ကကျုနတွွံ့နင်ကော
ြစော်းြျက်မျော်းက အောတရ ခြစ်နစနင်သည်။ ၎င််းသည်

အခ ေ်မှေ်မှုကုံ မရလေးစောေးဖခင်ေးအရပေါ် ဖပေ်လည်တို့ုံဖပေ်နုံင်

သင်တေ််းနပ်းသူအော်း မဆီရလ ော်ရသော ဖပေ်လည်တုံေို့်ဖပေ်

ရသော အကကဖပြုခ က်မ ောေး

ေည်ေးမ ောေးက ခပျုလပ်နစနင်သည်။ ဥပမောအော်းခြင်

• အခငင််းပွော်းြွယ် ကစစရပ်မျော်းက နြော်ခပနဆွ်းနနွ်းရေ်

• အပ်စက အြျေ်မေ်မှုနင် ပတ်သက်နသော စည််းမျဉ််း

တွေို့်ဆတ်နေခြင််း - ဥပမောအော်းခြင် ကျော်း၊မ ကဏ္ဍမျော်း

တစ်ြြျမတ်ရေ် အြေ််း (၄) တွင် ပါရနသော အရဖခခ

နင် တောဝေ်ရမှုမျော်းအန ကောင််း၊ လင်တူ ခ စ့်သူမျော်း

စည်ေးမ ဉ်ေးမ ောေး၊ လုံပ်ရဆောင်ခ က်မ ောေး က သန

ကွဲသို့

နေသည်အြျေ်တွင် ကူညခြင််း။

အပ်စမျော်း၏

အြွင်အနရ်းမျော်းအန ကောင််း

ောတူ

စသည်ခြင် ခပင််းထေ်နသော ြစော်းြျက်မျော်းခြစ်နစနင်

• အြျေ်မနရောက်ရခြင််းနင် အစအစဉ်ဇယော်း/ ော်းြျေ်

သည် ြွွဲခြော်း ဆက်ဆမှုဆေို့်ကျင်ခြင််း နင် သောတူညမျှ

မျော်းက နလ်းစော်းခြင််းခြင် ေမူောခပ ခြစ်နစသည်။

မှုရခြင််းတိိုအနပေါ် နဆွ်းနနွ်းမှုမျော်း။

ပထမဦေးဆိုေးနေို့၌ သင်တေ််းမစြင် အကကျု မေစ် ၃၀

• အခငင််းပွော်းြွယ်

ကစစရပ်မျော်းက

သင် ကော်းနရ်းမူမျော်းက

နရောင်နင်နစရေ်

တစ်ြက်တည််း

သင် ကော်း

နဆွ်းနနွ်းခြင််းေည််းခြင် အလျင်အခမေ် ခပျုလပ်ခြင််း။

• အြက်အြွဲရနင်နသော သင်တေ််းသော်းမျော်းက တစ်ဦေး
ြျင််း ြွွဲထော်းခြင််း၊ လ်းဝနှုတ်ပတ်နေနစခြင််းခြင် ြနပ်
ထော်း နင်ရေ် ၎င််းတ၏
ို့ အင်အော်းသ်းဖပ်း နခြရင််းခြင််း။

နစောကော

နရောက်ရရဖပ်း

စော်းပွွဲမျော်းနပေါ်တွင်

လက်ကမ််း စောရွက်မျော်းထော်းဖပ်း ပါဝါပွျုင် projector
က လည််း ြွင်ထော်းကော သင်ြေ််းစောမျော်းမစြင်တွင်
အော်းလ်း အဆင်သင်ခြစ်နေရမည်။
• သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် သင်ြေ််းစော၏ အစတွင်
နရောက်ရရေ် လအပ်သည်မော အနရ်းကက်းန ကောင််း
သရမည်ခြစ်သခြင်

လူစသည်အထ

နစောင်ဆင််း

အဆပါ ခပေ်လည်တေို့်ခပေ်ေည််းမျော်းက အနလ်းအနက့်

ခြင််းက နရောင် ကဉ်ပါ။ အကယ်၍ နစောင်ြွဲပါက

ထော်း

မတ်ထော်းရမည်မော

၎င််းတသ
ို့ ည် နောက်တစ်နေို့ သမ
ို့ ဟတ် နောက်

လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းသည် မတူကွွဲလန
ွွဲ သော ထင်ခမင်

သင်ြေ််းစော တွင်လည််း နောက်ကျမ လောလမ်မည်

ြျက်မျော်းက

ခြစ်သည်။

နရောင်ရော်းရမည်ခြစ်သည်။
လက်ြခြင််းနင်

၎င််းထင်ခမင်ြျက်မျော်းက

နဆွ်းနနွ်းရေ် ကျွမ််းကျင်မှုတည်နဆောက်နပ်းခြင််း ဆိိုသညာ့့်

• ော်းြျေ်မနပ်းမီတွင် သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း မည်

အန ကောင််း ခြစ်သည်။ ၎င််းတို့သည် အခပည်ခပည်ဆင်ရော

သည်အြျေ်

လူူ့အြွင်အနရ်းစနှုေ််းမျော်းနင် အရဖခခမမျော်း အနပေါ် အနခြ

န ကညဘနပ်းရေ် အထူ်းသတထော်းရမည်။ အြျေ်က

ခပျုထော်းသည်။ ၎င််းတို့အော်း တဆက်တည််း တ်းတက်

လူတင််း ကော်းနင်နအောင်

စေ်နြေါ် ကရဖပ်း ဆက်လက်၍လည််း တ်းတက် စေ်နြေါ်မှု

စကကူ ကော်းြျပ်ရည်မျော်း၊ သမ
ို့ ဟတ် သင်ပေ််းနပေါ်

ရသင်န ကောင််း လက်ြရသည်။

တွင် နရ်းသော်းထော်းရမည်။

ြနင်စွမ််းအော်း ြနပ်ရေ်

ကကျု်းစော်းမည်အစော်း သင်ကယ်တင်သတခပျု ရင်ဆင်သင်
ဖပ်း အခပျုသန
ခပေ်လည်

ော နခပောင််းလွယ် ခပင်လွယ်နသောေည််းခြင်

အြေ််းတွင််းသို့

ခပေ်လောရမည်က

န ကညောရမည်ခြစ်ဖပ်း

• ရနာက်ော်းြျေ်/နောက်နေို့တွင် မည်သည်က လပ်
နဆောင်မညာ့့်အရ ကဘင့်ေး

သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း

တေို့်ခပေ်နခြရင််းနင်သည်။

ဤအြေ််းတွင်

နခပောခပထဘေး ရမည်။ သမ
ို့ သော ၎င််းတို့သည် နောက်

လူူ့အြွင်အနရ်းပညောနရ်းအစအစဉ်မျော်း

စမြေို့်ြွွဲရော၌

နေို့လောရေ်အတွက် စတ်ဝင်တစော်း ခြစ်နစနင်သည်

နတွွံ့ကကျုနင်သည် အြျျုွံ့နသော နယ
တင်ခပသွော်းဖပ်း

၎င််းတို့အော်း

ိုယျ စေ်နြေါ်မှုမျော်းက
မည်သို့

အရောက သနစမည်ခြစ်သည်။

ကင်တွယ်

79

၃

• သင်တေ််းသော်းမျော်းနင်

စပ်လျဉ််းနသော

ကစစ

တခို့ ပေ်ခြင််း စသည်ခြင် ရင်ဆင်နတွွံ့ကကျုနင်သည်။ ထ

အော်းလ်းက သတခပျုပါ၊ သင်တေ််းအစအစဉ်သည်

ေည််းတူ သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် သင်အော်း အရမ််းခမေ်

၎င််းတ၏
ို့

လွေ််းခြင််း၊ သင်ယူနရ်းေည််းလမ််းမျော်း မနခပောင််းလွဲခြင််း

လအပ်ြျက်မျော်းက

ဦေးတည်ခြင််းမရ

ဖြစ့်ရနပါသလော်း? အလွေ် နယ

ိုယ

ဖြစ့်လွေ််း

သမ
ို့ ဟတ် အသ်းခပျုနသော ေည််းလမ််းမျော်းသည် အြွွဲွံ့မျော်း

ရနပါသလော်း သမ
ို့ ဟတ် အလွေ်ြက်ြွဲဖပ်း စေ်နြေါ်

အတွက် အြက်အြွဲခြစ်နစခြင််း စသည် အြျက်မျော်းခြင်

မှုခြစ်နစသလော်း?

လည််း ခပေ်လည်တေို့်ခပေ်နင်သည်။ နအောက်ပါဇယော်းတွင်

၎င််းတို့သည်

မလခြျုန ကောင််း

ြစော်းနေသလော်း? သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ စတ်ဝင်စော်း

သင်ယူနရ်း

မှုမျော်းနင်

စပ်လျဉ််း၍ အကကခပျုြျက်မျော်း နတွွံ့နင်သည်။

လအပ်ြျက်မျော်းက

ဦေးတည်နင်ရေ်

ြနင်စွမ််းအော်းက

ခပေ်လည်တေို့်ခပေ်ပနင်

အထူ်းကကျု်းစော်းရသည်။
• မမ သင် ကော်းနရ်းေည််းလမ််းမျော်းနင် ပပ်းကူညခြင််း
ပစမျော်းအော်း နခပောင််းလွဲရသည်။

သင်ယူရ ေးခနုံင်စွမ်ေးအောေးကုံ

ဖပေ်လည်တုံေို့်ဖပေ်ပုံနှင်

စပ်လ ဉ်ေး၍ အကကဖပြုခ က်မ ောေး

သင်ယူရ ေး ခနုံင်စွမ်ေးအောေး/ သင်ယူနုံင်စွမ်ေး

မမကယ်မမ

တစ်ြါတစ်ရ သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းသည် သင်တေ််းသော်း

ပညောနရ်းသည်

မတူကွွဲလန
ွွဲ သော

မျော်းအ ကော်း

သင်ယူနရ်းအနပေါ်

ြနင်စွမ််းက

လက်ြခြင််းနင်

၎င််းထင်ခမင်ြျက်မျော်းက

ရက်ခြစ်နစ၊

သွယဝ
် က်၍ခြစ်နစ

နတွွံ့ကကိုရလမ်မည်။

တက်

သတထော်းရမည်မော

ကျွမ််းကျင်မှုတည်နဆောက်နပ်းခြင််း

ဥပမောအော်းခြင် သင်တေ််းနပ်းသူ၏ သင်ယူနရ်း အြျက်

သည်။

မျော်း သမ
ို့ ဟတ် ရှုနထောင်မျော်းအော်း ဆက်တက် နမ်းြွေ််း

•

ြနင်စွမ််းအော်း

အော်းလ်းက

လူူ့အြွင်အနရ်း
ထင်ခမင်ြျက်မျော်းက
နဆွ်းနနွ်းရေ်

အန ကောင််း
မခြစ်မနေ

အနနာင်

ထတ်ခြင််း၊ လပ်နဆောင်ြျက်မျော်းတွင် ပါဝင် လပ်နဆောင်

အယက်အဟေို့်အတော်းခြစ်နစရေ်မလနပ။

ရေ် ရလောနသောအြါ နခြတရွတ်ဆွွဲနေခြင််း/ တေို့်ဆင််းနေ

အော်းလ်းက သန

ခြင််းနင် သင် ကော်းနရ်းေည််းလမ််း၏ အဆင်တေ်ြ်း အရပေါ်

ခြစ်

အရော

ောတူ လက်ြရေ် မလအပ်နပ။

• ြနင်စွမ််းအနပေါ် အခပျုသန

ောဆေ်စွော ဥပမောအရန

သသယမျော်း ှိရ ကဘင့်ေးက ထင့် ှဘေးစွော နြော်ခပခြင််း စသည်

ခြင် အေည််းဆ်း သင်တေ််းသော်းမျော်း တက်တက်

ခြင်

ကကွကကွခြစ်နေခြင််းက

နတွွံ့ကကျုနင်သည်။

လက်နတွွံ့

သင် ကော်းနရ်းအစအစဉ်၏

အပင််းမျော်းအနပေါ်တွင်လည််း

သင်ယူနရ်း

ဆက်တက်

ခပေ်လည်

နခြရင််း

တ်းတက်မှုတွင်လည််း

အော်းအခြစ်

နခပောင််းလွဲ အသ်းခပျုနင်သည်။

နဝြေ်တက်ြက်မှုမျော်း၊ ဥပမောအော်းခြင် ော်းြျေ်မျော်းတွင်
အေည််းငယ် ကေို့် ကောမှုမျော်းရခြင််း၊

နတွ်းနတောရမည်ခြစ်ဖပ်း

•

အြေ််း (၄) ရ နရြွဲဖြျုြွွဲေည််း (ice-breakers)က

နပ်းရမည် ခပသောမျော်းရခြင််း သမ
ို့ ဟတ် စောရွက်မျော်းက

သ်းပါ။ အြွွဲွံ့မျော်းအော်း တစ်ဦေးနှငာ့့်တစ့်ဦေး သက့်ရသဘငာ့့်

မည်သို့

သက့်သဘရရစမည် အြွွဲွံ့မျော်းြွွဲရေ် နင် နောက်ပင််း

ခမေ်ဆေ်နအောင်နဝငခြင််း

စသည်တို့အနပေါ်

သန

နဝြေ်မှုမျော်းခြင်လည််း ဖပဿနာမ ဘေး ဖြစ့်နိိုင့်သည်။
ဤသိဖြစ့်
ို
သည့်ာ့

အန ကောင််းရင််းမျော်းသည်

ခြစ်နင်သည်။ လူူ့အြွင်အနရ်း

မျော်းစွော

•

မျော်းက

ကော သင်ယူသူမျော်း၏ ကမ္ောအခမင်၊ သမ
ို့ ဟတ် အခြော်း
ရသည့်ဆိိုရသဘ ၎င််းတြ
ို့ စော်းြျက်မျော်းက သင်အော်းနြော်ခပ
နစလခြင််း၊ သမ
ို့ ဟတ် အလပ်ရ ခပဿောက ခပေ်လည်

အြေ််း (၄) ရ အနခြြစည််းမျဉ််းမျော်းက အသ်းခပျုပါ။
လပ်နဆောင်ြျက်မျော်းနင် မတူကွွဲခပော်းနသော အခမင်

ောသောရပ် ခြစ်နင်

နသောအနခြအနေတွင် တဆင်ေမ်သူမျော်းအခြစ် ဆက်ဆြ

နပေါ်လောခြင််းအတွက့်

အသ်းခပျုနိိုင့်နသော လပ်နဆောင်ြျက်မျော်း။

ောသောရပ်သည်ပင် ပါဝင်

သူမျော်းအတွက် စေ်နြေါ်မှုရနင်နသော

ောထော်းကွွဲလမ
ွွဲ ှုမျော်း

သန
•

နလ်းစော်းခြင််းနင်စပ်လျဉ််း၍

အပ်စမျော်းမ

ော တူထော်းသည် အြျက်မျော်း။

ြနင်စွမ််းက သတခပျုမဖပ်း ရင်ဆင်နခြရင််းပါ။ ဥပမော
အော်းခြင် စောသင်ြေ််းတွင် တင််းမောမှုမျော်းက မမြစော်း
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န ကောင််းနခပောနင်နသော အြျေ်တစ်ြရနအောင် ခပျု
လပ်ခြင််း၊
သန

ောထော်းကွွဲလွွဲဖခင့်ေးသည့်

နခပောပါ၊

•

•

ထင်ခမင်ြျက်မျော်းက
သမ
ို့ ဟတ်

နြော်ထတ်ဖပ်း

အဆင်နခပန ကောင််း

ခပဿောက

နခြရင််းရေ်

စွမ်ေး ည်အဆင်မ ောေးနှင် ပေါဝင်လုံပ်ရဆောင်ဖခင်ေး ရလ ောက
လောဖခင်ေး
သင်တေ််းနပ်းသူသည်
အဆင်မျော်း

သင့်တန့်ေးသဘေးမ ဘေး၏

နလျောကျလောခြင််းနင်

စွမ််းရည်

နဆွ်းနနွ်းမှုမ ဘေး၊

ကူညလက ကူညနင်သည်။ (အပင််း ၃.၂ တွင်

လပ်နဆောင်ြျက်မျော်းတွင် ပါဝင်လပ်နဆောင်မှု ေည််းလော

ကည်ပါ)

ခြင််းတိက
ို
အြျေ်တင််း နတွွံ့ကကျုနင်သည်။ အထူ်းသခြင်

ပညောနရ်းသင် ကော်းေည််းအသစ်မျော်း သမ
ို့ ဟတ် ပပ်း

လူကက်းမျော်း

သင် ကော်းခြင််းပစမျော်းက

နေနလမရခြင််း၊

ရောနြွပါ။

သမ
ို့ ဟတ်

အြို့

စောသင်ြေ််းတွင်

အြျေ်အ ကောကက်း

နြါင််းစဉ်မောလည််း

အသစ်ခြစ်ကော

သင် ကော်းေည််းအသစ်မျော်းအတွက် သမ
ို့ ဟတ် ပပ်း

စေ်နြေါ်မှု ခြစ်နေတတ်ခြင််းသည် သ

ောဝပင်ခြစ်သည်။

သင် ကော်းခြင််းလွှွဲယန
ူ င်ရေ်အတွက်

သင်တေ််းသော်းမျော်း အနေခြင်လည််း မရင််းန်းနသောသူမျော်း၊

သင်တေ််းသော်း

မျော်းအော်း နမ်းခမေ််းပါ။

မြင်

အကယ်၍ သင်တေ််းသော်းတစ်ဦေးသည် သင်ယူနရ်း

ဆက်ဆ နခပောဆနေရခြင််းန ကောင်လည််း ခြစ်နင်သည်။

ခြစ်စဉ်က

ပမေ်လပ်ရ်းလပ်စဉ်အတင််း ဆက်လက် လပ်နဆောင်ခြင််း

ဆက်လက်တော်းဆ်းနေလျှင်

သင်တေ််းသော်းနင်

လူြျင််းနတွွံ့

အဆပါ

စကော်းနခပောကော

ောသောမဟတ်နသော

ဒတယ

ောသောစကော်းခြင်

သည် သင်နင် သင်တေ််းသော်းမျော်း၏ အြျေ်က အလဟ

အြက်အြွဲမျော်းက နြော်ထတ်ပါ၊ နခြရင််းြျက်မျော်း

ခြစ်နစနင်ရသဘရ ကဘငာ့့်

နတောင််းပါ၊ သင်ယူနရ်းပတ်ဝေ််းကျင်တ်းတက် နစ

ရတဘာ့

ရေ်

ဖပန့်လည့်ပါဝင် လပ်နဆောင်ခြင််းအရပေါ် ရင်ဆင်နခြရင််း

၎င််းအနေခြင်

ကူညနပ်းနင်နသောေည််းလမ််း

မျော်းက နဆွ်းနနွ်းပါ။

ွဲ

ပိုမှန့်သိုေးရနက ေည််းကမသ်း

ကျဆင််းလောနသော

စွမ််းရည်အဆင်မျော်းနင်

နင်နရ်းကသော ကကျု်းစော်းလိုပ့်ရဆဘင့်သင်သည်။ တစ်ြက်
တွင် ပါဝင်သူမျော်းသည် တက်ကကွစွဘ စကော်းမျော်းနေခာ့ပပီေး
အလပ်တောဝေ်ဆင်ရော စည််းကမ််းြျက်မျော်းက ော်းမလည်

အခ ေ်မှေ်မှုကုံ မရလေးစောေးဖခင်ေး
တစ်ြါတစ်ရတွင် သင်တေ််းသော်းမျော်းသည် အြျေ်ဇယော်း
က မနလ်းစော်း ကနြျ။ သင်တေ််းအစတွင် နရောက်ရေ်
ပျက်ကွက်ခြင််း၊ ော်းြျေ်တွင် နောက်ကျမ ခပေ်လောခြင််း၊
အတေ််းနစောခပေ်ခြင််း သမ
ို့ ဟတ် အတေ််းမတက်ခြင််းမျော်း
ရ ကသည်။ ထအြါ သင်တေ််းနပ်းသူသည် သတ်မတ်
နြော်ထတ်ထော်းသည် သင်ယူနရ်းအြျက်မျော်းက နရောက်
ရေ် စစဉ်ထော်းနသော်လည််း အြျေ်မရခြစ်ကော အဆိုေးတွင့်
သင် ကော်းနရ်းခြစ်စဉ်က အဟေို့်အတော်း ခြစ်နစနင်သည်။
ထခို့ ပင်

သင်တေ််းသော်းမျော်းနင်

တင်ခပရင််းလင််းခြင််း

အတွက်လည််း အဟေို့်အတော်း ခြစ်နစနင်ဖပ်း သင်ယူနရ်း
ခြစ်စဉ်အနပေါ်ထော်း ှိနသော သန

ောထော်းအခမင်မျော်း အ

တွက် နလ်းေက်မှုနင် တောဝေ်ြမှုတိို ကင််းမွဲနစသည်။
ယခင့်စဘမ က့်နှာပါဇယော်းတွင်

အြျေ်

မနလ်းစော်းခြင််း

အတွက် နခြရင််းပ ေည််းလမ််းမျော်းက နတွွံ့နင်သည်။

ဖြစ့်ရနလ က့်

လပ်နဆောင်ြျက်

စတင့်လပ်ရဆဘင့်ရေ်

အြျေ် ကော နေနင်သည်။ ထအြါတွင် အြွွဲွံ့အော်း အလပ်
တောဝေ်ဆင်ရော စည််းကမ််းြျက်မျော်းက ခပေ်လည်နခပောခပ
ကော ရင််းလင််းမှုရ/မရက နမ်းခမေ််းရသည်။

နအောက်ပါ

ဇယော်းတွင် စွမ််းရည်နင် ပါဝင်လှုပ်နဆောင်ခြင််း ကျဆင််း
လောခြင််း အပါအဝင် အခြော်းနသောအနခြအနေမျော်းအတွက်
နခြရင််းပေည််းလမ််းမျော်းက နြော်ခပထော်းသည်။
ပေါဝင်လှုပ်ရဆောင်ဖခင်ေးက ဆင်ေးလောဖခင်ေးအတွက် ရဖြ ှင်ေးပုံ
ေည်ေးလမ်ေးမ ောေး
•

ော်းြျေ်နပ်းပါ။ စောသင်ြေ််းထွဲသို့ ခပင်ပမ လတ်ဆတ့်
နသော နလမျော်း ဝင်လောနအောင်ခပျုလပ်ပါ။

•

ခြစ်နင်ပါက

(ရည်လျော်းနသော

သင်ြေ််းစောခြစ်ြွဲ

ပါက) သင်တေ််းနေို့က နစောနစောအဖပ်းသတ်ပါ။
•

အြေ််းတွင််း ပမ လည်ပတ်သွော်းလောကော သင် ကော်း
နရ်းနလသကပါ နခပောင််းလ သိုေးပါ။
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၃

သင်ယူနရ်း ေည််းလမ််းမျော်းက နခပောင််းလွဲပါ၊ အခပေ်

စောနစောင်မျော်း၊ သင်တေ််းသော်း ြတ်နြေါ်စော စသည်တို့ တွင်

အလေ် ဆက်ဆမှု ပမခြစ်နစသည် သင်ယူနရ်းေည််း

ရင််းရင််းလင််းလင််း အသနပ်းထော်းဖပ်း သင်တေ််း၏ ပထမ

လမ််းမျော်းနင် ပပ်းသင် ကော်းခြင််းေည််းမျော်းက သ်းပါ၊

ဦေးဆ်းနေို့တွင်လည််း ထပ်မ အသနပ်း နခပော ကော်းရသည်။

•

လှုွံ့နဆော်နရ်းလပ်နဆောင်ြျက်မျော်းက အသ်းခပျုပါ။

လအပ်ပါက စောရင််းဇယော်းဆင်ရော စည််းမျဉ််းမျော်း၊လပ်ထိုေး

•

မထင်မတ်ထော်းသည်က ခပျုလပ်ပါ။ ဥပမောအော်းခြင်

လပ်ေည််းမျော်းကပါ ရင််းခပနပ်းရသည်။ တစ်ြါတစ်ရတွင်

အခပင်

သင်လက့်ထတွင့်သမ််းထော်းနသော

•

က်ထွက်ကော ကယ်လက်လှုပ်ရော်းမှုတစ်ြြ

အမျော်း

လပ်ခြင််း၊ သမ
ို့ ဟတ် သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း ၎င််းတို့

အခပော်း ရနေသည်ဆသည် အထင်က နြျနြျောက်နင်နစ

လမ််းနလျှောက်နေစဉ်တွင်

နရ်းအတွက် သင်တေ််းအစအစဉ်နင် မမအြွွဲွံ့အစည််း၏

အပ်စငယ်မျော်းြွွဲွံ့ကော

တစ်စ တစ်ရောက နဆွ်းနနွ်းနစခြင််း။
•

နငွပမောဏ

သင်တေ််း၏

က်စ ပနငွက ရင််းခပဖခင််းသည် ပနကောင််းနသော အနခြ

အန ကောင််းအရောမျော်းသည်

အလွေ်

အနေ ခြစ်သည်။

အမင််း ကျယ်ခပေို့်လွေ််းနေခြင််း သမ
ို့ ဟတ် အလွေ်
အနသ်းစတ်နေခြင််းမျော်း

ခြစ်ြွဲပါက

၎င််းတက
ို့

နခပောင််းလွဲပါ။

၃.၄ အစီအစဉ်အဆုံေးသတ်ဖခင်ေး - ရောင်လုံပ်ရဆောင်ခ က်
အတွက် ကတကဝတ်ဖပြုဖခင်ေး
ပညောနရ်းအစအစဉ်အဘေး

နကောင််းမွေ်စွဘ

အဆ်းသတ်

နိိုင့်ရ ေး နင် အနစ်ြျျုပ်နိိုင့်ရ ေးသည် အစီအစဉ်စတင့်ဖခင့်ေး
ရေို့တွက်စ တ် အရလအ

နှင်ကန

ုံငစ
် တ်

ကာ့သပ
ို့ င်

တစ်ြါတစ်ရတွင် သင်တေ််းနပ်းသူမျော်းသည် ပညောနရ်း

အနရ်းကက်းသည်။

သင်တေ်ေးအစီအစဉ်၏

ေဂ္ုံေးအပုံင်ေး တွင် အန ကောင််းအရော နလ်းြ ပါဝင်သည်။

အစအစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင််းန ကောင် အပနငွရရေ် နမျှော်လင်
နသော သင်တေ််းသော်းမျော်းနင်
သည်။

ဤသည်က

ထင်စရတ်ဟ

နတွွံ့ကကျုရင်ဆင်

ထင်ရမျှနင်

နငွနပ်းခြင််း

နြေါ်နလရသည်။

ပညောနပ်းသူအနေခြင်

(ဝါ)

သတ
ို့ ည််းမဟတ်

စမနရ်းရောနင်

စည််းမျဉ််းမျော်းက မြျျု်းနြောက်

ရနင်

ဏ္ဍောနရ်းရော

ွဲ မနပ်းနင်နသော အပ

ခပေ်လည်စက်ထတ်နငွပစခြင်လည််း

ခြစ်နင်သည်။

ဥပမောအော်းခြင် သင်ယူသူမျော်းမ နေို့တွက်စရတ်အပ ရရေ်
နမျှော်လင်ခြင််း၊

သမ
ို့ ဟတ်

အစအစဉ်၏

တစ်စတ်

သင်တေ်ေးအစီအစဉ်၏ ေဂ္ုံေးအပုံင်ေးအရ ကောင်ေးအ ောမ ောေး
၁။ သင်ယူနရ်းအြျက်မျော်း အနစ်ြျျုပ်
၂။ လက်ောနဆောင်ရွက်ရေ် ကတကဝတ်
၃။ အကွဲခြတ်သ်းသပ်ခြင််း
၄။ အစအစဉ်ဖပ်းဆ်းန ကောင််း အြမ််းအော်း

တစ်ပင််းအခြစ် အစော်းအနသောက်မျော်းအတွက် နငွနပ်းြွဲ

“အပတ်လှုပ်ရော်းလပ်နဆောင်ြျက်မျော်း”

သည်အခပင်

သီေးဖခဘေးလှုပ် ှဘေးလပ်နဆောင်ြျက်မျော်း၏ စိတ့်ကေး အကိိုေး

ခြတ်ပင််းမရ

နေို့တွက်စရတ်ရလခြင််းမျော်း၊

လက်ြ

ွဲ သယ်ယူပို့နဆောင်ြ ခပေ်ထတ်ခြင််းမျော်း၊

အြန့်ေးအဘေး

အကဘေး အဖြစ့် သေးို နိိုင့်သည့်။

သတ
ို့ ည််းမဟတ် သင်တေ််းသော်းမျော်းက လစောနငွမျော်းက
ထတ်နပ်းဖပ်းခြစ်နသော်လည််း အြျျုွံ့လစောက ခပေ်ထတ်
ခြင််းမျော်း ရနင်သည်။

နေို့တွက်စရတ်နင် ြွင်ခပျုနငွ

ဆင်ရော အခငင််းပွော်းြွယ်ရောမျော်းနင် ော်းလည်မှု လွွဲခြင််း
မျော်းက

နရောင်ရော်းရေ်

သင်တေ််းခပင်ပ
ခြစ်သည်။

အနကောင််းဆ်းနသော

နမျှော်မေ််းြျက်မျော်းအော်း
ခပေ်လည်စက်ထတ်နငွမျော်း၊

ေည််းမော

စမြေို့်ြွွဲခြင််း
နေို့တွက်

စရတ်မျော်း အန ကောင််းက သင်တေ််းအစအစဉ် လက်ကမ််း

ရြဘ့်ဖပပါအန ကောင််းမျော်း၏ အစအစဉ်သည် နခပောင််းလွဲ
နင်သည်။ အပတ်အန ကောင််းအရောမျော်း လပ်နဆောင်ရေ်
သင်နရွ်းြျယ်နသောေည််းသည် သင် ကော်းနရ်းအစအစဉ်၏
ကောြျေ်ကောလ၊

သင်တေ််းသော်းမျော်း

နင်

၎င််းတ၏
ို့

နောက်ြခြင််းရောတို့ အနပေါ်တွင် မတည်နေသည်။ အသစ်
ဖြစ့်နသောေည််းက အသ်းခပျုရေ် မန ကောက်ပါနင်။ သင်ယူ
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သူမျော်းသည်

မနမျှော်လင်ထော်းနသော

တစ်စတစ်ြက

ပ၍

စည််းမျဉ််းခပင်ပမ

ဦေးတည်ရမည်ခြစ်သည်။

ထန
ို့ ကောင်

သင်အနေခြင်

စတ်ဝင်စော်းရလာ့ ှိ ကလမ်မည်။

သင်ယသူမျော်းအော်း သင်တေ််းဖပ်းနောက် မည်သို့ လုံက်ော

ဤနေရောတွင် ပညောနရ်းအစအစဉ်တစ်ြ ပတ်သမ််းရော၌

ရဆောင် ွက်မည် အန ကောင််းနင် ၎င််းတို့ သင်ယူ ြွဲသည်

မတ်မရေ်လနသောအရောမျော်းက

အနပေါ် မည်သလ
ို့ ပ်နဆောင်မည် ဆသည်က နမ်းခမေ််းခြင််း

နြော်ခပသွော်းမည်

ခြစ်

သည်။ အြေ််း (၄) လှုပ် ှောေးလုံပ်ရဆောင်ခ က်မ ောေးတွင်
အပတ် လှုပ်ရော်းလပ်နဆောင်ြျက်မျော်းဆင်ရော ေမူောမျော်း
က နတွွံ့နင်သည်။

မခပျုလပ်
ရက်ရည်

ွဲ ပညောနရ်းအစအစဉ်က အဆ်းမသတ်သင်နပ။
ပညောနရ်းအစအစဉ်

ခြစ်ပါက

သင်တေ််း

အစအစဉ်အတွင််း လူူ့အြွင်အနရ်း အနပေါ် ထပ်တလွဲလွဲ

ပညောနရ်းအစအစဉ်အဆ်းတွင်
အနှစ်ခ ြုပ်ဖခင်ေးအတွက်

သင်ယူရ ေးအခ က်မ ောေး

အြျေ်က

တက်ကကွစွော ပါဝင် လပ်နဆောင် ြွဲပက ခပေ်လည်ဦေးတည်

ြယ်ထော်းရမည်။

ဖပ်း အနစ်ြျျုပ်နခပောဆရေ် အနရ်းကက်းသည်။ အြျေ်တ

ဤအန ကောင််းတွင် သင်ယူသူမျော်းအော်း ပတ်သမ််းခြင််း နင်

ပညောနရ်း အစအစဉ်အတွက်မူ ေဂ္်းြျျုပ်အမောစကော်းတွင်

ဖပ်းနခမောက်ခြင််းက ြစော်းမိနစဖပ်း နောက်ဆ်း သင်ယူနရ်း

ထကွဲသို့

အြျက်မျော်းကရဖပဘကဘ

ဦေးတည်နခပောရေ်လသည်။

အစအစဉ်တကျ

အဖပ်းသတ်

ပါဝင်လပ်နဆောင်နင်သည်

အန ကောင််းက

သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း

ခြစ်နစ သည်။ သင်ယူနရ်းရည်ရွယ်ြျက်မျော်းက ထပ်မ

သတင််းအြျက်အလက် ခြေို့်နဝခြင််းနင် သင်ယြ
ူ ွဲသည်

နြော်ခပဖခင််းခြင်စတင်ကော

အန ကောင််းအရောက လက်နတွွံ့အနကောင်အထည် နြော်နစ

ပညောနရ်းအစအစဉ်အော်း

အကျဉ််းြျျုပ် သ်းသပ်ခြင််း၊ သင်ယူနရ်းအြျက်မျော်း အနစ်

နရ်း

ြျျုပ်နင် သင်ယန
ူ ရ်းရည်ရွယ်ြျက်မျော်းအော်း မည်သမ
ို့ ည်ပ

နမ်းခမေ််းခြင််းခြင်

ထင်ဟပ်နစခြင််း တက
ို့ လပ်နဆောင်ရသည်။ အနစ်ြျျုပ်က

ဆက်တလ
ွွဲ က်ော ကျင်သ်းနစနရ်းအဘေး ၎င်ေးတုံို့ကုံယ် တုံင်

သင်ကယ်တင် ခြစ်နစ၊ သမ
ို့ ဟတ် အခြော်းတင်ခပသူမျော်း

ကတကဝတ်ဖပြုနုံင် ေ် အော်းနပ်းပါ။ ဤေည််းခြင် HRBA

ခြင်ခြစ်နစ၊ သင်တေ််းသော်းမျော်းအော်း လပ်နဆောင်နစခြင််း

အရဖခခမခြစ်နသော

ခြင်ခြစ်နစ၊ သမ
ို့ ဟတ် ယင််းနည့်ေးအော်းလ်းနပါင််း၍ခြစ်နစ

ရ ေးက အနကောင်အထည်နြော် နင်သည်။ ဆလသည်မော

ခပျုလပ်နင်သည်။

သင်ယူသူမျော်း

အြျေ်ခြစ်သည်။ ဥပမော အော်းခြင် သင်နထောက်ကူပစစည််း

အော်း ၎င််းတ၏
ို့ အဓက သင်ယူနရ်းအြျက်မျော်းက မျှနဝ

သမ
ို့ ဟတ် ဆက်သွယ်ရမည် လပ်စောမျော်းက ကတနပ်းြွဲ

နပ်းရေ်

သည်အတင််း နပ်းပို့မည်အန ကောင််း၊ သမ
ို့ ဟတ် သင်တေ််း

အေည််းဆ်းအနေခြင်

နတောင််းဆခြင််းသည်

တစ်ြ ခြစ်သည်။ အ

ရကဘင့်ေးမွန့်ရသဘအကက

ယ်န ကောင်ဆနသော် သင်တေ််းသော်း

အတွက် စကော်းနခပောြွင်နင် အခမင်မျော်းအော်း မျှနဝြွင်
နပ်းခြင််းခြစ်သည်ေည််းတူ

မည်သို့

လပ်နဆောင်နင်သည်/လပ်နဆောင်မည်က
သင်တေ််းအစအစဉ်အနပေါ် နောက်

တောဝေ်ခမှုနှင်

တ ောေးဥပရေစုံေးမုံေး

၏ အြျျုွံ့နသောအန ကောင််းအရောမျော်းက
ဆသည်အန ကောင််း

စသည်ခြင်

နခပောင််းလွဲမည်

သင်တေ််းနပ်းသူမျော်း

ပညောနပ်းသူအတွက်လည််း

က်မ အစအစဉ်ဖပ်း နောက်ဆက်တွွဲ လပ်နဆောင်မည်

ြျမတ်ထော်းနသော ရည်မေ််းြျက်မျော်းက မည်သည် အတင််း

အရောမျော်းက ရင််းလင််းခမင်သောနစနင်နသော အြျေ်လည််း

အတောအထ

ခြစ်သခြင် အခပေ်အလေ်ကတကဝတ်ခပျုမှုက နြော်ခပရော

နရောက်ရြွဲန ကောင််း

ခပေ်လည်

ဆေ််းစစ်

ကည်နင်ြွင်ရနစခြင််းန ကောင်ခြစ်သည်။ မမ သင်ယူြွဲ
သညာ့့်အရောအော်း မျှနဝခြင််း၊ ဥပမောအော်းခြင် နြါင််းစဉ်
အန ကောင််းအရောက အခမင်သစ်ခြင် ကည်ခြင််း၊ ပါဝင်သူ
မျော်း၏ လက်နတွွံ့လပ်နဆောင်မှုမ အနတွွံ့အကကျု သစ်မျော်း
ရရနစခြင််း၊

သမ
ို့ ဟတ်

ပညောနရ်း

သင် ကော်းေည််း

အသစ်မျော်း စသည်ခြင် နခပောကော သင်ြေ််းစောက စတင်ပါ။
အြေ််း (၁၃) တွင် နဆွ်းနနွ်းြွဲသည်အတင််း လူူ့အြွင်
အနရ်းပညောနရ်းသည်

အဆ်းတွင် လပ်နဆောင်ခြင််းသို့

နရောက်သည်ကလည််း အမတ်ရပါ။
အစအစဉ်အနပေါ်

အကွဲခြတ်ဆေ််းစစ်မှု

လပ်နဆောင်

ခြင််းသည် သင်တေ််းအစအစဉ်အော်း နကောင််းမွေ်စွော ဖပ်းဆ်း
နင်နစနသော အဓကအြျက်ခြစ်သည်။ အြေ််း (၂) အဆင်
(၉) ရ အကွဲဖြတ်ဆေ်ေးစစ်ဖခင်ေး အန ကောင််းတွင် နြော်ခပြွဲ
သည်အတင််း အကွဲခြတ်ဆေ််းစစ်မှုမျော်းသည် သင်တေ််း
သော်းမျော်းနင် အစအစဉ်အနပေါ် နောက်ဆ်း အကျျု်းြစော်း
နင်နြျရသူမျော်း (အြွင်အနရ်းြစော်းြွင်ရသူမျော်း)၊ နငွန က်း
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၃

နထောက်ပသူမျော်းနင်

မမအြွွဲွံ့အစည််းအော်း

ကျွန်ပ်တို့

သင်တေ််းနပ်းသူမျော်း ကယ်တင် တောဝေ်ြခြင််းခြင် လည််း
နကောင််း၊

နှုတ်ဆက်နေို့လည်စော

သမ
ို့ ဟတ်

နှုတ်ဆက်ညစော

စစဉ်ထော်းခြင််း စသည်တို့ လိုပ့်ရဆဘင့်နင်သည်။

HRBA အရဖခခမ ခြစ်နသော တောဝေ်ခမှုနှင်

တရ ားဥပရေစုံေးမုံေးရ ေးက အသ်းခ ရေ် အကူအညခြစ် နစ
သည်။ အြေ််း(၉) တွင် အနသ်းစတ် နြော်ခပြွဲသည်အတင််း
နှုတ်ခြင် တတနတောင််းနတောင််း ဆေ််းစစ်ခြင််း၊ သင်တေ််း
သော်းမျော်းအတွက် ၎င််းတ၏
ို့
အနတွ်းမျော်းက နှုတ်ခြင်
နြော်ခပနင်ခြင််းရေ်

အြျေ်နပ်းခြင််းတက
ို့

သင်အနေခြင်

အဖမွဲလပ်နဆောင်သင်သည်။ ဖပ်းဆ်းခြင််းြစော်းြျက်မျျု်း ခြစ်
နစရေ်လည််း အနရ်းပါသည်။ တေို့်ခပေ် အကကခပျုြျက်မျော်း
လက်ြဖခင့်ေးအတွက့် လမ့်ေးြွင်ထော်းနပ်းရေ်၊ တတ်ဆတ်စွော
နင် နသြျောစွောော်းနထောင်ရေ် အနရ်းကက်းသည်က အမတ်
ရပါ။
သင်တေ််းသော်းမျော်းနင် သင်ကွဲသို့ ပညောနပ်းသူအနေခြင်
သင်တေ််းအစအစဉ်ဖပ်းဆ်းခြင််းက

အလွေ်ခမေ်နသော

အြက်အတေို့်တစ်ြအခြစ် နတွွံ့ကကျုနင်သည်။ အဘေးလိုေး
သည် ြရ်းတစ်ြက အတူသွော်းြွဲ ကကော သင်ကယ်တင်
နင်

လူူ့အြွွဲွံ့အစည််းအနပေါ်

အခမင်သစ်မျော်းရရြွဲခြင််း၊

အောဂ္ါတ်အတွက် အနတွ်းအနြေါ်သစ်မျော်းနင် လှုပ်ရော်း
လပ်နဆောင်ြျက်မျော်း ပ၍ခမင်လောခြင််းနင် မတ်နဆွသစ်
မျော်း တ်းလောခြင််းလည််း ခြစ်နကောင််းခြစ်နင်သည်။ ဤ
အနခြအနေပတ်ဝေ််းကျင်က အမှတ် ြွယ် အခမ်ေးအောေး
ပွွဲအဖြစ် အမတ်ရထက်နစနအောင် ခပျုလပ်ပါ။ အစအစဉ်
၏ ကောြျေ်နင် သင်တို့အတူ ကေ်ဆ်းြွဲသည် အြျေ်အနပေါ်
မတည့်ကော

သင်အြွွဲွံ့အစည််း

ဒါရက်တော

သမ
ို့ ဟတ်

ပပ်းနပ်းနသောအြွွဲွံ့အစည််း၏ ကယ်စော်းလယ်မျော်းမှ နကျ်း
ဇူ်းတင်စကော်းနခပော ကော်းခြင််းကွဲသို့နသော အခြော်း အပတ်
အန ကောင််းအရောမျော်းနင်

အတူနပါင််းကော

အပိတ့်လိုပ့်

ရဆဘင့်ခ က့်ကိို လပ်နဆောင်နင်သည်။ သို့နသော် သင်အနေ
ခြင် ဝေ်ကက်း သမ
ို့ ဟတ် လူူ့အြွင်အနရ်းဆင်ရော အဓက
ပဂ္ဂျုလ်အော်း ခြစ်နစ၊ သမ
ို့ ဟတ် သင်တေ််းသော်းမျော်းထွဲမော
ကယ်စော်းလယ်တစ်ဦေးဦေးအော်း ခြစ်နစ အပတ်မေို့်ြွေ််း နခပော
ကော်းနပ်းရေ် ြတ် ကော်းထော်းသင်သည်။ အခြော်းလှုပ်ရော်း
လပ်နဆောင်ြျက်မျော်းအဖြစ့် သင်တေ််းဆင််း လက်မတ်မျော်း
နပ်းအပ်ခြင််း၊

သင်တေ််းသော်းတစ်ဦေးြျင််းအော်း

လက်ဆွွဲ

နှုတ်ဆက်ခြင််း၊ အပ်စဓောတ်ပမျော်း နဝငခြင််း၊ သမ
ို့ ဟတ်
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မှတ့်စိုမ ဘေး

1 UN (2011): Declaration on Human Rights
Education and Training, Art. 2, 1, A/HRC/
RES/16/1
2 Including CERD Art. 7, ICESCR Art. 13, CEDAW
Art. 10, CRC, Art. 29, CAT Art.
10. In addition, the UNESCO Convention against
Discrimination in Education (1960), Art. 5, 1, a)
and the ILO Convention concerning Indigenous
and Tribal Peoples in Independent Countries
(No.169, Arts. 30 and 31) also address
education as a means to secure human rights).
3 CoE (2010): Charter on Education for
Democratic Citizenship and Human Rights
Education, adopted by the Council of Europe
on 11 May 2010.
4 UN (1993): Vienna Declaration and
Programme of Action, Paras. 33 & 82
5 UN (1996): Plan of Action for the UN Decade
for Human Rights Education A/51/506/
Add.1
6 More information may be found at http://
www2.ohchr.org/english/issues/education/
training/programme.htm
7 UN (2011): Declaration on Human Rights
Education and Training A/HRC/RES/16/1
8 UN (2011): Declaration on Human Rights
Education and Training, Art. 2, 1, A/HRC/
RES/16/1
9 The learning points are inspired by the UN
Guidelines for National Plans of Action for
Human Rights Education and CoE (2002)
Compass.
10 UN (2011): Declaration on Human Rights
Education and Training, Art. 4, A/HRC/
RES/16/1 Amparo Tomas (2005): A Human
Rights Approach to Development – Primer for

interdependence & interrelatedness. However,
principles, and place the others under ‘linkages
to the human rights framework – system and
the HRBA principles focus on action-oriented
standards’.

11 The acronym PANEL was developed by
Development Practitioners. The human rights
principles also normally include universality &
inalienability; indivisibility; and
12 DIHR (2010): Human Rights Education and
Learning Methods. www.
humanrightscourses.dk/index.php?id=284
13 Flowers, Nancy (2003): What is Human Rights
Education?
14 Paulo Freire (1996): Pedagogy of the
Oppressed. Anna Maria Freire & Donaldo
Macedo (1998): The Paulo Freire Reader.
15 The checklist was inspired by a general adult
education checklist ‘The 7 planning phases of
education’ in Christiansen & Rosenkvist (2005):
Voksenundervisning – formidling i praksis,
which is here adapted for human rights
education and education in an international
context and informed by DIHR’s experiences
with education and educator needs.
16 This list was inspired by Christiansen &
Rosenkvists’ description of education methods
in Voksenundervisning – formidling i praksis
(2005), and UNEP, More on Developing and
Delivering Training,
http://www.unep.org/IEACP/iea/training/
guide
17 Flowers, Nancy et al. (2000): The Human Rights
Education Handbook – Effective
Practices for Learning, Action and Change.
18 See also Christiansen & Rosenkvist (2005):
Voksenundervisning – formidling i pra
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၄.

လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုများ ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
အခကြောင်းအရာ(များ)

လုပ်ဆောင်ြျက်များ

အဖွင့်လှုပ်ရှား

ခေါင်းစ
(Coat of arms)

/
/
/

UDHR နှင့် ဒုတိယြေမ္ဘာစစ်
ဥ
/

-

?

- Oppressia
/

- CEDAW

-

HRBA project

/

-

ဆောင်ရွက်ြျက်များ

အပိတ်လှုပ်ရှား

...
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/
၁၀-၃၀

၈၈

၄၀-၆၀

၉၀

၁၀-၂၅

၉၂

၁၅-၂၀

၉၄

၂၀

(

)

၉၆

၂၀-၃၀

၉၉

၁၀-၂၅

၁၀၂

၁၀-၂၅

၁၀၄

၃၀-၄၀

၁၀၇

၄၅-၆၀

၁၁၀

၄၀-၆၀

၁၁၂

၄၀-၆၀

၁၁၅

၅၀-၇၀

၁၁၉

၃၀

၁၂၃

၆၀-၉၀

၁၂၇

၂၀-၆၀

၁၃၁

၆၀

၁၃၄

၆၀

၁၃၆

၆၀

၁၃၈

၁၀-၃၀

၁၄၂

၁

၁၄၄

၂-၃
၁-၃

၁၄၇

၅ - ၂၀

၁၄၉

မလိုပါ

၁၅၃

မလိုပါ

၁၅၆

၃၀ - ၁၂၀

၁၅၈

၁၅ - ၃၀

၁၆၀

၃၀ - ၄၅

၁၆၃

၁၅

+

+၃

၁၆၅

၁၅

၁၆၆

၁၀- ၂၀

၁၆၈
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၁၀-၃၀

၃၀





၁။

‘

၂။

’ (coat of arms)

။
) ၁၀-၁၅

‘
’

/

•
?

•
/

?
/

•
?

?

•
•
?

•

/
?
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•
‘

...............
’
(၁၅- ၀

)

)

•

•

?
?

•
?

•

?

•
ဂ)

။ (၁၅-၂၀

)
(ဥ

-

)

။

၄

89

၄၀-၆၀

၂ - ၂၅
A3
၁
၁/၂
-

/

•
•
•

၁။

DIHR

(၂၀၁၀)

90

၂။

။

ႅ

မူရင်း- ‘Våbenskjold’ in Christiansen, Mogens & Gert
Rosenkvist (2005): Voksenundervisning – Formidling i
praksis
(
ဥ

)

၁၀ - ၁၅
ဥ

:

၁.
၂.
Zambia

၃.

Pope Benedict XVI
(1964)

၄.

(2005)

Cambridge

၂
(1573)

၄

(1819)

။
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၁၀-၁၅

၁၀-၂၅

-

•
•
•
:
၁။

၂။
“
?”
“

”

“ ..

?” “ ..

..?”

။

/

92

(
)

Chatham House Rule
Laptops

။

:

၄

93

၁၅-၂၀

-

•
/

•
•

မည်သို့မည်ပ-ုံ
)

၁။

(၁၀-၁၅

)

/

)

(၁၅- ၀

)

၂။

(၅)
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။

၄

95

၁၀-၂၅
၂၀






၁။

)

-

/

?

)
)

-

-

96

၂။


/





၄



97

-

•
•
•
:


•

?

•
၂၀

•
:
)

_

?

(

)
?
)

?
?

ဂ)

_
(ice

breaker)
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၂၀-၃၀

၁၀-၃၅

သင်တန်းသား
တစ်ဦးေျင်းစီ
အတွြေ် မိတ္တူ
စာရွြေ်
ပပင်ထားပါ။

-

•
•
•

:
၁။

။
၂။

၄
(၅)

(၁၀)

(
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)






မူရင်း- David Shiman (1999): Teaching Human

Rights, presented in Flowers (2000): The
Human Rights Education Handbook

100

•
•
•
•

၄

မူရင်း- David Shiman (1999): Teaching Human Rights, presented in Flowers (2000): The Human Rights

Education Handbook
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၃၀-၄၅

၁၀- ၂၀
(
/

)

/

-

-





:
၁။

/

/

၂။

(၁)

(၂)

(၃)
:
။

102

၁၉၀၀

၁၉၁၀ ၁၉၂၀

၁၉၃၀ ၁၉၄၀ ၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀

၁၉၈၀

၁၉၉၀

၂၀၀၀

၂၀၁၀

၄
မူရင်း- Chris Cavanaugh (1999): CA workshop,

presented in Flowers (2000): The Human Rights
Education Handbook
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-

၃၀-၄၅

၁၀- ၂၅
(၉)





၁။

၁၅ - ၂၀

(၂)

(၉)
(၃)

“

(၂)

”

“
”

။
(၃)

(၉)

၂။
(

၅
(၉)

)

(၃)

104


?

?

?

:

UDHR

၄

105

ငငိ
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UDHR

UDHR

၃၀-၄၀

၁၀-၃၅
UDHR

UDHR




:
၁။
(UDHR)

UDHR
(soft

law)

ဥပမာ - လွတ်လပ်စွာ ဂျုးလူမျုးများအတွ
ိ
ြေ် အတွင်း၊
ခရွ လျားသွားလာ
အပပင်ထွြေ်ေွင့်မရှိခသာ

ခနထိုင်ရာရပ်ြေွြေ်များ

၄

တည်ခောြေ်ခပးပေင်း။
UDHR

၂။

UHDR

UDHR
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၁၀-၁၅
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?
?
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မူရင်း- ‘The origins of modern human rights

law’, in Australian Human Rights Commission
(2010): Understanding human rights
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(Oppressia)
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ICCPR
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ICCPR

(၂)

(ICCPR 1966)
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ခဖစ်ရပ်ဆလ့လာခြင်း :
သင်းအုပ်ေရာများနှင့် ကျွဲနွားဆမွးခမူသူများ
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

သင်တန်းသား

အဆသးစိတ်

အဆကကာင်းအရာ

အဆရအတွက်

ဆဖာ်ခပြျက်

လူ့အေွင့်အခရးအား ၅၀-၇၀ မိနစ်

၁၂-၄၀

သင်တန်းသားများသည် ပြစ်ရပ်ပါရှိခသာ

အသုံးေျပေင်း

ခပင်ေင်ခြင်း

လူ့အေွင့်အခရးြေို

ပစ္စည်းများ

ပြစ်ရပ်မိတ္တူများ

စာရွြေ်ြေို မိတ္တူြေူးပါ ခရွှေ ခပပာင်းနိုင်ခသာ

ပြစ်ရပ်တစ်ေု၌

ြေားေျပ်စာရွြေ်များ

အသုံးပပုကြေသည်

မာြောပန်များ

လှုပ်ရှားမှုရည်ရွယ်ြျက် :

လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ : ခဖစ်ရပ်၊ အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ဆောင်မှု၊ ဆေွးဆနွးခြင်း

• ပြစ်ရပ်တစ်ေုတွင် လူ့အေွင့်အခရးအား အသုံးေျနိုင်ရန်။
• လူ့အေွင့်အခရးအား ပို၍နြေ်ရှိုင်းစွာ နားလည်လာခစရန်။

မည်သို့မည်ပုံ ၁။ မိတ်ေက်ခြင်း
သင်တန်းသားများြေို လူ့အေွင့်အခရးအခကြောင်း မိတ်
ေြေ်ပါ။ ၎င်းတို့ြေို ၄ - ၅ဦးစီပြင့် အြွဲ ြွဲ ခစငပီး ခနာြေ်
စာမျြေ်နှာတွင် ခြာ်ပပထားခသာ ပြစ်ရပ်ြေို သင်တန်း
သားများ လြေ်ထဲသို့ ပြန့်ခေပါ။ 'UDHR နှင့် ဒုတိယ
ြေမ္ဘာစစ်'

လုပ်ခောင်မှုမှ

UDHR

စာရွြေ်ြေိုလည်း

ပြန့်ခေပါ။ သင်တန်းသားများအား ပြစ်ရပ်ြေို ြတ်ရန်
ခတာင်းေိုပါ၊ သို့မဟုတ် သင်ြေိုယ်တိုင် အေိုပါပြစ်ရပ်
ြေို အသံြေျယ်ြေျယ်ပြင့် ြတ်ပပပါ။

ခအာြေ်ပါခမးေွန်းများြေို

အန္တရာယ်ရှိခသာအခနအထား၌

(ေ) ထိုလူ့အေွင့်အခရး ြေိစ္စရပ်ြေို သင်သည် ခအာြေ်ပါ
တိမ
ု့ ှ တစ်ဦးဦးပြစ်ေဲ့ပါြေ မည်သို့ ခပြရှင်းမည်နည်း?
အြွဲ ၁ - လူ့အေွင့်အခရးခရှ ခန?
အြွဲ ၂ - NGO အမျုးသမီ
ိ
း တြေ်ကြေလှုပ်ရှားသူ?
အြွဲ ၃ - UN အြွဲ များသို့ တိုင်ကြေားပေင်းနှင့် အစီရင်ေံ
အြွဲ ၄ - ပပည်တွင်းနိုင်ငံခရးသမား?

ခပြေိုရန်

ခတာင်းေိုပါ။
(ြေ)

ေြေ်စပ်ခနသလား?

ပေင်း လုပ်ခောင်ခသာ NGO ခရှ ခန?

၂။ ခဖစ်ရပ် လုပ်ဆောင်ခြင်း
အြွဲ များအား

အြွဲ ၄ - ခသေုံးသွားခသာ ြေျွဲနွားခမွးပမူသူများနှင့်

အြေယ်၍ သင်တန်းသားများ၌ လူ့အေွင့်အခရး အခပေေံ
ရှလ
ိ ျှင်လည်းခြောင်း၊ အေျန်ိ အခတာ်ကြောခအာင် ပြစ်ရပ်

ရှိခနခသာ

ြေို

သင်တန်းသားများအား

လုပ်ခောင်ခစလိုလျှင်

လူ့အေွင့်အခရး ြေိစ္စရပ်များမှာ အဘယ်နည်း?

လည်းခြောင်း၊ သင့်အခနပြင့် ခမးေွန်းများြေို ခရာခထွး

အြွဲ ၁ - ဦးဘရမ်နီနှင့် ေြေ်စပ်ခနသည်လား?

ခအာင်ပပုလုပ်နိုင်သြေဲ့သို့

အြွဲ ၂ - ခဒါ်ခဒစီနှင့် ေြေ်စပ်ခနသည်လား?

ဥပမာပပု၍

အြွဲ ၃ - ဦးနိုစီနှင့် ေြေ်စပ်ခနသည်လား?

နိုင်ပါသည်။

ခအာြေ်ခြာ်ပပေျြေ်များြေို

သင်တန်းသားများြေို

စိန်ခေါ်ခပြေိုခစ
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၄

၃။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အြွဲ များအား

၎င်းတိ၏
ု့

အြွဲ အတွင်း

ခေွးခနွးမှု

ရလာဒ်များြေို တင်ေြေ်ရန် ခတာင်းေိုပါ။ ၎င်းတိ၏
ု့
တင်ေြေ်ပေင်းများအား

မှတ်ေျြေ်ခပးငပီး

ခမ့ြေျန်ေဲ့

ခသာ အေွင့်အခရးများနှင့် ြေိစ္စရပ်များြေို သင့်အခန
ပြင့် ထပ်မံ ထည့်သွင်းပါ။
ထိုသို့ လုပ်ခောင်ငပီးခနာြေ် ပြစ်ရပ်အတွင်း ခြာ်ပပေဲ့
ခသာ အခပေအခနများနှင့် ြေိုြေ်ညီသိမှတ်မှု ရှိ၊ မရှိ
ခမးပမန်းငပီး ၎င်းတို့အခနပြင့် ြေိုယ်ပိုင်ဥပမာများအား
မျှခေလိုပါြေ မျှခေရန် ခတာင်းေိုနိုင်ပါသည်။ ပြစ်ရပ်ရှိ
ပပဿနာအများစုမှာ

သင်တန်းသားများအတွြေ်

ြွံ ငြိုးမှုေိုင်ရာြေိစ္စရပ်များပြစ်ခနခသာ်လည်း အမှန်မှာ
၎င်းပပဿနာများသည်

လူ့အေွင့်အခရးြေိစ္စရပ်များ

လည်း ပြစ်ကြေသည်။
သိဆကာင်းစရာ ပြစ်ရပ်သည်
ပြစ်ခလ့ရှိခသာ

(အခနာြေ်)

အာြရိြေ

အခပေအခနတစ်ေု

ပဋိပြေ္ခ၏

ပြစ်ခသာ်လည်း

အာရှ၏ အခပေအခနြေိုပါ လွှမ်းခေုံမိခစသည့် ြေျယ်
ြေျယ်ပပန့်ပပန့်
ပါေင်သည်။

ခတွးေ

သိမှတ်ြွယ်

အေျြေ်များ

သင်၏

သင်ယူခရး

ပြစ်ရပ်သည်

ရည်ရွယ်ေျြေ်များ၊ သင်တန်းသားများနှင့် သင့်ခလျာ်မှု
ရှိ၊

မရှိ

စဉ်းစားပါ။

သင်တန်းသားများ

အခနပြင့်

၎င်းတို့နိုင်ငံများမှ အခပေအခနများနှင့် ခတွးေ ေျတ်
ိ
ေြေ်

ေြေ်စပ်နိုင်ပါသလား?

သို့မဟုတ်

၎င်းတို့

အခနပြင့် ဤအခပေအခန ေြေ်စပ်ပေင်းရာြေို သင်ယူ
ရန် သင့်ခလျာ်မှု ရှိပါလား?

120

မိတ္တူစာရွက်

သင်းအုပ်ေရာများနှင့် ကျွဲနွားဆမွးခမူသူများ
ဂန်ဇနီးယားသည်

အသွင်းြေူးခပပာင်းြောလ

နုနယ်ငပီး

နှစ်ဦး၏

စိတ်ေင်စားမှုရှိေဲ့သည်။

ထိရှလွယ်ခသာ ဒီမိုြေခရစီ တိုင်းပပည်တစ်ေု ပြစ်သည်။

ခဒသေံရဲတပ်ြွဲ သည်

ဂန်ဇနီးယားအစိုးရသည် ပင်မလူ့အေွင့်အခရး သခဘာတူ

ပုဂလ
္ဂ ိြေ လုံခေုံခရးလုပ်ငန်းတစ်ေုနှင့် ပူးခပါင်းလျြေ်

စာေျုပ်များြေို

ထိုဂျာနယ်လစ်နှစ်ဦး၏

အတည်ပပု

လြေ်မှတ်ခရးထိုးေဲ့သည်။

သို့ရာတွင် ြွံ ငြိုးမှုနယ်ပယ်၊ လူ့အေွင့်အခရးနှင့် အဂတိ
တိုြေ်ြျြေ်ခရးနယ်ပယ်တို့တွင်

တိုးတြေ်ခအာင်ပမင်ရန်

များစွာ ြေျန်ရှိခနပါခသးသည်။ နိုင်ငံသည် အလွန်ေင်း ရဲ
မွဲခတလျြေ် ၎င်း၏ ပင်မကြေယ်ေေျမ်းသာမှုမှာ ခရွှေနှင့်

ြေန်ဂိုးလ်မှ

ထို့ခကြောင့်ပင်
ငှါးရမ်းထားခသာ

လှုပ်ရှားမှုများြေို

ခနာြေ်

ခယာင်ေံ လိုြေ်ခနလျြေ်ရှိသည်။
တစ်ခန့တွင် ရွာအနီးသို့ သင်းအုပ်ေရာတစ်ြွဲ

ပြတ်

သန်းသွားခလသည်။ ခရတွင်းတစ်ေုသို့ ၎င်းတို့ သွားရာ

ခဘာ်ေိုဒ် သတ္တုတွင်းများမှသာ ရရှိခလသည်။

လမ်းတွင် ြေျွဲနွားများသည် ရွာစွန်ရွာြျားရှိ ခပမြေွြေ်

ခဒါ်ခဒစီသည် သူမ၏ ေင်ပွန်းပြစ်သူနှင့်အတူ ခြေျးရွာ

ြော

ခလးတစ်ရွာတွင်

ခဒါ်ခဒစီ၏ သီးနှံများလည်း ြျြေ်ေီးေံရသည်။ ရွာထဲမှ

ခနထိုင်ခလသည်။

များနှင့် လယ်ြေွင်းအခသးခလးများြေို ပြတ်သန်းသွား

ေင်ပွန်းသည်မှာ

ခြောြေ်ပဲသီးနှံများြေို

ရမ်းြေားသူတစ် ပြစ်ငပီး ရွာရှိသြေ်ကြေီးသူအေျု ိ ြေ နည်း

လူငယ်လူရွယ်အေျု ိ ြေ

မျုးစု
ိ ံပြင့် တားခသာ်လည်း ၎င်း၏ဇနီးြေို နှိပ်စြေ်ခလ့

ြျြေ်ေီးေံရသည့်အတွြေ်

ရှိသည်။

သင်းအုပ်ေရာများခနာြေ်သို့

ရွာသူကြေီးြေ

ရွာစွန်ရွာြျားရှိ

ခဒါ်ခဒစီြေို

ြေူညီရန်အလို့ငှါ

ခပမြေွြေ်တစ်ြေွြေ်ြေို

ခပးခလသည်။

ခတွ ရှိကြေငပီး

ြေို စိုြေ်ပျုးငပီ
ိ းခရာင်းေျြော အိမ်ခထာင်စု

ခရခသာြေ်ခနကြေသည်။

အခသာြေ်နှင့် ေင်ခငွများ ပံ့ပိုးနိုင်ရန် ပြစ်သည်။
ငမို မှ ဂျာနယ်လစ်နှစ် ပြစ်ခသာ
တိသ
ု့ ည်

စွပ်စွဲေံရခသာ

ဘရမ်နီနှင့်

၎င်းတိ၏
ု့

စားခရရိြေ္ခာများ

အလွန်

စိတ်ေုးိ ကြေငပီး

လိုြေ်ကြေခလသည်။

၎င်းတို့သည် သင်းအုပ်ေရာများြေို ခရတွင်းအနီးတွင်

ရည်ရွယ်ေျြေ်မှာ သူမအခနပြင့် ထိုခပမခပါ်တွင် သီးနှံများ
အစား

ြျြေ်ေီးကြေခလသည်။

ထိုခရတွင်းတွင်

ြေျွဲနွားများြေ

ေိုြေ်ရန်ပြစ်ပွါးမှု

စတင်ငပီး

ရွာလူငယ်များြေ သင်းအုပ်ေရာနှစ်ဦးြေို ခသခအာင်
နိုစီ

ခပမယာအပငင်းပွါးမှုများ

အခကြောင်း မှတ်တမ်းရှာခြွရန် ခဒသတွင်းရှိ ခြေျးရွာ

ရိုြေ်လိုြေ်ကြေခလသည်။

အပေားသင်းအုပ်ေရာများ

လည်း ြေျွဲနွားများြေို ၎င်းတို့ တတ်နိုင်သမျှ ခေါ်ခောင်
လျြေ် ခပပးကြေခလသည်။

များတွင် အင်တာဗျူးလုပ်ခနကြေသည်။ အာဏာပိုင်များ

ရြေ်အနည်းငယ်ကြောခသာ်

သည် ခဒသတွင်း ခရွှေအကြေီးစားထုတ်လုပ်ခသာ နိုင်ငံစုံ

တစ်ြွဲ စုစည်းလျြေ် လြေ်စားခေျရန် ရွာသို့ ဦးတည်

လုပ်ငန်းတစ်ေပု ြစ်သည့် ြေန်ဂိုးလ်၏ ခရွှေထုတ်လုပ်မှုြေို

လာကြေသည်။ ၎င်းတို့အြွဲ ေင် သင်းအုပ်ေရာငယ်နှစ်ဦး

ြေူညီရန်အတွြေ် ရွာသူ၊ ရွာသားများထံမှ ခပမယာများြေို

ခသေုံးရသည့်အတွြေ်

သိမ်းယူကြေသည်။

ရွာသားများသည်

ဘရမ်နီနှင့်

နိုစီတ့ိုသည်

အတိုြေ်အေံ

သတင်းစာတွင် သတင်းခရးသားသူနှစ်

ပြစ်ကြေသည်။

၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်

ခပမယာေုံးရှုံး

သွား
များ၏

ခလျာ်ခကြေးမရဘဲ

ခဒသေံများ

NGO

စွပ်စွမ
ဲ ှုများြေို

စုံစမ်းခြာ်ထုတ်လိုကြေသည်။

ခရွှေထုတ်လုပ်မှုစီးပွါးခရးလုပ်ငန်းအခပါ်

ဂျာနယ်လစ်

သင်းအုပ်ေရာ

အြွဲ ကြေီး

စိတ်ေးို လျြေ်ရှိကြေသည်။

ြေျွဲနွားများြေို

ခသာြေ်ကြေသည်ဟုလည်း

ေိုးယူလျြေ်

၎င်းတို့ြေ

စား

ထင်ကြေသည်။

ရွာအတွင်းတွင် ဦးဘရမ်နီနှင့် ဦးနိုစီတ့ိုသည် ရွာသား
၈၄

ခယာြေ်နှင့်

စုခေးလျြေ်

အခပေအခနအခကြောင်းနှင့်
သရုပ်မှန်များအခကြောင်းြေို
သင်းအုပ်ေရာများ
ရွာသားများနှင့်

၎င်းတို့၏

ြေန်ဂိုးလ်

ခပမယာ

လုပ်ငန်းစု၏

နားခထာင်ခနကြေသည်။

ရုတ်တရြေ်ခရာြေ်ရှိလာကြေငပီး

အကြေီးအြေျယ်

ရှုပ်ခထွးြေုန်လျြေ်
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နှစ်ြြေ် ေိုြေ်ရန်ပြစ်ပွါးကြေခလသည်။ ဂျာနယ်လစ်များ

သူမအား

ြေ လူများြေို ခြေျခအးကြေရန် ကြေားေင်ြျန်ခပြခလ

သည် သူမ၏ သားများထဲမှ တစ်ဦးနှင့် အတူခနထိုင်

သည်။ ထိုအေျန်ိ တွင် မခမျှာ်လင့်ဘဲ ရဲများခရာြေ်ရှိလာ

ခလသည်။ ထိုသားသည် သူ၏ ြေိုယ်ပိုင် မိသားစုြေို

ကြေသည်။ ရဲများြေ ရွာသားများနှင့် သင်းအုပ်ေရာတို့

ခလာြေ်ငှရုံ

အကြေား ငပီးေဲ့သည့် ေိုြေ်ရန်ပြစ်ပွါးမှုြေို သိထားသည့်

သို့ခသာ် ခဒါ်ခဒစီသည် စုန်းအတတ်တတ်ငပီး သူမ၏

အခလျာြေ် လြေ်နြေ်အပပည့်အစုံပြင့် ရဲြေားနှစ်စီးြေို

ေင်ပွန်းခဟာင်းအား အိပ်ယာထဲ လဲသည်အထိ ပပုစား

ခစလွှတ်လိုြေ်သည်။ ငငိမ်းေျမ်းခသာအခပေအခနြေို ပပန်

ထားသည်ဟူခသာ ခြောလဟာလတစ်ေု ရွာတွင် ပျ ံနှံ့

လည်ထိန်းသိမ်းရန် ကြေိုးစားမှုအပြစ် ရဲများြေ ၎င်းတိ၏
ု့

ခလသည်။ များမကြောမီ ထိုခြောလဟာလြေို ေုေံခေျပ

လြေ်နြေ်များြေို အသုံးပပုကြေသည်။

ပေင်းငှါ မစွမ်းသာသည့် အခပေအခနသို့ ခရာြေ်လာလျြေ်

သင်းအုပ်ေရာ

ငယ်တစ်ဦး ခသေုံးခလသည်။

ြေိုမျှ မခပးခေျ။ ထိုြောလအတွင်း ခဒါ်ခဒစီ

ခလာြေ်သာ

ရှာခြွခြေျွးနိုင်သူပြစ်သည်။

ရွာသူကြေီးနှင့် လူကြေီးသူမများြေ ခဒါ်ခဒစီြေို ရွာမှ ထွြေ်ေွါ

အြွဲ နှစ်ြွဲ ြေွဲသွားခလသည်။ တစ်ြြေ်တွင် သင်းအုပ်

ရန် ခတာင်းေိုကြေသည်။

ေရာများြေ ခရတွင်းအနီး၌ ၎င်းတို့လူများ ခသေုံး

ရြေ်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြောခသာ်

သည့်အခကြောင်းနှင့် ြေျွဲနွားေိုးယူမှုများြေို ရဲတပ်ြွဲ အား

အတွင်း၌ အခလာင်း ၂ ခလာင်း

စုံစမ်းခပးခစလိုကြေသည်။ ထိုသို့ပပုလုပ်ေဲ့ခသာ ရွာလူ

တစ်ခလာင်းမှာ

ငယ်များြေို ၎င်းတိြေ
ု့ ညွှန်ပပနိုင်ကြေသည်။

ငတ်ပပတ်ြော ခသေုံးရခလသည်။ သူမ၏ အခလာင်းြေို

အပေားတစ်ြြေ်တွင်

ရွာသူရွာသားများြေ

၎င်းတို့၏

ခြောြေ်ပဲသီးနှံများနှင့်

တိုြေ်ေိုြေ်

ေံရခသာရွာအတွြေ်

စိတ်ေိုးကြေသည်။

ရဲတပ်ြွဲ

အခနပြင့်

၎င်းတို့ြေ

ြျြေ်ေီးေံရခသာ

ထိုြေိစ္စြေို

စုံစမ်းရန်

လူနှင့်

ထိုအေျန်ိ တွင်
သည်။

လျြေ် သင်းအုပ်ေရာများြေို ထိုခနရာမှ ထွြေ်သွားရန်

သည်။

ထွြေ်ေွါရန်

ရဲြေားတစ်စီးသည်

ရွာမှ

လိုြေ်လံပို့ခောင်

ေဲ့သည်။ ရဲတပ်ြွဲ မှ ဂျာနယ်လစ် နှစ်ဦးအား ရွာအတွင်း
ဒုတိယအကြေိမ် တိုြေ်ေိုြေ်မှုြေိုပြစ်ခစသည်ဟု ေိုြော
ြမ်းေီးရန်

ေုံးပြတ်လိုြေ်ကြေသည်။

ခဒါ်ခဒစီပြစ်ငပီး

အစာခရစာ

ဘရမ်နီသည် ခေါင်းြေို ခသနတ်ပစ်ေံရငပီး

သူ၏ အခလာင်းြေို ြေန်ဂိုးလ် ခရွှေတွင်းနားတွင် ခတွ ရ
နှိပ်စြေ်

သင်းအုပ်ေရာများြေို

ခတွ ခလသည်။

ရွာမှ ၅၀ ြေီလိုမီတာ အြေွာတွင် ခတွ ရသည်။

အရည်အေျင်း မလုံခလာြေ်သည့် အပြစ်ြေို နားလည်
ြိအားခပးခလသည်။

ခေုံပုတ်

သူ၏
ေံ

ေန္ဓာြေိုယ်မှ

ဒဏ်ရာများြေ

ညှင်းပန်း

ရသည့် အခနအထားများြေို ပပသခန

နိုစီမှာမူ ခပျာြေ်ေုံးလျြေ်ရှိသည်။

မူရင်း -၂၀၀၉ ေုနှစ်၊ ဇန်နေါရီလတွင် DIHR၊ HRBA
သင်တန်းတွင် DIHR ၏ အကြေီးတန်း သုခတသနမှူးပြစ်သူ
Stephanie Laguette မှ ခရးသားထားသည်။

အပေားရဲြေား

တစ်စီးပြင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးအားခေါ်ခောင်သွားကြေသည်။
ရွာအတွင်း

အခပေအခနများ

စားခရရိြေ္ခာများ
ြေုန်ကြေသည်။
ကြေိမ်

များ

ပပန်လည်တည်ငငိမ်လာငပီး

(ြျြေ်ေီးေံရသည့်အတွြေ်)

ရှားပါး

ေီလျှ ံသည် မိန်းမပြစ်သူ ခဒါ်ခဒစီအား
ခဒါသများထွြေ်

မိန်းမခနာြေ်သို့လိုြေ်ြော

အိမ်မှထွြေ်

ပပုခလသည်။ ခနာြေ်

ခအာင်

မိန်းမအား အိမ်သို့

ပပန်ခေါ်ရန် ပငင်းေန်ခလသည်။ ၎င်းအစား ရွာရှိ အပေား
အမျုးသမီ
ိ
းတစ်

လြေ်ထပ်လိုြေ်ခလသည်။

ခဒါ်ခဒစီသည် စိုြေ်ပျုးရန်
ိ
ခပမမရှိ၊ အိမ်မရှိ၊ ေင်ခငွရမည့်
နည်းလမ်းမရှိ

ပြစ်ရခလသည်။

သူမ၏

ေင်ပွန်းြေ
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ပုံခပင်ဆခပာခြင်း - သိုးလူများနှင့် ေိတ်လူများ
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

အဆကကာင်းအရာ

သင်တန်းသား

အဆသးစိတ် ဆဖာ်ခပြျက်

ခပင်ေင်ခြင်း

ပစ္စည်းများ

သင်တန်းသားများသည်

-

-

အဆရအတွက်

ပဋိပြေ္ခခစ့စပ်

၃၀ မိနစ်

-

ညှိနှိုင်းပေင်း

ပုံပပင်တစ်ပုဒ်ခပါ်
အခပေပပုလျြေ်
လူ့အေွင့်အခရးအခကြောင်း
ခေွးခနွးပေင်း

လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက်:

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ: ပုံဆခပာခြင်း၊ ဆေွးဆနွးခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ဆတွးေခြင်း

• သင်တန်းသားများအား လူ့အေွင့်အခရးအခပါ် ပပန်လည်သုံးသပ် ခတွးေတတ်ခစပေင်း။
• သင်တန်းသားများအား သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ေျြေ်နှင့် ခမျှာ်မှန်းေျြေ်များြေို ပပန်လည်သုံးသပ်ခတွးေတတ်ခစပေင်း။

မည်သို့ မည်ပုံ၁။ နိဒါန်း
ဤသီးပေားပြစ်ရပ်ြေို

ပုံမှန်သင်ကြေားတင်ေြေ်ပေင်း

ြေဏ္ဍများစွာအတွင်း ခေတ္တအနားယူေျန်ိ မတိုင်မီတွင်
လုပ်ခောင်နိုင်သည်။

ခမးပါ။
ပုံပပင်တွင် သင်ေန်းစာများစွာရှိသည်။ တစ်ေုမှာ ပဋိပြေ္ခ

သင်တန်းသားများြေို မှတ်စုမခရးဘဲ သင်ခပပာပပမည့်
ပုံပပင်ြေို နားခထာင်ရုံသာ နားခထာင်ကြေရန် ခပပာပါ။
ပုံပပင်သည် ခရှးအစ အေြေ် ခပပာကြေားေဲ့ခသာ ပုံပပင်
တစ်ေုပြစ်ခကြောင်း ေြေ်လြေ်ခပပာပပ

ပုံပပင်

ခပပာ ပါ သို့မဟုတ် သင်တန်းသားများြေို
ြတ်ပပပါ (ပုံပပင်ြေို ခနာြေ်စာမျြေ်နှာ တွင်
ကြေည့်ပါ)

အတွင်းပါေင်သူများတွင်

သင်ြတ်ပပငပီးပါြေ

သင်တန်းသားများြေို

အေိုပါ ပုံပပင်နှင့် ပတ်သြေ်၍ မည်သို့ စ စားမိသည်၊

တူညီခန

ခလ့ရှိကြေသည်မှာ
စိတ်ေင်စားမှုများနှင့်

သမိုင်းခကြောင်းများ၊
လိုအပ်ေျြေ်များ

သင့်အခနပြင့် အပေားသူများြေို လူသားတစ် အပြစ်သာ
ကြေည့်ပမင်လိုြေ်ခသာအေါ

လြေ်ခတွ ြေိစ္စရပ်များ၊

သဘာေေင်တူခနမှုများြေို စူးစိုြေ်နိုင်မည်
ပြစ်ငပီး ဟန်ေျြေ်ညီ ထိန်းညှိခပးခသာ ေြေ်နွယေ
် ျြေ်ြေို
ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည့်

၂။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ပုံပပင်ြေို

လူ့အေွင့်အခရးတို့ပြင့် မည်သို့ေြေ်စပ်ခနသည် တိြေ
ု့ ို

အခပြများြေို

အာရုံစိုြေ်နိုင်မည်ပြစ်သည်။
သူများ၏

လူသားေန်မှုအား

ရှာခြွ
“အပေား

စီမံထိန်းခြေျာင်းထား

ပေင်း” ပင် ပြစ်ခလသည်။

ပုံပပင်ြေ မည်သို့ခသာ အခတွးများြေို ၎င်းတို့၏ စိတ်ေီ
သို့ သယ်ခောင် လာသည်၊ သင်တန်းအခကြောင်းအရာနှင့်
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၄

Amollo

Maurice

ပုံပပင်ြေို

၂၀၁၁

မှ

'သိုးလူများနှင့်

ေုနှစ်

အသွင်ြေူးခပပာင်းခရးသင်တန်း၌

ေိတ်လမ
ူ ျား'

DIHR/DFC

ပဋိပြေ္ခ

မျှခေခနပေင်း

ပြစ်သည်။
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သိုးလူများနှင့် ေိတ်လူများ
သိုးလူနှင့် ေိတ်လူများ အသီးသီး

ခနထိုင်ကြေ

စစ်သားတစ်ဦးစီြေို ခရွးေျယ်လျြေ် ထိုစစ်သားနှစ်ဦးအား

ခသာ ရွာနှစ်ရွာရှိခလသည်။ ရွာနှစ်ရွာမှာ အလွန်နီးြေပ်

တိုြေ်ေိုြေ်ခစြော ရလာဒ်ြေို ေုံးပြတ်ကြေရန် အကြေံပပု

ငပီး စမ်းခေျာင်းတစ်ေုသာ ပေားခလသည်။ နှစ်ြြေ်ရွာသား

ခလသည်။ နိုင်သည့်အြွဲ သည် အရှင်သေင် ပြစ်မည်

များမှာ

ပြစ်ြော ရှုံးသည့်အြွဲ သည် ခအာင်နိုင်သူများ၏ ြေျွန်

စမ်းခေျာင်းြေို

ခသာြေ်သုံးခရအတွြေ်
အုပ်စုနှစ်ေု လုံးမှာ

၎င်းတို့၏

တိရစ္ဆာန်များ

မှီေိုအားထားခနကြေရသည်။

၎င်းတို့၏

တိရစ္ဆာန်များ

ထိန်း

လုပ်ရမည် ပြစ်သည်။

ခြေျာင်းပေင်းပြင့်သာ တည်မှီခနကြေရသည်။

ခရွးေျယ်ေံ

လူနှစ်ခယာြေ်သည်

ကြောခအာင်

ေြေ်ေြေ်ေဲေဲ

တစ်ခန့တွင်

အပေားသူများအားလုံးြေလည်း ခအာ်ဟစ် အားခပးကြေ

တိရစ္ဆာန်များ

သိုးလူများအြွဲ မှ

ခရခသာြေ်ခနကြေစ

ခြောင်ခလးတစ်ဦးသည်

တင်းပုတ်တစ်ေုြေို

အပမင့်ခလထဲသို့

သစ်သား

ပစ်ခပမှာြေ်

အေျန်ိ အခတာ်

တိုြေ်ေိုြေ်ကြေခလသည်။

သည်။ သို့ရာတွင် ထိုနှစ်ဦးစလုံးသည် လြေ်ရည်တူလျြေ်
မည်သည့်ဘြေ်ြေမျှ သာသည့် အခနအထားသို့ မခရာြေ်

ခလသည်။ သူ၏သိုးများြေို ဒုြေ္ခခပးခလ့ရှိခသာ ခေွးအ

ခပ။ ခမှာင်ရီပျုးလာသည့
ိ
်အေါ လူအများသည် ရွာများသို့

များြေို ငေိမ်းခပောြေ်ခမာင်းနှင်ရန်အလို့ငှါ တင်းပုတ်ပစ်

ပပန်လျြေ် စားခသာြေ်ပပင်ေင် ေျြေ်ပပုတ်ကြေခလသည်။

ခလ့ြေျင့်ခနပေင်းပြစ်သည်။ ြေံေိုးစွာပင် ထိုတင်းပုတ်

ခနာြေ်ခန့တွင် တိုြေ်ေိုြေ်မှုြေို ေြေ်လြေ် ကြေည့်ရှုရန်

သည် စမ်းခေျာင်း၏ အပေားတစ်ြြေ်သို့ ပပုတ်ြေျငပီး

ပပန်လာကြေသည်။

အပေားတစ်ြြေ်ရွာမှ

ေိတ်တစ်ခြောင်

ခသေုံးခလ

သည်။

တိုြေ်ေိုြေ်ခရးသမားနှစ်ဦးသည်လည်း လြေ်နြေ်များြေို
ေျလျြေ် ၎င်းတိန
ု့ ှစ်ဦးအကြေား မီးြိုြော အာရုံတြေ်ေျန်ိ ြေို

ေိတ်ခြေျာင်းအြွဲ မှ
၎င်းတို့အိမ်သို့

ေိတ်ခြေျာင်းသားခလးများြေ

ခပပးငပီး

ေိတ်တစ်ခြောင်ြေို
များအား

သိုးလူများထဲမှ

သတ်ပစ်လိုြေ်ခကြောင်း

ခပပာ ခလသည်။

မယုံကြေည်နိုင်ကြေ
ထို့ခကြောင့်

တစ် ြေ

ရွာထဲမှ

ယူြေျုံးမရ

ရွာသား

လူအများြေ
ပြစ်ကြေသည်။

ပင် စစ်ခကြေညာ

ခလသည်။

ေိတ်လမ
ူ ျားသည် အမျုးမာန်
ိ
ရှိကြေငပီးလျှင် ၎င်းတို့
သိုးလူများြေို

ခစာင့်လျြေ်

တိတ်ေိတ်စွာပင်

ခေတ္တအားလပ်ေျန်ိ

ယူကြေခလသည်။
ညဉ့်လယ်တွင် ၎င်းတိထ
ု့ ဲမှ တစ်ဦးမှ အပေားတစ်ဦးအား
'သင်

ဘယ့အ
် တွြေ်ခကြောင့်

ြေျွန်ုပ်အား

တိုြေ်ေိုြေ်

သနည်း' ဟုခမးခလသည်။ အပေားတစ်ဦးြေ “မတိုြေ်
ေိုြေ်လျှင် သူနှင့်သူ့မိသားစု ြေျွန်ပြစ်ရလိမ့်မည် ပြစ်ခသာ
ခကြောင့်

တိုြေ်ေိုြေ်ခနရပေင်းပြစ်သည်”

ပြစ်ခကြောင်း၊

ခရှာင်တေင်ေင်မတိုြေ်ေိုြေ်ဘဲ

မိမိတွင် သားတစ်ခယာြေ်ရှိငပီး ၎င်းတို့သာ ြေျွန်ပြစ်သွား

လာမည့် ခသာကြောခန့တွင် တိုြေ်ေိုြေ်မည်ပြစ်ခကြောင်း

ေဲ့ပါြေ အြိုးမှ သူ၏သားအား ခပပာခလ့ရှိသည့် ၎င်းတိ၏
ု့

သတင်းစြေား ခပးပို့ခလသည်။ သိုးလူများ

လှပခသာ အတိတ်သမိုင်း ဇာတ်ခကြောင်းမှာ ခပျြေ်ြေွယ်

လည်း

၎င်းတို့အခနပြင့် စစ်ြေို ပပန်လည်
တုပံ့ ပန်မည်ဟု
ရွာသားများသည်

ေိုလြေ
ို ်ခလသည်။
စစ်ပွဲအတွြေ်

စတင်

ရွာနှစ်ရွာမှ
ပပင်ေင်

သွားမည်ပြစ်ခကြောင်း ခပပာပပသည်။
ထိုစဉ်

အပေားတစ်ဦးြေ

တေဏကြောမျှ

တိတ်ေိတ်

ကြေခလသည်။

သွားခလသည်။ ထို့ခနာြေ် သူ့ထံတွင်လည်း သမီးတစ်ဦး

ခသာကြောခန့မနြေ်ပိုင်းတွင် နှစ်ြြေ် အြွဲ မှ စစ်တပ်များ

သမိုင်းဇာတ်ခကြောင်းများ ခပပာခလ့ရှိခကြောင်း၊ အြေယ်၍

သည် သတ်မှတ်ခနရာ၌ ခတွ ေုံ ကြေခလသည်။ သို့ခသာ်

၎င်းတို့သာ ရှုံးေဲ့ပါြေ ထိုဇာတ်ခကြောင်းများသည်လည်း

စစ်ပွဲမစတင်မီ လူကြေီးများြေ တစ်ြြေ်စီမှ အခြောင်းေုံး

ြေွယခ
် ပျာြေ်သွားမည် ပြစ်ငပီး ၎င်းတို့မိသားစု ေွဲေွါရြော

ရှိခကြောင်းနှင့် သူ့သမီး၏ အြွားမှ ထိုြေဲ့သို့ပင် လှပခသာ
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အပေားရွာအတွြေ်

အလုပ်လုပ်ခပးရမည်

ပြစ်ခကြောင်း

ခပပာပပ ခလသည်။
ထိုအခကြောင်းအရာြေို ကြေားခသာအေါ ပထမလူသည်
အခမှာင်အတွင်းမှ

ထထိုင်လိုြေ်ခလသည်။ ထို့ခနာြေ်

အဘိုးမှ သူ့သားအား ခပပာခလ့ရှိခသာ ဇာတ်ခကြောင်း
အေျု ိ ြေို စတင်ခပပာပပခလသည်။ ထိုဇာတ်ခကြောင်းများ
သည်

အပေားအုပစ
် ုမှ

အဘွားြေ

သူမ၏

ခပမးအား

ခပပာခလ့ရှိခသာ ဇာတ်ခကြောင်းနှင့် ထပ်တူနီးပါး တူညီ
ခနသည်ြေို ခတွ ရခလသည်။
ခနာြေ်ခန့တွင် ရွာနှစ်ရွာမှ လူများသည် ေြေ်လြေ်
တိုြေ်ေိုြေ်မည်ြေို ကြေည့်ရှုရန် ပပန်လည် ခရာြေ်ရှိလာ
ကြေသည်။

သို့ခသာ်

တိုြေ်ေိုြေ်ခရးသမားနှစ်ဦးသည်

တစ်ခယာြေ်ခရှ တွင် တစ်ခယာြေ်ရပ်လျြေ် လြေ်နြေ်
များြေို ေျြော အပေားလမ်းသို့ တိတေ
် ိတ်စွာ လမ်း
ခလျှာြေ် ထွြေ်သွားခလသည်။
ရွာသားများလည်း 'မည်သို့ ပြစ်ရသနည်း?'၊ 'ြေျွန်ုပ်တ့၏
ို
ဂုဏ်သိြေ္ခာအတွြေ်
'အပေားသူများ၏

သင်

မတိုြေ်ေိုြေ်ခတာ့ဘူလား?'၊

ြေျွန်ပြစ်မှုမှ

ခရှာင်ကြေ ရန်

သင်မတိုြေ်ေိုြေ်ခတာ့ဘူလား?' ဟု ခအာ်ဟစ်
ကြေခလသည်။

ထို

ထိုြေဲ့သို့ ဇာတ်
လူတစ် ြေို မတိုြေ်ေိုြေ်နိုင်ခကြောင်း ခပပာပပလိုြေ်ခလ
သည်။
မူရင်း : DIHR ၏ သင်တန်းမျုးစု
ိ ံတင
ွ ် တင်ေြေ်ခနခသာ
ြေင်ညာသင်တန်းေရာ Amollo Maurice မှ စီစ
ပပင်ေင်ထားပေင်းပြစ်သည်။
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သရုပ်ခပတရားရုံး - ဆေးဝါးလက်လှမး် မီနိုင်ခြင်း
လူ့အေွင့်အခရး

အေျန်ိ ြောလ သင်တန်းသား

အခသးစိတ်

ပပင်ေင်ပေင်း

အခကြောင်းအရာများ

အခရအတွြေ်

ခြာ်ပပေျြေ်

အသြေ်ရှင်သန်ေွင့်နှင့် ၁နာရီ

၉ - ၃၀

သင်တန်းသားများသည် တရားေွင်တွင်

ပစ္စည်းများ

တရားေွင်တွင်

ပါေင်

လူ့ဂုဏ်သိြေ္ခာ

HIV ခေး လြေ်လှမ်းမှီ ပါေင်လုပ်ခောင်ရမည့် လုပ်ခောင်ရမည့်

HIV/AIDS

နိုင်ခရးေိုင်ရာ

ခနရာ/ြေဏ္ဍြေဒ်များြေို ခနရာ/ြေဏ္ဍြေဒ်များ

အေွင့်အခရးများ

တရားေွင်တစ်ေုြေို

မိတ္တူြေူးပါ။

ပြစ်နိုင်ပါြေ

ပွတ်တြေ
ို ်ပေင်း

ပပင်ေင်

မျြေ်နှာစုံညီ

အပပည်ပပည်ေိုင်ရာနှင့်

လုပ်ခောင်ကြေရမည်။

အခသးစားအြွဲ

ခဒသတွင်း

လုပ်ခောင်မှုများ

လူ့အေွင့်အခရး

အတွြေ် ခနရာရှာခြွပါ။ သခဘာတူစာေျုပ်များ
အြွဲ များ ြွဲ ပါ။

စုစည်းထားပေင်း

လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက်:

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ : အဖွဲ့လိုက်ဆေွးဆနွးမှု၊ လှုပ်ရှားမှု

• လူ့အေွင့်အခရးြေိစ္စရပ်များ၏ ရှုပ်ခထွးမှုြေို နားလည်သခဘာခပါြေ်နိုင်

တိုးတြေ်ခစရန်။

• ေုံးပြတ်ေျြေ်များ ေျမှတ်ရာတွင် နည်းလမ်းမျုးစု
ိ ံြေို နှိုင်းယှ လျြေ် အခတွ အကြေုံ ရရှိခစရန်။
• ေြေ်သွယမ
် ှုနှင့် ပူးခပါင်းလုပ်ခောင်ပေင်းေိုင်ရာ ြေျွမ်းြေျင်မှုများ တိုးတြေ်လာခစရန်။

မည်သို့ မည်ပုံ၁။ နိဒါန်း
ခအာြေ်ပါ

ပစ္စည်း ေိုင်ရာအေွင့်အခရးများြေို ြောြေွယလ
် ိုကြေငပီး
ခြာ်ပပေျြေ်များြေို

သင်တန်းသားများအား

၎င်းတို့၏ ထုတ်ြေုန်များြေို ပုံစံတူပပုလျြေ် ခစျးနှုန်း

ရှင်းပပပေင်း/ ြတ်ရှုပေင်းအားပြင့် အစပပုပါ -

သြေ်သြေ်သာသာ ပြင့် ခရာင်းေျခနပေင်းြေို နိုင်ငံတိုင်း၌

'HIV/AIDS သည် အလွန်ေိုးရွားခသာ ြေမ္ဘာ့ြေပ်ခရာဂါ

ြောြေွယရ
် န် စုခပါင်းအြွဲ များ ြွဲ စည်းကြေသည်။

တစ်ေု ပြစ်သည်။ သန်းခပါင်းများစွာခသာ ေင်းရဲမွဲခတ
သူများမှာ ခရာဂါေံစားခနကြေရငပီး လိုအပ်ခသာ ခစျးကြေီး
သည့် ခေးေါးများြေို မတတ်နိုင်ခသာခကြောင့် မလိုအပ်
ဘဲ ခသေုံးခနကြေရသည်။ ၎င်းတိ၏
ု့
တစ်ေုတည်းခသာ
အပေားနည်းလမ်းမှာ

ပိုမိုခစျးသြေ်သာသည့်

ပုံစံတူ

ခေးေါးများ အသုံးပပုရန် ပြစ်သည်။ ဦးခောင်ဦးရွြေ်
ပပုကြေသည့်

ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရး

ြေုမ္ပဏီများြေ

ဤပုံစံတူ ခေးေါးများြေို ေန့်ြေျင်ကြေသည်။ ၎င်းတိ၏
ု့

၂၀၀၁ ေုနှစ်တွင် ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရး ြေုမ္ပဏီများြေ
ခတာင်အာြရိြေ

အစိုးရအား

ဥပခဒခကြောင်းအရ

လုပ်ခောင်ေျြေ်စတင်ခလသည်။

ခတာင်အာြရိြေ

အစိုးရသည် HIV/AIDS တိုြေ်ြျြေ်ခသာ ခေးေါးပုံစံတူ
များြေို ခစျးသြေ်သာစွာပြင့် ပြန့်ေျခရာင်
ိ
းေျခသာခကြောင့်
ပြစ်သည်။

ပစ္စည်းေိုင်ရာ

အေွင့်အခရးများနှင့်

အသြေ်ရှင်သန်ေွင့်၊ လူဂုဏ်သိြေ္ခာတိ့အ
ု ကြေား ပွတ်တိုြေ်
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မှုြေို

ခပြရှင်းရန်

တရားေွင်တစ်ေုြေို

ယေု

ထို့ခနာြေ်တွင် တရားသူကြေီးများြေ ၎င်းတို့၏ ေုံးပြတ်

လုပ်ခောင်ရမည် ပြစ်သည်။

ေျြေ်ြေို ပပုလုပ်နိုင်သည်။

၂။ အဖွဲ့လိုက် ခပင်ေင်ဆောင်ရွက်ခြင်း -

၄။ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သင်တန်းသားများြေို ပါေင်သည့်လူ ခရနှင့် ဘြေ်ညီ

၂၀၀၁ ေုနှစ်၊ ဧငပီလ ၁၉ ရြေ် ခန့စွဲပါ တရားရုံး

ခရွးေျယ်ထားခသာ အြွဲ ခလးြွဲ

ေုံးပြတ်ေျြေ် အြေျ ေျုပ်ြေို ြတ်ပပပေင်းပြင့် လှုပ်ရှား

(ြေ) ခေးေါး

ထုတ်လပ
ု ်ခရး ြေုမ္ပဏီ (ေ) ခတာင်အာြရိြေ အစိုးရ (ဂ)

လုပ်ခောင်မှုြေို

ြေုသခရးခောင်ရွြေ်ေျြေ်

စည်းရုံးလှုံခော်ပေင်း

ခစျးသြေ်သာခသာ ခေးေါးများသို့ လြေ်လှမ်းမီနိုင်မှုြေို

Action Campaign TAC) အြွဲ ေင်များ

ပမှင့်တင်ရန် (...) သည် ေျးြေျူးထိ
ီ
ုြေ်ခသာ ရည်ရွယ်ေျြေ်

(Treatment

(ဃ) တရားသူကြေီးများ။

ပြစ်ငပီး

ြွဲ ပါ၊

တရားေွင်တွင် ပါေင်လုပ်ခောင်ရမည့် ခနရာ/ြေဏ္ဍြေဒ်
များြေို သင့်ခတာ်သည့် အြွဲ များထံသို့ ပြန့်ခေပါ။
အြွဲ များအား ၎င်းတို့ ပါေင်လုပ်ခောင်ရမည့် ခနရာ/
ြေဏ္ဍြေဒ်များြေို ြတ်ငပီး တရားေွင်အတွြေ် ခမးေွန်း
များ သို့မဟုတ် ပြစ်ရပ်ြေို ပပင်ေင်ရန် အေျန်ိ ၂၅ မိနစ်
ခပးပါ။

အြွဲ တစ်ေုစီသည်

ရှင်းလင်း

တင်ေြေ်ရန်

အတွြေ် ခပပာခရးေိုေွင့်ရှိသတ
ူ စ် ြေို ခရွးေျယ်ထားရ
မည် ပြစ်သည်။ ထိုခပပာခရးေိုေွင့်ရှိသူြေို ြေူညီပံ့ပိုးရန်
အတွြေ်

နားလည်တတ်ြေျွမ်းသူ

တစ်

သို့မဟုတ်

နှစ် ြေိုလည်း ခရွးေျယ်ပါ။ တရားေွင်စစ်ခမးစ အတွင်း
ခမးေွန်းများြေို ခပြကြေားရာတွင်လည်း ြေူညီနိုင်သည်။

အြွဲ များအား မျြေ်နှာစုံညီပပန်လည်ခေါ်ယူငပီး တရားရုံး
တွင် ရှိခနသြေဲ့သို့ အြွဲ ခလးြွဲ အားထိုင်ခစပါ။ တရား
သူကြေီးများသည် အလယ်ရှိ ထိုင်ေုံတွင်ရှိခနရမည်ပြစ်ငပီး
၎င်းခနရာြေို ပတ်လည်ေိုင်းလျြေ် စြေ်ေိုင်းပေမ်းပုံ အခန
အထားပြင့် ြေျန်ခသာ အြွဲ သုံးြွဲ ြေ ေုံများတွင် ခနရာ
ယူရမည်။ ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရးြေုမ္ပဏီ၊ ခတာင်အာြ
TAC

တို့

အသီးသီးမှ

၎င်းတို့၏

အေန်းြေဏ္ဍ အသီးသီးြေို ၅ မိနစ်ေန့် တင်ေြေ်ငပီး
ခမးေွန်းများ

HIV/AIDS

အပမင့်ေးုံ ခသာ

ြေဲ့သို့

'ရည်ရွယေ
် ျြေ်

(...)

ြေမ္ဘာ့ြေပ်ခရာဂါမျုးတွ
ိ င်

အမိန့်ပြစ်သည့်

ြွဲ စည်းပုံအခပေေံ

ဥပခဒပါ တာေန်သည် နိုင်ငံ၏ အခပေေံလူ့အေွင့်အခရး
များြေို

ခလးစား၊

ြောြေွယ၊်

ပမှင့်တင်၊

ပြည့်ေည်း

ခပးရမည့် တာေန်များနှင့် ေြေ်စပ်လျြေ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့
တွင်

(အပေားခသာ

ပြစ်သည့်)

အေွင့်အခရးအားလုံး၏

လူ့ဂုဏ်သိြေ္ခာနှင့်

မူလ

အသြေ်ရှင်သန်ေွင့်တို့

ပါေင်သည်။ ခလျှာြေ်ထားသူများ (ခေးေါးထုတ်လပ
ု ်ခရး
ြေုမ္ပဏီများ)

ြေ

တင်သွင်းခသာ

ဥပခဒအရ

ခတာင်းေိုေျြေ်များတွင် (...) အားသာေျြေ် ရှိမခနခပ။'
သင်တန်းသားများြေို တရားေွင်ြေို ပပန်လည်သုံးသပ်ရန်
ခတာင်းေိုပါ။ တရားစစ်ခမးပေင်းခနာြေ်ြေွယ်ရှိ အဓိြေ
ြေျခသာ လူ့အေွင့်အခရးအခကြောင်းအရာများြေို ရှာခြွ
ခြာ်ထုတ်ပါ။ အဓိြေ ခမးေွန်းများတွင်
 ယေင်ြေ ထိုပြစ်ရပ်အခကြောင်း ကြေားြူးပါသလား?

၃။ တရားြွင်

ရိြေအစိုးရနှင့်

အေုံးသတ်ပါ၊

ခမးပမန်းနိုင်သည်။

တရားသူကြေီးများြေ

အြွဲ များြေို အလှည့်ြေျ မိတ်ေြေ်ခပးမည် ပြစ်သည်။

 ြေနဦးခတွးေေျြေ်များြေား အဘယ်နည်း?
 လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှုအတွင်း ခပပာင်းလဲေဲ့ပါသလား?
 တရားစစ်ခမးပေင်းခနာြေ်ြေွယရ
် ှိ အဓိြေြေျခသာ လူ့
အေွင့်အခရးြေိစ္စရပ်များြေား အဘယ်နည်း?
 ဤြေိစ္စရပ်များသည် သင်ကြေုံခတွ ရသည့် လူမှု သရုပ်
မှန်နှင့် မည်သို့ေြေ်စပ်ခနသနည်း?
 သင်ခနထိုင်ရာအရပ်ရှိ လူများအတွြေ် ခနာြေ်ေြေ်
တွဲ ဂယြေ်ရိုြေ်မှုများြေား အဘယ်နည်း?
မူရင်း : Access to Medicaments’ in
Compass

ြေို

ေီခလျာ်ခအာင်

CoE (2002):
ပပင်ေင်သည်။

တရားသူကြေီးများအခနပြင့် အြွဲ များြေ ခမးပမန်းခသာ
ခမးေွန်းများြေို ခပြကြေားရန်၊ မတူညီခသာ ြေျုးခကြောင်
ိ
း
ပပ အေိုပပုေျြေ်များနှင့် အခနအထားများြေို အနှစ်ေျုပ်
ရန်၊ ယေုမှစ၍ အေျန်ိ ၁၀ မိနစ် ရရှိမည်ပြစ်သည်။
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တရားြွင်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဆနရာ/ကဏ္ဍကဒ်များ
မိတ္တူ ၁/၄
တရားေွင်တွင်

ပါေင်လုပ်ခောင်ရမည့်

ခနရာ/ြေဏ္ဍ

သည်။ အပေားြေုမ္ပဏီတစ်ေုြေ သင်၏ ထုတ်ြေုန်များြေို

ြေဒ်များ - ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ဆရးကုမ္ပဏီ (PHARMA

ြေူးယူငပီး

INC.)

သည်

သင်တို့သည် ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရးလုပ်ငန်းစု၏ အကြေီး

တည်တမ
ံ့ ှုြေို ထိေိုြေ်ခစသည်။ ထို့ခကြောင့် အပေားခသာ

တန်း အလုပ်အမှုခောင်များပါေင်ခသာ အြွဲ ပြစ်သည်။

ထိပ်တန်းခေးေါးထုတ်လုပ်ခရးြေုမ္ပဏီများနှင့် ပူးခပါင်း

သင်တ၏
ို့

လျြေ် အင်အားစု ြွဲ စည်းငပီး သင်၏ ထုတ်ြေုန်များြေို

ြေုမ္ပဏီသည်

ြေမ္ဘာ့ထိပ်တန်း

ခေးေါး

ခစျးသြေ်သြေ်သာသာပြင့်

သင်၏

အပမတ်အစွန်းနှင့်

ြေုမ္ပဏီခရရှည်

ထုတ်လပ
ု ်ခရးတစ်ေုပြစ်သည်။ သင်တို့သည် HIV နှင့်

နိုင်ငံများမှ

AIDS ေြေ်နွယ်ခသာ အဓိြေခေးေါးများ စီးပွါးပြစ်

ခရာင်းေျပေင်းမှ ြောြေွယ်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါြေ တရားစွဲ

ပြန့်ေျ ီ ခာာင်းေျေွင့်ြေို ေယ်ယူထားသည်။ သင့်အခနပြင့်

ေိုရန် ပြစ်သည်။ ဥပခဒခကြောင်းအရ လုပ်ခောင်မှုြေို

ရှယ်ယာ ေယ်ယူထားသူများ ခြေျနပ်ခစရန် လုပ်ငန်း

ခတာင်အာ ြရိြေအစိုးရပြင့် စတင်ေဲ့သည်။

ပမတ်စွန်းမှုြေို

ထိန်းသိမ်းထားရန်

ြေူးယူငပီး

ခရာင်းေျပေင်း

ခစျးသြေ်သြေ်သာသာပြင့်

လိုအပ်သည်။

ထို့ခကြောင့် ြေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ြေုန်များအခပါ် ခရာင်းေျ

သင့်အခနပြင့်

ခစျးနှုန်း သတ်မှတ်ထားေွင့်ြေို ြောြေွယထ
် ားလိုသည်။

ခကြောင်းပပအေိုပပုေျြေ်များ ပပင်ေင်သင့်သည်။ တရား

ခရာင်းေျခစျးနှုန်း သတ်မှတ်ပေင်းတွင် သုခတသန စရိတ်

ေွင်အတွင်း

များ၊

အေျန်ိ ၅ မိနစ်ေန့် ရရှိမည် ပြစ်သည်။

ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ၊

အတွြေ်

လုပ်ေခကြေးခငွများ

လုပ်သားအင်အားစု
ပါေင်

သင်၏ရပ်တည်မှုြေိုေုေံခေျပရန်
ထိုအခကြောင်းအရာများြေို

ြေျုးိ

တင်ေြေ်ရန်

တွြေ်ေျြေ်ထား

မိတ္တူ ၂/၄
တရားေွင်တွင်
ြေဒ်များ

ပါေင်လုပ်ခောင်ရမည့်

-

ခနရာ/ြေဏ္ဍ

ြေုသခရးခောင်ရွြေ်ေျြေ်

စည်းရုံး

သို့ခသာ်

ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရးြေုမ္ပဏီမှ

ခတာင်အာ

ြရိြေ အစိုးရအား သြေ်သာခသာခစျးနှုန်းပြင့် ခေးေါး

လှုံခော်ပေင်းြေမ်ပိန်း (TAC)

များြေို ြေူးယူပေင်းနှင့် ခရာင်းေျပေင်းတို့မှ ြောြေွယ်ရန်

သင်တို့သည် ခတာင်အာြရိြေရှိ ြေုသခရးခောင်ရွြေ်

တရားေွင်သို့ ေင့်ခေါ်လိုြေ်ခလသည်။ ထို့ခကြောင့် သင်

ေျြေ် စည်းရုံးလှုံခော်ပေင်းြေမ်ပိန်း (TAC) ြေို ြေိုယ်စား

တိသ
ု့ ည် သြေ်သာသည့်နှုန်းပြင့် ခေးေါးများသို့ လြေ်

ပပုသည့် တြေ်ကြေလှုပ်ရှားသူအစုအြွဲ ပြစ်သည်။ စည်းရုံး

လှမ်းမီခရးခောင်ရွြေ်သည့် နိုင်ငံခတာ်၏ အေန်းြေဏ္ဍ

လှုံ့ခော်ပေင်းြေမ်ပိန်းြေ နိုင်ငံခတာ်အခနပြင့် HIV/AIDS

ြေို

ြေဲ့သို့ခသာြေပ်ခရာဂါများတွင် ခေးေါးများြေိုသြေ်သာ

ေုံးပြတ်ကြေခလသည်။

သည့်ခစျးနှုန်းပြင့်

တာေန်ရှိသည်ဟု

သင်၏ အခနအထားြေို ေုေံခေျပရန် သင်၏ အေိုအခေျ

ခတာင်းေိုကြေသည်။ အစိုးရြေလည်း တုပံ့ ပန်သည့်အခန

များြေို ပပင်ေင်သင့်သည်။ တရားေွင်အတွင်း ထိုအ

ပြင့် ခစျးသြေ်သာခသာ ခေးေါးများြေို တင်သွင်းရန်

ခကြောင်းအရာများြေို တင်ေြေ်ရန် အေျန်ိ ၅ မိနစ်ေန့်

စတင်ခလသည်။

ရရှိမည် ပြစ်သည်။

ခထာြေ်ပံ့ရန်

ြောြေွယရ
် န်အလို့ငှါ

အစိုးရနှင့်

ပူးခပါင်းရန်

သင်တြေ
ို့ မ်ပိန်းမှ HIV/AIDS ခရာဂါများနှင့် ရုန်းြေန်
ခနရခသာ

လူနာများနှင့်

အြွဲ အစည်းများအတွြေ်

ခငွခကြေးပံ့ပိုးမှု ပပုလုပ်ခပးရန်မှာလည်း နိုင်ငံခတာ်၏
တာေန်ပြစ်သည်ဟု ခတာင်းေိုကြေသည်။
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၄

မိတ္တူ ၃/၄
တရားြွင်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဆနရာ/ ကဏ္ဍ

စည်းရုံးလှုံခော်ပေင်းြေမ်ပိန်း (TAC)၏ ဦးခောင်မှုပြင့်

ကဒ်များ - ဆတာင်အာဖရိက အစိုးရ

အမည်ခြေျာ်ကြေားခသာ လူထုလှုပ်ရှားမှု များြေ HIV/
အကြေီးတန်း

AIDS ြေဲ့သို့ခသာ ြေပ်ခရာဂါများတွင် သြေ်သာသည့်

အရာရှိများ ပြစ်ကြေသည်။ သင်တအ
ို့ ား ဥပခဒခကြောင်း

နှုန်းပြင့် ခေးေါးများသို့ လြေ်လှမ်းမီမှု ပံ့ပိုးရန်မှာ နိုင်ငံ

အရ တရားစတင်စွဲထားသည့် ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရး

ခတာ်၏ြွဲ စည်းပုံအခပေေံဥပခဒပါ

ြေုမ္ပဏီ၏ ပန်ကြေားေျြေ်ြေို သင်၏ အစိုးရအခနပြင့်

ေိုကြေသည်။

တုပံ့ ပန်ရန် ကြေိုးပမ်းလျြေ်ရှိသည်။ ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရး

သင်သည် ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံခရးြိအားများြေို တုပံ့ ပန်

ြေုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံများြေို ၎င်းတိ၏
ု့ ထုတ်ြေုန်များအား

ရမည်ပြစ်ငပီး

လြေ်ြေားခရာင်းေျသည့်နှုန်းခအာြေ်

သြေ်သာသည့်

သြေ်သာသည့် (ြေူးယူ) ခေးေါးများြေို တင်သွင်းရန်

ခစျးနှုန်းပြင့် ြေူးယူခရာင်းေျပေင်းမှ ြောြေွယရ
် န် ကြေိုး

ေွင့်ပပုရခလသည်။ သင်၏ အခနအထားြေို ေုေံခေျပရန်

ပမ်းလျြေ်ရှိသည်။ အခပေေံသခဘာတရားအရ သင်သည်

သင်၏ အေိုအခေျများြေို ပပင်ေင်သင့်သည်။

ခေးေါးထုတ်လပ
ု ်ခရးြေုမ္ပဏီ၏ အခနအထားြေို သ

တရားေွင်အတွင်း ထိုအခကြောင်းအရာများြေို တင်ေြေ်

ခဘာတူသည်။

ရန် အေျန်ိ ၅ မိနစ်ေန့် ရရှိမည် ပြစ်သည်။

သင်တို့သည် ခတာင်အာြရိြေအစိုးရ၏

သို့ခသာ်

ြေုသခရးခောင်ရွြေ်ေျြေ်

တာေန်ပြစ်သည်ဟု

အင်ဒိုနီးရှားြေဲ့သို့ခသာ

နိုင်ငံများမှ

မိတ္တူ ၄/၄
တရားြွင်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဆနရာ/ ကဏ္ဍ

တရားေင်ပြစ်ခသာ တရားရုံးြေ ခြာ်ပပပါြေဲ့သို့ မှတ်

ကဒ်များ - တရားသူကကီးများ

တမ်းရယူသည် “အသြေ်ရှင်သန်ေွင့်နှင့် လူ့ဂုဏ်သိြေ္ခာ

သင်တို့သည်

ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရး

ြေုမွဏီများ

အေွင့်အခရးတို့သည်

လူ့အေွင့်အခရးအားလုးံ

ခတာင်အာြရိြေအစိုးရအား ၎င်းတို့၏ထုတ်ြေုန်များြေို

အခရးပါေုံးပြစ်ငပီး

သြေ်သာသည့်နှုန်းပြင့် ြေူးယူခရာင်းေျပေင်းမှ ြောြေွယ်

အခရးများအားလုံး၏ရင်းပမစ်လည်းပြစ်သည်။ လူ့အေွင့်

ရန်အလို့ငှါ တရားစွဲေိုရန်ကြေိုးပမ်းမှုြေို

ခောင်ကြေီး

အခရးအား အသိအမှတ်ပပုပေင်းပြင့် တည်ခောြေ်ထား

ကြေပ်ရသူ တရားသူကြေီးများ ပြစ်ကြေသည်။ ြေုသခရး

ခသာ လူမှုေန်းြေျင်အသိုင်းအေိုင်းတစ်ေုြေို ြေျွန်ုပ်တ့ို

ခောင်ရွြေ်ေျြေ် စည်းရုံးလှုံခော်ပေင်းြေမ်ပိန်း (TAC)ြေို

ြေိုယ်တိုင်

ြေိုယ်စားပပုသည့် တြေ်ကြေလှုပ်ရှားသူများြေ အစိုးရ

အခရးများ အားလုံးထြေ် အေိုပါအေွင့်အခရးနှစ်ေုြေို

ဘြေ်မှခန၍ ေုေံခေျပကြေသည်။

ြေျွန်ုပ်တ့အ
ို ခနပြင့်

သင်၏ြေဏ္ဍမှာ အြွဲ သုံးြွဲ အား ၎င်းတို့၏ သြေ်ေိုင်ရာ

ဤြေတိြေေတ်ြေို နိုင်ငံခတာ်ြေ မှုေင်းများြေို ပပစ်ဒဏ်

အခနအထားများြေို

ခပးခသာ နည်းလမ်းအပါအေင် ၎င်းလုပ်ခောင်ခသာ

ရှင်းလင်းတင်ပပရန်

ြိတ်ခေါ်ရမည်ပြစ်သည်။

အလှည့်ြေျ

တင်ေြေ်ပေင်းများအေုံး၌

အပေားခသာ

ြေတိြေေတ်ပပုလျြေ်

ပုဂို္ဂ လ်ခရးရာအေွင့်

အပေားခသာအေွင့်

တန်ြိုးထားရန်လိုအပ်သည်။

အရာမှန်သမျှတွင် ခပါ်လွင်ခအာင်လုပ်ခောင်ရမည်။”

သင့်အခနပြင့် ေုံးပြတ်ေျြေ်မေျမှတ်သင့်သြေဲ့သို့ နိဂုံးသို့

တရားငပိုင်

လည်းမသွားသင့်ပါ။ သင်၏ အလုပ်

မှာ ပငင်းေျြေ်

“ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ေိုင်ေွင့်ြေို ခတာင်အာြရိြေ ြွဲ စည်းပုံ

များြေို ရှင်းလင်းခစရန် ြေူညီပေင်းနှင့် ထိပ်တိုြေ်ခတွ

အခပေေံဥပခဒ အပိုဒ် ၂၅ အရ ြောြေွယခ
် ပးထားငပီး ၎င်း

မည့် ေုေံခေျပေျြေ်များြေို ပံ့ပိုးရာတွင် အေိုအခေျများ

တွင် ခအာြေ်ပါအတိုင်း ခြာ်ပပထားသည်။ “ပစ္စည်းဥစ္စာ

ြေို အနှစ်ေျုပ်ခပးပေင်းတို့ ပြစ်ကြေသည်။

၂၅(၁)- ဥပခဒြေိုခယဘုယျအသုံးေျပေင်းမှအပ မည်သူမျှ

ပပဿနာ၏အေျြေ်အေျာမှာ လူ့အေွင့်အခရးများခတာင်း

ပစ္စည်းဥစ္စာြေိုမေုံးရှုံးခစရ၊ မည်သည့်ဥပခဒြေမျှပစ္စည်း

ေိုရာတွင်

ဥစ္စာြေို အတင်းအကြေပ်ြယ်ရှားပေင်းြေို ေွင့်မပပုခစရ"။

ပွတ်တုြေ
ိ ်မှုများြေို

မည်သို့မည်ပုံခပြရှင်း

ပေင်းပြစ်သည်။ ခေျပသူ(အစိုးရနှင့် TAC) သည် အသြေ်
ရှင်သန်ေွင့်နှင့် လူ့ဂုဏ်သိြေ္ခာအေွင့်အခရးများြေို အေို

သင့်အခနပြင့် အြွဲ သုံးြွဲ အား ခမးပမန်းရန် ခမးေွန်းများ

ပပုကြေသည်။

ပပင်ေင်သင့်သည်။ ခမးေွန်းများ ခမးရန်နှင့် အခပြများ

ြေုမ

)ြေ

တရားစွဲေပို ေင်း (ခေးေါးထုတ်လုပ်ခရး
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ေိုင်ေွင့်ြေို

င်းေိုကြေ

ြေို နားခထာင်ရန် အေျန်ိ ၁၀ မိနစ်ရလိမ့်မည် ပြစ်သည်။

သည်။
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သရုပ်ခပဇာတ်ဆောင်လှုပရ
် ှားမှုများ - အြွင့်အဆရး သရုပ် ခြင်း
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

အဆကကာင်းအရာများ

သင်တန်းသား

အဆသးစိတ်

အဆရအတွက်

ဆဖာ်ခပြျက်

ခပင်ေင်ခြင်း

ပစ္စည်းများ

ိ
သင်တန်းသားများသည် အမျုးအစားခပါ်

အေွင့်အခရးတစ်ေုေု ၂၀ - ၆၀ မိနစ် ၄၀

အမျုးအစားခပါ်
ိ

သရုပ်ပပဇာတ်ခောင်

အခပေေံ၍ UDHR

အခပေေံ၍ UDHR

လှုပ်ရှားမှုများ

သို့မဟုတ်

သိမ
ု့ ဟုတ်

လုပ်ခောင်ကြေသည်။

ပင်မလူ့အေွင့်အခရး

ပင်မလူ့အေွင့်အခရး

စာေျုပ်များ ြေို

စာေျုပ်များ၏

မိတ္တူြေူးြော

မိတ္တူများ၊

အြွဲ များေွဲထားပါ။
လှုပ်ရှားမှုရည်ရွယ်ြျက် :

လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ : ရှင်းလင်းတင်ေက်ခြင်း ဖန်တီးခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆေွးဆနွးခြင်း။

• ပဋိပြေ္ခများြေို ေွဲပေမ်းစိတ်ပြာပေင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ြေို ဥပမာပပပေင်းပြင့် ေိုင်မာြေျစ်လစ်ခသာ ခတွးေေျြေ် သခဘာတရား
များြေို ပပုလုပ်တတ်ခစရန်။

• အပေားသူတစ်ဦး၏ ရင်းနှီးြေျွမ်းေင်မှုမရှိခသာ အခပေအခန သို့မဟုတ် ေိခသသလြေ္ခဏာများြေို အခတွ အကြေုံ ရရှိခစရန်။
• မတူညီခသာ ရှုခထာင့်များပြင့် ြေိုယ်ေျင်းစာတရားထားတတ်ခစရန်နှင့် အသိအမှတ်ပပုတတ်ခစရန်။

မည်သို့ မည်ပုံ၁။ နိဒါန်း
သင်၏

၎င်းြေိုယ်တိုင်ခတွ ကြေုံရသည့် လူ့အေွင့်အခရး ပပဿနာ
သင်တန်းအေျန်ိ နှင့်

ြေိုြေ်ညီခသာ

ဇာတ်ခောင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံတစ်ေုြေို

သရုပ်ပပ

တစ်ေုအား ခမးပမန်းပါ။

ေန္ဒအခလျာြေ် ပါေင်သည့်

ခရွးေျယ်ပါ။

သင်တန်းသားြေို ထိုပပဿနာရပ်၏ ရုပ်ပုံအား ေွဲပပရန်

ယေုတွင် မတူညီခသာပုံစံစုံအနည်းငယ်ြေို တင်ေြေ်

ခတာင်းေိုပါ။ ထိုရုပ်ပုံြေိုကြေည့်လျြေ် အပေားသင်တန်း

လိုပါသည်။ သရုပ်ပပဇာတ်ခောင် လှုပ်ရှားမှုသည် ေြေ်ေဲ
ခသာ ခတွးေေျြေ်သခဘာတရားများြေို ေိုင်မာ ြေျစ်
လစ်ခစသည့် နည်းလမ်းပြစ်ခကြောင်း၊ ြေျွမ်းေင်မှု မရှိ
ခသာ

အခပေအခန

သို့မဟုတ်

လြေ္ခဏာတစ်ရပ်ြေို

သရုပ်ခောင်ပေင်းပြင့် အခတွ အကြေုံရရှိလာလျြေ် ြေိုယ်
ေျင်းစာတရား

ထားတတ်လာနိုင်ခစခကြောင်း၊

တည်းမှာပင် ခပျာ်
သားများ

တေျန်ိ

ခြောင်းခကြောင်း သင်တန်း

ခပပာပပပါ။

ခအာြေ်ပါဥပမာများမှ

သင်ခရွးေျယ်ထားခသာ လုပ်ခောင်မှုြေို မိတ်ေြေ်ပါ။
၂။ သရုပ်ခပဇာတ်ဆောင် လှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဥပမာ (ြေ) - ရုပ်ပုံများ ြန်တီးပေင်း (၂၀ -၃၀ မိနစ်)
မိမိေန္ဒအရ ပါေင်လိုသည့် သင်တန်းသားတစ် ြေို

သားများြေ

လိုြေ်ပါ

ပပဿနာရပ်ြေို

သရုပ်ခောင်ရမည်ပြစ်သည်။

ြေိုယစ
် ားပပုခြာ်ပပမည့်

ရုပ်ပုံအား

အခြောင်းေုံးပြစ်ခအာင် မည်သို့ပပုလုပ်ရမည်ြေို မျြေ်
နှာစုံညီခစလျြေ်

အကြေံဉာဏ်များခတာင်းေိုပါ။

ထို့

ခနာြေ်တွင် ေန္ဒအခလျာြေ်ပါေင်သည့် သင်တန်းသား
ြေို ရုပ်ပုံအား စံပပအခနအထားတစ်ေုသို့ ခရာြေ်ခအာင်
တပြည်းပြည်း

ခပပာင်းလဲသွားခအာင်လုပ်ခောင်ရန်

ခတာင်းေိုပါ - စံပပအခနအထားေိုသည်မှာ ပပဿနာ
မရှိခတာ့ဘဲ အခြောင်းေုံးခသာအခပေအခနြေို ေိုလို
သည်။ ၎င်းခနာြေ် ပပဿနာအခပေအခနမှ စံပပအခန
အထားသို့ မည်သည်တြေ
ို့ ခပပာင်းလဲခစေဲ့သည် ေိုသည်
များြေို ခေွးခနွးပါ။
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၄

ဥပမာ (ေ) - ခပေဟန်လြေ်ဟန်ပြင့် စြေားထာ

အိမ်တွင်းအကြေမ်းြြေ်မှုတစ်ေု၊ အမျုးသမီ
ိ
းများ၏ နိုင်ငံ

ေှြေ်နည်း (၂၀ - ၆၀ မိနစ်)

ခရးတွင် ပါေင်နိုင်မှု၊

'UDHR နှင့် ဒုတိယြေမ္ဘာစစ်' လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှုမှ

အခရး အခပေပပုအသုံးေျပေင်း စသည်တ့ို ပြစ်နိုင်သည်။

UDHR အြေျဉ်းေျုပ်ြေို သင်တန်းသားအခရအတွြေ်နှင့်

အြွဲ သားအားလုံး သရုပ်ခောင်ရမည် ပြစ်သည်။ အြွဲ

ြေိုြေ်ညီစွာ

များြေ ၎င်းတို့ြေျရာြေို သရုပ်ခောင်လျြေ် တစ်ြွဲ

မိတ္တူြေူးငပီး အပိုဒ်တစ်ေုစီြေို သီးပေားစီ

ေွဲပြတ်ပါ။ သင်တန်းသားများြေို ၄-၁၀ ဦးစီ စုြွဲ လျြေ်

အြွဲ အစည်းအတွင်း လူ့အေွင့်

တစ်ြွဲ ရှင်းလင်းတင်ေြေ်သွားမည်ပြစ် သည်။

အေန်းခထာင့်တစ်ေုစီတွင် ထိုင်ခစပါ။ အြွဲ များအား
တစ်ြွဲ စီတွင် တစ်ခယာြေ်စီ သရုပ်ပပရန် ခရွးေျယ်ခစ

ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း -

ပါ။ ထိုသရုပ်ပပမည့် တစ်ခယာြေ်စီအား တူညီခသာ

• ပပြေွြေ်တစ်ြေွြေ်တွင် ရပ်ပေင်း - သရုပ်ခောင်မှုြေို

အပိုဒ်ြေိုခပးပါ။ ၎င်းတို့သည် စြေားတစ်ေွန်းမျှ မခပပာ

ပပြေွြေ်တစ်ြေွြေ်တွင်

ရဘဲ သြေ်ေိုင်ရာမိမိအြွဲ ြေို ထိုအပိုဒ်အား သရုပ်ပပ

သူများြေို

ခပးရပါမည်။ သရုပ်ပပသည့်အခပါ် သြေ်ေိုင်ရာ အပိုဒ်

သို့မဟုတ်

ြေို ပထမေုံးေန့်မှန်းနိုင်သည့် အခပြမှန်ရခသာ အြွဲ

ခပြရှင်းရန် အပေားသင်တန်းသားများ၏ အကြေံဉာဏ်

သည် ထိုပွဲငယ်တွင် အနိုင်ရသူ ပြစ်ငပီး အြွဲ အားလုံး

ြေို ခတာင်းေိုပါ။

အခနပြင့်

သရုပ်ပပသူအသစ်ပြင့်

အပိုဒ်သစ်/အေွင့်

အခရးအသစ်များပြင့် ေြေ်လြေ်လုပ်ခောင်သွားမည်
ပြစ်သည်။

အေျန်ိ ကြောရှည်စွာ မယူသင့်ဘဲ သင်တန်း

သားများ

ရယ်ခမာခပျာ်ရွှေင်ရခသာအေါ

မည်သည့်အြွဲ ြေ

၎င်းတို့၏

ရပ်ခစလျြေ်

သရုပ်ခောင်

စိတ်ေံစားမှုများအား

သရုပ်ခောင်ခနသည့်

ခမးပါ၊

ပပဿနာရပ်ြေို

• ဇာတ်ရုပ်ခနရာ ခပပာင်းပပန်လှန်ပေင်း - သရုပ်ခောင်
များအား သရုပ်ခောင်မှုြေို ရပ်ခစလျြေ်

ရပ်လျြေ်

အများေုံးေန့်မှန်းနိုင်သည်ြေို

ခရတွြေ်လျြေ် အနိုင်ရသူများအပြစ် ခကြေညာပါ။
ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း - UDHR အပိုဒ်များအစား
ပင်မသခဘာတူစာေျုပ်များမှ
သင်တန်းြောလအတွင်း

အပိုဒ်များ

သို့မဟုတ်

ရှင်းလင်းတင်ေြေ်ရာတွင်

ပါေင်မည့် သတင်းအေျြေ်အလြေ်များသို့ လြေ်လှမ်း
မီပေင်း သို့မဟုတ် တရားမျှတမှုသု့ိ လြေ်လှမ်းမီပေင်း
ေိုင်ရာ အခပေေံမူများြေိုလည်း အစားထိုး ခပပာင်းလဲ
အသုံးပပုနိုင်သည်။

• လမ်းခဘး ြေဇာတ်ရုံ/ ပပဇာတ်ရုံ - လူ့အေွင့်အခရး
အသိများပမှင့်တင်ရန်

သရုပ်တူလုပ်ခောင်ပေင်းများ

ြေို အများပပည်သူေိုင်ရာခနရာများတွင် ပွဲကြေည့် ပရိ
သတ်များ ြိတ်ခေါ်လျြေ် တစ်ေါတစ်ရံ ပပုလုပ်နိုင်
သည်။ ၎င်းသည် အလွန်အြေျုးရှ
ိ ိလှငပီး စာခပ ဗဟု
သုတနည်းပါးသည့် ပရိသတ်များ

သတင်းအေျြေ်

အလြေ်များ ပြန့်ခေရာတွင် နည်းလမ်းခြောင်း တစ်ေု
ပြစ်သည်။

ဥပမာ (ဂ) - သရုပ်ခောင်ပေင်း (၃၀-၆၀ မိနစ်)
သင်တန်းသားများြေို ၄-၅

စီပါေင်ခသာ အြွဲ များ

ြွဲ ပါ (ဥပမာ - စားပွဲတင
ွ ် ေိုင်းြွဲ ထိုင်ခစပါ)။ သင်တန်း
အခကြောင်းအရာနှင့်

ေြေ်နွယ်ခသာ

လူ့အေွင့်အခရး

ေျုးခြာြေ်
ိ
မှု သို့မဟုတ် ပပဿနာအခပေအခနတစ်ရပ်ြေို
၅ - ၁၀ မိနစ်ေန့်

သရုပ်ခောင်အစီအစ တစ်ေု

ပပင်ေင်ရန် သင်တန်းသားများြေို ခတာင်းေိုပါ။ ဥပမာ
- ထိုသရုပ်ခောင်မှုသည် ေန္ဒပပပေင်း၊ အြေျ ခထာင်
သို့မဟုတ်

တရားရုံးအတွင်းရှိ

အခပေအခနတစ်ေု၊
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၃။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သရုပ်ပပပေင်းြေို

ခသေျာစွာ

ခေွးခနွးရန်

အေျန်ိ

လုံခလာြေ်ရမည် ပြစ်သည်။ လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှု၏
သင်ယူခရးအေျြေ်များ နှင့် ရည်ရွယေ
် ျြေ်ြေို ပွင့်လင်း
ထင်ရှားစွာ
မည်သည်တ့ြေ
ို ို

ပပန်လည်ခြာ်ပပပေင်းပြင့်အစပပုပါ။
လုပ်ခောင်ေဲ့သည်ြေို

ခမးပမန်းငပီး

လူ့အေွင့်အခရးနှင့် မည်သို့ေြေ်စပ်ခနသည်ြေို ခမးပမန်း
ပါ။

သင်တန်းသားများ

သရုပ်ပပလုပ်ခောင်မှုြေို

၄

နှစ်သြေ်ပေင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် မည်သည့် အခတွးများနှင့်
မည်သို့ခသာ ေံစားေျြေ်များ ပြစ်ခပါ်ခစသည်ြေို ခမး
ပမန်းပါ။ သရုပ်ခောင်သူများနှင့် ပရိသတ်များအကြေား
ပြစ်ခပါ်ခနသည့်

ေံစားေျြေ်များြေို

ခမးပမန်းရာတွင်

အြေဲေတ်မှုြေို သတိပပုပါ။
မူရင်း - လူ့အေွင့်အခရး ပညာခရး လြေ်စွဲစာအုပ်ရှိ
Dramatizations’ in Flowers (2000) လုပ်ခောင်မှုြေို
ေီခလျာ်ခအာင် ပပင်ေင်ထားသည်။
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ဆရွ့လျားမှုခဖင့် အေင့သ
် တ်မှတ်ခြင်း - ဆခြခဖင့် မဲဆပးခြင်း
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

သင်တန်းသား

အဆသးစိတ်

အဆကကာင်းအရာများ

အဆရအတွက်

ဆဖာ်ခပြျက်

လူ့အေွင့်အခရးများ ၆၀ မိနစ်

၁၅ - ၃၀

သင်တန်းသားများသည် သင်၏ အဓိြေ

သင်တန်းသားများ

၎င်းတို့၏ အပမင်များြေို ခမးေွန်းြေို ခရွးေျယ်

အတွြေ် စာရွြေ်နှင့်

ခတွးေစ စားလျြေ်

ခဘာပင်များ

အား အသုံးေျပေင်း

ခပင်ေင်ခြင်း

လျြေ် ၎င်းနှင့်

ပစ္စည်းများ

ပေားသူများြေိုလည်း သင့်ခလျာ်ခသာ
ကြေားသိခစမည်။

အပမင်ခလးေုြေို
ခရွးေျယ်ပါ။

လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက် :

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ - ဆရွ့လျားခြင်း၊ ဆေွးဆနွးခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

• အပမင်များြေို ခြာ်ထုတ်ရန်နှင့် ၎င်းြေို ြေျုးခကြောင်
ိ
းပပ အေိုပပုရန်။
• အပေားသူများ၏ အပမင်များြေို နားခထာင်တတ်ခစရန်နှင့် သခဘာတူမှု၊ သခဘာမတူမှုများြေို ထုတ်ခြာ်တတ်ခစရန် အလို့ငှါ
ခလ့ြေျင့်သင်ကြေားရန်။

မည်သို့ မည်ပုံ များ ပိုမိုလုပ်ခောင်ပေင်း

၁။ နိဒါန်း
သင်တန်းသားများအား
အတွြေ်

ေြေ်ေဲသည့်

ခမးေွန်းတစ်ေု

ရပ်တည်ေျြေ်လုပ်ခောင်ရမည့်

အခကြောင်း

ဥပမာ (ေ) ြေခလးများြေို လိင်ပိုင်းေိုင်ရာ အနိုင်ြေျင့်မှု
မှ ြေျွန်ုပ်တ့ို မည်သို့ြောြေွယ်ကြေမည်နည်း?

သင်တန်းသားများြေို ခပပာပါ။ အေန်း၏ ခထာင့် ၄

ခထာင့် ၁: သံသယ တရားေံများ၏ အနိမ့်ေုံးခသာ

ခထာင့်ရှိ မတူြေွဲပပားခသာ အပမင် ၄ ေု အကြေား

သြေ်ခသြေို လြေ်ေံပေင်း၊

သင်တန်းသားများ ခရွးေျယ်နိုင်သည်။ မည်သည့် အပမင်

ခထာင့် ၂: မိဘများထံမှ ြေခလးများအား ခေါ်ခောင်

သည် မည်သည့်အေန်းခထာင့်၌ ရှိသည်ြေို သင်တန်း

နိုင်ရန် ပပည်သူ့ေန်ထမ်းများ

သားများအား ခပပာပပပါ။

ပေင်း၊

အာဏာ ပိုမိုအပ်နှင်း

ခထာင့် ၃: အနိုင်ြေျင့်ခစာ်ြေားမှု၏ လြေ္ခဏာရပ်များြေို
သင်၏

သင်တန်းအခကြောင်းအရာနှင့်

ေြေ်စပ်ခသာ

ခြာ်ထုတ်ရန် ခြေျာင်းေရာ၊ ေရာမများြေို အသိပညာ

ခမးေွန်းတစ်ေုနှင့် သြေ်ေိုင်ရာ အပမင် ၄ ေုြေို ခရွးေျယ်

ခပးပေင်း၊

ပါ။ သင်တန်းသားများအခနပြင့် အပမင် ၄ ေု

ခထာင့် ၄: လိင်ပိုင်းေိုင်ရာ အနိုင်ြေျင့်ခစာ်ြေားမှုြေို

မှ

တစ်ေုြေို ခရွးေျယ်နိုင်သည်။ ခအာြေ်တွင် ဥပမာနှစ်ေုြေို

တိုြေ်ြျြေ်ရန် ြေခလးများြေို အသိပညာခပးပေင်း။

ခတွ ရှိနိုင်သည်။
ဥပမာ (ြေ) - အကြေမ်းြြေ်မှုြေို ြေျွန်ုပ်တ့ို မည်သို့

၂။ အခမင်များကို ထုတ်ဆဖာ်ခြင်း

ခရှာင်ကြေဉ်ကြေမည်နည်း?

သင်တန်းသားများြေို ခထာင့်တစ်ေုအား ခရွးေျယ်လျြေ်

ခထာင့် ၁: ရဲနှင့် အခစာင့်များ ပိုမိုေျထားပေင်း

ထိခ
ု ထာင့်တွင်ရှိခသာ အပေားသူတစ် နှင့် နှစ်ခယာြေ်

ခထာင့် ၂: ြွံ ငြိုးမှုအြေူအညီများ ပိုမိုခထာြေ်ပံ့ပေင်း

တွဲစီ အစုြွဲ ြော ထိုခထာင့်အား ခရွးရသည့် အခကြောင်း

ခထာင့် ၃: လူ့အေွင့်အခရးအသိများ ပိုမိုပြန့်ခေပေင်း

အေျြေ်များြေို ခေွးခနွးရန် ခတာင်းေိုပါ။

ခထာင့် ၄: ခြေျာင်းများတွင် အသိပညာခပး အစီအစ
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၅ မိနစ်ေန့်ကြောခသာ် ခထာင့်တစ်ေုမှ သင်တန်းသားများ

Wybrandt (2011): Medborger Værktøjskassen ြေို

ြေို အပေားခထာင့်တစ်ေုမှ သင်တန်းသားများနှင့် ခတွ

ေီခလျာ်ခအာင် ပပင်ေင်သည်။

ေုံရန် ခတာင်းေိုပါ။ ယေုတွင် သင်တန်းသားအားလုးံ
သည် အပေားသူတစ် ၏ မတူညီခသာ အပမင်၊ အဘယ့်
ခကြောင့် ထိုရပ်တည်မှုြေို ခရွးေျယ်ရသည်ြေို ခမးပမန်း
ခနကြေ မည်ပြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံး ခသေျာစွာ နား
စိုြေ်ခထာင်သင့်ပါသည်။ ထို့ခနာြေ်တွင် သင်တန်းသား
အေျု ိ ြေို မိမိတမ
ို့ ျြေ်နှာစုံညီ ခမးပမန်းေဲ့သည့် သင်တန်း
သား၏ အပမင်နှင့် အေိုအခေျများြေို အပေား
မျှခေခစပါ။ ထိုသို့ မျှခေရာတွင် မျှတလျြေ်

များအား
တိြေျ

မိမိအပမင်ြေို ထည့်သွင်းပေင်း မပပုသင့်
ပါ။
၃။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည် သုံးသပ်ခြင်း
သင်တန်းသားများအား ခအာြေ်ပါတိြေ
ု့ ို ခမးပမန်းပါ၊

• လုပ်ခောင်မှုြေို မည်သို့ ပမင်ပါသနည်း?
• မိမိတ့အ
ို ပမင်ြေို အပေားအပမင်မတူညီသမ
ူ ျားနှင့်ခေွးခနွး
ရာ

မည်သို့ပြစ်ပါသနည်း?

• အပေားသူ၏

အပမင်များြေို

အနှစ်ေျုပ်ခပပာေိုရာတွင်

မည်သို့ ေံစားရပါသနည်း?

• အပေားမည်သည့်အခပေအခနများတွင် သင်သည် အပေား
များနှင့်သခဘာမတူခကြောင်းခတွ ရှိနိုင်သနည်း?
ပဋိပြေ္ခများသည်

ခြောင်းမွန်စွာ လည်

ပတ်ခနခသာ လူမှုအသိုင်းအေိုင်း သို့မဟုတ် ဒီမိုြေခရစီ
များတွင်ပင် ခပါ်ခပါြေ်ခလ့ရှိငပီး ြေျွန်ုပ်တ့ိသ
ု ည် မတူြေွဲ
ပပားခသာ အပမင်များြေိုနားခထာင်ရန်နှင့် နားလည် နိုင်
ရန် လိုအပ်သည့်အေျြေ်ြေို ရှင်းပပပါ။
သိဆကာင်းစရာ -

၄

• ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း - လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှုြေို
မျ တစ်ခကြောင်းေွဲ၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လုပ်ခောင်နိုင်
သည်။ မျ ၏ တစ်ြြေ်စွန်းတွင် 'သခဘာတူသည်'
ေိုသည့်သင်တန်းသားများ

အပေား

တစ်ြြေ်စွန်းတွင် 'သခဘာမတူပါ' ဟူသည့် သင်တန်း
သားများအား ရပ်ခစလျြေ် မတူြေွဲပပားခသာ အေို
အခေျများြေို ခမးပမန်းကြေရန် သင်တန်းသားများအား
ခတာင်းေိုပါ။

ဥပမာ

-

'စိန်ြေဒ်များ'

လှုပ်ရှား

လုပ်ခောင်မှုမှ နည်းလမ်းများြေဲ့သို့ လုပ်ခောင်နိုင်
သည်။
မူရင်း Danish

လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှု ‘View Corners’ (in
Holdningshjørner)

in

Rasmussen

&

135

အုပ်စုဖွဲ့ လုပဆ
် ောင်ခြင်း - CEDAW အား စကားဆခပခပန်ေိုခြင်း။
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

အဆကကာင်းအရာများ
CEDAW

၆၀ မိနစ်

သင်တန်းသား

အဆသးစိတ်

ခပင်ေင်ခြင်း

ပစ္စည်းများ

အဆရအတွက်

ဆဖာ်ခပြျက်

၂၀ -၂၅

သင်တန်းသားများသည် CEDAW ြေို

CEDAW မိတ္တူများ

CEDAW ြေို

မိတ္တူြေူးပါ။

စာရွြေ်များ၊

စြေားခပပပပန်ေိုလျြေ်

သင်ြေိုယ်တိုင်

ခဘာပင်များ၊

နိုင်ငံ၏ အခပေအခနြေို

CEDAW ၏

ခရွ ခပပာင်းနိုင်ခသာ

ခေွးခနွးကြေမည်။

စြေားလုးံ အသုံး

ြေားေျပ်များ၊

အနှုန်းများနှင့် ရင်းနှီး
ြေျွမ်းေင်ခစရန်
လုပ်ခောင်ပါ။
လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက်:

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ: အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆေွးဆနွးခြင်း။

• အမျုးသမီ
ိ
း အေွင့်အခရးများအခကြောင်း အသိပညာ ပမှင့်တင်ရန်နှင့် အမျုးသမီ
ိ
းအေွင့်အခရးများအခပါ်

ရှုခထာင့်

များြေို ခေွးခနွးရန်။

• သင်တန်းသားများြေို ဥပခဒအသုံးအနှုန်များနှင့် ရင်းနှီးြေျွမ်းေင်မှု ရှိလာခစရန်။
• သင်ယူသူများအကြေား ပူးခပါင်းခောင်ရွြေ်မှုြေို ြန်တီးနိုင်ခစရန်။

မည်သို့ မည်ပုံ ၁။ CEDAW ကို မိတ်ေက်ခြင်း (၁၀ မိနစ်)

• နိုင်ငံခရးနှင့် အများပပည်သူေိုင်ရာများ (မဲခပးပေင်းနှင့်

အမျုးသမီ
ိ
းများအခပါ်နည်းမျုးစု
ိ ံပြင့်ေွဲပေားေြေ်ေံမှုများ

ခရွးခြောြေ်ပွဲများ အပါအေင်) ပညာခရး၊ ြေျန်းမာ

အား ပခပျာြေ်ခရးေိုင်ရာ အပပည်ပပည်ေိုင်ရာ သခဘာ

ခရးနှင့်

တူစာေျုပ် (၁၉၇၉)

လြေ်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့် အေွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်မှု၊

• နိဒါန်း

နှင့် အပိုဒ်ခပါင်း ၃၀ ပါေင်သည်။

• အမျုးသမီ
ိ
းများအခပါ် ေွဲပေားေြေ်ေံမှုများတွင် ပါေင်
သည်များြေို

သတ်မှတ်ငပီး

ထိုေွဲပေားေြေ်ေံမှုများ

အေုံးသတ်ခစရန် နိုင်ငံခတာ်မှလုပ်ခောင်ရမည့် အစီ
အစ များြေို လမ်းညွှန်ထားသည်။

အလုပ်အြေိုင်ရရှိမှုတ့ိုတွင် တန်းတူရည်တူ

• အမျုးသမီ
ိ
းများ၏

မျုးေြေ်
ိ
ပွါးပေင်းေိုင်ရာ

အခရးများ W omen’s reproductive rights၊

• ြေျား၊ မ ဂျန်ဒါများအခပါ် သြေ်ခရာြေ်မှု ရှိခသာ
ယ ခြေျးမှုနှင့် ခရှးရိုးအစ အလာများ။
၂။ အဖွဲ့လိုက် CEDAW အား ဘာသာခပန်ခြင်း (၁၅ မိနစ်

CEDAW ြေ လမ်းညွှန်ထားသည်များမှာ -

+ ၁၅ မိနစ်)

• ဥပခဒစနစ်အတွင်းတွင် အမျုးသားနှ
ိ
င့် အမျုးသမီ
ိ
း

သင်တန်းသားများြေို ၄ - ၅

တန်းတူရည်တူ ပြစ်ခစရန်၊
များ ေျမှတ်ပေင်း၊
ေုံရုံးများ၊

ပါေင်ခသာ အြွဲ များ

ြွဲ ခစလျြေ် တစ်ြွဲ စီြေို CEDAW ၏ အပိုဒ်များအား

• ေွဲပေားေြေ်ေံထားသည့် ဥပခဒများနှင့် ဥပခဒအသစ်
• အမျုးသမီ
ိ
းများအား ြောြေွယမ
် ှု

အေွင့်

ခေမျှငပီး

ဥပခဒအသုံးအနှုန်းများ

မပါေင်ဘဲ

ခန့စဉ်

အသုံးပပုသည့် စြေားခပပပြစ်ခအာင် ဘာသာပပန်ေိုခစ
ခသ ေျာ

ပါ။

မည်သို့ တင်ေြေ်ရမည်ြေို ေုံးပြတ်ထားရန်

ကြေိုတင် အသိခပးပါ။
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မည်

သို့

ရှင်းလင်း

မူရင်း - လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှု ‘Paraphrasing the

တင်ေြေ်သင့်သည်ြေို ခရွးေျယ်နိုင် ပါသည်၊ ဥပမာ -

CEDAW’ in European Training and Research

ခရွှေ ခပပာင်းနိုင်ခသာ

Centre for Human Rights and Democracy (2006):

ခသာ်လည်းခြောင်း၊

ြေားေျပ်များ

အသုံး

သို့မဟုတ်

ပပု၍
နှုတ်ပြင့်

ရှင်းလင်းတင်ေြေ်ပေင်းခသာ်လည်းခြောင်း။

Human Rights Education ြေို ေီခလျာ်ခအာင်

အြွဲ များသည် ၎င်းတိ၏
ု့ ဘာသာပပန်ေိုပေင်းြေို မျြေ်နှာ
စုံညီ

Understanding Human Rights – Manual on
ပပင်ေင်သည်။

တစ်ြွဲ စီ တင်ေြေ်နိုင်ပါသည်။ အပေားအြွဲ

များမှ မှတ်ေျြေ်ပပုပေင်းများ၊ ထပ်မံရှင်းလင်းခစလိုပေင်း
များအတွြေ်

အေျန်ိ သတ်မှတ်

ေွင့်ပပုရန်လိုအပ်ငပီး

သင်ြေိုယ်တိုင် ထပ်မံရှင်းလင်းပပပေင်းပြင့်လည်း ြေူညီ
ပံ့ပိုးနိုင်သည်။ မိနစ် ၂၀ ေန့် ကြောပမင့်နိုင်ပါသည်။
၃။ နိုင်ငံ၏ အဆခြအဆနအဆပါ် ဆေွးဆနွးခြင်း (၁၀ မိနစ်
+ ၁၀ မိနစ်)
အြွဲ များြေို ၎င်းတို့၏ သြေ်ေိုင်ရာနိုင်ငံများရှိ အမျုးိ
သမီးများ၏ အခပေအခနအား ခေွးခနွးရန် ခတာင်းေို
ပါ။ ခအာြေ်ပါခမးေွန်းများပြင့် ၎င်းတို့အား ြေူညီနိုင်ပါ
သည်။
(ြေ) သင်၏ နိုင်ငံအတွင်း၌ အမျုးသားများအခနပြင့
ိ
်
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အားပြင့် ရရှိငပီး အမျုးသမီ
ိ
းများအတွြေ်မူ
ရရှိရန်

အထူးအားစိုြေ်ရသည့်အေွင့်အခရးမျုးိ

ရှိပါ

သလား?
(ေ) အမျူးသမီ
ိ
းများသည် အမျူးသားကြေားေံ
ိ
များ မှတ
ေင့် လုပ်ခောင်ခနရသည့် နယ်ပယ်များ ရှိပါသလား?
(ဂ) သင့်နိုင်ငံ၏ ြွဲ စည်းပုံအခပေေံဥပခဒတွင် အမျုးသမီ
ိ
း
များ နှင့် အမျုးသမီ
ိ
းအေွင့်အခရးများအခကြောင်း ပပဌာန်း
ေျြေ် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါသလား?
အြွဲ များအား မျြေ်နှာစုံညီပြင့် ၎င်းတို့၏ ခေွးခနွးပေင်း

၄

များြေို မျှခေခစပါ။
သိဆကာင်းစရာ -

• အြွဲ ပမာဏ - ခေွးခနွးေျြေ်များြေို ခလးနြေ်ခစရန်
အတွြေ် အြွဲ များြေို လူအနည်းငယ်ပြင့်သာ ြွဲ သင့်
သည်။

ေင်ခရာြေ်ခေွးခနွးရန်

တွန့်ေတ
ု ်ခသာ

သင်ယူသူများြေိုလည်း စြေားခပပာရန် အေျန်ိ ခပးပါ။

• ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း - လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှုြေို အ
ပေား လူ့အေွင့်အခရးသခဘာတူစာေျုပ်များ သို့မဟုတ်
ဥပခဒများပြင့်
သင်ယူသူများ၏

သင်တန်း၏

ရည်ရွယေ
် ျြေ်များနှင့်

စိတ်ေင်စားမှု

နယ်ပယ်အလိုြေ်

ခပပာင်းလဲ အသုံးပပုနိုင်သည်။
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စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - သတင်းအြျက်လက် လက်လှမး် မီပုိင်ြွင။့်
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

အဆကကာင်းအရာများ
သတင်းအေျြေ်အ

၆၀ မိနစ်

သင်တန်းသား

အဆသးစိတ်

အဆရအတွက်

ဆဖာ်ခပြျက်

၅ -၂၅

စစ်ခေးရမည့် စာရင်း စစ်ခေးရမည့်

လြေ် လြေ်လှမ်းမီ

ခပင်ေင်ခြင်း

ခမးေွန်း

ပိုင်ေွင့်

ပစ္စည်းများ

စစ်ခေးရမည့် စာရင်း
မိတ္တူများ။

စာရင်းြေို

များြေို သင်တန်းသား မိတ္တူြေူးပါ။
များ အြွဲ လိုြေ်
ခပြေိုကြေမည်။

လှုပ်ရှားမှုရည်ရွယ်ြျက်: လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ: စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ တင်ေက်ခြင်း။

• သင်တန်းသားများ၏ ြေိုယ်ပိုင် အင်စတီြေျူးရှင်းများနှင့် အြွဲ များတွင် သတင်းအေျြေ်အလြေ်များ လြေ်လှမ်းမီမှု
အခပေေံမူများ အသုံးေျနိုင်ရန်။

• သင်တန်းသားများ၏ သတင်းအေျြေ်အလြေ်များ လြေ်လှမ်းမီမှုေိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် ြေျွမ်းြေျင်မှုများြေို ေိုင်မာ
အားခြောင်းခစရန်။

• အခပေေံမူ အနှစ်ေျုပ်ြေို ပိုမိုြေျစ်လစ်ထိမိခအာင် ပပုလုပ်လာနိုင်ခစရန်။

မည်သို့ မည်ပုံ ၁။ နိဒါန်း (၂၀ မိနစ်)

- သတင်းအေျြေ်အလြေ်ေိုင်ရာ

တစ် တစ်ခယာြေ်

သင်တန်းသားများအား သတင်းအေျြေ်အလြေ် လြေ်

ေျင်းစီ၏ အေွင့်အခရး - အမှားများြေို ပပင်ေင်ရန်

လှမ်းမီမှု အခကြောင်း မိတ်ေြေ်ပါ။

လည်း ပါေင်သည်။

ဥပမာ -

- အသိပညာများသည် သတင်းအေျြေ်အလြေ် အခပေ

• အပပည်ပပည်ေိုင်ရာစံနှုန်းများ

ေံ ခရွးေျယ်မှုများနှင့် အေွင့်အခရးခတာင်းေိုမှုများြေို

• သတင်းအေျြေ်အလြေ် လြေ်လှမ်းမီပိုင်ေွင့် တွင်

ပြစ်ထွန်းခစသည်။

ပါေင်သည်များမှာ · ခယဘုယျအားပြင့် အများပပည်သူေိုင်ရာ စာရွြေ်

၂။ စစ်ဆေးရမည့် စာရင်းနှင့် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်

စာတမ်းများြေို လြေ်လှမ်းမီေွင့်။

ခြင်း (၂၀ မိနစ်)

· ပုဂို္ဂ လ်ခရးေိုင်ရာ ြိုင်တွဲများြေို လြေ်လှမ်းမီေွင့်။

သင်တန်းသားများြေို ၄- ၅

စီ ပါေင်ခသာ အြွဲ များ

· တံေါးြွင့် အစည်းအခေးများ။

ြွဲ ပါ။ ထိုသိြ
ု့ ွဲ ရာတွင် ၎င်းတို့

အြွဲ အစည်း သို့မဟုတ်

· ခယဘုယျအားပြင့် ထင်သာပမင်သာရှိမှု။

အင်စတီြေျူးရှင်း

• ၎င်းသည်

ဒီမိုြေခရစီြေို

လှုံ့ခော်ခပးခသာ

သို့မဟုတ်

နိုင်ငံခပါ်

မူတည်၍

အြွဲ များ ြွဲ သင့်ပါသည်။

ခအာြေ်ေီဂျင်ပြစ်သည်။
ခအာြေ်တွင် ခြာ်ပပထားခသာ

- လိုလလ
ို ားလားနှင့် တုံ့ပပန်ခသာ ပပည်သူ့ေန်ခောင် မှု
လုပ်ငန်းများေီသို့

တည်ခစသည်။

အေျြေ်အလြေ်များ၏

ပိုင်ရှင်များ

သတင်း

မဟုတ်ကြေဘဲ

ခစာင့်ထိန်းကြေီးကြေပ်ခပးသူများသာ ပြစ်ကြေသည်။

စစ်ခေးစာရင်းြေို ကြေည့်ငပီး မိမိတ့၏
ို
အြွဲ အစည်း
သို့မဟုတ်

အင်စတီြေျူးရှင်းများတွင်
၎င်းတို့၏

ပပုလုပ်ခတွ ရှိ

ေျြေ်များြေို မည်သို့တင်ေြေ်မည်ြေို ေုံးပြတ်ထားရန်
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အသိခပးထားပါ။
အားလုံးြေို

သင်တန်းသားများမှာ

ခပြေိုရန်မလိုခကြောင်း၊

ခမးေွန်း

အခပြမသိခသာ

ခမးေွန်းများြေို ခြေျာ်သွားနိုင်ခကြောင်း အသိခပးထား

လူနည်းစုများ၏ အေွင့်အခရးများ၊ ေွဲပေားေြေ်ေံမှု
ြေင်းမဲ့ခရး အခပေေံမူများ စသည်တ့ပို ြစ်ကြေသည်။

ပါ။

မူရင်း - Louise Krabbe Boserup et al. (2005) ၏

၃။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀ မိနစ်)

Information ြေို ေီခလျာ်ခအာင် ပပင်ေင်သည်။

An Introduction to Openness & Access to

အြွဲ များြေို ၎င်းတို့၏အဓိြေခတွ ရှိေျြေ်များနှင့် ခေွး
ခနွးေျြေ်များြေို စာသင်ေန်းတစ်ေုလုံးအား တင်ေြေ်
ခတာင်းေိုပါ။

ထိုသို့

တင်ေြေ်ရာတွင်

ခအာြေ်ပါခမးေွန်း သုံးေုြေို အခလးခပးသင့်သည်။


သင်၏

အင်စတီြေျူးရှင်းသည်

မည်သည့်ခနရာ

တွင် ခြောင်းမွန်စွာ လုပ်ခောင်ေဲ့ပါသနည်း?


တိုးတြေ်ခြောင်းမွန်ရန် အခနအထား အခပေအခန
ရှိပါသလား?



သင်၏

အင်စတီြေျူးရှင်းတွင်

သတင်းအေျြေ်

အလြေ်ရပိုင်ေွင့် တိုးတြေ်ခစရန် မည်သည်တို့ြေို
လုပ်ခောင်နိုင်ပါသနည်း?
အေျန်ိ ရလျှင် အပေားအြွဲ များအား ရှင်းလင်းတင်ေြေ်
ပေင်းများအခပါ် မှတ်ေျြေ်ပပုခပးရန် နှင့် အင်စတီြေျူး
ရှင်းများသည်

မည်သည်တို့ြေို

လုပ်နိုင်သည့်

အခကြောင်း အကြေံပပုေျြေ်များခပးရန် ခတာင်းေိုနိုင်
သည်။
သိဆကာင်းစရာ -

• အြွဲ ပမာဏ - ခေွးခနွးေျြေ်များြေို ခလးနြေ်ခစရန်
အတွြေ် အြွဲ များြေို လူအနည်းငယ်ပြင့်သာ ြွဲ သင့်
သည်။

ေင်ခရာြေ်ခေွးခနွးရန်

တွန့်ေတ
ု ်ခသာ

သင်ယူသူများ ြေိုလည်း စြေားခပပာရန် အေျန်ိ ခပးပါ။

၄

• ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း - အမျုးသားအေင့
ိ
် သတင်း
အေျြေ်အလြေ်ရပိုင်ေွင့်ေိုင်ရာ

စစ်ခေးစာရင်းြေို

ပွင်းလင်းပမင်သာမှုနှင့် သတင်းအေျြေ်အလြေ် လြေ်
လှမ်းမီေွင့်လြေ်စွဲတင
ွ ် ခတွ နိုင်ပါသည်။

• အခကြောင်းအရာအလိုြေ် ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်းနှင့်
သြေ်ေိုင်ရာသင်ခထာြေ်ြေူပစ္စည်းများ

-

အပေား

စစ်ခေးစာရင်းများြေို ဥပမာ-Jacobsen, Annette

Faye (2008) ed: Human Rights Monitoring
တွင် ခတွ ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားပြင့် တရားမျှတ
ခသာ တရားေွင် အေွင့်အခရး၊ ညှဥာ်းပန်းနှိပ်စြေ်မှုမှ
ြေင်းခေး

ခရး၊

ေိုလေ
ှုံ ွင့်

ခတာင်းေံသူများ၊

၁/၂
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အင်စတီကျူးရှင်းအေင့် ပွငး် လင်းမှု စစ်ဆေးစာရင်း

၁။ ပွင်းလင်းပမင်သာမှုေိုင်ရာ ဥပခဒမူခဘာင်တစ်ေု
သည် အင်စတီြေျူးရှင်းခပါ်တွင် အြေျုံးေင်သည်။
၃။

ပွင့်လင်းပမင်သာမှု/ေန်ခောင်မှု

မူေါဒတစ်ေုြေို

၂။ ေန်ထမ်းများသည် ဥပခဒမူခဘာင်ြေို
လြေ်လှမ်းမီကြေသည်။
၅။

နိုင်ငံသားများြေို

သတင်းခပးေြေ်သွယ်ခရး

အင်စတီြေျူးရှင်းြေ ေျမှတ်ငပီး (သတင်းအေျြေ်

သင့်ပမတ်ခစရန် အလို့ငှါ ဘြေ်စုံသုံးမာလ်တီမီဒီယာ

အလြေ်ေိုင်ရာဗျူဟာ၊ ေန်ခောင်မှုေိုင်ရာဗျူဟာ)

နည်းလမ်းများ (အစည်းအခေးများ၊ e-government၊

တိပ
ု့ ါေင်လျြေ် လုပ်ငန်းခောင်ရွြေ်မှုအားလုးံ တွင်

တီဗွီ၊

ပွင့်လင်းပမင်သာမှုြေို

သတင်းခေါင်းကြေီးပိုင်းများ၊စာများ)အတွြေ် လုပ်ငန်း

ကြေားပြတ်

အေရာတစ်ေု

အပြစ် ထည့်သွင်းခပါင်းစပ်ထားသည်။

ခရဒီယို၊

ပပည်တွင်းသတင်းစာခစာင်များ၊

စဉ်တစ်ရပ် ေျမှတ်ထားသည်။

၄။ ခတာင်းေံလာခသာ သတင်းအေျြေ်အလြေ်များြေို

၆။ ပပည်သူများနှင့် ေြေ်သွယ်ခရး တိုးတြေ်ခြောင်း

ပံ့ပိုးခပးရန်အတွြေ် အင်စတီြေျူးရှင်း၏ ြေိုယ်ပိုင်

မွန်ရန် ေန်ထမ်းများအတွြေ် သတင်းအေျြေ်အလြေ်

အစပပုမှုပြင့် လုပ်ငန်းစ များြေို ြွံ ငြိုးပြစ်ထွန်းခစ

ပံ့ပိုးပေင်းစနစ်တစ်ေုြေို

သည်။

(အီလြေ်ထခရာနစ်၊

တည်ခောြေ်ထားသည်
ြိုင်ပြည့်သွင်းစနစ်၊

ခဒတာ

ခဘ့စ်၊ အင်ထရာနြေ်)

၇။ အင်စတီြေျူးရှင်း
သည့်

၈။

ခနရာတစ်ေုရှိသည်၊

ဥပမာ

-

ြေျွမ်းြေျင်ေန်ထမ်းတစ် အား

ေိုင်ရာ

အများပပည်သူ

သတင်းအေျြေ်အလြေ်များနှင့်

သတင်း

တစ်ေါတည်းအငပီး ခောင်ရွြေ်ခပးသည့် ေိုင်များ၊

ေြေ်သွယ်ခရးများ ြေိုင်တွယ်ခပြရှင်းရန်ရန် တာေန်

မူရင်းစာမျြေ်နှာ

ခပးထားသည်

သို့မဟုတ်

ေန်ခောင်မှု

လြေ်စွဲစာအုပ်

(ေြေ်သွယ်ခရးအရာရှိများ၊

ေန်

ခောင်မှုအရာရှိများ၊ ေြေ်ဘ်ေုိဒ်ြေျွမ်းြေျင်သူ)
၉။ အင်စတီြေျူးရှင်းတွင် ပုံမှန် ထိန်းသိမ်း အသုံး
ပပုခနသည့် မှတ်တမ်းခမာ်ြေွန်းတိုြေ် ထားရှိရမည်။

၁၀။ အင်စတီြေျူးရှင်းမှ မိမိြေိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုပြင့်
လှုပ်ရှားမှုများနှင့်

လုပ်ခောင်မှုများအခကြောင်း

အေျြေ်အလြေ်များ ပံ့ပိုးခပးသည်။
၁၁။

ဥပခဒအရ

၁၂။ အင်စတီြေျူးရှင်း ထံသို့/မှ စာေင် စာထွြေ်စာရင်း
ြေို အများပပည်သူ သိရှိခစရန် ခောင်ရွြေ်ထားသည်
(ေြေ်ဘ်ေုိဒ်စာမျြေ်နှာ သို့မဟုတ် တစ်ေါတည်းအငပီး

သတ်မှတ်ထားပေင်းမရှိလျှင်

ခောင်ရွြေ်ခပးသည့်

ေန်ခောင်မှုခနရာများတွင်

အင်စတီြေျူးရှင်းအခနပြင့် နိုင်ငံသားများ/ မီဒီယာ

ခြာ်ပပနိုင်သည်)။

များ၏ စုံစမ်းခမးပမန်းမှုများြေို တုပံ့ ပန်ေျန်ိ အများေုံး

၁၃။ အင်စတီြေျူးရှင်း၏ စာကြေည့်တုြေ
ိ ်သည် သတင်း

သတ်မှတ်ထားရှိရမည်(ခလျှာြေ်လွှာများ၊

စုံစမ်း

အေျြေ်အလြေ်စင်တာအပြစ် လုပ်ခောင်သည် (ေန်

အေျြေ်အလြေ်

ခောင်မလ
ှု ြေ်စွဲစာအုပ်၊ အင်တာနြေ်၊ ြွံ ငြိုးမှု စီမံ

ခမးပမန်းမှုများ၊

တိုင်တန်းမှုများ၊

ရယူရန် ခလျှာြေ်ထားလွှာများ)

ြေိန်းများ လြေ်လှမ်းမီမှု စသည်ပြင့်)။
၁၄။ အင်စတီြေျူးရှင်း၏ အြေဲပြတ်သုံးသပ်ပေင်းများ
ြေို အများပပည်သူ သိရှိခအာင်လုပ်ခောင်သည်။
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၁၅။ နိုင်ငံအေင့်နှင့် ခဒသအေင့် လုပ်ခောင်ေျြေ်

၁၇။ ေန်ခောင်မှု အသုံးပပုသူ ဘုတ်အြွဲ များြေို တည်

များတွင် အဓိြေေုံးပြတ်ေျြေ်များ မေျမှတ်မီတွင်

ခထာင်လျြေ်

လူထုထံမှ ကြေားနားမှုများ လုပ်ခောင်သည် (ငမို နှင့်

ပွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် ပါေင်မှုတို့ြေို ပမှင်တင်ရန် အစပပု

နိုင်ငံေိုင်ရာ အစီအမံများ၊ ဘြေ်ဂျြေ်ေွဲခေေျ ထား

နိုင်သည်။

ပေင်း၊ ြေဏ္ဍအလိုြေ် မူေါဒများ၊ ပညာခရး၊ သဘာေ

၁၈။ ြေျယ်ပပန့်ခသာ မူေါဒခရးရာများြေို ခေွးခနွးနိုင်

ပတ်ေန်းြေျင်၊ လူမှုြူလုံခရး)။

ရန်၊

၁၆။ ငမို ခတာ်ခြောင်စီအစည်းအခေးြေဲ့သို့ခသာ အဓိ
ြေ

အစည်းအခေးများြေို

အစည်းခေးအစီအစဉ်၊

အစည်းအခေးမှတ်တမ်းတိပု့ ြင့်

အများပပည်သူသို့

ေန်ခောင်မှုများ

ခောင်ရွြေ်ရာတွင်

ြွံ ငြိုးမှုနှင့်ေန်ခောင်မှုခောင်ရွြေ်ခသာ

တီြေျူးရှင်းများနှင့်

အင်စ

ေြေ်သွယ်ခရးပမှင့တ
် င်နိုင်ရန်တို့

အတွြေ် နိုင်ငံသားအကြေံခပး အြွဲ များ/ ခေွးခနွးသူ
များြေို ြွဲ စည်းထားသည်။

ပွင်းလင်း ပမင်သာစွာ ပပရမည်။
၁၉။ အင်စတီြေျူးရှင်း၏ ခေါင်းခောင်မှုအပိုင်းသည်

၂၀။

အင်စတီြေျူးရှင်းမှ

အပေားအင်စတီြေျူးရှင်း

ေန်ထမ်းများအား ပွင်းလင်းပမင်သာမှု အရည်အခသွး

များသို့ အခြောင်းေုးံ လြေ်ခတွ လုပ်ခောင်မှုေိုင်ရာ

ပိုင်းြေို ပမှင့်တင်ရန်ခတာင်းေိပု ေင်း သို့မဟုတ် အား

အေျြေ်အလြေ်များ မျှခေသည်။

ခပးပေင်း လုပ်ခောင်သည်။

၂၁။ အင်စတီြေျူးရှင်းသည် ၎င်း၏ စီမံေန့်ေွဲကြေီး

၂၂။ အင်စတီြေျူးရှင်းသည် ၎င်း၏ ဘတ်ဂျြေ်နှင့် ခငွ

ကြေပ်မှုေိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ပေင်းနှင့် အြေဲပြတ်

စာရင်းများေိုင်ရာ အေျြေ်အလြေ်များြေို ပံ့ပိုးခပး

သုံးသပ်ပေင်းတို့ြေို လုပ်ခောင်သည်။ ခတွ ရှိေျြေ်

သည်။

များြေို ပပည်သူသို့ အစီရင်ေံ တင်ပပသည်။

၂၃။ အင်စတီြေျူးရှင်းသည် ပစ္စည်းေယ်ယူခရးေိုင်ရာ
ခလ့လံေွဲပေင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ပေင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များတွင် ပွင့်လင်းပမင်သာမှု ရှိသည်။

၂၄။ အင်စတီြေျူးရှင်းမှ ပပည်တွင်းတိုင်ကြေားေျြေ်

၂၆။ အင်စတီြေျူးရှင်းသည် ပပန်လည်သုံးသပ် ထိန်း

များ ယန္တရားြေို တည်ခောြေ်ထားငပီး ေုံးပြတ်

ခြေျာင်းသည့်အြွဲ များ၏

ေျြေ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အယူေံပန်ကြေားလွှာများ

သို့မဟုတ်

လြေ်ေံသည်။

ခလးစားသည်။

ေုံးပြတ်ေျြေ်များနှင့်/

အကြေံပပုေျြေ်များြေို

အခလးထား

၂၅။ ပပည်သူ့အြွဲ အစည်းများြေ အင်စတီြေျူးရှင်း
အား ပပန်လည်သုံးသပ်ငပီး ထိန်းခြေျာင်းသည်။

၂၇။ NGO များသည် အင်စတီြေျူးရှင်း၏
သတင်းအေျြေ်အလြေ်ေိုင်ရာ
ခောင်ရွြေ်မှုများြေို ခစာင့်ကြေည့်သည်။
မူရင်း: Louise Krabbe Boserup, et al (2005) ၏ An Introduction to Openness & Access to Information ြေို ေီခလျာ်ခအာင်
ပပင်ေင်သည်။
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သင်တန်းသားများက တင်ခပရှင်းလင်းခြင်း
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

သင်တန်းသား အဆသးစိတ်

အဆကကာင်းအရာများ

ခပင်ေင်ခြင်း

ပစ္စည်းများ

သင်တန်းမတိုင်မီ

သင်နှစ်သြေ်ရာ

တစ်ေုေု ပပင်ေင်ရန်

တင်ပပရှင်းလင်းပေင်း

လိုအပ်ပါြေ

အြေူပစ္စည်းများ

အဆရအတွက် ဆဖာ်ခပြျက်

တရားမျှတမှုသို့

တင်ပပရှင်းလင်း

လြေ်လှမ်းမီပေင်း

ပေင်း တစ်ေုြေို

၅ - ၂၀

အင်စတီြေျူးရှင်း
၊ စီးခပမာမှု

၁၀ - ၃၀ မိနစ်

နှင့် စိန်ခေါ်ေျြေ်များ
တင်ပပရှင်းလင်း

သင်တန်းသားများ

ပေင်း
လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက်:

ြေို ေြေ်သွယပ
် ါ။

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ: ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း/ အုပ်စုဖွဲ့ တင်ေက်ခြင်း။

• သင်တန်းသားများြေို ၎င်းတိ၏
ု့ ဗဟုသုတနှင့် ခနာြေ်ေံအခကြောင်းအရာများြေို ခပပာေိုေွင့်နှင့် အသိအမှတ်ပပုမှု ခပးရန်။
• ပူးခပါင်း သင်ယူခရးလုပ်ငန်းစ တွင် နှစ်ြြေ်သခဘာတူသည့် ြေတိြေေတ်တစ်ေုြေို ခသေျာခစရန်။
• သင်တန်းသားများ၏ ပပန်လည်သုံးသပ်ေျြေ်များြေို ပံ့ပိုးရန်နှင့် လုပ်ငန်းစ ဗဟိုေျြေ်တွင် အခတွ အကြေုံြေို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်။

မည်သို့မည်ပုံ ၂။ တင်ခပရှင်းလင်းခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခြင်း

၁။ နိဒါန်း
တရားမျှတမှုေိုင်ရာ

အင်စတီြေျူးရှင်းများအတွြေ်

တရားမျှတမှုသို့ လြေ်လှမ်းမီပေင်းသင်တန်းတွင် သင်
တန်းသားများြေို ၎င်းတိ၏
ု့
အင်စတီြေျူးရှင်းေိုင်ရာ
တင်ပပ ရှင်းလင်းပေင်းတစ်ေု ပပင်ေင်ရန် ခတာင်းေိုပါ။
သင်တန်းမစတင်မီ လုပ်ခောင်ရမည့်
တင်ပပရှင်းလင်းပေင်းတွင်
တည်ခောြေ်ပုံ၊

အြွဲ အစည်း၊

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊

ြွဲ စည်း
စီးခပမာမှုနှင့်

စိန်ခေါ်ေျြေ်များြေို ထည့်သွင်းရန် ခတာင်းေိပ
ု ါ။
သင်တန်းြောလအတွင်း သင်တန်းသားများြေို တရားမျှ
တမှုသို့

လြေ်လှမ်းမီပေင်းေိုင်ရာ

အေရာအေျြေ်များ၊

တရားမျှတမှုေိုင်ရာ အခကြောင်းအေျြေ်များနှင့် မတူြေွဲ
ပပားခသာ တရားမျှတမှုေိုင်ရာ အင်စတီြေျူးရှင်းများ၏
အေန်းြေဏ္ဍ ြေို မိတ်ေြေ်ပါ။

သင်တန်းြောလ

သင်တန်းသားများ

အား ခမးေွန်း

ခေွးခနွးပေင်းများနှင့်အတူ တင်ပပ

ရှင်းလင်းပေင်းများ

လုပ်ခောင်

ခတာင်းေိုပါ။

တင်ပပရှင်းလင်းပေင်းများြေို ၎င်းတို့ အင်စတီြေျူးရှင်း
များ၏ အေန်းြေဏ္ဍများနှင့် ေြေ်စပ်သည့် ခနရာများ
တွင် တင်ေြေ်နိုင်သည်၊ ဥပမာ သင်တန်း
/နိုင်ငံရှိ

မိတ်ြြေ်အင်စတီြေျူးရှင်းများသို့

သွားခရာြေ်လည်ပတ်ပါြေ

ထိုအင်စတီြေျူးရှင်းများ

အခကြောင်း တင်ပပရှင်းလင်းနိုင်သည်။
၃။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
တုပံ့ ပန်ေျြေ်နှင့် ခေွးခနွးေျြေ်ြေဏ္ဍအား ပံ့ပိုးသင်ကြေား
ရာတွင် တင်ေြေ်သူများြေို သင်တန်းသားများမှ အလွန်
အမင်း ခေြန်ပေင်းမျုးမပါေင်
ိ
ဘဲ အခကြောင်းအရာြေို
နြေ်နြေ်နဲနဲ ခေွးခနွးပေင်းမျုးပြစ်
ိ
ခစရန် သတိပပုပါ။
သင်တန်းသားများ၏

တင်ပပရှင်းလင်းပေင်းသည်

သင်

တန်းေရာ တင်ပပရှင်းလင်းပေင်းနှင့် မည်သို့ ေြေ်စပ်
ခနသည်ြေိုလည်းခြောင်း၊
အင်စတီ

ြေျူးရှင်းများနှင့်

သွားခရာြေ်ခလ့လာေဲ့ခသာ
မည်သို့ေြေ်စပ်ခနသည်
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ြေိုလည်းခြောင်း တင်ေြေ်သူများနှင့် သင်တန်းသား
များြေို ခမးပါ။
သိဆကာင်းစရာ ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း - သင့်အခနပြင့် သင်တန်းသား
များြေို ၎င်းတို့အလုပ်ေွင်

ကြေုံခတွ ရခသာ စိန်ခေါ်ေျြေ်

များအခကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ေြေ်ပေင်း ပပင်ေင်

ရန်

ခတာင်းေိုနိုင်သည်။ ဥပမာ - DIHR ၏ လူ့အေွင့်အခရး
အခပေပပု ြွံ ငြိုးခရးအစီအစဉ်များသို့ ေျဉ်းြေပ်ပေင်းတွင်
အုပ်စုြွဲ စည်းမှုနှင့် စထွြေ်အမှတ်အပြစ် ခအာြေ်ပါတို့ြေို
အသုံးပပုေဲ့သည်။ ခအာြေ်ပါတို့ြေို ဥပမာအပြစ် သင်
ခမးပမန်းနိုင်သည်။

• ပပဿနာ သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်ေျြေ်များြေ အဘယ်
နည်း?

• မည်သူြေ မည်သည့်အရာြေို လြေ်လှမ်းမမီသနည်း?
• ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အတွြေ်ခကြောင့် လြေ်လှမ်း
မမီသနည်း?

• မည်သူတ့ိုသည်

ပါေင်ပတ်သြေ်သူများ

ပြစ်ကြေ

သနည်း?

• မည်သည်တ့ြေ
ို ို လုပ်ခောင်ငပီးခပမာြေ်ေဲ့သနည်း?
• ေွဲပေားေြေ်ေံေံခနရခသာ ထိရှလွယ်ခသာ အုပ်စုများ
သို့မဟုတ် လူများ ရှိခနပါသလား?

• ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း - သင့်အခနပြင့် သင်တန်း
သားများြေို

၎င်းတိ၏
ု့

နိုင်ငံအတွင်းရှိ

၎င်းတို့

လုပ်ြေိုင်လျြေ်ရှိသည့် လူ့အေွင့်အခရးေိုင်ရာ စိန်ခေါ်
ေျြေ်များ၊ ပခရာဂျြေ်များ သို့မဟုတ် အခကြောင်းအရာ
အလိုြေ်

ြေိစ္စရပ်များအခကြောင်း

တင်ပပရှင်းလင်းမှု

အတိုတစ်ေု ပပင်ေင်ထားရန် ခတာင်းေိုနိုင်သည်။

၄
မူရင်း

-

လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှုြေို

DIHR

၏

ပညာခရးြေျွမ်းြေျင်သူ Maria Løkke Rasmussen မှ
DFC/DIHR

သင်တန်းပြစ်သည့်

တရားမျှတမှုသို့

ဇမ်ဘီးယားနိုင်ငံရှိ

လြေ်လှမ်းမီပေင်းေိုင်ရာ

စွမ်းရည်

ေိုင်မာအားခြောင်းခစပေင်းသင်တန်း ၂၀၀၉ ေုနှစ်တွင်
ခရးသားေဲ့သည်။
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သင်တန်းသားများ၏ အေိုင်းမန့်များ - HRBA ပဆရာဂျက်ကုိ ပုံဆဖာ်ခြင်း
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

သင်တန်းသား အဆသးစိတ်

အဆကကာင်းအရာများ

ခပင်ေင်ခြင်း

ပစ္စည်းများ

အြွဲ လိုြေ် HRBA

အေိုင်းမန့်အတွြေ်

ြေွန်ပျူတာ၊ မမ်မိုရီစတစ်၊

အဆရအတွက် ဆဖာ်ခပြျက်

လူ့အေွင့်အခရး

၂ - ၃ ပတ်

၁၀ - ၃၀

အခပေပပု

သင်တန်းတစ်ေု

ပခရာဂျြေ်

ခြာ်ပပေျြေ်၊

အေျြေ်အလြေ်များြေို

ေျ ြေပ်ပေင်း

တွင်

အေိုပပုလွှာများြေို

သင်ခထာြေ်ြေူ

လြေ်လှမ်းမီခအာင်

၁ -၃ ရြေ်

ပုံခြာ်ပေင်း

ပစ္စည်းများြေို

ပပုလုပ်ထားပေင်း၊

သတ်မှတ်ပေင်း

ြေပ်နိုင်ခသာ

သင်ကြေားပေင်း

မှတ်စုစာရွြေ်တို အကြေီး၊
လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက်:

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ: ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စုံစမ်းခြင်း၊ ခပဿနာ ဆခဖရှင်းခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ တင်ေက်ခြင်း။

• သင်တန်း၏ အေရာ အခကြောင်းအရာများအခပါ် လြေ်ခတွ အခတွ အကြေုံများ ရရှိခစရန်။
• စိတ်ေင်စားမှု၊ အခတွ အကြေုံများ၊ သင်တန်းအခကြောင်းအရာနှင့် ေြေ်စပ်ခသာ အသိပညာနှင့် ေြေ်စပ်ပေင်းရာများြေို
သင်တန်းမတိုင်မီ ေျတ်
ိ ေြေ်မိခစရန်။

• အပေားသင်တန်းသားများ၏ အခတွ အကြေုံများ၊ ေြေ်စပ်ပေင်းရာများနှင့် အသိပညာများ ြေို သင်ယူခလ့လာရန်။

မည်သို့ မည်ပုံ ၁။ လူ့အြွင့်အဆရး အဆခြခပုြျ ကပ်ခြင်းကို မိတ်ေက်
ခြင်း
(၂)
အစ

ပတ်

(၃)

ပတ်ကြောပမင့်မည့်

လူ့အေွင့်အခရးအခပေပပု

ြွံ ငြိုးခရးအစီ
ေျ ြေပ်နည်း

သင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအပြစ် သင်တန်းသား
အေိုင်းမန့်ြေို လုပ်ခောင်ပါသည်။ အစီအစ

ခသေျာ

ခစရန် ခအာြေ်ပါတိြေ
ု့ ို မိတ်ေြေ်ခပးထားသည်။

(Linkages to the human rights
framework)

• အစီအစ စြေ်ေန်း (Programming Cycle) အတွြေ်
HRBA အခပေေံမူများ၏ ပါေင်ေြေ်နွယခ
် နမှု
၂။ အေိုင်းမန့်အား မိတ်ေက်ခြင်း
အေိုင်းမန့်၏
ပါေင်ရမည့်

• လူ့အေွင့်အခရးမူခဘာင်
• လူ့အေွင့်အခရးစံနှုန်းသည် ပခရာဂျြေ်၏ ရည်ရွယ်
ေျြေ်ြေို သတ်မှတ်ငပီး ခြာ်ထုတ်ရရှိခသာ ြေွာဟေျြေ်
များြေို ခြာ်ပပခပးသည်။ လူ့အေွင့်အခရး အခပေေံ
မူများြေ လုပ်ငန်းစ ြေို သတ်မှတ်ခပးသည်။

ရည်ရွယ်ေျြေ်၊

ခမျှာ်လင့်ထားခသာ

အခကြောင်းမာတိြောနှင့်

စာလုံးအခရ

အတွြေ်တြေ
ို့ ို အခလးခပးခြာ်ပပထားပါ။ လုပ်ခောင်မှု
တခလျာြေ်

သင်နှင့်

သင်တန်းသားများ

ြေိုးြေားနိုင်ခသာ စာပြင့်ခရးသားထား
လုပ်ခောင်နည်းခြာ်ပပေျြေ်ြေို

မျှခေပါ

ရည်ညွှန်း
အေိုင်းမန့်
(ခနာြေ်

စာမျြေ်နှာတွင် ဥပမာြေို ကြေည့်ရှုနိုင်သည်)။ အေိုင်းမန့်

• HRBA အခပေေံမူ = PANEL -

သည် အခရးပါခသာ လုပ်ငန်းစ တစ်ေုပြစ်ငပီး ရှည်လျား

(Participation)၊

ခသာ အစီရင်ေံစာခရးသားတင်ပပပေင်းြေဲ့သို့ ရည်ရွယ်

(Accountability

and

the

Rule

of

Law)၊

(Non-discrimination, equality &
vulnerable groups)၊

ေျြေ်မျုးမဟု
ိ
တ်ခကြောင်း
မည်သည့်

အထူးအခလးခပး ခြာ်ပပပါ။

သတင်းအေျြေ်အလြေ်

ရင်းပမစ်များ

အသုံးေင်နိုင်သည်ြေို ခြာ်ပပပါ။ ဥပမာ - ြေွန်ပျူတာ၊
အင်တာနြေ်နှင့် စာကြေည့်တုြေ
ိ ် လြေ်လှမ်းမီ အသုံးပပု
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နိုင်မှု၊ ြေုလသမဂ္ဂ အင်တာနြေ်စာမျြေ်နှာရှိ သတင်း

ဤနည်းလမ်းပြင့် သင်တန်းသားများသည် တစ်ခန့တာ

အေျြေ်အလြေ် ရှာခြွပေင်းအခကြောင်း

စာသင်

၏ အစီအစဥာ်အငပီး ညခနများတွင် အေိုင်းမန့်ြေို

ေျန်ိ တစ်ေျန်ိ ထည့်သွင်းပေင်း၊ ြေုလသမဂ္ဂ အစီရင်ေံစာ

ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ခောင်ရမည့်အစား ၎င်းတို့၏ သြေ်

များ၊ နိုင်ငံနှင့် NGO များ၏ အစီရင်ေံစာများနှင့် သင်

ေိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အလိုြေ် ခသေျာြေျနစွာ လုပ်ခောင်

တန်းတွင် အသုံးပပုမည့် ရည်ညွှန်းြေိုးြေား စာရွြေ်

နိုင်ရန် အေျန်ိ လုံလုံ ခလာြေ်ခလာြေ် ရရှိမည်ပြစ်သည်။

စာတမ်းများ စုစည်းထားခသာ ေြေ်ဘ်ေုဒ
ိ ်များ စသည်

ထိုသို့

တိပု့ ြစ်ကြေသည်။ ထို့ပပင် သင်တန်းအေုံးတွင် သင်တန်း

သင့်အခနပြင့် အြွဲ အသီးသီးထံသို့

သားများြေ ၎င်းတိ၏
ု့ ခတွ ရှိေျြေ်များြေို မည်သို့ တင်ပပ

ရပ်ေိုင်ရာအေြေ်အေဲများ၊

ရှင်းလင်းသင့်သည်တ့ြေ
ို ိုပါ ခြာ်ပပထားပါ။

ပငင်းေုံပပဿနာရပ်များြေို ခြေျာ်လွှားရန် နှင့် သတင်း

အေိုင်းမန့်အား

၎င်းတိလ
ု့ ုပ်ခောင်ခနစဉ်တွင်
သွားလျြေ် ပညာ

သို့မဟုတ် အြွဲ အတွင်း

အေျြေ်အလြေ် ရှာခြွနိုင်ရန် ြေူညီခပးနိုင်သည်။ ထို့ပပင်
၃။ အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း

လိုအပ်ပါြေ

အြွဲ များ၏

အခကြောင်းအရာ

ြေဏ္ဍ

သင်တန်းသားများြေို အုပ်စုြွဲ နိုင်ရန် ြေူညီပံ့ပိုးခပးပါ။

အလိုြေ် ပညာရပ် နှံ့စပ်ြေျွမ်းြေျင်သူ လုပ်ခြာ်ြေိုင်ြြေ်

ထိုသို့ ြေူညီရာတွင် ၎င်းတိ၏
ု့
စိတ်ေင်စားမှု နယ်ပယ်

များ/ ြေျွမ်းြေျင်မှုရှိသူများြေို ခေါ်နိုင်ရန် စဉ်းစားထား

များ၊ စိတ်အားတြေ်ကြေမှုများ၊ ၎င်းတို့၏ မိေင်နိုင်ငံများ

ပါ။ ထိုသူများထံမှ သင်တန်းသားများသည် စဉ်းစား

တွင် ပပန်လည် အသုံးေျနိုင်မှုများနှင့် ခလျာ်ညီစွာ အုပ်စု

ခတွးခေါ် ေျဉ်းြေပ်ပုံများြေို သင်ယူနိုင်ပါသည်။

ြွဲ နိုင်ရန် ြေူညီခပးပါ။ ဥပမာ - သင့်အခနပြင့် သင်တန်း
သားများြေို ြေပ်နိုင်ခသာ မှတ်စုတိုအကြေီးစား/ ြေဒ်

၅။ ပဆရာဂျက် အေိုခပုလွှာများအား တင်ခပ ရှင်းလင်း

အကြေီး ၁ - ၂ မျြေ်နှာပြင့် အခကြောင်းအရာအလိုြေ်

ခြင်း

ြေဏ္ဍများြေို ေျခရးခစငပီး ထိုြေဏ္ဍများသည် HRBA

အြွဲ များအတွြေ် ၎င်းတို့၏ အေိုင်းမန့်များနှင့် တုပံ့ ပန်၊

ပခရာဂျြေ်အေိုပပုလွှာများနှင့်

မှတ်ေျြေ်ပပုမှုများ

ေျတ်
ိ ေြေ်မိခစရန်

ခတာင်းေိုနိုင်သည်။

လုပ်ခောင်ရန်

အေျန်ိ တစ်ရြေ်

သတ်မှတ်ပါ။ အြွဲ တစ်ေုစီြေို ၎င်းတို့၏ ခတွ ရှိေျြေ်
များနှင့် အေျြေ်များြေို တင်ပပရှင်းလင်းရန် အေျန်ိ ၁၅

စထွြေ်အမှတ်အပြစ် အခကြောင်းအရာများနှင့် ေြေ်စပ်

မိနစ်ခပးငပီး ြေျန်သင်တန်းသားများမှ တုံ့ပပန် မှတ်ေျြေ်

ခနခသာ ၎င်းတိ၏
ု့ အခတွ အကြေုံများ၊ အကြေံဉာဏ်များ

ပပုေျန်ိ

ြေို တစ်ခယာြေ်ေျင်းစီ တင်ေြေ်မှုပပုလုပ်ရန် ခတာင်း

တုပံ့ ပန်မှတ်ေျြေ်များခပးရန် သင်တန်းသားများြေို ညွှန်

ေိုပါ။ တစ်ေျန်ိ တည်းမှာပင် တူညီခသာအခကြောင်းအရာ

ကြေားထားပါ။ အေိုင်းမန့်များအခကြောင်း မှတ်ေျြေ်ပပု

ြေဏ္ဍများြေို နံရံခပါ်တွင် ြေပ်ခစလျြေ် ပြည်းပြည်း

ရာတွင် ခြောင်းခသာအေျြေ်များြေို အခလးခပး ခပပာ

ေျင်း အစုြွဲ ပါ။ အစုများအတွြေ် ခေါင်းစီးများြေို အတူ

ေိြေ
ု ာ စတင်ပါ။ ထို့ခနာြေ်တွင် မိမိတ့န
ို ိုင်ငံသို့ ပပန်ငပီး

တြေွ ေျခရးနိုင်သည်။ ဥပမာ - အမျုးသမီ
ိ
းများ၏

ပခရာဂျြေ်ြေို

အေွင့်အခရးများ၊ ပညာခရး၊ ခရနှင့် ခရေိုးထုတ်စနစ်၊

မည်သည်တို့ ပါေင်သင့်သည်ေိုသည့် အကြေံပပုေျြေ်များ

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ၊

ပြင့် ပံ့ပိုးနိုင်သည်။

တရားမျှတမှုသို့

လြေ်

သတ်မှတ်ခပးပါ။

အပပုသခဘာခောင်ခသာ

အခြောင်အထည်

ခြာ်ခသာအေါ

လှမ်းမီပေင်း အစ ရှိသည်တို့ ပြစ်ကြေသည်။ သင်တန်း
သားများအား ၎င်းတို့ စိတ်ေင်စားသည့် အစု ၁ - ၂ ြွဲ ြေို

သိဆကာင်းစရာ -

ခရွးေျယ်ခပးရန်

• ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း

မခရွးေျယ်မီ

ခတာင်းေိုငပီး

အေျင်းေျင်း

ခနာြေ်ေုံးတစ်ေုြေို

စြေားခပပာေိုခေွးခနွးနိုင်

-

ဤအေိုင်းမန့်

လုပ်ခောင်ပေင်းြေို နှစ်ရြေ်တာ သင်တန်းတွင်

သည့် အေွင့်အခရးတစ်ေု ခပးပါ။ နိုင်ငံစုံ၊ အြွဲ အစည်းစုံ

ခန့တစ်ေြေ် အေျန်ိ ယူ၍ လုပ်ခောင်နိုင်သည်။

ခရာခနှာလျြေ် ၃ - ၆ ခယာြေ်ပါခသာ အြွဲ များ

• ခပပာင်းလဲအသုံးပပုပေင်း - မည်သို့ အသုံးေျမည်

ြွဲ စည်းရန် ရည်ရွယပ
် ါသည်။

ေိုခသာ

လုပ်ငန်းခောင်ရွြေ်ေျြေ်အစီအစ ြေို

အပေားအေိုင်းမန့်များ

အခနပြင့်

လုပ်ခောင်

၄။ အေိုင်းမန့် လုပ်ဆောင်ခြင်း

နိုင်သည်။ ဥပမာ - တရားမျှတမှုသု့ိ လြေ်လှမ်း

သင်တန်းြောလအတွင်း သင်တန်းသားများြေို ၎င်းတို့

မီပေင်းေိုင်ရာ

၏ အေိုင်းမန့်အား လုပ်ခောင်နိုင်ရန် အေျန်ိ ခပးပါ။

ေိုင်ရာ အြွဲ အစည်းများတွင် သင်တန်းသားများ

အခပေေံမူများြေို

တရားမျှတမှု
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၄

အား လြေ်ခတွ လုပ်ခောင်ခစပေင်း။
ခောင်ရွြေ်ေျြေ်များနှင့်
သတ်မှတ်ရြေ်များ၊

လုပ်ငန်း

လုပ်ခောင်မှုများြေို
တာေန်ေံ

ပုဂို္ဂ လ်များ၊

သင်တန်းသားများ၏ အေိုင်းမန့်အခပါ် အပမင် -

ြေျခရာြေ်နိုင်ခေျရှိခသာ အန္တရာယ်များ အစရှိ

“အေိုင်းမန့်ြေ ြေျွန်ခတာ်နဲ့အြွဲ အတွြေ်ခတာ့ အေွင့်

သည်တ့ို ပါေင်လျြေ် ခရးေွဲတင်ပပပေင်း။

အလမ်းခြောင်းတစ်ေုပါ။ သုံးပတ်တာြောလမှာ ရရှိေဲ့တဲ့
ဗဟုသုတအသိပညာအားလုးံ ြေို ထည့်ငပီး အသုံးေျနိုင်
ေဲ့ပါတယ်။

လူ့အေွင့်အခရးမူခဘာင်၊

အြေဲေတ်ေန်းစစ်ပေင်းနှင့်

ပပဿနာရပ်ြေို

ေြေ်စပ်

အခကြောင်းအရာ

ခတွြေို တခပါင်းတည်း သုံးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ေုပါ။
အဲ့ဒါခတွြေို ပခရာဂျြေ်ခရးေွပဲ ေင်း၊ အခြောင်အထည်
ခြာ်ပေင်း၊ ပပဿနာရပ်ခတွြေို ခစာင့်ကြေည့် အြေဲ ပြတ်
ပေင်းပါေင်တဲ့
ဒါခကြောင့်

ခနာြေ်တစ်ေင့်ြေို

ေြေ်သွားရတယ်။

သင်တန်းအတွင်းမှာ

စုခောင်းရရှိေဲ့တဲ့

အသိပညာခတွြေို

အြေုန်ခပါင်းငပီး

အသုံးေျတဲ့

နည်းလမ်းခြောင်းတစ်ေု ပြစ်ပါတယ်”။
၂၀၀၉

ေုနှစ်

DFC

နှင့်

DIHR

တို့

ပူးခပါင်း

ခြာ်ခောင်ခသာ ြွံ ငြိုးမှုအစီအစ သို့ လူ့အေွင့်အခရး
အခပေပပုေျဉ်းြေပ်ပေင်း

သင်တန်းမှ

သင်တန်းသား

တစ် ။

မူရင်း:

၂၀၀၉

-

၂၀၁၁

တိပ
ု့ ူးခပါင်းခြာ်ခောင်ခသာ

ေုနှစ်

DFC

ြွံ ငြိုးမှု

နှင့်

အစီအစ

DIHR
သို့

လူ့အေွင့်အခရး အခပေပပု ေျဉ်းြေပ်ပေင်း သင်တန်းတွင်
DIHR ၏ ပညာခရး ြေျွမ်းြေျင်သူ Maria Løkke
Rasmussen မှ ခရးသားထားသည်။
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အင်စတီကျူးရှင်းများသို့ သွားဆရာက်ဆလ့လာခြင်း
လူ့အြွင့်အဆရး

အြျန်ိ ကာလ

သင်တန်းသား အဆသးစိတ်

အဆကကာင်းအရာများ

ခပင်ေင်ခြင်း

ပစ္စည်းများ

အဆရအတွက် ဆဖာ်ခပြျက်

လူ့အေွင့်အခရး

၁ - ၃ နာရီ

၁၀ - ၃၅

အသုံးေျပေင်း

သင်တန်းသားများ

အင်စတီြေျူးရှင်း

သည် ခရွးေျယ်ထား

များနှင့် ရြေ်ေျန်ိ း

ခသာ ဒိန်းမတ်

ကြေိုတင်ပပုလုပ်ပါ။

အင်စတီြေျူးရှင်း

သွားလာခရးအတွြေ်

များသို့ သွားခရာြေ်

ပပင်ေင်ပါ။

လည်ပတ် ခလ့လာ
သည်။
လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက်:

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ: ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း/ အဆတွ့အကကုံ မျှဆဝခြင်း။

• သင်တန်းတွင် သင်ကြေားေဲ့သည့် သီအိုရီအသိများအခပါ် လြေ်ခတွ ခောင်ရွြေ်မှု ရှုခထာင့်အပမင်များ ရရှိခစရန်။
• သင်တန်းသားများြေို လြေ်ခတွ လုပ်ခောင်မှုနည်းလမ်းများ၊ ြွဲ စည်းပုံများနှင့် သြေ်ေိုင်ခသာ လြေ်ေင့်ြေမ်းမျှခေနိုင်ခသာ
အခတွ အကြေုံများခပးရန်။

• သင်တန်းသားများြေို အပေားခသာ အြွဲ အစည်းများ၏ လုပ်ခောင်မှုများြေို သိပမင်လျြေ် မိမိတ၏
ို့ လုပ်ခောင်မှုအခပါ်တွင်
ပပန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည့် အေွင့်အလမ်းတစ်ေု ခပးရန်။

မည်သို့ မည်ပုံ ၁။ ခပင်ေင်ခြင်း သင်တန်း၏

နိုင်သည်ဟူခသာ အခတွးြေို စိန်ခေါ်ရန်၊ နမူနာယူ

ခေါင်းစ များနှင့်

အင်စတီြေျူးရှင်းများအား
လွှတ်ခတာ်၊

သြေ်ေိုင်သည့်

ရှာခြွပါ။

တရားခရးေန်ကြေီးဌာန၊

ထိန်းခြေျာင်းသူများ

ဥပမာ

-

ခစာင့်ကြေည့်

(Ombudsman)၊

တရားရုံး

စီမံေန့်ေွဲပေင်း၊ တရားရုံး၊ ရဲတပ်ြွဲ သင်တန်းခြေျာင်း၊
ရဲတပ်ြွဲ ၊ အြေျဉ်းခထာင်နှင့် ေံေန် ခစာင့်ကြေည့်ပေင်း
လုပ်ခောင်ရာဌာန၊ အြေျဉ်းခထာင်၊ ခဒသအစိုးရရုံး၊
မူလတန်းခြေျာင်း၊

ြေခလးသူငယ်အခရး

ခောင်

ရွြေ်ခသာ NGO များ၊ အစရှိသည်တ့ို ပြစ်ကြေသည်။
သွားခရာြေ်လည်ပတ်ခလ့လာပေင်းသည်

သင်တန်း

သားများ၏ မိေင်နိုင်ငံပြစ်နိုင်သလို၊ အိမ်နီးေျင်းနိုင်ငံ
သို့မဟုတ် ခေးလံခသာ ခဒသများလည်း ပြစ်နိုင်
သည်။ အဓိြေ အေျြေ်မှာ နည်းလမ်းတစ်ေုတည်း
ပြင့်သာ အရာများြေို ခအာင်ပမင်ခအာင် လုပ်ခောင်

လုပ်ခောင်မှုများ ရရှိခစရန်နှင့် လြေ်ခတွ နယ်ပယ်ြေို
စစ်ခမးသိရှိနိုင်ရန် ပြစ်သည်။
သွားခရာြေ်ခလ့လာမည့် အင်စတီြေျူးရှင်းသို့ လိုအပ်
ခသာ သတင်းအေျြေ်အလြေ်များ ပံ့ပိုးခသေျာခစပါ။
သို့မှသာ သွားခရာြေ်လည်ပတ်ပေင်း၏ ရည်ရွယ်ေျြေ်၊
မည်သူတ့ို လာခရာြေ်မည်၊ ၎င်းတို့၏ စိတ်ပါေင်စားမှု
များြေို အင်စတီြေျူးရှင်းများြေ သိနိုင်မည် ပြစ်သည်။
၂။ သွားဆရာက်ဆလ့လာခြင်းအား စီစ ခြင်း
ခရွးေျယ်ထားခသာ

အင်စတီြေျူးရှင်းအခကြောင်း

အြေျ ေျုပ် မိတ်ေြေ်ပေင်းနှင့် သွားခရာြေ်ခလ့လာ
ပေင်း ရည်ရွယေ
် ျြေ်တ့ြေ
ို ို သင်တန်းသားများ အတွြေ်
လုပ်ခောင်ပါ။

သင်တန်းနှင့်

ေြေ်နွယ်ခသာ

သြေ်ေိုင်ရာခမးေွန်းများြေို ခမးပမန်းပါ (အြေယ်၍
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၄

တင်ပပရှင်းလင်းသူ/

ဧည့်လြေ်ေံသြေ
ူ

အေိုပါ

အခကြောင်း အရာများြေို ခသေျာရှင်းလင်းပေင်း မရှိေဲ့
)။
၃။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည် သုံးသပ်ခြင်း သွားခရာြေ်ခလ့လာပေင်း အနှစ်ေျုပ်ြေို သွားခရာြေ်ငပီး
ငပီးေျင်း

သို့မဟုတ်

ခနာြေ်ခန့တင
ွ ်

လုပ်ခောင်ပါ။

သင်တန်းသားများြေို ခအာြေ်ပါတိအ
ု့ ား ခမးပမန်းပါ။

• သွားခရာြေ်ခလ့လာေဲ့ခသာ

အင်စတီြေျူးရှင်း

အခကြောင်း သင်စိတ်ေင်စားမှုများြေား အဘယ်နည်း?

• မည်သည့် ခမးေွန်းများြေို ခပြေိုေဲ့ငပီး မည်သည်တ့ြေ
ို ို
မခပြေိုေဲ့သနည်း?

• သင်၏ မိေင်အြွဲ အစည်း/နိုင်ငံများတွင် အသုံးပပုသည့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ြေွဲပပားသည်များြေို ပမင်ေဲ့
ပါသလား?

• သွားခရာြေ်ခလ့လာပေင်းမှ

သင်၏

အခပေအခနနှင့်

ေျန်ိ ေလျြေ် နမူနာယူ သို့မဟုတ် ခရှာင်ကြေ စရာ
အေျု ိ ခသာနည်းလမ်းများ

သို့မဟုတ်

လုပ်ထုံး

လုပ်နည်းများ ရရှိေဲ့ပါသလား?

DIHR သင်တန်း ၂၀၁၁ ေုနှစ်၊ ဒိန်းမတ် လွှတ်ခတာ်သို့
သွားခရာြေ် ခလ့လာပေင်း။
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လှုံ့ဆော်ဆရး လုပ်ဆောင်ြျက်များ
အဆကကာင်းအရာများ အြျန်ိ ကာလ

သင်တန်းသား အဆသးစိတ်

ခပင်ေင်ခြင်း

ပစ္စည်းများ

မရှိပါ

မရှိပါ

အဆရအတွက် ဆဖာ်ခပြျက်
မတူြေွဲပပားမှု၊

၅ - ၂၀ မိနစ်

၁၀ - ၄၅

မတူြေွဲပပားပေင်း၊

ပဋိပြေ္ခ အစရှိသည်

အေျင်းေျင်း

ပြင့်

သိပမင်လာပေင်း

လှုပ်ရှားမှု ရည်ရွယ်ြျက်:

လုပ်ဆောင်မှု ပုံစံ: လှုံ့ဆော်ဆရး လုပ်ဆောင်ြျက်များ၊ ဆရွ့လျားမှုများ၊ လူမှုလှုပ်ရှားမှု။

• တင်ပပရှင်းလင်းမှုများအကြေား အေန်းအတွင်းရှိ သင်တန်းသားများ၏ စွမ်းအင်အေင့်ြေို ပမှင်တင်ခပးရန်။
• သင်ယူခရးအေျြေ်

ြေို အခလးထားလုပ်ခောင်နိုင်ရန်

ထိုအေျြေ်ြေို အခတွ အကြေုံများပြင့် ခပါင်းစပ်နိုင်ရန်။

• အုပ်စုြွဲ

စိတ်ဓာတ်များြေို ပမှင့်တင်ရန်နှင့် ခြောင်းမွန်ခသာ သင်ယူခရး ေန်းြေျင်ခြောင်းတစ်ေုြေို ြန်တီးရန်။

လှုံ့ဆော်ဆရး လုပ်ဆောင်ြျက် ဥပမာများ ၁။ ရပ်မျဉ်းတစ်ြု ပုံဆဖာ်ပါ (၁၀ - ၁၅ မိနစ်)
သင်တန်းသားများအားလုးံ ြေို

မတ်တပ်ရပ်ခစလျြေ်

အေန်းအတွင်း အခရှ မှအခနာြေ်သို့ ရပ်မျ တစ်ေု တန်း
စီ ပုံခြာ်ခစပါ။ အပုေုံးလူသည် အခရှ တွင် ရပ်လျြေ်
အရှည်ေုံးလူမှာ ခနာြေ်ေုံးတွင် ရပ်ရန် ပြစ်သည်။
၎င်းြေို လျှင်ပမန်စွာ လုပ်ခောင်ရန်လိုအပ်ငပီး သင်တန်း
သားများအခနပြင့် ပမန်ပမန်ေန်ေန် ခရွ လျားရန် လိုအပ်
သည်။ ြေူညီပံ့ပိုးသူ သင်တန်းေရာြေ အြွဲ အတွင်း
လျြေ် ရပ်မျ တခလျာြေ် သွားငပီး သင်တန်း
သားများ၏ အရပ်အပမင့်ြေို ခမးပမန်းပါ။

တန်းစီ

ပုံခြာ်ခစပါ။

အခစာေုံး

သည် အခရှ ေုံး
ခနာြေ်

ရမည်ပြစ်ငပီး

သည်

ရ ရမည်ပြစ်သည်။ သင်တန်းသားများ
ေွင့် မရှိဘဲ လြေ်သခြေေတ

ခနာြေ်ေုံးတွင်
စြေားခပပာ

သာ အသုံးပပုေွင့်ခပးပါ။

ြေူညီပံ့ပိုးသူ သင်တန်းေရာ

အြွဲ အတွင်း

ရပ်မျ တစ်ခလျာြေ်သွား
သားများ၏ ခမွးခန့ြေို ခမးပမန်းပါ။

လုပ်ခောင်ရာတွင်

သင်တန်း

လူအေျင်းေျင်းအကြေား

ကြေည့်ရှု

ရန်လိုအပ်ငပီး တူညီခသာဘာသာစြေား မခပပာ
နိုင်သည့် အခပေအခနတွင်ပင်လျှင် မတူြေွဲပပားမှုများြေို
သိပမင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်တန်းသားများနှင့်
အခလး

သင်
ြေိုြေ်ညီ

၄

ပါ။

၂။ အားလုံးသည် မည်သူတို့ ... (၁၅ - ၂၀ မိနစ်)
ေုံတစ်ေုံ

သင်တန်းသားများြေို ခမွးရြေ်အလိုြေ် ရပ်မျ
တစ်ေု

အပိတ်မှတ်ြျက်များ - လူ့အေွင့်အခရး

အလယ်ဗဟိုတွင်

များြေို
ထိုင်ေုံ

ထိင
ု ်ေုံ
စြေ်ေိုင်းပုံ

ြေို
ပါ။

ေိုင်း

သင်တန်းသားအခရအတွြေ်နှင့်
သင်တန်းေရာ

တွင် ထိုင်

ပါ။
ညီ

စြေ်ေိုင်းအလယ်ေုံ

အစပပုပါ။ လုပ်ခောင်ရ

မည်မှာ သင်တန်းသားများ စြေ်ေိုင်း
ေုံ

ေုံအလွတ်တစ်ေုသို့

ခပပာင်း

ရန် ပြစ်

သည်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ခရးရာ အခကြောင်းတေုေု

မျှခေ

ပါ၊ ဥပမာ - 'ြေျွန်ခတာ်ြေ မိေင်/ ြေင်တစ်
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ပြစ်ပါတယ်'

(သို့မဟုတ်

စပိန်စြေားခပပာသူ

အြွါး၊

သို့မဟုတ်

ေရာ

အပေား

ေရာမ၊

မစဥာ်းစားဘဲ တစ်ေါတစ်ရံတွင် ြေျွန်ုပ်တ့ို လုပ်ခောင်

ပုဂ္ဂိုလ်ခရး

မိသည်များ ပြစ်ကြေသည်။ သို့ရာတွင် သင်တန်းသား

ြေျွမ်းြေျင်မှု၊ ငပီးခပမာြေ်မှု တစ်ေုေု အစရှိသည်ပြင့်)။
ြေိုြေ်ညီ
သင်တန်းသားများ

များထဲမှ

တစ်ဥာီးတစ်ခယာြေ်ြေ

'သင်ရဲ လြေ်ြေို

ြွင့်ခပးြို့

အပေားသူြေို

ကြေင်နာစိတ်ခလးများ

မရှိဘူးလားဗျာ' လို့ ခပပာေဲ့ပေင်းမျုးိ ရှိပါသလား? ပဋိပြေ္ခ
ခတာ်ခတာ်များများြေို ြေျွန်ုပ်တို့ အသုံးပပုမည့် ခပြရှင်း
ခောင်ရွြေ်ပုံနည်းလမ်းနှင့်

မည်သို့

အသုံးပပုမည်ြေို

ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စဥာ်းစားရုံပြင့် ခရှာင်လွှဲနိုင်သည်။ လူ့အ
ေွင့်အခရးအခပေေံ၍ အေျင်းေျင်း ညင်သာနူးညံ့နိုင်သမျှ
ညင်သာနူးညံ့ပေင်းပြင့် ေြေ်ေံနိုင်သည်။
၄။ ကျန်းမာဆရးအားကစားလှုပ်ရှားမှု (၅ - ၁၀ မိနစ်)
သင်တန်းသားများြေို မတ်တပ်ရပ်ခစလျြေ် ြေျန်းမာခရး
လှုပ်ရှားမှု တစ်ေု ပပုလုပ်ရန် ညွှန်ကြေားပါ။ ခြောင်းြေင်
အပိတ်မှတ်ြျက်များ

-

အဓိြေ

သို့ ခရာြေ်သည့်အလား ေါးြေိုေန့်ပါ၊ သင် တစ်ခန့တာ

အေျြေ်မှာ သင်တန်းသားများအကြေား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး

အတွင်း ရရှိေဲ့ခသာ အခတွးအခေါ်အသစ်များအခကြောင်း

ပိုမို သိြေျွမ်းသွားရန် ပြစ်သည်။ သင်တန်းသားများြေို

စ စားပါ။ (ေါးြေိုြေုန်းငပီး ) သင်၏ ခပေမြေို ထိလျြေ်

ဤ

ယခန့ရရှိေဲ့ခသာ

နှင့်

ဤခလ့ြေျင့်ေန်း၏

စပ်လျဉ်း၍

မည်သို့

ေံစားရ

အသိပညာနှင့် အခတွ အကြေုံများြေို

သည်ြေို ခမးပမန်းပါ။ သင်တန်းသားများအား ြေျွန်ုပ်တို့

မည်သို့ အသုံးေျမည်ြေို စ စားပါ။ ေါးြေို ဘယ်ဘြေ်သို့

အားလုံး မတူညီကြေခသာ်လည်း ခယဘူယျတူညီခသာ

လှည့်လျြေ် ဘယ်ဘြေ်ရှိလူထံမှ ယခန့ သင်ယူေဲ့သည်

အေျြေ်များြေို အေျင်းေျင်းအကြေားမျှခေ ထားခကြောင်း

များြေို စ စားပါ။ ေါးြေို ညာဘြေ်သို့ လှည့်လျြေ် -

ခပပာပပပါ။

ဟုတ်ြေဲ့ ညာဘြေ်လူထံမှလည်း တစ်စုံတစ်ေု သင်ယူ

ြေျွန်ုပ်တ့ိုအားလုံးသည်

မတူြေွဲပပားခသာ

အုပ်စုများြေို ပိုင်ေိုင်ကြေသည်။

မိေဲ့ပါသည်။
ခနာြေ်သို့

၃။ လက်သီးတိုက်ြိုက်မှု (၈ - ၁၀ မိနစ်)
သင်တန်းသားများြေို မတ်တပ်ရပ်လျြေ် မျြေ်နှာေျင်း
ေိုင်

နှစ်ခယာြေ်တစ်တွဲ

တစ်ခယာြေ်အား

ရပ်ခစပါ။

အတွဲတစ်ေုစီမှ

အပေားတစ်ခယာြေ်၏

လြေ်သီးေုပ်တစ်ေုအတွင်း

တင်းကြေပ်စွာ

လြေ်ြေို
ေုပ်ြေိုင်

ခစပါ။ အပေားသူြေို ၎င်းတို့စဉ်းစားမိသမျှ ရနိုင်ခသာ
နည်းလမ်းများြေို အသုံးပပု၍ လြေ်သီးေုပ်ြေို ခပြနိုင်
ခအာင် ကြေိုးစားရန် ခတာင်းေိုပါ။ အေျန်ိ ေဏကြောခသာ်
အေျင်းေျင်း ခနရာခပပာင်းလဲလုပ်ခောင်ရန် ခတာင်းေို
ပါ။

ခရှ သို့

တစ်ပပန်
ခစာင်းပါ။

စြေ်ေိုင်းပုံ

လှည့်ပါ။

စြေ်ေိုင်းပုံလည
ှ ့်ပါ။

ခေါင်းြေို

ထို့ခနာြေ်

ညာသို့ခစာင်းပါ။

ယ ခြေျးမှုအရ လြေ်ေံနိုင်လျှင် သင်တန်းသားများြေို
နှစ်ခယာြေ်
ခစပါ။

တစ်တစ
ွဲ ီ

ပေုံးနှိပ်နယ်ပေင်း

လုပ်ခောင်

သို့မဟုတ် စြေ်ေိုင်းပုံ သို့မဟုတ် ရပ်မျ တစ်ေု

ပုံခြာ်ရပ်ခစလျြေ်

အနီးရှိလူအား

ပေုံးနှိပ်နယ်ပေင်း

လုပ်ခစပါ။ သင်တန်းသားများအား စြေ်ေိုင်းပုံ ရပ်ခစ
လျြေ် မိမိညာဘြေ်ရှိ လူအား ပေုံးြေို လြေ်ပြင့် ပုတ်ြော
'ခြောင်းတယ်ြေွာ၊
တင်တယ်'

ဟု

ဒီ

အတွြေ်

ခပပာေိုခစလျြေ်

ခြေျးဇူး

ထိုလှုပ်ရှားမှုြေို

အေုံးသတ်နိုင်သည်။

အပိတ်မှတ်ြျက်များ - သင်တန်းသားများအား မည်သည့်
အတွဲြေ အပေားသူတစ် ၏ လြေ်ြေို ခအာင်ခအာင်
ပမင်ပမင် ြွင့်နိုင် သည်ြေို ခမးပမန်းပါ။ ၎င်းတို့ လုပ်နိုင်
ေဲ့သည်ေိုပါြေ

မည်

သို့လပ
ု ်ေဲ့သည်ြေို ရှင်းပပခစပါ။

ပြစ်နိုင်ခေျများသည်မှာ အများစုြေ အပေားသူ၏ လြေ်
ြေို

ဘယ်သို့

ပေုံးြေို

ြွင့်ရန်

ေွန်အားအသုံးပပုကြေမည်

သင်တန်းသားများအား

ခပပာပပပါ။

ပြစ်ခကြောင်း
ဤသည်မှာ

၅။ သင်၏ ရိုးရာအကကို ကြုန်ခြင်း (၁၅ - ၂၀ မိနစ်)
မတူြေွဲပပားခသာ တိုင်းရင်းသားဇာတိ
မျုးစု
ိ ံမှလာခသာ သင်တန်းသားအခတာ်များများ ရှိပါ
ြေ

၎င်းတို့ခဒသအြေများြေို

အပေားသူများအား

ြေပပရန် ခတာင်းေိုပါ။ ၎င်းတိသ
ု့ ည် အပေားနို င်ငံမှ
လူတစ် အား ခရွးေျယ်ခစလျြေ်
များြေို

ရိုးရာအြေ

သင်ကြေားပပသခပးနိုင်သည်။

150

အေိုပါသင်ယူသူမှ ပပန်လည် ြေပပ တင်ေြေ်
လူတိုင်းြေို

ထိုအြေအား

ည်။

အလှည့်ြေျသင်ခပးသည်

မျုးလည်
ိ
း ပြစ်နိုင်သည်။

အပိတ်မှတ်ြျက်များ

-

ြေျွန်ုပ်တ့သ
ို ည်

စိန်ခေါ်ေျြေ်

အခတာ်များများြေို ခတွ ကြေုံရသည်။ သို့ခသာ် အေျင်း
ေျင်း ြေူညီပါြေ အခတာ်များများြေို ခပြရှင်းနိုင်မည်
ပြစ်သည်။

အပိတ်မှတ်ြျက်များ - မတူြေွဲပပားခသာ ရိုးရာအြေ
များြေို ကြေည့်ရှုပေင်းပြင့် အုပ်စုအတွင်း တစ်ေျန်ိ တည်း

၈။ ကျွန်ုပ်တ့ို အတူတကွ ရပ်တည်ကကသည် (၁၀ မိနစ်)

တွင် ယ ခြေျးမှုအမျုးအစားစု
ိ
ံရှိခကြောင်း သိရှိနားလည်

သင်တန်းသားများြေို

ခစသည်။

သင်တန်းသားများ၏

၎င်းတို့ြေို ခြေျာေျင်းြေပ်ထိုင်ခစလျြေ် လြေ်ခမာင်းေျင်း

အြေများအခကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ယ ခြေျးမှုခနာြေ်ေံ

ေျတ်
ိ ခစပါ။ ထို့ခနာြေ် အေျင်းေျင်း မီလျြေ် မတ်တပ်

များအခကြောင်းတစ်စုံတစ်

ရပ်ခစပါ။ အေျုိ ြေ ထိုသို့ မလုပ်နိုင်သည်ြေို ခတွ ရ

အခကြောင်း

မှာ
ြေို

ြေျွန်ုပ်တ့အ
ို ား

နှစ်ခယာြေ်တစ်တစ
ွဲ ီ

ြွဲ ခစပါ။

သင်ကြေားခပးသည့် အတွြေ်ခကြောင့် ပြစ်သည်။

လိမ့်မည်။

၆။ သင်၏ နိုင်ငံဆတာ် သီြျင်းအား သီေိုခြင်း (၅ မိနစ်)

အပိတ်မှတ်ြျက်များ

သင်တန်းသားများြေို မတ်တပ်ရပ်ခစလျြေ် ၎င်းတိ၏
ု့

၎င်းတို့အတွြေ်

နိုင်ငံခတာ်သီေျင်းမှ ပထမတစ်ပိုဒ်ြေို တငပိုင်နြေ် သီေို

သင်တန်းသားများအား ခမးပါ။ ၎င်းသည် မည်သည်ြေို

ခစပါ။

တစ်နိုင်ငံတည်းမှ

အမှတ်အသား ပပုသနည်း? ြေျွန်ုပ်တ့သ
ို ည် အေျင်းေျင်း

အနှစ်သြေ်ေုံး

အမှီသဟဲ ပပုကြေသည်၊ ပံ့ပိုးနိုင်ကြေသည်၊ အစရှိသည်ပြင့်

သင်တန်းသားများသည်

ပြစ်ခနသည်ေိုပါြေ

၎င်းတို့အား

သီေျင်း၏ အပိုဒ်တစ်ပိုဒ်အား တငပိုင်နြေ် သီေိုခစပါ။
ထွြေ်လာခသာ

အသံများသည်

(အသံစုံ

-

မည်သို့

ဤလှုပ်ရှားမှုသည်

အဓိပ္ပါယ်ခြာ်ခောင်သည်ြေို

ခပပာေိုနိုင်သည်။

ပြစ်သည့်

အတွြေ်) ေူးေူးေါးေါး ေိုးေိုးရွားရွား ပြစ်ခနလိမ့်မည်၊

၉။ ဒီမိုကဆရစီနည်းကျ ပင့်ကူအိမ်

သို့ခသာ် ၎င်းသည် လှုံ့ခော်မှုခြောင်းတစ်ေု ပြစ်လိမ့်

ြေျစ်ကြေိုးြေို ၄ - ၅ မီတာအရှည် ၅/၆ ပိုင်းပြတ်ပါ။

မည်ပြစ်သည်။

ထို့ခနာြေ် ကြေမ်းပပင်တွင် ပင့်ြေူအိမ်ပုံသဏ္ဍာန် ထားငပီး

အပိတ်မှတ်ြျက်များ

-

ြေျွန်ုပ်တ့ိုသည်

နိုင်ငံစုံမှ

လာခရာြေ်ကြေခသာ်လည်း တစ် နှင့် တစ်

လွန်စွာ

ပေားနားမခနကြေပါ။

ဘာသာ

ြေျွန်ုပ်တ့ို၏

ဂီတနှင့်

စြေားများသည် အလွန်ြေွဲပပားကြေခသာ်ပငား တူညီ ကြေ
သည့် ခလသံအခနအထားနှင့် ြွဲ စည်းပုံများ ရှိကြေသည်။
၇။ ကျွန်ုပ်တ၏
ို့ အလိမ်အထုံးကို ဆခဖပါ (၁၅ မိနစ်)
သင်တန်းသားအြွဲ
ထွြေ်ခစပါ။

ထဲမှ တစ် ြေို အေန်းအပပင်သို့
ြေျန်

လြေ်ေျင်းေျတ်
ိ လျြေ်
ထို့ခနာြေ်

သင်တန်းသားများသည်

စြေ်ေိုင်းပုံ

မတ်တပ်ရပ်ရမည်။

ေျတ်
ိ ထားခသာလြေ်ြေို

မပြည်ခစဘဲ

အေျင်းေျင်း ခရာခထွးလမ်းခလျှာြေ်ခစလျြေ် လြေ်ေျင်း
လိမ်ငပီး

'အလိမ်အထုံး'တစ်ေု

ပြစ်သွားခအာင်

လုပ်ခောင်ခစပါ။ အေန်းမှ ထွြေ်ေွါသွားခသာ လူြေို ပပန်
ေင်လာခစလျြေ် ထိုအလိမ်အထုံးြေို ပြည်ရန် ကြေိုးစား
ခစပါ။ ၎င်းသည် အလွန်ေြေ်ေဲသည်ြေို ခတွ ရလိမ့်မည်
ပြစ်သည်။ ေဏမျှကြောခသာ်
များ

ထိုသူ

ြေူညီ

ရန် ခတာင်းေိုပါ။

ြေျန်အြွဲ

ကြေိုးစအားလုးံ သည်

အေျင်းေျင်း

အလယ်ခနရာြေို

ပြတ်သွားရမည်။ ပံ့ပိုးြေူညီသူမှ အပေားကြေိုးစတစ်ေုြေို
ယူလျြေ် ပင့်ြေူအိမ်ကြေိုးစများြေို အလယ်မှ စုေျည်ပါ။
ထို့ခနာြေ် ခဘာပင်တစ်ခေျာင်းြေို ခအာြေ်သို့ ခဒါင်
လိုြေ်ခထာင်လျြေ် အလယ်တွင် ေျည်

ခအာြေ်

တွင် ပုလင်းတစ်လုံးြေို ထားပါ။ သင်တန်းသားများ
ြေို

စြေ်ေိုင်းပုံြွဲ ခစလျြေ်

ကြေိုးအစွန်းတစ်ြြေ်စီြေို

ြေိုင်ထားရန် ခတာင်းေိုပါ။ ခဘာပင်ြေို ပုလင်းအတွင်း
သို့ ခရာြေ်ခအာြေ် ခောင်ရွြေ်ရာတွင် အပေားသူများြေို
လမ်းညွှန်ရန် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ် ြေို ခရွးေျယ်ပါ။ ထိုလုပ်
ခောင်ေျြေ်ြေို

အပေားြေွဲပပားခသာ

ညွှန်ကြေားေျြေ်

အစုံပြင့် ထပ်မံလုပ်ခောင်ပါ။ သင်တန်းသားများသည်
ကြေိုးစြေို သွားပြင့် ြေိုြေ်ထားငပီး လုပ်ခောင်နိုင်သြေဲ့ သို့
မျြေ်စိမှိတ်ြော

ကြေိုးစြေိုလြေ်ပြင့်

ြေိုင်လျြေ်လည်း

ခဘာပင်ြေို ပုလင်းအတွင်းသို့ ထည့်နိုင်သည်။
အပိတ်မှတ်ြျက်များ

-

ခလ့ြေျင့်ေန်းအခပါ်တွင်

ပပန်လည် သုံးသပ်ရန် သင်တန်းသားများြေို ခတာင်းေို
ပါ။ ၎င်းတို့ြေို ခေါင်းခောင်မှု၊ ဒီမိုြေခရစီ အစရှိသည်ပြင့်
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၄

ြေိစ္စရပ်များနှင့် မည်သို့ ေြေ်နွယ်ခနသည်ြေို ခမးပမန်း
ပါ။

မူရင်း - DIHR ၏ ပဋိပြေ္ခ စီမံေန့်ေွဲ မှုသင်တန်းများရှိ
Krogerup Højskole တွင် Garba Diallo ြေ ြန်တီး
ခရးသားသည်။
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၁။

သုံး /

?

(force-fed)

/

၄

ပြစ်ခြောင်း

၂။ သင်၏ ပါဝါပွိုင့်အား ခပင်ေင်ခြင်း

(၇)

153

။

။
/

ရန်

/
စာရွြေ်ပြင့်

(၂၅)

ပခဟဠိ
ါ

154

ဆကာင်းကျုးများ
ိ
- အေျန်ိ မတိုင်မီ ကြေိုတင်ပပင်ေင်ထားနိုင်ငပီး ပပန်လည်

အသုံးပပု နိုင်သည်။

HUMAN
RIGHTS
SYSTEMS

- သင်ကြေားခသာ ေရာ/ေရာမ၏ သင်ကြေားခရးပစ္စည်း

များ ပပင်ေင်ပေင်း၊ အေျန်ိ နှင့် လိုအပ်ခသာ သင်ကြေားခရး
နည်းလမ်းများခပပာင်းလဲပေင်းတို့အား အြေဲပြတ် ေန်းစစ်
ရာတွင် အြေူအညီ ပြစ်နိုင်သည်။
- ရုပ်ပုံြေားေျပ်များ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ပုံများ၊ အသံ စသည်ပြင့်

အမျုးမျ
ိ ုးခသာ
ိ

မီဒီယာများြေို

ထည့်သွင်း ထားပေင်း

ခကြောင့် သင်တန်းသားများ၏ အာရုံစိုြေ်မှုြေို ထိန်းထား
နိုင်သည်။
- သင်ပုန်းအမည်း သို့မဟုတ် ခရွ လျားနိုင်ခသာ ြေားေျပ်

များတွင် ခရးပပရန်မလိုပေင်းခကြောင့် အေျန်ိ ြေို ခေျွတာ
နိုင်သည်။
-

လြေ်ြေမ်းစာခစာင်များခပးြော

သင်တန်းသားများ

အား အလွယ်တြေူ မျှခေနိုင်သည်။
ေိုးကျုးများ
ိ
လျှပ်စစ်နှင့်ြေွန်ပျူတာရရှိနိုင်မှုတို့အခပါ်မှီတည်ခန

-

သည်၊
- အပေားသင်ကြေားနည်းများနှင့် ခပါင်းစပ် မသုးံ မှုခကြောင့်

နည်းလမ်းတစ်မျုးတည်
ိ
း သုံးပေင်းမျုးပြစ်
ိ
နိုင်သည်။
-

သင်တန်းသားများအတွြေ်

(ရှည်လျားခသာ

စာ

ခကြောင်းများ ပြစ်ေဲ့ပါြေ) အာရုံစိုြေ်မှု ခလျာ့ခစသည်။
-

ခရွးေျယ်မိခသာ

ရုပ်ပုံများသည်

အခနှာင့်အယှြေ်

၄

ပြစ်ခစနိုင်သည်။
- ပါေါပွိုင့်တစ်ေုနှင့်တစ်ေု အခပပာင်းအြေူး ပမန်လွန်းပေင်း

ပြစ်နိုင်ြော

သင်ယူသူများအတွြေ်

အလြေ်များအား

အြေုန်အစင်

သတင်းအေျြေ်
နားမလည်ပေင်းမျုးိ

ပြစ်နိုင်သည်။
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ငှါ

ြေေ

၁။

?

“

”
ပငား
ြေေတ

ြေေ
ြေေတ

156

၂၀၁၁

DIHR
(၂ )
Sigrid

Kristiansen

၄

157

-

၃၀-၁၂၀
/

-

•
•

၁-“

” (၉

)-

စုံ

(၄၁)

(edeos)
(၃၁)
ဂေ

မည်သည့်
လူများ

ရုပ်ရှင်

ြေ

သည်

မိမိတြေ
ို့ ိုယ်ြေို အခပေအပမစ်မရှိ စွဲလမ်း

ပုံခြာ်မှုများ ရှိခန

လား? နှင့်
?

၂-“
၁၉၄၀

” (၁၂

တိြေ
ု့ ို

)–

နှစ်များ

http://vimeo.com/19472742?abbul3hxYGNU
(Hassan Preisler)

-

–

DIHR
DIHR

158

(၃)
(

‘OBS’)

(၃)

(၃)

/

•

:

http://www.discrimination-hurts.com/ad/
•
:

http://www.youtube.com/watch?v=shtoXi_
_D5w
ဆကာင်း

:

•

•
YouTube

DIHR ရှိ
တွင်

IMRVideo
လည်း ရှာခြွနိုင်

၄

(Dalit

discrimination)

Lord of the Flies

-

Schindler’s List

လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်မှု

Film

on

discrimination in Rasmussen & Wybrandt
(2011):
Medborger
Værktøjskassen:
MedborgerForløb ြေို ေီခလျာ်ခအာင် ပပင်ေင်
သည်။
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မည်သို့မည်ပုံ ၁။ မိတ်ေက်ခြင်း

များ၊ သခဘာထားအပမင်များ/ရှုခထာင့်များ စသည်တို့

သင်တန်းသားများအား သင်တန်း သို့မဟုတ် သင်ေန်းစာ

ပြစ်နိုင်သည်။

တွင် သင်ယူရရှိေဲ့ခသာ

အရာ

များ အပပည့်ထည့်ထားခသာ ခြေျာပိုးအိတ်ကြေီးတစ်လုံး
သယ်ထားသည့်

ပုံတူြေို

သင်တန်းသားများသည်

၎င်းတို့

ေျန်လှပ်ထားခစလို

ခသာ အရာများြေိုလည်း ပုံေွဲနိုင်သည်။ ထိုအရာများ

ေွဲရန် ခပပာပါ။

တွင်

မခြောင်းခသာ

အြေျင့်များ၊

အခတွးအခေါ်

ခဟာင်းများ၊ ေြေ်ေဲခသာအေျန်ိ များ၊ မခြောင်းခသာ
ပုံတွင် ခြေျာပိုးအိတ်ြေို ထည့်ေွဲရန်၊ ထိုအိတ်

တွင်

မိမိတ့န
ို ှင့်အတူ အိမ်သို့ပြစ်ခစ၊ တစ်ဘေလုံးစာပြစ်ခစ

သင်ကြေားခရးေန်းြေျင်၊ ခမာပန်း နွမ်းနယ်ပေင်း စသည်
တို့ ပြစ်နိုင်သည်။

သယ်ယူသွားလိုခသာ အခကြောင်းအရာများြေို ထည့်ရ
မည် ပြစ်သည်။

သင်တန်းသားတစ်ဦးစီအား A3 အရွယ် စာရွြေ်ြေဒ်ထူ
တစ်ေုစီနှင့် မတူညီခသာ ြောလာခဘာ့ပင်များြေို ခပး

၂။ ဆကျာပိုးအိတ် ေွဲခြင်း

ပါ။ ခြေျာပိုးအိတ်ေွဲရန်နှင့် ခရွးလိသ
ု ည့် အရာများြေို

ခြေျာပိုးအိတ်ခရးေွဲရာတွင် သင်တန်းသားများ အခန

စဉ်းစားရန် အတွြေ် မိနစ် ၂၀ အေျန်ိ ခပးပါ။

ပြင့် ယေင်သင်ယူေဲ့သည့်အရာအားလုံးြေို စဉ်းစားသင့်
မှတ်မိရန်လည်း လိုအပ်သည်။ ထိုအရာများတွင်
စာအုပ်များ၊

ရုပ်ပုံများ၊

အကြေံဉာဏ်များ၊

ေံစားေျြေ်များ၊

ြေမ္ဘာအခပါ်

လူများ၊

ရှုပမင်နည်းအသစ်များ၊

၃။ အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင်တန်းသားများအား
မိမိတ့ို

ခြေျာပိုးအိတ်ေွဲငပီးသည့်အေါ

ခြေျာပိုးအိတ်အခကြောင်းြေို

လြေ်နြေ်ြေိရိယာများနှင့် သင်တန်း တခလျှာြေ်လုံး

သင်တန်းသားများခရှ တွင်

ရရှိေဲ့ခသာအရည်အေျင်းများ သို့မဟုတ် တန်ြိုး ထားမှု

ခပပာပါ။

အလှည့်ြေျ

ြေျန်ရှိခသာ
တင်ပပရန်
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၄

သင်တန်းသားများ၏တင်ပပေျြေ်များသည်

အနည်းေုံး

မဟုတ်ခသာ်ပငား သင်တန်းသားများအတွြေ် သင်တန်း
အတွင်း

၎င်းတို့သင်ယေ
ူ ဲ့သည့်အရာများြေို

သုံးသပ်မှုပြစ်ခစြော

ခေုံငုံ

သင့်အတွြေ်

အခထာြေ်အပံ့

ခပးနိုင်လိမ့်မည်။ ထိုအေါ သင့်အား

မည့်

သင်တန်းများတွင် မည်သည်

ြေို စဉ်းစားသင့်သည်

ေိုခသာ ခေုံငုံသုံးသပ်မှုြေိုပါ ခပးနိုင်လိမ့်မည်။
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မည်သို့မည်ပုံ၁။ မိတ်ေက်ခြင်း
သင်တန်းသားများအ

သင်ယူေဲ့သည့်အရာများ

အခပါ်အခပေေံြော သင်တန်းမှ မိမိတ့အ
ို လုပ်အတွြေ်
ခပးလိုြေ်ခသာ အကြေံပပုေျြေ်များနှင့် အကြေံဉာဏ်များ
အခကြောင်းြေို

မိမိြေိုယ်မိမိ

ခကြောင်းခပပာပါ။

စာ၏

လိပ်စာခရးခပးရန်

စာပပန်ခရးရမည်

ထိပ်ြြေ်တွြေ်

ခပပာပါ။

ပြစ်

အီးခမးလ်

သင်တန်းသားများတွင်

ရှိေဲ့ြူးသည့် အကြေံဉာဏ်များအားလုးံ ြေို အသိခပးသည့်
အခနပြင့် သင်တန်းခပးသူများမှ ခနာြေ်လာမည့် (၁)
လ မှ (၃) လအတွင်း

စာြေို ခပးပို့မည် ပြစ်ခကြောင်း

ခပပာပပပါ။
“ေျစ်လှစွာခသာ.......”

မှစြော

ြေိုယ်ပိုင်စတိုင်ပြင့်

စာခရးရန်၊ စာသည် သင်တန်းစီစဉ်သူများ၊ မန်ခနဂျာ
သို့မဟုတ်

အပေားသူများြတ်ရန်အတွြေ်မဟုတ်ဘဲ

မိမိတ့ြ
ို တ်ရန်အတွြေ်
ဘာသာစြေားနှင့်

ရည်ရွယ်ပေင်းပြစ်ြော

ခရးပါရန်

မိေင်

သင်တန်းသားများြေို

အားခပးပါ။ ထိုစာသည် တစ်မျြေ်နှာထြေ် မခြေျာ်
ခစရ။

၂။ ဆနာက်ေက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း
သင်တန်းငပီး

၍ (၁) လ မှ (၃) လအတွင်းတွင်

ထိုစာများြေို စြေန် (scan) ြတ်ြော သင်တန်းသားများ
အီးခမးလ်

ပို့

သင်တန်းသားများအား

ပါ။ ထိုခမးလ်တွင် သင့်အခနပြင့်
သင်တန်းတွင်

ပါေင်ေဲ့သည့်

အတွြေ် ခြေျးဇူးတင်ရှိခကြောင်း နှင့် မိမိတ့ိုတွင်ရှိသည့်
အကြေံဉာဏ်ခြောင်းများသုံးြော အလုပ်လုပ်ြေိုင်ရန် အ
ေွင့်အလမ်းများရှိခနမည်ဟု ခမျှာ်လင့်ခကြောင်း ခြာ်ပပပါ။
သင့်အ
များ

သင်တန်းသား
မှ ၎င်းတို့သင်ယေ
ူ ဲ့သည့်အရာများအား လြေ်

ခတွ တွင် မည်ြေဲ့သို့ အသုံးပပုခကြောင်းြေို သိ နိုင်ရန်
သြေ်ခရာြေ်မှု အြေဲပြတ်ပေင်းပုံစံြေိုပါ ထိုစာနှင့်တဲြေ
ွ ာ
ခပးပို့နိုင်
ထိုအြေဲပြတ်ပုံစံတွင် သင်တန်းအတွင်းရရှိေဲ့ခသာ အသိ
ပညာများ၊ နည်းလမ်းများအား အသုံးပပုပုံနှင့်ေိုင်ခသာ
ခမးေွန်းများ
လည်း

ထည့်နိုင်သည်။

သင်တန်းသားများြေို

မိမိတ့ိုသင်ယေ
ူ ဲ့သည်များြေို

လြေ်ခတွ တွင်

မည်ြေဲ့သို့အသုံးပပုနိုင်သည်ြေို ပပန်လည်သုံးသပ်နိုင်ခစ
ခသာ အေွင့်အလမ်းခပးနိုင်သည်။
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မည်သို့မည်ပုံ ၁။ သင်တန်းသားများအား မိတ်ေက်ခြင်း

ထို့ခနာြေ်

သင်တန်းသားများအား နှစ်ခယာြေ်တစ်တွဲ တွဲခစြော

ခပပာင်းလဲေဲ့သည်ြေို ေွဲပေား သတ်မှတ်ေိုင်းပါ။

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး

မျြေ်နှာေျင်းေိုင်ရပ်ရန်

ခပပာပါ။

ထို့ခနာြေ် တြြေ်လူ၏ ပုံပန်းသွင်ပပင်များြေို မှတ်ရန်
၃- ၅ မိနစ် အေျန်ိ ခပးပါ။ ထိုသို့ပပုလုပ်ခနစဉ်တွင်
သင်တန်းေရာမှ သင်တန်းသည် မကြောေင်တွင် ငပီးေုံး
ခတာ့မည်ပြစ်ခကြောင်း၊ နှုတ်ေြေ် စြေားလည်း မကြောမီ
ခပပာရခတာ့မည်ပြစ်ခကြောင်း၊

ထို့ခကြောင့်

တစ်ဦး

နှင့်တစ်ဦး ခတွ ေုံပေင်း၊ သင်တန်းအတွင်း အတူတြေွ
လုပ်ခောင်ေဲ့ပေင်းတိြေ
ု့ ို မှတ်မိရန်မှာလည်း ခနာြေ်ေုံး
ပြစ်နိုင်ခကြောင်း ခပပာပပပါ။
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး

ခြေျာေိုင်းငပီး တစ်ြြေ်စီလှည့်ခစြော မိမိတိ၏
ု့
ပုံပန်း
ဥပမာအားပြင့်

လြေ်ခြောြေ်ေတ်

တစ်ြြေ်မှနာရီြေို အပေားလြေ်ခြောြေ်ေတ်သို့ ခပပာင်း
ေတ်ပေင်း၊

နြေ်တိုင်ြေို

ပုံပန်းသွင်ပပင်

ဆနာက်ေက်တလ
ွဲ ုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်

မည်ြေဲ့သို့

ခပန်လည်

သုံးသပ်ခြင်း
သင်တန်းသားများမှ တြြေ်လူ၏ ခပပာင်းလဲမှုများြေို
ေွဲပေားသတ်မှတ်ငပီးပါြေ ဥပမာ အေတ်များ၊ နာရီများ
စသည်တ့ြေ
ို ို ယေင်ေတ်ေင်ထားေဲ့သည့် အခနအထား
သို့ အလိုအခလျာြေ် ပပန်လည်ထားရန် လုပ်ခောင်ပါ။
သင်တန်းသားများသည် မူလအခနအထားသို့ ပမန်ပမန်
ေန်ေန်ပြင့် ပပန်ခပပာင်းနိုင်ခကြောင်းြေို သင်တန်းသား

ထို့ခနာြေ်သင်တန်းသားများအား
သွင်ပပင်များ

၂။

တစ်ြြေ်လူ၏

ခလျာ့လိုြေ်ပေင်း၊

မျြေ်မှန်

သို့မဟုတ် လြေ်ေတ်ရတနာြေို ေျွတ်လြေ
ို ်ပေင်း၊ အြေျႅ ီ
လြေ်ခမာင်းလိပ်တင်ပေင်း စသည်ပြင့်

ခပပာင်းေိုင်းပါ။

သင်တန်းသားများမှ စိတ်ြေူးရှိသလို ခပပာင်းနိုင်သည်။
၃- ၅ မိနစ်ကြောခသာအေါ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မျြေ်နှာေျင်း
ေိုင် အခနအထားသို့ ခနာြေ်ပပန်လှည့်ရန် ခပပာပါ။

များမှ

သတိပပုမိခစရန်ပြစ်သည်။

အပြစ်

“အေု

နမူနာခမးေွန်းများ

ဘာပြစ်သွားငပီလဲ?”၊

“အြေျႅလ
ီ ြေ်ြေို

ဘာ့ခကြောင့် ခအာြေ်သို့ ပပန်ေျရသနည်း”၊ “အားလုးံ
သည် မူလေတ်ေင်ထားသည့် အခနအထားသို့ ပပန်
ခပပာင်းသည်မှာ

အဘယ့်ခကြောင့်နည်း?”

စသည်ပြင့်

သင်တန်းသားများအား ခမးပါ။ သင်တန်းသားများအား
ထိုခမးေွန်းများြေို
ခနာြေ်

ခပြေိုရန်အေွင့်အခရးခပးပါ။

သင်တန်းေရာမှ

ဤသည်မှာ

ထို့

ြေျွန်ုပ်တို့

အားလုံးသည် မူလအခလ့အြေျင့်ခဟာင်းများြေို ပပန်
သုံးခလ့ရှိကြေသည့် သဘာေပင်ပြစ်ခကြောင်း ခပပာြော
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အေုံးသတ်ပါ။

သင်ယူခရးတွင်လည်း

ထိုနည်းတူပင်

ပြစ်ခကြောင်း၊ ြေျွန်ုပ်တ့ိုအားလုံသည် မူလပုံစံ အခဟာင်း
များနှင့်

အပပုအမူခဟာင်းများြေို

ရှိကြေသည်။
ခန့စဉ်ဘေ

ပပန်အသုံးပပုခလ့

သင်ယူသူများအခနပြင့်လည်း
လှုပ်ရှားမှုများတွင်

မိမိတ၏
ို့

သင်ယေ
ူ ဲ့ရသည့်

အသစ်သစ် ခသာ အသိပညာများနှင့် နည်းလမ်းများြေို
ပိုမိုကြေိုးစားခလ့လာရမည်ပြစ်ခကြောင်း ရှင်းပပပါ။

၄
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၁၀-၂၀

၁၀-၄၀




မည်သို့မည်ပုံ အမည်ြေို မခရးပါနှင့်။ စာရွြေ် ပြည့်ငပီးပါြေ အတူတြေွ

၁။ မိတ်ေက်ခြင်း
သင်တန်းသားများအား မိမိတ့ိုအားလုံးသည် အခကြောင်း
အရာခပါင်းများစွာြေို

သင်ယူေဲ့ရသည့်

ေရီးရှည်ကြေီး

တစ်ေုြေို ငပီးေုံးေဲ့ငပီးပြစ်ခကြောင်း ခပပာပပပါ။ သင်ေန်းစာ
သို့မဟုတ်

သင်တန်းအတွင်း

အခကြောင်းအရာများြေို

ဦးတည်သင်ယေ
ူ ဲ့သည့်

ပပန်လည်အနှစ်ေျုပ်ပေင်းပြင့်

စတင်လုပ်ခောင်ပါ။ ယေုအေျန်ိ သည် မိမိတ့ို ပြတ်သန်း
ေဲ့သည့်ေရီးနှင့်

အဓိြေသင်ယူေဲ့ရသည့်

အရာများြေို

စုခပါင်းငပီး ခြောြေ်ေံ သိမ်းေည်းပါ။
သင်တန်းသားများအား

အြေဲပြတ်ေန်းစစ်လွှာများြေို

မည်ြေဲ့သို့ အသုံးပပုမည် ဥပမာ - အြွဲ အတွင်းသာလျှင်၊
အစီရင်ေံစာအတွြေ်၊

ရန်ပုံခငွခထာြေ်ပံ့သူ

အလှူရှင်

အတွြေ် စသည်ပြင့် အသိခပးရှင်းပပပါ။
၂။ အကဲခဖတ်ေန်းစစ်လွှာ ခဖည့်ခြင်း

ပပန်ကြေည့်ရမည့်အေျန်ိ ပြစ်ခကြောင်း ခပပာပပပါ။ ထို့ခနာြေ်

အြေဲပြတ်ေန်းစစ်လွှာများ ြေို ခေငှပါ။ (ခနာြေ်တစ်

သင်တန်းစီမံေန့်ေွဲမှုသည် သင်တန်းသားများအား ပိုမို

မျြေ်နှာတွင် ပါရှိခသာ မိတ္တူြေူးရန် စာရွြေ်ြေို ကြေည့်ရာ

ခြောင်းမွန်ခသာသင်တန်းများ

စိတ်ြေူးအကြေံထုတ်ပါ။)

ခရးေွပဲ ပုလုပ်နိုင်ရန်

ထိုေန်းစစ်လွှာပြည့်ရန်

အငမဲကြေိုးစားခနခကြောင်းနှင့် ထို့အတွြေ် သင်တန်းသား

သင်တန်းသားများအား လုံခလာြေ်ခသာ အေျန်ိ ခပးပါ။

များ၏ အကြေံပပုေျြေ်များနှင့် အကြေံဉာဏ်များ လိုအပ်

သင်တန်းေရာမှ စာသင်ေန်းအတွင်း လှည့်လည်သွား

ခကြောင်း ခပပာပပပါ။ ထို့ခကြောင့်သာလျှင် သင်တန်းသား

လာြော

များအတွြေ် အြေဲပြတ်ေန်းစစ်လွှာြေို ပပင်ေင်ထားငပီး

ြေူညီခပးပါ။

သင်တန်းသားများမှ

ပြည့်ခပးရန်

ခတာင်းေိုရပေင်း

သင်တန်းသားများ၏
အခကြောင်းမှာ

ခမးေွန်းများအတွြေ်

သင်တန်းသားများသည်

သင်ေန်းစာအားလုးံ ြေို

မှတ်မိေျင်မှ

ပြစ်ခကြောင်း ရှင်းပပပါ။ အကြေံပပုေျြေ်များြေို များနိုင်

မှတ်မိလိမ့်မည် သို့မဟုတ် ခမးထားခသာ ခမးေွန်းများ

သခလာြေ် များခအာင်

ခပးနိုင်ပါခကြောင်း

ခပပာပါ။

ြေို နည်းလည်ေျင်မှ နားလည်လိမ့်မည်ပြစ်သည်။

သတင်းအေျြေ်အလြေ်

ခရးသွင်းရာတွင်

အမည်

ခြာ်ပပရန်မလိုပေင်းခကြောင့် စာရွြေ်ခပါ်တွင် မိမိ
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၃။အနှစ်ြျုပ်ခြင်းနှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင်တန်းသားများနှင့် သင်တန်းစီစဉ်သူ အကြေားတွင်
ရင်းနှီးမှုပြစ်ခစရန် ခရးခပြအြေဲပြတ်ပေင်းနှင့် နှုတ်ပြင့်
အြေဲပြတ်ပေင်းတိြေ
ု့ ို ခပါင်းသုံးလျှင် ခြောင်းမွန်သည်။
ဤသည်တွင် တငပိုင်နြေ်တုန့်ပပန်မှုများ ပိုမိုရှိခစနိုင်ငပီး
အြေဲပြတ်ေန်းစစ်လွှာတွင် မခြာ်ပပမိခသာ ခေါင်းစဉ်
များြေို

တည်နိုင်ေွင့်ရမည်ပြစ်သည်။

ေန်းစစ်ပေင်းအား
အထြေ်တွင်

အြေဲပြတ်

“အပိတ်အစီအစဉ်များ”

ခြာ်ပပေဲ့သည့်

အပြစ်

လှုပ်ရှားလုပ်ခောင်ေျြေ်

တစ်ေုေုပြင့်ပြစ်ခစ သို့မဟုတ် တစ်ေု ထြေ်ပို၍ပြစ်ခစ
အတူခပါင်းနိုင်သည်။
သိဆကာင်းစရာ
• ခမးေွန်းတွင်ပါရှိခသာ ခမးေွန်းများ အခရအတွြေ်ြေို
ြေန့်သတ်ပါ။ ခမးေွန်းတစ်ေုြေို ပြည့်ရန်
ပာီး

ရှုပ်ခထွးခစနိုင်သည်။

အေျန်ိ ြေုန်ပ

ထိုအေျြေ်ြေိုကြေည့်ြော

ခမးေွန်းများများ မခမးဘဲ သြေ်ေိုင်သည့် လိုအပ်ခသာ
ခမးေွန်းများြေိုသာ
သင်တန်းေရာသည်

ခမးပါ။

အားလုံးငပီးေုံးပါြေ

သိမ်းေည်းခြောြေ်ေံေဲ့သည့်

အေျြေ်အလြေ်များြေို ပပန်လည်သုံးသပ်ရန် လုံခလာြေ်
ခသာ အေျန်ိ လိုလိမ့်မည် ပြစ်သည်။
• ခရးခပြအြေဲပြတ်ပေင်းြေို အပေားခသာအြေဲပြတ်ပေင်း
ပုံစံများပြစ်

ခသာ

ဥပမာ

နှုတ်ပြင့်အြေဲပြတ်ပေင်း၊

သင်တန်းေရာမှ သင်တန်းအစီအစဉ်အတွင်း ပပုလုပ်ေဲ့
ခသာ ခလ့လာ ခတွ ရှိေျြေ်များ စသည်တ့န
ို ှင့် ခပါင်းြော
ပပုလုပ်နိုင်သည်။
သင်တန်းငပီးေုံးသွားသည့်အေါတွင်လည်း

သင်တန်း

ေရာနှင့် သင်တန်းသားများ အေျင်းေျင်း ေျတ်
ိ ေြေ်မှု

၄

ရှိခအာင် စီစ ထားပါ။ အေျု ိ ခသာ သင်တန်းသားများ
သည် ၎င်းတိ၏
ု့
အပမင်များြေို

ပို၍ အလွတ်သခဘာ

ေန်ခသာ နည်းလမ်းပြင့် သင်တန်းေရာထံ

မျှခေ

လိုစိတ်ရှိကြေပေင်းခကြောင့်ပြစ်သည်။
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သင်တန်းသားများအား ရ ွေးချယ်ပါ။

။
အစီအစဉ်၏ အကြမ်းဖျင်းအစီအစဉ်ဆွဲပါ။
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