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ွရှိတစခြင်း

ြင်မစာတရးသူ - Britta Heine
ြါဝင်တရးသားသူများ - Christian Neumann, Barbara Thierfelder-Fröde, Jan Kleine Büning Marion Mundhenk
& Valeria Bers

ဤသင်တန်းဆရာလက်စွဲကို အောက်ပါတို့ေအပါ်တွင် ေအခြေြေံ၍ အရးသားခပုစုသည်။


ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းကို ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်းတွင်

အပါင်းစပ်ပါဝင်အစခြေင်း - ေိုေီးစီဒီ (OECD) ၏ မူဝါဒလမ်းညွှန်ြေျေက်ကို ေအခြေြေံသည့် လက်အတွ့ဦးတည်
သင်တန်း - သင်တန်းဆရာလက်စွဲစာေုပ်. ဂျေေိ
ီ ုင်ဇက် ၂၀၁၁ (GIZ 2011)


အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကို ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေစီေစဉ်တွင် အပါင်းစပ်ပါဝင်အစခြေင်းသင်တန်းသင်တန်းဆရာမျေားေတွက် လက်စွဲ။ . ဂျေေိ
ီ ုင်ဇက် ၂၀၁၂ (GIZ 2012)

ေမည်ပါ စာအရးသူမျေား အရးသားအသာအဆာင်းပါးမျေားသည် တည်းခဖတ်သူမျေား၏ေခမင်မျေားကို

ဖရန့်ဖွတ်၊ ဂျောမဏီ

ဧဖပီ၊ ၂၀၁၇

ii

င်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

အဏ္ဏဝါြုစ္ဆာအတခဖရှာ သင်တန်းများ
သင်တန်းဆရာလက်စွဲ
မာတိကာ
နိေါန်း

-

၁

အဏ္ဏဝါြုစ္ဆာအတခဖရှာသင်တန်းများမိတဆ
် က်

-

၅

အြိင
ု ်း ၁။ ြါဝင်တဆာင်ရွက် တလ့ကျင့သ
် င်တန်းများအတွက် ြညာတြးတနာက်ြံ

-

၆

၁။ ဦးတနှာက်နှင့်အာရုံတ ကာသိြ္ပံနှင့် သင်ယူခြင်း

-

၆

-

၉

၂။ သင်တန်းဆရာများအတွက် အဓိကကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုများ

-

၁၁

၃။ ဟားဗတ်ခဖစ်ရြ်နည်း

-

၁၄

၃.၁။ အနာက်ြေံ

-

၁၄

၃.၂။ ဟားဗတ်ခဖစ်ရပ်နည်း ေသုံးခပုခြေင်းလမ်းညွှန်

-

၁၅

၃.၃။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း အရှ့အနာက်ေစီေစဉ်

-

၁၆

၃.၄။ စိတ်ကူးယဉ်လား။ သို့မဟုတ် ခဖစ်ရပ်မှန်လား။

-

၁၇

-

၁၉

၄.၁။ ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက် သင်တန်းမျေားေတွက် ေရိပ်ေမမက်သဲလွန်စမျေား

-

၁၉

၄.၂။ ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေား - တံြေါးအပါက်ေသစ်မျေားကို ဖွင့်လှစ်ရန်အသာ့

-

၂၁

၄.၃။ တက်ကကအသာနားအ

-

၂၆

၄.၄။ ပါဝင်အဆာင်ရွက်သင်တန်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု - ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီ

-

၂၈

၄.၅။ ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်း

-

၂၉

၄.၆။ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား ခဖစ်အပါ်အစခြေင်း နှင့် ခပုခပင်အဆာင်ရွက်ခြေင်း

-

၃၂

၄.၇။ ေဖွွဲ့လိုက်ငန်း - ကွဲခပားခြေားနားအသာေခပင်ေဆင်မျေားနှင့်ပုံစံမျေား

-

၃၃

၄.၈။ ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက် ကစားပွဲမျေား

-

၃၆

၄.၉။ ေခြေားအသာနည်းမျေား အရွးြေျေယ်ခြေင်း

-

၃၆

-

၄၂

၅.၁။ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုေတွက် စည်းကမ်းမျေား

-

၄၂

၅.၂။ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုနှင့်

-

၄၅

-

၄၆

-

၄၆

၆.၂။ ရည်ရွယ်ြေျေက်မျေား၊ ေဓိကေအကကာင်းေရာမျေားနှင့်အြေါင်းစဉ်မျေားကိုရှင်းခပပါ

-

၄၇

၆.၃။ သင်တန်းသားမျေားေအကကာင်း နှင့် သူတ၏
ို့ လိုေပ်ြေျေက်မျေားကို အလ့လာပါ

-

၄၈

၁.၁။ လူကကီးမျေား မည်သို့သင်ယူသနည်း

၄။ ြါဝင်တဆာင်ရွက်သင်တန်း နည်းများ

၅။ တုံ့ခြန်အကကံခြုမှု၊

ာင်ခြေင်း - ေဓိကေအခြေြေံ ၅ ရပ်

င်ဟြ်စဉ်းစားခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်း
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းေတွက် စီစဉ်အဆာင်ရွက်မှုမျေား

၆။ သင်တန်းအစီအစဉ် ေီဇိုင်းြုံစံတရးဆွဲခြင်း
၆.၁။ သင်တန်းကို ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါစီမံြေန့်ြေွဲမှု၏

ိအရာက်အသာေပိုင်းတစ်ြေုခပုလုပ်ပါ

iii

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

၆.၄။ သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေားကို သတ်မှတ်ပါ

-

၄၉

၆.၅။ ဘတ်ဂျေက် နှင့် အ

-

၅၀

၆.၆။ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ပုံကို ခပုစုအရးဆွဲပါ

-

၅၀

၆.၇။ သင်တန်းေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ညွှန်း အဖါ်အဆာင်ခပုစုအရးဆွဲပါ -

-

၅၁

၆.၈။ မှတ်တမ်းတင်ခြေင်း နှင့် ေစီရင်ြေံခြေင်းတိက
ု့ ို ရှင်းခပပါ

-

၅၃

၆.၉။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုေစီေစဉ်

-

၅၃

၆.၁၀။ အနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်း

-

၅၃

အြိင
ု ်း၂။ အဏ္ဏဝါြုစ္ဆာအတခဖရှာ တလ့ကျင့်သင်တန်းများ မိတ်ဆက်

-

၅၄

၁။ တယဘူယျ သင်တန်းဖွဲ့စည်းတည်တဆာက်ြုံ

-

၅၄

၁.၁။ ကကိုဆိုခြေင်း နှင့် သင်တန်းသားမျေား၊ သင်တန်းဆရာမျေား မိတ်ဆက်ခြေင်း

-

၅၅

၁.၂။ သင်တန်းမိတ်ဆက်

-

၅၅

၁.၃။ လက်အတွ့ဘဝနမူနာမျေားကိုတင်ခပခြေင်းမျေား

-

၅၆

၁.၄။ အကာက်ြေျေက်ြေျေခြေင်းမျေား နှင့် ေပိတ်ေမှာစကားအခပာကကားခြေင်း

-

၅၇

၁.၅။ ေဓိကသင်ယခူ ြေင်းမျေားကို ေကျေဉ်းြေျေုပ်ခြေင်း - “ဘြေူးလ်” တီဗွီ (Bakul TV)

-

၅၇

၁.၆။ သင်တန်းေကဲခဖတ်ခြေင်း

-

၅၈

၁.၇။ မှတ်တမ်းတင်ခြေင်း

-

၅၈

၁.၈။ အ

-

၅၉

-

၆၁

၂.၁။ သင်ရိုးခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

-

၆၁

၂.၂။ ေဏ္ဏဝါေိုင်ေီးေက်စ် (IES) အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားကိုခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

-

၆၂

၂.၃။ အလ့ကျေင့်ြေန်း (၁) - “ဘြေူးလ်” (Bakul) နိုင်ငံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစခြေင်း

-

၆၇

၂.၄။ အလ့ကျေင့်ြေန်း (၂) - ဇတ်လမ်းစတင်ရာအနရာ (ေဆင့် ၁ + ၂)

-

၇၄

၂.၅။ အလ့ကျေင့်ြေန်း (၃) - ေကဲခဖတ်မှုဆက်လက်အဆာင်ရွက်ခြေင်း (ေဆင့် ၃)

-

၇၉

၂.၆။ အလ့ကျေင့်ြေန်း (၄) - ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့်ဓအလ့

ုံးစံဆိုင်ရာမူအဘာင်နှိုင်းြေျေင့်ဆုံးခဖတ်ခြေင်း

-

၈၈

ုံးစံဆိုင်ရာမူအဘာင်နှိုင်းြေျေင့်ဆးုံ ခဖတ်ခြေင်း

-

၉၀

၂.၈။ အလ့ကျေင့်ြေန်း (၅) - ေင်ဒဲတွင် စီးပွားအရးတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကိုေသုံးြေျေခြေင်း (ေဆင့် ၅)

-

၉၈

၂.၉။ အလ့ကျေင့်ြေန်း (၆) - ေပိုင်းေစမျေားကိုစုစည်းခြေင်း (ေဆင့် ၅ + ၆)

-

၁၀၆

၂.၁၀။ စံနမူနာခပေစီေစဉ် ၃ ရက်

-

၁၁၆

-

၁၁၇

၃.၁။ သင်ရိုးခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

-

၁၁၇

၃.၂။ ဘီပီေိုင်ပီ BPiP အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားကိုခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

-

၁၁၉

၃.၃။ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လက်အတွ့အလ့ကျေင့်အဆာင်ရွက်ခြေင်း မိတ်ဆက်

-

၁၂၈

ာက်ပံ့ပို့အဆာင်မှုမျေားကို ရှင်းခပပါ

ပါဝင်ေအကကာင်းေရာ၊ နည်းမျေား၊ လုပ်ငန်းစဉ်

ာက်ပံ့ပို့အဆာင်မှုဆိုင်ရာလိုေပ်ြေျေက်မျေား

၂။ အဏ္ဏဝါ အိုင်အီးအက်စ် (Blue IES) - တေဟစနစ်ဝန်တဆာင်မှုကို ကမ်းရိုးတန်းနှင့်
အဏ္ဏဝါဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်တွင် တြါင်းစြ်ခြင်း

(ေဆင့် ၄) ေပိုင်း ၁
၂.၇။ အလ့ကျေင့်ြေန်း (၄) - ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့်ဓအလ့
(ေဆင့် ၄) ေပိုင်း ၂

၃။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တတွ့တလ့ကျင့်တဆာင်ရွကခ် ြင်း (ဘီြီအိုင်ြီ BPiP) တေဟစနစ်အတခြခြု ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အဏ္ဏဝါ အစီအစဉ်တရးဆွဲခြင်း နှင့် စီမံြန့်ြဲမ
ွ ှု

iv

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

၃.၄။ ေလွဲေခပစ်ရှုဝါဒီမျေား နှင့် သက်ဝင်ယကုံ ကည်သူမျေား

-

၁၂၉

၃.၅။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - လိုေပ်ြေျေက်သတ်မှတပ
် ါ

-

၁၃၁

၃.၆။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ေြေွင့်ောဏာတည်အဆာက်ပါ

-

၁၃၄

၃.၇။ မိတ်ဆက်ခြေင်း - လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းပါ

-

၁၃၆

-

၁၃၆

၃.၉။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ပန်းတိုင်မျေားနှင့် “စမတ်” SMART ရည်မှန်းြေျေက်မျေား အဖါ်အဆာင်သတ်မှတ်ပါ

-

၁၃၈

၃.၁၀။ ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း - လိုေပ်ြေျေက်မှတ်ခြေင်း နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းပုံစံ

-

၁၃၉

၃.၁၁။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားအခမပုံ အရးဆွဲပါ

-

၁၄၀

၃.၁၂။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန် - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုးသတ်မှတ်ပါ

-

၁၄၂

၃.၁၃။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ

-

၁၄၃

၃.၁၄။ ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ပါဝင်အဆာင်ရွက်မှုကို စီစဉ်ဖွဲ့စည်းခြေင်း

-

၁၄၃

၃.၁၅။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - သင်၏ေဏ္ဏဝါသွင်ခပင်ေအနေ

-

၁၄၃

၃.၁၆။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - အဒသေပိုင်းေခြေားေလိုက် သဟဇာတမခဖစ်မှုမျေားကို သတ်မှတပ
် ါ

-

၁၄၅

၃.၁၇။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ေအ

-

၁၄၇

-

၁၄၇

၃.၁၉။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်နည်းလမ်းမျေားကိုသတ်မှတ်ပါ

-

၁၄၈

၃.၂၀။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ေဏ္ဏဝါေသုံးခပုမှုကို ြေွဲအဝသတ်မှတ်ြေျေ

-

၁၄၈

-

၁၅၂

-

၁၅၄

၃.၂၃။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ေားဆက်သွယ်ပါ

-

၁၅၄

၃.၂၄။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း -

-

၁၅၅

-

၁၅၅

၃.၂၆။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - တိုးတက်မှုကိုတုိင်းတာပါ

-

၁၅၅

၃.၂၇။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - လုပ်ငန်းစဉ်ေအပါ်

-

၁၅၆

-

၁၅၇

၃.၂၉။ ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း - အစာင့်ကကည့်ခြေင်း၊ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြေင်း နှင့် ြေျေန်ိ ညှိခြေင်း

-

၁၅၇

၃.၃၀။ တကိုယ်အရအဆာင်ရွက်မှုကိုစီစဉ်ပါ

-

၁၅၈

၃.၃၁။ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လမ်းခပအခမပုံမူကကမ်း ခပုစုအရးဆွဲပါ

-

၁၅၉

၃.၃၂။ စံနမူနာခပေစီေစဉ် ၆ ရက်

-

၁၆၀

-

၁၆၂

၄.၁။ သင်ရိုးခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

-

၁၆၂

၄.၂။ ေဏ္ဏဝါစီစီအေ အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားကိုခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

-

၁၆၄

၄.၃။ ရာသီဉတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လက
ို ်အလျောညီအ

-

၁၆၈

-

၁၆၈

၃.၈။ ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း - ေအခြေြေံမူမျေား နှင့် ေခမင်သအဘာ

ားကိုသတ်မှတ်ပါ

ားအခမပုံ အရးဆွဲပါ

ာက်ေကူခပုကိရိယာမျေား မည်သည့်ေြေျေန်ိ တွင်

ေသုံးဝင်သည်ကိုဆးုံ ခဖတ်ပါ
၃.၁၈။ ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း - လက်ရှိ နှင့် ေနာဂတ်ေအခြေေအနမျေား စာရင်း နှင့် ြေွဲခြေမ်းစိတ်ခဖာ
အလ့လာခြေင်း

၃.၂၁။ ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း - အနရာေအနေ

ားပါ

ားမျေားကိုစူးစမ်းရှာအဖွပပီး ေစီေစဉ်

မူကကမ်းကိုအစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ
၃.၂၂။ ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း - အဒသေပိုင်းေခြေားေလိုက် စီမံြေန့်ြေွဲမှုေစီေစဉ်မူကကမ်း အရးဆွဲခြေင်း
နှင့် ေတည်ခပုခြေင်း
ိအရာက်စွာေအကာင်ေ

၃.၂၅။ ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း။ ေအကာင်ေ

ည်အဖါ်ပါ

ည်အဖါ်ခြေင်း နှင့် လိုက်နာေကျေုးသက်
ိ
အရာက်မှုရှိအစခြေင်း
င်ဟပ်စဉ်းစားပါ

၃.၂၈။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကိုလိုက်အလျောညီအ

ွရှိပါအစ

၄။ အဏ္ဏဝါစီစီတအ (Blue CCA)- ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါတေသများတွင် ရာသီဉတု
တခြာင်းလဲမှုနှင့် လိုကတ
် လျာညီတ

ွရှိတစခြင်း

ွရှိအစခြေင်း မိတ်ဆက်

၄.၄။ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား မိတ်ဆက်

v

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

၄.၅။ အလ့ကျေင့်ြေန်း ၁ - “ဘြေူးလ်” (Bakul) နိုင်ငံနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာအစခြေင်း - ရာသီဥတုမှန်

-

၁၇၂

-

၁၇၅

-

၁၇၈

အခပာင်းကိုေသုံးြေျေခြေင်း
၄.၆။ အဆာင်ရွက်မှုသင်ယခူ ြေင်း - လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းပညာရပ်အဝါဟာရ -

ိြေိုက်ဆုံးရှုံး

နိုင်အခြေ
၄.၇။ အလ့ကျေင့်ြေန်း ၂ -

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေေကဲခဖတ်ပါ

၄.၈။ အလ့ကျေင့်ြေန်း ၃ - လိုက်အလျောညီအ

ွခဖစ်အစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေားကို သတ်မှတ်ပါ

-

၁၈၃

၄.၉။ အလ့ကျေင့်ြေန်း ၄ - လိုက်အလျောညီအ

ွခဖစ်အစခြေင်း နည်းလမ်းမျေား အရွးြေျေယ်ပါ

-

၁၈၅

-

၁၈၇

-

၁၈၇

-

၁၉၀

၄.၁၃။ အလ့ကျေင့်ြေန်း ၇ - လုပ်ငန်းေစီေစဉ်

-

၁၉၂

၄.၁၄။ ၃ ရက်သင်တန်းေတွက် ေစီေစဉ်မူကကမ်း

-

၁၉၃

၄.၁၅။ ရာသီဥတုသတင်းေြေျေက်ေလက်အတွ့ရှိခြေင်း

-

၁၉၃

၅။ အရင်းအခမစ်များနှင့် အခြားတသာသတင်းအြျက်အလက်

-

၁၉၆

၆။ တနာက်ဆက်တွဲ

-

၁၉၇

-

၁၉၇

-

၂၀၂

-

၂၀၄

-

၂၀၇

-

၂၀၉

-

၂၁၄

-

၂၁၇

၄.၁၀။ လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းကို အစာင့်ကကည့်ခြေင်း နှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်း

၄.၁၁။ အလ့ကျေင့်ြေန်း ၅ - ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ဓအလ့

ုံးစံဆိုင်ရာမူအဘာင်ကို

နှိုင်းြေျေင့်ဆးုံ ခဖတ်ခြေင်း
၄.၁၂။ အလ့ကျေင့်ြေန်း ၆ -

ိအရာက်အသာ ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း

ေတွက် ဆက်သွယ်ပါ

၆.၁။ အဝငှစာရွက်စာတမ်း - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေား
(ေဏ္ဏဝါေိုင်ေီးေက်စ် - အလ့ကျေင့်ြေန်း ၄)
၆.၂။ အဝငှစာရွက်စာတမ်း - ပင်လယ်တွင်းအမျောအနအသာအရြေဲတုံးစံခပုပုံစံ (ေဏ္ဏဝါေိုင်ေီးေက်စ် အလ့ကျေင့်ြေန်း ၄)
၆.၃။ အဝငှစာရွက်စာတမ်း - ခပန်လည်ေအရွးြေံရဖပီးအနာက် အရွးြေျေယ်တင်အခမှာက်ခြေင်းဧည့်ြေံပွဲတွင်
အခပကကားသည့် ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူး၏ မိန့်ြေွန်း (ေဏ္ဏဝါေိုင်ေီးေက်စ်။ Blue IES)
၆.၄။ အဝငှစာရွက်စာတမ်း - ြေက်ြေဲသည့်ခပဿနာမျေားကို အခဖရှင်းခြေင်း - စတင်ရန်ေကကံခပုြေျေက် ၁၀
ြေျေက်
၆.၅။ အဝငှစာရွက်စာတမ်း - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေား
(ေဏ္ဏဝါစီစီအေ - အလ့ကျေင့်ြေန်း ၅)
၆.၆။ ပိုက်

ားအသာလက်မျေား - ေအလ့ေကျေင့်အခပာင်းလဲခြေင်း (ေဏ္ဏဝါစီစီအေေတွက် ကစားပွဲ)

၆.၇။ အဝငှစာရွက်စာတမ်း - ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းမူအဘာင် (ေဏ္ဏဝါစီစီအေ သင်တန်း)
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နိေါန်း

“ေကယ်၍ သင်သည် လူသားမျေုးနွ
ိ ယ်ေားလုံးကို နိုးကကားလာအစလိုပါက သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ေားလုံးနိုးကကားပါ။
ေကယ်၍ သင်သည် ကမ္ဘာကကီးအပါ်မှာ ြေံစားအနရတာအတွကို ဖယ်ရှားပစ်လိုပါက သင့်ကိုယ်တိုင်က သင့်ရဲ့ ေအမှာင်ခြေမ်း၊
မအကာင်းမှုအတွေားလုးံ ကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ေမှန်အတာ့ သင်အပးသင့်သည့် ေအကာင်းဆုံးလက်အဆာင်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်
သင့်ကိုယ်သင် ေသွင်အခပာင်းလဲပစ်ခြေင်းပဲ ခဖစ်ပါတယ်” အလာင်ဇူး
ကျွန်မတို့သည် အြေတ်ပျေက်ကကီး

ဲတွင် အန

ိုင်အနကကပါသည်။ ကမ္ဘာကကီးပူအနွးလာမှု၊ ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲမျေား ဆုံးရှုံးအပျောက်

ကွယမ
် ှု နှင့် လူမှုမညီမျှမှုတိုးပွားလာခြေင်းတို့သည် ကျွန်မတို့ ယအန့ရင်ဆိုင်အနရသည့် စိန်အြေါ်မှုမျေားမှ တြေျေု့အသာ
ိ
ေအကကာင်းေရာမျေားသာ ခဖစ်ကကသည်။ ကမ္ဘာ့မျေက်နှာခပင် သုံးပုံနှစ်ပုံအကျော်ကို ဖုံးလွှမ်းလျေက်ရှိသည့် ကျွန်မတို့ကမ္ဘာအခမ၏
သမုဒ္ဒရာသည် ကျွန်မတို့၏ကမ္ဘာအခမ နှင့် ကမ္ဘာ့ေဖိုးတန်သယံဇာတမျေားကို ကျွန်မတို့က မည်ကဲ့သို့ ခပုမူအဆာင်ရွက်အန
အကကာင်းခပသအနသည့် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဥပမာတစ်ြေုပင်ခဖစ်သည်။ သမိုင်းအကကာင်းေရ၊ ကျွန်မတို့ အတွး

င်ြေဲ့ကကသည်မှာ

ကျွန်မတို့က သမုဒ္ဒရာမှ မည်သည့်ေြေါမှ ေလွန်ေကျွ ံ ုတ်ယူသုံးစွဲခြေင်း မခပုြေဲ့သကဲ့သို့၊ ေလွန်မျေားခပားလှအသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်းမျေားကိုလည်း သမုဒ္ဒရာ

ဲသို့ မစွန့်ပစ်ြေဲ့သည့်သမုဒ္ဒရာကကီးသည် ေဆုံးမရှိ၊ သုံးမကုန်အသာသယံဇာတတစ်ြေု ခဖစ်

သည် ဟူ၍ခဖစ်သည်။ ယအန့ ကျွန်မတို့၏ သမုဒ္ဒရာသည် ပျေက်ခပုန်း၊ ေက်ဆစ်ဓါတ်ကဲ၊ ညစ်ညမ်းအနသည်မှာ

ိတ်လန့်

ဖွယေ
် အခြေေအနသို့တိုင် အရာက်လာြေဲ့ဖပီခဖစ်သည်။ စုအပါင်းဖပီးဆိုရလျှင် မည်သူမျှမလိုလားအသာ ေအခြေေအနတစ်ရပ်ကို
ကျွန်မတို့က ဖန်တီးလိုက်ဖပီခဖစ်သည်။ မည်သူမျှ မလိုလားအကကာင်းကို ကျွန်မယုကံ ကည်ပါသည်။ ယြေုေြေျေန်ိ သည်
ေဓိပ္ပါယ်ရှိဖပီး ေမှန်တကယ်အခပာင်းလဲမှုေတွက် ေအရးကကီးအသာေြေျေန်ိ ခဖစ်ပါသည်။ ေားလုးံ ေတွက် ပိုမိုအကာင်းမွန်
အသာေနာဂတ် ရရှိလာအစရန် ကျွန်မတို့သည် ကျွန်မတို့ကမ္ဘာအခမ နှင့် သမုဒ္ဒရာ၏ ပိုမိုအကာင်းမွန်အသာ

ိန်းအကျောင်း

အစာင့်အရှာက်သူမျေား ခဖစ်လာကကရမှာ ခဖစ်ပါသည်။
ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လက်အတွ့အလ့ကျေင့်အဆာင်ရွက်ခြေင်း၊ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား နှင့် ေဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအဒသ
မျေားတွင် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းတို့သည် ဆန်းသစ်အသာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းသစ်မျေား

ခဖစ်ကကသည်။ သင်တန်းမျေားက ဤေသွင်အခပာင်းလဲခြေင်းကို ေဖိုးတန်ြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေား၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာမျေား နှင့်
မူအဘာင်မျေားကို ကမ်းလှမ်းအပးကကသည်။ ကျွန်မ ဤသင်ရိုးမျေား ခဖစ်အပါ်လာအစခြေင်းတွင် ပါဝင်ြေွင့်ရသည်ကို ဂုဏ်ယ၊ူ
ဝမ်းအခမာက်ဝမ်းသာ ခဖစ်ရပါသည်။
ကျွန်မယုံကကည်သည်မှာ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်၊ ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ
ဝန်အဆာင်မှုမျေားအပါင်းစပ်ခြေင်းတို့ကို အောင်အောင်ခမင်ခမင် ေအကာင်ေ

ွရှိအစခြေင်း နှင့် အဂဟစနစ်

ည်အဖါ်ရာတွင် အလ့ကျေင့်သင်တန်းကပို့ြေျေသည့်

ြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေား၊ အလ့ကျေင့်ြေန်မျေားကို ရိုးရှင်းစွာလိုက်နာအဆာင်ရွက်ကကသည်

က် မျေားစွာပိုမိုလိုေပ်သည်။ ဤ

ြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေားေတွင်း နှင့် ၎င်းတို့ကိုအကျော်လွန်၍ ကျွန်မတို့၏ လက်ရှိစိန်အြေါ်မှုမျေားကို အခဖရှင်းနည်းမျေားေား
အတွ့ရှန
ိ ိုင်ရန် ကျွန်မတို့ အခဖဆိုရန်လိုေပ်အနသည့် ေဓိကအမးြေွန်းမှာ - အားလုံးအတွက် တတာက်ြတသာ အနာေတ်
အတွက် - တစ်ဦး တစ်တယာက်ြျင်းစီ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတနခဖင့် - မည်သို့ ြိုမိုတကာင်မွန်စွာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်
နိုင်မည်နည်း။
ကျွန်မ လက်ြေံယကုံ ကည်သည်မှာ သမုဒ္ဒရာေြေျေဉ်ဓါတ်အပါက်ခြေင်း သို့မဟုတ် ငါးပမာဏ အလျော့နည်းကျေဆင်းခြေင်း
ကဲ့သို့အသာ သိသာ

င်ရှား၊ ေဓိကကျေသည့် စိန်အြေါ်မှုမျေားအောက်တွင် ၎င်းတို့ကိုဖန်တီးခြေင်းေတွက် တာဝန်ရှိအသာ

ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ပုံမျေား နှင့် ပါရာဒိုင်းေအရွ့ပုံစံမျေား ရှိအနသည်။ ၎င်းတို့ကို လစ်လျေူရှုလိုက်မည်ဆိုပါက ကျွန်မတို့သည်
ေအခြေေအန၊ ေြေျေန်ိ ေြေါပုံစံအဟာင်းမျေားကို ခပန်လည်ခပဌာန်းရန် ပျေက်စီးကိန်း ကကုံရနိုင်သည်။ ကျွန်မတို့သည် တစုံတရာ
အခပာင်းလဲရန် လိုေပ်အနသည်။ ကျွန်မ ြေိုင်မာစွာယုံကကည်သည်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်၊ တခြာဆို၊ နားတ

ာင်ရာတွင် ြိုမို

တကာင်းမွန်လာရန်ပင် ခဖစ်သည်။
အလာအလာဆယ်တွင်၊ ကျွန်မတို့ ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်ရာတွင် ေမျေားဆုံးသုံးဘုံနည်းလမ်းမှာ အခပာဆိခု ြေင်း ပင်ခဖစ်
သည်။ အခပာဆိုခြေင်းသည် ကိစ္စရပ်မျေား ခဖစ်ပျေက်အနပုံေအကကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ေမှန်တရားကို မှန်ကန်အကကာင်း
ခပတ်ခပတ် သားသား အခပာဆိုခြေင်းခဖစ်ဖပီး ေခြေားအသာ ေမှန်တရားမျေားနှင့်ခဖစ်နိုင်အခြေမျေားေတွက် ေနည်းငယ်မျှသာ

1

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

ပါဝင်အစခြေင်း သို့မဟုတ် မပါဝင်အစပဲ အခပာဆိုခြေင်းခဖစ်ရမည်။ ကျွန်မတို့၏ ေမျေားဆုးံ နားအ
တကယ်အတာ့၊ နားမအ
သည်ကို နားမအ

ာင်ခြေင်းပင် ခဖစ်သည် - ကျွန်မတို့၊ မိမိအခပာသည်ကိုသာ နားအ

ာင်သည့် ဘုံနည်းလမ်းသည်၊

ာင်ဖပီး ေခြေားသူမျေား အခပာဆိုကက

ာင်ပါ။

တစ်ြေျေန်ိ တည်းတွင်၊ ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာကကီးသည် ရှုပ်အ

ွးမှုကကီး

ွားပွားမျေားလာအနသည် - မကကာြေဏဆိုသလို၊ ေ

ူး

သခဖင့်၊ ေရည်ခဖစ်အသာ သမုဒ္ဒရာပတ်ဝန်းကျေင်တွင်၊ ေအကကာင်းရင်း နှင့် သက်အရာက်မှုတို့သည် အနရာ နှင့် ေြေျေန်ိ ေားခဖင့်
အဝးကွာအနဖပီး နားလည်သအဘာအပါက်ရန် ြေက်ြေဲသည်။
တစ်ြေုလုံး၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်အနမှုကို

ို့အကကာင့်၊ ေစိတ်ေပိုင်းမျေားေကကား ဆက်နွှယ်မှုမျေား နှင့်

ည့်သွင်းစဉ်းစားခြေင်းခဖင့် ခပဿနာမျေားကို ခြေုံငုံ၍သာ နားလည်နိုင်သည်။

ို့ေတူ၊ စိန်အြေါ်မှုမျေားသည် ေကျွမ်းတဝင်မရှိအသာ၊ ကကိုတင်မအခပာနိုင်အသာ နည်းလမ်းမျေားခဖင့်
ဆိုလိုသည်မှာ ယြေင်က

ိအရာက်မှုရှိနိုင်ြေဲ့အသာ ကကိုတင်ေအခဖ

ွက်အပါ်လာအနသည်။

ုတ်၊အခဖရှင်းနည်းမျေားသည် မကကာြေဏအဆာင်ရွက်

နိုင်ခြေင်း မရှိအတာ့ပါ။ သို့ရာတွင် ခဖစ်အပါ်လာအသာေအခြေေနေလိုက် အခဖရှင်းအဆာင်ရွက်သွားကကရမည်သာခဖစ်သည်။
ိခု့ ပင်၊ ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း သို့ေဟုတ် ေဏ္ဏဝါအဒသေပိုင်းေခြေားေလိုက် အနရာ

သတ်မှတ်ခြေင်းေစီေစဉ်ကဲ့သို့အသာ လက်ရှိစိန်အြေါ်မှုမျေားတွင် ပါဝင်အဆာင်ရွက်အနကကသူမျေားက ေအကကာင်းေရာမျေားကို
မကကာြေဏ ေလွန်ခြေားနားစွာ ရှုခမင်ကကသည် - သူတ့တ
ို ွင် ခြေားနားသည့် အနာက်ြေံမျေားရှိအနနိုင်ဖပီး ခြေားနားသည့် ေစီ
ေစဉ်မျေား မကကာြေဏ ရှိကကသည်။ မည်သို့ပင်ခဖစ်အစ၊ အခဖရှင်းနည်းမျေားဖန်တီးခြေင်း နှင့် ေအကာင် ေ

ည်အဖါ်ခြေင်းတို့တွင်

ပါဝင်အနကကသူမျေားပင် ပါဝင်အဆာင်ရွက်ကကရမည်မှာ ေအရးေကကီးဆုးံ ခဖစ်သည်။
ေားလုံးေတူေကွ ယူအဆာင်
အကာင်းမွန်လာကကရမည်။

ားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်မတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမို

ိအရာက်အသာ ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်မှုသည် အကာင်းမွန်အသာဆက်သွယ်အရးကို လိုေပ်အနဖပီး၊

အကာင်းမွန်အသာဆက်သွယ်အရးသည် ယုကံ ကည်မှုရှိဆက်ဆံအရးတည်အဆာက်ခြေင်းမျေားကို တဖန်လိုေပ်ခပန်သည်။
ယုကံ ကည်မှုကတဖန် ပွင့်လင်းခမင်သာမှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု နှင့် သိလိုစိတ်တု့က
ိ ို လိုေပ်အနခပန်သည်။ ကျွန်မတို့၏ စိတ်၊
နှလးုံ သား နှင့် အလိုဆန္ဒတက
ို့ ို ဖွင့်လှစ်ခြင်းခဖင့် ကျွန်မတို့ကို တခြာဆိုခြင်း နှင့် နားတ

ာင်ခြင်း တို့ကို ြွင့်လင်းလာရန်မှာ

ယုကံ ကည်မှုသည် လိုေပ်သည်။ ဤသိအ
ု့ ဆာင်ရွက်ရန် ကျွန်မတို့ သက်အသာင့်သက်သာဇုန်မှ မျေားစွာအကျော်လွန်ဆန့်

တ
ု ်

အဆာင်ရွက်ကကရပါမည်။ ဥပမာ 

ပွင့်လင်းစွာအခပာရန် ကျွန်မတို့ သင်ယရ
ူ န်လိုေပ်သည်။ မိမိတ့ို မည်သည်ကို ယုကံ ကည်သည် နှင့်
ပုဂို္ဂ လ်အရးဆိုင်ရာ နှင့် ေခပင်းေ



န်စွဲလမ်းမှုခဖစ်အစသည်တို့ေတွက် ရပ်တည်ရာရယူခြေင်း။

ကျွန်မတို့ ေအခပာအလျော့ကကရန် လိုေပ်သည်။ ပွငလ
့် င်းစွာနားအ

ာင်ရန် သင်ယကူ ကရမည်။ ဆုံးခဖတ်ြေျေက် မြေျေပဲ

ကရုဏာစိတ်နည်းလမ်းခဖင့် ပိုမိုအမးခမန်းခြေင်း၊ ေကကံဉာဏ်သစ်မျေားေား လက်ြေံနိုင်အစခြေင်း၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်
ေအတွးကို သတိခပုမိအနစဉ် နှင့် အမးြေွန်း
ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားမှ ြေွဲ


ုတ်အနစဉ် အခပာင်းလဲရန်စိတ်ဆန္ဒရှိအနအစခြေင်း၊ သင်ကိုယ်တိုင် သင့်

ုတ်အနခြေင်းတို့ ခပုလုပ်ကကရမည်။

ကျွန်မတို့ ေနီးရှိ ကျွမ်းကျေင်ပညာရှင်မျေားနှင့်မျှသာမက ေအဝးရှိခပည်သူမျေားနှင့်လည်း အခပာဆိုကကရန်
လိုေပ်သည်။



ကျွန်မတို့သည် ယြေင်က ေလုပ်ခဖစ်ြေဲ့သည့် အရွးြေျေယ်စရာမျေားနှင့်သာမက ယြေု

ွက်အပါ်လာသည်မျေားနှင့်

ပတ်သက်၍လည်း အခပာဆိုကကရန် လိုေပ်သည်။


ကျွန်မတို့သည် ေအကကာင်းေရာမျေားကို ကျွန်မတို့ရှုခမင်သလို ရှုခမင်ကကသူမျေားအလာက်မျှနှင့်သာမက၊
ေ

ူးသခဖင့်၊ ေခမင်ကွဲခပားခြေားနားသူမျေားနှင့်လည်း အခပာဆိုကကရန်လိုေပ်သည်။

ကျွန်မ ယြေုစာကို ေနာဂတ် ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေား၏ သင်တန်းဆရာခဖစ်လာမည့် သင့်
အရးအနခြေင်း ခဖစ်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် ကျွန်မ ြေိုင်မာစွာယုံကကည်သည်မှာ မိမိကိုယ်ကိုေအလး
မိမိကိုယ်တိုင်ေသွင်အခပာင်းလဲခြေင်း နှင့် ပွင့်လင်းစွာအခပာဆိုခြေင်း၊ နားအ

ံသို့

ားခြေင်း၊

ာင်ခြေင်းတို့တွင် ပိုမိုအကာင်းမွန်လာခြေင်းတို့သည်

ေဓိက ေရည်ေအသွးမျေားခဖစ်ကကဖပီး ၎င်းတို့သည် ေားလုံးေတွက် ပိုမိုအကာင်းမွန်အသာ ေနာဂတ်သို့ ဦးတည်သည့်
ပိုမိုအကာင်းမွန်အသာအခဖရှင်းနည်းမျေား အတွ့ရှိခြေင်း နှင့် ေအကာင်ေ

2

ည်အဖါ်ခြေင်းတို့တွင် ေြေရာကျေသည်။

ို့အကကာင့်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

ကျွန်မတို့၏ ေနာဂတ်သင်တန်းသားမျေားေား ကမ်းလှမ်းအပးေပ်နိုင်သည့် ေဖိုးေတန်ဆုံး လက်အဆာင်မှာ စိတ်အန
စိတ်

ားမျေား၊ နှလုံးသားမျေား နှင့် ေလိုဆန္ဒမျေား ပွင့်လင်းလာအစရန် ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းပင် ခဖစ်သည်။

1

ဤသည်က ကျွန်မ သင့်ေား ေဘယ်အကကာင့် “အလ့ကျေင့်အပးခြေင်း” ခပုလုပ်အပးရုံမျှအလာက်မဟုတ်ဘဲ သင်ယခူ ြေင်းကို
ပံ့ပိုးဦးအဆာင်ရန် ခပင်း

န်စွာေားအပးသနည်း ဆိသ
ု ည်ပခဲ ဖစ်သည်။

ိုသို့ ကကိုးပမ်းေား

ုတ်မှုတွင် သင့်ေားပံ့ပိုးရန်

ယြေုသင်တန်းဆရာ လက်စွဲစာေုပ်တွင် ေဓိကသင်တန်းအလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားေအပါ် အဖါ်ခပြေျေက်မျေား နှင့် ေရိပ်ေမမက်
သဲလွန်စမျေားသာမက ေအတွးမျေား၊ အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေား နှင့် လူမျေားစူးစမ်းအလ့လာရန်၊ သင်ယူရန်နှင့် ေအခပာင်းေလဲ
ခပုလုပ်ရန်ေတွက် လက်အတွ့ေကကံဉာဏ်အကာင်းမျေားကိုလည်း သင် အတွ့ရမည်ခဖစ်သည်။
ေလွန်တရာ အောင်ခမင်မှုေသီးေပွင့်မျေားအဝဆာသည့် ေသွင်အခပာင်းလဲပစ်ခြေင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းမျေား ခဖစ်ပါအစအကကာင်း
ဆုမွန်အကာင်းအတာင်းလိုက်ပါသည်။
ရိုးသားစွာခဖင့်
ဘရစ်တာ ဟိုင်း

1

ကျွန်မ၏ေအတွးနှင့် ဤစာကို Adam Kahane (2004), C. Otto Scharmer (2016) and Edgar H. Schein (2016) တိက
့ု လွန်စွာလှုံ့အဆာ်ြေ့ပ
ဲ ါသည်။

အကျေးဇူးခပု၍ ေအသးစိတ်ေတွက် ေရင်းေခမစ်မျေားတွင်ကကည့်ပါ။

3

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

4

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။

အဏ္ဏဝါြုစ္ဆာအတခဖရှာ သင်တန်းများ မိတ်ဆက်

စွမ်းအဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုသည် ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာပဏာမအခြေလှမ်း၏ ေဓိကမူလေအခြေြေံခဖစ်သည်။
ေမျေုးမျေ
ိ ုးအသာ
ိ
မိတ်ဘက်ေဖွဲ့ေစည်းမျေားနှင့် ခြေားနားအသာပုံစံမျေား နှင့် ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်းမျေားမှတဆင့်
ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာပဏာမအခြေလှမ်းသည်


အောင်ခမင်မှုတိုးခမှင့်ရန်ေတွက် စွမ်းအဆာင်ရည်မျေား ခမှငတ
့် င်အပးရန်၊



သင်ယခူ ြေင်းေြေွင့်ေလမ်းမျေား နှင့် ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာသင်တန်းအြေါင်းစဉ်မျေားေအပါ် အလ့ကျေင့်အပးခြေင်း
မျေားေား အ

ာက်ပံ့ရန်၊ နှင့်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖမျေား လုပ်ငန်းအဆာင်တာ ပိုမိုလွယ်ကူအြေျောအမွ့အစရန် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်မျေားေား



အ

ာက်ြေံေားအပးရန်၊ တိက
ု့ ို ကကိုးစားအဆာင်ရွက်သည်။

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာသင်တန်း၏ စွမ်းအဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု အဆာင်ရွက်ခြေင်းမျေား၏ ေြေျေက်ေြေျောတွင်
အောက်ပါတို့ေပါေဝင် အလ့ကျေင့်ခြေင်းသင်တန်းေစီေစဉ်ေတွဲလိုက်မျေားကို ကမ်းလှမ်းအပးေပ်သည် အဂဟစနစ်ေအခြေခပု ေဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုးတန်း အဒသေပိုင်းေခြေားေလိုက် အနရာသတ်မှတ်ခြေင်းေစီေစဉ် နှင့်



စီမံြေန့်ြေွဲမှု (ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လက်အတွ့အလ့ကျေင့်အဆာင်ရွက်ခြေင်း Blue Planning in Practice)၊
အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကို ေဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ေစီေစဉ်တွင် အပါင်းစပ်ခြေင်း



(ေဏ္ဏဝါေိုင်ေီးေက်စ် Blue IES) နှင့်
ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ေဏ္ဏဝါအဒသမျေားတွင် ရာသီဉတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လက
ို ်အလျောညီအ



ွရှိအစခြေင်း (ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

Blue CCA)
သင်တန်းမျေားကို ေစိုးရဌာန၊ လူမှုေဖွဲ့ေစည်း နှင့် ပညာအရးကဲ့သို့အသာ ခြေားနားအသာလူမှုကဏ္ဍမျေားမှ ကမ်းရိုးတန်း နှင့်
ေဏ္ဏဝါ ေစီေစဉ် နှင့် စီမံြေန့်ြေွဲမှုေတွက် တာဝန်ရှိ၊ လက်အတွ့အဆာင်ရွက်အနသူမျေား၊ နည်းပညာဝန်
ြေျေက်ြေျေမှတ်သူမျေား ေတွက်သာမက ငါးလုပ်ငန်း၊ သဘာဝ

မ်းမျေား၊ ဆုံးခဖတ်

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရး၊ ပင်လယ်အရအကကာင်း သယ်ယူ

ပို့အဆာင်အရး၊ စွမ်းေင်၊ ပင်လယ်ခပင်သတ္တုတူးအဖါ်ခြေင်း နှင့် ြေရီးသွားလာအရးတိက
ု့ ဲ့သို့အသာ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ေဏ္ဏဝါ
ေမှီခပု စီးပွားအရးလုပ်ငန်းမျေားတွင် အဆာင်ရွက်အနသူမျေားေတွက်လည်း ဒီဇိုင်းပုံစံ
သင်တန်းေားလုးံ သည် ဟားဗတ်ခဖစ်ရပ်နည်းပညာကို ေအခြေြေံ

ုတ်

ားသည်။

ားသည်။ ၎င်းနည်းသည် သင်ကကားသည့် သတင်း

စကားမျေားကို သင်တန်းသားမျေားက ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်အသာ လက်အတွ့လုပ်ငန်းမှတဆင့် ေဓိက
ေားခဖင့် သယ်အဆာင်သွားသည်။ သင်တန်းမျေားတွင် လက်အတွ့ဘဝေအခြေေအနမျေား၊ စိန်အြေါ်မှုမျေားနှင့် ေနီးစပ်ဆုံး
ေအခြေြေံ

ားအသာ စိတ်ကူးယဉ်ေအခြေေအနုကို ေသုံးခပု

ားသည့် အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေား ပါဝင်သည်။ စစ်မှနအ
် သာ ေဏ္ဏဝါ

ပုစ္ဆာေအခဖအဖါ်ခပြေျေက်မျေားမှ ရရှိအသာ ေအတွ့ေကကုံမျေားက သင်တန်းမျေားေား ြေိုင်မာအသာဥပမာမျေား အ
ေစစ်ေမှန်တွင် ေအခဖမျေားက မည်သို့အဆာင်ရွက်နိုင်အကကာင်း ခပသ

ာက်ပံ့ခြေင်း နှင့်

ားခြေင်းတိုခ့ ဖင့်၊ ေားခဖည့က် ကယ်ဝအစသည်။ အလ့ကျေင့်

သင်တန်းေားလုးံ နှင့် အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားေားလုးံ ကို ခြေားနားအသာ အတာင်းဆိုြေျေက်မျေား၊ ေအခြေေအနမျေားနှင့် လိုက်အလျော
ညီအ

ွခပင်ဆင်ခပုလုပ်နိုင်သည်။

သင်ရိုးမျေားေားလုံးကို သင်တန်းကာလ ၃ ရက် မှ ၅ ရက်တာေတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံ
စပိန်နှင့် အပါ်တူဂီ ဘာသာစကားမျေားခဖင့် ပို့အပးနိုင်ပါသည်။

5

ုတခ် ပုစု

ားဖပီး ေဂဂလိပ်၊ ခပင်သစ်၊

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

အြိုင်း ၁
ြါဝင်တဆာင်ရွက် တလ့ကျင့သ
် င်တန်းများအတွက် ြညာတြးတနာက်ြံ

၁။ ဦးတနှာက်နှင့်အာရုံတ ကာသိြ္ပံ နှင့် သင်ယူခြင်း
“လူတစ်အယာက်ကို သင်ဘာမျှ သင်ကကားမအပးနိုင်ပါ။ သူ့ဘာသာသူအတွ့ရှိရန် သင်က ကူညီအပးရုံမျှသာ လုပ်အပး
နိုင်သည်” ဂလီလီယုိ ဂလီလီ။
ဤေြေန်းတွင် သင်ယခူ ြေင်းကို ဦးအနှာက်နှင့်ောရုံအကကာသိပ္ပံပညာရပ်ေရ ေဓိကနက်နဲအသာေအကကာင်းေရာမျေားေား
ေကျေဉ်းြေျေုံ့ အဖါ်ခပ

ားသည်။ ကျွန်ုပ်တ့ိုသည် ဦးအနှာက်နှင့်ောရုံအကကာသိပ္ပံ နှင့် သင်ယခူ ြေင်းေအကကာင်း ေခပည့်ေစုံကို

တင်ခပရန် မကကိုးစားသကဲ့သို့၊ ဦးအနှာက် မည်ကဲ့သို့ ေလုပ်လုပ်သည်ကိုလည်း ခြေုံငုံသုံးသပ်တင်ခပမည် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တ့ိုက ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာသင်တန်းမျေား၏ ပညာအပးအနာက်ြေံြေျေဉ်းကပ်မှုေား ပံ့ပိုးသည့် သိပ္ပံနည်းကျေ ေြေျေက်
ေလက်ေြေျေု့ကိ
ိ ုေ

ူးခပု အဖါ်ခပသွားမည်ခဖစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ကို သင်တန်းဆရာတစ်အယာက် အတွ့ကကုံရဖွယ်

ရှိသည့် နည်းစနစ် နှင့် ေယူေဆေရ အကကာင်းကျေုးဆီ
ိ အလျော်အသာ ခငင်းြေုံမှုမျေားကို ြေုြေံကာကာကွယရ
် န် နှင့်
2

ရှင်းလင်းခပရန်ေတွက် ကူညီအပးမည်ခဖစ်သည် -

ကျွန်ုြ်တို့ဦးတနှာက်သည် အစုအတဝးနှင့်ဆက်သွယ်တဆာင်ရွကမ
် ှုခဖစ်သည်
သင်ယခူ ြေင်းကို လူမှုအရးေအခြေေအနတစ်ရပ်တွင်

ည့်သွင်းခမှုပ်နှံ

ားပါက သင်ယခူ ြေင်းသည် မျေားစွာပိုမို

ကျွန်ုပ်တ့ိန
ု ှင့် လူပုဂို္ဂ လ်ေရ ဆက်သွယ်အနသူမျေားနှင့် ေတူတစ်ကွအဆာင်ရွက်နိုင်ပါက ကျွန်ုပ်တ့ိုသည် ေ

ိအရာက်သည်။
ူးတလည်

လှုံ့အဆာ်ြေံရသည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သိရှိလာရန်ေတွက်
လုံအလာက်အသာ ေြေျေန်ိ ယူပါ။ ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်းပုံစံ ေမျေားေခပား ေသုံးခပုပါ။ သင်တန်းသားမျေား၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း
ေအနေ

ားမျေားေအပါ် မျေားနိုင်သမျှ မျေားစွာ

င်ဟပ်စဉ်းစားပါ။

သင်ယခူ ြင်း၏အဓိြ္ပာယ်ကို သိရှိရန် ကျွန်ုြ်တို့လိုအြ်သည်
ကျွန်ုပ်တ့ိ၏
ု ဦးအနှာက်သည် ောရုံ နှင့် ေဓိပ္ပာယ်ကို ဖန်တီးဖပီး၊ တည်ရှိဆဲ ေသိပညာ၊ ေအတွ့ေကကုံ နှင့် အဆာင်ရွက်
အနသည့် ောရုံအကကာကွန်ယက်မျေားကို ဆက်သွယ်

ားသည်တ့ိုကိုသာ စီမံအဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - သင်တန်းသားမျေားသည် သူတို့ မည်သည့်ေတွက်
အကကာင့် ပါဝင်တက်အရာက်ကကရသည် နှင့် ေမှန်တကယ်အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးခြေင်အနခြေင်းကိုအကျော်လွန်၍ သူတ့၏
ို အန့စဉ်
လုပ်ငန်းမျေား၌ သူတိပ
ု့ ါဝင်တက်အရာက်ခြေင်း၏ ရည်မှန်းြေျေက်မှာ မည်သည်ခဖစ်သည်ကို သိရှိရန်လိုေပ်သည်။

2

ေရင်းေခမစ်မျေားနှင့် ေခြေားအသာသတင်းေြေျေက်ေလက် - Gerald Hüther (2006) and Franz Hütter & Sandra Mareike Lang (2017)။

David Eagleman (2016) တွင်လည်းကကည့်ပါ။

6

ို့ခပင်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ကျွန်ုတို့ဦးတနှာက်သည် အာရုံြုံစမ
ံ ျားဖန်တီးခြင်းခဖင့် ြံစားမှုကို ဖန်တီးသည်
တည်ရှိဆဲ ေသိပညာ နှင့် ေအတွ့ေကကုံပုံစံမျေားနှင့်ဆက်စပ်အနပါက ေသိပညာ နှင့် ေအတွ့ေကကုံေသစ်မျေားေား
ကျွန်ုပ်တ့ိမ
ု ှတ်မိကကသည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - ေယူေဆမျေား နှင့် ေအကကာင်းေရာမျေားကို
ရှင်းလင်းရာတွင် သင်တန်းသားမျေားေား မျေားသနိုင်သမျှမျေားစွာ ပါဝင်အဆာင်ရွက်ခြေင်းခဖင့် သူတို့၏ ရှိအနဆဲေသိပညာ
နှင့် ေအတွ့ေကကုံတက
ို့ ို တန်ဖိုး
သိ

ားေသိေမှတ်ခပုပါ။ သင်တန်းသားမျေားေား အြေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်

ားသည်မျေားကို ဦးစွာအမးခမန်းခြေင်းမခပုဘဲ အြေါင်းစဉ်ပါေအကကာင်းေရာမျေားကို သင်ကကားခြေင်းမှ အရှာင်ကျေဉ်ပါ။

စိတ်လှုြ်ရှားြံစားမှုများသည် သင်ယူခြင်းအတွက် အတရးကကီးသည်
ခမင့်မားအသာစိတ်လပ
ှု ်ရှားြေံစားမှုသည် ကာလကကာသင်ယူခြေင်းကိုခဖစ်အစအသာ ောရုံအကကာပုံသွင်းလွယမ
် ှုကို ခဖစ်အပါ်၊
တိုးပွားအစသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်တန်းသားမျေားသည် ေ

ူးနည်းလမ်းတစ်ရပ်ေသုံးခပု၍ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်

အခပာင်းလဲခြေင်းကို ေသုံးခပု၍ ၎င်းတို့ အခဖရှင်းအပးနိုင်သည့် သို့မဟုတ် အလျော့ြေျေနိုင်သည့် ခပဿနာမျေား၊ စိန်အြေါ်မှုမျေား နှင့်
လိုေပ်ြေျေက်မျေား၊ သို့မဟုတ် ေ

ူးနည်းလမ်းတစ်ရပ် သိမ
ု့ ဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်အခပာင်းလဲခြေင်းကို ေသုံးခပု၍ သူတ့ို

စိတအ
် ကျေနပ်နိုင်သည့် လိုေပ်ြေျေက်မျေား၊ ဆန္ဒမျေားနှင့် တပ်မက်အတာင့်တမှုမျေားေား ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ြေံစားသိရှိ နိုင်စွမ်း
ရှိရမည်ခဖစ်သည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - သင်တန်းသားမျေားကို တစ်ဦးြေျေင်း
စဉ်းစားခြေင်း၊ လမ်းအလျှာက်

ွက်ခြေင်းမျေား သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်ြေရီး

င်ဟပ်

ွက်ခြေင်းမျေားကဲ့သို့အသာ သူတ့၏
ို စိတ်လပ
ှု ်ရှား

ြေံစားမှုမျေားနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ခဖစ်လာနိုင်သည့် သင်ယခူ ြေင်း ပတ်ဝန်းကျေင်ေအခြေေအနတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပါ။

ကျွန်ုြ်တို့ဦးတနှာက်သည် သတင်းအြျက်အလက်ကို အစိတ်အြိုင်းများကဲ့သို့ နှင့် တစ်စုတစ်တဝးကဲ့သို့
တြျိန်တည်းတွင်ြင် ခြုခြင်စီမံတဆာင်ရွကသ
် ည်
ကျွန်ုတု့သ
ိ ည် ေအသးစိတ်မျေား နှင့် တစ်ြေုလုံးေကကား ဆက်သွယ်မှုကိုနားလည်ေအဘာဆပါက်ပါက ပါဝင်ေအကကာင်း
ေရာကို ပိုမိုအကာင်းမွန်စွာ မှတ်မိသည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - ေနှစ်ြေျေုပ်

ုတ်ယူခြေင်းေဆင့်မျေားေကကား၊ ဆိုလို

သည်မှာ၊ ေအသးစိတ် နှင့် ခြေုံငုံသုံးသပ်ခြေင်းတို့ေကကား အခပာင်းလဲပါ။ တည်ရှိဆဲ ေသိပညာ နှင့် ေအတွ့ေကကုံတို့ေား
ြေျေတ်
ိ ဆက်မှုမျေား ဖန်တီးပါ။

စုစည်းတသာအာရုံစိုကမ
် ှုနှင့် အဓိကမဟုတ်တသာအာရုံသိမှုတိခု့ ဖင့် ကျွန်ုြ်တို့ သင်ယူသည်
သင်ယခူ ြေင်းေား မသိစိတ်လုပ်ငန်းစဉ် ေမျေားေခပားက လွှမ်းမိုးသည်။ သင်တန်းဆရာတစ်ဦးေခဖစ် ကျွန်ုပ် မည်သည်ကို
အခပာခပသင်ကကားသည်သာမက ကျွန်ုပ်၏ အခပာပုံဆိုပုံမှာလည်း ေအရးကကီးသည်။ သင်ယူခြေင်းပတ်ဝန်းကျေင်ကလည်း
သင်ယခူ ြေင်းကို လွှမ်းမိုးသည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - ပုံရိပ်၊ ပိုစတာမျေား ေမျေားေခပားကို ေသုံးခပုပါ။
အသြေျောအသာ မှန်ကန်အကကာင်းဖွင့်ဆြေ
ို ျေက်မျေားကို ေသုံးခပုပါ။ စိတ်ြေျေမ်းအခမ့ဖွယ်ေအနေ
ေြေန်းမျေားကို ရည်ရွယ်ပါ။
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ားရှသ
ိ ည့် ေစည်းေအဝး
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ကျွန်ုြ်တတ
ို့ ွင် အနည်းဆုံး မှတ်ဉာဏ်နှစ်မျုိ းရှိသည်
ိုး

ွင်းသိခမင်ခြေင်း နှင့် ေအတွ့ေကကုံတက
ို့ ို ဦးအနှာက်၏ ခြေားနားအသာအနရာမျေားတွင် သိမ်းဆည်း

တစ်ြေု နှင့် တစ်ြေု ဆက်သွယ်

ားဖပီး ၎င်းတို့ြေျေင်း

ားလှျေင် သင်ယူခြေင်းသည် ပိုမိုအောင်ခမင်သည်။ ဥပမာ၊ ေရုပ်ောရုံြေံလှုပ်ရှားမှုအနရာ၊

ေကကားောရုံြေံလှုပ်ရှားမှုအနရာ၊ ေရသာ နှင့် ေနံ့ောရုံြေံေခပင်လွှာ။ ောရုံြေံစားမှု မျေားစွာပါဝင်အလ၊ သင်ယူခြေင်း
ပိုအကာင်းလာအလ ခဖစ်သည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - အနာက်ြေံရည်ရွယ်ြေျေက်ခဖင့်ခပုလုပ်သည့်
ကစားပွဲမျေား နှင့် စွမ်းေားခဖည့်ခြေင်းမျေားကဲ့သို့ ရုပ်ပိုင်းေရ

ိအတွ့၊ သိရှြေ
ိ ံစားနိုင်အသာနည်းလမ်းမျေားခဖင့် ေနှစ်ြေျေုပ်

ေအကကာင်းေရာကို သယ်အဆာင်သွားအသာပုံစံမျေားကို ေသုံးခပုပါ။

စိန်တြါ်မှုများသည် ရှုြ်တ

ွးတသာသင်ယူခြင်းကို အတ

ြျိန်းတခြာက်မှုတို့သည် အတ

ာက်အကူခြုသည်။ တ ကာက်ရွံ့

ိတ်လန့်မှုနှင့်

ာက်အကူ မခြုြါ

ေဟန့်ေတားမျေား နှင့် အကကာက်ရွံ့

ိတ်လန့်မှု ကင်းရှင်းဖပီး၊ စိန်အြေါ်မှုမျေားသည် ေခပုသအဘာ နှင့် လှုံ့အဆာ်မှုနည်းလမ်း

ခဖစ်ပါက ကျွန်ုပ်တ့ို ေအကာင်းဆုံး သင်ယူကကသည်။ သင်ယခူ ြေင်းေတွက် လိုေပ်အသာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်အဆာက်မှု
ေားလုံးသည် ဖိစီးမှု၊ အကကာက်ရွံ့
တိသ
ု့ ည် အကကာက်ရွံ့

ိတ်လန့်မှု နှင့် ေမျေက်အဒါသတိက
ု့ ို လွန်စွာသိရှိြေံစားနိုင်သည်။ “ကစားအနစဉ်” ကျွန်ုပ်

ိတ်လန့်မှုမျေားကို ေသုံးခပုကကဖပီး၊ တိကျေအသာစိန်အြေါ်မှုမျေားကို အခဖရှင်းရန်ေတွက် လိုေပ်အသာ

ောရုံအကကာကွန်ယက်ကို သန်စွမ်းေားအကာင်းအစသည်။ ေကယ်၍ ကျွန်ုပ်တ့က
ို စားပါက၊ ေရာေားလုးံ အပျောက်ကွယ်
အနအသာ ကမ္ဘာတစ်ြေုကို ဖွငလ
့် ှစ်လိုက်ဖပီး၊ ကျွန်ုပ်တ့ိေ
ု ား မှန်ကန်စွာရှာအဖွအတွ့ရှိခြေင်း နှင့် ကျွန်ုပ်တ့ို စွမ်းရည်ေခပည့်
ခဖည်ြေျေအပးခြေင်းတို့တွင်
ြေံစားရသည်။

ိမ်း

ားအပးသည်။ ကျွန်ုပ်တ့ို အဆာ့ကစားလျေင် ကျွန်ုပ်တ့ိတ
ု ွင် ဖိေားမရှိ၊ ေဟန့်ေတားမရှိ

ို့အကကာင့်၊ အကကာက်ရွံ့

ိတ်လန့်မှု အပျောက်ကွယ်သွားဖပီး၊ ကျွန်ုတု့ိသည် ေလွန်နှစ်သက်အပျော်ရွှင်ဖွယ်မှု နှင့်

လွန်လပ်မှုတက
ို့ ို ေခပည့်ေဝြေံစားရသည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများ - သင်တန်းသားမျေားေား သူတို့ ပုံမှန်ေအနေ

ားမှ

ွက်လာကကဖပီး ကစားအစသည့်ခဖစ်ရပ်နည်းခဖင့် ခပုလုပ်ပါ။
ယုကံ ကည်မှုသည် အစ့အဆာ်မှုကို လှုံ့အဆာ်ဖပီး စိတ်ဖိစီးမှုကို အလျော့ကျေအစသည်ကိုလည်း သတိရပါ - သင့်ကိုယ်သင်
မအောင်ခမင်မှု မရှိအသာ ကျွမ်းကျေင်သူတစ်အယာက်ေခဖစ် မခပပါနှင့်။ သိအ
ု့ သာ်၊ ပွင့်လင်းအသာ၊ စိတ်ဝင်စားမှုရှိအသာ၊
စပ်စုအသာေသိစိတ်ခဖင့် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ြေျေအနပါ။ ၎င်းသည် သင့်ပုဂ္ဂလိက အောင်ခမင်အသာဇာတ်လမ်းမျေားကို
အခပာခပရာတွင်သာမက ကျေရှုံးမှုမျေား နှင့် စိတ်ပျေက်ဖွယ်ရာမျေားကို အခပာခပရာတွင် ေကူေညီအပးနိုင်သည်။

ကျွန်ုြ်တို့သည် များတသာအားခဖင့် အြန်းတခဖြျိန်များတွင် အတတွးအတြါ်စိတ်ကူးများကို
ခဖစ်တြါ်တိုးတက်တစသည်
တီ

ွင်ဖန်တီးမှု၊ ေလိုေအလျောက်ခဖစ်အသာလှုံ့အဆာင်မှု၊ ေလိုလိုသိခမင်အသာေသိေမှတ်ခပုခြေင်း နှင့် ဆန်းသစ်အသာ

ခပဿနာအခဖရှင်းနည်းမျေား ေားလုံးတို့သည် ဦးအနှာက်၏ တစ်ြေု နှင့် တစ်ြေု အဝးကွာအသာအနမျေားတွင် တည်ရှိအနသည့်
ေမျေုးမျေ
ိ ုးအသာ
ိ
ောရုံအကကာကွန်ယက်မျေားပါဝင်အသာ “ပုံမှန်လုပ်ပုံလုပ်နည်းကွန်ယက်”ဟုအြေါ်ဆိုကကသည့် ောရုံအကကာ
ကွန်ယက်တစ်ြေုေားခဖင့် ြေျေတ်
ိ ဆက်အနကကသည်။ ၎င်းကွန်ယက်သည် ကျွန်ုပ်တ့ို သက်အသာင့်သက်သာ စိတ်အလျော့
ေနားယူစဉ် ဥပမာေားခဖင့်၊ စိတ်ကူးယဉ်အနစဉ်တွင် တက်ကကလှုပ်ရှားလာသည်။ ၎င်းကဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တ့သ
ို ည်
ေလုပ်မှနားအနြေျေန်ိ လိုေပ်သည်ဟု ဆိုလသ
ို ည်။

ို့အကကာင့် ပုံမှန်ေားခဖင့် ကျွန်ုပ်တ့၏
ို အန့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းမျေားတွင်

ြေျေတ်
ိ ဆက်အဆာင်ရွက်မှု မရှိအသာ ကျွန်ုပ်တဦ
ို းအနှာက်၏ ဧရိယာအနရာမျေားသည် ြေျေတ်
ိ ဆက်အဆာင်ရွက်လာနိုင်ပါသည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် အတ

ာက်အြံ့ခြုအြျက်များ - လုံအလာက်အသာ နားအနြေျေန်ိ မျေား နှင့် ကစားပွဲ သို့မဟုတ်

ေတူသင်ယူသူနှင့် ေခပင်

ွက်လမ်းအလျှာက်ခြေင်း ခပုလုပ်ရန်မျေား ပါဝင်ပါအစ။
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သင်ယခူ ြင်းသည် တနှးတကွးတသာ လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်ခဖစ်သည်
ဦးအနှာက်

ဲတွင် ောရုံအကကာဆိုင်ရာကွန်ယက်တည်အဆာက်ခြေင်းခဖင့် သင်ယခူ ြေင်း ခဖစ်ပွားသည်။ မျေုးရိ
ိ ုးေရ၊ တိကျေအသာ

ေခပုေမူပုံစံမျေား ဖွံ့ဖဖိုးရန် နှင့် တည်ဖငိမ်အနအစရန် သို့မဟုတ် မဖွံ့ဖဖိုး၊ မတည်ဖငိမ်အစရန် ခဖစ်နိုင်အခြေရှိကကသည်။ ဤသိခု့ ဖင့်
ကျွန်ုပ်တ့ိသ
ု ည် ေစပျေုးလမ်
ိ
းငယ်မျေားေား လမ်းသွယမ
် ျေား၊ ေအဝးအခပးလမ်းမမျေားမှသည် ခမန်နှုန်းခမင့အ
် မာင်းနှင်နိုင်အသာ
ဂျောမဏီနိုင်ငံ “ဂျောမန်အော်တိုဘန်းေခမန်လမ်းမကကီး” ကဲ့သို့ ခဖစ်လာသည့်တိုင်အောင် အခပာင်းလဲပစ်ကကသည်။ သို့အသာ်၊
အနာက်တစ်ကကိမ် ေစမှခပန်ဖပီး ေလွန်လွယ်ကူစွာ အမာင်းမ
ဦးအနှာက်

ဲမှာ

ွက်နိုင်အတာ့ပါ။ တိုအတာင်းအသာ သင်တန်းကာလတွင်

ိအရာက်အသာ ောရုံအကကာပုံသွင်းခြေင်းအခပာင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေစခပုအပးရုံမျှသာ ကျွန်ုပ်တ့ို ခပုလုပ်

အပးနိုင်သည်။ အန့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းမျေားတွင် မကကာြေဏ

ပ်မံခဖစ်အစခြေင်းခဖင့်သာ စဉ်းစားအတွးအြေါ်ခြေင်း နှင့် ေအရးယူ

အဆာင်ရွက်ခြေင်းတိတ
ု့ ွင် ေမှန်တကယ်အခပာင်းလဲမှုကို ခဖစ်အပါ်အစနိုင်သည်။
သင်ယခူ ြင်းအတွက် အတ

ာက်အြံ့ခြုအြျက်များ - သက်အသာင့်သက်သာ စိတ်အလျော့ေနားယူခြေင်း သို့မဟုတ် စွမ်းေား

ခဖစ်အစသည်မျေားေနားယူခြေင်းေတွက် လုံအလာက်အသာ နားအနြေျေန်ိ မျေား ပါဝင်ပါအစ။ အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားခပုလုပ်ရန်
လုံအလာက်အသာေြေျေန်ိ သတ်မှတ်အပးပါ။ ခပင်း
ခပုလုပ်ရန်ကို ောရုံစိုက်

န်အသာလုပ်အဆာင်ခြေင်းမျေား ပါဝင်သည့် အလ့ကျေင့်ြေန်းေနည်းငယ်

ားပါ။ လုံအလာက်အသာ

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းနှင့် လွှဲအခပာင်းေြေျေန်ိ မျေား ပါဝင်ပါအစ။

၁.၁။ လူကကီးများ မည်သို့ သင်ယသ
ူ နည်း
အလးနက်မှုရှိအသာ သင်တန်းဆရာတစ်အယာက်၏ ေစိတ်ေပိုင်းေခဖစ် လူကကီးမျေား မည်သို့ ေအကာင်းဆုံးသင်ယူသည်ကို
နားလည်သအဘာဆပါက်ခြေင်း ပါဝင်သည်။ သင်ယူသူမျေားေခဖစ် ကအလးမျေား၊ ဆယ်အကျော်သက်မျေားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက
လူကကီးမျေားတွင် ေ

ူးလိုေပ်ြေျေက်မျေား ရှိကကသည်။

လူကကီးများသည် အများအခြားသိ

ား ကဖြီးခဖစ်သည်။ လူကကီးမျေားတွင် ေလုပ်နှင့်ဆက်စပ်အသာအဆာင်ရွက်မှုမျေား၊

မိသားစုတာဝန်ရှိမှုမျေား နှင့် ယြေင်ကပညာအရးနှင့်သင်တန်းမျေားေပါေဝင် ေဆင့်ဆင့်စုအဆာင်းရရှိ

ားအသာ ဘဝ

ေအတွ့ေကကုံမျေား နှင့် ပညာ ေအခြေြေံေုတ်ခမစ် ရှကိ ကသည်။ လူကကီးမျေားသည် သတင်းေြေျေက်ေလက်ေသစ်ကို
သိမ်းဆည်း - ေသုံးခပု - မည်ဆိုပါက ၎င်းေသစ်မျေားနှင့် သူတို့သိ

ားဖပီးသည်တို့ကို အပါင်းစပ်နိုင်ရန် လိုေပ်သည်။

သင်တန်းဆရာ၏ ေလုပ်သည် သင်တန်းသားမျေားက ေသိပညာေသစ်ကို သူတို့မှာရှိ
မ

ည့်သွင်းမီ ပ

မဦးစွာ အဆာ်ဩစည်းရုံးရန်ခဖစ်ဖပီး ေသိပညာေသစ်ကို

တစ်ဦးြေျေင်းစီ၏ေအခြေေအနမျေားနှင့် လိုက်အလျောညီအ

ားဖပီးေသိပညာတွင်

င်ဟပ်စဉ်းစား၊ အဆွးအနွးြေွင့်အပးရန် နှင့်

ွရှိလာအစရန်ခဖစ်သည်။

ေားလုံးအသာသင်ယူသူမျေားခပုကကသကဲ့သို့ လူကကီးများကို တလးစားတ ကာင်းခြသရန် လိုအြ်သည်။ သင်တန်းသို့ သက်ကကီး
သင်တန်းသားမျေားက ယူအဆာင်လာကကသည့် ကကယ်ဝအသာေအတွ့ေကကုံမျေားကို သင်တန်းဆရာမျေားက ေသိေမှတ်ခပု
ကကရမည် ခဖစ်သည်။ ေဆိုပါ သက်ကကီးသင်တန်းသားမျေားေား ေအတွ့ေကကုံနှင့်ေသိပညာေရာမျေားတွင် တန်းတူရှိ
သကဲ့သို့ ဆက်ဆံသင့်ဖပီး၊ ေဖွဲ့တွင် သူတ့၏
ို

င်ခမင်ြေျေက်မျေားကို လွတ်လပ်စွာအခပာဆိုရန် ြေွင့်ခပုရမည်။

လူကကီးများသည် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့်ရသူများခဖစ်ဖြီး မိမိကိုယ်မိမိ ညွှန် ကားသူများခဖစ် ကသည်။ သူတ့က
ို ိုယ်သူတ့ို
ညွှန်ကကားရန် သူတ့လ
ို ွတလ
် ွတ်လပ်လပ်ရှိအနရန် လိုေပ်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းသားမျေားေား ေြေျေက်
ေလက်မျေားအ

ာက်ပံ့အပးခြေင်း

က် သင်တန်းသားမျေား၏ ကိုယ်ပိုင်ေသိပညာကို လမ်းခပလျှက် ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူမျေား

ေခဖစ်အဆာင်ရွက်ရန် အသြေျောအနအစရမည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းသားမျေား၏ ကိုယ်ပိုင်သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်း
စဉ်ေတွက် ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူမျေားေခဖစ် အဆာင်ရွက်ကကရဖပီး သင်တန်းဒီဇိုင်းပုံစံ အရးဆွဲခပုစုရာတွင် သင်တန်းသားမျေား၏
စိတ်ဝင်စားမှုမျေားကို

င်ဟပ်အနအစရမည်ခဖစ်ဖပီး တက်ကကစွာပါဝင်အဆာင်ရွက်ကကရမည်။ သင်တန်းဆရာမျေားက

သင်တန်းသားမျေားေား တင်ခပမှုမျေား နှင့် ေဖွဲ့အြေါင်းအဆာင်မှုေတွက် တာဝန်ရှိအကကာင်းမှတ်ယူရန် ြေွင့်ခပုသင့်သည်။
လူကကီးများသည် ြန်းတိုင်ဦးတည်သူများခဖစ် ကသည်။ သင်တန်းတက်အရာက်ရန် စာရင်းအပးသွင်းဖပီးအနာက် သူတို့
မည်သည့် ပန်းတိုင်သို့အရာက်ရှိလိုအကကာင်း ေမျေားေားခဖင့်သိကကသည်။
ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်

ို့အကကာင့် အကာင်းစွာစီစဉ်ဖွဲ့စည်း

ားသည့် မူလေအခြေြေံမျေားပါဝင်အသာ ပညာအရးေစီေစဉ်ကို တန်ဖိုး
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ားဖပီး

ားေသိေမှတ်ခပု

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ကကသည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းသားမျေားေား သူတရ
ို့ ည်မှန်းြေျေက်ပန်းတိုင်မျေားအရာက်ရှိရန် သင်တန်းက
မည်သို့ကူညီမည်ကို ခပသရမည်ခဖစ်သည်။ ရည်မှန်းြေျေက်ပန်းတိုင်မျေား နှင့် သင်တန်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား ေတန်းေစား
ြေွဲခြေားခြေင်းတိက
ု့ ို သင်တန်းတွင် အစာစီးစွာ ခပုလုပ်ြေျေမှတ်ကကရမည်။
လူကကီးများသည် ဆီတလျှော်မှုဦးတည်သူများခဖစ်သည်။ သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ရာသင်ယူရန်ေတွက် ေအကကာင်းခပြေျေက်ကို
ကကည့်ကကရမည်။ သင်ယခူ ြေင်းကို သူတ့ိုေလုပ်တွင် ေသုံးြေျေနိုင်ရမည် သို့မဟုတ် သူတ့ိုေတွက် ေခြေားအသာ ေဖိုးတန်
တာဝန်ရှိမှုမျေား ခဖစ်ရမည်။ သူတ့ိုသည် သူတို့ေတွက်ေသိပညာကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဲ ရှိနိုင်သည်။

ို့အကကာင့် သင်တန်း

ဆရာမျေားက သင်တန်သားမျေား၏ လှုံ့အဆာ်မှု နှင့် လိုေပ်ြေျေက်မျေားကို အကာင်းစွာနားလည်သအဘာအပါက်မှု လိုေပ်သည်။
သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းတွင်ပါရှိသည်မျေား နှင့် သင်တန်းဒီဇိုင်းပုံစံကို သင်တန်းသားမျေား၏ ဘဝနှင့်ေလုပ်
ေအခြေေအနတိန
ု့ ှင့် ကိုက်ညီအစရန် စဉ်ဆက်မခပတ် ကကိုးပမ်းေား

ုတ်ကကရမည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းသား

မျေားေား ေသစ်ရရှိလာသည့်ေသိပညာကို သူ/သူမတို့၏ လုပ်ငန်းြေွင်တွင် လက်အတွ့ေသုံးြေျေခြေင်းနှင်ပ
့ တ်သက်ဖပီး
အတွးအတာကကံဆရန် ခပုလုပ်အပးသင့်သည် - ခဖစ်နိုင်သည့်ေကျေုးေခမတ်
ိ
မျေား၊ မရှိမခဖစ်လိုေပ်ြေျေက်မျေား၊ ေြေက်ေြေဲမျေား၊
ေတားေဆီးမျေား နှင့် ၎င်းတို့နှင့် မည်သို့ ေအရးယူအဆာင်ရွက်မည်။
လူကကီးသင်ယခူ ြင်းသည် အများအားခဖင့် အခြုအမူတခြာင်းလဲခြင်းများကို ရည်ညွှန်းသည် - တစုံတရာကို ယြေင်

က် ပိုမို

အကာင်းမွန်စွာ သို့မဟုတ် ခြေားနားစွာ အဆာင်ရွက်လာနိုင်ရန်။ ၎င်းသည် သင်တန်းဆရာ သို့မဟုတ် ေခြေားအသာ
သင်တန်းသားမျေားကအပးသည့် အစ့စပ်အသြေျောအသာ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုမျေားနှင့် အပါင်းစပ်

ားအသာ အဆာင်ရွက်မှုဦးတည်

သင်တန်းနည်းစနစ်မျေား လိုေပ်သည်။
လူကကီးများသည် သူတ့ဖ
ို တ်ရှုြဲ့သည်၏ ၁၀% ကိုသာမှတ်မိသည် (ဥပမာ - သတင်းစာမျေားတွင်ပါရှိသည်မျေား၊ ပါဝါပွိုင့်
ဆလိုက်မျေားတွင်ပါရှိသည်မျေား - ေကယ်၍၊ သတင်းေြေျေက်ေလက်ကို စကားအခပာခဖင့်မတင်ခပလျှင်)။ သူတသ
ို့ ည် သူတို့
ကကားရသည်ကို ဖတ်ရှုသည်

က် နှစ်ဆ ပိုမိုမှတ်မိသည်။

သို့အသာ် ေအကကာင်းေရာ၏ ၂၀% မျှသာ ရှိအနအသးသည်။
၎င်းသည် မည်သည့်ေတွက်အကကာင့် သင်တန်းဆရာမျေား
က ေအကကာင်းကိစ္စမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ အခပာခပသင့်ဖပီး
တစ်ြေျေန်ိ တည်းတွင် ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်း သို့မဟုတ် ခပသခြေင်း
တိက
ု့ ို မျေားနိုင်ေမျှမျေားစွာ ခပုလုပ်၊ ခပသအပးသင့် အကကာင်း
ေအကကာင်း ခပြေျေက်တစ်ရပ်ခဖစ်သည်။ လူကကီးမျေား သည်
သူတ့က
ို ိုယ်တိုင် အခပာခပသည်မျေားကို ၇၀% မှတ်မ ကကသည်
မှာ သင်တန်းဆရာမျေားေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခဖစ်သည်။
ဥပမာ၊ သင်ကကားပို့ြေျေဖပီးသည့်အနာက် သင်တန်းသားမျေား
ေား သူတ့ိုေနီးရှိသူမျေားဘက်သို့လှည့်အစဖပီး သူတို့မှတ်မိ
သည်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍ အခပာခပကကပါအစ။ သူတို့သည်
ေသစ်တင်ခပအသာ သတင်းေြေျေက်ေလက်၏ မျေားစွာ
ခမင့်မားအသာ ရာြေိုင်နှုန်းကို မှတ်သားမိကကမည်ခဖစ်သည်။
အနာက်ဆုံးတွင်၊ လူကကီးများသည် သူတ့ို တခြာသည်နှင့် ခြုလုြ်တဆာင်ရွက်သည်တက
ို့ ို အတကာင်းဆုံး မှတ်မိ က သည်။
ေကျေုးဆက်
ိ
ေအနခဖင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား နှင့် ၎င်းတို့ကို ဖွံ့ဖဖိုးမှုေစီေစဉ်မျေားတွင် မည်သို့အပါင်းစပ် ရမည်ကို
သင်ကကားပို့ြေျေမည့်ေစား သင်တန်းသားမျေားကို ေဖွဲ့မျေားဖွဲ့အဆာင်ရွက်အစခြေင်း၊ ေအကကာင်းကိစ္စမျေားနှင့် ပတ်သက်၍
သူတ့က
ို ိုယ်တိုင် အခပာကကားအစခြေင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခဖစ်ရပ် သို့မဟုတ်၊ ခဖစ်နိုင်လျှင်၊ သူတ့၏
ို ကိုယ်ပိုင်ခဖစ်ရပ်မျေားနှင့်
စီမံကိန်းမျေား စီစဉ်အရးဆွဲအစခြေင်း ေကူေညီတခို့ ဖင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏တန်ဖိုးကို သူတို့ ေသိေမှတ်ခပု၊
သရုပ်ခပသ၊ ရမိကကပါအစ။ စကားအခပာဆိုခြေင်း၊ ကကားသိခြေင်းနှင့် ခမင်အတွ့ခြေင်းတို့ေား တွဲဖက် ခပည့်စုံအစသင့်ဖပီး၊
ခပုလုပ်အဆာင်ရွက်ခြေင်းခဖင့် တိုးခမှင့်အပးသင့်သည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

၂။ သင်တန်းဆရာများအတွက် အဓိကကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုများ
ကျွန်ုပ်တ့ို ယုကံ ကည်သည်မှာ သင်တန်းဆရာမျေားေတွက် ေအရးေကကီးဆုံးကျွမ်းကျေင်လိမ္မာမှုသည် - သင့်ကိုယ်သင်
ခဖစ်ပါအစ။ စစ်မှန်မှု၊ စာနာမှု၊ ပင်ကိုေသိဉာဏ် နှင့် သတိ

ားမှုတသ
ို့ ည် သင်ယခူ ြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အောင်ခမင်စွာ

ပံ့ပိုးရာတွင် ကာလရှည်ကကာလမ်းအကကာင်းကို ဦးတည်သည်။ သင်ယူခြေင်းေအပါ်
မျေားကို သတိ

ားရှိသည့် သင့်ကိုယ်ပိုင် ေယူေဆ

ားခြေင်းသည်လည်း သင်ယခူ ြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးဦးအဆာင်ရာတွင် ေဓိကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ြေုခဖစ်သည်။

အောက်ပါတိမ
ု့ ှာ ကျွန်ုတု့ယ
ိ ုံကကည်သည်မျေား ခဖစ်ကကသည် 

ေသိပညာသည် စနစ်ေတွင်း၌ ေဖမဲတမ်းရှိအနဖပီးခဖစ်သည် (လူကကီးမျေားက မျေားစွာသိ



ေသိပညာတစ်ြေုတည်းက ေအခပာင်းေလဲကို မနှိုးဆွပါ။
စိတ်သအဘာ



ားဖပီးခဖစ်သည်)။

ို့အကကာင့် သင်ယူခြေင်းသည် ကျွမ်းကျေင်မှု၊

ား နှင့် သတိမူခြေင်းတို့ေားလည်း ဝန်းရံအနသင့်သည်။

လူတိုင်းသည် ေဖမဲတမ်း ေအကာင်းဆုံး ခပုလုပ်အဆာင်ရွက်ကကသည်။ ကျွန်ုပ်တ့ိုေားလုံးသည် ခြေားနားအသာ
နည်းလမ်းမျေားခဖင့် ခပုမူ၊ သင်ယ၊ူ ဆက်သွယ်ကကသည့် တစ်ဦးတစ်အယာက်ြေျေင်း ခြေားနားကကသူမျေား ခဖစ်ကကသည်။

ို့အကကာင့်၊ ကျွန်ုပ်တ့ိသ
ု ည် သင်တန်းဆရာမျေားေား ကျွမ်းကျေင်တတ်သိမှုကို မျေားနိုင်သမျှ မျေားစွာြေွဲအဝအပးအနအသာ
“သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူ” ေခဖစ် ကျွမ်းကျေင်သူမျေားကို ေတိုက်ေြေံခပုလျှက် မှတ်ယူကကသည်။ ေအတွ့
ေကကုံရှိ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ေဏ္ဏဝါစီမံြေန့်ြေွဲမှုအဆာင်ရွက်အနသူမျေားသည် အလ့ကျေင့်ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲတွင် ကျွမ်းကျေင်သူ
မျေားေခဖစ် ပါဝင်အနသ၍ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းအြေါင်းစဉ်ကို ေခပည့်ေဝနားလည်

ားရမည်ဟု ယုကံ ကည်

သည်။ သို့ရာတွင် သင်တန်းအြေါင်းစဉ်တွင် ကျွမ်းကျေင်သူဆရာကကီးခဖစ်အနရန် မလိုေပ်ပါ။ တစ်ြေျေန်ိ တည်းတွင် ကျွန်ုပ်တ့ို
ေကကံခပုသည်မှာ ေဖွဲ့

ဲကသင်တန်းဆရာတစ်အယာက်သည် ေားအကာင်းအသာအနာက်ြေံ နှင့် ကျွမ်းကျေင်လိမ္မာမှုမျေားရှိဖပီး

သင်ယူခြေင်းကို ပံ့ပိုးဦးအဆာင်အနသူခဖစ်သည်။ အလ့ကျေင့်သင်တန်းတစ်ြေု၏ အောင်ခမင်မှုသည် အစ့စပ်အကာင်းမွန်အသာ ပံ့ပိုး
ဦးအဆာင်မှုေအပါ်တွင် မျေားစွာမှီြေိုသည်။ ၎င်းသည် ကျွမ်းကျေင်မှုေခပည့် နှင့် ဖန်တီးမှုေနုပညာ နှစ်မျေုးစလု
ိ
ံးခဖစ်သည်။
ေရည်ေြေျေင်းခပည့် ပံ့ပိုးဦးအဆာင်အဆွးအနွးအကာင်းသူမျေားသည် ေဖွဲ့ကိုေတူတကွအြေါ်အဆာင်ဖပီး လွှမ်းမိုးမှုမရှိအသာ
နည်းလမ်းခဖင့် ေဖွဲ့၏ ငုပ်လျှုးအနအသာ
ိ
စွမ်းရည်မျေားကို အဖါ်

ုတ်၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖဖိုး၊ မျှတအစသည်။ သူတ့ိုသည် ေဖွဲ့တွင်

ခဖစ်အနအသာ ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားကို သူတ့ိုသိရှိအနအကကာင်းကို

ုတ်မခပဘဲ နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိအနသူမျေား ခဖစ်ကကသည်။ အမးသင့်

အသာအမးြေွန်းမျေားကို ေြေျေန်ိ ကိုက် ခပုလုပ်၊ အမးခမန်းခြေင်း နှင့် ဂရုတစိုက်နားအ

ာင်ခြေင်းတိသ
ု့ ည် သူတ့၏
ို ေအရး

ေကကီးဆုံး အဆာင်ရွက်ရန်ေလုပ် ၂ ြေုခဖစ်သည်။
ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာသင်တန်း၊ သင်တန်းဆရာမျေား၏ ေအရးကကီးအသာ ကျွမ်းကျေင်မှု နှင့် ေရည်ေအသွးတို့ကို
အောက်တွင် ေနှစ်ြေျေုပ်အဖါ်ခပပါသည် -

လုြ်ငန်းစဉ်ဦးတည်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်ဦးတည်ခြေင်းက လိုေပ်သည်မှာ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းသားမျေားတွင်ရှိအနသည့် ေသိပညာ နှင့်
ေအတွ့ေကကုံမျေားမှ စတင်ကကရမည်ခဖစ်ဖပီး၊ သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ေကကမ်း

ည်မှ စတင်ခြေင်းမဟုတ်အကကာင်းကို

သိရှိနားလည်ခြေင်းခဖစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်တန်းဆရာမျေားက သက်အသာင့်သက်သာ နှင့် အဖါ်အရွအသာေအခြေေအန ပံ့ပိုး
အပးခြေင်းနှင့် သင်ယခူ ြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို သင်တန်းသားမျေားကိုယ်တိုင် မျေားနိုင်သမျှမျေားမျေား တက်ကကစွာအဆာင်ရွက်ရန်
ေြေွင့်ေအရးမျေားအပးရန်လည်း ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် သင်တန်းဆရာမျေားက ေခြေားသူမျော၏ ဉာဏ်ရည် နှင့် ဖန်တီးမှု
ဆိုင်ရာ ငုပ်လျှုးအနအသာစွ
ိ
မ်းရည်ကိုယုံကကည်ရန်၊ ေဖွဲ့တွင်ရှိ အောင်ခမင်သူမျေား နှင့် ရှုံးနိမ့်သူမျေားေား အရှာင်ရှားဖပီး၊
ေခြေားသူမျေား၏ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား,

င်ခမင်ြေျေက်မျေား နှင့် အလ့ကျေင့်အဆာင်ရွက်အနမှုမျေားကို အလးစားရန်

လိုေပ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ဦးတည်ပုံစံခဖင့် အဆာင်ရွက်ရာတွင် သင်တန်းဆရာသည် ခပုခပင်အခပာင်းလဲနိုင်အသာ သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်
ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လည်း လိုေပ်သည်။ “ေအကာင်ေ

ည်အဖါ်ရန်ေသင့်” ေအသးစိတ်လုပ်ငန်းေစီေစဉ်ခဖင့်

အဆာင်ရွက်ရန် မဟုတ်ပါ။ သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အပျော့အခပာင်းစွာ ခပုခပင်

11

ိန်းအကျောင်းရန်ေတွက် သင်တန်းဆရာသည်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ် လှုပ်ရှားအဆာင်ရွက်မှု နှင့် ေဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားအဆာင်ရွက်မှုတက
ို့ ို ေလွန်အစ့အစ့စပ်စပ်အလ့လာသူ
ခဖစ်ရန်လိုေပ်သည်။ အဆာင်ရွက်ရာတွင် သင်တန်းသားမျေားေားစိန်အြေါ်ရန် လုံအလာက်အသာေခမင့်ေဆင့်ရှိအသာ်လည်း
သင်တန်းသားမျေားေား စိတ်ပျေက်ဖွယ်ရာ မခဖစ်အစအသာ သင့်အလျော်သည့် ြေက်ြေဲမှုနှင့်ရှုပ်အ

ွးမှုေဆင့်တစ်ရပ်ေား

သတ်မှတ်ခြေင်း ပါဝင်သည်။ ညွှန်ကကားြေျေက်မျေားသည် ပါဝင်ခြေင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်း၊ အောင်ခမင်မှုေခမင့်ဆုံးအရာက်ရှိခြေင်း
ေကျေုးရလဒ်
ိ
တက
ို့ ို ကကိုတင်အဟာကိန်း

ုတ် အခပာခပသင့်သည်။

ဆက်သွယ်ခြင်း
သင်တန်းဆရာမျေားသည် ကျွမ်းကျေင်၊
အမးြေွန်း

ိအရာက်အသာဆက်သွယ်သူမျေားခဖစ်ကကရန် လိုသည်။ နားအ

ာင်အကာင်းသူမျေား၊

ုတ်အကာင်းသူမျေားခဖစ်ရန်မှာ သူတို့ေတွက် ေအရးကကီးသည်။ အမးြေွန်းအကာင်းမျေားကို အမးခြေင်းသည်

စဉ်းစားခြေင်း ပိုမိုအကာင်းမွန်ရန်ေတွက် မရှိမခဖစ်လိုေပ်သည်။

င်ဟပ်

ို့ခပင် သင်တန်းသားမျေားေား သူတ့၏
ို ကိုယ်ပိုင် ငုပ်လျှုးိ

အနအသာစွမ်းရည်မျေားကို ရှာအဖွအတွ့ရှိအစရန် ြေွင့်ခပုခြေင်းလည်းခဖစ်သည်။
သင်တန်းဆရာမျေားသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် နားလည်ဖပီးခဖစ်အနရန် ခပုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ဤနားလည်ခြေင်းမှာ သီးသန့်
သင်တန်းသားမျေားေဖွဲ့နှင့် လိုက်အလျောညီအ

ွခဖစ်အစခြေင်းကို ဆိုလိုသည်။ သင့်တင့်အလျောက်ပတ်စွာ ဆက်သွယ်ခြေင်း၌

ဗန်းစကားမျေားကိုအရှာင်ရှားဖပီး၊ နားလည်လွယ်အသာဖွဲ့စည်းပုံမျေုးခဖင့
ိ
် ေကျေဉ်းြေျေုပ်သတင်းစကား သယ်အဆာင်ရန်
သို့မဟုတ် သတ်သတ် မှတ်မှတ်ပါဝင်အအကကာင်းေရာကို တည်အဆာက်တင်ခပရန် ဆိုလိုအကကာင်း ခပသရန်ခဖစ်သည်။
သူတ့ိုသည် သင်ယခူ ြေင်း နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းကိုပိုမိုအကာင်းမွန်အစသည့် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုြေျေက်ကို တိုးခမှင့်အပး

နိုင်ရန်လည်း လိုေပ်သည်။

ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ြူးတြါင်းစီမံြန့ြ
် မ
ွဲ ှုြိုမိုတကာင်းမွန်တစခြင်း
သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းသားမျေားေား သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တက်ကကအသာကဏ္ဍကပါဝင်ရန် လှုံ့အဆာ်
အပးနိုင်ရမည်။

ို့အကကာင့် သူတ့ိုသည် “အတာင်အဝှးကိုလွှဲအခပာင်းအပးရန်” ေဆင်သင့်ခဖစ်အနရန် လိုေပ်သည်။ ဆိုလို

သည်မှာ သင်တန်းဆရာမျေားက လမ်းညွှန်မှု နှင့် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုပံ့ပိုးအနစဉ် သင်တန်းသားမျေားက ကျွမ်းကျေင်မှုေသစ်
မျေား နှင့် စွမ်းရည်မျေားကို အလ့ကျေင့်နိုင်သည့် သင်ယူခြေင်းေြေွင့်ေလမ်းမျေား ဖန်တီးအပးခြေင်းခဖစ်သည်။ သင်တန်းသားမျေား
၏ လိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေားကို တုခံ့ ပန်ရာတွင်၊ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ် ပိုင်ဆိုင်မက
ှု ို
ပို၍ပို၍ ရယူရန် သင်တန်းသားမျေားေား ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းတွင် ေအလးေနက်ရှိရမည်။ အလ့ကျေင့်ေလုပ်ရုံ အဆွးအနွးပွဲေတွင်း
ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုေတွက် ဖိုရမ်တစ်ြေုကိုဖန်တီးခြေင်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုခဖစ်အပါ်လာရန် ေလွန်ေသုံးဝင်အကကာင်း သက်အသ
ခပြေဲ့ဖပီးခဖစ်သည် (စာမျေက်နှာ ၁၄ ကိုလည်းကကည့်ပါ)။ ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု၏သအဘာ

ားကို ြေျေခပခြေင်းခဖင့် ပူးအပါင်းစီမံ

ြေန့်ြေွဲမှု၏ ယုကံ ကည်နိုင်အသာ၊ ဆွဲအဆာင်မှုရှိအသာ ကမ်းလှမ်းြေျေက်ကို သင်တန်းဆရာမျေားက ခပုလုပ်အပးသည်။

ရုြ်လုံးတဖါ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တ့ိသ
ု ည် ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းကို ေားအကာင်းအသာ ပါဝင်အဆာင်ရွက်သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ မရှိမခဖစ်လိုေပ်အသာ
မူလေအခြေြေံတစ်ြေုေခဖစ်

ည့်သွင်းစဉ်းစားသည် (စာမျေက်နှာ ၁၆ ကိုလည်းကကည့်ပါ)။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် ရုပ်လုံး

အဖါ်ခြေင်းေနုပညာကို အလ့ကျေင့်ရန် လိုေပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ

ည့်သွင်းခြေင်းမျေား သို့မဟုတ် တင်ခပမှုမျေားေတွက် နှင့်

ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းမှတဆင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့အဖါ်ခပရန် သင်တန်းသားမျေားေတွက် ေြေွင့်ေလမ်းဖန်တီးအပးရန် ရုပ်လုံးအဖါ်
ခြေင်းကို သင့်တင့်အလျောက်ပတ်စွာ ေသုံးခပုခြေင်းခဖစ်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းကို စံနမူနာခပ ေအန
ေ

ားခဖင့် ေသုံးခပုသင့်သည် - ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းကို ေသုံးခပုြေဲ့သမျှတွင် ေအကာင်းဆုးံ ေသုံးခပုမှုခပုလုပ်ရန်

ကူညီပံ့ပိုးအသာ သင်တန်းသားမျေားနှင့်ေတူတကွ ခပုလုပ်သင့်သည်။

12

ိအရာက်စွာ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ပါဝါပွိုင့်တင်ခပခြေင်းမျေားကို သအဘာတရားဆိုင်ရာ

ည့်သွင်းခြေင်းမျေားေတွက် ေသုံးခပုနိုင်သည် - တင်ခပခြေင်းမျေားသည်

လိတ
ု ိုရှင်းနှင့် အကာင်းစွာတင်ခပသင့်ဖပီး၊ သိရှိရန်လိုေပ်အသာသတင်းမျေားကို သင်တန်းသားမျေား၏ ြေံယန
ူ ိုင်စွမ်း

က်

အကျော်လွန်အစခြေင်းမရှိအစဘဲ ပါရှိသင့်သည်။
ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်ခြေင်းခဖစ်ရပ်တွင် အရွ့လျေားရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်း (ကတ်ခပားမျေား၊ မာကာ markers စာအရးကိရိယာမျေား၊
ပင်ဘုတ်ခပားမျေား နှင့် ဖလစ်ြေျေတ်မျေား စသည်တ့ို၏ ေကူေညီခဖင့်) သည် ပို၍
အပး

ိအရာက်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည်

ားအသာေြေျေန်ိ ေတွင်း တင်ခပအသာသတင်းေြေျေက်ေလက်ကို ေကျေယြေ
် ျေဲ့ခြေင်းနည်းမျေားမဟုတ်အစဘဲ သင်ယူခြေင်း

ေတွက်

ိအရာက်အသာ အ

ာက်ကူခပုကိရိယာနမူနာေခဖစ် ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေား နှင့် ပါဝါပွိုင့်တင်ခပခြေင်း

နှစ်မျေုးစလု
ိ
ံးကို အပါင်းစပ်ရန် လိုေပ်သည်။

နည်းစနစ်ဆိုင်ရာတခြာင်းလဲနိုင်ခြင်း
အကာင်းမွန်ခပည့်စုံအသာ သင်ယူခြေင်းလှုပ်ရှားမှုကို ဖန်တီးရန် သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်ကကားနည်းမျေား ကျေယ်ကျေယ်
ခပန့်ခပန့် သိ

ားရန်လိုေပ်သည်။ သူတ့ိုသည် နည်းစနစ်ဆိုင်ရာကျေုးအကကာင်
ိ
းဆင်ခြေင်ခြေင်းကို လိုက်နာဖပီး ၎င်းနည်းလမ်း

မျေားကို ေသုံးခပုသင့်သည်။ ဆိုလသ
ို ည်မှာ သူတို့သည် အလ့ကျေင့်ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲတွင် မည်သည့်ေတွက်အကကာင့်
သီးသန့်ေအကကာင်းေြေျေက်တစ်ြေုတွင် သီးသန့်နည်းလမ်းတစ်ြေုကို ေသုံးခပုြေဲ့အကကာင်းကို ေဖမဲရှင်းခပနိုင်မည်ခဖစ်သည်။
ကျေယ်ခပန့်အသာနည်းစနစ်မျေား သိရှိ

ားလျှက် သင်တန်းဆရာ၏ ဤနည်းမျေားကို ေဓိပ္ပါယ်ရှိစွာအပါင်းစပ်ရန် စွမ်းရည်နှင့်

ေတူေကွ ခပုလုပ်သာွ းရန် လိုေပ်သည်။ ၎င်းသည် အကာင်းမွန်အသာ အလ့ကျေင့်ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲဒီဇိုင်းပုံစံ =
ခပဇတ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ သီေိုရီနှင့်လက်အတွ့ပညာ dramaturgy (ေြေန်း ၁၅ ကိုလည်း ကကည့်ပါ) ခဖင့်
ခြေားနားအသာနည်းလမ်းမျေားေား မည်ကဲ့သို့ေသုံးခပုရမည်ကို သိ

င်ဟပ်အစသည်။

ားခြေင်းသည် သင်တန်းဆရာတစ်အယာက်ေတွက်

ေဖိုးတန်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ြေုခဖစ်သည်။ သို့အသာ်၊ ကျွန်ုပ်တ့ို ညီတူမျှတူေအရးကကီးအကကာင်း အတွ့ရသည်မှာ သူတ့န
ို ှင့် လုပ်ကိုင်
အဆာင်ရွက်အနအသာေဖွဲ့၏ သီးသန့်ေြေျေက်ေလက်မျေားနှင့် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို ခပုလုပ်

နိုင်သည့် သူ/သူမ၏ စွမ်းရည်ခဖစ်သည်။
လိုရင်းတိုရှင်း - သင်တန်းဆရာကို ဆရာတစ်ဦး သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျေင်သူတစ်ဦး ေခဖစ်

က် သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်

ပံ့ပိုးဦးအဆာင်အဆွးအနွးသူတစ်ဦးေခဖစ် ပို၍ရှုခမင်သည်။ ဤေခမင်သည် သင်တန်းဆရာက သူ/သူမ၏ ေသိပညာ နှင့်
ေအတွ့ေကကုံမျေားကို (ဥပမာ -

ည့်သွင်းခြေင်းမျေား နှင့် တင်ခပမှုမျေားမှ တစ်ဆင့်) မျှအဝခြေင်းနှင့် လွန်စွာကိုက်ညီပါသည်။

သို့အသာ်၊ ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်သင်ယူခြေင်းဒီဇိုင်းပုံစံ၏ ေစိတ်ေပိုင်းေခဖစ်မျှသာခဖစ်ဖပီး သင်တန်းဆရာ၏ ေသိပညာ
နှင့် ေအတွ့ေကကုံကို မီးအမာင်းအောက်တွင် ြေျေ

ားအပးသည့် နည်းလမ်းမျေုးိ မဟုတ်ပါ။
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၃။ ဟားဗတ်ခဖစ်ရြ်နည်း
၃.၁။ တနာက်ြံ
ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေားကို ဟားဗတ်ခဖစ်ရပ်နည်း ေအပါ်တွင် ေအခြေြေံ

ားသည်။ ဤနည်းသည် သင်တန်း

တက်အရာက်သူမျေား၏ လက်အတွ့ ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်ခြေင်းမှတဆင့် သင်ကကားသတင်းစကားမျေားကို
ေဓိကေားခဖင့် သယ်အဆာင်အပးသည်။ အလ့ကျေင့်သင်တန်း ၃ မျေုးစလု
ိ
ံးသည် လက်အတွ့ဘဝေအခြေေအနမျေားနှင့်
စိန်အြေါ်မှုမျေားေအပါ် ေနီးစပ်ဆုံးေအခြေြေံ

ားသည့် ေအခြေေအန၊ ေအနေ

ားတစ်ြေုခဖစ်အသာ စိတ်ကူးယဉ်

ဘြေူးလ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည်။
ဟားဗတ်ခဖစ်ရပ်နည်းသည် အလ့ကျေင့်အရးဦးတည်၊ ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်သင်ယူခြေင်းေတွက် စမ်းသပ်၊
စစ်အဆးဖပီးနည်းခဖစ်သည်။ ၎င်းနည်းသည် သင်ကကားအရးည်မှန်းြေျေက်မျေားနှင့်ဆီအလျော်အသာ သီးသန့်ေအခြေေအနတရပ်ကို
ေ

ူးဂရုခပုစူးစမ်းအဖါ်

ုတ်၊ အဆွးအနွးြေျေက်မျေားေအပါ်တွင် မျေားစွာေအခြေြေံ

အကျောင်းတွင် ခဖစ်အပါ်လာြေဲ့သည်။ ဟားဗတ်ခဖစ်ရပ်နည်းသည် ေသင့်ခပုလုပ်
အ

ာက်ပံ့အပးခြေင်း

ားသည့်အနရာခဖစ်အသာ ဟားဗတ် ဉပအဒ
ားအသာ သင်ကကားသတင်းစကားမျေားကို

က် သင်တန်းသားမျေား၏ တက်ကကအသာစူးစမ်းမှု နှင့် ေဆုံးေခဖတ်မျေားတိုးတက်မှုတက
ို့ ို လှုံ့အဆာ်

အပးသည်။ ဤအနာက်ြေံနှင့်ေတူ ဟားဗတ်ခဖစ်ရပ်နည်းသည် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းလုပ်ငန်းတွင် တက်ကကစွာ ပါဝင်

အဆာင်ရွက်သူမျေားလိုေပ်အနသည့် အလ့ကျေင့်ခြေင်းဦးတည်ေသိပညာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေတွက် အကာင်းစွာသင့်အလျော်အသာ
နည်းခဖစ်သည်။ ခဖစ်ရပ်နည်းသည် ရှာအဖွအတွ့ရှိမှု နှင့် ေတည်ခပုခြေင်းတို့ေားခဖင့် သင်ယူခြေင်းကို ခဖစ်အစနိုင်သည်။
၎င်းနည်းသည် 

သင်တန်းသားမျေားေား သင်ယူခြေင်း

က် ေခြေားအနာက်ဆက်တွဲေကျေုးဆက်
ိ
မျေားမပါအသာ ေမှားမျေားကို

ခပုလုပ်ရန် ြေွင့်ခပုသည်။


ေခြေားသူမျေားနှင့် ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်အနစဉ် ရှုပ်အ

ွးအသာ စနစ်တစ်ြေုေအကကာင်းနှင့်

ပတ်သက်၍ အလ့လာအစနိုင်သည် (ဖလှယ်ခြေင်းနှင့် ေကျေုးတူ
ိ သင်ယခူ ြေင်း)။


လက်အတွ့ကျွမ်းကျေင်လိမ္မာမှုမျေားကို ဖန်တီးအပးသည် (လုပ်အဆာင်ခြေင်းခဖင့် သင်ယခူ ြေင်း မှတစ်ဆင့်)။



သင်တန်းသားမျေား၏ ေအတွ့ေကကုံ နှင့် အနာက်ြေံမျေားေအပါ်တွင် တည်အဆာက်သည်။



အပျော်ရွှင်ဖွယ်အကာင်းသည်။

ခဖစ်ရပ်နည်းေား ဤအလ့ကျေင့်အရးေစီေစဉ်၏ သီးသန့်လိုေပ်ြေျေက်မျေားနှင့် လိုက်အလျောညီအ
၎င်းသည် တက္ကသိုလ်သင်ကကားအရးေအနေ

ွရှိရန် ခပုလုပ်

ားသည်။

ားနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ သင်တန်းဆရာမျေား၏ ေြေန်းကဏ္ဍက လွှမ်းမိုးမှု ပို၍

နည်းပါးလာအနစဉ် သင်တန်းသားမျေားက ပိုမိုတက်ကကအသာ ေြေန်းကဏ္ဍအနရာတွင် ပါဝင်လာအနသည်ကို ဆိုလသ
ို ည်။
ဉပမာေားခဖင့်၊ သင်တန်းသားမျေားသည် ခဖစ်ရပ်အလ့လာမှုကို ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်ရအသာ ပုံစံေအနခဖင့် စူးစမ်းရှာအဖွ
ကကမည်ခဖစ်ဖပီး၊ သင်တန်းဆရာမျေားက သင်တန်းသားမျေား၏
တက္ကသိုလ်ေအနေ

င်ဟပ်စဉ်းစားမှုကို လမ်းခပအမးြေွန်းမျေားနှင့် ကူညီသည်။

ားတွင် ဆရာသည် သူ/သူမ၏အကျောင်းသားမျေားကို ခဖစ်ရပ်ကတဆင့် အမးြေွန်းမျေားေကူေညီခဖင့်

လမ်းညွှန်အပးသည်။
ေအကာင်းဆုံးမှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းတစ်ြေုကို ြေိုင်မာအသာေစီေစဉ် နှင့် စီမံြေန့်ြေွဲမေ
ှု ား
ရည်ရွယ်လှျေက် ကာလရှည် ေကကံအပးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ခမှုပ်နှံ
စုအဆာင်း

ုတ်မှုမျေားကို ပံ့ပိုးရန်

ားမည်။ စွမ်းအဆာင်ရည်လိုေပ်ြေျေက်မျေားေကဲခဖတ်ခြေင်း

ားရှိမှုေအပါ်တွင် ေအခြေြေံလျှက် အလ့ကျေင့်အရးအမာ်ဂျေူးမျေားကို အရွးြေျေယ်ရမည်ခဖစ်ဖပီး၊ သီးသန့်ခဖစ်ရပ်နှင့်

လိုက်အလျောညီအ

ွခဖစ်အစရန် ခပုလုပ်ရမည်။ ဤေြေျေက်တွင် သင်တန်းသည် တစ်ြေုတည်းအသာ ေခဖစ်နိုင်ဆုံးအသာ

ေခဖစ်ေပျေက် မဟုတ်နိုင်ပါ။ သို့အသာ်၊ မျေားစွာအသာအလ့ကျေင့်ခြေင်းမျေား နှင့် ေကကံအပးေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲမျေား ပါဝင်သည်။
အလ့ကျေင့်သင်တန်းသည် လက်အတွ့အဆာင်ရွက်အနသူမျေားေကကား ေသိအပးခြေင်း နှင့် ေသိစိတ်ခမှင့်တင်ခြေင်းတိက
ု့ ို
ရည်ရွယ်၍ မိတ်ဆက်သင်တန်းတစ်ြေုေခဖစ်လည်း ဝန်အဆာင်မှုအပးနိုင်ပါသည်။
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ေရြ် ၁ - ြညာတြးြျဉ်းကြ်နည်း အဏ္ဏဝါြုစ္ဆာအတခဖရှာသင်တန်းများ

၃.၂။ ဟားဗတ်ခဖစ်ရြ်နည်းအသုံးခြုခြင်းလမ်းညွှန်
ဟားဗတ်ခဖစ်ရပ်နည်းသည် သင်တန်းမတိုင်မီ ေအသးစိတ်ကကိုတင်ခပင်ဆင်မှုမျေား လိုေပ်သည်။ စမ်းသပ်နှင့် အရှ့အခပး
ေဆင့်မျေားေပါေဝင် ဤသင်တန်းနှင်သ
့ က်ဆိုင်အသာ ပစ္စည်းေားလုးံ ကို ကာလကကာလုပ်ငန်းစဉ်၏ ေစိတ်ေပိုင်း
တစ်ရပ်ေအနခဖင့် ခပုလုပ်

ားရမည်။ အလ့ကျေင့်အရးပစ္စည်း

အကာင်းစွာကိုက်ညီမှုရှိသည်။

ုပ်ပါ ကွဲခပားခြေားနားအသာပစ္စည်းမျေားသည် သင်တန်းနှင့်

ို့အကကာင့် ပစ္စည်းတစ်ြေုကို အခပာင်းလဲသည့်ေြေါ သတိ

ားပါ။

အောက်ပါလမ်းညွှန်သည် သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးရန် မျေားစွာေသုံးဝင်သည် 

ေအရးေကကီးဆုံး - ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းခဖင့် သင်အပးလိုသည့်သတင်းစကားသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိပါအစ။
ဤသတင်းစကား ခဖတ်သန်းသွားသည့်လမ်းအကကာင်းမျေုးခဖင့
ိ
် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းတစ်ြေုလုံးကို စီစဉ်ဖွဲ့စည်းပါ။



သင်ကိုယ်တိုင် သင်တန်းသားမျေား၏ အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေား၊ လိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် “စိတ်ောရုံြေံစားမှု၏
ေကန့်ေသတ်”တိန
ု့ ှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန် ခပုလုပ်ပါ။ သင်တန်းသားမျေား ရပ်တည်ရာဘက်တွင် သင်
“အတွ့ကကုံအဆာင်ရွက်”အနသည့် ေအနေ



လက်အတွ့ေအတွ့ေကကုံမျေား နှင့် သင်တန်းသားမျေား အန့တဒူဝေလုပ်တွင်
ေမျေုးေစားကိ
ိ
ု



ားမျေုးခဖင့
ိ
် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းကို ခပုလုပ်ပါ။

င်ဟပ်ပါ။

ေကယ်၍၊ သင်တန်းသားမျေားသည် ပုံမှန်ေားခဖင့် ရှုပ်အ
မကကုံဘူးပါက

ိအတွ့အနရသည့် လုပ်ငန်း

ွးသည့် သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားနှင့်

ိပ်တိုက်

ိုသို့အသာေြေျေက်ေလက်မျေားကို တွဲမအပးပါနဲ့။ သို့အသာ်၊ သင်တန်းသားမျေားသည် လုပ်ငန်း

လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာေလုပ်တွင် ပိုမိုပါဝင်အဆာင်ရွက်ကကသည်။ ေကယ်၍ သင်တန်းသားမျေားသည် သက်ဆိုင်ရာ

15

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

သတင်းေြေျေက်ေလက်ေတွက် ဘက်စုံသတင်းရင်းခမစ်မျေားကို စစ်ြေျေခြေင်းနှင့်ကျေင့်သားရသူမျေားခဖစ်ပါက ပို၍
မျေားခပားသည့် သတင်းေြေျေက်ေလက်ကို ပံ့ပိုးအပးနိုင်သည်။


ခဖစ်ရပ်ေတွက်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းေြေျေက်ေလက်တွင် သင့်ကိုယ်သင်ကန့်သတ်

ားပါ
ါ။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

သည် ေအကကာင်းေရာအဆွးအနွးခြေင်း နှင့် တက်ကကအသာစစ်အဆးခြေင်းတို့ေား လှုံ့အဆာ်အပးသင့်သည်။

ခဖစ်ရြ်ြံ့ြိုးဦးတဆာင်သူအတွက် “တရွှေတရာင်” စည်းကမ်းြျက် ၅ ြျက်
စည်းကမ်းြျက် ၁။ ခဖစ်ရပ်၏သတင်းစကားကို တိုက်ရိုက် ရှင်းလင်းမခပပါနှင့်။ သင်တန်းသားမျေားက သူတို့ကိုယ်တိုင်
အကာက်ြေျေက်မျေားကို ရှာအဖွအတွ့ရှိပါအစ။ အမးြေွန်းမျေားခဖင့် ၎င်းတို့ကို လမ်းညွှန်ပါ။
စည်းကမ်းြျက် ၂။ ခပန်လည်စုအပါင်းခြေင်းေြေျေန်ိ ေတွက် လုံအလာက်အသာေြေျေန်ိ အပးပါ။ ေဓိကသတင်းမျေားနှင့်
အကာက်ြေျေက်မျေားေား သင်တန်းသားမျေားက

ဲ

ဲဝင်ဝင် အဆွးအနွးကကပါအစ။

စည်းကမ်းြျက် ၃။ ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေတွက် သင့်ညွှန်ကကားြေျေက်မျေားနှင့်ေတူ တိကျေပါအစ။ သင်တန်းသားမျေားသည်
အဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း၏ ရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် သူတို့မည်သည်ကို လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ရမည်ကို
ရှင်းလင်းစွာသိရှိခြေင်းခဖင့် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေား စတင်အဆာင်ရွက်သင့်သည်။
စည်းကမ်းြျက် ၄။ တင်ခပမှုမျေားကို ကန့်သတ်ပါ။ ၁၅ မိနစ်

က်ပို မအခပာပါနှင့် (မိတ်ဆက်ပို့ြေျေခြေင်း မှလွဲ၍)။ ေကယ်၍

လိုေပ်ပါက ပို့ြေျေြေျေက်မျေားကို ေပိုင်းငယ်မျေား ြေွဲခြေားပို့ြေျေပါ။
စည်းကမ်းြျက် ၅။ သင်တန်းသားမျေားေား သင်ယြေ
ူ ဲ့သည့် သင်ြေန်းစာမျေားက သူတို့ အန့တဒူဝေလုပ်နှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်
အနသည် သို့မဟုတ် ေသုံးခပုြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေားေား မည်မျှအလာက်ေ

ိ ြေျေန်ိ ညှိသင့်အကကာင်း သူတ၏
ို့

တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကို ေဖမဲဖိတ်အြေါ်ပါ။

၃.၃။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းတရှ့တနာက်အစီအစဉ်
အလ့ကျေင့်သင်တန်း ၃ ြေုစလုံး၏ အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားေားလုးံ သည် တူညီအသာအရှ့အနာက်ေစီေစဉ်ေတိုင်းလိုက်ကကသည်။
၁။ သင်တန်းဆရာကအပးအသာ မိတ်ဆက်သည် လိုေပ်အသာ သအဘာတရားဆိုင်ရာအနာက်ြေံကို အ

ာက်ပံ့ဖပီး

သင်တန်းသားမျေားေား ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းနှင့် မိတ်ဆက်အပးသည်။ မိတ်ဆက်ခြေင်းဖပီးသည့်အနာက် သင်တန်းသား
ေဖွဲ့မျေားသည် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းကို သီးခြေားစီ အဆာင်ရွက်သင့်သည်။ သင်တန်းသားလက်စွဲ စာေုပ်တိင
ု ်းတွင်
အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းအဖါ်ခပြေျေက်ကို အတွ့နိုင်သည်။ ေအကာင်းဆုံးမှာ၊ ရည်ရွယြေ
် ျေက်၊ ေအခြေေအန နှင့်
အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းတို့ကို ဖလစ်ြေျေတး် အပါ်သို့ ကူးအရးပါ။ ၎င်းသည် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း အဆာင်ရွက်အနကကစဉ်
ခမင်သာအနနိုင်ဖပီး အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းကို သင်တန်းသားမျေား ပိုမိုအကာင်းမွန်စွာ လုပ်အဆာင်ရန် ကူညီသည်။
၂။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းသည် သင်တန်းသားမျေားေား ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်နှင့် နည်းလမ်းတကျေြေျေတ်
ိ ဆက်သည့် ခြေားနား
အသာရှုအ

ာင့်မျေားေားခဖင့် အဆာင်ရွက်ရန် ေြေွင့်ေလမ်းအပးသည်။ သင်တန်းသားမျေားသည် “ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ကျွမ်းကျေင်သူမျေား” ၏ ေြေန်းကဏ္ဍသည် သီးသန့်အမာ်ဂျေူးလုပ်ငန်းအြေါင်းအဆာင်ဟု မှတ်ယူကကသည်။ ေဖွဲ့
မျေားသည် သင်တန်းဆရာမျေားက ေနီးကပ်ရှိအနြေျေန်ိ နှင့် လိုေပ်ပါက၊ ပံ့ပိုးမှု နှင့် လမ်းညွှန်မှု အပးနိုင်ရန်
ရှိအနကကစဉ် တသီးတခြေား လုပ်အဆာင်ကကသည်
၃။ “ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျေင်သူမျေား” က သူတ့၏
ို ရလဒ်မျေားကို မျေက်နှာစုံညီသု့ိ တင်ခြသည်။ ၎င်းသည် ေအတွ့
ေကကုံမျေား မျှအဝရန် နှင့် ေခပန်ေလှန်သင်ယခူ ြေင်းကို ေားအပးပံ့ပိုးရန် ေြေွင့်ေလမ်းတစ်ရပ်ခဖစ်သည်။ ေအရး
ကကီးသည်မှာ ဤေဆင့်ကို “စစ်အဆးမှု” တစ်ြေုေခဖစ်မဟုတ်ဘဲ ေအတွ့ေကကုံမျေား မျှအဝရန် နှင့် ေခပန်ေလှန်
သင်ယရ
ူ န် ေြေွင့်ေအရးတစ်ရပ်ေခဖစ် မိတ်ဆက်အပးခြေင်းခဖစ်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် လုပ်အဆာင်မှုကို
ေသိေမှတ်ခပုသူမျေား ခဖစ်သင့်ဖပီး ရလဒ်မျေားေအပါ် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုသင့်သည်။ လိုေပ်ပါက ေခြေားနည်းလမ်းမျေား
နှင့် ခပင်ဆင်ြေျေက်မျေားကို ကမ်လှမ်းရုံမျှသာ ခပုလုပ်သင့်သည်။
၄။ အနာက်ဆုံးပိတ်

င်ဟြ်စဉ်းစားခြင်းတွင် သင်တန်းသားမျေားသည် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် တကယ့်ဘဝအနရာ

ခပန်လည်အနကကရသည်။ သူတ၏
ို့ ေအတွ့ေကကုံမျေားကို
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င်ဟပ်စဉ်းစားဖပီး သူတ့ိုရရှိြေဲ့သည့် ေသိပညာေသစ်ကို

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ပိုမိုေသုံတည့်အစရန် သူတ့၏
ို ကိုယ်ပိုင်ေလုပ်နှင့် ြေျေတ်
ိ ဆက်ကကသည်။ သင်တန်းဆရာမျေားက လမ်းခပအမးြေွန်း
မျေားေားခဖင့် ပံ့ပိုးကကသည်။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းေတွက်မှာ၊ စိန်တြါ်မှုများနှင့်
အောင်ခမင်အသာေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ေတွက် ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရားများသည် ဤ

င်ဟပ်

စဉ်းစားခြေင်းမျေားေား ပုံအဖါ်အပးသည် - ၎င်းတို့သည် ယူေင်ေီးပီ UNEP၊ ဆွီဒင်ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖဖိုးမှု
ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်အရးအေဂျေင်စီ (စီဒါ SIDA) နှင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာရံပုံအငွေဖွဲ့၏ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
ေကကံအပးေဖွဲ့ (GEF/STAP) တို့ကခပုလုပ်သည့် အလ့လာမှုမှေဆင့်ဆင့်ခဖစ်အပါ်လာြေဲ့ဖပီး ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်
လုပ်ငန်းစဉ် ၇၃ ြေုကို ခပန်လည်သုံးသပ်ြေဲ့သည် (ယူေင်ေီးပီ ၂၀၁၆ ကိုကကည့်ပါ)။
၅။

ို့ေခပင်၊ “အဏ္ဏဝါြုစ္ဆာအတခဖရှာ” - အောင်ခမင်အသာခဖစ်ရပ်မျေား - သင်တန်းကို သအဘာတရားဆိုင်ရာ
ခဖည့်သွင်းမှုမျေားသရုပ်အဖါ်ခြေင်း နှင့် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းသင်ယူခြေင်းတို့ခဖင့် ခဖည့်စွက်ခပည့်စုံအစသည်။ ၎င်းတို့သည်
ခြေားနားအသာေအခြေေအနမျေားတွင် ”မည်သည်က ေလုပ်ခဖစ်သည်” (ေဓိကအောင်ခမင်မှုေြေျေက်မျေား)ေတွက်
ခဖစ်ရပ်မှန် နမူနာမျေားကဲ့သို့ ဝန်အဆာင်မှုအပးသည်။

3

၃.၄။ စိတ်ကူးယဉ်ခဖစ်ရြ်လား။ သို့မဟုတ် ခဖစ်ရြ်မှန်လား။
3

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖမျေားသည် ကျေန်းမာ၍

ုတလ
် ုပ်ေားအကာင်းအသာ ေဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုးတန်း အဂဟစနစ်မျေား ခဖစ်လာအစရန် ဦးတည်အသာ

အဆာင်ရွက်မက
ှု ို အစ့အဆာ်ပပ
ံ့ ိုးသည့် ဆန်းသစ်အသာ ေခမင်ေယူေဆမျေား နှင့် လက်အတွ့ြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေား ခဖစ်ကကသည်။ ၎င်းတိ့သ
ု ည် (က)
အရရျေည်ဖ့ွံ ဖဖိုးတိးု တက်မှု နှင့် ေဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုးတန်းအဒသအနသူမျေား ြေျေမ်းသာသုြေေား စိန်အြေါ်မှုမျေားကို တင်ခပဖပီး ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ နှင့် အဂဟ
စနစ်မျေား၏ ေအခြေေအန/ကျေန်းမာအရး

ိန်းသိမ်းခြေင်း သို့မဟုတ် တိးု တက်အစခြေင်း ခဖစ်အစရန် ခဖည့်ဆည်းအပးသည်။ (ြေ) ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖမျေားသည်

ိအရာက်မှုရဖှိ ပီး သရုပ်ခပ သက်အရာက်မှုနှင့် ေသုံးြေျေြေံလျေက်ရှိသည်။ (ဂ) ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာ ေအခဖမျေားကို ေခြေားအသာ အခြေေအနမျေားတွင် တိးု ခမှင့်ခြေင်း
သိမ
ု့ ဟုတ် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း ေတွက် ေလားေလာရှိသည့် မူလေအခြေြေံမျေားနှင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။
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စိတ်ကူးယဉ်ခဖစ်ရပ်အလ့လာမှု၏

ူးခြေားအသာတန်ဖိုးမှာ လူတိုင်း ေလွယ်တကူ ပတ်သက်နိုင်ဖပီး လူတိုင်းတွင်

တူညီအသာေသိ ရရှိခြေင်းခဖစ်သည်။ နားလည်သိရှိခြေင်း၊ သရုပ်ခပခြေင်း၊ နှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေတွက် အဂဟစနစ်ဝန်
အဆာင်မှုမျေားတန်ဖိုး နှင့် ၎င်းတို့ကို ဖွံဖဖိုးတိုးတက်မှုေစီေစဉ်

ဲသို့ အပါင်းစပ်ခြေင်းတို့မှ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြေုလုံးေား

တကယ်ေလားတုပခပုလုပ်ရန်ေတွက် လိုေပ်အသာသွင်ခပင်လက္ခဏာေမျေားစု၊ ဘြေူးလ်တွင် ရှိသည်။
ခဖစ်ရပ်မှန်မျေားသည် ေမှန်တကယ်ခဖစ်ရှိသည်တို့မှ တိုက်ရိုက်ရယူ
ပါသည်။ သို့ရာတွင် သတိကကီးစွာ

ားသခဖင့် ပိုမိုအကာင်းမွန်သည်ဟု အစာဒကတက်နိုင်

ားရန်လိုေပ်အသာေရာသည် “ကကားအနခဖစ်ရပ်မျေား” မရှိခြေင်းခဖစ်ဖပီး ဤနည်းလမ်းနှင့်

သင်ယခူ ြေင်းခဖင့် သင်တန်းသားမျေားသည် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း မျေက်နှာလိုက်ြေံရ၊ သို့မဟုတ် ေအနှာက်ေယှက်ခပု
ြေံရနိုင်ပါသည်။ ခဖစ်ရပ်မှန်မျေားသည် ေသုံးခပုအနသည့် ေြေျေက်ေလက်မျေား၏ ယုကံ ကည်စိတ်ြေျေရနိုင်မန
ှု ှင့် စပ်လျေဉ်း၍
ေကျေုးမခဖစ်
ိ

ွန်းနိုင်အသာ အဆွးအနွးခြေင်းမျေားကိုလည်း ဆွအပးနိုင်သည်။

ို့ခပင် ခဖစ်ရပ်မှန်တစ်ြေု၌ပင် ကျွန်ုပ်တ့ိရ
ု ှိ
နိုင်အကကာင်း နှင့် ယုတ္တိရှိစွာဆွဲယူ

ားြေျေင်အသာ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားေားလုးံ ကို ဘယ်အတာ့မှ မရရှိ

ားအသာ မှတ်ယခူ ြေင်းမျေားနှင့် အဆာင်ရွက်ခြေင်းသည် လိုက်အလျောညီအ

ွခပုနိုင်အသာ

ေစီေစဉ်၏ ေစိတ်ေပိုင်းတစ်ြေုခဖစ်အကကာင်းတို့ကို ရှင်းခပရန်မှာ ေအရးကကီးပါသည်။
ေကယ်၍ သင်သည် သင်တန်းသားမျေား

ံမှ ခဖစ်ရပ်မှန်မျေားနှင့်ေတူ လုပ်အဆာင်ရန်အရွးြေျေယ်ရပါက အနာက်ဆက်တွဲတွင်

“ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းမူအဘာင်” ကိုအတွ့ရမည်ခဖစ်သည်။
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၄။ ြါဝင်တဆာင်ရွက်သင်တန်းနည်းများ
၄.၁။ အခြန်အလှန်တဆာင်ရွက်သင်တန်းများအတွက် အရိြအ
် မမက်သဲလွန်စများ
အလွန်တကာင်းမွန်စာွ ခြင်ဆင်

ားြါ

ပါဝင်အဆာင်ရွက်အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲက သင်တန်းပိြေ
ု့ ျေြေျေက်ကို အြေါင်းအဆာင်ရမည့်သူမျေား၊ အခပာင်းလဲမှုမျေားကို လိုက်အလျော
ညီအ

ွရှိအစမည့်သူမျေား၊ သင်တန်းသားမျေား၏ လိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် အမတ္တာရပ်ြေံြေျေက်မျေားေတွက် တာဝန်ရှိသူမျေား

ခဖစ်ကကသည့် သင်တန်းဆရာမျေားေအပါ်တွင် ခမင့်မားအသာအတာင်းဆိုမှု
အောက်သို့” သအဘာ

ားကိုမခပဘဲ သင်တန်း၏

ားရှိသည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် “ေ

က်မှ

ိပ်အပါ်တွင် ရှိအနရမည်။ သင်တန်းအနရာနှင့် ပစ္စည်းမျေား၊ ပါဝါပွိုင့်

တင်ခပမှုမျေားနှင့် ဖလစ်ြေျေတမ
် ျေားကို အကာင်းစွာကကိုတင်ခပင်ဆင်

ားခြေင်း နှင့် အလ့ကျေင့်ြေန်းေဖပီးအဆွးအနွးခြေင်း ေပါေဝင်

အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားကို ေခပည့်ေဝနားလည်ခြေင်းသည် သင်တန်းဆရာမျေား နှင့် သင်တန်းသားမျေား နှစ်ဦးစလုံးေတွက်
ိုက်တန်အသာ သင်တန်းေအတွ့ေကကုံ အ

ာက်ပံ့ရန် မရှိမခဖစ်လိုေပ်ြေျေက်ခဖစ်သည်။ သင်တန်းမစမီ အရာက်ရှိအနပါအစ။

သင်တန်းတည်ရာသည် သင့်ေလုပ်အနရာနှင့်အဝးကွာအနပါလျှင် အ

ာက်ပံ့ပို့အဆာင်အရးေကူေညီကို ရယူပါ။ သင်တန်း

သိမ
ု့ အရာက်မီ၊ သင်တန်းတွင် ပါရှိသည့်ေအကကာင်းေရာမျေားေားလုံးနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အနပါအစ။ ေအကာင်းဆုံးမှာ
တွဲဖက်သင်တန်းဆရာနှင့် ေတူတကွခပုလုပ်အဆာင်ရွက်ပါ။

သင့်တလျာ်တသာ တရှ့တနာက်အစီအစဉ်ခဖင့် တကာင်းမွန်တသာအလုြ်ရတ
ုံ ဆွးတနွးြွဲ ဖန်တီးြါ
သီးသန့်ေဖွဲ့တစ်ြေုေတွက် သင့်အလျော်အသာအပါင်းစပ်မှုကိုအတွ့ရှိရန်တွက် အကာင်းမွန်အသာနည်းေအရာေအနှာသည်
ခပဇတ်ဆိုင်ရာေသိကို လိေ
ု ပ်သည်။ ခြေားနားအသာနည်းမျေားကို သင့်အလျော်အသာ အရှ့အနာက်ေစီေစဉ်ြေျေ

ားခြေင်းသည်

အလ့ကျေင့်အရးေလုပ်ရုံအဆွးအနွးခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ေတွက် သင်တန်းဆရာ၏ ေစဉ်အခပအြေျောအမာစွာ ဖန်တီးအဆာင်ရွက်
နိုင်စွမ်းကိုခပသသည်။ ဥပမာ၊ အစ့စပ်အသြေျောအသာေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေဖပီးတွင် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေအပါ် ေသုံးြေျေသည့်
မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ ကို လိုက်ပါအစခြေင်း။ တက်ကကအသာပါဝင်အဆာင်ရွက်မှုေား အတာင်းဆိုဆဲခဖစ်အသာ်လည်း ၎င်းမတိုင်မီ
ေုပ်စုလိုက်လုပ်ငန်းအဆာင်ရွက်စဉ်က ေတိုင်းေတာ

ိ မဟုတ်ပါ။ ေစဉ်အခပအြေျောအမာစွာစီစဉ်အဆာင်ရွက်ခြေင်း =

အကာင်းမွန်အသာ ခပဇတ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ သီေိုရီနှင့်လက်အတွ့ပညာသည် ေသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ(သိခမင်ခြေင်းဆိုင်ရာ)၊
စိတ်ြေံစားမှုဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ောရုံအကကာလှုံ့အဆာ်မှုမျေားကိုလည်း ဆိုလိုသည်။ ေသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ောရုံအကကာ
လှုံ့အဆာ်မှုမျေားကို ေလွန်ေကျွ ံခပုလုပ်ခြေင်း၊ ဥပမာ၊ အနာက်ဆုံးတွင် လွန်ကဲအသာပါဝါပွိုင့်တင်ခပမှုမျေား ေစီေစဉ်ခဖင့်
ခပုလုပ်အဆာင်ရွက်ရွက်ခြေင်းသည် ပါဝင်အဆာင်ရွက်ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်ေား အသြေျောအပါက်

ိြေိုက်မှု

ခဖစ်အစသည်။

အဖွဲ့လိုက်လှုြ်ရှားမှုများအတွက် သတိ

ားြါ

ပါဝင်အဆာင်ရွက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လူတိုင်း သက်အသာင့်သက်သာ မြေံစားနိုင်ပါ။ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ တက်အရာက်သူ
မျေားသည် ပါဝင်အဆာင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုကို လက်ြေံကျေင့်သုံးသည်

က်၊ အရှာင်ကျေဉ်သည့် ေဖွဲ့ေစည်းဆိင
ု ်ရာဓအလ့တစ်ြေုမှ

လာကကသူမျေားခဖစ်နိုင်သည်။ လွှမ်းမိုးသူတစ်ဉီးက ဦးအဆာင်မှုစတိုင်ပုံစံမျေုးိ ခပသလာသည့်ေြေါ လုပ်ငန်းေဖွဲ့တစ်ြေု၏
ပါဝင်အဆာင်ရွက်လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရွဲ့အစာင်သွားနိုင်သည်။ ဤသို့အသာေအခြေေအနတွင် မည်သို့ဝင်အရာက်အဆာင်ရွက်မည်
ဆိုသည်မှာ သင်တန်းဆရာ၏ ဆုံးခဖတ်ြေျေက်အပါ်တွင် မှီတည်သည်။ ေဖွဲ့မျေား၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်

ိန်းြေျေုပ်ခြေင်း

စွမ်းရည်မျေားကို ဆွအပးရန်မှာ မကကာြေဏအကာင်းမွန်သည့်ကိစ္စခဖစ်သည်။ သို့အသာ် သင်တန်းဆရာက တိုက်ရိုက်ပါဝင်
စွက်ဖက်ခြေင်းကို လိုအြ်သည့်အြါများလည်းရှိသည်။
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လုြ်တဆာင်မက
ှု ို လွှဲတခြာင်းတြးြါ
အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲမျေားတွင် ပါဝင်အဆာင်ရွက်သင်တန်းဆရာတစ်အယာက်ေတွက် သူ/သူမ ေအကာင်းဆုံး ခပုလုပ်နိုင်
ဖွယမ
် ှ အရှာင်ကျေဉ်ရန် ေအရးကကီးသည့်ေြေါမျေား မကကာြေဏရှိသည်။ ဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးြေျေန်ိ ဖပီးဆုံးဖပီးအနာက် သင်တန်းသား
မျေားသည် ပင်ဘုတ်ခပားတွင် ကတ်ခပားမျေားကို ပင်ေပ်စိုက်ြေျေတ်
ိ

ားနိုင်သည်။ သင်တန်းဆရာက မခပုလုပ်ရပါ။ သင်တန်း

သားမျေားသည် သင်တန်းဆရာကပံ့ပိုးသည့် လမ်းညွှန်မှုေြေျေု့မျှ
ိ ခဖင့် သူတိရ
ု့ ရှိ

ားဖပီးအသာ ေအတွ့ေကကုံေြေျေု့တိ
ိ ခု့ ဖင့်

မျေုးတူ
ိ စဖ
ု ွဲ့ခြေင်းကို ခပုလုပ်နိုင်သည်။ သင်တန်းဆရာေား ဦးတည်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ
အမးြေွန်းမျေားကို မျေက်နှာစုံညီ သို့မဟုတ် ေရင်းေခမစ်ပုဂ္ဂိုလ်

ံ အပးနိုင်သည်။ လုပ်အဆာင်မှုတုတ်တံကို လွှဲအခပာင်းအပး

ရန်မှာ သင်တန်းဆရာ၏ မှန်ကန်အသာေြေိုက်ေတန့်ေကဲခဖတ်မှုေအပါ်တွင် မူတည်သည်။ အလ့ကျေင့်ြေန်းခပုလုပ်ရန်
ေတွက် ေအတွ့ေကကုံေလွန်နည်းအနအသးသည့် အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေုးအပး၍
ိ
သင်တန်းသားမျေားေား
ခြေင်းသည် အ

ိပ်တိုက် အတွ့ဆုံ

ာက်ြေံမှုကို ရရှိမည်မဟုတ်ဘဲ ေခပုသအဘာသင်ယူခြေင်းေကျေုးသက်
ိ
အရာက်မှု ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။

သို့ရာတွင် သင်တန်းသားမျေားေား ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ေတွက် တာဝန်ယူရန် ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းသည် ယုကံ ကည်မှု
နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယံုကကည်မှုရှိခြေင်းတို့ကို ခဖစ်အစသည်။ သင်တန်းသားမျေားက သင့်ေား ခပဿနာအခဖရှင်းအပးရန်
ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းသည်လည်း ေလားတူ ခဖစ်အစသည်။ လက်အတွ့ေအတွ့ေကကုံေအခြေြေံသည့် စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်းကို
သင်ရည်ညွှန်းလိုအကာင်းလိုလိမ့်မည် - “ေကယ်၍ တစ်စုံတစ်အယာက်တွင် ခပဿနာရှိပါက၊ သူ/သူမက

ိုခပဿနာကို

အခဖရှင်းရန် တာဝန်ယသ
ူ င့်သည်”။

ြါဝင်တဆာင်ရွက်ခြင်းနည်းများနှင့်ကိုကည
် ီရန် သင့်တလျာ်တသာ အလုြ်ရတ
ုံ ဆွးတနွးြွဲ ဖွဲ့စည်းြုံ သတ်မှတ်ြါ
အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲေတွက် စာသင်ြေန်းဖွဲ့စည်းပုံသည် ပါဝင်အဆာင်ရွက်ခြေင်းဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် ဆန့်ကျေင်ဘက်ခဖစ်သည်။
သင်တန်းသားမျေားသည် ေခြေားအသာသင်တန်းသားမျေားနှင့် ခပန်လှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်ရန် ကကိုးစားခြေင်း
သင်တန်းဆရာ မည်သည်ကိုလုပ်အနသည်ကို ောရုံစူးစိုက်ကကလိမ့်မည်။

ို့အကကာင့် သင်တန်းဆရာ

မည်သည့် ပါဝင်အဆာင်ရွက်ရည်ရွယ်ြေျေက်မျေားမဆို ေသိေမှတ်ခပုြေံရမည် မဟုတ်ပါ။

က်

ံမှလာအသာ

ို့အကကာင့် မည်သည့် ပါဝင်

အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲမဆို ခပန်လှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်ခြေင်းမျေားကို မျေက်နှာသာအပးသည့် ေခပင်ေဆင်မျေား ဥပမာ၊
စားပွဲဝိုင်းေဖွဲ့မျေားကဲ့သို့၊ သို့မဟုတ်၊ ေအကာင်း ဆုံးမှာ၊ ေားလုံးက သူ/သူမတို့၏ သင်တန်းတက်အဖါ်တက်ဖက်မျေားေား
ခမင်နိုင်ကကအသာ စက်ဝိုင်းခြေမ်းသဖွယ်စီစဉ်ြေျေ

ားခြေင်းသည် ခပုလုပ်ရမည့်ေြေင်းေကျေင်းခဖစ်သည်။ လှည့်လည်သာွ း

လာရန်၊ ေင်ေားေတွက်ေတူလာအရာက်အပါင်းရန် သို့မဟုတ် သတင်းေြေျေက်ေလက်အေးကွက်အနရာေတွက်
လုံအလာက်အသာအနရာ ရှိရန်မှာလည်း ေအရးကကီးသည်။

ို့ခပင် လုပ်ငန်းေဖွဲ့မျေားသည်လည်း သီးခြေားေြေန်းအနရာ

မျေားတွင် သင့်အလျော်အသာ ေလုပ်အနရာ လိုေပ်သည်။

သင်တန်းဆရာများအဖွဲ့တွင် လုြ်ကင
ို ်တဆာင်ရွကပ
် ါ
ေကယ်၍ ခဖစ်နိုင်လျေင်၊ သင်တန်းဆရာမျေားေဖွဲ့တွင် လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ပါ။ သင်တန်းဆရာမျေားတွင် ခြေားနားအသာ
ပုဂို္ဂ လ်အရး ဝိအသသလက္ခဏာမျေားရှိကကဖပီး ၎င်းတို့ကို သင်တန်းသားမျေားက ခြေားနားစွာ ေအလး
တန်ဖိုး

ားသတ်မှတ်၊ လက်ြေံ၊

ား ေသိေမှတ်ခပုကကသည်။ သင်တန်းဆရာတစ်အယာက်ေအနခဖင့် မျေားစွာအတာင်းဆိမ
ု ှုြေံရဖပီး အစ့စပ်အသြေျော

ရသည်။ ေနားယူခြေင်း နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း ေြေျေန်ိ မျေား လိုေပ်သည်။ သင်တန်းဆရာတစ်အယာက်က ေဖွွဲ့လိုက်

လုပ်ငန်းစဉ်ကို လမ်းညွှန်အပးအနစဉ်၊ ေခြေားအသာဆရာက ေစီေစဉ်ေအသးစိတ် သို့မဟုတ် ေဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားမှုမျေား
ေအပါ်

င်ဟပ်စဉ်းစားအနနိုင်ဖပီး အနာက်တစ်ဆင့်ေတွက် ခပင်ဆင်အနနိုင်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် သင်တန်း

သားမျေား နှင့် သူတ့က
ို ိုယ်တိုင်၏ အဆာင်ရွက်မှု နှင့် တုခံ့ ပန်မှုတို့ေအပါ် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကို လိုေပ်သည်။
မကကာြေဏဆိုသလို၊ ပစ္စည်းေသစ်မျေားကို လိုေပ်အနသည်၊ ကတ်ခပားမျေားကို ခဖန့်အဝ သို့မဟုတ် စုအဆာင်းရသည်၊
အတွ့ဆုံအဆွးအနွးပွဲကို ရုပ်လုံးအဖါ်အပးရန် လိုေပ်သည် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းေဖွဲ့ေမျေားေခပားကို ကကီးကကပ်အပးရသည်။
ေကယ်၍ သင်မှာ တွဲဖက်သင်တန်းဆရာ မရရှိနိုင်ပါက ေနည်းဆုံး သင့်ကို သင်တန်းတစ်အလျှာက်လုံး ပံ့ပိုးအပးအနသည့်
ေကူတစ်အယာက် ရရှိရန် ေခပင်းေ

န်အတာင်းဆိုပါ။
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ခမူး

ူးတြျာ်ရွှေင်ြါတစ

သင်ယူခြေင်းေားပါဝင်ကူညီသည့် လူမှုပတ်ဝန်းကျေင်တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးခြေင်းသည့် အောင်ခမင်အသာသင်တန်းတစ်ြေုေတွက်
ေအရးကကီးသည့် ပါဝင်ေအကကာင်းေရာတစ်ြေုခဖစ်ဖပီး အပျော်ရွှင်ခမူး
ုံးစံအပါ်မူတည်ဖပီး) အ

ူးခြေင်းက ေဆိုပါ ပတ်ဝန်းကျေင်ကို (ယဉ်အကျေးမှု ဓအလ့

ာက်ပံ့အပးနိုင်သည်။ သင်တန်းသားမျေား သူတ့က
ို ိုယ်တိုင် ေြေန်းေတွင်းအနရာယူခြေင်း အလ့ကျေင့်

ြေန်းခဖင့် သင်တန်းဖွင့်ခြေင်းသည် တစ်အယာက်နှင့်တစ်အယာက် သိလာကကရန်ေတွက် ပ

မဦးဆုံးအသာ ေြေွင့်ေအရးကို

အပးသည်။ ဉပမာ၊ သူတ့၏
ို အနရင်းနိုင်ငံ၊ ပညာရပ်နယ်ပယ် သို့မဟုတ် သင်တန်းအြေါင်းစဉ်ေအပါ် ဗဟုသုတေဆင့်၊ ေရ
အနရာယူအစခြေင်း။ ညအနပိုင်းေစီေစဉ်မျေားေား ကစားပွဲခဖင့်စတင်ခြေင်းကို
တစ်ြေုတွင် သင်က ေြေန်းကဏ္ဍတစ်ြေုကိုယူအနရစဉ်

ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

ို့ေတူ၊ သင်တန်းြေျေန်ိ

ိုကာလကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုခဖင့် ခဖည့်ဆည်းပါ။ ဉပမာ၊ သင့်

ေဝတ်ေစားမျေားနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုေသုံးခပုခြေင်း၊ သင့်ကိုယ်သင် ရယ်ရွှင်ဖွယ်ေမည်အခပာင်အပးခြေင်း စသည်ခဖင့်။

၄.၂။ အားတကာင်းတသာတမးြွန်းများ - တံြါးတြါက်အသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ရန်တသာ့4
“ေကယ်၍သာ ကျွန်ုပ်မှာခပဿနာတြေုကိုအခဖရှင်းရန် တနာရီရရှိြေဲ့ဖပီး ကျွန်ုပ်ဘဝသည် ေအခဖအပါ်တွငမ
် ှီတည်အနပါက

ပ မဆုံးအသာ ၅၅ မိနစ်ကို အမးခမန်းရန် မှန်ကန်အသာအမးြေွန်းဆုံးခဖတ်ခြေင်းေတွက် ေသုံးြေျေမည်ခဖစ်သည်။ မှန်ကန်အသာ
အမးြေွန်းကိုသိလာလျှင် ငါးမိနစ်အောက်ေတွင်း ခပဿနာကို အခဖရှင်းနိုင်မည်ခဖစ်သည်။” ေဲလ်ဘတ် ေိုင်းစတိုင်း
ကျွန်ုပ်တ့ိရ
ု ရှိအသာ ဗဟုသုတ၏ေသုံးဝင်မှု နှင့် ကျွန်ုပ်တ့ခို ပုလုပ်အသာ အဆာင်ရွက်ြေျေက်မျေား၏ ေကျေုးရှ
ိ ိခြေင်းတို့သည်
ကျွန်ုပ်တအ
ို့ မးအသာ အမးြေွန်းမျေား၏ေရည်ေအသွးအပါ်တွင် မှီတည်သည်။ အမးြေွန်းမျေားသည် အတွ့ဆုအ
ံ ဆွးအနွးရန် နှင့်
ရှာအဖွအတွ့ရှိရန်ေတွက် တံြေါးဖွင့်အပးသည်။ အမးြေွန်းမျေားသည် ဖန်တီးနိုင်စွမ်း နှင့်

ိုးအဖာက်အတွးအြေါ်ခြေင်းတို့ကို

ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းခဖစ်သည်။
ို့အကကာင့်၊ ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေားအမးခြေင်းသည် သင်ယူခြေင်းခဖစ်စဉ် လွယက
် ူအြေျောအမွ့အစခြေင်းေတွက် ေဓိက
ကျွမ်းကျေင်မှုတစ်ြေုခဖစ်သည်။ သင်တန်းကာလေတွင်း ေဖွဲ့လိုက်သင်ယူခြေင်းခဖစ်စဉ်တွင် အစ့စပ်အသြေျောစွာ အဖါ်စပ်
ရုပ်လုံးအဖါ်

ားဖပီး

ားသည့် အမးြေွန်းအမးခမန်းခြေင်းခဖင့် အခြေလှမ်းသစ်မျေားကို စတင်သင့်သည်။ ၎င်းသည် အမးြေွန်း နှင့် ငုတ်လျှုးိ

အနအသာေအခဖမျေားကို သင်တန်းဆရာေဖွဲ့ေတွင်း ေကကိုစစ်အဆးရန် ေသုံးဝင်သည်။

မည်သည်ကအားတကာင်းတသာတမးြွန်းခဖစ်တစသနည်း။
အဗာ့ Vogt နှင့်ေအပါင်းပါမျေား (၂၀၀၃) က ဖရန်ပီအဗး Fran Peavey ၏

ူးခြေားစွာနှိုးဆွအသာ အဖာ်ခပြေျေက်တြေုကို

တင်ခပသည် - “အမးြေွန်းမျေားသည် သအဘဂာအဆးပုံးအပါ်ရှိ ကပ်အနအသာေဖုံးကို စပ်စပ်စုစုဖွင့်ကကည့်ရန်ေသုံးခပုအသာ

အမာင်းတံတြေုနှင့် ေလားသဏ္ဌာန်တူသည်။ […] ေကယ်၍ ကျွန်ုပ်တမ
ို့ ှာ အမာင်းတံတုိတြေုရှိလျှင် ေဖုံးကို ဟရုံမျှသာ
ဖွင့်နိုင်မည်။ သို့အသာ် ကျွန်ုပ်တ့ိမ
ု ှာ အမာင်းတံရှည်တြေု သို့မဟုတ် ပို၍ေားမာန်ေခပည့်ရှိအသာအမးြေွန်းရှိပါက ပို၍
ကျေယ်ကျေယ်ဖွင့်နိုင်ဖပီး ေအကကာင်းေရာမျေားကို ေမှန်တကယ်အမွှအနှာက်နိုင်မည်ခဖစ်သည်။ […] မှန်ကန်အသာအမးြေွန်းကို
ေသုံးခပုဖပီး နက်နက်နဲနဲတူးအဆွပါက ဖန်တီးနိုင်အသာေအခဖေားလုံးကို အမွှအနာက်အပါ် ွက်လာအစနိုင်သည်။”
ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းတြေု၏ ဝိအသသလက္ခာဏာမျေားကို သင်သည် ြေျေက်ြေျေင်းမသိဘဲရှိအနစဉ် လက္ခာဏာတြေုကို
မှတ်မိရန်မှာ တကယ်အတာ့ လွယက
် ူလှသည်။ ဉပမာေားခဖင့်၊ သင်သည် အမးြေွန်းမျေားကို တစ်မှတစ်ဆယ်

ိ (တစ်ဆယ်

သည် ေခမင့်ဆုံေမှတ်) ေမှတ်အပးသည့် ဒိုင်တစ်ဉီးခဖစ်ြေဲ့ပါက အောက်ပါအမးြေွန်းမျေားကို သင်မည်ကဲ့သို့ ေမှတ်အပး
မည်နည်း။

4

1.

ဘယ်ေြေျေန်ိ ရှိဖပီးလဲ?

2.

အရြေျေုးဖပီ
ိ းဖပီလား?

ဤစာသားေမျေားစုကို Vogt, Eric E., Juanita Brown & David Isaacs (2003) မှ ဆီအလျော်အောင် ခပင်ဆင်
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ားသည်။

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

3.

မအတွးအတာရအသးတဲ့ မည်သည့်ခဖစ်နိုင်အခြေအတွ ရှိဆဲလဲ။

4.

ကျေင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခဖစ်ရန်ဆိုတာ ဘာကိုဆလ
ို ိုတာလဲ။

အဗာ့ Vogt နှင့်ေအပါင်းပါမျေား (၂၀၀၃) သည် ယဉ်အကျေးမှုနယ်ပယ်ေသီးသီးတွင် ဤသို့အသာအမးြေွန်းမျေားကို စမ်းသပ်
အမးခမန်းြေဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ယဉ်အကျေးမှုကွဲခပားကကအသာ်လည်း အမးြေွန်း ၁ နှင့် ၂ တိက
ု့ ို ေားနည်းသည့်အမးြေွန်း
ေခဖစ်လည်းအကာင်း အမးြေွန်း ၃ နှင့် ၄ ကို ပို၍ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေားေခဖစ် တညီတညွတ်တည်း ေကဲခဖတ်
ကကအကကာင်း အတွ့ရှိြေဲ့ရသည်။ ရှင်းလင်းစွာပင်သိလိုက်ရသည်မှာ၊ ေားအကာင်းအသာ အမးြေွန်းမျေားသည် နယ်နိမိတ်
မျေားစွာကို အကျော်ခဖတ်ြေဲ့အသာ အမးြေွန်းမျေားခဖစ်ကကသည်။
ေကျေဉ်းရုံးေအနခဖင့်၊ ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေားသည် 


နားအ

ာင်သူတွင် သိလိုစိတ်ကို ခဖစ်အပါ်အစသည်

င်ဟပ်အခပာဆိုခြေင်းကို နှိုးဆွအပးသည်



ေအတွးလှုံ့အဆာ်အပးသည့် အမးြေွန်းမျေားခဖစ်သည်



ဖုံးကွယအ
် နအသာ ယူဆြေျေက်မျေားကို အပါ်



ဖန်တီးနိုင်စွမ်း နှင့် ခဖစ်နိုင်အခြေေသစ်မျေားကို ဖိတ်အြေါ်သည်



စွမ်းေား နှင့် အရှ့ဆက်လှုပ်ရှားမှုကို ခဖစ်အစသည်



ောရုံစိုက်မှုကို လမ်းအကကာင်းအပးဖပီး စုံစမ်းခြေင်းကို ေအလးေနက်ရှိသည်



သင်တန်းသားမျေားနှင့်ေတူရှိသည်



နက်နက်နဲနဲေဓိပ္ပါယ်ကို



အနာက်

ွက်လာအစသည်

ိအတွ့သည်

ပ်အမးြေွန်းမျေားကို နှိုးဆွအပးသည်

အားတကာင်းတသာတမးြွန်းများ၏ ဗိသုကာတည်တဆာက်ြုံ
ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေားခပုလုပ်ခြေင်းေအခြေြေံဗိသုကာပုံစံကို နားလည်သအဘာအပါက်ခြေင်းသည် ေဓိကကျေအသာ
ပံ့ပိုးဦးအဆာင်ခြေင်းကျွမ်းကျေင်မှုတစ်ြေုခဖစ်သည်။ ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေားခဖစ်ရန် ရှုအ

ာင့်ဘက် ၃ ဘက်ရှိသည် -

တည်အဆာက်ခြေင်း၊ နယ်ပယ် နှင့် ယူဆြေျေက်မျေားခဖစ်သည်။

ပ

မရှုအ

ာင့် - အမးြေွန်းတည်အဆာက်ခြေင်း

အမးြေွန်းတစ်ြေု၏ ဘာသာအဗဒေရတည်အဆာက်ပုံသည် ကျွန်ုတု့၏
ိ စိတ်မျေားကို ဖွင့်အပးခြေင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုတု့ိ

ည့်သွင်း

စဉ်းစားနိုင်သည့် ခဖစ်နိုင်အခြေမျေားေား နည်းပါးသွားအစခြေင်းတို့တွင် ေအရးကကီးအသာ ကွဲခပားခြေားနားမှုကို ခဖစ်အစနိုင်သည်။
မှား/မှန် အမးြေွန်းလား။ တစ်ြေုြေုကိုအရွးြေျေယ်ရအသာအမးြေွန်းလား။ ေအမးစကားလုံးအတွခဖစ်အသာ မည်သူ၊ မည်သည်၊
မည်ကဲ့သို့ စသည့်တု့န
ိ ှင့်စအသာ အမးြေွန်းလား။
မည်သူ၊ မည်သည်
မည်သည့်ေြေျေန်ိ ၊ မည်သည့်အနရာ၊ မည်သည့်ေရာ
ေဘယ်အကကာင့်၊ မည်သို့။
အပျောစ
် ရာေအနခဖင့် ဤေအမးစကားလုးံ မျေားကို
ေင်ေားနည်းရာမှမျေားရာသို့ပိရမစ်ပုံတစ်ြေု

ဲတွင်

ားကကည့်ပါ။

မျေားစွာမစဉ်းစားပါနှင့်။ သင်၏ပင်ကိုဉာဏ်ကို ေသုံးခပုပါ။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

အဗာ့ Vogt နှင့်ေအပါင်းပါမျေား (၂၀၀၃) က အမးအသာေြေါ လူေမျေားစုသည် ေအမးစကားလုံးမျေားကို ပို၍ေားအကာင်းရာမှ
ပို၍ေားနည်းရာသို့ အောက်ပါေတိုင်း ေဆင့်သတ်မှတ်ကကသည် -

ပိရမစ်ပုံ

ိပ်ပိုင်းသို့ တက်သွားအသာ စကားလုးံ မျေားကိုေသုံးခပုခြေင်းခဖင့် ကျွန်ုတု့ိ အမးြေွန်းမျေားစွာေား ပိုမိုေားအကာင်းရန်

ခပုလုပ်နိုင်သည်။
ဉပမာေားခဖင့် အောက်ပါေစီေစဉ်ကို စဉ်းစားကကည့်ပါ 

သင့်နိုင်ငံရှိ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သင်အကျေနပ်ပါသလား။



သင့်နိုင်ငံရှိ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ေြေျေန်ိ တွင် သင်အကျေနပ်မှုေရှိဆုံးနည်း။



သင့်နိုင်ငံရှိ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည်က သင်အကျေနပ်မှုေရှိဆုံးနည်း။



သင့်နိုင်ငံရှိ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေတက်၊ ေကျေမျေား ရှိအနြေဲ့သည်မှာ ေဘယ်အကကာင့်နည်း။

ေစတွင် လွယက
် ူအသာ “မှား/မှန်”အမးြေွန်းမှ ေဆုံးတွင် “ေဘယ်အကကာင့်” အမးြေွန်းသို့ တက်သွားသကဲ့သို့ အမးြေွန်းမျေား
သည် ပို၍

င်ဟပ်စဉ်းစားအတွးအတာခြေင်း နှင့် ပိုမိုအလးနက်အသာအခပာဆိုခြေင်းေဆင့်တက
ို့ ို လှုံ့အဆာ်အပးရန် ဦးတည်

လာသည်ကို သင် သတိခပုမိမည်ခဖစ်သည်။ သို့အသာ်၊ “ေဘယ်အကကာင့်” အမးြေွန်းကို အသြေျောစွာခပုလုပ်ြေဲ့ခြေင်းမှတပါး
လူမျေား သည် စုံစမ်းစစ်အဆးအသာစိတ်ခဖင့် ဆက်လက်ရန်

က် ေအခဖကို မှန်ကန်အကကာင်းခပသရန် ကကိုးစားကကသခဖင့်

၎င်းသည် ြေုြေံကာကွယအ
် သာတုခံ့ ပန်မက
ှု ို ေလွယ်တကူ နိုးဆွအစနိုင်သည်။ ဉပမာေားခဖင့် “သင် အတွးအနသည်ကို ကျွန်ုပ်
ေား ေဘယ်အကကာင့် တိတက
ိ ျေကျေမအခပာနိုင်ရသနည်း” သို့မဟုတ် “သင် ေဘယ်အကကာင့်
အမးြေွန်း မျေားသည် တစ်စုံတစ်ဉီးကို ခဖစ်နိုင်အခြေေသစ်မျေားကို ခဖစ်အပါ်ဖွင့်
ေ

ုတ်အပးခြေင်း

ိုကဲ့သို့ ခပုလုပ်ြေဲ့ သနည်း”
က် အပး

ားအသာ ေအန

ားကို ြေုြေံကာကွယရ
် န် သို့မဟုတ် ေတိတ်ကဆုံးခဖတ်ြေျေက်ေြေျေု့ကိ
ိ ု ကျေုးအကကာင်
ိ
းဆင်ခြေင်ရန် ခဖစ်အပါ်အစနိုင်သည်။

အမးြေွန်းသည် ပိရမစ်၏

ိပ်ပိုင်းနားတွင် ရှိအနအသာအကကာင့် အောက်အခြေတွင်ရှိအသာ အမးြေွန်းမျေား

က် ပို၍ေအရးပါသည်

သို့မဟုတ် ပိုမိုဆီအလျော်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သင်တို့၏ ရည်ရွယြေ
် ျေက်ပန်းတိုင်မျေားေအပါ် မူတည်၍ “မှား/မှန်” အမးြေွန်း
တစ်ြေုသည် ေလွန့်ေလွန်ေအရးပါနိုင်သည်။
ဒုတိယရှုအ

ာင့် - အမးြေွန်းတစ်ြေု၏နယ်ပယ်

သင့်အမးြေွန်းမျေားကို ေားအကာင်းရန်ခပုလုပ်သကဲ့သို့၊ အမးြေွန်းမျေားကို သင်ေလုပ်လုပ်အနအသာေအခြေေအန၏ လက်အတွ့
ကျေအသာကန့်သတ်ြေျေက်မျေား နှင့် လိုေပ်ြေျေက်မျေားေတွင်း

ိန်းသိမ်း

ားရန် နယ်ပယ်ကိုမှန်ကန်တိကျေနိုင်သမျှ တိကျေရန်

ရှင်းလင်း၊ ခပုလုပ်ပါ။ အမးြေွန်းနယ်ပယ် ေလွန်ေမင်းြေျေဲ့ကားခြေင်းကို အရှာင်ရှားပါ။ ဉပမာ - “ကျွန်ုပ်တ့ို သမုဒ္ဒရာကို
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

မည်သို့ ေအကာင်းဆုံးစီမံြေန့်ြေွဲမည်နည်း” ဟူအသာအမးြေွန်းသည် ေလွန်ေမင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကာင်းအသာ်လည်း၊
ေနည်းဆုံးအတာ့ ကာလတိုေတွင်း၊

ိအရာက်အသာအဆာင်ရွက်ြေျေက်ကို ခပုလုပ်ရန်မှာ သင်တန်းသားေမျေားစု၏

စွမ်းရည်နယ်ပယ်ခပင်ပတွင် ရှင်းလင်းစွာရှိအနသည်။
တတိယရှုအ

ာင့် - အမးြေွန်းမျေားေတွင်းယူဆြေျေက်မျေား

ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေားအဖါ်
ေအရးကကီးပါသည်။

ုတ်ရန်မှာ၊ ယူဆြေျေက်မျေားကိုသတိခပုလာရန် နှင့် ၎င်းတို့ကို သင့်အလျော်စွာေသုံးခပုရန်

ိုအကကာင့် “ကျွန်ုပ်တ့ို မည်သည်ကို ခပုလုပ်ြေဲ့ဖပီး၊ မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိသနည်း” နှင့် “ကျွန်ုပ်တ့ိုသည်

ခဖစ်ပျေက်ြေဲ့ဖပီးသည်မှ မည်သည်ကို သင်ယူနိုင်ဖပီး မည်သည့် ခဖစ်နိုင်အခြေကို ယြေုအတွ့ခမင်ရ သနည်း” ဟူအသာ အမးြေွန်း
နှစ်ြေု၏ခြေားနားြေျေက်ကို ကကည့်ပါ။ ပ

မအမးြေွန်သည် ေမှားေယွင်း နှင့် ေခပစ်တင်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။ တုခံ့ ပန်အနသူ

မည်သူမဆို ြေုြေံကာကွယစ
် ိတ်ရှိကကမည်ခဖစ်အကကာင်း အသြေျောသည်။ ဒုတိယအမးြေွန်းသည်
ေားအပးဖပီး ပ

မအမးြေွန်း

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းကို

က် သင်ယူခြေင်း နှင့် ပါဝင်သူမျေားေကကား ပူးအပါင်းရွက်ခြေင်းတိက
ု့ ို နှိုးဆွအပးရန် မျေားစွာပိုမို

ခဖစ်နိုင်သည်။

ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေား၏ ရှုအ

ာင့်သုံးြေုကို နားလည်ခြေင်း နှင့် သတိရှိစွာ

ည့်သွင်းစဉ်းစားခြေင်းေားခဖင့်၊

ကျွန်ုပ်တ့ိအ
ု မးအသာ အမးြေွန်းမျေား၏ေင်းေားကို တိုးတက်အစနိုင်ဖပီး၊ ေကျေုးရလဒ်
ိ
တစ်ြေုေအနခဖင့် ေနာဂတ်ကို ကူညီ
ပုံအဖါ်သည့် ကျွန်ုပ်တ့ိ၏
ု

ိုးဆေါက်ရန်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်အစသည်။ မည်သည့်စွမ်းရည်ေသစ်နှင့်မဆို ေအကာင်းဆုံး

ဆရာသည် ေအတွ့ေကကုံသည်ခဖစ်ဖပီး ေအတာ်ဆုံးနည်းခပသည် အကကာင်းကျေုးသိ
ိ ခမင်တတ်အသာနားအ

ာင်သူခဖစ်သည်။

သင့်အမးြေွန်းမျေား၏ေင်ေား တိုးတက်အစခြေင်းနှင့်ေတူ လက်အတွ့စမ်းသပ်ရန် နှင့် သင်ရရှိအသာ သက်အရာက်မှုကို
ကကည့်ရရ
ှု န် ကျွန်ုပ်တ့ို တိုက်တွန်းပါသည်။
ဉပမာ - ေအရးကကီးအသာေစည်းေအဝးတစ်ြေု သို့မဟုတ် စကားအခပာဆိုမှုတစ်ြေု မတိုင်မီ၊ ကကိုတင်၍ လုပ်အဖာ်ကိုင်ဖက်
တစ်ဉီးနှင့် မိနစ်ေနည်းငယ်ေြေျေန်ိ ယူဖပီး အြေါင်းစဉ်နှင့်ကိုက်ညီအသာအမးြေွန်မျေားကို ြေျေအရးပါ။ ၎င်းတိ၏
ု့ စွမ်းေားေအနခဖင့်
ေဆင့်မျေားကို သတ်မှတ်ပါ။ ေ
ေခြေားအသာအမးြေွန်းမျေား

က်အဖါ်ခပပါ ရှုအ

က် ပိုမို၍ ခပင်း

ာင့်သုံးြေုေား ကိုးကားလျှက် အမးြေွန်းေြေျေု့သည်
ိ
ေဘယ့်အကကာင့်

န်အသာစိတ်ဝင်စားမှုကို နှိုးဆွအပးသည်ဆိုအသာေြေျေက်ကို သင် အတွ့ရှိ

နိုင်သလား ကကည့်ပါ။ အမးြေွန်းတည်အဆာက်ပုံ နှင့် နယ်ပယ်အခပာင်းလဲမှုခပုလုပ်ဖပီး

ိုသို့ ေအခပာင်းေလဲမျေား ခပုလုပ်

ခြေင်းသည် အမးြေွန်းဉီးတည်ြေျေက်ကို မည်သိအ
ု့ ခပာင်းလဲသွားသည်ကို ြေံစားသိရှိအစရန် စမ်းသပ်မှုခပုလုပ်ပါ။ သင့် အမးြေွန်း
မျေားတွင်ခမုပ်အနအသာ ယူဆြေျေက်မျေားကို စစ်အဆးခဖစ်အောင် စစ်အဆးဖပီး သင်၏စူးစမ်းမှုရှာအဖွမှုကို ကူညီသလား
သို့မဟုတ် အနှာင့်အနှးအစသလား စစ်အဆးပါ။
အမးြေွန်းအကာင်းတစ်ြေုေခဖစ် ဗိသက
ု ာပုံစံ
ရှိအနသည်မှာ သင်၏ သအဘာ
နားအ

ည့်သွင်းစဉ်းစားခြေင်း ေအကကာင်းေရာမျေားပုံစံမျေားေားလုးံ ၏ေ

က်တွင်

ားခဖစ်သည်။ သင်၏ကိုယပ
် ိုင်ခဖစ်တည်မှုေအခြေေအန နှင့် သင်မည်ကဲ့သို့ အခပာဆို၊

ာင်ခြေင်းေအပါ် ောရုံစိုက်

ားခြေင်းသည် ယုကံ ကည်စိတ်ြေျေရအသာ ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူတစ်ဉီး ခဖစ်လာရန် ကူညီသည်။

သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ေယူေဆမျေား၊ တုခံ့ ပန်မှုမျေား၊ စိတ်ပူပန်ကျေဉ်းကျေပ်မှုမျေား၊ ေအခြေေခမစ်မရှိအသာ ေစွဲေလမ်းမျေားနှင့်
ြေန့်မှန်းအခြေအဖါ်

ုတ်ခြေင်းမျေားကို သတိခပုပါ။ ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းအမးရန် သင်သည် ေအခဖနှင့်ပတ်သက်၍

အလးအလးနက်နက် ပွင့်လင်းရန်၊ စိတပ
် ါဝင်စားရန်၊ သိလိုစိတ်ခပင်းခပရန် လိေ
ု ပ်သည်။ ၎င်းကို ေက်ဂါ အိတ်ြျ် ရှိန်း
Edgar H. Schein (၂၀၀၆) က “ေညတရ စုံစမ်းစစ်အဆးခြေင်း” ဟု အြေါ်သည်။
ပိုမိုအကာင်းမွန်အသာအမးြေွန်းမျေားကို မည်ကဲ့သို့ အဘာင်သွင်းနိုင်သနည်း။
ေားအကာင်းအသာအမးြေွန်းမျေားကိုအဘာင်သွင်းရန် သင့က
် ိုယ်သင်အမးနိုင်အသာ အမးြေွန်းေြေျေု့ိ ခဖစ်ပါသည် 

အမးြေွန်းသည် ၎င်းကိုစူးစမ်းရှာအဖွကကမည့် သူတို့၏ လက်အတွ့ဘဝ၊ လက်အတွ့ေလုပ်နှင့် ဆက်စပ်အနပါသလား။



စစ်မှန်အသာအမးြေွန်းတစ်ြေုလား - ကျွန်ုပ်တ့ို ေမှန်တကယ်ပင် ေအခဖကိုမသိအသာ အမးြေွန်းတစ်ြေုလား။



အမးြေွန်းေား မည်သည့် “ေလုပ်” ကို လုပ်အစြေျေင်သနည်း။ အမးြေွန်းက ၎င်းကိုစူးစမ်းရှာအဖွမည့် သူမျေားတွင်
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မည်သို့အသာ အခပာဆိုခြေင်းမျေား၊ ေဓိပ္ပာယ်မျေား နှင့် ြေံစားြေျေက်မျေား၊ နှိုးဆွအပးဖွယ်ရှိသည်ဟု အတွး


င်

ား သနည်း။

အမးြေွန်းသည် ေယူေဆေသစ်/ြေံစားြေျေက်ေသစ်ကို ဖိတ်အြေါ်နိုင်အခြေရှိသလား။ ၎င်းသည် မှတ်မိနိုင်ရန် နှင့်
ဆီအလျော်မှုရှိရန် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသလား - တုခံ့ ပန်မှုေသစ်တင်ခပရန် လုံအလာက်အသာ ခြေားနားမှုရှသ
ိ လား။



အမးြေွန်းတည်အဆာက်ရာတွင် မည်သည့် ယူဆြေျေက်မျေား နှင့် ယုကံ ကည်မှုမျေားကို ခမှုပ်

ားသနည်း။



အမးြေွန်းသည် အမျှာ်လင့်ြေျေက်၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြေင်း၊ ကတိခပုခြေင်း၊ ဖန်တီးနိုင်အသာအဆာင်ရွက်ြေျေက် နှင့် ခဖစ်နိုင်အခြေ
ေသစ်မျေားကို ခဖစ်အပါ်အစနိုင်အခြေရှိသလား သို့မဟုတ် ေတိတ်မှခပဿနာ နှင့် ေတားေဆီးမျေားေအပါ် ောရုံစိုက်မှု
တိုးပွားလာအစနိုင်သလား။



အမးြေွန်းသည် ကနဉီးအမးြေွန်းေား စူးစမ်းရှာအဖွခြေင်းအကကာင့် အမးြေွန်းေသစ် နှင့် ခြေားနားအသာအမးြေွန်းမျေား
ွက်အပါ်တင်ခပလာရန်ေတွက် အနရာြေျေန်

ားပါသလား။

ေရင်းေခမစ် - Vogt, Eric E., Juanita Brown & David Isaacs (2003)

ဇယား ၁ - ကာလေားလုံးေတွက် အမးြေွန်းမျေား

ကာလအားလုံးအတွက်တမးြွန်းများ*
သင်၏အတခြအတနတြါ် စုတြါင်းေရုစိုက်မှုအား အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအတွက် တမးြွန်းများ 

ေကယ်၍ အခဖဆိုြေဲ့ပါက (သင့်ေအခြေေအန)၏ ေနာဂတ်ကို မည်သည့်အမးြေွန်းက ခြေားနားမှုေရှိဆုံး ခပုလုပ်နိုင်ြေဲ့
သနည်း။



(သင့်ေအခြေေအန)နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည်က သင့်ေတွက်ေအရးကကီး၍ မည်သည့်ေတွက်အကကာင့် သင်က
ေအလးေနက်

ားသနည်း။



ဤစုံစမ်းစစ်အဆးမှုဆီသို့ သင်/ကျွန်ုပ်တ့ိက
ု ို မည်သည်က ဆွအ
ဲ ြေါ်သနည်း။



ဤအနရာမှာ ကျွန်ုပ်တ့ိ၏
ု ရည်ရွယ်ြေျေက်သည် မည်သည်ခဖစ်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တ့ို၏ ေအကာင်းဆုံး ကျေုးစားေား
ိ
မှု၏ ေမှန်တကယ်

ုတ်

ိုက်တန်အသာ ပိုမိုအလးနက်သည့် ခပုလုပ်ရန်ကကံရွယြေ
် ျေက် (ကကီးမားအသာ “ေဘယ်အကကာင့်

နည်း”)သည် ေဘယ်နည်း။


(သင့်ေအခြေေအန)တွင် သင် မည်သည်ေြေွင့်ေလမ်းမျေားကို ခမင်နိုင်သနည်း။



(သင့်ေအခြေေအန)နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တ့ို ယြေု



(သင့်ေအခြေေအန)တွင် ေကျေပ်ရိုက်ခြေင်းမျေား/ေြေွင့်ေလမ်းမျေားမှာ မည်သည့်တို့ခဖစ်သနည်း။



ဤအနရာမှာ (သင့်ေအခြေေအန)နှင့်ပတ်သက်၍ အတွးအတာရာတွင် ကျွန်ုပ်တ့သ
ို ည် မည်သည့် ေယူေဆမျေားကို

ိ မည်သည်ကိုသိရသနည်း/သင်ယူရန် လိုေပ်အနအသးသနည်း။

စမ်းသပ်စစ်အဆးရန် သို့မဟုတ် စိန်အြေါ်ရန် လိုသနည်း။


ကျွန်ုပ်သက်ဝင်ယကုံ ကည်မှု

က် ေလွန်ခြေားနားအသာသက်ဝင်ယကုံ ကည်မှုေမျေုးမျေ
ိ ုးရှ
ိ ိသည့် တစ်စုံတစ်အယာက်က

(သင့်ေအခြေေအန)နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည်ကို အခပာမည်နည်း။
စိတ်ကူးများကို ဆက်သွယတ
် ြးခြင်းနှင့် နက်နက်နဲနဲသိရန
ှိ ားလည်မှုကို ရှာတဖွခြင်းအတွက် တမးြွန်းများ 

မည်သည်က ရုပ်လုံးအပါ်လာသနည်း။ အဖာ်ခပ

ားအသာ

င်ခမင်ြေျေက်ေမျေုးမျေ
ိ ုးအောက်
ိ
တွင် သင်မည်သည်ကို

ကကားအနရပါသနည်း။


စားပွဲ၏ေလယ်တွင်ရှိသည်မှာ ေဘယ်နည်း။



ဤအနရာမှာ သင့်ေတွက် မည်သည့်ေရာ

ွက်အပါ်လာသနည်း။ သင် မည်သည့် ဆက်သွယ်အရးေသစ်မျေားကို

ခပုလုပ်အနသနည်း။


သင်ကကားြေဲ့ရသည်မှ မည်သည်က သင့်ေတွက် စစ်မှန်အသာေဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။ မည်သည်က သင့်ေား ေံ့ေားသင့်
အစြေဲ့သနည်း။ မည်သည်က သင့်ေား စိန်အြေါ်ြေဲ့သနည်း။



ဖပီးြေဲ့သည်ေ

ိ ဤပန်းြေျေကားတွ
ီ
င် မည်သည့်ေရာသည် အပျောက်ဆုံးအနသနည်း။ ကျွန်ုပ်တ့ို မခမင်အသာေရာမှာ

ေဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တ့ို ပိုမိုနားလည်ရန် မည်သည်ကို ရှင်းခပရန်လိုေပ်သနည်း။


ယြေုေြေျေန်ိ ေ

ိ သင်၏/ကျွန်ုပ်တ့ိ၏
ု ေဓိက သင်ယခူ ြေင်း၊ နက်နက်နဲနဲသိရှိနားလည်မှု၊ သို့မဟုတ်
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ရှာအဖွအတွ့ရှိမှုတို့သည် ေဘယ်နည်း။


ကျွန်ုပ်တ့ိခု ပုလုပ်ရန်လိုေပ်အသာ အနာက်ေအတွးေအြေါ်ေဆင့်သည် ေဘယ်နည်း။



ေကယ်၍ ပိုမိုနက်နဲအသာ နားလည်မှု/ရှင်းလင်းမှုအရာက်ရှိရန် မခဖစ်လာအသးအသာ တစ်စုံတစ်ရာရှိြေဲ့ပါက
မည်သည့်ေရာခဖစ်မည်နည်း။

တရှ့သိုတ
့ ရွ့လျားမှုဖန်တီးတြးတသာ တမးြွန်းများ 

ဤကိစအ
္စ အပါ်တွင် အခပာင်းလဲမှုဖန်တီးရန် မည်သည်ကခပုလုပ်သနည်း။



(သင့်ေအခြေေအန)နှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ကို/ကျွန်ုပ်တ့က
ို ို ေခပည့်ေဝအဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ေင်ေားရှိအစရန် မည်သည်က
ခဖစ်အစြေဲ့သနည်း။



ဤအနရာတွင် မည်သည့်ေအကကာင်းကိစခ္စ ဖစ်နိုင်ဖပီး မည်သူက ဂရုစိုက်သနည်း။ (“ဤအနရာတွင် မည်သည်ကမှားဖပီး
မည်သူက တာဝန်ရှိသနည်း” ဟုအမးခမန်းခြေင်း

က်)



မည်သည်က ကျွန်ုပ်တ့ို၏ လတ်တအလာောရုံစူးစိုက်မှု အရှ့သို့သွားရန် လိုေပ်သနည်း။



ကျွန်ုပ်တ့ိအ
ု ောင်ခမင်မှုသည် ောမြေံြေျေက်ေခပည့်ေဝရြေဲ့ပါက မည်သည့် ရဲရင့်အသာအခြေလှမ်းကို ကျွန်ုပ်တ့ို အရွးြေျေယ်
မည်နည်း။



အနာက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းရန် ကျွန်ုပ်တ့ိေ
ု ြေျေင်းြေျေင်း မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးအပးနိုင်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တ့ိုတစ်ဦးြေျေင်းက
မည်သည့်



ူးခြေားအသာပါဝင်အ

ာက်ပံ့မှုကို ခပုလုပ်အပးနိုင်သနည်း။

ကျွန်ုပ်တ့ိလ
ု မ်းအကကာင်းအပါ် အရာက်ရှိလာနိုင်သည့် စိန်အြေါ်မှုမျေားမှာ ေဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့ေား ကျွန်ုပ်တ့ို မည်ကဲ့သို့
ကကုံအတွ့နိုင်နည်း။



ေကယ်၍ ယအန့စတင်နိုင်ြေဲ့လျှင် မည်သည့်စကားအခပာဆိုခြေင်းက (သင့်ေအခြေေအန)၏ ေနာဂတ်ေတွက်
ခဖစ်နိုင်အခြေေသစ်မျေားဖန်တီးြေဲ့သည့် နည်းလမ်းေတိုင်း ပျေ ံ့နှံ့သွားနိုင်အစသနည်း။
(သင့်ေအခြေေအန)၏ ေနာဂတ်ကို ေခြေားနားဆုံး ခပုလုပ်နိုင်ြေဲ့သည့် မည်သည့် မျေုးအစ့
ိ ကို ယအန့ ကျွန်ုပ်တ့ို



ေတူတကွ စိုက်ကကမည်နည်း။
* ေရင်းေခမစ် - Vogt, Eric E., Juanita Brown & David Isaacs (2003)

၄.၃။ တက်ကကတသာနားတ
နားအ

ာင်ခြင်း - အဓိကမူလအတခြြံ ၅ ရြ်

ာင်ခြေင်းသည် သင်တန်းဆရာတစ်အယာက် ရှိ

သို့မဟုတ် သူမ မည်မျှအကာင်းမွန်စွာနားအ

ားရမည့် ေအရးေကကီးဆုံး ကျွမ်းကျေင်မှုတစ်ြေု ခဖစ်သည်။ သူ

ာင်ခြေင်းသည် သင်တန်း

ိအရာက်မှုမျေားေအပါ် နှင့် သင်တန်းသားမျေားနှင့်

ဆက်ဆံအရး ေရည်ေအသွးေအပါ် ေဓိကသက်အရာက်မှုရှိသည်။
တက်ကကအသာနားအ

ာင်ခြေင်းတွင် မူလေအခြေြေံ ၅ ရပ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ေားလုံးသည် သင်တန်းဆရာမျေားက ေခြေားသူ

အခပာသည်ကို ကကားရဖပီး ေခြေားသူက သူတိမ
ု့ ည်သည်ကိုအခပာသည်ေား ဆရာမျေားကကကားအနရသည်ကို သိရှိအကကာင်း
အသြေျောအစရန် ကူညီအပးသည်။

၁ - အာရုံစုက
ိ ်ြါ၊ စာနာစိတ်ခဖင့်နားတ

ာင်ြါ

အခပာအနသူကို မမှိတမ
် သုန်ောရုံစိုက်ပါ။ သတင်းစကားကို ေသိေမှတ်ခပုပါ။ စကားအခပာမဟုတ်အသာ ဆက်သွယ်အရး
သည်လည်း ကျေယအ
် လာင်စွာ “အခပာ” အကကာင်း ေသိေမှတ်ခပုပါ။ အခပာသူေား တည့်တည့်ကကည့်ပါ။


ပတ်ဝန်ကျေင်အကကာင့် စိတ်ေအနှာင့်ေယှက်ခဖစ်ရခြေင်းမှ အရှာင်ရှားပါ။



အဟာအခပာသူ၏ ကိုယ်လက်ေမူေရာခဖင့်အခပာကကားခြေင်းကို “နားအ



ေဖွဲ့ဖွဲ့နားအ

ာင်”ပါ။

ာင်အနြေျေန်ိ တွင် အဘးလူနှင့်စကားအခပာခြေင်းမျေားကို အရှာင်ရှားပါ။
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၂ - သင်နားတ

ာင်တနတ ကာင်းခြသြါ



သက်အတာင့်သက်သာနှင့် ေြေျေန်ိ ခပည့်ရှိအနပါ။



သင့်ောရုံစိုက်ခြေင်းကို သိရှိအစရန် သင့်ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်လက်ေမူေရာခဖင့် စကားအခပာခြေင်း နှင့် ကိုယ်ဟန်ေမူ
ေရာတိက
ု့ ို ေသုံးခပုပါ။



တစ်ြေါတစ်ရံ အြေါင်းညိတ်ပါ။



ခပုံးပါ။ ေခြေားအသာ မျေက်နှာေမူေရာခဖင့် အဖါ်ခပခြေင်းမျေားကို ေသုံးခပုပါ။



သင့် ကိုယ်အနဟန်



“ဟုတ်ကဲ့” “ ောဟား” စသည်တက
ို့ ဲ့သို့ နှုတ်ေားခဖင့် မှတ်ြေျေက်တိုမျေားအပးခြေင်းခဖင့် အခပာသူကို ဆက်လက်

ားကို သတိခပုပါ။ ပွင့်လင်းဖပီး ဖိတ်အြေါ်အနခြေင်းကို အသြေျောပါအစ။

အခပာဆိုရန် ေားအပးပါ။

၃ - တုံ့ခြန်အကကံခြုပါ
ကျွန်ုပ်တ့ိ၏
ု ကိုယ်အရးကိုယ်တာ စစ်ယမ
ူ ှုမျေား၊ ယူဆြေျေက်မျေား၊ အဝဖန်ဆုံးခဖတ်ခြေင်းမျေား နှင့် သက်ဝင်ယကုံ ကည်မှုမျေားသည်
ကျွန်ုပ်တ့ို ကကားသိရသည်မျေားကို တိမ်းအစာင်း၊

င်အယာင်

င်မှား ခဖစ်အစနိုင်သည်။ နားအ

ေြေန်းကဏ္ဍမှာ မည်သည်ကိုအခပာအနသည်အကကာင်း နားလည်အောင်နားအ
မျေားကို


င်ဟပ်စဉ်းစားရန် နှင့် အမးြေွန်းမျေားအမးခမန်းရန်တက
ို့ ို သင် ခပုလုပ်ရန် လိုေပ်နိုင်သည်။
အခပာသွားြေဲ့သည်ကို စကားအခပခပန်ခြေင်းခဖင့်
အခပာအနသည်မှာ . .” တိသ
ု့ ည် ခပန်လည်



ာင်သူတစ်ဦးေအနခဖင့်၊ သင့်

ာင်ရန်ခဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အခပာသွားြေဲ့သည်

င်ဟပ်စဉ်းစားပါ။ “မိမိကကားအနသည်မှာ . .” နှင့် “သင်

င်ဟပ်စဉ်းစားရန် အကာင်းမွန်အသာနည်းလမ်းမျေား ခဖစ်ကကသည်။

ေြေျေု့ေြေျေ
ိ
က်မျေားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိရန် အမးြေွန်းမျေားအမးပါ။ “ . . ကို အခပာသည့်ေြေါ
ဘာကိုဆလ
ို ိုပါသနည်း”၊ “ဒီလိုဆိုလတ
ို ာပါလား”



အခပာသူ၏ မှတ်ြေျေက်ခပုခြေင်းမျေားကို ေြေါေားအလျော်စွာ ေကျေဉ်းြေျေုပ်မှတ်သားပါ။

၄ - တဝဖန်ဆုံးခဖတ်ခြင်းကို အြျိန်တရွှေ့ဆိင
ု ်းြါ
ကကားခဖတ်အခပာဆိုခြေင်းသည် ေြေျေန်ိ ခဖုန်းခြေင်းခဖစ်သည်။ အခပာသူကို စိတ်ပျေက်အစဖပီး သတင်းစကား ေခပည့်ေဝ
နားလည်ခြေင်းကို ေကန့်ေသတ်ခဖစ်အစသည်။


အခပာသူကို ဖပီးဆုံးအောင် အခပာြေွင့်အပးပါ။



တန်ခပန်ခငင်းြေုံခြေင်းမျေားခဖင့် မအနှာက်ယက
ှ ်ပါနှင့်။

၅ - သင့်တင့်တလျာက်ြတ်စွာတုံ့ခြန်ြါ
တက်တက်ကကကက နားအ

ာင်ခြေင်းသည် ရိုအသအလးစားမှု နှင့် နားလည်မေ
ှု တွက် စံခပခဖစ်သည်။ သင်သည် သတင်း

ေြေျေက်ေလက် နှင့် ခမင်ကွင်းကို ေခမတ်ရအနသည်။ အဟာအခပာသူကို တိုက်ြေိုက်ခြေင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းခဖင့်
ြေျေုးနှ
ိ ိမ်ေရှက်ြေွဲခြေင်းခဖင့် သင် မည်သည်ကိုမျှ

ပ်မခဖည့်နိုင်ပါ။



သင့် တုခံ့ ပန်မှုတွင် နှိမ့်ြေျေပါ၊ ပွင့်လင်းပါ။ ရိုးသားပါ။



သင့်ေယူေဆမျေားကို အလးစားစွာ ရှင်းလင်းအဖါ်ခပပါ။



သူ သို့မဟုတ် သူက အခပာဆိုဆက်ဆံ ြေံရြေျေင်သကဲ့သို့ ေခြေားသူကို အခပာဆိုဆက်ဆံပါ။
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၄.၄။ ြါဝင်တဆာင်ရွက်သင်တန်းစီမြ
ံ န့်ြွဲမှု - ြူးတြါင်းစီမြ
ံ န့်ြွဲမှုတကာ်မတီ
အကျဉ်းတဖါ်ခြြျက်
သင်ရိုးနှင့်ေအခဖမျေားေတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုဖန်တီးရန်၊ အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲကာလေတွင်း ပါဝင်အဆာင်ရွက်မှုသည်၊
ပါဝင်အဆာင်ရွက်နည်းမျေားကို ေသုံးခပုခြေင်း

က် အကျော်လွန်သွားသင့်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားေား တုခံ့ ပန်ေကကံခပု

အပးရန် နှင့် သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပုံအဖါ်အဆာင်ရွက်ရာတွင် တက်ကကအသာေြေန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်အဆာင်ရွက်ရန်
ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီမှတဆင့် သင်တန်းသားမျေားေတွက် ေခပင်ေဆင်တစ်ြေုကို စီစဉ်အပးနိုင်သည်။

အဓိကအေဂါရြ်များ
ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီသည် အန့စဉ်လုပ်ငန်း
အဆာင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည် တစ်အန့တာေတွင်း
မည်သည်တ့ို ခဖစ်ပျေက်ြေဲ့သည်ကို ေြေရာကျေအသာ
ခြေုံငုံသုံး သပ်ခြေင်းကို အဆာင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည်
ဆရာမျေား ေတွက် ေဖွဲ့မှ ပ

မဆုံး တုခံ့ ပန်ေကကံ

ခပုမှုမျေားကိုရရှိရန် ေဖိုးတန်ေြေွင့်ေအရးခဖစ်သည်။
အနာက်တအန့ ေစီေစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းေဆင့်မျေား
သည် အကာ်မတီ၏စဉ်းစားဆင်ခြေင်မှုမျေားေအပါ်
တွင်ေအခြေြေံသည်။ သင်တန်းဆရာမျေား၏ ေဆိုခပု
ြေျေက်ေအပါ် ေအခြေြေံဖပီး၊ အကာ်မတီ သည် အနာက်
တအန့ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ ဆက်လက် အဆာင်
ရွက်ခြေင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်အဆွးအနွး မည်။
ဤေဆင့်တွင် ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု အကာ်မတီဝင်
မျေားအလ၊ သူတ့က
ို အနာက်အန့အလ့ကျေင့်အရးလုပ်
ငန်း စဉ်ေတွက်ပို၍ တာဝန်ယူကကရအလ ခဖစ်မည်။
ဤ

ူးခြေားအသာ သင်ယခူ ြေင်းေအတွ့ေကကုံကို

သင်တန်း သားတိုင်း ရရှိအစနိုင်ရန်ေလို့ငှါ ပူး
အပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု အကာ် မတီ ေဖွဲ့ဝင်ခဖစ်မှုသည်
ေလှည့်ကျေခဖစ်မည်။ သင်တန်းသား ေအရေတွက်
နှင့် သင်တန်းကာလေရ - သုံးဦး

က်မပိုအသာ -

ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီ ေဖွဲ့ဝင်မျေားသည်
တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်တာကာလ

မ်း

အဆာင်ကကရမည်။ သင်တန်း ဆရာ၏ ေလုပ်
ဲ

ဲသို့

ဲဝင်ဝင်စိတ်ဝင်စားခြေင်းကိုလည်း ကမ်းလှမ်းလျှက် အကာ်မတီကို အစတနာေအလျှာက် အဆာင်ရွက်ရန် ေလုပ်တစ်ြေု

ခဖစ်လာရန် သင်ကကိုးစားသင့်သည်။
ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီေဖွဲ့ဝင်မျေားေား သူတို့”တာဝန်”ကျေအန့မျေားတွင် မိမိကျေရာတာဝန်ကို တက်ကကစွာ
အဆာင်ရွက်ကကရန် ဖိတ်အြေါ်သင့်သည်။ ၎င်းသည် ေြေျေန်ိ ေြေျေု့တွ
ိ င် ပူးအပါင်းပံ့ပိုးဦးအဆာင်မှုအပးခြေင်း၊ သတ်မှတြေ
် ျေန်ိ ေတိုင်း
ခဖစ်အစခြေင်း၊ ေဖွဲ့ကို ေားခဖစ်အစခြေင်း နှင့် သင်တန်းသားတစ်ဉီးြေျေင်းစီ၏

င်ခမင်ြေျေက်မျေားအမးခမန်းခြေင်းတိက
ု့ ို လွှမ်းခြေုံ

နိုင်သည်။ အကာ်မတီတွင်ပါဝင်အဆာင်ရွက်အနအသာ ေဖွဲ့ဝင်မျေားေတွက် အကာင်းမွန်အသာအလ့ကျေင့်မှုမှာ ယမန်အန့က
ခပုလုပ်ြေဲ့သည်မျေားကို ပါဝင်ေနှစ်ြေျေုပ်အစခြေင်း နှင့် အန့စဉ်ေစီေစဉ်ကိုတင်ခပခြေင်းခဖင့် အနာက်တစ်အန့ေစီေစဉ်စတင်ရန်
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ခဖစ်သည် (တီဗွီဘြေူးလ် ကိုလည်းကကည့်ပါ)။ စိတ်ပညာေရ၊ ဤအလ့ကျေင့်မှုသည် သင်တန်းအန့တစ်အန့ကို သင်တန်းသား
မျေားက စတင်သလား သင်တန်းဆရာမျေားက စတင်သလား ဆိုသည့် ကကီးစွာအသာခြေားနားမှုကို ခဖစ်အစသည်။

လက်တတွ့အရိြ်အမမက်သဲလွန်စများ
ပ

မပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီ၏ အဆာင်ရွက်မှုသည် အနာက်

သည်။ ပ

မအန့တွင် အစတနာ့ဝန်

ပ်ဖွဲ့စည်းမည့် အကာ်မတီမျေားေတွက် ဥပမာ ခဖစ်အစ

မ်းမျေားအြေါ်ရာတွင် ပုံမှန်ေားခဖင့် ပိုမိုတက်ကကလှုပ်ရှားအသာ ေဖွဲ့ဝင်မျေားက ဦးစွာ

တုခံ့ ပန်ကကသည်။ သင်တန်းဆရာသည် ပ

မအန့တွင် ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီတွင် ေခပုသအဘာအဆာင်သည့် ေဖွဲ့

ဝင်ခဖစ်လာနိုင်သူဟု ြေံစားရသူကို သီးခြေားဖိတ်အြေါ်ခြေင်းမှ အရှာင်ရှားသင့်သည်။
ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီ ေစည်းေအဝးမျေားသည် ေြေျေန်ိ ကကာနိုင်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားက အနာက်အန့ေတွက်
ကကိုတင်ခပင်ဆင်ရန် လုံအလာက်အသာ ေြေျေန်ိ မရမည်ကို စိုးရိမ်အနနိုင်သည်။ သို့အသာ်၊ ေခဖစ်ေပျေက်ကခပသသည်မှာ
ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီေပိုင်းတွင် ေြေျေန်ိ ကိုရင်းနှီးခမှုပ်နှံခြေင်းသည် ပိုမိုပိုင်ဆိုင်မှု ေအနခဖင့်အခပာပါက

င်ရှားအသာ

ေကျေုးေခမတ်
ိ
မျေားကို ရရှမ
ိ ည်ခဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အနာက်တစ်အန့သင်တန်းေစီေစဉ်ကို အဖါ်အဆာင်ရာတွင် သင်တန်း
သားမျေားက တက်ကကအသာ ကဏ္ဍမှပါဝင်ကကသည့်ေြေါတွင် ခဖစ်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားက အကာ်မတီေဖွဲ့ဝင်ဦးအရကို
အလျော့ြေျေ၊ ခဖတ်အတာက်ခြေင်း မခပုသင့်ဘဲ ရှိအနစဉ်တွင် ေကကံအပးခြေင်းမျေားခပုလုပ်ရန် သင်တန်းသားမျေားေား

ပ်တလဲလဲ

ဖိတ်အြေါ်ရန် မလိုအတာ့ပါ။ သူတ့ိုသည် သင်ေကကံအပးသည့် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးနှင့် ေစဉ်အခပအနကကမည်ခဖစ်သည်။

၄.၅။ရုြ်လုံးတဖါ်ခြင်း
အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းသည် ပါဝင်အဆာင်ရွက်ခြေင်းကို ပံ့ပိုအပးသည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် ရုပ်လုံအဖါ်ခြေင်းက အဆွးအနွးမှုမျေား
ကို လူတင
ို ်းေတွက် ပွင့်လင်းခမင်သာရှိအစသည်။
အမာခြေင်း နှင့် အနွအ

ို့ခပင် ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းသည် အပျော်ရွှင်ဖွယ်ခဖစ်သည်။ အပျော်ရွှင်ခြေင်း၊ ရယ်

ွးအသာပတ်ဝန်းကျေင်တို့က ဖန်တီး

ားအသာေြေန်းတစ်ြေုတွင် လူမျေားသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပိုမို

လွယက
် ူစွာ ပွင့်လင်းအဖါ်အရွလာသည်၊ ပိုမိုပါဝင်ကူညီကကသည်၊ ေခပုသအဘာအဆာင်ရွက်ကကသည်။ မခမင်နိုင်သည်ကို ခမင်
နိုင်ရန်ရုပ်လုံအဖါ်ခြေင်းခဖင့် ကျွန်ုပ်တ့ိသ
ု ည် အဖါ်ခပနိုင်၊

ိအတွ့နိုင်၊ နားလည်မှုတွင် အပျောက်ဆုံးအနအသာ ကွင်းဆက်မျေားကို

အတွ့ရှိသည့်တုိင် စိတ်ကူးမျေား နှင့် ဆက်စပ်မှုမျေားကို စူးစမ်းနိုင်ကကဖပီး၊ အနာက်ေဆင့် မည်သည်ကို အဆာင်ရွက်မည်ကို
ေအခမာ်ေခမင်ကကီးစွာ အရွးြေျေယ်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ သတင်းေစေနမျေားကို အပါင်းစပ်ပုံရိပ်ကကီးတစ်ြေုတွင် ဆက်စပ်
သွင်းရန်။

ို့အကကာင့် ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းသည် အတွ့ဆုံအဆွးအနွးခြေင်း နှင့် တုခံ့ ပန်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းမျေားမှ အပါ်

ည့်

ွက်ရရှိလာ

သည်မျေားေား အဖါ်ခပရန် နှင့် လွယက
် ူစွာမျှအဝရန် ကူညီသည်။ ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းသည် စုစည်းမှတဉ
် ာဏ်ေတွက် ခမင်အစရုံ
သာမက အရရှည်တွင် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခြေင်းေတွက် လိုေပ်အသာပါဝင်ေအကကာင်းေရာေားလုးံ ကိုပင် သိမ်းဆည်း
အပးသခဖင့် လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်အသာစင်ခမင့်ေခဖစ် တပ်ဆင်အပးသည်။ ေ

ူးသခဖင့်၊ ပ

မ ပိုင်းတွင် မအခပာမဆို အနကက

သူမျေားေတွက် ပါဝင်လာနိုင်အခြေကို ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းက တိုးတက်အစသည်။

အဓိကလက္ခဏာများ
ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းကို သင်အလျော်အသာနည်းဟန်ခဖင့် ေသုံးခပုခြေင်းတွင် ပါဝင်မက
ှု ိုတုးိ ခမှင့်အစခြေင်းနှင့် မှတဆင့်သင်ယူခြေင်းတို့
ေအနခဖင့်ဆိုရလျှင် ေားသာြေျေက်မျေားစွာ ရှိသည်။


သင်တန်းသားေားလုံေတွက် ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်ပွင့်လင်းခမင်သာမှု တိုးပွားလာအစခြေင်းနှင့် ရလဒ်မျေားခဖင့်
ြေွဲခြေားသတ်မှတ်ရာတွင် သင်တန်းသားမျေားေား ကူညီခြေင်း။
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ပုဂလ
္ဂ ိကအဖါ်ခပြေျေက်မျေားေတွက် ေြေွင့်ေအရးမျေားကို သိသိသာသာ တိုးအစသခဖင့် ခပန်လှန်ဆက်သွယ်
အဆာင်ရွက်ခြေင်းကို တိုးတက်အကာင်းမွန်အစသည်။



နှုတ်ဆတ
ိ ်မှုပိုမျေားအသာ ေဖွဲ့ဝင်မျေားကို သူတ့က
ို ိုယ်တိုင် လွယက
် ူစွာ အခပာဆိုအဖါ်ခပလာရန် ေားအပးခြေင်း



ဆက်သွယ်အရးကို အနှာင့်အနှးအစနိုင်သည်မျေားေတွက် အကကးမုံခပင်ကဲ့သို့ အဆာင်ရွက်အပးခြေင်း ေခငင်းပွားဖွယ်ေခမင်မျေား၊ ပွတ်တိုက်မှုမျေား၊ နားလည်မှုလွဲခြေင်းမျေား။



ေအရးပါသည့်ကိစ္စမျေား နှင့်/သို့မဟုတ် အကကခငာြေျေက်မျေားကို တိုတိုနှင့် ကျေစ်ကျေစ်လစ်လစ်အဖါ်ခပခြေင်းကို
ေားအပးခြေင်း။



သူ/သူမ၏ အဖါ်ခပြေျေက်မျေားကို ၎င်းတို့ေမည်မအဖါ်လိုသူေတွက် ေြေွင့်ေလမ်းအပးခြေင်း။



လူတိုင်းက သူ/သူမ၏ ဦးစားအပးလိုသည်မျေားတွင် ေစက်ေမှတ်ခပခြေင်းခဖင့် ေဖွဲ့တွင်းဦးစားအပးလိုသည်မျေားကို
ေခမန်ဆန္ဒြေံယူမှု ခပုလုပ်အပးခြေင်း။



သင်တန်းဆရာမျေား၏ပိုင်ဆိုင်မှုမျှသာမဟုတ်ဘဲ သင်တန်းသားမျေား၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို အကာင်းမွန်အသာ
ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်း မှတဆင့် ခမှင့်တင်အပးခြေင်း။ ဥပမာ၊ မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင် တင်ခပသည့် ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း
ေားခဖင့်၊ သို့မဟုတ် မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင် သင်တန်းသားမျေား၏ ေခမင်မျေားကို ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းသို့ ဆပါင်းစပ်
ည့်သွင်းရာအနရာ။



နားလည်မှုကို ပံ့ပိုးခြေင်း။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် ကျွန်ုတု့၏
ိ ေကကားောရုံမျှကိုသာမဟုတ်ဘဲ ေခမင်ောရုံကို
လှုံ့အဆာ်အပးသည်။



မှတ်တမ်းတင်ခြေင်းကို ပံ့ပိုးခြေင်း။
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လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ


စတင်သည်နှင့် ေအရးေသားစည်းကမ်းြေျေက်မျေားကို မိတ်ဆက်ပါ (ပုံကိုကကည့်ပါ)။



ေအရာင်မျေား၊ ပုံသဏ္ဌာန်မျေား၊ ေရွယ်ေစားစုံကတ်ခပားမျေားနှင့် ေသုံးခပုသူမျေား ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိရန်
ခပုလုပ်ပါ။



ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းတွင် အနရာနှင့်တည်အဆာက်ပုံ ေသုံးခပုခြေင်းေတွက် သင်ယူခြေင်းေြေွင့်ေလမ်းမျေားအပးပါ။



ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းေရည်ေအသွးနှင့်ပတ်သက်၍ ေဖမဲတမ်းတုခံ့ ပန်ေကကံခပုပါ။



အကာင်းမွန်ဖပီး ဘဝင်ကျေသွားအစအသာ ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းေတွက် စံခပပုံစံေခဖစ် အဆာင်ရွက်ပါ။



ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းကို ေသုံးခပုရာတွင် ဖန်တီးမှုကို ခမှင့်တင်ပါ။
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၄.၆။ အတတွးအတြါ်စိတ်ကူးများ ခဖစ်တြါ်တစခြင်းနှင့် ခြုခြင်တဆာင်ရွက်ခြင်း
အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
ယြေုေဆင့်၏ ရည်ရွယ်ြေျေက်သည် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးသစ်မျေား နှင့် တုခံ့ ပန်မှုေသစ်မျေားကို လျေင်ခမန်စွာရှာအဖွအတွ့ရှိရန်
ခဖစ်သည်။ ေအလးအပးမှုမှာ၊ “မှန်ကန်အသာ” ေအခဖမျေားအတွ့ရှိရန်ေအပါ်တွငမ
် ဟုတ်ဘဲ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား၊
မျေားနိုင်သမျှမျေားစွာ ရရှိရန်ခဖစ်သည်။ လွတလ
် ွတ်လပ်လပ် အဖါ်

ုတ်ရရှိအသာ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားေားလုံးကို

ေမျေုးတူ
ိ ရာေလိုက် ေစုေစည်းခပုလုပ်ရန် လိုေပ်သည်။ အနာက်လုပ်ငန်းစဉ်ေဆင့်တွင် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာစူးစမ်းရန်
ေတွက် တူရာတူရာေကကံဉာဏ်မျေား ေဖွဲ့လိုက်စုစည်

ားသည်မျေားကို ဉီးစားအပးမှုေဆင့်ခပုလုပ်မည်။ ေအတွးေအြေါ်

စိတ်ကူးမျေားကို မည်သိမ
ု့ ည်ပုံ ေအကာင်းဆုးံ အဖါ်ခပမည်တွင် ကွဲလွမ
ဲ ှုမျေားရှိသည် - တစ်ဦးြေျေင်း ကတ်ခပားမျေားအပါ်တွင်
ြေျေအရးခြေင်း၊ “ဆူညံေဖွဲ့မျေား”ဟုအြေါ်ကကအသာ ေဖွဲ့ငယ်မျေားတွင် ကတ်ခပားမျေားအရးခြေင်း၊ သို့မဟုတ် တစ်အယာက်ဖပီး
တစ်အယာက် ဖလစ်ြေျေတ်အပါ်တွင် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားအရးသားရသည့် ြေျေက်ခြေင်းရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းခြေင်း။

အဓိကလက္ခဏာများ
ဉာဏ်ဖွင့်တဆွးတနွးခြင်း - ဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးခြေင်းမှတဆင့် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား ခဖစ်အပါ်လာအစရန်ေတွက် ရုပ်လုံး
အဖါ်ခြေင်းကို ေသုံးခပခြေင်းသည် ေဖွဲ့တွင်ပါသူတိုင်းေတွက် သူ/သူမ၏ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားကိုခပသရန် ေြေွင့်ေအရး
အပးသည်။

ို့အကကာင့် ၎င်းသည် ေနည်းငယ်မျှအသာ - လွှမ်းမိုးအသာအဟာအခပာသူ နှင့် သင်တန်းဆရာက တိုက်ရိုက်ဖိတ်

အြေါ်သူ ေနည်းငယ်မျှ - သူမျေားသာ ပါဝင်ြေွင့်ရနိုင်သည့်ေဖွဲ့ေား နှုတ်ေားခဖင့် အမးခမန်းရသည့် မလွှဲမအရှာင်သာအသာ
ဆိုးကျေုးကိ
ိ ု အရှာင်ရှားသည်။ ဤပါဝင်အဆာင်ရွက်ပုံမျေုးတွ
ိ င် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားခဖစ်အပါ်အစခြေင်းသည် သင်တန်း
သားမျေား၏ ေအတွ့ေကကုံမျေားေား ရုပ်လုံးအဖါ်ခပခြေင်းေလားေလာကို တိုးတက်အစသည်။
ို့အကကာင့် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားခဖစ်အစခြေင်းသည် ေနာဂတ်တွင်ခဖစ်လာမည့် အမးြေွန်းမျေားတွင်သာ ကန့်သတ်
မ

ားဘဲ ြေွဲခြေမ်းစိတ်ခဖာအသာအမးြေွန်းမျေားကိုလည်း လွှမ်းခြေုံ

ားနိုင်သည်။

ို့အကကာင့် ၎င်းသည် ေဓိကေအကကာင်းကိစ္စ

တစ်ရပ်၏ ခြေားနားအသာလက္ခဏာမျေားကို သတ်မှတ်ရာတွင် ေဖွဲ့၌ ေအတွ့ေကကုံမည်မျှရှိသည်ကို ခပသမည်။ ေအတွး
ေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား ခဖစ်အစခြေင်းသည် ခပုခပင်အဆာင်ရွက်ခြေင်းသို့ ဦးတည်သင့်သည်။ သင် ေကျေယ်ြေျေဲ့အဆွးအနွးလိုသည့်
အကကညာြေျေက် သို့မဟုတ် အမးြေွန်းမျေားနှင့် စတင်ဖပီးလျှင် “ေဆုံးေခဖတ်မအပးရ”၊ “တစ်ကကိမ်လျေင် တစ်ဦးသာ အခပာပါ”
ကဲ့သို့အသာ စည်းကမ်းမျေားကို သတ်မှတ်အပးပါ။ ကအမာက်ကမ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားကိုလည်း ေားအပးပါ။ ေအတွး
ေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားကို ကတ်ခပားမျေား (သို့မဟုတ် အကာ်ပါစာရွက်ငယ်မျေား) ေအပါ်တွင်အရးသားဖပီးအနာက် ဘုတ်ခပားတစ်ြေု
အပါ်တွင် ပင်ေပ်ခဖင့်စိုက်တွယ်၍ ေြေန်းတွင်းရှိသူေားလုံးေတွက် ခမင်သာအောင် ခပုလုပ်ပါ။ ေမျေုးတူ
ိ စစ
ု ည်းခြေင်းကို သင်
ကကိုတင်အခပာခပ

ားနိုင်သည်။ ၎င်းကို သင်တန်းဆရာ/ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူ သို့မဟုတ် သင်တန်းသားမျေားကိုယ်တိုင် ခပုလုပ်

နိုင်သည်။ ေြေျေု့အသာ
ိ
ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားသည် ေစုေစည်းမျေားကို “ဖွဲ့စည်းခြေင်း” မခပုမီ ရှင်းလင်းခပရန် လိုေပ်
နိုင်သည်။ ပုံမှန်ေားခဖင့် ေစုေစည်းမျေားသည် အနာက်ေဆင့်လုပ်ငန်းသို့ဆက်ရန် လုံအလာက်အသာ “ေအဆာက်ေေုံ”
မအ

ာက်ပံ့ပါ။

ို့အကကာင့်၊ အရှ့ဆက်အဆာင်ရွက်သွားရန်ခဖစ်သည့် ဦးအရကန့်သတ်

ေဆုံးသတ်ရန်ေတွက် ဦးစားအပးမျေားသတ်မှတ်ခြေင်းကို အ

ားအသာ အြေါင်းစဉ်/ခပဿနာမျေားခဖင့်

ာက်ြေံေကကံခပုသည်။ ဦးစားအပးမြေံရအသာ ေအကကာင်းကိစ္စ

မျေားသည် ေလိုေအလျောက် အပျောက်ကွယသ
် ွားမည်မဟုတ်အကကာင်း ရှင်းလင်းစွာ အကကညာရန်ေအရးကကီးသည်။ ၎င်းတို့ကို
အဆွးအနွးပွဲ၏ အနာက်ပိုင်းေဆင့်တွင် စဉ်းစားြေံရနိုင်သည်။
ဆူညံအဖွဲ့များ။ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား ခဖစ်အပါ်ခြေင်းေတွက် ခြေားနားအသာဖွဲ့စည်းပုံသည် “ဆူညံေဖွဲ့မျေား” ဟု
အြေါ်သည့်ေဖွဲ့မျေား ဖွဲ့စည်းလုပ်အဆာင်ခြေင်းခဖစ်သည်။ မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင် သီးသန့်အမးြေွန်းကို ြေဏတာအဆွးအနွးရန်
ေဖွဲ့ဝင် ၂ မှ ၄ ဦးပါဝင်အသာ ေဖွဲ့ငယ်မျေား -

ိုင်ြေုံမျေားကို အရွှ့လိုက်ခြေင်းမျှခဖင့် - ြေွဲ

ုတ်ပါ။ ေဖွဲ့ငယ်တစ်ြေုြေျေင်းက

“ဆူဆူညံညံ” အဆွးအနွးကကသခဖင့် ေြေန်းသည် ေလျေင်ေခမန်ပင် ဆူညံသံမျေားခဖင့် ခပည့်သွားသည်။ ပုံမှန်ေားခဖင့်
“ဆူညံေဖွဲ့မျေား” သည် မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင် ကတ်ခပားနည်းငယ်တင်ခပရန် သအဘာတူကကမည်။ “ဆူညံေဖွဲ့မျေား” သည်
ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားခဖစ်အပါ်ခြေင်းေတွက် အရွးြေျေယ်စရာတစ်ြေု ခဖစ်သည်သာမက၊ သင်တန်းဆရာ
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ံမှ ခဖည့်သွင်း
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ခြေင်းနှင့် ဖပီးဆုံးြေဲ့သည့် မျေက်နှာစုံညီအဆွးအနွးေြေျေန်ိ က အနာက်တွင်ကပ်လိုက်ပါလာအသာ သီးသန့်ေြေျေန်ိ မှ သင်ယူြေဲ့
ကကအသာသင်ြေန်းစာမျေားေအပါ်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းေတွက် အရွးြေျေယ်စရာတစ်ြေုလည်း ခဖစ်သည်။

စိတတ
် ခမြုံတရးဆွဲခြင်းသည် သီးသန့်အြေါင်းစဉ်ေအပါ် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား သို့မဟုတ် သတင်းေြေျေက်ေလက်
ခဖာ

ွက်ပုံကို ခမန်ဆန်၊ လွယက
် ူအသာ ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ခြေင်း နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြေင်း နည်းလမ်းခဖစ်သည်။

ို့ေခပင်၊

ေအရးကကီးမှုေလိုက် သတင်းေြေျေက်ေလက်စုစည်းခြေင်းကို ြေွင့်ခပုသည်။ ယြေင်မခမင်ြေဲ့မိသည့် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူး
အပါ်

ွက်လာတိုင်း စိတ်အခမပုံ

ဲသို့ ေလွယ်တကူ အပါင်း

ေအသးစိတ်အရးဆွဲခပုလုပ်နိုင်သည်။

ည့်အပးနိုင်သည်။ ေဖွဲ့ငယ်မျေားတွင် စိတအ
် ခမပုံမျေားကို

ို့အနာက်၊ ခြေားနားအသာစိတ်အခမပုံမျေားကို နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ရန် နှင့် စုအပါင်းမှုခပုရန်

မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ သည် လိုေပ်သည်။ ေကယ်၍ ေဖွဲ့မျေားတွင်၊ ခြေားနားအသာစိတ်အခမပုံမျေားနှင့် အဆာင်ရွက်ရန်
ခဖည့်စွက်အမးြေွန်းမျေား ရှပ
ိ ါက၊ ၎င်းတို့ကို သီးသန့်အြေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်အသာ ပုံရိပ်တစ်ြေုေား ဖန်တီးရန် ေားလုးံ
ေတူတကွအပါင်း

ည့်လိုက်နိုင်သည်။

လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ


လူတိုင်းကတ်ခပားမျေားအရးခြေင်းေအပါ်တွင် ေအခြေြေံ
ဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးခြေင်းေြေျေန်ိ မျေားသည် သတိကကီးစွာ

ားအသာ အနာင်တွင် ရုပ်လုံးအဖါ်၊ ေစုေစည်းခပုလုပ်သည့်
ားရန် လိုေပ်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် ကတ်ခပား

အပါင်းမျေားစွာရှိအနဖပီး၊ မည်သည့်ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးေား မည်သည့်ေစုေစည်းေတွက် မှတ်ယမ
ူ ည်ကို
ဆုံခဖတ်ရာတွင် ေြေျေန်ိ မျေားစွာေသုံးခပုရမှုမျေား သင် စွန့်စားလုပ်အဆာင်ရအသာအကကာင့်ခဖစ်သည်။


ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားခဖစ်အပါ်ရန် အမးြေွန်းမျေားကို အသြေျောစွာခပင်ဆင်ခပုလုပ်ရန် လိုေပ်သကဲ့သို့ ရရှိလာမည့်
ေအခဖကတ်ခပားမျေားေအရေတွက်ကိုလည်းပဲ အသြေျောစွာခပုလုပ်ရန် လိုေပ်သည်။ သင်တန်းသားဦးအရေရ၊
ေကယ်၍ ၅၀

က်ပိုမည်ဟု ြေန့်မှန်းရပါက ဆူညံေဖွဲ့မျေားခဖင့် ကတ်ခပားမျေားအရးသားရန်သည် အရွးြေျေယ်စရာ

နည်းလမ်းတစ်ရပ် ခဖစ်နိုင်သည်။


ေစုေစည်းဖွဲ့စည်းခပုလုပ်ခြေင်းကို ေတူတကွစုအပါင်းအဆာင်ရွက်ရမည် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းလုပ်ငန်းကို သင်တန်း
သားမျေားေဖွဲ့တစ်ြေုေား ကိုယ်စားခပုအဆာင်ရွက်အစနိုင်ဖပီး သူတ့ိုေစုေစည်းခပုလုပ်
မရှိကို ေဖွဲ့နှင့် စစ်အဆးရမည်။ ေ
ေဖွဲ့မျေားေတွက် အ

အနာက်

ားသည်မှာ မှန်ကန်မှုရှိ၊

ူးသခဖင့် ဤနည်းလမ်းကို သင်တန်းသားဦးအရ ၂၅ ဦး

က်ပိုအသာ

ာက်ြေံေကကံခပုပါသည်။

ပ်လုပ်အဆာင်ခြေင်းေဆင့်မျေားေတွက် ေဓိကကျေအသာ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား/ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေား/အြေါင်း

စဉ်မျေား သတ်မှတ်ရန်ေတွက် ဦးစားအပးမျေားသတ်မှတ်ခြေင်းသည် မကကာြေဏ မရှိမခဖစ်လိုေပ်အသာ လုပ်ငန်းခဖစ်သည်။
ေဖွဲ့လိုက်အဆွးအနွးမှုတွင် လားရာေလားေလာမျေားကို ကကည့်ရရ
ှု န်မှာ အကာင်းမွန်ပါသည်။ သို့အသာ် ေြေျေု့အနရာမျေ
ိ
ားတွင်
ေအကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဦးစားအပးကတ်ခပားမျေားအဘးတွင် ေစက်မျေားြေျေ၊ မှတ်သားဖပီး
ကို အရွး

ိပ်ဆုံး ၁၀ ြေု သို့မဟုတ် ၅ ြေု

ုတ်ခြေင်းခဖစ်သည်။

၄.၇။ အဖွဲ့ွ လိက
ု ်လုြင
် န်း - ခြားနားတသာအခြင်အဆင်များနှင့်ြုံစံများ
အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းသည် ပါဝင်အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲမျေားတွင် မရှိမခဖစ်လိုေပ်အသာ လက္ခဏာတစ်ရပ် ခဖစ်သည်။ ေဖွွဲ့
လိုက်လုပ်ငန်းသည် သီးသန့်အရှ့အနာက်ေစီစဉ်နှင့်ေညီ ခြေားနားအသာအဆာင်ရွက်ြေျေက်မျေား ရှိကကမည် - ေအတွးေအြေါ်
စိတ်ကူးမျေားခဖစ်အပါ်အစခြေင်း၊ သီးသန့်ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားေအပါ်တွင်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း၊ ေအခဖမျေားအဖါ်

ုတ်ခြေင်း၊

ေစီေစဉ်ခပုစုအရးဆွဲခြေင်း စသည်ခဖင့်။ မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ မျေားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းသည် သင်တန်းသား
မျေားေား တက်ကကအနအစရန်ေတွက် အနရာမျေားစွာ ပိုမိုပံ့ပိုးသည်။
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အဓိကလက္ခဏာများ
ေဖွဲ့ငယ်မျေားဖွဲ့၍ အဆာင်ရွက်ခြေင်းသည်

ဲ

ဲဝင်ဝင် ဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးခြေင်း နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းတို့ေတွက် ပံ့ပိုး

အပးသည်။ စံခပေားခဖင့် မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင်မခဖစ်နိုင်သည့် ေဖွဲ့ဝင်ေားလုးံ ကပါဝင်အဆွးအနွးခြေင်းကို ခပုလုပ်နိုင်သည်။
ေဖွဲ့ဝင်ေားလုးံ သည် သူတ့မ
ို ည်သည့်ေတွက်အကကာင့် စုအပါင်းအဆာင်ရွက်ရန်လိုေပ်အကကာင်း နှင့် ၎င်းက မည်သည်ကို
ဦးတည်မည်ကို ရှင်းလင်းအသာဘုံနားလည်မှုရှိကကပါက သူတ့၏
ို စွမ်းရည်ကို စုစည်းကကရုံသာခဖစ်သည်။ ေဖွဲ့ငယ်မျေားဖွဲ့၍
လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ခြေင်းသည် သင်တန်းသားမျေားေား သူတ၏
ို့ မိမိကိုယ်ကို
ေား အ

ိန်းညှိနိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်ရန် ေြေွင့်ေအရး

ာက်ပံ့အပးသည်။ ၎င်းသည် ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူ နှင့် တစ်စုံတစ်အယာက်ေား ရလဒ်မျေားကို တင်ခပအပးရန် သတ်မှတ်

တာဝန်အပးခြေင်းခဖင့် စတင်သည်။ သို့အသာ် ေခပင်ေဆင်အပါ်မူတည်ဖပီး (ေဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးမှ ၅ ဦးပါ) ေဖွဲ့ငယ်မျေားက
ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူမပါဘဲ ဆက်လက်အဆာင်ရွက်ရန် တတ်နိုင်ကကသည်။

အဖွဲ့လိုက်အလုြ်အတွက်အခြင်အဆင်များ


သင်တန်းသားမျေားသည် မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင် ဆက်လက်ကျေန်ရှိအနသည်။

ို့အကကာင့် သူတ့ိုသည် လှည့်လည်

သွားလာရန် မလိုေပ်ပါ။ ဥပမာ၊ “ဆူညံေဖွဲ့မျေား” (ဖပီးြေဲ့အသာေြေန်းကိုကကည့်ပါ)


ေဖွဲ့မျေားက

င်ဟပ်စဉ်းစားရန်ေတွက် တိတဆ
် ိတ်ဖငိမ်သက်ြေျေန်ိ လိုေပ်သည့်ေြေါ သို့မဟုတ် ေခြေားသူ

မျေားေား ေအနှာင့်ေယှက်မခဖစ်အစဘဲ အဆွးအနွးရန်အနရာ လိုေပ်သည့်ေြေါ၊ သီးခြေားေြေန်းမျေားတွင် ခပုလုပ်
ခြေင်းသည် ပိုမိုအကာင်းမွန်နိုင်သည်။


ေဖွဲ့မျေားေား (ေြေန်းတစ်ြေုေတွင်းတွင်) ေလဲေလှယလ
် ှည့် ခပုလုပ်ခြေင်းသည် သင်တန်းသားမျေားေားလုံးကို
ေဖွဲ့တစ်ြေုြေျေင်းက အဆာင်ရွက်အနသည်မျေားတွင် ပါဝင်အစရန်ြေွင့်ခပုရာ၊ ေ

ူးစိတ်ဝင်စားဘွယ်အကာင်းအသာ

ေခပင်ေဆင်ခဖစ်သည် - ခဖည့်စွက်အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း ေအရေတွက်ေြေျေု့ကိ
ိ ု ခြေားနားအသာေဖွဲ့မျေားေား
ြေျေ

ားအပးသည်။ ေဖွဲ့တစ်ြေုြေျေင်းစီသည် ေဖွဲ့က သီးသန့်အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းနှင့် စတင်ခပုလုပ်ဖပီးအနာက်

ယြေင်ေဖွဲ့က လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ြေဲ့သည်ကို မှတ်ြေျေက်အပးခြေင်းနှင့် ခဖည့်စွက်ခြေင်းတို့ ခပုလုပ်ရန်ေတွက်
အနာက်လုပ်ငန်းတစ်ြေုသို့ အခပာင်းအရွှ့ကကသည်။ သင်တန်းသားေအရေတွက်ေအပါ်မူတည်၍၊ ခြေားနားအသာေဖွဲ့
၂ ြေုကို တူညီအသာလုပ်ငန်းအပးရန်နှင့် သူတ့ို၏ အတွ့ရှိြေျေက်မျေားကို ေဆုံးတွင် တင်ခပြေျေက်တစ်ြေုေခဖစ်
အရာအနှာအပါင်းစပ်အစရန် ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းသည် ေသုံးဝင်နိုင်သည်။

လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ
ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေတွက် ကကိုတင်ခပင်ဆင်ခြေင်းခပုလုပ်ရာတွင် သင်တန်းဆရာမျေားက သူတက
ို့ ိုယ်သူတို့ အမးခမန်းရန်
လိုေပ်အသာ အမးြေွန်းမျေားရှိသည် 

မည်သည်တို့သည် ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်းမှ အမျှာ်မှန်းေအခဖမျေား ခဖစ်သနည်း။



ေဖွဲ့မျေား မည်မျှဖွဲ့သင့်သနည်း။



ေဖွဲ့မျေားကို မည်သို့ဖွဲ့သင့်သနည်း။



ေဖွဲ့မျေားသည် တူညီအသာ အြေါင်းစဉ်တစ်ြေုတည်း သို့မဟုတ် ခြေားနားအသာေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားကို
အဆာင်ရွက်သင့်သလား။



ေဖွဲ့ေလုပ်တာဝန်မျေားက မည်သည်နှင့် ေလားသဏ္ဍာန်တူသင့်သနည်း။



ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေအခဖမျေားကို မည်သို့ မျှအဝသင့်သနည်း။ မျေက်နှာစုံညေ
ီ ြေျေန်ိ တွင် မည်သို့
အဆွးအနွးကကမည်နည်း။

ေကယ်၍ ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်းေစတွင် အဆွးအနွးပွဲဦးအဆာင်သူ၊ မှတ်တမ်းတင်သူ၊ ေစီရင်ြေံသူနှင့် ေြေျေန်ိ
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အရွးြေျေယ်ပါက သူတ့ိုဘာသာစီမံြေန့်ြေွဲအသာေဖွဲ့မျေားသည် အကာင်းစွာေလုပ်လုပ်ကကသည် (ပုံကိုကကည့်ပါ)

သင်တန်းဆရာမျေား/ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူမျေားေတွက် အောင်ခမင်အသာေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းခဖစ်အစရန် လက်အတွ့ေအတွ့ေကကုံ
ေအခြေြေံသည့်စည်းကမ်းေြေျေု့ရှ
ိ ိသည် 

ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေတွက် စာခဖင့် အတသးစိတ်ညွှန် ကားြျက်များ အ



အကျိုးရှိတသာအဖွွဲ့လိုက်လုြ်ငန်းအတွက်လမ်းညွှန်ကို အ

ာက်ပံ့ပါ။

ာက်ပံ့ပါ (အောက်ပါဂရပ်ပုံကိုကကည့်ပါ)။ သက်ဆိုင်

ရာ အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေားြေျေမှတ်အပးရန် ေဖွဲ့ကိုဖိတ်အြေါ်ပါ။


အသုံးခြုြျိန် ေနည်းဆုံး မိနစ် ၄၀ ေြေျေန်ိ အပးပါ။ လိုေပ်ပါက ေဖွဲ့မျေားသည်
မည်ကဲ့သို့ရနိုင်အကကာင်းနှင်ပ
့ တ်သက်၍ ေအသးစိတ်အဖါ်ခပ



ပ်အဆာင်းေလုပ်ြေျေန်ိ

ားအသာ စည်းကမ်းကိုခပုလုပ်ပါ။

ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းရလဒ်မျေားေား ရုြ်လုံးတဖါ်တင်ခြခြင်း လိုေပ်ြေျေက်ေအပါ် ေအလျှာ့ေတင်း မလုပ်ပါနှင့်။
ေဖွဲ့မျေား၏ ကကိုးပမ်းေား

ုတ်ြေဲ့မှုမျေားကို အလးစားပါ။ ေြေျေန်ိ ေကန့်ေသတ်ရှိပါက ေဖွဲ့မျေားေား သူတ့ို

ူးခြေားအပါ်လွင်အစလိုသည်မျေားကိုသာ တင်ခပကကရန် အခပာကကားပါ။


သတင်းေြေျေက်ေလက် မရရှိသည့်ကိစ္စတွင် ယူဆြျက်များခြုလုြ်ကကရန် ေဖွဲ့ကို ေားအပးပါ။ အလ့ကျေင့်ြေန်း
မျေားသည် ေအခဖမှန်ရရှိခြေင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ သို့အသာ် ြေျေဉ်းကပ်မှုမျေားကိုေသုံးြေျေခြေင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန် နည်းအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ “တစ်၊ နှစ်၊ သုံး” ေမှတ်စဉ် ရည်တွက်ခြေင်းသည် ေခမန်ဆုံးအသာ ဖွဲ့နည်း
ခဖစ်သည်။ ေဖွဲ့မျေား မည်သို့ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်ကို အကာင်းမွန်အသာခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်ေား အရာဘတ်ြေျေန်ိ ဘာ Robert
5

Chamber ၏ ေရင်းေခမစ်စာေုပ်တွင် အတွ့နိုင်သည်။ သူေကကံခပုသည်မှာ ေမျေားဆုံးသုံးသည့် ပါဝင်အဆာင်ရွက်
နည်းလမ်းသည် ကနဦးေစ၌ ေဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြေင်းစံမျေားကို ေဖွဲ့ေား ဆုံးခဖတ်အစပါသည်။

ို့အနာက် ေဖွဲ့မျေားကို

စံနှင့်ေညီဖွဲ့ပါ။

5

Robert Chambers: participatory workshops – a sourcebook of 21 sets of ideas & activities. London and Sterling 2002.
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အဖွဲ့လိုက်အလုြ်ကိုြံ့ြိုးြါ - ေကယ်၍ သင်တန်းဆရာမျေားက ေဖွဲ့၏ မိမိကိုယ်ကို

ိန်းညှိစွမ်းမျေားကို ယုကံ ကည်ပါက၊

လုပ်ငန်းမျေားအြေျောအမွ့စွာအဆာင်ရွက်အနခြေင်း ရှိ၊ မရှိကို သူတို့သည် ေြေျေန်ိ နှင့်ေမျှ စစ်အဆးအနသင့်သည်။ ေဖွဲ့မျေားသည်
ေအကကာင်းခပြေျေက်ေြေျေု့ေတွ
ိ
က်၊ ေကျေပ်ရိုက်အနနိုင်ဖပီး သင်တန်းဆရာက ေအသေြေျောသတ်မှတ်ဝင်အရာက်အဆာင်ရွက်
ခြေင်းကို ကကိုဆိုလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ အဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းမှု မရှိခြေင်း သို့မဟုတ် ေဖွဲ့လှုပ်ရှားမှု
ြေက်ြေဲခြေင်း။ သိအ
ု့ သာ် မိမိကိုယ်ကို

ိန်းညှိနိုင်ခြေင်းကို ခပည့်စုံအစရန်ေတွက် သင်တန်းဆရာမျေားက သူတ့ိုသည် ဖိတ်အြေါ်

အတာင်းြေံလာမှသာလျှင် ဝဝ်အရာက်အဆာင်ရွက်အပးမည့်စည်းကမ်းကို ြေျေ

ားအပးရနိုင်သည်။

၄.၈။ ခြန်လှန်ဆက်သွယ်တဆာင်ရွက်ကစားြွမ
ဲ ျား
ခပန်လှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်ကစားပွဲမျေားသည် သင်တန်းြေျေန်ိ မျေားေကကားတွင် သင်တန်းသားမျေား ရင်းနှီးသွားအစရန်
ေစအဖါ်သကဲ့သို့ အဆာင်ရွက်အပးသည်။ လိမ္မာပါးနပ်စွာေသုံးခပုပါက၊ ကစားပွဲမျေားသည် သမားရိုးကျေ မဟုတ်အသာ
နည်းလမ်းခဖင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ခပန်လှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်အနစဉ် ရှုပ်အ

ွးအသာစံနစ်မျေား၊ ေအကကာင်းကိစရ
္စ ပ်မျေားနှင့်

ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်ြေွင့်ခပုသည်။ “System Thinking Playbook” နှင့် “Gamestorming” စာေုပ်မျေားက သင်ယခူ ြေင်း
လုပ်ငန်းစဉ်ေား ပံ့ပိုးသည့် ေဓိပ္ပါယ်ရှိအသာကစားပွဲအပါင်းမျေားစွာကို အ

ာက်ပံ့သည် (Linda Booth Sweeney &

Dennis Meadows (2010 & 2016) and Dave Gray & Sunni Brown (2010) ကိုကကည့်ပါ)။ ကစားပွဲတစ်ြေုြေျေင်းေဖပီး
ေအတွ့ေကကုံခပန်လည်တင်ခပခြေင်းသည် မပါမခဖစ် ေစီေစဉ်ခဖစ်သည်။ အောက်ပါ ေဆင့် ၇ ဆင့်သည် လက်အတွ့
လမ်းညွှန်မှု ေြေျေု့ကိ
ိ ု ပံ့ပိုးသည်။ ေြေျေု့ေဆင့
ိ
်ကို အကျော်သွားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ေဆင့်ေနည်းငယ်ကို သင်တန်းသား
မျေားနှင့်စကားအခပာဆိခု ြေင်း ေဆင့်တစ်ြေုတွင် ြေျေုံ့၍အပါင်း

ည့်နိုင်သည်။

6

၁။ ကစားပွဲေတွင်း ခဖစ်ပွားြေဲ့သည့် ခပဿနားမျေား နှင့် ေခဖစ်ေပျေက်မျေားကို အဖါ်ခပပါ။
၂။ တကယ်ခဖစ်ရှိအသာစနစ်တွင်လည်း

ိခု ပဿနာမျေားနှင့်ေခဖစ်ေပျေက်မျေား ခဖစ်ပွားအနသည့်ေတိုင်းေတာပမာဏကို

သတ်မှတ်ပါ။
၃။

ိုခပဿနာမျေား နှင့် ေခဖစ်ေပျေက်မျေားေတွက် ကစားပွဲတင
ွ ် မည်သည့်ေြေျေက်မျေားက တာဝန်ရှိသည်ကို ဆုံးခဖတ်ပါ။

၄။ တကယ်ခဖစ်ရှိအသာစနစ်တွင်လည်း ရှိအနသည့်

ိုေြေျေက်မျေား၏ ေတိုင်းေတာပမာဏကို သတ်မှတ်ပါ။

၅။ အလးနက်အသာခပဿနာမျေားကို အရှာင်ရှားသည့် သို့မဟုတ် အခဖရှင်းသည့် ကစားပွဲေတွင်းအခပာင်းလဲမှုမျေားကို
သတ်မှန်ပါ။
၆။ တကယ်ခဖစ်ရှိအသာစနစ်တွင် ကိုက်ညီအသာေအခပာင်းေလဲမျေားကို မည်သို့ခပုလုပ်နိုင်အကကာင်း ညွှန်ခပပါ။
၇။ တကယ်ခဖစ်ရှိအသာစနစ်တွင် လိုေပ်အသာအခပာင်းလဲမှုမျေားကိုဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်ရန် ကိုယ်တိုင်ခပုလုပ်ရခြေင်း
ေကျေုးကိ
ိ ု ရယူပါ
ကစားသူမျေားက သူတို့ကစားပွဲေတွင်း ခဖစ်ပွားြေဲ့သည့်ေခပုေမူေတွက် တာဝန်ရှိမှုေား ြေံစားရအကကာင်း အသြေျောပါအစ။
၎င်းသည် ေလွန်ေအရးကကီးပါသည်။ ေကယ်၍ ကစားသူမျေားသည် ကစားပွဲကို ခပင်ပလွှမ်းမိုးမှုေြေျေု့၊ိ ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူ
အကကာင့်ကျေပန်းကွဲလွဲအသာ သို့မဟုတ် မှားယွင်းအသာအရွးြေျေယ်မှုတစ်ြေုအကကာင့် ခဖစ်ရသည်ဟု မှတ်ယ၊ူ သအဘာ

ားပါက

သူတ့ိုသည် ကစားပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို စစ်အဆးရန် နှင့် စစ်အဆးခြေင်းမှသင်ယူရန် ဆုလဒ်ကို ရရှိကကမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏
အစ့စပ်အသြေျောအသာပံ့ပိုးဦးအဆာင်ခြေင်းမှတဆင့် သူတ့ို၏ကိုယ်ပိုင်ေခပုေမူရှိအသာ သင်တန်းသားမျေားခဖစ်လာအစရန် သင်
သူတ့က
ို ိက
ု ူညီနိုင်သည်။ သို့အသာ် စိတ်ေအနှာင့်ေယှက်ခဖစ်အစခြေင်းကို အရှာင်ရှားအသာနည်းလမ်းခဖင့် အဆာင်ရွက်ရမည်။

၄.၉။ အခြားတသာနည်းများတရွးြျယ်ခြင်း
ယြေုေြေန်းတွင် သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလတွင်ေသုံးခပုရန် ပါဝင်အဆာင်ရွက်နည်းေြေျေု့ိ ပါရှိသည်။ “သတင်းေြေျေက်
ေလက်အေး” ေား ခြေားနားအသာသတင်းေမျေုးေစားမျေ
ိ
ား (ဥပမာ၊ ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်းရလဒ်မျေား) ကို မျှအဝရန်ေတွက်
ေသုံးခပုနိုင်စဉ်တွင်၊ “ကျွမ်းကျေင်သူအမးခမန်းခြေင်း”သည် ခပင်ပရင်းခမစ်ပုဂ္ဂိုလ်မျေား

ံမှ ေခမင့်ဆးုံ တန်ဖိုး ရရှိရန်ေတွက်

ပုံစံတစ်မျေုးခဖစ်
ိ
သည်။ “မူလစိတ်ရင်းမျော” ေား ကွဲခပားအသာရည်မှန်းြေျေက်မျေားေတွက် ေသုံးခပုနိုင်စဉ်တွင် “ကမ္ဘာ့
6

ေရင်းေခမစ် - Booth Sweeney, Linda & Dennis Meadows (2010 & 2016)
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

အကာ်ဖီဆိုင်”သည် ခြေားနားအသာခမင်ကွင်းမျေားခဖင့် ေဓိကေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားကို စူးစမ်းရှာအဖွခြေင်း နှင့် ပိုင်းခြေားစိတ်ခဖာ
အလ့လာခြေင်းတို့ေတွက် ေ

ူးနည်းလမ်းခဖစ်သည်။

သတင်းတေး

အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
သတင်းအေးသည် ကန့်သတ်

ားအသာေြေျေန်ိ ကာလေတွင်း လူမျေားစွာေကကား တစ်ဖပိုင်နက်တည်း သတင်းဖလှယ်မှုကို

လှုံ့အဆာ်ခြေင်းေတွက် နည်းခဖစ်သည်။ ေဆိုပါနည်းသည် ေစစ်ေမှန်အေးကွက် - အရာင်းြေျေခြေင်းနှင့်ဝယ်ယူခြေင်း ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးေအပါ်တွင် ေအခြေြေံ

ားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရာင်းြေျေသူသည် (ခဖစ်လာနိုင်သည့်) ဝယ်ယူသူ

တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကိုလည်း ရရှိရန်စိတ်ေား

က်သန်သည်။

ံမှ

အဓိကလက္ခဏာများ
စတင်ခြင်း - သင်တန်းသားတစ်ဦးြေျေင်းက မျှအဝရန်သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားပါရှိသည့် ပင်ဘုတ်ခပားကိုခပုလုပ်ပါ။
ဓါတ်ပုံမျေား၊ ပိုစတာမျေား၊ ဂရပ်ပုံမျေား စသည်ခဖင့်၊ တင်ခပခြေင်းမျေားေတွက် ဆွဲအဆာင်မှုရှိအသာ မီဒီယာမျေားကို ခပသသည်။
အတရာင်းအဝယ်စတင်ခြင်း - အရာင်းသူသင်တန်းသားမျေားသည် သူတ့၏
ို သတင်းေြေျေက်ေလက်ပါရှိအသာ “အရာင်းသည်”
ဘုတခ် ပားမျေားကို “ဝယ်သူ” ေခဖစ်အဆာင်ရွက်အသာ ေခြေားသင်တန်းသားမျေားကို ခပသကကသည်။ “ဝယ်သူမျေား” က
သတင်းဘုတ်တစ်ြေုဖပီးတစ်ြေုသွားဖပီး အရး

ားသည့်သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားကိုဖတ်ရှု၊ အမးြေွန်းမျေားအမးဖပီး သူတို့

စိတ်ဝင်စားသည်မျေားကို အဆွးအနွးမှုခပုလုပ်သည်။ ခပသ

ားသည့်သတင်းေအပါ်မှီတည်၍ အရာင်းသူမျေားက ဝယ်သူမျေား

ေား သူတ့၏
ို မှတ်ြေျေက်မျေားကို တင်ခပခြေင်းတွင်ခဖည့်စွက်ရန်ေတွက် ကတ်ခပားမျေားအပါ်တွင် အရးသားအပးရန် ဖိတ်အြေါ်
နိုင်သည်။ “ဝယ်သူ”သည် အရာက်ရှိအနအသာဘုတ်ခပားမှရရှိသည့် သတင်းေြေျေက်ေလက်ကို စိတ်အကျေနပ်သည့်ေြေါ
ဆက်လက်အရွှ့သွားမည်။
အြန်းကဏ္တခြာင်းလဲခြင်း - မိနစ် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ ကကာဖပီးသည့်အနာက် သရုပ်အဆာင်ေြေန်းကဏ္ဍမျေားကို အခပာင်းလဲ
ပစ်ပါသည်။ ယြေင် သတင်းေြေျေက်ေလက်အရာင်းသူမျေားသည် ဝယ်သူမျေားေခဖစ်နှင့် အရာင်းသူမျေားက ဝယ်သူမျေားေခဖစ်
အခပာင်းလဲ သရုပ်အဆာင်ကကရမည် ခဖစ်သည်။

လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ


သတင်းအေးသည် ေဖွဲ့ဝင် ၂၀ နှင့် ၃၀ ေကကားရှိ ေဖွဲ့မျေားေတွက်ပင် ေလွန်ေသုံးဝင်အသာ နည်းခဖစ်သည်။
ေဖွဲ့ဝင် ၃၀ အကျော်အသာေဖွဲ့မျေားေတွက် ၎င်းသည် ေနည်းနှင့်ေမျေားလိုေပ်လာသည်။ ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း
တင်ခပြေျေက်မျေားကို နားအ

ာင်ရန် သင်တန်းသားမျေားသည် မျေားစွာပင်ပန်းအနသည့်ေြေါ သတင်းအေးသည်

အကာင်းမွန်အသာ ေခြေားအရွးြေျေယ်စရာတစ်ြေုခဖစ်သည်။ ေကယ်၍ ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်းရလဒ်မျေားကို ဤသို့အသာ
ပုံစံမျေုးခဖင့
ိ
် တင်ခပပါက “ဝယ်သူမျေား”ေတွက် စာေားခဖင့်တုံ့ခပန်ေကကံခပုရန် ေြေွင့်ေလမ်းကိုအပးရန်
ေအရးကကီးသည်။


သတင်းအေး၏ ရည်ရွယ်ြေျေက်ေအပါ်မှီတည်၍ အနာက်ဆုံးေကဲခဖတ်ခြေင်းကို အ

ာက်ြေံေကကံခပုသည်။ ဥပမာ၊

လျှပ်တစ်ခပက်အဆွးအနွးခြေင်း သို့မဟုတ်၊ ခဖစ်အကာင်းခဖစ်နိုင်သည်မှာ၊ လုပ်ငန်းေဖွဲ့ငယ်က အပါင်းစပ်မှုခပုလုပ်
ဖပီးအနာက် ၎င်းကို တိုအတာင်းအသာ မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ ေားခဖင့် တင်ခပ၊ ေတည်ခပုအပးသည်။


အေးစည်းကမ်းမျေားကို ရှင်းလင်းခပခြေင်းမျေားနှင့် တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို တိကျေအသာေြေျေန်ိ
အသြေျောအစသည်တို့မှာ မရှိမခဖစ်လိုေပ်သည်။
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ိမ်းခြေင်းကို

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ကျွမ်းကျင်သူအားတမးခမန်းခြင်း

အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
ကျွမ်းကျေင်သူေားအမးခမန်းခြေင်းသည် ခပင်ပရင်းခမစ်ပုဂ္ဂိုလ်

ံမှ သင်တန်းသားမျေား၏လိုေပ်ြေျေက်မျေားကို မျေားနိုင်သမျှ

မျေားစွာ တုခံ့ ပန်အပးသည့်နည်းလမ်းခဖင့်ရရှိရန် အကာင်းမွန်အသာနည်းလမ်းခဖစ်သည်။ ကျွမ်းကျေင်သူပုဂို္ဂ လ်သည် တင်ခပခြေင်း
ခပုလုပ်မည်မဟုတ်ဘဲ၊ သင်တန်းသားမျေား၏ အမးြေွန်းမျေားကို တုခံ့ ပန်ရုံမျှသာ ခပုလုပ်မည်။ ရင်းခမစ်ပုဂို္ဂ လ်မျေားသည်
မျေားခပားစွာ နှင့်/သို့မဟုတ် နည်းပါးစွာ ခပုလုပ်

ားသည့် ပါဝါပွိုင့်တင်ခပခြေင်းမျေား မကကာြေဏဆိုသလို ခပုလုပ်တတ်ကက

သခဖင့် ဤနည်းသည် ပို၍ပင် ဆွဲအဆာင်မှုရှိလာသည်။

အဓိကလက္ခဏာများ
ကကိုတင်ခြင်ဆင်ခြင်း - သူ/သူမသည် ဤနည်းနှင့်သက်အသာင့်သက်သာရှိအကကာင်းကို ရင်းခမစ်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စစ်အဆး
ကကည့်ပါ။ သင်တန်းသားမျေားသည် သူတ့၏
ို အမးြေွန်းမျေားေား ခပင်ဆင်ြေျေန်ိ ရရှိရန် လိုေပ်ဖပီး ၎င်းသည် ပုံမှန်ေားခဖင့်
ေဖွဲ့မျေားခဖင့် အဆာင်ရွက်ခြေင်းသည် ေအကာင်းဆုံးခဖစ်သည်။ မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင် သအဘာတူညီြေဲ့ကကဖပီးအနာက်
အမးြေွန်းမျေားကိုရုပ်လုံးပုံအဖါ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူအားတမးခမန်းခြင်း - ကျွမ်းကျေင်သူသည် သင်တန်းသားမျေား၏အမးြေွန်းမျေားကို ြေျေက်ခြေင်းခြေုံငုံသုံးသပ်ရသည်။
သူ/သူမသည် အမးြေွန်းတစ်ြေုမဟုတ်တစ်ြေုခဖင့် စတင်နိုင်သည်။ အမးြေွန်းတစ်ပုဒ်ကို အခဖဆိုရန်ေြေျေန်ိ သည် ေကန့်ေသတ်
ရှိသည်။ ကျွမ်းကျေင်သူက အမးြေွန်းေားလုံးကို တုခံ့ ပန်သင့်သည်။
ရရှသ
ိ င်ြန်းစာများ နှင့် ဆက်လက်တဆာင်ရွက်ရန် - သင်တန်းဆရာမျေား၏ တိုအတာင်းအသာအပါင်းစပ်မှုခဖင့်
ကျွမ်းကျေင်သူေားအမးခမန်းခြေင်းေြေျေန်ိ ဖပီးဆုံးမည်ခဖစ်သည်။

ို့အနာက် ကျေန်ရှိအနအသးသည့် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲ

လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရလဒ်မျေားကို မည်သို့ေသုံးခပုမည်ေအပါ် အဆွးအနွးပွဲကျေင်းပရန်လိုေပ်သည်

လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ


အမးြေွန်းေအရေတွက်ကို ကန့်သတ်

ားသင့်သည်။ ေကယ်၍ ခပင်ဆင်အနြေျေန်ိ တွင် အမးြေွန်းမျေားစွာ

တက်လာပါက ဦးစားအပးခြေင်းခပုလုပ်ပါ။ ဦးစားအပးမြေံရသည့် အမးြေွန်းမျေားသည် မအပျောက်ပျေက်ပါ။ ေြေျေန်ိ ရပါက
ကျွမ်းကျေင်သူေားအမးခမန်းခြေင်းေြေျေန်ိ တွင် ၎င်းတို့ကို တင်ခပမည်ခဖစ်သည်။


ေြေျေန်ိ မှတ်ခြေင်းသည် ေလွန်ေအရးကကီးသည်။ ေကယ်၍ ကျွမ်းကျေင်သူသည် အမးြေွန်းေနည်းငယ် အပါ်တွင်သာ
ောရုံစူးစိုက်ရန် ကကိုးစားပါက၊ ဤသို့ခပုလုပ်ခြေင်းသည် ေခြေားအသာအမးြေွန်းမျေားကို ကျေန်ြေဲ့အစရန်ဦးတည်
လာမည်ခဖစ်ဖပီး သင်တန်းသားမျေားကအမာင်းနှင်သည့် ကျွမ်းကျေင်သူေားအမးခမန်းခြေင်း၏ ေဓိကစိတ်ကူးနှင့်
ဆန့်ကျေင်မှာခဖစ်အကကာင်း သူ/သူမကို သတိအပးသင့်သည်။



အမးြေွန်းေား မည်မျှေတိုင်းေတာ
မျေားသည် ေဖွဲ့

ိ လုံအလာက်စွာအခဖကကားသွားအကကာင်း ြေံစားြေျေက်ကို သင်တန်းဆရာ

ံမှ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကို ရှာအဖွသင့်သည်။

ကမ္ဘာ့တကာ်ဖီဆိုင်

အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
ကမ္ဘာ့အကာ်ဖီဆိုင်သည် ဘုံစိတ်ဝင်စားမှု၏ေဓိကေအကကာင်းကိစ္စေအပါ် ခြေားနားအသာအနာက်ြေံမျေား နှင့် ခြေားနားအသာ
ခမင်ကွင်းမျေားမှ လူ

ုေကကားအတွ့ဆုံအဆွးအနွးခြေင်းကို တိုးခမှင့်ရန်နည်းခဖစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကာ်ဖီဆိုင်တွင် လူမျေားက

စားပွဲတစ်လုံးမှ ေခြေားတစ်လုံးသို့ ကူးအခပာင်းသွားလာနိုင်သည်မှာ ဤနည်း၏ ေ

ူးလက္ခဏာမျေား နှင့် ြေွန်ေားရှိမှုမျေားမှ

တစ်ရပ်ခဖစ်သည်။ အတွ့ဆုံအဆွးအနွးခြေင်း၏ ရုပ်လုံးအဖါ်ရလဒ်ေခဖစ် စားပွဲတစ်လုံးခြေင်းတွင် အပါ်
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ွက်လာသည်မျေားသည်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ခြေားနားအသာေခမင်မျေား နှင့် ခမင်ကွင်းမျေားကို

င်ဟပ်စဉ်းစားဖပီးခဖစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကာ်ဖီဆိုင်တွင် ပိုမိုအသာစူးစမ်း

ရှာအဖွမှု သို့မဟုတ် ေအခဖဦးတည်စူးစိုက်မှု ပိုမိုရှိနိုင်သည်။ အမးြေွန်း ၂ ြေု သို့မဟုတ် ၃ ြေု ကို ေနည်းဆုံး ၃ ကကိမ်ဆက်တိုက်
အဆွးအနွးအခပာဆိုမှု ခပုလုပ်အတွ့ဆုံအဆွးအနွးမည်ခဖစ်သည်။

အဓိကလက္ခဏာများ
ကမ္ဘာ့အကာ်ဖီဆိုင်သည် ဘုံစိတ်ဝင်စားမှုေအကကာင်းကိစက
္စ ို ဆုပ်ကိုင်လျှက် အကာင်းမွန်စွာ

ုတ်

ားအသာ အမးြေွန်းခဖင့်

စတင်သည်။ အမးြေွန်းသည် အတွ့ဆုံအဆွးအနွးမှုစတင်ခြေင်းေတွက် ေားအကာင်းအသာနှိုးအဆာ်မှုေား ေအ

ာက်ေကူ

ခပုသည့်နည်းလမ်းခဖင့် တင်သွင်းအသာအမးြေွန်းခဖစ်သင့်သည်။ ေခြေားသူမျေားက ေခြေားအသာစားပွဲမျေားသို့ (ြေန့်မှန်းအခြေ
မိနစ် ၃၀ ြေန့် ကကာဖပီးသည့်အနာက်) အရွှ့အခပာင်းသွားအနကကစဉ် စီစဉ်သူ

ိုင်အနသည့် စားပွဲမျေားတွင်ရှိသူမျေားမှာ

ိုင်အန

ကကသည်။ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား နှင့် ေအတွးမျေားကို စက္ကူစားပွဲြေင်းအပါ်တွင် အရးသားခမင်သာအစသည်။ ဒုတိယနှင့်
တတိယေကကိမ် လှည့်လည်အဆွးအနွးပွဲေစတွင် ေသစ်အရာက်လာသူမျေားေား စီစဉ်သူက အဆွးအနွးဖပီးြေဲ့သမျှကို ေတို
ြေျေုပ်တင်ခပသည်။ အနာက်ဆုံးတွင် စားပွဲတစ်ြေုြေျေင်း၏ အတွ့ဆုံအဆွးအနွးခြေင်းမှ ရရှိလာသည်မျေားမှ

ူးခြေားအပါ်လွင်အသာ

ေြေျေက်မျေားေား ေအကကာင်းကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အပါင်းစုအသာလက္ခဏာမျေား နှင့် ကွဲလအ
ွဲ သာလက္ခဏာမျေားေတွက်
ြေွင့်ခပုလှျေက် အဝမျှသည်။ ရလဒ်မျေားကို သတင်းအေးတွင် အဖါ်

ုတ်ခပသ၊ မျှအဝြေံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ


အကာ်ဖီဆိုင်ေတွင်း ဆက်သွယ်အရးေတွက်စည်းကမ်းမျေားကို အကာ်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်(သင်တန်းဆရာ)က
ခပည့်စုံနှံ့စပ်စွာရှင်းခပရန် လိုေပ်သည်။ သူ/သူမသည် လူမျေားက သူတ့၏
ို ေခမင်မျေားနှင့်ေအတွ့ေကကုံမျေားကို
မျှအဝရာတွင် သက်အသာင့်သက်သာြေံစားနိုင်သည့် အနွးအ

ွးအသာပတ်ဝန်းကျေင်ကို ဖန်တီးအပးရန်လိုေပ်သည်။

အဆွးအနွးမှုတစ်ြေုမှ ေခြေားအသာတစ်ြေုသု့ိ ေကူးေအခပာင်း ေစခပုရန်၊ စီစဉ်ခပုလုပ်ရန် နှင့် အနာက်ဆုံးပိတ်
မျှအဝခြေင်းေြေျေန်ိ ကို ပံ့ပိုးဦးအဆာင်ရန်မှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်ခဖစ်သည်။ သူ/သူမ သည် ၆ ကကိမ်အခမာက်
ကမ္ဘ့အကာ်ဖီဆိုင်ေအခြေြေံမူမျေားကို ေုပ်


ိန်းသူေခဖစ် အဆာင်ရွက်သည်။

စီစဉ်သူက အဆွးအနွးပွဲကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် စားပွဲတစ်လုံးတွင် စတင်ရန်လိုေပ်သည်။ သူ/သူမက
ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား အပါ်

ွက်လာလျှင်လာြေျေင်း ခမင်သာအစရန်ခပုလုပ်အပးရန် လူတင
ို ်းကို ဖိတ်အြေါ်သည်။

စီစဉ်သူသည် ေခြေားစားပွဲမျေားမှ အရာက်လာအသာ “ြေရီးသွားမျေား” ေားကကိုဆိုဖပီး အဆွးအနွးြေဲ့ဖပီးသမျှကို
ခပန်လည်စုစည်းခြေင်းကို ေတိုြေျေုံးတင်ခပသည်။
ကမ္ဘာ့တကာ်ဖီဆိုင်အတခြြံမူများ


ေအနေ



သက်အသာင့်သက်သာခဖစ်အစအသာအနရာ ဖန်တီးပါ



ကိစ္စရှိအသာအမးြေွန်းမျေားကို စူးစမ်းပါ



လူတိုင်း၏ပါဝင်အဆွးအနွးမှုမျေားကို ေားအပးပါ



ကွဲခပားအသာခမင်ကွင်းမျေားကို ြေျေတ်
ိ ဆက်အပးပါ



ိုး



စုစည်း

ားကို ြေျေမှတ်ခပင်ဆင်ပါ

ွင်းသိခမင်ရန်ေတွက် ေတူတကွနားအ

ာင်ပါ

ားအသာ ရှာအဖွအတွ့ရှိြေျေက်မျေားကို မျှအဝပါ

အစိတ်အြိုင်းများ၏အစီအစဉ်များ

အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
“ေစိတ်ေပိုင်းမျေား၏ေစီေစဉ်မျေား” သည် ေဖွဲ့ေစည်းစနစ်တကျေဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုတွင် ကျေယ်ခပန့်စွာေသုံးခပုသည့်
နည်းခဖစ်သည်။ ဆက်ဆံအရးမျေား နှင့်/သို့မဟုတ် ေအပါင်းပါေဖွဲ့မျေားေား ေြေန်းတွင်းတွင် သက်ရှိ “ပန်းပုရုပ်” အနရာြေျေ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ားခြေင်းခဖင့် ခမင်သာအစသည်။ အလျော့နည်းအသာကွဲခပားခြေားနားခြေင်းခဖင့်၊ ေဖွဲ့တွင်ရှိ ခြေားနားအသာေခမင်မျေား၊
င်ခမင်ြေျေက်မျေား နှင့် အနာက်ြေံမျေားကို ခမင်သာအစရန် ဤနည်းကို သုံးနိုင်သည်။

အဓိကလက္ခဏာများ
“ေစိတ်ေပိုင်းမျေား၏ေစီေစဉ်”ကို ခြေားနားအသာအနာက်ြေံေအကကာင်းရှိသည့် သင်တန်းသားမျေား၏ ေတန်းေစား
မျေားေား ေသားအပးခပသရန်ေတွက်

င်

င်ရှားရှားခမင်နိုင်အသာေဖွဲ့မျေားေခဖစ် အနရာြေျေ

ားအပးခြေင်းခဖင့် အလ့ကျေင့်

အဆွးအနွးပွဲ ကနဦးေဆင့်တွင် ေသုံးခပုနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ သင်တန်းသားမျေားကို သူတို့ေလုပ်လုပ်အနသည့် ေဖွဲ့ေစည်း
ေမျေုးေစားေလိ
ိ
ုက် - ဌာနဆိုင်ရာ၊ ေဲန်ဂျေေိ
ီ ု၊ ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ၊ ေခြေား - သူတ့က
ို ိုယ်တိုင် အနရာယူကကရန် ဖိတ်အြေါ်
နိုင်သည်။ ဤနည်းခဖင့် ေဖွဲ့၏ သက်ဆိုင်ရာလက္ခဏာရပ်မျေားသည် လွယက
် ူလျေင်ခမန်စွာ ခမင်သာလာနိုင်သည်။ သင်တန်း
ဆရာမျေားသည် လှည့်လည်သွားလာဖပီး သင်တန်းသားမျေားကို သူတိ၏
ု့ ေဖွဲ့ေစည်းေအကကာင်း ေနည်းငယ် အခပာခပရန်
အခပာကကားနိုင်သည်။
သက်ရှိ “ပန်းပုရုပ်” တည်အဆာက်ခြေင်းသည် ခြေားနားအသာေခမင်မျေား နှင့်
ခမင်သာအစရန်ေတွက်လည်း ေသုံးဝင်သည်။

င်ခမင်ြေျေက်မျေားကို ရှင်းလင်း၊ ခမန်ဆန်စွာ

ို့အကကာင့် သင်တန်းသားမျေားေား ေခငင်းပွားဖွယ၊် လှုံ့အဆာ်အသာ

အကကညာြေျေက်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မိမိတဘ
ို့ ာသာအနရာယူကကရန် ဖိတ်ကကားသည်။ ေဆိုပါအကကညာြေျေက်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သူ/သူမ
တို့၏ သအဘာတူညီမှု သို့မဟုတ် မတူညီမှု ေဆင့်ေလိုက်ေရ လူတိုင်းက အနရာယူကကရန်ခဖစ်သည်။ သင်တန်းဆရာ/
ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူသည် သင်တန်းသားေြေျေု့ေား
ိ
သူတ၏
ို့ အနရာယူခြေင်းကို ပိုမိုေအသးစိတ်ရှင်းလင်းခပရန် ေြေွင့်ေအရး
အပးသည် - “သင် ေဘယ်အကကာင့် ဤအနရာတွင် အနရာယူသနည်း။
“ေစိတ်ေပိုင်းမျေား၏ေစီေစဉ်မျေား” သည် အလ့ကျေင့်အဆွအနွးပွဲေား ေကဲခဖတ်ရန် သို့မဟုတ် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲ
ေတွင်း အရှ့အနာက်ေစီေစဉ်ေား ေကဲခဖတ်ရန်ေတွက်လည်း ေကူေညီအပးသည်။ လူမျေားကို ေလယ်တွင် - မျေားစွာ
အကျေနပ်သည် - မှစဖပီး အဘးမှ - အကျေနပ်မှု နည်း၊ နည်းသွားသည် - ခဖင့်ရံသွားအစဖပီး မိမိတက
ို့ ိုယ်တိုင် အနရာယူကကရန်
ဖိတ်အြေါ်ပါ။ သင်တန်းသားေြေျေု့သည်
ိ
သူတို့ရပ်တည်ြေျေက်ကို ရှင်းခပရန်ခဖစ်နိုင်အခြေ

ပ်မံရရှိနိုင်သည်။

လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ


သက်ရှိ “ပန်းပုရုပ်” တည်အဆာက်ရန် သင်တန်းသားမျေား လိုေပ်မည့်အနရာကို ခပင်ဆင်



သက်ရှိ “ပန်းပုရုပ်” ၏ေစိတ်ေပိုင်းမျေားေခဖစ် ဖွဲ့စည်းအသာေဖွဲ့မျေားေား အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ်

ားပါ။

တိအ
ု တာင်းအသာ ခပန်လှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်ခြေင်းေြေျေန်ိ ေပိုင်းကိုစတင်ရန် အမးြေွန်း အပးနိုင်သည်။
“ပန်းပုရုပ်”ကို ခြေားနားအသာ စံနှုန်းမျေားေရ တည်အဆာက်

ားသည်ခဖစ်ရာ ဆူဆူညံညံ ေခပင်းေ

န်

စကားမျေား၊ ခငင်းြေုံ၊ ကကသည့် ခပန်လှန်ဆက်သွယ်ခြေင်းမျေုးိ ေနည်းငယ် ရှိနိုင်သည်။


လမ်းအလျှာက်လှည့်လည်၍ လူမျေားကို စကားစမည် အခပာအစဖပီး “ေလွန်ေကျွ ံ” မခပုလုပ်ရန် အသြေျောအနပါအစ



ဤနည်းကို ေခငင်းပွားဖွယ်

ုတ်ခပန်ြေျေက်မျေားေရ သင်တန်းသားမျေားေား အနရာြေျေ

ားရန်ေတွက်လည်း

ေသုံးခပုနိုင်သည်။

အရည်အြျင်းတူ၊ အဆင့်တူတိုင်ြင်တဆွးတနွးခြင်း (မာေိုလစ် ဘီး)7

အတိုြျုြ်တဖါ်ခြြျက်
မာဂိလ
ု စ် ဘီးသည် ေရည်ေြေျေင်းတူ၊ ေဆင့်တူ ေလဲေလှယခ် ပုလုပ်ခြေင်း ပုံစံခဖစ်သည်။ ဤပုံစံတွင် သင်တန်းသား
မျေားသည် ေတိုင်ပင်ြေံမျေား နှင့် ေလုပ်ေပ်သူ ေြေန်းကဏ္ဍမျေားမှ အဆာင်ရွက်ကကဖပီး၊ ေကကံဉာဏ်အပးခြေင်း နှင့်

7

Robert Chambers (2002): Participatory Workshops. A sourcebook of 21 sets of ideas & activities။
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ေခြေားအသာ သင်တန်းသားမျေား

ံမှ လက်ြေံခြေင်း ခပုလုပ်သည်။ သင်တန်းသားမျေားေကကား

ကွန်ယက်တည်အဆာက်လုပ်အဆာင်ခြေင်း နှင့် ေလဲေလှယခ် ပုလုပ်ခြေင်း၏ မဟာလမ်းအကကာင်းခဖစ်သည်။

Main features အဓိကလက္ခဏာများ
ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲေဖပီးတွင် ေသစ်ရရှိြေဲ့သည့် ေသိပညာ နှင့် ကျွမ်းကျေင်မှုမျေားကို မည်သို့ေသုံးြေျေမည်နှင့် ပတ်သက်၍
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းကို အဆာင်ရွက်ရန်ေြေျေန်ိ ခဖစ်သည်။ ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းက သင်တန်းသားမျေားကို သူတ့က
ို ိုယ်ပိုင်ေလုပ်
ေအခြေေအနတွင်အတွ့ကကုံအနရသည့် တကယ်ခဖစ်ရှိအသာ စိန်အြေါ်မှုမျေား နှင့် ေြေွင့်ေလမ်းမျေားေအပါ် ေကကံဉာဏ် မျှအဝရန်
နှင့် လက်ြေံရန် ခပုလုပ်အပးနိုင်သည်။
တစ်ြေျေန်ိ တည်းမှာပင်၊ အလ့ကျေင့်ြေန်းက ေသိေမှတ်ခပုသည်မှာ ေဖွဲ့

ဲတွင် ကျွမ်းကျေင်မှုမျေားစွာရှိအကကာင်း နှင့် ၊ သူတ့၏
ို

ေလုပ်တွင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကကိုတင်ကူညီနိုင်သည့် မျှအဝရန် ေဖိုးတန်ေသိပညာ နှင့် ေအတွ့ေကကုံတို့ ေဖွဲ့သားမျေား
ံတွင် ရှိနိုင်အကကာင်းခဖစ်သည်။

လက်တတွ့အကကံဉာဏ်တကာင်းများ


သင်တန်းသားမျေားကို ေဖွဲ့ ၂ စုြေွဲပါ - ေဖွဲ့တစ်ြေုစီတွင် ေအရေတွက်တူ ကုလား
တစ်လုံး မျေက်နှာဆိုင်လျေက် စက်ဝိုင်းပုံ စီစဉ်ြေျေ



ုင
ိ ်စုံတွဲမျေား၊ တစ်လုံးနှင့်

ားပါ (ပုံကိုကကည့်ပါ)။

သင်တန်းသားမျေားေား သူတလ
ို့ ုပ်ငန်းတွင်ရှိ ေကကံဉာဏ်ရလိုသည့် ေဏ္ဏဝါ ေိုင်ေီးေက်စ် (Blue IES)၊ ေဏ္ဏဝါ
စီစီအေ (Blue CCA) သို့မဟုတ် ဘီပီေိုင်ပီ (BPiP) ေအကာင်ေ
သို့မဟုတ် ေြေွင့်ေလမ်းကို

ည်အဖါ်ခြေင်းနှင့် ဆက်စပ်အနအသာ ခပဿနာ

င်ဟပ်စဉ်းစားရန် နှင့် အရွးြေျေယ်ရန် ဖိတ်အြေါ်ပါ။ လုပ်အဖါ်ကိုင်ဖက်မျေားေကကား

ကမ်းအပးလိုက်သည့် ေအကကာင်းေရာေားလုးံ သည် ယုကံ ကည်မှုခဖင့်ခဖစ်သည်ကို သင်တန်းသားမျေားကို
သတိအပးပါ။


သင်တန်းသားမျေားေား

ိုင်ြေုံမျေားတွင်

ခဖစ်ကကဖပီး ေခပင်စည်းတွင်

ိုင်ကကရန်အခပာပါ - ေတွင်းစည်းတွင်ရှိသူမျေားမှာ “ေတိုင်ပင်ြေံမျေား”

ိုင်သူမျေားမှာ သူတ့၏
ို “ေလုပ်ေပ်သူ” မျေားခဖစ်ကကသည်။ ေကကံအပးမှုတစ်ြေါလျှင်

ေြေျေန်ိ သုံးမိနစ်သာရမည်။ ေကကမ်းေားခဖင့် ခပဿနာတင်ခပရန် တစ်မိနစ် နှင့် ေကကံဉာဏ်ေတွက် နှစ်မိနစ်။


နှစ်မိနစ်ကုန်ဆုံးဖပီးအနာက် တစ်မိနစ်သာကျေန်ရှိအတာ့အကကာင်း ေြေျေက်ခပပါ။ သုံးမိနစ်ခပည့်ဖပီးလှျေင် တစ်ြေါ
ေြေျေက်ခပပါ။ ေခပင်စည်းတွင်
အခပာပါ။ ေတွင်းစည်းတွင်

ိုင်အနကကအသာ ေတိုင်ပင်ြေံမျေားကို

ေခပင်စည်းမှသူမျေား တစ်ပတ်လည်သည်ေ


ိ

ပ်ကာ

ိုင်ဖမဲ

ိုင်အနအစပါ။ ဤလုပ်ပုံလုပ်နည်းကို

ပ်ကာ ခပုလုပ်ပါ။

ေခပင်စည်းက လှည့်သည့်ေြေါ ေတိုင်ပင်ြေံ နှင့် ေလုပ်ေပ်သူတသ
ို့ ည် ြေုံအနရာြေျေင်း လဲ
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ေြေန်းကဏ္ဍလဲလှယ်ဖပီး



ပ်မံ

ိုင်အနကကအသာ သင်တန်းသားမျေားကို လားရာတူဘက်တွင်ရှိ ြေုံအနရာသို့ အရွှ့ရန်

အလ့ကျေင့်ြေန်းခပုလုပ်အနစဉ် မှတ်စုအရး

ိုင်ပါ။

ပ်ကာတလဲ အဆာင်ရွက်သည်။

ားရန် သင်တန်းသားမျေားကို သတိအပးပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ေမျေားစုကို

အမ့သွားနိုင်သည်။
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၅။ တု့ခံ ြန်အကကံခြုမှု၊

င်ဟြ်စဉ်းစားခြင်း နှင့် သင်ယူခြင်း8

င်ဟြ်စဉ်းစားခြင်း

တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုသည် တစ်ြေါတစ်ရံ

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းသို့ ဝင်အပါက်တစ်ြေုခဖစ်သည်။ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုမှ သင် ရရှိ

နိုင်သည့် သင်ြေန်းစာသည် ေြေျေု့အသာေအခြေေအနတွ
ိ
င် သင်၏ ေအကာင်းဆုးံ ကကံရွယ်ြေျေက်မျေား ခဖစ်အသာ်ခငားလည်း သင်
ပို၍အကာင်းစွာခပုလုပ်ြေဲ့အကကာင်းခဖစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းမှ တူညီအသာေဆုံးေခဖတ်သို့ သင်

အရာက်ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့အသာ် သင်မည်သည်ကိုမှန်းဆသည်ေား ေခြေားသူမျေားက ေတည်ခပုပါက မကကာြေဏ ပိုမို၍
စိတ်အကျေနပ်အစသည်။ ေကယ်၍ သင်သည် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုမှ စတင်သည့်တိုင် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

ေအနခဖင့် သင်ကိုယ်တိုင်အသာ်လည်းအကာင်း ေခြေားအသာသူမျေားနှင့်အသာ်လည်းအကာင်း ခပုလုပ်ရန် ရှိအနအသးသည်။
၎င်းသည် ရိုးရှင်းအသာအမးြေွန်းနှစ်ြေုခဖင့် ေစခပုသည် 

မည်သည်က ေအကကာင်းေရာမျေားကို ကျွန်ုခပုလုပ်ကကံရွယ်

ားသည့်ေတိုင်း ခပုလုပ်အဆာင်ရွက်ခြေင်းမှ

တားဆီးြေဲ့သနည်း။


အနာင်တဖန် စတင်အဆာင်ရွက်နိုင်ပါက ကျွန်ုပ်သည် မည်သည်ကို ခြေားနားစွာ ခပုလုပ်နိုင်ပါသနည်း။

င်ဟပ်စဉ်းစားရန်အြေါင်းစဉ်မျေား နှင့် ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားသည် ေနည်းနှင့်ေမျေား ြေက်ြေဲရှုပ်အ

ွးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းသည် ေနာဂတ်တွင်၊ တူညီအသာေအခြေေအနတစ်ြေု၌ မည်သည်ကိုခြေားနားစွာခပုလုပ်ရန်
နှင့်ပတ်သက်သည့် ေစီေစဉ်တစ်ြေုဆီသို့ ဉီးအဆာင်လမ်းခပအပးမည်ခဖစ်သည်။
သင်ယူခြေင်းရှုအ

ာင့်မှကကည့်မည်ဆိုပါက အခပာနိုင်သည်မှာ သင် တစ်စုံတစ်ြေုကို သင်ယူြေဲ့ဖပီးခဖစ်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်

ဆိုအသာ်၊ သင်သည် သင်၏ ေခပုေမူေား ဆန်းစစ်ြေဲ့ဖပီးခဖစ်ကာ တူညီအသာေအခြေေအနတစ်ြေုတွင် သင် မည်သည်ကို
ပို၍အကာင်းစွာ ခပုလုပ်မည် နှင့် ခပုလုပ်နိုင်သည်တ့က
ို ို သတ်မှတ်ြေဲ့ဖပီး၊ တိကျေအစြေဲ့ဖပီးခဖစ်သည်။ သင်သည် ဤေအခြေေ
အန၌ ရှလ
ိ ာလိမ့်မည်ခဖစ်အကကာင်း သိ

ားဖပီးခဖစ်ကာ၊ ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားကို မည်ကဲ့သို့ ခြေားနားစွာ ခပုလုပ်အဆာင်ရွက်

မည်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သင်စီစဉ်နိုင်သည်ကို သင်သိအနဖပီးသားခဖစ်သည်။ ဤသင်ယူခြေင်းပုံစံကို တစ်ြေုတည်းကွင်းဆက်
သင်ယူခြေင်းေခဖစ်

ည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။

ေကယ်၍ သင်သည် နှစ်ကကိမ်ကွင်းဆက်သင်ယူခြေင်းကို ေလိုရှိပါက တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းမှ ေကျေုးိ

ေခမတ်ရရှိသည့်နည်းေတိုင်း ပုံမှန်ရရှိရန် သင်ကိုယ်တိုင် စီစဉ်အဆာင်ရွက်သင့်သည်။ သင်သည် ေအကကာင်းကိစ္စ မျေားေား
ခြေားနားစွာခပုလုပ်နိုင်သည်ကို သအဘာအပါက်နားလည်ဖပီးခဖစ်နိုင်သည်။ သိအ
ု့ သာ်လည်း ေလျေင်ေခမန်တပ်ဆင်၊ ခပင်ဆင်
ခြေင်း လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို လိုက်နာခြေင်း မခပုပါ။ ပုံမှန်တ့ခုံ ပန်ေကကံခပုမှု နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း ကွင်းဆက်မျေားက

“ေလျေင်ေခမန် တပ်ဆင်၊ ခပင်ဆင်ခြေင်းလုပ်ပုံလုပ်နည်း”သည် ေလုပ်မခဖစ်အကကာင်းကို ရှာအဖွအတွ့အစရန် သင့်ကို ေြေွင့်
ေလမ်းအပးလိမ့်မည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ်၊ သင်အခပာခပ၊ တင်ခပရန်လိုအသာ သင်၏စိတ်အနစိတ်

ား သို့မဟုတ်

သင်၏ေအခြေြေံစွမ်းရည်နှင့်ဆက်စပ်အနအသာ ေအကကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိအသာအကကာင့် ခဖစ်သည်။ ေကယ်၍ သင်က
ဤေဆင့်တွင် တစ်စုံတစ်ရာအခပာင်းလဲလိုပါက ပုံမှန်တခုံ့ ပန်ေကကံခပုမှု နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းတို့သည် မရှိမခဖစ်

ခဖစ်လာမည်။

၅.၁။ တု့ခံ ြန်အကကံခြုမှုအတွက်စည်းကမ်းများ
အကာင်းမွန်အသာတုံ့ခပန်ေကကံခပုမှုသည် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုအပးသူေတွက်သာမက လက်ြေံရရှိသူေတွက်ပါ စည်းကမ်းမျေား
လိုေပ်သည်။ ဤစည်းကမ်းမျေားကို တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကိုကျေင့်သုံးအသာ သီးသန့်ေအခြေေအနေရ ခပုခပင်မွမ်းမံနိုင်သည် ဉပမာ၊ အလ့ကျေင့်ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ။ ဤအနရာတွင် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုအပးခြေင်း နှင့် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုလက်ြေံရရှိခြေင်း
တိေ
ု့ တွက် ပို၍အယဘူယျေဆန်အသာ စည်းကမ်းမျေားကို တင်ခပ

8

ားသည်။

Integrating Climate Change Adaptation into Development Cooperation – A Practice-Oriented Training Based on the OECD Policy
Guidance. Trainer Handbook. GIZ 2011.
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

တုံ့ခြန်အကကံတြးမှုတြးခြင်းအတွက်စည်းကမ်းများ
၁။ တုခံ့ ြန်အကကံခြုမှုကို ကမ်းလှမ်းြါ၊ အြျိန်းအြျက်လုြ်ြါ။ အလ့ကျေင့်အရးသင်တန်းေအခြေေအနတွင်

ိုကဲ့သို့အသာ

ေြေျေန်ိ းေြေျေက်တစ်ြေုစီစဉ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ ေမှန်တကယ်အတာ့ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကွင်းဆက်မျေားသည်
အလ့ကျေင့်အရးသင်တန်း၏ ေစိပ်ေပိုင်းတစ်ြေုခဖစ်သည်။ သင်တန်းသည် ေအခြေေအနေြေျေန်ိ ေြါတစ်ြေု၌ သင်တန်း
ဆရာမျေားေား တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု ကမ်းမှမ်းခြေင်းမှ တားခမစ်ခြေင်း မခပုလုပ်သင့်ပါ။
၂။ အခြုအမှုနှင့်ြတ်သက်၍တခြာဆိုြါ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်တသွးကိုမတခြာဆိုရြါ။ လူတ့သ
ို ည် သူတ့ိုခပုလုပ်သကဲ့သို့ ခပုမူ
ကကခြေင်းသည် သူတ့က
ို ိုယ်ရည်ကိုယ်အသွး၏ ေစိတ်ေပိုင်းခဖစ်သည်။ သင်တန်းတက်အဖာ်တက်ဖက်မျေားကို “သင်တို့
ေလွန်ေံ့ဩစရာအကာင်းသည်/ေလွန်ရန်လိုသည်/ေလွန် . . .” ဟုအခပာခြေင်း

က် “သင်တ့ို ေအခြေေအနကို

ိုသို့အသာနည်းလမ်းခဖင့် ကိုင်တွယ်အခဖရှင်းသည်ကို ကျွန်ုပ် အစာင့်ကကည့်ြေဲ့သည်။ ဒါကို ကကိုက်သည်/ဒါကို မကကိုက်ပါ၊
ကျွန်ုပ် ခပုလုပ်ြေျေင်သည်က . . ." ဟုအခပာခြေင်းေားခဖင့် သူတ့ိုေလိုရှိသမျှ အခပာင်းလဲဖို့ရန်ေြေွင့်ေလမ်းအပးပါ။
၃။ ြ

မဉီးစွာ တကာင်းသည်ဟုသင်ယူဆ

ားတသာ အတ ကာင်းအရာများ/အခြုအမှုအတြါ် တုခံ့ ြန်အကကံခြုမှုတြးြါ။

တုခံ့ ပန်ေကကံခပုအသာသူသည် သူ၏ ဆန်းစစ်အဝဖန်အသာ အလ့လာအတွ့ရှိြေျေက်မျေားကို အဝမျှလိုစိတ် ခပင်းခပအသာအကကာင့်
တစ်ြေါတစ်ရံတွင် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကို ပျေက်စီးအစနိုင်သည်။ ဤသို့ခဖင့် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကို စတင်ခြေင်းသည် တုခံ့ ပန်
ေကကံခပုမှုလက်ြေံရရှိသူ၏ ြေုြေံကာကွယ်သည့်ေအနေ
ဆန်းစစ်အဝဖန်အသာ အလ့လာအတွ့ရှိြေျေက်မျေားေားနားအ
လူတစ်ဉီး၏ေား
အ

ားကို လှုံ့အဆာ်သည်။

ို့အကကာင့် အနာက်ပိုင်းေဆင့်တွင်

ာင်ခြေင်းေတွက် ပွင့်လင်းအသာစိတ်ကိုေစပျေုးအစအသာ
ိ

ုတ်မှုမျေားေတွက် ေခပုသအဘာအဆာင်သည့် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု/ေသိေမှတ်ခပုခြေင်းခဖင့် စတင်ရန်

ာက်ြေံေကကံခပုပါသည်

၄။ အခြုအမူတိုးတက်တစရန်နှင့်ြတ်သက်၍တခြာဆိုတသာအြါ

င်ခမင်ဆုံးခဖတ်ြျက်များမြါဘဲတဖာ်ခြြါ။ ဤအနရာတွင်

ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ခဖစ်မအနခြေင်းသည် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုလက်ြေံရရှိသူ၏ ြေုြေံကာကွယအ
် သာေအနေ

ားေား အရှာင်ရှားရန်

ေအရးကကီးသည်။ မည်သည်က တိုးတက်နိုင်သည်နှင့်ပတ်သက်၍ စိတဘ
် ဝင်ကျေအစအသာေြေျေက်တစ်ရပ် ခပုလုပ်ရန်
ေတွက် ေအခြေေအနတစ်ရပ်တွင်ခပုလုပ်အသာ ေခပုေမူ၏ေကျေုးဆက်
ိ
မျေားကိုရှင်းခပရန်မှာ ပို၍နည်းလမ်းကျေသည်။
၅။ အြျိနက
် ိုက်တခုံ့ ြန်အကကံခြုြါ၊ အလွန်အကျွံမခဖစ်ြါတစနှင့်။ ြေျေက်ခြေင်းတုံ့ခပန်ေကကံခပုခြေင်းသည် သင့်အလျော်အစနိုင်
ပါသည်။ သို့အသာ်၊ တုခံ့ ပန်ေကကံအပးခြေင်း သို့မဟုတ် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုလက်ြေံရရှိခြေင်း မတိုင်မီ ခပင်း

န်အသာ

စိတ်ြေံစားမှုမျေားကို ေနည်းငယ်တည်ဖငိမ်အစရန် ခပုလုပ်ခြေင်းသည်လည်း နည်းလမ်းကျေပါသည်။ ေကယ်၍ ေြေျေန်ိ
ကကာခမင့်စွာ အစာင့်ဆိုင်းရပါက ေြေျေန်ိ အနှင့်အနှးမှုသည် ေအကကာင်းကိစတ
္စ စ်ရပ်ခဖစ်လာနိုင်ဖပီး (“ . . . ကို ကျွန်ုပ်ေား
မအခပာြေင်မှာ မည်သည့်ေတွက်အကကာင့် သူ/သူမသည် ေြေျေန်ိ ေကကာကကီးအစာင့်အနြေဲ့သနည်း။) အကာင်းမွန်အသာ
တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုေြေျေန်ိ ကို ပိတ်ဆဟ
ို့ န့်တားနိုင်ပါသည်။
၆။ အခြားသူများကိုရည်ညွှန်းခြင်းမခြုဘဲ တုခံ့ ြန်အကကံခြုြါ။ တစ်စုံတစ်အယာက်ေား ရည်ညွှန်းခြေင်းသည် (“ကျွန်အတာ်/
ကျွန်မ ေခြေားလူအတွဆီက ကကား

ားတာကအတာ့ ြေင်ဗျေား/ရှင် … “) သင်၏သတင်းစကားေား လက်ြေံယုံကကည်

အစမှုကို ပို၍နည်းပါးခြေင်းခဖစ်အစသည်။ ၎င်းသည် သင်အခပာလိုအသာေြေျေက်ကိုခပုလုပ်ရန် ရည်ညွှန်းသူကို သင်
လိုေပ်သကဲ့သို့ ခဖစ်အနသည်။ ေခြေားသူအတွနှင့် တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုလက်ြေံရရှိသတ
ူ ို့ေကကား ဆက်ဆံအရးေရ
လက်ြေံရရှိသူသည် ြေုြေံကာကွယအ
် သာေအနေ
၇။ သင်၏သတဘာ

ားသို့ အခပာင်းသွားနိုင်သည်။

ားအခမင်ခဖစ်ဖြီး၊ အန္တိမအမှန်တရားမဟုတ်တ ကာင်း ရှင်းလင်းစွာတခြာခြြါ။ သင်၏သအဘာ

ား

ေခမင်ကို ခပသရန်ေအကာင်းဆုံးနည်းလမ်းသည် “ကျွန်အတာ်/ကျွန်မ” ပုံစံခဖင့် အခပာရန်ခဖစ်သည်။ အယဘူယျေကျေခဖစ်ရန်
ပိုကကိုးစားအလ (“ဒါက … ရန်အကာင်းတဲ့ေအလ့ေကျေင့်ခဖစ်တယ်”)၊ သင်၏သတင်းစကားကို လက်ြေံယုံကကည်အစခြေင်း
နည်းအလ ခဖစ်လာမည်။ “ကျွန်အတာ်/ကျွန်မ” ပုံစံ၏ေားသာြေျေက်သည် “ဟုတ်ကဲ့” < - > “မဟုတ်ဘူး” အဆွးအနွးခြေင်း
ကို အရှာင်ရှားသည့်ေအနေ

ားတွင်ရှိသည်။ ေကယ်၍ သင်က “ဒီအန့မနက် ြေင်ဗျေား/ရှင် ကျွန်အတာ်/ကျွန်မကို
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အခပာလိုက်တာက ကျွန်အတာ်/ကျွန်မကို စိတ်
ပါဘူး!” ဆိုဖပီး

ြေ
ိ ိုက်အစပါတယ်” ဟုအခပာလိုက်ပါက၊ နားအ

ာင်သူသည် “မဟုတ်

ွက်မသွားနိုင်ပါ။

၈။ သင်၏တုခံ့ ြန်အကကံခြုမှုသည် အခြားသူအသုံးခြုနိုင်သည့် - သို့မဟုတ် အသုံးမခြုနိုင်တသာ - ကမ်းလှမ်းမှုခဖစ်သည်။
လက်ြံရရှိသက
ူ သူ/သူမသည် မည်သည့်တု့ိအား ခြားနားစွာဆောင်ရွက်မည်ခေစ်ဆ ကာင်းဆ ကညာရန် အခပင်းအထန်
တွန်းအားဆပးခြင်းသည် ဆနာက်ပိတ်ေုံးအြိုက်အတန့်ကာလတွင် တုံ့ခပန်အကကံခပုမှုအြျန်ိ တစ်ြုလုံး အသုံးမကျ၊
မဆကျနပ်ေွယ် ခေစ်သွားနိုင်သည်။
၉။ ြျက်ခြင်းခမင်သာတသာတခြာင်းလဲမှုများကိုမတခမြှော်လင့်ြါနှင့်။

တုံ့ခြန်အကကံခြုမှုလက်ြရ
ံ ရှိခြင်းအတွက်စည်းကမ်းြျက်များ
၁။ တိုးတက်မှုအတွက်တနရာရှိသည်ဟု သင်ြံစားရတသာအြါ တုခံ့ ြန်အကကံခြုမှုကို ဖိတ်တြါ်ြါ။ အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲ
ေအနေ

ားတွင်၊ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုကို သင်ဖိတ်အြေါ်နိင်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် သင့်ကိုယ်သင် သင်ယူသူ

တစ်အယာက်ေခဖစ်ရခှု မင်ဖပီး ေအတွ့ေကကုံရှိသင်တန်းဆရာမျေားနှင့် ေတူရှိအနသည့်ေြေွင့်ေအရးကို ေမိေရဆုတ်ကိုင်
ားလိုအသာအကကာင့်ခဖစ်သည်။
၂။ စိတ်ရှည်ြါ၊ အြျိန်းအြျက်များခြုလုြ်ြါ။ အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲေအနေ

ားတွင်၊ စိတ်ရှည်ရှည်

ားခြေင်းသည်

အကာင်းမွန် အနဆဲခဖစ်သည်။ သို့အသာ်၊ ေြေျေန်ိ းေြေျေက်မျေားခပုလုပ်ခြေင်းသည် မျေားစွာပိုမိုလွယက
် ူလိမ့်မည်။
၃။ အတ ကာင်းကိစ္စ၊ အြျိန်နှင့်တနရာ သို့မဟုတ် ြုေို္ဂ လ်နှင့်ြတ်သက်၍ သင် သက်တသာင့်သက်သာ မြံစားရတသာအြါ
တုခံ့ ြန်အကကံခြုမှုကို ခငင်းဆိုြါ။ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုသည် - ဥပမာ၊ အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးခြေင်းတွင် - ေလှခပအလ့ကျေင့်ြေန်း
ခဖစ်လာနိုင်သည်ကို အရှာင်ရှားရန်ေတွက် ဤတာဝန်ရှိမှုေားမှတ်ယူရန်မှာ လက်ြေံရရှိသူေတွက် ေအရးကကီးသည်။
၄။ နားတ

ာင်ခြင်းအတြါ်အာရုံစိုက်ြါ။ အမှန်ခြင်ခြင်း၊ ရှင်းခြခြင်း နှင့် ြုြံကာကွယ်ခြင်း မခြုလုြ်ြါနှင့်။ ဤသည်က

ေခမင့်ဆးုံ စိန်အြေါ်မှုစည်းကမ်းြေျေက်ခဖစ်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ရန် ဖိတ်အြေါ်ြေံရသကဲ့သို့
ြေံစားရသည့် ေခဖစ်နိုင်ဆုံးေြေျေန်ိ ေြေိုက်ေတန့်မျေား ခဖစ်လာနိုင်သည်။
ေကကံခပုမှုသည် ခပင်း

ို့ခပင် ေကယ်၍ သင်ရရှိအနအသာ တုခံ့ ပန်

န်စွာဆုံးခဖတ်ခြေင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါက သင့်ကို ဤသို့ခပုလုပ်အစရန် ြေွင့်ခပု

ားသည်။ တစ်ဦး

တစ်အယာက်၏ ကိုယ်ပိုင်ေခပုေမူကို ရှင်းခပရန် လှုံ့အဆာ်မှုရှိနိုင်သည်။ သို့အသာ်၊ ရှင်းလင်းခြေင်းနှင့် ြေုြေံကာကွယခ် ြေင်း
ေကကားတွင် မျေဉ်းဆွဲရန်မှာ ြေက်ြေဲသည်။
၅။ တခြာသည့်အြျက်ကိုသင်မရရှြ
ိ ါက ဉြမာများတြးရန်တတာင်းဆိုြါ။ ၎င်းသည် အပးသူေား သူ/သူမ၏ ေအရးကကီးအသာ
အလ့လာအတွ့ရှိခြေင်းကို ပိုမိုြေိုင်မာလာအစရန် တွန်းေားအပးရန် ေအရးကကီးအသာမဟာဗျေူဟာတစ်ရပ်ခဖစ်သည်။ သူ/သူမ
အမျှာ်လင့်နိုင်သည်မှာ သူ/သူမ၏ အခပာလိုသည့်ေြေျေက်ကို သင် နားလည်အကကာင်း နှင့်

ို့ေတွက်အကကာင့် ပိုမိုတိကျေ

အစရန် မလိုေပ်အကကာင်းခဖစ်သည်။
၆။ အတ ကာင်းကိစန
္စ ှင့်ြတ်သက်၍ မတခြာဆိုမီ တုခံ့ ြန်အကကံခြုမှုနှင့်ြတ်သက်၍တတွးြါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်

င်ဟပ်

စဉ်းစားခြေင်းေြေျေန်ိ ေနည်းငယ်ယူပါ။ ြေျေက်ခြေင်းတုံ့ခပန်ရန် ဖိေားအပးြေံအနရသည်ဟု မြေံစားပါနှင့်။
၇။ တုခံ့ ြန်အကကံခြုမှုလုံတလာက်သည့်အြါ “သင့်ကိုတကျးဇူးတင်ြါတယ်” ဟုတခြာြါ။ အပးသူသည် ဆန်းစစ်အဝဖန်အသာ
အလ့လာကကည့်ရှုခြေင်းကို တစ်ြေုဖပီးတစ်ြေု

ပ်

ပ်တိုးအနသည်ဟု သင်ြေံစားရအသာေြေါ သူ/သူမေား တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု

ဖပီးဆုံးခြေင်းသို့အရာက်ရန် ကူညီပါ။
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၉။ လုြ်ကိုင်တဆာင်ရွက်မှုအတြါ် သင်တစ်ဦးတည်းဆုံးခဖတ်ြါ။ အပးသူကို အကျေနပ်အစရန်ေတွက်သာ သင် အဆာင်ရွက်
ပါက သို့မဟုတ်၊ အပးသူက သင့်ေအပါ် ဖိေားမျေားစွာအပးသည့်ေတွက်အကကာင့် အဆာင်ရွက်ရပါက၊ သင်သည်
မည်သည့် ြေိုင်မာအသာယုံကကည်ြေျေက်မျှ မရှပ
ိ ါဘဲ၊ ေအကကာင်းကိစ္စရပ်မျေားေား ခြေားနားစွာအဆာင်ရွက်ရန် ကကိုးစားလာ
နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင် ကိစ္စရပ်မျေားေား မည်သိခု့ ပုလုပ်သည်ေအပါ်မှာ သင် ေမှန်တကယ်မတိးု တက်ပါ။

၅.၂။ တု့ခံ ြန်အကကံခြုမှုနှင့်
တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုနှင့်

င်ဟြ်စဉ်းစားခြင်းအတွက်စီစဉ်မှုများ

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းေတွက် ေစီေစဉ်မျေားစွာရှိသည် - တစ်ဦးြေျေင်း မိမိကိုယ်မိမိ

စဉ်းစားခြေင်း၊ လုပ်အဖါ်ကိုင်ဖက်နှင့် ေတူဝိုင်းဖွဲ့

ိုင်ခြေင်း၊ ေဖွဲ့လိုက်တခုံ့ ပန်ေကကံခပုမှုနှင့်

စသည်ခဖင့်။ ဤေြေန်းတွင် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲေအခြေေအနေတွင်း အ
ောရုံစိုက်

င်ဟပ်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

ာက်ြေံေကကံခပုသည့်စီစဉ်မှုေား

ားသည်။

သီးသန့်ေြေျေန်ိ ပိုင်း၊ အရှ့အနာက်ေစဉ် သို့မဟုတ် အမာ်ဂျေူးတို့မှ သင်ယူြေဲ့သည့် သင်ြေန်းစာမျေားေအပါ်

င်ဟပ်စဉ်းစားရန်

ေတွက် တစ်ဦးြေျေင်းနှင်မ
့ ျေက်နှာြေျေင်းဆိုင်တခုံ့ ပန်ေကကံခပုမှု နှင့် ေတွဲလုက
ိ ် သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ငယ်တွင်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

တိက
ု့ ို အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲကာလေတွင်း ဆက်တက
ို ်ေသုံးခပုနိုင်သည်။
ေဖွဲ့လိုက်တခုံ့ ပန်ေကကံခပုမှု နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းသည် ေသွင်တူခပုလုပ်ခြေင်းမျေားနှင့်ဆက်သွယ်လျှက် ေ

ေသုံးဝင်သည်။ (ေသွင်တူခပုလုပ်ဖပီးအနာက် တဦးတစ်အယာက်၏ ေြေန်းကဏ္ဍမှ
ေအရးကကီးဖပီး ပိုမို

ွက်ဖပီး အနာက်ခပန်ဆုတ်

ူး
ွက်ရန်

င်ဟပ်စဉ်းစားသည့်ပုံသွင်သို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကကိုးစားသွတ်သွင်းပါ။ ယြုအြါ၊ တုခံ့ ပန်အကကံခပုမှု နှင့်

ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ခပုလုပ်ရန် ဆအာက်ပါအေင့်များကို ဆထာက်ြံအကကံခပုအပ်ပါသည်။
၁။ ေသွင်တူခပုလုပ်ခြေင်းတွင် ပါဝင်သရုပ်အဆာင်ြေဲ့အသာေဖွဲ့သည် သင်တန်းဆရာမျေားနှင့်ေတူ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်
ိုငပ
် ါ။ ေဖွဲ့သည် သူတခို့ ပုလုပ်ြေဲ့သည့်ေအပါ်

င်ဟပ်စဉ်းစားရန် ပ

နှင့် သူတိုသ
့ ရုပ်အဆာင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သရုပ်အဆာင်သူတို့၏ သအဘာ

မေြေွင့်ေလမ်းကိုရရှိသည်။ ေရည်ေအသွး
ားေခမင်မျေားေတွက် သင်တန်းဆရာက

ဖိတ်အြေါ်ရမည်။ အနာက်ဆုံးတွင် ေဖွဲ့သည် မအရှာင်လွှဲနိုင်အသာအမးြေွန်းနှင်သ
့ က်ဆိုင်သည့် ေြေျေက်ေလက်
ေနည်းငယ်သို့ အရာက်လာမည်ခဖစ်သည် - ေကယ်၍ ခပန်စြေဲ့ရမည်ဆိုလျှင် သင် မည်သည်ကို ခြေားနားစွာ
ခပုလုပ်မည်နည်း။ သူတ့ိုအခပာဆိုအနစဉ်တွင် ေဖွဲ့ေတွင်းရှိေခြေားသူမျေား (သရုပ်အဆာင်သူြေဲ့ကကသူမျေား။ ဥပမာ၊
သင်တန်းသားမျေား၊ အကျောင်းသားမျေား၊ လုပ်အဖါ်ကိုင်ဖက်မျေား) က နားအ
၂။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် ေ

ာင်အနကကမည်။

က်အဖါ်ခပပါ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုြေျေက်အပးရန် ေြေွင့်ေအရးကို

ရရှိသည်။ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုလက်ြေံရရှိသူမျေား - ေဖွဲ့ - သည် တူညီအသာစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ခပန်လည်တ့ခုံ ပန်မှု
ခပုနိုင်သည်။ ေခြေားသူမျေားက နားအ

ာင်သည်။

၃။ သင်တန်းဆရာမျေားသည် ေဖွဲ့သို့ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုအပးမှုခပုကကရန် ေြေွင့်ေအရးအပးလိမ့်မည်။ သင်တန်းဆရာမျေား
သည် စည်းကမ်းမျေားကိုအလးစားမှုေအပါ် တစ်ဘက်က ကကည့်အနမည်ခဖစ်သည်။ လိုေပ်ပါက၊ ေဓိကသင်ယခူ ြေင်း
ေြေျေက်မျေားကို ရုပ်လုံးအဖါ်ခပနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ေြေျေန်ိ တစ်ြေျေန်ိ လုံး တဆင့်ဖပီးတဆင့် ရုပ်လုံးအဖါ်အနခြေင်းေား
မအ

ာက်ြေံပါ။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ်၊ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု နှင့်

အနှာင့်အနှးအစလိမ့်မည်။
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၆။ သင်တန်းအစီအစဉ်ေဇ
ီ ိုင်းြုံစံတရးဆွဲခြင်း
ယြေုေြေန်းက သင်တန်းေစီေစဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံအရးဆွဲသည့်ေြါ မည်သည်တက
ို့ ို
ြေျေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်ကိုအပးသည်။ သင်တန်းေစီေစဉ်သည် ရှုပ်အ

ည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုေပ်အကကာင်း

ွးသည်ခဖစ်အစ သို့မဟုတ် မရှုတ်အ

ွးသည်ခဖစ်အစ

ခပည့်ခပည့်စုံစုံ၊ စဉ်းစားြေျေင့်ြေျေန်ိ ခပင်ဆင်အဆာင်ရွက်ခြေင်း နှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံအရးဆွဲခြေင်းတို့သည် လိုေပ်အသာေရာမျေား
ခဖစ်ကကသည်။
ေကယ်၍ ဤသင်တန်းလက်စွဲသည် ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေားေအပါ်တွင် ောရုံစိုက်

ားလျှင်ပင်၊ ကျွန်ုပ်

တိသ
ု့ ည် ဤေြေန်းေား ေခြေားအသာေအခြေေအနမျေား၌ သင်တန်းေစီေစဉ်မျေား နှင့် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲမျေား ဒီဇိုင်းပုံစံ
အရးဆွဲရာတွင်လည်း ေကူေညီခဖစ်အစသည့်နည်းလမ်းခဖင့် တင်ခပလိုသည်။ သင်တန်းဒီဇိုင်းပုံစံကို ေားလုံးနှင့်ဆိုင်အသာ
ကကိုးပမ်းမှုေခဖစ် ရှုခမင်ရမည်ခဖစ်သည် - ၎င်းမှာ လုပ်ငန်းေဆင့်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းမျေားသည် သင်တန်း
ေစီေစဉ် သို့မဟုတ် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲက ောရုံစိုက်

ားသည့် မည်သည့်ပါဝင်မှုမျေားေတွက်မဆို သက်ဆိုင်မှုရှိသည်။

၆.၁။ သင်တန်းကို ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါစီမြ
ံ န့်ြွဲမှု၏

ိတရာက်တသာအြိုင်းတစ်ြုခြုလုြ်ြါ

ေဏါဏဝါေစီေစဉ်လက်အတွ့အလ့ကျေင့်အဆာင်ရွက်ခြေင်း၊ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကိုအပါင်းစပ်ခြေင်းနှင့် ရာသီဉတု
အခပာင်းလဲမှုနှင့်လက
ို ်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းတို့သည် တစ်ဉီးြေျေင်းေဆင့်တွင် နည်းပညာကျွမ်းကျေင်မှုေသစ်မျေား လိုေပ်ဖပီး

လိုေပ်အသာေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာ ေအခပာင်းေလဲခမှင့်တင်ရာတွင် ကျွမ်းကျေင်တတ်သိမှု လိုေပ်သည်။ အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲ
သည် သင်ယူခြေင်းကို ေစခပုရန် နှင့် လှုံ့အဆာ်ရန်၊ အကာင်းမွန်အသာေြေွင့်ေအရးခဖစ်အနစဉ်တွင် တစ်ဦးြေျေင်း နှင့် ေဖွဲ့
ေစည်းဆိုင်ရာ အန့စဉ်ေလုပ်မျေား၌ ေအခပာင်းေလဲမျေားမှာ ေြေျေန်ိ ယသ
ူ ည်။ သက်အရာက်မှုမျေားမှ လက်အတွ့ ေအကာင်
ေ

ည်အဖါ်ရန်ေတွက် နိုင်ငံအရးေရေသိရှိမှု နှင့် ေဖွဲ့ေစည်းေဆင့်တွင် လိုလားမှုတို့သည် လိုေပ်သည်။ ၎င်းတို့၏

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှကိုသာ ရှင်းလင်းစွာခပဌာန်း
ို့အကကာင့် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲမျေားသည်

ားသည့် ဆင့်ပွားမှုမျေားနှင့်ေတူ သင်တန်းမှတဆင့် ဖပီးအခမာက်နိုင်သည်။

ိအရာက်မှုရှိအစရန်ေတွက် ေခြေားအသာ စွမ်းအဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု

လှုပ်ရှားမှုမျေားနှင့် ေလိုက်သင့်ညီညွတ်အနအစရန် ေဖမဲတမ်းလိုေပ်သည် စံခပေားခဖင့်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ေားလုးံ ခြေုံငုံမဟာဗျေူဟာရည်မှန်းြေျေက်ကို ဦးစွာပ

မသတ်မှတ်ပါ။

ို့အနာက် ရည်မှန်းြေျေက်

သို့အရာက်ရန်နည်းလမ်းေခဖစ် အလ့ကျေင့်သင်ကကားအပးခြေင်းကို အရွးြေျေယ်ပါ။ သင်တန်းမျေားသည်၊ ဥပမာေားခဖင့်၊ အရှ့အခပး
ေသုံးခပုခြေင်းမျေားသိဦ
ု့ းတည်သည့် တံြေါးဖွင့်အပးသူ ခဖစ်နိုင်သည်။ သို့အသာ်၊ သင်တန်းမျေားကို မဟာဗျေူဟာကျေကျေ ဒီဇိုင်း
ပုံစံ

ုတ်

တိတ
ု့ ွင်

ားအသာ စွမ်းအဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ ေကကံအပး နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပင်မအရစီးအကကာင်း၌ စီးဝင်အစခြေင်း
ည့်သွင်းခမှုပ်နှံ

ားပါမှသာလျှင် သင်တန်းမျေားတွင် ေဓိကသက်အရာက်မှုမျေား ရှိကကသည်။

စွမ်းတဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ရှုတ
လူ

ာင့်ဘက် ၄ မျိုး -

ု - စွမ်းအဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုရှုအ

ာင့်ဘက်သည် လူသားေရင်းေခမစ်မျေား မည်သို့ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အစမည် နှင့်

သက်ဆိုင်ရာေဖွဲ့ေစည်းေတွင်း မည်သို့ေသုံးခပုမည်တိုက
့ ို ေဓိကေားခဖင့က် ကည့်သည်။ ေသိပညာလွှဲအခပာင်းခြေင်း၊
ေအတွ့ေကကုံ၊ ကျွမ်းကျေင်မှုမျေားနှင့်တန်ဖိုးမျေား၊ နှင့် ေခပုေမူအခပာင်းလဲခြေင်းမျေား ပါဝင်သည်။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတည်တဆာက်ြုံများနှင့်အရင်းအခမစ်များ - ရည်မှန်းြေျေက်သည် သင်တန်း နှင့် ေဖွဲ့ေစည်းဝင်မျေား
ေတွက် ေရည်ေအသွးခမှင့်တင်ခြေင်း၊ စီမံြေန့်ြေွဲမှု နှင့် လုပ်ငန်းြေွင်တွင်ကကိုးစားမှုကိုေားအပးသည့် မက်လုံးအပးစနစ်မျေား
ူအ

ာင်ခြေင်း၊ ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာ နှင့် စီမံြေန့်ြေွဲမှု ေအလ့ေ

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်မျေားဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု နှင့်

အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာကွန်ယက်မျေား တိုးြေျေဲ့ခြေင်းတို့ေားခဖင့် ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာ
ရလဒ်ကို ခမှင့်တင်ရန် ခဖစ်သည်။
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ကွန်ယက်များ နှင့် ညြှေိနင
ှို ်းတဆာင်ရွက်ခြင်း - ဤရှုအ

ာင့်ဘက်သည် စနစ်တစ်ြေုလုံ၏ တိုးတက်အကာင်းမွန်အသာ

ရလဒ်ေတွက် အဆာင်ရွက်ရန် ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်း ေအဆာက်ေေုံမျေား နှင့် ကွန်ယက်မျေားေား ဖွံဖဖိုးတိုးတက်ရန်
နှင့် တိုးတက်အကာင်းမွန်လာအစရန် ကကိုးပမ်းသည်။
မူတဘာင်အတခြအတနများ - ဤရှုအ

ာင့်သည် တစ်ဦးြေျေင်းစီ နှင့် ေဖွဲ့ေစည်းမျေား၏ လှုပ်ရှားအဆာင်ရွက်မှုမျေား၊ နိုင်ငံ၏

မူဝါဒမျေား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရန်လည်ပတ်အစခြေင်း နှင့် နိုင်ငံေဖွဲ့ေစည်းမျေားနှင့် ေခြေားဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားေကကား
ညှိနှိုင်းအဆာင်ရွက်မှုခမှင့်တင်ခြေင်းတိေ
ု့ တွက် တရားအရး နှင့် ေုပ်ြေျေုပ်အရးမူအဘာင်မျေားေား မည်သို့တိုးတက်အစမည်ကို
ကကည့်သည်။

၆.၂။ ရည်ရွယြ
် ျက်များ၊ အဓိကအတ ကာင်းအရာများ နှင့် တြါင်းစဉ်များကိုရှင်းခြြါ
ကျွန်ုပ်တ့ိမ
ု ှတ်ယူသည်မှာ ေဖွဲ့ေစည်းတစ်ြေုသည် သင်တန်းေစီေစဉ်ေတွက် ေစပျေုးအဆာင်
ိ
ရွက်ဖပီး ေဖွဲ့ေစည်း
ေတွင်း သို့မဟုတ် ခပင်ပသင်တန်းဆရာတစ်ဦး - သို့မဟုတ် သင်တန်းဆရာမျေားေဖွဲ့ - ေား သင်တန်းေစီေစဉ် ခပုစု
အရးဆွဲရန် ဖိတ်အြေါ်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားက ေဖွဲ့ေစည်း၏ ရည်ရွယ်ြေျေက်မျေားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမးြေွန်းကို
ပ

မဦးဆုံး အမးရမည်ခဖစ်သည်။ ၎င်းသည်၊ ေဖွဲ့ေစည်း(ေလုပ်ေပ်သူ)က ကာလတို၊ ကာလလတ် နှင့် ကာလရှည်တွင်

ဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်လိုသည်မျေား ခဖစ်ကကသည်။ “ရည်မှန်းြေျေက်မျေား” နှင့်ပတ်သက်၍အခပာလျှင် အမျှာ်မှန်းရလဒ်ေအပါ်
ရှင်းခပခြေင်းသာမက သင်တန်းေစီေစဉ်၏ ရလိုအသာသက်အရာက်မှုလည်းပဲ ပါဝင်သင့်သည်။ ေလုပ်ေပ်သူေား
ရည်မှန်းြေျေက်နှင့်ပတ်သက်၍ အမးခမန်းခြေင်းသည် သင်တန်းဆရာမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ အမျှာ်မှန်းြေျေက်မျေား
ကိုလည်း ရှင်းလင်းအစသည်။ ရည်မှန်းြေျေက်မျေားကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန် ကကိုးစားခြေင်းသည် ဖုံးကွယအ
် နအသာ
ေယူေဆမျေား စူးစမ်းအဖါ်


ုတ်ခြေင်းနှင့် ေတူတွဲလျှက်ရှိသည်။ အခဖဆိုရန်အမးြေွန်းမျေားတွင် ပါဝင်သည်မျေားမှာ -

အလ့ကျေင့်သင်တန်းသည် ေားလုံးပါဝင်အသာစွမ်းအဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျေူဟာ နှင့် အခပာင်းလဲမှု
လုပ်ငန်းစဉ်ေတွင်းသို့ မည်သို့ ေံဝင်ဂွင်ကျေရှိသနည်း။



မည်သည်တ့ိုသည် ဝင်အပါက်မျေား ခဖစ်ကကသနည်း။



မည်သည်တ့ိုသည် ေဖွဲ့ေစည်း (သို့မဟုတ် နိုင်ငံ) ေတွင်းရှိ သင်တန်းအြေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် တည်ရှဆ
ိ ဲ
ခဖစ်နိုင်သည့်ေြေျေက်မျေား သို့မဟုတ် စိန်အြေါ်မှုမျေား ခဖစ်သနည်း။



မည်သည်တ့ိုသည် ေဖွဲ့ေစည်း (သို့မဟုတ် နိုင်ငံ) ေတွင်းရှိ ေသိပညာ၊ ကျွမ်းကျေင်မှုမျေား၊ ေသိရှိမှု နှင့်
သအဘာ

ားမျေားနှင့်ပတ်သက်သည့် တည်ရှဆ
ိ ဲ စွမ်းအဆာင်ရည်မျေား နှင့် စွမ်းအဆာင်ရည်ကွာဟြေျေက်မျေား

ခဖစ်သနည်း။


မည်သည်တ့ိုသည် ေဖွဲ့ေစည်းေဆင့် နှင့် တစ်ဦးြေျေင်းေဆင့်တွင် လိုေပ်ြေျေက်မျေားခဖစ်သနည်း။

သင်တန်းဆရာမျေားနှင့် ေလုပ်ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်းတို့သည် ြေျေဉ်းကပ်နည်းေအပါ် သအဘာတူရန်လည်း လိုေပ်သည်။
ေကယ်၍ သင်တန်းဆရာမျေားက ပါဝင်အဆာင်ရွက်ြေျေဉ်းကပ်နည်းကို မျေက်နှာသာအပးအနစဉ် ေလုပ်ေပ်သူက
ည့်သွင်းခြေင်း နှင့် ပါဝင်ေအကကာင်းေရာက

ိန်းအကျောင်းခဖစ်အစအသာသင်တန်းကို ခပုလုပ်လိုပါ အကာင်းမွန်အသာ

ေအလျော့ေတင်းခပုမှုကို အတွ့ရှိရန် ေအတာ်ေတန်ြေက်ြေဲမည်ခဖစ်သည်။ “ြေျေဉ်းကပ်နည်း” နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းေစီ
ေစဉ်ေား မည်သို့ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်သင့်သည်ကို ေလုပ်ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်းနှင့်အဆွးအနွးရန်လည်း လိုေပ်သည်။
အောက်ပါအမးြေွန်းမျေားသည် ဤကိစ္စမျေုးတွ
ိ င် မျေားစွာေကူေညီရသည်။


ေခဖစ်ေပျေက်တစ်ြေုပါဝင်အနသည့် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲမျေားသည် လုံအလာက်ပါမည်လား။



အမာ်ဂျေူးနည်းြေျေဉ်းကပ်နည်းကို ဦးစားအပးသင့်ပါသလား။ သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေစဉ်လိုက် ေလုပ်ရုံ
အဆွးအနွးပွဲမျေား၊ ေဖွဲ့လိုက် နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်ဦးတည်းက အလ့ကျေင့်သင်ကကားအပးခြေင်းကဲ့သို့ စီစဉ်ဖွဲ့စည်း
သည်ကို ဆိုလသ
ို ည်။



ပါဝင်အဆာင်ရွက်ခြေင်းဦးတည်သင်တန်းေစီေစဉ်ကို သအဘာတူညီမှုေအပါ်ေအခြေြေံဖပီး၊ သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်
ြေျေမှတ်ရန်ေတွက် မည်သည့်ြေျေဉ်းကပ်နည်းကို ေသုံးခပုမည်နည်း။ ဥပမာ၊ ခဖစ်ရပ်နည်းလား။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ



မည်သည့်ေဆင့်မျေားတွင် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲမျေား ခပုလုပ်သင့်သနည်း။ ဥပမာ၊ နိုင်ငံ၊ ဌာအန၊ ေမျေုးသား၊
ိ
အဒသဆိုင်ရာ၊ ကမ္ဘာ။

ယြေုရှင်းလင်းြေျေက်ေဆုံးတွင် သင်တန်းဆရာမျေားက သင်တန်းေစီေစဉ်သည် ေလုပ်ေပ်သ၏
ူ ရည်မှန်ြေျေက်မျေား
ဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်ရန် လမ်းအကကာင်းမှန်ခဖစ်အကကာင်း စိတ်အကျေနပ်ကကရန် လိုေပ်သည်။ အနာက်ဆုံးတွင် သင်တန်း
ဆရာမျေားက ေခြေားအသာစွမ်းရည်တည်အဆာက်ခြေင်းနည်းလမ်းမျေားေား သင်တန်းဆရာမျေား၏ လုပ်ပိုင်ြေွင့်ကိုအကျော်လွန်
ေကကံခပုအကာင်းခပုနိုင်သည်။

၆.၃။ သင်တန်းသားများအတ ကာင်းနှင့် သူတု့၏
ိ လိုအြ်ြျက်များကို တလ့လာြါ
ေလုပ်ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်းနှင့်သအဘာတူညီမှုသည် သင်တန်းသားမျေား၏ သတင်းေြေျေက်ေလက်ကို သင်တန်းလုပ်ငန်း
စဉ်တွင် အပး

ားဖပီးခဖစ်ရမည်။ သို့အသာ်၊ သင်တန်းေစီေစဉ် ခပုလုပ်ဖပီခဖစ်၍ “မည်သူအတွ ပါဝင်ရန်အဆာင်ရွက်ရန်

လိုေပ်သနည်း” အမးြေွန်းေတွက်ေအခဖသည် ပိုမိုြေိုင်မာလာမည်ခဖစ်သည်။ သင်တန်းသားမျေားကို အသြေျောစွာအရွးြေျေယ်ရန်
စံ မျေားသည် မရှိမခဖစ်လိုေပ်သည်။
ေကယ်၍၊ ဥပမာ၊ “သင်တန်းဆရာမျေားသင်တန်း” (တီေိုတီ - ToT) ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲမျေားသည် သင်တန်းေစီေစဉ်၏
ေစိတ်ေပိုင်းတစ်ရပ် ခဖစ်ြေဲ့လှျေင်၊ တီေိုတီ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ ေရည်ေအသွးရှိရန်ေတွက် သင်တန်းဆရာမျေား

ံမှာ

အနာက်ြေံနှင့်ေအတွ့ေကကုံမျေားေအနခဖင့် မည်သည်တက
ို့ ို လိုေပ်အကကာင်း သင် သတ်မှတ်ရန်လိုေပ်သည်။ စံ မျေားကို
သတ်မှတရ
် ာတွင် ေဖွဲ့ေစည်းေအခြေေအနကို

ည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုေပ်သည် - သင်တန်းသားမျေားသည် အမျှာ်မှန်း

ရလဒ် နှင့် သက်အရာက်မှုတိက
ု့ ို ဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်အစနိုင်သည့်လမ်းအကကာင်းခဖင့် သူတ့ိုေသစ်ရရှိအသာ စွမ်းရည်မျေား
နှင့် ကျွမ်းကျေင်လိမ္မာမှုမျေားကို ေသုံးခပုရန်ေအနေ

ားတွင် ရှိအနပါသလား။

သင်တန်းေစီေစဉ်ေတွက် သင်တန်းသားအရွးြေျေယ်အသာေြါ


ည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ေခြေားအသာအမးြေွန်းမျေားရှိသည်။

အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲတွင် သင်တန်းသားဉီးအရ မည်မျှရြေျေင်သနည်း။ ေမျေားဆုးံ နှင့် ေနည်းဆုံး ဦးအရသည်
မည်မျှနည်း။



ေဖွဲ့တွင် ေအတွ့ေကကုံ၊ ေသက်အမွးဝမ်းအကကာင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအနာက်ြေံ နှင့် ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာဆက်နွှယ်မှု
ေားခဖင့် သင် ရှိအစြေျေင်အသာ ေအရာေအနှာသည် ေဘယ်နည်း။



ကျေား၊မဟန်ြေျေက်ညီအသာေဖွဲ့ကို သင် မည်ကဲ့သို့ ခပုလုပ်နိုင်မည်နည်း။



ပါဝင်အဆာင်ရွက်သင်တန်းြေျေဉ်းကပ်နည်းသို့ သင်တန်းသားမျေား၏ ပွင့်လင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့် ယူဆြေျေက်
မျေားသည် ေဘယ်နည်း။

သင်တန်းသားမျေားကို အရွးြေျေယ်ဖပီးသည့်ေြေါ၊ အမးရန်လိုေပ်အသာအမးြေွန်းသည် “သင်တန်းေစီေစဉ်မှ ၎င်းတို့
မည်သည်ကို အမျှာ်လင့်သနည်း” သင်တန်းဆရာမျေားတွင် သင်တန်းသားမျေား၏ လိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေား
နှင့်ပတ်သက်၍ ေယူေဆမျေား အသြေျောစွာရှိကကသည်။
သို့ရာတွင်၊ သူတ့ိုေတွက် သင်တန်းကိုအောင်ခမင်မှုတစ်ြေုကဲ့သို့ရှုခမင်ရန် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲကာလေတွင်း သူတို့
မည်သည်ကိုခဖစ်လိုအကကာင်းညွှန်ခပရန်ေြေွင့်ေလမ်းနှင့်ေတူ သင်တန်းသားခဖစ်လာမည့်သူမျေားေားပံ့ပိုးရန် ေသုံးဝင်
အကကာင်း လုံအလာက်အသာ ေအ

ာက်ေ

ားရှိသည်။ မည်သည်ကို မခဖစ်သင့်အကကာင်းေအပါ် သက်ဆိုင်သည့်အမးြေွန်းမျေား

ကိုလည်း အမးလာနိုင်သည်။ ဤတုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှုသည် သင်တန်းေစီေစဉ် သို့မဟုတ် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲကို ဒီဇိုင်းပုံစံ
ုတ်လပ
ု ်ရာတွင် သင်တန်းဆရာမျေားကို ကူညီရန်ေတွက် ေဖိုးတန်သည်။
မျေားသည် အနာက်ဆုံးတွင် ဒီဇိုင်းပုံစံ

ို့ေခပင် ငုပ်လျှုးအနအသာ
ိ
သင်တန်းသား

ုတခ် ြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ ပါဝင်လာနိုင်သည်။
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၆.၄။ သင်ယခူ ြင်းရည်မှနး် ြျက်များကို သတ်မှတ်ြါ
သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား သတ်မှတ်ရန်ေတွက် အနာက်ပါ အမးြေွန်းကိုအခဖဆိုခြေင်းခဖင့် သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏
ေဆုံးစွန်ဆုံးသို့ သွားရန်ေကူေညီရသည် - “သင်တန်းသားမျေားသည် မည်သည်ကို ခြေားနားစွာ/ပိုမိုအကာင်းမွန်စွာ
အဆာင်ရွက်လာနိုင်အစသင့်သနည်း။”

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များတဖါ်
သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား အဖါ်

ုတ်ခြင်း
ုတ်ခြေင်းသည် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲစစ
ီ ဉ်ရန် ေဓိကကျေအသာ ေဆင့်ခဖစ်သည်။

၎င်းသည် သင်တန်းသားမျေားက ေသစ်ရရှိအသာစွမ်းအဆာင်ရည်မျေား နှင့် ကျွမ်းကျေင်လိမ္မာမှုမျေားေအနခဖင့် သင်တန်းမှ
ေိမ်သို့ မည်သည်တက
ို့ ို သယ်အဆာင်သွားနိုင်မည်ကို ကကိုတင်အဟာကိန်း

ုတ်ခြေင်းခဖစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်တန်းေစီ

ေစဉ်/ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ၏ အမျှာ်မှန်းရလဒ် နှင့် သက်အရာက်မှု ဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်ရန်ေတွက် ေသစ်ရရှိလာသည့်
စွမ်းရည်မျေားနှင့် ကျွမ်းကျေင်လိမ္မာမှုမျေားကို သူတ့ို မည်ကဲ့သို့ေသုံးခပုကကမည်ေတွက် စင်ခမင့်ကို တည်အဆာက်လိမ့်မည်။
သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေားသည် ညွှန်ခပြေျေက်မျေားေား ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ် စင်ခမင့်အပါ်တွင် တင်

ားအပးဖပီး

ခဖစ်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် ေြေျေု့အသာ
ိ
ရည်မှန်းြေျေက်မျေားသည် “သင်တန်းခပုလုပ်အနစဉ်”တွင် ဖပီးအခမာက်
အောင်ခမင်နိုင်ဖပီး ေခြေားရည်မှန်းြေျေက်မျေားသည် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲ ဖပီးဆုံးသွားမှသာ ဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်နိုင်မည်။

သင်ယခူ ြင်းအလွှအ
ဲ တခြာင်းအတွက်အစီအစဉ်များ
ယြေုေဆင့်တွင် သင်ယခူ ြေင်းေလွှေ
ဲ အခပာင်းကိုအခပာရန် အစာအနမည်ခဖစ်သည်။ သို့အသာ်၊ သင်ယူခြေင်းေလွှဲေအခပာင်း
ေတွက် ကကိုတင်ခပင်ဆင်ခြေင်းသည် သင်တန်းသားမျေားအရွးြေျေယ်ခြေင်းခဖင့် စတင်သည်။ ေကယ်၍ သင်တန်းသားကို ၎င်း၏
ေဖွဲ့ေစည်း - သူ/သူမ၏ဌာနစိပ် သို့မဟုတ် သူ/သူမ၏ဌာန - က၊ လုပ်ပိုင်ြေွင့်အပးြေဲ့ပါက၊ ေအခြေေအနမျေားသည်
သင်ယခူ ြေင်းေလွှေ
ဲ အခပာင်းေတွက် မျေက်နှာသာအပးသည်။ ေအကာင်းဆုံးမှာ၊ ေကကီးေကဲသည် သူ/သူမ၏ရုံးေဖွဲ့
သားက ဤသင်တန်းေစီေစဉ်မှ မည်သည်ကို ဌာနသို့ယူလာရန်အမျှာ်လင့်အကကာင်းေတွက် သူ/သူမ၏ ရည်မှန်းြေျေက်
မျေားကို သတ်မှတ်အပးသည်။ ေလုပ်ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်းသည် ၎င်းကို အစာနိုင်သမျှအစာစွာ အဆာင်ရွက်သင့်သည်။
အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲတွင် သင်တန်းသားကို လုပ်ပိုင်ြေွင့်အပးခြေင်းသည် သင်တန်းသားေား သူ/သူမ၏ ခဖစ်ရပ်/စီမံကိန်းကို
အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲသို့ယူအဆာင်လာခြေင်း ပုံစံခဖစ်သည်။ သီးသန့်သင်တန်းေစီေစဉ်မျေားေား ဒီဇိုင်းပုံစံ
သူမ၏ ေဖွဲ့ေစည်းတွင် ေစပျေုးိ
ေတွက်

ားခြေင်းမျေား ရှိ

ုတ်ခြေင်းကို သူ/

ားဖပီးခဖစ်နိုင်သည်။ ဤဌာနတွင်းဒီဇိုင်းပုံစံလုပ်ငန်းစဉ် အရှ့ဆက်ရန်

ည့်သွင်းခြေင်း နှင့် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားရရှိရန် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲကိုေသုံးခပုရန် ယြေုေြေါ
ါ

သင်တန်းသားေား လုပ်ပိုင်ြေွင့် အပး

ားသည်။

ေဖွဲ့ေစည်းက အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲတွင်ပါဝင်လျေက်ရှိအသာ ၎င်း၏ေဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် ခြေားနားမှုမရှိအကကာင်း
ေဖွဲ့ေစည်းကိုယ်တိုင်ကခပသအလ၊ သင်ယခူ ြေင်းေလွှဲေအခပာင်းသည်

ိအရာက်မှုနည်းအလခဖစ်သည်။

စံခြ နှင့် အနည်းဆုံးလိုအြ်တသာရည်မှန်းြျက်များအ ကား လိုင်းဆွြ
ဲ ါ
အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲခပင်ဆင်ခြေင်း၏ယြေုေဆင့်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ လွှမ်းမိုးြေံရနိုင်သည့် အခပာင်းလဲနိုင်အသာ
ကိစရ
္စ ပ်မျေား၊ မျေားစွာရှိအနဆဲခဖစ်သည်။ ဤမအသြေျောမှုေဆင့်ခဖင့် စံခပ နှင့် ေနည်းဆုံးလိုေပ်အသာ ရည်မှန်းြေျေက်မျေား
ေကကား ခြေားနားြေျေက်ခပုလုပ်ရန် ေသုံးဝင်သည်။ ၎င်းတိက
ု့ ို ဇတ်ညွှန်း ၃ ြေုတွင် ပုံကကမ်း

တ
ု ်နိုင်သည်။ ဤဇတ်ညွှန်း

မျေားခဖင့် သင်တန်းဆရာမျေားသည် “ကျွန်ုပ်တ့ို ဒီေတွက် လုပ်ကကမည်လား၊ မလုပ်ဘူးလား” ဟု သူတ့ိုအခပာရန်
လိုေပ်သည့ေ
် အခြေေအနေတွက် အကာင်းစွာခပင်ဆင်ဖပီးခဖစ်သည်။ ေကယ်၍ ေလုပ်ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်းသည်
ရုတ်တရက်အမျှာ်လင့်မ

ားသည့် ဘတ်ဂျေက်ေကန့်ေသတ်မျေားအကကာင့် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲကို ၁၀ ရက်ေစား ၅
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ရက်သာ ခပုလုပ်လိုခြေင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါက၊ ဤသို့ ေြေျေန်ိ အလျော့ြေျေလိုက်ခြေင်းခဖင့် ေနည်းဆုံခဖစ်အသာရည်မှန်းြေျေက်သို့
မအရာက်နိုင်အကကာင်း သင်တန်းဆရာမျေားကအခပာခပရန်ေတွက် လိုေပ်နိုင်သည်။

ို့အနာက် ၎င်းသည် သင့်ေတွက်

အပးေပ်တာဝန်တစ်ြေုလုံးကို ခပန်စဉ်းစားရန် နှင့် အနာက်ဆုံးတွင် ဤေဖွဲ့ေစည်းနှင့် အရရှည်လုပ်ကိုင်ခြေင်းေား
အရှာင်ကျေဉ်ရန် အတွးအတာအခမာ်ခမင်နိုင်သည်။

၆.၅။ ဘတ်ေျက် နှင့် တ
၎င်းသည် ဒီဇိုင်းပုံစံ

ာက်ြ့ြ
ံ ု့ိတဆာင်မှုများကို ရှင်းခြြါ

ုတခ် ြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေဆုံးေခဖတ်မှတ်တိုင်တစ်ြေု ခဖစ်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ်

ဘတ်ဂျေက်ေရ မည်သည်တ့က
ို ို ရနိုင်မည်ခဖစ်ဖပီး သင်တန်းေစီေစဉ်၏ ရည်မှန်းြေျေက်မျေားသို့အရာက်ရန် မည်သည်တို့ကို
လိုေပ်သည်ကို ေလုပ်ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်းနှင့် အဆွးအနွးညှိနှိုင်းခြေင်းမျေား မလွဲမအသလိုေပ်သည်။ ခဖစ်ရပ်ေမျေားစုသည်
ြေက်ြေဲအသာ ဟန်ြျက်ညီလုြ်တဆာင်မှုများခဖစ်သည်။ ေလုပ်ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်းသည် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲတွင် ပါဝင်သူ
ဦးအရကို တိုးခမှင့်ရန်ေတွက် တွန်းေားအပးနိုင်ဖပီး သင့်တွင် သင်တန်းသား ၁၅ ဦးေစား ၂၅ ဦးပါေဖွဲ့ရှိအနအသာေြေါ
သင်ယူခြေင်းရည်မှန်းြေျေက်ေြေျေု့ကိ
ိ ု အရာက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်အကကာင်း သင်တန်းဆရာတစ်ဉီးအနခဖင်ရှိအနစဉ်တွင် ရှင်းခပရန်
လိုေပ်သည်။ အနာက်

ပ် ေအရးကကီးအသာကိစ္စသည် “သင်တန်းကာလ” ခဖစ်သည်။ တင်းကကပ်အသာဘတ်ဂျေက်နှင့် ေလုပ်

ေပ်သူေဖွဲ့ေစည်း၏ ပုံမှန်တခုံ့ ပန်မသ
ှု ည် သင်တန်းရက်ခဖတ်ြေျေရန် နှင့် သင်တန်းသားေအရေတွက် တိုးခမှင့်ရန်ခဖစ်သည်။
ဤေဆင့်တွင် သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်ေြေျေု့ကိ
ိ ု ဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်ရန်ေတွက် လက်ြေံတာဝန်ယခူ ြေင်းမခပုလုပ်ရန်
သင်တန်းဆရာမျေားေတွက် ေအရးကကီးသည်။ ေကယ်၍ သင်တန်းကာလနှင့် သင်တန်းသားမျေားကို ဤသို့အသာ
နည်းလမ်းမျေုးခဖင့
ိ
်မြေျေန်ိ ညှိပါက၊ သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေားကို ဖပီးအခမာက်အောင်ခမင်အစနိုင်သည်။
ဤေြေျေန်ိ တွင် ေဓိကေြေျေက် ၂ ြေျေက် - ေြေျေန်ိ ကာလ နှင့် သင်တန်းသားဦးအရ - နှင့်ပတ်သက်၍ အသွးအဆာင်အနသည့်
နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအစာဒကတက်ခြေင်းမျေားကို တင်ခပရန်၊ သင်တန်းဆရာများ ကြိုတင်ဖပင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
သို့အသာ် ေအရးမကကီးကဲ့သခို့ ဖစ်လင့်ကစား အဆွးအနွးရန်ေအရးကကီးအသာကိစ္စမှာ သင်တန်းတည်အနရာခဖစ်သည်။ သင်တန်း
အနရာ အရွးြေျေယ်ခြေင်းသည် သတိကကီးစွာ

ားရနိုင်သည်။ ကုန်ကျေစရိတ်မျေား နှင့် သယ်ယူပို့အဆာင်အရးကို ဂရုစိုက်ပါက

အလဆိပ်နှင့်ေနီးဆုံးဟိုတယ်ရှိ ခပူတင်းအပါက်မရှိအသာ ေြေန်း တစ်ြေန်းသည် အကာင်းမွန်အသာေအတွးစိတ်ကူးသဖွယ်
င်ရအသာ်လည်း စိုးရိမ်ဖွယ် ရလဒ်အခပာင်းခပန်

ွက်အပါ်သည်။

ို့အကကာင့် သင့်အလျော်အသာကျေင်းပရာအနရာေတွက်

စည်းရုံးရန် သင်တန်းဆရာမျေားေတွက်ေအရးကကီးသည်။ အကာင်းမွန်အသာကျေင်းပရာအနရာသည် လုံအလာက်အသာ
ေလင်းအရာင် နှင့် အနရာရှိသည့် ေလုပ်ြေန်းမျေား၊ အဝးလံအြေါင်သီလှသည် မဟုတ်အသာ်လည်း ေလုပ်မျေားအသာ ေဖွဲ့
ေစည်း၏ အန့စဉ်ဘဝမှအဝးရာအနရာတိက
ု့ ို ပံ့ပိုးအပးသည်။
ေကယ်၍ သင်တန်းဆရာမျေားသည် အရွးြေျေယ်

ားအသာအနရာနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိပါက၊ သူတို့သည် ၎င်းအနရာေား

ပါဝင်အဆာင်ရွက်အဆွးအနွးပွဲေတွက် သင့်အလျော်မှု ရှိ၊ မရှိ ကိုစစ်အဆးသင့်သည်။


မည်သည်က

ိုင်ြေုံအနရာစီစဉ်

ားခြေင်းမျေားေရ အခပာင်းလွယ်ခပင်လွယ် ခဖစ်သနည်း။



အရွ့လျေားရုပ်လုံအဖါ်ခြေင်းအလ့ကျေင့်အဆာင်ရွက်ရန် နှင့် ခြေားနားအသာေစီေမံမျေားခပုလုပ်ရန် လုံအလာက်အသာ
အနရာ ရှိပါသလား။



ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းရလဒ်မျေားကို နံရံအပါ်တွင်ခပသရန် ခဖစ်နိုင်ပါသလား။ နှီအနှာဖလှယ်ပွဲေြေန်းသည် မည်မျှ ကကီးမား
သနည်း။ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် မည်သို့ရှိသနည်း။ ေြေန်းတွင်း၌ ခမင်ကွင်းကွယ်အစအသာ တိုင်မျေားရှိအနသလား။

၆.၆။ အလုြ်ရတ
ုံ ဆွးတနွးြွဲ ဖွ့ဲ စည်းတည်တဆာက်ြံက
ု ို ခြုစုတရးဆွဲြါ
သင်ယခူ ြေင်းရည်ရွယ်ြေျေက်မျေားေအပါ်ေအခြေြေံလျှက်၊ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲကျေင်းပပုံမူကကမ်းကို ခပုစုအရးဆွန
ဲ ိုင်သည်။ ဤ
ေဆင့်တွင် စိတ်အခမပုံေသုံးခပုခြေင်းသည် မျေားစွာေသုံးဝင်အကကာင်း အတွ့ရှိြေဲ့ဖပီးခဖစ်သည်။ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ ကျေင်းပပုံ
ေစီေစဉ်သည် ဖွင့်လှစ်ခြေင်းနှင့်မိတ်ဆက်ခြေင်းမှ သုံးသပ်ခြေင်းနှင့်အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲဖပီးဆုးံ ခြေင်းေ

ိ လုပ်ငန်းေဆင့်

မျေား၏ ေစီေစဉ်ကိုအဖါ်ခပသည်။ ၎င်းသည် သင်ယူခြင်းလုြ်ငန်းစဉ်တစ်ြုလုံးအတွက် စိတ်လြ
ှု ်ရှားဖွယ် နှင့်

ိတရာက်

တသာ ဇတ်ကွက်တဖါ်ခြင်းတိက
ု့ ို တင်ကူးသိခမင်ရန် သင်တန်းဆရာမျေား၏ စွမ်းရည်မျေားမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ပညာအပးအနာက်ြေံ

ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့ခဖည်ြေျေအဆာင်ရွက်မည်ပုံကကမ်း နှင့် ဆင်တူသည်။ မည်သို့ ေမှန်တကယ် ခဖည်ြေျေ
အဆာင်ရွက်သွားမည်ကို ကကိုတင်မြေန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် ၎င်းသည် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲအနာက်ြေံ ေဓိက
ဇတ်အဆာင်မျေားခဖစ်သည့် သင်တန်းသားမျေားက မည်သည်ကို ခပုလုပ်မည် သို့မဟုတ် မခပုလုပ်မည် ေအပါ်တွင်
မူတည်သည်။
ဤေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲကျေင်းပုံေစီေစဉ်မကူ ကမ်းသည် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်း ခဖစ်အပါ်
တိုးတက်ခြေင်းေတွက် စမှတ် ေခဖစ်အဆာင်ရွက်သည် (အောက်တွင်ကကည့်ပါ)။ ၎င်းသည် ပ

မအန့တင
ွ ် သင်တန်းဆရာ

မျေားေား ကူညီအပးမည်လည်း ခဖစ်သည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် သင်တန်းသားမျေားသည် မည်သည်ေားအမျှာ်လင့်ရမည်
ဆိုသည်ကို ြေျေက်ြေျေင်းဆုပ်ကိုင်မိရန် မခဖစ်နိုင်သည့် ေအသးစိတ်ေစီေစဉ်မျေုးိ

က် ဤသို့ပုံစံခဖင့် လုပ်ငန်းေဆင့်မျေားကို

ရှင်းခပရန်မှာ ပိုမိုအကာင်းမွန်သည်။

၆.၇။ သင်တန်းအလုြ်ရတ
ုံ ဆွးတနွးြွဲခဖစ်ရြ်များဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်း တဖါ်တဆာင်ခြုစုတရးဆွဲြါ ြါဝင်အတ ကာင်းအရာ၊ နည်းများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်
ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ပုံေအပါ်တွင်ေအခြေြေံလျှက်၊ သင်တန်းဆရာမျေားသည် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ
လုပ်ငန်းစဉ်ေတွက် တစ်အန့ြေျေင်းေအသးစိတ်ေစီေစဉ်ကို ခပုလုပ်အဆာင်ရွက်ရန် အတွ့ကကုံကကမည်။ ခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ကွက်
ဇတ်ညွှန်း စီစဉ်အရးဆွဲခြေင်းက သင့်ေား ကန့်သတ်ေြေျေန်ိ ေတွင်း သတ်မှတ်သင်တန်းသားမျေားေဖွဲ့နှင့် မည်သည်တို့ကို
လက်အတွ့ ခဖစ်နိုင်အကကာင်း ြေံစားြေျေက်ကိုအပးနိုင်သည်။ “ေြေျေန်ိ ” ယူဆြေျေက်သအဘာ

ားကို မိတ်ဆက်အပးခြေင်းသည်၊

နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ေနည်းနှှင့်ေမျေား ခဖစ်နိုင်စရာရှိအသာအရွးြေျေယ်စရာမျေားကို ခပုလုပ်အပးသည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းကို
ဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုကို အမးြေွန်ခဖင့်ေစခပုသည် ေသိခဖင့် လွန်ကဲစွာခပုလုပ်ရန် အ
ပ

ာက်ြေံေကကံမခပုပါ -

မအန့ ၉ နာရီတွင့် ကျွန်ုပ်တ့ို မည်သည်ကို ခပုလုပ်သင့်သနည်း။ - ပါဝင်ေအကကာင်းေရာမျေား၊ နည်းမျေားခဖင့်သာ ေစခပု

သင့်ဖပီး ေြေျေု့ေြေျေ
ိ
က်မျေားတွင် ၎င်းကို ေဓိပ္ပါယ်ရှိအသာေြေျေန်ိ ဇယား

ဲသို့ သင် မည်သို့

ည့်သွင်းနိုင်သည်ကို စစ်အဆး

ကကည့်ပါ။ ခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်း ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ပုံေတွက် ေအကာင်းဆုံးအဆာင်ရွက်ပုံဟူ၍ မရှိပါ။ သင်က
မည်သည် (ပါဝင်ေအကကာင်းေရာ) နှင့် မည်သို့ (နည်းစနစ်မျေား) တိန
ု့ ှင့်ပတ်သက်၍ အခပာခပရန်လိုေပ်သည်။ သို့အသာ်၊ သင်
ပ်တိုးလိုပါက၊ ဥပမာ၊ “လိုေပ်အသာပစ္စည်းမျေား”၊

ိုသို့ခပုလုပ်ရန် သင် ေားအနရမည်ခဖစ်သည်။

ခဖစ်ရြ်များဇတ်ကွကဇ
် တ်ညွှန်းအား တခဖည်းခဖည်းအတသးစိတ်တိုးတက်ခဖစ်တြါ်တစခြင်း
မည်သည့်အြျိန်

မည်သည်

မည်သို့

မည်သူ

င်ခမင်သုံးသြ်ြျက်

When? What? How? Who? Comments
ခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်း တိုးတက်ခဖစ်အပါ်လာမှု၌ ေဓိကလုပ်ငန်းသည် ပူးတွဲသင်ယခူ ြေင်း၏လှုပ်ရှားလုပ်ငန်းစဉ်ကို
အဆာင်ရွက်နိုင်သည့်လမ်းအကကာင်းမျေုးခဖင့
ိ
် အြျို့တသာြါဝင်အတ ကာင်းအရာများအား သီးသန့န
် ည်းများခဖင့် တြါင်းစြ်ရန်
ခဖစ်သည်။ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ် စီးဆင်းပုံဇယား (ေ

က်တွင်ကကည့်ပါ) က ေညွှန်းမျေားကို အပးဖပီးခဖစ်သည်။

သို့အသာ် စစ်မှန်အသာဇတ်ညွှန်းအဖါ်ခြေင်းဆိုင်ရာေလုပ်သည် ခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်းတိုးတက်ခဖစ်အပါ်မှု၌ ခဖစ်ပွား
သည်။ ကျေယခ် ပန့်အသာ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုေစုစုကို ေသုံးြေျေခြေင်းသည် ယြေုေဆင့်တွင်ေလွန်ေအရးကကီးသည်။
နည်းစနစ်ဆိုင်ရာကွဲလွဲနိုင်ခြေင်းသည် သင်ယူခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်သက်ဝင်လှုပ်ရှားအနခြေင်းေား သင်တန်းသားမျေားက
တက်ကကအသာေြေန်းကဏ္ဍကို ယူကကခြေင်းမှတဆင့်

ိန်းသိမ်း

ားရန် ကူညီအပးသည်။ ဥပမာ၊ ပို့ြေျေခြေင်းမျေား၊ ဉာဏ်ဖွင့်

အဆွးအနွးခြေင်း၊ ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်း။ ေကယ်၍ ေြေျေု့နည်
ိ
းစနစ်မျေားကို ေလွန်ေကျွ ံအဆာင်ရွက်

ားပါလျှင် သင်တန်း

သား မျေားသည် တက်ကကအသာေြေန်းကဏ္ဍကို ယူလုကိ ကမည်မဟုတ်ပါ။ သင်တန်းသားမျေားသည် သူတ့ိုေား မှန်မှန်
ကန်ကန် ြေွဲအဝြေျေ

ားအပးခြေင်း၊ အလ့လာဆန်းစစ်ခြေင်း နှင့် မျေက်နှာစုံညီြေျေန်ိ းကိုအပါင်းစပ်ခဖစ်အပါ်အစခြေင်း မရှိဘ၊ဲ ေဖွွဲ့လိက
ု ်
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လုပ်ငန်းေြေျေန်ိ မျေားသို့ ေကကိမ်ကကိမ်ေပို့ြေံရသည်ဟု စိတ်ောရုံေ

င်ေခမင် ရရှသ
ိ ွားပါက “ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်း”ကိုပင်လျှင်

ေလွန်ေကျွ ံအဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
ဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုတွင် ဖွံဖဖိုးတိုးတက်မှုခပုလုပ်အပးရန် လိုေပ်သည့် ေမျေုးမျေ
ိ ုးအသာဇတ်
ိ
ကွက်
ဇတ်ညွှန်းမျေား ပါဝင်သည်။ အယဘူယေားခဖင့် တစ်အန့ြေျေင်းေတွက် ဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်းတစ်ြေုစီဆိုလှျေင် လုံအလာက်သည်။
၎င်းသည် ေလုပ်ရုံအဆွအနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်၌ ကာလတစ်ြေုတွင် ေသုံးခပုနိုင်သည့် နည်းစနစ်ေမျေုးမျေ
ိ ုးိ ကကိုတင်သိရှိရန်
ေသုံးဝင်နိုင်သည်။ သို့အသာ်၊ အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏ အနရာတစ်ြေုြေျေင်းတွင် ေခြေားအရွးြေျေယ်စရာဇတ်ကွက်
ဇတ်ညွှန်းမျေားရရှိအနခြေင်း ြေံစားြေျေက်ေသိခဖင့် ဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုကို ေလွန်ေကျွ ံ မခပုလုပ်သင့်ပါ။
သင်တန်းဆရာမျေားစိတ်တွင် ခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ကွက်ဇတ်ညွှန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုကိုအဆာင်ရွက်အနစဉ်၊ ခဖစ်ရပ်မျေားဇတ်ကွက်
ဇတ်ညွှန်းသည် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲကာလေတွင်း ခဖစ်လာနိုင်သည်ကို ကကိုတင်အမျှာ်မှန်းြေျေက်မျှသာခဖစ်အကကာင်း စွဲ
သင့်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေားေတွက် လမ်းညွှန်ြေျေက်အပးသင့်သည်။ သို့အသာ်၊ ၎င်းကို တစ်ဆင့်ဖပီးတစ်ဆင့် နှင့်
စကားလုးံ တစ်လုံးြေျေင်းေတွက် ေအကာင်ေ
သင့်ပါ။

ည်အဖါ်ရန် ေအသးစိတ်လပ
ု ်ငန်းအဆာင်ရွက်မှုေစီေစဉ်ေခဖစ် မရှုခမင်

ို့အကကာင့်၊ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ အခပာင်းလွယ်၊ ခပင်လွယ်နိုင်မှု နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တိမ်းညွတ်မှု၏ ေအပါ်မှ ဥပအဒသ

မျေားကို စွန့်လွှတ်ေဖပီးသတ်သည်။
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၆.၈။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အစီရင်ြံခြင်းတိက
ု့ ို ရှင်းခြြါ
သင်တန်းဆရာမျေားသည် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရလဒ်မျေားေား မည်သို့မှတ်တမ်းတင်မည်ကို ေလုပ်ေပ်သူ
ေဖွဲ့ေစည်းနှင်တ
့ ိုင်ပင်အဆွးအနွးဖပီး ကကိုတင်ဆုံးခဖတ်ရန်လိုေပ်သည်။ ၎င်းသည် မှတ်တမ်းတင်ခြေင်းနယ်ပယ်အပါ်တွင်
မှီတည်သည် - ဆိုလိုသည်မှာ သင်တန်းသားမျေားေတွက်”မျှသာ” ခပုလုပ်ခြေင်းလား သို့မဟုတ် ေဆုံးတွင် ကျေယ်ခပန့်အသာ
ပရိသတ်ေတွက် ပိုမိုေအသးစိတ်ကျေအသာပုံစံ (ေစီရင်ြေံစာ၊ လက်စွဲစာေုပ်) ခဖင့်ရရှိနိုင်ရန် မှတ်တမ်းခပုလုပ်မည်လား။
ဤေဆင့်တွင် သင်တန်းဆရာမျေားသည် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲမှတ်တမ်းတင်ခြေင်းေခပင် သင်တန်းသားမျေား၏ သင်ယူခြေင်း
ေလွှေ
ဲ အခပာင်းကိုပံ့ပိုးရန်ေတွက် သူတ့ိုက သင်တန်းသားမျေားေား ကမ်းလှမ်းအပးလိုသည်မျေားကို ဆုံးခဖတ်ရန်လည်း
လိုေပ်သည်။ ဤပံ့ပိုးမှုတွင် ဥပမာေားခဖင့်၊ အဝငှစာရွက်စာတမ်းမျေား၊ ဖတ်စာ၊ ခဖစ်ရပ်အလ့လာမှုမျေား သို့မဟုတ် လက်စွဲ
စာေုပ် တို့ပါဝင်နိုင်သည်။
သင်တန်းဆရာမျေား

ဲကတစ်အယာက် သို့မဟုတ်၊ ပိုအကာင်းသည်မှာ၊ အလ့ကျေင့်အရးေကူတစ်အယာက် သို့မဟုတ်

သင်တန်းသားမျေားကိုယ်တိုင် (မှတ်တမ်းတင်ေဖွဲ့ ဖွဲ့၍) တစ်အန့တာဖပီးဆုံးြေျေန်ိ တွင် သင်တန်းတွင် ခပုလုပ်ြေဲ့ကကသည့်
မျေားစွာအသာဖလစ်ြေျေတမ
် ျေား နှင့် ဘုတခ် ပားမျေားကို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖပီး ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခြေင်း ခပုလုပ်ရန်လည်း အ

ာက်ြေံ

ေကကံခပုပါသည်။ ၎င်းသည် သင်တန်းသားမျေားကို မှတ်စုမျေားလိုက်မှတ်ခြေင်း

က် အဆွးအနွးခြေင်းမျေားကို ောရုံစိုက်အစ

သည်။

ုတ်ကုန်မျေားကဲ့သို့ ြေံစားမှုကိုခဖစ်အစသည်။

ို့ခပင်၊ သူတ့န
ို ှင့်ေတူခပုလုပ်ြေဲ့သည်မျေားမှာ ေအရးကကီးအသာလုပ်ငန်း

၆.၉။ လုြင
် န်းလည်ြတ်မှုအစီအစဉ်
အနာက်ဆုံးတွင်၊ သင်တန်းဆရာမျေားေဖွဲ့သည် သင်တန်းဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ပုံ နှင့် အပါ်

ွက်လာအသာ ခဖစ်ရပ်မျေား

ဇတ်ကွက်ဇာတ်ညွှန်းေရ အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေား နှင့် တာဝန်ယမ
ူ ှုမျေားကို သူတို့ြေျေင်းြေွဲအဝကကမည်။ လုပ်ငန်းေစီေစဉ်
တစ်ရပ်သည် မည်သည့် ေအရးအပါ်ေအခြေေအနေဆင့်တွင် မည်သူက၊ မည်သို့အဆာင်ရွက်ရန်လိုေပ်သည်မျေားကို အပါ်လွင်
အနအစမည် ခဖစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုေစီေစဉ်သည် အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲမတိုင်မီ ေဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းခပင်ဆင်
ခြေင်းကို ပံ့ပိုးအပးမည်။ ၎င်းတွင် သင်တန်းသားမျေားမရာက်မီ တစ်ရက်ေလိုတွင် ကျေင်းပမည့် ေဖပီးသတ်ေစီေစဉ်
ေစည်းေအဝးေတွက် ပဏာမေြေမ်းေနားေစီေစဉ် ေပါေဝင်ခဖစ်မည်။

၆.၁၀။ တနာက်ဆက်တဲလ
ွ ုြ်ငန်း
မကကာြေဏ၊ သင်တန်းသားမျေားက သူတ့ိုရရှိြေဲ့သည့် ေသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျေင်မှုေသစ်မျေားကို ေသုံးြေျေရန်ရည်ရွယ်သည့်
ေြေါ သူတို့ကို ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာေတားေဆီးမျေားက စိန်အြေါ်ြေံအနရသကဲ့သို့ သူတို့ မကကာြေဏြေံစားရသည့်ေတွက်
သင်တန်းေလွန်ပံ့ပိုးမှုကို အတာင်းဆိုကကသည်။ သင်တန်းဆရာမျေားက ဥပမာ၊ ဖုံး သို့မဟုတ် စကိုက်ပ် (Skype) သို့မဟုတ်၊
ေွန်လိုင်းဝက်ပ်ဘီနာအဆွးအနွးပွဲမျေား နှင့် မှတဆင့် နည်းခပခြေင်းေအ
မျေား နှင့် လုပ်ငန်းအဆာင်ရွက်သူမျေား

ာက်ေပံ့ကို ကမ်းလှမ်းအပးနိုင်မည်။ သင်တန်းသား

ံမှ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု နှင့် တိကျေအသာသင်တန်းလိုေပ်ြေျေက်မျေားကို ပစ်မှတ်

ေအခြေြေံ၍ လိုေပ်ြေျေက်နှင့်ေံဝင်ဂွင်ကျေစီစဉ်

ား

ားအသာ သင်တန်းသားအဟာင်းမျေားေတွက် ဉာဏ်သစ်အလာင်းသင်တန်း

မျေားကို ကမ်းလှမ်းအပးနိုင်သည်။ ခပင်ဆင်အရးဆွဲခြေင်းေဆင့်ကာလတွင် ဤမူလေအခြေြေံမျေားကို

ည့်သွင်းစဉ်းစားရန်

ေအရးကကီးသည်။ အနာက်ဆက်တွဲလပ
ု ်ငန်းစဉ်မျေားသည်လည်း ေြေျေန်ိ နှင့် ေရင်းေခမစ်မျေားလိုေပ်သည်။
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အြိုင်း ၂
အဏ္ဏဝါြုစ္ဆာအတခဖရှာ တလ့ကျင့်သင်တန်းများ မိတ်ဆက်

၁။ တယဘူယျ သင်တန်းဖွဲ့စည်းတည်တဆာက်ြုံ
ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းတစ်ြေုြေျေင်း၌ ယ္ခုေပိုင်း၏ ေြေန်းမျေားရှိ သီးသန့်အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေား ပါဝင်သည်။
အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားေခပင်၊ သင်တန်းေစီေစဉ်တွင်


ည့်သွင်းသင့်အသာ ေခြေားမူလေအခြေြေံေြေျေု့လည်
ိ
းရှိသည် -

ကကိုဆိုခြေင် နှင့်
သင်တန်းသားမျေား၊
သင်တန်းဆရာမျေား
မိတ်ဆက်ခြေင်း။



အလ့ကျေင့်သင်တန်းကို
မိတ်ဆက်အပးခြေင်း
(ရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့်
သင်တန်း၏နည်းစနစ်မျေား၊
လုပ်ငန်းစည်းကမ်းြေျေက်မျေား၊
သင်တန်းသားမျေား၏
အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေား)။



ခပင်ပကျွမ်းကျေင်သူမျေား
သို့မဟုတ်
သင်တန်းသားမျေား၏
လက်အတွ့
ဘဝေအတွ့ေကကုံမျေားကို
တင်ခပခြေင်းမျေား။



အနာက်ဆုံးအန့၏ ေနှစ်ြေျေုပ်
(ဥပမာ၊ ဘြေူးလ်ရုပ်ခမင်သံကကား
မှတစ်ဆင့်)။



တစ်အန့တာဖပီးဆုံးြေျေန်ိ တွင်
သုံးသပ်ြေျေက်မျေား နှင့်
ေပိတ်ေမှာစကား
အခပာကကားခြေင်း။



အန့စဉ် သင်တန်းတက်၊
သင်တန်းဆင်း

ဂရပ် ၂။ ဘီပီအိုင်ပီ သင် ကားခြင်းရည်မှန်းြျက်များ

စာရင်းအရးသွင်းခြေင်း။


တစ်အန့တာဖပီးဆုံးတိုင်း ပူးအပါင်းအကာ်မတီ ေစည်းေအဝးကျေင်းပခြေင်း။



သင်တန်းေကဲခဖတ်ခြေင်း။

အယဘူယျေ သတ်မှတ်ြေျေန်ိ သည် လုပ်ငန်းေဖွဲ့မျေား၏ ရလဒ်မျေား တင်ခပခြေင်းနှင့်အဆွးအနွးခြေင်းပမာဏ၊ သအဘာတရား
ဆိုင်ရာ

ည့်သွင်းခြေင်းမျေားပမာဏ (ဥပမာ၊ လက်အတွ့ဘဝ နမူနာမျေားတင်ခပခြေင်း) ေအပါ်တွင် မှီတည်သည်။ သင်သည်

သင်တန်းကို အယဘူယျေမူအဘာင်၊ ပရိသတ် နှင့် သင်တန်းေတွက်ရနိုင်အသာေြေျေန်ိ တ့န
ို ှင့် ြေျေန်ိ ညှိရန်ရှိလာနိုင်သည်။
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အလ့ကျေင့်သင်တန်းတစ်ြေုစေ
ီ တွက် ခြေုံငုံ၍လိုေပ်အသာေြေျေန်ိ သည် ၂ ရက် နှင့် ၅ ရက် ေကကားတွင်ရှိနိုင်ဖပီး ေဏ္ဏဝါ
ေစီေစဉ် သင်တန်းေားလုးံ ကို ခပုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်လှျေင် ၂ ပတ်ေ

ိပင် လိုေပ်သည်။

၁.၁။ ကကိုဆိခု ြင်းနှင့် သင်တန်းသားများ၊ သင်တန်းဆရာများ မိတ်ဆက်ခြင်း
သင်တန်းသားမျေားကို ကကိုဆိုဖပီး ေလှည့်ကျေမိတ်ဆက်အစခြေင်းခဖင့် စတင်ပါ။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မိတ်ဆက်နည်း မျေားစွာ
ရှိသည်။ ေလွယက
် ူဆုံးနည်းလမ်းမှာ ပါဝင်သူမျေားေား သူတ့က
ို ိုယ်တိုင် တစ်အယာက်ဖပီး တစ်အယာက် မိတ်ဆက်ကကရန်
ဖိတ်အြေါ်ရန် ခဖစ်သည်။
ပို၍

င်သာခမင်သာရှိဖပီး ဆွဲအဆာင်မှုရှိအသာနည်းလမ်းမှာ သင်တန်းသားမျေားေား သူတို့ေတွက် ေမှတ်သအကဂတ

ခပုသည့် ဘီပီေိုင်ပီ (BPiP)၊ စီစီအေ (CCA) သို့မဟုတ် ေိုင်ေီးေက်စ် (IES) ပစည်းတစ်ြေုကို ယူလာြေဲ့ကကရန် သင်တန်း
မစမီက အခပာ

ားရန် ခဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ဝတ္ထုပစည်းခဖစ်နိုင်ဖပီး မိတ်ဆက်ေစီေစဉ်တွင် ခပသမည်ခဖစ်သည် -

၎င်းသည် သမုဒရာမှ စစ်မှန်အသာနမူနာတစ်ြေု၊ ပန်းပုရုပ်၊ ရုပ်ပုံ၊ မဂဇင်းခဖတ်ပိုင်း၊ ဓါတ်ပုံ သို့မဟုတ် နှစ်သက်ရာတစ်ြေု
ခဖစ်နိုင်သည်။

၁.၂။ သင်တန်း မိတ်ဆက်
ကကိုဆိုခြေင်း နှင့် သင်တန်းဆရာမျေား၊ သင်တန်းသားမျေားမိတ်ဆက်ခြေင်း ဖပီးဆုံးဖပီးအနာက်၊ သင်တန်းတွင် ပါဝင်သည်မျေားကို
ခြေုံငုံအခပာခပပါ။ ၎င်းတွင် ပါဝင်သည်မျေားမှာ - သင်တန်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် သင်တန်းနည်းစံနစ်၊ လုပ်ငန်း သအဘာတူညီ
ြေျေက်မျေား၊ သင်တန်းသားမျေား၏ အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေား နှင့် အ

ာက်ပံ့ပို့အဆာင်အရးသတင်းေြေျေက်ေလက်။ ေကယ်၍

သင်တန်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို ခပုလုပ်ရန် သင်ဆုံးခဖတ်ပါက မိတ်ေက်ြျန်ိ တွင် ဆ ကညာပါ။ ဤနည်းခေင့် သင်တန်းသား
များသည် သင်တန်းြျန်ိ အတွင်း ပို့ြျသည်များကို အားလုံးလိက
ု ်မှတ်ရန်လိုဆ ကာင်း ြံစားရမည် မဟုတ် ပါ။

လုြ်ငန်းသတဘာတူညီမှုများ
မိတ်ဆက်ခြေင်းေြေျေန်ိ တွင်၊ ရည်မှန်းြေျေက်မျေား၊ ေစီေစဉ် နှင့် သင်တန်းသားမျေား၏အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေားကို တင်ခပဖပီးအနာက်၊
ေအကာင်းဆုံးမှာ၊ အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲအနာက်ဆုံးအန့တွင် ဤ ရည်မှန်းြေျေက်မျေားနှင့်အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေားကို အရာက်ရှိ၊ ရရှိ
အစရန် သင်တန်းဆရာမျေား နှင့် သင်တန်းသားမျေား မည်သည်ကို ေတူတကွ အဆာင်ရွက်သင့်အကကာင်း ရှင်းခပပါ။ သဆဘာ
တူညီြျက်များကို ေလစ်ြျတ်ဆပါ်တွင် ြျဆရးပါ။ ဥပမာ၊
ကျွန်ုပ်တ့ို ခပုလုပ်လိုသည်မှာ 

တစ်ဦးကိုတစ်ဦးနားအ

ာင်ခြေင်း



တစ်ဦး



တက်တက်ကကကကပါဝင်အဆာင်ရွက်ခြေင်း



ောရုံစိုက်နားအ



ဤသင်တန်းေရည်ေအသွးေတွက် မျှအဝတာဝန်ယူခြေင်း



ကျွန်ုပ်တ့ိတ
ု စ်စုံတစ်ြေုကို နားမလည်သည့်ေြေါတိုင်း အမးခမန်းခြေင်း



သင်တန်းြေျေန်ိ မျေားတွင် ပစ္စည်းကိရိယာမျေားနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းမျေားကို ေသုံးမခပုခြေင်း (မိုဘိုင်းဖုန်းကို

ံမှတစ်ဦးသင်ယူခြေင်း
ာင်ခြေင်း၊ ရည်ရွယ်ြေျေက်နှင့်အခပာဆိုခြေင်း

ေသံတိတစ
် နစ်တွင်

ားရှိခြေင်း)



သအဘာတူေြေျေန်ိ ဇယားကိုလိုက်နာခြေင်း



အပျော်ရွှင်ကကပါအစ
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သင် ငါးမျှား သုံးကကိမ်ထွက်နိုင်သည်။ (ေိုလိုသည်မှာ သင်တန်းသားသည် စိတ်ပိုင်းအရ အာရုံမစိုက်နိုင်ဘဲ
ခေစ်နိင်ဆနနိုင်သည်။ ြွင့်လွှတ်ဆစခြင်းများ ခပုလုပ်မည့်အစား “ကျွန်ဆတာ်/ကျွန်မ ငါးသွားမျှားြဲ့ပါတယ်”
ဟုဆခပာရုံသာ ခေစ်သည်ကို ေိုလိုသည်။)

သင်တန်းသားများ၏ တမျှော်လင့်ြျက်များ
သင်တန်းသားမျေား၏အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေားကို အမးခမန်းခြေင်းသည် သင်တန်းကို သူတ့၏
ို လိုေပ်ြေျေက်နှင့် ကိုက်ညီအစရန်
ေတွက် ေအကာင်းဆုံးနည်းလမ်းခဖစ်သည်။ အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေားကို တုခံ့ ပန်အဆာင်ရွက်ခြေင်းသည် သင်တန်းတန်ဖိုးကို
တိုးခမှင့်အစသည်။ အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေားစုအဆာင်းခြေင်းေတွက် ဘုတခ် ပားတစ်ြေုကို ခပင်ဆင်

ားပါ။ သင်တန်းကာလ

တစ်အလျှာက်လုံးတွင် အမျှာ်လင့်ြေျေက်မျေားကို ခဖည့်သွင်းနိုင်အကကာင်း သင်တန်းသားမျေားကို ရှင်းခပပါ။ သင်၏ ပါဝင်
လုပ်ဆောင်ြျက်းများကို ခေစ်နိုင်သမျှြျန်ိ ညှိရန် စုဆောင်းထားဆသာ ဆမျှာ်လင့်ြျက်များကို အသုံးခပုပါ။ သင်တန်းကာလ
အတွင်း မည်သည့်ဆမျှာ်လင့်ြျက်များကို ရနိုင်ပပီး မည်သည်တို့က မရနိုင်ဆ ကာင်းနှင်ပ
့ တ်သက်၍ ရှင်းလင်းခမင်သာရှိပါဆစ။
အကယ်၍ တစ်ြုြုသည် မရရှိနိုင်ပါက၊ အဆ ကာင်းခပြျက်များကို ရှင်းခပပါ (ဥပမာ၊ အြျန်ိ အကန့်အသတ်၊ အဆ ကာင်း
အရာအလိုက်နယ်ပယ်အတွင်း မရှိခြင်း၊ စသည်ခေင့်)။
“သတဘဂာဆိြ်ြံ”တစ်ြေုကိုလည်း သင် သိမ်း

ားနိုင်သည်။ သင်တန်းသားမျေားက လက်ရှိဆြါင်းစဉ်၏နယ်ပယ်

အခပင်ဘက် တွင်ရှိဆနသည့် သို့မဟုတ် သင်ဆပးနိုင်သည့်အြျန်ိ ထက် အြျန်ိ ပိုလိုအပ်သည့်၊ ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားကို
တင်ခပလာအသာ အြါ ၎င်းတို့ကို “သတဘဂာေိပြ
် ံ” သို့မဟုတ် “မပပီးခပတ်ဆသးသည့်အလုပ်ကိစ္စ” စာရင်းတွင် တင်ထားပါ။
၎င်းတို့ကို သင်တန်းတိုးတက်မှုများ အခေစ်ကိုင်တွယ်ဆခေရှင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်၊ ဤဆမးြွန်းများထံခပန်သွားရန် သင်
အြျန်ိ ဇယား ေွဲနိုင်သည်။

၁.၃။ လက်တတွ့ဘဝနမူနာများကိုတင်ခြခြင်းများ
ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေခပင်၊ “ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ” - အောင်ခမင်အသာခဖစ်ရပ်မျေား - သည် အလ့ကျေင့်သင်တန်းေား သအဘာ
တရားဆိုင်ရာ

ည့်သွင်းခြေင်းမျေားကို သရုပ်အဖါ်ခပခြေင်း နှင့် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းသင်ယခူ ြေင်းတို့ခဖင့် ခဖည့်စွက်အပး

ားသည်။

၎င်းတို့သည် ခြေားနားအသာေအခြေေအနမျေားတွင် “မည်သည်ကေလုပ်ခဖစ်သည်” (ေဓိက အောင်ခမင်မှုေြေျေက်မျေား)
ဆိုခြေင်းေတွက် လက်အတွ့ခဖစ်ရပ်နမူနာမျေားေခဖစ် အဆာင်ရွက်အပးသည်။ “ပါရာနိုမာ PARANOMA - ကျေန်းမာအသာ
ဖဂိုလ်ေတွက် ေအခဖမျေား” စကကြံတွင် ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာေခဖစ်၊ စံပုံစံကိုေသုံးခပု၍ မှတ်တမ်းတင်

ားသည့် ခဖစ်ရပ်

အလ့လာမှုေမျေားေခပား ပါရှသ
ိ ည်။ စံပုံစံသည် ပုံတပ
ူ ွားနိုင်ဆသာ အဓိကဆအာင်ခမင်ဆသာအြျက်များကို ြွဲခြားသတ်မှတ်
ဆပးသည်။ အဆခေများအား အဆကာင်အထည်ဆေါ်ြဲ့သည့် အဆခြအဆနကိုလည်း ဆေါ်ခပဆပးသည်။ အဆခေများကို အင်တာ
နက် အွန်လိုင်းစကကြံအပါ်တွင် မျှအဝဖပီး၊ စွမ်းအဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းမျေား နှင့် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွပွဲမျေား၌
အပါင်းစပ်နိုင်သည်။ သင်တန်းဆရာမျေား၊ ခပင်ပကျွမ်းကျေင်သူမျေား သို့မဟုတ် ေအတွ့ေကကုံရှိ သင်တန်းသားမျေားက
တင်ခပခြေင်းမျေားကို ခပုလုပ်နိုင်သည်။ သင်တန်းသားမျေားသည် အလ့ကျေင့်သင်တန်းကာလေတွင်း စကကြံေားတင်ခပခြေင်းမျေား
ေခပင် “ေရင်းေခမစ်ဆီသွားပါ go-to-resource” ကဲ့သို့လည်း ေသုံးခပုနိုင်သည်။
ေဏ္ဏဝါေိုင်ေီးေက်စ် (Blue IES) အလ့ကျေင့်အရးတွင် အလ့ကျေင့်ြေန်း ၃ ြေုရှိဖပီး ၎င်းတို့ကို လက်အတွ့ဘဝနမူနာမျေား
တင်ခပခြေင်းနှင့် အကာင်းစွာြေျေတ်
ိ ဆက်နိုင်သည်။ ခပင်ပကျွမ်းကျေင်သူမျေား သို့မဟုတ် ေအတွ့ေကကုံရှိသင်တန်းသားမျေားခဖင့်
တင်ခပခြေင်းမျေားကို ခပုလုပ်အပးနိုင်သည်။


အလ့ကျေင့်ြေန်း ၃ - အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေအခြေေအနမျေား နှင့် ေလားေလာမျေားကို မည်ကဲ့သို့
ေကဲခဖတ်ြေဲ့သည် ဥပမာမျေား။ (မည်သည့်နည်းကို ေသုံးခပုြေဲ့သည်။ မည်သို့ေသုံးခပုြေဲ့သည်)



အလ့ကျေင့်ြေန်း ၅ - အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကို မည်သို့ခပုလုပ်ရန် ဥပမာ
မျေား (စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုး၏ ရည်ရွယ်ြေျေက်၊ မည်သည့်နည်းကိုေသုံးခပုြေဲ့သည် နှင့် မည်သို့ ခပုလုပ်သည်)။
စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကို သင်တန်းသားေမျေားစု၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေအကာင်းဆုးံ
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ည့်သွင်းခြေင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က်

မျေား

ဲမှ တစ်ြေုေခဖစ်ရှုခမင်သခဖင့် ၎င်းေတွက် ေြေျေန်ိ ပိုယူရန် အကာင်းမွန်ပါသည်။ ခြေားနားအသာနည်းမျေားကို

သင်တန်းသားမျေားနှင့်ေတူ အလ့ကျေင့်ခပုလုပ်နိုင်အသာ ကျွမ်းကျေင်သူေား ဖိတ်အြေါ်ရန်

ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

ဥပမာ၊ သင်တန်းသားမျေားကို လုပ်ငန်းေဖွဲ့မျေားြေွဲလိုက်ဖပီး သတ်မှတ်နည်းလမ်းကို ေသုံးခပုလှျေက် အဂဟစနစ်
တစ်ြေု၏ စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကို ခပုလုပ်ကကရန်အခပာခြေင်း။


အလ့ကျေင့်ြေန်း ၆ - အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားေား ကာကွယ်ရန်ေတွက် အငွအကကးေအ
ေအကာင်ေ

ာက်ေပံ့ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်

ည်အဖါ်ခြေင်း ဥပမာမျေား။ (ဥပမာ၊ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားေတွက် ေြေအကကးအငွအပးခြေင်း၊

အဂဟဆိုင်ရာ ေြေွန်ခပုခပင်အခပာင်းလဲခြေင်း၊ ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ ြေုနှိမ်ခြေင်းမျေား)
ို့ေတူ၊ ေဏ္ဏဝါစီစီအေ (Blue CCA) သင်တန်းတွင် အလ့ကျေင့်ြေန်း ၃ ြေုပါရှိဖပီး ၎င်းတို့ကို လက်အတွ့ဘဝနမူနာမျေား
တင်ခပခြေင်းနှင့် အကာင်းစွာြေျေတ်
ိ ဆက်နိုင်သည်။ ခပင်ပကျွမ်းကျေင်သူမျေား သိမ
ု့ ဟုတ် ေအတွ့ေကကုံရှိ သင်တန်းသားမျေားခဖင့်
တင်ခပခြေင်းမျေားကို ခပုလုပ်အပးနိုင်သည် 

အလ့ကျေင့်ြေန်း ၂။



အလ့ကျေင့်ြေန်း ၄။ အောင်ခမင်အသာ လိုက်အလျောညီအ



အလ့ကျေင့်ြေန်း ၅။ အောင်ခမင်အသာ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ အတွ့ဆုအ
ံ ဆွးအနွးခြေင်းမျေား၏ ဥပမာမျေား

ေစီေစဉ်တွင်


ပ်တိုး

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ နှင့်

ိြေိုက်ြေံရလွယမ
် ှု ေကဲခဖတ်ခြေင်းမျေား၏ ဥပမာမျေား
ွခဖစ်အစခြေင်းနည်းလမ်းမျေား၏ ဥပမာမျေား

ည့်သွင်းခြေင်းမျေား မည်မျှပါဝင်သင့်သနည်းသည်မှာ ဆအာက်ပါတိအ
ု့ ဆပါ်တွင် မှီတည်သည် -

ဆြါင်းစဉ်များနှင့် သင်မည်မျှရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသနည်း။ ၎င်းတို့ကို သင်ကိုယ်တိုင် မည်မျှအထိဆဝးဆဝးလံလံ
တင်ခပနိုင်သနည်း။



သင်တန်း၏အာရုံစိုက်မှု။



ဆဒသအတွင်း ရရှိနိုင်ဆသာ ကျွမ်းကျင်သူများ။



ဆငွဆ ကးေိုင်ရာ အရင်းအခမစ်များ။



အြျန်ိ ကန့်သတ်ြျက်။

၁.၄။ တကာက်ြျက်ြျခြင်းများ နှင့် အြိတ်အမှာစကားတခြာ ကားခြင်း
အန့စဉ်သင်တန်းဖပီးဆုးံ ြေျေန်ိ တွင်၊ သင်တန်းသားမျေားသည် ေအရးေကကီးဆုံးေြေျေက်မျေားေအပါ်

င်ဟပ်စဉ်းစားသင့်သည်။

သူတ့က
ို ို အမးပါ။ ဥပမာ၊ “ဒီအန့ သင့်ေတွက် မည်သည်ကအကာင်းမွန်ဖပီး မည်သည်ကေအရးကကိီးသနည်း” နှင့် “မည်သည့်
အမးြေွန်းမျေား ကျေန်အနအသးသနည်း။ ၎င်းအမးြေွန်းအတွကို မနက်ဖန်မှာ စဉ်းစားသင့်ပါသလား”။ လိုေပ်ပါက အနာက်တစ်
အန့၏ ေကကိုခပသခြေင်းကို အပးနိုင်သည်။ ဘြေူးလ်တီဗွီေတွက် သင်တန်းသားမျေားကို အရွးြေျေယပ
် ါ (အောက်တွင်ကကည့်ပါ)။
ဆထာက်ပံ့ပို့ဆောင်ဆရးေိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ကို ဆပးပါ။

၁.၅။ အဓိကသင်ယူခြင်းများကိုအကျဉ်းြျုြ်ခြင်း - “ဘြူးလ်” တီဗွီ (Bakul TV)
ယမန်အန့၏ ေဓိကသင်ယခူ ြေင်းမျေားကို ေကျေဉ်းြေျေုပ်ခြေင်း
နည်းလမ်းတစ်ရပ်ေခဖစ်၊ မနက်တင
ို ်း သတင်း

ုတ်လွှင့်မှု

ကို ဒုတိယအန့မှစတင်ဖပီး ပါဝင်ဆစနိုင်သည်။ သတင်း
ထုတ်လွှင့်မှု စိတ်ကူး နှင့် မည်သို့ဆောင်ရွက်ဆ ကာင်းကို
မျက်နှာစုံညီ အြျန်ိ တွင် ရှင်းခပပါ။ သင်တန်းသားများအား
မည်သူက သတင်းအြျန်ိ အဆာင်ရွက်လိုသည်ကို ဆမးခမန်း
ပါ။ သတင်း ထုတ်လွှင့်မှုကို သင် အဆကာင်းေုံး လုပ်နိုင်
သမျှနည်းလမ်းခေင့် ကကိုးစားဆ ကာ်ခငာပါ။ ဆနာက်ထပ်
ထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ် ေွဲ့စည်းရန် ၁ ဦးမှ ၂ ဦးကို ဆရွးြျယ်ပါ။
သူတ့ိုေန္ဒရှိပါက၊ သူတ့ိုအားကူညီရန် အခြားဆသာ
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သင်တန်းသားများကို သူတို့ ဆရွးြျယ်နိုင် သည်။ ရုပ်ခမင် သံ ကားသတင်းအတွက် သူတ့၏
ို ေန်တီးနိုင်စွမ်းကို
အသုံးခပု ကရန် ေိတ်ဆြါ်ပါ (ေွဲ့စည်းပုံ၊ အမွမ်းအမံ အခပင်အေင်၊ ပီပီတီ၊ စသည်ခေင့်)။
အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အေွဲ့တစ်ြုြျင်းလျှမ်းလျှမ်းဆတာက်ခြင်းအတွက် သို့မဟုတ် ယဉ်ဆကျးမှအဝန်းအဝိုင်း
အတွက် မသင့်ဆလျာ်နိုင်ဆ ကာင်း စိတ်ထဲတွင်ထားပါ။ ယမန်ဆန့အဆ ကာင်းအပပီးသတ်အား မည်သို့တင်ခပလိုသည်ကို
သင်တန်းသားများသို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လွှတ်ဆပးထားနိုင်သည်။ သတင်းခပသခြင်းအားအစားထိးု ရန် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း
အခြားဆသာနည်းလမ်းများမှာ ပဆဟဠိကစားခြင်း သို့မဟုတ် ခေစ်ြဲ့သည်အဆပါ် ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းတို့ ခေစ်သည်။

၁.၆။ သင်တန်းအကဲခဖတ်ခြင်း
သင်တန်းအေုံးတွင် သင်တန်းေကဲခဖတ်ခြေင်းကို ခပုလုပ်ပါ။ ခပုလုပ်ရန် နည်းမျုးစု
ိ ံရှိပါသည်။ မျက်နှာစုံညီအြျန်ိ တွင်
နှုတ်အားခေင့်အကဲခေတ်နိုင်သည်။ ထိုအြျန်ိ တွင် သင်တန်းသားများအား သူတို့မည်သည်ကို သင်ယူြဲ့ရသည် နှင့်
ကကိုက်နှစ်သက်သည် သို့မဟုတ် သူတ့ို မည်သည်ကိုလွတ်သွားသည် နှင့် မကကိုက်နှစ်သက်သည် တိက
ု့ ိုဆမးခမန်းပါ။
သင်တန်းကာလအတွင်း ဘုတ်ခပားဆပါ်တွင်စုဆောင်းထားြဲ့သည့် သင်တန်းသားများ၏ ဆမျှာ်လင့်ြျက်များကို
ခပန်လည်ရည်ညွှန်းနိုင်ပပီး ၎င်းဆမျှာ်လင့်ြျက်များကို ခေည့်စွမ်းနိုင်ြဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဆေွးဆနွးနိင်သည်။
ပ်အဆာင်းဖပီး သို့မဟုတ် နှုတ်ေားခဖင့်တုံ့ခပန်ေကကံခပုမှုေစား၊ ေခပုံးမျေက်နှာပုံအလးမျေားပါအသာ စစ်ဆေးဇယားကို
ေသုံးခပု၍ ရိုးရှင်းအသာ စုံစမ်းအမးခမန်းခြေင်းကို သင် ခပုလုပ်နိုင်သည်။ သင်တန်းသားမျေားသည် စစ်အဆးဇယားတွင်
သင်တန်း၏ ပါဝင်ေအကကာင်းေရာအမျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု အကဲခေတ်နိုင်သည်။ အကဲခေတ်မည့် ပါဝင်ေအကကာင်းေရာများနှင့်
ဆကျနပ်မှုအေင့်အမျုးမျ
ိ ုးပါရှ
ိ
ိသည့် စစ်ဆေးဇယားအလွတ်တစ်ြုကို ခပင်ေင်ပါ။ ပါဝင်ေအကကာင်းေရာများတွင်
တင်ခပခြင်းများ/သဆဘာတရားေိုင်ရာ ထည့်သွင်းခြင်းများ၊ ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း၊ ပံ့ပိုးဦးဆောင်ခြင်း၊ အြျန်ိ စီမံြန့်ြွဲမှု၊
သင်တန်းဆနရာ၊ အ

ာက်ပံ့ပို့အဆာင်အရး၊ ဝန်းကျေင်ေအနေ

ား၊ စသည်ခဖင့်။

အကဲခေတ်ရန်အတွက် အပပုံးမျက်နှာပုံ ၃ ြုမှ ၅ ြုကို အသုံးခပုပါ။ ပါဝင်အဆ ကာင်းအရာများကို သင်တန်းသားများက
သူတ့ို (အလွန်ဆပျာ်သည်)၊ ဆပျာ်သည်၊ ဆကျနပ်သည်၊ မဆပျာ်ပါ၊ (အလွန်မဆပျာ်ရွှင်ပါ) အရ အကဲခေတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍
သင် ဆသြျာဆစလိုပါက ပါဝင်ေအကကာင်းေရာတစ်ြုြျင်းအဆပါ် သူတ့၏
ို ရှင်းလင်းဆသာထင်ခမင်ယူေြျက်ကို ဆေါ်ခပရန်
စုံဂဏန်းအဆရအတွက် အပပုံးမျက်နှာပုံများကို အသုံးခပုပါ၊ ဥပမာ ၄ ြု၊။ ထို့ဆ ကာင့် ဆကျနပ်သည် အပပုံးမျက်နှာအရုပ်ကို
ြျန်ထားသည်။
အပပုံးမျက်နှာအရုပ်ဆလးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သင်တန်းသားများအား ရှင်းခပပါ။ ထို့ဆနာက် စစ်ဆေးဇယားကို အေွဲ့မှ
ဆဝးရာကို လှည့်ပါ။ ထို့ဆ ကာင့် သင်တန်းသားများသည် လွတ်လပ်စွာ မဲဆပးနိုင်မည် ခေစ်သည်။ သင်တန်းသားတစ်ဦးအား
ပါဝင်အဆ ကာင်းအရာတစ်ြလ
ု ျှင် အကဲခေတ်အစက်တစ်စက် ဆပးပါ သို့မဟုတ် သူတက
ို့ ို မှတ်သားပင် (marker) ဆပးပါ။
သင်တန်းသားများကို တစ်ဆယာက်ပပီး တစ်ဆယာက် မဲဆပးရန်ေိတ်ဆြါ်ပါ။

၁.၇။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
သင်တန်း၏ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းကို သင်တန်းသားမျေားေားအပးရန် ေကကံခပုအ
ရက်သတပတ် ၂ ပတ်


ရုပ်လုံးအဖါ်

က် အနာက်မကျေအစပဲ သင်တန်းသားမျေား

ာက်ြေံပါသည်။ သင်တန်းဖပီးဆုံးဖပီး

ံ ပို့အပးသင့်သည်။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွင် -

ားသည့် ပစည်းမျေား၏ ဓါတ်ပုံမျေား (ေဓိပါယ်သတ်မှတ်ြျက်များ၊ သရုပ်ဆေါ်ပုံများ၊

အလ့ကျေင့်ြေန်းရလဒ်မျေား)


သင်တန်းသားစာရင်း နှင့် သူတို့၏ ဆက်သွယ်ရန်သတင်းေြေျေက်ေလက် (နှင့် ေဖွဲ့လိုက်ဓါတ်ပုံ)



သင်တန်းေြေျေန်ိ ဇယား

ထိအ
ု့ ခပင်၊ တင်ခပခြင်းများအားလုံးကို ပီဒီအက်ေ် pdf ေိုင်အမျုးအစားခေင့
ိ
် ပို့ဆပးမည်။
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၁.၈။ တ

ာက်ြ့ံြ့တ
ို ဆာင်မှုဆိုင်ရာလိုအြ်ြျက်များ

သင်တန်းတနရာ
သင်တန်းဆနရာနှင့် ပတ်သက်၍၊ သင်တန်းသား ၂၀ ပါ ဆလ့ကျင့်သင်တန်းတစ်ြုအား စံအားခေင့် ပံ့ပိုးသင့်သည်မှာ 

စတုရန်းမီတာ ၈၀ ထက် ပိုဆသာ ဆန့အလင်းဆရာင်ရသည့် အစည်းအဆဝးြန်းမ (သင့်ဆလျှာ်ပါက
ဆလဆအးဆပးစက်ခေင့်)



၁၂ စတုရန်းမီတာထက်ပိုဆသာ ဆန့အလင်းဆရာင်ရသည့် အြန်းြွွဲ ၄ ြန်း (အကယ်၍ အစည်းအဆဝးြန်းမသည်
များစွာကကီးမားလှျင် သို့မဟုတ် အြန်းြွဲများသည် အေွဲ့နှစ်စု အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အကျယ်အဝန်း
လုံဆလာက်ပါက အြန်းြွဲ ၂ ြန်း သို့မဟုတ် ၃ ြန်းသည် လုံဆလာက်မည်)။ အကယ်၍ ထပ်ဆောင်းအြန်းများ
မရနိုင်ပါက သို့မဟုတ် အစည်းအဆဝးြန်းမနှင့် ဆဝးကွာပါက၊ (ရနိုင်လျင်) ပန်းပြံထဲတွင် အလုပ်ဆနရာများ
ခပုလုပ်ရန် သိ့မ
ု ဟုတ် ကကီးမားဆသာ အစည်းအဆဝးြန်းအတွင်း ခပုလုပ်ရန် စဉ်းစားပါ။ ၎င်းတို့သည်
ဆကာင်းမွန်ဆသာအလုပ်ဆနရာ ခေစ်ဆ ကာင်းဆသြျာပါဆစ။



သူတ့၏
ို မှတ်တမ်းများ နှင့် ခပင်ေင်ထားမှုများကို ထားြဲ့နိုင်သည့် “သင်တန်းေရာများ” သီးသန့်ရုံးြန်း
ရှထ
ိ ားရန် ဆကာင်းမွန်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်တန်းေရာများသည် ဟိုတယ်အတူတူ (အဆလးအနက်
အကကံခပုဆထာက်ြံသည်) ဆန ကပါက သင်တန်းေရာများရုံးြန်း မလိုအပ်ပါ။

(သင်တန်းေရာများစားပွဲ နှင့် ပစ္စည်းများ ခပသထားရန် စားပွဲ ၂ လုံး သို့မဟုတ် ၃ လုံးမှလွဲ၍) စားပွဲများမရှိဘဲ လှုပ်ရှား
သွားလာမှုလွယ်ကူရန် ကုလားထိုင်များအားလုံးကို ကကီးမားဆသာ စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံသဏ္ဌာန်ြျထားသည့် အစည်းအဆဝး
ြန်းမတစ်ြု ဆတာင်းေိုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကကံခပုသည်။ ရနိုင်လျှင် ဆြါက်သိမ်းနိုင်ဆသာစားပွဲငယ်ပါရှိသည့်ြုံများကို
သင်တန်းသားများက များစွာသဆဘာကျကကိုက်နှစ်သက် ကပါသည်။ သင်တန်းေရာများသည် စားပွဲြုံများမရှိဘဲ
သင်တန်းသားများနှင့် ဆေွးဆနွးရန် ခပင်ေင်ထားရမည် ခေစ်သည်။

နည်းြညာဆိုင်ရာ ြစည်းကိရိယာများ


ပရိုဂျက်တာ



လက်ပ်ဆတာ့ကွန်ပျူတာ



ပိတ်ကား သို့မဟုတ် အခေူဆရာင်နံရံ



ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းအတွက် ကင်မရာ



အင်တာနက်



လျှပ်စစ် သိ့မ
ု ဟုတ် မီးစက်။ သင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းများစွာသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မလိုအပ် ပါ။ သို့ဆသာ်၊
စိတ်မြျရဆသာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို သင်တန်းေရာများနှင့် ကကိုတင် ဆေွးဆနွးထားသင့်သည်။

တလ့ကျင့်တရးြစည်းများ
အခပန်အလှန်ေက်သွယ်ဆောင်ရွက်ြျဉ်းကပ်နည်းလမ်းသည် ဆလ့ကျင့်ဆရးပစ္စည်းများခေင့် ဆကာင်းစွာတပ်ေင်ထားရန်
လိုအပ်သည်။ (ြန့်မှန်းဆခြ၊ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ကာ သင်တန်းအတွက်) 

ပင်ေပ်စိုက်နိုင်သည့် ပင်ဘုတ်ခပား ၈ ြေု (မျေက်နှာခပင်နှစ်ဘက်စလုံးေသုံးခပုနိုင်ရမည်) နှင့် ေညိုအရာက်စာရွက်



ဖလစ်ြေျေတအ
်



ပင်ေပ်ေခပည့ပ
် ါ ပင်အပ်ဘူး ၂၀



ေယ်လုိတိပ်အကကီး ၄ ဆြွ

ာက်တိုင် ၂ ြေုမှ ၅ ြေု နှင့် စာရွက်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က်



ဆကာ်ဆတာင့် ၅ ြု



ကတ်ဆ ကး ၂ လက်၊ စက္ကူြျုပ်စက် ၁ ြု၊ ေိုင်အဆပါက်ဆေါက်စက် ၁ ြု



ပုံနှိပ်စက္ကူထုပ် ၁ ထုပ်



ကပ်ြွာအစက်များ



မာကာပင်များ - အနက်ဆရာင် ၃၀၊ အနီဆရာင် ၆၊ အခပာဆရာင် ၆၊ အစိမ်းဆရာင် ၆ ဆြျာင်း



ဆထာင့်မှန်စတုဂံပုံစံ ကတ်ခပားများ - အခေူဆရာင် ၁၀၀၀၊ အဝါနု ၅၀၀၊ အနီနုဆရာင် သို့မဟုတ် နှင်းေီဆရာင်
၅၀၀၊ အစိမ်းနုဆရာင် ၅၀၀၊ အခပာနုဆရာင် ၅၀၀ ြျပ်



စက်ဝိုင်းငယ်ပုံစံ ကတ်ခပားများ - အဆရာင်စုံ ၅၀ ြျပ်



စက်ဝိုင်းကကီးပုံစံ ကတ်ခပားများ - အဆရာင်စုံ ၅၀ ြျပ်



ဆြါင်းစဉ်အတွက်ကတ်ခပားများ (ရှည်လျားဆသာဆထာင့်မှန်စတုဂံပုံစ)ံ - ၄၀ ြျပ်

အခြားဆသာ ခပင်ေင်စရာများတွင်ပါဝင်သည်မှာ မခေစ်မဆနပါရမည် 

သင်တန်းလက်စွဲ - ကကိုးလိမ်ြျုပ် သိုမဟုတ် ေိုင်တွဲ (စာရွက်အများစုသည် အခေူ၊အမဲ ခေစ်ပပီး၊ အြျု့မှ
ိ ာ
အဆရာင်ခေင့်)



အမည်ကတ်ခပားများ (အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲ ပပီးေုံးြျန်ိ တွင် ၎င်းတို့ကို ခပန်သုံးနိုင်ရန် အဆသအြျာခပန်သိမ်း ပါ)

ရှထ
ိ ားရန်ဆကာင်းသည် 

စာအရးစက္ကူ



စာအရးကိရိယာမျေား
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါေိုင်ေီးေက်(စ်)

၂။ အဏ္ဏဝါ အိုင်အီးအက်စ် (Blue IES) - တေဟစနစ်ဝန်တဆာင်မှုကုိ ကမ်းရိးု တန်းနှင့်
အဏ္ဏဝါဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်တင
ွ ် တြါင်းစြ်ခြင်း
၂.၁။ သင်ရိုးခြုံငုံသုံးသြ်ြျက်
အတ ကာင်းခြြျက်
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေစီေစဉ်အရးဆွဲသူမျေားသည် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေစီေစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်မျေားတွင် မျေက်နှာစာမျေားစွာရှိအသာ
စိန်အြေါ်မှုမျေားနှင့် မကကာြေဏ

ိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကကရသည်။ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်မျေားသို့ အရာက်ရှိရန်ရည်ရွယ်သည့်

စီမံကိန်းမျေား နှင့် မူဝါဒမျေားသည် မကကာြေဏ ေမှုမဲ့ေမှတ်မဲ့ ပတ်ဝန်းကျေင်ကုန်ကျေစရိတ်ခဖင့် အရှ့သို့အရာက်သွားကကသည်။
ဥပမာ၊ စားနပ်ရိက္ခာတိုးတက်အစရန်ေတွက် စိုက်ပျေုးအရးတိ
ိ
ုးြေျေဲ့ရန် ေမျေုးသားေစီ
ိ
ေစဉ်သည် အခမဆီလွှာတိုက်စားခြေင်း
နှင့် အရကကီးခြေင်းခဖစ်ရန်ဦးတည်အသာ သစ်အတာခပုန်းတီးခြေင်းကို တိုးခမှင့်နိုင်သည်။ မကကာြေဏဆိုသလို၊ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု
ပန်းတိုင်မျေားကို ယုကံ ကည်မှု တခဖည်းခဖည်းအလျော့နည်းအစသည်။ သူတ့ို၏ ေသက်အမွဝမ်းအကကာင်း နှင့် အကာင်ကျေုးြေျေ
ိ မ်းသာ
ေတွက် သဘာဝေအပါ်မှီြေိုအနရသူမျေားသည် ဤ ေအပးေယူလုပ်ရခြေင်းမျေား၏ ေကျေုးသက်
ိ
အရာက်မှုမျေားကို ြေံစားကက
ရသည်။
ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုငမ
် ျားအ ကား ေက်သွယ်မမ
ှု ျားကို အသိအမှတ်ခပုခြင်းသည်
ဆအာင်ခမင်ဆသာမဟာဗျူဟာ နှင့် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မစစ်ဆေးြဲ့ဆသာအကျုးေက်
ိ
များဆ ကာင့် မဆအာင်
မခမင်ခေစ်မမ
ှု ျားအ ကား ခြားနားမှုကို ခပုလုပ်နိုင်သည်။ ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ တန်ေိုး နှင့် အကျုးဆကျးဇူ
ိ
းများကို
ဆေါ်ခပသည့်၊ တိုးတက်လာဆသာတန်ေိုးခေတ်နိုင်စွမ်းသည် ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်သူများအား သူတ့ို၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည်
၎င်းဝန်ဆောင်မှုများအဆပါ်တွင် မည်သိမ
ု့ ှီြိုဆနသည် နှင့် ၎င်းဝန်ဆေင်မှုများအား မည်သို့သက်ဆရာက်နိုင်သည်၊ ဆရွးြျယ်
စရာများအ ကား ေအပးေယူလုပ်ရခြေင်းမျေားေား

ည့်သွင်းစဉ်းစားရန် နှင့်

ိုကဲ့သို့ ဝန်အဆာင်မှုမျေားေား အရရှည်

တည်တအ
ံ့ စသည့် မူဝါဒများဆရွးြျယ်ရန်တ့က
ို ို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန် ကူညီသည်။
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ဂျအိ
ီ ုင်ဇက် GIZ)သည် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု အစီ
အစဉ်ဆရးေွဲသူများ နှင့် မူဝါဒြျမှတ်သူများအတွက် ေွံပေိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများတွင် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို
ထည့်သွင်းခြင်းလမ်းညွှန်ကို ခပုစုြဲ့သည်။ လမ်းညွှန်သည် အေင့်လိုက်ြျဉ်းကပ်နည်းကို တင်ခပထားပပီး ၎င်းမှတေင့်
ေွံပေိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းအတွက် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ နှင့် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏တန်ေိုးကို အသိအမှတ်ခပု၊
သရုပ်ခပသ နှင့် ရမိဆစရန် ခေစ်လာနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်ခေစ်ဆပါ်လာမှုသည် တီအီးအီးဘီ TEEB အလ့လာအတွ့ရှိမှုမျေားနှင့်
တည်ရှိဆဲ လက်စွဲမျေား (ေ

ူးေားခဖင့် WRI 2008, WBSCD/WRI 2008 and WBSCD 2011) နှင့် GIZ ၏

လက်အတွ့ေအတွ့ေကကုံမျေားေအပါ်တွင် ေအခြေြေံ

ားသည်။

ဤဆလ့ကျင့်သင်တန်းသည် ၎င်းလမ်းညွှန်အဆပါ်တွင်အဆခြြံထားပပီး ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါဆဒသများကို အာရုံစိုက်
ထားသည်။ သမုဒ္ဒရာများသည် ကျွန်ုပ်တ့ိပု ဂိုလ်ကမ္ဘာ၏ ၇၁% ကို ေုံးလွှမ်းထားပပီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အကကီးမားေုံး ဇီဝမျုးစု
ိ ံ
မျုးကွ
ိ ဲ အရင်းအခမစ်ခေစ်သည်။ ကျန်းမာဆသာသမုဒ္ဒရာများ နှင့်ကမ်းရိုးတန်းများသည် ထုတ်လုပ်မှုခမင့်မားပပီး၊ ကမ္ဘာ့
လူဦးဆရ၏ ကကီးမားဆသာအြျုးအေအတွ
ိ
က် စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် ဝင်ဆငွကို ဆထာက်ပံ့ဆပးသည်။ သူတ့၏
ို ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ
ထူးခြားမှု ရှိဆသာ်ခငားလည်း အဏ္ဏဝါ နှင့် ကမ်းရိုးတန်းဆဂဟစနစ်များသည် ကျယ်ခပန့်ဆသာြျမ်ိ းဆခြာက်မှုအမျုးမျ
ိ ုးနှ
ိ င့်
ရင်ေိုင်ဆနရသည် - အဓိကအားခေင့် လူသားတို့ဆ ကာင့်ခေစ်သည်။ အဏ္ဏဝါနှင့က
် မ်းရိုးတန်းဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ နှင့် သမုဒ္ဒရာ
များနှင့်ကမ်းရိုးတန်းများကဆထာက်ပံ့သည့် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ ေုံးရှုံးမှုတို့ကို ရပ်ဆိုင်းရန်အေင့်အားလုံးတွင်
ပိုမိုတိုးခမှင့်

ားအသာ ကကိုးပမ်းမှုမျေားသည် ေလွန်ေအရးကကီးသည်။
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ရည်ရွယ်ြျက်
လူအေွဲ့အစည်းများ၏ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု နှင့် ဆကာင်ကျုးြျမ်
ိ
းသာတိသ
ု့ ည် ဆဂဟစနစ်များ နှင့် ၎င်းတို့ဆထာက်ပံ့ဆပးဆသာ
အကျုးြံ
ိ စားြွင့်များနှင့် မဆခပာင်းမလဲြျတ်
ိ ေက်ဆနသည်။ ဤဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုတို့အ ကား
ေက်နယ
ွှ ်ဆနခြင်းကို အသိအမှတ်ခပုခြင်းသည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အတွက် ဆအာင်ခမင်ခြင်းအြျက်တစ်ရပ်
ခေစ်သည်။ ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများစီးေင်းဆနခြင်းကို ဆရရှည်တည်တရ
ံ့ န် ဆဂဟစနစ်များအားစီမံြန့်ြွဲခြင်းသည်
လက်ငင်း စီးပွားဆရးအကျုးြံ
ိ စားြွင့်များကို ပံ့ပိုးဆပးနိုင်ပပီး ၎င်းဆဂဟစနစ်များ၏ ြေံနိုင်ရည်ရှိမှုကို၊ အထူးသခေင့်၊
ရာသီဥတုဆခပာင်းလဲမှုဆတွ့ကကုံဆနရစဉ်အတွင်း၊ တိုးတက်အားဆကာင်းခေစ်ဆစနိုင်သည်။
သင်တန်းသားများ သင်တန်းတွင်သင်ယူ ကရမည်မှာ 

မည်သည်တ့ိုသည် ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အဏ္ဏဝါဆဂဟစနစ်များ ခေစ် ကသည်။



ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အဏ္ဏဝါ စဉ်ေက်မခပတ်ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ နှင့်
ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်များအား မည်သို့ အကဲခေတ်ခြင်း နှင့် တန်ေိုးခေတ်ခြင်းကို နားလည်ရန်။



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်များနှင့် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုတို့အ ကား ြျတ်
ိ ေက်မှုများကို မည်သို့ အသိအမှတ်ခပုသည်၊ နှင့်



ဇီဝရုပ်သွင်ေိုင်ရာအကဲခေတ်မှု နှင့် တန်ေိုးခေတ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန် အေင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များအား
မည်သို့ စီစဉ်ပံ့ပိုးမည် နှင့် ၎င်းတို့ကို ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်ခြင်းတွင် မည်သို့ဆပါင်းစပ်သည်။

သတ်မှတ်ြရိသတ်
ဆလ့ကျင့်သင်တန်းကို သင်တန်းသား ၂၀ ပါ အေွဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံထုတထ
် ားသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ြျဉ်းကပ်နည်း နှင့်
သင်တန်း၏ အခပန်အလှန်ဆောင်ရွက်လုပ်ပုံလုပ်နည်းက သင်တန်းသားအများအခပား ပိုမိုပါဝင်ရန် ြွင့်မခပုပါ။
သင်တန်းအတွက် သတ်မှတ်ပရိသတ်တွင် ပါဝင်သည်များမှာ 

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းမျေား နှင့် ေစီေစဉ်မျေားမှ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်
ေစိုးရမှ “

မ်းမျေား နှင့် နိုင်ငံနှင့်အဒသဆိုင်ရာ

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရး” နှင့် “ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု” ကဏ္ဍနှစ်ြေုစလုံးမှ ေစီေစဉ်အရးဆွဲသူမျေား နှင့်

မူဝါဒြျမှတ်သူများ


ခပည်တွင်း နှင့် အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ဆရးဝန်ထမ်းများ



ဌာဆန၊ ဆဒသြံအတိုင်ပင်ြံများ



အဲန်ဂျအိ
ီ ု (NGO)/လူမှုအေွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များ

၂.၂။ အိုင်အီးအက်စ်် (IES) တလ့ကျင့်ြန်းများကို ခြုံငုံသုံးသြ်ြျက်
သင်တန်းကို သင်တန်းကာလ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်ကကာေတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံ

ုတ်

ားသည်။ အမာ်ဂျေူးဖွဲ့စည်းပုံေရ ၎င်းကို

သတ်မှတ်ပရိသတ်၏ တိကျေအသာသင်ယခူ ြေင်းလိုေပ်ြေျေက်မျေားနှင့် “ေံဝင်ဂွင်ကျေ” စီစဉ်နိုင်သည်။
ဆလ့ကျင့်သင်တန်းတွင် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများဆပါင်းစပ်ခြင်း ြျဉ်းကပ်နည်း၏ အေင့် ၆ ေင့်ကိုလက
ို ်နာသည့်
ဆလ့ကျင့်ြန်း ၆ ြုပါရှိသည် (သင်တန်လက်စွဲ သို့မဟုတ်၊ ဥပမာ www.aboutvalues.net/six-steps ဝက်ဗ်ေိုဒ်တွင်
ကည့်ပါ) 

ဆလ့ကျင့်ြန်း ၁။ ဘြူးလ်နိုင်ငံခေစ်ရပ်ဆလ့လာခြင်း နှင့် အကျွမ်းတဝင်ခေစ်ဆစခြင်း



အလ့ကျေင့်ြေန်း ၂။ ဇတ်လမ်းစတင်ရာအနရာ (ေဆင့် ၁ + ၂)



အလ့ကျေင့်ြေန်း ၃ ။ ေကဲခဖတ်မှုဆက်လက်အဆာင်ရွက်ခြေင်း (ေဆင့် ၃)



အလ့ကျေင့်ြေန်း ၄ (ေပိုင်း ၁)။ ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့
နှိုင်းြေျေင့်ဆးုံ ခဖတ်ခြေင်း (ေဆင့် ၄)
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ုံးစံဆိုင်ရာမူအဘာင်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
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အလ့ကျေင့်ြေန်း ၄ (ေပိုင်း ၂)။ ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့

ုံးစံဆိုင်ရာမူအဘာင်

နှိုင်းြေျေင့်ဆးုံ ခဖတ်ခြေင်း (ေဆင့် ၄)


အလ့ကျေင့်ြေန်း ၅။ အင်ဒဲတွင် စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကို ေသုံးြေျေခြေင်း (ေဆင့် ၅)



အလ့ကျေင့်ြေန်း ၆။ ေပိုင်းေစမျေားကိုစုစည်းခြေင်း (ေဆင့် ၅ + ၆)ပါ

ဆအာက်ပါဇယားသည် ဆလ့ကျင့်ြန်းများ နှင့် ၎င်းတို့နှင့်သက်ေိုင်ရာ ရည်မှန်းြျက်များ၊ ရာသီဉတုဒဏ်ြံနင
ိ ်ခြင်းြျဉ်းကပ်
နည်းနှင့် သက်ေိုင်ရာအေင့်များ၊ အြျန်ိ လိုအပ်ြျက်၊ ပါဝါပွိုင့်တင်ခပခြင်းများ (ပီပီတီ)၊ ခပင်ပမှ

ည့်သွင်းခြေင်းမျေား နှင့်

ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းတိက
ု့ ို ပြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းကို ဆေါ်ခပထားသည်။
ဆနာက်လာမည့စ
် ာမျက်နှာများသည် ြွဲဆဝြျထားသင့်သည့်အြျန်ိ အခပင် ဆလ့ကျင့်ြန်းများခပုလုပ်ခြင်းအတွက် နှင့် တင်ခပ
ဆသာရလဒ်များအဆပါ် ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းတို့အတွက် ဆထာက်ြံအကကံခပုြျက်များအပါအဝင် ဆလ့ကျင့်ြန်းတိုင်းကို
မိတ်ေက်ဆပးထားသည်။ ထို့ခပင်၊ သင်၏ ကကိုတင်ခပင်ေင်ခြင်း နှင့် သင်တန်းသားများကိုယ်တိုင် (လုံဆလာက်ဆသာ)
ဆခေရှင်းြျက်များမရရှိသည့် ခေစ်နိုင်ြဆ
ဲ သာခေစ်ရပ်တွင် ခေစ်နိုင်သည့်ထိုးဆေါက်ဆမးြွန်းများ ဆမးခမန်းခြင်းတို့အတွက်
ဆနာက်ြံအရင်းအခမစ်အခေစ်အသုံးခပုနိုင်ဆသာ စံနမူနာခပရလဒ်များ စစ်ဆေးဇယားကို သင် ဆတွ့ရှိရမည်ခေစ်သည်။
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Overview of training exercises သင်တန်းခြုံငုံသုံးသြ်ြျက်
စဉ်
၁

တလ့ကျင့်ြန်းများ

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ

ဘြူးလ်နိုင်ငံနှင့်



အကျွမ်းတဝင်ခေစ်ဆစခြင်း


အိုင်အီးအက်စ်

ရနိင
ု ်တသာ

- အဆင့်

ြစည်း

နည်း

အြျိန်
(မိနစ်)

အဂဟစနစ်မျေား၏ဆဝါဟာရမျေားနှင့်ေယူေဆမျေား၊ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှု

ပီပီတီ နှင့်

မျေက်နှာစုံညီ

မျေားနှင့် လူသားတို့အဆာင်ရွက်မှုမျေားကို ရှင်းခပရန်။

ေလစ်ြျတ်

လုပ်ငန်း

ဖလစ်ြေျေတ်

ခဖစ်ရပ်

၁၃၅ - ၁၅၀

လူသားများ၏ စီးပွားဆရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆကာင်ကျုးြျမ်
ိ
းသာမှုတို့
အတွက် ဆဂဟစနစ်များ၏အဆရးပါပုံကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ဆစရန်။

၂

ဇတ်လမ်းစတင်ရာအနရာ



ခေစ်ရပ်နှင့် အကျွမ်းတဝင် ခေစ်ဆစရန်။



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ အစီအမံများ

၁ နှင့် ၂

သို့မဟုတ် စီမံကိန်းများ ပတ်သက်ေက်နွယ်မှုကို သတ်မှတ်ရန်

၁၇၀ - ၁၉၅

လုပ်ငန်း

လိအ
ု ပ်ဆ ကာင်းကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။


အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုေကဲခဖတ်ခြေင်း၏ နယ်ပယ်သတ်မှတ်ခြေင်း၏
ေအရးပါမှုကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။



အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြျဉ်းကပ်နည်း၏ ပထမအေင့်၊ ဒုတိယအေင့်တို့နှင့်
ပတ်သက်၍ သင်ယူရန် - အကဲခေတ်နယ်ပယ် ဆေွးဆနွးခြင်းနှင့်သတ်မှတ်
ခြင်း၊ တည်ေဲ ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများအား ဦးစားဆပးခြင်း ခပုလုပ်ရန်။

၃

ေကဲခဖတ်မှု



ဆက်လက်အဆာင်ရွက်ခြေင်း

ဆဂဟစနစ်များ နှင့် ခေစ်ဆစဆသာအဆ ကာင်းများနှင့်ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ

၃

ထံမှ ၎င်းတို့အဆပါ် ကျဆရာက်ဆနဆသာ ေိအားများအ ကား ေက်စပ်ခြင်းကို

ပီပီတီ နှင့်

လုပ်ငန်း

၂၂၀

ပီပီတီ နှင့်

ေြေန်းကဏ္ဍ

ေနီးစပ်ဆုံး

ေလစ်ြျတ်

သရုပ်

၂၀၀

ေလစ်ြျတ်

နားလည်သဆဘာဆပါက်ဆစရန်။


ေက်စပ်ပတ်သက်သူ၏ သတင်းအြျက်အလက်လိုအပ်ြျက်များကို
ထိဆရာက်စွာခပည့်မီဆစရန် သင့် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ အကဲခေတ်မှုကို
အံဝင်ဂွင်ကျခေစ်ဆစရန် သင်ယူရန်။



အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ တတိယေဆင့်ကို သင်ယရ
ူ န် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားေတွက် အပးနိုင်ခြေင်းနှင့်လိုေပ်ြေျေက်
ေအခြေေအနမျေားနှင့်ေလားေလာမျေားကို သတ်မှတ်ရန်။

၄

ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့်
ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့

ုံးစံဆိုင်ရာ

မူအဘာင် နှိုင်းြေျေင့်ဆုံးခဖတ်ခြေင်း



ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပူးဆပါင်းပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်ယူရန် နှင့်
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏အဆနအထားများ နှင့် ေက်ေံဆရးများနှင့်ပတ်
သက်၍ သင်ယူရန်။

၄

အဆာင်ခြေင်း

64

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်အကျေးမှု ဓအလ့

နှင့် ခဖစ်ရပ်

ုံးစံဆိုင်ရာအုပ်ြျုပ်မှုနှင့် ဆွဲအဆာင်မှုမူဆဘာင်များအ ကား ြျတ်
ိ ေက်ဆနမှု

လုပ်ငန်း

များကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။


အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ စတုတ္ထေဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍
သင်ယရ
ူ န် - ေက်စပ်ပတ်သက်သူ အဆနအထားများ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊
တန်ေိုးများနှင့် လိုအပ်ြျက်များ ပြုံငုံသုံးသပ်မှုကို ေန်တီးခြင်း။ တည်ေဲနှင့်
ခေစ်နိုင်သည့် ပဋိပက္ခများနှင့်မဟာမိတ်များအခပင် နယ်ပယ်အတွင်းရှိ
ဆဂဟစနစ်စီမံြန့်ြွဲမှုအား လွှမ်းမိုးဆသာ တည်ေဲေွဲဆောင်မှုများကို
သတ်မှတရ
် န်။

၅

အင်ဒဲတွင် စီးပွားအရးဆိုင်ရာ



စီးပွားဆရးေိုင်ရာ တန်ေိုးခေတ်ခြင်းနည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်။

တန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကို



ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စီးပွားဆရးေိုင်ရာ

ေသုံးြေျေခြေင်း

၅

ပီပီတီ နှင့်

ခဖစ်ရပ်

ေလစ်ြျတ်

လုပ်ငန်း

ပီပီတီ နှင့်

ခဖစ်ရပ်

ေလစ်ြျတ်

လုပ်ငန်း

၁၁၅

တန်ေိုးခေတ်ခြင်း၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို စူးစမ်းဆလ့လာရန်။


စီးပွားဆရးေိုင်ရာတန်ေိုးခေတ်ခြင်း၏ အြွင့်အလမ်းများနှင့်
ထိြိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ဆခြနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်

၆

ေပိုင်းေစမျေားကို စုစည်းခြေင်း



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုသတင်းအြျက်အလက်များအားခေင့့် ထိဆရာက်ပပီး
အခပုသဆဘာ ေုံးခေတ်ြျက်အဆထာက်အပံ့နှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယရ
ူ န်။



အဓိက ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သို့ ဝင်ဆပါက်များအခပင်
ဆအာင်ခမင်ဆသာ အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်းအတွက် သတ်မှတ်
ေက်သွယ်ဆရးမဟာဗျူဟာတို့၏ အဆရးပါမှုကို နားလည် သဆဘာဆပါက်ရန်။



အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ ေဌမအေင့န
် ှါ့်ပတ်သက်၍
သင်ယရ
ူ န် - လူများ၏ လိုအပ်ြျက်များကို အထိဆရာက်ေုံး ခပည့်မီဆစရန်
ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆရရှည်ထိန်းဆပး ထားမည့်
သင့်အလျော်အသာမူဝါဒဆရွးြျယ်စရာများကို သတ်မှတ်ရန်။

65

၅ နှင့် ၆

၁၇၀ - ၁၈၅

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

66

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၂.၃။ ဆလ့ကျင့်ြန်း ၁ - ဘြူးလ်နိုင်ငံနှင့်အကျွမ်းတဝင်ခေစ်ဆစခြင်း
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


အဂဟစနစ်မျေား၏ဆဝါဟာရမျေားနှင့်ေယူေဆမျေား ၊ အဂဟစနစ် ဝန်အဆာင်မှုမျေားနှင့်
လူသားတို့အဆာင်ရွက်မှုမျေားကို ရှင်းခပရန်။



လူသားများ၏ စီးပွားဆရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆကာင်ကျုးြျမ်
ိ
းသာမှုတို့ အတွက်
ဆဂဟစနစ်များ၏အဆရးပါပုံကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ဆစရန်။



ခေစ်ရပ်နှင့် အကျွမ်းတဝင် ခေစ်ဆစရန်။

67

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၄၀

၂၀

၁၀

(မိနစ်)

၂၀

လိုအြ်တသာ



ဘြေူးလ်မိတ်ဆက်

ဖတ်စရာ



ေဆင့် ၆ ဆင့် ြေျေဉ်းကပ်နည်းခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

မိတ်ဆက်



မိတ်ဆက်ခြေင်း ပီပီတီ



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေားနှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

၄၅ - ၆၀

စုစုအပါင်း
၁၃၅ -၁၅၀

မျေက်နှာစုံညီေြေျေန်ိ တွင် သင်တန်းဆရာက ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သည်။ အလ့ကျေင့်ြေန်းမစမီ၊ စိတ်ကူးယဉ်
ခဖစ်ရပ်ကို ြေပ်တိတ
ု ိုမိတ်ဆက်ပါ။ အခပင်အေင်အဆနအထားအားမိတ်ေက်ခြင်းခေင့် သင် စတင်
နိုင်သည်။ ဘြူးလ် ဟုဆြါ်သည့် လှပဆသာအပူပိုင်းနိုင်ငံသို့ လည်ပတ်ရန် ကျွန်ုပ်တ့ို အတူတကွ
ပျ ံသန်းသွားဆရာက် ကမည့်အဆ ကာင်း ရှင်းခပပါ။ ေန်တီးနိုင်သူခေစ်ပါဆစ။ သင့် ပုံခပင်ဇတ်လမ်းကို
ပုံဆေါ်ခပသရန် ဆခမပုံကိုအသုံးခပုပါ။
ထို့ဆနာက် ဆအာက်ပါဆမးြွန်းများကို ဆမးပါ။ တစ်ေင့်ပပီးတစ်ေင့် မျက်နှာစုံညီ ဉာဏ်ေွင့်
ဆေွးဆနွးခြင်း ခပုလုပ်ပါ 

ဘြူးလ်၏ အဓိက စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများသည် အဘယ်နည်း။



ဘြူးလ်တွင် မည်သည့်ဆဂဟစနစ်များ ရှိဆနသနည်း။



မည်သည့်ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများက ဘြူးလ်စီးပွားဆရးအတွက် အဆရးအကကီးေုံး
ခေစ်သနည်း။



စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ နှင့် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများအ ကားတွင် ခေစ်နို််ဆသာ အဆပးအယူ
ခပုလုပ်ရခြင်းများကို သင် သတ်မှတ်နိုင်ပါသလား။

သီးခြားအဓိကကဏ္ဍကကီးများတွင် အဆခေများကိုစုစည်းရန် ဘုတ်ခပားကို အသုံးခပုပါ (စီးပွားဆရး
လုပ်ငန်းများအတွက် တစ်ြု၊ ဆဂဟစနစ်များအတွက် တစ်ြု၊ ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ အတွက်
တစ်ြု)။
ခြားနားဆသာဆဂဟစနစ်များက သက်ေိုင်ရာဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်ကဲ့သို့ဆပးဆ ကာင်း
ဆေွးဆနွးပါ။ (ခြားနားဆသာဆဂဟစနစ်များက ဆထာက်ပံ့ဆသာဝန်ဆောင်မှုများကို အမှတ်စဉ် ဆရးထိးု
ပါ။ ဆဂဟစနစ်များကဆထာက်ပံ့ဆသာဝန် ဆောင်မှုပမာဏ နှင့် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများအတွက်
၎င်းတို့၏ကဏ္ဍကို အဆလးထားဆေါ်ခပပါ။ စီးပွားဆရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆစရန် အဆရးပါမှုရှိဆသာ်လည်း
အများစုမှာ ဆေးကွက်တန်ေိုးမရှိသခေင့်၊ စီးပွားဆရးေိုင်ရာအြျက်တစ်ရပ်အခေစ် များဆသာအားခေင့်
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မြံရသည်များကို ဆထာက်ခပပါ။
စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ နှင့် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများအ ကားအခပင်၊ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ
အ ကား အခပန်အလှန်ဆောင်ရွက်မှုများကို အဆခြြံလျက် အဆပးအယူခပုလုပ်သည်ဟူဆသာ
ဆဝါဟာရကို ရှင်းခပပပီး၊ ဆေွးဆနွးပါ။ (အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ြျက်ကို ေလစ်ြျတ်ဆပါ်တွင် ဆရးသားနိုင်
သည်)။ ဆအာက်ပါဆမးြွန်းများကို ဆမးခမန်းနိုင်သည် - မည်သည့်စီပွားဆရးလုပ်ငန်းက အခြားဆသာ
စီပွားဆရးကဏ္ဍအတွက်အဆရးပါဆသာ ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုကို ထိြိုက်ဆစပါသနည်း။ တူညီဆသာ
ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများက မည်သို့ ယှဉ်ပပိုင် က သနည်း။
ထိုသို့ဆသာ ယှဉ်ပပိုင်မှု၏ ကာလရှည်ရလဒ်သည် မည်သည်ခေစ်နိုင်သနည်း။
ရလေ်များ

ခြားနားဆသာဆရွးြျယ်စရာများ -

တင်ခြခြင်း



မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)



ေလစ်ြျတ်ဆပါ်တွင် အဆရးကကီးဆသာ အြျက်များကို ဆရးသားပါ။ (ဥပမာ၊ စိတ်ဆခမပုက
ံ ို
အသုံးခပု၍)



ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် အဆရးကကီးသည့် အြျက်များကို ဆရးသား၍ ၎င်းတိက
ု့ ို ဘုတ်ခပားတွင်
ပင်အပ်စိုက်ကပ်ထားပါ သို့မဟုတ် သင်တန်းသားတိုင်းကို ဆဝဆပးပါ။ ထို့ဆနာက် ၎င်းတို့၏
အဆတွးအဆြါ်စိတ်ကူးများကို ဆရးြျရန် ေိတ်ဆြါ်ပါ။ (ပို၍များဆသာအြျန်ိ လိုသည်)

င်ဟြ်



စဉ်းစားခြင်း

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း - သင်တန်းသားမျေားကို သူတ့ိုသိရှိကျွမ်းကျေင်
သည်မျေားနှင့် ပါဝင်အဆွးအနွးရန် ေားအပးပါ။ အဆရးကကီးဆသာအြျက်များ၊ အဆတွးအဆြါ်
စိတ်ကူးများနှင့် ဆမးြွန်းများကို ေလစ်ြျတ် သို့မဟုတ် ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ။

ခေစ်နိုင်ဆသာ ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ဆမးြွန်းများ 

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။



(သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည့်ေခပင်
ပါဝင်ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။ ေဆင့် ၂ ြေုစလုံးသည်
ေအကာင်ေ



ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခဖစ်သည်။)

သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - အိုင်အီးအက်စ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆနာက်အေင့်များအတွက်
မည်သည်တို့သည် ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နိုင်သနည်း။



ြွဲခြားရန် အပမဲလွယ်ကူပါသလား။

ကကိုတင်



မိတ်ေက် ပီပီတီ ခပသခြင်း

ခြင်ဆင်ခြင်း



ရည်မှန်းြျက်များနှင့် သင်တန်းနည်းစနစ်ကို တင်ခပခြင်း (ဥပမာ၊ ေလစ်ြျတ်ဆပါ်တွင်)



ဘြူးလ်ဆခမပုံကို ဘုတ်ခပားတစ်ခပားခေင့် ကကိုတင်ခပင်ေင်ထားပါ



အိုင်အီးစီြျဉ်းကပ်နည်း အေင့်လိုက် ကိုယ်စားခပု ခပရုပ်များခေင့် ဘုတခ် ပားတစ်ခပားကို
ကကိုတင်ခပင်ေင်ထားပါ။



ေလစ်ြျတ် သို့မဟုတ် ပိုစတာ (စာမျက်နှာ ၃ ကို ကည့်ပါ)။ ရုပ်လုံးဆေါ်ရန်အတွက်
စည်ကမ်းြျက်များ



“အဆပးအယူ” ဟူဆသာဆဝါဟာရ အဓိပ္ပါယ်ကို ေလစ်ြျတ်ဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ



သင်တန်းသားမျေားေတွက် အဝငှစာရွက်စာတမ်းမျေား
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စံနမူနာခြရလေ်များ - စီးြွားတရးလုြ်ငန်းများ နှင့် တေဟစနစ်များ
စီးပွားဆရး

ဆဂဟစနစ်များ နှင့် ဆဂဟစနစ်

ေက်စပ်ပတ်သက်သူ -

လုပ်ငန်း

ဝန်ဆောင်မှုများအဆပါ် သက်ဆရာက်မှု

အကျုးဆကျးဇူ
ိ
းများ

စားအုန်းေီ

သစ်ဆတာများ (လယ်ယာဆခမ



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်း

အခေစ်သို့ ဆခပာင်းလဲခြင်း)

နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးခမှုပ်နှံ

ေုံးရှုံးမှုများ


သူများ (အခပည်ခပည်

ဆခမယာအနည်းငယ်
ပိုင်ေိုင်သူများ



ဆခမေီဆခမဩဇာ ဆကာင်းမွန်မှု

ေိုင်ရာ စီးပွားဆရး



လူဦးဆရ



ဆရ

စိတ်ဝင်စားမှုများ၊



စားနပ်ရိက္ခာလုံပြုံမှု



ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲထိန်းသိမ်းမှု

နိုင်ငံဆရးေိအား/

အတွက် ပုဂ္ဂလိက



ကာဗွန်သိုဆလှာင်မှု

အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ

ကဏ္ဍ (ေီအုန်းစိုက်ပျုးိ



မျုးစိ
ိ တ်များအတွက်

စာြျပ်စာတမ်းများ)

ခြင်းများနှင့် စားနပ်

အစိုးရ (အြွန်အ

ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှု

ဆကာက်များမှတေင့်)

အ ကား ပပိုင်ေိုင်မှု)

ဆနရာထိုင်ြင်း


ဝတ်မှုန်ကူးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ



ဇီဝေိုင်ရာထိန်းြျုပ်မှု



ဆဒသရာသီဥတု



ခပင်ထန်ဆသာ ခေစ်ရပ်များကို




လယ်ယာလုပ်ငန်း



ကဏ္ဍရှိ လုပ်သားများ


လယ်ယာစိုက်ပျုးဆရး
ိ

ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်
ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ



အလုပ်သမားဝန်ကကီး

သက်သာဆစခြင်း

အတွက် ပုဂ္ဂလိက

ဌာနနှင့် လူမှုဆရးမူဝါဒ



ဆခမယာသာယာလှပမှု

ကဏ္ဍနှင့် ဘဏ္ဍာဆရး

(သူတ၏
ို့ ဆခမယာများ



( ... )

( ... )

ေုံးရှုံးဆစမည့် ပိုင်ေိုင်မှု



အနည်းငယ်ရှိသူများ
ခမစ်မျေား




ပမို့သို့ ဆရွှ့ဆခပာင်းခြင်း)

ဆရအရည်အဆသွး (ပိုးသတ်ဆေး



ပမို့ခပ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်

များနှင့် ဓါတ်ဆခမဩဇာ စွန့်ထတ
ု ်

ဆရးအတွက် ပုဂ္ဂလိက

ပစ်ခြင်းများ)

ကဏ္ဍ (ပမို့များသို့

( ... )

ဆရွှ့ဆခပာင်းခြင်းသည်
တရားမဝင် အဆခြြျ

စိုက်ပျုးဆဂဟစနစ်
ိ
များ


ဆခမေီဆခမဩဇာ ဆကာင်းမွန်မှု



ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ



ဝတ်မှုန်ကူးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ



ဆခမယာရှုြင်း သာယာလှပမှု



( ... )

ဆနထိုင်ခြင်းများ
တိုးခမင့်လာဆစမည်)


(ဆရညစ်ညမ်းမှု)


( ... )



ဆဂဟစနစ်ကျန်းမာဆရး

ကမ်းရိုးတန်း


အနယ်ကျခြင်းတိုးခမင့်ဆစသည်



ဆရအရည်အဆသွး

အဆပါ် မှီြို
အသုံးခပုသူများ
(ဆရလုပ်သားများ)

ကျေင်းဆစသည်


ကျန်းမာဆရးကဏ္ဍ



ြရီးသွားလာဆရး



ကမ်းရိုးတန်းလူမှု

သန္တာဆကျာက်တန်းများအဆပါ်
မဆကာင်းဆသာ
သက်ဆရာက်မှုများ

ကမ်းဆခြ/

ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အဏ္ဏဝါ (ဆရညစ်



ကမ်းဆခြြရီးသွားများ

အစုအပပုံလုက
ိ ်

ညမ်းမှု၊ တိုးလာဆသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း



ြရီးသွားလာဆရး

အသိုင်းအဝိုင်း

ြရီးသွား

စသည်ခေင့် တိမ
ု့ ှတေင့)်

အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

(ယဉ်ဆကျးမှုဓဆလ့ထုံးစံ

လုပ်ငန်း



နှင့် ဘဏ္ဍာဆရး

ဝိဆသသနှင့်ဝန်ဆောင်မှု

အာဟာရအလွန်အကျွ ံ ရှိခြင်း
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

(ကမ်းရိုးတန်း

မှတေင့် ဆရအရည်အဆသွး



ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ

များေုံးရှုံးခြင်း၊

အပန်းဆခေ



ဆခမယာရှုြင်း သာယာလှပမှု

(ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုအြွင့်အ

ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ

စြန်းများ)



လူဦးဆရ၊ သဘာဝြရီးသွား

လမ်းများ မှတေင့်)

ခပဿနာများ တိုးပွား

ကမ်းရိုးတန်းလူမှု

ဆစသည် စသည်ခေင့်)

လာဆရးအတွက် အပန်းဆခေ



အနားယူ ဝန်ဆောင်မှုများ

အသိုင်းအဝိုင်း

ယဉ်ဆကျးမှုဓဆလ့ထုံးစံ

(အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု နှင့်

ဆရး နှင့် ယဉ်ဆကျးမှု ဓ

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆလ့ထုံးစံတ့ိုအတွက်



ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ ထိန်းသိမ်းမှု

မှတေင့်)

ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ



မျုးစိ
ိ တ်များအတွက်







( ... )





ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာ

ဆဂဟစနစ်ကျန်းမာဆရး

ဆနရာထိုင်ြင်း

အဆပါ် မှီြိုအသုံးခပုဆန

စွန့်ပစ်ဆရ ခပုခပင်မှု (ဆရဝပ်ဆဒသ

ရသူများ (ဆရလုပ်သား

နှင့် သမုဒ္ဒရာ၏)

များ)



စားနပ်ရိက္ခာ ဆထာက်ပံ့ခြင်း (ငါး)



သုြုမမူဟန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ
တန်ဖိုးများ



(...)

စံနမူနာခြရလေ်များ - စီးြွားတရးလုြ်ငန်းများ နှင့် တေဟစနစ်များ
စီးပွားဆရး

ဆဂဟစနစ်များ နှင့် ဆဂဟစနစ်

ေက်စပ်ပတ်သက်သူ -

လုပ်ငန်း

ဝန်ဆောင်မှုများအဆပါ် သက်ဆရာက်မှု

အကျုးဆကျးဇူ
ိ
းများ

ကုန်ထုတင
် ါး

သမုဒ္ဒရာ (ငါးအလွန်အကျွ ံ့ေမ်းခြင်း



ငါးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ

� မိရိုးေလာ ဆရလုပ်သား

လုပ်ငန်း

နှင့် ညစ်ညမ်းခြင်း မှတေင့်)



အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ

များ (ငါးသယံဇာတ အတွက်

ငါးဆေး

ပပိုင်ေိုင်ခြင်း)

စားသုံးသူများ (ခပည်





ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲမျေား



မျေုးစိ
ိ တ်မျေားေတွက်
အနရာ

ိန်းသိမ်းမှု

ိုင်ြေင်း



စားနပ်ရိက္ခာ အ



ြေရီးသွားဝန်အဆာင်မှုမျေား



ေပန်းအခဖ ေနားယူခြေင်း ဆိုင်ရာ
တန်ဖိုး





ာက်ပံ့ခြေင်း

ေုံးရှုံးမှုများ

အဏ္ဏဝါြရီသွားလာဆရး

တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ)

((ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်



ကားြံဝယ်လက်များ

ြရီးသွားလာဆရး



ဘဏ္ဍဆရးအတွက်

အ ကားပပိုင်ေိုင်မှု -

ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ

ဆရငုပ်ခြင်း၊ ဆရတိမ်

အစိုးရ

ဆရကူးဆရငုပ်ခြင်း၊

(အြွန်အဆကာက်များ

ငါးေမ်းအားကစား)



( ... )

မှတေင့်)




( ... )

ခပည်တွင်းစားသုံးသူ
များ (ငါးသယံဇာတ
ရုတ်ဆလျာ့၊ ငါးဆေး
နှုန်းများတက်)



ြရီးသွားကဏ္ဍ



ြရီးသွားလာဆရး၊
အလုပ်သမား နှင့်
လူမှုဆရးမူဝါဒ၊
စားနပ်ရိက္ခာလုံပြုံမှု၊
ယဉ်ဆကျးမှု ဓဆလ့ထုံးစံ
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

မိရိုးေလာ

အသုံးခပုဆသာနည်းစနစ်များအဆပါ်

ငါးလုပ်ငန်း

မူတည်သည်။

မိရိုးေလာ ဆရလုပ်သား





ငါးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများ

များနှင့် လူမှုအသိုင်း

(မျုးပွ
ိ ားဧရိယာများ

အဝိုင်းများ (စားနပ်

အဆပါ် ကျဆရာက်နိုင်

မဆကာင်းဆသာ သက်ဆရာက်မှု

ရိက္ခာလုံပြုံမှု နှင့်

ဆသာ သက်ဆရာက်မှုက

ခေစ်နိုင်သည်များမှာ -

ဝင်ဆငွ)

ငါးအား

စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ
စားနပ်

ထိြိုက်နိုင်သည်)


ကမ်းရိုးတန်းဇုံ




ရိက္ခာလုံပြုံမှု၊ အလုပ်

မျုးစိ
ိ တ်များအတွက်

အကိုင်ရရှိမှု၊ ယဉ်ဆကျး

ဆနရာထိုင်ြင်း (မျုးပွ
ိ ားဧရိယာ

မှုဓဆလ့ထုံးစံနှင့် ြရီး

များ ေျက်စီးြံရခြင်း)

သွားလာဆရး အတွက်

ဆရအရည်အဆသွး (ငါးလုပ်ငန်း

ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ)

ကုမ္ပဏီများထက်ဆလျာ့နည်း

( ... )

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း



ဆသာ ညစ်ညမ်းမှုအတိုင်းအတာ




(စားနပ် ရိက္ခာလုံပြုံမှု)

သို့)



ြရီးသွားလာဆရး

( ... )



( ... )



အဆသးစား ပုစွန်ဆမွး



ငါးလုပ်ငန်း

ခမူသူများ (စားနပ်



အဏ္ဏဝါြရီးသွားလာ

အကာင်းမွန်အသာသက်အရာက်မှုခဖစ်နိုင်
သည်မျေားမှာ ကမ်းရိုးတန်းဆဒသ ဆဂဟစနစ်



ဝန်ဆောင်မှုများကို ေက်လက်
ထိန်သိမ်း ထားသည်။
ပုစွန်

အသုံးခပုဆသာနည်းစနစ်များအဆပါ်

ဆမွးခမူခြင်း

မူတည်သည်။
မဆကာင်းဆသာ သက်ဆရာက်မှု
ခေစ်နိုင်သည်များမှာ 

ဒီဆရဆတာများ ေုံးရှုံးမှု



ဆရအရည်အဆသွး။ ဆရစစ်ကဲ့သို့
ဆောင်ရွက်မှု ဆလျာ့နည်းခြင်း
မှတေင့်





ဆကျာက်ပုစွန် စသည့် အြွံပါ





သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်

အ ကားပပိုင်ေိုင်မှု)


လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု

(ကမ်းပပိုခြင်း၊ သဘာဝ

ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ (ရင်းနှီး

ဆဘးအန္တရာယ်များ၊

ခမှုပ်နှံမှု အြွင့်အလမ်း

သစ်ေုံးရှုံးမှု)


( ... )



အများပိုင် စီးပွားဆရး

နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ
လုံပြုံမှု)


ဧရိယာများ ေျက်စီးြံရခြင်း)၊
ဆရတိုက်စားမှု ကာကွယ်ခြင်း

စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ
စားနပ်

(အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု

ဆနရာထိုင်ြင်း (မျုးပွ
ိ ား



ြရီးသွားလာဆရး

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

မျုးစိ
ိ တ်များအတွက်

ကမ်းရိုးတန်း တည်ပငိမ်ဆစခြင်း

ဝင်ဆငွ)

များ မှတေင့်)


သတ္တဝါများ အပါအဝင်



ဆရး (ငါးလုပ်ငန်း နှင့်

ရိက္ခာလုံပြုံမှုနှင့်

စီးပွားဆရးအရ သက်ေိုင်ဆသာ
ငါး နှင့် ပုစွန်၊ ကဏန်း၊

ရိက္ခာလုံပြုံမှု နှင့်

( ... )

ဆလျာ့နည်းဆစခြင်း

ဝမ်းစာ

အာဟာရများတိုးပွားဆစခြင်း

အသုံးခပုဆသာနည်းစနစ်များအဆပါ်
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ဆခမယာအနည်းငယ်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စိုက်ပျုးဆရး
ိ

မူတည်သည်။

ပိုင်ေိုင်သူများ၊ ဌာဆန
တိုင်းရင်းသားများ

မဆကာင်းဆသာ သက်ဆရာက်မှု
ခေစ်နိုင်သည်များမှာ -

ကဏ္ဍ


(စားနပ်ရိက္ခာ လုံပြုံမှု)


စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ
စားနပ်



ဆရအရည်အဆသွး

ရိက္ခာလုံပြုံမှု၊ အလုပ်



မျုးစိ
ိ တ်များအတွက်

အကိုင်ရရှိမှု၊ ယဉ်ဆကျး

ဆနရာထိုင်ြင်း

မှုဓဆလ့ထုံးစံနှင့်



ဝတ်မှုန်ကူးခြင်း ဝန်ဆောင်မှု

ြရီးသွားလာဆရး



ကာဗွန်သိုဆလှာင်မှု



( ... )



အကာင်းမွန်အသာသက်အရာက်မှုခဖစ်နိုင်
သည်မျေားမှာ စိုက်ပျုးဆဂဟစနစ်
ိ
များ၏ ဆဂဟစနစ်
ဝန်ဆောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်း
ထားသည်။
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( ... )

အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ
ဆေးကွက်



( ... )

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၂.၄။ တလ့ကျင့်ြန်း (၂) - ဇတ်လမ်းစတင်ရာတနရာ (အဆင့် ၁ + ၂)
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ အစီအမံများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းများ
ပတ်သက်ေက်နွယ်မှုကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ဆ ကာင်းကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။



အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုေကဲခဖတ်ခြေင်း၏ နယ်ပယ်သတ်မှတ်ခြေင်း၏ ေအရးပါမှုကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။



အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြျဉ်းကပ်နည်း၏ ပထမအေင့်၊ ဒုတိယအေင့်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ယူရန် အကဲခေတ်နယ်ပယ် ဆေွးဆနွးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ တည်ေဲ ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများအား ဦးစားဆပးခြင်း
ခပုလုပ်ရန်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)

၀

၁၀

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၉၀

တစ်ဖွဲ့လှျေင်

၂၀ - ၃၀

စုစုအပါင်း
၁၆၀ -၁၇၀

၁၀ မိနစ်
လိအ
ု ြ်တသာ



အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေား



ဖလစ်ြေျေတ် / ပိုစတာ - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



ဖလစ်ြေျေတ် / ပိုစတာ -



ဖလစ်ြေျေတ် / ပိုစတာ - ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းေတွက် စည်းကမ်းြေျေက်မျေား



သင်တန်းသားမျေားကို တစ်ေဖွဲ့လျေင် ၅ ဦး မှ ၇ ဦးပါအေွဲ့ ၃ ေွဲ့ သို့မဟုတ် ၄ ေွဲ့ ေွဲ့ပါ။



ခေစ်နိုင်လှျင်၊ ထိဆရာက်ဆသာ အေွဲ့ ေွဲ့စည်းမှုများကို အဆထာက်အကူ ခေစ်ဆစရန်အတွက်

ဖတ်စရာ
မိတ်ဆက်

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

ိအရာက်အသာ ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေတွက် လမ်းညွှန်

သင်တန်းသားများ၏ နည်းပညာဆနာက်ြံ၊ အလုပ်အကိုင် နှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်ဆသွး တိက
ု့ ို
ထည့်သွင်းစဉ်းစား ေွဲ့စည်းပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတိက
ု့ ို ကျပန်းြွဲခြားအေွဲ့ေွဲ့ပါ။


ေကယ်၍ ေြေျေန်ိ သည် ေအကကာင်းတစ်ရပ်ခဖစ်လျှင် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းြေျေက်မျေား
ခပန်လည်သုံးသပ်ခြေင်းခြေင်းကို ခြေားနားအသာ လုပ်ငန်းေဖွဲ့မျေားေကကား ြေွဲအဝအပးပါ။

ရလေ်များ



အေွဲ့များက ၎င်းတို့ဆတွ့ရှိြျက်များကို အတိုြျုံးသုံးသပ်တင်ခပပါ။

တင်ခြခြင်း



ေကယ်၍ ေြေျေန်ိ သည် ေအကကာင်းတစ်ရပ်ခဖစ်လှျေင်၊ ပ
တင်ခပအစဖပီး ေခြေားေဖွဲ့မျေားေား

မေဖွဲ့ေား သူတ့၏
ို ရလဒ်ကို

ပ်တိုး သို့မဟုတ် ေအရးကကီးေြေျေက်ေသစ်မျေားကိုသာ

တင်ခပပါရန်ဆခပာပါ။
ဆေွးဆနွးရန်အတွက် ခေစ်နိုင်ဆသာဆမးြွန်းများ 

ခြားနားဆသာ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းြျက်များအ ကား ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်
ပတ်သက်၍ ပပိုင်ေိုင်မှုရှိပါသလား။ ရှိလှျင်၊ မည်သည့်ဆနရာခေစ်သနည်း။



အကဲခေတ်မှုနယ်ပယ်ြျဲ့ထွင်ခြင်းကို သင် အကကံဆပးနိုင်ပါသလား။ ဆပးနိုင်လျင်၊
အဘယ်ဆ ကာင့်နည်း နှင့် မည်သို့နည်း။ မှတ်မိပါဆစ - သင့်မှာ ကန့်သတ်ထားဆသာ
သယံဇာတများ ရရှိလာမည်ခေစ်သည်။ သင့် ဘဏ္ဍာဆရး အေိုခပုလွှာသည် အခြားဆသာ
အေွဲ့အစည်းများ၏ အေိုခပုလွှာများနှင့် ယှဉ်ပပိုင်ရမည်ခေစ်သည်။



အမှတ်စဉ်ထိုး ဦးစားဆပးခြင်းရလဒ်များကို တိကျစွာလိုက်နာပပီး သင် အကကံခပုနိုင်ပါသလား။
ဆထာက်ပံ့ခြင်းကဲ့သို့ အနည်းနှင့်အများ ခဒပ်ကိုယ်ရှိဆသာဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ်
ယဉ်ဆကျးမှုဓဆလ့ထုံးစံဝန်ဆောင်မှုများ အသီးသီးအဆပါ် အာရုံစိုက်လှျက် သင် အကကံခပုနိုင်
ပါသလား။ အဘယ့ဆ
် ကာင့်နည်း။ ၎င်းသည် သင့်အကဲခေတ်မှုကို မည်သို့ ဆခပာင်းလဲဆစသနည်း။

င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။


သင်တန်းသားများအား သူတ၏
ို့ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများခေင့် ဆေွးဆနွးပွဲကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးရန် အားဆပးပါ။ အဆရးကကီးဆသာအြျက်များ၊ အဆတွးအဆြါ်စိတ်ကူးများ နှင့်
ဆမးြွန်းများကို ေလစ်ြျတ် သို့မဟုတ် ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ။

ခေစ်နိုင်ဆသာ ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ဆမးြွန်းများ 

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။ (သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်
ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။

ို့ေတူ ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ေဆင့် ၂ ြေုစလုံကို ေအကာင်ေ


ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယရ
် ာ ခဖစ်သည်။)

ခေစ်ရပ်မှန်တွင်၊ မည်သည့်ထပ်တိုးဆမးြွန်းများသည် စိတ်ဝင်စားေွယ် သို့မဟုတ် အိုင်အီးအက်စ်
အေင့် ၁ နှင့် ၂ တို့တွင် အဆရးကကီးသည့်ဆမးြွန်းများ ခေစ်လာနိုင်သနည်း။



အလားတူ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများကို သင် ခပုလုပ်ြဲ့ပါသလား။



သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - အိုင်အီးအက်စ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆနာက်အေင့်များအတွက်
မည်သည်တို့သည် ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နိုင်သနည်း။

ကကိုတင်



ေလစ်ြျတ - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ခြင်ဆင်ခြင်း



ေလစ်ြျတ် - ထိဆရာက်ဆသာ အေွွဲ့လိက
ု ်လုပ်ငန်းအတွက် လမ်းညွှန်



ေလစ်ြျတ် - ရုပ်လုံးဆေါ်ခြင်းအတွက် စည်းကမ်းြျက်များ



စစ်ဆေးဇယားပါဆသာ ဘုတ်ခပားများကို ခပုလုပ်ပါ (သင်တန်းလက်စွဲကို ကည့်ပါ)

ြ်တိုး သတင်း

သူတ့၏
ို တိုင်ပင်နှီးဆနှာမှုများအတွက် အမည်စာရင်းခပုစုဆပးရန် အေွဲ့အားဆတာင်းေိုရန်မဆမ့ပါနှင့်!

အြျက်အလက်
ခပန်လည်အစီရင်ြံဆသာအြါ၊ သင်တန်းသားများသည် အေွဲ့တစ်ြုလုံး / မျက်နှာစုံညီ သို့ခေစ်ဆစ
သင်တန်းအေွဲ့ဝင်များပါဝင်ဆသာ “ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုဆကာ်မတီ” သို့ခေစ်ဆစ တင်ခပနိုင်သည်။
အေွဲ့များက ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုဆကာ်မတီ သိ့ုတင်ခပသည့်အြါ ဆပျာ်ရွှင်ေွယ်အြန်းအနားအဆခြအဆနကို
ေန်တီးပါ။
မျက်နှာစုံညီသို့တင်ခပခြင်း၏ အားသာြျက်များတွင် အပါအဝင်ခေစ်သည်များမှာ 

ဆေွးဆနွးပွဲတွင် အဆသးစိတ်နှင့်ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းအတွက် အြျန်ိ ပိုရခြင်း။



ဆေွးဆနွးရာတွင် အေွဲ့တစ်ြုလုံး၏ ပိုမိုအားကကိုးမာန်တက် ပါဝင်ဆေွးဆနွးမှု နှင့်



ပို၍အဆလးထားမှု နှင့် အေွဲ့အတွက် ပိုမိုသင့်ဆလျာ်နိုင်ဆသာ ဆယဘူယျအခပင်အေင်။

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအကာ်မတီသို့တင်ခပခြေင်း၏ ေားသာြေျေက်မျေားတွင် ေပါအဝင်ခဖစ်သည်မျေားမှာ


အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ဆနစဉ် နှစ်ဘက်စလုံးရှိ အဆရးပါဆနရာများသို့ ပိုမိုပွင့်လင်းမှု



ပို၍တိုအသာ၊ ပို၍စိတ်



လက်အတွ့ေအခြေေအနတွင် ေသိပညာေသုံးြေျေလျေက် ဆက်သွယ်အရး အလ့ကျေင့်ြေန်း



ပို၍အပျော်ရွှင်ဖွယ်ေြေျေန်ိ မျေားသည် ပို၍မှတ်မိအစဖပီး၊ ပိုေားအကာင်းအသာ ေဖွဲ့ကို

ြေ
ိ ိုက်အစအသာ တင်ခပခြေင်းမျေားေတွက် မက်လုံး

တည်အဆာက်သည့် ေားအကာင်းအသာ လူမှုအရးေစိတ်ေပိုင်းအနရာ
စံအားခေင့်၊ အေွဲ့တိုင်းသည် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုဆကာ်မတီသို့ ၅ မိနစ်စာ ခပန်လည်တင်ခပရမည်။ ၎င်း
တင်ခပခြင်းဆနာက်တွင် အေွဲ့တစ်ေွဲ့လုံးခေင့် ပိုမိုရှည်လျားဆသာထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း လိုက်ပါသည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စံနမူနာခြရလေ်စစ်ဆေးဇယား - တလ့ကျင့်ြန်း ၂ အတွက်
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ြန်းတိင
ု ်များ

တေဟစနစ် ဝန်တဆာင်မှုများ

ြိက
ု့ ုန်အတွက်

ြိက
ု့ ုန်အတွက်

ကမ်းရိုးတန်း

စားနြ်ရိက္ခာ

ခမြှေင့်တင်ခြင်း

ြုစွန်တမွးခမူတရး

စီးြွားခဖစ်ငါးဖမ်းခြင်း

ြရီးသွားလာတရး

လုံခြုံမှု

အဆာင်မှုမျေား

ာက်ပံ့

ငါးလုပ်ငန်း

မှီ

သက်

မှီ

သက်

မှီ

သက်

မှီ

သက်

မှီ

သက်

မှီ

သက်

မှီ

သက်

၂

၀

၂

၀

၁

၁

၂

၂

၂

၀

၁

၂

၁

၁၈

ကုန်ကကမ်းပစ္စညး်

၂

၂

၀

၂

၁

၁

၁

၁

၂

၂

၀

၁

၀

၀

၁၅

အရြေျေု ိ

၂

၂

၂

၁

၂

၁

၂

၂

၂

၂

၂

၂

၁

၀

၂၄

ဆေးဝါးေိုင်ရာ သယံဇာတ

၀

၁

၀

၁

၀

၂

၀

၀

၁

၁

၀

၀

၀

၀

၅

ကာဗွန်စုပ်ယူသိမ်းဆည်းခြေင်းနှင့်

၀

၂

၀

၂

၀

၁

၀

၀

၀

၁

၀

၀

၀

၀

၆

၁

၁

၁

၂

၁

၂

၂

၂

၂

၁

၂

၀

၂

၀

၁၈

အရသန့်စင်ခြေင်း

၀

၂

၂

၂

၀

၀

၂

၂

၁

၁

၁

၂

၂

၀

၁၇

အရတိုက်စားမှုကာကွယ်ခြင်း နှင့်

၂

၂

၂

၂

၂

၀

၀

၁

၂

၂

၂

၀

၂

၀

၁၉

ဝတ်မှုန်ကူးခြေင်း

၁

၁

၀

၀

၂

၂

၁

၁

၂

၂

၀

၀

၀

၀

၁၂

ဇီဝဆီုင်ရာ

၁

၂

၁

၁

၂

၁

၀

၀

၂

၂

၀

၀

၁

၀

၁၃

မျေုးစိ
ိ တ်မျေားေတွက် အနရင်းအဒသမျေား

၁

၂

၂

၂

၁

၁

၂

၂

၁

၂

၀

၀

၂

၁

၁၉

မျေုးဗီ
ိ ဇမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ

၀

၂

၀

၁

၀

၁

၁

၁

၂

၂

၀

၀

၁

၁

၁၁

ဆက်လက်
ေဓိက

မှီ

သက်

ိန်းြေျေုပ်မှု

ိန်းသိမ်း

ားမှု

ုပ်လုပန
် ိုင်စွမ်း

၁

၁

၀

၂

၂

၀

၀

၀

၂

၁

၂

၁

၁

၀

၁၅

ောဟာရလည်ပတ်ခြေင်း သံသရာ

၂

၂

၂

၂

၁

၀

၂

၂

၂

၂

၂

၂

၂

၀

၂၃

ေပန်းအခဖေနားယူခြေင်း နှင့် စိတ်ပိုင်း၊

၀

၂

၀

၁

၀

၁

၂

၂

၀

၁

၀

၀

၀

၁

၉

၀

၁

၀

၂

၀

၁

၂

၂

၀

၁

၀

၀

၁

၁

၁၀

၀

၁

၀

၂

၀

၁

၂

၂

၀

၁

၀

၀

၁

၁

၁၀

၁၆

၃၀

၁၁

၂၇

၁၅

၁၉

၂၁

၂၁

၂၄

၂၇

၁၃

၉

၁၈

၆

ရုပ်ပင
ို ်း ကျေန်းမာအရး
ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့

ုံးစံေတွက်

သုြေမ
ု မူဟန် ေသိေမှတခ် ပုခြေင်း နှင့်
ေကကံဉာဏ်သစ် ခဖစ်အပါ်မှု
ဝိညာဉ်အရးရာ ေအတွ့ေကကုံ နှင့်
အနရာ၏ောရုံ
စုစုဆပါင်း

D = dependent / I = impact မှီ = မှီြေို / သက် = သက်အရာက်မှု

10

ဆပါင်း

ဆခမေီဆခမဩဇာ ကည့်ရှုဆစာင့်ဆရှာက်မှု

ဝန်အဆာင်မှုမျေား

ာက်ေပံ့

ာက်ြမ
ံ့ ှု

အခြား

သက်ဆသာဆစခြင်း

အပးခြေင်း

ေအ
ုံးစံဆို

တ

စု စု
မိရိုးေလာ

၂10

စားနပ်ရိက္ခာ

ခပင်းထန်ဆသာ ခေစ်ရပ်များ

င်ရာ ဝန်အဆာင်မှုမျေား

ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့

တသာက်သုံးတရ

သိုအလှာင်မှု

ိန်းညှိခြေင်း ဝန်အဆာင်မှုမျေား

အ

ခြေင်း ဝန်

9

9

အခြား

စားအုန်းဆီ

0= not relevant/ 1= minor relevance/ 2= moderate to mayor relevance ၀ = မသက်ဆိုငပ
် ါ / ၁ = သာမန်မျှသာ သက်ေိုင်သည် / ၂ = အလယ်အလတ် မှ အဓိက သက်ေိုင်သည်

77

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

78

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၂.၅။ တလ့ကျင့်ြန်း ၃ - အကဲခဖတ်မှု ဆက်လက်တဆာင်ရွက်ခြင်း (အဆင့် ၃)
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ဆဂဟစနစ်များ နှင့် ခေစ်ဆစဆသာအဆ ကာင်းများနှင့် ေက်စပ်ပတ်သက် သူများထံမှ ၎င်းတို့အဆပါ်
ကျဆရာက်ဆနဆသာ ေိအားများအ ကား ေက်စပ်ခြင်းကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ဆစရန်။



ေက်စပ်ပတ်သက်သူ၏ သတင်းအြျက်အလက်လိုအပ်ြျက်များကို ထိဆရက်စွာခပည့်မီဆစရန် သင့်
ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ အကဲခေတ်မှုကို အံဝင်ဂွင်ကျခေစ်ဆစရန် သင်ယူရန်။



အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ တတိယေဆင့်ကို သင်ယူရန် - အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားေတွက်
အပးနိုင်ခြေင်းနှင့်လိုေပ်ြေျေက် ေအခြေေအနမျေားနှင့်ေလားေလာမျေားကို သတ်မှတ်ရန်။

79

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)

၀

၅၀

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၉၀

တစ်ဖွဲ့လျှင်

၂၀

စုစုအပါင်း
၁၈၀

၁၀ မိနစ်
လိုအြ်တသာ



အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေား



ဆလ့ကျင့်ြန်း ထည့်သွင်းခြင်း ပီပီတီ



ဖလစ်ြေျေတ် / ပိုစတာ။ သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



ကနဦးအေွဲ့သည် လုံးဝအလုပ်မခေစ်ဟု သင်မထင်ပါက လုပ်ငန်းအေွဲ့ကို ယြင်အတိုင်းထားပါ။



အြျန်ိ ဆြျွတာရန် နှင့် လှုံ့ဆော်မှုကိုေက်လက်ထိန်းထားရန် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို

ဖတ်စရာ
မိတ်ဆက်
ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

ခြားနားဆသာ အေွဲ့များအား ြွဲခြမ်းဆပးပါ။ ထိုသို့ခပုလုပ်ခြင်းဆ ကာင့် အေွဲ့တိုင်းသည်
ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှု တစ်ြုြျင်းကို အကဲခေတ်ရန် မလိုဆတာ့ပါ။
ရလေ်များ



တင်ခြခြင်း

ေကယ်၍ ေြေျေန်ိ သည် ေအကကာင်းတစ်ရပ်ခဖစ်လှျေင်၊ ပ
တင်ခပအစဖပီး ေခြေားေဖွဲ့မျေားေား

မေဖွဲ့ေား သူတ့၏
ို ရလဒ်ကို

ပ်တိုး သို့မဟုတ် ေအရးကကီးေြေျေက်ေသစ်မျေားကိုသာ

တင်ခပပါရန်ဆခပာပါ။


ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းမှ ရလဒ်မျေားသည် အနာက်အလ့ကျေင့်ြေန်းတွင် လိုေပ်လာမည်ကို စိတ်
မှတ်

ဲတွင်

ားပါ။



ရလဒ်များဆေွးဆနွးခြင်းတွင် ဆနာက်ဇယားပါရှုဆထာင့်များကို ထူးခြားဆပါ်လွင်ဆစပါ။



ဝန်ဆောင်မှု အဆခြအဆနနှင့်အလားအလာကို ေအသးစိတ်အလ့လာဆန်းစစ်သည့်ေြါ
အဆထာက်အပံ့ဆပးခြင်းဧရိယာကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။

င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။


သင်တန်းသားများအား သူတ၏
ို့ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများခေင့် ဆေွးဆနွးပွဲကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးရန် အားဆပးပါ။



အဆရးကကီးဆသာအြျက်များ၊ အဆတွးအဆြါ်စိတ်ကူးများ နှင့် ဆမးြွန်းများကို ေလစ်ြျတ်
သို့မဟုတ် ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ။

ခေစ်နိုင်ဆသာ ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ဆမးြွန်းများ 

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။ (သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။

ို့ေတူ ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အန

နိုင်သည်။ ေဆင့် ၂ ြေုစလုံကို ေအကာင်ေ


ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခဖစ်သည်။)

ခေစ်ရပ်မှန်တွင်၊ မည်သည့်ထပ်တိုးဆမးြွန်းများသည် စိတ်ဝင်စားေွယ် သို့မဟုတ် အိုင်အီး အက်စ်
အေင့် ၃ တွင် အဆရးကကီးသည့်ဆမးြွန်းများ ခေစ်လာနိုင်သနည်း။



အလားတူ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများကို သင် ခပုလုပ်ြဲ့ပါသလား။



သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - အိုင်အီးအက်စ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆနာက်အေင့်များအတွက်
မည်သည်က ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နိုင်သနည်း။



ေသုံးခပုမှုမျေား၊ ပဋိပက္ခ၊ သို့မဟုတ် ခေစ်နိုင်ေွယ်ရာခေည့်စွက်ြေျေက်တေ
ို့ ကကား ေအပးေယူ
ခပုလုပ်ရမှုမျေားကို ြေွဲခြေားသတ်မှတ်နိုင်သလား။

ကကိုတင်



အလ့ကျေင့်ြေန်း

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ

ခြင်ဆင်ခြင်း



ေလစ်ြျတ် - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



စစ်ဆေးဇယားပါဆသာ ဘုတ်ခပားများကို ခပုလုပ်ပါ



ဆနာက်ဆလ့ကျင့်ြန်းတွင် သင်လိုအပ်မည်ခေစ်၍ အေွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းရလဒ်များကို

80

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ပင်ဘုတ်ခပားဆပါ်တွင် သိမ်းထားပါ။

81

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စံနမူနာခြရလေ်စစ်တဆးဇယား - တလ့ကျင့်ြန်း ၃
တေဟစနစ် ဝန်တဆာင်မှုများ

အတခြ
အတနများ

၁။

မိလာကို

အရြေျေု ိ

အရအဝ

စားနပ်ရိကာ္ခ

အရလဲ

(ေအရေတွက်

အဒသ

11

-

အလားအလာများ
တ

ာက်ြမ
ံ့ ှု

12

ခဖစ်တစတသာအတ ကာင်းများ

13

(ခဖစ်တစတသာအတ ကာင်းများနှင့် ြတ်သက်တသာ)

လိုအြ်ြျက်





ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများ



သစ်အတာကို စိုက်ပျေုးအရးေခဖစ်
ိ
သို့ အခပာင်းလဲခြေင်း



ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းရှင်များ



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်သူများ- ခမစ်အထက်ပိုင်း

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်သူများ- ခမစ်ဆအာက်ပိုင်း

ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှု - ညစ်ညမ်းမှု နှင့်



ဘယ်လန်ဒု ဆဒသေိုင်ရာ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ



နှင့်

အလွန်အကျွစားသု
ံ
ံးခြင်း၊ ဆခမေီလွှာ တိုက်စားမှု

ေရည်ေအသွး)

ကိရ
ု ိုနဲ
အရအဝ
အရလဲ

+



ဒီဆရဆတာ
(ကိရ
ု ိုနဲ
ခမစ်ဝ

+





လူဦးဆရဆခပာင်းလဲမှု / အခြားမှဆရွှ့ဆခပာင်းလာခြင်း



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ (အစခပုဆသာအေင့်)



အားနည်းဆသာ ဥပဆဒစိုးမိုးမှု



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု



စားအုန်းေီ ထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့်)

Provisional Agricultural Development Unit -



( ... )

PADU)


( ... )



ဟန်စာကကိုးဝိုင်း ခမစ်အထက်ပိုင်း နှင့် နဲလမ်



ဟန်စာကကိုးဝိုင်းစီမံြန့်ြွဲမှု

ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း ခမစ်ဆအာက်ပင
ို ်း စီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



ပုစွန်ဆမွးစြန်းများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့)်



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ



အဒသ



ကျွန်းဆပါ်)

(စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ
ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားဆရး ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု)

ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ



ဟိုတယ်များမှ ခပုခပင်ထားခြင်းမရှိသည့် စွန့်ထုတ်မှုများ



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



( ... )



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



ြေရီးသွားလုပ်ငန်း



( ... )



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများစီမံြန့်ြွဲမှု



ပုစွန်ဆမွးစြန်းများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်
ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု

ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ


ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

11

++ = ေလွန်အကာင်း

+ = အကာင်း

12

 = တိးု ပွားအနသည်

 = တည်ဖငိမ်အနသည်

13

တိက
ု ်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ေအခပာင်းေလဲကို ခဖစ်အစသည့် မည်သည့် သဘာဝ သို့မဟုတ် လူလုပ်ေအကကာင်းေြေျေက်မဆို (MEA 2005)။ တိက
ု ်ရိုက် ခဖစ်အစအသာေအကကာင်းမျေားမှာ - အနရင်းအဒသေအခပာင်းေလဲ၊ လွန်ကဲ

– = ညံ့

–– = ေလွန်ညံ့
 = အလျော့နည်းအနသည်

ေသုံးခပုခြေင်း၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ ကျေူးအကျော်မျေုးစိ
ိ တ်မျေား၊ ရာသီဥတုေအခပာင်းေလဲ။

82

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ဘြေူးလ်
တားဆီး
သန္တာ

+





ဟိုတယ်မျေားက အရပမာဏေအခမာက်ေမျေား သုံးစွဲသည်



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



ဟိုတယ်များမှ ခပုခပင်ထားခြင်းမရှိသည့် စွန့်ထုတ်မှုများ



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



( ... )



ြေရီးသွားလုပ်ငန်း



( ... )



နဲလမ်အရဝပ်အဒသမျေား နှင့် ဘြေူးလ်တားဆီးသန္တာ



ဘြူးလ်တားေီသန္တာဆကျာက်တန်း ကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု

အကျေက်တန်း ကကိုးဝိုင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု

ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်




အကျောက်

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု

တန်း

၂။ ခပင်းထန်

မိလာကို

ဆသာ ခေစ်ရပ်

အရအဝ

များ သက်ဆသ

အရလဲ

ဆစခြင်း

အဒသ

ကိရ
ု ိုနဲ
အရအဝ
အရလဲ

-





အားနည်းဆသာ ဥပဆဒစိုးမိုးမှု



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ



ဟိုတယ်များမှ ခပုခပင်ထားခြင်းမရှိသည့် စွန့်ထုတ်မှုများ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ



( ... )



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



ြေရီးသွားလုပ်ငန်း



( ... )



ဆခမအသုံးြျမှု ခမစ်အထက်ပင
ို ်း



ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းရှင်များ



အဆခြြံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်



( ... )

+

(ကိရ
ု ိုနဲ

+





စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ



ဟန်ကပု မို့ အုပ်ြျုပ်ဆရး



( ... )



ဟန်စာကကိုးဝိုင်းစီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများ စီမံြန့်ြွဲမှု



ပုစွန်ဆမွးစြန်းများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်



ဇီဝဆလာင်စာထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့်)



ြရီးသွားလာဆရး အဆခြြံဆောက်အအုံ



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

တည်ဆောက်ခြင်း



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ

( ... )



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



ြေရီးသွားလုပ်ငန်း



ဒီဆရဆတာ



ခမစ်ဆအာက်ပိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



အဒသ

ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

ဟန်ောကကိုးဝိုင်း ခမစ်အထက်ပိုင်း နှင့် နဲလမ်ကကိုးဝိုင်း




ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ



ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ



( ... )



နဲလမ်ကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများ ကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



ပုစွန်ဆမွးစြန်းများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်
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် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခမစ်ဝ



ကျွန်းဆပါ်)

ြရီးသွားလာဆရး အဆခြြံဆောက်အအုံ
တည်ဆောက်ခြင်း




ဘြူးလ်
တားေီး
သန္တာ

+





( ... )

ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ


ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ



စားအုန်းေီ ထုတ်လုပ်သူများ



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



ြေရီးသွားလုပ်ငန်း



( ... )



ဘြူးလ်တားေီးသန္တာဆကျာက်တန်း ကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



ဘြူးလ်တားေီသန္တာဆကျာက်တန်း စီမံြန့်ြွဲမှု



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ြေရီးသွားကဏ္ဍ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

ဆကျာက်



အားနည်းဆသာ ဥပဆဒစိုးမိုးမှု



စားအုန်းေီ ထုတ်လုပ်သူများ

တန်း



( ... )



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



( ... )

၃။

သစ်အတာ



သစ်အတာကို စိုက်ပျေုးအရးေခဖစ်
ိ
သို့ အခပာင်းလဲခြေင်း -



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်

စားနပ်ရိကာ္ခ

မျေား

+



မျေားလာအနသည်




ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

စားနပ်ရိကာ္ခ ဆထာက်ပံ့မှု၊ သို့ဆသာ် အခြားဆသာ



သစ်ကမ
ု ္ပဏီများ

ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဆပးအယူ



( ... )

ခပုလုပ်ရမှုများ
ဆရဝပ်
ဆဒသများ

+





( ... )



ဓါတ်ဆခမဩဇာ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

ဆခမဆအာက်ဆရ နှင့် ခမစ်များ၏ ညစ်ညမ်းမှု



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ



ပမို့ခပ နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းေိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမှု



စားအုန်းေီ ထုတ်လုပ်သူများ



ဆရဝပ်ဆဒသကို စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ
ဆရတွင်စိုက်ပျုးဆမွ
ိ းခမူဆရး



အိမ်ယာကဏ္ဍ

နှင့် အိမ်များ/ကုန်သွယ်ဆရး အိမ်ပြံဆခမ အခေစ်သို့



( ... )



ဆခပာင်းလဲခြင်း ေင်ဆခြ
ဒီဆရဆတာ
များ

+







( ... )



ပုစွန်ဆမွးစြန်းများအခေစ်သို့ ဆခပာင်းလဲခြင်း



ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု နှင့် ဟိုတယ်များမှ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ

ခပုခပင်ထားခြင်းမရှိသည့် စွန့်ထုတ်မှုများ



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)

ြရီးသွားလာတရး အတခြြံအတဆာက်အအုံအခဖစ်သို့



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)

တခြာင်းလဲခြင်း



ြေရီးသွားလုပ်ငန်း
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် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)


သန္တာ
အကျောက်
တန်း

အတာင်
တန်းမျေား

+

+



( ... )



( ... )



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

ကုန်ထုတ်ငါးေမ်းလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများ၏



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ








ကိယ
ု ်ကျုးအတွ
ိ
က်ထုတ်ယူသံးု စွဲမှု



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



အားနည်းဆသာ ဥပဆဒစိုးမိုးမှု



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



( ... )



ဆခမယာကို စိုက်ပျုးဆရးအခေစ်
ိ
သို့ ဆခပာင်းလဲပစ်ခြင်း -



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်

စားနပ်ရိကာ္ခ ဆထာက်ပံ့မှု တိုးတက်ဆစသည်။ သို့ဆသာ်





ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

အခြားဆသာ ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဆပးအယူ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ

ခပုလုပ်ရသည်



( ... )



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်

ဓါတ်ဆခမဩဇာ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်
ဆခမဆအာက်ဆရ နှင့် ခမစ်များ၏ ညစ်ညမ်းမှု

စိုက်ပျေုးိ
အဂဟ
စနစ်မျေား

+







( ... )



နိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတကာ ဆတာင်းေိုမှု



နည်းပညာ နှင့် စီမံြန့်ြွဲမှု ကျင့်စဉ်များ



လွတ်သွားဆသာ/ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မခေစ်ဆသးဆသာ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ

အိမ်ပြံဆခမ ရပိုင်ြွင့်များ



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)

စားအုန်းေီထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ဆရာင်းလိုအားကို



( ... )



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်



ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

ဆလျာ့ကျဆစမည်
၄။

မိလာကို

တရသန့်စင်ခြင်း

အရအဝ

နှင့်

အရလဲ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

အဒသ

-



အရအဝ
အရလဲ

+



( ... )



ဓါတ်ဆခမဩဇာ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်
ဆခမဆအာက်ဆရ နှင့် ခမစ်များ၏ ညစ်ညမ်းမှု



ခပုခပင်ခြင်း
ကိုရိုနဲ



ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ



လူဦးဆရ ဆခပာင်းလဲမှု / အခြားမှဆရွှ့ဆခပာင်းလာခြင်း



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ



အားနည်းဆသာ ဥပဆဒစိုးမိုးမှု



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့်)



( ... )



( ... )



ဟန်စာကကိုးဝိုင်း ခမစ်အထက်ပိုင်း နှင့် နဲလမ်ကကိုးဝိုင်း



ဟန်စာကကိုးဝိုင်းစီမံြန့်ြွဲမှု

ခမစ်ဆအာက်ပိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများ စီမံြန့်ြွဲမှု

ပုစွန်ဆမွးစြန်းများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်




85
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် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

အဒသ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့်)



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ

( ... )



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ



ဘယ်လန်ဒု ဆဒသေိုင်ရာအစိုးရအေွဲ့အစည်းများ
(စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ
ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားဆရး
ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး)

ဒီဆရဆတာ
(ကိရ
ု ိုနဲ
ခမစ်ဝ

+





ကျွန်းဆပါ်)



( ... )



နဲလမ်ကကိုးဝိုင်း စီမံြေန့်ြေွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



ပုစွန်ဆမွးစြန်းများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်



စားအုန်းေီ ထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့်)



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဆ ကာင့်



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု နှင့် ဟိုတယ်များမှ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ

ခပုခပင်ထားခြင်းမရှိသည့် စွန့်ထုတ်မှုများ



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)

( ... )



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



ဘယ်လန်ဒု ဆဒသေိုင်ရာအစိုးရအေွဲ့များ (စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ



ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားဆရး ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး)
၅။

မိလာကို

အပန်းဆခေ

အရအဝ

အနားယူခြင်း

အရလဲ

-





အဒသ

အရအဝ

သစ်တတာကို စိုက်ြျိုးတရးအခဖစ်သို့ တခြာင်းလဲြစ်ခြင်း



ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းရှင်များ



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်သူများ- ခမစ်အထက်ပိုင်း

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်သူများ- ခမစ်ဆအာက်ပိုင်း

အမွးခမူအရး



ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းရှင်များ



ဘယ်လန်ဒု ဆဒသေိုင်ရာအစိုးရအေွဲ့များ (စိုက်ပျုးဆရး၊
ိ



အရလဲ

+



( ... )



ုတ်လုပ်မှု - ညစ်ညမ်းမှု နှင့် ေလွန်ေကျွ ံ

စားသုံးခြေင်း၊ အခမဆီလွှာတိုက်စားမှု

ကိရ
ု ိုနဲ





လူဦးဆရ ဆခပာင်းလဲမှု / အခြားမှဆရွှ့ဆခပာင်းလာခြင်း



အားနည်းဆသာ ဥပဆဒစိုးမိုးမှု



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့်)



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



( ... )



( ... )



ဟန်စာကကိုးဝိုင်း ခမစ်အထက်ပိုင်း နှင့် နဲလမ်



ဟန်စာကကိုးဝိုင်းစီမံြန့်ြွဲမှု

ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း ခမစ်ဆအာက်ပင
ို ်း စီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု

ပုစွန်ဆမွးစြန်းများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်
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ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားဆရး ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး)

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

အဒသ



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်ခြင်း (အစခပုဆသာအေင့်)



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ

( ... )



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



ဒီဆရဆတာ
(ကိရ
ု ိုနဲ
ခမစ်ဝ

+







( ... )



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများ စီမံြန့်ြွဲမှု



ပုစွန်ဆမွခမူသူများ (အစခပုဆသာအေင့်)



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်



ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်

ကျွန်းဆပါ်)


ဘြူးလ်
တားေီး
သန္တာ

+



ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု နှင့် ဟိုတယ်များမှ



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ

ခပုခပင်ထားခြင်းမရှိသည့် စွန့်ထုတ်မှုများ



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု )

ဒီအရအတာမျေားကို ြေရီးသွားလာအရးဆိုင်ရာ



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)

ေအခြေြေံေခဖစ် အခပာင်းလဲခြေင်း



( ... )



( ... )



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများ နှင့် ဘြူးလ်



ဘြူးလ်တားဆီးသန္တာတကျာက်တန်း ကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု

တားေီးသန္တာဆကျာက်တန်း ကကိုးဝိုင်းများ စီမံြန့်ြွဲမှု



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများ ကကိုးဝိုင်း စီမံြန့်ြွဲမှု

ဓါတ်ဆခမဩဇာများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဆ ကာင့်



ဆခမယာအနည်းငယ် ပိုင်ေိုင်သူများ နှင့်




ဆကျာက်

ခေစ်ဆသာ ညစ်ညမ်းမှု နှင့် ဟိုတယ်များမှ

တန်း

ခပုခပင်ထားခြင်းမရှိသည့် စွန့်ထုတ်မှုများ



ပုစွန်ဆမွးခမူသူများ



အားနည်းဆသာ ဥပဆဒစိုးမိုးမှု



စားအုန်းေီထုတ်လုပ်သူများ



( ... )



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးဆိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့ (ပါဒု)
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ဌာဆနတိုင်းရင်းသား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ



ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန (NSPA)



( ... )

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၂.၆။ တလ့ကျင့်ြန်း (၄) - အဖွ့ဲ အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်တကျးမှုဓတလ့

ုံးစံဆိုင်ရာ မူတဘာင်

နှိုင်းြျင့်ဆုံးခဖတ်ခြင်း (အဆင့် ၄) အြိင
ု ်း ၁
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပူးဆပါင်းပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်ယူရန်နှင့် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏
အဆနအထားများ နှင့် ေက်ေံဆရးများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်။



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်အကျေးမှု ဓအလ့

ုံးစံဆိုင်ရာအုပ်ြျုပ်မှုနှင့်

ဆွဲအဆာင်မှုမူဆဘာင်များအ ကား ြျတ်
ိ ေက်ဆနမှုများကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။


အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ စတုတ္ထေဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ယူရန် - ေက်စပ်ပတ်သက်သူ
အဆနအထားများ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ တန်ေိုးများနှင့် လိုအပ်ြျက်များ ပြုံငုံသုံးသပ်မှုကို ေန်တီးခြင်း။ တည်ေဲနှင့်
ခေစ်နိုင်သည့် ပဋိပက္ခများနှင့်မဟာမိတ်များအခပင် နယ်ပယ်အတွင်းရှိ ဆဂဟစနစ်စီမံြန့်ြွဲမှုအား လွှမ်းမိုးဆသာ
တည်ေဲေွဲဆောင်မှုများကို သတ်မှတ်ရန်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)

၁၀ (ေပိုင်း ၁)

လိုအြ်တသာ



ဖတ်စရာ
မိတ်ဆက်
ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

၃၀

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၂၀

၂၀

၁၅

စုစုအပါင်း
၉၅

“ေက်စပ်ပတ်သက်သူသတင်းအြျက်အလက်” ဆဝငှစာရွက်စာတမ်း (ဆနာက်ေက်တွဲ စာမျက်နှာ ၉၈ ကို ကည့်ပါ)



အလ့ကျေင့်ြေန်း

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ



ဖလစ်ြေျေတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း ေက်စပ်ပတ်သက်သူေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ


သင်တန်းသားများကို ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့များ အခေစ်ြွဲပါ (အများေုံး ၁ ဦး မှ ၃ ဦး)



ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့တစ်ြုြျင်းသည် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ ဆရွးြျယ်ရမည်။ သူ
သို့မဟုတ် သူမ သည် သူတို့၏ဆ ကညာြျက် ထုတ်ခပန်ရန် အြျန်ိ ၃ မိနစ်ရသည်။



ပါဒု PADU ညွှန်ကကားအရးမှူးက ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲကို ပံ့ပိုးဦးအဆာင်အပးမည်။ ဤ ေြေန်း
ကဏ္ဍကို သင်ယူသင့်သည်။ သူ သို့မဟုတ် သူမက ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့ တစ်ြုြျင်းစီ၏
ကိုယ်စားလှယ်များအား သူတို့၏ဆ ကညာြျက်များကို တစ်ဦးပပီး တစ်ဦး ဆ ကညာရန် ေိတ်ဆြါ်
ခြင်းခေင့် စတင်သည်။ အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူးက အပိတ်မိန့်ြွန်းကို ဆခပာ ကားမည်။ လက်ဆတွ့ဘဝမှာ
ကဲ့သို့ပင် ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်သူများက ဦးစားဆပးထားသည့် သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားမှုများ
တူသည့်အတွက်ဆ ကာင့် နိုင်ငံဆရးနှင့်စီးပွားဆရးကဏ္ဍအ ကား တရားမဝင်မဟာမိတ်များ
ခေစ် ကသည့် ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့များ ရှိသည်။ အခြားဆသာ ေက်စပ်ပတ်သက်သူ
များထက် ြရီးသွားလုပ်ငန်းအေွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကို ပိုမိုအဆလးဆပးခြင်းခေင့် သင်က
ဤခေစ်ရပ်ကို ဥပမာခပုဆပးနိုင်သည်။

ရလေ်များ



တင်ခြခြင်း
င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

ေက်စပ်ပတ်သက်သူအလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲပုံစံခေင့် တင်ခပခြင်း နှင့် ဆေွးဆနွးခြင်း
(အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ခြင်း)

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။
“ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲ” ကျင်းပပပီးဆနာက် သင်တန်းေရာတစ်ဦးက ဌာဆန
သတင်းစာတိုက်မှ သတင်းဆထာက်တစ်ဦး အခေစ်သရုပ်ဆောင်ပါ။ အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲတွင်
ထိုင်ဆနေဲကိုယ်စားလှယ်များကို လူဆတွ့ဆမးခမန်းခြင်းအတွက် ဆမးခမန်းပါ။
ဆအာက်ပါဆမးြွန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။


ခြားနားဆသာဆ ကညာြျက်များမှ မည်သည့် ခေစ်နိုင်ဆသာမဟာမိတ်များ ကို သင်
ဆတွ့ရသနည်း/ဆပါ်ထွက်သနည်း။



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးခပုြွင့်၊ အသုံးခပုမှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ေက်စပ်ပတ်သက်
သူများအ ကားတွင် ခေစ်နိုင်ဆသာပဋိပက္ခများကို မည်သည့်ဆနရာတွင် သင် ခမင်နိုင်သနည်း။



ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးဆကာ်မတီသည် အေွဲ့အားလုးံ ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို ကိုယ်စားခပုသည်ဟု
သင်ြံစားရပါသလား။



မည်သည့် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ ကျန်ဆနပါသနည်း။



အဘယ်ဆ ကာင့် ကျန်ဆနဆသာေက်စပ်ပတ်သက်သူများကို မေိတ် ကားြဲ့ သိ့မ
ု ဟုတ်
၎င်းတို့မပါဝင်ြဲ့ ဟု သင် ထင်သနည်း။



အဘယ်ဆ ကာင့် ဤေက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ေိတ် ကားရန် အဆရးကကီးသနည်း။



နဲလမ်ဆရဝပ်ဆဒသများတွင် အားလပ်ရက်စြန်းြျရန် အခြားဆသာ အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲ
တက်ဆရာက်သူများထဲမှ မည်သူနှင့် သင် သွားမည်နည်း။



အေုံးတွင်၊ သင်တန်းသားများကို သူတ၏
ို့ ကိုယ်ပိုင်အြန်းကဏ္ဍသို့ ခပန် ဆနဆစပပီး အြျန်ိ တို
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ဆေွးဆနွးပွဲတွင် အေွဲ့တစ်ြုလုံးပါဝင် ကဆစကာ သူတ့၏
ို အခမင်များကိုဆခပာ ကရန်ေိတ်ဆြါ်ပါ။


အပိုင်း ၂ ပပီးေုံးပပီးဆနာက် အဆနအထား၊ အဆခြအဆနဆခပာင်းလဲမှုကို ဆေါ်ခပဆသာ ထင်ဟပ်
စဉ်းစားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါ

ကကိုတင်



ဆလ့ကျင့်ြန်း ထည့်သွင်းခြင်း ပီပီတီ

ခြင်ဆင်ခြင်း



ေလစ်ြျတ် - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ



သင်တန်းသားများထဲမှ တစ်ဆယာက်ကို (ဘက်လိုက်ဆသာ) အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး၏
အြန်းကဏ္ဍဆနရာယူရန် အကျဉ်ြျုံး



ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲအတွက် ပမို့ဆတာ်ြန်းမထဲတွင် ထိုင်ြုံများကို
ဆနရာြျထားပါ - အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး၊ ပါဒု PADU ညွှန် ကားဆရးမှူး၊ နှင့် ြရီးသွားလုပ်ငန်းမှ
ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် ပထမေုံးအတန်းတွင် ထိုင် ကရမည်။

ြ်တဆာင်း



သတင်းအြျက်

ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းကို ေမှတ်ရအနအစရန် နှင့် မကကာြေဏ ရယ်အမာအပျော်ရွှင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်းသားမျေားေတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြေင်းကို

အလက်

ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

၂.၇။ တလ့ကျင့်ြန်း ၄ - အဖွ့ဲ အစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ယဉ်တကျးမှုဓတလ့

ုံးစံဆိုင်ရာမူတဘာင်

နှိုင်းြျင့်ဆုံးခဖတ်ခြင်း (အဆင့် ၄) အြိင
ု ်း ၂
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ (အြိုင်း ၁ ကဲ့သို့ြင်ခဖစ်သည်)


ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပူးဆပါင်းပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်ယူရန်နှင့် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏
အဆနအထားများ နှင့် ေက်ေံဆရးများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်။



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်အကျေးမှု ဓအလ့

ုံးစံဆိုင်ရာအုပ်ြျုပ်မှုနှင့်

ဆွဲအဆာင်မှုမူဆဘာင်များအ ကား ြျတ်
ိ ေက်ဆနမှုများကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။


အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ စတုတ္ထေဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ယူရန် - ေက်စပ်ပတ်သက်သူ
အဆနအထားများ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ တန်ေိုးများနှင့် လိုအပ်ြျက်များ ပြုံငုံသုံးသပ်မှုကို ေန်တီးခြင်း။ တည်ေဲနှင့်
ခေစ်နိုင်သည့် ပဋိပက္ခများနှင့်မဟာမိတ်များအခပင် နယ်ပယ်အတွင်းရှိ ဆဂဟစနစ်စီမံြန့်ြွဲ မှုအား လွှမ်းမိုးဆသာ
တည်ေဲေွဲဆောင်မှုများကို သတ်မှတ်ရန်။

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)
မိတ်ဆက်

၁၀

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၄၅

၀

၁၅

စုစုအပါင်း
၇၀



အလ့ကျေင့်ြေန်း

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ



ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ



ပင်လယ်ထဲဆမျာဆနဆသာ ဆရြဲဆတာင်ပုံနှင့် ေလစ်ြျတ် - ဤဆလ့ကျင့်ြန်း ခပုလုပ်ခြင်းမတိုင်မီ
သင်တန်းသားများကို ရပ်တည်ြျက်များ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများ နှင့် လိုအပ်ြျက်များအ ကား
ခြားနားမှုများကို “ပင်လယ်ထဲဆမျာဆနဆသာ ဆရြဲဆတာင်” စံနမူနာခပုပုံစံကို အသုံးခပု၍
အတိုြျုံးဆခပာပါ။ (ဆနာက်ေက်တွဲ ကို ကည့်ပါ)

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း



ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲပပီးဆနာက် ကပ်လျှက်မျက်နှာစုံညီြျန်ိ တွင်
အြျန်ိ တိုဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးခြင်း - ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့များ၏ ဝိဆသသလက္ခဏာ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

များကို ဆေွးဆနွးပါ။


ဆေွးဆနွးပွဲတွင်အဆထာက်အကူ ခေစ်ဆစရန် ဆလ့ကျင့်ြန်း ၃ ရလဒ်စစ်ဆေးဇယားများ ပါရှိသည့်
ဘုတခ် ပားများကို ဆနရာြျထားပါ။ ယြင်က ဆေါ်ခပြဲ့ခြင်း မရှိြဲ့ဆသးသည့် အခြားဆသာ
မည်သည့် ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့များသည် အဆရးကကီးနိုင်ဆ ကာင်း သင်တန်းသားများကို
ဆမးခမန်းပါ။

ရလေ်များ

အေွဲ့များက ၎င်းတိ၏
ု့ ဆတွရှိြျက်များကို အတိုြျုံးပြုံငုံသုံးသပ်တင်ခပပါ။

တင်ခြခြင်း
င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။


သင်တန်းသားများအား သူတ၏
ို့ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများခေင့် ဆေွးဆနွးပွဲကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးရန် အားဆပးပါ။ အဆရးကကီးဆသာအြျက်များ၊ အဆတွးအဆြါ်စိတ်ကူးများ နှင့်
ဆမးြွန်းများကို ေလစ်ြျတ် သို့မဟုတ် ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ။

ခေစ်နိုင်ဆသာ ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ဆမးြွန်းများ 

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။ (သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း
စဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။

ို့ေတူ ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။

ေဆင့် ၂ ြေုစလုံကို ေအကာင်ေ


ခဖစ်ရပ်မှန်တွင် မည်သည့်

ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယရ
် ာ ခဖစ်သည်။)

ပ်တိုးအမးြေွန်းမျေားသည် စိတ်ဝင်စားဖွယအ
် ကာင်းသနည်း သို့မဟုတ်

ေိုင်ေီးေက်စ် ေဆင့် ၄ တွင် ေအရးကကီးသနည်း။


အလားတူ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများကို သင် ခပုလုပ်ြဲ့ပါသလား။



သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - အိုင်အီးအက်စ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆနာက်အေင့်များအတွက်
မည်သည်က ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နိုင်သနည်း။

ကကိုတင်



အလ့ကျေင့်ြေန်း

ခြင်ဆင်ခြင်း



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



ပင်လယ်



ဆလ့ကျင့်ြန်း ၄.၂ အတွက် အြျန်ိ မရနိုင်ပါက ဆေွးဆနွးပွဲကို ၄.၁ ထဲတွင် ဆပါင်းထည့်ရန်

ြ်တဆာင်း
သတင်းအြျက်

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ

ဲအမျောအနအသာ အရြေဲအတာင် ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်း (ေလစ်ြျတ်)

ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

အလက်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့သ
် င်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စံနမူနာခြရလေ်စစ်တဆးဇယား - တလ့ကျင်ြန်း ၄ြ၊ တမးြွန်း ၁။ ဆြ်စပ်ပတ်သြ်သူများ၏ ဝိတသသလြ္ခဏာများ အတွက်
ဆက်စြ်ြတ်သက်

သူတိခု့ ြုလုြ်သည့်နည်းလမ်းကို သူတို့ အဘယ်တ ကာင့်

စွမ်းအား

စိတ်ဝင်စားမှု

သူများ(အင်ေဲစီရင်

တဆာင်ရွကသ
် နည်း။

အဆင့်

အဆင့်

စိတ်ဝင်စားမှု /

ခမင့်မား (ခမင့်)

ခမင့်မား (ခမင့်)

လိုအြ်ြျက်များ

အလယ်အလတ်

အလယ်အလတ်

(လယ်)

(လယ်)

သို့မဟုတ်

သို့မဟုတ်

နည်းြါး (နည်း)

နည်းြါး (နည်း)

ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများအ ကား ဆက်ဆံတရးများ

စု)
ရြ်တည်ြျက်

၁။ ဘြူးလ် ဌာတန



ေကကီးစား



ခဖစ်နုင
ိ ်တသာ မဟာမိတ်များ

ခဖစ်နုင
ိ ်တသာ ြဋိြက္ခများ

ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု နှင့်



မိရိုးေလာဆရလုပ်သားများ



ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း

တိုင်းရင်းသားများ

ြေရီးသွားေအခြေြေံ

အာဏာကို



အဲန်ဂျအိ
ီ ု



ငါးေမ်းလုပ်ငန်း

အဖွဲ့ြျုြ်

ေအဆာက်ေေုံ

တိုးခမှင့်သည်



ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ

ြေရီးသွားလာအရးကို



ဆန့်ကျေင်သည်။


အေွဲ့ဝင်များကို

ဒီအရအတာမျေား
ဆုံးရှုံးမှုကုိ စိုးရိမ်

သူတို့၏
ကိယ
ု ်စားခပုသည်



မကင်းခဖစ်သည်။

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့
လယ်



လယ်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့

သူတို့၏ ရပိုင်ြွင့်



အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး

များကို ဆသြျာရန်



ြေရီးသွားလာအရးနှင့်

ခပုလုပ်သည်။
၂။ ဟန်ကု တရ



ဆရဆကာင်းဆရသန့်ကုိ



ေပန်းအခဖနားယူခြေင်းေဖွဲ့

ခမစ်အထက်ပင
ို ်း



ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့



စီရင်စုစိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ

စီးြွားတရးလုြ်ငန်း

ြျုသာဆသာ
ိ

ဆရသည်

(အများြိုင်)

ဆေးနှုန်းခေင့်

ဆကာင်းမွန်ဆသာ

ဆထာက်ပံ့လိုသည်

အရည်အဆသွး နှင့်

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့
နည်း

(ကကိုတင်ဆခပာနိုင်

၃။ ငါးဖမ်း
သမဝါယမ



ဆရ အရည်အဆသွး နှင့်



စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်



ဆခမယာအနည်းငယ်ပိုင်ေိုင်သူများ



ဘယ်လန်ဒု စီရင်စု နှင့်

ကျေဆင်းအနခြေင်း

ထားသည်

နည်း

နည်း



နှင့်ပတ်သက်၍
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ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့



မိရိုးဖလာအရလုပ်သားမျေား



ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့

စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်



ြရီးသွားလာဆရးစီစဉ်သူများ

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့

စိုးရိမ်မကင်းခဖစ်သည်။

စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့

လယ်သမားများ


ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့


စီရင်စုစိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ

ခမစ်အထက်ပင
ို ်း ဆတာင်သူ

ကို ထိန်သိမ်း

စီရင်စုစိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ

အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး

ရှိသည်။
အခမတ်အစွန်းများ

ြရီးသွားလာဆရးစီစဉ်သူများ





ဆသာ) ပမာဏ

အဆရအတွက်



အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့သ
် င်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၄။ အုြ်ြျုြ်တရးမှူး



တိုင်းဆဒသကကီးအတွ

ခပန်လည်



ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း



အဲန်ဂျအိ
ီ ု

က် ရင်းနှီး ခမှုပ်နှံမှုနှင့်

ဆရွးဆကာက်



ငါးေမ်းလုပ်ငန်း



ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့

တိုးတက်မှု

တင်ဆခမှာက်ခြင်း



ြေရီးသွားလာခြေင်း နှင့်



ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား

လိုအပ်သည်။





ဂုဏ်သိကာ္ခ



နိုင်ငံဆရး

ခမင့်

ခမင့်

ေပန်းအခဖနားယူခြေင်းေဖွဲ့


ဩဇာအာဏာ

စီရင်စုစိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ

ေဖွဲ့ြေျေုပ်


ဘီကူလဲစိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ နှင့်

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့

ငါးလုပ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး



စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်

အေွဲ့

နိုင်ငံဆရး



ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း



အဲန်ဂျအိ
ီ ု

ဩဇာအာဏာ



စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်



ြေရီးသွားလာခြေင်း နှင့်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့
၅။ စီရင်စု



စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ

စိုက်ြျိုးတရးဆိုင်ရာ

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုသည်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရး

အင်ဒဲအတွက် အဓိက

အဖွဲ့

ခေစ်သည်




သူတို့၏

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့

အဆထာက်အပံ့
ဆပးသူများကို


လယ်

အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး

လယ်

ေပန်းအခဖနားယူခြေင်းေဖွဲ့


ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့



ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား

ဆကျနပ်ဆစသည်

ေဖွဲ့ြေျေုပ်


ဘီကူလဲ စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ နှင့်
ငါးလုပ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး
အေွဲ့

၆။ စီရင်စုနှင့်



ဖမို့ခြ တကျးလက်
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရး

“တိုးတက်မှု နှင့်



စီးပွားဆရး ကကီးထွားမှု”


အဖွဲ့

အင်ဒဲေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု



သည် ဦးစားဆပး

နိုင်ငံဆရး



ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း



အဲန်ဂျအိ
ီ ု

ဩဇာအာဏာ



ငါးေမ်းလုပ်ငန်း



ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့

အြွန်အဆကာက်



ြေရီးသွားလာအရး နှင့်



ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား

များ

ခေစ်သည်

ေပန်းအခဖနားယူခြေင်းေဖွဲ့
လယ်

လယ်




စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ

ေဖွဲ့ြေျေုပ်


ဘီကူလဲ စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ နှင့်

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့

ငါးလုပ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး

စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်

အေွဲ့

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့
၇။ ြတ်ဝန်းကျင်



အဖွဲ့

ဆဂဟစနစ်ထိန်းသိမ်း



ဆစာင့်ဆရှာက်ခြင်း
သည် ဦးစားဆပး


နိုင်ငံဆရး
ဩဇာအာဏာ



ပတ်ဝန်းကျင်

ခေစ်သည်

ေိုင်ရာ

ရပ်ရွာြရီးသွား

ဥပဆဒခပုခြင်း နှင့်

လုပ်ငန်း

လိုက်နာကျင့်သုံး

လယ်

နည်း



အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး



ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား



ဇီဝအလာင်စာကုမ္ပဏီ

ေဖွဲ့ြေျေုပ်



ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း



ငါးေမ်းလုပ်ငန်း



ြေရီးသွားလာအရး နှင့်
ေပန်းအခဖနားယူခြေင်းေဖွဲ့
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ြေရီးသွားလာအရးစီစဉ်သူမျေား

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့သ
် င်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

တိုးခမှင့်ခြင်းကို

ဆစခြင်းကို

လိုလားသည်

တိုးခမှင့်သည်



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ
ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့



စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့



အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး



ဘီကူလဲ စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ နှင့်
ငါးလုပ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး
အေွဲ့

၈။ ြရီးသွားလာ



ြရီးသွားလာဆရးသည်

တရး နှင့် အြန်းတခဖ

အင်ဒဲ အတွက် အဆရး

အနားယူခြင်း အဖွဲ့

ကကီးဆသာ အြွင့်



နိုင်ငံဆရး
ဩဇာအာဏာ

အလမ်း ခေစ်သည်




လယ်

လယ်

ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား



ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း

ေဖွဲ့ြေျေုပ်



ငါးေမ်းလုပ်ငန်း



ြရီးသွားလာဆရးစီစဉ်သူများ



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ



ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့

ရပ်ရွာြရီးသွား

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့


လုပ်ငန်း တိုးခမှင့်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့

ခြင်းကိုလိုလား သည်
၉။ ဘြူးလ်
သဘာဝ



ိန်းသိမ်း

တစာင့်တရှာက်တရး
အဖွဲ့ (အဲန်ေျီအို)



ဇီဝဆလာင်စာများကို



တရားဝင်မှု

ေန့်ကျင်သည်



ဆငွဆ ကး

လူမှုဆရးတရားမျှတမှု

တိုးခမှင့်သည်။



အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး

ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား



ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း

ေဖွဲ့ြေျေုပ်



ငါးေမ်းလုပ်ငန်း



ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့



စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ



ြေရီးသွားလာခြေင်း နှင့်



ြရီးသွားလာဆရး စီစဉ်သူများ



အဆထာက်အပံ့

နှင့် ဆရရှည်တည်တံ့
နိုင်စွမ်းကို

စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်

လယ်

ခမင့်

ေပန်းအခဖနားယူခြေင်းေဖွဲ့

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့


စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့



အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး



ဘီကူလဲ စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာ နှင့်
ငါးလုပ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး
အေွဲ့
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စံနမူနာခြရလေ်စစ်တဆးဇယား - တလ့ကျင့်ြန်း ၄ြ၊ တမးြွန်း ၂။ မက်လုံးများ ြွခဲ ြားသတ်မှတ်ခြင်း နှင့်
ြွခဲ ြားစိြ်ခဖာတလ့လာမှု
ဆွဲတဆာင်မှု မက်လုံး

သက်ဆိုင်တသာနည်းလမ်းများစာရင်း

အမျိုးအစား
မူဝါေများ

၎င်းတို့၏လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှု၊ ဥြတေစိုးမိုးမှု နှင့်
သတ်မှတအ
် ဖွဲ့တိက
ု့ ိုတလ့လာ ကည့်ရှုခြင်းများ

၂၀၀၅ ြေုနှစ်က သစ်အတာနှင့်

ဥပအဒစိုးမိုးမှု နှင့် အစာင့်ကကည့်ခြေင်း မရှိ

အတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် မူဝါဒ
ေမျေုးသားဇီ
ိ
ဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲမဟာဗျေူဟာ

ေနည်းဆုံး နိုင်ငံအရးသက်အရာက်မှု

ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားခမှင့်တင်ခြေင်း

ကကီးမားအသာရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူမျေားကို
မျေက်နှာသာအပးခြေင်း

တေးကွက် သို့မဟုတ်

ပုစွန်အမွးခမူခြေင်းမှရရှိလာသည့်

အြွန်တတာ်နှင့်ဆိုင်တသာ

ေလုပ်ေကိုင်ဖန်တီးမှုနှင့် ဝင်အငွ

အတလးတြးြံရမှု

သင့်အလျော်အသာအေးသတ်မှတ်ခြေင်နှင့်
ဓါတ်အခမဩဇာမျေားအ
စားေုန်းဆီ

အခမေတွက် တိုးလာအသာအတာင်းဆိုမှု
အခမေတွက် တိုးလာအသာ အတာင်းဆိုမှု

ာက်ပံ့ခြေင်း၊ ကဲ့သို့

ုတ်လုပ်ခြေင်းေတွက်မက်

လုံး နှင့် ကအလးမျေားေတွက်ပညာသင်ဆု
စားေုန်းဆီေအေးနှုန်းမျေား တက်လာခြေင်း

ဆီေုန်းရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူမျေားသို့
အခမအရာင်းြေျေအပးသည်

ိန်းညြှေိခြင်းများ

အခမေသုံးြေျေမှုဥပအဒ ၁၉၈၂ - အကာက်ပဲ

အခမေငှါးြေျေစနစ်တွင် သဘာဝသယံဇာတမျေား

သီးနှံမျေားကို အတာင်သူလယ်သမားမျေား

စီမံြေန့်ြေွဲမှု မပါဝင်ပါ (၎င်းတို့ကို နိုင်ငံအတာ်က

ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့အသာ် အခမယာကို

ပိုင်သည်)

အခမပိုင်ရှင်မျေားပိုင်ဆိုင်သည်

အခမယာရပိုင်ြေွင့်မျေား (ေ

ူးသခဖင့် ေနည်းငယ်

ပိုင်ဆိုင်သူမျေားမှ) သည် အကာင်းစွာရှင်းလင်းမှု
မရှိ။
ဌာအနတိုင်းရင်းသားနယ်အခမမျေားေတွင်း

ကန့်သတ်ဧရိယာမျှကိုသာ လွှမ်းခြေုံသည်

မိရိုးဖလာအခမယာပိုင်ဆိုင်ြေွင့်
သဘာဝ

ိန်းသိမ်းအရးနယ်အခမမျေား

နိုင်ငံေဆင့်စနစ်
အလွတ်သတဘာ

အခမယာစီမံေုပ်ြေျေုပ်အရးနှင့်ေသုံးြေျေအရး

ြေက်ြေဲအသာ မှတ်ပုံတင်ခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်

စည်းကမ်းြျက်များ

ေတွက်

ေလွတ်သအဘာယန္တရားများစနစ်မျေားသို့

ေလွတ်သအဘာယန္တရားစနစ်မျေား

ဦးတည်သည်

(ေဂတိလိုက်စားခြေင်း)
ေဆင့်ဆင့်ေငှါးြေျေ

ားခြေင်း

အခမယာေား အရွှ့အခပာင်းလာသူမျေားကို
တရားမဝင်ေငှါးြေျေ

ားသည်

ပူးဆပါင်းညှိနှိုင်း

ဆီေုန်းရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူနှင့်

ေနာဂတ်တွင် ဆီေုန်းရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူမျေားနှင့်

ဆောင်ရွက်ခြင်း

အခမယာေနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သူမျေား

အခမယာေနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သူမျေား မဟာမိတ်

ေကကား တူညအ
ီ သာ ဆီေုန်းစိုက်ပျေုးခြေင်
ိ
း

ခေစ်လာခြင်းသည် ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများနှင့်

စိတ်ဝင်စားမှု

ပဋိပက္ခမျေား ပိုမိုခပင်း

သတင်းအြျက်အလက်

အကာင်းစွာမှတ်တမ်းတင်
အရးဆွဲသတ်မှတ်

ားသည့်

ားအသာ ေဖမဲတမ်း

နယ်နိမိတ်မျေား မရှိခြေင်း (နယ်နိမိတ်
ပဋိပက္ခမျေား)

95

န်လာနိုင်သည်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ယဉ်တကျးမှု ဓတလ့

ုံးစံ

ြုံစံများ

ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား ငါးဖမ်းခြေင်း

သူတ့၏
ို သက်ဝင်ယကုံ ကည်မှုမျေားနှင့်ဓအလ့

ဓအလ့

သည် အကာင်းစွာေအခြေြေိုင်အသာ အဂဟစနစ်စီမံ

ုံးစံ - စားဝတ်အနအရးမျေား နှင့်

သက်ဝင်ယကုံ ကည်မှုေတွက် မှီြေိုအနရခြေင်း

ုံးစံ

ြေန့်ြေွဲမှုကိုောမြေံသည့် အကာင်းစွာေလုပ်လုပ်
အသာလူမှု

ိန်းြေျေုပ်ယန္တရားကိုကိုယ်စားခပုသည်

ငါးလုပ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိးု တက်ဆရးအေွဲ့
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နယ်တခမများ စနစ်
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ိန်းသိမ်းတရး
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တိးု တက်ဆရး အေွဲ့
စီရင်စု နှင့် ဖမို့ခြ တကျးလက် ဖွံ့ဖဖိုး

ု ်ုပ်ငန်း
ငါးကုန်ထတ

X

ုင်ရာ ေွံ့ပေိုး
ိ
စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရးေိ

မိရိုးဖလာ တရလုြ်သားများ

X

ြိုင်ဆိုင်သူများ

အဖွဲ့ြျုြ်

X

တခမယာအနည်းငယ်

ဌာတနတိုင်းရင်းသား

ဟန်ကု တရ စီးြွားတရးလုြ်ငန်း

လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ(ဘာကာလူး)
ဘြူးလ် ဌာတနတိုင်းရင်းသားများ

ိ ်ဆိုင်သူများ
တခမယာအနည်းငယ်ိုင

ေက်စပ်ပတ်သက်သူ ေက်ေံဆရးများ (ခပု = အခပုသဆဘာဆောင်၊ တည် = တည်ပငိမ်၊ ကကီး = အဆရးကကီး)

ဌာတနတိင
ု ်းရင်းသား
လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ
(ဘာကာလူး)
ဘြူးလ် ဌာတန
တိင
ု ်းရင်းသားများ
အဖွဲ့ြျုြ်
ဟန်ကု တရ
စီးြွားတရးလုြ်ငန်း
မိရိုးဖလာ
တရလုြ်သားများ

စီရင်စု စိုက်ပျုးဆရး
ိ
ေိုင်ရာ ေွံ့ပေိုး
တိုးတက်ဆရးအေွဲ့
စီရင်စု နှင့် ဖမို့ခြ
ေကျးလက် ဖွံ့ဖဖိုး
တိုးတက်တရးအဖွဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့
အမျိုးသား
သဘာဝ

ိန်းသိမ်းတရး

နယ်တခမများစနစ်
ကိုယ်စားခြုခြင်း
ြရီးသွားလာခြင်း နှင့်
အြန်းတခဖနားယူခြင်း
အဖွဲ့
ြရီးသွားလာဆရး
စီစဉ်သူများ
ပုစွန်ဆမွးခမူဆရး
လုပ်ငန်း အသင်း
အဲန်ေျီအိုများ
ဘီကူလဲ စိုက်ပျုးဆရး
ိ
ေိုင်ရာနှင့် ငါးလုပ်ငန်း
ေွံ့ပေိုးတိးု တက်ဆရးေွဲ့

X

အခြား။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ နှင့် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ
(+ = အတည်ခပု၊ ၀ = မေုံးခေတ်၊ - = မနှစ်သက်/ေန့်ကျင်)
ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ (အင်ဒဲ စီရင်စု)

ဆရသန့်စင်

စားအုံးေီ

ြရီးသွားလာဆရး

ငါ နှင့် ပုစွန်

စက်ရုံ

ခမှင့်တင်ခြင်း

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု

ပို့ကုန်တးို ခမှင့်ခြင်း

ဘြူးလ် ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများအေွဲ့ြျုပ်

၀

ဟန်ကု ဆရ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်း (အများေိုင်ရာ)

+

၀/-

၀

၀

ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူး

+

+

၀/+

+

၀

+

-

+

+

+

+

+

ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့

+

-

-

-

ြေရီးသွားလာခြေင်းနှင့်ေပန်းအခဖနားယူခြေင်းေဖွဲ့

+

-

+

-

ပုစွန်ဆမွးခမူဆရးလုပ်ငန်းအသင်း

၀

-

၀

+

ငါးေမ်းလုပ်ငန်း

၀

၀

၀

+

အဲန်ဂျအိ
ီ ုမျေား

+

-

-

၀/-

၀

၀

၀

+

၀

-

၀

၀

၀

-

-

-

+

-

+

-

၀

-

၀/-

-

၀

၀

၀

၀

စီရင်စု
စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့
စီရင်စု နှင့် ဖမို့ခပ အကျေးလက်
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့

ဘီကူလဲ စိုက်ပျုးဆရးေိ
ိ
ုင်ရာနှင့်
ငါးလုပ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့
အခမယာေနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သူမျေား
ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားလူမှုေသိုင်းေဝိုင်း
(ဘာကာလူး)
ြရီးသွားလာဆရးစီစဉ်သူများ
အမျုးသားသဘာဝထိ
ိ
န်းသိမ်းဆရး
နယ်ဆခမများစနစ်
ေခြေား

၀/-

97

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၂.၈။ တလ့ကျင့်ြန်း ၅ - အင်ေဲတွင်စီးြွားတရးတန်ဖုးိ ခဖတ်ခြင်းကိုအသုးံ ခြုခြင်း
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


စီးပွားဆရးေိုင်ရာတန်ေိုးခေတ်ခြင်းနည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်။



ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စီးပွားဆရးေိုင်ရာတန်ေိုးခေတ်ခြင်း၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို
စူးစမ်းဆလ့လာရန်။



စီးပွားဆရးေိုင်ရာတန်ေိုးခေတ်ခြင်း၏ အြွင့်အလမ်းများနှင့်ထိြိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ဆခြနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)

၁၀

၄၅

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

စုစုအပါင်း

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၄၅

တစ်ဖွဲ့လျှင်

၁၀

၁၅၀

၅ မိနစ်
မိတ်ဆက်
ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း



အလ့ကျေင့်ြေန်း

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ



ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ



ယြင်အေွဲ့ကဲ့သို့ တူညီဆသာလုပ်ငန်းအေွဲ့



စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းအဆာင်ရွက်ရန် မည်သည့် တန်ေိုးခေတ်နည်းများကို
အသုံးခပုနိုင်သည် နှင့် မည်သည့်သတင်းေြေျေက်ေလက်ေမျေုးေစားလိ
ိ
ေ
ု ပ်သည်တို့ကို
ြွဲခြမ်းစိတ်ခောရန် အေွဲ့တစ်ြုြျင်းကို လုပ်ငန်းတစ်ြုြျထားဆပးပါ။

ရလေ်များ



အေွဲ့များက ၎င်းတိ၏
ု့ ဆတွရှိြျက်များကို အတိုြျုံးပြုံငုံသုံးသပ်တင်ခပပါ။

တင်ခြခြင်း
မျေက်နှာစုံညီတွင် ခဖစ်နိုင်အသာရလဒ်မျေား အဆွးအနွးခြေင်း။ ဆေွးဆနွးရန်အတွက်
ခေစ်နိုင်ဆသာဆမးြွန်းများ 

ရလဒ်များအရ မည်သူ့ကို အဆ ကာင်း ကားရမည်ထင်သနည်း။



မည်သူပါဝင်အဆာင်ရွက်သင့်သနည်း။ မည်သိပ
ု့ ါဝင်အဆာင်ရွက်သင့်သနည်း။



စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းနှင့် ဆက်စပ်အသာ



အင်ဒဲတွင်ရှိ အခြားဆသာ မည်သည့်နယ်ပယ်များတွင် စီးပွားအရးဆိုင်ရာတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်း

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ ရှပ
ိ ါသလား။

အဓိပ္ပာယ်ရှိလာနိုင်ပါသနည်း။


အဂဟစနစ်မျေား နှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏တန်ဖိုးကို ေအလး

ားခပရန် ေခြေားအသာ

နည်းလမ်းမျေားကို သင် စဉ်းစားနိုင်ပါသလား။
င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။


သင်တန်းသားများအား သူတ၏
ို့ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများခေင့် ဆေွးဆနွးပွဲကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးရန် အားဆပးပါ။ အဆရးကကီးဆသာအြျက်များ၊ အဆတွးအဆြါ်စိတ်ကူးများ နှင့်
ဆမးြွန်းများကို ေလစ်ြျတ် သို့မဟုတ် ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ။

ခေစ်နိုင်ဆသာ ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ဆမးြွန်းများ 

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။ (သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်
ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။
ေဆင့် ၂ ြေုစလုံကို ေအကာင်ေ



ခဖစ်ရပ်မှန်တွင် မည်သည့်

ို့ေတူ ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။
ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယရ
် ာ ခဖစ်သည်။)

ပ်တိုးအမးြေွန်းမျေားသည် စိတ်ဝင်စားဖွယအ
် ကာင်းသနည်း

သို့မဟုတ် ေိုင်ေီးေက်စ် ေဆင့် ၄ တွင် ေအရးကကီးသနည်း။


အလားတူ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများကို သင် ခပုလုပ်ြဲ့ပါသလား။



သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - အိုင်အီးအက်စ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆနာက်အေင့်များအတွက်
မည်သည်က ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နိုင်သနည်း။

ကကိုတင်



အလ့ကျေင့်ြေန်း

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ

ခြင်ဆင်ခြင်း



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



စစ်အဆးဇယားပါအသာ ဘုတ်ခပားမျေားကို တပ်ဆင်ပါ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

အဏ္ဏဝါတဆွးတနွးြွဲအတွက် အဓိကမူလအတခြြံများ


ဆဂဟစနစ်များတန်ေိုးရှိဆ ကာင်း သိရုံမျှခေင့် မလုံဆလာက်ပါ။ ၎င်းတို့ မည်သို့တန်ေိုးရှိဆ ကာင်း နှင့် ထိုတန်ေိုးကို
ခြားနားဆသာ စီမံြန့်ြွဲမှုပုံစံများက မည်သို့ထြ
ိ ိုက်ဆစသည်ကို ကျွန်ုပ်တ့ိုသိရန်လည်း လိုအပ်သည်။



တန်ေိုးခေတ်ခြင်းက ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆရှာက်ခြင်းသည် မည်သို့ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ အသုံးခပုသည့်
ဘဏ္ဍာဆရးအရ ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်ဆ ကာင်း အဆရးကကီးဆသာအတွင်းသဆဘာကို ပံ့ပိုးနို င်သည်။



မည်သူက ကုန်ကျစရိတ်များကိုရရှိပပီး မည်သူက အကျုးြံ
ိ စားြွင့်များရရှိသည်ကို သိရှိရန် အဆရးကကီးသည်။
ခြားနားဆသာအေွဲ့များအတွင်း အကျုးြံ
ိ စားြွင့်များကို တစ်ြါတစ်ရံ မညီမမျှြွဲဆဝဆပးသည်။ ထို့ဆ ကာင့်
အေွဲ့အားလုံး၏ခမင်ကွင်းသည် အေွဲ့တစ်ြု၏ခမင်ကွင်းနှင့် ခြားနားဆသာအဆခေများကို ဆပးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်
လူသားဗဟိုခပုခမင်ကွင်းခေစ်ပပီး ၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။



ဆေးနှုန်းသည် တန်ေိုး၏အညွှန်းတစ်ြုမျှသာခေစ်သည်။ သို့ဆသာ် ၎င်းသည် စုစုဆပါင်းတန်ေိုး၏အစိတ်အပိုင်းသာ
ခေစ်သည်။ ဆေးနှုန်းတစ်ြုေန်တီးဆသာအြါ တန်ေိုးအများအခပားကိုထည့်သွင်း မစဉ်းစားပါ (ဥပမာ၊
ပကတိတန်ေိုး သို့မဟုတ် အမွမ်းတင်တန်ေိုး)



စီးပွားဆရးတန်ေိုးခေတ်ခြင်း - ကုန်ကျစရိတ်များ နှင့် အကျုးအခမတ်
ိ
များကို လက်ေုပ်လက်ကို င် ခပနိုင်သည်။
တန်ေိုးခေတ်ခြင်းနည်းစနစ်များသည် အကူအအညီခေစ်ဆစနိုင်သည်။ သို့ဆသာ်ခငားလည်း ၎င်းတို့ကို
နည်းလမ်းတကျ အသုံးခပုရမည်ခေစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တ့ို မည်သည်ကို နှင့် မည်သို့ တိုင်းတာသည်မှာ
အဆရးကကီးသည်။ အေုံးတွင် အရာရာတိုင်းကို ညှိနှိုင်းရမည်ခေစ်သည်။



စီးပွားဆရးတန်ေိုးခေတ်ရာတွင် ခေစ်နိုင်ဆသာ အကျုးအခမတ်
ိ
များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစား
ရကျုးနပ်
ိ
သည် - အလုပ်အကိုင်များ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်များ၊ အဆပးအယူကုန်ကျစရိတ်များ၊ စီမံြန့်ြွဲမှု
ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အြွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်များ။



ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆငွဆ ကးတန်ေိုးများအခေစ် ဆခပာင်းလဲပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆခပာင်းလဲရ န်
ကကိုးပမ်းခြင်းသည်လည်း လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ပါသည်။ အဘယ်ဆ ကာင့်ေိုဆသာ် တန်ေိုးကို နိုင်ငံဆရး
ေုံးခေတ်ြျက်များ ြျမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုမို နားလည်ဆစပါသည့် “ဆငွဆ ကး” ခေင့်ဆေါ်ခပသည်။



စီးပွားဆရး တန်ေိုးခေတ်ခြင်းကို ေုံးခေတ်ြျက်ြျရန် အဆထာက်အပံ့အတွက်သာ ရည်ရွယ်သည်။ ဆငွဆပးဆခြင်း
များ၏ အေုံးစွန်ဆသာပမာဏ၊ အြွန်အဆကာက်များ သို့မဟုတ် ဆငွဆ ကးဆထာက်ပံ့ခြင်းြျဉ်းကပ်နည်းအလိုက်
အရစ်ကျဆပးဆခြခြင်းတိသ
ု့ ည် ထိြိုက်မှုရှိဆသာေက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်ရမည့် နိုင်ငံဆရးအရ ညှိနှိုင်းခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ် အပမဲတမ်း ခေစ်လာသည်။



စီးပွားဆရးတန်ေိုးခေတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် အဆရးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အမျုးမျ
ိ ုးဆသာနိ
ိ
ုင်ငံဆရးေိုင်ရာ
အခြားဆသာဆရွးြျယ်စရာများမှရရှိလာသည့် အကျုးြံ
ိ စားြွင့်များသတ်မှတ်ခြင်း နှင့် အကဲခေတ်ခြင်း
တိတ
ု့ ွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။ ထို့ခပင် ၎င်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် တူညီဆသာအကျုးြံ
ိ စားြွင့်၊
ဆယဘူယျအားခေင့် ဆငွဆ ကးယူနစ်ခေင့် တင်ခပရန်တွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။

အဏ္ဏဝါ စံနမူနာခြရလေ်များ
(က) ဘြူးလ် သဘာဝထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး အဲန်ဂျအိ
ီ ုအေွဲ့သည် ဘြူးလ်တားေီးသန္တာဆကျာက်တန်းကကိုးဝိုင်း၏
စီးပွားဆရးတန်ေိုးကိုဆလ့လာခြင်းများခပုလုပ်ရန် နှင့် ကမ်းရိုးတန်းကာကွယခ် ြင်းအားဆငွဆ ကးဆထာက်ပံ့ရန်
သင့်တင့်ဆသာ ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာအြွန်အဆကာက်နှုန်းထားအေင့် သို့မဟုတ် ဝင်ဆ ကး (ြရီးသွားများအတွက်)
ကို ေုံးခေတ်ရန် လုပ်ငန်းဆြါင်းစဉ်များ (ဥပမာ၊ ကမ်းအခြေသန့်ရှင်းအရး၊ အရေရည်ေအသွး၊ သန္တာဆကျာက်တန်း
အရည်အဆသွး၊ ငှက်ဆပါများမှု) အတွက် ြရီးသွားများက အြဆ ကးဆငွဆပးလိုမှုကို ဆလ့လာရန် သက်ေိုင်ရာ
စီရင်စုပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အေွဲ့နှင့် သဆဘာတူညီမှုခပုလုပ်သည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ဘြူးလ် တားဆီးသန္တာတကျာက်တန်း
တေဟစနစ်မှ

အသုံးခြုနိုင်တသာ

လာတသာ

တန်ဖိုးခဖတ်ခြင်း

အကျိုးြံစားြွင့်များ

ြျဉ်းကြ်နည်းများ

ငါး



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

ြုံမှန်အားခဖင့်လိုအြ်တသာသတင်းအြျက်အလက်



ငါးဆေးနှုန်း



လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ၊
ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ဆလာင်စာနှင့်ဆထာက်ပံ့ဆရးပစ္စည်းများ၊
ငှါးရမ်းလုပ်သား၊ လိုင်စင်ဆ ကး)

ြေရီးသွားလာအရး

ေလွန်ခပင်း

န်အသာ

ိုင်ြေင်း

ဝင်ဆငွများစီးေင်းမှု (အသားတင်လက်ရှိတန်ေိုး)

ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ



ြရီးသွားလာဆရးအြွန်အြများ

ဆငွဆပးဆခြလိုမှု



လူထထ
ု ံမှဆငွဆပးဆခြလိုမှု

(ဒဘယ်လျေူတီပီ WTP)



ြရီးသွားများ၏ ပိုမိုနှစ်သက်သည်များ



ဆရွးြျယ်မှုစံခပုပုံစံခပုခြင်း



ဧည့်သည်အဆရအတွက်



ြရီးစရိတ်များ



ဝင်ဆ ကးများ (ဆကာက်ြံခြင်းရှိပါက)



ထိုဆနရာသို့ ြရီးသွားလာဆရး ကုန်ကျစရိတ်



ပျက်စီးမှုဆရှာင်ရှားဆသာ



ကုန်ကျစရိတ်


ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု



ကုန်ကျစရိတ်



ဆရကကီးခြင်းများ နှင့် မုန်တိုင်းများ ဆရှာင်ရှားစရိတ်များ
(အဆခြြံအဆောက်အအုံ၊ စိုက်ပျုးဆရး
ိ
နှင့်
အခြားခေစ်နိုင်ဆသာ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ)

ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု



ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု အဆခြြံအဆောက်အအုံစရိတ်



လူလုပ်ပုံစံခေင့် တူညီဆသာဆနရာထိုင်ြင်း

ကုန်ကျစရိတ်


ဆရကကီးခြင်းများကဲ့သို့ ခေစ်နိုင်ဆခြရှိဆသာ ပျက်စီးမှုများ
ဆရှာင်ရှားခြင်းအတွက် လုံပြုံမှုကုန်ကျစရိတ်




အနရာ




(ကမ်းရိုးတန်း
ကာကွယခ် ြေင်း)

ဆငွဆပးဆငွယူြများ



ခဖစ်ရပ်မျေားကို
သက်သာအစခြေင်း



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ခပန်လည်အနရာြေျေ


ထမ်းဆောင်ခြင်း


ားခြေင်း ကုန်ကျစရိတ်

ဆဂဟစနစ်ကျန်းမာဆရး နှင့် မျုးစိ
ိ တ်ဦးဆရတို့ အ ကား
အဆ ကာင်း - အကျုးေက်
ိ
စပ်မှု



မှီြိုကုန်စည်တန်ေိုး (ဥပမာ၊ ြရီးသွားလာဆရးမှတေင့်
ဆဝလငါးမန်း၊ ဝါစီဆခပာက်၊ ငါးမန်းေားဆလာင်း)

ောဟာရဓါတ်



သံသရာ
ေသုံးမခပု တန်ဖိုးမျေား

ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း



ထမ်းဆောင်ခြင်း


စံသတ်မှတ်ြျက်မျုးစု
ိ ံ

ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင် မှုနှင့် ဆေးကွက်တင်ကုန်စည်
တန်ေိုး အ ကား အဆ ကာင်း-အကျုးိ ေက်စပ်မှု



မှီြိုကုန်စည်တန်ေိုးများ (ဥပမာ၊ သန္တာဆကျာက်တန်းငါး)



ဘာသာဆရးေိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်

(ခမင့်ခမတ်အသာ

ြွဲခြမ်းစိတ်ခော

ဆနရာသိမ်းေည်းထားခြင်းအတွက် ကကိုတင်

အနရာမျေား၊

ဆလ့လာခြင်း

ြန့်မှန်းဆသာ စီးပွားဆရးအကျုးြံ
ိ စားရမှုများ

ရင်သတ်ရှုအမာဖွယ်ရာ၊



ဆငွဆပးဆခြလိုမှု



ေအမွတန်ဖိုးမျေား)

အနုပညာလက်ရာတစ်ြုြုရှိြဲ့လျှင် ဆနရာကို
ေက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လူများကဆပးလိုသည့်
ဆေးနှုန်း



ထိသ
ု ို့ဆသာ အနုပညာလက်ရာ၏ ဆေးကွက်ဆေးနှုန်း

ြေ) ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားေဖွဲ့ြေျေုပ် (FIPB) သည် အငွအကကးရရန်ေတွက် ရှာအဖွလျေက်ရှိသည်။ သူတ့ိုသည်
ဒီအရအတာအဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ စီးပွားအရးတန်ဖိုးကို စီရင်စုသို့ သရုပ်ခပရန် စီးပွားအရးတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကို
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခပုလုပ်လိုကကသည်။ စီရင်စု ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့ကို အ

ာက်ြေံရန် အတာင်းြေံ

ားသည်။ သို့အသာ်

ေအခဖကို လက်ြေံရရှိရန် ရှိအနဆဲ ခဖစ်သည်။
ေီတရတတာများ
တေဟစနစ်မှ

အသုံးခြုနိုင်တသာ

လာတသာ

တန်ဖိုးခဖတ်ခြင်း

အကျိုးြံစားြွင့်များ

ြျဉ်းကြ်နည်းများ

ြရတ်စဆတးရှန်းများ



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

ပုစွန်၊ ဆယာက်သွား နှင့် ကဏန်း၊ ဆကျာက်ပုစွန် စသည့်

(ပုစွန်၊ ကဏန်း၊



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း

အခြားဆသာ ြရတ်စဆတးရှန်း တိ၏
ု့ ဆေးနှုန်းများ၊

ထမ်းဆောင်ခြင်း

ထုတ်လပ
ု ်မှု (ေုံးရှုံးတန်ေိုး) တွင်အဆခပာင်းအလဲများ၊ ၊

ဆကျာက်ပုစွန်
စသည့်ခေင့်)

ြုံမှန်အားခဖင့်လိုအြ်တသာသတင်းအြျက်အလက်

ဆငွဆပးဆငွယူကုန်ကျစရိတ်များ၊ စီပွားဆရးလုပ်ငန်းများ



(ေက်စပ်အလုပ်များ) မှ ရရှိလာသည့်ဝင်ဆငွ
ကုန် ကမ်း



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

ဆေးနှုန်းများ၊ ပမာဏ၊ ထိုသို့ဆသာ ထုတ်ကုန်များအဆပါ်

(ဆေးဘက်ဝင်



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း

မှီြိုဆနရသူများ သို့မဟုတ် မိသားစု၊ အခြားဆရွးြျယ်စရာ နှင့်

ထမ်းဆောင်ခြင်း

အစားထိုးပစ္စည်းများ၏ ဆေးနှုန်းများ၊ ဆငွဆပးဆငွယူ

အကျုးြံ
ိ စားြွင့်များ

ကုန်ကျစရိတ်များ

အပင်များ နှင့် သစ်)


လွှဲဆခပာင်းခြင်းများ


ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု
ကုန်ကျစရိတ်များ

ကာဗွန် သိမ်းေည်း



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

သိုဆလှာင်မှု နှင့်



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ကဲ့သို့

စုပ်ယူစုဆောင်းခြင်း



အပျက်အစီးကုန်ကျစရိတ်

ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် CO2 အေးနှုန်း



တမင်ခပုလုပ်အသာကာဗွန်အေးကွက် သို့မဟုတ် စီဒီေမ်
ိန်းညှိအေးကွက်ေအပါ်တွင် မှီြေိုအနအသာ

(ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် CO2 တစ်တန် ေတွက်)

ဆရတိုက်စားမှု



ကာကွယခ် ြင်း နှင့်

ဆရှာင်ရှားဆသာ ပျက်စီးမှု



တည်ပငိမ်မှုရှိဆစခြင်း



ု (CO2 နှင့် ဆက်စပ်အသာ)

ဆရကကီးခြင်းများ နှင့် မုန်တိုင်းများဆရှာင်ရှားစရိတ်



ကုန်ကျစရိတ်

ကမ်ရိုးတန်း

ဇီဝခဒပ်

(အဆခြြံအဆောက်အအုံ၊ စိုက်ပျုးဆရး
ိ
နှင့်
အခြားခေစ်နိုင်ဆသာ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ)

ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု



ကုန်ကျစရိတ်



လူလုပ်ကမ်းရိုးတန်းကာကွယ်ခြင်း ခပန်လည်ဆနရာ
ြျထားမှု ကုန်ကျစရိတ် (ဆရကာတာတည်ဆောက်ခြင်း



ကဲ့သို့)
ြေရီးသွားလာအရး



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ



ြရီးသွားလာဆရးအြွန်များ



ဒဘလျူတီပီ WTP



လူများထံမှ ဆငွဆပးဆခြလိုခြင်း

ဆငွဆပးဆခြလိုခြင်း



ဧည့်သည်အဆရအတွက်

ြရီးစရိတ်များ



ဝင်ဆ ကးများ (ဆကာက်ြံခြင်းရှိပါက)



၎င်းအနရာသို့ ြေရီးသွားြေကုန်ကျေစရိတ်


ငါးသားဆပါက်
ခပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ခြင်း



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း



ထမ်းဆောင်ခြင်း

ဆဂဟစနစ်ကျန်းမာဆရး နှင့် မျုးစိ
ိ တ်ဦးဆရများအ ကား
အဆ ကာင်း - အကျုးေက်
ိ
စပ်မှု



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်း နှင့် ဆေးကွက်ဝင်ကုန်စည်ထွက်ရှိမှု
(ဆဂဟစနစ်အဆခြအဆနကို ထုတ်လုပ်မှုသို့
ြျတ်
ိ ေက်ခြင်းလုပ်ငန်း ထမ်းဆောင်ခြင်းအားခေင့်
ေုံးခေတ်သည်)၊ အခြားဆသာ ထွက်ကုန်များ၏ ဆေးနှုန်း
နှင့် အဆရအတွက်

102

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

(ဂ) စီရင်စု စိုက်ပျေုးအရးဆိ
ိ
ုင်ရာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့ (ပါဒု PADU) သည် နဲလမ်အရဝပ်အဒသမျေားကာကွယဧ
် ရိယာ၏
စီးပွားအရးတန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်းကို အဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်သည်။ ပါဒု က ကာကွယဧ
် ရိယာ (ေဏ္ဏဝါကာဗွန်နှင့် သဘာဝ
ေအခြေြေံ ြေရီးသွားလာအရးတိက
ု့ ို ောရုံးစိုက်လျှက်) က ပံ့ပိုးသည့် စီးပွားအရးတန်ဖိုးေား ေစွန်းတိခဖတ်

ားသည့်

ကာကွယဧ
် ရိယာ ေတွင်းတွင် စိုက်ပျေုးနိ
ိ ုင်အသာဆီေုန်းစိုက်ပျေုးအရးမျေ
ိ
ား၏ ခဖစ်နိုင်အသာတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုသည်။
နဲလမ် တရဝြ်တေသများ
တေဟစနစ်မှ

အသုံးခြုနိုင်တသာ

လာတသာ

တန်ဖိုးခဖတ်ခြင်း

အကျိုးြံစားြွင့်များ

ြျဉ်းကြ်နည်းများ

ကုန် ကမ်း (ဥပမာ၊



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

ကုန် ကမ်း၊ ပမာဏ၊ ဇီဝခဒပ်ထု ထုတ်လပ
ု ်မှု (ေုံးရှုံးတန်ေိုး)

ထင်း နှင့်



အကျုးြံ
ိ စားြွင့်များ

တွင် အဆခပာင်းအလဲများ၊ ၊ အခြားဆရွးြျယ်စရာများ နှင့်

လွှဲဆခပာင်းခြင်းများ

အစားထိုးခြင်းများ၏ ဆေးနှုန်းများ၊ ဆငွဆပးဆငွယူ

ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ကုန်ကျစရိတ်များ၊ စီပွားဆရးလုပ်ငန်းများ

ထမ်းဆောင်ခြင်း

(ေက်စပ်အလုပ်များ) မှ ရရှိလာသည့်ဝင်ဆငွ

ဆောက်လုပ်ဆရး
ပစ္စည်းများ)




ြုံမှန်အားခဖင့်လိုအြ်တသာသတင်းအြျက်အလက်

ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု
ကုန်ကျစရိတ်

စားနပ်ရိက္ခာ



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

ဆက်စပ်



ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု

ကဏန်း၊ ြေရု၊ အယာက်သွား၊ စသည်ခဖင့်)၊ ပမာဏ၊ လူ

ကုန်ကျစရိတ်

သို့မဟုတ် ထိုသို့ဆသာ ထုတ်ကုန်များအဆပါ် မှီြိုဆနရသူများ

ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း

သို့မဟုတ် မိသားစု၊ ေမ်းေီးရာတွင် ခေစ်နိုင်ေွယ် ေုံရှုံးတန်ေိုး၊

ထမ်းဆောင်ခြင်း

အခြားဆရွးြျယ်စရာ နှင့် အစားထိုးပစ္စည်းများ၏



ုတ်ကုန်မျေား၏ အေးနှုန်းမျေား (ဥပမာ၊ ငါး၊ ပုစွန်၊
ု

ဆေးနှုန်းများ၊ ဆငွဆပးဆငွယူ ကုန်ကျစရိတ်များ
ကာဗွန် သိမ်းဆည်း



ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

သိုအလှာင်မှု နှင့်



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ကဲ့သို့

ထမ်းဆောင်ခြင်း

ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် CO2 အေးနှုန်း

အပျက်အစီး

(ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် CO2 တစ်တန် ေတွက်)

စုပ်ယူစုအဆာင်ခြေင်း


ကုန်ကျစရိတ်။



တမင်ခပုလုပ်အသာကာဗွန်အေးကွက် သို့မဟုတ် စီဒီေမ်
ိန်းညှိအေးကွက်ေအပါ်တွင် မှီြေိုအနအသာ



ဇီဝခဒပ်

ု (CO2 နှင့် ဆက်စပ်အသာ)



သစ်အတာမရှိသည့်အနရာတွင် သစ်အတာ

ူအ

ာင်ခြေင်း၊

သစ်ဆတာခပန်လည်ထူဆထာင်ခြင်း၊ သစ်ဆတာခပုန်းတီးမှု
ဆလျာ့နည်းဆစခြင်း ကုန်ကျစရိတ်များ
ေလွန်ခပင်း

န်အသာ



ခဖစ်ရပ်မျေားကို
သက်သာအစခြေင်း



ဆရှာင်ရှားဆသာ ပျက်စီးမှု



ဆရကကီးခြင်းများ နှင့် မုန်တိုင်းများ ဆရှာင်ရှားစရိတ်များ

ကုန်ကျစရိတ်

(အဆခြြံအဆောက်အအုံ၊ စိုက်ပျုးဆရး
ိ
နှင့်

ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု

အခြားခေစ်နိုင်ဆသာ စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများ)

ကုန်ကျစရိတ်



လူလုပ် ကမ်းရိုးတန်း ကာကွယ်မှု
ဆရွှ့ဆခပာင်းဆနရာြျထားခြင်း ကုန်ကျစရိတ် (ဆရကာတာ
တည်ဆောက်ခြင်း ကဲ့သို့)

ဆရ ထိန်းညှိခြင်း နှင့်



ဆရစစ်ခြင်း


ခပန်လည်ဆနရာြျထားမှု



ဆရခပုခပင်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များ၊ အဆခြြံအဆောက်

ကုန်ကျစရိတ်များ

အအုံအသစ်မှတေင့် ဇလဆဗဒေိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

ဆေးကွက်ဆေးနှုန်းများ

ခပန်လည်ဆနရာထားမှု ကုန်ကျစရိတမ
် ျား၊
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစရိတ်များ၊ ဆငွဆပးဆငွယူစရိတ်



ဆရှာင်ရှားဆသာ ပျက်စီးမှု



ကုန်ကျစရိတ်

ဆရကကီးခြင်းများ နှင့် မုန်တိုင်းများ ဆရှာင်ရှားစရိတ်များ
(အဆခြြံအဆောက်အအုံ၊ စိုက်ပျုးဆရး
ိ
နှင့်
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် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

အခြားခေစ်နိုင်ဆသာ စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများ)


ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း



ထမ်းဆောင်ခြင်း

သန့်ရှင်းဆသာဆရြျု ိ နှင့် လူထု ကျန်းမာဆရး၊ ဆခမေီလွှာ
အရည်အဆသွး နှင့် ငါးလုပ်ငန်း ထုတ်လပ
ု ်မှုတို့အ ကား
အဆ ကာင်း-အကျုးိ ေက်စပ်မှု



သန်းရှင်းဆသာ ပင်လယ်ဆရ၊ ၎င်းကို မှီြိုဆနရဆသာ
ဆဂဟစနစ်ကျန်းမာဆရး နှင့် သန္တာဆကျာက်တန်းနှင့် ငါး
ဦးဆရကျန်းမာဆရးတို့အ ကား အဆ ကာင်း-အကျုးိ
ေက်စပ်မှု

ြေရီးသွားလာအရး




အနရာ

ိုင်ြေင်း





မှီြိုကုန်စည်တန်ေိုးများ

ဒဘလျူတီပီ WTP



ြရီးသွားလာဆရးအြွန်များ

ဆငွဆပးဆခြလိုခြင်း



လူများထံမှဆငွဆပးဆခြလိုခြင်း

ြရီးစရိတ်များ



ဧည့်သည်အဆရအတွက်



ဝင်ဆ ကးများ (ဆကာက်ြံခြင်းရှိပါက)



၎င်းအနရာသို့ ြေရီးသွားြေကုန်ကျေစရိတ်



လူလုပ်ပုံစံခေင့် သဏ္ဌာန်တူဆနရာထိုင်ြင်း

ခပန်လည်ဆနရာြျမှု
ကုန်ကျစရိတ်။

ခပန်လည်ဆနရာြျထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်
(ဥပမာ၊ လူလုပ်သန္တာဆကျာက်တန်း)



ထုတ်လပ
ု ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ထမ်းဆောင်ခြင်း



ဆဂဟစနစ် ကျန်းမာဆရး နှင့် မျုးစိ
ိ တ်ဦးဆရတို့အ ကား
အဆ ကာင်း-အကျုးိ ေက်စပ်မှု



မှီြိုကုန်စည်တန်ေိုးများ (ဥပမာ၊ ြရီးသွားလာဆရး
မှတေင့် ဆဝလငါးမန်း၊ ဝါစီဆခပာက်၊ ငါးမန်းေားဆလာင်း)
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၂.၉။ တလ့ကျင့်ြန်း (၆) - အြိင
ု ်းအစများကို စုစည်းခြင်း (အဆင့် ၅ + ၆)
သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုသတင်းအြျက်အလက်များအားခေင့့် ထိဆရာက်ပပီး အခပုသဆဘာ
ေုံးခေတ်ြျက်အဆထာက်အပံ့နှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်။



အဓိက ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သို့ ဝင်ဆပါက်များအခပင် ဆအာင်ခမင်ဆသာ အိုင်အီးအက်စ် (IES)
ြေျေဉ်းကပ်နည်းအတွက် သတ်မှတ် ေက်သွယ်ဆရးမဟာဗျူဟာတိ၏
ု့ အဆရးပါမှုကို နားလည် သဆဘာဆပါက်ရန်။



အိုင်အီးအက်စ် (IES) ြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ ေဌမအေင့်နှါ့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန် - လူများ၏ လိုအပ်ြျက်များကို
အထိဆရာက်ေုံး ခပည့်မီဆစရန် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆရရှည်ထိန်းဆပး ထားမည့်
သင့်အလျော်အသာမူဝါဒဆရွးြျယ်စရာများကို သတ်မှတ်ရန်။
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် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၇၅

တစ်ဖွဲ့လျှင် ၁၀ မိနစ်

၃၀ - ၄၅

စုစုအပါင်း

(မိနစ်)

၀

မိတ်ဆက်



အလ့ကျေင့်ြေန်း



ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

၃၀

၁၇၅ - ၁၉၀

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ

ေြေျေန်ိ ကို အြေျွတာရန် ပန်းတိုင်မျေားကို လုပ်ငန်းေဖွဲ့မျေားေား ြေွဲအဝြေျေ

ားအပးနိုင်သည်

ရလေ်များ



ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးဆကာ်မတီ ဆရှ့ဆမှာက်တွင် အေွဲ့များသည် “မူဝါဒအတိုြျုပ်” ကို တင်ခပပါ

တင်ခြခြင်း



ဤဆလ့ကျင့်ြန်းအတွက် လုံဆလာက်ဆသာအြျန်ိ ကို ြွင့်ခပုဆပးသင့်သည်

င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။
သင်တန်းသားများအား သူတ၏
ို့ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများခေင့် ဆေွးဆနွးပွဲကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးရန် အားဆပးပါ။ အဆရးကကီးဆသာအြျက်များ၊ အဆတွးအဆြါ်စိတ်ကူးများ နှင့်
ဆမးြွန်းများကို ေလစ်ြျတ် သို့မဟုတ် ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ။
ခေစ်နိုင်ဆသာ ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ဆမးြွန်းများ 

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။ (သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်
ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။
ေဆင့် ၂ ြေုစလုံကို ေအကာင်ေ



ခဖစ်ရပ်မှန်တွင် မည်သည့်

ို့ေတူ ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။
ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယရ
် ာ ခဖစ်သည်။)

ပ်တိုးအမးြေွန်းမျေားသည် စိတ်ဝင်စားဖွယအ
် ကာင်းသနည်း သို့မဟုတ်

ေိုင်ေီးေက်စ် ေဆင့် ၆ တွင် ေအရးကကီးသနည်း။


အလားတူ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများကို သင် ခပုလုပ်ြဲ့ပါသလား။



ပုံတစ်ြုလုံးနှင့် အိုင်အီးအက်စ် အေင့် ၁ မှ ၆ အထိ မှ သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ။ ဆနာက်ေက်တွဲ အိုင်အီးအက်စ်-ေုံးခေတ်ြျက် ခပုလုပ်ခြင်းနှင့် အဆကာင်အထည်ဆေါ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သည့်အြျက်များက ပံ့ပိုးပပီး၊ မည်သည့်အြျက်များက တားေီးသနည်း။



ဆနာက်လာမည့် ကဏ္ဍစုံေက်စပ်ပတ်သက်သူများလုပ်ငန်းစဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံဆပါ်တွင်
ဤဆလ့ကျင့်ြန်းမှ သင် မည်သည့် ဆကာက်ြျက်ြျမည်နည်း။

ကကိုတင်



အလ့ကျေင့်ြေန်း

ည့်သွင်းခြေင်း ပီပီတီ

ခြင်ဆင်ခြင်း



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



စစ်အဆးဇယားပါအသာ ဘုတ်ခပားမျေားကို ဆင်ပါ



စိတ်ကူးယဉ်ခဖစ်ရပ်၏အနာက်ဆုံးရလဒ်ပါအသာ သတင်းစာအဆာင်းပါး (သင်တန်းလက်စွဲ
ကိုကကည့်ပါ) သို့မဟုတ် ခပန်လည်ေအရွးြေျေယ်ြေံရဖပီးအနာက် ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူး၏မိန့်ြေွန်း
(အနာက်ဆက်တွဲ ကိုကကည့်ပါ)

တဆွးတနွးရန်အတွက် အဓိကမူလအတခြြံများ
သင့်ဆလျာ်ဆသာ မူဝါဒဆရွးြျယ်စရာများကို သတ်မှတ်ရရှိပပီး ဆနာက်၊ ဆနာက်အေင့်သည် အဆကာင်အထည်ဆေါ် ဆောင်
ရွက်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် ြျမှတ်ရန် ခေစ်ဆ ကာင်းရှင်းခပပါ။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်သည်
ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ၊ ေက်စပ်ပတ်သက်သူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ တာဝန်ယမ
ူ ှုများ နှင့် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်
လိုအပ်ဆသာရံပုံဆငွအရင်းအခမစ်တ့က
ို ို ြျမှတ်သည်။ ၎င်းကို သင့်ဆလျာ်စွာအရင်းအခမစ်များနှင့် ရံပုံဆငွအဆထာက်အပံ့များ
ရရှိထားရန်လည်း လိုအပ်သည်။ အဆကာင်းေုံးခေစ်ရပ်ခမင်ကွင်းသည် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်အတွင်း အခပည့်အစုံ
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ဆပါင်းစပ်ခြင်းပင် ခေစ်သည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ပုံလုပ်နည်း
များခေင့် ဆရးေွဲဆေါ်ဆောင်သင့်သည်။
စိတ်ကူးယဉ်ခေစ်ရပ်အတွက် ဆနာက်ေုံးရလဒ်ကို သတင်းစာဆောင်းပါးပုံစံခေင့် တင်ခပမည်ခေစ်သည် (ဘြူးလ်
ဆန့စဉ်သတင်း အထူးထုတ်ကို ကည့်ပါ)။ သင်တန်းသားများအား သတင်းဆောင်းပါးကို ဆဝငှဆပးရုံမျှသာခေစ်သည်
သို့မဟုတ် သင်တန်းေရာတစ်ဦး သို့မဟုတ် သင်တန်းသားတစ်ဦးသည် သတင်းတင်ခပသူအခေစ် ဆောင်ရွက်ပပီး
သတင်းကို ကျယ်ဆလာင်စွာေတ် ကားနိုင်သည်။
အကယ်၍ အြျန်ိ လုံဆလာက်စွာ ကျန်ဆသးပါက အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူး၏ မိန့်ြွန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဆလ့ကျင့်ြန်း ၄ တွင်
ေက်စပ်ပတ်သက်သူအလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲအြျန်ိ ၌ အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူးဆနရာမှ အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ြဲ့ဆသာ
သင်တန်းသားအား မိန့်ြွန်းဆခပာ ကားရန် ေိတ်ဆြါ်နိုင်သည်။

စံနမူနာခြရလေ်စစ်တဆးဇယား - တလ့ကျင့်ြန်း ၆။ တမးြွန်း ၁ နှင့် ၂.
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု

ခြန်လည်သုံးသြ်ခြင်း

ြန်းတိုင်

ခြုလုြ်သည်/မခြုလုြ်ပါ

ကမ်းရိုးတန်း

ခပုလုပ်သည် -

ြရီးသွားလာဆရး
ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု

အတ ကာင်းခြြျက်များ (

ိြိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်တခြများ နှင့် အြွင့်အလမ်းများ)

အကကီးစားြရီးသွားလုပ်ငန်းသည် စီးပွားဆရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု နှင့်
အလုပ်အကိုင်အြွင့်အလမ်းများကို ပံ့ပိုးဆပးနိုင်သည်။ အကကီးစား

ကမ်းရိုးတန်းနှင့်

ြရီးသွား လုပ်ငန်းများသည် အလွန်လျင်ခမန်စွာ နှင့် အလွန်ဆခမာက်များစွာ

အဏ္ဏဝါဆဒသအပိုင်း

အထိန်းအြျုပ်မရှိ ကကီးထွားလာပါက ကကီးထွားလာပါက ကမ်းရိုးတန်းနှင့်

အခြားအလိုက် ဆနရာ

အဏ္ဏဝါ ဆနရင်းဆဒသများအဆပါ် အဓိကသက်ဆရာက်မှု ရှိဆနေဲခေစ်သည်။

သတ်မှတ်ခြင်းအစီ
အစဉ် ဆရးေွ၊ဲ အဆကာင်
အထည်ဆေါ်ဆောင်ရွက်
သည်။ ဆရရှည်တည်
တံ့ဆသာရပ်ရွာအဆခြခပု
ြရီးသွားလုပ်ငန်းကို
အားဆပးသည်။

အဏ္ဏဝါဆဒသအပိုင်းအခြားအလိုက်ဆနရာသတ်မှတ်ခြင်းအစီအစဉ် (MSP)
သည် အဏ္ဏဝါဆနရာဆဒသအသုံးခပုမှု ေင်ခြင်တုံတရားပိုရှိဆသာ
အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ေန်တီး၊ တည်ဆထာင်ရန်နှင့် ၎င်း၏ အသုံးခပုမှုများ
အ ကား အခပန်အလှန်ေက်သွယ်မှုများ။ အဏ္ဏဝါဆဂဟစနစ်များကို
ကာကွယရ
် န်လိုအပ်ြျက်နှင့်အတူ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆတာင်းေိုမှု
များ ဟန်ြျက်ညီဆစရန်နှင့် လူမှုဆရး၊ စီးပွားဆရး ရည်မှန်းြျက်များကို
ပွင့်လင်းပပီး အစီအစဉ်တကျ နည်းလမ်းခေင့် ပပီးဆခမာက်ဆအာင်ခမင်ဆစရန်
လက်အတွ့ကျေအသာ နည်းလမ်းတစ်ရပ် ခဖစ်သည်။
ရပ်ရွာေအခြေခပုြေရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုသည် ဌာအနတိုင်းရင်း
သားမျေားနှင့် အခမယာေနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သူမျေား၏ လူမှုဘဝကို အဘးကင်း
လုံခြေုံအစရန် လမ်းအကကာင်းကိုပံ့ပိုးသည်။ တစ်ြေျေန်ိ တည်းတွင်၊ ေင်ဒဲလူ

ု

၏ အကာင်ကျေုးြေျေ
ိ မ်းသာနှင့် ေခြေားအသာစီပွားအရးလုပ်ငန်းမျေားေတွက်
ေအရးကကီးအသာဝန်အဆာင်မှုမျေားအ
မျေားကို
ငါးထုတ်ကုန်

ခပုလုပ်သည်

တိုးခမှင့်ခြင်း

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်

ာက်ပံ့အပးသည့် ေဓိကအဂဟစနစ်
ားရန် ကူညီသည်။

ငါးပို့ကုန်တးို ခမှင့်ခြင်းသည် ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်ဆသာ ကန့်သတ်ြျက်
များကို ဆကျာ်လွန်၍ ဆြါင်းပုံခေတ်ထုတ်လုပ်မှုကို ခမှင့်တင်ဆစနိုင်သည်။

ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်ဆသာ

အဏ္ဏဝါမျုစိ
ိ တ်များ လျင်ခမန်စွာဆလျာ့နည်းခြင်းနှင့် မိရိုးေလာဆရလုပ်သား

ငါးလုပ်ငန်း (ငါးြွဲတမ်း

အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဝင်ဆငွဆပျာက်ေုံးခြင်း နှင့် စားနပ်ရိက္ခာလုံပြုံမှု

အပါအဝင်) ကို ခမှင့်တင်

ေအကကာင်းကိစ္စများသို့ ဦးတည်ဆစသည်။

ဆပးသည်။ ကာကွယဧ
် ရိ
ယာများ ေန်တီးသည်။
ဆနရာဆဒသအလိုက်
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ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါ
အစီအစဉ်ကိုခပုစုဆရးေွဲ၊
အဆကာင်အထည်
ဆေါ်သည်။
ြုစွန်

ုတက
် ုန်

တိုးခမြှေင့်ခြင်း

ခပုလုပ်သည်
အရရှည်တည်တံ့နိုင်အသာ
အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူ
အရးကျေင့်စဉ်မျေားကို
ခမှင့်တင်အပးသည်။
ဇုံြေွဲခြေားသတ်မှတ်ခြေင်းကို
မိတ်ဆက်အပးသည်။

ပုစွန်ထုတလ
် ုပ်ခြင်းသည် ဌာဆနတိုင်းရင်းသားအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်
ဝင်ဆငွရလမ်းတစ်ရပ်ခေစ်လာနိုင်သည်။ ဒီဆရဆတာများကို အကကီးစား
ဆခပာင်းလဲပစ်ခြင်းသည် ငါးများအတွက် ဆနထိုင်ရာဆနရာဆပျာက်ေုံးခြင်း
နှင့် ကမ်းရိုးတန်းအကာအကွယ်ဆပးခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေိုးကျုးများ
ိ
ရှိဆနေဲခေစ်သည်။ ဒီဆရဆတာများ အနည်းငယ်ဆလျာ့နည်းသွားခြင်းများ
သည် ကမ်းရိုးတန်း အကာအကွယ်ဆပးခြင်းအဆပါ် အကန့်အသတ်ခေင့်
သက်ဆရာက်မှု ရှိဆနသည်။

ဆနရာဆဒသအလိုက်
ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါ
အစီအစဉ်ကို ခပုစုဆရးေွဲ
အဆကာင်အထည်
ဆေါ်သည်။
ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ
ပါဝင်မှုကို
အားဆပးလျက်
ေီအုန်းများ
ခမှင့်တင်ခြင်း

ခပုလုပ်သည် ေီအုန်း နှင့် အဓိက
ဆဂဟစနစ်များ ေက်
လက်ထိန်းသိမ်းမှု ခမှင့်
တင်ရန် ဆဒသေိုင်ရာ
ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ
ေီအုန်းအစီအစဉ်ကို
ခပုစုရးေွဲပါ။

ရုပ်ကကင်းဆလာင်စာများ စသည်တန
ို့ ှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ စားအုံးေီအသုံးခပု
ခြင်းသည် စီးပွားဆရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အြွင့်အလမ်းများ၊
စွမ်းအင်ပိုမိလ
ု ုံပြုံမှု၊ ဂျအိ
ီ တ်ြျ်ဂျ ီ GHG ထုတ်လတ
ွှ ်မှုများကို ဆလျာ့ြျရန်
အြွင့်အလမ်းများကို အဆထာက်အကူခပုသည်။ သို့ဆသာ် စားအုန်းေီ
မဟာဗျူဟာသည် ကာဗွန်သိုဆလှာင်ထားမှုများကို မည်သို့ ထိန်းသိမ်း
ဆစာင့်ဆရှာက်ရန်၊ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲနှင့် ဆဂဟစနစ်များအဆပါ် ေိုးကျုးိ
သက်ဆရာက်မှုများကို မည်သို့ ဆရှာင်ရှားရန်၊ ဆခမေီလွှာအဆခြအဆန
မည်သို့ တိုးတက်ဆကာင်းမွန်ရန်နှင့် အတန်းအစားဆလျာ့ကျခြင်းကို
မည်သို့ နည်းပါးဆစရန်၊ ဆရအသုံးြျမှု မည်သို့ အဆကာင်းေုံးခေစ်ရန်နှင့်
ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ေုံးရှုံးခြင်း မည်သို့ ဆလျာ့နည်းဆစရန်၊ ဆဒသြံ၊
ဆကျးလက် နှင့် ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများ/အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ လူမှုဆရး၊
စီးပွားဆရး ေွံ့ခေ်ုးတိုးတက်ရန် မည်သို့ ပါဝင်ဆထာက်ပံ့ရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာ
လုံပြုံမှု မည်သို့ မထိြိုက်ဆစရန်၊ ဆခမယာအြွင့်အဆရးများ မည်သို့ မြျုးိ
ဆေါက်ဆစရန်၊ အခပင် အခြားကိစ္စများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ထို့ဆ ကာင့် ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ စားအုန်းေီကုန်ထုတ်လု််ငန်း ေွံ့ပေိုး
လာဆစရန် မူဝါဒများနှင့် နည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စံနမူနာခြရလေ်စစ်တဆးဇယား - တလ့ကျင့်ြန်း ၆၊ တမးြွန်း ၃ နှင့် ၄
မူဝါေတရွးြျယ်စရာ/

အခြားနည်းလမ်းများ

ဝင် ပါြ်များ နှင့် ဆြ်စပ်ပတ်သြ်သူများ

ြစ္စည်းကိရိယာများ/
နည်းလမ်းများ
အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသားအဆင့်တအာက် မူဝါေများ
အီးအက်စ် ES ကို

အရဝပ်အဒသမျေားနှင့် သစ်အတာမျေား

အင်ေဲဖွံ့ဖဖိုး တိုး

ိန်းသိမ်းရန်ေတွက်

တက်မှုအစီအစဉ်

ပန်းတိုင်မျေားကို စုစည်းပါ။

စီရင်စု နှင့် ခပည်အ

ာင်စုေစိုးရ။

ဆရဝပ်ဆဒသများ နှင့် သစ်ဆတာများ ထိန်းသိမ်းဆစာင့်
ဆရှာက်ခြင်းတွင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုကို ထည့်သွင်းထားသည့်

အတွင်း ပါင်းစပ်

ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်ဆသာ ေီအုန်းစီမံကိန်း ေွံ့ပေိုးတိုး

ထည့်သွင်းပါ

တက်မှုကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ခပည်ဆထာင်စုအစိုးရကို
ေွဲဆောင်ရန် စားအုန်းေီြျက်စက်ရုံ လိုင်စင်ထုတ်
ဆပးခြင်း လုပ်ပိုင်ြွင့်ကို စီရင်စုက အသုံးခပုနိုင်သည်။

ကာကွယဧ
် ရိယာ

ေဓိကကျေအသာအနရာမျေား (ကမ်းရိုး

ေိမ်နီးနားြေျေင်းစီရင်စုမျေားနှင့် လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ပါ။

များ တည်တ

တန်းအရတိမ်အဒသမျေား၊ အရအဝအရလဲ

အဓိကကျဆသာ သစ်ဆတာ နယ်ဆခမကကီးများတွင်

အဒသမျေား) တွင် ကာကွယဧ
် ရိယာမျေား

ကာကွယဧ
် ရိယာများ ထူဆထာင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်း

ာင်ပါ၊

တတာင့်တင်းြိုင်မာ
လာတစပါ

ူအ

ာင်ပါ။ ကာကွယဧ
် ရိယာခပင်ပရှိ

ကျင်ဝန်ကကီးဌာန နှင့် စိုက်ပျုးဆရး
ိ
ဝန်ကကီးဌာန (တာဝန်ရှိ

ဆခပာင်းလဲမှုခေစ်ဆစသည့် အဆ ကာင်း

သစ်ဆတာဌာန) တိန
ု့ ှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဆဒသြံ

များကို အသိအမှတ်ခပုပပီး ဘဏ္ဍာဆရး

များကို ထည့်သွင်းပါ။ အေင့်အတန်းကျဆနဆသာ

ေိုင်ရာ ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်မှုကို

သစ်ဆတာဧရိယာများကို ဌာဆနသစ်မျုးစိ
ိ တ်များခေင့်

ဆသြျာဆစသည့် အခမယာရှုြေင်း

ခပန်လည်စိုက်ပျုးခြင်
ိ
း နှင့်/သို့မဟုတ် ထိုးဆေါက်ခပန့်ပွား

ြေျေဉ်းကပ်နည်းကို ေသုံးခပုပါ။ ေွံ့ပေိုးမှု

လာဆသာ တိုင်းခြားမျုးစိ
ိ တ်များကို နှုတ်ပယ်ပစ်ခြင်းခေင့်

ဆောင်ရွက်သူများ ပိုင်ေိုင်ထားပပီး

သစ်ဆတာကကိုးဝိုင်း အတွင်းရှိ ဥပက္ခာခပုထားသည့်ဇုံများ

ခေစ်သည့် ဆခမယာများအတွက်၊ ဤ

ထိန်းသိမ်းဆစာင့် ဆရှာက်ခြင်းအေင့် တိုးတက်ဆကာင်း

နည်းသည် နိုင်ငံဆတာ်အေွဲ့အစည်း

မွန်ဆစခြင်းကဲ့သို့ဆသာ နည်းလမ်းများအတွက် ပုဂ္ဂလိက

များအတွက် အကုန်အကျများလွန်း

ကဏ္ဍကို ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပါ။

နိုင်ဆ ကာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ဌာတနတိုင်းရင်းသား

ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေား၏

ခပည်အ

ာင်စုေစိုးရ နှင့် FIPB တိေ
ု့ ကကား ညှိနှိုင်းအဆွး

များ၏ ြိုင်နက်များ

ဧရိယာမျေား ေဆုံးသတ် စည်းသတ်

အနွးခြေင်းမျေားကို ဆက်လက်အဆာင်ရွက်ပါ။ နယ်အခမစည်း

ကိုစည်းသတ်ြိုင်း

ပိုင်းခြေားသတ်မှတ်ခြေင်း နှင့် ေကာ

သတ်ပိုင်းခြေားသတ်မှတ်ခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှ့တိုး

ခြားသတ်မှတ်ခြင်း

ေကွယ်အပးခြေင်း။

အဆာင်ရွက်ရန် ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေား၊ ေလှူရှင်ေဖွဲ့ေစည်း
မျေားနှင့် အဆာင်ရွက်ပါ။

စီးြွားတရး နှင့် ဘဏ္ာတရး မက်လုံးများ
မ

ိန်းြျုြ်နိုင်တသာ

ယြုအြါ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ေီအုန်း နှစ်

မဟာဗျူဟာ နှင့် ခေန့်ဆဝခြင်းအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို

တ

ာက်ြံ့တငွများကို

မျုးစလု
ိ
ံးကို ဆငွဆ ကးဆထာက်ပံ့ထား

စိုက်ပျုးဆရးဝန်
ိ
ကကီးဌာန၊ ပါဒု PADU၊ ပတ်ဝန်းကျေင်

သည်။ ေီအုန်းဆငွဆ ကး အဆထာက်

ဝန်ကကီးဌာန၊ ခပည်သူ့လုပ်ငန်းဝန်ကကီးဌာနတို့နှင့်

အပံ့များကို ေီအုန်းနည်းပညာသို့

ေတူတကွ စီစဉ်ဆရးေွဲပါ။

တလျာ့ြျပါ

ကန့်သတ်ဆပးပါ။ ၎င်းသည်
အီးအက်စ် ES ကို ထိြိုက်ပျက်စီး
ဆစခြင်း နည်းပါးဆစသည်။ ဆရလွှမ်း
မိုးမှု ကာကွယခ် ြင်းနှင့် ဆရအဆရည်
အဆသွး တိုးတက်ရန် စိုက်ပျုးဆရး
ိ
အမဆတာ်ဆ ကးများကို ဆရရှည်တည်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

တံ့နိုင်ဆသာ ဆခမယာအသုံးြျပုံစံများ
သို့ ဆခပာင်းပါ။
ထိန်းညှိခြင်းနှင့်

သစ်ဆတာဆခမပိုင်ရှင်များ၊ ဆရဝပ်ဆဒသ

စီရင်စုအစိုးရ (PADU) နှင့် ဆရကုမ္ပဏီတို့သည်

ယဉ်ဆကျးမှု ဓဆလ့

များနှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဆရဝပ်ဆဒသ

ဆရအသုံးခပုမှုအတွက် အြဆ ကးဆငွဆကာက်ြံခြင်း

ထုံးစံဝန်ဆောင်မှု

များကို ဆပးရန် စီရင်စုအြွန်ရန်ပုံဆငွ

ခေစ်နိုင်ဆခြကို စီရင်စုအစိုးရ (ပါဒု PADU)နှင့်

များ ေက်လက်

၏ ရာြိုင်နှုန်းတစ်ြုကို ြွဲဆဝြျထားပါ။

ဆရကုမ္ပဏီတ့ို ဆေွးဆနွးရမည်ခေစ်သည်။

ထိန်းသိမ်းထားရန်

မည်သူဆတွက အြွန်ဆငွဆပးဆောင်

အဓိကဧရိယာများကို သတ် မှတ်ရန်

အတွက် အြွန်ဆငွ

ဆနဆ ကာင်း ေုံးခေတ်ရန်လိုသည် -

သုဆတသနအေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။

များနှင့် အများပိုင်

ဆရသန့်စင်ခြင်း နှင့် ဆရလွှမ်းမိုးမှု ကာ

ဆခမအသုံးြျမှုပုံစံများ၊ နစ်နာဆ ကးဆပးခြင်း စသည်တက
ို့ ို

ရန်ပုံဆငွများကို

ကွယခ် ြင်းမှ အကျုးြံ
ိ စားဆနရသူများ

သဆဘာတူညီရန် ဆခမပိုင်ရှင်များနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။

အသုံးခပုပါ

သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအေင့် ဆလျာ့

နည်းပညာအဆထာက်အကူ နှင့် ရန်ပုံဆငွအတွက် အလှူ

ကျဆစသည့်ဆောင်ရွက်မှုများကို ခပု

ရှင်အေွဲ့အစည်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် အဲန်ဂျအိ
ီ ုများနှင့်

လုပ်ဆနသူများ။ စားအုန်းေီဆရာင်းြျ

ဆောင်ရွက်ပါ။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းကို မည်သူက

ခြင်းများ သို့မဟုတ် ခပည်ပတင်ပို့ခြင်း

ဆစာင့် ကပ် ကည့်ရှုရမည်ကို ရှင်းလင်းပါဆစ။ ရန်ပုံဆငွ

များကို အြွန်ဆကာင်ြံခြင်းသည်

အသုံးခပုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အများကိုအသိဆပးခြင်းခေင့်

ခေစ်နိုင်ဆခြ တစ်ရပ်ခေစ်သည်။

တာဝန်ြံမှုကို ပံ့ပိုးပါ။

နိုက်ထရိုဂျင်

ဓါတ်ဆခမဩဇာ နှင့် ပိုးသတ်ဆေး

စိုက်ပျုးဆရးဝန်
ိ
ကကီးဌာန၊ ပါဒု PADU (ပို၍တိကျစွာ -

သို့မဟုတ်

အသုံးခပုမှု စီမံြန့်ြွဲမှု သို့မဟုတ်

တိုးြျဲ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု) သည် ကန့်သတ်ြျက်များ

ဆေါ့စေရပ် ကဲ့သို့

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းခပုခပင်ခြင်းအတွက်။

သတ်မှတ်ရန် နှင့် ဆတာင်သူလယ်သမားများကို ဓါတ်ဆခမ

ဆသာ ညစ်ညမ်း

သို့ဆသာ် - ဆရတွက်ရန်နှင့် ဆစာင့်

ဩဇာများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ အသုံးခပုမှုတွင် ကူညီရန်

ပစ္စည်းများ စီမံြန့်ြွဲ

ကည့်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်များ လိုအပ်

လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်ဆသာနည်းလမ်းခေင့် ဓါတုပစ္စည်း

ခြင်းအတွက်

ပပီး စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်

များသုံးစွဲရာတွင် ဆတာင်သူလယ်သမားများအား ကူညီ

ကန့်သတ်ြျက်များ

ဥပဆဒခပုရန်မူဆဘာင် လိုအပ်သည်။

ရန် အဲန်ဂျအိ
ီ ုများနှင့်ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ သင့်ဆလျာ်

ကို သတ်မှတ်ပပီး

ဆသာကန့်သတ်ြျက်ြျမှတ်ရန် သုဆတသနအေွဲ့အစည်း

ကုန်သွယ်ဆရးစနစ်

များနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ အလှူရှင်အေွဲ့အစည်းများနှင့်

များကို ထူဆထာင်ပါ

အဲန်ဂျအိ
ီ ုများက တိုးြျဲ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်
စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးဆပးနိုင်သည်။

ထုတ်ကုန်များ

ဆရရှည်တည့်တံ့နိုင်ဆသာ စိုက်ပျုးဆရး
ိ

အကယ်၍ အသုံးခပုနိုင်ရန်အစီအစဉ် မရရှိပါက - ဆမွစား

အဆပါ်ဝယ်လုိအား

နှင့်/သို့မဟုတ် စားအုန်းေီထုတ်လုပ်

ယူနိုင်သည့် တူညီဆသာအစီအစဉ်များ ဆဒသအတွင်းတွင်

နှင့် အီးအက်စ် ES

မှုကို အတည်ခပုဆပးနိုင်ရန်အတွက်

ရှိ၊ မရှိ ကည့်ပါ။ အမျုးသား
ိ
သို့မဟုတ် ဆဒသေိုင်ရာ

ကို ထိန်းသိမ်း

အစီအစဉ်သည် အသုံးဝင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ

ြျဉ်းကပ်နည်း တိုးတက်ေွံ့ပေိုးဆစခြင်းတွင် ဦးဆောင်ရန်

ဆစာင့်ဆရှာက်သည့်

ကိုသိရှိရန် စစ်ဆေးပါ။ စီရင်စုသည်

အဲန်ဂျအိ
ီ ုများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ခေစ်နိုင်

ဝန်ဆောင်မှုများကို

၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ဝယ်ယူခေည့်တင်းမှု

ပါသည်။ အတည်ခပုြျက်လက်မှတ်ထုတ်ဆပးခြင်း အစီ

အာရုံစိုက်ရန်

မူဝါဒကို ြျမှတ်ခြင်းခေင့် အသုံးခပုမှုကို

အစဉ်ခမှင့်တင်ရန် စိုက်ပျုးဆရးအေွ
ိ
ဲ့များနှင့် အတူတကွ

ဝယ်ယူခေည့်တင်းမှု

ခမှင့်တင်နိုင်သည်။

ဆောင်ရွက်ပါ။ စိတ်ဝင်စားဆသာ ဆတာင်သူလယ်သမား

မူဝါဒများကို

များကို ဆထာက်ပံ့ကူညီပါ။ (အဲန်ဂျအိ
ီ ုများ၊ အလှူရှင်

အသုံးခပုပါ

အေွဲ့များ၊ တိုးြျဲ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု)။

ဇီ၀မျုးကွ
ိ ဲများ

ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်သည့် အခြားဆသာ

လူမှုေသိုင်းေဝိုင်းေအ

ေုံးရှုံးခြင်း၏

အသက်ဆမွဝမ်းဆကျာင်းများဆထာက်

အရးဆွဲရန်ေတွက် အဲန်ဂျအိ
ီ ုများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

အဆခြြံအဆ ကာင်း

ပံ့ရန် သူတို့၏အသက်ဆမွးဝမ်း

(စီအက်စ်အာရ် CSR၊ ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲြေုနှိမ်ခြေင်းမျေား)၊ နှင့်

တရားများကို

ဆကျာင်းလိုအပ်ြျက်များကို သိရှိ

ေလှူရှင်ေဖွဲ့ေစည်းမျေားနှင့် ေတူတကွ အဆာင်ရွက်ပါ။

အဆ ကာင်း ကား

တင်ခပရန်အတွက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း

တင်ခပပါ

များနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ ဤသို့ခေင့်
ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်ခြင်း မရှိသည့်
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ာက်ေပံ့စီမံကိန်းမျေား

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

လုပ်ဆောင်မှုများကို ရပ်တံ့ဆစသည်
သို့မဟုတ် ဆလျာ့နည်းဆစသည်။
ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ

လိုအပ်ဆနဆသာ အစားထိးု ခြင်းခေင့်

တာဝန်ရှိ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက

ြုနှိမ်ခြင်းအစီအစဉ်

သစ်ဆတာများနှင့် ဆရဝပ်ဆဒသများ၊

ကုမ္ပဏီများ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ အ ကား

များကို တ

က ဆထာက်ပံ့ထားဆသာ အလုံးစုံ

သဆဘာတူညီမှု။ ဥပဆဒမူဆဘာင် လိုအပ်သည်။

ာက်ြံ့ြါ

ဝန်ဆောင်မှုများ ေက်လက်ထိန်း
သိမ်းထားခြင်းနည်းလမ်းကို ေွံ့ပေိုး
တိုးတက်ဆရးဆောင်ရွက်သူများခေင့်
ဆထာက်ပံ့ပါ။ ဥပမာ၊ ဆရဝပ်ဆဒသကို
ေျက်ေီးပစ်သည့် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရး
ဆောင်ရွက်သူများကို အခြားတစ်ဆန
ရာတွင်ရှိ ထိြိုက်လွယ်ဆသာ ဆရဝပ်
ဆဒသအားကာကွယ်ရန် ဆငွဆပး
ဆစခြင်းခေင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကို
ြုနှိမ်ဆောင်ရွက်ြွင့်ခပုသည့်
ဆရဝပ်ဆဒသဘဏ် အစီအစဉ်များ။
ပီအးီ အက်စ် PES

ေက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်

အစီအစဉ်အတွက်

ဆသာ အဆရးကကီးသည့် အီးအက်စ်ES

အြွင့်အလမ်းများကို

(ဥပမာ၊ ဆရဆထာက်ပံ့ဆပးမှု)၊ ဆရာင်း

စူးစမ်းဆေါ်ထုတ်ပါ

ြျလာနိုင်သူများ (ဥပမာ၊ ဆတာင်သူ

အသုံးခပုပုံ၊ ဆလျှာက်လွှာကို ကည့်ပါ။

လယ်သမားများ၊ ဌာဆနတိုင်းရင်းသား
များ)၊ ဝယ်ယူသူများ (ဥပမာ၊ ေီအုန်း
ကုမ္ပဏီ၊ ဆရတွင်စိုက်ပျုးဆမွ
ိ းခမူဆရး
ထုတ်လပ
ု ်သူများ)၊ နှင့် သဆဘာတူညီ
မှု နှင့် ဆစာင့် ကည့်ခြင်းစနစ် ထူ
ဆထာင်ရန်အတွက် အေွဲ့အစည်းများ
(ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၊
အလှူရှင်အေွဲ့အစည်းများ၊ အဲန်ဂျအိ
ီ ု
များ) ကိုြွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
ကဏ္ဍမူဝါဒများ
အက်စ်အီးဆအ

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေိုခပုမှုများ မှီြို

များတွင် အီးအက်စ်

ဆနရသည့် အီးအက်စ် ES အဆပါ်

ကိုထည့်သွင်းပါ

ထိြိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ဆခြများကို နားလည်

စီရင်စု နှင့်/သို့မဟုတ် နိုင်ငံဆတာ်အစိုးရ။

ဆ ကာင်းအဆ ကာင်း ကားပါ။
သက်ဆရာက်မှုများကို ဆလျာ့ြျရန်နှင့်
ထိန်းညှိခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများတွင်
ရင်းနှီးခမှုပ်နှံရန် အြွင့်အလမ်းများကို
သတ်မှတ်ပါ။ ဥပမာ၊ စိုက်ပျုးဆရး
ိ
ကဏ္ဍ၏ ေီအုန်း စိုက်ပျုးဆရးသိ
ိ
ု့
ဆခပာင်းလဲခြင်းအတွက်
အက်စ်အီးဆအ ခပုလုပ်ပါ။
ြွင့်ခပုမိန့်များ

အားလုံဆသာ စီးပွားဆရးသစ်ထုတ်

စိုက်ပျုးဆရး
ိ
ဝန်ကကီးဌာန၊ စီမံကိန်းဝန်ကကီးဌာန၊

သို့မဟုတ်

လုပ်မှုများအား ြျမှတ်ထားဆသာ

ေီအုန်းကုမ္ပဏီ၊ သစ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတို့ နှင့်

လုပ်ပိုင်ြွင့်များ

သစ်ဆတာလုပ်ပိုင်ြွင့်များဆအာက်

ဌာဆနလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအ ကား သဆဘာတူညီမှု
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ြျထားဆပးရာတွင်

တွင် စည်းကမ်းလိုက်နာဆစသည်ကို

အဆကာင်းေုံး

ဆသြျာရန် ခပုလုပ်ပါ။ လုပ်ပိုင်ြွင့်

ဆဂဟစနစ်

ဆနရာြျထားခြင်း၊ သစ်ဆတာအြွန်

စီမံြန့်ြွဲမှု

များကို ဆဒသတွင်း ခေန့်ဆဝခြင်း၊

ကျင့်စဉ်များ

သစ်ဆတာစီမံြန့်ြွဲမှု အစီအစဉ်များ

လိုအပ်သည်

အတွက် တင်သွင်းခြင်းနှင့် ြွင့်ခပုြျက်
ရရှိရန်် လိုအပ်ြျက်များအတွက်
စည်းကမ်းြျက်များကို ခပုလုပ်ပါ။

ဦးစားဆပးအီးအက်စ်

ဆရဝပ်ဆဒသများကို ဝယ်ယူခြင်းထက်

ဤဧရိယာများအတွင်း ဆြါင်းပုံခေတ်ခြင်းကို

ES (ဥပမာ၊ အဏ္ဏဝါ

အကုန်အကျ သက်သာဆစသည်။

ဆရှာင်ရှားရန် တာဝန်ရှိအစိုးရဌာနအေွဲ့အစည်းများ၊

ဆဒသအပိုင်းအခြား

ခမစ်ကမ်းပါးများနှင့် အဓိက ဆရဝပ်

အိမ်နီးနားြျင်း စီရင်စုများ၊ ဆခမပိုင်ရှင်များ၊

အလိုက် ဆနရာ

ဆဒသများကို သီးနှံစိုက်ပျုးခြင်
ိ
း နှင့်

ဆခမအသုံးခပုသူများ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့်

သတ်မှတ်ခြင်း

ပုစွန်ထုတလ
် ုပ်ခြင်းတို့မရှိဘဲ အသုံးခပု

လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ဇုန်ြွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို

အစီအစဉ်) အတွက်

နိုင်သည်။ အပန်းဆခေအနားယူခြင်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ခေင့် ခပုလုပ်ရမည်

ဆနရာရရှိနိုင်ရန်

ကဲ့သို့ဆသာ အသုံးခပုမှုများအတွက်

ခေစ်သည်။

ဇုန်ပိုင်းခြားခြင်း

ဇုန်ြွဲခြားခြင်းခပုသည်။ ဥပဆဒ

သို့မဟုတ်

မူဆဘာင်ရှိဆနရန် နှင့် ဇုန်ြွဲခြားခြင်း

လွတ်ပငိမ်းြျမ်းသာ

အသုံးခပုရန် မျှတဆသာ နိုင်ငံဆရး

ြွင့်ဆနရာများကို

ေိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တ့ိုအတွက် လိုအပ်

အသုံးခပုပါ

ြျက်။ ဆပျာက်ေုံးသွာဆသာ ဝင်ဆငွ
အတွက် ကာမိဆစရန် လူမှုအသိုင်း
အဝိုင်းများအတွက် ဆရရှည်တည်တံ့
နိုင်ဆသာ စီးပွားဆရးပဏာမဆခြလှမ်း
များကို ဆထာက်ပံ့ပါ။

သဘာဝ

အများအားခေင့် ကာဗွန်သိုဆလှာင်မှု

ဌာဆနအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ဆခမယာအသုံးခပုသူ

ဆဘးအန္တရာယ်

နှင့် အပန်းဆခေအနားယူခြင်း

များ၊ တာဝန်ရှိ အစိုးရဌာနအေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆောင်

သို့မဟုတ်

ကဲ့သို့ဆသာ ပူးတွဲအကျုးြံ
ိ စားရမှု

ရွက်ပါ။ ဆစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ နှင့် ေက်လက်ထိန်းသိမ်းမှု

အဆောက်အအုံ

များကိုဆပးသည်။ ဆရခပုခပင်မှုစက်ရုံ

တိအ
ု့ တွက် တာဝန်ရှိ ဌာန၊ အေွဲ့အစည်းကို သတ်မှတ်ပါ။

ဆောက်လုပ်ရန်

အတွက် ဆထာက်ပံ့ဆငွ ပမာဏ နှင့်

သုဆတသနအေွဲ့အစည်းများ၊ အဲန်ဂျအိ
ီ ုများ၊ အလှူရှင်

ဆရစစ်စနစ်

အရင်းအခမစ် တိက
ု့ ို ကည့်ပါ။

အေွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ကဲ့သို့ဆသာ

ကုန်ကျစရိတ်/အကျုးြံ
ိ စားြွင့်

လိုအပ်နိုင်သည်။

ဆဂဟစနစ်

ြွဲခြမ်းစိတ်ခောဆလ့လာခြင်းသည်

ဝန်ဆောင်များ

အလားတူဝန်ဆောင်မှုများဆပးရန်

ထိန်းညှိခြင်းကို

ဆဂဟစနစ်များတွင်ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများ

အသုံးခပုပါ။

နှင့် မည်သို့ နှိုင်းယှဉ် ကည့်နိုင်သည်ကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

အဆကာင်းေုံး

စိုက်ပျုးဆမွ
ိ းခမူဆနဆသာ သို့မဟုတ်

စိုက်ပျေုးအရးဝန်
ိ
ကကီးဌာနသည် စိုက်ပျေုးအရးခြေံ
ိ
မျေားကို

စီမံြန့်ြွဲမှု

ထုတ်ယူဆနဆသာ သစ်၊ ငါး သို့မဟုတ်

အော်ဂဲနစ်လက်မှတ်

ကျင့်စဉ်များကို

ဆကာက်ပဲသီးနှံများအား အဆကာင်း

ပုစွန်ကုမဏ
္ပ ီမျေား နှင့် ငါးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို

အားဆပးသည့်

ေုံးစီမံြန့်ြွဲမှုကျင့်စဉ်များနှင့် ပတ်

ငါးနှင့်သဟဇာတကျဆသာ စီမံြန့်ြွဲမှုကျင့်စဉ်များ

အသိအမှတ်ခပု

သက်၍ သင်ယူရန်လမ်းဆ ကာင်းကို

အတွက် လက်မှတ်ထုတ်ဆပး နိုင်သည်။ သစ်ဆတာ

လက်မှတ်ထုတ်ဆပး

ဆပးပါ။ စားသုံးသူများကို

ကကီး ကပ်အပ
ု ်ြျုပ်မှုဆကာင်စီသည် ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ

သည့် အစီအစဉ်ကို

အဆ ကာင်း ကားရန် လိုအပ်သည်။

သစ်ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်များအတွက် လက်မှတ်

ထူဆထာင်ပါ။

ုတ်အပးခြေင်းစနစ်ခဖင့် ပံ့ပိုးနိုင်ဖပီး

ထုတ်ဆပးနိင
ု ်သည်။ ခမင်သာပပီး သိပ္ပံနည်းကျ ြိုင်မာဆသာ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

စံနှုန်းများ ခေစ်ဆပါ်လာရန် သုဆတသနအေွဲ့အစည်းများ
နှင့်ဆောင်ရွက်ပါ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ထုတ်ဆပး ဆသာ
အေွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွဆောင်ရွက်ပါ။
ပညာဆပး သို့မဟုတ်

အီးအက်စ် ES ထိန်းသိမ်းထားသူများ

ပါဒု PADU (တိုးြျဲ့ဝန်ဆောင်မှု) အတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်

တိုးြျဲ့ခြင်းအစီ

အား အသိပညာဆပးပပီး ပါဝင်ဆောင်

တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အလှူရှင်အေွဲ့အစည်းများ

အစဉ်များနှင့်

ရွက်ခြင်းအတွက် မက်လုံးများဆပးပါ။

နှင့်/သို့မဟုတ် အဲန်ဂျအိ
ီ ုများနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။ ပါဒု

ဆကာင်းမွန်ဆသာ

ဥပမာ၊ ဆခမဩဇာများနှင့် ပိုးသတ်

PADU သည် အတာင်သူလယ်သမားမျေားနှင့် အဆာင်ရွက်

ကျင့်စဉ်များကို

ဆေးများကို အသုံးခပ၍ ဆတာင်သူ

မည်ခဖစ်သည်။ ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားက သတင်းေြေျေက်ေလက်

မိတ်ေက်ပါ။

လယ်သမားများအား ညစ်ညမ်းခြင်း

နှင့် နည်းစနစ်မျေားကို ခဖန့်အဝရာတွင် ကူညီအပးနိုင်သည်။

နှင့် တိုက်စားမှု ထိန်းြျုပ်ရန်အတွက်
ပညာဆပးပါ။
ဝန်ဆောင်မှုများ

အန္တရာယ်ခေစ်ဆစဆသာ ပစ္စည်းများကို

စီရင်စု နှင့် နိုင်ငံဆတာ်အစိုးရ - စိုက်ပျုးဆရးဝန်
ိ
ကကီးဌာန

အဆပါ်တွင် မှီြိုမှု နှင့်

ဆရှာင် ကဉ်ခြင်း သို့မဟုတ်

နှင့် ပါဒု PADU တို့ အစီအစဉ်ဆပါ်တွင် သဆဘာတူညီရန်။

သက်ဆရာက်မှု

ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုထိဆရာက်စွာ

အဆကာင်းေုံးကျင့်စဉ်များကို ြွဲခြားသတ်မှတ်ရန်

ဆလျာ့နည်းဆစသည့်

အသုံးခပုခြင်းခေင့် အီးအက်စ် ES

သုဆတသနအေွဲ့အစည်းများ၊ အဲန်ဂျအိ
ီ ုများ နှင့်

ထုတ်ကုန်နှင့်

အေင့်အတန်း ဆလျာ့ကျဆစခြင်းကို

ဆောင်ရွက်ပါ။ ဆငွဆ ကးရံပုံဆငွ ဆထာက်ပံ့ရန်အတွက်

နည်းစနစ်များ

ဆလျာ့ြျပါ။

ပုဂလ
္ဂ ိကကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပါ။

အသုံးခပုရန်နှင့်

သူတ့၏
ို သာယာဝဆခပာဆရး နှင့်

တာဝန်ရှိ စီရင်စုေိုင်ရာ အေွဲ့အစည်းများ နှင့်

စီမံြန့်ြွဲရန်

အသက်ဆမွးမှုအတွက် ES ေအပါ်မှီြေို

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ/ရိုးရာအာဏာပိုင်များ၏

ဌာဆနလူမှုအသိုင်း

အနရအသာ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ

ကိုယ်စားလှယ်များအ ကား ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှု။

အဝိုင်း ရပိုင်ြွင့်

၏ ပါဝင်မှုကို ဆသြျားပါဆစ။ စိတ်ပါ

အမျုးသမီ
ိ
းများနှင့် ေင်းရဲြျု့တဲ
ိ ့သူများ ပါဝင်ဆနဆ ကာင်း

များကို ရှင်းလင်းပါ

ဝင်စားဆသာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ

ဆသြျာပါဆစ။ စီအီးအာရ်များ CERs ထူဆထာင်မှုအတွက်

သို့မဟုတ်

နှင့် အစုအေွဲ့ပိုင် ဆဂဟဆဗဒေိုင်ရာ

အဲန်ဂျအိ
ီ ုများ၏ အဆထာက်အပံ့ကို အသုံးခပုပါ။

ြိုင်မာပါဆစ။

ကကိုးဝိုင်းများ (စီအီးအာရ် CER)

အသုံးခပုမှုကို
ေွံ့ပေိုးဆစပပီး
အားဆပးပါ။
အုြ်ြျုြ်မှု

နှင့်/သို့မဟုတ် ကာကွယဧ
် ရိယာ
နယ်ဆခမများအတွက် ပူးဆပါင်းစီမံ
ြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်များ ထူဆထာင်ပါ။
ES အတွက်

အီးအက်စ် ES အဆခြအဆနနှင့်

အီးအက်စ် ES အဆခြအဆနအစီရင်ြံစာများ အသုံးခပုမှု

ပုဂလ
္ဂ ိကနှင့်

ပတ်သက်သည့် သတင်းအြျက်

စတင်ရန် တာဝန်ရှိ စီရင်စုနှင့် နိုင်ငံဆတာ် အေွဲ့အစည်း

အများခပည်သူကဏ္ဍ

အလက် ဆထာက်ပံ့ရန်နှင့် ကျင့်စဉ်

များနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။ သုဆတသနအေွဲ့အစည်းများ

ေွံ့ပေိုးဆစပပီး

များကို မည်သည့်ဆနရာတွင် ဆခပာင်း

အကူအညီခေင့် အညွှန်းများ သတ်မှတ်ပါ။ အများခပည်သူ

အသုံးခပုပါ။

လဲရန်လိုအပ်သည်တိက
ု့ ို ခပသရန်

ပညာဆပးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အဲန်ဂျအိ
ီ ုများကို

ဆရဝပ်ဆဒသနှင့် သစ်ဆတာ ထိန်းသိမ်း

အဆခြြံအခေစ် အသုံးခပုရန် အားဆပးပါ။

ဆစာင့်ဆရှာက်ခြင်း အများေိုင်ရာ
အညွှန်းများ ဆေါ်ထုတ်ပါ။
ဌာဆနမှ နိုင်ငံဆတာ်

အခြားအေွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်း

အေင့်ထိ အစိုးရ

အေွဲ့ ေွဲ့စည်းတည်ဆထာင်ပါ။ ဆရဝပ်

အေင့်များအားလုံး

ဆဒသများ ဆခမပုံဆရးေွဲရန် ဆရ အေွဲ့

တွင် ဆောင်ရွက်ရန်

အစည်းနှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပပီး၊

လုပ်ငန်းစဉ်ကို

သစ်၊ ဆရနှင့် ဆခမဩဇာအသုံးခပုမှု တို့
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တာဝန်ရှိ နိုင်ငံ၊ စီရင်စု နှင့် ဆဒသန္တရ အေွဲ့များ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

ထူဆထာင်ပါ။

အတွက် ပို၍ထိဆရာက်ဆသာ နည်း
ပညာ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရန် စိုက်ပျုးဆရး
ိ
အေွဲ့အစည်းနှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်
ရွက်ပါ။

ဘြူးလ် တားေီး

နယ်စပ်ခေတ်ဆကျာ် ပတ်ဝန်းကျင်

နိုင်ငံခြားဆရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ စိုက်ပျုးဆရး
ိ

သန္တာဆကျာက်တန်း

ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျား ကိုင်တွယ်ဆောင်

ဝန်ကကီးဌာနများ။ မာရီဘာ၊ ဘီကူလဲ နှင့် ဘြူးလ် စီရင်စု

ဆဂဟဆဒသကကီး

ရွက်ရန် နိုင်ငံတကာ၊ ကဏ္ဍအလိုက်

ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဆရးအေွဲ့များ။

ဆကာ်မတီ ေွဲ့စည်း

ဆကာ်မတီ ေွဲ့စည်းတည်ဆထာင်ပါ။

တည်ဆထာင်ပါ။
အခြား
ေက်သွယ်ဆရးနှင့်

လူသားများ ဆကာင်ကျုးြျမ်
ိ
းသာ

ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့၊ ဆကျာင်းများ၊ ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ၊

အများခပည်သူ

အတွက် ကျန်းမာဆသာ ဆဂဟစနစ်

အမျုးသားအေင့
ိ
် အဲန်ဂျအိ
ီ ု

အသိအခမင်

များ၏ အဆရးကကီးပုံကို အသိအခမင်

လှုပ်ရှားမှု

ခမှင့်တင်ပါ၊ သတင်းဆပးပါ။

သဘာဝအဆခြြံ

ခပည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ြရီးသွား

ပတ်ဝန်းကျင်အေွဲ့၊ ြရီးသွားလာဆရးနှင့်

ြရီးသွားလာဆရး၊

လာဆရးအတွက် မက်လုံးများ

အပန်းဆခေအနားယူခြင်းအေွဲ့၊ အမျုးသားအေင့
ိ
်

လှုပ်ရှားမှု၊

ေန်တီးပါ။ ဆေးကွက်တင်

ြရီးသွားလာဆရး စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူများ

အထူးအြွန်တ့က
ို ို

မဟာဗျူဟာ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ရန်

ခမှင့်တင်ပါ

“အမှတ်တေ
ံ ိပ်” ေန်တီးပါ။

တိုင်းဆဒသကကီး

ဥပမာ၊ ဟန်ကု တွင်ရှိဆေးကွက်နှင့်

စီရင်စု စိုက်ပျေုးအရးဖွ
ိ
ံ့ဖဖိုးတိုးတက်အရးေဖွဲ့၊

ထုတ်ကုန်များ

စတင်ပါ။ ဆဒသထွက်ကုန်များ နှင့်

ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍ၊ ဘြူးလ်

ခမှင့်တင်ပါ

ဆနာက်ြံသတင်းအြျက်အလက်ကို

ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများအေွဲ့ြျုပ်

(အဲန်အက်ေ်တီပီ

ကမ်းလှမ်းပါ။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

NFTP၊ အြေျောကလက်

ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ။

အမျုးသားအေင့
ိ
်

စသည်ခဖင့်)
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်(စ်)

၂.၁၀။ စံနမူနာခြ အစီအစဉ် ၃ ရက်။
အြျန်ိ
၉:၀၀
၉:၃၀

ဆန့ ၁
ေွင့်လှစ်ခြင်း နှင့် ကကိုေိုခြင်း
သင်တန်းသားများ မိတ်ေက်ခြင်း /
ဆမျှာလ
် င့်ြျက်များ တင်ခပခြင်း
သင်တန်းမိတ်ေက်

၁၀:၀၀

“ရည်မှန်းြေျေက်မျေား၊ နည်းစနစ်၊

သင်တန်းေစီေစဉ်နှင့်
အကာ်မတီမျေား”

၁၀:၃၀

ဆကာ်ေီသုံးဆောင်ြျန်ိ

၁၁:၀၀

အတခြြံအယူအဆများ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွ၊ဲ
တေဟစနစ်ြျဉ်းကြ်နည်း၊

၁၁:၃၀

တေဟစနစ်ဝန်တဆာင်မှုများ၊ TEEB
ြဏာမတခြလှမ်း နှင့် IES
ြျဉ်းကြ်နည်း

၁၂:၀၀
၁၂:၃၀

၁၄:၀၀
၁၄:၃၀
၁၅:၀၀
၁၅:၃၀

တင်ခပြေျေက်၊ အမးြေွန်းမျေား
အမးခမန်းခြေင်း နှင့်
ခပန်လည်အခဖကကားခြေင်းမျေား

ဆန့ ၂

ဆန့ ၃

တီဗွီ ဘြူးလ်
(အစတနာ့ဝန်

မ်းမျေား)

အီးအက်စ် အကဲခေတ်ခြင်း အီးအက်စ်၏ အဆခြအဆနများ နှင့်
အလားအလာများသတ်မှတ်ခြင်း

တင်ခပခြေင်း၊ အမးြေွန်းမျေားအမးခမန်းခြေင်း
နှင့် ခပန်လည်အခဖကကားခြေင်းမျေား
ဆကာ်ေီသုံးဆောင်
ဆလ့ကျင့်ြန်း ၃ “ေကဲခဖတ်ခြေင်း

ဆက်လက်အဆာင်ရွကခ် ြေင်း”
အေင့် ၃

ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း

၁၇:၃၀
၁၇:၃၀ ၁၈:၀၀

နည်းများကို မိတ်ေက်ခြင်း

တင်ခပခြေင်း၊ အမးြေွန်းမျေားအမးခမန်းခြေင်း
နှင့် ခပန်လည်အခဖကကားခြေင်းမျေား
ဆကာ်ေီသုံးဆောင်ြျန်ိ
ဆလ့ကျင့်ြန်း ၅ “ေင်ဒဲတွင်
စီးပွားအရးေရတန်ဖိုးသင့်ခြေင်းကို
ေသုံးခပုခြေင်း”
အေင့် ၅

ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း
ရလဒ်များတင်ခပခြင်း နှင့်
ဆေွးဆနွးခြင်း

မျေကန
် ှာစုံညီ

မျေကန
် ှာစုံညီ

ဆန့လည်စာ သုံးဆောင်ြျန်ိ

ဆန့လည်စာ သုံးဆောင်ြျန်ိ

ဆန့လည်စာ သုံးဆောင်ြျန်ိ

ဆလ့ကျင့်ြန်း ၁ -

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲစီမံအုပ်ြျုပ်မှု နှင့်

မူဝါေတရွးြျယ်စရာများ နှင့်

“ဘြေူးလ်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစခြေင်း”

အီးအက်စ် ES မိတ်ေက်

ဝင်ဆပါက်များ

အေင့် ၁

မျေကန
် ှာစုံညီ

တင်ခပခြေင်း၊ အမးြေွန်းမျေားအမးခမန်းခြေင်း
နှင့် ခပန်လည်အခဖကကားခြေင်းမျေား

တင်ခပခြေင်း၊ အမးြေွန်းမျေားအမးခမန်းခြေင်း
နှင့် ခပန်လည်အခဖကကားခြေင်းမျေား

ဆလ့ကျင့်ြန်း ၂ -

ဆလ့ကျင့်ြန်း ၄ - “ေဖွဲ့ေစည်းနှင့်

ဆလ့ကျင့်ြန်း ၆ -

“ဘဇတ်လမ်းစတင်ရာအနရာ” အေင့်

ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့ ုံးစံဆိုင်ရာ
နှိုင်းြေျေင့်ဆုံးခဖတ်ခြေင်း”

“ေပိုင်းေစမျေားကိုစုစည်းခြေင်း”

၁+၂

ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း

အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ခြင်း

ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း

ဆကာ်ေီသုံးဆောင်ြျန်ိ

ဆကာ်ေီသုံးဆောင်ြျန်ိ

ဆကာ်ေီသုံးဆောင်ြျန်ိ

ေက်လက်ဆောင်ရွကခ် ြင်း -

အေင့် ၅ + ၆

ရလဒ်များတင်ခပခြင်း နှင့်
ဆလ့ကျင့်ြန်း ၄
ေက်လက်ဆောင်ရွကခ် ြင်း -

ရလဒ်များတင်ခပခြင်း နှင့်

အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့်

ဆေွးဆနွးခြင်း

မျေကန
် ှာစုံညီဆေွးဆနွးခြင်း

မျေကန
် ှာစုံညီ

၁၇:၀၀ -

စီးပွားဆရးတန်ေိုးခေတ်ခြင်း

ဆေွးဆနွးခြင်း

အေွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း

၁၆:၃၀

မ်းမျေား)

ရလဒ်များတင်ခပခြင်း နှင့်

ဆလ့ကျင့်ြန်း ၂

၁၆:၀၀

တီဗွီ ဘြူးလ်
(အစတနာ့ဝန်

ဆေွးဆနွးခြင်း

မျေကန
် ှာစုံညီ
အကဲခေတ်ခြင်း၊
အကာက်ြေျေက်ြေျေခြေင်းမျေားနှင့်
ေပိတ်ေမှာစကားအခပာကကားခြေင်း

မျေကန
် ှာစုံညီ

ဆကာက်ြျက်ြျခြင်း နှင့်

ဆကာက်ြျက်ြျခြင်း နှင့်

အပိတ်အမှာစကားဆခပာ ကားခြင်း

အပိတ်အမှာစကားဆခပာ ကားခြင်း

မျေကန
် ှာစုံညီ

မျေကန
် ှာစုံညီ

ြူးတြါင်းစီမံြန့်ြွဲမှုတကာ်မတီ

ြူးတြါင်းစီမံြန့်ြွဲမှုတကာ်မတီ

(ေြေျေု့အသာ
ိ
သင်တန်းသားမျေား

(ေြေျေု့အသာ
ိ
သင်တန်းသားမျေား

ေတွကသ
် ာ)

ေတွကသ
် ာ)
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်တတွ့တလ့ကျင့်တဆာင်ရွက်ရွက်ခြင်း Blue Planning in
Practice (BPiP) – တေဟစနစ်အတခြခြု နှင့် ကမ်းရိးု တန်းအစီအစဉ်တရးဆွဲခြင်း နှင့်
စီမံြန့်ြမ
ွဲ ှု
၃.၁။ သင်ရိုးခြုံငုံသုံးသြ်ြျက်
အတ ကာင်းခြြျက်
ကျန်းမာပပီး၊ အကျုးခေစ်
ိ
ထွန်းဆစဆသာ သမုဒ္ဒရာများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းများသည် လူအေွဲ့အစည်းအတွက် မရှိမခေစ်
လိုအပ်ဆသာ အဆရးကကီးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆထာက်ပံ့ဆပးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ကကယ်ဝဆသာ ဆဂဟစနစ်များ၊
ဆနရာထိုင်ြင်းများနှင့်ဇီဝမျုးကွ
ိ ဲများသည် ကကီး

ာွ း၊ များခပားလာဆနဆသာ ကမ်းရိုးတန်းဆနသူများ၏ ကျန်းမာဆရးနှင့်

စားနပ်ရိက္ခာလုံပြုံမှုအတွက် အလွန်အဆရးကကီးသည်။ ကျန်းမာ၊ ဆကာင်းမွန်ဆသာ ကမ်းရိုးတန်းများသည် ရာသီဥတု
ဆခပာင်းလဲမှု၏

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေများကို ဆလျာ့ကျဆစသည်။ ၎င်းတို့သည်

ိြေိုက်လွယ်ဆသာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏

သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်နှင့် ပင်လယ်ဆရခမင့်တက်မှု၊ မုန်တင
ို ်းများနှင့် ဆရကကီးခြင်းတိက
ု့ ို

ိြေိုက်ပျေက်စီးနိုင်အခြေကို

ဆလျာ့ကျဆစသည်။ ထို့ခပင် ၎င်းတိသ
ု့ ည် ကာဗွန်ဆလျာ့ြျဆရးနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွဆရွးြျယ်စရာများကို
အဆခြြံထားဆသာ တန်ေိုးရှိဆသာဆဂဟစနစ်ကို ဆပးစွမ်းနိုင်သည်။
သို့ဆသာ်၊ သယံဇာတအသုံးခပုမှုများနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဆောင်ရွက်ြျက်များ တိုးပွားလာခြင်းနှင့် မ ကာြဏ ယှဉ်ပပိုင်ခြင်း
တိဆ
ု့ ကာင့် ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျေင်းလျက်ရှိသည်။ အေိုပါကျေင်းမှုအလားအလာကို ညှိုနှိုင်း၍မရဆသာ မူဝါဒ
ကဏ္ဍနှင့် စီမံြန့်ြွဲမှုတို့က ြျဲ့ကားဆစသည်။ လူသားတို့၏ဆကာင်းကျုးြျမ်
ိ
းသာအတွက် ဆောင်ရွက်ြျက်များ၏ အကျုးိ
ဆကျးဇူးများနှင့် ၎င်းတို့်၏ အဏ္ဏဝါနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဆဂဟစနစ်များအဆပါ် သက်ဆရာက်မှုများအ ကားတွင် အဆပးအယူ
ခပုလုပ်ရခြင်းရှိဆနသည်။ ဤအဆခြအဆနကို ရာသီဥတုဆခပာင်းလဲမှုနှင့် သမုဒ္ဒရာအက်စစ်ဓါတ်သဘာဝရှိလာခြင်းတိက
ု့ ပိုမို
ေိုးရွားဆစပါသည်။ ထို့ဆ ကာင့် မူဝါဒဆေါ်ဆောင်ဆရးနှင့် အဆကာင်အထည်ဆော်ရန် ဘက်ဆပါင်းစုံြျည်းကပ်နည်းသည်
သာမက ကဏ္ဍအားလုးံ တွင် ဆဂဟစနစ်စီမံြန့်ြွဲမှုသည် ဆရရှည်ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု၏မဏ္ဍိုင် ၃ ရပ်နှင့်အညီ ထိဆရာက်ဆသာ
အကျုးသက်
ိ
ဆရာက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆရှာက်ရန်အတွက် မရှိမခေစ်လိုအပ်ပါသည်။
သို့ဆသာ်၊ အစီအစဉ်ဆရးေွဲသူများသည် ဘက်ဆပါင်းစုံစီမံြန့်ြွဲမှုအဆခြြံမှုများကိုအသုံးခပုရာတွ င် စိန်ဆြါ်မှုများနှင့် မ ကာ
ြဏရင်ေိုင် ကရသည်။ ဥပမာေားခဖင့် သင့တ
် င့်ဆသာ ဆနရာအတိုင်းအတာများတွင် ကွဲခပားခြားနားဆသာကဏ္ဍာများနှင့်
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအ ကား ဆနရာနှင့် ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ ြွဲဆဝသတ်မှတ်ခြင်း။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုးတန်းေိုင်ရာအစီအစဉ်နှင့် စီမံြန့်ြွဲမှု - ကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သယံဇာတစီမံြန့်ြွဲမှုဆပါင်းစည်းခြင်း၊
စီးပွားဆရးေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဌာအနနှင့်နိုင်ငံအတာ်ေတိုင်းေတာမျေားတွင်အုပ်ြျုပ်ဆရးဉီးစားဆပးမှုများအား ဆထာက်ပံ့ရန်
အထူးအသုံးဝင်ဆသာ ြျည်းကပ်နည်းအခေစ် မှတ်ယထ
ူ ားသည်။ ထို့အခပင်၊ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို အြျု့ဆသာ
ိ
ရာသီဥတု
ဆဘးအန္တရာယ်များ - ပင်လယ်ဆရအပူြျန်ိ ခမင့်တက်လာခြင်း၊ ပင်လယ်ဆရမျက်နှာခပင်ခမင့်တက်လာခြင်းနှင့် မုန်တင
ို ်း
အကကိမ်အဆရအတွက်/ ခပင်းအား တိုးပွားလာခြင်းတိက
ု့ ဲ့သို့ - နှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွခေစ်ဆစခြင်းကို ပံ့ပိုးရန် ဆနရာဆဒသ
နှင့်အြျန်ိ ကာလအလိုက် ရာသီဥတုဆခပာင်းလဲမှု လိုက်ဆလျာညီဆထွခဖစ်အစခြေင်း နည်းလမ်းမျေားေား
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ထဲသို့ အပါအဝင်ခေစ်ဆစခြင်းခေင့် အသုံးခပုနိုင်သည်။

ရည်ရွယ်ချြ်
ေယ်စုနှစ်များ ကာ လက်ဆတွ့အဆတွ့အကကုံများသည်နှင့် ကွင်းဆင်းအလ့လာသင်ယူခြင်းများအရ ဤဆလ့ကျင့်
သင်တန်းကို လက်ဆတွ့ကျဆသာအစီအစဉ်နှင့် အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်းတို့အား ဆတာင့်တင်းြိုင်မာဆစရန်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ဆ ကာင့် သင်တန်းသည် အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်၏ သဆဘာတရားနှင့် လက်ဆတွ့ကျဆသာစမှတ်များအား
မိတ်ဆက်အပးသည်။
ဤသင်တန်းနှင့်အတူ သင်တန်းသားများသည် 

ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု နှင့် စီမံြန့်ြွဲမှုအတွက် ဆြါင်းစဉ်တစ်ြုအဆနခေင့်
ေပိုင်းေခြေားေလိုက် အနရာသတ်မှတ်ခြေင်းေစီေစဉ်၏ ေက်စပ်မှုကို နားလည်သဆဘာဆပါက်မည်။



လူသားတိ၏
ု့ ဆကာင်းကျုးြျမ်
ိ
းသာအတွက် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါ ဆဂဟစနစ်များ၏ အြန်းကဏ္ဍာကို
သဆဘာဆပါက်နားလည်ရန်နှင့် စနစ်များတွင် စဉ်းစားရန် ဆလ့လာမည်။



ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုဆနရာများရှိ အစီအစဉ်၏ ထူးခြားဆသာသွင်ခပင်လက္ခဏာများကို
သတိခပုလာမည်။



ရှင်းလင်းပပီး ပွင့်လင်းခမင်သာဆသာစံနှုန်းများ၏ အဆခြြံမှုအဆပါ် မတူညီဆသာ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏
အကျုးစီ
ိ းပွားကို ဟန်ြျက်ညီဆစနိုင်မည်။



၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်တိကျဆသာ ဥပဆဒဆရးရာ၊ အုပ်ြျုပ်မှုနှင့် အုပ်ြျုပ်ဆရးအဆခြအဆနများ၌ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို
စတင်အသုံးခပု နိုင် ကမည်။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာ အသုံးခပုမှုနှင့် အဆကာင်အထည်ဆော်ရန်အတွက်
အတားအေီးများ၊ စိန်ဆြါ်မှုများနှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာမည်။



၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားေို့ရန် ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာများကို
ဆေါ်ဆောင်လာဆစနိုင်မည်။

ပို၍တကိုယ်ဆရအေင့်တွင် သင်တန်းသားများသည် 

ြွဲခြမ်းစိတ်ခောစွမ်းရည်များ တိုးခမှင့်လာမည်။



မဟာဗျူဟာဆခမာက်စဉ်းစားတတ်ရန် သင်ယန
ူ ိုင်မည်။



ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆခပာေိုဆေွးဆနွးခြင်းစွမ်းရည်များ ြိုင်မာလာဆစမည်။



ပရိသတ်ကိုဉီးတည်ပပီး ယဉ်ဆကျးမှုကိုသိရှိြံစားဆသာနည်းခေင့် ေက်သွယ်ဆခပာေိုတတ်ရန် သင်ယူမည်။



တီထွင်ေန်တီးမှု၊ ေန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွခေစ်ဆသာစီမံြန့်ြွဲမှုစွမ်းရည်များခေစ်သည့်
ထင်ဟပ်စဉ်းစားေင်ခြင်ဆသာစွမ်းရည်များကို တိုးတက်ဆစနိုင်မည်ခေစ်သည်။

သတ်မှတ်ြရိသတ်
ဆလ့ကျင့်သင်တန်းအတွက
ဲ ို ပတ်ဝန်းကျေင်ကဏ္ဍမှသာမက အခြားဆသာကဏ္ဍများ (ဥပမာ - ငါးလုပ်ငန်း၊ ြရီးသွားလာဆရး၊
သယ်ယူပို့ဆောင်ဆရး၊ စွမ်းအင်၊ နှင့် အဏ္ဏဝါသတ္တုတူးဆော်ဆရး) သို့မဟုတ် ကဏ္ဍာဆပါင်းစုံနှင့်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ဆရးေွဲ
ခြင်းနှင်စ
့ ီမံြန့်ြွဲမှုအေွဲ့များမှ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါဆဒသများ၏ အစီအစဉ်ဆရးေွဲခြင်းနှင့် စီမံြန့်ြွဲမှုအတွက် တာဝန်ရှိ
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် အဓိကအားခေင့် ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ဆ ကာင့် ဤသင်တန်းသည် အစိုးရဌာနများမှ
ေုံးခေတ်ြျက်ြျမှတ်သူများ၊ ေစီအစဉ်ဆရးေွဲသူများ၊ လက်ဆတွ့ဆောင်ရွက်ဆနသူများနှင့် နည်းပညာဝန်ထမ်းများသာမက
ေွံ့ပေိုးေဲနှင့် ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများမှ အရပ်ဘက်လူ့အေွဲ့အစည်း၊ ပညာဆရးနှင့် ပုဂလ
္ဂ ိကကဏ္ဍာများအတွက်ပါ
ရည်ရွယ်သည်။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ဆလ့ကျင့်သင်တန်းသည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများတွင်
လုပ်ကိုင်ဆနဆသာ အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဆဒသတွင်း ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင်ပါဝင်ဆသာ ခပည်တွင်းနှင့်
နိုင်ငံတကာဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း ရည်ရွယ်သည်။
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Blue Planning elements အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် မူလအဆခြြံများ

၃.၂။ ဘီြအ
ီ ိုင်ြီ BPiP တလ့ကျင့်ြန်းများခြုံငုံသုံးသြ်ြျက်
ဆနာက်လာမည့်စာမျက်နှာများသည် ြွဲဆဝြျထားသင့်သည့်အြျန်ိ အခပင် ဆလ့ကျင့်ြန်းများခပုလုပ်ခြင်းအတွက်
အကကံခပုဆထာက်ြံြျက်များနှင့် တင်ခပဆသာရလဒ်များအဆပါ် ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းတို့အတွက် အကကံခပုြျက်အပါအဝင်
ဆလ့ကျင့်ြန်းတိုင်းကို မိတ်ေက်ဆပးထားသည်။ ထို့ခပင်၊ သင်၏ ကကိုတင်ခပင်ေင်ခြင်းနှင့် သင်တန်းသားများကိုယ်တိုင်
(လုံဆလာက်ဆသာ) ဆခေရှင်းြျက်များမရရှိသည့် ခေစ်နိုင်ြဲဆသာခေစ်ရပ်တွင် ခေစ်နိုင်သည့် ထိုးဆေါက်ဆမးြွန်းများ
ဆမးခမန်းခြင်းတို့အတွက် ဆနာက်ြံအရင်းအခမစ်အခေစ် အသုံးခပုနိုင်ဆသာ စံနမူနာခပရလဒ်များ စစ်ဆေးဇယားကို သင်
ဆတွ့ရှိရမည်ခေစ်သည်။
ဆအာက်ပါ


ည့်သွင်းခြေင်းများ ၁၂ ြုနှင့် ဆလ့ကျင့်ြန်းများတွင် အဓိကသင်ရိုးပါဝင်သည် ည့်သွင်းခြေင်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို မိတ်ေက်ခြင်း



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - လိုအပ်ြျက်သတ်မှတပ
် ါ



အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ခြင်း - အဆခြြံမှုများနှင့် အခမင်တက
ို့ ိုသတ်မှတ်ပါ



ထည့်သွင်းခြင်း - လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖွဲ့စည်းစီစဉ်ပါ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - စမတ် SMART ပန်းတိုင်များနှင့် ရည်ရွယ်ြျက်များကို အဖါ်



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ေက်စပ်ပတ်သက်သူများဆခမပုံဆရးေွဲပါ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - သင့်အဏ္ဏဝါအသွင်အခပင်အဆနအထားကို ဆခမပုံဆရးေွပ
ဲ ါ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအသုံးြျမှုကို ြွဲဆဝသတ်မှတ်ြျထားပါ



အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ခြင်း - အနရာေအနေ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ထိဆရာက်စွာ အဆကာင်အထည်ဆော်ပါ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပါ



ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ရွက်မှုကို စီစဉ်ပါ။

ုတ်သတ်မှတ်ပါ

ားမျေားကိုစူးစမ်းရှာအဖွပပီး ေစီေစဉ်မူကကမ်းကိုအစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ

119

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ဆအာက်ပါဇယားများသည်

ည့်သွင်းခြေင်းများ နှင့် ဆလ့ကျင့်ြန်းများပြုံငုံသုံးသပ်ထားပပီး ၎င်းတို့နှင့် သက်ေိုင်ရာ သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ၊ ေက်စပ်ဆနဆသာ BPiP မူလအဆခြြံများ၊

နည်း၊ ရရှိနိုင်ဆသာပစ္စည်း နှင့် ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆလ့ကျင့်ြန်း ခပုလုပ်ရန် လိုအပ်ဆသာြန့်မှန်းြျန်ိ အညွှန်းများကို ဆပးထားသည်။
မူလအဆခြြံ

ဆလ့ကျင့်ြန်းများ
BPiP ကိုမိတ်ေက်ခြင်း

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


နည်း

ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု နှင့် စီမံြန့်ြွဲမှုအတွက်

ထည့်သွင်းခြင်း

ဆြါင်းစဉ်တစ်ြုအဆနခေင့် ေပိုင်းေခြေားေလိုက် အနရာသတ်မှတ်ခြေင်း

ရနိုင်ဆသာ

အြျန်ိ

ပစ္စည်းများ

(မိနစ်)

ပီပီတီ နှင့်

၃၀

ပင်ဘုတ်ခပား

ေစီေစဉ်၏ ေက်စပ်မှုကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။


ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်များရှိ စီမံကိန်း ဆရး
ေွဲခြင်း၏ ထူးခြားဆသာသွင်ခပင်လက္ခဏာများကို သတိခပုမိလာရန်။

အလွဲအခပစ်ရှုဝါဒီများနှင့်



သက်ဝင်ယုံ ကည်သူများ
မူလအဆခြြံကို

ကစားပွဲ

၃၀

ခေစ်မှုများကို ေုံးခေတ်ရန်။


မိတ်ေက်ခြင်း
ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ

BPiPအဆပါ် သင်တန်းသားများ၏ ဆမျှာ်လင့်ြျက်များနှင့် စိုးရိမ်မကင်း
ဤမူလအဆခြြံ၏ မတူညီဆသာ ဆလ့ကျင့်ြန်းများနှင့်

ထည့်သွင်းခြင်း

ပီပီတီ

၃၀

ဆဂဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အဆခြြံသဆဘာတရားကို နားလည်ပပီး

အခပန်အလှန်

ပီပီတီ၊

၃၀

ရှင်းခပတတ်လာရန်။

ဆောင်ရွက်သည့်

ေလစ်ြျတ်နှင့်

ထည့်သွင်းခြင်း

ပင်ဘုတ်ခပား

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ဆခမပုံများ

ဆြါင်းစဉ်တို့အဆပါ် ခြေုံငုံသုံးသပ်ခြင်း ရရှိရန်။


*

မိတ်ေက်ခြင်း

*ဆအာက်တွင်ရှိ
အဏ္ဏဝါစီစီဆအ CCA
လိုအပ်ချြ်နှင့်
လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း

သင်တန်းကို ကည့်ပါ
လိုအပ်ြျက်သတ်မှတ်ပါ



အစီအစဉ်ကိစက
္စ ို မည်သို့ြွဲခြားသတ်မှတ်ပပီး မည်သို့သဆဘာတူသည်ကို
သိရှိရန်။

သတ်မှတ်ဖခင်း



သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာနယ်ပယ်ကို ဆော်ခပရန်။



ဆဂဟစနစ်များ၏အဆခြအဆနများအား လွှမ်းမိုးဆနဆသာကဏ္ဍာများနှင့်
ခေစ်ဆစဆသာအဆ ကာင်းများက အသုံးခပုမှုများကို ဆော်ခပရန်၊ နှင့်



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် (အဆ ကာင်းကိစ္စများ၊ လိုအပ်ြျက်များနှင့်
စိန်ဆြါ်မှုများ) အတွက် အဆ ကာင်းခပြျက်များကို ရှင်းခပရန်။

အြွင့်အာဏာ
တည်ဆောက်ပါ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ု၏ အုပ်ြျုပ်ဆရးနှင့် ဥပဆဒဆရးရာ
စည်းမျဉ်းအဆခြြံကို နားလည်ရန်။
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လုပ်ငန်းစဉ်ကို



စီစဉ်ေွဲ့စည်းပါ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အေွဲ့နှင့် အခြားပါဝင်ဆနသည့် လုပ်ဆောင်သူများ၏

ထည့်သွင်းခြင်း

အြန်းကဏ္ဍာနှင့် တာဝန်များကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်၊ နှင့်


အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အား မည်သို့တည်ဆောက်သည်ကို နားလည်
သဆဘာဆပါက်ရန်။

အဆခြြံမှုများနှင့်



ဆမျှာ်မှန်းြျက်တ့က
ို ို
သတ်မှတပ
် ါ။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်းလုပ်ငန်းစဉ်အား လမ်းညွှန်ဆနဆသာ အဆခြြံမှုများ

အြန်းကဏ္ဍ

နှင့် ေခမင်တန်ေိုးကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

သရုပ်ဆောင်ခြင်း

၁၂၀ - ၁၃၅

ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဆသာအခမင်ဆေါ်စပ်ခြင်း၏ အကျုးဆကျးဇူ
ိ
းကို
နားလည်ရန်၊ နှင့်



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းြျက်တ့၏
ို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု
များကို အသိဆပးမည့် သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာ ဆရရှည်အသုံးခပုမှု
အတွက် အခမင်ကို ေွံပေိုးဆစရန်

ပန်းတိုင်များနှင့် SMART



ရည်မှန်းြျက်များကို
ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ပါဆစ။

အခမင်၊ ပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များ ကား ေက်စပ်မှုကို

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

နားလညရန်။


သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာဆနရာအတွက် အခမင်အား ထင်ဟပ်ဆစသည့်
ပန်းတိုင်နှင့် ရည်မှန်းြျက်များကို ဆေါ်ထုတ်ရန်၊ နှင့်



ဆစာင့် ကပ် ကည့်ရခှု ြင်းနှင့် အကဲခေတ်ခြင်းတို့အတွက် SMART
ရည်မှန်းြျက်များ၏ တန်ေိုးကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

အိမ်သို့ယူဆောင်ခြင်း



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်
အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊ စိန်ဆြါ်မှုများ
နှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်၊ နှင့်



၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်
မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။
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၃၀ - ၆၀

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

မူလအဆခြြံ

ဆလ့ကျင့်ြန်းများ
မူလအဆခြြံကို

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


မိတ်ေက်ခြင်း
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား

နည်း

ဤမူလအဆခြြံ၏ မတူဆသာ ဆလ့ကျင့်ြန်းများနှင့် ဆြါင်းစဉ်တို့အဆပါ်

ထည့်သွင်းခြင်း

ရနိုင်ဆသာ

အြျန်ိ

ပစ္စည်းများ

(မိနစ်)

ပီပီတီ

၃၀

ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက် ရရှိရန်။


အခမပုံ အရးဆွဲပါ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၁၁၀ - ၁၂၅

အြန်းကဏ္ဍာကိုနားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်၊ နှင့်


ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအား သတ်မှတ်ပပီး ၎င်းတို့၏
ေက်ေံဆရးတိက
ု့ ို ရုပ်လုံးအဖါ်ရန်။

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏



စိတ်ဝင်စားမှုမျေားကို

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်တွင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

သတ်မှတပ
် ါ။

သတ်မှတ်ပါ
ဆက်စြ်

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား



ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြင်းမဟာဗျူဟာ မည်သို့ခပုစုဆရးေွဲရမည်ကိုသိရှိရန်။ နှင့်

ပါဝင်အဆာင်ရွက်ပါ



အထူးသခေင့် ကဏ္ဍာစုံပါဝင်ဆသာ အဆခြအဆနများတွင် ေက်စပ်

ြတ်သက်သူ

ပတ်သက်သူများ နှင့် မည်သို့ေက်သွယ၊် ဆောင်ရွက်ရမည်ကို

ြါဝင်တဆာင်ရွက်မှု

နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

စီစဉ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ယုကံ ကည်မှုတည်အဆာက်ပါ



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကဲ့သို့ဆသာ ကဏ္ဍာစုံေက်စပ်ပတ်သက်သူများ

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ထည့်သွင်းခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ယုံ ကည်မှု၏အဆရးပါမှုကို နားလည်သဆဘာ
ဆပါက်ရန်၊ နှင့်


ယုံ ကည်မှုအဆခြြံကို မည်သို့အကဲခေတ်ရပပီး ယုံ ကည်မှုတည်ဆောက်
ဆရး ဆောင်ရွက်ြျက်များကို မည်သိုသတ်မှတ်ရမည်အဆပါ်
ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက်ကိုရရှိရန်။

အိမ်သို့ယူဆောင်ခြင်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်
အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊ စိန်ဆြါ်မှုများ နှင့်
ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်၊ နှင့်


၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်
မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။
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၃၀ - ၆၀

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

မူလအတခြြံ

တလ့ကျင့်ြန်းများ
မူလေအခြေြေံကို

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


မိတ်ဆက်ခြေင်း
သင်၏ ေဏ္ဏဝါသွင်ခပင်
ေအနေ

ဤမူလအဆခြြံ၏ မတူဆသာ ဆလ့ကျင့်ြန်းများနှင့် ဆြါင်းစဉ်တို့အဆပါ်

ရနိင
ု ်တသာ

အြျန်ိ

ြစ္စည်းများ

(မိနစ်)

ထည့်သွင်းခြင်း

ပီပီတီ

၃၀

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

အခမပုံမျေား

၁၄၀

ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက် ရရှိရန်။


ားအခမပုံ

အရးဆွဲပါ။

နည်း

ကဏ္ဍာများ၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အသုံးခပုသူများနှင့် ရာသီအလိုက်
ေြေျေက်ေလက်များခေင့် အနာဂတ်အသုံးခပုမှုများကို ဆော်ခပပါ။



ေနာဂတ်တွင် ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ အပျောက်ဆုံးမှုခဖစ်အစအသာေအကကာင်းမျေား
ကို အဖာ်ခပပါ။



ေြေျေက်ေလက်မျေားအခမပုံဆခွဲ ြေင်းနှင့် ြေွဲခြေမ်းစိတ်ခဖာမှုတွင် ေြေျေန်ိ နှင့်
စအကးတို့်၏ ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

အနရာအဒသနှင့်သက်ဆိုင်



အသာေဆင်မအခပမှုမျေားကို
လက်ရန
ှိ ှင့်

သတ်မှတ်ပါ။

ပဋိပက ြေွဲခြေမ်းစိတ်ခဖာခြေင်းနည်းလမ်းမျေားနှင့် မအသြေျောေအရရာမှုမျေား၏

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၈၅

စစ်အဆးနည်းသတ်မှတ်ခြေင်းတိန
ု့ ှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစရန်။


အနာေတ်

ေပိုင်းေခြေားေလိုက် အနရာသတ်မှတ် ေသုံးခပုမှုမျေားနှင့်
လိုက်ဖက်အသာပမာဏ၏ စစ်အဆးဇယား ခပုစုအရးဆွဲရန်

အတခြအတန

ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ပံ့ပိုးမှု

စာရင်းနှင့် စစ်တမ်း

ကိရိယာတန်ဆာပလာမျေား

မျေား နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏စိတ်ဝင်စားမှုမျေား (သူတို့၏

(Decision Support Tools

ေားသာြေျေက်မျေားနှင့် မ

- DST) မည်သည့်ေြေျေန်ိ တွင်

ေပါေဝင်) တိန
ု့ ှင့် ပတ်သက်အသာ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားကို



ေသုံးဝင်အကကာင်း
ဆုံးခဖတ်ပါ။

လူသားမျေားေသုံးခပုမှုမျေား၊ အဂဟစနစ် နှင့် ပတ်ဝန်းကျေင်ေအခြေေအန

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

င်မှတ်ဘဲကျေအရာက်နိုင်အသာေနရာယ်မျေား

စုအဆာင်းရန်နှင့် အခမပုံအရးဆွဲရန် နည်းေမျေုးမျေ
ိ ုကိ
ိ ုအဖာ်ခပရန်။


DST သည် တိကျေအသာရည်ရွယ်ြေျေက်မျေားနှင့် ေအခြေေအနမျေားေတွက်
မည်သည့်ေြေျေန်ိ တွင် သင်အလျော်အသာနည်းမျေားခဖစ်အကကာင်းဆုံးခဖတ်ရန်။

ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်
အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊ စိန်ဆြါ်မှုများ
နှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်။ နှင့်



၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်
မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

အတခြြံ

တလ့ကျင့်ြန်းများ

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ

မူလအဆခြြံကို



မိတ်ေက်ခြင်း

နည်း

ဤမူလအဆခြြံ၏ မတူဆသာ ဆလ့ကျင့်ြန်းများနှင့် ဆြါင်းစဉ်တို့အဆပါ်

ထည့်သွင်းခြင်း

ရနိင
ု ်တသာ

အြျန်ိ

ြစ္စည်းများ

(မိနစ်)

ပီပီတီ

၃၀

အခမပုံမျေား

၁၈၀

ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက် ရရှိရန်။

အဆခြြံမိတ်ေက်ခြင်း



အစီအစဉ်ဧရိယာဆနရာအတွင်း ခေစ်ဆပါ်ကာစနှင့် အနာဂတ်တွင်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်

ခေစ်လာနိုင်ဆခြရှိဆသာ ထပ်ဆနသည့်အသုံခပုမှုများအတွက်

နည်းလမ်းများကို

အစီအစဉ်ဆရးေွဲရန်။

သတ်မှတ်ပါ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ေခြေား အရွးြေျေယ်စရာေစီေစဉ်မျေား၏ တန်ဖိုးကို နားလည်သအဘာ
အပါက်အစရန်၊ နှင့်



ေကဲခဖတ်ခြေင်းစံမျေားေအပါ်တွင် ေအခြေြေံသည့် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်
နည်းလမ်းမျေားကို သတ်မှတ်ခြေင်း

ေဏ္ဏဝါေသုံးခပုမှုကို
အြိုင်းအခြား

ြေွဲအဝသတ်မှတြေ
် ျေ



ားပါ

အလိုက်တနရာ

ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကို ေခြေားအသာေစီေစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်မျေားနှင့် မည်သို့

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

အပါင်းစည်းနိုင်သည်ကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်


သတ်မှတ်စီမံြန့်ြွဲမှု

ေဏ္ဏဝါေသုံးြေျေမှု ြေွဲအဝသတ်မှတ်အနရာြေျေ

ားခြေင်းေတွက် စံမျေား

မည်သိတ
ု့ ိကျေအစရန် ခပုလုပ်အကကာင်းသိရှိရန်၊ နှင့်

အစီအစဉ်မူ ကမ်း



သင်၏ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် ပန်းတိုင်မျေားနှင့်ရည်မှန်းြေျေက်မျေားေအပါ်

ခြုစုတရးဆွဲခြင်းနှင့်

ေအခြေြေံ၍ လူသားမျေားေသုံးခပုမှုကို ခပန်လည်ြေွဲအဝြေျေ

အတည်ခြုခြင်း

ေစီေစဉ်ဧရိယာအနရာသည် မည်သို့မည်ပုံရှိအနမည်ကို ပုံအဖါ်ခပရန်
အနရာေအနေ

ားမျေားကို



ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏ အနရာေအနေ

ားပါက သင့်

ားမျေား၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊

စူးစမ်းရှာအဖွပပီး

လိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် ယုကံ ကည်မှုမျေားေား နှိုင်းြေျေင့်ဆုံးခဖတ်ခြေင်း၏

ေစီေစဉ်မူကကမ်းကို

သက်ဆိုင်မက
ှု ို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်။

အစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၉၅

ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် တိုင်ပင်အဆွးအနွးခြေင်းမျေားကို မည်သို့
ခပင်ဆင်ကျေင်းပအကကာင်း သိရှိရန်။



ေဖပီးသတ် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်မှတ်တမ်းတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ
ခမင်ကွင်းမျေားကို မည်သို့အပါင်းစပ်အကကာင်း သိရှိရန်။



ေဖပီးသတ် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်မှတ်တမ်းကို မည်သို့ ေတည်ခပုြေျေက်
ရယူအကကာင်း သိရှိရန်

အိမ်သို့ယူဆောင်ခြင်း



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်
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အဏ္ဏဝါ

၃၀-၆၀

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊

စဉ်းစားခြေင်း

ေအခဖများ

နည်း

ရနိင
ု ်တသာ

အြျန်ိ

ြစ္စည်းများ

(မိနစ်)

စိန်ဆြါ်မှုများ နှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်။ နှင့်


၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်
မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။

မူလအတခြြံ

တလ့ကျင့်ြန်းများ
မူလအဆခြြံကို

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


မိတ်ေက်ခြင်း

ည်

ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကို



ဆက်သွယ်အရး မဟာဗျေူဟာမျေားနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစရန်။

ဆက်သွယပ
် ါ



ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ေအပါ် သတိခပုမိမခှု မှင့်တင်ရန်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်။



သတ်မှတေ
် ဖွဲ့မျေားသို့ သင့်သတင်းစကား ေံ့ဝင်ဂွင်ကျေခဖစ်အစရန်



ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်မျေား

အတကာင်အ

ထည့်သွင်းခြင်း

ပီပီတီ

၃၀

အဏ္ဏဝါ

30-60

ေအခဖများ

၃၀-၆၀

ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက် ရရှိရန်။

ိတရာက်စွာ
အတကာင်အ

ဤမူလအဆခြြံ၏ မတူဆသာ ဆလ့ကျင့်ြန်းများနှင့် ဆြါင်းစဉ်တို့အဆပါ်

ည်တဖါ်ြါ


အကျိုးသက်တရာက်

ည်အဖါ်ခြေင်းနှင့်

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ေကျေုးသက်
ိ
အရာက်လိုက်နာမှုေတွက် ခြေားနားအသာ ေသုံးြေျေပစ္စည်း
ကိရိယာမျေား၊ မျေက်ခမင်

တဖါ်ခြင်းနှင့်

ိအရာက်စွာေအကာင်ေ

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

င်ရှားရှိသည်မျေားနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစရန်။

ိအရာက်စွာေအကာင်ေ

ည်အဖါ်ခြေင်း နှင့် ေကျေုးသက်
ိ
အရာက်

လိုက်နာမှုရှိအစခြေင်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်၏

လိုက်နာမှုရှိတစခြင်း

ေကန့်ေသတ်မျေားကို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်
အိမ်သို့ယူဆောင်ခြင်း



နိုင်ငံအရးကတိကဝတ်အသြေျောအစရန် နည်းလမ်းမျေားသိရှိရန်။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်
အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊
စိန်ဆြါ်မှုများ နှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်။ နှင့်



၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်
မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။
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င်ဟပ်
စဉ်းစားခြေင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

မူလအတခြြံ

တလ့ကျင့်ြန်းများ
မူလအဆခြြံကို

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


မိတ်ေက်ခြင်း

နည်း

ဤမူလအဆခြြံ၏ မတူဆသာ ဆလ့ကျင့်ြန်းများနှင့် ဆြါင်းစဉ်တို့အဆပါ်

ည့်သွင်းခြေင်း

ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက် ရရှိရန်။

တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပါ



အစာင့်ကကည့်ခြေင်း နှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်းြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေား နှင့်

ရနိင
ု ်တသာ

အြျန်ိ

ြစ္စည်းများ

(မိနစ်)

PPT

30

ပီပီတီ

၃၀

အဏ္ဏဝါ

၃၀-၆၀

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

နည်းစနစ်မျေားေအပါ် ခြေုံငုံသုံးသပ်မှုရရှိရန်


အစာင့်ကကည့်ခြေင်း နှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်းေစီေစဉ်ကို ခပုစုအရးဆွဲရန်။



အစာင့်ကကည့်ခြေင်းလိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် ေကန့်ေသတ်မျေားကို
နားလည်သအဘာအပါက်ရန်။

တစာင့် ကည့်ခြင်း၊
ခြန်လည်
သုံးသြ်ခြင်း နှင့်
ြျိန်ညြှေိခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်ေအပါ်



င်ဟပ်စဉ်းစားပါ



ပုံမှန်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းတန်ဖိုးကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်

င်ဟပ်စဉ်းစားရန်၊ သင်ယူရန် နှင့် တိုးတက်အစရန် သင်၏ ေစီေစဉ်
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေြေျေန်ိ ဇယား

ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကို
လိုက်အလျောညီ



ွခဖစ်အစရန်

ခပုလုပ်ပါ

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ည့်သွင်းရန်

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထပ်ြာထပ်ြာ အ မွဆြ်ခံ သာ

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

သ ောသောဝြို နားလည်သ ော ပါြ်ရန်။


ရှိရင်းစွဲ အဏ္ဏဝါအပ်စီအစဉ်များကို မည်သို့ လိုက်ဆလျာညီဆထွရှိဆစရန်
ခေစ်နိုင်ဆခြများကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ဆရးေွဲခြင်း ပိုမို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ေွံ့ဆစရန်အတွက်
အဆထာက်အပံ့ကို စုစည်းပါ။

အိမ်သို့ ယူဆောင်ခြင်း



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်
အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊
စိန်ဆြါ်မှုများ နှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်။ နှင့်



၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်
မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။

126

င်ဟပ်
စဉ်းစားခြေင်း

ေအခဖများ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

မူလအတခြြံ

တလ့ကျင့်ြန်းများ

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ

တကိုယ်အရ လုပ်အဆာင်ခြေင်း



စီစဉ်ပါ

နည်း

ြေိုင်မာဖပီး ေမှန်တကယ်ခဖစ်အသာ စိန်အြေါ်မှုမျေားေအပါ် တုခံ့ ပန်ေကကံခပု
ြေျေက်အပးခြေင်း၊ လက်ြေံခြေင်းတို့ခဖင့် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကို လက်အတွ့

င်ဟပ်

ြေျေဉ်းကပ်အဆာင်ရွက်ရန်။


တစ်ဦးြေျေင်း
စဉ်းစားခြေင်း

သင်၏ ေမှန်တကယ်လုပ်ငန်းြေွင် ခပန်လည်ဝင်အရာက် လုပ်ကိုင်ရာတွင်
ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ြေျေဉ်းကပ်နည်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဝင်အပါက်မျေား နှင့်
ြေိုင်မာအသာအနာက်ေဆင့်မျေားကို သတ်မှတ်ရန်

ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်



လမ်းခပအခမပုံ၏ ေဓိက မူလေအခြေြေံမျေားကို ေသုံးြေျေရန်။

ေဖွွဲ့လိုက်

အိမ်သို့

လမ်းခပအခမပုံ မူကကမ်းအရးဆွဲ



ြေိုင်မာအသာေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ေတွက် ယြေင်ေဆင့်မျေား၏

လုပ်ငန်း

ယူတဆာင်ခြင်း

ခပုစုပါ

ေဓိကအတွ့ရှိြေျေက်မျေားေား သင့်အလျော်ကိုက်ညီအသာလမ်းခပအခမပုံ
လမ်းညွှန်ေခဖစ် ြေျေုံ့


ဲသို့

ည့်ရန်။

သင်တန်းဖပီးဆုံးဖပီးအနာက် “စစ်မှန်အသာ”လမ်းခပအခမပုအ
ံ ရးဆွဲမှုေတွက်
ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားကို မူကကမ်းခပုစုအရးဆွဲရန်

သင်၏
ကိုယ်ပိုင်ေအနေ



တစ်ဦးြေျေင်းသင်ယူခြေင်း ေလွှဲေအခပာင်း

ားတွင်

ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ေတွက်
စစ်အဆးစာရင်း ခပုစုပါ

127

ည့်သွင်းခြေင်း

ရနိင
ု ်တသာ

အြျန်ိ

ြစ္စည်းများ

(မိနစ်)
၁၀၀

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၃။ အဏ္ဏြါအစီအစဉ်လက်တတွ့တဆာင်ရွကခ် ြင်းကိုမိတ်ဆက်ခြင်း
မိတ်ေက်ခြင်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်ဆတွ့ဆလ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ (သင်တန်းတစ်ြုလုံး ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက်)


နည်း

ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု နှင့် စီမံြန့်ြွဲမှုအတွက်



ဆြါင်းစဉ်တစ်ြုအဆနခေင့် ေပိုင်းေခြေားေလိုက် အနရာသတ်မှတ်ခြေင်း
ေစီေစဉ်၏ ေက်စပ်မှုကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ြေွဲ့စည်းပုံ (
ြျွန်းများ) နှင့် ေုတ်ဖပား



ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အဏ္ဏဝါေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်များရှိ စီမံကိန်း

အခပန်အလှန်ေက်သွယ်
ဆောင်ရွက်ဆသာ ပီပီတီ

ဆရး ေွဲခြင်း၏ ထူးခြားဆသာသွင်ခပင်လက္ခဏာများကို
သတိခပုမိလာရန်။


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်



ဆလ့ကျင့်ြန်းများမှတေင့်

အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊


င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းမျေား

စိန်ဆြါ်မှုများ နှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်။ နှင့်



အိမ်သို့ယူဆောင်ခြင်း အြျန်ိ များ

၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်



လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ် ဆလ့ကျင့်ြန်း

မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။

မိတ်ေက် ခပုလုပ်ရန်အတွက်အကကံခပုြျက်များ
အြျန်ိ ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားခြင်း (မိနစ်)

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ဆမးြွန်းများ

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

ဆမးခမန်းခြင်းနှင့်

စုစုဆပါင်း

ဆေွးဆနွးခြင်း
၀
မိတ်ဆြ်



၁၅

၀

၀

၁၅

၃၀

ေလစ်ြျတ်ဆပါ်တွင် ဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးခြေင်း - သင်သည် “အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လက်ဆတွ့
ဆလ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း” ဟူ သာ ဝါဟာရနှင့် မည်သည်ြိုဆက်စပ်သနည်း။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ



ဤအေင့က
် ကျွန်ုပ်တို့အား သင်တန်းသားများ၏ ဗဟုသုတအဆခြအဆန
ပထမဦးေုံးအထင်အခမင်ကို ကိုဆပးသည်။



ဆြါင်းစဉ်မိတ်ေက် (ဘုတ်ခပားများ သို့မဟုတ် ပီပီတီ)နှင့် ညွှန်ကကားအပးအသာအဆွးအနွးခြေင်း

ပစ္စည်းြိရိယာများ



ပီပီတီ “ဘီပီအိုင်ပီ BPiP မိတ်ေက်”

ကြိုတင်ဖပင်ဆင်ဖခင်း



ပင်ဘုတ်ခပား - ဘီပီအိုင်ပီ မူလအဆခြြံများအဆပါ် ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက်
(မိတ္တူများဆတာင်းယူနိုင်ပါသည်)

ြ်တဆာင်း



ေလစ်ြျတ် နှင့် မာကာပင်



ဘီပီအိုင်ပီ BBiP သင်တန်းသားလက်စွဲ



“XXX” ရုပ်ရှင်ကို ခပသပါ။ ( ၅ မိနစ်, GIZ - ၂၀၁၇)

အ တွးအ ခါ်
စိတ်ြူးများ

၃.၄။ အလွဲအခြစ်ရှုဝါေီများ နှင့် သက်ဝင်ယုံ ကည်သူများ14
အလွဲအခပစ်ရှုဝါဒီများ နှင့် သက်ဝင်ယံု ကည်သူများ
သင်ယူခြင်းည်မှန်းြျက်များ


နည်း

BPiPအဆပါ် သင်တန်းသားများ၏ ဆမျှာ်လင့်ြျက်များနှင့်
စိုးရိမ်မကင်း ခေစ်မှုများကို ေုံးခေတ်ရန်။

14



အခပန်အလှန်ေက်သွယ် ဆောင်ရွက်
ဆသာကစားပွဲနှင့်

ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းအဖါ်ခပြေျေက်သည် REOS Partners အဖါ်ခပြေျေက်ေအပါ် ေအခြေြေံသည် -

http://reospartners.com/wp-content/uploads/2015/07/Reos-Partners-Toolkit-Module-2-Cynics-Believers.pdf
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င်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ြစားပွဲ ဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

တစ်ဦးြေျေင်း

ေမှန်တကယ်

စဉ်းစားဖခင်း

ကကိုတင်

ကစားခြေင်း

(မိနစ်)

ခပင်ဆင်ခြေင်း
၀

မိတ်ဆြ်

မိတ်ေက်

၁၀

တင်ခပခြေင်းနှင့်

စုစုဆပါင်း

င်ဟပ်
စဉ်းစားခြေင်း

၁၀

၂၀

၄၀



ေလစ်ြျတ် - ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



အေွဲ့ဝင်များသည် “အလွဲအခပစ်ရှုဝါဒီများ”နှင့် “သက်ဝင်ယုံ ကည်သူများ"၏ အြန်း
ကဏ္ဍာကို ယူပပီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဆခပာေိုရန်လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အရာ
များကို သာမန်အားခေင့် ေင်ောခေတ်ဆတာက်နိုင်သည်ကို ဆခပာေိုဆစနိုင်သည်။ ဤ
လု််ငန်းစဉ် သည် လူများကို ထလာဆစပပီး အစတွင် ဆကာင်းမွန်ဆသာအသံခေင့်
စကားဆခပာေိုခြင်းကို အားခေည့်ပါဝင်ဆစသည်။



အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲဆနာက်ပိုင်းတွင် ရည်ညွှန်းနိုင်ဆသာ “ေွဲြျရယူခြင်း” နှင့် “ခငင်ြေုံ
သုံးသပ်အဆွးအနွးခြေင်း” ေက်သွယ်ဆရးပုံစံကိုလည်း ဆပးသည်။ (ဆအာက်တွင် ကည့်ပါ)

ြစားပွဲ



အေွဲ့ကို ေလယ်မှ ေညီေမျှ ထက်ဝက်ြွဲပါ။ (လူဆရတွက်ြွဲထုတ်ရန် မလိုပါ။)

ကြိုတင်ဖပင်ဆင်ဖခင်း



အေွဲ့တစ်ေွဲ့ဘက်သို့လှည့်၍ BPiP နှင့်ပတ်သက်၍ သူတ့၏
ို (သူတို့ အမှန်တကယ်
ဆ ကညာရန် မလိုအပ်ဆသာ) အမှန်တကယ်ြံစားြျက်များ မည်သို့ပင်ရှိဆစကာမူ
သူတို့သည် “သက်ဝင်ယကုံ ကည်သူမျေား” အနရာေြေန်းကဏ္ဍမှ သရုပ်အဆာင်ရမည်ကို
ရှင်းခပပါ။ သူတ့က
ို BPiP သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အဆကာင်းေုံးခေစ်နိုင်ဆသာ
အရာခေစ်သည်ဟူဆသာ အခမင်ဘက်မှ ခငင်းြုံမည်။



အခြားအေွဲ့ကို “အလွဲအခပစ်ရှုဝါဒီများ” ၏ဆနရာမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အဆ ကာင်း
ဆခပာပါ။ ၎င်းတို့သည် BPiP သည် ရယ်စရာစိတ်ကူးတစ်ြုခေစ်ပပီး -အြျန်ိ ခေုန်းမှု
ခေစ်ဆ ကာင်း ခငင်းြုံဆခပာေိုရမည်သည်။

ြစားပွဲ



လူများကို မတ်တပ်ရပ်ြိုင်းပပီး နှစ်အယာက်တစ်တွဲ -သက်ဝင်ယုံ ကည်သူတစ်ဉီးနှင့်
အလွဲအခပစ်ရှုဝါဒီတစ်ဉီး - အတွဲတွဲပါ။ ၎င်းတိက
ု့ ို ေအကကာင်းကိစအ
္စ ား ဆေွးဆနွးခငင်းြုံ
ကရန် ငါးမိနစ် အြျန်ိ ဆပးပါ။ တစ်ဦးြျင်းစီသည် မိမိတွဲဘက်အခြားတစ်ဉီးအား
အမျုးမျ
ိ ုးဆသာေွ
ိ
ဲဆောင်မှုအင်အားများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ေန်တီးဆသာခငင်းြုံမှုများစွာတိ့က
ု ို
အသုံးခပု၍ မိမိ၏ရပ်တည်ရာအဆနအထားကို လက်ြံယုံ ကည်လာရန်ဆခပာေိုပါ။



ြွင့်ခပုထားဆသာအြျန်ိ ပပီးေုံးဆသာအြါ အေွဲ့ဝင်များကို ၎င်းတို့၏ထိုင်ြုံများတွင်
ဆနရာခပန်ယူထိုင်ြိုင်းပါ။



ခေစ်စဉ်ကို အကျဉ်းြျုံးခပန်လည်တင်ခပပါ - သက်ဝင်ယုံ ကည်သူများအား တွဲဘက်အလွဲ
အခပစ်ရှုဝါဒီများက အဓိပ္ပါယ်ရှိဆ ကာင်းဝန်ြံဆခပာ ကားသည်များကို အခပာင်းဖူးအပါက်
အပါက်စတိုင်* ေစီရင်ြေံရန် ဖိတ်အြေါ်ပါ။ ၎င်းမှတ်ြျက်များကို “အလွဲအခပစ်ရှုဝါဒီများ”
ဆြါင်းစဉ်တပ်ထားဆသာ ေလစ်ြျတ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။



အလွဲအခပစ်ရှုဝါဒီအတွက်လဲ ထိုနည်းအတိုင်းခပုလုပ်ပါ - သက်ဝင်ယုံ ကည်သူများကို
မည်သည်တ့က
ို အဓိပ္ပါယ်ရှိဆစဆ ကာင်း သက်ဝင်ယံု ကည်သူများက ဆခပာ ကားြဲ့သည်
တိက
ု့ ို အစီရင်ြံရန်ေိတ်ဆြါ်ပါ။ ၎င်းမှတြ
် ျက်များကို “သက်ဝင်ယံု ကည်သူများ”
ဆြါင်းစဉ်တပ်ထားဆသာ ေလစ်ြျတ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။



"ဆခပာင်းေူးဆပါက်ဆပါက်စတိုင်" သည် သင်တန်းသားတစ်ဦးြျင်းကို ကကိုတင်ဆရှ့ဆနာက်
အစဉ်ခပုလုပ်ထားခြင်းကို ေန့်ကျင်ဆသာဆ ကာင့် (လူတိုင်းပါဝင်ဆခပာရန်မလိုပါ)
ကျပန်းအားခေင့် လူများက သူတ့ို အေင်သင့် ခေစ်ဆသာအြါ ဆခပာ ကသည်ဟူဆသာ
(ဆခပာင်းေူးဆပါက်ဆပါက်ဆောက်သည့် အြါ ပူလာဆသာဆခပာင်းေူးဆစ့က ထဆပါက်သကဲ့သို့၊
သင်အေင်သင့်ခေစ်ဆသာအြါ ထဆခပာခြင်း) အဆတွးကို ရည်ညွှန်းသည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

င်ဟြ်



စဉ်းစားခြင်း

င်ခမင်ြေျေက်မျေားကို မှတ်တမ်းတင်

ားဖပီးအသာေြေါ၊ ဤအနရာ၌ ရှိအနရန်ေတွက်

ကျွန်ုပ်တ့ိေ
ု ားလုံးတွင် ေအကကာင်းခပြေျေက်ေမျေုးမျေ
ိ ုးရှ
ိ ိကကဖပီး ဤကစားပွဲေြေျေန်ိ သည်
လူမျေားရှိရာအနရာနှင့်ဆက်စပ်အပးမည်ခဖစ်ဖပီး သူတ့၏
ို တကိုယ်အရြေရီးလမ်းတွင်
ပံ့ပိုးအပးနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တ့ိုအမျှာ်လင့်ပါအကကာင်း ေသိေမှတ်ခပုအခပာကကားပါ
ါ။

ကကိုတင်ခြင်ဆင်ခြင်း
ြ်တဆာင်း
သတင်းအြျက်အလက်



ဖလစ်ြေျေတ် - အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

သင်သည် အခပန်ေလှန်အခပာဆိုမှုမျေားကို ေကျေဉ်းြေျေုံ့ခပန်လည်တင်ခပလိုအပလိမ့်မည် “ေွဲြျရယူခြင်း” နှင့် “ခငင်ြုံသုံသြ်တဆွးတနွးခြင်း” အားခဖင့်။ “ေွဲြျရယူခြင်း” တွင် လူတ့ိုသည်
၎င်းတို့ “အတိုက်အြံ”က တခြာဆိုသည်များကို အမှန်တကယ်နားမတ

ာင်ြါ။

တနာက်တရာက်လာမည့် သူ့အလှည့်တင
ွ ် ခြန်လည်တြျြတခြာဆိုရန် သူတ့က
ို ိုယ်သူတို့
လက်နက်ခြန်လည် တပ်ဆင်ရန် ေြေျေန်ိ ယူအနကကသည်။
“ေွဲြျရယူခြင်း” ခြေင်းသည် သိ

ားဖပီးသမျှကို ခပန်လည်ေတည်ခပုရန်နှင့်ပတ်သက်သည်မျေား

ေားလုံးခဖစ်သည်။ “ခငင်းြေုံသုံးသပ်အဆွးအနွးခြေင်း” တွင် လူတ့ိုသည် မျှေမျှေတတနားတ

ာင်ရန်

ကျိုးစား ကဖြီး အတည်ခြုခြင်းမရှိတသာ အတတွးအတြါ်များနှင့်အြျက်အလက်တက
ို့ ိုြင်
သတိခြုမိ ကသည်။ ၎င်းတို့သည် နားတ

ာင်သူကို တခြာသူ၏ အတ ကာင်းအရာများကို

ခမင်ြုံအတိုင်းခမင်ရန် “တခြာင်းလဲြစ်”လို ကသည်။ မည်သည့် ဤစကားတခြာြုံများမှ
မျေားစွာခဖစ်လာရန် မရှပ
ိ ါ။
လူတ့က
ို ို ကျေန်ရှိအသာ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ/ စီမံကိန်းတွင်ေြေျေန်ိ မျေားတွင်၊ ဆွဲြေျေရယူခြေင်းနှင့်
ခငင်းြေုံသုံးသပ်ခြေင်းတိက
ု့ ို အနာက်တွင်
အခပာဆိုခြေင်းနှင့် နားအ

ားြေဲ့ဖပီး ပို၍

ုတ်လပ
ု ်ဖပီး၊ စာနာအသာရပ်တည်ြေျေက်မှ

ာင်ခြေင်းတိက
ု့ ို အလ့ကျေင့်ရန် ေဖွဲ့တစ်ြေုေအနခဖင့် သင်သည်

ေားတက်သအရာ ကကိုးပမ်းေား

ုတ်လာရမည်ခဖစ်အကကာင်း အခပာခပပါ။

၃.၅။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း လိုအြ်ြျက်သတ်မှတ်ပါ
လိုအြ်ြျက်ကို သတ်မှတပ
် ါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


နည်း

အစီအစဉ်ကိစ္စကို မည်သို့ြွဲခြားသတ်မှတ်ပပီး



ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်
အသာ ပီပီတီ - ေဏ္ဏဝါ

မည်သို့သဆဘာတူသည်ကို သိရှိရန်။

ေစီေစဉ်ေတွက် ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို
ြေျေက် နှင့် ခဖစ်အစအသာေအကကာင်းရင်း
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း (အခဖရှင်းရန်
ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေား၊ လိုေပ်ြေျေက်မျေား၊
စိန်အြေါ်မှုမျေား၊ ေခမင်)။ အခဖရှင်းရန်
ေစီေစဉ်ေအကကာင်းကိစ္စ နှင့် ေခြေား
စီမံြေန့်ြေွဲမှုအရွးြေျေယ်စရာမျေား ေတွက်
ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်၏သင့်အလျော်မှု


သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာနယ်ပယ်ကို ဆော်ခပရန်။



ဆဂဟစနစ်များ၏အဆခြအဆနများအား လွှမ်းမိုးဆနဆသာကဏ္ဍများ



နှင့် ခေစ်ဆစဆသာအဆ ကာင်းများက အသုံးခပုမှုများကိုဆော်ခပရန်။


အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် (အဆ ကာင်းကိစ္စများ၊ လိုအပ်ြျက်များနှင့်
စိန်ဆြါ်မှုများ) အတွက် အဆ ကာင်းခပြျက်များကို ရှင်းခပရန်။

131

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

၆၀

၃၀

၁၅

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)

၂၀

လိုအပ် သာ



ဘြေူးလ်နိုင်ငံ ေြေျေက်ေလက် - ခဖစ်ရပ်မိတ်ဆက်

ြေတ်စရာ



အဖာ်ခပြေျေက်တွင် ေြေျေက်ေလက်ကွာဟမှုမျေားရှိနိုင်အကကာင်း သင်တန်းသားမျေားေားသတိအပးပါ။

၁၅

၁၁၀ - ၁၄၀

ဤခဖစ်ရပ်တွင် ေဖွဲ့မျေားသည် လက်အတွ့ဘဝေအခြေေအနမျေားကဲ့သို့ မှတ်ယကူ ကရမည်
မိတ်ဆြ်



ဘြေူးလ် “ဝီကီပီးဒီးယား” (သင်တန်းသားမျေားလက်စွဲ ကိုကကည့်ပါ)



ေလစ်ြျတ် - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ



ေလစ်ြျတ် / ပိုစတာ -



ေလစ်ြျတ် / ပိုစတာ - ရုပ်လုံးအဖာ်ခြေင်းေတွက် စည်းကမ်းမျေား



အဂဟစနစ်မျေားနှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေအခြေြေံေယူေဆမျေားကို မိတ်ဆက်အပးရန်

ိအရာက်အသာ ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်မှုေတွက် လမ်းညွှန်ြေျေက်

လိုေပ်နိုင်သည် (ေဏ္ဏဝါ စီစီအေ အလ့ကျေင့်အရးနှင့် ေဏ္ဏဝါ ေိုင်ေီးေက်စ် ပါဝါပွိုင့်
ကိုကကည့်ပါ)
ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



အဝါဟာရမျေားကို ရှင်းခပရန် ေဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆြေ
ို ျေက်ကိုလည်း ေသုံးခပုနိုင်သည်။



သင်တန်းသားမျေားေား လုပ်ငန်းေဖွဲ့ ေမျေားဆုံး ၄ဖွဲ့ေ
မျေားေတွက်

ိအရာက်အသာ ေဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမျေားေား ေအ
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ိ ကျေပန်းြေွဲပါ။ အနာက်ပါ အလ့ကျေင့်ြေန်း
ာက်ေကူခဖစ်အစရန် ဤ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

အလ့ကျေင့်ြေန်းခပုလုပ်အနစဉ်တွင် သင်တန်းသားမျေား၏ ေားသာြေျေက်နှင့် ေားနည်းြေျေက်မျေားကို
အတွ့ရှိရန် ကကိုးစားပါ။
ေဖွဲ့မျေားေား ကွဲခပားအသာ ေစီေစဉ် ဧရိယာနယ်ပယ်မျေားသို့ အနရာြေျေ



ားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ

- ေင်ဒဲစီရင်စုနှင့် ေိတ်စအပါ်တူးလ်စီရင်စု
ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်မှုေား လမ်းညွှန်ရန် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း၏ ခြေားနားအသာေဆင့်မျေား



ေတွက် ေြေျေန်ိ ကိုက် သတ်မှတ်ြေျေ

ားနိုင်ပါသည်။

တစ်နည်းေားခဖင့် ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းကို မျေက်နှာစုံညီေတူတကွ သို့မဟုတ် ရလဒ်မျေားေား



ကတ်ခပားမျေား သို့မဟုတ် ဖလစ်ြေျေတမ
် ျေားအပါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်၍ ခပုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ရလဒ်များ

အေွဲ့များက ၎င်းတိ၏
ု့ ဆတွရှိြျက်များကို အတိုြျုံးပြုံငုံသုံးသပ်တင်ခပပါ။

တင်ဖပဖခင်း
ဤသည်မှာ ပ
ေြေျေန်ိ



မဆုံး အလ့ကျေင့်ြေန်းခဖစ်သည့်ေတွက် ခဖည့်စွက်ေအကကာင်းေရာမျေား ိန်းစည်းကမ်းမျေားကို မိတ်ဆက်ပါ (ဥပမာ - ၃ မိနစ် ၁ မိနစ် သာကျေန်အတာ့အကကာင်း

ကတ်ခပားမျေားကို ခပသရမည်)


တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု စည်းကမ်းမျေားကို မိတ်ဆက်ပါ။



ေဘယ်အကကာင့် သင်တန်းဆရာမျေားသည် လိုေပ်မှသာ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုအပးဆ ကာင်းနှင့် ထိုသို့
ခပုလုပ်ရခြင်းအဆ ကာင်းကို ရှင်းခပပါ။

Reflection

နည်း

ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း

လွတ်လပ်အသာအဆွးအနွးမှု (သင်တန်းသားမျေားေား ေဖွဲ့နှင့်ေသားကျေအစရန် ကူညီသည်) သင်တန်းသားမျေားကို သူတသ
ို့ ိရှိကျွမ်းကျေင်သည်မျေားနှင့် ပါဝင်အဆွးအနွးရန် ေားအပးပါ)



ေအရးကကီးအသာ ေြေျေက်မျေား၊ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားနှင့် အမးြေွန်းမျေားကို ဖလစ်ြေျေတတ
် စ်ြေု
သို့မဟုတ် ကတ်ခပားမျေားအပါ်တွင် အရးသားပါ။

ေလားေလာရှိအသာ


င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း အမးြေွန်းမျေား -

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။



သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည့်ေခပင်
ပါဝင်ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။ ေဆင့် ၂ ြေုစလုံးသည်
ေအကာင်ေ



ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခဖစ်သည်။

သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။

ို့ေတူ

ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။ ေဆင့် ၂ ြေုစလုံကို
ေအကာင်ေ


ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခဖစ်သည်။

သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - ဘီပီေိုင်ပီ BPiP လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆနာက်အေင့်များအတွက်
မည်သည်က ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နို င်သနည်း။

ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

အလ့ကျေင့်ြေန်းမိတ်ဆက်ရန် ဖလစ်ြေျေတ် (သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်
ေအကကာင်းေရာနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း)



ပုံနှိပ်

ားသည့် ကကီးမားအသာ အခမပုံ ၁ (အခမခပင်ဖုံးလွှမ်းမှု) နှင့် အခမပုံ ၂ (ေသုံးခပုမှုမျေား) -

ေကကိမ်ေအရေတွက်ေလိုက် တစ်ြေုခြေင်းစီနှင့် ေရံအဆာင်

ားအသာမိတ္တူေြေျေု့ိ



ဘီပီေိုင်ပီ မူလေအခြေြေံမျေား၏ သအကဂတမျေားပါဝင်အသာ ဘုတခ် ပားတစ်ြေုကို ခပင်ဆင်ပါ



ေလစ်ြျတ် / ပိုစတာ - ရုပ်လုံးအဖာ်ခြေင်းေတွက် စည်းကမ်းမျေားနှင့်
ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်မှုေတွက် လမ်းညွှန်ြေျေက်



ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်မှုေတွက် ပင်ဘုတ်ခပားမျေားကို ခပင်ဆင်ပါ
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ိအရာက်အသာ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ဘီြီအိုင်ြီ တလ့ကျင့်တရးမှ နမူနာရလေ်များ (မတ်လ ၂၀၁၆)

၃.၆။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - အြွင့်အာဏာတည် ဆာြ်ပါ
အြွင့်အာဏာ တည်ဆောက်ပါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


နည်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ အုပ်ြျုပ်ဆရးနှင့် ဥပဆဒဆရးရာ



စည်းမျဉ်းအဆခြြံကို နားလည်ရန်။

ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်
အသာ ပီပီတီ - အခဖရှင်းရန်
ေစီေစဉ်ေအကကာင်းကိစ္စ နှင့် ေခြေား
စီမံြေန့်ြေွဲမှုအရွးြေျေယ်စရာမျေားေတွက်
ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်၏သင့်အလျော်မှု





ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း - ေဏ္ဏဝါေစီ
ေစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ရှိနိုင်အသာ
ဖြေိမ်းအခြောက်မှုမျေားေား အဖာ်
နှင့် ကိုင်တွယ်အဆာင်ရွက်ခြေင်း
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ုတ်ခြေင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

၃.၇။ မိတ်ဆက်ခြင်း - လုြ်ငန်းစဉ်ကစ
ို ီစဉ်ဖွဲ့စည်းပါ
လုပ်ငန်းစဉ်ကို စုစည်းပါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ






နည်း

ညှိနှိုင်းအရးေဖွဲ့နှင့် ေခြေားဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏



ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်

ေြေန်းကဏ္ဍနှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေား နားလည်မည်

အသာ ပီပီတီ - ညှိနှိုင်းအရး ေဖွဲ့နှင့်

အစီအစဉ်ဆရးေွခဲ ြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့တည်ဆောက်မည်ကို

ေခြေားပါဝင်အဆာင်ရွက်အနသူ မျေား၏

နားလည်မည်။

လုပ်ပိုင်ြေွင့်၊ ေအနေ

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အေွဲ့နှင့် အခြားပါဝင်ဆနသည့်

အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေား။

လုပ်ဆောင်သူများ၏ အြန်းကဏ္ဍာနှင့် တာဝန်များကို

လိုေပ်အသာ ေရင်းေခမစ်မျေားေား

နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

အဖာ်

အစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်အား မည်သို့တည်ဆောက်သည်ကို နားလည်
သဆဘာဆပါက်ရန်။

ားမျေား နှင့်

ုတ်ခြေင်းနှင့် ရယူခြေင်း -

ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် လုပ်ငန်းစီမံြေျေက်၏
တိုးတက်မှု

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

စဉ်းစားဖခင်း

မိတ်ေက်

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
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စုစုဆပါင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

၃.၈။ အခန်းြဏ္ဍသရုပ် ဆာင်ဖခင်း - အ ဖခခံမှုများ နှင့် အဖမင်တို့ြိုသတ်မှတ်ပါ
အဆခြြံမှုများ နှင့် ဆမျှာ်လင့်ြျက်တက
ို့ ို သတ်မှတ်ပါ
သင်ယဖူ ခင်းရည်မှန်းချြ်များ


နည်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်းလုပ်ငန်းစဉ်အား လမ်းညွှန်ဆနဆသာ
အဆခြြံမှုများ နှင့် ေခမင်တန်ေိုးကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။



ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဆသာအခမင်ဆေါ်စပ်ခြင်း၏ အကျုးဆကျးဇူ
ိ
းကို
နားလည်ရန်၊ နှင့်



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းြျက်တ့၏
ို
ေွံ့ပေိုးတိုးတက်မှု များကို အသိဆပးမည့် သင်၏အစီအစဉ်ဧရိယာ
ဆရရှည်အသုံးခပုမှု အတွက် အခမင်ကို ေွံပေိုးဆစရန်
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အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ခြင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

အခန်းြဏ္ဍသရုပ် ဆာင်ဖခင်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း (မိနစ်)

တစ်ဦးြျင်း

အမှန်တကယ်

ထင်ဟပ်

ခပင်ေင်မှု

အြန်းကဏ္ဍ

စဉ်းစားခြင်း

စုစုဆပါင်း

သရုပ်ဆောင်ခြင်း
၀
လိုအပ် သာ

၁၅

၃၀

၄၅

၃၀ - ၄၅

၁၂၀ -၁၃၅



ဘြေူးလ်နိုင်ငံ ေြေျေက်ေလက် - ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ

မိတ်ဆြ်



ေလစ်ြျတ် - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

အခန်းြဏ္ဍ



သင်တန်းသားများအား ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့များအခေစ်သို့ ြွဲပါ (အများေုံး ၁ - ၃ ဦး)

သရုပ် ဆာင်ဖခင်း



ဆခပာေိုေက်ေံဆရးေအကကာင်းကိစမ
္စ ျားအဆပါ် အာရုံစိုက်ရန် ၂ သို့မဟုတ် ၃ ဦး

ြေတ်စရာ

ဖပင်ဆင်ဖခင်း

ထပ်ဆောင်းတာဝန်ဆပးပါ။


ေက်စပ်ပတ်သက်သူအေွဲ့ တစ်ေွဲ့ြျင်းစီမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီကို ဆရွးြျယ်ရပါမည်။
သူ/သူမသည် အကကညာြေျေက်အား တင်ခပရန် အြျန်ိ ၃ မိနစ်ရသည်။



ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှုး သို့မဟုတ် စီေမ်ေမ်အေညွှန်ကကားအရးမှုးသည် ေစည်းေအဝးကို ပံ့ပိုး
ဦးအဆာင်မည်မည်။ ဤသရုပ်ဆောင်ဆနရာကိုဆပးရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာသင်တန်းသား
မဆတွ့လျှင် ဤအနရာကို သင်က ယူရပါမည်။ သူ/သူမသည် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူေဖွဲ့
တစ်ဖွဲ့ြေျေင်းစီ၏ ကိုယ်စားလှယ်မျေားေား ၎င်းတို့၏ အကကညာြေျေက်မျေားကို ခပုလုပ်ရန် တစ်ဦး
ဖပီးတစ်ဦး ဖိတ်အြေါ်ခြင်းခေင့် စတင်ပါ။ ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှုးသည် နိဂုံးြေျေုပ်စကားကို အခပာကကား
အပးပါမည်။ လက်အတွ့ဘဝကဲ့သို့ပင် ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ြေျေမှတ်သူမျေားက ပစားအပး

ားသည့်

ေုပ်စုမျေား သို့မဟုတ် တူညီအသာစိတ်ဝင်စားမှုမျေားအကကာင့် နိုင်ငံအရး နှင့်စီးပွားအရးကဏ္ဍ
ကကားရှိ တရားဝင်မဟုတ်အသာမဟာမိတ်မျေား ရံဖန်ရံြေါ ရှိကကပါသည်။ ၎င်းကို
ေခြေားဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား

က် ြေရီးသွားလာအရးေား ပို၍ ေအလးအပးခြေင်းခဖင့် သင်

ဥပမာခပအပးနိုင်ပါသည်။
အခန်းြဏ္ဍ



သရုပ် ဆာင်ဖခင်း

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား အစည်းအဆဝးပုံစံခဖင့် တင်ခပခြေင်းနှင့် အဆွးအနွးမှု
(ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း)

ထင်ဟပ်

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။ -

စဉ်းစားဖခင်း

ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းကို ေက်သွယ်ဆရးရှုဆထာင့်များအဆပါ်တွင်အာရုံထားနိုင်ရန် သင်တန်းသား
မျေားေား ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ေြေန်းကဏ္ဍမျေားသို့ ခပန်သွားဆစဖပီး ေဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးေား တိုအတာင်း
အသာထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းတွင် ပါဝင်အစဖပီး ၎င်းတို့၏

င်ခမင်ြေျေက်မျေားကို အခပာဆိုပါအစ။

သရုပ်ဆောင်များအား တစ်ဦးပပီးတစ်ဦး ဆမးခမန်းခြင်းခေင့်စတင်ပါ။ ထို့ဆနာက် ဆလ့လာအကဲြတ်
သူများ၊ ထို့ဆနာက် အေွဲ့တစ်စုလုံးအား ဆမးခမန်းပါ။


ဆော်ခပခြင်းခေင့် စတင်ပါ - ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းနှင့် တုခံ့ ပန်အကကံခပုမှုတို့သည် လက်ဆောင်
ကဲ့သိုခ့ ေစ်သည်။ သင် လက်ြံနိုင်သည် သို့မဟုတ် လက်မြံနိုင်ဘဲဆနနိုင်သည်။



တုခံ့ ပန်အကကံခပုမှုဆရှ့ဆနာက်အစဉ် - သရုပ်ဆောင်သမ
ူ ျား၊ ဆလ့လာအကဲြတ်သူများ၊
အားလုံး



အြန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်များအတွက် ဆမးြွန်းများ - မည်သို့ ခေစ်ြဲ့သနည်း။ မည်သို့
ြံစားြဲ့ရသနည်း။ လက်ဆတွ့ေန်ြဲ့ပါသလား။



ဆလ့လာအကဲြတ်သူများအတွက် ဆမးြွန်းများ - မည်သည်ကို ဆလ့လာအကဲြတ်ြဲ့သနည်း။
သင့်ကို ခပန်ဆခပာခပသည်များမပါဝင်ပဲ သင်ကိုယ်တိုင် ကား၊ ခမင်၊ ြံစားြဲ့ရသည်များကိုသာ
ဆော်ခပပါ။



အားလုံးအတွက်ဆမးြွန်းများ - ၎င်းမှ မည်သည်တက
ို့ ို ဆလ့လာနိုင်သနည်း။
ဆနာက်တစ်ကကိမ်တွင်/လက်ဆတွ့တွင် သင် မည်သည်ကို မတူဆအာင် ဆောင်ရွက်မည်နည်း။
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ကြိုတင်



ေလစ်ြျတ် - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ဖပင်ဆင်ဖခင်း



သင်တန်းသားမျေား



ဖမို့အတာ်ြေန်းမတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲေတွက် ြေုံမျေားကို အနရာ
ြေျေ

ဲမှ တစ်ဦးေား (ဘက်လိုက်အသာ) ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှုးအနရာ ယူြေိုင်းပါ။

ားပါ - ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှုး၊ စီေမ်ေမ်အေညွှန်ကကားအရးမှုးနှင့် ြေရီးသွားလာအရးနှင့်

သတ္တုတူးဆေါ်ဆရးလုပ်ငန်းမှ ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် ပ
ထပ် ဆာင်း သတင်း



အချြ်အလြ်

မဆုံး ြေုံတန်းတွင်

ိုင်ပါမည်။

ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းကို ေမှတ်ရအနအစရန် နှင့် မကကာြေဏ ရယ်အမာအပျော်ရွှင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်းသားမျေားေတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြေင်းကို

ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

၃.၉။ ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ပန်းတိင
ု ်များနှင့် SMART ရည်မှနး် ချြ်များြို ြေါ် ဆာင်သတ်မှတပ
် ါ
ရည်မှန်းြျက်များနှင့် SMART ရည်ရွယြ
် ျက်များ သတ်မှတပ
် ါ
သင်ယဖူ ခင်းရည်မှန်းချြ်များ


နည်း

အခမင်၊ ပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းြျက်များ ကား ေက်စပ်မှုကို



နားလည်ရန်။


ေခပန်ေလှန်ဆက်သွယ်အဆာင်ရွက်
အသာ ပီပီတီ

သင်၏ အစီအစဉ်ဧရိယာဆနရာအတွက် အခမင်အား ထင်ဟပ်



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း

ဆစသည့် ပန်းတိုင်နှင့် ရည်မှန်းြျက်များကို ဆေါ်ထုတ်ရန်၊ နှင့်


ဆစာင့် ကပ် ကည့်ရှုခြင်းနှင့် အကဲခေတ်ခြင်းတို့အတွက် SMART
ရည်မှန်းြျက်များ၏ တန်ေိုးကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

စဉ်းစားဖခင်း

မိတ်ေက်

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း
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၃.၁၀။ အိမသ
် ို့ယူ ဆာင်ဖခင်း - လိုအပ်ချြ် နှင့် လုြ်ငန်းစဉ်ေီဇိုင်းြုစ
ံ ံ
အိမ်သို့ ယူဆောင်ခြင်း
သင်ယဖူ ခင်းရည်မှန်းချြ်များ


နည်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ြျည်းကပ်နည်းများ ထိဆရာက်ဆသာအသုံးခပုမှုနှင့်



ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်းများ

အဆကာင်အထည်ဆော်ခြင်း တို့အတွက် အတားအေီးများ၊
စိန်ဆြါ်မှုများ နှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို သတိခပုမိလာရန်၊ နှင့်


၎င်းအတားအေီးများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများကို ဆကျာ်လွှားရန် ကိုယ်ပိုင်

ဆလ့ကျင့်ြန်းများအားလုးံ တဆလျှာက်



“အိမ်သို့ ယူဆောင်သွားခြင်း
အြျန်ိ များ” တွင် ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း

မဟာဗျူဟာများကို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်လာနိုင်ဆစရန်။

ေရြ် ၃ - ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ မတ်လက ဗင်းမ်တွင် ခြုလုြ်ြဲ့တသာ ဘီြီအုင
ိ ်ြီသင်တန်း
အတွင်း “အိမ်သု့ိယူတဆာင်ခြင်း” အြျိန်မှ ရလေ်များ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

အိမ်သို့ ယူ ဆာင်ဖခင်းအချိန်များဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း
(မိနစ်)

၀

မိတ်ဆြ် နှင့်



ဉာဏ်ြေွင့်

၀

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

၀

၀

၃၀ - ၆၀

စုစုဆပါင်း
၃၀ - ၆၀

သင်တန်းသားများအား ဤမူလအဆခြြံ၏ဆလ့ကျင့်ြန်းများအဆပါ် သတိဆပးရန်နှင့်
ဤဆလ့ကျင့်ြန်း များအားလုံးခပုလုပ်စဉ်တစ်ဆလျှာက် ၎င်းတို့ သင်ယြ
ူ ဲ့ရသည်များအဆပါ်

ဆွး နွးဖခင်း

ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ခပုလုပ်ရန် ေိတ်ဆြါ်ပါ - (၁) မည်သည်ကို သယ်ဆောင်သွားမည်နည်း။
မည်သည်ကို သင်အိမ်သို့ ယူဆောင်သွားမည်နည်း။ (၂) မည်သို့ဆသာ စိန်ဆြါ်မှုများကို
သင်ရင်ေိုင်ရနိုင်သနည်း။ (၃) ထို စိန်ဆြါ်မှုများကို သင်မည်သို့ ဆကျာ်လွှားနိုင်မည်နည်း။


သင်သည် သင်တန်းသားလက်စွဲ “အိမ်သို့ ယူဆောင်သွားခြင်း” အပိုင်းတွင်ရှိ မူလအဆခြြံတစ်ြု
ြျင်းစီ၏အေုံးတွင် စာရင်းခပုစုထားသည့် စိန်ဆြါ်မှုများနှင့် ခေစ်နိုင်ဆသာအြျက်များကို ဆခပာေို
ကရန်ကိုလည်း စကားဝိုင်းအား ညွှန် ကားနိုင်သည်။



မှတ်ြျက်များကို ေလစ်ြျတ် သို့မဟုန် ပင်ဘုတ်ခပားဆပါ်တွင် ဆရးမှတ်ထားပါ - မှတ်ြျက်များကို
သင်ကိုယ်တိုင် ရုပ်လုံးဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် သင်တန်းသားများအား ကတ်ခပားများဆရးရန်
ေိတ်ဆြါ်နိုင်သည်။



သင်တန်းသားများအား မူလအဆခြြံတစ်ြုခြင်းစီနှင့်သင်ေိုင်ဆသာ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်စု
များကို ဆရးမှတ်နိုင်ရန် သင်တန်းသားလက်စွဲတွင်ဆေါ်ခပထားဆသာ
မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုလည်းဆော်ခပပါ။



ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအဆခြြံအတွက် ကမ္ဘာ့ဆကာ်ေေ
ီ ိုင် သို့မဟုတ် အနာဂတ်ရှာဆေွမှု
ကဲ့သို့ဆသာ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်မှုအတွက် အခပန်အလှန်ေက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဆသာ
ပုံစံများနှင့် နည်းများကို မိတ်ေက်ဆပးနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်းြိရိယာ



ပင်ဘုတ်ခပား - ဘီပီအိုင်ပီ မူလအဆခြြံအပါ် ပြုံငုံသုံးသပ်ြျက် (မိတ္တူများဆတာင်းယူနိုင်ပါသည်)

နှင့် ကြိုတင်



ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းအတွက် ေလစ်ြျတ် (သို့မဟုတ် ပင်ဘုတခ် ပား) နှင့် မာကာပင်

ဖပင်ဆင်ဖခင်း

၃.၁၁။ ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ဆြ်စပ်ပတ်သြ်သူများ ဖမပုံ ရးဆွဲပါ
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ဆနရာြျပါ
သင်ယဖူ ခင်းရည်မှန်းချြ်များ


နည်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏



အြန်းကဏ္ဍာကိုနားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်
ဆောင်ရွက်ခြင်းမူလအဆခြြံ အား
မိတ်ေက် ပီပီတီ



ဆလ့ကျင့်ြန်းများအားလုးံ တွင်
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏
အြန်းကဏ္ဍကို ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏
အြန်းကဏ္ဍာကိုနားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်၊
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ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်စဉ်းစား

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

ခြင်း

၆၀

၃၀

၁၅

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)

၁၀

လိုအပ် သာ



ဘြေူးလ်နိုင်ငံ ေြေျေက်ေလက် - ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ

မိတ်ဆြ်



ေလစ်ြျတ် - သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း




အဆရှ့တွင်ေွဲ့စည်းထားဆသာ အေွဲ့များအတိုင်း အေွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်မှုကိုေက်လက်ခပုလုပ်ပါ။

၁၀

၁၁၀ - ၁၂၅

ြေတ်စရာ

တစ်နည်းေားခဖင့် ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းကို မျေက်နှာစုံညီတွင် ေတူတကွ သို့မဟုတ် ရလဒ်မျေားေား
ကတ်ခပားမျေား သို့မဟုတ် ဖလစ်ြေျေတမ
် ျေားအပါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်၍ ခပုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်
စဉ်းစားဖခင်း

အေွဲ့များက ၎င်းတိ၏
ု့ ဆတွရှိြျက်များကို အတိုြျုံးပြုံငုံသုံးသပ် တင်ခပပါ။ (ပင်ဘုတ်ခပားဆပါ်တွင်
မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း)

နည်း


လွတ်လပ်အသာအဆွးအနွးမှု (သင်တန်းသားမျေားေား ေဖွဲ့နှင့်ေသားကျေအစရန် ကူညီသည်) သင်တန်းသားမျေားကို သူတသ
ို့ ိရှိကျွမ်းကျေင်သည်မျေားနှင့် ပါဝင်အဆွးအနွးရန် ေားအပးပါ))



ေအရးကကီးအသာ ေြေျေက်မျေား၊ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားနှင့် အမးြေွန်းမျေားကို ဖလစ်ြေျေတတ
် စ်ြေု
သို့မဟုတ် ကတ်ခပားမျေားအပါ်တွင် အရးပါ။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ေလားေလာရှိအသာ


င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း အမးြေွန်းမျေား -

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။



သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။

ို့ေတူ

ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။ ေဆင့် ၂ ြေုစလုံကို
ေအကာင်ေ

ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခဖစ်သည်။

ကြိုတင်



မူလအဆခြြံကို မိတ်ေက်ဆပးဆသာ ပီပီတီ ခပသခြင်းခေင့် စတင်နိုင်ပါသည်

ဖပင်ဆင်ဖခင်း



အလ့ကျေင့်ြေန်းမိတ်ဆက်ရန် ဖလစ်ြေျေတ် (သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်
ေအကကာင်းေရာနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း)



အေွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ပင်ဘုတ်ခပားများဆပါ်တွင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ
စစ်ဆေးဇယားကို ကကိုတင်ခပင်ေင်ထားပါ

ထပ် ဆာင်း



အထူးသခေင့် အကယ်၍ အခြား ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်းများကို သင်

သတင်း

မဆောင်ရွက်ပါက၊ ကမ္ဘာ့ဆကာ်ေီေိုင်၊ အနာဂတ်ရှာဆေွမှု သို့မဟုတ် ပုံခပင်ဇာတ်လမ်းဆခပာခပခြင်း

အချြ်အလြ်

ကဲ့သို့ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်မှု ခေစ်ရပ်မှန်ဥပမာများကို မိတ်ေက်နိုင်ပါသည်။

၃.၁၂။ ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ဆြ်စပ်ပတ်သြ်သူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုများြိုသတ်မှတ်ပါ
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုသတ်မှတ်ပါ
သင်ယဖူ ခင်းရည်မှန်းချြ်များ


နည်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်တွင် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း

သတ်မှတ်ပါ။

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

စဉ်းစားဖခင်း

မိတ်ေက်

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်စဉ်း

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း
ြ်တိုး သတင်း



အြျက်အလက်
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စုစုဆပါင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၁၃။ ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - ဆြ်စပ်ပတ်သြ်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွြ်ပါ
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါဆစ
သင်ယဖူ ခင်းရည်မှန်းချြ်များ

နည်း



ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြင်းမဟာဗျူဟာ မည်သို့ခပုစုဆရးေွဲရမည်ကိုသိရှိရန်။



ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



အထူးသခေင့် ကဏ္ဍာစုံပါဝင်ဆသာ အဆခြအဆနများတွင် ေက်စပ်



ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း - နယ်စပ်ခေတ်

ပတ်သက်သူများ နှင့် မည်သို့ေက်သွယ၊် ဆောင်ရွက်ရမည်ကို

ဆကျာ်နှင့် ကဏ္ဍဆပါင်းစုံ ပါဝင်

နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ရှိ စိန်ဆြါ်မှုများ

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း
ြ်တိုး သတင်း



အြျက်အလက်

၃.၁၄။ အိမသ
် ို့ ယူ ဆာင်ဖခင်း - ဆြ်စပ်ပတ်သြ်သူများ ပါဝင် ဆာင်ရွြ်မှုြို စီစဉ်ြေွဲ့စည်းဖခင်း
စာမျက်နှာ ၁၃၉ ရှိ ဆော်ခပြျက်ကို ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။

၃.၁၅။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - သင်၏အဏ္ဏဝါသွင်ခြင်အတနအ

ားတခမြုံ တရးဆွဲြါ

သင်၏အဏ္ဏဝါသွင်ခပင်အဆနအထားဆခမပုံ ဆရးေွဲပါ
သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်


နည်း

ကဏ္ဍာများ၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အသုံးခပုသူများနှင့် ရာသီအလိုက်
ေြေျေက်ေလက်များခေင့် အနာဂတ်အသုံးခပုမှုများကို ဆော်ခပရန်။



ေနာဂတ်တွင် ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ အပျောက်ဆုံးမှုခဖစ်အစအသာ
ေအကကာင်းမျေားကို အဖာ်ခပရန်။
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ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ



ေြေျေက်ေလက်မျေားအခမပုံဆခွဲ ြေင်းနှင့် ြေွဲခြေမ်းစိတ်ခဖာမှုတွင် ေြေျေန်ိ နှင့်



င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

စအကးတို့်၏ ေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေားကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

၉၀

၃၀

၀

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)

၁၀

လိုအပ် သာ



ဘြေူလ် သတင်းေြေျေက်ေလက် - ေနာဂတ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု

မိတ်ဆြ်



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယူခြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



အဆရှ့တွင်ေွဲ့စည်းထားဆသာ အေွဲ့များအတိုင်း အေွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်မှုကိုေက်လက်ခပုလုပ်ပါ။

ရလဒ်များ



ေဖွဲ့မျေားက ၎င်းတိ၏
ု့ (အခမပုံအပါ်တွင်မှတ်သတ်တင်

၁၀

၁၄၀

ြေတ်စရာ

တင်ဖပဖခင်း

ားအသာ) အတွ့ရှိြေျေက်မျေား၏ ေကျေဉ်းြေျေုံး

ခြေုံငုံသုံးသပ်မှုကို တင်ခပသည်။


ခြေားနားအသာကိုယ်စားလှယ်မျေားက ၎င်းတို့၏ ရလာဒ်မျေားကို ဘြေူလ်ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးအရှ့တွင်
တင်ခပ၊ ြေုြေံကာကွယသ
် ည့် ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း တစ်မျေုးေခဖစ်
ိ
တင်ခပခြေင်းကို သင်
ခပုလုပ်နိုင်သည်။

ထင်ဟပ်



မူလေအခြေြေံစာရင်းပါ အနာက်ဆုံးအလ့ကျေင့်ြေန်းဖပီးမှသာလျှင်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းခပုလုပ်ပါ။



အလ့ကျေင့်ြေန်းမိတ်ဆက်ရန် ေလစ်ြျတ် - (သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်

စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်
ဖပင်ဆင်ဖခင်း

ေအကကာင်းေရာနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း)


အခမပုံ ၁ ေကကီး တစ်ြေျေပ် (ကုန်းအခမနှင့် သမုဒ္ဒရာပါဝင်အသာ) နှင့် ေဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီတိုင်းေတွက်
အဆးအရာင်စုံပင်မျေား



ုတ်ြေျေင်းအပါက်လွယ်ကူစွာခမင်ရအသာ စက္ကူနှင့် ေ

144

ူးအရာင်စုံပင်မျေား

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၁၆။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း- တနရာတေသအြိင
ု ်းအခြားအလိုက်သဟဇာတမခဖစ်မှုများကိုသတ်မှတြ
် ါ
အနရာအဒသေပိုင်းေခြေားေလိုက်သဟဇာတမခဖစ်မှုမျေားကိုသတ်မှတ်ပါ
သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


နည်း

ပဋိပက ြေွဲခြေမ်းစိတ်ခဖာခြေင်းနည်းလမ်းမျေားနှင့်



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

မအသြေျောေအရရာမှုမျေား၏ စစ်အဆးနည်းသတ်မှတ်ခြေင်းတိန
ု့ ှင့်
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစရန်။


ေပိုင်းေခြေားေလိုက် အနရာသတ်မှတ် ေသုံးခပုမှုမျေားနှင့်
လိုက်ဖက်အသာပမာဏ ၏ စစ်အဆးဇယား ခပုစုအရးဆွဲရန်

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

၄၅

၃၀

၀

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)

၀

မိတ်ဆြ်



ေလစ်ြျတ် - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြေျေက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



အဆရှ့တွင်ေွဲ့စည်းထားဆသာ အေွဲ့များအတိုင်း အေွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်မှုကိုေက်လက်ခပုလုပ်ပါ။



“လိုေပ်ြေျေက် သတ်မှတ်ခြေင်း” နှင့် “သင်၏အဏ္ဏဝါသွင်ခပင်အဆနအထားကို ဆခမပုံေွဲခြင်း”

၁၀

ခေစ်ရပ်လုပ်ငန်းများမှ ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းရလဒ်မျေားကို ေသုံးခပုပါ။

145

၈၅

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ



ေြေျေန်ိ သက်သာအစရန် အောက်ပါေသုံးခပုမှုမျေားေအပါ်ောရုံစိုက်ရန် ေဖွဲ့မျေားေားအခပာပါ ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲမျေားကာကွယ်ခြေင်း၊ မိရိုးဖလာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမျေား၊ ကုန်

ုတ်ငါးလုပ်ငန်း၊

သဲတူးအဖာ်ခြေင်း၊ အရငုပြေ
် ရီးသွားလာအရးနှင့် ပို့အဆာင်ဆက်သွယ်အရး။
ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း

ေဖွဲ့မျေားက ၎င်းတိ၏
ု့ (ဖလစ်ြေျေတ် သို့မဟုတ် ဘုတ်ခပားအပါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်

ားအသာ)

အတွ့ရှိြေျေက်မျေား၏ ေကျေဉ်းြေျေုံးခြေုံငုံသုံးသပ်မှုကို တင်ခပသည်။
သင်သည် အောက်ပါရှုအ


ာင့်မျေားကို မီးအမာင်း

ိုးခပနိုင်လိုပါသည် -

ရလဒ်မျေားသည် ေလွန်တိကျေဖပီး ရရှိနိုင်အသာ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားေခပင်
ေကဲခဖတ်ေဖွဲ့ရှိ ကျွမ်းကျေင်မှုတို့ေအပါ်တွင်လဲ မူတည်သည်။



လက်အတွ့တွင် ၎င်းတိက
ု့ ိုေကဲခဖတ်ရန်ေတွက် ေသုံးခပုမှုေမျေုးေစားမျေ
ိ
ားနှင့်ပတ်သက်၍ သင်
ပိုမိုတိကျေရန်လိုသည်။

ထင်ဟပ်



မူလေအခြေြေံစာရင်းပါ အနာက်ဆုံးအလ့ကျေင့်ြေန်းဖပီးမှသာလျှင်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းခပုလုပ်ပါ။



အလ့ကျေင့်ြေန်းမိတ်ဆက်ရန် ေလစ်ြျတ် - (သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်

စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်
ဖပင်ဆင်ဖခင်း

ေအကကာင်းေရာနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း)



ေဖွွဲ့လိုက်လုပ် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေတွက် ပင်ဘုတ်ခပားအပါ်တွင် စစ်အဆးဇယားကို ခပင်ဆင်ပါ။

ဗင်းမ် ဘီြီအိုင်ြီ BPiP သင်တန်း (မတ်လ၊ ၂၀၁၆) မှ စံနမူနာခြအတခဖများ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၁၇။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - ဆုံးခဖတ်ြျက်အတ

ာက်အကူခြုကိရိယာတန်ဆာြလာများ

မည်သည့်အြျန
ိ ်တွင်အသုံးဝင်သည်ကို ဆုံးခဖတ်ြါ
မည်သည့်အြျန်ိ တွင် ေုံးခေတ်ြျက်အဆထာက်အကူခပုကိရိယာတန်ောပလာများ အသုံးဝင်သည်ကို ေုံးခေတ်ပါ
သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


နည်း

လူသားမျေားေသုံးခပုမှုမျေား၊ အဂဟစနစ် နှင့် ပတ်ဝန်းကျေင်ေအခြေေအန



မျေား နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏စိတ်ဝင်စားမှုမျေား (သူတို့၏
ေားသာြေျေက်မျေားနှင့် မ

သင်တန်သားလက်စွဲတွင်ပါရှိအသာ
ခြေုံငုံသုံသပ်ခြေင်း

င်မှတ်ဘဲကျေအရာက်နိုင်အသာေနရာယ်မျေား

ေပါေဝင်) တိန
ု့ ှင့် ပတ်သက်အသာ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားကို
စုအဆာင်းရန်နှင့် အခမပုံအရးဆွဲရန် နည်းေမျေုးမျေ
ိ ုကိ
ိ ုအဖာ်ခပရန်။


DST (Decision Support Tools ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ေအ

ာက်ေကူခပု



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း နှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစား

ကိရိယာတန်ဆာပလာမျေား) သည် တိကျေအသာရည်ရွယ်ြေျေက်မျေား နှင့်
ေအခြေေအန မျေားေတွက် မည်သည့်ေြေျေန်ိ တွင်
သင်အလျော်အသာနည်းမျေား ခဖစ်အကကာင်းဆုံးခဖတ်ရန်။

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်ချြ



ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း
ထပ် ဆာင်း



သတင်း
အချြ်အလြ်

၃.၁၈။ အိမသ
် ို့ယူတဆာင်ခြင်း - လက်ရှိ နှင့် အနာေတ်အတခြအတနများစာရင်း နှင့်
ြွဲခြမ်းစိတခ် ဖာတလ့လာခြင်း
စာမျက်နှာ ၁၃၉ ရှိ ဆော်ခပြျက်ကို ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။
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စုစုဆပါင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၁၉။ ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်နည်းလမ်းများြိုသတ်မှတ်ပါ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် နည်းလမ်းများြို သတ်မှတ်ပါ
သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


နည်း

အစီအစဉ်ဧရိယာဆနရာအတွင်း ခေစ်ဆပါ်ကာစနှင့် အနာဂတ်တွင်

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ခေစ်လာနိုင်ဆခြရှိဆသာ ထပ်ဆနသည့်အသုံခပုမှုများအတွက်
အစီအစဉ်ဆရးေွဲရန်။


ေခြေား အရွးြေျေယ်စရာေစီေစဉ်မျေား၏ တန်ဖိုးကို နားလည်သအဘာ
အပါက်အစရန်၊



ေကဲခဖတ်ခြေင်းစံမျေားေအပါ်တွင် ေအခြေြေံသည့် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်
နည်းလမ်းမျေားကို သတ်မှတ်ခြေင်း

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း
ထပ် ဆာင်း



သတင်း
အချြ်အလြ်

၃.၂၀။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအသုံးခြုမှုကြ
ို ွဲတဝသတ်မှတြ
် ျ
အဏ္ဏဝါအသုံးခြုမှုြွဲတဝသတ်မှတြ
် ျ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကို ေခြေားအသာေစီေစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်မျေားနှင့်
ေဏ္ဏဝါေသုံးြေျေမှု ြေွဲအဝသတ်မှတ်အနရာြေျေ

ားခြေင်းေတွက် စံမျေား

မည်သို့တိကျေအစရန် ခပုလုပ်အကကာင်းသိရှိရန်၊


ားပါ
နည်း

မည်သို့ အပါင်းစည်းနိုင်သည်ကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်


ားပါ

သင်၏ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် ပန်းတိုင်မျေားနှင့်ရည်မှန်းြေျေက်မျေားေအပါ်
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ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

စုစုဆပါင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ေအခြေြေံ၍ လူသားမျေားေသုံးခပုမှုကို ခပန်လည်ြေွဲအဝြေျေ

ားပါက သင့်

ေစီေစဉ်ဧရိယာအနရာသည် မည်သို့မည်ပုံရှိအနမည်ကို ပုံအဖါ်ခပရန်

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

၃၀ + ၆၀

၂၀ + ၃၀

၂၀

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)

၀

မိတ်ဆြ်



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



အဆရှ့တွင်ေွဲ့စည်းထားဆသာ အေွဲ့များအတိုင်း အေွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်မှုကိုေက်လက်ခပုလုပ်ပါ



“လိုေပ်ြေျေက်မျေား ြေွဲခြေားသတ်မှတ်ခြေင်း” နှင့် “စာရင်းမူလေအခြေြေံ” ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းမျေားမှ

၁၀ + ၁၀

၁၈၀

ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းရလဒ်မျေားကို ေသုံးခပုပါ။


အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းကို ေဆင့် ၂ ဆင့် ပိုင်းခြေားပါ - (၁) ဇုြေ
ံ ွဲခြေားခြေင်းစံမျေား သတ်မှတ်ခြေင်း
နှင့် (၂) ေဏ္ဏဝါအနရာကို ြေွဲအဝသတ်မှတ်ြေျေ

ားပါ။ ပ

မဦးစွာ ေဆင့် ၁ ကို ရှင်းခပပါ။

ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းကို အဆာင်ရွက်ဖပီး ရလဒ်မျေားကို တင်ခပပါ။

ို့အနာက် ေဆင့် ၂ ကို

ရှင်းခပဖပီးအနာက် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းကို အဆာင်ရွက်၍ တင်ခပခြေင်းကို ခပုလုပ်ပါ။


ေဆင့် ၁ တွင် ေြေျေန်ိ ကုန်သက်သာအစရန် အောက်ပါေသုံးခပုမှုမျေားကိုောရုံစိုက်ရန်အခပာပါ ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲကာကွယ်အစာင့်အရှာက်ခြေင်း၊ မိရိုးဖလာငါးလုပ်ငန်း၊ ကုန်

ုတင
် ါးလုပ်ငန်း၊

သဲတူးခြေင်း၊ ြေရီးသွားလာအရး၊ အရအကကာင်းသွားလာအရး၊ အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရး၊
ငှက်ကကည့်ခြေင်း၊ သတ္ထုတူးအဖါ်ခြေင်း



ေဖွဲ့တစ်ြေုလျှင် ေသုံးခပုခြေင်း ၂ မျေုးိ ြေျေ

ားအပးနိုင်သည်။ တင်ခပခြေင်းမျေားခပုလုပ်ဖပီးအနာက်

ေဆင့် ၂ သို့ ဆက်လက်အဆာင်ရွက်ရန် ရလဒ်မျေားကို ေဖွဲ့ေားလုံးရရှိနိုင်ရန် အဆာင်ရွက်ပါ
(ဓါတ်ပုံ နှင့် ပုံနှိပ်
ရလဒ်များ

ုတ် သို့မဟုတ် စာရိုက်ခပပါ)

ေဖွဲ့မျေားက ၎င်းတိ၏
ု့ (ဖလစ်ြေျေတ် သို့မဟုတ် ဘုတ်ခပားအပါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်



တင်ဖပဖခင်း

ားအသာ)

အတွ့ရှိြေျေက်မျေား၏ ေကျေဉ်းြေျေုံးခြေုံငုံသုံးသပ်မှုကို တင်ခပသည်။
ေဖွဲ့မျေားက ခြေားနားအသာ ေစီေစဉ်ဧရိယာမျေားအပါ်တွင် အဆာင်ရွက်ြေဲ့ပါက



ခြေားနားအသာကိုယ်စားလှယ်မျေားက ၎င်းတို့၏ ရလာဒ်မျေားကို ဘြေူလ်ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးအရှ့တွင်
တင်ခပ၊ ြေုြေံကာကွယသ
် ည့် ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း တစ်မျေုးေခဖစ်
ိ
တင်ခပရန်မှာ
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခဖစ်သည်။
ထင်ဟပ်
စဉ်းစားဖခင်း

နည်း


လွတ်လပ်အသာအဆွးအနွးမှု (သင်တန်းသားမျေားေား ေဖွဲ့နှင့်ေသားကျေအစရန် ကူညီသည်) သင်တန်းသားမျေားကို သူတိသ
ု့ ိရှိကျွမ်းကျေင်သည်မျေားနှင့် ပါဝင်အဆွးအနွးရန် ေားအပးပါ။



ေအရးကကီးအသာ ေြေျေက်မျေား၊ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေား နှင့် အမးြေွန်းမျေားကို ဖလစ်ြေျေတ်
သို့မဟုတ် ကတ်ခပားမျေားအပါ်တွင် အရးမှတ်ပါ။

ခဖစ်နိုင်အသာ


င်ဟတ်စဉ်းစားခြေင်း အမးြေွန်းမျေား -

သင့်အေွဲ့အတွင်း ဆမးြွန်းဆခေ ကားစဉ် မည်သည်က လွယက
် ူဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိြဲ့ရသနည်း။
မည်သည်က ြက်ြဲဆ ကာင်း ဆတွ့ရှိရသနည်း။



သင်မည်သည်ကို သင်ယူြေဲ့ရသနည်း။



သတိရပါ - ေအခဖမျေားသည် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်အနနိုင်သည့်ေခပင်
ပါဝင်ေအကကာင်းေရာနှင့်လည်းပဲ ဆက်စပ်အနနိုင်သည်။ ေဆင့် ၂ ြေုစလုံးသည်
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ေအကာင်ေ
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

ည်အဖါ်ရန်ေတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခဖစ်သည်။

အလ့ကျေင့်ြေန်းမိတ်ဆက်ရန် ဖလစ်ြေျေတ် (သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်
ေအကကာင်းေရာနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း)



ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းေတွက် ပင်ဘုတခ် ပားမျေားအပါ်တွင် စစ်အဆးဇယားကို ကကိုတင်ခပင်ဆင်ပါ
ါ။
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ဗင်းမ် (မတ်၊ ၂၀၁၆) တွင်ခြုလုြ်သည့် ဘီြီအိုင်ြီ (BPiP) သင်တန်း မှ စံနမူနာခြအတခဖ အဆင့် ၂

ဗင်းမ်တွင် ခြုလုြ်သည့် ဘီြီအိုင်ြီ BPiP သင်တန်း (မတ်လ၊ ၂၀၁၆) အဆင့် ၁ မှ စံနမူနာခြအတခဖ
Use ေသုံးခပုပုံ
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ

Criteria စံမျေား
ိြေိုက်လွယ်အသာ

ကာကွယဧ
် ရိယာမျေား

သအဘဂာလမ်းအကကာင်း

ကာကွယဧ
် ရိ

ကာကွယ်

အဂဟစနစ်မျေားတွင်

ေားလုံး ေငယ်ဆုံး

မျေားမှ ေနည်းဆုံး ၃

ယာေသစ်မျေား

တစာင့်တရှာက်ခြင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းမျေား

ေရွယ်ေစား ၄၀

ကီလိုမီတာေကွာေအဝး

ဖန်တီးရန်ဆက်

မရှိခြေင်း

စတုရန်း ကီလိုမီတာ

သွယန
် ိုင်မှု
ဦးစားအပးခြေင်း

သဲတူးခြင်း

သအဘဂာလမ်းအကကာင်း

သန္တာအကျောက်တန်းမျေား

ကမ်းအခြေ/အလကွယ်ရာ

ေတွင်း ရှိမအနခြေင်း

မှ ၁ ကီလိုမီတာအကျော်

သို့ နီးကပ်ခြေင်း

ကွာအဝးခြေင်း
တရတွင်စိုက်ြျိုး

မူလေအခြေေအနေတိုင်း

ငှက်မျေား အခမာက်ခမားစွာ

တည်ဖငိမ်အသာ

တမွးခမူတရး

ရှိအနအသာ ကမ်းရိုးတန်း

စုရုံးရာအနရာမျေားတွင်

ကမ်းအခြေဧရိယာ
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အနရင်းအဒသ၏ ၁၀%

မဟုတ်ခြေင်း

ခဖစ်ခြေင်း

က် ပိုအသာဧရိယာကို
ဖုံးလွှမ်းမှု မရှိခြေင်း
စီးြွားတရး

ကာကွယဧ
် ရိယာမှ ၅

ပိုင်နက်အရခပင်ေတွင်း

သအဘဂာလမ်းအကကာင်း

ငါးလုြ်ငန်း

ကီလိုမီတာ ကွာအဝးခြေင်း

မဟုတ်ခြေင်း

မျေားကို အရှာင်ရှားခြေင်း

ေီတရတတာ

ငါးသားအပါက်ခပုစုအစာင့်

ကန့်သတ်၊

ဒီအရအတာ စုစုအပါင်း

အြန်းတခဖ

အရှာက်ရာဇုံမျေားကို

ကာကွယဧ
် ရိယာမျေား

ဧရိယာ၏ ၁၀%

အနားယူခြင်း

အရှာင်ရှားခြေင်း

ခပင်ပတွင်ခဖစ်ခြေင်း

မပိုခြေင်း

တရတ ကာင်း

ဆိပ်ကမ်းမျေားမှေပ လုံ

သန္တာအကျောက်တန်းမျေား၊

ဆိပ်ကမ်မျေား

သွားလာ

အလာက်အသာ အရေနက်

ေဏ္ဏဝါကာကွယ်ဧရိယာ

ဆက်သွယ်အရး

ြို့တဆာင်ခြင်း

ရှိခြေင်း (၅၀ မီတာ ?)

မျေားနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဧရိ

ခဖစ်နိုင်အသာေတိုဆုံး

ယာမျေားမှ ၁ ကီလိုမီတာ

လမ်းအကကာင်း

က်

(ေီတရတတာတွင်း
ြရီးသွားလာတရး)

အကျော် ကွာအဝးခြေင်း
ငှက် ကည့်ခြင်း

အရတွင်စိုက်ပျေုးိ

ေသိုက်အဆာက်ရာသီ

ရာသီကာလ (ဧဖပီ - အမ)

အမွးခမူအရးစြေန်းမျေား

(ဧဖပီ - အမ) ေတွင်း

ေတွင်း ေခြေားအသာ

ေတွင်း ရှိမအနခြေင်း

ေြေျေန်ိ ပိုင်းတားခမစ်ခြေင်း

စီးပွားအရးလုပ်ငန်းမျေား
မရှိခြေင်း

တရငုြ်

တင်းကကပ်စွာ ကာကွယ်

ြရီးသွားလာတရး

ားအသာ ဧရိယာမျေား

သအဘဂာလမ်းအကကာင်း

သဲတူးခြေင်းမှ ၃ ကီလို

မျေားေတွင်း

မီတာအကျော်ကွာအဝးခြေင်း

ေတွင်း မရှိခြေင်း

ရှိမအနအစခြေင်း

မိရိုးဖလာ

မျေုးပွ
ိ ားဧရိယာမျေား

အရဆိုးစွန့်

ငါးဖမ်းခြင်း

ေတွင်း ရှိမအနခြေင်း

ကီလိုမီတာအကျော်

ုတ်ရာမှ ၃

အရလုပ်သားအကျေးရွာနှင့်
နီးကပ်စွာရှိခြေင်း

ကွာအဝးခြေင်း
သတ္ထု

သအဘဂာလမ်းအကကာင်း

တူးတဖါ်ခြင်း

မျေားမှ ေနည်းဆုံး ၂

ငါးဖမ်းဧရိယာမျေား နှင့်
ပ်မအနခြေင်း

ပိုင်နက်ပင်လယ်မှ
ေနည်းဆုံး ကီလို မီတာ

ကီလိမ
ု ီတာ ကွာအဝးခြေင်း

၈၀ ကွာအဝးခြေင်း

၃.၂၁။ အြန်းကဏ္သရုြတ
် ဆာင်ခြင်း - တနရာအတနအ

ားများကိုစူးစမ်းရှာတဖွဖြီး

အစီအစဉ်မူ ကမ်းကို တစ့စြ်ညိန
ြှေ ှိုင်းြါ
တနရာအတနအ

ားများကို စူးစမ်းရှာတဖွြါ နှင့် အစီအစဉ်မူ ကမ်းကို တစ့စြ်ညြှေိနင
ှို ်းြါ

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏ အနရာေအနေ

နည်း
ားမျေား၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊

လိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် ယုကံ ကည်မှုမျေားေား နှိုင်းြေျေင့်ဆုံးခဖတ်ခြေင်း၏
သက်ဆိုင်မက
ှု ို သအဘာအပါက်အစရန်။


ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ် တိုင်ပင်အဆွးအနွးခြေင်းမျေားကို မည်သို့ ခပင်ဆင်
ကျေင်းပအကကာင်း သိရှိရန်။
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ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း
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ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း
(မိနစ်)

၀

မိတ်ဆြ်



၅

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

၀

၆၀

၃၀

“ေဏ္ဏဝါေသုံးခပုမှုြေွဲအဝသတ်မှတြေ
် ျေ

စုစုဆပါင်း
၉၅

ားခြေင်း” ရလဒ်မျေား အဆွးအနွးပွဲေတွက်

ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်းပုံစံကို ေသုံးခပုပါ


ေ

ူးလုပ်ငန်းတာဝန်ခဖင့် အစာင့်ကကည့်သူ ၂ - ၃ ဦးကို တာဝန်အပးပါ (သင်တန်းသားလက်စွဲ

ကိုကကည့်ပါ)
အခန်းြဏ္ဍ



သရုပ် ဆာင်ဖခင်း
ကကိုတင်

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ေဖွဲ့တစ်ြေုြေျေင်းသည် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီ အရွးြေျေယ်ကကရမည်။
သူ/သူမတွင် တင်ခပရန် ၃ မိနစ်ရရှိသည်။



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူး သို့မဟုတ် စီေမ်ေမ်အေ CMMA ၏ကိုယ်စားလှယ်က ေစည်းေအဝးကို ပံ့ပိုး
ဦးအဆာင်မည်။

ိသ
ု ရုပ်အဆာင်ခြေင်းကိုခပုလုပ်ရန် သင့်အလျော်အသာသင်တန်းသားကို မအတွ့ရှိ

ပါက ဤအနရာကို သင် ယူသင့်သည်။ သူ/သူမသည် ေဖွဲ့တစ်ြေုြေျေင်းစီ၏
ကိုယ်စားလှယ်မျေားေား သူတို့၏ အကကညာြေျေက်ကိုအကကညာရန် တစ်ဦးဖပီးတစ်ဦး
ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းခဖင့် စတင်ပါ။
ေအနေ

ားမျေားေား ြေွဲ

ို့အနာက် စိတ်ဝင်စားမှုမျေား၊ လိုေပ်ြေျေက်မျေား နှင့် ယုကံ ကည်မှုမျေားမှ
ုတ်ခြေင်းကို ောရုံစိုက်၍ ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူး သို့မဟုတ် စီေမ်ေမ်အေ

CMMA ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ေစည်း ေအဝးကို ပံ့ပိုးဦးအဆာင်အပးမည်။ ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးက
ေပိတ်ေမှာစကားကို အခပာကကားမည်။
အခန်းြဏ္ဍ



သရုပ် ဆာင်ဖခင်း
ထင်ဟပ်
စဉ်းစားဖခင်း

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ေစည်းေအဝးပုံစံခဖင့် တင်ခပခြေင်းနှင့် အဆွးအနွးခြေင်း
(ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း)

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း ဆက်သွယ်အရးရှုအ

ာင့်မျေားေအပါ် ောရုံစိုက်

င်ဟပ်စဉ်းစားရန်၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားကို

သူတ့၏
ို ကိုယ်ပိုင်ေဏ္ဍသို့ခပန်အနရန်အခပာကကားဖပီး ေဖွဲ့တစ်ြေုလုံးသည် အခပာင်းလဲမှုကိုအဖါ်ခပအသာ
ေတိုြေျေုံ့

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း နှင့် သူတ၏
ို့ ေ

င်ေခမင်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍အခပာကကားခြေင်းတိတ
ု့ ွင်

ပါဝင်အဆာင်ရွက်ပါ။ ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်သူမျေားကို တစ်ဦးဖပီးတစ်ဦး ဖိတ်ကကားခြေင်းခဖင့်
စတင်ဖပီးအနာက် အစာင့်ကကည့်သူမျေား၊


အဖါ်ခပခြေင်းခဖင့် စတင်ပါ -

ို့အနာက် ေဖွဲ့တစ်ြေုလုံးကို ဖိတ်ကကားပါ။

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း နှင့် တုခံ့ ပန်ြေျေက်သည် လက်အဆာင်ကဲ့သို့

ခဖစ်သည်။ ၎င်းကို သင် လက်ြေံနိုင်သည် သို့မဟုတ် လက်မြေံနိုင်ဘဲ အနနိုင်သည်။


တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု အရှ့အနာက်ေစဉ် - သရုပ်အဆာင်သူမျေား၊ အစာင့်ကကည့်သူမျေား၊ ေားလုံး



ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်သူမျေားေတွက်အမးြေွန်းမျေား - မည်သို့ အဆာင်ရွက်ြေဲ့သနည်း။ သင်
မည်သို့ ြေံစားရသနည်း။ ဤသည်က လက်အတွ့ကျေကျေ ခဖစ်ြေဲ့ပါသလား။



တစာင့် ကည့်သူများအတွက်တမးြွန်းများ - မည်သည်ြို လ့လာအြဲခတ်ခဲ့သနည်း။ သင့်ြို
ဖပန် ဖပာဖပသည်များမပါဝင်ပဲ သင်ြိုယ်တိုင် ကြား၊ ဖမင်၊ ခံစားခဲ့ရသည်များြိုသာ ြော်ဖပပါ။



ေားလုံးေတွက်အမးြေွန်းမျေား - ၎င်းမှ မည်သည်တက
ို့ ို ဆလ့လာနိုင်သနည်း။
ဆနာက်တစ်ကကိမ်တွင်/လက်ဆတွ့တွင် သင် မည်သည်ကို မတူဆအာင် ဆောင်ရွက်မည်နည်း ။



ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း မခပုလုပ်မီ သို့မဟုတ် ခပုလုပ်ဖပီးအနာက်၊ သင်သည်
ပင်လယ်တွင်းအမျောအန အသာအရြေဲတးုံ စံခပုပုံစံ ဟုအြေါ်ကကအသာ ေအနေ

ားမျေား၊ စိတ်ဝင်စားမှု

မျေား၊ ယုကံ ကည်မှုမျေား နှင့် လိုေပ်ြေျေက်မျေား ေကကား ခြေားနားြေျေက်တက
ို့ ို သင်တန်းသားမျေားေား
ေတိုြေျေုံ့အခပာခပနိုင်သည် (ဘီပီေိုင်ပီ BPiP သင်တန်းစားလက်စွဲကိုကကည့်ပါ)
ကြိုတင်



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယူခြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား

ဖပင်ဆင်ဖခင်း



သင်တန်းသားမျေား

ဲမှ တစ်အယာက်ကို (ဘက်လိုက်အသာ) ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးအနရာတွင်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ရန် ေတိုြေျေုပ်အခပာခပပါ။



ဖမို့အတာ်ြေန်းမ
အနရာြေျေ

ထပ် ဆာင်း

ဲတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲေတွက် ြေုံမျေားကို

ားပါ။

ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းကို ေမှတ်ရအနအစရန် နှင့် မကကာြေဏ ရယ်အမာအပျော်ရွှင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။



သတင်း

သင်တန်းသားမျေားေတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြေင်းကို

အချြ်အလြ်



ဆက်သွယ်အရးေအပါ် လမ်းညွှန်မေ
ှု ြေျေု့ိ အ

ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

ာက်ပံ့အပးသည့် “ြေက်ြေဲအသာ ခပဿနာမျေားကို

အခဖရှင်းခြေင်း” အဝငှစာရွက်စာတမ်းကို သင် ခဖန့်အဝအပးလိုအပမည်။

၃.၂၂။ အိမသ
် ို့ယူတဆာင်ခြင်း - တနရာအြိုင်းအခြားအလိုက် စီမြ
ံ န့်ြွဲမှုမူ ကမ်းခြုစုတရးဆွဲခြင်း နှင့်
အတည်ခြုခြင်း
အကျေးဇူးခပု၍ စာမျေက်နှာ ၁၃၉ တွင် အဖါ်ခပ

ားသည်ကို ရည်ညွှန်းပါ

၃.၂၃။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အား ဆက်သွယ်ြါ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်အား ဆက်သွယ်ြါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ

နည်း



ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ေအပါ် သတိခပုမိမှုခမှင့်တင်ရန်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်။



သတ်မှတ်ေဖွဲ့မျေားသို့ သင့်သတင်းစကား ေံ့ဝင်ဂွင်ကျေခဖစ်အစရန်



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

စဉ်းစားဖခင်း

မိတ်ေက်

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း
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စုစုဆပါင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၂၄။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း -

ိတရာက်စွာအတကာင်အ

ည်တဖါ်ြါ

ိတရာက်စွာ အတကာင်အ

ည်တဖါ်ခြင်း

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်မျေား

နည်း
ိအရာက်စွာေအကာင်ေ

ည်အဖါ်ခြေင်းနှင့်



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

ေကျေုးသက်
ိ
အရာက်လိုက်နာမှုေတွက် ခြေားနားအသာ ေသုံးြေျေပစ္စည်း
ကိရိယာမျေား၊ မျေက်ခမင်

င်ရှားရှိသည်မျေားနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အစရန်။

ိအရာက်စွာေအကာင်ေ



ည်အဖါ်ခြေင်း နှင့် ေကျေုးသက်
ိ
အရာက်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း



လိုက်နာမှုရှိအစခြေင်းနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်၏
ေကန့်ေသတ်မျေားကို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်


နိုင်ငံအရးကတိကဝတ်အသြေျောအစရန် နည်းလမ်းမျေားသိရှိရန်။

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

၃.၂၅။ အိမသ
် ို့ယူတဆာင်ခြင်း - အတကာင်အ

ည်တဖါ်ခြင်း နှင့် လိုက်နာအကျိုးသက်တရာက်မှု

ရှိတစခြင်း
အကျေးဇူးခပု၍ စာမျေက်နှာ ၁၃၉ တွင် အဖါ်ခပ

ားသည်ကို ရည်ညွှန်းပါ

၃.၂၆။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - တိးု တက်မက
ှု ိုတင
ို ်းတာြါ
တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာပါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မန
ှ ်းြျက်များ


နည်း

အစာင့်ကကည့်ခြေင်း နှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်းြေျေဉ်းကပ်နည်းမျေား နှင့်
နည်းစနစ်မျေားေအပါ် ခြေုံငုံသုံးသပ်မှုရရှိရန်။

155



မူလေအခြေြေံကို မိတ်ေက် ပီပီတီ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ



အစာင့်ကကည့်ခြေင်း နှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်းေစီေစဉ်ကို ခပုစုအရးဆွဲရန်။





အစာင့်ကကည့်ခြေင်း နှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်းေစီေစဉ်ကို ခပုစုအရးဆွဲရန်။



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

၃.၂၇။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - လုြ်ငန်းစဉ်အတြါ်

င်ဟြ်စဉ်းစားြါ

လုြ်ငန်းစဉ်အတြါ်

င်ဟြ်ြါ

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ပုံမှန်

နည်း

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းတန်ဖိုးကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

င်ဟပ်စဉ်းစားရန်၊ သင်ယူရန် နှင့် တိုးတက်အစရန် သင်၏



ေစီေစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေြေျေန်ိ ဇယား

ည့်သွင်းရန်

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

စဉ်းစားဖခင်း

မိတ်ေက်

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်
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စုစုဆပါင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

၃.၂၈။ ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း - အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုက်တလျာညီတ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ကို လိုက်တလျာညီတ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ွခဖစ်တစရန်ခြုလုြ်ြါ
ွခဖစ်ြါတစ
နည်း

အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထပ်ြာထပ်ြာ



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

အ မွဆြ်ခံ သာ သ ောသောဝြို နားလည်သ ော ပါြ်ရန်။


ရှိရင်းစွဲ အဏ္ဏဝါအပ်စီအစဉ်များကို မည်သို့ လိုက်ဆလျာညီဆထွ
ရှိဆစရန် ခေစ်နိုင်ဆခြများကို နားလည်သဆဘာဆပါက်ရန်။



အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်ဆရးေွဲခြင်း ပိုမို ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ေွံ့ဆစရန်အတွက်
အဆထာက်အပံ့ကို စီစည်ေွဲ့စည်းရန်။

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်စဉ်း

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စားခြင်း

စုစုဆပါင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း

၃.၂၉။ အိမသ
် ို့ယူတဆာင်ခြင်း - တစာင့် ကည့်ခြင်း၊ ခြန်လည်သုံးသြ်ခြင်း နှင့် ြျန
ိ ်ညိခြှေ ြင်း
အကျေးဇူးခပု၍ စာမျေက်နှာ ၁၃၉ တွင် အဖါ်ခပ

ားသည်ကို ရည်ညွှန်းပါ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၃၀။ တကိုယ်တရတဆာင်ရွက်မှုကိုစီစဉ်ြါ
တကိုယ်တရတဆာင်ရွက်မှုကိုစီစဉ်ြါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


နည်း

ြေိုင်မာဖပီး ေမှန်တကယ်ခဖစ်အသာ စိန်အြေါ်မှုမျေားေအပါ်



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း နှင့်
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

တုခံ့ ပန်ေကကံခပု ြေျေက်အပးခြေင်း၊ လက်ြေံခြေင်းတိခု့ ဖင့်
ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကို လက်အတွ့ ြေျေဉ်းကပ်အဆာင်ရွက်ရန်။


သင်၏ ေမှန်တကယ်လုပ်ငန်းြေွင် ခပန်လည်ဝင်အရာက်
လုပ်ကိုင်ရာတွင် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ြေျေဉ်းကပ်နည်းနှင်စ
့ ပ်လျေဉ်း၍
ဝင်အပါက်မျေား နှင့် ြေိုင်မာအသာအနာက်ေဆင့်မျေားကို သတ်မှတ်ရန်

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

မိတ်ေက်

စဉ်းစားဖခင်း
(မိနစ်)

၀

လိုအပ် သာ



၁၀

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

စုစုဆပါင်း

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

၄၅

၄၅

၀

၁၀၀

ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



အြေွဲ့လိုြ်

သင်တန်းသားများ နှစ်တယာက်တစ်တခွဲ ဖင့် တဆာင်ရွက်ခြင်း -

လုပ်ငန်း

ရလဒ်များ
တင်ဖပဖခင်း

ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း



တစ်ဦးြေျေင်းလုပ်ငန်း (၁၅ မိနစ်)



ကိုယ့်တဲဖ
ွ က်သို့ တင်ခပခြေင်း (တစ်ဦးလျေင် ၁၅ မိနစ်စီ)



မျေက်နှာစုံညီတွင်

ူးခြေားအပါ်လွင်သည့်ေြေျေက်မျေား/ေအရးပါအသာ

တစ်ဉီးြေျေင်း တင်ခပခြေင်း (မီးေားခပင်းမီး)
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ိုး

ွင်းသိခမင်မှုမျေား

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

ထင်ဟပ်



ေပို

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းမရှိပါ



အလ့ကျေင့်ြေန်း (သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း) ကို မိတ်ဆက်ရန်

စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်
ဖပင်ဆင်ဖခင်း

ဖလစ်ြေျေတ်

၃.၃၁။ အဏ္ဏဝါအစီအစဉ်လမ်းခြတခမြုံမူ ကမ်းခြုစုတရးဆွဲြါ
အဏ္ဏဝါအစီအစဉ် လမ်းခြတခမြုံ မူ ကမ်းခြုစုတရးဆွဲြါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ

နည်း



လမ်းခပအခမပုံ၏ ေဓိက မူလေအခြေြေံမျေားကို ေသုံးြေျေရန်။



ြေိုင်မာအသာေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ေတွက် ယြေင်ေဆင့်



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း နှင့်
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

မျေား၏ ေဓိကအတွ့ရှိြေျေက်မျေားေား သင့်အလျော်ကိုက်ညီအသာ
လမ်းခပအခမပုံ


ဲသို့ လမ်းညွှန်ေခဖစ် ြေျေုံ့

ည့်ရန်။

သင်တန်းဖပီးဆုံးဖပီးအနာက် “စစ်မှန်အသာ”လမ်းခပအခမပုံအရးဆွဲမှု
ေတွက် ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးမျေားကို မူကကမ်းခပုစုအရးဆွဲရန်

ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်းဖပုလုပ်ရန်အတွြ်အကြံဖပုချြ်များ
အချိန်ထည့်သွင်း

ေတ်ရှုြျန်ိ

စဉ်းစားဖခင်း

မိတ်ေက်

ခေစ်ရပ်

ရလဒ်များ

ထင်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြင်း

စဉ်းစားခြင်း

(မိနစ်)
လိုအပ် သာ



ြေတ်စရာ
မိတ်ဆြ်



ဖြေစ်ရပ်လုပ်ငန်း



ရလဒ်များ



တင်ဖပဖခင်း
ထင်ဟပ်



စဉ်းစားဖခင်း
ကြိုတင်



ဖပင်ဆင်ဖခင်း
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စုစုဆပါင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

၃.၃၂။ စံနမူနာခြအစီအစဉ် - ၆ ရက်
အချိန်

န့ ၁

န့ ၂

န့ ၃

န့ ၄

န့ ၅

န့ ၆

န့ ၇

၀၉:၀၀ -

လိုေပ်ြေျေက် သတ်မတ
ှ ်ခြေင်း

ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်

အလ့လာအရးြေရီး

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - အနရာ

ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်

နံနက်စာသုံးအဆာင်ဖပီး

၁၀:၃၀

နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဒဇ
ီ ိုင်း

ခြေင်း - ေအခြေြေံမူမျေား နှင့်

သွားအရာက်ခြေင်း

အဒသေပိုင်းေခြေားေလိုက်

ခြေင်း - အနရာေအနေ

ခပန်လည်

ေခမင် သတ်မှတပ
် ါ

(တစ်အနကုန)်

သဟဇာတ မခဖစ်မှုမျေားကို
သတ်မတ
ှ ပ
် ါ

ားမျေားကို စူးစမ်းရှာ
အဖွပပီး ေစီေစဉ်မူ
ကကမ်းကိုအစ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း -

ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း

ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း

လိုေပ်ြေျေက်သတ်မှတ်ပါ
အကာ်ဖီသုံးအဆာင်ြေျေန်ိ
၁၁:၀၀ -

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း -

၁၂:၃၀

လိုေပ်ြေျေက်သတ်မှတ်ပါ

အကာ်ဖီသုံးအဆာင်ြေျေန်ိ

ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း

အနရာအဒသေပိုင်းေခြေား

ယူေဲန်ေီးပီအလ့လာခြေင်း

စီမံြေန့်ြေဲမ
ွ ှုေစီေစဉ်မူကကမ်း

မိတဆ
် က်

ခပုစုအရးဆွဲခြေင်းနှင့်
ဆက်လက်အဆာင်ရွက်ခြေင်း

ေတည်ခပုခြေင်း

ေအကာင်ေ

ည်အဖါ်ခြေင်း

နှင့် လိုက်နာေကျေုးသက်
ိ
အရာက်မှုရအ
ှိ စခြေင်း
ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း -

အစာင့်ကကည့်ခြေင်း၊

ေဏ္ဏဝါေသုံးခပုမှုကို

ခပန်လည်သုံးသပ်ခြေင်း နှင့်

ြေွအ
ဲ ဝသတ်မှတြေ
် ျေ

ြေျေန်ိ ညှိခြေင်းေအပါ်

ားပါ

ေဆင့် ၁
၁၂:၃၀ -

အန့လည်စာသုံးအဆာင်ခြေင်း

၁၄:၀၀

သင်ယခူ ြေင်း

ဉာဏ်ဖင
ွ ့်အဆွးအနွးခြေင်း

အန့လည်စာသုံးအဆာင်ခြေင်း

မိတ်ဖက်မျေား

သင်ယခူ ြေင်း

မိတဖ
် က်မျေား

၁၄:၀၀ -

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ

လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အဆခြ

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း -

၁၅:၃၀

ပါဝင်အဆာင်ရွက်ခြေင်း

အဆနများ စာရင်းနှင့် ြွခဲ ြမ်း

ေဏ္ဏဝါေသုံးခပုမှုကို

တစ်ကိုယ်အရ

စီစဉ်ဖွဲ့စည်းခြေင်း

စိတ်ခောဆလ့လာခြင်း

ြေွအ
ဲ ဝသတ်မှတြေ
် ျေ

အဆာင်ရွက်ခြေင်း စီစဉ်ပါ

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း -

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း - သင်၏

ေဆင့် ၂

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား

ေဏ္ဏဝါသွင်ခပင်ေအနေ

ကို အခမပုံအရးဆွဲခြေင်း
ဆိုက်အရာက်ခြေင်း
၁၆:၀၀ ၁၇:၃၀
၁၇:၃၀ -

သင်တန်းမိတဆ
် က်

အလ့ကျေင့်ြေန်း ားပါ

ား ကို အခမပုံအရးဆွဲခြေင်း

အကာ်ဖီသုံးအဆာင်ြေျေန်ိ
Bringing it home

Bringing it home

ေိမ်သို့ယူအဆာင်ခြေင်း

ေိမ်သိယ
ု့ ူအဆာင်ခြေင်း

အကာ်ဖီသုံးအဆာင်ြေျေန်ိ
သင်တန်းအန့ေအပါ်
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေဲမ
ွ ှုေဖွဲ့ ေစည်းေအဝး*

ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေဲမ
ွ ှုေဖွဲ့

၁၈:၀၀

ေစည်းေအဝး*
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ေကဲခဖတ်ခြေင်းနှင့်
ဖပီးဆုံးခြေင်း

ွက်ြောွ ခြေင်း

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ဘီြီအုင
ိ ်ြီ

161

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

၄။ အဏ္ဏဝါ စီစတ
ီ အကမ်းရိးု တန်း နှင့် အဏ္ဏဝါ တေသများတွင် ရာသီဥတုတခြာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်တလျာ
ညီတ

ွရှိတစခြင်း

၄.၁။ သင်ရိုးခခုံငုံသုံးသပ်ြျက်
အတ ကာင်းခြြျက်
ကမ်းရိုးတန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု နှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုတို့သည် ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမျေားကို အခပာင်းလဲအပးအန
သည်။ ပင်လယ်အရမျေက်နှာခပင်ခမင့်တက်ခြေင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းအရတိုက်စားြေံရခြေင်းနှင့် ခပင်း

န်အသာ ရာသီဥတုေအခြေေအန

မျေားသည် လူဦးအရသန်းအပါင်းမျေားစွာ၊ ေအဆာက်ေေုံမျေား၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ြေရီးသွားလာအရးတို့ေား ခပင်း

န်စွာ

ိြေိုက်

ပါသည်။ အရေပူြေျေန်ိ ခမင့်တက်ခြေင်းမျေားနှင့် သမုဒ္ဒရာေြေျေဉဓ
် ာတ်အပါက်လာခြေင်းတို့သည် ကမ်းရိုးတန်း နှင့်ေဏ္ဏဝါအဂဟ
စနစ်မျေားေအပါ်

င်ရှာစွာသက်အရာက်မှုရှပ
ိ ါသည်။ ဥပမာ၊ ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံမျေားတွင်ရှိ လူဦးအရသန်းအပါင်းမျေားစွာ၏

စားဝတ်အနအရးကို

ိန်းသိမ်း

ားသခဖင့်၊ ေပူပိုင်းအဒသသန္တာအကျောက်တန်းမျေားေား

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေမျေားသည်

ကကီးမားအသာစိုးရိမ်မကင်းဖွယ်ခဖစ်သည်။ ဆင်းရဲသူမျေားမှာ လက်ရှိနှင့် ေနာဂတ် ေနာဂတ်ကလလတွင်ပါ ေြေျေုးမညီ
ိ
စွာ
ိြေိုက်ြေံရပါမည်။
ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု နှင့် ပင်လယ်အရမျေက်နှာခပင်ခမင့်တက်ခြေင်းတိန
ု့ ှင့် လိုက်အလျောညီအ
ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံမျေားေတွက်၊ လျေင်ခမန်စွာကကီး
ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုအရွးြေျေယ်စရာမျေားသည် လူ

ွရှိအစခြေင်းသည်၊ ေ

ူးသခဖင့်

ာွ းလာအသာ စိန်အြေါ်မှုတစ်ရပ်ခဖစ်သည်။ ယအန့ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု နှင့်
န
ု ှင့် ၎င်းတို့ေစိုးရမျေား၏ ေနာဂတ်တွင် အကာင်းမွန်စွာ လိုက်အလျောညီအ

ခဖစ်နိုင်မစ
ှု ွမ်းရည်ေအပါ် လွှမ်းမိုးအနသည်။ ကျွန်ုပ်တ့ိုသည် လိုက်အလျောညီအ

ွ

ွခဖစ်အစခြေင်းေစီေစဉ် နှင့် အဆာင်ရွက်ခြေင်း

တိက
ု့ ို အနှာင့်အနှးကကန့်ကကာအစရန် မတတ်နိုင်ပါ။ သိရ
ု့ ာတွင်၊ မျေားခပားအသာ (ကမ်းရိုးတန်း) ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုမူဝါဒမျေား၊
ေစီေစဉ်မျေား နှင့် စီမံကိန်းမျေားသည် ေသိပညာဗဟုသုတမရှိခြေင်း၊ သတိခပုမိခြေင်းမရှိခြေင်း နှင့် မည်သို့
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အစဖပီး၊ မည်သို့လိုက်အလျောညီအ

ွ ခဖစ်အစခြေင်းအရွးြေျေယ်စရာမျေားကို အပါင်းစည်းရမည်ဆိုသည်ကို

ရှင်းလင်းမှုမရှိခြေင်းတို့အကကာင့် အလာအလာဆယ်ရှိတွင် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုကို
လိုက်အလျောညီအ

ိအရာက်စွာ

ွခဖစ်အစခြေင်းကို ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်း

ည့်သွင်းစဉ်းစားခြေင်းမခပုကကပါ။

ဲသို့ အပါင်းစပ်ခြေင်းသည် ရာသီဥတုဒဏ်

ြေံနိုင်မဖ
ှု ွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ခြေင်းရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုမျေား ပိုမိုခဖစ်အပါ်အစရန် ပဓာနကျေအသာေြေွင့်ေအရးကိုအပးသည်။

ို့အကကာင့် the

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH ဂျေေိ
ီ ုင်ဇက် (GIZ) သည် ေိုေီးစီဒီ OECD နှင့်
နီးကပ်စွာညှိနှိုင်းအဆာင်ရွက်၍ ေိုေီးစီဒီ၏ ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ
ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်း

ွရှိအစခြေင်းေား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု

ဲသို့အပါင်းစပ်ခြေင်း မူဝါဒလမ်းညွှန်ြေျေက် Policy Guidance on Integrating Climate
15

Change Adaptation into Development Co-operation ေအပါ်တွင်ေအခြေြေံ၍ အလ့ကျေင့်အရးသင်ရိုးတစ်ြေုကို
ခပုစုြေဲ့သည်။ ဤအလ့ကျေင့်သင်တန်းသည် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုေား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်း
လှုပ်ရှားမှုမျေား

ဲသို့ ဝင်အရာက်အပါင်းစပ်ရန်ေတွက် ဂျေေိ
ီ ုင်ဇက်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာမျေားနှင့် လက်ြေျေင်းြေျေတ်
ိ

ဆက်အဆာင်ရွက်သည်။
ဤေ

ူးအလ့ကျေင့်သင်တန်းသည် ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖရှာစီမံကိန်းမှ ခပုစုြေဲ့အသာ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်ကို

အမာ်ဂျေူးပုံစံ အလ့ကျေင့်သင်တန်းစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု၏ ေစိတေ
် ပိုင်းခဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါအဒသမျေား
ေအပါ်တွင် ောရုံစိုက်

ား

ားဖပီး ၎င်းသည် ဂျေေိ
ီ ုင်ဇက်/ေိုေီးစီဒီ မူရင်းအလ့ကျေင့်အရးေအပါ်တွင်ေအခြေြေံ

ေခပင် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားေား ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်

ားသည့်

ဲသို့ အပါင်းစည်းခြေင်းေအပါ် ေဏ္ဏဝါပုစ္စာ

ေအခဖရှာ (Blue Solutions) ၏မူလေအခြေြေံမျေား၊ ယူေန်ေီးပီ အဂဟစနစ်ေအခြေခပု လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း

လမ်းညွှန်ြေျေက် Ecosystem Services (IES) into coastal and marine planning, the UNEP Ecosystem-Based
15

www.oecd.org
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Adaptation Guidance 16၊ တိေ
ု့ ခပင် အလ့ကျေင့်အရး၊ ယူေက်စ် သန္တာအကျောက်တန်းကတိဂံပဏာမအခြေလှမ်း ေအ ာက်
ေပံ့ေစီေစဉ်မှ

ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှု ေကဲခဖတ်ခြေင်းနှင့် ဌာအနကကိုတင်အဆာင်ရွက်မှုေစီေစဉ်ေတွက်လမ်းညွှန်ြေျေက်

Guide for Vulnerability Assessment and Local Early Action Planning (LEAP Guide)
တရားမျေားတိန
ု့ ှင့်လည်း အပါင်းစပ်

17

တို့မှ ေအခြေြေံသအဘာ

ားသည်။

ရည်မှန်းြျက်
ဤအလ့ကျေင့်သင်တန်း၏ ရည်မှန်းြေျေက်မှာ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ေဏ္ဏဝါ
ါအဒသမျေားရှိ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအဆာင်ရွက်သူမျေားကကား
စွမ်းရည်မျေားခမှင့်တင်အပးရန် နှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ
အဆာင်ရွက်နိုင်အရးတွင် ေဖွဲ့ေစည်းမျေားေား ေအ

ာက်ေပံ့အပးရန်ခဖစ်သည်။

နှင့်ေဏ္ဏဝါအဒသမျေားတွင် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်ေညီ လိုက်အလျောညီအ
ေစမှတ်မျေားေား မိတ်ဆက်ခြေင်းကို အပး

ွရှိအစခြေင်း (စီစီအေ) ေအပါ် အောင်ခမင်စွာ
ို့အကကာင့် ဤသင်ရိုးသည် ကမ်းရိုးတန်း

ွရှိအစခြေင်း၏ သအဘာတရား နှင့် လက်အတွ့

ားသည်။

သင်တန်းသားမျေား သင်ယကူ ကရမည်မှာ 

ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု နှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေအခြေြေံေယူေဆမျေားကို

နားလည်သအဘာအပါက်အစရန် နှင့် ရှင်းခပနိုင်အစရန်


ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေတွက် အြေါင်းစဉ်တစ်ရပ်ေအနခဖင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏
သက်ဆိုင်မှုေား နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်



ရာသီဥတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်း၏ ေအခြေြေံေဆင့်မျေားကို ေသုံးြေျေရန် (

ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှု ပိုင်းခြေားဆန်းစစ်ြေျေက်၊

သင့်အလျော်အသာ စီစီအေအရွးြေျေယ်စရာမျေား/နည်းလမ်းမျေားေား သတ်မှတခ် ြေင်း၊ အစာင့်ကကည့်ခြေင်းနှင့်
ေကဲခဖတ်ခြေင်း)၊ နှင့် စီစီအေေတွက် ဝင်အပါက်မျေားေားသတ်မှတခ် ြေင်း


ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ
အဂဟစနစ်ေအခြေခပု လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေတွက် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေြေန်းကဏ္ဍနှင့်

ွရှိအစခြေင်း (ေီးဘီအေ)၏ ေအခြေြေံေယူေဆကို

နားလည်သအဘာအပါက်အစရန် နှင့်


သင်တန်းသားမျေား၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းေအခြေေအနတွင် စီစီအေကိုအပါင်းစပ်မှုေတွက် မည်သို့ြေျေည်းကပ်မည်

သတ်မှတ်ြရိသတ်
ေားလုံးခြေုံရအသာ်၊ ဤအလ့ကျေင့်အရးစုစည်းမှုသည် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါဧရိယာအဒသမျေား နှင့် ၎င်းတို့၏သဘာဝ
သယံဇာတမျေားေတွက် ေစီေစဉ် နှင့် စီမံြေန့်ြေွဲမှုကို တာဝန်ရှိအသာ ကျွမ်းကျေင်သူမျေား၊ ပညာရှင်မျေားေတွက်
ေဓိကရည်ရွယ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင်ကဏ္ဍမှသာမက ေခြေားကဏ္ဍမျေား (ဥပမာ - ငါးလုပ်ငန်း၊ ကမ်းရိုးတန်း
ကာကွယခ် ြေင်း) မှသမ
ူ ျေားကို ပို၍လိုလားပါသည်။ ၎င်းကို ေအသးစိတ်ေဆင့်ေမျေုးမျေ
ိ ူးတွ
ိ င် ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ြေျေမှတ်သူမျေားနှင့်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်

မ်းမျေားကိုလည်း ရည်ရွယ်

ားပါသည်။

ဤအလ့ကျေင့်သင်တန်းသည် ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖရှာ (Blue Solutions) ၏ မိတ်ဖက်ေဖွဲ့ေစည်းမျေားမှ ကိုယ်စားလှယ်မျေား
သာမက ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်မှုမျေားရှိ စီစီအေနှင့်သက်ဆိုင်အသာ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါ ဖွံ့ဖဖိုး
တိုးတက်မှုစီမံကိန်းမျေားတွင် လုပ်ကိုင်အနကကအသာ ဌာအန နှင့် ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ဝန်

မ်းမျေားကိုပါရည်ရွယ်သည်။

ေစီေစဉ်ေဆင့်တွင် လုပ်ကိုင်အနအသာသင်တန်းသားမျေားနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် လိုက်အလျောညီအ
ရှိအစခြေင်းေစီေစဉ်တွင် တက်ကကစွာပါဝင်အဆာင်ရွက်အနသူမျေားေတွက် ေ
အခပာင်းလဲမှု နှင့် စီစီအေ၏ ေအခြေြေံသအဘာ

16

www.unep.org

17

www.coraltriangleinitiative.org

ူးသခဖင့် ေကျေုးခပုသည်
ိ
။ ရာသီဥတု

ားမျေားသည် ေကျေုးေခမတ်
ိ
မျေားခဖစ်သည်။
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် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

၄.၂။ အဏ္ဏဝါ စီစီတအ တလ့ကျင့်ြန်းများ ခခုံငုံသုံးသပ်ြျက်
ဤသင်ရိုးေား ၄ရက်ကကာေ

ိကာလလေတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံ

ုတ်

ားသည်။ ၎င်း၏ အမာ်ဂျေူလာပုံစံအကကာင့် သတ်မှတ်

ားအသာပရိသတ်၏ သီးသန့်သင်ယူခြေင်းလိုေပ်ြေျေက်မျေားနှင့် “ေံဝင်ြေွင်ကျေ” ခပုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအလ့ကျေင့်သင်တန်း
တွင် အလ့ကျေင့်အရး မူလေအခြေြေံ ေမျေားေခပားပါဝင်သည် - ေဖွဲ့လိုက် ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေား၊ သအဘာတရား
ဆိုင်ရာ

ည့်သွင်းခြေင်းမျေားနှင့် ေခပန်ေလှန်အဆာင်ရွက်သင်ယူခြေင်း ေပိုင်းမျေား။ ဤအလ့ကျေင့်သင်တန်းတွင် ရာသီဥတု

ြေံနိုင်ခြေင်းြေျေဉ်းကပ်နည်း၏ အတွးအြေါ်မှုကို ေမျေားေခပားလိုက်နာအသာ ေဓိကအလ့ကျေင့်ြေန်း ၆ ြေု ပါဝင်သည် ၁။ သင်ရိုး မိတ်ဆက်ခြေင်း
၂။

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ ေကဲခဖတ်ခြေင်း

၃။ လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေားကို သတ်မှတ်ခြေင်း

၄။ လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းနည်းလမ်းမျေားေား အရွးြေျေယ်ခြေင်း

၅။ အခပာင်းလဲမှုေား ေအကာင်ေ

ည်အဖာ်ခြေင်း (အစာင့်ကကည့်ခြေင်းနှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်း ေပါေဝင်)

၆။ သင်ယူခြေင်းေလွှဲေအခပာင်း

အောက်ပါဇယားတွင် အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားပြုံငုံသုံးသပ်ြေျေက် နှင့် ၎င်းတိ၏
ု့ သက်ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းြေျေက်မျေား၊ ရာသီဥတု
ြေံနိုင်မှုခြေင်းြေျေဉ်းကပ်နည်း နှင့် သက်ဆိုင်ရာေဆင့်မျေား၊ လိုေပ်အသာေြေျေန်ိ ေတိုင်းေတာ၊ တင်ခပခြေင်းမျေား (ပီပီတီ
ပါဝါပွိုင့်)၊ ခပင်ပမှ

ည့်သွင်းခြေင်းမျေား နှင့် ေဖွဲ့လိုက်လုပ်ငန်းတို့ကို အဖါ်ခပ
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ားသည်။
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် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

စဉ်

တလ့ကျင့်ြန်း
ကမ်းရိုးတန်းနှင့်

သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ေဏ္ဏဝါအဒသမျေားတွင်
စီစီအေကို မိတ်ဆက်ခြေင်း

ရရှန
ိ ိုင်တသာ

နည်း

အြျိန်

ြစ္စည်းများ

(မိနစ်)

ပီပီတီ

၄၅ - ၆၀

အဂဟစနစ် ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေအခြေြေံေယူေဆကို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်

ပီပီတီ (ေဏ္ဏဝါ

၃၀

နှင့် ရှင်းခပနိုင်ရန်

ေိုင်ေီးေက်စ်

ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း၏

ေအခြေြေံေယူေဆမျေားကို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်နှင့် ရှင်းခပနိုင်ရန်


ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်းေတွက် အြေါင်းစဉ်တစ်ရပ်ေအနခဖင့်
ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏ သက်ဆိုင်မှုေား နားလည်သအဘာအပါက်ရန်

အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား



မိတ်ဆက်

အလ့ကျေင့်အရး)
အလးအ
၁

ဘြေူးလ်နိုင်ငံနှင့်ရင်းနှီး



ကျွမ်းဝင်လာအစခြေင်း ရာသီဥတုမှန်ဘီလူးကို



ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၁၂၅ - ၁၃၅

ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုသည် အဂဟစနစ်နှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား
နှစ်ြေုလုံးေအပါ် မည်သို့ သက်အရာက်မှုရှိသည်ကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်



ခဖစ်ရပ်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာအစရန်



ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ
ပညာရပ်အဝါဟာရ

ေလစ်ြျတ်

နှင့် ေအခြေြေံေယူေဆမျေားကို ရှင်းလင်းအစရန်

ေသုံးြေျေခြေင်း
အဆာင်ရွက်မှုသင်ယူခြေင်း

အဂဟစနစ်မျေား၊ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားနှင့် လူ့လှုပ်ရှားမှုမျေားတို့၏ အဝါဟာရမျေား

ာင့်ခပား

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေနှင့် သက်ဆိုင်အသာ ေဓိကအဝါဟာရ

အလးအ

ာင့်ခပား

၃၀ - ၄၅

မျေားကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်


ပညာရပ်အဝါဟာရေား မည်ကဲ့သို့ ေသုံးခပုရသည်ကို သင်ယရ
ူ န်



ေအခြေေအနတစ်ရပ်တွင် ဤေြေျေက်မျေားေား မည်သို့သတ်မှတ်မည်နှင့် ြေုြေံနိုင်မှု
ေားနည်းခြေင်းအလျော့ကျေအစရန် မည်သည့်ေြေျေက်မျေားေား လွယ်ကူစွာခမှင့်တင်အပး
နိုင်သည်ကို သတ်မှတရ
် န်

၂

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေေား



ေကဲခဖတ်ခြေင်း

စနစ်တစ်ြေုတွင်ရှိ “သက်အရာက်မှုကွင်းဆက်” တအလျှာက်တွင်

ေလစ်ြျတ်

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေကို ခဖစ်အစနိုင်အသာေအကကာင်းရင်းမျေားေား

အဏ္ဏဝါပုစ္စာ

မည်သို့သတ်မှတ်နိုင်အကကာင်း သင်ယူရန်


ိြေိုက်ြေရ
ံ လွယ်မှု၊ သက်အရာက်မှု၊

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ နှင့် လုပ်အဆာင်ရန်

ေတွက်လိုေပ်ြေျေက်တို့ေား မည်သို့ ဆုံးခဖတ်ရသည်ကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်


ရာသီဥတုေခပင် ရာသီဥတုမဟုတ်အသာ ဖိေားအပးမှုမျေားကလည်း
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ိြေိုက်ဆုံးရှုံး

အဆခေရှာ

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၁၆၀ -၁၇၀

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

နိုင်အခြေေား လွှမ်းမိုးအနသည်ကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်
၃

လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း



အရွးြေျေယ်စရာမျေားေား
သတ်မှတပ
် ါ

လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေား၏ ကွဲခပားအသာေအနေ

ားမျေားကို

ေလစ်ြျတ်

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၈၀

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၁၃၀

နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်


ေီးဘီအေ EbA ၏ ေအခြေြေံေယူေဆေား ကျေစ်လစ်အစရန်နှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲ
မှုနှင့် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေတွက် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏

ေလားေလာရှိအသာ ေြေန်းကဏ္ဍကို သတိခပုမိရန်


ဤေလားေလာရှိအသာ ေြေန်းကဏ္ဍနှင့် အဂဟစနစ်မျေားေအပါ် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲ
မှု၏ ခဖစ်နိုင်အသာ သက်အရာက်မှုကကား ြေွဲခြေားသိခမင်နိုင်ရန် သင်ယူရန်

၄

လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း



လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေတွက် စံနှုန်းမျေုးစု
ိ ံစိစစ်ြေျေက်လုပ်

ုံးလုပ်နည်းေား

အရွးြေျေယ်စရာမျေားေား

နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်။ တိကျေအသာ စံနှုန်းမျေားအရွးြေျေယ်ခြေင်း၏

အရွးြေျေယ်ခြေင်း

သက်အရာက်မှုေား နားလည်သအဘာအပါက်ရန်


ဦးစားအပးေရာမျေားတွင် လိုက်အလျောညီအ

ေလစ်ြျတ်

ွရှိအစခြေင်းေား ောရုံစိုက်ရန်

နားလည်သအဘာအပါက်ရန်


တစ်ဆင့်ဖပီး တစ်ဆင့် နည်းပါးသွားအစခြေင်းသည် အရွးြေျေယ်
ေစုက လိုေပ်ြေျေက်မျေားေား ေမှန်တကယ်လမ
ွှ ်းခြေုံ

ားအသာနည်းလမ်း

ားခြေင်းကိုသိရှိရန်

ေခပန်ေလှန်စစ်အဆးခြေင်းေား လွန်စွာလိုေပ်အကကာင်း သင်ယူရန်။
အစာင့်ကကည့်ခြေင်းနှင့်



စီစီအေေတွက် အစာင့်ကကည့်ခြေင်းနှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်းေအပါ် ပြုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်ရရှိရန်

ပီပီတီ



ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပူးဆပါင်းပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်ယူရန် နှင့် ေက်စပ်

ေလစ်ြျတ်

၃၀

ေကဲခဖတ်ခြေင်း
၅

ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်

ေြေန်းကဏ္ဍ

အကျေးမှုဆိုင်ရာမူအဘာင်ေား

ပတ်သက်သူများ၏အဆနအထားများ နှင့် ေက်ေံဆရးများနှင့်ပတ်သက်၍

သရုပ်အဆာင်

နှိုင်းြေျေင့်ဆးုံ ခဖတ်ခြေင်း

သင်ယူရန်။

ခြေင်း



အောင်ခမင်အသာ လိုက်အလျောညီအ

၉၅

ွခဖစ်အစခြေင်းဝင်အရာက်အဆာင်ရွက်မှုမျေားေတွက်

ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်အကျေးမှုဆိုင်ရာမူအဘာင်ေား နှိုင်းြေျေင့်ဆုံးခဖတ်ခြေင်း၏
သက်ဆိုင်မှုကို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်
၆

ိအရာက်အသာ ရာသီဥတု
အခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်အလျော
ညီအ



ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေား မည်သို့

ဆက်သွယ်ရမည်ကို သင်ယူရန်

ွရှိအစခြေင်းေတွက်

ဆက်သွယ်ခြေင်း
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ိအရာက်စွာ

ေလစ်ြျတ်

ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်း

၁၀၅

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

လုပ်ငန်းေစီေစဉ်



ေရည်ေြေျေင်းတူသူြေျေင်း တိုင်ပင်အဆွးအနွးခြေင်း



ေသစ်ဆည်းပူး

ားအသာ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျေင်မှုမျေားေား ကိုယ်ပိုင်

လုပ်ငန်းေအခြေေအနတွင် မည်သို့ ေသုံးြေျေနိုင်သည်ေအပါ်

အနာက်အဖာ်ခပပါ စာမျေက်နှာမျေားသည်

ေလစ်ြျတ်
င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

ားရှိသင့်အသာေြေျေန်ိ ေတိုင်းေတာေအပါ်ေကကံအပးြေျေက်နှင့်ေတူ အလ့ကျေင့်ြေန်းခပုလုပ်ခြေင်း နှင့် တင်ခပ

ခြေင်းေတွက် ေကကံခပုြေျေက်မျေားေပါေဝင် အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားေားလုးံ ကို မိတ်ဆက်
မျေားက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် (လုံအလာက်အသာ) အခဖရှင်းြေျေက်မျေား

တစ်ဦးြေျေင်း

၆၀

င်ဟပ်
စဉ်းစားခြေင်း

ားအသာရလဒ်မျေားေအပါ်

င်ဟပ်စဉ်းစား

ားသည်။ ဆက်လက်၍ သင့က် ကိုတင်ခပင်ဆင်ခြေင်းေတွက် ေရံေရင်းေခမစ်ေခဖစ်နှင့် သင်တန်းသား

ွက်အပါ်မလာနိုင်သည့်၊ ခဖစ်နိုင်အခြေမရှိအသာကိစ၌
္စ အမးခမန်းဖွယ်ရာစူးစမ်းအသာအမးြေွန်းမျေားေခဖစ် ေသုံးခပုနိုင်သည့် စံနမူ

နာခပရလဒ်စစ်အဆးဇယားမျေားကို သင်အတွ့ရှိနိုင်ပါသည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

၄.၃။ ရာသီဥတုတခြာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်တလျာညီတ

ွရှိတစခြင်း မိတ်ဆက်

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း၏ ေအခြေြေံေယူေဆမျေားကို

နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်နှင့် ရှင်းခပနိုင်ရန်


ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်ခြေင်းေတွက် အြေါင်းစဉ်တစ်ရပ်ေအနခဖင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏
သက်ဆိုင်မှုေား နားလည်သအဘာအပါက်ရန်

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ

အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)

၀

မိတ်ဆက်



၄၅ -၆၀

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

စုစုအပါင်း

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၀

၀

၀

၄၅ - ၆၀

ဖလစ်ြေျေတ်ေအပါ်တွင် ဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးခြေင်း - သင်သည် “ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုေလိုက်
လိုက်အလျောညီအ



ခဖစ်ရပ်

ွရှိအစခြေင်း” ဟူအသာ အဝါဟာရနှင့် မည်သည်ကိုဆက်စပ်သနည်း

ဤေဆင့်သည် ကျွန်ုပ်တ့ေ
ို ား သင်တန်းသားမျေား၏ ဗဟုသုတ ေအခြေေအနေအပါ် ပ
ေ

မဦးဆုံး

င်ေခမင်မှု အပးပါသည်။



ဆြါင်းစဉ်မိတ်ေက် (ဘုတ်ခပားများ သို့မဟုတ် ပီပီတီ)နှင့် ညွှန်ကကားအပးအသာအဆွးအနွးခြေင်း

ြစ္စည်းများနှင့်



ပီပီတီ “စီစီ နှင့် စီစီအေ မိတ်ဆက်”

ကကိုတင်



ပီပီတီ “ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါအဒသမျေားေအပါ် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု သက်အရာက်မှုမျေား”

ခြင်ဆင်ခြင်း



ဖလစ်ြေျေတ် နှင့် မာကာပင်



“ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွခဖစ်အစခြေင်းေား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ပူးအပါင်းအဆာင်

ရွက်ခြေင်းသို့ အပါင်းစည်းခြေင်း” (ေိုေီးစီဒီ လမ်းညွှန်ြေျေက် (၂၀၀၉) ) စာေုပ်ကို ခပသရန်ေတွက်
ြ်တဆာင်း



မိတ်ဆက်တင်ခပဖပီးအနာက် - ေအလ့ေကျေင့်မျေားကိုအခပာင်းလဲရန် ေဘယ်အကကာင့် မျေားစွာြေက်ြေဲ

အတတွးအတြါ်

သည်ကို သင်တန်းသားမျေားေားေသိအပးအသာအလ့ကျေင့်ြေန်း “ပိုက်

စိတ်ကူးများ

ကိုကကည့်ပါ)


ားအသာလက်မျေား” (ပူးတွဲ

“ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုေအကကာင်း ကျွန်ုပ်တ့ို လုံအလာက်စွာသိပါသည် - ယြေု ဆုံးခဖတ်ြေျေက်မျေား
ေတွက်ေြေျေန်ိ အရာက်ဖပီ” ရုပ်ရှင်ခပသရန် (၅:၄၂ မိနစ်, ဂျေေိ
ီ ုင်ဇက်)

၄.၄။ တေဟစနစ်၀န်တဆာင်မှုများ မိတ်ဆက်
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေအခြေြေံေယူေဆကို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်နှင့် ရှင်းခပနိုင်ရန်

ဤ အဂဟစနစ်မျေား နှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ လမ်းညွှန်စစ်အဆးြေျေက်မျေားသည် သင်တန်းသားမျေားက
ဤအဝါဟာရမျေားကို သတိခပုမိခြေင်း မရှကိ ကမှသာလျှင် လိုေပ်သည်။
ဆအာက်ဆေါ်ခပပါ ေလစ်ြျတ်ကိုေသုံးခပု၍ အဂဟစနစ်နှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား ဟူအသာအဝါဟာရမျေားကိုရှင်းခပပါ။
ေလစ်ြျတ်၏အောက်ပိုင်းကို ဖုံးေုပ်

ားနိုင်ဖပီး ပါဝင်သည့်ေအကကာင်းေရာမျေားကို တစ်ဆင့်ဖပီးတစ်ဆင့် ခပသနိုင်သည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ေရိပ်ေမမက်သဲလွန်စ - ေလစ်ြျတ်ခဖင့်တင်ခပခြေင်းေစား သင်တန်းသားမျေားေား ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရှင်းခပြေျေက်မျေား
အခပာခပရန် ဖိတ်အြေါ်ပါ။
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ေကယ်၍ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားအပါ် သင်တန်းသားမျေား၏ နားလည်သအဘာအပါက်မှုကို ပို၍ကျေစ်လစ်နက်နဲ
အစလိုပါက အောက်အဖာ်ခပပါ ရုပ်ပုံဘုတ်ခပားမျေားေားေသုံးခပု၍ ကစားပွဲတစ်ြေုကို အဆာ့ကစားနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းသားမျေားသည် သူတ့ိုကိုယ်တိုင် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေအခြေြေံေယူေဆမျေားနှင့် အဆာ့ကစားရအသာ
ေကျွမ်းတဝင်ရှိခြေင်းသအဘာသဘာဝကို ေမျေားေားခဖင့် နှစ်သက်ကကသည် ၁။ ကမ်းရိုးတန်းအဂဟစနစ်ကို အဖာ်ခပအသာ ဘုတခ် ပားတစ်ြေျေပ် နှင့် မတူညီအသာအဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကို
အဖာ်ခပအသာ ကတ်ခပားမျေားကိုခပင်ဆင်
တွယ်ြေျေတ်
ိ မ

ားပါ။ ေစပိုင်းမှာ ကတ်ခပားမျေားေား ဘုတခ် ပားတွင် ပင်ခဖင့်

ားပါနှင့်။

၂။ မတူညီအသာဝန်အဆာင်မှုမျေားကို အဖာ်ခပအနအသာ ကတ်ခပားမျေားကို ြေင်းကျေင်းခပသပါ။ (အ
ိန်းညှိခြေင်း၊ ယဉ်အကျေးမှုဆိုင်ရာ နှင့် ေားအပးအ

ာက်ပံ့ခြေင်း၊

ာက်ြေံခြေင်း)

၃။ သင်တန်းသားမျေားကို ၎င်းတို့ မည်သည့်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားေား သိရှိသည်ကို
အမးခမန်းပါ။ ၎င်းတို့ အခဖဆိုလျှင် ဝန်အဆာင်မှုေမျေုးေစားနှ
ိ
င့် ပတ်သက်၍ အမးခမန်းပါ။
၄။ သက်ဆိုင်ရာ သအကဂတကို ပင်ခဖင့်
ခပင်ဆင်

ိုးစိုက်ြေျေတ်
ိ တွယ်ပါ။ အနာက်တးို အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကို

ည့်သွင်းရန်

ားပါ (သအကဂတေသစ်တစ်ြေုဆွဲခြေင်း သို့မဟုတ် ကတ်ခပားအပါ်တွင် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုေား

ေလွယ်တကူ အရးမှတ်ခြေင်းအသာ်လည်းအကာင်း)
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အနာက်ပါ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုကတ်ခပားမျေားကို ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖရှာ (Blue Solutions) မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ပိုင် သအကဂတမျေားကို

ည့်သွင်း/ေသုံးခပု လိန
ု ိုင်အပမည်။

ဆထာက်ပံ့ခြင်း

ယဉ်ဆကျးမှုေိုင်ရာ

ဝန်ဆောင်မှုများ -

ဝန်ဆောင်မှုများ -

မျုးရိ
ိ ုးဗီဇအရင်း

အပန်းဆခေခြင်း၊

အခမစ်များ၊

အလှအပနှင့်

ဆေးဝါးေိုင်ရာ

စိတ်ဝိညာဉ်ေိုင်ရာ

အရင်းအခမစ်များ၊
သန့်စင်ဆသာဆရ၊
ကုန် ကမ်းနှင့်
အစားအဆသာက်

ထိန်းညှိခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ -

သဘာဝ ဆဘးအန္တရာယ်
ထိန်းညှိခြင်း၊ ဆရသန့်စင်ခြင်း၊
ကာဗွန်သိမ်းယူစုဆောင်းခြင်း၊
တိုက်စားမှုကာကွယ်ခြင်း

အားဆပးဆထာက်ပံ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ အဆခြြံထုတ်လုပ်မှု၊
အာဟာရလည်ပတ်မှု၊
ဆနရာထိုင်ြင်းဆပးခြင်း
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၄.၅။ တလ့ကျင့်ြန်း ၁ - ဘြူးလ်နိုင်ငံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာတစခြင်း - ရာသီဥတုမှနဘ
် ီလူးကို
အသုံးြျခြင်း
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ဘြေူးလ်ခဖစ်ရပ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာအစရန်း



အဂဟစနစ်နှင့် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေအခြေြေံေယူေဆမျေား နှင့် ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါဖွံ့ဖဖိုးတိုး
တက်မှုေတွက် အြေါင်းစဉ်တစ်ရပ်ေအနခဖင့် သက်ဆိုင်မှုတို့ေား စုစည်းြေိုင်မာအစရန်



ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေတွက် အြေါင်းစဉ်တစ်ရပ်ေအနခဖင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏
သက်ဆိုင်မှုေား နားလည်သအဘာအပါက်ရန်။
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ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၄၅

၂၀ - ၃၀

၁၅

စုစုအပါင်း

(မိနစ်)

၃၀

လိုအြ်တသာ



ဘြေူးလ်မိတ်ဆက်



ဘြေူးလ် “ဝီကီပီးဒီးယား” (သင်တန်းသားလက်စွဲစာေုပ်ကိုကကည့်ပါ)



ေလစ်ြျတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေားနှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေား



ေလစ်ြျတ် / ပိုစတာ -



ေလစ်ြျတ် / ပိုစတာ - ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းေတွက် စည်းကမ်းမျေား



သင်တန်းသားမျေားကို ေမျေားဆုံး ေဖွဲ့အလးစု ကျေပန်းဖွဲ့ပါ။ အနာက်အဖာ်ခပပါ အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေား

၁၅

၁၂၅ - ၁၃၅

ဖတ်စရာ
မိတ်ဆက်

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

ေတွက်

ိအရာက်အသာ ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်မှုေတွက် လမ်းညွှန်ြေျေက်

ိအရာက်အသာ ေဖွဲ့ဖွဲ့မှုမျေားေခဖစ် ေအ

ာက်ေကူခဖစ်အစရန် သင်တန်းသားမျေား၏

ေားသာြေျေက်နှင့် ေားနည်းြေျေက်မျေားကို ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းလုပ်စဉ်တွင် အတွ့ရှိရန် ကကိုးစားပါ။


ေဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ြေျေင်းစီေား ေနည်းငယ်ကွဲခပားအသာ အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေားကို ြေွဲအဝသတ်မှတ်
အပးပါ။ ဥပမာ - ေဖွဲ့ေားလုံးေား မတူညီအသာ ရည်မှန်းြေျေက်မျေားကို ေကဲခဖတ်အစသည်။



တစ်နည်းေားခဖင့် ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းကို မျေက်နှာစုံညီခပုလုပ်၍ ရလဒ်မျေားကို ကတ်ခပားမျေား
သို့မဟုတ် ေလစ်ြျတ်မျေားအပါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။

ရလေ်များ
တင်ခြခြင်း

အေွဲ့များက ၎င်းတိ၏
ု့ ဆတွရှိြျက်များကို အတိုြျုံးပြုံငုံသုံးသပ်တင်ခပပါ။
ဤသည်မှာ ပ


ေြေျေန်ိ

မဆုံး အလ့ကျေင့်ြေန်းခဖစ်သည့်ေတွက် ခဖည့်စွက်ေအကကာင်းေရာမျေား -

ိန်းစည်းကမ်းမျေားကို မိတ်ဆက်ပါ (ဥပမာ - ၃ မိနစ် ၁ မိနစ် သာကျေန်အတာ့အကကာင်း

ကတ်ခပားမျေားကို ခပသရမည်)


တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု စည်းကမ်းမျေားကို မိတ်ဆက်ပါ။



ေဘယ်အကကာင့် သင်တန်းဆရာမျေားသည် လိုေပ်မှသာ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုအပးဆ ကာင်းနှင့် ထိုသို့
ခပုလုပ်ရခြင်းအဆ ကာင်းကို ရှင်းခပပါ။

င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

နည်း
လွတ်လပ်အသာအဆွးအနွးမှု (သင်တန်းသားမျေားေား ေဖွဲ့နှင့်ေသားကျေအစရန် ကူညီသည်)
ခေစ်နိုင်ဆသာအဆ ကာင်းအရာများ 

သင်တန်းသားမျေား၏ လုပ်ငန်းေအတွ့ေကကုံမျေားကို

င်ဟပ်စဉ်းစားပါ - မည်သည့်အနရာတွင်

“ရာသီဥတု မှန်ဘီလးူ ” က ပါဝင်ထည့်သွင်းြဲ့အပးနိုင်သနည်း။ ၎င်းကို ေနာဂတ်တွင်
မည်သည့်အနရာ၌ ေသုံးခပုနိုင်သနည်း။


သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - ရာသီဥတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်းြျဉ်းကပ်နည်းတွင် ဆနာက်အေင့်များ
အတွက် မည်သည်က ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နိုင် သနည်း။



ပိုမိုသိရန် သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေားနှင့် အဝငှစာရွက်စာတမ်းမျေားတွင် ကကည့်ပါ။

ကကိုတင်



မိတ်ေက် ပီပီတီ

ခြင်ဆင်ခြင်း



အလ့ကျေင့်ြေန်းမိတ်ဆက်ရန် ဖလစ်ြေျေတ် (သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ၊ ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်
ေအကကာင်းေရာနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း)



ဘြေူးလ်နိုင်ငံအခမပုံပါအသာ ဘုတခ် ပားတစ်ြေု ခပုလုပ်ပါ။



ရာသီဥတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်း ေဆင့်လိုက်ြျဉ်းကပ်နည်း သဆကေတများပါဘုတခ် ပားတစ်ြေု ခပုလုပ်ပါ။



ဖလစ်ြေျေတ်မျေား သို့မဟုတ် ပိုစတာမျေား - ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းေတွက်စည်းကမ်းမျေား နှင့်
ိအရာက်အသာ ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်မှုေတွက် လမ်းညွှန်ြေျေက်



သင်တန်းသားမျေားေတွက် အဝငှစာရွက်စာတမ်းမျေား
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ေရဲတနေါနိုင်ငံရှိ အဏ္ဏဝါ စီစီတအ (ရာသီဥတု တခြာင်းလဲမှုနှင့် လိုကတ
် လျာ်ညီတ
သင်တန်း (ဇူလိုင် ၂၀၁၅)မှ တလ့ကျင့်ြန်း ၁ အတွက် စံနမူနာခြရလေ်များ
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ွရှိတစခြင်း) တလ့ကျင့်တရး

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

၄.၆။ တဆာင်ရွက်မသ
ှု င်ယူခြင်း - လိုက်တလျာညီတ

ွရှိတစခြင်းြညာရြ်တဝါဟာရ -

ိြိုကဆ
် ုံးရှုံး

နိုင်တခြ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေနှင့် သက်ဆိုင်အသာ ေဓိကအဝါဟာရမျေားကို နားလည်

သအဘာအပါက်ရန်


ပညာရပ်အဝါဟာရေား မည်သို့ေသုံးခပုရသည်ကို သင်ယူရန်



ေအခြေေအနတစ်ရပ်တွင် ဤေြေျေက်မျေားေား မည်သို့သတ်မှတ်မည်နှင့်

ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှု အလျော့ကျေအစရန်

မည်သည့်ေြေျေက်မျေားေား လွယ်ကူစွာခမှင့်တင်အပး နိုင်သည်ကို သတ်မှတ်ရန်
ဤ လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်မှုသင်ယူခြေင်း ရည်မှန်းြေျေက်မှာ ရာသီဥတု၏ သက်အရာက်မှုမျေားနှင့်
စိစစ်ရာတွင်

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေမျေားကို

ည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ေအကကာင်းမျေားကို အဖာ်ခပသည့် အဝါဟာရမျေားကို နားလည်ရန်
1819

ရှင်းခပရန်ခဖစ်သည်။

ဘုတ်ခြားကို ခြင်ဆင်ြါ



သမုဒ္ဒရာ၊ ကမ်းရိုးတန်းေနိမ့်ပိုင်းနှင့် ဆင်အခြေအလျှာ ပါဝင်အသာ
အခမမျေက်နှာသွင်ခပင်တစ်ြေုကို ဆွဲပါ။



ခဖစ်အစအသာေအခြေေအနေအကကာင်းတရားမျေား (ေ

က်ပါပုံတွင်

ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်) ကို သရုပ်အဖာ်ခပသည့်ကတ်ခပားမျေားေား
ခပင်ဆင်၍ အဘးတွင်


ား

ားပါ။

ေရိတ်ေမမက် ေအရာင်ခဖင့် ြေွဲခြေားသတ်မှတ်သည့်
စနစ်ကို စွဲစွဲဖမဲဖမဲသုံးပါ။ ဆိုလသ
ို ည်မှာ
မတူညီအသာ ေအကကာင်းရင်းမျေားကို

ခဖစ်အစအသာေအခြေေအနေအကကာင်းတရားမျေားေတွက်

အဖာ်ခပအသာ

မှန်ကန်အသာအဝါဟာရမျေားကို

ကဒ်ခပားေအရာင်မျေားသည်

အဖာ်ခပ

ားအသာကတ်ခပားမျေားေား အရးဆွဲခပင်ဆင်၍

ဘုတခ် ပား၏အောက်အခြေတွင် ခပ
ပင်ခဖင့ြေ
် ျေတ်
ိ တွယ်
ခပ

ားသည့်ေတိုင်း

ားပါ။ သို့အသာ် ၎င်းတို့၏ အခဗာင်ဘက်ခြေမ်းကို

ားပါ
ါ။ (ေအကကာင်းရင်းမျေားကကားတွင် မျေဉ်းမဆွဲအသးပါနှင့်)

၎င်းေအကကာင်းရင်းမျေားကို အဖာ်ခပအန
အသာ ေအရာင်မျေားနှင့်
တူညီအသာေအရာင်ရှိရမည်။

18

In the original training package (GIZ 2011) modules 3-5.

19

The glossary (IPCC AR5) can be downloaded here http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Glossary_FGD.pdf
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ဘုတ်ခြားခဖင့် လုြ်ကင
ို ်တဆာင်ရွက်နည်း
ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းသည် ရှုပ်အ

ေရိတ်ေမမက် ေအကကာင်းေရာမျေားကို ရိုးရှင်းအနပါအစ။ တိ

ွးအသာ အဝါဟာရမျေားကို ပို၍ေသက်ဝင်

အသြေျောအစရန် ရည်ရွယပ
် ါသည်။

ကျေ၍ ေခငင်းမပွားနိုင်အသာေဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို

ို့အကကာင့် ခဖစ်အစအသာေအခြေေအန

ေအကကာင်းတရားမျေားကို သရုပ်အဖာ်ခပရန် သင့်ကိုယ်ပိုင်အဆာင်ရွက်

ြေျေက်မျေားေား ရှာအဖွအနခြေင်း အ

ြေျေက်မှ ဥပမာယူပါ၊ ပုံခပင်တိုအလးမျေား အခပာခပပါ၊ သင်တန်းသား

သို့ မကျေဆင်းပါအစနှင့် - ၎င်းသည် လူမှုအရး

မျေားေား လက်အတွ့ဘဝဥပမာမျေား အမးခမန်းပါ။

သိပ္ပံတွင် မခဖစ်နိုင်ပါ။ “ေရာေားလုးံ သည်
ေရာေားလုးံ နှင့် ဆက်နွယ်သည် - အ

၁။ ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းတရား “တဘးအန္တရာယ်”


ေားလုံးခဖင့် ကျေုးစားအနပါ။
ိ
၎င်းသည်
မှန်ကန်အသာ်လည်း မည်သည့်အနာက်ပိုင်း

ားတွင် ပင်ခဖင့ြေ
် ျေတ်
ိ တွယ်ဖပီး ခဖစ်အပါ်အသာ

အဆွးအနွးမှုမျေားေတွက်မဆို ေသုံးမဝင်ပါ။

ေခဖစ်ေပျေက်ေအကကာင်း ပုံခပင်အလးတစ်ပုဒ်အခပာခပပါ။


ာင်

အြေျောက်” မှ ရှင်းရှင်းရှိအောင် နည်းလမ်း

“အဘးေန္တရာယ်” ကတ်ခပားကို အခမမျေက်နှာသွင်ခပင်
ေအနေ

ာင်အခြောက်

သင်တန်းသားမျေားေား ခဖစ်အစအသာေအခြေေအန
ေအကကာင်းတရားကို အဖာ်ခပသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဝါဟာရေတွက် အမးခမန်းပါ။



အဝါဟာရကို မိတ်ဆက်ပါ။ သင်တန်းသားမျေားေား အဝါဟာရမျေားစာရင်းတွင် ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆခို ြေင်းကို
ဖတ်ြေိုင်းပါ။

ို့အနာက် ဘုတခ် ပားအောက်အခြေတွင်ရှိအသာ ကတ်ခပားကို လှန်ခပလိုက်ပါ။

၂။ ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းအရာ “


ိတတွ့မှု”

ကတ်ခပားတစ်ြေု (ဥပမာ - ေိမ်တစ်ေိမ်) ကို ေနိမ့်ပိုင်းအနရာတွင်

ားရှိပါ။

ို့အနာက် ၎င်းကို

အတာင်ကုန်းအပါ်သို့ အရွှ့ပါ။


သင်တန်းသားမျေားကို

ိုအနရာမျေားတွင်အန

ိုင်အသာ လူမျေားေအပါ်တွင် ခဖစ်အပါ်အသာေရာမျေား၏

ကွာခြေားြေျေက်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍ အမးခမန်းပါ။


ခဖစ်အစနိုင်အသာေအခြေေအနေအကကာင်းေရာကို အဖာ်ခပအသာ ပညာရပ်အဝါဟာရကို အမးခမန်းပါ။



အဝါဟာရကို မိတ်ဆက်ပါ။ သင်တန်းသားမျေားေား အဝါဟာရမျေားစာရင်းတွင် ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆခို ြေင်းကို
ဖတ်ြေိုင်းပါ။

ို့အနာက် ဘုတခ် ပားအောက်အခြေတွင်ရှိအသာ ကတ်ခပားကို လှန်ခပလိုက်ပါ။

၃။ ခဖစ်တစတသာအတခြအတနအတ ကာင်းအရာ “


ိြိုက်ြံရလွယ်မှု”

သင်တန်းသားမျေားေား လူသားေားလုံးနှင့်အဂဟစနစ်မျေား ရာသီဥတုဒဏ်ြေံအနရလျှင် သက်အရာက်မှု
ြေံရပုံြေျေင်း တူညီုရှိမရှိ အမးခမန်းပါ။ ၎င်းတို့သည် မရှိပါဟု အခဖအကာင်းအခဖပါလိမ့်မည်။



ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှုသည် စနစ်၏လက်ရှိေအခြေေအနကို ပုံရိပ်

င်အဖာ်ခပအနအကကာင်း ရှင်းခပ၍

လက်ရှိေအခြေေအနကို မည်သည့်ခဖစ်အစအသာေအခြေေအနေအကကာင်းေရာက ေဆုံးေခဖတ်အပးသည်ကို
သင်တန်းသားမျေားေား အမးခမန်းပါ။


သိရြ
ှိ ံစားနိုင်မှု ခဖစ်အစအသာေေအခြေေအနေအကကာင်းေရာမျေားကို ပုံခဖင့်သရုပ်အဖာ်ခပ
မျေားကိုပင်စိုက် ြေျေတ်
ိ တွယ်ပါ (ဥပမာ - ေုတ်ခဖင့်အဆာက်

ားသည့်ကတ်ခပား

ားအသာေိမ်၊ အခြေတံရှည်ေိမ် - အဂဟစနစ်ေဂဂါ

ရပ်မျေားကိုလည်း ေသုံးခပုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - အရဒဏ်ြေံနိုင်အသာေပင်မျေားနှင့် အခမခပင်တွင်ေသိုက်
အဆာက်အသာငှက်မျေား)


သင်တန်းသားမျေားေား

ိုသို့အသာေြေျေက်မျေားေား အဖာ်ခပအသာ ပညာရပ်အဝါဟာရကို အမးခမန်းပါ။



သင်တန်းသားမျေားေား အဝါဟာရမျေားစာရင်းတွင် ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြေင်းကို ဖတ်ြေိုင်းပါ။

ို့အနာက်

ဘုတခ် ပားအောက်အခြေတွင်ရှိအသာ ကတ်ခပားကို လှန်ခပလိုက်ပါ။


လိုက်တလျာညီတ

ွရတ
ှိ သာ စွမ်းတဆာင်ရည်ေြေျေက်မျေားေား ပုံခဖင့်သရုပ်အဖါ်ခပသ

ားအသာ ကတ်ခပား

မျေားကို ပင်စိုက်ြေျေတ်
ိ တွယ်ပါ (ဥပမာ - အရဒီယမ
ို ှ ကကိုတင်သတိအပးြေျေက်၊ အရှာင်တိမ်းရန် ေစီေစဉ်မျေား)


သင်တန်းသားမျေားေား

ိုသို့အသာေြေျေက်မျေားေား အဖာ်ခပအသာ ပညာရပ်အဝါဟာရကို အမးခမန်းပါ။



သင်တန်းသားမျေားေား အဝါဟာရမျေားစာရင်းတွင် ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြေင်းကို ဖတ်ြေိုင်းပါ။
ဘုတခ် ပားအောက်အခြေတွင်ရှိအသာ ကတ်ခပားကို လှန်ခပလိုက်ပါ။

176

ို့အနာက်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ



သင်တန်းသားမျေားေား အဝါဟာရမျေားစာရင်းတွင် “
ဖတ်ြေိုင်းပါ။



ိြေိုက်ြေရ
ံ လွယ်မှု” ၏ ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြေင်းကို

ို့အနာက် ဘုတခ် ပားအောက်အခြေတွင်ရှိအသာ ကတ်ခပားကို လှန်ခပလိုက်ပါ။

ရာသီဥတု အခပာင်းလဲခြေင်းသည် လက်ရှိ ဖွံ့ဖဖိုးမှုဆိုင်ရာ စိန်အြေါ်မှုမျေား (ြေံနိုင်ရည်ေားနည်းခြေင်းမျေား) သို့
ည့်သွင်းပါဝင်အကကာင်း

ပ်အလာင်းအခပာဆိုပါ။

၄။ “(အလားအလာရှိတသာ၊ ငုြ်လျှေိုးတနတသာ) သက်တရာက်မှု”


အနရာတစ်ြေုရှိ

ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှုရှိအသာ လူ့ေဖွဲ့ေစည်းတစ်ြေုသည် အဘးေန္တရာယ်သက်အရာက်ြေံရပါက

မည်သည့်ေရာမျေားခဖစ်နိုင်သည်ကို သင်တန်းသားမျေားနှင့် အဆွးအနွးပါ။


“သက်အရာက်မှု” ဟူအသာ အဝါဟာရကို မိတ်ဆက်ပါ။ (တစ်ြေါတစ်ရံ “ေကျေုးသက်
ိ
အရာက်မှု” ဟူ၍လည်း
အြေါ်အဝါ်အကကာင်း ရှင်းခပပါ)။



ေဘယ်အကကာင့် “ေလားေလာရှိအသာ” သက်အရာက်မှုဟု အခပာဆိုသည်ကို အဆွးအနွးပါ။ (ေနာဂတ်သည်
ေဖမဲမအသြေျောသည့်ေတွက်)



မတူညီအသာအဝါဟာရမျေားကို

ပ်မံအခပာ၍ ၎င်းတို့ေကကား ဆက်နွှယ်မှုကိုအဖာ်ခပအသာ မျေဉ်းမျေားအရးဆွဲပါ။



“သက်အရာက်မှု ဘာရိုမီတာ” ကို မိတ်ဆက်၍ အဘးေန္တရာယ်တစ်ြေု၏သက်အရာက်မှုသည် သက်အရာက်ြေံ
ရအသာစနစ်၏ လက်ရှိေအခြေေအနအပါ်တွင် မှီတည်အကကာင်း

ပ်မံအခပာခပပါ။

၅။ ဘုတခ် ပားခဖင့် ကစားပါ။ မတူညီအသာေအခြေေအနမျေားေား ဖန်တီးရန် ရရှိနိုင်အသာ ကတ်ေမျေုးမျေ
ိ ုးကိ
ိ ုေသုံးခပုပါ
(သို့မဟုတ် သင်တန်းသားမျေားကို

ိုကဲ့သို့ခပုလုပ်ရန် ဖိတ်အြေါ်ပါ)။ သင်တန်းသားတစ်ဦးေား “သက်အရာက်မှု

ဘာရိုမီတာ” ကို ေလုပ်လုပ်အစရန် ဖိတ်အြေါ်ပါ။
၆။ ခဖစ်အစအသာေအခြေေအနေအကကာင်းေရာမျေားေား မည်သို့လွှမ်းမိုးြေံရနိုင်သည်ကို အဆွးအနွးပါ သိရှိြေံစားနိုင်မှု ၊ လိုက်အလျောညီအ

ိအတွ့မှု၊

ွရှိအသာစွမ်းအဆာင်ရည်။ မည်သည်က လွယက
် ူ သို့မဟုတ် ြေက်ြေဲ၊ ကုန်ကျေစရိတ်

နည်း သို့မဟုတ် မျေား၊ လူေမျေားလက်ြေံနိုင် သို့မဟုတ် လက်မြေံနိုင် ခဖစ်သနည်း။
၇။ “

ိြိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်တခြ”


“ေလားေလာရှိအသာ” သက်အရာက်မှုကို ရည်ညွှန်းပါ။ သင်တန်းသားမျေားေား ၎င်းတို့၏ ဘဝမျေားတွင်
ခဖစ်နိုင်အခြေရှိသည်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍ အမးခမန်းပါ။ (ဥပမာ - ကိုယ်ဝန်ရှိအနစဉ် ခဖစ်နိုင်အခြေမှာ
ေကကမ်းေားခဖင့် မိန်းကအလးရနိုင်အခြေ ၅၀% နှင့် အယာကဂျေားအလးရနိုင်အခြေ ၅၀% ခဖစ်သည်။)



ရာသီဥတုအခပာင်းလဲခြေင်းနှင့် ၎င်း၏သက်အရာက်မှုမျေားနှင့် ြေျေတ်
ိ ဆက်ခပပါ။ (ဥပမာ - ခပင်း

န်အသာ

ရာသီဥတုခဖစ်ရပ်မျေား ပို၍ မကကာြေဏခဖစ်လာမည် = ပို၍ ခဖစ်လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိမည်)



“ခဖစ်နိုင်အခြေရှိခြေင်း” ဟူအသာ ကတ်ကို အဘးေန္တရာယ်၏နံအဘးတွင် ပင်ခဖင့ြေ
် ျေတ်
ိ တွယ်ပါ။
ို့အနာက် “

ိြေိုက်ပျေက်စီးမှုေတိုင်းေတာ” ကို အဆွးအနွးပါ - သင်တန်းသားမျေားေား ၎င်းတို့ဘဝမျေားမှ

ဥပမားမျေားေတွက် အမးခမန်းပါ။ (ဥပမာ - ယာဉ်မအတာ်တဆခဖစ်မှုနှင့် အလေိတ်ခဖင့်/အလေိတ်မပါဝင်ပဲ
ဒဏ်ရာရရှိမှု ေတိုင်းေတာ၊ သို့မဟုတ် သာမန်ေလုပ်ဆင်းသည့်အန့တွင် သို့မဟုတ် ပ

မဦးဆုံး

ေလုပ်ဆင်းရသည့်အန့တွင် ေိပ်အပျော်အနြေဲ့ခြေင်း)


ရာသီဥတုအခပာင်းလဲခြေင်းနှင့် ၎င်း၏ သက်အရာက်မှုမျေားနှင့် ြေျေတ်
ိ ဆက်ခပပါ။ (ဥပမာ - အခမဆီလွှာပျေက်စီး
အနအသာ သို့မဟုတ် သစ်အတာဖုံးလွှမ်းအနအသာ အကျေးလက်အဒသတွင် မိုးသည်း
လာဂို့စ်ဖမို့ကဲ့သို့ လူဦးအရ



ူ

န်စွာ ရွာသွန်းခြေင်း၊

ပ်အသာ ကမ်းရိုးတန်းဖမို့တွင် ပင်လယ်အရမျေက်နှာခပင် ခမင့်တက်လာခြေင်း)

“ခဖစ်နိုင်အခြေရှိခြေင်း” သည် အဘးေန္တရာယ်မျေားနှင့် ပို၍ြေျေတ်
ိ ဆက်အနအကကာင်းနှင့် “

ိြေိုက်ပျေက်စမ
ီ ှုေတိုင်း

ေတာ” သည် ဇီဝရူပအဗဒဆိုင်ရာနှင့်လူမှုစီးပွားအရးဆိုင်ရာသက်အရာက်မှုမျေားနှင့် ဆက်နွှယ်အနအကကာင်း
ရှင်းခပပါ။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ေရိတ်ေမမက် @၅-“

ိအတွ့မှုယူနစ်/စိတ်ဝင်စားမှုစနစ်” တိက
ု့ ိုအဆွးအနွးရန်လည်း အဆွးအနွးမှုေားေသုံးခပုနိုင်သည်။ စနစ်မျေား၏

နယ်နမိတ်မျေားကို သတ်မှတ်ရန်ေတွက် ေသုံးဝင်အသာနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ြေုသည် ဓာတ်ပုံပညာမှလာသည် - ေလျေားလိက
ု ်
သို့မဟုတ် အ

ာင်လိုက်ပုံမျေား။ နှစ်မျေုးစလု
ိ
ံးတွင် ကကီးမားအသာအပါ်ယံခြေုံငုံ သို့မဟုတ် ေအသးစိတ် ၎င်းတို့၏ သတင်း

ေြေျေက်ေလက်တန်ဖိုးမျေားရှိကကသည်။) ရာသီဥတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်းသည် ကျွမ်းကျေင်သူ၏ လက်နက်ကိရိယာတစ်ြေုခဖစ်သည်
-ပ

မဆုံးေဆင့်မှာ “သင် သိရန်လိုအသာေရာမျေားကို ေဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ခြေင်း” ခဖစ်သည်။

@ ၆ - ဤအနရာတွင် အဆွးအနွးခြေင်းခပုလုပ်မည့်ေစား “လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေားကို သတ်မှတ်ပါ”

အမာ်ဂျေူးမိတ်ဆက်တွင် သင် ဤကိစ္စကိုလည်တင်ခပနိုင်သည်။
@ ၇ - သင့် သင်တန်းသားမျေား၏ ြေံယန
ူ ိုင်စွမ်းကို ဂရုစိုက်ပါ။ ၎င်းတို့ အနာက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်သည်ဟု ြေံစားရပါက
ဆက်လက်၍၊

ိြေိုက်ဆုံးရှံးနိုင်အခြေစစ်အဆးဇယားနှင့် ဆက်နွှယ၍
် ခပုလုပ်ပါ။ မည်သို့ဆိုအစကာမူ ဤအနရာသည်

ေားေင်ခဖည့်ရန် သို့မဟုတ်

ူး

ူးခြေားခြေားေနားအပးရန် ေြေျေန်ိ ခဖစ်သည်။ ေိုင်ပီစီစီမှ ေသုံးခပုအသာ ခဖစ်အကာင်း

ခဖစ်နိုင်အခြေ နှင့် စိတ်ြေျေယကုံ ကည်မှု ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြေင်းမျေားနှင့် သင် သက်အတာင့်သက်သာ ြေံစားရမှု အသြေျောပါအစ။
သို့ရာတွင် ဤေဆင့်၌ ၎င်းတို့ကို မအဖါ်ခပဘဲ ခဖစ်အကာင်းခဖစ်နိုင်အခြေ/ခဖစ်နိုင်အြေျေရှိခြေင်း တိန
ု့ ှင့်သာ

၄.၇။ တလ့ကျင့်ြန်း ၂ -

ားပါ။

ိြိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်တခြအား အကဲခဖတ်ခြင်း

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


စနစ်တစ်ြေုတွင်ရှိ “သက်အရာက်မှုကွင်းဆက်” တအလျှာက်တွင်

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေကို

ခဖစ်အစနိုင်အသာေအကကာင်းရင်းမျေားေား မည်သို့သတ်မှတ်နိုင်အကကာင်း သင်ယူရန်


ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှု၊ သက်အရာက်မှု၊

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ နှင့် လုပ်အဆာင်ရန် ေတွက်လိုေပ်ြေျေက်တ့ေ
ို ား မည်သို့

ဆုံးခဖတ်ရသည်ကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်


ရာသီဥတုေခပင် ရာသီဥတုမဟုတ်အသာ ဖိေားအပးမှုမျေားကလည်း
လွှမ်းမိုးအနသည်ကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်
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ိြေိုက်ဆုံးရှုံး နိုင်အခြေေား

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၉၀ (၃၀ + ၆၀)

တစ်ဖွဲ့လျှင် ၁၀

၂၀ - ၃၀

စုစုအပါင်း

(မိနစ်)

၀

လိုအြ်တသာ



ေြေျေန်ိ ပို မလိုေပ်ပါ

မိတ်ဆက်



ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း



သင်တန်းသားမျေားကို စိတ်ဝင်စားမှုစနစ်မျေားေလိုက် မျှတအသာေဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ြေွဲ၍ ဖွဲ့ပါ။

၁၀

၁၆၀ -၁၇၀

ဖတ်စရာ

အလ့ကျေင့်ြေန်း ၂၊ ၃ နှင့် ၄ တို့ေတွက် ဖွဲ့စည်းပုံေတိုင်း ဖွဲ့ရန် ေကကံခပုသည်။
ိအရာက်အသာ ေဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုေား ေအ



ာက်ေကူခပုအစရန်ေတွက် ခဖစ်နိုင်လျှင်

သင်တန်းသားမျေား၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအနာက်ြေံ၊ ေလုပ်ေကိုင်နှင့် ပင်ကိုယ်စရိုက်မျေားကို
ည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ေဖွဲ့မျေားကို ဖွဲ့စည်းပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် ၎င်းတိက
ု့ ို ကျေပန်းြေွဲပါ။
ေြေျေန်ိ ကာလေအတာေတွင်း


ေဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ြေျေင်းသည် ေပိုင်း ၁ (မိနစ် ၃၀) နှင့် ေပိုင်း ၂ (မိနစ် ၆၀) ကို ခပုလုပ်သွားရမည်။



အပိုင်း ၁ မှ ဆတွ့ရှိြျက်များကို အပိုင်း ၂ ဆေွးဆနွးမှုများတွင် ဆပါင်းစပ်ရန်အတွက် အေွဲ့များက
စီစဉ်ဆောင်ရွက် ကဆ ကာင်း ဆသြျာဆအာင်ခပုလုပ်ပါ။

ရလေ်များ

နည်း

တင်ခြခြင်း



အေွဲ့များက ၎င်းတိ၏
ု့ ဆတွရှိြျက်များကို အတိုြျုံးပြုံငုံသုံးသပ် တင်ခပပါ။



ေကယ်၍ ေြေျေန်ိ သည် ေအကကာင်းတစ်ရပ်ခဖစ်လှျေင်၊ ပ
တင်ခပအစဖပီး ေခြေားေဖွဲ့မျေားေား

မေဖွဲ့ေား သူတ့၏
ို ရလဒ်ကို

ပ်တိုး သို့မဟုတ် ေအရးကကီးေြေျေက်ေသစ်မျေားကိုသာ

တင်ခပပါရန်ဆခပာပါ။
ဆေွးဆနွးရန်အတွက် ခေစ်နိုင်ဆသာဆမးြွန်းများ 

ိြေိုက်ြေံရလွယ်မန
ှု ှင့်

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေတို့အား အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ေိုရာတွင်ရှိဆသာ

ဆမးြွန်းများနှင့် စိန်ဆြါ်မှုများ


မည်သည်တို့သည် အဆရးကကီးေုံး



မည်သည်တ့ိုသည် ဆရရှည်/ဆရတို အကျုးသက်
ိ
ဆရာက်မှုများ ခေစ်သနည်း။

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေများ ခေစ်သနည်း။



ရာသီဥတုေိုင်ရာမဟုတ်အသာ ဖိေားအပးမှုမျေားသည်

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေအား မည်သို့

ဩဇာသက်ဆရာက်မှုသနည်း။
င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

ဆမးြွန်းများအား ရှင်းလင်းရန် အကကံခပုပါသည်။ သို့ဆသာ် ဆလ့ကျင့်ြန်း ၄ ပပီးမှသာ ရာသီဥတုဒဏ်
ြေံနိုင်ခြေင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြေုလုံးေား ေဓိက

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း ခပုလုပ်ပါ။

မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း 

သင်တန်းသားများအား သူတ၏
ို့ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများခေင့် ဆေွးဆနွးပွဲကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးရန် အားဆပးပါ။

ခဖစ်နိုင်အသာ


င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း အမးြေွန်းမျေား -

လက်အတွ့ခဖစ်ရပ်တစ်ြေုတွင် မည်သည့်
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ပ်တိုးအမးြေွန်းမျေားသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် သို့မဟုတ်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ေအရးကကီးအသာ ရာသီဥတု

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေေကဲခဖတ်မှု ခဖစ်သနည်း။



အလားတူ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများကို သင် ခပုလုပ်ြဲ့ပါသလား။



သင့်ဆတွ့ရှိြျက်များကို ကည့်ပါ - ရာသီဥတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်းတွင်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ဆနာက်အေင့်များအတွက် မည်သည်က ပါဝင်ဂရိုက်ရိုက်ြတ်မှုများ ခေစ်နိုင်သနည်း။



စိတ်ဝင်စားမှုစနစ်ေဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြေင်း ခြေားနားအသာနည်းလမ်းမျေားကို အဆွးအနွးပါ။



ပညာရပ်အဝါဟာရစနစ်တကျေေသုံးခပုမှုကို လုပ်ငန်းြေွင်ဘဝတွင် မည်သို့ ေသုံးခပုနိုင်အကကာင်း
အဆွးအနွးပါ။

ကကိုတင်



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမျေား

ခြင်ဆင်ခြင်း



ဖလစ်ြေျေတ် -



ဖလစ်ြေျေတ် - ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းေတွက် စည်းကမ်းမျေား



စစ်အဆးဇယားပါအသာ ဘုတ်ခပားမျေားကို ဆင်

ိအရာက်အသာ ေဖွဲ့လိုက်အဆာင်ရွက်မှုေတွက် လမ်းညွှန်ြေျေက်
ားပါ။ (သင်တန်းသား လက်စွဲစာေုပ်ကို

ကကည့်ပါ)


ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ ေဆင့်သတ်မှတ်အသာ ကွန်ရက်မျေားကို ခပသပါ။ (သင်တန်းသား
လက်စွဲစာေုပ်ကိုကကည့်ပါ)

ြ်တဆာင်း
သတင်း
အြျက်အလက်

ေကယ်၍ ေဖွဲ့မျေားသည် အ

ာက်ပံ့မှုပို၍လိုေပ်ပုံရလျှင် (နှင့်

ိအ
ု နာက်မှသာလျှင်) ဤအလကျေင့်ြေန်း

သည် စိန်အြေါ်အနအသာ အလ့ကျေင့်ြေန်းခဖစ်သည်။


အလ့ကျေင့်ြေန်းမတိုင်မီညအနြေင်းတွင် ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီေား အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေားကို
ရှင်းခပဖပီး ေဖွဲ့မျေားေား ညီမျှစွာအဝငှရန်



ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

ေဖွဲ့လိုက်ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူမျေားေခဖစ် (ေကကံအပးပုဂ္ဂိုလ်မျေားေအနခဖင့်ရှိမအနပဲ) ကူညီရန်
စဉ်းစားပါ - ေခြေားနည်းလမ်းမျေားမအောင်ခမင်ပါက

ေဖွဲ့မျေားေား ၎င်းတို့၏ ေကကံအပးမှူမျေားေတွက်ေမည်မျေားခပုလုပ်ရန် ဖိတ်အြေါ်ရန်မအမ့ပါနှင့်။
ခပန်လည်သတင်းပို့အသာေြေါ သင်တန်းသားမျေားသည် ေဖွဲ့တစ်စုလုံး/မျေက်နှာစုံညီ သို့မဟုတ်
သင်တန်းေဖွဲ့ ေဖွဲ့ဝင်မျေားပါဝင်အသာ “ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအကာ်မတီ” သို့ တင်ခပနိုင်သည်။ ေဖွဲ့မျေားက
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအကာ်မတီသို့ တင်ခပအသာေြေါ အပျော်ရွှင်စရာသမားရိုးကျေေအခြေေအနကို ဖန်တီးပါ။
မျေက်နှာစုံညီသု့ိ တင်ခပခြေင်း၏ ေားသာြေျေက်မျေားမှာ


အဆွးအနွးမှုတွင် ေအသးစိတ်ေြေျေက်ေလက်မျေားနှင့်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းေတွက် ေြေျေန်ိ

ပို၍ရသည်


အဆွးအနွးရာတွင် ေဖွဲ့တစ်စုလုံး၏ ပိုမိုေားအကာင်းအသာပါဝင်အဆွးအနွးမှု၊ နှင့်



ေဖွဲ့ေတွက် ပို၍သင့်အတာ်နိုင်အသာ ပို၍သင့်အလျော်နိုင်သည့် ပိုအလးနက်အသာ
ေမျေားပိုင်ေခပင်ေဆင်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအကာ်မတီသို့ တင်ခပခြေင်း၏ ေားသာြေျေက်မျေားမှာ


ကဏ္ဍတစ်ြေုတွင် ဝင်အရာက်အဆာင်ရွက်အသာေြေါ နှစ်ဖက်စလုံးရှိ ေအရးပါအသာအနရာမျေား
ေတွက် ပိုမိုပွင့်လင်းမှုရှိခြေင်း



ပို၍တိုအသာ၊ ပို၍

ိမိအသာ တင်ခပမှုေတွက် မက်လုံး



ဆက်သွယ်အရးအလ့ကျေင့်ြေန်း - လက်အတွ့ကျေအသာေအခြေေအနတွင် ဗဟုသုတေားေသုံးြေျေခြေင်း



ပို၍ေားအကာင်းအသာ လူမှုအရးေစိတ်ေပိုင်း - ရယ်အမာဖွယ်ေြေိုက်ေတန့်မျေားသည်
ပို၍ေမှတ်ရစရာအကာင်းဖပီး ပိုမိုေားအကာင်းအသာေဖွဲ့ တည်အဆာက်နိုင်သည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖမျေား


အေဒဘယ်လယူေီး AWE စီမံကိန်း၊ ဂရဲအနဒါ - အပါင်းစပ်

ားသည့်

ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှု ေကဲခဖတ်ခြေင်း

ေကွက်တည်အဆာက်ခြေင်း


ရာသီဥတုသိရှိြေံစားလွယခ် ြေင်းေစီေစဉ်၊ ဘရာဇီး - ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု

ိြေိုက်ြေံရလွယမ
် ှု

ေကဲခဖတ်ခြေင်းေကွက် တည်အဆာက်ခြေင်း


ပအလစန်းစီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေားေား

တန်ဖိုးခဖတ်ခြေင်း၊ ဘီးလစ်၊ - ရာသီဥတုသက်အရာက်မှုေဆိုကကမ်း တည်အဆာက်ခြေင်း


ကဏ္ဍအပါင်းစုံ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါစီမံြေန့်ြေွဲမှုေခမင်၊ ကိုစတာရီကာ -



ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်အသာ

ိြေိုက်ြေံရလွယ်မှုနှင့် ရာသီဥတု

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေေကဲခဖတ်မှု တည်အဆာက်ခြေင်း
ေသုံးခပုခြေင်း၊

ိြေိုက်ြေရ
ံ လွယမ
် ှုေကဲခဖတ်မှုမျေားတွင် ေိုင်စီတီကိရိယာတန်ဆာပလာမျေား

ရီနီဒတ်နှင့် တိုဘာကို - ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်အသာ သုံးဖက်ခမင်ပုံစံငယ် တည်အဆာက်ခြေင်း

ေရဲတနေါနိုင်င၊ံ အဏ္ဏဝါ စီစီတအ သင်တန်း (ဇူလိုင် ၂၀၁၅) မှ တလ့ကျင့်ြန်း ၂ အတွက် ရလေ်နမူနာများ

တလ့ကျင့်ြန်း ၂၊ အြိုင်း ၁ - အတခြအတန နှင့် အလားအလာများအတွက် ရလေ်နမူနာများ
က

ြ

ေ

စိတ်ဝင်စားမှုစနစ်များ

အတခြအတန နှင့် အလားအလာ

အတခြအတန
နှင့် အလား
အလာအဆင့်

မိရိုးဖလာငါးလုြ်ငန်း
ြိုင်ဆိုင်မှုများ


ခြုလုြ်သူများ

ဘြေူးလ်

 အရလုပ်သားမျေား

တားဆီးသန္တာ

 ရပ်ရွာလူမှုေသိုင်းေ

အကျောက်တန်း

ဝိုင်း ေဖွဲ့ေစည်းမျေား

 ငါးဖမ်းြေွင့်ပါမစ်မျေား

ိအရာက်အသာ

ိမ်းြေျေုပ်မှုမရှိ - ပင်လယ်ခပင် ေသုံးခပုမှုေအပါ်


ေခငင်းပွားမှုမျေား



ဒီအရအတာမျေား

 ေမ်ေိုအေ MoA

 ကုန်



နဲလမ် အရဝပ်

 စီေမ်ေမ်အေ CMMA

 လက်ရှိခမင်ရသည့် ဘြေူးလ်မှ ငါးဖမ်းအရယာဉ်မျေား

အဒသမျေား

သင့်

ုတ်ငါးဖမ်းခြေင်းမှ ခပင်း

န်အသာ ဖပိုင်ဆိုင်မှု

 ေဖျေက်ငါးဖမ်းနည်းမျေားသည်
သန္တာအကျောက်တန်းမျေားေား ကကီးမားအသာ
ပျေက်စီးမှုကို ခဖစ်အပါ်အစြေဲ့သည်
 ဒီအရအတာမျေားေား ပုဇွန်အမွးခမူအရးမျေားနှင့်
ြေရီးသွားလာအရးဆိုင်ရာ ေအခြေြေံေအဆာက်ေေုံ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

မျေားေခဖစ်သို့ အခပာင်းလဲပစ်ခြေင်း
 နဲလမ်ကကိုးဝိုင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု
 ဘြေူးလ် တားဆီးသန္တာအကျောက်တန်း
ကကိုးဝိုင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု
 ဓာတ်အခမဩဇာမျေားနှင့် ပိုးသတ်အဆးမျေားမှ
ခဖစ်အပါ်အစအသာ ညစ်ညမ်းမှုမျေား
ကုန်

ုတင
် ါးဖမ်းခြင်း

ြိုင်ဆိုင်မှုများ

ခြုလုြ်သူများ

ဘြေူးလ် သန္တာ

 အရလုပ်သားမျေား

အကျောက်တန်း

 ငါးဖမ်းသမဝါယမ



ဒီအရအတာမျေား

 ေမ်ေိုအေ x စီေမ်



နဲလမ် အရဝပ်



အဒသမျေား


ေမ်အေ

 ငါးဖမ်းြေွင့်ပါမစ်မျေား

ိအရာက်အသာ

သင့်

ိမ်းြေျေုပ်မှုမရှိ - ပင်လယ်ခပင်ေသုံးခပုမှုေအပါ်


ေခငင်းပွားမှုမျေား
 လက်ရှိတွင် ေခမင့်မားဆုံး အရရှည်တည်တံ့အသာ

 ဘြေူးလ် တားဆီး

ုတ်ယူနိုင်ခြေင်း

ငါးဖမ်းြေွင့ပ
် ါမစ်

သန္တာအကျောက်တန်း

 လက်ရှိခမင်ရသည့် ဘြေူးလ်မှ ငါးဖမ်းအရယာဉ်မျေား

မျေား၊

ိအရာက်

ကကိုးဝိုင်း စီမံြေန့်ြေွဲမှု

 ဘြေူးလ် တားဆီးသန္တာအကျောက်တန်းကကိုးဝိုင်း

အသာ

ိမ်းြေျေုပ်

စီမံြေန့်ြေွဲမှု

မှု မရှိအသးပါ

 ဓာတ်အခမဩဇာမျေားနှင့် ပိုးသတ်အဆးမျေားမှ
ခဖစ်အပါ်အစအသာ ညစ်ညမ်းမှုမျေား

ကိုရိုနဲ ခမစ်ဝကျွန်းတြါ်တေသရှိ ငါးတမွးခမူတရးလုြ်ငန်း
ြိုင်ဆိုင်မှုများ

ခြုလုြ်သူများ



ဒီအရအတာမျေား



ေမ်ေိုအေ



နဲလမ် အရဝပ်



စီေမ်ေမ်အေ

အဒသမျေား



ရပ်ရွာလူမှုေသိုင်း






ပုဇွန်အမွးခမူအရး ပူး

နဲလမ်ကကိုးဝိုင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုက ပုဇွန်အမွးခမူအရး



စြေန်းမျေား ကကိုးဝိုင်းေတွင်းသို့ တိုးြေျေဲ့မှုေား

မျေား
ပုဇွန်အမွးခမူသူမျေား

အကာင်း/သင့်

ဒီအရအတာမျေား ပျေက်စီးခြေင်း

ေဝိုင်း ေဖွဲ့ေစည်း


ပုဇွန်အမွးခမူအရးစြေန်းမျေား တိုးြေျေဲ့မှုအကကာင့်

ကာကွယ်သည်


ဓာတ်အခမဩဇာမျေားနှင့် ပိုးသတ်အဆးမျေားမှ
ခဖစ်အပါ်အစအသာ ညစ်ညမ်းမှုမျေား

အပါင်းအဆာင်ရွက်မှု


နဲလမ်
အရဝပ်အဒသမျေား
ကကိုးဝိုင်း စီမံြေန့်ြေွဲမှု

ကမ်းရိုးတန်းဆိုင်ရာ ြရီးသွားလာတရး
ြိုင်ဆိုင်မှုများ

ခြုလုြ်သူများ



ဒီအရအတာမျေား



ေမ်ေိုအေ



နဲလမ် အရဝပ်



စီေမ်ေမ်အေ

အဒသမျေား



ရပ်ရွာလူမှုေသိုင်း



ပုဇွန်အမွးခမူအရးစြေန်းမျေား တိုးြေျေဲ့မှုအကကာင့်



ဓာတ်အခမဩဇာမျေားနှင့် ပိုးသတ်အဆးမျေားမှ

ေဝိုင်းေဖွဲ့ေစည်း

ခဖစ်အပါ်အစအသာ ညစ်ညမ်းမှုမျေားနှင့် ဟိုတယ်

တားဆီး သန္တာ

မျေား

မျေားမှ ခပုခပင်မှုမရှိအသာ စွန့်



ကမ်းအခြေ


ြေရီးသွားလာအရး



ုတပ
် စ်မှုမျေား

ဒီအရအတာမျေားေား ြေရီးသွားလာအရးဆိုင်ရာ

စီစဉ်သူမျေား

ေအခြေြေံေအဆာက်ေုံမျေားေခဖစ်သို့

ြေရီးသွားလာအရး ပူး

အခပာင်းလဲပစ်ခြေင်း

အပါင်းအဆာင်ရွက်မှု

အကာင်း/သင့်

ဒီအရအတာမျေား ပျေက်စီးခြေင်း

ဘြေူးလ်
အကျောက်တန်း







နဲလမ်အရဝပ်အဒသမျေားနှင့် ဘြေူးလ် တားဆီး
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ



ဘြေူးလ် တားဆီး
သန္တာအကျောက်တန်း



သန္တာအကျောက်တန်း ကကိုးဝိုင်းမျေား စီမံြေန့်ြေွဲမှု


ဓာတ်အခမဩဇာမျေားနှင့် ပိုးသတ်အဆးမျေားမှ

ကကိုးဝိုင်း စီမံြေန့်ြေွဲမှု

ခဖစ်အပါ်အစအသာ ညစ်ညမ်းမှုမျေားနှင့် ဟိုတယ်

နဲလမ်

မျေားမှ ခပုခပင်မှုမရှိအသာ စွန့်

ုတပ
် စ်မှုမျေား

အရဝပ်အဒသမျေား
ကကိုးဝိုင်း စီမံြေန့်ြေွဲမှု
ကမ်းရိုးတန်းဆိုင်ရာ အတခြြျမှုများ
ြိုင်ဆိုင်မှုများ

ခြုလုြ်သူများ



ဒီအရအတာမျေား

 ေမ်ေိုအေ



နဲလမ် အရဝပ်

 စီေမ်ေမ်အေ

ြေရီးသွားလာအရးဆိုင်ရာ ေအခြေြေံေအဆာက်ေုံ

အဒသမျေား

 ကမ်းရိုးတန်း

မျေားေခဖစ်သို့ အခပာင်းလဲပစ်ခြေင်း



ဘြေူးလ်



ကာကွယအ
် ရးဌာန

တားဆီး သန္တာ

 ရပ်ရွာလူမှုေသိုင်းေ

အကျောက်တန်း

ဝိုင်းေဖွဲ့ေစည်းမျေား



ဒီအရအတာမျေားေား ပုဇွန်အမွးခမူအရးမျေားနှင့်

အကာင်း/သင့်


နဲလမ် အရဝပ်အဒသမျေား နှင့် ဘြေူးလ် တားဆီး
သန္တာအကျောက်တန်း ကကိုးဝိုင်းမျေား စီမံြေန့်ြေွဲမှု

 ြေရီးသွားလာအရး ပူး
အပါင်းအဆာင်ရွက်မှု

၄.၈။ တလ့ကျင့်ြန်း ၃ - လိုက်တလျာညီတ

ွရှိတစခြင်းတရွးြျယ်စရာများကိုသတ်မှတ်ပါ

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ခြေားနားအသာ လိုက်အလျောညီအ
o
o

ွရှိအစခြေင်းေတွဲမျေားကို နားလည်သအဘာအပါက်ရန်

ိအတွ့မှုအလျှာ့ြေျေ၊ သိရှိြေံစားနိုင်မှုကို အလျော့နည်း၊ လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းစွမ်းအဆာင်ရည်ကို တိုးခမှင့်

“အနာင်တမရအကကး” အရွးြေျေယ်မှုမျေား (ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုမပါရှိဘဲ ေကျေုးရလဒ်
ိ
မျေားနှင့်၊ မကကာြေဏ
ုံးစံေတိုင်း ဖွံဖဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် လက်ြေျေင်းြေျေတ်
ိ လျေက်သွားအနသည်)မှ

ပ်တိုး (မကကာြေဏ

ကုန်ကျေစရိတ်ရှိ) ရာသီဥတုအခပာင်းလဲခြေင်းကို ရင်ဆိုင်ခြေင်းနည်းလမ်းမျေားသို့
o

အဆာင်ရွက်မှုေမျေုးေစားမျေ
ိ
ား - မူဝါဒ၊ နည်းပညာေအခဖမျေား၊ စွမ်းအဆာင်ရည်တည်အဆာက်ခြေင်း နှင့်
သုအတသန



ေီးဘီအေ EbA ၏ ေအခြေြေံေယူေဆေား ကျေစ်လစ်အစရန်နှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲ မှုနှင့်
လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေတွက် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေလားေလာရှိအသာ ေြေန်းကဏ္ဍကို

သတိခပုမိရန်


ဤေလားေလာရှိအသာ ေြေန်းကဏ္ဍနှင့် အဂဟစနစ်မျေားေအပါ် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲ မှု၏ ခဖစ်နိုင်အသာ
သက်အရာက်မှုကကား ြေွဲခြေားသိခမင်နိုင်ရန် သင်ယူရန်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

ရလဒ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

တင်ခပခြေင်း

၄၅

တစ်ဖွဲလျှင် ၅ မိနစ်

၀

စုစုအပါင်း

(မိနစ်)

၀

၁၅

လိုအြ်တသာ



ေြေျေန်ိ ပိုမလိုေပ်ပါ



ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ



ဖလစ်ြေျေတ် - လိုက်အလျောညီအ



ဉာဏ်ဖွင့်အဆွးအနွးခြင်းစည်းကမ်းများ ခပန်လည်သုံးသပ်ခြေင်း - ဖန်တီးအတွးအတာပါ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း



ကနဦးအေွဲ့သည် လုံးဝအလုပ်မခေစ်ဟု သင်မထင်ပါက လုပ်ငန်းအေွဲ့ကို ယြင်အတိုင်းထားပါ။

ကကိုတင်



ပင်ဘုတ် - လိုက်အလျောညီအ

၈၀

ဖတ်စရာ
မိတ်ဆက်

ခြင်ဆင်ခြင်း
ရလေ်များ

ွရှိအစခြေင်းနည်းလမ်းမျေား ခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

(အောက်တွင်ကကည့်ပါ)


တင်ခြခြင်း
င်ဟြ်

ွရှိအစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေားမိတ်ဆက်

ေဖွဲ့ေားလုံးက အနာက်အလ့ကျေင့်ြေန်းေတွက်၊ လုံအလာက်အသာ လိုက်အလျောညီအ
အရွးြေျေယ်စရာမျေားကို သတ်မှတ်



ွ ရှိအစခြေင်း

ားဖပီးအကကာင်း စစ်အဆးရန်ေတွက် တင်ခပမှုေတို ခပုလုပ်ပါ။

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းမရှိပါ

စဉ်းစားခြင်း
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

၄.၉။ တလ့ကျင့်ြန်း ၄ - လိုက်တလျာညီတ

ွခဖစ်တစခြင်းနည်းလမ်းများတရွးြျယ်ပါ

သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ
လိုက်အလျောညီအ



ွရှိအစခြေင်းေတွက် စံနှုန်းမျေုးစု
ိ ံစိစစ်ြေျေက်လုပ်

ုံးလုပ်နည်းေား နားလည်သအဘာအပါက်အစ

ရန်။ တိကျေအသာ စံနှုန်းမျေားအရွးြေျေယ်ခြေင်း၏ သက်အရာက်မှုေား နားလည်သအဘာအပါက်ရန်
လိုက်အလျောညီအ



ွရှိအစရန် စနစ်တကျေြေျေဉ်းကပ်နည်းလမ်းတွင် အရွးြေျေယ်စရာေားလုံးနှင့် မအဆာင်ရွက်နိုင်ပဲ၊

ဦးစားအပးေအကကာင်းေရာမျေားေအပါ် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းကို ောရုံစိုက်ခြေင်းသည် အောင်ခမင်မှု

ေြေျေက်ခဖစ်သည်။
တစ်ဆင့်ဖပီး တစ်ဆင့် နည်းပါးသွားအစခြေင်းသည် အရွးြေျေယ်



ေမှန်တကယ်လွှမ်းခြေုံ

ားခြေင်းကိုသိရှိရန် ေခပန်ေလှန်စစ်အဆးခြေင်းေား လွန်စွာလိုေပ်အကကာင်း သင်ယူရန်။

ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမန
ှု ှင့်လိုက်အလျောညီအ



ားအသာနည်းလမ်း ေစုက လိုေပ်ြေျေက်မျေားေား

ွရှိအစခြေင်းကို မည်သို့

ိအရာက်စွာဆက်သွယ်ရမည်ကို သင်ယရ
ူ န်

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၆၀

၃၀

၃၀

စုစုအပါင်း

(မိနစ်)

၀

၁၀

လိုအြ်တသာ



ေြေျေန်ိ ပိုမလိုေပ်ပါ



ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ



သူတ့ိုသည် ေကကံအပးေဖွဲ့မျေားခဖစ်အကကာင်းနှင့် အရွးြေျေယ်

၁၃၀

ဖတ်စရာ
မိတ်ဆက်

ားအသာ လိုက်အလျောညီအ

ွ

ခဖစ်အစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေားကို စီေမ်ေမ်အေ CMMA သို့တင်ခပရမည်ခဖစ်အကကာင်း
ေဖွဲ့မျေားေား သတိအပးပါ။
ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း



သင်တန်းသားမျေားသည် ေဖွဲ့ငယ်မျေားဖွဲ့လျေက် ဆက်လက်အဆာင်ရွက်သည် - လိုက်အလျောညီ
အ

ွခဖစ်အစခြေင်းအရွးြေျေယ်စရာမျေားေကဲခဖတ်ခြေင်း၊ ေဆိုခပု လိုက်အလျောညီအ

စုစည်း

ွခဖစ်အစခြေင်း

ားမှု၏ အရှ့အနာက်ညီညွတ်မှုကိုစိစစ်ေတည်ခပုခြေင်း၊ ဝန်ကကီးရုံးတွင် ရလဒ်မျေား

တင်ခပရန် ခပင်ဆင်ခြေင်း


လုပ်ငန်းေဖွဲ့မျေား၌ တင်ခပရန်
အရွးြေျေယ်စရာမျေား
သတ်မှတ်

ွက်အပါ်လာအသာရလဒ် ရှိအကကာင်းအသြေျောပါအစ။ ၎င်းသည်

က် တိုင်းအဒသကကီး ပို၍ခဖစ်သည့်နည်းလမ်းမျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်ေတွက်

ားအသာလိုေပ်ြေျေက်ကို တင်ခပရန် တစ်ြေုကိုတစ်ြေု ေခပန်ေလှန် ခဖည့်စွက်အပးသည့်

မဟာဗျေူဟာပုံစံခပုလုပ်ရန်
ရလေ်များ
တင်ခြခြင်း

အြန်းကဏ္သရုြ်တဆာင်ခြင်း - စီအမ်အမ်တအ CMMA တွင် ရလေ်များ တင်ခြခြင်း


သင်တန််းဆရာတစ်ဦးက ပညာရှင်မျေားက ေစီရင်ြေံသည့် စီေမ်ေမ်အေ ညွှန်ကကားအရးမှူး
အနရာတွင် သရုပ်အဆာင်ဖပီးပါ။ ေခြေားအသာသင်တန်းဆရာက စိေမ်ေမ်အေ ညွှန်ကကားအရးမှူး
၏ နည်းပညာေကကံအပး (နှင့် ေလှူရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်) ခဖစ်သည်။



အရွြေျေယ်

ားအသာ လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းနည်းလမ်းမျေားကို လုပ်ငန်းေဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်

မျေားက တင်ခပပါ
အမးြေွန်းမျေားက သင်တန်းသားမျေားကို တစာေကတက်ရန် လှုံ့တဆာ်တြးသင့်ဖြီး၊ “စာတမးြွဲ” ြုံစဲမျိုး
မခဖစ်သင့်ပါ။ ဥြမာ၊
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ



မည်သည့် ေဓိကအဆာင်ရွက်သူမျေား ပါဝင်လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ရမည်နည်း။ ၎င်းသည်
မည်သည့်စိန်အြေါ်မှုမျေားကို တင်ခပသနည်း။ ဤတု့ခံ ပန်မှုမျေားက ေခြေားအသာဝန်ကကီးဌာနမျေား၊
ေဖွဲ့ေစည်းမျေားနှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်အနသနည်း။



မည်သည့်နည်းလမ်းမျေားသည် ေခဖစ်နိုင်ဆုံး ခဖစ်ကကသနည်း။ မည်သည်က ကုန်ကျေစရိတ်
ေနည်းဆုံး ခဖစ်မည်နည်း။ မည်သည်က လူမှုအရးပွတ်တုက
ိ ်မှုမျေား ေနည်းဆုံး ခဖစ်အစမည်နည်း။
“



ူးခြေားစွမ်းအဆာင်ရည်ရှိသူမျေား” ေတူတကွ ေံ့ဝင်ဂွင်ကျေ ရှိပါသလား။

မည်သည့် ဦးစားတြးတရွြျယ်စရာများသည် တစ်ြုနှင့်တစ်ြု အခြန်အလှန်ခဖည့်စွက်ြဲ့သနည်း။
မည်သည်တတွက အစား

ိုးစရာများ ခဖစ်ြဲ့သနည်း။ အဖခား ရွးချယ်စရာ လိုြ် လျာညီ ထွ

ဖြေစ် စဖခင်း အ ဖခအ န ပါ်ထွြ်လာခဲ့ ပါသလား။ (ဥပမာ၊ ရွးချယ်စရာ “ြ” နှင့်အတူ
ရွးချယ်စရာ “ဃ” ြို အနီးြပ်ြာလအြျိုးအဖမတ်များအတွြ် အြုန်အြျနည်းနည်းဖြေင့်
အ ဖမာြ်အများဝယ်ယူမှု တိုးတြ်ရန် ြျွန်ုပ်တ့ို ရွးချယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၊ ြူး ဖပာင်းရန်
ငွ ကြး ထာြ်ပံ့မှု ရနိုင်ပါြ၊ ြာလရှည်တွင် ထွြ် ပါ်လာ သာ ခံနိုင်ရည်ပိုရှိ သာရလဒ်
အတွြ် . . ရွးချယ်စရာ “ြ” နှင့် “ဂ” ြို ရွးချယ်နိုင်သည်)


လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေား/နည်းလမ်းမျေားသည် မည်သည့် ေတန်းေစား

ေုပ်စုမျေားတွင် ပါဝင်သနည်း။ (ဥပမာ၊ ကာလတို/ကာလရှည်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ၊
ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာ)


မည်သည့်ေအခြေေအနမျေားအောက်တွင် အရွးြေျေယ်

ားသည့်နည်းလမ်းမျေားသည် အရရှည်တည်တံ့

နိုင်သနည်း။


ြေံနိုင်ရည်ရှိမှု ေားလုးံ ကိုခြေုံငုံ၍ သင် တိုးခမှင့်အပးနိုင်ပါသလား။ အရွးြေျေယ်
နည်းလမ်းမျေားကို ေအကာင်ေ


င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

ည်အဖါ်ရန် အငွအကကးေအ

ားအသာ

ာက်ေပံ့ ရရှိနိုင်ပါသလား။

ေဆိုခပုနည်းလမ်းမျေားသည် အနာင်တမရအကကး အရွးြေျေယ်မှုမျေား ခဖစ်ကကပါသလား။

နည်း တနာက်ဆုံးြိတ်

င်ဟြ်စဉ်းစားခြင်းသည် တလ့ကျင့်ြန်း ၂၊ ၃ နှင့် ၄ တိက
ု့ ို ဖုံးလွှမ်းတနသင့်သည်။

တရွးြျယ်စရာများ 

ပွင့်လင်းဖလှယ်ခြေင်းေတွက် ေဖွဲ့မျေားကို ခငင်းြေုံအဆွးအနွးဆူညံအောင်ခပုလုပ်ပါ။
အရးသား

ားအသာကတ်ခပားမျေားခဖင့် မျေက်နှာစုံညီသု့ိ တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု ခပုလုပ်ပါ (မည်သည်ကို

အလ့လာြေဲ့သည်၊ မည်သည်က မရှင်းမလင်း ရှိအနအသးသည်)


စုစည်းရန်ေတွက် မျေက်နှာစုံညီအဆွးအနွးခြေင်း

ခဖစ်နင
ို ်တသာ အတ ကာင်းအရာများ အနာက်ဆုံပိတ်

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းသည် ေဓိက သင်ယူခြေင်းနယ်ပယ်မျေား ေအပါ်တွင်

ိအတွ့မှု

ရှိသင့်သည်။ ခြေားနားကွဲခပားအသာ ေလှည့်မျေားတွင် အမးြေွန်းမျေားနှင့်ကိုင်တွယ်အခဖရှင်းဖပီး အသသပ်စွာ
ရုပ်လုံးအဖါ်ခြေင်းတိက
ု့ ို ခပုလုပ်ရန် ေကကံခပုသည်။


မည်သည်တ့ိုမှာ စနစ်ကျေအသာနည်းပညာ (ရာသီဥတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်း)၏ စိန်အြေါ်မှုမျေားနှင့်ေြေွင့်
ေလမ်းမျေား ခဖစ်သနည်း။ ၎င်းနည်းပညာကို သင်တန်းသားမျေား၏ လုပ်ငန်းြေွင်ေအခြေေအနတွင်
မည်သို့ ေသုံးြေျေနိုင်သနည်း။



သင့်အလျော်အသာ မူဝါဒအရွးြေျေယ်စရာမျေားကို သတ်မှတ်ရရှိဖပီးအနာက်တွင် အနာက်တစ်ဆင့်သည်
ေအကာင်ေ

ည်အဖါ်ခြေင်းမဟာဗျေူဟာနှင့် လုပ်ငန်းေစီေစဉ် ခပုစုအရးဆွဲကကရန်ခဖစ်အကကာင်း

ရှင်းခပပါ။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ေီးဘီအေ EbA ေအပါ်


င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း -

မည်သည့်ေတွက်အကကာင့် ေဖွဲ့မျေားက ေီးဘီအေနည်းလမ်းမျေားကို အရွးြေျေယ်ကကသနည်း
သို့မဟုတ် မည်သည့်ေတွက်အကကာင့် မအရွးြေျေယ်ကကသနည်း။



ကတ်ခပားမျေားနှင့် ဉာဏ်ဖွင့်တဆွးတနွးခြင်း- ေီးဘီအေ EbA အရွးြေျေယ်စရာမျေားကို
မဟာဗျေူဟာေရ အရွးြေျေယ်ရန် မည်သည့်စံသတ်မှတ်ြေျေက်မျေားကို ေသုံးခပုနိုင်သနည်း။



ေီးဘီအေ EbA ၏ ေားသာြေျေက်မျေားကို မည်သို့ အောင်ခမင်စွာဆက်သွယန
် ိုင်သနည်း။ နှင့်



သင်တန်းသားမျေား၏ ေဝန်းေဝိုင်းနှင့်လွှမ်းမိုးမှုတွင် ေီးဘီအေ EbA ကိုအ

ာက်ြေံပါသလား။

အဏ္ဏဝါြုစ္စာအတခဖများ
ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖ - ဂူောနာဂျေ ဒီအရအတာခပန်လည်

ိန်းသိမ်းအရးစီမံကိန်း၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ

ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖ - သန္တာအကျောက်တန်းအဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား ခပန်လည်တည်အ

ာင်ခြေင်း၊ အဆးရှဲလ်နိုင်ငံ

ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖ - အရေနားစပ်တွင် (AWE) စီမကိန်း၊ ဂရဲအနဒါနိုင်ငံ
ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖ - ရာသီဥတုအခပာင်လဲမှုနှင့်လက
ို ်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေတွက် အကာင်းမွန်အသာ ေအလ့ေကျေင့်မျေား

ကက်တအလာက်

၄.၁၀။ လိုက်တလျာညီတ

ွရှိတစခြင်းအား တစာင့် ကည့်ခြင်းနှင့် အကဲခဖတ်ခြင်း20

ဤအလ့ကျေင့်အရးတွင် အစာင့်ကကည့်ခြေင်းနှင့် တွက်ြေျေက်ခြေင်းေအပါ် အလ့ကျေင့်ြေန်းမျေား မပါဝင်ပါ - မိတ်ဆက်ပါဝါပွိုင့်
တင်ခပခြေင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤပါဝါပွိုင့်ကို တင်ခပနိုင်ဖပီး လမ်းညွှန်အဆွးအနွးမှုကို ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။

၄.၁၁။ တလ့ကျင့်ြန်း ၅ - အဖွ့ဲ အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်တကျးမှုဆိုင်ရာမူတဘာင်ကိုနှိုင်းြျင့်ဆုံးခဖတ်ခြင်း
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ေက်စပ်ပတ်သက်သူများပူးဆပါင်းပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို သင်ယူရန် နှင့် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏
အဆနအထားများ နှင့် ေက်ေံဆရးများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူရန်။



အောင်ခမင်အသာ လိုက်အလျောညီအ

ွခဖစ်အစခြေင်းဝင်အရာက်အဆာင်ရွက်မှုမျေားေတွက် ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာနှင့်

ယဉ်အကျေးမှုဆိုင်ရာမူအဘာင်ေား နှိုင်းြေျေင့်ဆုံးခဖတ်ခြေင်း၏ သက်ဆိုင်မှုကို နားလည်သအဘာအပါက်အစရန်

20

လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေတွက် M&E သီးခြေားသင်တန်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၂၀

၂၀

၁၅

စုစုအပါင်း

(မိနစ်)

၁၀

ဖတ်ရှုခြင်း

အဝငှစာရွက်စာတမ်း “ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ေြေျေက်ေလက်” (အနာက်ဆက်တွဲကိုကကည့်ပါ)

မိတ်ဆက်

ဖလစ်ြေျေတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

 ေြေန်းကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း - ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ

၃၀

၉၅

 သင်တန်းသားမျေားေား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူေဖွဲ့မျေား ဖွဲ့ပါ။ (ေမျေားဆုံး ၁x၃ ဦး)
 ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ ေဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ အရွးြေျေယ်ရမည်။ သူ/သူမသည်
သူတ့ို၏

ုတ်ခပန်ြေျေက်ေတွက် ေြေျေန်ိ ၃ မိနစ်ရမည်။

 စီေမ်ေမ်အေ၏ ညွှန်ကကားအရးမှုးသည် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲကို ပံ့ပိုးဦးအဆာင်အပးမည်။ ဤအန
ရာကို သင်က ယူသင့်သည်။ သူ/သူမသည် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ ေဖွဲ့တစ်စုစီ၏ ကိုယ်စားလှယ်
မျေားေား ၎င်းတို့၏

ုတ်ခပန်ြေျေက်မျေားကို တစ်ဦးဖပီးတစ်ဦးခပုလုပ်ရန်ဖိတ်အြေါ်ပါ။ ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှုးက
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

နိဂုံးြေျေုပ်ေမှာစကားအခပာမည်။ လက်အတွ့ဘဝမှာကဲ့သို့ ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ြေျေမှတ်သူမျေားက မျေက်နှာသာ
အပး

ားသည့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံအရးနှင့်စီးပွားအရးကဏ္ဍေကကား တူအသာစိတ်ဝင်စားမှုမျေားအကကာင့်

တရားဝင်မဟုတ်အသာမဟာမိတ်ဖွဲ့

ားသည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူေဖွဲ့မျေားလည်း မကကာြေဏ

ရှိပါသည်။ ြေရီးသွားလာအရးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ေခြေားတစ်ြေု၏ ကိုယ်စားလှယ်ေား ေခြေား
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား
ရလေ်များ
တင်ခြခြင်း
င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

က် ပို၍ ေအလးအပးခြေင်းခဖင့် ၎င်းကို သင် သာဓကအပးနိုင်ပါသည်။

 ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ ပုံစံခဖင့် တင်ခပခြေင်းနှင့်အဆွးအနွးမှု (ေြေန်း
ကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း)
မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။
“ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ” ဖပီးဆုံးသွားအသာေြေါ သင်တန်းဆရာမျေား
တစ်ဦးသည် အဒသြေံသတင်းစာမှ သတင်းအ

ာက်ေအနနှင့် ဟန်အဆာင်ရပါမည်။ လူအတွ့အမးခမန်း

ခြေင်းေတွက် ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲတွင် ဆက်လက်
အောက်ပါ အမးြေွန်းမျေားကို
 ခြေားနားအသာ

ဲမှ

ိုင်အနအသာ ကိုယ်စားလှယ်မျေားေား အမးခမန်းပါ။

ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ -

ုတ်ခပန်ြေျေက်မျေားမှ မည်သည့် ခဖစ်နိုင်အသာ မဟာမိတ်မျေားကို သင် အတွ့ရှိသနည်း/

ဖွဲ့စည်းနိုင်သနည်း။
 စီးပွားအရးစိတ်ဝင်စားမှုမျေားနှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းနည်းလမ်း

မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားကကား ခဖစ်နိုင်အသာ ေခငင်းပွားမှုမျေားကို
မည်သည့်အနရာတွင် သင်အတွ့ရှိသနည်း။
 ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအကာ်မတီသည် ေဖွဲ့ေားလုံး၏ စိတ်ဝင်စားမှုမျေားကို ကိုယ်စားခပုသည်ဟု
သင်ြေံစားရပါသလား။
 မည်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားသည် လွတ်အနအသးသနည်း။
 ေဘယ်အကကာင့် သင်သည် ဤဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားသည် ဖိတ်အြေါ်ခြေင်းမြေံြေဲ့ရပါ သို့မဟုတ်
ပါဝင်မတက်အရာက်ြေဲ့ပါဟု

င်သနည်း။

 ေဘယ်အကကာင့် ဤဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားေား ဖိတ်အြေါ်ရန် ေအရးကကီးသနည်း။
 ရက်သတ္တပတ်ေကုန်တွင် နဲလမ် အရဝပ်အဒသမျေားေတွင်း စြေန်းြေျေြေရီးသို့ ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ
ေခြေားတက်အရာက်သူမျေားေနက်မှ သင် မည်သူနှင့် သွားမည်နည်း။
အနာက်ဆုံးတွင် သင်တန်းသားမျေားကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အနရာမျေားသို့ ခပန်သွားအစဖပီး ေဖွဲ့တဖွဲ့လုံး
အဆွးအနွးမှုေတိုတစ်ြေုတွင် ပါဝင်အစ၍ ၎င်းတို့၏

င်ခမင်ြေျေက်မျေားကို အခပာဆိုပါအစ။

ကကိုတင်

 ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ခြင်ဆင်ခြင်း

 သင်တန်းသားမျေား

ဲမှ တစ်ဦးေား (ဘက်လိုက်အသာ) ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှုးအနရာ ြေဏယူြေိုင်းပါ။

ဖမို့အတာ်ြေန်းမတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲေတွက် ြေုံမျေားကို ြေျေ

ားပါ။

ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှုး၊ စီေမ်ေမ်အေ၏ ညွှန်ကကားအရးမှုးနှင့် ြေရီးသွားလာအရးမှ ကိုယ်စားလှယ်တို့သည်
ပ
ြ်တဆာင်း
သတင်း

မဆုံး ြေုံတန်းတွင်

ိုင်ပါမည်။

ဤအလ့ကျေင့်ြေန်းကို ေမှတ်ရအနအစရန် နှင့် မကကာြေဏ ရယ်အမာအပျော်ရွှင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်းသားမျေားေတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြေင်းကို

အြျက်အလက်
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ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

အဏ္ဏဝါြုစ္စာအတခဖရှာ


ကဏ္ဍအပါင်းစုံ ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါစီမံြေန့်ြေွဲမှုေခမင်၊ ကိုစတာရီကာ - ြေံနိုင်ရည်ေားနည်းမှုနှင့် ရာသီဥတု
ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ ေကဲခဖတ်မှု တည်အဆာက်ခြေင်း



ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖရှာ - ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေတွက် အကာင်းမွန်အသာ

ေအလ့ေကျေင့်မျေား ကက်တအလာက်၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ - စိတ်ဝင်စားမှုေဖွဲ့

ိအတွ့ခြေင်း

ေကွက်တည်အဆာက်ခြေင်း

၄.၁၂။ တလ့ကျင့်ြန်း ၆ -

ိတရာက်တသာ ရာသီဥတုတခြာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်တလျာညီတ

ွရတ
ှိ စခြင်း

အတွက် ဆက်သွယ်ပါ
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေား မည်သို့
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ိအရာက်စွာဆက်သွယ်ရမည်ကို သင်ယူရန်

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)

၀

မိတ်ဆက်



၁၀

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၄၅

တစ်ေဖွဲ့လျှင် ၅

၃၀

စုစုအပါင်း
၁၀၅

ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

ေြေျေန်ိ သက်သာအစရန် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ပန်းတိုငမ
် ျေားကို ေဖွဲ့မျေားေား ြေွဲအဝအပးနိုင်သည်

ရလေ်များ

အေွဲ့များက ၎င်းတိ၏
ု့ ဆတွရှိြျက်များကို မျက်နှာစုံညီတွင်တင်ခပပါ။

တင်ခြခြင်း
င်ဟြ်
စဉ်းစားခြင်း

နည်း။
မျက်နှာစုံညီတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆေွးဆနွးခြင်း။
ခေစ်နိုင်ဆသာ ထင်ဟပ်စဉ်းစားခြင်း ဆမးြွန်းများ 

မည်သည်တ့ိုသည် ထိဆရာက်ပပီး လှုံ့ဆော်ဆသာေက်သွယ်ဆရးအတွက် ဆအာင်ခမင်မှုခေစ်ဆစ
နိုင်ဆသာ အဆ ကာင်းအရာအဆခြအဆနများ ခေစ် ကသနည်း။



သင်တန်းသားများအား သူတ၏
ို့ လက်ဆတွ့ဘဝအဆတွ့အကကုံများခေင့် ဆေွးဆနွးပွဲကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးရန် အားဆပးပါ။ အဆရးကကီးဆသာအြျက်များ၊ အဆတွးအဆြါ်စိတ်ကူးများ နှင့်
ဆမးြွန်းများကို ေလစ်ြျတ် သို့မဟုတ် ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ဆရးသားပါ။

ကကိုတင်



ဖလစ်ြေျေတ် - သင်ယခူ ြေင်းရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်း

ခြင်ဆင်ခြင်း



စစ်အဆးဇယားပါဆသာ ဘုတ်ခပားမျေားကို အ

ာင်

ားပါ။

ေရဲတနေါနိုင်ငံ အဏ္ဏဝါ စီစီတအ သင်တန်း (ဇူလိုင် ၂၀၁၅)မှ တလ့ကျင့်ြန်း ၆ အတွက် နမူနာရလေ်များ
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

၄.၁၃၊ တလ့ကျင့်ြန်း ၇ - လုြ်ငန်းအစီအစဉ်
သင်ယခူ ြင်းရည်မှန်းြျက်များ


ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းကို ြေိုင်မာဖပီး ေမှန်တကယ်စိန်အြေါ်မှုမျေား ေအပါ်

တုခံ့ ပန်ေကကံခပုမှု အပးခြေင်းနှင့်လက်ြေံရရှိခြေင်တခို့ ဖင့် လက်အတွ့ြေျေဉ်းကပ်နည်း

တလ့ကျင့်ြန်းခြုလုြ်ရန်အတွက်အကကံခြုြျက်များ
အြျိန်

ည့်သွင်း

ဖတ်ရှုြေျေန်ိ

မိတ်ဆက်

စဉ်းစားခြင်း
(မိနစ်)

၀

၁၀

ခဖစ်ရပ်

ရလဒ်မျေား

င်ဟပ်

စုစုအပါင်း

လုပ်ငန်း

တင်ခပခြေင်း

စဉ်းစားခြေင်း

၄၅

တစ်ဦးလျေင် ၂ ြေု

၀

၁၀၀

(ေမျေားဆုံး ၄၅)
မိတ်ဆက်



ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်း

သင်တန်းသားမျေား နှစ်အယာက်တစ်တခွဲ ဖင့် ခပုလုပ်ပါ 

တစ်ဦးြေျေင်းလုပ်ငန်း (၁၅ မိနစ်)



ကိုယ့်တွဲဖက်ကို တင်ခပခြေင်း (တစ်ဦးလျေင် ၁၅ မိနစ်)

ရလေ်များ

မျေက်နှာစုံညီတွင်

တင်ခြခြင်း

တင်ခပခြေင်း (မီးေားခပင်းမီး)

င်ဟြ်

ေပို

ူးခြေားအပါ်လွင်သည့်ေြေျေက်မျေား/ေအရးပါအသာ

ိုး

ွင်းသိခမင်မှုမျေား တစ်ဉီးြေျေင်း

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်းမရှိပါ

စဉ်းစားခြင်း
ကကိုတင်

ေလစ်ြျတ်/ပိုစတာ - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းြျက်များ နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ

ခြင်ဆင်ခြင်း
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ အလ့ကျေင့်သင်တန်းမျေားမိတဆ
် က် - ေဏ္ဏဝါစီစီအေ

၄.၁၄။ ၃ ရက်သင်တန်းအတွက် အစီအစဉ်မူ ကမ်း
တန့ ၁

တန့ ၂

တန့ ၃

ေြေျေန်ိ ၁



သင်တန်းမိတ်ဆက်

၀၉:၀၀-



ေဏ္ဏဝါပုစ္စာေအခဖရှာ

ေကဲခဖတ်ခြေင်း -

ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့

သင်တန်းမျေား

ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း

ဆိုင်ရာမူအဘာင် နှိုင်းြေျေင့်

၁၀:၃၀

အြျိန် ၂



၁၁:၀၀-၁၂:၃၀



ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ



ဆုံးခဖတ်ခြေင်း - ေြေန်း

စီစီ နှင့် စီစီအေ မိတ်ဆက်-

ကဏ္ဍသရုပ်အဆာင်ခြေင်း

ေအခြေြေံပညာရပ်အဝါဟာရ

နှင့်

ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ေဏ္ဏဝါ



ဧရိယာမျေားတွင် စီစီ နှင့်



ုံးစံ

ခြေုံငုံသုံးသပ်ြေျေက်

တင်ခပခြေင်း နှင့်



င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား

င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း

ဝင်အပါက်မျေားေား သတ်
မှတ်ခြေင်း - ေဖွွဲ့လိက
ု ်လုပ်

စီစီအေ မိတ်ဆက်ခြေင်း
အြျိန် ၃

ေဖွဲ့ေစည်းဆိုင်ရာ နှင့်

ငန်း နှင့် တင်ခပခြေင်း


လိုက်အလျောညီအ

ွ ခဖစ်

၀၄:၀၀-

မိတ်ဆက်ခြေင်း နှင့် ဘြေူးလ်

အစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေား

၁၅:၃၀

စိတ်ကူးယဉ် ခဖစ်ရပ်

နှင့် ေီးဘီအေ EbA -



င်ဟပ်စဉ်းစားခြေင်း



အဆာင်ရွက်မှုေစီေစဉ်



၁၇:၀၀ နာရီတွင်

မိတ်ဆက်ခြေင်း နှင့်
ေဖွွဲ့လိုက်လုပ်ငန်း
အြျိန် ၄

� ရာသီဉတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်း



တင်ခပခြေင်း

၀၆:၀၀-

မိတ်ဆက်



ဘက်စုံ-စံသတ်မှတ်

သင်တန်းေကဲခဖတ်ခြေင်း

၁၇:၃၀



ြေျေက်မျေား ပိုင်းခြေားအလ့

ဖပီးဆုံးခြေင်း

အေေဲလ်

ိြေိုက်ဆုံးရှုံး

နိုင်အခြေ အဝါဟာရမျေား
၀၇:၀၀ -



လာခြေင်း မိတ်ဆက်

သင်တန်းသားေြေျေု့ေတွ
ိ
က်သာ ပူးအပါင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုအကာ်မတီ

၁၈:၀၀

၄.၁၅။ ရာသီဉတုသတင်းအြျက်အလက်တတွ့ရှိခြင်း
အလ့ကျေင့်ေလုပ်ရုံအဆွးအနွးပွဲ၊ ေ

ူးသခဖင့် ေဏ္ဏဝါ စီစီအေ သင်တန်း၊ တစ်ြေုေတွက်ကကိုတင်ခပင်ဆင်

ားရန်ေတွက်

အလ့ကျေင့်အဆွးအနွးပွဲခပုလုပ်ရာ တိုင်းအဒသကကီး သို့မဟုတ် နိုင်ငံမှ သက်ဆိုင်အသာ ရာသီဥတုသတင်းေြေျေက်ေလက်
မျေားကို စုအဆာင်း

ားလိုအပမည်။ ကျွန်ုပ်တ့ိုသည် အောက်ပါေရင်းေခမစ်မျေားကို အ

ာက်ြေံေကကံခပုပါသည်။

ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါဧရိယာများအတြါ် ရာသီဉတုတခြာင်းလဲမှု သတင်းအြျက်အလက်များ
Beck, Michael W. (Ed.) (2014): Coasts at Risk: An Assessment of Coastal Risks and the Role of
Environmental Solutions. A joint publication of United Nations University - Institute for Environment and
Human Security (UNU-EHS), The Nature Conservancy (TNC) and the Coastal Resources Center (CRC) at
the University of Rhode Island Graduate School of Oceanography.

ိြေိုက်ဆုံးရှိုးနိုင်အခြေရှိကမ်းရိုးတန်းမျေားေစီရင်ြေံစာ The Coasts at Risk (C@R) သည် နိုင်ငံမျေား အတွ့ကကုံအနရသည့်
ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေနှင့် ိအတွ့မှု မှ ကမ်းရိုးတန်းအဘးေန္တရာယ်မျေား ေ ိ ိြေိုက်ပျေက်စီးနိုင်အခြေမျေားကို ဆန်းစစ်
ားသည်။ ပတ်ဝန်းကျေင် ေဆင့်ေတန်းအလျော့ကျေခြေင်းမျေားက မည်သည့်အနရာမျေားတွင် ေဆိုပါ ိြေိုက်ပျေက်စီးနိုင်အခြေ
မျေားေား ကူညီအနသည်ကို သတ်မှတ်အပး ားသည်။ ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာ ေအခဖမျေားက မည်သည့်အနရာတွင် ိြေိုက်
ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေ အလျော့နည်းအစခြေင်းေား ကူညီအနသည်တို့ကို စူးစမ်းအလ့လာသည်
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IGBP, IOC, SCOR (2013): Ocean Acidification Summary for Policymakers – Third Symposium on the Ocean
in a High-CO2 World. International Geosphere-Biosphere Programme, Stockholm, Sweden

ဤေစီရင်ြေံစာတွင်၊ ခမင့်မားအသာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် CO2 ကမ္ဘာတွင်ရှိ သမုဒ္ဒရာ၊ တတိယေကကိမ်အခမာက် စာတမ်း
ဖတ်ပွဲ (မွန်တာရီ၊ ကယ်လဖ
ီ ိုးနီးယား၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) တွင် တင်သွင်းသည့် အနာက်ဆုံးအပါ်သုအတသနနှင့် ေလွန်
ေအပါ်တွင် ေအခြေြေံ၍ စာအရးသူမျေားက သမုဒ္ဒရာေြေျေဉ်အပါက်ခြေင်းေအပါ် ေသိဉာဏ်ဗဟုသုတေအခြေေအန ေနှစ်ြေျေုပ်ကို
တင်ခပ ားသည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲသည် သမုဒ္ဒရာ ေြေျေဉ်အပါက်ခြေင်း၊ အဂဟစနစ်မျေားေအပါ် ၎င်း၏ သက်အရာက်မှု၊ လူမှု
စီးပွားဆိုင်ရာအနာက်ဆက်တွဲေကျေုးဆက်
ိ
မျေား နှင့် မူဝါဒေတွက် ေဓိပ္ပါယ်သက်အရာက်မှုမျေားဆိုင်ရာ သုအတသနရလဒ်
မျေားကို အဆွးအနွးရန် နိုင်ငံအပါင်း ၃၇ နိုင်ငံမှ ပညာရှင် ၅၄၀ ခဖင့်ကျေင်းပြေဲ့သည်။

ြဉ္စမအကကိမ်တခမာက် အိုင်ြီစီစီ အကဲခဖတ်အစီရင်ြံစာ IPCC (2013): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K.
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley

ရာသီဥတုအခပာင်းလဲခြေင်းဆိုင်ရာ ေစိုးရေြေျေင်းြေျေင်း ပူးအပါင်းအဆာင်ရွက်အရးေဖွဲ့ the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) ၏ ပဉ္စမေကကိမ်အခမာက် ေကဲခဖတ်ေစီရင်ြေံစာသို့ လုပ်ငန်းေဖွဲ့ ၁ ည့်သွင်းအဖါ်ခပြေျေက်သည်
ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏ရူပသိပ္ပံေအခြေြေံ ခပည့်စုံအသာေကဲခဖတ်မှုကို ပံ့ပိုးအပးသည်။ ေကဲခဖတ်မှုသည် ရာသီဉတုစနစ်၊
အပလီယရ
ို ာသီဥတုအမာ်ကွန်းမျေား၊ ရာသီဉတုခဖစ်စဉ် သအဘာတရားဆိုင်ရာအလ့လာမှုမျေား နှင့် ရာသီဥတုပုံစံမျေားကို
ေသုံးခပု၍ ပုံ ုတ်တပ
ု ခပုလုပ်ခြေင်းမျေား အလ့လာအတွ့ရှိြေျေက်မျေားမှ လွတ်လပ်အသာ သိပ္ပံနည်းကျေဆန်းစစ်အလ့လာမှု
မျေားေအပါ် ေအခြေခပု ားသည့် ယြေင်၊ ယြေု နှင့် ပုံအဖါ်ေနာဂတ် ရာသီဉတုအခပာင်းလဲမှု သက်အသေအ ာက်ေ ား
ေသစ်မျေားကို ည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
IPCC (2014): Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects.
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M.
Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R.
Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA, pp. 1655-1731.

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေေလားေလာမျေား နှင့် ကမ်းရိုးတန်း နှင့် နိုင်ငံေမျေား၏ အခမနိမ့်အဒသြေွဲမျေားေတွက်
ေကျေုးဆက်
ိ
မျေားကို ေအသးစိတ်အဆွးအနွးခြေင်းေား ဤေစီရင်ြေံစာ၏ သက်ဆိုင်ရာေြေန်းမျေားတွင် အဖါ်ခပ
(ဥပမာ၊ ေြေန်း ၅ နှင့် ၂၉၊ ေခြေား အဒသဆိုင်ရာ ေပိုင်းမျေား)

ားသည်။

ေြေန်း ၃၀ တွင်၊ သမုဒ္ဒရာ ရ စင်းအဒသြေွဲမျေားေတွက် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်ဆက်နွှယ်အသာ သက်အရာက်မှုမျေား၊
ိြေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်အခြေမျေား နှင့် ိြေိုက်ြေံရ လွယမ
် ှုတန
ို့ ှင့် သမုဒ္ဒရာေြေျေဉ်အပါက်ခြေင်းနှင့် အမျှာ်လင့်ရအသာ ေကျေ ိုးဆက်
မျေားကို ေကဲခဖတ် ားဖပီး ေဓိက သမုဒ္ဒရာေအခြေြေံကဏ္ဍမျေားေတွက် လိုက်အလျောညီအ ွရှိအစခြေင်းအရွးြေျေယ်စရာမျေားကို
အဆွးအနွး ားသည်။
National Communications to the UNFCC: UNFCC သို့ နိုင်ငံဆက်သွယတ
် ရး
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားကို “Natcoms” ဟုအြေါ်ကကအသာ UNFCC ဝက်ဘ်ဆုိဒ် - unfccc.int - ၏
“National Reports” အြေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရှိ အတွ့ရှိနိုင်သည်
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အင်တာနက်တြါ်တွင် ရနိုင်တသာ ရာသီဥတု အြျက်အလက်များ/သတင်း (အြမဲ)့


Ci:grasp: http://www.pik-potsdam.de/cigrasp-2/index.html



Climate Mapper: http://worldwindcentral.com/wiki/Add-on:Climate_Mapper



Climate Wizard: http://www.climatewizard.org (focus USA (small grid) or world with zoom-in
option)



IPCC Data portal: www.ipcc-data.org



Oxford University: UNDP climate change profiles.
http://www.geog.ox.ac.uk/research/climate/projects/undp-cp/ (available for 61 countries)



World Bank climate change knowledge portal: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/



Climate Service Center: www.climate-service-center.de

လမ်းညွှန်
Climate and Development Knowledge Network: Overview of data sources and interpretation tools:
www.climateplanning.org/tools
DFID (2004): Adaptation to climate change: the right information can help the poor to cope:
GTZ (2009): Climate Change Information for Effective Adaptation.

Dealing with scepticism
Cook, J. (2010): The scientific guide to global warming scepticism
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Agerbeck, Brandy (2012): The Graphic Facilitator’s Guide: How to use your listening, thinking and drawing
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Booth Sweeney, Linda & Dennis Meadows (2016): The Climate Change Playbook: 22 Systems Thinking
Games for More Effective Communication about Climate Change
Brown, Juanita & David Isaacs (2005): The World Café: Shaping Our Futures Through Conversations That
Matter.
Chambers, Robert (2002): Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities
Duarte, Nancy (2010): Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences
Eagleman, David (2016): Incognito: The Secret Lives of the Brain.
Kahane, Adam (2004): Solving Tough Problems. An Open Way of Talking, Listening and Creating New
Realities.
GIZ (2011): Integrating Climate Change Adaptation into Development Cooperation – A Practice. Oriented
Training Based on the OECD Policy Guidance. Trainer Handbook.
GIZ (2012): Training on: Integrating Ecosystem Services into Development Planning. Manual for trainers.
GIZ (2014): Tailor made training courses on climate change adaptation. A cookbook for different formats
and target groups.
Gray, Dave & Sunni Brown (2010): Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and
Changemakers.
Hüther, Gerald (2006): The Compassionate Brain: How Empathy Creates Intelligence.
Hütter, Franz & Sandra Mareike Lang (2017): Neurodidaktik für Trainer: Trainingsmethoden effektiver
gestalten
nach den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung (German).
McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013): Coastal and Marine Spatial Planning-Advancement Training. Duxbury,
MA: Battelle Memorial Institute.
Neuland® Learning Maps: Conference Maps, to plan your facilitation sessions, helping you run sessions
more fluently.
Rohde, Mike (2012): The Sketchnote Handbook: the illustrated guide to visual note taking.
Scharmer, C. Otto (2016): Theory U. Leading from the Future as it Emerges. 2nd Edition
Schein, Edgar H. (2016): Humble Inquiry: the Gentle Art of Asking.
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successful Marine Spatial Planning.
Vogt, Eric E., Juanita Brown & David Isaacs (2003): The Art of Powerful Questions: Catalyzing Insight,
Innovation, and Action
http://umanitoba.ca/admin/human_resources/change/media/the-art-of-powerful-questions.pdf
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၆။ တနာက်ဆက်တဲွ
၆.၁။ တဝငှစာရွက်စာတမ်း - ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများသတင်းအြျက်အလက် (အဏ္ဏဝါ
အိုင်အီးအက်စ် - တလ့ကျင့်ြန်း ၄)
ဘြူးလ် သဘာဝ
(BNC) သည် ဆီေုန်း

ိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး (ဘီအဲန်စီ BNC) (ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဲန်ေျီအို) - ဘီေဲန်စီ
တ
ု ်လုပ်ခြေင်း၊ အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးနှင့် ေကကီးစားြေရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ေလွန်ေအရးပါသည့်

ေဖွဲ့ခဖစ်သည်။ ငါး၊ ပုစွန်ပို့ကုန်မျေားနှင့်ဆက်စပ်အနအသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်မျေားသည် ကကီးမားအသာ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံ
သူမျေားကိုသာ အ

ာက်ပံ့အနသကဲ့သို့ ရှုခမင်ရသည်။

ို့

က်ပို၍ ေငယ်စား ငါး၊ ပုစွန်အမွးခမူ သူမျေား၊နှင့် အရလုပ်သားမျေား

အနရာကိုေစား

ိုးအနဖပီး သစ်အတာနှင့်ကမ်းရိုးတန်း ဧရိယာအဒသမျေားကို လုယက်ဖျေက်စီးပစ်အနခြေင်း ခဖစ်အနနိုင်သည်။

၎င်းကတစ်ဖန် ဖပီးြေဲ့အသာ လ ကခဖစ်ပွားြေဲ့သည်နှင့်တည
ူ ိီအသာ ေကကီးေကျေယ်အရလွှမ်းမိုးမှုမျေား မကကာြေဏ ခဖစ်အစနိုင်
သည်။ ဤဖွံ့ဖဖိုး တိုးတက်မှုပန်းတိုင်မျေားသည် ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲမျေားေအပါ် အဘးေန္တရာယ်ဆိုးသက်အရာက်အစသည့်၊ အရဝပ်
အဒသမျေား ေဆင့်ေတန်းအလျော့ကျေအနခြေင်းရလဒ် ခဖစ်အပါ်လာမည်ကို သူတ့က
ို စိုးရိမ်ပူပန်ကကသည်။ နဲလမ်အရဝပ် အဒသ
မျေားသည် ေ

ူးသခဖင့် ငှက်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍ မျေုးစိ
ိ တ်မျေားကွဲခပားခြေားနားမှုေတွက် ကမ္ဘာအကျော် အနရာမျေားခဖစ်သည်။

ဤအနရာမျေားတွင်သာရှိအနအသာ ဘြေူးလ် ေမျေုးသားေ
ိ

ိမ်းေမှတ်ငှက်သည် စိုးရိမ်ဖွယ်ေန္တရာယ် ကျေအရာက်အနသည်။

ေစုံ ၅၀ မျှသာ ကျေန်ရှိအတာ့ဖပီး ၎င်းတို့သည် ေအနှာင့်ေယှက်မျေားကို ေလွန်ြေံစားသိရှိနိုင်သည်။ ဓါတ်အခမဩဇာမျေားနှင့်
ပုစွန်အမွးစြေန်း မျေားမှ ဩဇာဓါတ်မျေား ေအခမာက်ေမျေားဝင်အရာက်လာခြေင်းတိမ
ု့ ှ ညစ်ညမ်းမှုကလည်း မျေုးသု
ိ န်းေန္တရာယ်
ရှိအနအသာ ပင်လယ်အနမျေုးစိ
ိ တ်မျေားစွာ၏အနေိမ်ခဖစ်ဖပီး၊ ကကီး

ာွ းလာအနသည့် ြေရီးသွားလာအရး ကဏ္ဍေတွက် ေအခြေြေံ

ေအဆာက်ေေုံ ေခဖစ်ရှုခမင်ကကသည့် ဘြေူးလ် တားဆီးသန္တာအကျောက်တန်းကိုလည်း ဖြေိမ်းအခြောက်အနသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြေား
ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားကလည်း သန္တာအကျောက်တန်းနှင့် အရဝပ်အဒသမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မကင်းခဖစ်ကကသခဖင့် သံဖပိုင်အဝဖန်မှု
မျေားနှင့် ပူးအပါင်းကကသည်။ ဘီေဲန်စီ BNC သည် ေခြေားအသာေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားနှင့် ေတူေကွပူးအပါင်း၍ ဤ ငုပ်လျှုးအသာ
ိ
ဖွံ့ဖဖိုးတိုး တက်မှုကို ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာေသိုင်းေဝိုင်းအရှ့အမှာက်သို့ယူအဆာင်ရန် ဖြေိမ်းအခြောက်လျေက်ရှိသည်။

ဘြူးလ် ဌာတနတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ြျုြ် (FIPB) - ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားေဖွဲ့ြေျေုပ် (FIPB) သည်
ဘြေူးလ်ရှိ ဌာအနတိုင်းရင်းသားေသိုင်းေဝိုင်းမျေားေားလုးံ ကို ကိုယ်စားခပုသည်။

ို့အကကာင့် FIPB သည် ေမျေုးသားေဆင့
ိ
်

တွင် ဦးအဆာင်ောဏာပိုင်ေဖွဲ့ခဖစ်သည်။ ဘြေူးလ်သည် မျေားစွာအသာ ဌာအနတိုင်းရင်းသားေသိုင်းေဝိုင်းတို့၏ အနေိမ်
ခဖစ်ဖပီး ဘာကာလူးတို့သည် ေကကီးဆုံး ဌာအနတိုင်းရင်းသားေဖွဲ့ခဖစ်သည်။ သူတ့ိုသည် မိရိုးဖလာအရလုပ်သားမျေား
ခဖစ်ကကဖပီး သူတ့၏
ို ေသက်အမွးဝမ်းအကကာင်း၊ ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့

ုံးစံ နှင့် ဘာသာအရးကျေင့်စဉ်တို့ေတွက် ခမစ်ဝမျေားနှင့်

ပင်လယ်ကို လုံးဝ မှီြေိုအနရသူမျေားခဖစ်ကကသည်။ သူတို့၏ဘိုးစဉ်အဘာင်ဆက်မျေား၏ ဝိဉာဉ်မျေားသည် ဒီအရအတာမျေားတွင်
ြေိုလရ
ှုံ ာအနရာ ရှာအတွ့ကကဖပီး ၎င်းအနရာတွင်ရှိအနကကဆဲခဖစ်ဖပီး လူမျေုးစု
ိ ကို အစာင့်အရှာက်လျေက်ရှိအနကကသည်ဟု သူတ့ို
ယုကံ ကည်ကကဖပီး သူတလ
ို့ ူမျေုးစု
ိ စည်းကမ်းမျေားလိုက်နာခြေင်းကို အသြေျောအစသည်။ လိုက်အလျော်ညီစွာပင်၊ ေသိုင်းေဝိုင်း
ဥပအဒမျေားကို ြေျေုးအဖါက်
ိ
ခြေင်းခြေင်းကို ခပင်း
ဖယ်ကကဉ်
ဓအလ့

န်အသာေခပစ်အပးခြေင်းနှင့် ြေျေုးအဖါက်
ိ
သူမျေားေား လူမှုအရးနှင့်ဘာသာအရးတိမ
ု့ ှ

ုတ်ခြေင်းေပါေဝင် ေအရးယူပိတ်ဆို့ခြေင်းကို ြေံရမည်ခဖစ်သည်။ ဘာကာလူးတို့သည် သူတ့၏
ို ယဉ်အကျေးမှု

ုံးစံ မျေားကို

ိန်းသိမ်းအနစဉ်၊ ပို၍အြေတ်မီအသာဘဝကိုလည်း ရှာအဖွအနကကသည်။ ဖမို့တွင် ကျွမ်းကျေင်မှုမရှိအသာ

ေလုပ်မျေား သို့မဟုတ် ေိမ်ေကူ သို့မဟုတ် ြေရီးသွားေပန်းအခဖစြေန်းမျေားတွင် စားပွဲ
ေအပါ် မှီြေိုလျေက် ဆင်အခြေဖုံးရပ်ကွက်မျေားတွင် ေအခြေြေျေအန

းို ကဲ့သို့အသာ လစာနည်းေလုပ်မျေား

ိုင်ခြေင်းခဖင့် မကကာြေဏ ေဆုံးသတ်ကကသည်။ ဘာကာလူး

ေမျေားစုမှာ လုံခြေုံအသာအခမယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိကကအသးပါ။ ဌာအနတိုင်းရင်းသားေဖွဲ့မျေားသည် သူတ့ိုပိုင်နက်နယ်အခမမျေား
ေတွင်း ေင်ေားကကီးမားအသာ ငါးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီမျေား နှင့် စိုက်ပျေုးအရးိ
နှင့် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးဆိုင်ရာ
စိတ်ဝင်စားမှုတို့မှ တိုးပွားအနအသာဖိေားအပးမှုမျေားကို စိုးရိမ်မကင်းခဖစ်ကကသည်။ ဤ ေလားေလာဆက်လက်ရှိအနမည်
ဆိုပါက သူတ့၏
ို အခမယာနှင့်ငါးဖမ်းကွက်မျေား အပျောက်ဆုံးသွားမည်ကို သူတ့စ
ို ိုးရိမ်အကကာက်ရွံ့ကကသည်။ ေက်ဖ်ေိုင်ပီဘီ
FIPB သည် နဲလမ် အရဝပ်အဒသမျေားကကိုးဝိုင်းတစ်ြေုလုံးကို တရားဝင် ဌာအနတိုင်းရင်းသားအနရာေခဖစ် အကကညာခြေင်းခဖင့်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

အနာက်ဆုံးတွင် သူတ့ို၏ ဘိုးစဉ်အဘာင်ဆက်အနရာ နှင့် ပင်လယ်ေသုံးြေျေမှုရပိုင်ြေွင့်မျေားကို ေသိေမှတ်ခပုရန်
နိုင်ငံအတာ်ေား အတာင်းဆိုလျေက် ရှိသည်။

ငါးဖမ်းသမဝါယမ - မိရိုးဖလာ နှင့် ကုန် ုတ်ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံးသည် ေင်ဒဲ၏ ေအရးေကကီးဆုံး စီးပွားအရး
ကဏ္ဍမျေား

ဲမှ ကဏ္ဍတစ်ြေု ခဖစ်ဖပီး ကမ်းရိုးတန်းအဒသတွင် ောဟာရအ

ာက်ပံ့ခြေင်း နှင့် ဝင်အငွရရှိရန် မျေားစွာ ေအ

ာက်

ေကူခပုသည်။ လူဦးအရ တိုးပွားလာအနခြေင်း၊ ြေရီးသွားလာအရး တိုးလာခြေင်း နှင့် ေခြေားအသာ ေသားဓါတ်ရနိုင်အသာ
ေရင်းေခမစ်မျေားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျေင် ငါးအေးနှုန်းက ေအတာ်ေတန် ြေျေုသာမှု
ိ
တို့အကကာင့် ငါးေတွက် ဌာအန ဝယ်လုေ
ိ ား
ဆက်လက် ခမင့်တက်အနသည်။ ေလုပ်လက်မဲ့ခဖစ်မှု နှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းအဒသမျေားတွင် မိုးအြေါင်အရရှားမှု ေအခြေေအန
နှစ်ရပ်စလုံးက လူေမျေားေခပားကို ေဆိုပါဧရိယာအနရာမျေား (ေ

ူးသခဖင့် ေိတ်စ်အပါ်တူးလ်စီရင်စု)မှ ကမ်းရိုးတန်း

အဒသသို့ အရွှ့အခပာင်းကကရန် ခဖစ်အစခြေင်းအကကာင့် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည်လည်း ကကီး

ာွ းအနသည်။ အရလုပ်သားမျေားသည်

အရေရည်ေအသွး အလျော့ကျေခြေင်း နှင့် ခမစ်ဝကျွန်းအပါ်အဒသတွင် ငါးေုပ်မျေားကုန်ြေမ်းခြေင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ေလွန် စိုးရိမ်
မကင်းခဖစ်ကကသည်။ ယအန့ေြေျေန်ိ ေြေါတွင်၊ သူတ့၏
ို ယြေင်ငါးဖမ်းကွက်မျေား ကုန်ြေမ်းသွားသခဖင့် အရလုပ်သားမျေားသည်
ငါးဖမ်းရန် ပိုမို အဝးကွာအသာ အနရာမျေားသို့ သွားအရာက်ရန် လိုေပ်သည်။ ၎င်းမှာ ဝမ်းစာငါးဖမ်းခြေင်းနှင့် ယှဉ်ဖပိုင်အနသည့်
စီးပွားခဖစ်ငါးဖမ်းသအဘဂာေဖွဲ့ေတွက် ပိုမိုလွယက
် ူသည်။ အရလုပ်သားမျေားေဆိုေရ၊ ခမစ်ေ

က်ပိုင်းတွင် အခမဩဇာမျေား

နှင့် ပိုးသတ်အဆးမျေား ပိုမိုသုံးစွဲလာအနခြေင်းသည် ငါးမျေားကိုသတ်ခဖတ်အနသည် သို့မဟုတ် ေအဝးသို့ အမာင်း

ုတ်အနသည်။

ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရန် ေအကကာင်းခပြေျေက်မျေားေတွက် အရလမ်းြေရီး ပိုမိုအကာင်းမွန်ရန် ဖမို့ဆိပ်ကမ်းတိုးြေျေဲ့ရန် ပဏာမ
အခြေလှမ်း ခပန်လည်ေသက်ဝင်လာမည်ကိုလည်း သူတ့ို စိုးရိမ်အကကာက်လန့်ကကသည်။ ဤတိုးြေျေဲ့ခြေင်းသည် ဌာအနငါးဖမ်း
ကွက်မျေား နှင့် ရိုးရာေစားေစာမျေား၊ အဆးဝါးမျေားေတွက် ြေရု၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းစသည့် ေြေွံပါသတ္တဝါမျေား၊ ပင်လယ်အရအမှာ်
မျေားကို သမိုင်းအကကာင်းနှင့်ြေျေ၍
ီ အကာက်ယစ
ူ ုအဆာင်းလာြေဲ့ကကသည့် ကမ်းရိုးတန်းအဒသမျေားေအပါ် သက်အရာက်မှုမှတဆင့်
သူတ့၏
ို လူမှုေသိုင်းေဝိုင်းမျေားကို ေဖျေက်သအဘာ ဩဇာလွှမ်းမိုးလာနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာငါးဖမ်းသအဘဂာေုပမ
် ျေားသည်
ကျေန်ရှိအနအသးအသာ ငါးေုပ်စုမျေားေအပါ် ဖိေားကျေအရာက်အနဖပီး ခဖစ်သည်။

အုြ်ြျုြ်တရးမှူး - အရလွှမ်းမိုးမှု ိန်းြေျေုပ်အရး ေအခြေြေံေအဆာက်ေေုံသည် ေလွန်ဆိုးဝါးစွာ မအောင်မခမင် ခဖစ်ြေဲ့
ရသည်။ ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးသည် အရလွှမ်းမိုးမှုေား ေမျေားခပည်သူ၏ ကကမ်းတမ်းရက်စက်အသာ တုခံ့ ပန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍
စိုးရိမ်သည်။

ို့ခပင်၊ ယြေုအလာအလာဆယ် ငါး၊ ပုစွန်တးို ခမှင့်တင်ပို့ခြေင်းနှင့် စီရင်စုေတွင်း ေကကီးစား ြေရီးသွားလုပ်ငန်း

ေအခြေြေံ ေအဆာက်ေေုံ တည်အဆာက်ခြေင်းတိက
ု့ ို ေမျေားခပည်သူက ဆန့်ကျေင်အော်ဟစ်အနကကသည်။ ဘြေူးလ်တွင်ရှိ
ကကီးမားအသာ ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားသည် ဤလက်ရှိခဖစ်ပွားအနအသာ အော်ဟစ်အနမှုအနာက်ကွယ်တွင် ရှိအနသည်ဟု သူက
သံသယရှိအနသည်။ သို့အသာ် ပတ်ဝန်းကျေင်သမားမျေားက မည်သည့်ေတွက်အကကာင့် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရး၊
ကုန်

ုတင
် ါးလုပ်ငန်း နှင့် ကမ်းအခြေြေရီးသွားလာအရးတို့ကို ဆန့်ကျေင်အနကကအကကာင်း နားမလည်နိုင်အသးပါ။ ၎င်းလုပ်ငန်း

ေားလုံးကို “ေစိမ်းအရာင်” ကုန်

ုတလ
် ုပ်ငန်းမျေားခဖစ်အကကာင်း ယုကံ ကည်အောင် သူ့ေားအခပာ

ားဖပီးခဖစ်သည်။ သို့အသာ်

မည်သည်က ေခြေား အရွးြေျေယ်စရာ ခဖစ်ြေဲ့သနည်း။ ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားကလည်း သူတို့၏ ရိုးရာငါးဖမ်းကွက်မျေား
ေတွင်း ငါးဖမ်းသအဘဂာ ကကီးမျေား ဝင်အရာက်ဖမ်းဆီးအနခြေင်းကို ကန့်ကွက်ပွဲကကီးမျေား စည်းရုံးကျေင်းပအနကကသည်။
ေလှူရှင်ေဖွဲ့ေစည်းမျေား နှင့် ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားသည် ေအခြေေအနကို လိမ်မာပါးနပ်စွာ အစာင့်ကကည့်လျေက်ရှိအနကကဖပီး
လမ်းမျေားကို ပိတ်ဆို့
အ
အပး

ားဖပီး၊ ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာေအ

ာက်ေပံ့ကို အတာင်းဆိုအနကကအသာ ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားကို

ာက်ြေံလျေက် ရှိကကသည်။ ဤ လက်ရှိခဖစ်အပါ်အနအသာ ေခဖစ်ေပျေက်မျေားတွင် ေမျေားခပည်သူ စိတ်ဝင်စားမှုေဆင့်ကို
ားဖပီး၊ “ပတ်ဝန်းကျေင် ခပဿနာေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေား”ကို အ

ာက်ြေံခြေင်းသည် လာမည့် နှစ်ကုန်အရွးအကာက်ပွဲမျေား

ေတွက် အကာင်းအသာ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးခဖစ်သလားဆိုသည်ကို ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးက သိြေျေင်သည်။ တစ်ြေျေန်ိ တည်းတွင်
ကမ်းရိုးတန်းမျေား၌ စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုသည် တိုးတက်မှုမျေား မျေားစွာလိုေပ်အနအသာ ကျေန်းမာအရး နှင့်
ပညာအရးကဏ္ဍမျေားေား အ

ာက်ပံ့နိုင်သည့် ပို၍ ခမင့်မားဖပီး တည်ဖငိမ်အသာေြေွန်ေအခြေြေံကို အ

ာက်ပံ့အပးလာနိုင်သည်။

အင်ေဲ စီရင်စစ
ု ိုကြ
် ျုိ းတရးဖွံဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့ (ြါေု PADU) သည် စိုက်ပျေုးအရးဝန်
ိ
ကကီးဌာန (MoA) ၏ စီရင်စု
ေဆင့် ကိုယ်စားခပုခြေင်း ခဖစ်သည်။ ၎င်း၏ ေဓိက ရည်မှန်းြေျေက်မျေားမှာ စိုက်ပျေုးအရးနှ
ိ
င့် ငါးလုပ်ငန်း
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ုတ်လပ
ု ်မှုစွမ်းေား

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

တိုးတက်အစခြေင်းေခပင်၊ ဝင်အငွနှင့်ေလုပ်ေကိုင်ေြေွင့်ေလမ်းမျေား ဖန်တီးခြေင်း ခဖစ်သည်။ စိုက်ပျေုးအရးနှ
ိ
င့် ငါးလုပ်ငန်း
ကဏ္ဍမျေားသည် ေမျေုးသား
ိ
ခပည်တွင်းေသားတင်

ုတ်လုပ်မှု (GDP) ၏ ၄၅% ရှိသခဖင့်၊ ဘြေူးလ်၏ စီးပွားအရးေတွက်

ေလွန်ေအရးပါသည်။ ပါဒု PADU ၏ ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ဆီေုန်းလုပ်ငန်း ခမှင့်တင် ခြေင်းေအပါ်

ားရှိသည့် ဖွံ့ဖဖိုး

တိုးတက်မှုပန်းတိုင်မျေားေား ကကိုဆိုသည်။ ၎င်းသည် PADU ၏ေအရးပါမှုကို တိုးခမှင့်အစသကဲ့သို့၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးကို
အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးနှင့်ဝင်အငွသီးနှံ အ

ာက်ြေံအပးရန်စည်းရုံးဆွယ်အပးသူမျေားနှင့် ေလွတ်သအဘာ သအဘာတူညီ

မှုမျေား အကာင်းမွန်ရန် ခပုလုပ်နိုင်သည်။ ေလွတ်သအဘာ ေစည်းေအဝးမျေားတွင် ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ဆီေုန်းရင်းနှီး
ခမှုပ်နှံသူမျေားနှင့်

ုတ်လပ
ု ်မှုနည်းလမ်းေအပါ် သအဘာတူညီမှု အရာက်အနဖပီခဖစ်သည်။ သူ၏ ေကကီးမားဆုးံ အသာ ပူပန်မှု

သည် ေငယ်စား အခမယာပိုင်ရှင်မျေားက သူတ့၏
ို အခမယာမျေားကို ဆီေုန်းကုမ္ပဏီမျေားသို့ စွန့်လတ
ွှ ်အပးရန် အခဖသိမ့်ရန်နည်း
လမ်း အတွ့ရှိအရးခဖစ်သည်။ ပါဒု PADU သည် ကိုရိုနဲ ခမစ်ဝကျွန်းအပါ်၌ ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားကို တက်ကကစွာခမှင့်တင်အပးြေဲ့
သခဖင့် ဒီအရအတာမျေားကို စိုက်ပျေုးအခမနှ
ိ
င့်ပုစွန်အမွးစြေန်းေခဖစ် အခပာင်းလဲခြေင်းေတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသည်။
၎င်း အခပာင်းလဲမှုက အခမဖုံးလွှမ်းမှု၊ အြေျောင်းမျေားညစ်ညမ်းမှု နှင့် အခမဆီလွှာေတန်းေစားကျေဆင်းမှုတတ
ို့ ွင် ကကီးမားလှ
အသာ အခပာင်းလဲခြေင်းသို့ ဦးတည်ြေဲ့သည်။

စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခြ၊ တကျးလက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့(PMRDU) - ကကီ ွားလာအနအသာ ြေရီးသွားလုပ်ငန်းသည်
စီရင်စု ေတွက် ေလုပ်ေကိုင်သစ်မျေား နှင့် ပိုမိုအသာေြေွန်အငွမျေားကို ဖန်တီးအပးလိမ့်မည်။ ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ေင်ဒဲ
ကမ်းရိုး တန်းသို့ လာအရာက်လည်ပတ်သည့် ြေရီးသွားဦးအရ မျေားခပားလာခြေင်းကို အပျော်ရွှင်သည်။ သူက ကမ်းရိုးတန်းအဒသ
ေအခြေြေံ ေအဆာက်ေေုံတွင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံရန် ခပည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံခြေားရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူမျေားကို ဆွဲအဆာင်ရန်၊
ေင်ဒဲ၏ စီးပွားအရးတိုးတက်မည့် ေြေွင့်ေလမ်းကို ခမင်သည်။ ေပို

ိုမှတဆင့်

ပ်အဆာင်း ေြေွန်အငွမျေား နှင့် မက်လုံးမျေားမှ ေကျေုးိ

အကျေးဇူး ကမ်းလှမ်းအပးလာမည့် ေကကီးစားြေရီးသွားလုပ်ငန်း ေအဆာက်ေေုံမျေား ေင်ဒဲတွင် အဆာက်လုပ်ရန်ေတွက်
မည်သည့် ေတွက်အကကာင့် တွန်းေားမအပးဘဲ ရှိအနမည်နည်း။ PMRDU သည် ဟိုတယ်မျေား ပိုမိုအဆာက်လုပ်ရန်ေတွက်
အနရာပိုအပး နိုင်ရန် ဒီအရအတာမျေားကို ြေုတ်

ွင်ရှင်းလင်းပစ်ရန်ကိုပင်

ည့်သွင်းစဉ်းစားအနသည်။ သူတ့ိုသည် အရတွင်

စိုက်ပျေုးိ အမွခမူအရး နှင့် ဆီေုန်းေတွက် ဧရိယာမျေား တိုးြေျေဲ့ရန်ကိုလည်း လိုလားကကသည်။ PRMDU သည် ပုစွန်အမွးခမူအရး
ကို တက်ကကစွာ ခမှင့်တင်ြေဲ့သခဖင့် ဒီအရအတာမျေားကို ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားေခဖစ် အခပာင်းလဲပစ်ခြေင်းေတွက် တစိတ်တပိုင်း
တာဝန်ရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်တဝှမ်း စားေုန်းဆီဝယ်လုိေား တိုးတက်လာအနခြေင်းအကကာင့် ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ဆီေုန်း
ေတွက် ေလားေလာရှိသည့် ေကန့်ေသတ်မဲ့လိုေပ်ြေျေက်၊ ၎င်းနှင့်ေတူ ရှင်းလင်းအသာ စီးပွားအရး ေခမတ်ေစွန်း
တိက
ု့ ိုလည်း ခမင်သည်။

ြုစွနတ
် မွးခမူသူများအသင်း - ဌာအနလူမှုေဖွဲ့ေစည်းမျေားေတွက် တည်ဖငိမ်အသာဝင်အငွေရင်းေခမစ်ကို အပးလာနိုင်
သည့် ခမင့်မားအသာစီးပွားအရး ခပန်ရမှုအကကာင့် ေစိုးရက ပုစွန်အမွးခမူအရးကို ခမှင့်တင်သည်။ အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရး
ကုမ္ပဏီကကီး မျေားသည် ေင်ဒဲကမ်းရိုးတန်းအဒသတွင် အခမယာဝယ်ရန် နှင့် ဒီအရအတာမျေားကို ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားေခဖစ်
အခပာင်းလဲပစ်ရန် စတင်အနကကသည်။ ပို့ကုန်ေတွက် ပုစွန်

ုတလ
် ုပ်ရန်ေစီေစဉ်နှင့် စီရင်စုေတွင်း ပုစွန်ခပုခပင်

ုတ်လပ
ု ်အရးစက်ရုံမျေား အဆာက်လုပ်ရန် ေစီေစဉ်မျေားလည်း သူတ့ိုတွင်ရှိကကသည်။ ဌာအန လူမှုေသိုင်းေဝိုင်းမျေား
ေတွက် ရာအပါင်းမျေားစွာအသာ ေလုပ်ေကိုင်မျေား ဖန်တီးအပးလာနိုင်မည့်ေအကကာင်း သူတ့က
ို ကတိအပးသည်။ ေသင်းက
သူတ့ိုတွင် ေခမင့်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာစံနှုန်းမျေား ေိုင်ေက်စ်ေို ISO 14001 လက်မှတ် ရရှိ

ားဖပီးအကကာင်းနှင့်

အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရး ကကီးကကပ်မှု အကာင်စီမှ လက်မှတ်ရရှိအရးကို ကကိုးစားမည်ခဖစ်အကကာင်း ေြေိုင်ေမာအခပာသည်။
လူမှုအရးဆိုင်ရာ လူမှု ေသိုင်းေဝိုင်းစီမံကိန်းမျေား၏ ေအ

ာက်ေပံ့သည် ၎င်းတို့ စီးပွားအရးလုပ်ငန်းမျေား၏ လူမှု

တာဝန်ယူမှု မဟာဗျေူဟာ၏ ေစိတ်ေပိုင်း ခဖစ်သည်။ သူတ့ိုရှိအနခြေင်းသည် ေင်ဒဲ၏ စီးပွားအရးေအပါ်တွင်

ူးခြေားအသာ

ေခပုသအဘာ သက်အရာက်မှုကို ရရှိအစမည်ခဖစ်အကကာင်း သူတို့က စွဲစွဲဖမဲဖမဲအခပာကကသည်။

ြတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့ - ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ဆုံးခဖတ်ြေျေက်မျေား ြေျေမှတ်လာရသည့်ေြေါ ညွှန်ကကား
အရးမှူး၏

င်ခမင်ြေျေက်သည် မျေားအသာေားခဖင့် ယိမ်းယိုင်ဟန်မရှိပါ။ ညွှန်ကကားအရးမှူးေား ခမစ်ေ

က်ပိုင်းတွင်

သစ်အတာခပုန်းတီးမှု၊ တိုးလာအနအသာေနည်ကျေခြေင်းနှင့်ယြေင်လက ခဖစ်ပွားြေဲ့သည့် အရလွှမ်းမိုးမှုမျေား နှင့် ဘြေူးလ်
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တားဆီး သန္တာအကျောက်တန်းေအပါ် ကျေအရာက်လျေက်ရှိအသာ သက်အရာက်မှုမျေားေကကား ဆက်နွှယ်အနခြေင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ အကာင်းစွာသတင်း ပို့ြေဲ့သည်။ သူမ စိုးရိမ်အသာကအရာက်အနသည်မှာ ေကယ်၍ သစ်အတာခပုန်းတီးမှု
ဆက်လက်ရှိအနမည်ခဖစ်ဖပီး၊ ဒီအရအတာကို ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေား သို့မဟုတ် ဟိုတယ်မျေားခဖင့် ေစား

းို သည် ဆိုပါက

ိုေရာမျေားသည် ပိုဆိုးလာမည်ကိုခဖစ်သည်။ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကို ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ေစီေစဉ်ေတွင်းသို့
အပါင်းစပ်

ည့်သွင်းခြေင်းကို လွယလ
် ွယက
် ူကူကူညီရန်ေတွက် ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် သူမေဖွဲ့၏ေသံကို မည်သို့

ကကားနိုင်မည့်ေအပါ် ေအခဖမျေားေတွက် လမ်းအကကာင်းေမျေားေခပားကို ရှာအဖွအနသည်။ ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ နှင့် သစ်အတာ
ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ခြေင်းတို့ေတွက် ဘြေူးလ်၏ မူဝါဒမူအဘာင်သည် ၂၀၀၅ ြေုနှစ်က သစ်အတာနှင့် အတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်
မူဝါဒ ခဖစ်သည်။ ဥပအဒအရးရာေအခြေြေံရှိအနအသာ်လည်း ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ
ေားနည်းခြေင်း နှင့်

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရးသည် ဥပအဒစိုးမိုးမှု

ိအရာက်အသာအစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှု မရှိခြေင်းတိက
ု့ ဲ့သို့ စိန်အြေါ်မှုအပါင်းစုံကို အတွ့ကကုံအနရသည်။

ဘြေူးလ်ေစိုးရတွင် အငွအကကးေရင်းေခမစ်မျေား ရှိမအနခြေင်းေခပင်၊ သစ်အတာနှင့်ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ခြေင်း

ဦးတည်သည့် နိုင်ငံအရးလိုလားမှုမရှိခြေင်း ခဖစ်အနသည်။ ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာ ေအကကာင်းကိစဉ
္စ ီးစားအပးမှုနိမ့်ကျေခြေင်းေား
ဘြေူးလ်သည် ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ခြေင်း

ဟူအသာ ဘုံေခမင်ခဖင့် ပို၍အကျောအ

ာက်အနာက်ြေံခပု

က် ပို၍ကကီးမားအသာ ခပဿနာမျေားနှင့် အတွ့ကကုံရသည်

ားသည်။ စီးပွားအရးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ ကျေန်းမာအရး နှင့်

ပညာအရးတို့ကို ပို၍ ေအရးတကကီး ဦးစားအပးမျေားေခဖစ် ရှုခမင်သည်။

ြရီးသွားလာတရး နှင့် အြန်းတခဖအနားယူခြင်းအဖွဲ့ - ြေရီးသွားလာအရးသည် ေင်ဒဲေတွက် ေအရးကကီးအသာ
စီးပွားအရးကဏါဍ ခဖစ်လာအနသည်။ ြေရီးသွားလာအရး စီစဉ်အဆာင်ရွက်သူမျေားနှင့်ေတူ၊ ကမ်းအခြေြေရီးသွားလာအရး
ခမှင့်တင်ရန် ေကကီးစား ေအခြေြေံေအဆာက်ေေုံ ဖွံ့ဖဖိုးမှုစီမံကိန်းမျေားတွင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံရန် သူတ့ိုတွင် ေစီေစဉ်မျေား
ရှိသည်။ ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ြေရီးသွားလာအရးေား ေလုပ်ေကိုင် နှင့် နိုင်ငံခြေားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု ခဖစ်အပါ်အစသူေခဖစ်
ခမှင့်တင်သည်။ တစ်ြေျေန်ိ တည်းမှာပင်၊ စီရင်စုေတွင်း ဆီေုန်းစိုက်ပျေုးခြေင်
ိ
းမျေား နှင့် ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေား တိုးြေျေဲ့လာဖပီး
သစ်အတာခပုန်းတီးမှု ဆက်လက်ခဖစ်ပွားအနပါက အဒသတွင်းြေရီးသွားလာအရး ပိုမိုတိုးခမှင့်ရန် သူတ၏
ို့ ေစီေစဉ်ကို
စွန့်လတ
ွှ ်ပစ်ရမည်ကို သူက စိုးရိမ်အကကာက်လန့်သည်။ အခမယာေြေင်းေကျေင်းအခပာင်းလဲမှု နှင့် အရေရည်ေအသွး နှင့်
မျေုးစိ
ိ တ်မျေားအနရာ

ိုင်ြေင်းအလျော့ကျေမှုကဲ့သို့အသာ အမျှာ်လင့်ရသည့် ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာသက်အရာက်မှုမျေားေားခဖင့်

ြေရီးသွားလာအရးကဏ္ဍသည် အယဘူယျေေားခဖင့်

ိြေိုက်ပျေက်စီးြေံရမည်။ ကမ်းရိုးတန်းအန လူမှုေသိုင်းေဝိုင်းမျေားက

ေကကီးစားြေရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးခမှင့်ခြေင်းေတွက် ေစီေစဉ်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်အသာကအရာက်အနကကသည်။
ကမ်းရိုးတန်းပတ်ဝန်းကျေင် နှင့် ဘြေူးလ်တားဆီးသန္တာအကျောက်တန်းအပါ် မျေားခပားအသာြေရီးသွားေအရေတွက်၏
သက်အရာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတ့က
ို အကကာက်လန့်အနကကဖပီး သူတ့၏
ို မိရိုးဖလာနယ်အခမမျေား နှင့် ငါးဖမ်းကွက် မျေားသို့
သွားလာနိုင်မှု အပျောက်ဆုံးသွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ပူပန်အနကကသည်။

ြရီးသွားလာတရး စီစဉ်တဆာင်ရွက်သူများသမဝါယမ - သမဝါယမသည် ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးေား ေကကီးစား ဇိမ်ြေံ
ေပန်းအခဖစြေန်းမျေားတိုးခမှင့်ရန် ြေရီးသွားလာအရးမဟာဗျေူဟာတစ်ရပ်ကို ခပုစုအရးဆွဲရန် အသွးအဆာင်လျေက်ရှိသည်။ ေခပန်
ေလှန်ေားခဖင့် သူတ့က
ို အဒသြေံလူ

ုေတွက် ဝင်အငွေြေွင့်ေလမ်းေသစ်မျေားဖန်တီးအပးရန် ကတိခပုသည်။ သူတ့ိုတွင်

ေခမင့်ဆးုံ ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာစံနှုန်းမျေားရှိ

ားအကကာင်း ောမြေံကကသည်။ ေင်ဒဲကမ်းရိုးတန်း၏ ေလှေပ သည်

မအခပာင်းလဲအသာ ြေရီးသည်ေအရေတွက်ကို ဆွအ
ဲ ဆာင်ရာတွင် ေဓိကေဆုံးေခဖတ်အပးသည့် ေြေျေက်ခဖစ်သည်။
ို့အကကာင့် စီစဉ်အဆာင်ရွက်သူမျေားက သူတို့ စီးပွားအရးလုပ်ငန်းမျေား၏ လူမှုတာဝန်ယူမမ
ှု ဟာဗျေူဟာ၏ ေစိတ်ေပိုင်း
ေခဖစ် ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာစီမကိန်းမျေားကို အ

ာက်ပံ့ကကသည်။ ေြေျေု့အသာ
ိ
စီစဉ်အဆာင်ရွက်သူမျေားသည် ဇိမ်ြေံ ေပန်း

အခဖစြေန်းနှစ်ြေု အဆာက်လုပ်ခြေင်းေား အငွအကကးကျေြေံြေဲ့ဖပီး ခဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြေွင့်ခပုမိန့် အနာက်ဆုံးေတည်ခပု
ြေျေက်သည် လမ်းအကကာင်းအပါ်တွင်ရှိအနဖပီး လုပ်

ုံးလုပ်နည်းမျှသာခဖစ်အကကာင်း သူတ့ိုေား PMRDU က ောမြေံ

ားဖပီး

ခဖစ်သည်။

ဆီအုန်းသမဝါယမ - ဆီေုန်းသမဝါယမသည် ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးေား ဆီေုန်းမဟာဗျေူဟာတစ်ရပ်အရးဆွဲရန် အသွးအဆာင်
လျေက်ရှိသည်။ ေခပန်ေလှန်ေားခဖင့်၊ သူတ့က
ို အဒသြေံလူ

ုေတွက် ဝင်အငွေြေွင့်ေလမ်းေသစ်မျေား ဖန်တီးအပးရန်
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

ကတိခပုသည်။ ေစပိုင်းတွင်၊ ေလုပ်ေကိုင်သစ် ၂၀၀ ဖန်တီးအပးမည် ခဖစ်သည်။ ပ

မ ၂ နှစ်ဖပီးအနာက်တွင် ေလုပ်

ေကိုင်ေြေွင့်ေလမ်းေအရေတွက် ဆက်လက်တးို တက်အနမည်ခဖစ်သည်။ စားေုံးဆီသည် ကမ္ဘာ့အေးကွက်တွင်
ေဖိုးတန်ကုန်ပစ္စည်းခဖစ်သခဖင့် သူတ့ိုရှိအနခြေင်းသည် ေင်ဒဲ၏ စီးပွားအရးေအပါ်

ူးခြေားအသာသက်အရာက်မှု ရှိလာမည်

ခဖစ်အကကာင်း သူတ့က
ို စွဲစွဲဖမဲဖမဲအခပာသည်။ သမဝါယမသည် ဆီေုန်းစိုက်ြေင်းမျေား

ပ်တိုး

ားဖပီး ခဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြေွင့်ခပုမိန့် အနာက်ဆုံးေတည်ခပုြေျေက်သည် လုပ်
သူတ့ိုေား PMRDU က ောမြေံ

ူအ

ာင်ခြေင်းတွင် နှီးခမှုပ်နှံမှု

ုံးလုပ်နည်းမျှသာခဖစ်အကကာင်း

ားဖပီး ခဖစ်သည်။

ဘီကူလဲ စိုကြ
် ျုိ းတရးနှင့်ငါးလုြ်ငန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့ (BEAF) - နှစ်ေအတာ်မျေားမျေားေတွက်၊ ဘြေူးလ်၏
အခမာက်ဘက်ေိမ်နီးနားြေျေင်း ဘီကူလဲသည် ြေိုင်မာအသာ ေြေွန်အငွမျေားကို ရရှိအနအစသည့် ပို့ကုန်ေတွက် ပုစွန်အမွးခမူအရး
ကို တိုးခမှင့်ြေဲ့သည်။ BEAF က ကမ်းရိုးတန်းအဒသအခမယာမျေားကို အသးငယ်အသာ၊ ေ

ူးသခဖင့် မိစားစုပိုင်လုပ်ငန်းမျေားသို့၊

အပးေပ်ခြေင်းခဖင့် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးကို ခမှင့်တင်အနစဉ်၊ ၎င်းအဆာင်ရွက်မှုသည် ောဟာရမျေားနှင့် တိရစ္ဆာန်အဆးဝါး
မျေားစွန့်ပစ်ခြေင်းမှတဆင့် ပတ်ဝန်းကျေင်ေအပါ် ေတန်ေသင့်သက်အရာက်မှုကို ရှိအနအစသည်ဖပီး ေင်ဒဲသို့ နယ်စပ်ခဖတ်
အကျော်၍လည်း ခဖစ်အနအစသည်။
ဘီကူလဲသို့နယ်စပ်၏ အခမာက်ဘက်တွင်ရှိ

ူးခြေားအသာဒီအရအတာမျေားဧရိယာေား ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားေခဖစ် အခပာင်းလဲ

ပစ်ြေဲ့ဖပီးခဖစ်၍ ပမာဏကကီးမားအသာ ောဟာရမျေား၊ ပဋိဇီဝအဆးဝါးမျေား နှင့် ဓါတုပစ္စည်းမျေားကို ပင်လယ်

ဲသို့ စွန့်ပစ်

အနကကသည်။ အခမာက်-အတာင် အရစီးအကကာင်းအကကာင့် ဤစွန့်ပစ်မှုမျေားေား ဘြေူးလ်သို့ သယ်အဆာင်အပးအနဖပီး ေင်ဒဲ
ကမ်းရိုးတန်းတစ်အလျှာက် ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာ ေဆင့်ေတန်းအလျော့ကျေမှု ခဖစ်လာနိုင်ရန် ဦးတည်လျေက်ရှိသည်။
သန္တာအကျောက်တန်းစနစ်ေား ၎င်း၏ ငါးဖမ်းခြေင်း၊ ြေရီးသွားလာအရး နှင့် ကမ်းရိုးတန်းကာကွယခ် ြေင်းတို့ေတွက်
ေအရးကကီးအသာအဆာင်ရွက်မှုမျေားနှင့်ေတူ ေ

ူးေားခဖင့်

ိြေိုက်ပျေက်စီးအစသည်။ ေင်ဒဲ၏ အဂဟစနစ်မျေားေတွက်

သန္တာ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းစသည့် ြေရပ်စအတးရှန်း နှင့် ငါးသားအလာင်းမျေား၏ ခဖစ်နိုင်အသာေရင်းေခမစ်ကို ကိုယ်စားခပုသည့်
ဘီကူလဲ အကျောက်တန်းမျေားသည်လည်း

ိြေိုက်ြေံရနိုင်သည်။ ဘီကူလဲသည် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးကဏ္ဍ၏ ေခမတ်

ေစွန်းရနိုင်အခြေကိုအပးဖပီး ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာအခြေရာအလျော့နည်းခြေင်းေတွက် ေြေွင့်ေလမ်းမျေားကို မရှာအဖွ အသးပါ။
ယြေု

ိ ဘြေူးလ် နှင့် ဘီကူလဲတု့ိေကကား ပူးတွဲသုအတသန သို့မဟုတ် စီမံြေန့်ြေွဲမှု အဆာင်ရွက်ခြေင်းမျေား ခပုလုပ်ခြေင်း

မရှိအသးပါ။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

၆.၂။ တဝငှစာရွက်စာတမ်း - ြင်လယ်တွင်းတမျာတနတသာ တရြဲတတာင်စံခြုြုစ
ံ ံ
အောင်ခမင်အသာ အစ့စပ်ညှိနှိုင်းအဆွးအနွးခြေင်းတွင် အနရာေအနေ
တန်ဖိုးမျေားမှ ြေွဲ

ားမျေားေား စိတ်ဝင်စားမှုမျေား၊ ယုကံ ကည်မှုမျေား နှင့်

ုတ်ခြေင်းသည် ေပါေဝင်ခဖစ်သည်။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သမ
ူ ျေား၏ လိုေပ်ြေျေက်မျေားကို နားလည်

သအဘာဆပါက်သည့်အြါနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်ယကုံ ကည်မှုမျေားကို သိရှိလာသည့်ေြေါ၊ သင်သည် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်
ရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် ေဆိုခပု

ွက်အပါ်လာသည့်ရလဒ်မျေားကို ခပန်လည်သုံးသပ်လာနိုင်ဖပီး အောင်ခမင်နိုင်အခြေကို

တိုးတက်အစနိုင်သည် -

တနရာအတနအ

ားများသည် လူမျေားက သူတ့၏
ို စိတ်ဝင်စားမှုမျေား နှင့် လိုေပ်ြေျေက်မျေား (၎င်းသည် အောက်ဘက်တွင်

ရှသ
ိ ည်) ကို ကာကွယ်ရန် နှင့် သူတလ
ို့ ိုြေျေင်သည်ကို ရရှိရန် ကကိုးစားရန် အခပာဆိုသည်မျေား ခဖစ်သည်။ အနရာေအနေ

ား

နှင့်အနာက်ကွယ်စိတ်ဝင်စားမှုမျေား နှင့် လိုေပ်ြေျေက်မျေားေကကား သိသာအသာ ဆက်သွယ်မှု မရှိနိုင်ပါ။ အနရာေအနေ

ား

မျေားေား ေဖမဲတမ်း အစ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အရလုပ်သားမျေားက ကမ်းလွန်အလေားစြေန်းမျေားကို ကန့်ကွက်ခြေင်း။

စိတ်ဝင်စားမှုများသည် လူမျေား ဦးတည်အရွ့လျေားရာမျေား ခဖစ်ကကသည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် ၎င်းတို့သည် ဘဝေရည်
ေအသွးကို ပိုမိုတိုးခမှင့်အစဖပီး၊ ၎င်းတို့သည် ရှိ

က
ို ်သည်။ စိတ်ဝင်စားမှုကို မည်သိအ
ု့ ရာက်ရှိနိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍

အစ့စပ်ညှိနှိုင်းခြေင်းေတွက် ေြေန်းေြေျေု့ရှ
ိ ိသည်။ ဥပမာ၊ ငါးဖမ်းကွက်မျေားတွင် ဆက်လက်ငါးဖမ်းရန်။

အနရာေအခြေေအနတစ်ြေုသည် သင်ဆုံးခဖတ် ားဖပီးသား (သင်အခပာသည့် သင်လိုြေျေင်အသာေရာ) ေရာတစ်ြေု ခဖစ်သည်။
သင့် စိတ်ဝင်စားမှုမျေားသည် သင့်ကို ဆုံခဖတ်ရန်ခဖစ်အစအသာေအကကာင်းတရားမျေား ခဖစ်သည်
(သင်ဘာအကကာင့်လြေ
ို ျေင်သည်)။

ယုံ ကည်မှုများသည် လူမျေားက မှန်ကန်သည် သို့မဟုတ် ေမှန်တကယ်ခဖစ်သည်ဟု လက်ြေံ ားသည်မျေား ခဖစ်ကကသည်။
ဖမဲခမံစွာဆွဲကိုင်

ားသည့်

င်ခမင်ြေျေက် သို့မဟုတ် သက်ဝင်ယုံကကည်မှု သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ြေု၏ေခဖစ်မှန်တွင်

ယုကံ ကည်မှုခဖစ်သည်။ မကကာြေဏ သက်အသခပြေျေက်မရှိ၊ သို့အသာ် တစ်ဦးတစ်အယာက်၏ ကိုယ်ပိုင် ြေျေင့်ြေျေန်ိ ခြေင်း ေအပါ်
ေအခြေြေံသည် သို့မဟုတ် ကျေင့်ဝတ်နှင့် ဘာသာအရးတန်ဖိုးမျေားေအပါ်တွင်ေအခြေြေံသည်။ ယုကံ ကည်မှုမျေားကို အစ့စပ်ညှိနှိုင်း
မရနိုင်ပါ။ ဥပမာ၊ အရလုပ်သားမျေားက ရိုးရာငါးဖမ်းခြေင်းေြေွင့်ေအရးမျေားတွင် ယုကံ ကည်အနခြေင်း။

လိုအြ်ြျက်များသည် လူမျေား ခဖည့်ဆည်းမအပးခြေင်းကို အရှာင်ရှားရန်ကကိုးစားသည့် ေရာမျေား ခဖစ်ကကသည်။ ေဘယ်
အကကာင့်ဆိုအသာ် လိုေပ်ြေျေက်ခဖည့်ဆည်းမအပးခြေင်းသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ခဖစ်အစသည်။ လိုေပ်ြေျေက်ခပည့်ဝအစသည့်
နည်းလမ်းမျေားကို အစ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်အသာ်လည်း၊ လိုေပ်ြေျေက်မျေားသည် အစ့စပ်ညှိနှိုင်းခြေင်း မခပုနိုင်အသာေရာခဖစ်သည်။
ဥပမာ၊ အန

ိုင်အရးအငွရှာရန်။ လူမှုေသိုင်းေဝိုင်း ရှင်သန်ကျေန်ရစ်ရန်။ ကအလးမျေားေတွက် လုံခြေုံအရး။

ေတိုြေျေုပ်ဆိုရလျေင်၊ အောင်ခမင်အသာအစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုက ပါဝင်ပတ်သက်သည်မှာ 

ပါဝင်ပတ်သက်အနသည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေား၏ ခြေားနားအသာစိတ်ဝင်စားမှုကို ေသိေမှတ်ခပုခြေင်း။



မူလေအခြေြေံေသစ်မျေားပါဝင်ရန် အစ့စပ်ညှိနှိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ေတွင်း စနစ်နယ်ပယ်မျေားကို ကျေယ်ခပန့်အစခြေင်း



ကွဲခပားအသာ စိတ်ဝင်စားမှုမျေားနှင့် ေအခဖမျေား၏ ေားသာြေျေက်နှင့်ေကျေုးမဲ
ိ ့ခဖစ်အစခြေင်းတို့ကို တိကျေစွာ
သတ်မှတ်ခြေင်း။ နှင့်



ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်လုံးဝ မရှိသည်

က် ပါဝင်လှုပ်ရှားအနသည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားေတွက်

ပိုမိုအကာင်းမွန်အစသည့် ေဏ္ဏဝါေစီေစဉ်မျေား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အစခြေင်း။
ဤယုတ္တိအဗဒကို လက္ခံနိုင်အသာ်လည်း ေမှန်တကယ်အစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမျေားတွင် မည်သည့်ေြေါမျှ ဤပုံစံေတိုင်း တိကျေစွာ
မလိုက်နာပါ။ အစ့စပ်ညှိနှိုင်းခြေင်းမျေားကို ေြေျေန်ိ နှင့်အနရာတိက
ု့ လွှမ်မိုး

ားသည်။ သို့အသာ်၊ ေားလုံ၏ေ

က်တွင်၊

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားကိုယ်တိုင်က၊ သူတ့၏
ို ေမျေုးမျေ
ိ ုးအသာယဉ်
ိ
အကျေးမှုဆိုင်ရာအတွးအြေါ်ခြေင်းမျေား၊ စွမ်းအဆာင်
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ရည်မျေား နှင့် ေနည်းနှင်ေ
့ မျေား ပွင့်လင်းခမင်သာမှုရှိအသာမဟာဗျေူဟာမျေားခဖင့် အစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လွှမ်းမိုး
ားသည်။ အစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် မည်သို့ဆက်လက်အဆာင်ရွက်သည်မှာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားနှင့်ေတူ၊
လုပ်ငန်းစဉ်ကို သင် မည်သို့ အောင်ခမင်စွာဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်နိုင်သည်ေအပါ်တွင် မှီတည်သည်။ မည်သည့်
အစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဆို၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ပုံကိုယ်တိုင်သည်လည်း အစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏
ေဖမဲတမ်း ရည်ရွယြေ
် ျေက်တစ်ြေု ခဖစ်သည်။
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၆.၃။ တဝငှစာရွက်စာတမ်း။ ခြန်လည်တရွးြျယ်ြံရဖြီးတနာက် တရွြျယ်တင်တခမြှောက်တရးအဖွ့ဲ တွင်
တခြာ ကားသည့် အုြြ
် ျုြ်တရးမှူးမိန့်ြွန်း (အဏ္ဏဝါအိုင်အီးအက်စ်)
တရွြျယ်တင်တခမြှောက်တရးအဖွဲ့တွင် တခြာ ကားသည့် အင်ေဲအုြြ
် ျုြ်တရးမှူး၏ မိန့်ြွန်း

ဖမို့တတာ်ြန်းမ၊ ဟန်ကုဖမို့
“ အကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ေားလုးံ ကို အကျေးဇူးေမျေားကကီးတင်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ေသစ်အရွးြေျေယ်တင်အခမှာက်ခြေင်းြေံရတဲ့ ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးတစ်အယာက်ေအနနဲ့ မိဘခပည်သူမျေားကို ဒီအန့ညမှာ
စကားအခပာြေွင့် ရတဲ့ေတွက် ကျွန်အတာ် ေလွန်ပဲ ဝမ်းသာပီတိ ခဖစ်ရပါတယ် ြေင်ဗျော။
ပ

မဦးစွာ၊ ကျွန်အတာ့်ရဲ့ြေျေစ်ဇနီးနှင့် ကျွန်အတာ့်မိသားစုကို အရွးြေျေယ်တင်အခမှာက်အရးလှုပ်ရှားမှု ကာလေတွင်း သူတို့ရဲ့

ေကန့်ေသတ်မဲ့ အ

ာက်ြေံေားအပးမှုအတွေတွက် အကျေးဇူးတင်အကကာင်း အခပာကကားလိုပါတယ်။ ကျွန်အတာ့်ေဖွဲ့သားမျေား

ကိုလည်း သူတို့ စည်းရုံးစီစဉ်ခပုလုပ်ြေဲ့ကကတဲ့ ကကီးကျေယ်လှတဲ့လှုပ်ရှားမှုေတွက် အကျေးဇူးတင်အကကာင်း အခပာကကား
လိုပါတယ် ြေင်ဗျော။
ဒါအပမဲ့၊ ေားလုံး

ဲမှ ကျွန်အတာ် ေ

ူးအကျေးဇူးတင်လိုသူအတွကအတာ့ ကျွန်အတာ့်ကို ယုကံ ကည်မှု

ပ်မံအပးေပ်ြေဲ့ကကတဲ့

ေင်ဒဲနိုင်ငံသားမျေားပါပဲ။ ကျွန်အတာ်က ခပည်သူခပည်သားမျေားကို ပံ့ပိုးဖိုရ
့ ာပျေက်ကွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ြေင်ဗျော။
ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ စီရင်စုဟာ ေအရးကကီးတဲ့စိန်အြေါ်မှုေြေျေု့နှ
ိ င့် အတွ့ကကုံအနရပါတယ်။ ကျွန်အတာ့်ရဲ့ ြေွန်ေားေားလုံးကို
ဒီစိန်အြေါ်မှုအတွကို အကျော်လွှားသွားအရးမှာ

ည့်သွင်းေသုံးခပုသွားမှာ ခဖစ်ပါတယ်ြေင်ဗျော။ ဒါအပမဲ့ မိဘခပည်သူမျေား

ေားလုံးရဲ့ ေကူေညီကိုလည်း လိုေပ်မှာ ခဖစ်ပါတယ်။ ဒါအကကာင့်မို့ ကျွန်အတာ်တို့ ဘကူလဲစီရဲ့ ဘုံေသိစိတ်ခဖစ်တဲ့
ေလုပ်ကို ကကိုးစားလုပ်ကိုင်ခြေင်း၊ ပူးအပါင်းလုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ခြေင်းတို့နှင့်ေတူ ကျွန်အတာ်တို့ စီရင်စုရဲ့ အရှ့သို့လှမ်းြေျေ ီ
ရာမှာ အောင်ခမင်နိုင်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
အနာင်လာမည့် နှစ်မျေားေတွက် ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ဦးစားအပးမျေားနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ကျွန်အတာ် အခပာခပြေွင့်အပးပါ ြေင်ဗျော။
ကျွန်အတာ်တို့ဟာ ေလုပ်ေကိုင်အတွ ပိုမို ဖန်တီးဖို့ရန် ကျွန်အတာ်တရ
ို့ ဲ့စီးပွားအရးမျေားနှင့် အဆာင်ရွက်ကကမှာ ခဖစ်ပါတယ်။
ဒါ့ေခပင် ကျွန်အတာ်တို့ဟာ ေင်ဒဲစီရင်စုမှာရှိတ့ဲ ေလုပ်လုပ်လိုသူတိုင်း ေလုပ်ေကိုင်ရရှိသည့်တိုင်အောင် မရပ်မနား
အဆာင်ရွက်သွားကကမှာ ခဖစ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ပညာအရးဟာ ကျွန်အတာ်တု့ိ ကအလးမျေားရဲ့ ေနာဂတ်ေတွက် နှင့် ကျွန်အတာ်တု့န
ိ ိုင်ငံရဲ့ ြေျေမ်းသာကကယ်ဝမှုေတွက်
ေဓိကကျေပါတယ်။ ေအခြေြေံပညာအရး တိုးတက်ရန် ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ အဆာင်ရွက်ြေျေက်အတွကို ဆက်လက်

ိန်းသိမ်း

သွားမှာခဖစ်ဖပီး ေလွန်အကာင်းမွန်တပ
ဲ့ ညာအရးရရှိရန် ေြေွင့်ေအရးကို ကအလးတိုင်း ေအသေြေျောရရှိအစရန် အဆာင်ရွက်
သွားမှာ ခဖစ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ေင်ဒဲနိုင်ငံသားမျေားေားလုံးဟာ အကာင်းမွန်ဖပီး တတ်နိုင်အသာ ကျေန်းမာအရး အစာင့်အရှာက်မှုကို

ိုက်တန်သူမျေား ခဖစ်ကက

ပါတယ်။ ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ကျေန်းမာအရးအစာင့်အရှာက်မှုစနစ်ကို တိုးတက်လာအစရန် ကျွန်အတာ်တရ
ို့ ဲ့ ေမျေုးသားေစိ
ိ
ုးရေဖွဲ့
နှင့်ေတူ အဆာင်ရွက်သွားမှာ ခဖစ်ပါတယ်။ ဒါအကကာင့်မို့ ဘယ်ေအမ၊ ဘယ်ကအလး၊ ဘယ်အယာကဂျေား၊ ဘယ်မိန်းမမှ
ကုသနိုင်တဲ့ သို့မဟုတ် ကာကွယန
် ိုင်တဲ့ အရာဂါအတွ ြေံစားကကရအတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ြေင်ဗျော။
ေင်ဒဲရဲ့ လှပတဲ့ သဘာဝဟာ ဘာအကကာင့် ကျွန်အတာ်တုိ့ေားလုးံ ဒီအနရာမှာ အနအနကကတာကို ဂုဏ်ယူအနကကရသလဲဆိုတ့ဲ
ေအကကာင်းခပြေျေက်မျေားစွာ

ဲက တစ်ြေု ခဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်အတာ်တရ
ို့ ဲ့ သစ်အတာအတွ နဲ့ ကျွန်အတာ်တ့ရ
ို ဲ့ ခမစ်အြေျောင်းအတွကို

ဆက်လက် ကာကွယသ
် ွားမှာ ခဖစ်ပါတယ်။ ဒါအကကာင့်မို့ ကျွန်အတာ်တ့က
ို ို ေဖိုးတန်သဘဝရတနာသိုက်ကအပးေပ်

ားတဲ့

ေကျေုးေခမတ်
ိ
မျေားကို ကျွန်အတာ်တ့ရ
ို ဲ့သားသမီးကအလးအတွ၊ သားအခမးအတွ ဆက်လက်ြေံစားရရှိနိုင်ကကမှာ ခဖစ်ပါတယ်
ြေင်ဗျော။
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ဖပီးြေဲ့တ့ဲ လေနည်းငယ်ကအတာ့ ေင်ဒဲေတွက် ြေက်ြေဲတဲ့လမျေား ခဖစ်ြေဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းမှာ ေဆိုးဝါးဆုးံ အရလွှမ်းမိုးမှု
ကကုံြေဲ့ကကရဖပီး ကျွန်အတာ်နဲ့ ကျွန်အတာ့်ေဖွဲ့၊ အနာက်ဖပီး ကျွန်အတာ်တ့ို နိုင်ငံသားေမျေားေခပားဟာ အရလွှမ်းမိုးမှုရဲ့
အနာက်ဆက်တွဲ ေကျေုးဆက်
ိ
အတွနဲ့ လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက် အနကကဆဲပဲ ခဖစ်ပါတယ်။”
ဒါအပမဲ့ ဒီြေက်ြေဲတဲ့ေြေျေန်ိ အတွဟာလည်း တခြေားနည်းလမ်းေားခဖင့် ေအရးကကိီးပါတယ်။ ကျွန်အတာ်ဟာ ေအကကာင်းေရာ
ေသစ်နဲ့ ပတ်သက်ဖပီး သင်ယူြေဲ့ရပါတယ်။ ေစိမ်းအရာင်ကိစ္စမျေားနဲ့ သက်ဆိုင်တာ ခဖစ်ပါတယ်။
ဥပမာေအနနဲ့၊ သဘာဝကအန ဘယ်အလာက်

ိ ေကျေုးေခမတ်
ိ
ရသလဲဆိုတာကို ကျွန်အတာ် မအခပာတတ်ပါဘူး။ မိဘ

ခပည်သူမျေားကို ကျွန်အတာ် ရိုးရိုးသားသား အခပာပါတယ်။ သဘာဝ
ေမျေားခပည်သူ ကုန်ကျေစရိတ် မျေား

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရးဆိုတာဟာ ကျွန်အတာ်တု့ိရဲ့

ဲက ကုန်ကျေစရိတ်အနာက်တစ်ြေုလသ
ို့ ာ ကျွန်အတာ်က အတွး

င်ြေဲ့တာပါ။ ဒါဟာ

ကျွန်အတာ့်ဘက်က ေမှားတစ်ြေု ခဖစ်ြေဲ့ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ အကာင်ကျေုးြေျေ
ိ မ်းသာရှိမှုဟာ ကျေန်းမာတဲ့ အဂဟစနစ်မျေားေအပါ်မှာ ဘယ်အလာက်ေ

ိ မှီြေိုအနရတယ်

ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်အတာ် သတိမခပုမိြေဲ့ပါဘူး။
အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုအတွကအန ကျွန်အတာ်တုိ့ တကယ်တန်း ဘယ်အလာက်

ိေကျေုးြေံ
ိ စားရသလဲဆိုတာကို ကျွမ်းကျေင်

ပညာရှင်ဆီကအန ကျွန်အတာ် သင်ယူရတဲ့ေြေါမှာ ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေစီေစဉ်အတွမှာ အဂဟစနစ်ရဲ့
လိုေပ်ြေျေက်အတွကို ေအသေြေျော

ည့်သွင်းစဉ်းစားအဆာင်ရွက်သင့်အကကာင်းကို သိရှိနားလည်လာရပါတယ်။ ဘာခဖစ်လို့

လဲဆိုအတာ့ တကယ်လု့ိ ကျွန်အတာ်တု့က
ိ ေဲဒီလို အဆာင်ရွက်ရန်ပျေက်ကွက်ြေဲ့ရင် ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ အကာင်ကျေုးြေျေ
ိ မ်းသာ
ေတွက်လိုေပ်တဲ့ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကို ကျွန်အတာ်တို့ ဆုံးရှုံးကကရမှာပဲ ခဖစ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေစီေစဉ်ကို အခပာင်းလဲဖို့ရာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအကာ်မတီေဖွဲ့ဝင်မျေားကို
စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရနိုင်သည်ေ

ိ ဒါက ေြေျေန်ိ ေနည်းငယ်ယူြေဲ့ပါတယ်။

… အနာက်ဖပီး သူတ့က
ို ကျွန်အတာ့်ကို သဘာဝေအခြေြေံေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးကကီးလို့ အြေါ်ကကတာကို သိပါတယ်။ ဒါက
ကျွန်အတာ့်ကို ဂုဏ်ယူပီတိခဖစ်အစတာအတွနဲ့ ခပည့်အနအစတာကို ကျွန်အတာ် ဝန်ြေံရမှာခဖစ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ြေျေစ်ြေင်ရပါတဲ့ ေင်ဒဲ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမျေား ြေင်ဗျော၊ ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေစီေစဉ်ကို ခပန်လည်သုံးသပ်ရန်
ေြေျေန်ိ ေအတာ်ေတန်ယြေ
ူ ဲ့ရပါတယ်။ ဒါအပမဲ့ ရလဒ်အတွကအတာ့ ကျေုးပမ်
ိ းရကျေုးနပ်
ိ ပါတယ်။ ကျွန်အတာ်တို့ လုပ်ြေဲ့တ့ဲ
ေအရးကကီးတဲ့ ေအခပာင်းေလဲမျေား
ဇီဝအလာင်စာ

ဲက ေြေျေု့ကိ
ိ ု ကျွန်အတာ် ေသားအပးတင်ခပပါရအစ။

ုတ်လပ
ု ်ခြေင်း မူလေစီေစဉ်မှာ စီရင်စုေတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ

အနတာကို ကျွန်အတာ်တို့ အတွ့ြေဲ့ရပါတယ်။ ေြေုအတာ့ ေဲဒီ

ိြေိုက်မှုခဖစ်နိုင်အခြေမျေားကို ကျွန်အတာ်တ့ရ
ို ဲ့ အရရှည်တည်တံ့

နိုင်တဲ့ ဇီဝအလာင်စာေတွက်မဟာဗျေူဟာေသစ်မှာ အခဖရှင်းအပး
လူမှုအရးဆိုင်ရာ စံနှုန်းမျေားနှင့်ေညီ ဇီဝအလာင်စာ

ိြေိုက်ဆုံးရှုံးမှုခဖစ်နိုင်အခြေ ေမျေားေခပားပါရှိ

ားပါတယ်။ ဒါ့ေခပင် နိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျေင် နှင့်

ုတ်လပ
ု ်ခြေင်းကို သတ်မှတ်ဧရိယာေတွင်းမှာသာ ြေွင့်ခပုအပးသွားမှာ

ခဖစ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ခမစ်ေ

က်ပိုင်းအဒသအတွနဲ့ ခမစ်ကမ်းပါးအတွမှာ ပိုအကာင်းတဲ့စီမံြေန့်ြေွဲမှုေတွက် အရအဝအရလဲကာကွယအ
် ရး ေစီေစဉ်ကို

ေအကာင်ေ

ည်အဖါ်အဆာင်ရွက်မှာ ခဖစ်တေ
ဲ့ တွက်အကကာင့် ကျွန်အတာ်တို့ မလိုေပ်ပဲ ခဖစ်လာနိုင်တဲ့ အရသန့်စင်စက်ရုံ

ေသစ် မအဆာက်ရန် ကျွန်အတာ်တို့ ဆုံခဖတ်ြေဲ့ကကပါတယ်။ ဒီ ေစီေစဉ်က ကျွန်အတာ်တ့ိုရဲ့ လယ်ယာအခမအတွ၊ ဖမို့အတွကို
အရကကီးတာကအန ကာကွယအ
် ပးမှာခဖစ်ဖပီး ခမစ်အြေျောင်းအတွ ညစ်ညမ်းတာ၊ ကမ်းဖပိုတာအတွကို အလျော့နည်းအစမှာ
ခဖစ်ပါတယ်။ တြေျေု့ိ ခပဿနာအတွက ဘယ်လန်ဒု စီရင်စုမှာ စြေဲ့တာ ခဖစ်ပါလို့ ကျွန်အတာ်တို့ဟာ ခပဿာနာေတွက်
နယ်စပ် ခဖတ်အကျော် ေအခဖရဖို့ရာ ဘယ်လန်ဒုစီရင်စုက ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ေိမ်နီးနားြေျေင်းအတွနဲ့ အစ့စပ်ညှိနှိုင်းတာအတွ
စတင်အနဖပီ ခဖစ်ပါတယ်။ အရညစ်ညမ်းမှု၊ မိုးအြေါင်မှုအတွ နဲ့ အရကကီးခြေင်းအတွကို ကိုင်တွယ်အဆာင်ရွက်တာ
ခမစ်ေ

က်

က်ပိုင်းမှာရှိတ့ဲ အတာင်သူလယ်သမားအတွက သူတို့အခမယာကို သူတ့ို စီမံြေန့်ြေွဲမယ်ဆိုရင် ပိုအကာင်းတာမို့

ေဲဒီအတာင်သူလယ်သမားအတွကို အငွအကကးတြေျေု့အပးဖိ
ိ
ု့၊ ဒါဟာ သူတ့ိုေတွက် ပိုဖပီးစရိတ်သက်သာအစမှာခဖစ်အကကာင်း
ဟန်ကု အရကုမ္ပဏီကို သအဘာကျေအောင် ကျွန်အတာ်တို့ စီမံအဆာင်ရွက်ြေဲ့ပါတယ် ြေင်ဗျော။
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ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ေင်ဒဲ ကိုကိုးဟာ ကမ္ဘာအကျော် ခဖစ်ပါတယ်။ ဒါအပမဲ့ ေခမတ်ေစွန်းရဲ့ ကကီးမားတဲ့ေစိတ်ေပိုင်းကို ပဲအတွနဲ့
ေတူ ကျွန်အတာ်တို့ တင်ပို့ရပါတယ်။ ကျွန်အတာ်တုိ့ရဲ့ အတာင်သူလယ်သမားအတွကို သူတ့ိုရဲ့ အေးကွက်တင်အရာင်းြေျေမှု
တိုးတက်အောင်၊ အေးအကာင်းရအောင် ကူညီအပးသွားမှာ ခဖစ်ပါတယ်။ ြေုြေျေန်ိ ကစဖပီး ကျွန်အတာ်တရ
ို့ ဲ့ ေလွန်အကာင်းမွန်
လှတဲ့ မိရိုးဖလာအြေျောကလက်ကို ခမှင့်တင်အပးဖို့နဲ့ ေင်ဒဲရဲ့ အြေျောကလက်နဲ့ ေခြေား ကိုကိုး

ုတ်ကုန်အတွ ဝယ်လုေ
ိ ား

ခမင့်လာအစဖို့ရန် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်အန့အရာက်တိုင်း ေင်ဒဲ ကိုကိုးအန့ကို ကျေင်းပအပးအတာ့မှာ ခဖစ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
သစ်တင်ပို့မှုမျေားက ေင်ဒဲေတွက် ေအရးကကီးတာခဖစ်ဖပီး၊ ဆက်လက်ဖပီးအတာ့လဲ ေအရးကကီးအနမှာပါ။ ကျွန်ဆတာ်တို့ရဲ့
သစ်ဆတာဆတွကို လူ့အေွဲ့အစည်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုးံ အတွက် ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်တဲ့ ဝင်ဆငွရလမ်းအရင်း အခမစ်
ခေစ်လာရန် ကျွန်အတာ်တရ
ို့ ဲ့ သစ်ကုမ္ပဏီအတွကို စီမံြေန့်ြေွဲမှုေစီေစဉ်အတွ ခပင်ဆင်အရးဆွဲကကဖို့နဲ့ သစ်အတည်ခပုြျက်
လက်မှတ်ထုတ်ဆပးခြင်းအစီအစဉ်ဆတွကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ကေို့ရာ အခပာမှာခဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့ေခပင် ပုဂလ
္ဂ ိက ရင်းနှီး
ခမှုပ်နှံသူအတွကို ေားအပးသွားမှာခဖစ်ဖပီး အဆးဖက်ဝင်ေပင်အတွလို သစ်မဟုတ်တဲ့ သစ်အတာ

ွက်ပစ္စည်းအတွ တိုးခမှင့်

ုတ်လပ
ု ်တာအတွကို ေားအပးသွားမှာလည်း ခဖစ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ကျွန်အတာ်တို့စီရင်စုရဲ့ ေလှေပအတွအကျေးဇူးအကကာင့် ြေရီးသွားလာအရးကအန ကျွန်အတာ်တို့ ေခမတ်ေစွန်းအတွလည်း
ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပမဲ့ ကျွန်အတာ်တရ
ို့ ဲ့ လှပတဲ့ကမ်းအခြေအတွ၊ အရဝပ်အဒသအတွ နဲ့ သစ်အတာအတွကို မဖျေက်ဆီးပဲ ေရည်
ေအသွးခမင့် ဝန်အဆာင်မှုအတွ၊ အကာင်မွန်တဲ့ ေအခြေြေံေအဆာက်ေေုံနဲ့ ြေရီးသွားအတွကို အဆာင်ရွက်အပးတာကို
အသြေျောအောင်လုပ်အပးဖို့ရာ ကျွန်အတာ်တို့ လိုေပ်ပါတယ် ြေင်ဗျော။
ြေရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ေလုပ်လုပ်ဖို့ရာ လိုေပ်တဲ့ ကျွမ်းကျေင်မှုအတွကို လူငယ်အတွသင်ယန
ူ ိုင်ဖို့ရာ ေသက်အမွးဝမ်းအကကာင်း
သင်တန်းအကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကကားအပးမှာ ခဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြေား ြေရီးသွားစီစဉ်အဆာင်ရွက်သူမျေားကို ကျွန်အတာ်တို့
နိုင်ငံကို လာအရာက်လည်ပတ်ဖို့ရာ ဖိတ်ကကားသွားမှာ ခဖစ်ဖပီး ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ြေရီးသွားလာအရးပွဲအတာ်အတွမှာ
ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့စီရင်စုကို ေရည်ေအသွးခမင့် ြေရီးသွားလာအရးအနရာတစ်ြေုေခဖစ် ကျွန်အတာ်တုိ့ ခမှင့်တင်သွားမှာ
ခဖစ်ပါတယ်။
ဒါ့ေခပင် ကျွန်အတာ့်ရဲ့ အနာက်ဆုံးေြေျေက်ေခဖစ် ဂုဏ်ယူစွာနဲ့

ပ်

ည့်အခပာလိုတာကအတာ့ ဒါအတွေားလုးံ ကို

အဆာင်ရွက်သွားကကဖို့နဲ့ ကျွန်အတာ်တု့ိရဲ့ ဘတ်ဂျေက်ကို မျှတအနအစဖို့ရာ ဆုံးခဖတ်

ားကကဖပီးအကကာင်းပါ ြေင်ဗျော။

ကျွန်အတာ်တို့ ေစိုးရေဖွဲ့ကို ပိုဖပီး

ိအရာက်အောင် ခပုလုပ်ဖို့၊ အရခပုခပင်စက်ရုံကဲ့သို့ မလိုေပ်တဲ့ စရိတ်စကအတွကို

ခဖတ်အတာက်ဖို့နဲ့ ေန္တရာယ်ရှိတဲ့ အ

ာက်ပံ့အငွအတွဖျေက်သိမ်းပစ်ဖို့ရာ ဆက်လက်အဆာင်ရွက်သွားကကမှာ ခဖစ်ပါတယ်။

ကျွန်အတာ်တို့ဟာ ကျွန်အတာ်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ဦးစားအပးမျေားေတွက် ကျွန်အတာ်တ့ိုရဲ့ ေရင်းေခမစ်အတွကိုသာ
ောရုံစိုက်

ားကကမှာ ခဖစ်ဖပီး ေခြေား မည်သည့်ေရာအပါ်ကိုမျှ ောရုံစိုက်မှာ မဟုတ်အကကာင်းပါ ြေင်ဗျေား။

ပိုမိုအကာင်းမွန်တဲ့ ေနာဂတ်သို့ ေင်ဒဲကို ဦးအဆာင်ရန် ကျွန်အတာ့်ကို ယုကံ ကည်ကကတဲ့ေတွက် မိဘခပည်သူမျေားကို
အကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါအကကာင်း

ပ်အလာင်း အခပာကကားလိုပါတယ် ြေင်ဗျေား။
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၆.၄။ တဝငှစာရွက်စာတမ်း။ ြက်ြဲတသာ ခြဿနာများတခဖရှင်းခြင်း - စတင်ရန်
အကကံခြုြျက် ၁၀ ြျက်
၁။ သင့် အတခြအတနနှင့် သင်မည်သို့ တခြာဆိုတနသည်၊ နားတ

ာင်တနသည်ကို အာရုံစိုက်ြါ။ သင့်ကိုယ်ြိုင်

င်ခမင်ယူဆချြ်များ၊ တုံ့ဖပန်မှုများ၊ ချုံ့ဖခင်းများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ ရမ်းဆ၍ ဆုံးဖြေတ်ဆုပ်ြိုင်ထားမှု နှင့်
စိတ်အာရုံဖမင်ြွင်း ပုံ ြေါ်ထုတ်ကြည့်မှု တိြ
ု့ ို သတိဖပုပါ။
၂။ အခပာဆိုပါ။
သင်မည်သည်တို့ကို အတွးအနသည်၊ ြေံစားအနရသည် နှင့် ခဖစ်လိုသည်တ့က
ို ို သတိခပုပါ။ အခပာခပပါ။
၃။ သင် မည်သည့်ေအကကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍မျှ ေမှန်တရားကို မသိအကကာင်း သတိရပါ။
ေအကကာင်းေရာမျေား ခဖစ်ပျေက်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ သင်လုံးဝအသာြေျောသည်ဟု သင်အတွးမိသည့်ေြေါ၊ သင့်
စာအကကာင်းတွင် “ကျွန်အတာ့်/ကျွန်မ
သိတ်ေအလးေနက် မ

င်ခမင်ယူဆြေျေက်ေရ” ဆိုသည်ကို

ည့်သွင်းပါ။ သင့်ကိုယ်သင်

ားပါနှင့်။

၄။ စနစ်ေတွင်းရှိ ေခြေားအသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားနှင့် ဆက်သွယပ
် ါ၊ အခပာကကားကကသည်ကို နားအ

ာင်ပါ။

သင့် ခမင်ကွင်းနှင့် ခြေားနားအသာေခမင်ရှိသူ၊ ဆန့်ကျေင်ဘက်ေခမင်ရှိသူမျေားကိုပင်လျှင် ရှာအဖွပါ။ သင်၏
သက်အသာင့်သက်သာအသာဇုန်ကို အကျော်လွန်၍ ဆန့်
၅။ စနစ်ေတွင်း သင့်ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍကို

တ
ု ပ
် စ်ပါ။

င်ဟပ်ပါ။

သင်ဖပုလုပ် န သာအရာ တွသည် ၎င်းတို့ဖြေစ်ပျြ် နရန် မည်သိပ
ု့ ါဝင် ဆာင်ရွြ် နသည်ြို ဆန်းစစ်ပါ။
၆။ စာနာမှုခဖင့် နားအ

ာင်ပါ။

စနစ်ေား ေခြေားသူမျေား၏ မျေက်လုမ
ံ ျေားမှ တဆင့် ကကည့်ရှုပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ေခြေားသူ၏ အနရာတွင်ဝင်၍
ခမင်အယာင်ကကည့်ပါ။
၇။ သင်နှင့် အဖခားသူများြ ဖပာကြသည်သာမြ သင်တို့အားလုံးြ မည်သည်ကို တခြာတနတ ကာင်းကို နားတ
စနစ်အတွင်း တြါ်
နားတ

ွက်လာသည်များကို စနစ်တစ်ြုလုံးက တြါ်

ွက်လာခြင်းအခဖစ် နားတ

ာင်ြါ။

ာင်ြါ။ သင့်နှလုံးသားခဖင့်

ာင်ြါ။ သင့်နှလုံးသားမှ တခြာဆိုြါ။

၈။ အခပာအနသည်ကို ရပ်ပါ။
အမးခမန်းခြေင်းမှ အြေတ္တအဘး

ွက်အန၍ သင့်

ံ ေအခဖမျေားလာပါအစ။

၉။ သက်အသာင့်သက်သာနှင့် ေြေျေန်ိ ခပည့် ရှိအနပါ။
သင့် စိတ်၊ နှလုံးသား နှင့် ဆန္ဒကို ဖွင့်

ားပါ။

ိအတွြေံရရန်နှင့် ေသွင်အခပာင်းြေံရရန် သင့်ကိုယ်သင် ဖွင့်

ားပါ။

၁၀။ ဤေကကံခပုြေျေက်မျေားကို ကကိုးစားကကည့်ပါ။ မည်သည်တ့ို ခဖစ်လာသည်ကို သတိခပုပါ။
ေခြေားသူမျေားနှင့်၊ သင့်ကိုယ်တိုင်နှင့်၊ ကမ္ဘာနှင့် သင်၏ဆက်ဆံအရးမျေားတွင် မည်သည်တ့ို ေအခပာင်ေလဲခဖစ်သည်ကို
ြေံစားသိရှိပါ။ ေအလ့ေကျေင့် ဆက်လက်အလ့ကျေင့်ခပုလုပ်အနပါ။
ေရင်းေခမစ်။ Adam Kahane (2004): Solving Tough Problems; Sketchnotes by Britta Heine
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၆.၅။ တဝငှစာရွက်စာတမ်း - ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများသတင်းအြျက်အလက် (အဏ္ဏဝါ စီစီတအ တလ့ကျင့်ြန်း ၅)
ဘြူးလ် သဘာဝ
(BNC) သည် ဆီေုန်း

ိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး (ဘီအဲန်စီ BNC) (ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဲန်ေျီအို) - ဘီေဲန်စီ
တ
ု ်လုပ်ခြေင်း၊ အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးနှင့် ေကကီးစားြေရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ေလွန်ေအရးပါသည့်

ေဖွဲ့ခဖစ်သည်။ ငါး၊ ပုစွန်ပို့ကုန်မျေားနှင့်ဆက်စပ်အနအသာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်မျေားသည် ကကီးမားအသာ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံ
သူမျေားကိုသာ အ

ာက်ပံ့အနသကဲ့သို့ ရှုခမင်ရသည်။

ို့

က်ပို၍ ေငယ်စား ငါး၊ ပုစွန်အမွးခမူ သူမျေား၊နှင့် အရလုပ်သားမျေား

အနရာကိုေစား

ိုးအနဖပီး သစ်အတာနှင့်ကမ်းရိုးတန်း ဧရိယာအဒသမျေားကို လုယက်ဖျေက်စီးပစ်အနခြေင်း ခဖစ်အနနိုင်သည်။

၎င်းကတစ်ဖန် ဖပီးြေဲ့အသာ လ ကခဖစ်ပွားြေဲ့သည်နှင့်တည
ူ ိီအသာ ေကကီးေကျေယ်အရလွှမ်းမိုးမှုမျေား မကကာြေဏ ခဖစ်အစနိုင်
သည်။ ဤဖွံ့ဖဖိုး တိုးတက်မှုပန်းတိုင်မျေားသည် ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲမျေားေအပါ် အဘးေန္တရာယ်ဆုးိ သက်အရာက်အစသည့်၊ အရဝပ်
အဒသမျေား ေဆင့်ေတန်းအလျော့ကျေအနခြေင်းရလဒ် ခဖစ်အပါ်လာမည်ကို သူတ့က
ို စိုးရိမ်ပူပန်ကကသည်။ နဲလမ်အရဝပ် အဒသ
မျေားသည် ေ

ူးသခဖင့် ငှက်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍ မျေုးစိ
ိ တ်မျေားကွဲခပားခြေားနားမှုေတွက် ကမ္ဘာအကျော် အနရာမျေားခဖစ်သည်။

ဤအနရာမျေားတွင်သာရှိအနအသာ ဘြေူးလ် ေမျေုးသားေ
ိ

ိမ်းေမှတ်ငှက်သည် စိုးရိမ်ဖွယ်ေန္တရာယ် ကျေအရာက်အနသည်။

ေစုံ ၅၀ မျှသာ ကျေန်ရှိအတာ့ဖပီး ၎င်းတို့သည် ေအနှာင့်ေယှက်မျေားကို ေလွန်ြေံစားသိရှိနိုင်သည်။ ဓါတ်အခမဩဇာမျေားနှင့်
ပုစွန်အမွးစြေန်း မျေားမှ ဩဇာဓါတ်မျေား ေအခမာက်ေမျေားဝင်အရာက်လာခြေင်းတို့မှ ညစ်ညမ်းမှုကလည်း မျေုးသု
ိ န်းေန္တရာယ်
ရှိအနအသာ ပင်လယ်အနမျေုးစိ
ိ တ်မျေားစွာ၏အနေိမ်ခဖစ်ဖပီး၊ ကကီး

ာွ းလာအနသည့် ြေရီးသွားလာအရး ကဏ္ဍေတွက် ေအခြေြေံ

ေအဆာက်ေေုံ ေခဖစ်ရှုခမင်ကကသည့် ဘြေူးလ် တားဆီးသန္တာအကျောက်တန်းကိုလည်း ဖြေိမ်းအခြောက်အနသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြေား
ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားကလည်း သန္တာအကျောက်တန်းနှင့် အရဝပ်အဒသမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မကင်းခဖစ်ကကသခဖင့် သံဖပိုင်အဝဖန်မှု
မျေားနှင့် ပူးအပါင်းကကသည်။ ဘီေဲန်စီ BNC သည် ေခြေားအသာေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားနှင့် ေတူေကွပူးအပါင်း၍ ဤ ငုပ်လျှုးအသာ
ိ
ဖွံ့ဖဖိုးတိုး တက်မှုကို ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာေသိုင်းေဝိုင်းအရှ့အမှာက်သို့ယူအဆာင်ရန် ဖြေိမ်းအခြောက်လျေက်ရှိသည်။

ဘြူးလ် ဌာတနတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ြျုြ် (FIPB) - ဘြေူးလ် ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားေဖွဲ့ြေျေုပ် (FIPB) သည်
ဘြေူးလ်ရှိ ဌာအနတိုင်းရင်းသားေသိုင်းေဝိုင်းမျေားေားလုးံ ကို ကိုယ်စားခပုသည်။

ို့အကကာင့် FIPB သည် ေမျေုးသားေဆင့
ိ
်

တွင် ဦးအဆာင်ောဏာပိုင်ေဖွဲ့ခဖစ်သည်။ ဘြေူးလ်သည် မျေားစွာအသာ ဌာအနတိုင်းရင်းသားေသိုင်းေဝိုင်းတိ၏
ု့ အနေိမ်
ခဖစ်ဖပီး ဘာကာလူးတို့သည် ေကကီးဆုံး ဌာအနတိုင်းရင်းသားေဖွဲ့ခဖစ်သည်။ သူတ့ိုသည် မိရိုးဖလာအရလုပ်သားမျေား
ခဖစ်ကကဖပီး သူတ့၏
ို ေသက်အမွးဝမ်းအကကာင်း၊ ယဉ်အကျေးမှုဓအလ့

ုံးစံ နှင့် ဘာသာအရးကျေင့်စဉ်တို့ေတွက် ခမစ်ဝမျေားနှင့်

ပင်လယ်ကို လုံးဝ မှီြေိုအနရသူမျေားခဖစ်ကကသည်။ သူတို့၏ဘိုးစဉ်အဘာင်ဆက်မျေား၏ ဝိဉာဉ်မျေားသည် ဒီအရအတာမျေားတွင်
ြေိုလရ
ှုံ ာအနရာ ရှာအတွ့ကကဖပီး ၎င်းအနရာတွင်ရှိအနကကဆဲခဖစ်ဖပီး လူမျေုးစု
ိ ကို အစာင့်အရှာက်လျေက်ရှိအနကကသည်ဟု သူတ့ို
ယုကံ ကည်ကကဖပီး သူတလ
ို့ ူမျေုးစု
ိ စည်းကမ်းမျေားလိုက်နာခြေင်းကို အသြေျောအစသည်။ လိုက်အလျော်ညီစွာပင်၊ ေသိုင်းေဝိုင်း
ဥပအဒမျေားကို ြေျေုးအဖါက်
ိ
ခြေင်းခြေင်းကို ခပင်း
ဖယ်ကကဉ်
ဓအလ့

န်အသာေခပစ်အပးခြေင်းနှင့် ြေျေုးအဖါက်
ိ
သူမျေားေား လူမှုအရးနှင့်ဘာသာအရးတိမ
ု့ ှ

ုတ်ခြေင်းေပါေဝင် ေအရးယူပိတ်ဆို့ခြေင်းကို ြေံရမည်ခဖစ်သည်။ ဘာကာလူးတို့သည် သူတ့၏
ို ယဉ်အကျေးမှု

ုံးစံ မျေားကို

ိန်းသိမ်းအနစဉ်၊ ပို၍အြေတ်မီအသာဘဝကိုလည်း ရှာအဖွအနကကသည်။ ဖမို့တွင် ကျွမ်းကျေင်မှုမရှိအသာ

ေလုပ်မျေား သို့မဟုတ် ေိမ်ေကူ သို့မဟုတ် ြေရီးသွားေပန်းအခဖစြေန်းမျေားတွင် စားပွဲ
ေအပါ် မှီြေိုလျေက် ဆင်အခြေဖုံးရပ်ကွက်မျေားတွင် ေအခြေြေျေအန

းို ကဲ့သို့အသာ လစာနည်းေလုပ်မျေား

ိုင်ခြေင်းခဖင့် မကကာြေဏ ေဆုံးသတ်ကကသည်။ ဘာကာလူး

ေမျေားစုမှာ လုံခြေုံအသာအခမယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိကကအသးပါ။ ဌာအနတိုင်းရင်းသားေဖွဲ့မျေားသည် သူတ့ိုပိုင်နက်နယ်အခမမျေား
ေတွင်း ေင်ေားကကီးမားအသာ ငါးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီမျေား နှင့် စိုက်ပျေုးအရးိ
နှင့် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးဆိုင်ရာ
စိတ်ဝင်စားမှုတို့မှ တိုးပွားအနအသာဖိေားအပးမှုမျေားကို စိုးရိမ်မကင်းခဖစ်ကကသည်။ ဤ ေလားေလာဆက်လက်ရှိအနမည်
ဆိုပါက သူတ့၏
ို အခမယာနှင့်ငါးဖမ်းကွက်မျေား အပျောက်ဆုံးသွားမည်ကို သူတ့စ
ို ိုးရိမ်အကကာက်ရွံ့ကကသည်။ ေက်ဖ်ေိုင်ပီဘီ
FIPB သည် နဲလမ် အရဝပ်အဒသမျေားကကိုးဝိုင်းတစ်ြေုလုံးကို တရားဝင် ဌာအနတိုင်းရင်းသားအနရာေခဖစ် အကကညာခြေင်းခဖင့်
အနာက်ဆုံးတွင် သူတ့ို၏ ဘိုးစဉ်အဘာင်ဆက်အနရာ နှင့် ပင်လယ်ေသုံးြေျေမှုရပိုင်ြေွင့်မျေားကို ေသိေမှတ်ခပုရန်
နိုင်ငံအတာ်ေား အတာင်းဆိုလျေက် ရှိသည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

ငါးဖမ်းသမဝါယမ - မိရိုးဖလာ နှင့် ကုန် ုတင
် ါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံးသည် ေင်ဒဲ၏ ေအရးေကကီးဆုံး စီးပွားအရး
ကဏ္ဍမျေား

ဲမှ ကဏ္ဍတစ်ြေု ခဖစ်ဖပီး ကမ်းရိုးတန်းအဒသတွင် ောဟာရအ

ာက်ပံ့ခြေင်း နှင့် ဝင်အငွရရှိရန် မျေားစွာ ေအ

ာက်

ေကူခပုသည်။ လူဦးအရ တိုးပွားလာအနခြေင်း၊ ြေရီးသွားလာအရး တိုးလာခြေင်း နှင့် ေခြေားအသာ ေသားဓါတ်ရနိုင်အသာ
ေရင်းေခမစ်မျေားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျေင် ငါးအေးနှုန်းက ေအတာ်ေတန် ြေျေုသာမှု
ိ
တို့အကကာင့် ငါါးေတွက် ဌာအန ဝယ်လုေ
ိ ား
ဆက်လက် ခမင့်တက်အနသည်။ ေလုပ်လက်မဲ့ခဖစ်မှု နှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းအဒသမျေားတွင် မိုးအြေါင်အရရှားမှု ေအခြေေအန
နှစ်ရပ်စလုံးက လူေမျေားေခပားကို ေဆိုပါဧရိယာအနရာမျေား (ေ

ူးသခဖင့် ေိတ်စ်အပါ်တူးလ်စီရင်စု)မှ ကမ်းရိုးတန်း

အဒသသို့ အရွှ့အခပာင်းကကရန် ခဖစ်အစခြေင်းအကကာင့် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည်လည်း ကကီး

ာွ းအနသည်။ အရလုပ်သားမျေားသည်

အရေရည်ေအသွး အလျော့ကျေခြေင်း နှင့် ခမစ်ဝကျွန်းအပါ်အဒသတွင် ငါးေုပ်မျေားကုန်ြေမ်းခြေင်းတိန
ု့ ှင့် ပတ်သက်၍ ေလွန် စိုးရိမ်
မကင်းခဖစ်ကကသည်။ ယအန့ေြေျေန်ိ ေြေါတွင်၊ သူတ့၏
ို ယြေင်ငါးဖမ်းကွက်မျေား ကုန်ြေမ်းသွားသခဖင့် အရလုပ်သားမျေားသည်
ငါးဖမ်းရန် ပိုမို အဝးကွာအသာ အနရာမျေားသို့ သွားအရာက်ရန် လိုေပ်သည်။ ၎င်းမှာ ဝမ်းစာငါးဖမ်းခြေင်းနှင့် ယှဉ်ဖပိုင်အနသည့်
စီးပွားခဖစ်ငါးဖမ်းသအဘဂာေဖွဲ့ေတွက် ပိုမိုလွယက
် ူသည်။ အရလုပ်သားမျေားေဆိုေရ၊ ခမစ်ေ

က်ပိုင်းတွင် အခမဩဇာမျေား

နှင့် ပိုးသတ်အဆးမျေား ပိုမိုသုံးစွဲလာအနခြေင်းသည် ငါးမျေားကိုသတ်ခဖတ်အနသည် သို့မဟုတ် ေအဝးသို့ အမာင်း

ုတ်အနသည်။

ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရန် ေအကကာင်းခပြေျေက်မျေားေတွက် အရလမ်းြေရီး ပိုမိုအကာင်းမွန်ရန် ဖမို့ဆိပ်ကမ်းတိုးြေျေဲ့ရန် ပဏာမ
အခြေလှမ်း ခပန်လည်ေသက်ဝင်လာမည်ကိုလည်း သူတ့ို စိုးရိမ်အကကာက်လန့်ကကသည်။ ဤတိုးြေျေဲ့ခြေင်းသည် ဌာအနငါးဖမ်း
ကွက်မျေား နှင့် ရိုးရာေစားေစာမျေား၊ အဆးဝါးမျေားေတွက် ြေရု၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းစသည့် ေြေွံပါသတ္တဝါမျေား၊ ပင်လယ်အရအမှာ်
မျေားကို သမိုင်းအကကာင်းနှင့်ြေျေ၍
ီ အကာက်ယစ
ူ ုအဆာင်းလာြေဲ့ကကသည့် ကမ်းရိုးတန်းအဒသမျေားေအပါ် သက်အရာက်မှုမှတဆင့်
သူတ့ို၏ လူမှုေသိုင်းေဝိုင်းမျေားကို ေဖျေက်သအဘာ ဩဇာလွှမ်းမိုးလာနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာငါးဖမ်းသအဘဂာေုပ်မျေားသည်
ကျေန်ရှိအနအသးအသာ ငါးေုပ်စုမျေားေအပါ် ဖိေားကျေအရာက်အနဖပီး ခဖစ်သည်။

အုြ်ြျုြ်တရးမှူး - အရလွှမ်းမိုးမှု ိန်းြေျေုပ်အရး ေအခြေြေံေအဆာက်ေေုံသည် ေလွန်ဆိုးဝါးစွာ မအောင်မခမင် ခဖစ်ြေဲ့
ရသည်။ ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးသည် အရလွှမ်းမိုးမှုေား ေမျေားခပည်သူ၏ ကကမ်းတမ်းရက်စက်အသာ တုခံ့ ပန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍
စိုးရိမ်သည်။

ို့ခပင်၊ ယြေုအလာအလာဆယ် ငါး၊ ပုစွန်တးို ခမှင့်တင်ပို့ခြေင်းနှင့် စီရင်စုေတွင်း ေကကီးစား ြေရီးသွားလုပ်ငန်း

ေအခြေြေံ ေအဆာက်ေေုံ တည်အဆာက်ခြေင်းတိက
ု့ ို ေမျေားခပည်သူက ဆန့်ကျေင်အော်ဟစ်အနကကသည်။ ဘြေူးလ်တွင်ရှိ
ကကီးမားအသာ ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားသည် ဤလက်ရှိခဖစ်ပွားအနအသာ အော်ဟစ်အနမှုအနာက်ကွယ်တွင် ရှိအနသည်ဟု သူက
သံသယရှိအနသည်။ သို့အသာ် ပတ်ဝန်းကျေင်သမားမျေားက မည်သည့်ေတွက်အကကာင့် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရး၊
ကုန်

ုတ်ငါးလုပ်ငန်း နှင့် ကမ်းအခြေြေရီးသွားလာအရးတို့ကို ဆန့်ကျေင်အနကကအကကာင်း နားမလည်နိုင်အသးပါ။ ၎င်းလုပ်ငန်း

ေားလုံးကို “ေစိမ်းအရာင်” ကုန်

ုတလ
် ုပ်ငန်းမျေားခဖစ်အကကာင်း ယုကံ ကည်အောင် သူ့ေားအခပာ

ားဖပီးခဖစ်သည်။ သို့အသာ်

မည်သည်က ေခြေား အရွးြေျေယ်စရာ ခဖစ်ြေဲ့သနည်း။ ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားကလည်း သူတို့၏ ရိုးရာငါးဖမ်းကွက်မျေား
ေတွင်း ငါးဖမ်းသအဘဂာ ကကီးမျေား ဝင်အရာက်ဖမ်းဆီးအနခြေင်းကို ကန့်ကွက်ပွဲကကီးမျေား စည်းရုံးကျေင်းပအနကကသည်။
ေလှူရှင်ေဖွဲ့ေစည်းမျေား နှင့် ေဲန်ဂျေေိ
ီ ုမျေားသည် ေအခြေေအနကို လိမ်မာပါးနပ်စွာ အစာင့်ကကည့်လျေက်ရှိအနကကဖပီး
လမ်းမျေားကို ပိတ်ဆို့
အ
အပး

ားဖပီး၊ ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာေအ

ာက်ေပံ့ကို အတာင်းဆိုအနကကအသာ ဌာအနတိုင်းရင်းသားမျေားကို

ာက်ြေံလျေက် ရှိကကသည်။ ဤ လက်ရှိခဖစ်အပါ်အနအသာ ေခဖစ်ေပျေက်မျေားတွင် ေမျေားခပည်သူ စိတ်ဝင်စားမှုေဆင့်ကို
ားဖပီး၊ “ပတ်ဝန်းကျေင် ခပဿနာေအကကာင်းကိစမ
္စ ျေား”ကို အ

ာက်ြေံခြေင်းသည် လာမည့် နှစ်ကုန်အရွးအကာက်ပွဲမျေား

ေတွက် အကာင်းအသာ ေအတွးေအြေါ်စိတ်ကူးခဖစ်သလားဆိုသည်ကို ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးက သိြေျေင်သည်။ တစ်ြေျေန်ိ တည်းတွင်
ကမ်းရိုးတန်းမျေား၌ စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုသည် တိုးတက်မှုမျေား မျေားစွာလိုေပ်အနအသာ ကျေန်းမာအရး နှင့်
ပညာအရးကဏ္ဍမျေားေား အ

ာက်ပံ့နိုင်သည့် ပို၍ ခမင့်မားဖပီး တည်ဖငိမ်အသာေြေွန်ေအခြေြေံကို အ

ာက်ပံ့အပးလာနိုင်သည်။

အင်ေဲ စီရင်စုစက
ို ်ြျုိ းတရးဖွံဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့ (ြါေု PADU) သည် စိုက်ပျေုးအရးဝန်
ိ
ကကီးဌာန (MoA) ၏ စီရင်စု
ေဆင့် ကိုယ်စားခပုခြေင်း ခဖစ်သည်။ ၎င်း၏ ေဓိက ရည်မှန်းြေျေက်မျေားမှာ စိုက်ပျေုးအရးနှ
ိ
င့် ငါးလုပ်ငန်း

ုတ်လပ
ု ်မှုစွမ်းေား

တိုးတက်အစခြေင်းေခပင်၊ ဝင်အငွနှင့်ေလုပ်ေကိုင်ေြေွင့်ေလမ်းမျေား ဖန်တီးခြေင်း ခဖစ်သည်။ စိုက်ပျေုးအရးနှ
ိ
င့် ငါးလုပ်ငန်း
ကဏ္ဍမျေားသည် ေမျေုးသား
ိ
ခပည်တွင်းေသားတင်

ုတ်လုပ်မှု (GDP) ၏ ၄၅% ရှိသခဖင့်၊ ဘြေူးလ်၏ စီးပွားအရးေတွက်

ေလွန်ေအရးပါသည်။ ပါဒု PADU ၏ ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ဆီေုန်းလုပ်ငန်း ခမှင့်တင် ခြေင်းေအပါ်

ားရှိသည့် ဖွံ့ဖဖိုး

တိုးတက်မှုပန်းတိုင်မျေားေား ကကိုဆိုသည်။ ၎င်းသည် PADU ၏ေအရးပါမှုကို တိုးခမှင့်အစသကဲ့သို့၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးကို
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးနှင့်ဝင်အငွသီးနှံ အ

ာက်ြေံအပးရန်စည်းရုံးဆွယ်အပးသူမျေားနှင့် ေလွတ်သအဘာ သအဘာတူညီ

မှုမျေား အကာင်းမွန်ရန် ခပုလုပ်နိုင်သည်။ ေလွတ်သအဘာ ေစည်းေအဝးမျေားတွင် ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ဆီေုန်းရင်းနှီး
ခမှုပ်နှံသူမျေားနှင့်

ုတ်လပ
ု ်မှုနည်းလမ်းေအပါ် သအဘာတူညီမှု အရာက်အနဖပီခဖစ်သည်။ သူ၏ ေကကီးမားဆုးံ အသာ ပူပန်မှု

သည် ေငယ်စား အခမယာပိုင်ရှင်မျေားက သူတ့၏
ို အခမယာမျေားကို ဆီေုန်းကုမ္ပဏီမျေားသို့ စွန့်လတ
ွှ ်အပးရန် အခဖသိမ့်ရန်နည်း
လမ်း အတွ့ရှိအရးခဖစ်သည်။ ပါဒု PADU သည် ကိုရိုနဲ ခမစ်ဝကျွန်းအပါ်၌ ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားကို တက်ကကစွာခမှင့်တင်အပးြေဲ့
သခဖင့် ဒီအရအတာမျေားကို စိုက်ပျေုးအခမနှ
ိ
င့်ပုစွန်အမွးစြေန်းေခဖစ် အခပာင်းလဲခြေင်းေတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသည်။
၎င်း အခပာင်းလဲမှုက အခမဖုံးလွှမ်းမှု၊ အြေျောင်းမျေားညစ်ညမ်းမှု နှင့် အခမဆီလွှာေတန်းေစားကျေဆင်းမှုတတ
ို့ ွင် ကကီးမားလှ
အသာ အခပာင်းလဲခြေင်းသို့ ဦးတည်ြေဲ့သည်။

စီရင်စုနှင့် ဖမို့ခြ၊ တကျးလက် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့(PMRDU) - ကကီ ွားလာအနအသာ ြေရီးသွားလုပ်ငန်းသည်
စီရင်စု ေတွက် ေလုပ်ေကိုင်သစ်မျေား နှင့် ပိုမိုအသာေြေွန်အငွမျေားကို ဖန်တီးအပးလိမ့်မည်။ ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ေင်ဒဲ
ကမ်းရိုး တန်းသို့ လာအရာက်လည်ပတ်သည့် ြေရီးသွားဦးအရ မျေားခပားလာခြေင်းကို အပျော်ရွှင်သည်။ သူက ကမ်းရိုးတန်းအဒသ
ေအခြေြေံ ေအဆာက်ေေုံတွင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံရန် ခပည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံခြေားရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူမျေားကို ဆွဲအဆာင်ရန်၊
ေင်ဒဲ၏ စီးပွားအရးတိုးတက်မည့် ေြေွင့်ေလမ်းကို ခမင်သည်။ ေပို

ိုမှတဆင့်

ပ်အဆာင်း ေြေွန်အငွမျေား နှင့် မက်လုံးမျေားမှ ေကျေုးိ

အကျေးဇူး ကမ်းလှမ်းအပးလာမည့် ေကကီးစားြေရီးသွားလုပ်ငန်း ေအဆာက်ေေုံမျေား ေင်ဒဲတွင် အဆာက်လုပ်ရန်ေတွက်
မည်သည့် ေတွက်အကကာင့် တွန်းေားမအပးဘဲ ရှိအနမည်နည်း။ PMRDU သည် ဟိုတယ်မျေား ပိုမိုအဆာက်လုပ်ရန်ေတွက်
အနရာပိုအပး နိုင်ရန် ဒီအရအတာမျေားကို ြေုတ်

ွင်ရှင်းလင်းပစ်ရန်ကိုပင်

ည့်သွင်းစဉ်းစားအနသည်။ သူတ့ိုသည် အရတွင်

စိုက်ပျေုးိ အမွခမူအရး နှင့် ဆီေုန်းေတွက် ဧရိယာမျေား တိုးြေျေဲ့ရန်ကိုလည်း လိုလားကကသည်။ PRMDU သည် ပုစွန်အမွးခမူအရး
ကို တက်ကကစွာ ခမှင့်တင်ြေဲ့သခဖင့် ဒီအရအတာမျေားကို ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားေခဖစ် အခပာင်းလဲပစ်ခြေင်းေတွက် တစိတ်တပိုင်း
တာဝန်ရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်တဝှမ်း စားေုန်းဆီဝယ်လုိေား တိုးတက်လာအနခြေင်းအကကာင့် ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ဆီေုန်း
ေတွက် ေလားေလာရှိသည့် ေကန့်ေသတ်မဲ့လိုေပ်ြေျေက်၊ ၎င်းနှင့်ေတူ ရှင်းလင်းအသာ စီးပွားအရး ေခမတ်ေစွန်း
တိက
ု့ ိုလည်း ခမင်သည်။

ြုစွနတ
် မွးခမူသူများအသင်း - ဌာအနလူမှုေဖွဲ့ေစည်းမျေားေတွက် တည်ဖငိမ်အသာဝင်အငွေရင်းေခမစ်ကို အပးလာနိုင်
သည့် ခမင့်မားအသာစီးပွားအရး ခပန်ရမှုအကကာင့် ေစိုးရက ပုစွန်အမွးခမူအရးကို ခမှင့်တင်သည်။ အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရး
ကုမ္ပဏီကကီး မျေားသည် ေင်ဒဲကမ်းရိုးတန်းအဒသတွင် အခမယာဝယ်ရန် နှင့် ဒီအရအတာမျေားကို ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားေခဖစ်
အခပာင်းလဲပစ်ရန် စတင်အနကကသည်။ ပို့ကုန်ေတွက် ပုစွန်

ုတလ
် ုပ်ရန်ေစီေစဉ်နှင့် စီရင်စုေတွင်း ပုစွန်ခပုခပင်

ုတ်လပ
ု ်အရးစက်ရုံမျေား အဆာက်လုပ်ရန် ေစီေစဉ်မျေားလည်း သူတ့ိုတွင်ရှိကကသည်။ ဌာအန လူမှုေသိုင်းေဝိုင်းမျေား
ေတွက် ရာအပါင်းမျေားစွာအသာ ေလုပ်ေကိုင်မျေား ဖန်တီးအပးလာနိုင်မည့်ေအကကာင်း သူတ့က
ို ကတိအပးသည်။ ေသင်းက
သူတ့ိုတွင် ေခမင့်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာစံနှုန်းမျေား ေိုင်ေက်စ်ေို ISO 14001 လက်မှတ် ရရှိ

ားဖပီးအကကာင်းနှင့်

အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရး ကကီးကကပ်မှု အကာင်စီမှ လက်မှတ်ရရှိအရးကို ကကိုးစားမည်ခဖစ်အကကာင်း ေြေိုင်ေမာအခပာသည်။
လူမှုအရးဆိုင်ရာ လူမှု ေသိုင်းေဝိုင်းစီမံကိန်းမျေား၏ ေအ

ာက်ေပံ့သည် ၎င်းတို့ စီးပွားအရးလုပ်ငန်းမျေား၏ လူမှု

တာဝန်ယူမှု မဟာဗျေူဟာ၏ ေစိတ်ေပိုင်း ခဖစ်သည်။ သူတ့ိုရှိအနခြေင်းသည် ေင်ဒဲ၏ စီးပွားအရးေအပါ်တွင်

ူးခြေားအသာ

ေခပုသအဘာ သက်အရာက်မှုကို ရရှိအစမည်ခဖစ်အကကာင်း သူတက
ို့ စွဲစွဲဖမဲဖမဲအခပာကကသည်။

ြတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့ - ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ဆုံးခဖတ်ြေျေက်မျေား ြေျေမှတ်လာရသည့်ေြေါ ညွှန်ကကား
အရးမှူး၏

င်ခမင်ြေျေက်သည် မျေားအသာေားခဖင့် ယိမ်းယိုင်ဟန်မရှိပါ။ ညွှန်ကကားအရးမှူးေား ခမစ်ေ

က်ပိုင်းတွင်

သစ်အတာခပုန်းတီးမှု၊ တိုးလာအနအသာေနည်ကျေခြေင်းနှင့်ယြေင်လက ခဖစ်ပွားြေဲ့သည့် အရလွှမ်းမိုးမှုမျေား နှင့် ဘြေူးလ်
တားဆီး သန္တာအကျောက်တန်းေအပါ် ကျေအရာက်လျေက်ရှိအသာ သက်အရာက်မှုမျေားေကကား ဆက်နွှယအ
် နခြေင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ အကာင်းစွာသတင်း ပို့ြေဲ့သည်။ သူမ စိုးရိမ်အသာကအရာက်အနသည်မှာ ေကယ်၍ သစ်အတာခပုန်းတီးမှု
ဆက်လက်ရှိအနမည်ခဖစ်ဖပီး၊ ဒီအရအတာကို ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေား သို့မဟုတ် ဟိုတယ်မျေားခဖင့် ေစား

းို သည် ဆိုပါက

ိုေရာမျေားသည် ပိုဆိုးလာမည်ကိုခဖစ်သည်။ အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေားကို ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ေစီေစဉ်ေတွင်းသို့
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အပါင်းစပ်

ည့်သွင်းခြေင်းကို လွယလ
် ွယက
် ူကူကူညီရန်ေတွက် ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် သူမေဖွဲ့၏ေသံကို မည်သို့

ကကားနိုင်မည့်ေအပါ် ေအခဖမျေားေတွက် လမ်းအကကာင်းေမျေားေခပားကို ရှာအဖွအနသည်။ ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ နှင့် သစ်အတာ
ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ခြေင်းတို့ေတွက် ဘြေူးလ်၏ မူဝါဒမူအဘာင်သည် ၂၀၀၅ ြေုနှစ်က သစ်အတာနှင့် အတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်
မူဝါဒ ခဖစ်သည်။ ဥပအဒအရးရာေအခြေြေံရှိအနအသာ်လည်း ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ
ေားနည်းခြေင်း နှင့်

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်အရးသည် ဥပအဒစိုးမိုးမှု

ိအရာက်အသာအစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှု မရှိခြေင်းတိက
ု့ ဲ့သို့ စိန်အြေါ်မှုအပါင်းစုံကို အတွ့ကကုံအနရသည်။

ဘြေူးလ်ေစိုးရတွင် အငွအကကးေရင်းေခမစ်မျေား ရှိမအနခြေင်းေခပင်၊ သစ်အတာနှင့်ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ခြေင်း

ဦးတည်သည့် နိုင်ငံအရးလိုလားမှုမရှိခြေင်း ခဖစ်အနသည်။ ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာ ေအကကာင်းကိစဉ
္စ ီးစားအပးမှုနိမ့်ကျေခြေင်းေား
ဘြေူးလ်သည် ဇီဝမျေုးစု
ိ ံမျေုးကွ
ိ ဲ

ိန်းသိမ်းအစာင့်အရှာက်ခြေင်း

ဟူအသာ ဘုံေခမင်ခဖင့် ပို၍အကျောအ

ာက်အနာက်ြေံခပု

က် ပို၍ကကီးမားအသာ ခပဿနာမျေားနှင့် အတွ့ကကုံရသည်

ားသည်။ စီးပွားအရးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ ကျေန်းမာအရး နှင့်

ပညာအရးတို့ကို ပို၍ ေအရးတကကီး ဦးစားအပးမျေားေခဖစ် ရှုခမင်သည်။

ြရီးသွားလာတရး နှင့် အြန်းတခဖအနားယူခြင်းအဖွဲ့ - ြေရီးသွားလာအရးသည် ေင်ဒဲေတွက် ေအရးကကီးအသာ
စီးပွားအရးကဏ္ဍ ခဖစ်လာအနသည်။ ြေရီးသွားလာအရး စီစဉ်အဆာင်ရွက်သူမျေားနှင့်ေတူ၊ ကမ်းအခြေြေရီးသွားလာအရး
ခမှင့်တင်ရန် ေကကီးစား ေအခြေြေံေအဆာက်ေေုံ ဖွံ့ဖဖိုးမှုစီမံကိန်းမျေားတွင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံရန် သူတ့ိုတွင် ေစီေစဉ်မျေား
ရှိသည်။ ညွှန်ကကားအရးမှူးသည် ြေရီးသွားလာအရးေား ေလုပ်ေကိုင် နှင့် နိုင်ငံခြေားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု ခဖစ်အပါ်အစသူေခဖစ်
ခမှင့်တင်သည်။ တစ်ြေျေန်ိ တည်းမှာပင်၊ စီရင်စုေတွင်း ဆီေုန်းစိုက်ပျေုးခြေင်
ိ
းမျေား နှင့် ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေား တိုးြေျေဲ့လာဖပီး
သစ်အတာခပုန်းတီးမှု ဆက်လက်ခဖစ်ပွားအနပါက အဒသတွင်းြေရီးသွားလာအရး ပိုမိုတိုးခမှင့်ရန် သူတ၏
ို့ ေစီေစဉ်ကို
စွန့်လတ
ွှ ်ပစ်ရမည်ကို သူက စိုးရိမ်အကကာက်လန့်သည်။ အခမယာေြေင်းေကျေင်းအခပာင်းလဲမှု နှင့် အရေရည်ေအသွး နှင့်
မျေုးစိ
ိ တ်မျေားအနရာ

ိုင်ြေင်းအလျော့ကျေမှုကဲ့သို့အသာ အမျှာ်လင့်ရသည့် ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာသက်အရာက်မှုမျေားေားခဖင့်

ြေရီးသွားလာအရးကဏ္ဍသည် အယဘူယျေေားခဖင့်

ိြေိုက်ပျေက်စီးြေံရမည်။ ကမ်းရိုးတန်းအန လူမှုေသိုင်းေဝိုင်းမျေားက

ေကကီးစားြေရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးခမှင့်ခြေင်းေတွက် ေစီေစဉ်မျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်အသာကအရာက်အနကကသည်။
ကမ်းရိုးတန်းပတ်ဝန်းကျေင် နှင့် ဘြေူးလ်တားဆီးသန္တာအကျောက်တန်းအပါ် မျေားခပားအသာြေရီးသွားေအရေတွက်၏
သက်အရာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတ့က
ို အကကာက်လန့်အနကကဖပီး သူတ့၏
ို မိရိုးဖလာနယ်အခမမျေား နှင့် ငါးဖမ်းကွက် မျေားသို့
သွားလာနိုင်မှု အပျောက်ဆုံးသွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ပူပန်အနကကသည်။

ြရီးသွားလာတရး စီစဉ်တဆာင်ရွက်သူများသမဝါယမ - သမဝါယမသည် ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးေား ေကကီးစား ဇိမ်ြေံ
ေပန်းအခဖစြေန်းမျေားတိုးခမှင့်ရန် ြေရီးသွားလာအရးမဟာဗျေူဟာတစ်ရပ်ကို ခပုစုအရးဆွဲရန် အသွးအဆာင်လျေက်ရှိသည်။ ေခပန်
ေလှန်ေားခဖင့် သူတ့က
ို အဒသြေံလူ

ုေတွက် ဝင်အငွေြေွင့်ေလမ်းေသစ်မျေားဖန်တီးအပးရန် ကတိခပုသည်။ သူတ့ိုတွင်

ေခမင့်ဆးုံ ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာစံနှုန်းမျေားရှိ

ားအကကာင်း ောမြေံကကသည်။ ေင်ဒဲကမ်းရိုးတန်း၏ ေလှေပ သည်

မအခပာင်းလဲအသာ ြေရီးသည်ေအရေတွက်ကို ဆွဲအဆာင်ရာတွင် ေဓိကေဆုံးေခဖတ်အပးသည့် ေြေျေက်ခဖစ်သည်။
ို့အကကာင့် စီစဉ်အဆာင်ရွက်သူမျေားက သူတို့ စီးပွားအရးလုပ်ငန်းမျေား၏ လူမှုတာဝန်ယူမမ
ှု ဟာဗျေူဟာ၏ ေစိတ်ေပိုင်း
ေခဖစ် ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာစီမကိန်းမျေားကို အ

ာက်ပံ့ကကသည်။ ေြေျေု့အသာ
ိ
စီစဉ်အဆာင်ရွက်သူမျေားသည် ဇိမ်ြေံ ေပန်း

အခဖစြေန်းနှစ်ြေု အဆာက်လုပ်ခြေင်းေား အငွအကကးကျေြေံြေဲ့ဖပီး ခဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြေွင့်ခပုမိန့် အနာက်ဆုံးေတည်ခပု
ြေျေက်သည် လမ်းအကကာင်းအပါ်တွင်ရှိအနဖပီး လုပ်

ုံးလုပ်နည်းမျှသာခဖစ်အကကာင်း သူတ့ိုေား PMRDU က ောမြေံ

ားဖပီး

ခဖစ်သည်။

ဆီအုန်းသမဝါယမ - ဆီေုန်းသမဝါယမသည် ေုပ်ြေျေုပ်အရးမှူးေား ဆီေုန်းမဟာဗျေူဟာတစ်ရပ်အရးဆွဲရန် အသွးအဆာင်
လျေက်ရှိသည်။ ေခပန်ေလှန်ေားခဖင့်၊ သူတ့က
ို အဒသြေံလူ

ုေတွက် ဝင်အငွေြေွင့်ေလမ်းေသစ်မျေား ဖန်တီးအပးရန်

ကတိခပုသည်။ ေစပိုင်းတွင်၊ ေလုပ်ေကိုင်သစ် ၂၀၀ ဖန်တီးအပးမည် ခဖစ်သည်။ ပ

မ ၂ နှစ်ဖပီးအနာက်တွင် ေလုပ်

ေကိုင်ေြေွင့်ေလမ်းေအရေတွက် ဆက်လက်တးို တက်အနမည်ခဖစ်သည်။ စားေုံးဆီသည် ကမ္ဘာ့အေးကွက်တွင်
ေဖိုးတန်ကုန်ပစ္စည်းခဖစ်သခဖင့် သူတ့ိုရှိအနခြေင်းသည် ေင်ဒဲ၏ စီးပွားအရးေအပါ်

ူးခြေားအသာသက်အရာက်မှု ရှိလာမည်

ခဖစ်အကကာင်း သူတ့က
ို စွဲစွဲဖမဲဖမဲအခပာသည်။ သမဝါယမသည် ဆီေုန်းစိုက်ြေင်းမျေား

ပ်တိုး
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ာင်ခြေင်းတွင် နှီးခမှုပ်နှံမှု
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ားဖပီး ခဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြေွင့်ခပုမိန့် အနာက်ဆုံးေတည်ခပုြေျေက်သည် လုပ်
သူတ့ိုေား PMRDU က ောမြေံ

ုံးလုပ်နည်းမျှသာခဖစ်အကကာင်း

ားဖပီး ခဖစ်သည်။

ဘီကူလဲ စိုကြ
် ျုိ းတရးနှင့်ငါးလုြ်ငန်းဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်တရးအဖွဲ့ (BEAF) - နှစ်ေအတာ်မျေားမျေားေတွက်၊ ဘြေူးလ်၏
အခမာက်ဘက်ေိမ်နီးနားြေျေင်း ဘီကူလဲသည် ြေိုင်မာအသာ ေြေွန်အငွမျေားကို ရရှိအနအစသည့် ပို့ကုန်ေတွက် ပုစွန်အမွးခမူအရး
ကို တိုးခမှင့်ြေဲ့သည်။ BEAF က ကမ်းရိုးတန်းအဒသအခမယာမျေားကို အသးငယ်အသာ၊ ေ

ူးသခဖင့် မိစားစုပိုင်လုပ်ငန်းမျေားသို့၊

အပးေပ်ခြေင်းခဖင့် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးကို ခမှင့်တင်အနစဉ်၊ ၎င်းအဆာင်ရွက်မှုသည် ောဟာရမျေားနှင့် တိရစ္ဆာန်အဆးဝါး
မျေားစွန့်ပစ်ခြေင်းမှတဆင့် ပတ်ဝန်းကျေင်ေအပါ် ေတန်ေသင့်သက်အရာက်မှုကို ရှိအနအစသည်ဖပီး ေင်ဒဲသို့ နယ်စပ်ခဖတ်
အကျော်၍လည်း ခဖစ်အနအစသည်။
ဘီကူလဲသို့နယ်စပ်၏ အခမာက်ဘက်တွင်ရှိ

ူးခြေားအသာဒီအရအတာမျေားဧရိယာေား ပုစွန်အမွးစြေန်းမျေားေခဖစ် အခပာင်းလဲ

ပစ်ြေဲ့ဖပီးခဖစ်၍ ပမာဏကကီးမားအသာ ောဟာရမျေား၊ ပဋိဇီဝအဆးဝါးမျေား နှင့် ဓါတုပစ္စည်းမျေားကို ပင်လယ်

ဲသို့ စွန့်ပစ်

အနကကသည်။ အခမာက်-အတာင် အရစီးအကကာင်းအကကာင့် ဤစွန့်ပစ်မှုမျေားေား ဘြေူးလ်သို့ သယ်အဆာင်အပးအနဖပီး ေင်ဒဲ
ကမ်းရိုးတန်းတစ်အလျှာက် ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာ ေဆင့်ေတန်းအလျော့ကျေမှု ခဖစ်လာနိုင်ရန် ဦးတည်လျေက်ရှိသည်။
သန္တာအကျောက်တန်းစနစ်ေား ၎င်း၏ ငါးဖမ်းခြေင်း၊ ြေရီးသွားလာအရး နှင့် ကမ်းရိုးတန်းကာကွယခ် ြေင်းတို့ေတွက်
ေအရးကကီးအသာအဆာင်ရွက်မှုမျေားနှင့်ေတူ ေ

ူးေားခဖင့်

ိြေိုက်ပျေက်စီးအစသည်။ ေင်ဒဲ၏ အဂဟစနစ်မျေားေတွက်

သန္တာ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းစသည့် ြေရပ်စအတးရှန်း နှင့် ငါးသားအလာင်းမျေား၏ ခဖစ်နိုင်အသာေရင်းေခမစ်ကို ကိုယ်စားခပုသည့်
ဘီကူလဲ အကျောက်တန်းမျေားသည်လည်း

ိြေိုက်ြေံရနိုင်သည်။ ဘီကူလဲသည် အရတွင်စိုက်ပျေုးအမွ
ိ းခမူအရးကဏ္ဍ၏ ေခမတ်

ေစွန်းရနိုင်အခြေကိုအပးဖပီး ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာအခြေရာအလျော့နည်းခြေင်းေတွက် ေြေွင့်ေလမ်းမျေားကို မရှာအဖွ အသးပါ။
ယြေု

ိ ဘြေူးလ် နှင့် ဘီကူလဲတု့ိေကကား ပူးတွဲသုအတသန သို့မဟုတ် စီမံြေန့်ြေွဲမှု အဆာင်ရွက်ခြေင်းမျေား ခပုလုပ်ခြေင်း

မရှိအသးပါ။
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၆.၆။ ြိက
ု ်

ားတသာလက်များ - အတလ့အ

တခြာင်းလဲခြင်း (အဏ္ဏဝါစီစီတအအတွက် ကစားြွဲ)

ညွှန် ကားြျက်များ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ခဖင့် ေဖွဲ့ကို အြေါင်းအဆာင်ပါ။ “ေြေု ကျွန်အတာ်/ကျွန်မ သင်တန်းသားအတွကို လှုပ်ရှားမှုအလးတစ်ြေု
ဦးအဆာင်သွားမှာ ခဖစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းပါဝင်ကကဖို့ လိုေပ်ပါတယ်။ ဒါအကကာင့် တစ်ြေုြေု ဥပမာ၊ ြေဲတံ ဒါမှမဟုတ် စာရွက်၊
ကိုင်

ားတဲ့သူ ဘယ်သူမဆို၊ ကိုင်

“လူတိုင်း လက်ပိုက်

ားတာကို ြေျေ

ားလိက
ု ်ကကပါ”

ားကကပါ ြေင်ဗျော/ရှင်”။ သင်မည်သည်ကို အခပာသည်ကို ခပသရန် သင်အခပာသကဲ့သို့ သင့်လက်ကို

လက်ပိုက်ခပလိုက်ပါ။ “ကဲ ေြေု ကိုယ်လက်ပိုက်
ေအပါ်ဘက်မှာ ရှိအနတယ်ဆိုတာကို မှတ်
ဆိုတာကို မှတ်မိအောင် မှတ်

ားတာကို ကကည့်လက
ို ်ဖပီး ဘယ်(မည်သည့်)လက်အကာက်ဝတ်က

ားပါ။ ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ညာ(လက်ယာ)ဘက်လား

ားပါ။ ေြေု လက်အတွကို ခပန်ခဖည်ြေျေ

ားလိုက်ပါ” သူတ့က
ို ို သင် မည်သည်ကို

ခပုလုပ်အစြေျေင်သည်ကို ခပသရန် သင့်လက်မျေားေား သင့်ကိုယ်အဘးတွင် ြေျေ
“ကဲ ေြေုတြေါ

ပ်ဖပီး လက်ပိုက်လိုက်ပါေုံး။ လက်ပိုက်

ေအပါ်ဘက်မှာရှိအနတယ် ဆိုတာကို မှတ်

ားလိက
ု ်ပါ။

ားတာကို ငုံ့ကကည့်ဖပီး ဘယ်(မည်သည့်)လက်အကာက်ဝတ်က

ားပါ”

သင့်ညွှန်ကကားြေျေက်မျေားေား သူတ့အ
ို ဆာင်ရွက်ဖပီးစီးရန် သူတ့ိုေတွက် လုံအလာက်အသာေြေျေန်ိ ကကာကကာအစာင့်ဆိုင်းအပးပါ။
“ေြေု၊ လက်အတွကို ြေျေ

ားလိုက်ပါ”

“ေြေု၊ ကျွန်အတာ်/ကျွန်မတို့ စစ်တမ်းအလးတစ်ြေု အကာက်ပါမယ်။ လက်ပိုက်တာ နှစ်ကကိမ်စလုံးမှာ တူညီတဲလ
့ က်
ေအပါ်မှာ ရှိအနသူအတွ လက်အ
အ

ာင်ခပ

ာင်ပါ”။ သင်အခပာအနစဉ်တွင် သင်ခပုလုပ်အစလိုသည်ကို ခပသရန် သင့်လက်ကိုလည်း

ားသင့်ပါသည်။ “ကျွန်အတာ်/ကျွန်မကအတာ့ နှစ်ကကိမ်စလုံးမှာ ေအပါ်မှာရှိအနတဲ့ လက်အကာက်ဝတ်က

ေတူတူပါပဲ”။ (သင် ေကကိမ်တိုင်းမှာ သင့်လက်အတွကို သင်ေမှန်တကယ် တူညီစွာပိုက်

ားပုံကို အသြေျောရန်

လိုေပ်သည်။) ပုံမှန်ေားခဖင့်၊ ေြေျေု့မှ
ိ လွဲ၍ ေားလုံးက လက်အခမှာက်ကကလိမ့်မည်။ ေဖွဲ့ကို လှည့်လည်ကကည့်ရှုပါ။
မှတ်ြေျေက်အပးပါ။ “ေားလုံးနီးပါးက နှစ်ကကိမ်စလုံးမှာ တူတ့လ
ဲ က်အကာက်ဝတ်အတွက ေအပါ်မှာ ရှိအနြေဲ့ပါတယ်။ သို့အသာ်
ဒါက လုပ်

ိုက်တာပါ။ လက်ပိုက်တာဟာ သင့် လက်အတွမလိုတဲ့တစ်စုံတစ်ြေုေအပါ်မှာ ောရုံစူးစိုက်ဖို့လေ
ို ပ်တဲ့ေြေါမှာ

သင် ခပုလုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်အဆာင်ြေျေက်ပဲ ခဖစ်ပါတယ်။ သင့်လက်အတွကို သက်အသာင့်သက်သာ၊နဲ့ေဟန့်ေတားမရှိ
ခပုလုပ်တာအတွ့လိုက်ရဖပီဆိုရင်၊ ေဲဒါကို ခပုလုပ်ဖို့လိုေပ်တဲ့ေြါတိုင်းမှာ သင် ေသုံးခပု၊ ခပုလုပ်ပါတယ်။ သင့်
လက်အတွကို ေဟန့်ေတားမရှိ ခပုလုပ်အစြေျေင်တဲ့ေြေါတိုင်း ခပုလုပ်ရန်တစ်စုံတစ်ြေုရှာအတွ့ဖို့ရာ ေစကအန ခပန်စ
အနရမယ်ဆုိရင် ဒါဟာ ေြေျေန်ိ အတွေမျေားကကီး ေလဟသ ခဖစ်အစမှာခဖစ်ပါတယ်။”
“လူတိုင်းလိုလက
ို လက်အတွကို ပုံစံတူ ပိုက်ကကတဲ့ေတွက် တစ်ြေျေန်ိ ဖပီးတစ်ြေျေန်ိ ဒါကိုလုပ်ဖို့ရာ ေသင့်အတာ်ဆုံးနည်းလမ်း
ရှိရမှာ ခဖစ်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတာ ကကည့်ကကရအောင်။”
သင်တန်သားမည်မျှ သင်လက်ပိုက်

ားသကဲ့ ခပုလုပ်

ားသည်ကို ကကည့်ရှုပါ။ ဤလမ်းညွှန်ြေျေက်မျေားတွင်၊ သင့်ကို

ပံ့ပိုးဦးအဆာင်သူေခဖစ် မှတ်ယမ
ူ ည်ခဖစ်ဖပီး နှစ်ြါစလုံး လက်ဝဲလက်က ေအပါ်ဘက်တွင် ရှိအနရမည်ခဖစ်သည်။
“နှစ်ကကိမ်စလုံး ဘယ်(လက်ဝဲ)လက်အကာက်ဝတ် ေအပါ်ဘက်မှာရှိအနသူတိုင်း လက်အ
အ

ာင်လိုက်ဖပီး “ကျွန်အတာ်/ကျွန်မ လုပ်ပါတယ်” အခပာလိုက်ပါ။

ာင်ပါ”။ သင့်လက်ကို

ို့အနာက် သင့်လက်ကို ြေျေလိုက်ပါ။ “နှစ်ကကိမ်စလုံး

ညာ(လက်ယာ)လက်အကာက်ဝတ် ေအပါ်ဘက်မှာ ရှိသူတိုင်း လက်အ

ာင်ပါ။”

ေဖွဲ့ကို လှည့်လည်ကကည့်ရှုပါ။ ပျေ ံကကဲအနအသာ ေကကိမ်တိုင်း လက်ပိုက်ပုံမတူသူေြေျေု့ကိ
ိ ု ဥပက္ခာခပု
သင် လက်အ

ာင်ရန် အခပာဖပီးတဲ့ေြေါတိုင်း သူတ့ို လက်မအ

ားပါ။

ို့အကကာင့်

ာင်ြေဲ့ကကပါ။ ပုံမှန်ေားခဖင့် ၅၀ ရာြေိုင်နှုန်းြေန့်က တစ်မျေုး၊ိ ၅၀

ရာြေိုင်နှုန်းြေန့်က တစ်မျေုးိ ခဖစ်ပါလိမ့်မည်။
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“ဒါက စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ တစ်ဝက်အလာက်က ဒါကိုခပုလုပ်တဲ့ ေအလ့ေ
ဒါကိုခပုလုပ်တဲ့ ေခြေား ေအလ့ေ

တစ်မျေုးရှ
ိ ိဖပီး၊ တခြေားတစ်ဝက်အလာက်က

တစ်မျေုးိ ရှိကကပါတယ်။ ေသင့်အတာ်ဆုံး မရှိပါဘူး။ ဘယ်(မည်သည့်)နည်းလမ်းနဲ့မဆို

လုပ်နိုင်ြေဲ့ပါတယ်။ ဒါအပမဲ့၊ ေလုပ်ခဖစ်တဲ့ ေအလ့ေ

ကို အတွ့ဖပီဆိုရင်အတာ့ အမးြေွန်း

ုတ်စရာမလိုဘဲ သင်က

ိန်း

ား

လိုက်ရုံသာ ခဖစ်ပါတယ်။ သင်တို့မှာ ေဲဒီလိုမခဖစ်ရင်အတာင်၊ ခပုလုပ်ဖို့ရာေခြေားနည်းလမ်းရှိပါတယ်။ သင့် အဘးပတ်
လည်က လူေမျေားေခပားက ေဲဒီနည်းလမ်းကို သုံးကကပါတယ်။”
“ကျွန်အတာ်/ကျွန်မတို့က ေအလ့ေ
ရှိလ့ပ
ို ါ။ ေဲဒါအတွက

အတွကို ဖန်တီးကကပါတယ်။ ဘာခဖစ်လလ
ို့ ဲဆိုအတာ့ ေဲဒါအတွက

ိအရာက်မှု

ိအရာက်မှုရှိအနသမျှ၊ ကျွန်အတာ်/ကျွန်မတို့က ေဲဒီေအလ့ေကျေင့်အတွကို ေလိုေအလျောက်

ခပုလုပ်နိုင်ကက ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ဖပီးအတာ့ အတွးအတာအနစရာမလိုပါဘူး။ ဒါအပမဲ့ တစ်ြေါတစ်အလမှာ ေအခြေေအန
အတွက အခပာင်းလဲ သွားပါတယ်။ ေဲဒီအတာ့
ေအလ့ေ

ိအရာက်မှုရှိြေဲ့တဲ့ေအလ့ေ

ဟာ ေသုံးမဝင်အတာ့ပါဘူး။ ေဲဒီအတာ့

ကို အခပာင်းလဲ ပစ်ရမှာ ခဖစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားအတွ ေအလ့ေကျေင့်အခပာင်းလဲရာမှာ ကျွန်အတာ်/ကျွန်မ

တို့က အလ့ကျေင့်အပးမှာ ခဖစ်ပါတယ်။”
“ေားလုံးပဲ လက်ပိုက်

ားပုံကို တခြေားပုံနဲ့ အခပာင်းဖပီးခပုလုပ်လိုက်ပါ။” ဤသို့ ခပုလုပ်ခြေင်းသည် ေအတွးလိုေပ်ဖပီး၊

ေစပိုင်းေမှား ခပုလုပ်မိနိုင်အကကာင်းခပသရန် ကကိုးပမ်းေား
စက္ကန့် ၃၀ အစာင့်ဆိုင်းပါ။

ုတ်မှုေြေျေု့ခပုလု
ိ
ပ်ဖပီး ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ခပုလုပ်ပါ။

ုံးစံေတိုင်း စိတ်လပ
ှု ်ရှားရယ်အမာအနကကမည် ခဖစ်သည်။

“ြေျေးကျေ
ီ ူးပါတယ် ြေင်ဗျော/ရှင်။ သင်တန်းသားအတွ လုပ်နိုင်ြေဲ့ပါတယ်။ ဒါအပမဲ့ ကျွန်အတာ်တို့/ကျွန်မတို့ ေအလ့ေ
အခပာင်းလဲတဲ့ေြေါမှာ ေြေျေက် ၃ ြေျေက်ကအတာ့ ေဖမဲတမ်းမှန်ကန်အနတာကို သတိခပုရမှာပါ။ ပ
ဆိုတာပါပဲ။ သင်တန်းသားအတွက ပုံမှန်နဲ့ မတူပဲ လက်ပိုက်
ြေဏတာရပ်နား

ားဖပီး သင်၏

မေြေျေက်က ခဖစ်နိုင်တယ်

ားဖို့ရာ စီမံအဆာင်ရွက်ြေဲ့ပါတယ်။”

ုတ်ခပန်ြေျေက်ကို သင်တန်းသားမျေား အတွးအတာဆင်ခြေင်ကကပါအစ။ “ဒုတိယေြေျေက်က၊

ဒီလိုခပုလုပ်ခြေင်းက ေအတွးလိုေပ်ဖပီး ေစပိုင်းေမှားမျေား တြေျေု့ိ ခပုလုပ်မိနိုင်ပါတယ်။” ြေဏတာရပ်နားဖပီး သင်၏
ုတ်ခပန်ြေျေက်ကို သင်တန်းသားမျေား အတွးအတာဆင်ခြေင်ကကပါအစ။ “တတိယေြေျေက်ကအတာ့ ဒါက ပ
မသက်မသာ ခဖစ်ပါတယ်။ ဒါကို ပုံမှန်နဲ့ မတူပဲခပုလုပ်ရာမှာ နည်းနည်းအတာ့ေ

မပိုင်းမှာ

ူးေဆန်းခဖစ်အနတာ သင်တန်းသား

ေားလုံးက ြေံစားရပါတယ်။”

တာဝန်တဆာင်ရွက်ြျက်ကို ခြန်လည်အစီရင်ြံြါ


ဤေရာက ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မည်သည်ကို အဆာင်ရွက်ရမည်နည်း။



မည်သည့်လူ့ေဖွဲ့ေစည်းေမူေကျေင့်မျေားက ခမင့်တက်လာအသာ ဖန်လုံေိပ်ဓာတ်အငွ့မျေား
ေမျေားဆုံးလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟု

ုတ်လွှတ်မှုတွင်

င်ရသနည်း။

ိုေမှုေကျေင့်မျေားသည် လိုေပ်ပါသလား သို့မဟုတ် ေခြေားအသာနည်းလမ်းခဖင့် ခပုမူအဆာင်ရွက်ရန်



ခဖစ်နိုင်ပါသလား။

ရာသီဥတုကွင်းဆက်
အလ

ု

ဲတွင် ဖန်လုံေိမ်ဓာတ်အငွ့မျေား ဆက်လက်တိုးပွားမျေားခပားလာအနသည်။ ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် လူ့ေဖွဲ့

ေစည်းသည် စီးပွားအရးနှင့်လူဉီးအရတိုးပွားလာမှုတန
ို့ ှင့် ဆက်နွှယ်အသာေအလ့ေ
အကကာင့်ခဖစ်သည်။

ိုေအလ့ေ

မျေားသည်

မျေားကို ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်အစအသာ

ိုဓာတ်အငွ့မျေားကို ေဖမဲတိုးပွားအသာနှုန်းခဖင့်

ရာသီဉတုအခပာင်းလဲမှုနှုန်းကို အလျော့ကျေအစရန်ေတွက် ေအလ့ေ

ုတ်အပးလိမ့်မည်ခဖစ်သည်။

မျေားကို အခပာင်းလဲရမည်ခဖစ်သည်။ လက်ရှိေအလ့ေ

မျေားသည် မည်သို့ေန္တရာယ်ရှိသည်ခဖစ်အနပါအစ သို့မဟုတ် မည်သို့အဖာက်ခပန်သည်ခဖစ်အနပါအစ၊ ၎င်းေအလ့ေ
အခပာင်းလဲရန် မည်သည့်ေား

မျေားေား

ုတ်မှုကိုမဆို ဆန့်ကျေင်တိုက်ြေိုက်သည့် ေအရးပါအသာေဖွဲ့မျေားရှိလာမည် ခဖစ်သည်။

ရာသီဉတုအခပာင်းလဲမှုကို တိုက်ြေိုက်ရန် အောင်ခမင်အသာေား
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ုတ်မှုမျေားသည် စားသုံးမှုေအလ့ေ

သစ်မျေား၊ အနရာအဒသ

ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

ေအလ့ေ

ေသစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြေျေက်ေအလ့ေ

ဤသင်ြေန်းစာက ကျွန်ုပ်တ့ိ၏
ု ေအလ့ေ

သစ်မျေား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရန် လူ့ေဖွဲ့ေစည်း လိုေပ်လာမည်ခဖစ်သည်။

မျေား အခပာင်းလဲရန်ကကိုးပမ်းေား

ုတ်မှု၏ ေကျေုးဆက်
ိ
ေြေျေု့ကိ
ိ ု ကျွန်ုပ်တ့ိုေား

သတိအပးသည်။
စီစီအေနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဤသင်ြေန်းစာသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကာင်းအသာ နက်နက်နဲနဲသိခြေင်း အ
နှစ်ဘက်စလုံးေတွက်ဆိုလျှင် ေအ

ာက်ေပံ့ခပုအပးအနခြေင်းကဲ့သို့ပင် ေကျေုးြေံ
ိ စားအနရအသာကဏ္ဍမျေားလည်းပဲ စီစီအေ

နှင့် ဖန်တီးရယူဆက်သွယ်အနခြေင်းသည် တမူ
ေ

က်အဖါ်ခပပါ အဘး

ာက်ပံ့အပးသည်။

ူးခြေားအသာေမူေကျေင့် ခဖစ်အနဆဲပင် ခဖစ်သည်။

ို့အကကာင့်

ွက်ဆိုးကျေုးမျေ
ိ ား (မည်သို့ . . . ကိုမသိခြေင်း၊ ေမှားမျေားခပုလုပ်ခြေင်း . . .) ေား ဆက်ြေံရနိုင်သည်။
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ေဏ္ဏဝါပုစ္ဆာေအခဖရှာ သင်တန်းမျေား - သင်တန်းဆရာလက်စွဲ။ အနာက်ဆက်တဲွ

၆.ရ။ တဝငှစာရွက်စာတမ်း - ခဖစ်ရြ်လုြ်ငန်းမူတဘာင် (အဏ္ဏဝါစီစီတအ သင်တန်း)
တနာက်ြံ
လာမည့် အလ့ကျေင့်သင်တန်းတွင် သင်သည် ရာသီဉတုအခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းအြေါင်းစဉ်ေား

စူးစမ်းအလ့လာရန် ေြေွင့်ေလမ်းရရှိမည်ခဖစ်သည်။ သင်တန်းဖပီးဆုံးသွားအသာေြေါ သင်သည် 

ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု နှင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်
လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း ေအခြေြေံသအဘာတရားမျေားနှင့်

ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွားမည်။


ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ေဏ္ဏဝါဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုေတွက် အြေါင်းစဉ်
တစ်ြေေ
ု အနခဖင့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏သက်ဆိုင်မှုကိုး
နားလည်သအဘာအပါက်လာမည်။



ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း

ေတွက် အဂဟစနစ်ဝန်အဆာင်မှုမျေား၏ ေလားေလာရှိအသာ

ေြေျေန်ိ ေြေက်ေြေဲအကကာင့် သင်တန်းကာလ
ေတွင်း ေမှန်ေကန်ခဖစ်ရပ်တစ်ြေုြေျေင်း
စီတင
ို ်းကို အဆွးအနွးနိုင်မည် မဟုတ်အကကာင်း
အကျေးဇူးခပု၍ သတိခပုအစလိုပါသည်။
သင်တန်းဆရာက အရွးြေျေယ်ရမည်ခဖစ်သည်။
အောက်ပါစံမျေားကို ေသုံးခပုမည်ခဖစ်သည်။


ကဏ္ဍာကို နားလည်လာမည်။


ဘုံစိတ်ဝင်စားမှု၏ ခဖစ်နိုင်အသာ

ိြေိုက်ြေံရလွယမ
် ှု ြေွဲခြေမ်းစိပ်ခဖာ

အလ့လာဆန်းစစ်ခြေင်း၊ သင့်အလျော်အသာ လိုက်အလျောညီအ

ွ

ရှိအစခြေင်း အရွးြေျေယ်စရာမျေား/နည်းလမ်းမျေား၊ အစာင့်ကကပ်
ကကည့်ရှုခြေင်းနှင့် ေကဲခဖတ်ခြေင်း) ဟု အယဘူယျေေားခဖင့်
အြေါ်အနကကအသာနည်းကိုေသုံးခပု၍ ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်
လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းေား မည်သိအ
ု့ ပါင်းစပ်ရမည်ကို

သင်ယူနိုင်မည်။


ည်အဖာ်မှုကို အ

ဝင်အပါက်ကို အပးသည်။


အပးအသာ ေအခြေြေံသတင်းေြေျေက်
ေလက်သည် ေဖွဲ့လုါ်ငန်းေတွက်
လုံအလာက်သည်။

အရွးြေျေယ်အသာခဖစ်ရပ်မျေား၏ ခြေုံငုံသတ်မှတ်
ြေျေက်သည် ေမျေုးမျေ
ိ ုးိ ကွဲခပားခြေားနားသည်။
သင်တန်းသားမျေားေား သူတစ
ို့ ိတ်ဝင်စား

စီစီအေေတွက် ဝင်အပါက်မျေားေား သတ်မှတ်နိုင်ဖပီး
ေအကာင်ေ

ားအသာ

ေြေျေန်ိ တွင်း အဆွးအနွးရန်ေတွက်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက််မှုစီမံကိန်းအရးဆွဲရာတွင် ရာသီဥတုဒဏ်
ြေံနိုင်ခြေင်းြေျေဉ်းကပ်နည်း (

ေကကံခပုခဖစ်ရပ်သည် အပး

အသာ အြေါင်းစဉ်ကိုအတွ့ရန် ြေွင့်ခပုသည်။

ာက်ပံ့နိုင်မည်။

သင့်ေား ဆက်တက
ို ်သင်ယူခြေင်းယူနစ်မျေား(သင်ြေန်းစာမျေား)၌ ြေွဲခြေမ်းစိပ်ခဖာအလ့လာဆန်းစစ်ခြေင်းေဆင့်မျေားမှတဆင့်
လမ်းညွှန်အပးမည်ခဖစ်သည်။ အမာ်ဂျေူးမျေားခဖင့သ
် င်ယူခြေင်းကို ခဖစ်ရပ်အလ့လာမှုအပါ်တွင် ေအခြေြေံ

ားသည်။ သင်သည်

စိတ်ကူးယဉ် ဘြေူးလ်နိုင်ငံကို စူးစမ်းအလ့လာရလိမ့်မည်။ စိတ်ကူးယဉ်ခဖစ်ရပ်၏ အကျေးဇူးအကကာင့် လူတိုင်း လွယက
် ူစွာ
ပတ်သက်နိုင်ဖပီး တူညီအသာေသိပညာဗဟုသုတ ရှန
ိ ိုင်ကကသည်။ သင့်ေဖွဲ့ေစည်း၏ စိတ်ဝင်စားမှု၊ ေကျေုးစီ
ိ းပွား
သို့မဟုတ် သင့် ေလုပ်ရှင်၏ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အြေါင်းစဉ်ေအပါ် တကိုယ်အရေခမင် စသည်ခဖင့်၊ လက်အတွ့ဘဝ
ေအကကာင်းေြေျေက်မျေားေားခဖင့် စိတရ
် ပ
ှု အ
်

ွးအနအစခြေင်းမရှိဘဲ ြေွဲခြေမ်းစိပ်ခဖာအလ့လာဆန်းစစ်ခြေင်းေဆင့်မျေားေအပါ်တွင်

ောရုံစိုက်နိုင်မည်ခဖစ်သည်။

သင်ယခူ ြင်းအလွှဲအတခြာင်း
အလ့လာသင်ယူြေဲ့ရအသာ သင်ြေန်းစာမျေားေား သင်၏လက်အတွ့ဘဝသိ့ု လွှဲအခပာင်းခြေင်းေား ပံ့ပိုးဦးအဆာင်ရန်ေတွက်
သင်တန်းသားမျေားကအပးအသာ အရွးြေျေယ်

ားသည့်လက်အတွ့ခဖစ်ရပ်မျေားကို လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ရန် ေြေွင့်ေလမ်းေား

ရရှမ
ိ ည်ခဖစ်သည်။ “ခဖစ်ရပ်အပးသူ” ဟု အယဘူယျေ ေအြေါ်ြေံရသူခဖစ်သခဖင့် သင့်တွင် သင်၏လုပ်ငန်းြေွင်နှင့် တိုက်ရိုက်
ဆက်စပ်အနသည့် ခဖစ်ရပ်အပါ်တွင် လုပ်ကိုင်အဆာင်ရွက်ရန်
ကာလေတွင်းတွင် သင်သည် သင်အပး
ညီအ

ူးခြေားအသာေြေွင့်ေလမ်း ရှိသည်။ အလ့ကျေင့်အရးေပိုင်း

ားအသာ ေြေျေက်ေလက်အပါ်ေအခြေြေံ၍ ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်အလျော

ွရှိအစခြေင်းေား သင်၏ခဖစ်ရပ်ေတွင်းသို့ မည်သို့အပါ်င်းစပ်နိုင်သည့်ေအပါ် ခဖစ်နိုင်အခြေရှိသည့် ဝင်အပါက်မျေား၏
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ရှင်းလင်းအသာရုပ်ပုံတစ်ြေုကိုရရှိရန် သင့်ေား ကူညီအပးမည့် (ေဆင့်တူြေျေင်း ေကကံအပးခြေင်းနည်း) ေတွဲလိုက်အမးြေွန်း
မျေားကို လုပ်အဖာ်ကိုင်ဖက်မျေားနှင့်ေတူ အဆွးအနွးရမည်ခဖစ်သည်။

မည်သို့ လက်တတွ့ခဖစ်ရြ်တ

ာက်ြံ့တြးမည်နည်း

လက်အတွ့ခဖစ်ရပ်ဥပမာအဆွးအနွးရာတွင် “ခဖစ်ရပ်အပးသူမျေား” က အ

ာက်ပံ့အသာ သက်ဆိုင်ရာသတင်းေြေျေက်ေလက်

ခပည့်စုံအသာေအခြေြေံ လိုေပ်သည်။ ေကယ်၍ သင်သည် အလ့ကျေင့်အရးေပိုင်းကာလေတွက် လက်အတွ့ခဖစ်ရပ်တစ်ြေု
အ

ာက်ပံ့အပးရန် စိတ်ဝင်စားပါလျှင် အကျေးဇူးခပု၍ အောက်ပါတို့ကို ခပုလုပ်ပါ -

သက်ဆိုင်ရာတြါင်းစဉ်တစ်ြုကို တရွးြျယ်ြါ 

ခဖစ်ရပ်သည် စီမကိန်းတစ်ြေု၊ မဟာဗျေူဟာတစ်ြေု သို့မဟုတ် ေစီေစဉ်တစ်ြေု၊ မူဝါဒတစ်ြေု . . . ခဖစ်နိုင်သည်။
စီမံကိန်းတစ်ြေု/ ေစီေစဉ်တစ်ြေု/ မူဝါဒတစ်ြေု၏ ေလှည့်ေအခပာင်းေြေျေန်ိ (ခပန်လည်စစ်အဆးခြေင်း၊ ေဆင့်
ေသစ်တစ်ြေု၏ေစ . . . ) ၌ ရာသီဥတုဒဏ်ြေံနိုင်ခြေင်းအြေါင်းစဉ်သည် ေအကာင်းဆုးံ ေသုံးခပုမှုခဖစ်သည်ကို
အကျေးဇူးခပု၍

ည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ရာသီဥတုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်း စီမံကိန်း၊ မဟာဗျေူဟာ သို့မဟုတ်

ေစီေစဉ်တိုက
့ ို မအရွးြေျေယ်ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တ့ိသ
ု ည် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုသက်အရာက်မှုမျေားအကကာင့်

ိြေိုက်

ြေံရနိုင်သည့် ကမ်းရိုးတန်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု စီမံကိန်း၊ မဟာဗျေူဟာ သို့မဟုတ် ေစီေစဉ်တို့ေား ခပန်လည်ဆန်းစစ်
လိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်အလျောညီအ

ွရှိအစခြေင်းသည် ၎င်း၏ ရည်မှန်းြေျေက်

မခဖစ်အသးပါ။


သင်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အသာခဖစ်ရပ်ကို အရွးြေျေယ်ပါ။ ခဖစ်ရပ်ေား အဆွးအနွးရာတွင် အလးနက်အသာစိတ်ဝင်စားမှု
ရှိပါ (ဥပမာ - ေဘယ်အကကာင့်ဆိုအသာ် သင်သည် ၎င်းခဖစ်ရပ်ကို လက်ရှိ ကိုင်တွယ်အခဖရှင်းအနရအသာအကကာင့်
ခဖစ်သည်)

မှန်ကန်တသာသတင်းအြျက်အလက်အဆင့်ကိုတင်ခြြါ 

သင်တင်ခပအသာ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားသည် လုံအလာက်စွာတိကျေသင့်သည်။ သို့အသာ်၊ အပး
ေြေျေန်ိ ေတွင်း အရွးြေျေယ်

ားအသာ

ားအသာအမးြေွန်းမျေားေားအဆွးအနွးရန် လုံးဝလိုေပ်အသာ ေအသးစိတ်နိုင်သမျှ

ေအသးစိတ် ခဖစ်သင့်သည်။


အောက်အဖါ်ခပပါ ဇယားကွက် ၁ တွင်ရှိ အမးြေွန်းမျေားက သတင်းေြေျေက်ေလက်စုအဆာင်းခြေင်းကို လမ်းညွှန်
အပးသည်။



သင်၏လုပ်အဖာ်ကိုင်ဖက်မျေားသည် ေကကံအပးပုဂ္ဂိုလ်အကာင်းမျေားခဖစ်ကကရန်ေတွက် စာသားမျေားကို
အကျေညက်ရန် လိုေပ်မည်ခဖစ်၍ စာသားသည် စာမျေက်နှာ ၅ မျေက်နှာ

က် မပိုသင့်ပါ။ ေရင်းေခမစ်ပုဂ္ဂိုလ်

ခဖစ်အသာသင်သည်၊ မည့်သူပင်ခဖစ်အစကာမူ လုပ်ငန်းေဖွဲ့၏ေစိတ်ေပိုင်းခဖစ်အနမည်ခဖစ်ဖပီး အတာင်းဆိုမှုေရ
သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားကို

ဇယားကွက် ၁

ပ်မံခဖည့်စွက်အပးနိုင်ပါသည်။

လိုအြ်တသာခဖစ်ရြ်သတင်းအြျက်အလက်

အကျေးဇူးခပု၍ အောက်ပါသတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားကို လွှဲအခပာင်းအပးပါ (ေမျေားဆုးံ ၂မျေက်နှာ) ၁။ ေအ

ွအ

ွေအနေ

ား

၁.၁. မည်သည်နှင့်ပတ်သက်အသာခဖစ်ရပ်နည်း - အြေါင်းစဉ်၊ သက်ဆိုင်ရာအဒသ(မျေား)၊ သက်ဆိုင်ရာေပိုင်းကဏ္ဍ(မျေား)
၁.၂. ပဏာမအခြေလှမ်း၏ ဖွံ့ဖဖိုးမှုရည်မှန်းြေျေက်သည် ေဘယ်နည်း။ (စီစဉ်

ားအသာ) အဆာင်ရွက်ြေျေက်မျေား နှင့်

ရည်ရွယ်ြေျေက်မျေားသည် မည်သည်တ့ခို ဖစ်သနည်း။
၁.၃. ေဓိကပါဝင်အသာဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားမှာ မည်သတ
ူ ခို့ ဖစ်ကကသနည်း၊ မည်သူက ဆုံးခဖတ်ြေျေက်ြေျေသနည်း။
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၂. ခဖစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်အသာ လက်ရှိေအခြေေအနအဖာ်ခပြေျေက်
၂.၁. မည်သည်တ့ိုသည် ခဖစ်ရပ်၏ေအခြေေအနတွင် စဉ်ဆက်မခပတ်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မေ
ှု ား အ

ာက်ပံ့အပးအနသည့်

ေအကကာင်းေရာေအခြေေအနမျေား (မူဝါဒ/ဥပအဒအရးရာ/ဖွဲ့စည်းတည်အဆာက်ပုံဆိုင်ရာ/ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာ)
ခဖစ်ကကသနည်း။
၂.၂. ခဖစ်ရပ်၏ေအခြေေအနတွင် အရရှည်တည်တန
ံ့ ိုင်အသာဖွံ့ဖဖိုးမှုေတွက် ေဓိကစိန်အြေါ်မှုမျေားမှာ မည်သည်တ့ို
ခဖစ်ကကသနည်း။
၃. ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု
၃.၁. အဒသ၏ လက်ရှိရာသီဥတု ဝိအသသလက္ခဏာမျေားမှာ မည်သည်တ့ိုခဖစ်သနည်း(ရာသီဥတုပုံစံ)။
၃.၂. ခဖစ်ရပ်အဒသေတွက် အတွ့ကကုံြေဲ့ရဖပီးသည့် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုမျေားဆိုင်ရာ သတင်းေြေျေက်ေလက်။
၃.၃. ေကယ်၍ ရနိုင်ပါက၊ ခဖစ်ရပ်အဒသေတွက် ပုံအဖါ်

ုတ်

ားအသာ (ေနာဂတ်) ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုမျေား

ဆိုင်ရာ သတင်းေြေျေက်ေလက်
၃.၄. ခဖစ်ရပ်ေအပါ် အတွ့ကကုံဖပီး နှင့် ခဖစ်နိုင်အခြေရှိအသာ ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုမျေား၏ ေနာဂတ်သက်အရာက်မှုမျေား။

!!! ခဖစ်ရပ်အပးသူမျေား၏ သတင်းေြေျေက်ေလက်ေတွက်သာ - သင်တန်းမတိုင်မီ မခဖည့်သွင်းရ!!!
အောက်ပါအမးြေွန်းေစုေစည်းက ခဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေတွင်း ခဖစ်နိုင်အခြေရှိအသာအဆွးအနွးမှုအြေါင်းစဉ်မျေား ေတွင်းသို့
နက်နက်နဲနဲ သတင်းကိုအပးသည်။ သင်တန်းဆရာမျေားက အလ့ကျေင့်သင်တန်း၏ ရည်မှန်းြေျေက်မျေားေရ အမးြေွန်းမျေား
အရွးြေျေယ်ခြေင်းကို ေကကံအပးကကလိမ့်မည်။

ခဖစ်ရပ်ေအပါ် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏ လွှမ်းမိုးမှု 

ခဖစ်ရပ်၏ ရည်မှန်းြေျေက်မျေား သို့မဟုတ် ေကျေုးြေံ
ိ စားြေွင့်ရှိသူမျေားသည် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏
ဖြေိမ်းအခြောက်ြေအ
ံ နရသလား။ ရှြေ
ိ ဲ့လျှင် မည်သို့နည်း။



ခဖစ်ရပ် (သတ်မှတ်ေဖွဲ့၊ ရည်မှန်းြေျေက်မျေား နှင့် အဆာင်ရွက်ြေျေက်မျေား) သည် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုမှ ေကျေုးခဖစ်
ိ
ွန်းနိုင်သလား။ ေကယ်၍ ေကျေုးခဖစ်
ိ



ွန်းနိုင်လျှင် မည်သို့နည်း။

မည်သည့်ေဆင့်မျေား/ဆုံးခဖတ်ြေျေက်မျေား ခပုလုပ်ြေျေမှတ်ရန် လိုေပ်အသာ သတင်းေြေျေက်ေလက်မျေားသည်
ေဘယ်နည်း။

ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှုရှိအနအသာ်လည်း ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းြေျေက်ကို အသြေျောအစရန်ဝင်အပါက်မျေား 

ခဖစ်ရပ်ေအပါ်တွင် ရာသီဥတုအခပာင်းလဲမှု၏ ဆိုးကျေုးသက်
ိ
အရာက်မှုမျေားေား အရှာင်ရှားရန် နှင့်/သို့မဟုတ်
ေကျေုးြေံ
ိ စားြေွင့်ရှိသူမျေား၏

ိြေိုက်ြေံရလွယမ
် ှုေား အလျော့ြေျေရန် မည်သည့် အဆာင်ရွက်ြေျေက်မျေားက

ိအရာက်မှုရှိမည်နည်း။ (လိုက်အလျောညီအ


သက်ဆိုင်ရာ လိုက်အလျေညီအ

ွရှိအစခြေင်းအရွးြေျေယ်စရာမျေား)

ွရှိအစခြေင်းနည်းလမ်းမျေားေား မဟာဗျေူဟာကျေကျေ အရွးြေျေယ်ရန်

မည်သည့်စံနှုန်းမျေားကို ေသုံးခပုနိုင်သနည်း။


မည်သည်တ့ိုသည် လက်အတွ့ေကကံခပုြေျေက်မျေား၏ သွယ်ဝိုက်အဖါ်ခပ

ားအသာေရာမျေား ခဖစ်ကကသနည်း။ (ေြေျေန်ိ ၊

သတင်းေြေျေက်ေလက်၊ ကုန်ကျေစရိတ်၊ . . . )


မည်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားနှင့် သက်ဆိုင်ဖပီး၊ မည်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားက
ပါဝင်အဆာင်ရွက်ရန် လိုသနည်း(ကဏ္ဍာေားလုံးတွင်)။



ခဖစ်ရပ်အပးသူ၏လုပ်ငန်းေအပါ် ြေိုင်မာအသာသွယ်ဝိုက်အဖါ်ခပခြေင်းမျေားသည် ေဘယ်နည်း။

219

