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International IDEA မွ ဤသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္၍ ျပဳစုေရးဆြဲၿပီး 
ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
Kara Wong အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ STEP စီမံကိန္း၏ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကေသာ စေကာ္လာအင္စတီက်ဳႏွင့္ ပညာအင္စတီက်ဳတို႔အား ၎တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ 
မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေသးစိတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၾကေသာ 
ဦးသူရေဇာ္၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ေမာ္၊ ေဒၚစုလဲ့ႏိုင္၊ ဦးေဇယ်ာလင္း၊ ဦးဉာဏ္လင္းေအာင္၊ ေဒၚသန္းအိႏြယ္၊ 
ေဒၚေအးျမတ္ေက်ာ္၊ ေဒၚပိုးျဖဴဇင္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါ 
သည္။ ဤစီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဦးေတဇာမ်ိဳးဝင္းႏွင့္ Shana Kaiser တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ 
အပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Lisa Hagman ႏွင့္ International IDEA မွ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤထုတ္ေဝေရးျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ STEP Democracy စီမံကိန္းအား 
ရန္ပုံေငြကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ ဥေရာပသမဂၢအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 



ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 
အစီအစဥ္ (STEP Democracy - ေရွ႕သို႔ျမန္မာ) သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာ့ 
ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းနွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕ (၉) ဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕သို႔ျမန္မာ (STEP Democracy) အစီအစဥ္သည္    
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ား၊ ပထမဆုံးအႀကိမ္မဲေပးမည့္သူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားကို ဒီမိုကရက္တစ္အခန္းက႑နွင့္ တာဝန္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တို႔တြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး၊ သမာသမတ္က်ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္ 
သည္ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္စားျပဳမႈနည္းေနေသာ 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေပၚထြန္းေစေရးအတြက္လည္း ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည္။
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စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔နီတိသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ International IDEA မွ Scholar Institute နွင့္ 
Paññā Institute တို႔ျဖင့္ပူးေပါင္း၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ ဆရာမွတ္စုမ်ားပါဝင္ၿပီး 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ သင္႐ိုးစာအုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားအတြက္လည္းသင္ၾကားေရးတြင္ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ လူငယ္မ်ားကိုဒီမိုကရက္တစ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
တန္ဖုိးမ်ားကုိမိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ကို ၄၅ မိနစ္ၾကာသင္ခန္းစာ ၁၂ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မိတ္ဆက္သင္ခန္းစာတစ္ခု၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ေခါင္းစဥ္သင္ခန္းစာ ကုိးခုႏွင့္ ေရွ႕ပုိင္းသင္ၾကားခ်ိန္မ်ားမွသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပန္လည္မွတ္မိေစရန္  ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
ႏွစ္ခန္းပါဝင္သည္။ သင္ၾကားခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စီသည္ သေဘာတရားမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကိုအေျခခံဆင့္ကဲ ေရးဆြဲထား 
ေသာေၾကာင့္ ဆရာအေနျဖင့္သင္ၾကားခ်ိန္မ်ားကို အစဥ္လိုက္အတိုင္း သင္ၾကားရန္ရည္႐ြယ္သည္။

သင္ၾကားခ်ိန္တစ္ခုစီေအာက္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အပိုင္းငါးပိုင္းပါဝင္သည္။

 အဖြင့္
 ေက်ာင္းသားမ်ားအား လကရ္ွအိသိႏငွ့ ္အေတြ႕အႀကဳမံ်ားကိ ုျပနလ္ညစ္ဥ္းစားေတြးေတာေစကာ 

ေဆြးေႏြးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တြန္းအားေပးသည္။

 
တင္ျပခ်က္

  ျပည္သူ႔နီတိဗဟုသတမ်ား တိုးပြားလာေစရန္အဓိကထားလ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္ 
မ်ား၊ သေဘာတရားႏွင့္ စကားလုံးအသစ္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။

 
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

  ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္သေဘာတရားအသစ္မ်ား အသံုးျပဳတတ္လာ 
ေစရန္ႏွင့္အဓိကက်ေသာ ျပည္သူ႔နီတိစြမ္းရည္မ်ား လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းကုိ ကူညီေပးသည္။

 
ေဆြးေႏြးျခင္း

 ဤစာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ သေဘာတရားႏွင့္အေတြးအေခၚမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ 
ဘဝႏွင့္ဆက္စပ္ကာ၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းကို ေစ့ေဆာ္ေပးသည္။

 ခက္ဆစ္(ေဝါဟာရ)
 သင္ခန္းစာအတြင္း အသုံးျပဳထားသည့္ အေရးပါေသာစကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆိုခ်က္အျပည့္အစုံ ပါဝင္သည္။
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ဆရာလက္စြဲတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပုိမို ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည့္ေနရာ၊ က်ယ္ဝန္းေသာစာသင္ခန္းမ်ားအတြက္ 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုသင္ၾကားရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

ဤစာအုပ္သည္ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ပါဝင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားနည္းကိုအသုံးျပဳထားသည္။ ေက်ာင္းသား 
ကုိယ္တုိင္ပါဝင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားနည္းသည္ သင္ယူျခင္းအေတြ႕အႀကဳံတြင္  (ဆရာအားဗဟုိမျပဳဘဲ) ေက်ာင္းသား 
အားဗဟိုျပဳကာ သင္ၾကားသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားနည္းသည္  "အေျဖမွန္" 
ရရိွရန္အာ႐ံုစုိက္ျခင္းထက္ အျပဳအမူႏွင့္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈကုိဦးတည္ေစေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အေလးထားသည္။ ေလ့လာရရွိေသာစြမ္းရည္အသစ္မ်ားကို ေက်ာင္းသား၏ ေန႔စဥ္ 
ဘဝတြင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ျခင္းကုိ အားေပးသည္။ ဤနည္းျဖင့္အသိပညာႏွင့္ စြမ္းရည္အသစ္မ်ား တိုးတက္လာေစ 
ရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည္။

ဤစာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနက်ပုံစံထက္ ပို၍တက္ႂကြေသာ 
အခန္းက႑မွပါဝင္ေစရန္ စိန္ေခၚမွဳတစ္ခု ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ဤသင္ခန္းစာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူဖူးသည့္ 
အျခားသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ျခားနားသည္ကုိရွင္းျပၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားပုိမုိပါဝင္လာေစရန္ အားေပးပါ။ သင္ခန္းစာ 
အစတြင္ သင္လုိခ်င္ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆုိပါ။ ေက်ာင္းသားအားလံုးပါဝင္ခြင့္ရ၊ ေလးစားခံ 
ရၿပီး ႐ိုးသားစြာေျပာဆိုရန္ လုံၿခဳံသည္ဟုခံစားရေစမည့္ ယုံၾကည္ပြင့္လင္းသည့္ သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီး 
ကာ ထိန္းသိမ္းပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ ဤသင္႐ိုးအတြက္ သယ္ယူမႈပန္းတိုင္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အသိ ကြၽမ္းက်င္မႈ တန္ဖိုးမ်ား

ဤသင္ခန္းစာမ်ားၿပီးဆုံးေသာ
အခါေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ
သင္၏နားလည္မႈသည္တုိးတက္လာ
မည္ျဖစ္သည္။
• ဒီမိုကေရစီအေတြးအေခၚ
• အမွတ္သ႐ုပ္၏အေရးပါမႈ
• မတူကြဲျပားမွဳမ်ား စံုလင္စြာရွိေနမွဳ 

အယူအဆ
• ပဋိပကၡႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈ ျခားနား 

ခ်က္
• ဒီမိုကေရစနစ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ခ်ျခင္း၏အခန္းက႑
• တုိက္႐ုိက္ႏွင့္သြယ္ဝုိက္ဒီမုိ ကေရစီ 

ျခားနားခ်က္

ဤသင္ခန္းစာမ်ား ၿပီးဆုံးေသာ 
အခါ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား 
တြင ္သင၏္စြမ္းရညမ္်ားတိုးတကလ္ာ 
မည္ ျဖစ္သည္။
• လက္ရွိကိုယ္ပိုင္ ဗဟုသုတမ်ား 

ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ျခင္း
• သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကိုပုံေဖာ္၊ 

ထုတ္ေဖာ္ျပသၿပီး အေၾကာင္း 
အက်ိဳးရွင္းျပျခင္း

• အျခား ေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း 
မ်ားကို နားေထာင္ကာ စဥ္းစား 
ျခင္း

• အုပ္စုငယ္၊ အုပ္စုႀကီးေဆြးေႏြးပြဲ 
အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ျခင္း

ဤသင္ခန္းစာမ်ား ၿပီးဆုံးေသာ 
အခါ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကို သင္သိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
• "ျပည္သူမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္မႈ" အေတြး 

အေခၚ
• "သင္ဘယ္သူလဲ" ျဖစ္ေပၚလာေစ 

သည့္ အမွတ္သ႐ုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳ း
• အမ်ိဳးအစားစံုလင္မႈ၏ တန္ဖုိး
• ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ေစသည့္အရည္ အေသြးမ်ား
• ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ၏ အေရးႀကီးပံု
• ဒီမုိကေရစီနည္းက် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျခင္း၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ား
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အသိ ကြၽမ္းက်င္မႈ တန္ဖိုးမ်ား

• ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္၏ 
တာဝန္

• ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အသုံးဝင္မႈ
• တန္းတူညီမွ်မႈ၏ အေရးႀကီးပုံ
• အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရား 

ဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ား
• ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အေတြးအေခၚ
• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္ရႏိုင္မႈ၏ အေရး 
ႀကီးပုံ

• ေကာလဟာလမ်ား၏ ျဖစ္လာႏိုင္ 
ေသာ အႏၲရာယ္

• ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လူငယ္မ်ား 
၏ အခန္းက႑

• ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္
လႈပ္ရွားေနသည့္နည္းလမ္းမ်ား

• ေမးခြန္းမ်ားစဥ္းစား ပုံေဖာ္ကာ 
ေမးျမန္းျခင္း

• ျဖစ္တန္ေခ်နည္းလမ္း အသြယ္ 
သြယ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ဂ႐ုတစိုက္ စဥ္းစားၿပီး အခ်က္ 
အလက္ေပၚအေျခခံသည့္ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

• မတူညီေသာအေတြး အေခၚမ်ား 
ကို ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ျခင္း

• သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
သုံးသပ္ျခင္း

• အေတြးအေခၚမ်ားကို စိတ္ကူး 
ေတြးေတာ ေဖာ္ျပျခင္း

• ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ားကို ေရးသား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• သင္၏ "တန္ဖိုးထားမႈ" ႏွင့္ ဘာ 
ေၾကာင့္ဒါေတြက သင့္အတြက္ 
အေရးပါသလဲ

• လူမႈအဝန္းအဝိုင္း ဖယ္ထုတ္ျခင္း 
၏ အႏၲရာယ္မ်ား

• သင့္ အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ႏွင့္ 
ဝတၱရားမ်ား

• လူ႔အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚ
• သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသံုး 

သပ္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံ
• သင့္ရပ္႐ြာအတြင္း ပါဝင္လႈပ္ရွား 

ရန္ နည္းလမ္းမ်ား
• သင္ေနထိုင္လိုသည့္ ရပ္႐ြာလူထု 

အမ်ိဳးအစား
• သင့္ရပ္႐ြာအတြင္း သင္ပါဝင္လို 

သည့္ အခန္းက႑





(၁) ဤပံုသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သနည္း။

(၂) ပံုကိုၾကည့္ေသာအခါ မည္သို႔ခံစားရသနည္း။

(၃) အနုပညာရွင္သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ျပရန္ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သနည္း။

Photo: The Irrawaddy



A Show of Hands 
ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ထိန္လင္းသည္  ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု 

သံသယရွိမႈျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အထိ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းမက်ခင္ ကာလမ်ားတြင္ 
ထိန္လင္းသည္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ျပသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ 
လည္း  အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သ႐ုပ္ေဖာ္အႏုပညာမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စီးကရက္၊ 
ဆပ္ျပာခြက္၊ အက်ဥ္းသားဝတ္စံုကဲ့သုိ႔ေသာ ရႏိုင္သမွ်ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ၎၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 
အေျခခံ၍ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ အနုပညာပစၥည္းမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ 

ေထာင္မွလြတ္ျပီးေနာက္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္  ထိန္လင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ခြာျပီး လန္ဒန္တြင္ 
ေနထုိငခ္ဲသ့ည။္ ႏိငုင္ံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားေပၚေပါက္ျပီး ၂ဝ၁၂  ခုႏစွတ္ြင ္ျပနလ္ည္ေရာကရ္ွလိာခဲသ့ည။္ 

၂ဝ၁၃ ခုနွစ္တြင္ ‘A Show of Hands’ အစီအစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပလက္စတာျဖင့္ 
ရာခ်ီေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ လက္ပံုစံမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ တင္ဆက္ျပသျခင္း 
ျဖစ္သည္။ လက္တစ္ခုျခင္းစီတြင္ တစ္ဦီးခ်င္းစီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိျပီး ဗီဒီယိုအင္တာဗ်ဴး 
တခ်ိဳ႕လည္းပါရွိသည္။ ဤနည္းျဖင့္ A Show of Hands သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ခရီးရွည္ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကုိလက္ေထာင္၍ ေရတြက္နိုင္ေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ 

ထိန္လင္းမွ ‘A Show of Hands’ သည္ အေတြးအေခၚ အသိပညာကိုျပသေသာ အႏုပညာျဖစ္ျပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲကာလကို ေတြးၾကည့္နိုင္ရန္ တင္ဆက္ျပသေသာ အနုပညာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာ့လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ရိွေသာသူမ်ားကုိ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ 
နားလည္ေအာင္ျပသမႈမရွိသည့္ ေခတ္ေဟာင္းပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။

Sources:

Malinowski, Emily ‘A Show of Hands for Burma’s Former Political Prisoners’ <https://
www.irrawaddy.com/features/show-hands-burmas-former-political-prisoners.html>, 
accessed 17 June 2019

Albert-Knox Art Gallery, Htein Lin: A Show of Hands, <https://www.albrightknox.org/
art/exhibitions/htein-lin-show-hands>, accessed 17 June 2019
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ဒီမိုကေရစီလို႔ ေတြးမိတဲ့အခါ ဘယ္စကားလံုးေတြကို ေတြးမိပါသလဲ။ ေအာက္ပါစိတ္ကူးေျမပံု (mind map) ကို 
ျဖည့္ပါ။ 

ဒီမိုကေရစီ

ဒီမိုကေရစီသည္ ဂရိဘာသာစကား "ျပည္သူမ်ား" ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ "ဒီမို" ႏွင့္ "အုပ္ခ်ဳပ္မႈ"ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ 
"ကရာတို" တို႔မွဆင္းသက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီဟူသည္ "ျပည္သူမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ" ဟု အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္၍ 
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ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ ျပည္သူမ်ားက၎တို႔၏လူမႈဘဝအား စီမံခန႔္ခြဲသည့္အေနအထားအေပၚ သက္ေရာက္ 
ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိုးရပုံစံမ်ားကိုရည္ၫြန္းသည္။

ဤသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကသေဘာတရား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ ဤသင္ခန္းစာ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ အေရးႀကီး 
ေသာ အသိ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္တန္ဖိုးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႔ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာတစ္ခုစီတြင္ သင္သိထားသည္ 
မ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားေတြးေတာရန္ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းစဥ္းစားရန္အားေပးသည့္ "အဖြင့္"၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသစ္မ်ား၊ သေဘာတရားႏွင့္ စကားလုံးအသစ္မ်ားကိုတင္ျပထားသည့္ "တင္ျပခ်က"္၊ စြမ္းရည္အသစ္မ်ားကို ေလ့ 
က်င့္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည့္ "ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား" ႏွင့္ သင္ခန္းစာအတြင္းမွအေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ားကို သင့္ရပ္႐ြာ 
ႏွင့္ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ကူညီေပးသည့္ "ေဆြးေႏြးျခင္း" ဟူ၍အပိုင္းလိုက္ပါဝင္ပါသည္။

ေလ့က်င့္ခန္း - ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း သင္ဘာသိခ်င္ပါသလဲ။ ေအာက္ပါဇယားကို ျဖည့္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္ သိခ်င္ေသာအရာ

ဒီမိုကေရစ ီ - ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔၏လူမႈဘဝအား စီမံခန႔္ခြဲသည့္အေနအထားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိုးရပုံစံမ်ား။

သင္ခန္းစာ ၁ - ေဝါဟာရ
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မိနစ္ ၂ဝ

ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုအေတြ႔အၾကံဳရေစရန ္အေျခခထံားေသာကစားနည္းတစခ္ုျဖင္ ့ဒမီိကုေရစ၏ီသေဘာတရားကိ ု
မိတ္ဆက္ေပးပါ။ 

• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာကစားနည္း နည္းလမ္းမ်ားကိုေလ့လာပါ။ 
• ရရွိႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေနရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ကစားနည္းတစ္ခုကို 

ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
• လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုစုပါ။
• လုိအပ္ပါက စာသင္ခန္းကိုေနရာရေစရန္ ရွင္းလင္းပါ။ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (မ်က္မျမင္စတုရန္း)

ႀကိဳးအား အဝုိင္းျဖစ္ေအာင္ခ်ည္ပါ။ ပါဝင္သူမ်ားအားမ်က္စိပိတ္ထားျပီး အဝုိင္းပုံစံအေနအထားမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးအား
အားလုံးကုိင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးအားမျမင္ရဘဲ ပါဝင္သူမ်ားသည္ႀကိဳးအား မလြတ္ခ်ဘဲစတုရန္းပုံစံ ေဖာ္ရမည္ 
(အခ်င္းခ်င္း လက္ေမာင္းကုိင္၍ ေရြ႕နုိင္သည္)။ ၎တို႔စတုရန္းပံုျဖစ္ျပီဟု ထင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးအားျပန္ခ်ျပီး 
မ်က္စိမ်ားဖြင့္ကာ မိမိတုိ႔ခန္႔မွန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ႀကိဳးအား စတုရန္းပုံ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးရမည္။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (ၾကယ္တပြင့္ျပဳလုပ္ျခင္း)

မ်က္မျမင္စတုန္ရန္းနွင့္ ပံုစံတူသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အမွတ္ ၅ မွတ္ပါသည့္ ၾကယ္ပံုစံျပဳလုပ္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ၾကယ္ပံုစံအား စာရြက္ေပၚတြင္ဆြဲျပီး စက္ဝိုင္း၏အလယ္တြင္ ခ်ထားပါ။ ဤကစားနည္းသည္ 
ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈေပးႏိုင္မည့္ေခါင္းေဆာင္ ထြက္ေပၚလာဖို႔လိုအပ္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ မ်က္စိ
ပိတ္ထားျပီးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခက္ခဲေနပါက မ်က္စိဖြင့္ခိုင္းျပီးလည္း ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ဂ (မီးရထား သုိ႔မဟုတ္ ေျမြ)

သင္တန္းသားမ်ားအား အဖြြဲ ့ဝင္ ၅ ဦးမွ ၇ ဦးပါေသာ အဖြဲ ့ဖြဲ ့ေစပါ။ တန္းစီခုိင္းပါ၊ လက္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏အေရွ႕ရွိ 
အဖြဲ႕ဝင္ပုခုံးအား ကုိင္ထားရမည္။ အတန္းတုိင္းသည္ ေနာက္ဆုံးလူမွလြဲျပီး အားလုံးမ်က္စိမွိတ္ထားရမည္။ ေနာက္ဆုံး 
လူသည္ ေရွ႕လူပုခုံးအားတုိ႔ျပီး အခန္းတြင္းသြားလာရန္လမ္းညႊန္ရမည္။ အတုိ႔ခံရသည့္လူသည္လည္း မိမိ၏ေရွ႕လူ၏ 
ပုခုံး ျပန္လည္ထိေတြ႕အခ်က္ျပရမည္။ ထုိအတုိင္းအဖြဲ႕၏ ေရွ႕ဆံုးလူထိေရာက္ေအာင္ အခ်က္ျပလမ္းညြန္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆုံးမွလူသည္ ၾကမ္းျပင္တြင္ရွိေနေသာ ပစၥည္းမ်ားအားေကာက္ျပီး အခန္းတစ္ေနရာရွိ သတ္မွတ္ထား 
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၁။ "ဒီမိုကေရစီ" ဟု သင္ပုန္းေပၚတြင္ ေရးခ်လိုက္ပါ။
၂။  ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားလုံးကိုၾကားလွ်င္ မည္သည့္စကားလုံးမ်ားစဥ္းစားမိသလဲဟု ေက်ာင္းသားမ်ားကို 

ေမးပါ။

၁ဝ မိနစ္

ေသာပုံးတြင္ သြားေရာက္ထည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေရွ႕ဆုံးမွလူသည္ ပုံးထဲသုိ႔တစ္ခါထည့္ျပီးသည္နွင့္ မ်က္စိဖြင့္ျပီး 
အေနာက္သုိ႔ျပန္လည္သြားရပ္ ပုခုံးပုတ္လမ္းညြန္ျခင္းတာဝန္ကုိ လႊဲယူရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္မ်က္စိဖြင့္ျပီး လမ္းညြန္ 
သည့္လူသည္ မိမိေရွ႕ဆုံးမွလူေနာက္သုိ႔ျပန္လာရပ္လွ်င္ မ်က္စိပိတ္ထားရေပမည္။ ထုိအတုိင္း ၾကမ္းျပင္ရွိပစၥည္းမ်ား 
အားလုံး ေကာက္ျပီးသည္အထိသြားပါ။ ပါဝင္သူသင္တန္းသားမ်ားအား အခ်က္ျပဆက္သြယ္မႈစနစ္ ဖန္တီးနိင္ရန္ 
ေဆြးေႏြးခ်ိန္ေပးပါ။ ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ကစားသည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူမွစကားမေျပာရေတာ့ပါ။ အားလုံးသည္ 
ဆိတ္ျငိမ္စြာကစားရမည္။

ကစားနည္းကို ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အနွစ္ခ်ဳပ္ပါ။ 

• ဘယ္လိုအေတြ႔အႀကံဳ ရခဲ့သလဲ။ ဤကစားနည္းကိုကစားျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုခံစားခဲ့ရသလဲ။
• သင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသလား။
• သင္ ဘယ္လိုနည္းဗ်ဴဟာေတြ အသံုးျပဳခဲ့သလဲ။ ဘယ္နည္းလမ္းမ်ားကေအာင္ျမင္ခဲ့လဲ။
• ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္မလဲ။
• ေခါင္းေဆာင္ေပၚထြက္ခဲ့တာ ရွိပါသလား။ ၎တို႔ကအကူအညီရဖို႔ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသလဲ။ 
• ဤကစားနည္းမွ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔အားေကာင္းဖို႔ မည္သည့္အရာေတြ သင္ေပးပါသလဲ။ 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရး နည္းလမ္းလား။ ဦးတည္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ျခင္း အတြက္လား။ 
• ဤကစားနည္းမွ သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ ဘယ္လိုျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသလဲ။ 

ကစားနည္းကို ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သင္ခန္းစာကိုမိတ္ဆက္ပါ။ ေအာက္ပါတို႔သည္ သင္ေျပာဆို 
ႏိုင္သည့္ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ 

• ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ‘ဒီမိုကေရစီ’ သင္ခန္းစာအသစ္တစ္ခုကို စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
• ကစားနည္းတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေလ့လာခဲ့ၾကသလိုပင္ အုပ္စုတစ္စုအေနျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေရာက္ရွိရန္ 

အတြက္  အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္ယူရမည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ 
မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။ 

• ဒီမိုကေရစီသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအတိုင္းအတာတစ္ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း/ 
အစိုးရစနစ္ပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအေနျဖင့္၊ ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုအေနျဖင့္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေန 
ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ ဘံုတူညီေသာဦးတည္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားကိုရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• ဤသင္ခန္းစာသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေျခခံအေတြးအေခၚႏွင့္ စကားလံုးတခ်ိဳ႕တို႔ကိုမိတ္ဆက္ 
ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ၏အေရးပါေသာ စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္သည့္ ထိေရာက္စြာဆက္သြယ္ ေျပာဆို 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္တို႔ကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးရန္ 
ကူညီလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
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၁ဝ မိနစ္

၃။  ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၇) ကိုဖြင့္ေစၿပီး စိတ္ကူးေျမပံုကိုျဖည့္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးပါ။
၄။  ေက်ာင္းသားမ်ားျဖည့္ၿပီးေသာအခါ မွ်ေဝရန္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကုိ ဖိတ္ေခၚပါ။ စိတ္ကူးေျမပုံ ပံုသ႑ာန္ 

ေရးဆြဲထားေသာသင္ပုန္းေပၚသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားေျပာသည့္အယူအဆမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို ျဖည့္စြက္ 
ပါ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေတြးအေခၚမ်ား ျပည့္စုံၿပီဟုသင္ယူဆသည္အထိ ဆက္လက္ျဖည့္ပါ။

၁။  အေရးပါေသာေဝါဟာရမ်ားကုိ သင္ပုန္းေပၚေရးထားၿပီး ဒီမိုကေရစီ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေျပာျပပါ။
၂။  ဤ ျပည္သူ႔နီတိသင္ခန္းစာမ်ား၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါ။

၁။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အတြဲလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုငယ္ဖြဲ႕၍ျဖစ္ေစ ဇယားကို ျဖည့္စြက္ေစပါ။

ကၽြႏု္ပ္ဘာေတြ သိခ်င္တာလဲ

ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား ထပ္မံေလ့လာ သိရွိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

၂။ သင္ပုန္းေပၚတြင္ ဇယားဆြဲလုိက္ပါ။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားဇယားတြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီးပါကအေျဖမ်ားကိုမွ်ေဝရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါ။
၄။ အေျဖမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာဇယားကြက္တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
၅။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျဖမ်ားအားလုံးေရးသားၿပီးပါကသင္ယူမႈပန္းတိုင္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ 
 (စာမ်က္ႏွာ ၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈပန္းတိုင္ႏွင့္ ထပ္ေနသည္မ်ားကို မွတ္သားထားပါ။

မွတ္ခ်က ္။ ဤေလ့က်င့္ခန္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏လက္ရွိနားလည္သိရွိမႈကို တိုင္းတာရာတြင္ 
ဆရာအားကူညီရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသင္ 
ခန္းစာမ်ားသည္ အတိုခ်ဳံးသာျဖစ္ၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိလိုသည့္ ေခါင္းစဥ္အားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ 
မည္မဟုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သိလိုစိတ္ အားေကာင္းလာရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕မက်ေသာေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာ၏သင္ယူမႈပန္းတိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပန္းတိုင္၏ 
တူညီခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္အေရးႀကီးသည္။

၅ မိနစ္





(၁) သင္ဘာျမင္သလဲ



ဤကာတြန္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အမည္မသိ ဂ်ာမန္အနုပညာရွင္တစ္ဦးမွ ဖန္တီးခဲ့ျပီး ၁၉၁၅ 
ခုနွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်ကာတြန္းပညာရွင္ ဝီလီယံအီလီေဟးလ္မွ ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ပုံကိုၾကည့္သူ 
အသီးသီးအတြက္ မတူတဲ့အျမင္ကို ထြက္ေပၚေစသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကျမင္ျမင္ခ်င္း အမ်ိဳးသမီးငယ္ပုံကို 
ျမင္ၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကအဖြားအိုတစ္ေယာက္ကို ျမင္ၾကသည္။ 

လူတိုင္းသည္ ၎တို႔၏ ကမ႓ာၾကီးအေပၚ႐ႈျမင္ပုံမွာ မတူကြဲျပားၾကသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျမင္၊ နားလည္မႈမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြ႕ 
အၾကံဳနွင့္ သမိုင္းအစဥ္အလာတို႔အေပၚမူတည္ေနျပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ယုံၾကည္မႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ပုံေသ 
ကားက်စဥ္းစားမႈနွင့္ ဘက္ယိမ္းမႈအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ မတူကြဲျပားေသာ 
အျမင္မ်ားကို ေလးစားၾကသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ မတူညီေသာအျမင္မ်ားကို 
သင္ယူေလ့လာမႈနွင့္ တီထြင္ၾကံဆနိုင္မႈတို႔အတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

Source:

The Illusions Index <https://www.illusionsindex.org/i/young-woman-or-old-wom-
an>, accessed on 17 June 2019
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ေအာက္ပါ သေကၤတမ်ားသည္ မည္သည့္အရာကို ကိုယ္စားျပဳသနည္း။

A.    B.    C. 

        

သေကၤတ႐ုပ္ပံု (icon) သည္ ကြၽန္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ျမင္ရသည့္သေကၤတမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔အားလုံး သေကၤတမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေနၿပီးသားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ကိုယ္သင္ သေကၤတတစ္ခု 
ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားၾကည့္ဖူးပါသလား။

ေလ့က်င့္ခန္း - ေအာက္ပါကြက္လပ္တြင္ သင့္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ သေကၤတစ္ခုကို ဖန္တီးပါ။
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ဒီမိုကေရစီသည္ လူအမ်ားက၎တို႔ေနထိုင္လိုသည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းကိုဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရစနစ္တရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ဂရိဘာသာစကား "ျပည္သူမ်ား" ဟုဆိုလုိသည့္ "ဒီမို" ႏွင့္ "အုပ္ခ်ဳပ္မႈ"ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ 
"ကရာတို" တို႔မွဆင္းသက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ "ျပည္သူမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ" ဟု အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္၍ 
ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက၎တို႔၏လူမႈဘဝအား စီမံခန႔္ခြဲသည့္အေနအထားအေပၚ သက္ေရာက္ 
ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အျခားသူမ်ားထက္ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိေသာ 
ဘုရင္မ်ားမရွိသလို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမရွိပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မိမိတို႔လူ႔အသိုက္အဝန္းကို မည္သို႔စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္သင့္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လူတိုင္းကိုပါဝင္ခြင့္ေပးသည္။ လူတိုင္းတြင္ "သင္"လည္းပါဝင္ပါသည္။ ဒီမိုက 
ေရစီစနစ္တြင္ လူငယ္မ်ား၏အျမင္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္သေဘာထားမ်ားအား တန္ဖိုးထားေလးစားသည္။ မိမိတို႔ 
လူ႔အသိုက္အဝန္းအေပၚ သက္ေရာက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လူအမ်ားပါဝင္လာလွ်င္ မိမိတို႔တန္ဖိုးထားမႈမ်ား 
ျပည့္ဝသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာလူ႔အသိုက္အဝန္းတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္လာမည္ဟု ဒီမိုကေရစီကိုေထာက္ခံသူမ်ားက 
ယုံၾကည္ၾကသည္။

လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ မိမိဘယ္သူလဲဟု ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အမွတ္သ႐ုပ္မ်ားစြာ (Identities) ရွိပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕အမွတ္သ႐ုပ္မ်ားသည္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔အသားအေရာင္ႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္ကဲ့သုိ႔သိသာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့မျမင္သာ 
ေပ။ ဥပမာ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေမာင္ႏွမထဲတြင္ အႀကီးဆုံး၊ အငယ္ဆုံး ျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳး။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ 
အေရးႀကီးဆုံးေသာ အမွတ္သ႐ုပ္မ်ားသည္ ကြၽန္ုပ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေရာင္ျပန္ 
ဟပ္ေနပါသည္။
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ေလ့က်င့္ခန္း - တစ္ဖက္ပါပန္းပြင့္တြင္ သင့္အတြက္အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အမွတ္သ႐ုပ္ကိုအလယ္ဗဟိုတြင္ ျဖည့္စြက္ 
ပါ။ သင့္အတြက္အေရးပါေသာ အျခားအမွတ္သ႐ုပ္မ်ားကို ပန္းပြင့္ခ်ပ္မ်ားတြင္ေရးပါ။ ျမင္ရေသာအမွတ္သ႐ုပ္မ်ားႏွင့္
မျမင္ရေသာ အမွတ္သ႐ုပ္မ်ားပါဝင္ပါေစ။1

အျခားတြဲဖက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရွာပါ။ ပန္းပြင့္ခ်င္းႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။

• သင့္အမွတ္သ႐ုပ္ ဘယ္ႏွစ္ခုက ျမင္သာႏိုင္တာလဲ။ ဘယ္ႏွစ္ခုက မျမင္သာႏိုင္တာလဲ။
• မည္သည့္အမွတ္သ႐ုပ္ကို သင့္ပန္းပြင့္ေပၚတြင္ပါဝင္သင့္သလဲဆိုတာကို သင္မည္သို႔ဆုံးျဖတ္ပါသလဲ။

ကြၽန္ုပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ တမူထူးျခားသည့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွတ္သ႐ုပ္မ်ားစြာ 
ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔တြင္မတူညီေသာယုံၾကည္မႈမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားရွိၾကပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ထိုမတူညီမႈမ်ားအား ေလးစားၿပီးတန္ဖိုးထားသည္။ မတူညီမႈမ်ားကိုၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ရႈ႕ျမင္ျခင္း 
အစား မတူညီမႈမ်ားသည္သင္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ စိတ္ကူးဉာဏ္မ်ား၏ 
အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကရႈ႕ျမင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အုပ္စုတစ္ခုအတြင္းရွိ ကြဲျပားျခားနား 
ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္အျမင္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုေပးအပ္ေသာ အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ မတူကြဲျပားမွဳမ်ားစံုလင္စြာရွိေနမႈကုိ အေလးထားေလးစားလ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ 
လႊဲႏိုင္သည္။

မတူကြဲျပားမွဳမ်ားစံုလင္စြာရွိေနမွဳ - အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ သို႔မဟုတ္ မတူညီမႈမ်ားတည္ရွိေနၾကေသာ အေျခ 
အေနတစ္ရပ္။

အမွတ္သ႐ုပ ္ (Identity) - လူတစ္ေယာက္ ဘယ္လိုလူျဖစ္သလဲ၊ လူတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္ခု၏ 
၎တို႔ကို အျခားသူမ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအရည္အေသြးမ်ား။

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ - အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအားေပးျမႇင့္တင္ေသာ စိတ္ကူးဖန္တီးထားသည့္ 
အေတြးသစ္၊ အယူအဆသစ္မ်ား။

ဦးစားေပးမႈ - အျခားအရာမ်ားထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ဟု သေဘာထားခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥတစ္ခုခု။

အခြင့္အေရး - ကြၽန္ုပ္တို႔ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တစ္စုံတစ္ခု။

တန္ဖိုးမ်ား - အမွန္အမွားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္အား
သင့္ကိုကူညီေပးေသာ အေျခခံမူ။

သင္ခန္းစာ ၂ - ေဝါဟာရ
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၁။  သေကၤတသုံးခုသည္ မည္သည္ကိုကိုယ္စားျပဳသလဲေမးပါ။ ထုိ႔ေနာက္၎တို႔၏အယူအဆမ်ားကို မွ်ေဝရန္ 
ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ကို ဖိတ္ေခၚပါ။

၂။  သေကၤတရုပ္ပံု (icon) မ်ားသည္ ကြၽန္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္လူမူဘဝတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ျမင္ရသည့္သေကၤတ 
မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကုိယ္စားျပဳေသာ သေကၤတတစ္ခုဖန္တီး 
ရန္ အခ်ိန္ငါးမိနစ္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။ အျခားနည္းလမ္း - သင့္ကိုယ္သင္ကိုယ္စားျပဳေသာ သေကၤတ 
တစ္ခု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပသပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုလြယ္ကူရွင္းလင္း 
ေစၿပီး စိတ္ကူးဖန္တီးမႈကို အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။

၁၅ မိနစ္
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ဥပမာ - ဆရာ့ရဲ႕သေကၤတကေတာ့ အေရာင္စုံတဲ့အသီးေတြအျပည့္နဲ႔ သစ္ပင္တစ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္လိုပဲဆရာက 
သန္မာတယ္။ ဆရာကေမာင္ႏွမေတြထဲမွာအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ညီေတြ၊ ညီမေတြကို အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၿပီး ေထာက္ပံ့ 
ေပးတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ သစ္ပင္ငယ္ငယ္ေလးတစ္ပင္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ၿပီးေတာ့ႀကီးထြားလာေန 
တယ္။ အနာဂတ္မွာဆိုရင္ ဆရာ့ရဲ႕အကိုင္းအခက္ေတြက က်ယ္ျပန႔္လာၿပီးအ႐ြက္ေတြေဝစည္လာမယ္။ ကိုယ့္ရပ္႐ြာ 
တစ္ခုလုံးကို အရိပ္အာဝါသေပးစြမ္းၿပီးေအးခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္။ အျမစ္ေတြကလည္း နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း 
တြယ္လာလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ဇာတိေျမကိုလည္းဂုဏ္ယူတယ္။

၃။ ငါးမိနစ္ခန႔္ ၾကာေသာအခါ အတြဲလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သေကၤတမ်ားကို ျပသ 
ပါေစ။ အတန္းသားအားလုံးႏွင့္ မွ်ေဝရန္ေက်ာင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖိတ္ေခၚပါ။

၁။ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိဖတ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ အသံထြက္ဖတ္ 
ေစျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၂။ အေရးပါေသာ စကားလံုးအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ ေရးပါ။ 

၁။ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။
၂။ "ငါဘယ္သူလဲ" ဆိုသည့္ေမးခြန္းအား ေက်ာင္းသားမ်ားကိုစဥ္းစားခိုင္းပါ။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏အမွတ္သ႐ုပ္ပန္းပြင့္မ်ား ျဖည့္စြက္ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္ခဏေစာင့္ပါ။ အေရးအႀကီး 

ဆုံးေသာအမွတ္သ႐ုပ္ကို ပန္းပြင့္အလယ္တည့္တည့္တြင္ေရးေစၿပီး အျခားအေရးႀကီးေသာ အမွတ္သ႐ုပ္မ်ား 
ကို ပြင့္ဖတ္မ်ားတြင္ ေရးေစပါ။ အျခားနည္းလမ္း - ေလ့က်င့္ခန္းကို ပိုၿပီးလြယ္ကူရွင္းလင္းရန္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္
အမွတ္သ႐ုပ္ပန္းပြင့္တစ္ခု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပသႏိုင္သည္။

၄။ အခ်ိန္ခဏၾကာေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအတြဲလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစပန္းပြင့္မ်ားကို အျပန္ 
အလွန္လဲလွယ္ေစပါ။ တူညီခ်က္မ်ား၊ ျခားနားခ်က္မ်ားကိုသတိထားၾကည့္ရႈ႕ေစၿပီး အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးရန္ တိုက္တြန္းပါ။

၅။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းေစၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါ။
• ပန္းပြင့္ထဲသုိ႔ မည္သည့္အမွတ္သ႐ုပ္ထည့္သြင္းမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရလြယ္ကူပါသလား။ ဘာျဖစ္လုိ႔ခက္ခဲ 

တာပါလဲ။
• မည္သည့္အမွတ္သ႐ုပ္ကုိ ထည့္သြင္းမည္၊ မထည့္သြင္းမည္ကုိ သင္မည္သို႔ဆံုးျဖတ္ပါသလဲ။
• ကြၽန္ုပ္တုိ႔ရဲ႕အမွတ္သ႐ုပ္ေတြက အၿမဲတန္းေျပာင္းလဲေနပါသလား။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္ေျပာင္း 

လဲတယ္လုိ႔ သင္ထင္ပါသလဲ။

၅ မိနစ္

မိနစ္ ၂ဝ
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၁။ စာပိုဒ္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပၿပီး သင္ခန္းစာကိုအဆုံးသတ္ပါ။
၂။ ေအာက္ပါ အဓိကအခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပပါ။

• ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။
• "ျပည္သူမ်ား" ဆိုသည္မွာ လူ႔အသိုက္အဝန္းအတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးကိုဆိုလိုသည္။
• ကြၽန္ုပ္တို႔လူ႔အသိုက္အဝန္းသည္ မတူညီေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ဦးစားေပးမႈမ်ားရွိေသာ အမ်ိဳးအစား 

စုံလင္သည့္ လူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
• အဆုိပါမတူညီမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္။
• ဒီမိုကေရစီသည္ မတူကြဲျပားမွဳမ်ားစံုလင္စြာရွိေနမွဳကိုအေလးထားေလးစားလ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 

ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဆိုပါကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္အစိုးရစနစ္
တရပ္ျဖစ္သည္။

• မတူကြဲျပားမွဳမ်ား စံုလင္စြာရိွေနမွဳသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ တန္ဖိုးထားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

၅ မိနစ္



 “ဒီမိုကေရစီသည္ ဝံပုေလြႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ သိုးတစ္ေကာင္တို႔ ညစာဘာစားသင့္ေၾကာင္း မဲေပးၾကျခင္းမ်ိဳးထက္ 
ပိုရမည္”  

စာေရးဆရာဂ်ိမ္းစ္ ဘိုဗတ္ဒ္

(၁) ဤအဆိုအမိန္႔ကို သင္မည္သို႔ နားလည္ပါသလဲ။

(၂) ေျပာဆိုခဲ့သူမွ မည္သည့္သတင္းစကားကို ေပးလိုျခင္းျဖစ္သနည္း။



ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔၏လူမႈဘဝအား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အေနအထားအေပၚ 
သက္ေရာက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္နိုင္သည့္ အစိုးရပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တရားမွ်တမႈရွိေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေစရန္ လူမ်ားစုနွင့္ ဩဇာအာဏာရွိေသာ အုပ္စုမ်ားထံမွ လူနည္းစု၏ 
အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစုကိ ုဩဇာအာဏာရွိေသာလူနည္းစုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
သည္လည္း တရားမွ်တမႈမရွိေပ။ ဒီမိုကေရစီတြင္ လူနည္းစု (သိုး) ကို ကာကြယ္ရန္ လူမ်ားစု၏အုပ္စိုးမႈ 
(ဝံပုေလြ) ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။
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ဤေနရာမွ ၃ နာရီၾကာ ကားျဖင့္သြားရေသာေနရာတြင္ ႐ြာကေလးတစ္႐ြာ႐ွိသည္။ ႐ြာကေလးသည္ အစြန္အဖ်ား 
က်၍ ႐ြာပတ္လည္႐ိွလမ္းမ်ားသည္လည္း အလြန္ဆုိး႐ြားသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ဝင္၍မရေသာေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားမွာ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳၾကရသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
စနစ္မ်ားလည္း ပုံမွန္မရ႐ွိပါ။ ၎႐ြာသည္ လွ်ပ္စစ္မီးကိုတစ္ရက္လွ်င္ ၄ နာရီသာရ႐ွိသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ 
အင္တာနက္မ်ားလည္း မရ႐ိွပါ။ ေရေပးေဝမႈစနစ္လည္း ပံုမွန္မရ႐ိွပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္းသံုးစြရဲန္သာ လံုေလာက္သည့္ေရကုိ 
ရ႐ွိၾကၿပီး မိသားစုအမ်ားစုအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လယ္ယာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳဖို႔ေရကို ခက္ခက္ခဲခဲ႐ွာေဖြ စုေဆာင္း 
ၾကရသည္။ ႐ြာထဲတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း႐ွိသည္။ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အနီးဆုံး အထက္တန္း 
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ေက်ာင္းသို႔ေရာက္႐ွိရန္ ၂ နာရီခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကရသည္။ ႐ြာတြင္ ေဆးခန္းတစ္ခု႐ွိေသာ္လည္း အေျခခံ 
က်န္းမာေရး ကုသမႈေလာက္သာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည္။ အနီးဆုံး ေဆး႐ုံမွာ ၅ နာရီခန္႔ကားေမာင္းရေသာ အကြာ 
အေဝးတြင္သာ႐ွိသည္။ ႐ြာထဲ႐ွိ မိသားစုအမ်ားစုမွာ ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းၾကသည္။ သက္တမ္းရင့္လွၿပီျဖစ္ေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ လူအမ်ားစုေဝးႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ဘုရားေက်ာင္းမွလြဲ၍ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
စုေဝးရန္၊ ေဆာ့ကစားရန္ အမ်ားပိုင္ေနရာမ႐ွိပါ။ 

ေလ့က်င့္ခန္း - ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ 
ေငြမ်ား ခ်ထားေပးမည္ဟု အစိုးရကေၾကျငာလိုက္သည္။ သင့္ေက်း႐ြာက အဆိုပါ အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြရ႐ွိသည္။ 
ရ႐ွိသည့္ေငြေၾကးကို မည္သို႔အသုံးျပဳသင့္သည္ကိုေဆြးေႏြးရန္ ႐ြာသားအားလုံးအစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

သင့္ေက်း႐ြာအတြက္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုသာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ေသာေငြေၾကးကို ရ႐ွိသည္။ 
သင့္႐ြာကတည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ လုိအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အဦစာရင္းကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ဦးစားေပးသင့္သည္ဟု 
သင္ယူဆသည့္လုပ္ငန္းသုံးခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္မ်ားကို ႐ွင္းျပရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

ေဆး႐ံု
ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရး ကုသမႈကိုသာေပးႏိုင္ေသာ ေက်း႐ြာ 
ေဆးခန္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေငြမ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။

ပညာေရး
ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ မူလတန္းသာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ေက်း႐ြာစာသင္ေက်ာင္းကို 
တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေငြမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

လမ္းမ်ား
ေက်း႐ြာသည္ လတ္တေလာတြင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သာ ခရီးသြားလာ၍ရသည္။ ေမာ္ 
ေတာ္ကားမ်ားသြားလာႏိုင္ရန္ ေက်း႐ြာလမ္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေငြမ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။

ဆက္သြယ္ေရး
ေက်း႐ြာရွိဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ အလြန္ညံ့ဖ်င္းသည္။ ဖုန္းလိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ 
ႏိုင္ရန္ ဖုန္းတာဝါတိုင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ေငြမ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။

အပန္းေျဖ
လက္ရွိေက်း႐ြာအတြင္းတြင္ လူအမ်ားစုေဝးရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကစားရန္ ေနရာမရွိေပ။ 
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပန္းၿခံႏွင့္ေဘာလုံးကြင္း တစ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ ေငြမ်ားကို 
အသုံးျပဳပါ။

လွ်ပ္စစ္မီး
ေလာေလာဆယ္ေက်း႐ြာသည္ လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ရက္လွ်င္ ေလးနာရီသာရရွိသည္။ တစ္ရက္ 
လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီး ၁၂ နာရီရရွိလာေစရန္ ေငြမ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။

ဘာသာေရး
႐ြာသူ႐ြာသား မိသားစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းၾကသည္။ ေက်း႐ြာ 
အတြင္းရွိ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာေနရာကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေငြမ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။

ေရ
႐ြာသူ႐ြာသား မိသားစုအမ်ားစုသည္ လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ 
ရာသီတြင္ ေရေကာင္းေကာင္းရရွိႏိုင္ရန္ ေရတြင္းအသစ္တစ္တြင္းတူးရန္ ေငြမ်ားကိုအသုံး 
ျပဳပါ။
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ရပ္႐ြာလူထုအားလုံးသည္တူညီေသာအေျခခံေမးခြန္းမ်ားကိုရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

• ဆုံးျဖတ္ခ်က္မည္သို႔ ခ်မွတ္သင့္သလဲ။
• မည္သည့္စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာသင့္သလဲ။
• မည္သည့္အရာက ကြၽန္ုပ္တို႔၏ပန္းတိုင္ ျဖစ္သင့္သလဲ။
• အလုပ္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မည္သို႔ခြဲေဝသင့္သလဲ။

ဤေမးခြန္းမ်ားကို မိသားစုအတြင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း၊ ရပ္႐ြာအတြင္းႏွင့္ အျခားေနရာတိုင္းတြင္ ေမးၾက၊ 
ေျဖၾကသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လူအုပ္စုတစ္စုအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။

အုပ္စုလိုက္ခ်မွတ္ရေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တူညီခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ၎မွာလူအမ်ားက သေဘာမတူတတ္ 
ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာ ၂ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္မတူကြဲျပားမွဳမ်ား စံုလင္စြာရွိေနမွဳတြင္ ေလ့လာခဲ့သည့္အတိုင္း လူ 
မ်ားတြင္ မတူညီေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ အျမင္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားရွိၾကသည္။ လူမ်ားတြင္ကြဲျပားျခားနားေသာ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အုပ္စုလိုက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိတတ္ၾက 
ပါသည္။

အုပ္စုလိုက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္းတြင္ ဆုံးရႈံးသူႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ားပါဝင္သည္။ ရပ္႐ြာလူထုတစ္ခုက အရင္းအျမစ္ 
မ်ား၊ အခြင့္အလန္းမ်ားကို မွ်ေဝသုံးစြဲၾကရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာအခါ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားက အျခားအုပ္စုမ်ားထက္ 
ပိုၿပီးအက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နာမက်န္းသည့္လူမ်ားႏွင့္ ပညာမတတ္သည့္လူမ်ားစြာရွိသည့္ ရပ္႐ြာ 
တစ္ခုရွိသည္ဆိုပါစို႔။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေသာအခါ ပညာမတတ္ေသာလူမ်ားက အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိၿပီး
နာမက်န္းသည့္လူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ေဆးခန္းတစ္ခန္းေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက နာမက်န္း 
သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာမတတ္သည့္လူမ်ားကေတာ့ ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ဒီမိုကေရစီသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရသည့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အုပ္စုတစ္စုအတြင္းရွိမတူညီေသာအက်ိဳးစီး
ပြားမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ အျမင္မ်ားကို အင္အားမသုံးဘဲ၊ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 
ဤအခ်က္ကိုပံ့ပိုးေပးသည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အေရးႀကီးသည့္လကၡဏာႏွစ္ရပ္ရွိသည္။

(၁) အားလုံးသည္မိမိတို႔အျမင္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္တူညီေသာ အခြင့္အေရးရွိၾကသည္။ ဩဇာႀကီးမားေသာ 
လူမ်ားနည္းတူ ဩဇာမႀကီးေသာသာမာန္လူမ်ားသည္လည္း ပါဝင္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။

 (၂)  အားလုံးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ရန္ တူညီေသာအခြင့္အေရးရွိၾကသည္။ ဒီမို 
ကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏သက္ေရာက္မႈကိုခံၾကရမည့္လူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ ကမာၻေပၚတြင္လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အစိုးရပုံစံတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္မ်ားသည္
ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားထက္ အမ်ားအားျဖင့္ပို၍ခ်မ္းသာၾကသည္။2 စစ္ျဖစ္ရန္အလားအလာ ပိုနည္းပါး 
သည္။ ျပည္သူလူထုအေပၚသက္ေရာက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
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လည္း ဒီမိုကေရစီသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္စနစ္တရပ္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ေအာက္ပါဇာတ္ညြႊန္းေလးခုသည္ ဒီမိုကေရစီနည္း 
က် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္အားသာခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုအသံ 
မထြက္ဘဲဖတ္ပါ။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ တြဲဘက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရွာပါ။

ဇာတ္ညြႊန္း - ၁ 

သင့္အေမသည္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါတစ္ခုျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္ေနရသည္။ မည္သည့္ကုထုံးျဖင့္ ကုသရမည္ကို 
ဆရာဝန္မ်ား မျဖစ္မေနဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေတာ့မည္။ ဆရာဝန္ကလူနာကိုစမ္းသပ္လိုက္ၿပီး လူနာေစာင့္အခန္းထဲရွိ 
လူမ်ားအား ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ရွင္းျပလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သို႔ကုသသင့္သည္ကို ၎တို႔အား ေ႐ြးခ်ယ္ 
ေစသည္။

ဇာတ္ညြႊန္း - ၂ 

သင့္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြအခ်ိဳ႕ရွိေနၿပီး မည္သည့္အရာတြင္အသုံးျပဳမလဲဆုံးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစား 
ေနၾကသည္။ ေအာက္ပါတို႔အထဲမွ တစ္ခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က) ေက်ာင္းေဘာလုံးကြင္းကို ျပဳျပင္ရန္ 
ခ) အိမ္သာမ်ားကုိျပဳျပင္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အိမ္သာအသစ္တည္ေဆာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဂ) ေက်ာင္း၏ 
အဓိကအေဆာက္အဦသို႔ မသန္စြမ္းလက္တြန္းလွည္းမ်ားဝင္ႏိုင္ရန္ ဆင္ေျခေလွ်ာတစ္ခု ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ 
ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ 
အစည္းမွ ကိုယ္စားျပဳေက်ာင္းသား ဆယ္ေယာက္ကိုဖိတ္ၾကားလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားရွစ္ေယာက္ႏွင့္ေက်ာင္း
သူႏွစ္ေယာက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားထဲမွတစ္ေယာက္သည္ မသန္စြမ္းလက္တြန္းလွည္း 
ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ေဘာလုံးကြင္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ကိုသုံးရန္ 
ျဖစ္သည္။

ဇာတ္ညြႊန္း - ၃ 

သင္၏ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္သည္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတစ္ခုလာေနၿပီး ေနာက္ထပ္ႏွစ္နာရီၾကာလွ်င္ ႐ြာကို 
ျဖတ္သန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလုိက္သည္။ ႐ြာထဲတြင္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္အေဆာက္အဦတစ္ခုရွိ
သည္။သို႔ေသာ္ လူ ၁ဝဝ သာဆန႔္သည္။ အေဆာက္အဦထဲသို႔ မည္သူ႔ကိုဦးစားေပးခိုလႈံေစသင့္သလဲ ေဆြးေႏြးရန္ 
ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္က ႐ြာသားအားလုံးပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္သည္။ ႐ြာသား ၄ဝဝ လုံးတက္ 
ေရာက္ၾကသည္။ အစည္းအေဝးက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပထမတစ္နာရီေလာက္ေဆြးေႏြး 
ေနၾကၿပီးေနာက္ ႐ြာသားမ်ားသည္အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုံလာၾကကာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာေတာ့ 
သည္။
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ပဋိပကၡ - ကြဲျပားေသာအျမင္ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားရွိသည့္ လူႏွစ္ဦးႏွင့္အထက္လူမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားေသာ 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊ ၎သည္အႏုတ္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္ အေပါင္းလကၡဏာလည္း မေဆာင္ေပ။ သို႔ေသာ္ 
ညံ့ဖ်င္းစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါက အၾကမ္းဖက္မႈဆီဦးတည္ႏိုင္သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွဳ - ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္သည္။ ပါဝင္လုပ္ကိုင္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ - ဒဏ္ရာရရွိေစရန္၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းရန္၊ ထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးေစရန္ ခႏၶာကိုယ္အင္အားသုံး 
သည့္ အမူအက်င့္။

သင္ခန္းစာ ၃ - ေဝါဟာရ

ဇာတ္ညြႊန္း - ၄

စေနေန႔ နံနက္ ၇ နာရီတိုင္း သင္ႏွင့္ေက်ာင္းသား ၂၅ ေယာက္သည္ က်ဴရွင္ဆရာမအိမ္တြင္ စာသင္ၾကရ 
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၿမဲလိုလိုေနာက္က်မွေရာက္လာၾကၿပီး ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္လည္း တမနက္ 
လုံး အိပ္ငိုက္ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအခ်ိန္မီေရာက္ေစရန္ႏွင့္ အိပ္မငိုက္ေစရန္ ဘာေတြေျပာင္းလဲသင့္ 
သလဲဟု ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေမးၾကည့္ရန္ သင့္ဆရာမကဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက
သူတို႔အျမင္မ်ားကို ေျပာျပၾကသည္။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ကို စေနေန႔ နံနက္ ၈း၃ဝ နာရီသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ဴရွင္ေနာက္မက်ေတာ့ဘဲ စာသင္ခန္းထဲတြင္ 
လည္း တက္တက္ႂကြႂကြအာ႐ုံစိုက္ သင္ယူလာၾကသည္။

ေဆြးေႏြးျခင္း - ၁

၁။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္အားသာခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။
၂။ ရပ္႐ြာ/စာသင္ေက်ာင္း/အိမ္မ်ားအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ လူတိုင္းပါဝင္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္ 

အယူအဆတစ္ခုဟု သင္ထင္ပါသလား။
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မိနစ္ ၂ဝ

၁။ ဇာတ္ညြႊန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေျပာျပ/ ဖတ္ျပပါ။ ေမးလာသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးပါ။
၂။ ေ႐ြးခ်ယ္စရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိအခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးပါ။ ဦးစားေပးသင့္သည္ 

ကို ေက်ာင္းသားမ်ားယုံၾကည္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦလုပ္ငန္းသုံးခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစပါ။ ၎တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ထားသည္မ်ားကို ရွင္းျပရန္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ အသိေပးပါ။

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းၿပီးစီးပါက ေအာက္ပါဇယားကြက္ကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ဆြဲလိုက္ပါ။

ေဆး႐ံု

ပညာေရး

လမ္းမ်ား

ဆက္သြယ္ေရး

အပန္းေျဖ

လွ်ပ္စစ္မီး

ဘာသာေရး

ေရ

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား စဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ၎တို႔၏အေျဖမ်ားကို စစ္တမ္းငယ္တစ္ခုေကာက္ၾကည့္ပါ။ အေျဖ 
မ်ားေဘးတြင္ (အမွန္ျခစ္) မွတ္သားလိုက္ပါ။ ဥပမာ - ေက်ာင္းသားငါးေယာက္က ၎တို႔၏ဦးစားေပးလုပ္ငန္း 
ထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးဟုေ႐ြးခ်ယ္ပါက လွ်ပ္စစ္မီးေခါင္းစဥ္ေဘးနားတြင္ အမွန္ျခစ္ငါးခု မွတ္သားရန္ ျဖစ္သည္။

၅။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတြဲလုိက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုငယ္ျဖစ္ေစျပဳလုပ္ေစကာ ၎တို႔၏အေျဖမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေစၿပီး 
အျပန္အလွန္ရွင္းျပပါေစ။

၆။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုျပန္စုေစၿပီး ၎တို႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲခ်င္ေသးသလားေမးပါ။
အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ခ်င္သလဲ ရွင္းျပေစပါ။
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၁ဝ မိနစ္

၁၅ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း

ဇာတ္ၫႊန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကိုအသုံးမျပဳပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ ရပ္႐ြာမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး 
လိုေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို စဥ္းစားခိုင္းပါ။

၁။ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဖတ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ အသံထြက္ဖတ္ေစ 
ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၁။ ဇာတ္ညြႊန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအသံမထြက္ဘဲ ဖတ္ေနၾကသည္။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕ေစကာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးပါေစ။ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားမ်ားကို 

အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕ေစၿပီး အုပ္စုတစ္စုခ်င္းကိုေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။
၃။ အေျဖမ်ားကို အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေဝမွ်ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ဖိတ္ေခၚပါ။
၄။ ေအာက္ပါအဓိကအခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး သင္ခန္းစာကိုအဆုံးသတ္ပါ။

• အုပ္စုလိုက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သေဘာမတူမႈအခ်ိဳ႕ ပါဝင္တတ္ပါသည္။
• ဒီမိုကေရစီသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကိုေျဖရွင္း 

သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
• ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အားလံုးသည္မိမိတို႔အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တူညီေသာအခြင့္အေရး 

ရွိၾကသည္။
• ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အားလံုးသည္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္တူညီေသာ အခြင့္ 

အေရး ရွိၾကသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အေျဖမ်ား

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

အားသာခ်က္မ်ား

• ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏သက္ေရာက္ျခင္းကို ခံစားၾကရမည့္လူမ်ား 
အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးသည္။

• ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ မတူညီေသာရႈ႕ေထာင့္အျမင္မ်ားကို သင္ယူရန္အားေပး 
သည္။

• လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အျမင္မ်ားကို တန္းတူတန္ဖိုးထားသည္။
• မိမိတုိ႔ဘဝအေပၚသက္ေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လူအမ်ားပါဝင္ပါက ရလာဒ္မ်ားသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ 

ေလ့ရွိၿပီး ပို၍ေရရွည္တည္တံ့သည္။
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အားနည္းခ်က္မ်ား

• အခ်ိဳ႕လူမ်ား၌ သာမာန္လူမ်ားတြင္မရွိေသာ အထူးကြၽမ္းက်င္မႈအသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။
• ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အလြန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။ 
• ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ားဆီဦးတည္ႏိုင္သည္။
• ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ လူမ်ားစုရွိသည့္အုပ္စုမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလႊမ္းမိုး 

ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အထူးနည္းလမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္ 
နည္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။

သင့္ရပ္႐ြာအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ခ်မွတ္ၾကသလဲ။ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျဖစ္သင့္သည္ဟု
သင္ထင္ပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။



(၁) ဤကာတြန္းကို သင္မည္သို႔ နားလည္ပါသနည္း။

(၂) အႏုပညာရွင္မွ မည္သည့္သတင္းစကားကိုေပးရန္ ႀကိဳးစားထားပါသလဲ။

(၃) ဤသတင္းစကားသည္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ပါသလဲ။

ဓါတ္ပုံ - ကာလင္ (Carlin) ၏ ပုံကိုမွီျငမ္း၍ ျပန္လည္ဆြဲထားသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမ႓ာ့အႏွံ႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ရန္ႏွင့္ တန္းတူပါဝင္ခြင့္ရရန္ အတားအဆီးမ်ားစြာ 
ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္အလုပ္ႏွင့္ ႐ုံးအလုပ္တာဝန္မ်ားကို 
ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ အျပင္တြင္အလုပ္ထြက္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ 
အိမ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ယူၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္း 
အဝိုင္းမွလည္း ၎တာဝန္မ်ားကို မည္မွ်ေက်ပြန္သလဲဆိုသည့္အေပၚတြင္ အကဲျဖတ္ၾကျခင္းကိုလည္း 
ခံၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၅ဝ% အထက္တြင္ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
အနာဂတ္တြင္ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ေမွ်ာ္မွန္းပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်တ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္ျပီး
အက်ိဳးအျမတ္တန္းတူခံစားရရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

Source:

Oxfam, ‘Women and Leadership in Myanmar,’ Sept. 2013, <https://myanmar.oxfam.
org/sites/myanmar.oxfam.org/files/file_attachments/Women%20%26%20Leader-
ship%20%28Full%20Report_English%29.pdf> accessed on 17 June 2019
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ေလ့က်င့္ခန္း  -  ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားကို ဖတ္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ခံယူ 
သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေအာက္ပါမ်ဥ္းတေလွ်ာက္ ေနရာခ်ၾကည့္ပါ။ 

(က) ဂ႐ုဏာစိတ္ရွိျခင္း (ခ)  အသက္အရြယ္ၾကီးျခင္း (ဂ) တက္ႂကြျခင္း (ဃ) အမ်ဳိးသားျဖစ္ျခင္း

(င) ေကာင္းစြာ နားေထာင္ 
တတ္ျခင္း

(စ) အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ေစတတ္ျခင္း

(ဆ) ခ်မ္းသာျခင္း (ဇ) ၾကင္နာတတ္ျခင္း

(ဈ) ပညာတတ္ျခင္း (ည) ယံုၾကည္မွဳရွိျခင္း (ဋ) အိမ္ေထာင္ရွိျခင္း (ဌ) ေသသပ္ သပ္ရပ္ျခင္း

(ဍ) ႐ိုးသားျခင္း (ဎ) ဟာသဉာဏ္ရွိျခင္း
(ဏ) လုိက္ေလ်ာညီေထြေန 
တတ္ျခင္း

(တ) စကားေျပာ ေကာင္း  
ျခင္း

အ
ေရ

းႀက
ီး

အ
ေရ

းမ
ႀက

ီး

3
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ေဆြးေႏြးျခင္း

တြဲဘက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရွာၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္အေျဖမ်ားကို အတန္းထဲတြင္ 
ျပန္လည္ေဝမွ်ရန္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားပါ။

၁။ သင္ႏွင့္ သင့္တြဲဘက္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ စကားလံုးမ်ားကိုေနရာခ်ထားရာတြင္ မတူညီသည္မ်ားရွိပါသလား။ 
သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။

၂။ အထက္ပါစာရင္းတြင္ မပါဝင္ဘဲ၊ ထပ္ျဖည့္ခ်င္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိပါ 
သလား။

၃။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
၄။ သင့္ဘဝတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပါသလဲ။

 

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ "တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစ"ီ ႏွင့္ 
"သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစ"ီ ဟူ၍ ရွိသည္။ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီတြင္ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိလူအားလုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၾက 
သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီသည္ လူဦးေရမ်ားျပားလြန္းေသာေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ၍မရပါ။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ . . .

၁။ လူဦးေရမ်ားျပားလြန္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ လူအားလုံးကိုစုစည္းရန္မွာ မျဖစ္ 
ႏိုင္ေပ။

၂။ မိမိရပ္႐ြာအတြင္း ျပဳလုပ္သမွ်ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ပါဝင္ရန္ လူအမ်ားစုတြင္ အခ်ိန္၊ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ 
ဗဟုသုတ မရွိၾကေပ။

"သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ" သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစတ္ြင္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္တစ္ခုအတြင္း ၎တို႔ကို 
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ားကကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည္။ အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစိုးရဖြဲ႕စည္းၾက 
သည္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိစၥမ်ားကို 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား 
အတိုင္း မလုပ္ေဆာင္ေသာအခါ အပ္ႏွင္းထားေသာအာဏာမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စနစ္မ်ားရွိသည္။
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုတြင္ မည္သူကကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သင့္သည္ဆိုေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ "ဖြင့္ဟမေျပာေသာ" စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရပ္႐ြာအတြင္းမွ 
အသက္ႀကီးသည့္လူႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။ တိုင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ 
ေတာ့ မည္သူကကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုဆုံးျဖတ္ရန္ တရားဝင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ထားရွိသည္။ 
ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းရာထူးမ်ားရယူရန္အတြက္ ပါဝင္ အေရြးခ်ယ္ခံလိုသူမ်ားသည္ အသက္အနည္း 
ဆံုး ၂၅ မွ ၃ဝ ႏွစ္အထက္ ရွိရမည္။

ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။ သင့္ရပ္႐ြာအတြင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသလဲ။ ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ 
မည္သည့္ေနရာမွ ဆင္းသက္လာပါသလဲ။
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ေခါင္းေဆာင္ - အုပ္စုတစ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကို ဦးေဆာင္သူ သုိ႔မဟုတ္ 
ကြပ္ကဲသူ။ ပန္းတိုင္တစ္ခုေအာင္ျမင္ရန္ လူအုပ္စုတစ္ခုကိုလႊမ္းမိုးသည့္ လူပုဂၢိဳလ္။

တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ - ျပည္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ကာဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု။

သြယ္ဝိုက္ (ကိုယ္စားျပဳ) ဒီမိုကေရစီ - ျပည္သူမ်ားကကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကၿပီး ၎တို႔ကုိယ္စား 
အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေစေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းရာထူး - ေရြးေကာက္ခံရျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာအစိုးရအတြင္းရွိ ရာထူး 
ေနရာ။

သင္ခန္းစာ ၄ - ေဝါဟာရ

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မည္သို႔ေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါသလဲ။
၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ "တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ" လား "သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ" လား။
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၂ဝ-၃ဝ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႔အသတ္) 

၁။ ဤစကားလုံးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အရည္အခ်င္းမ်ားအားဖတ္ၾကည့္ပါေစ။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မရင္းႏွီးေသာ 
စကားလုံးမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပပါ။

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စကားလုံးတစ္လုံးခ်င္းကိုဆန္းစစ္ေစၿပီး မ်ဥ္းတေလွ်ာက္ေနရာခ်ၾကည့္ေစပါ။ ေခါင္း 
ေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အရည္အခ်င္းဟုယူဆပါက မ်ဥ္းေၾကာင္း၏လက္ယာ 
ဘက္ပိုင္းတြင္ေရးရမည္။ စကားလုံးသည္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အတြက္ အေရးမႀကီးသည့္အရည္အခ်င္း 
ျဖစ္ပါက၊ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ သိပ္မလိုအပ္ေသာစကားလုံးျဖစ္ပါက မ်ဥ္း 
ေၾကာင္း၏ လက္ဝဲဘက္ပိုင္းတြင္ေနရာခ်ေစရမည္။ တခ်ိဳ႕စကားလုံးမ်ားသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိဘဲ 
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္မျဖစ္မေသခ်ာလွ်င္ မ်ဥ္း၏အလယ္ပိုင္း 
တြင္ ေနရာခ်ေစရမည္။

၃။ ေက်ာင္းသားကိုတစ္ဦးခ်င္း ျပဳလုပ္ပါေစ။ ထို႔ေနာက္ တြဲဘက္ေက်ာင္းသားျဖင့္ အေျဖခ်င္းႏႈိင္းယွဥ္ေစကာ 
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုခိုင္းပါ။

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းေစၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။
• သင့္တြဲဘက္သူငယ္ခ်င္းက သင္နဲ႔မတူဘဲစကားလုံးမ်ားကုိ ေနရာခ်ထားပါသလား။
• မည္သည့္အရည္အခ်င္းက အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ဆံုးလဲ။
• အရည္အခ်င္းစာရင္းထဲသုိ႔ သင္ထပ္ထည့္လုိသည့္က်န္ရွိေနေသးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိပါေသး 

သလား။
• ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ဆုိသည္မွာ ဘာကုိဆုိလုိပါသလဲ။

၅။ အဓိက သင္ယူမႈအခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပၿပီး သင္ခန္းစာကိုအဆုံးသတ္ပါ။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လွဳပ္ရွားမႈအေျချပဳ)

၁။ အရည္အခ်င္းတစ္လုံးခ်င္းစီကုိ စာသင္ခန္း၏ေနာက္ဆုံးတန္းမွ ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေလးေထာင့္စကၠဴအႀကီးေပၚ 
တြင္ေရးပါ။

၂။ စာ႐ြက္အႀကီးႏွစ္ခု (ေအဇီး႐ုိးအ႐ြယ္) ေပၚတြင္ "အေရးမႀကီး" ႏွင့္ "အေရးႀကီး" ဟုေရးပါ။ အေရးမႀကီးဟု 
ေရးထားေသာ စာ႐ြက္ႀကီးကိုသင္ပုန္း၏လက္ဝဲဘက္အစြန္တြင္ တိပ္ျဖင့္ကပ္ပါ။အေရးႀကီးဟု ေရးထားေသာ 
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စာ႐ြက္ႀကီးကို သင္ပုန္း၏လက္ယာဘက္အစြန္တြင္ ကပ္ပါ။
၃။ သင္ပုန္း၏ေအာက္ေျခနားတြင္ ေလးေထာင့္စာ႐ြက္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာတိပ္အပုိင္းအစမ်ား အဆင္ 

သင့္ ကပ္ထားေပးပါ။
၄။ စာ႐ြက္မ်ားကိုေက်ာင္းသားမ်ားထံ ျဖန႔္ေဝပါ။ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္က စာ႐ြက္အေရအတြက္ထက္မ်ား 

ေနပါက ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပူးတြဲၾကည့္ရႈပါေစ။
၅။ စာ႐ြက္ေပၚေရးထားသည့္ စကားလုံးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီး 

ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ အေရးမပါေသာအရည္အေသြးမ်ားျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။
၆။ သင္ပုန္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အေရးမႀကီးသည္မွစ၍ အေရးႀကီးသည္ဆိုသည့္ အနိမ့္အျမင့္အလိုက္ 

ေနရာခ်ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည္ဟု 
ေက်ာင္းသားမ်ားယူဆသည့္အတိုင္း ေနရာခ်ထား၍တိပ္ျဖင့္ကပ္ရန္ေျပာပါ။ (အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို
အထက္တြင္ၾကည့္ပါ)

၇။ ေက်ာင္းသားအားလုံး အေရးပါမႈအရေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားကို မ်ဥ္းတေလွ်ာက္ကပ္ထားၿပီးပါက 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကိုဖိတ္ေခၚကာ ဘာေၾကာင့္ထိုစကားလုံးမ်ားကို ထိုေနရာတြင္ခ်ထားရသလဲေျပာ 
ျပခိုင္းပါ။ အဆိုပါေက်ာင္းသားေျပာျပၿပီးပါက အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း စကားလုံးမ်ားေနရာခ်ထား
မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ သေဘာတူ၊မတူေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

၈။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း၍ ျပန္လည္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါ။
• ဘာေၾကာင့္စကားလံုးေတြကုိ အဲ့ဒီေနရာမွာထားရသလဲဆုိတာကို တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ရွင္းျပခ်င္ 

ပါသလား။
• ဒီစကားလံုးေတြထဲကတစ္ခုခုကမ်ား ကိုယ္ထားတဲ့ေနရာနဲ႔ မတူတာမ်ား ရွိပါသလား။
• အေျခအေနမတူဘူးဆိုရင္ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔လုိအပ္မယ့္ စကားလုံးေတြမ်ားရွိပါသလား။
• အရည္အခ်င္းစာရင္းထဲသုိ႔ သင္ထပ္ထည့္လုိသည့္ က်န္ရွိေနေသးေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ရွိပါေသး 

သလား။
• ဒီေဆြးေႏြးမႈအရ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင္ေတြးမိတာေတြကဘာေတြလဲ။
• သင့္ဘဝမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိသင္မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ က်င့္သုံးေနပါသလဲ။

၉ အဓိကသင္ယူမႈအခ်က္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပၿပီးသင္ခန္းစာကို အဆုံးသတ္ပါ။

အဓိကသင္ယူရန္ အခ်က္မ်ား

• ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အား အရည္အေသြးအနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ သတ္မွတ္၍ 
မရပါ။

• မတူညီေသာအေျခအေနမ်ားသည္ မတူညီေသာေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

• ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္ျမင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထု၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳကာ (လူထုအက်ိဳး 
စီးပြား ဆိုသည္မ်ားကိုနားလည္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူတတ္ၾကသည္ကိုဆုိလို) လူထုအားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ကူညီတြန္းအားေပးႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။



38

၁။ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဖတ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္အသံထြက္ ဖတ္ေစ 
ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားအုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕ေစ၍ ေမးခြန္းမ်ားကုိေဆြးေႏြးေစပါ။ အခ်ိန္အကန႔အ္သတ္ရိွပါက 
ေမးခြန္းတစ္ခုႏွစ္ခုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားအုပ္စုခြဲေစ၍ ေမးခြန္း 
မ်ားကို အုပ္စုလိုက္ခြဲေဝေပးကာ ေဆြးေႏြးေစႏိုင္သည္။

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားဖိတ္ေခၚ၍ ၎တို႔၏အေျဖမ်ားကို မွ်ေဝပါေစ။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား

သင့္ရပ္႐ြာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ကိုမည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ပါသလဲ။ ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ 
ဆင္းသက္လာပါသလဲ။

• အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။
• ၎တို႔ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအား တာဝန္ခံမႈရွိ၊ မရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 

စဥ္းစားခိုင္းပါ။ ၎တုိ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအား မေက်နပ္ပါက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ 
အပ္ႏွင္းထားသည့္အာဏာမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ရပါသလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါသလဲ။

• ငါးႏွစ္တႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ "တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ" လား "သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ" လား။

• သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ - အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
• ႏွစ္ခုစလုံးမဟုတ္ပါ - ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ျပည္သူမ်ား၏ 

အက်ိဳးစီးပြားကုိ အမွန္တကယ္ကုိယ္စားမျပဳၾကပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား တပ္မေတာ္အတြက္ 
သီးသန႔္ထားရွိသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ တုိက္႐ုိက္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ သြယ္ဝုိက္ဒီမုိကေရစီ၏ ကြာျခားခ်က္ကုိ ႐ွင္းလင္းျပရန္ သင္ခန္းစာ (၃) မွ ၃.၃ 
- ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္ကို 
ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မည္သည့္ဇာတ္ၫႊန္းသည္ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီျဖစ္သ
နည္းႏွင့္ မည္သည့္ဇာတ္ၫႊန္းသည္ သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီျဖစ္သနည္း ေမးပါ။ 

အေျဖ

ဇာတ္ၫႊန္း ၁ - သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ
ဇာတ္ၫႊန္း ၂ - သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ
ဇာတ္ၫႊန္း ၃ - တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ
ဇာတ္ၫႊန္း ၄ - တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ

၁၅-၂ဝ မိနစ္



(၁) ဤကာတြန္းကို သင္မည္သို႔ နားလည္ပါသလဲ။

(၂) အနုပညာရွင္မွ မည္သည့္သတင္းစကားကိုေပးရန္ ႀကိဳးစားထားပါသလဲ။

(၃) ဤသတင္းစကားနွင့္ ဒီမိုကေရစီ မည္သို႔ဆက္စပ္ပါသလဲ။



ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူလုထုအတြက္ ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္ 
အေရးျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္ (ဖယ္ရွားရန္) တာဝန္သည္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔ မည္သို႔ေသာလူမႈအဝန္းအဝိုင္းတြင္ ေနထိုင္လိုသည္၊ မည္သို႔ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
မိမိတို႔ေနထိုင္လိုသည့္ လူမႈအဝန္းအဝိုင္းကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္နိုင္မလဲဆိုသည့္
အေပၚ ေသခ်ာအေလးထားစဥ္းစားၾကရမည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ 
မိမိတို႔၏အျမင္နွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကိုကုိယ္စားျပဳႏိုင္မလဲဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအေၾကာင္းကိုေလ့လာရန္မွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေလ့လာရန္ ခ်က္က် 
လက္က် ေမးခြန္းမ်ားေမးနိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံမွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ပါသည္။



41

အုပ္စုငယ္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းကိုေဆြးေႏြးပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ငါးႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ရပ္႐ြာတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳပါဝင္လိုသည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို 
"ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း" ဟုေခၚသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုမတိုင္မီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ဘာေၾကာင့္သူတို႔က 
ရပ္႐ြာလူထုကို ကုိယ္စားျပဳလိုသည္၊ သူတို႔မည္သို႔အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္မည္တို႔ကိုရွင္းျပၾကသည္။ ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ မတူညီေသာအျမင္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကေလ့လာရန္ အခြင့္အေရးရၾက 
သည္။ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၎တို႔၏အျမင္မ်ား ၊တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ဟု ျပည္သူ 
မ်ားက စဥ္းစားၾကသည္။ အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲေပးႏိုင္သည္။ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းက လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအတြင္းတြင္ ေနရာတစ္ေနရာရရွိသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ (ယခုအခါ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို  ေပါင္းစည္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟု ေခၚဆိုသည္။ မဲေပးသူမ်ားက 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရသည္။ တပ္မေတာ္က က်န္ ၂၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခန႔္အပ္သည္။

ငါးႏွစ္ျပည့္တိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသစ္တစ္ခုက်င္းပၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားဖယ္ရွားခြင့္ေပးအပ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း (ဖယ္ရွားျခင္း) ၏တာဝန္သည္ ျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကရန္ကိုဆိုလိုသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္လိုသည့္ လူ႔ေဘာင္ 
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အသိုက္အဝန္း၊ ထိုကဲ့သို လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို စဥ္းစားၾကရမည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းတစ္ေယာက္ျဖင့္ခြင့္ရရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၃ဝ ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ ႏိုင္ငံသား 
ျဖစ္သည့္မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူ ျဖစ္ရမည္။

ေလ့က်င့္ခန္း - ေအာက္ပါကြက္လပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံကိုပုံေဖာ္သည့္ ပုံတစ္ပုံဆြဲပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း - ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားဥကၠ႒တစ္ဦးကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ သင့္ေက်ာင္းတြင္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ယခုလအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္။ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အက်ိဳးကို 
ကိုယ္စားျပဳရန္တာဝန္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္အစည္း 
အေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပါဝင္ 
ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ရမည္။
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ေအာက္ပါေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။ သင္မည္သူ႔ကိုမဲေပးမလဲ။ ဘာေၾကာင့္ 
ေပးမွာလဲ။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (က) - ပါကု

က်မနာမည္က ပါကုပါ။ ကြၽန္မက ကိုးတန္းတက္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသား 
ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသန႔္ရွင္းေရးကို အဓိကထားပါမယ္။ ေက်ာင္း 
စႀကႍလမ္းတိုင္းမွာ အမႈိက္ပုံးေတြထားရွိေပးၿပီး ပုံမွန္သန႔္ရွင္းေရးေန႔ေတြကိုလည္း 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ က်မတုိ႔ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္းနဲ႔ေက်ာင္းဝန္းထဲ 
မွာအခ်ိန္အမ်ားစု ေနၾကရတ့ဲသူေတြပါ။ ကုိယ့္ေက်ာင္းကုိ တန္ဖုိးထားသင့္ၿပီး ဂ႐ုစုိက္ 
ျပဳျပင္ရမွာပါ။ က်မတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ က်မတို႔ဘဝရဲ႕ ေနရာအစိတ္အပိုင္း 

တစ္ခုပါပဲ။ ပတ္ဝန္းက်င္က က်မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္၊ စိတ္ က်န္းမာေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (ခ) - ခိုင္သူရိန္

ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ ခိုင္သူရိန္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဥကၠ႒ 
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ အခုဆယ္တန္းတက္ေနၿပီး အားကစားနဲ႔ ကိုယ္လက္ 
ႀကံ့ခိုင္ေရးမွာ ႐ူးသြပ္စြာဝါသနာပါ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ေတြကိုေလ့က်င့္ 
တာအျပင္ ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္းဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အားကစားက အပန္းေျဖဖို႔၊ 
မိတ္ေဆြ သစ္ေတြရဖို႔နဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္တတ္ေအာင္ သင္ 
ယူဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားဥကၠ႒ 

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဘာလုံးကြင္းကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အားကစားပစၥည္း 
အသစ္ေတြဝယ္ယူဖို႔ကို ေက်ာင္းနဲ႔ညႇိႏႈိင္းသြားမွာပါ။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (ဂ) - ေအာင္ေအာင္

ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ ေအာင္ေအာင္ပါ။ ကိုးတန္းတက္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသား 
ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါမယ္။ 
အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ စာၾကည့္တိုက္က စာအုပ္အေဟာင္းေတြနဲ႔ပဲ ျပည့္ 
ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမွာင္မဲျပည့္ၾကပ္ေနၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြ စာေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစမယ့္ ေနရာ 
က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းျဖစ္ေအာင္၊ ပစၥည္းအသစ္ေတြနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္ခ်င္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ရႈပ္ေထြးၿပီးလူၾကပ္တဲ့အိမ္ေတြမွာ ေနၾကရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းက ေအးေအး 
ခ်မ္းခ်မ္းစိတ္ကူးယဥ္ေတြးေတာႏိုင္ဖို႔ ဆိတ္ၿငိမ္ေနရာေလးတစ္ခု ရွာေတြ႕ႏိုင္တဲ့ေက်ာင္းေလး ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ 
ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။
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ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (ဃ) - ထုဆမ္

က်မနာမည္ ထုဆမ္ပါ။ ဆယ္တန္းတက္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဥကၠ႒ 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းကိုတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္သားအားလုံး လုံၿခဳံမႈကိုခံစား 
ရေစခ်င္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြ အပါအဝင္ပါ။ ေက်ာင္းသူ လူငယ္တစ္ေယာက္ 
အေနနဲ႔ ေက်ာင္းစႀကႍလမ္းမွာ၊ ေက်ာင္းဝန္းထဲမွာ ေယာက်ၤားေလးေတြက က်မနဲ႔ 
က်မသူငယ္ခ်င္းေတြကို စေနာက္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလက္ခံႏိုင္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကင္းေဝးတဲ့ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ 

ႏိုင္ဖို႔ က်မအေကာင္းဆုံးကူညီသြားမွာပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း - ေက်ာင္းသားေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သင့္ဆရာက 
ေၾကညာလိုက္သည္။ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဖတ္ပါ။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္တရားမွ်တသည္ဟု သင္ထင္ပါ 
သလား။ မွွ်တပါကအဘယ္ေၾကာင့္မွ်တသည္၊ မမွွ်တပါကအဘယ္ေၾကာင့္မမွ်တဟု ထင္ပါသလဲ။ 

၁။ မိန္းကေလးမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။
၂။ မူလတန္းကတည္းက ဤေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းတက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။
၃။ ရွစ္တန္းႏွင့္ အထက္ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။
၄။ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းခ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းေပးေဆာင္ရမည္။
၅။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိ။
၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလုံး ဘာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံသည္ကို ဆယ္မိနစ္စာမိန႔္ခြန္းတစ္ခုေျပာ 

ၾကားရမည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာတူညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ 
မရရွိပါက ေနာက္လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားကအစားထိုးႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ျပည္သူလူထုအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆက္လက္ 
မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအေရးႀကီးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား 
မ်ားအား မိမိတို႔သေဘာတူညီခ်က္စိတ္ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးအပ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴရႈပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ျပန္လည္အစားထိုးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစီစဥ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအား စနစ္တက်မက်င္းပပါက ညံ့ဖ်င္းသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုဖယ္ရွားၿပီး ထက္ျမက္ 
သည့္ေခါင္းေဆာင္ကို တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ေသာျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုံးရႈံးသြားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေပသည္။
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ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း - ေ႐ြးေကာက္ခံေနရာ၊ ရာထူးတစ္ခုအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ လူတစ္ဦး။
သေဘာတူညီခ်က္ (Consent) - တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ - ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အစိုးရရာထူးေနရာတစ္ခုအတြက္ လူတစ္ဦးဦးကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ျပည္သူမ်ားက 
မဲေပးၾကသည့္ အခ်ိန္။

သင္ခန္းစာ ၅ - ေဝါဟာရ
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၁၅ မိနစ္

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရကုိမည္သို႔ဖြဲ႕စည္းသနည္း ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးပါ။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တြဲဘက္ရွာ၍ေမးခြန္းအား ေဆြးေႏြးပါေစ။
၃။ ၎တို႔၏အယူအဆမ်ားကို ျပန္လည္ေဝမွ်ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါ။
၄။ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖတ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ အသံထြက္ဖတ္ 

ေစျခင္း လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
၅။ စာပိုဒ္အားဖတ္ၿပီးပါက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံကိုပုံေဖာ္သည့္ ပုံတစ္ပုံဆြဲေစပါ။ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုငယ္အတြင္းပူေပါင္း၍ ျဖစ္ေစေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ စာ႐ြက္ 
အလြတ္မ်ားကို ျဖန႔္ေဝပါ။

၆။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားတြဲဘက္ရွာ၍ ဆြဲထားသည့္ပုံမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ျပသပါ။ သို႔မဟုတ္ အုပ္စု 
ငယ္မ်ားအား တစ္တန္းလုံးကို၎တို႔ဆြဲထားသည့္ပုံကို ျပသေစပါ။

၇။ မွတ္ခ်က္ေပးၿပီး လိုအပ္လွ်င္ရွင္းလင္းေျပာျပပါ။

ဥပမာ -
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၁။ ဇာတ္ညြႊန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖတ္ျပပါ။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ရႈေစၿပီး မည္သူကို 

မဲေပးမလဲ ဆုံးျဖတ္ေစပါ။ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးမလဲစဥ္းစားခိုင္းပါ။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တြဲဘက္ရွာေစ၍ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါေစ။
၄။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း၍ ျပန္လည္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါ။

• မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား မဲေပးရမည္ကုိဆံုးျဖတ္ရျခင္းသည္ ခက္ခဲပါသလား။
• သင္မည္သုိ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါသလဲ။ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသလဲ။
• မိမိတြဲဘက္ေက်ာင္းသားအား ေျပာၿပီးသည့္အခါမွ စိတ္ေျပာင္းသြားတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိပါေသးသလား။

၅။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏အျမင္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ျပည္သူ 
မ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာရန္အခြင့္အေရးရေၾကာင္းေျပာျပၿပီး သင္ခန္းစာကိုအဆုံးသတ္ပါ။ ျပည္သူမ်ားက 
မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၎တို႔၏အျမင္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကိုအေကာင္းဆုံး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ 
သလဲစဥ္းစားကာ ထိုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲေပးၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား၏တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ လိုအင္ဆႏၵ 
မ်ား၊ လိုလားသည္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေ႐ြးေကာက္ရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသ႑ာန္တူေလ့က်င့္ျခင္း - မဲလက္မွတ္ႏွင့္ မဲပုံးမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
အတန္းေရွ႕ထြက္လာေစပါ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုငယ္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ မဲလက္မွတ္မ်ားကို ေဝငွပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား၎တို႔ 
ေ႐ြးခ်ယ္လိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ေဘးတြင္ အမွန္ျခစ္ျခစ္ေစၿပီး မည္သူမွ်မသိေစဘဲ (လွ်ိဳ႕ဝွက္) မဲေပးေစပါ။ 
မဲလက္မွတ္ကို မဲပုံးထဲထည့္ေစပါ။ ေက်ာင္းသားအားလုံး မဲေပးၿပီးေသာအခါ မဲပုံးကိုေက်ာင္းသားမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္
သြန္ခ်၍ မဲေရတြက္ပါ။ မဲအႏိုင္ရသူကိုေၾကျငာပါ။

ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို အသုံးမျပဳပဲ 
စာသင္ခန္းထဲမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခိုင္းပါ။ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းတစ္ဦးစီကုိ ၎တုိ႔ဘာေၾကာင့္ အတန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လုိေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းေျပာခုိင္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 
အတန္းသားမ်ားအားလုံးကို မဲေပးခိုင္းပါ။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႔အသတ္)

၁။ ဇာတ္ညြႊန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖတ္ျပပါ။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ စည္းကမ္းမ်ားကိုဆန္းစစ္ေစပါ။ 

စည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုံးျဖတ္ေစပါ။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးေနစဥ္ စည္းကမ္းမ်ားကိုသင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။
၄။ ၎တို႔အျမင္မ်ားကိုေဝမွ်ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားေျပာသည္ကို သင္ပုန္းေပၚရွိ 

သက္ဆိုင္ရာစည္ကမ္းခ်က္ေဘးနားတြင္ မွတ္သားပါ။

၁၅ မိနစ္

၁၅ မိနစ္
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၅။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမး၍ ေဆြးေႏြးျခင္းကိုပံ့ပိုးေပးပါ။
• သူေျပာတာကုိ အားလံုးသေဘာတူပါသလား။
• သေဘာမတူတဲ့အေျဖ ရွိပါသလား။ ဘာျဖစ္လုိ႔ပါလဲ။
• ဒီစည္းကမ္းရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘာျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
• ဘာစည္းကမ္းမွမထားရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လႈပ္ရွားမွဳ အေျချပဳ)

၁။ ဇာတ္ညြႊန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖတ္ျပပါ။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ စည္းကမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေစပါ။ 

စည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုံးျဖတ္ေစပါ။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးေနစဥ္ စည္းကမ္းမ်ားကိုသင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။
၄။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၅-၁ဝ မိနစ္ခန႔္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ေပးၿပီးေနာက္ "လက္သီးလက္ဝါး" နည္းလမ္း 

အေၾကာင္းရွင္းျပပါ။
၅။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ေျမႇာက္ထားရန္ေျပာပါ။ ပထမစည္းကမ္းကို အသံက်ယ္က်ယ္ ဖတ္ျပပါ။ 

"လက္သီးလက္ဝါး" နည္းလမ္းအတိုင္း "တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ" ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခ်က္ျပေစပါ။
၆။ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ကို ၎တုိ႔အျမင္အားရွင္းျပရန္ေမးျမန္းပါ။ လက္သီး၊ လက္သုံးေခ်ာင္း၊ လက္ငါးေခ်ာင္း 

စသည္ျဖင့္ အေျဖေပးသည့္ေက်ာင္းသားစုံေအာင္ ပါဝင္ပါေစ။ က်န္ေသာစည္းကမ္းငါးခ်က္ကို ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

လက္သီးလက္ဝါး4 ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းနားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအေကာင္းဆုံးရရွိရန္ အားေပးသည့္ 
နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လက္သီးဆုပ္က "လုံးဝသေဘာမတူဘူး" (ယခုေလ့က်င့္ခန္းတြင္ "လုံးဝတရား 
မွ်တမႈမရွိ") ဟုဆိုလိုသည္။ လက္ဝါး (လက္ငါးေခ်ာင္းျပျခင္း)သည္ "လုံးဝသေဘာတူတယ္" (ယခုေလ့က်င့္ခန္းတြင္ 
"လုံးဝတရားမွ်တယ္") ဟုဆိုလိုသည္။ လက္တစ္ေခ်ာင္းေထာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ သုံးေခ်ာင္းေထာင္ျခင္းတို႔သည္ 
အထက္ပါႏွစ္ခုၾကားတြင္ သေဘာတူညီမႈအနိမ့္အျမင့္ကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ (လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထက္ လက္သုံးေခ်ာင္ 
ေထာင္တာက ပိုၿပီးသေဘာတူသည္)

ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္အေျဖမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက5္

မိန္းကေလးမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။

• ၂ဝ ရာစုအထိ တိုင္းျပည္အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားမဲေပးခြင့္၊ အစိုးရရာထူးမ်ားတြင္ ပါဝင္အေ႐ြးခံခြင့္ 
မရွိေပ။

• ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္တင္ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေနရာ 
ေပးျခင္းျဖင့္ အာဖရိကတိုက္၏ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံေရးေလာကမွအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မူလတန္းကတည္းက ဤေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းတက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းအနည္းဆုံး ဆယ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေနထိုင္သူ 
ျဖစ္ရန္ ဥပေဒအရလိုအပ္သည္။
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ရွစ္တန္းႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အစိုးရရာထူးယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ အနည္းဆုံး 
အသက္ ၂၅-၃ဝ ရွိရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အခ်ိဳ႕တြင္သာ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္သတ္မွတ္ထားသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းခေငြ ၁ သိန္းေပးေဆာင္ရမည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ဝင္ေၾကး ၃ သိန္းက်ပ္ေပးသြင္းရသည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိ။

• ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပါဝင္မႈနည္းပါးေနပါ 
ေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း "စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းသူ" မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ 
မရွိေပ။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလုံး ဘာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံသည္ကို ဆယ္မိနစ္စာမိန႔္ခြန္းတစ္ခု ေျပာၾကားရ 
မည္။

• ထံုးစံအားျဖင့္ ကိုယ္စားေလာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွင္းျပရန္ မဲဆြယ္ 
ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ မဲဆြယ္ျခင္းတြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာျခင္း၊ ေထာက္ခံပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ထုတ္လႊင့္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

၁.။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု မဆိုလိုေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး သင္ခန္းစာကို 
အဆုံးသတ္ပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တရန္ လိုအပ္ေသးသည္။ အာဏာရွိေနသူမ်ား 
သည္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရႈံးနိမ့္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနစစ္စစ္ရွိရမည္။ တိုင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
မ်ားလြတ္လပ္၍တရားမွ်တေစရန္ စည္းကမ္းမ်ားရွိၾကသည္။

၂။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသင္ခန္းစာ၏ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပၿပီး (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား 
မ်ားအားဖတ္ေစၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါ။





လွပျခင္းေတြ... ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတြ
ျမန္မာျပည္ရယ္ သာယာေစသား
ေလာကထဲမွာ အျမဲရွိတဲ့အရာ...
ဒီေျမဟာ... တရားမွ်တလြတ္လပ္ရာေျမ...

      ေတးေရး/ဆို - လင္းထက္
      တရားမွ်တလြတ္လပ္ရာေျမ

(၁)  အထက္ပါစာသားမ်ားသည္ လင္းထက္၏ “တရားမွ်တ လြတ္လပ္ရာေျမ” သီခ်င္းမွ စာသားမ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုစာသားမ်ားကိုဖတ္ျပီး သင္မည္သို႔ ခံစားရပါသလဲ။ 

၂)  လင္းထက္မွ မည္သည့္ခံစားခ်က္ (သို႔) သတင္းစကားကိုေပးရန္ ႀကိဳးစားထားပါသလဲ။

၃) ဂီတသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေျပာင္းအလဲအတြက္ အင္အားႀကီးေသာလက္နက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘာေၾကာင့္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။ မည္သို႔ေသာနည္းျဖင့္ ဂီတသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ 
အတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။  



စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေစ့ေဆာ္ေပးရန္နွင့္ စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴးနိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေသာအစြမ္းရွိ 
သည့္ဂီတသည္ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ အေတြးအေခၚတူၾကသူမ်ားကို စုစည္းေပးနိုင္သည္။ 

လင္းထက္သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္တြင္ သီခ်င္းမ်ားကိုစတင္ေရးသားျပီး စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား 
အထူးသျဖင့္ မလုံျခံဳေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ေနရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ခံစားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး သီခ်င္းေရးရန္ စိတ္ဝင္စားေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ ဂီတအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့သည္။ 

“က်ေတာ္တို႔အဖြဲ႕၏ရည္မွန္းခ်က္က လူငယ္ေတြဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း 
ေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ျဖစ္တယ္။ က်ေတာ္တို႔ ပဋိပကၡေတြကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖို႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ က်ေတာ္တို႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ဂီတကလြဲလို႔ တျခားနည္းနဲ႔ ဘယ္လိုေဖာ္ျပရမွန္း 
မသိဘူး။ ဂီတက အင္အားႀကီးတယ္ဆိုတာ က်ေတာ္တို႔သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂီတကိုအသုံးျပဳျပီး 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္” ဟု လင္းထက္မွ ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

ဂီတသည္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရန္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကိုလံႈ႕ 
ေဆာ္ေပးနိုင္ေသာ အစြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
အတြက္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဂီတပညာရွင္မ်ား၊ တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားနွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္လူငယ္မ်ားကို ၎တို႔ 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို သိရွိနိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ရပ္ရြာတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔တိုက္တြန္းရန္ ဂီတကိုမ်ားစြာအသုံးျပဳလာၾကသည္။  

Nyein Ei EiHtwe, ‘Young Musicians Sing Songs of Peace,’ Myanmar Times, Octo-
ber 2012. <https://www.mmtimes.com/lifestyle/2279-young-musicians-sing-songs-of-
peace.html> accessed on 01 July 2019.
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ေအာက္ပါအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တစ္ေယာက္တည္းဖတ္၍ ေျဖဆိုပါ။ အျပည့္အဝသေဘာတူ (၅)၊ သေဘာတူ (၄)၊ 
မေသခ်ာ (၃)၊ သေဘာမတူ (၂)၊ အျပည့္အဝသေဘာမတူ (၁) စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာတြင္ အမွန္ျခစ္ ျခစ္ပါ။ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ သင့္အေျဖကိုေဝမွ်ရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

စဥ္ အဆိုျပဳခ်က္ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

(က) ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ဦးစီးဦးေဆာင္ျဖစ္သည္။

(ခ) လူတိုင္းကသေဘာတူမွသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

(ဂ) တိုင္းျပည္တိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံး 
သင့္သည္။

(ဃ) လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ အေရးႀကီး 
သည္။

(င) တခ်ိဳ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ဘဲ ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ပိုေကာင္း 
သည္။

(စ) အမ်ားျပည္သူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မဲေပးျခင္းသည္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည့္ 
တာဝန္ ျဖစ္သင့္သည္။

ေဆြးေႏြးျခင္း

• ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုငယ္အတြင္းျဖစ္ေစ အေျဖမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။
• အေျဖတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သင့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုရွင္းျပပါ။
• သင့္တြဲဖက္၏အေျဖကိုနားမလည္ပါက ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
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ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကမာၻတဝွမ္းမွ "ဒီမုိကေရစီ" အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အဆုိအမိန္႔မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္စုအတြင္းတြင္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။

၁။  မည္သည့္အဆိုအမိန္႔ကို သင္အႀကိဳက္ဆုံးျဖစ္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 
၂။ အဆုိအမိန္႔ကို ေရးသားခဲ့သူသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ေျပာခဲ့သည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။ 
၃။ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အဆုိအမိန္႔သည္ သင္ခန္းစာ (၁) မွ (၅) အထိေလ့လာခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚ 

အယူအဆမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ပါသလဲ။  

ဒီမုိကေရစီက ျပည့္စံုတ့ဲစနစ္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ က်မအၿမဲပဲရွင္းျပဖုိ႔ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဒီမိုကေရစီကပဲ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာကို ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပးပါတယ္။

• ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

လူအမ်ား သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ မည္သူမွ် တျခားလူတစ္ေယာက္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ အရည္ 
အခ်င္းမ႐ိွဘူး။ 

• ေအဗရာဟင္ လင္ကြန္း

အက်င့္သီလမေကာင္းတ့ဲ အရာ႐ိွမ်ားကုိ ဆႏၵမဲမေပးတ့ဲ လူေကာင္းေတြက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 
ၾကတယ္။

• ေဂ်ာ့ဂ်န္းေနသန္

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျပဳအမူတုိင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေနထုိင္လုိတ့ဲ လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းပံုစံျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ 
မဲတစ္မဲ ျဖစ္တယ္။ 

• ဒက္စမြန္တူးတူး

က်ဳပ္နားလည္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဥစၥာ၊ အာဏာ၊ အင္အားနည္းသူေတြကုိ အင္အားႀကီးသူေတြ 
လုိပဲ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးတ့ဲ စနစ္ျဖစ္တယ္။ 

• မဟတၱမ ဂႏၵီ

ဒီမုိကေရစီဆုိတာလူအခ်င္းခ်င္းခြျဲခားဆက္ဆံညွင္းပန္းႏိွပ္စက္တာကုိလုံးဝမလုိလားဘူး။

• သခင္ဘေသာင္း
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၁၅ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႕အသတ္)

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုေက်ာင္းသားမ်ားအားဖတ္ေစ၍ အျပည့္အဝသေဘာတူ(၅)၊ သေဘာတူ(၄)၊ မေသခ်ာ(၃)၊ 
သေဘာမတူ(၂)၊ အျပည့္အဝသေဘာမတူ (၁) စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာတြင္ အမွန္ျခစ္ ျခစ္၍ ေျဖဆိုေစပါ။ 

၁။ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုငယ္အတြင္း ျဖစ္ေစအေျဖမ်ားက ုိႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေစပါ။ တြဲဖက္ေက်ာင္းသား 
၏အေျဖကိုနားမလည္ပါက ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ တိုက္တြန္းပါ။

၂။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အား အေျဖမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကိုေဝမွ်ရန္ဖိတ္ေခၚပါ။
၃။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး သင္ခန္းစာကို ျပန္လည္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါ။

• ေက်ာင္းသားအားလံုး သေဘာတူသည့္အဆုိျပဳခ်က္ ရွိပါသလား။
• မည္သည့္အဆုိျပဳခ်က္က ေဆြးေႏြးမႈ (အျပန္အလွန္ျငင္းခုံ၊ စိတ္ဝင္စားၾက၊ အျငင္းပြားစရာ) အမ်ားဆံုး 

ျဖစ္ေစသလဲ။
• ဘယ္အခ်က္ေတြက အျငင္းပြားစရာအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစသလဲ။ ကြဲျပားေနတဲ့ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြက 

ဘာေတြလဲ။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လႈပ္ရွားမွဳ အေျချပဳ)

၁။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေနရာလြတ္ကြက္လပ္တစ္ခု ဖန္တီးပါ။
၂။ ကြက္လပ္အလယ္မွျဖတ္၍ စိတ္ကူးမ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းဆြဲပါ။ ဤမ်ဥ္းသည္ သေဘာတူညီမႈ အနိမ့္အျမင့္ကို 

ျပဆိုမည့္မ်ဥ္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ လက္ဝဲဘက္အစြန္သည္ သေဘာမတူဆုံးျဖစ္ၿပီး ယာဘက္အစြန္သည္ 
သေဘာအတူဆုံးျဖစ္သည္။ ဆရာကအဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုဖတ္လိုက္တိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက သေဘာတူညီမႈ 
အတိုင္းအတာအလိုက္ မ်ဥ္းေပၚတြင္မတ္တပ္ေနရာယူရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အဆိုျပဳခ်က္ကို 
၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသေဘာမတူပါက လက္ဝဲဘက္အစြန္ဆုံးတြင္ မတ္တပ္ရပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 
သေဘာမတူပါက အလယ္ဗဟိုနား လက္ဝဲဘက္ျခမ္းတြင္ ရပ္ရမည္။ စသည္ျဖင့္ရွင္းျပပါ။

၃။ နမူနာေမးခြန္းမ်ားေမးၾကည့္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္၊ မလည္ကိုစမ္းၾကည့္ပါ။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အာရွတိုက္တြင္ပါဝင္သည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားအားလုံးသည္ ယာဘက္အစြန္းတြင္ ေနရာယူသင့္သည္။ 
တ႐ုတ္စာသည္ အသုံးဝင္ဆုံးေသာ ဘာသာစကားျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေနရာစုံ 
တြင္ မတ္တပ္ရပ္လိမ့္မည္။

၄။ ေလ့က်င့္ခန္း ၆.၁ တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္ထဲမွ ပထမအဆိုျပဳခ်က္ကိုဖတ္ျပပါ။
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၅။ ေက်ာင္းသားမ်ားမ်ဥ္းေပၚတြင္ေနရာယူၿပီးပါက ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ကို ဘာျဖစ္လို႔သူတို႔ဒီေနရာကို ေ႐ြးသလဲ 
ေမးၾကည့္ပါ။ မတူညီေသာေနရာတြင္ရပ္ေနေသာ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ေမးၾကည့္ပါ။

၆။ အျခားအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါ။

မွတ္ခ်က ္။ "သေဘာတူ၊ မတူ" ေလ့က်င့္ခန္းသည္ ပထမသင္ခန္းစာ ၅ ခုတြင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ အယူအဆမ်ားကို 
ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ျဖင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး 
ႏိုင္ေစရန္အတြက္ရည္႐ြယ္သည္။ မွားေသာအေျဖမရွိပါ။ သို႔ေသာ္အဓိကသေဘာတရားမ်ားကို သင့္ 
ေတာ္သလို ရွင္းလင္းေျပာျပပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ဦးစီးဦးေဆာင္ျဖစ္သည္။

• ဒီမိုကေရစီသည္ "ျပည္သူမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း" ဟု တုိက္႐ိုက္ဆိုလုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔ကုိယ္စားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၾက 
သည္။

လူတိုင္းကသေဘာတူမွသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။

• အုပ္စုအတြင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားသေဘာတူၾကေသာအခါ "အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္ 
အညီေဆာင္႐ြက္မႈ (Consensus)" ျဖစ္သည္။ "အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မႈ" သည္ အားလံုး 
အထူးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရၿပီး စိတ္ေက်နပ္မႈအျမင့္ဆံုးေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရန္အခ်ိန္ၾကာ 
ႏိုင္သည္။

တိုင္းျပည္တိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကိုအစိုးရစနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးသင့္သည္။

• ကမာၻေပၚရွိတုိင္းျပည္အမ်ားစုသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီသိသိသာသာ ျပန႔္ပြား 
လာမႈသည္ ကုိလိုနီအင္ပါယာမ်ားအဆံုးသတ္သြားသည့္ ၂ဝ ရာစုအကုန္ပိုင္းႏွင့္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲ 
သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ေတာ့ ကမာၻတြင္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အေရ 
အတြက္ က်ဆင္းလာျခင္းကို ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ား ဆုတ္ယုတ္လာျခင္း 
ကဲ့သုိ႔ ဒီမိုကေရစီ၏အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ က်ဆင္းလာေနသည္။

လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္အေရးႀကီးသည္။

• အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ရန္လူငယ္မ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝပါဝင္ခြင့္ရရန္လုိအပ္သည္ဟု ကမာၻႀကီးက 
ယခုအခ်ိန္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္းလူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူဦးေရ၏ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး တုိင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ 
ပါသည္။6

တခ်ိဳ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ဘဲဆုံးျဖတ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။

• ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အေျခအေနတုိင္းႏွင့္သင့္ေတာ္သည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ 
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အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးကြၽမ္းက်င္သည့္ အသိပညာလုိအပ္သည္။ ဥပမာ - သင့္ေရာဂါအားမည္သုိ႔ ကုသ 
သင့္သလဲဆုိတာကို လူနာေစာင့္ခန္းထဲရွိအျခားလူနာမ်ားက မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္တာကုိ သင္လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ 
ေပ။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားသည္ အလြန႔္အလြန္အလ်င္လုိေနတတ္သျဖင့္ လူတစ္ေယာက္တည္း သုိ႔မဟုတ္ 
လူအနည္းစုကသာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကပိုေကာင္းသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မဲေပးျခင္းသည္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ တာဝန္ျဖစ္သင့္သည္။

• မဲေပးျခင္းအား တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္စဥ္းစားသည့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးျခင္းအား 
မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္တာဝန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ မဲေပးရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ားသည္ အျပစ္ေပးခံရႏိုင္ 
သည္။ မျဖစ္မေနမဲေပးရသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဩစေတးလ်တုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။ 
မျဖစ္မေနမဲေပးျခင္းကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ျပည္သူမ်ားပိုၿပီးမဲေပးၾကေလေလ အစိုးရသည္ပိုၿပီးတရားဝင္ 
ခိုင္မာမႈရွိေလေလဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဲေပးျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာရေစ 
သည့္အက်ိဳးရွိသည္ဟုဆုိၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ဒီမိုကေရစီသည္ "ျပည္သူမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္မႈ"ဟု ဆုိပါကလူတုိင္း
တြင္မဲေပးရန္တာဝန္ရွိေပသည္။ မျဖစ္မေနမဲေပးျခင္းကုိဆန႔္က်င္သည့္ အဓိကအဆုိမွာထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ယွဥ္တြဲေနေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္မကုိက္ညီဟု ဆုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူတုိင္းတြင္မဲေပးမလား 
မဲမေပးဘူးလားဆုိသည္ကုိ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။7

၁။  ေက်ာင္းသားမ်ားအား အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕ေစပါ။
၂။  အုပ္စုအတြင္းတြင္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကိုေဆြးေႏြးေစၿပီး ေမးခြန္း (၃) ခုကိုေျဖခိုင္းပါ။ 
၃။  အဆုိအမိန္႔ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္သည္မ်ားကိုမွ်ေဝရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါ။
 လုိအပ္သလို အခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ွင္းလင္းေျပာျပပါ။
၄။  အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအား ၎တုိ႔အႏွစ္သက္ဆုံးအဆိုအမိန္႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ေျပာပါ။ ဘာေၾကာင့္ ထိုအဆိုအမိန္႔ကို
 ေ႐ြးခ်ယ္ရေၾကာင္း ႐ွင္းျပရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ေျပာပါ။
၅။  အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ၎တို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာအဆိုအမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဘာေၾကာင့္ေ႐ြးခ်ယ္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ႐ွင္းျပခိုင္းပါ။ 
၆။  အေျဖမွားဟူ၍ မ႐ွိေပ။ သို႔ေသာ္ အဓိကသေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လိုအပ္သလို႐ွင္းလင္း 

ေျပာျပပါ။
၇။  အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ၎တို႔အား စိတ္အားတက္ႂကြေစေသာ အျခားအဆိုအမိန္႔မ်ားကို မွ်ေဝရန္ 

ဖိတ္ေခၚပါ။

မိနစ္ ၃ဝ
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မွတ္ခ်က္ ။ အကယ္၍ သင့္အတြက္အခ်ိန္နည္းေနပါက အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုအမိန္႔ 
အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့လိုက္ပါ။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီကို မတူညီေသာ အဆိုအမိန္႔တစ္ခုစီေပး၍ ေဆြးေႏြး 
ခိုင္းပါ။ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ေပးၿပီးပါက အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကို ၎တို႔တြင္႐ွိေသာ အဆိုအမိန္႔ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ 
႐ွင္းျပခိုင္းပါ။ ေမးခြန္း (၃) ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပခိုင္းပါ။ အဖြဲ႕ 
မ်ား အဆိုအမိန္႔အားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႐ွင္းျပခ်က္မ်ားကို ၾကားၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကို 
၎တို႔အႀကိဳက္ဆုံး အဆိုအမိန္႔တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ ဘာေၾကာင့္ ထိုအဆိုအမိန္႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရ 
ေၾကာင္း႐ွင္းျပရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ ေျပာပါ။

အဆိုအမိန႔္မ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေကာက္ယူမႈအေျဖမ်ား

“ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လူအခ်င္းခ်င္းခြဲျခား ဆက္ဆံညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တာကို လံုးဝမလိုလားဘူး။” – သခင္ဘေသာင္း

• ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အသက္၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ပညာေရးအေျခအေန စသည္တုိ႔မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ 
ျပည္သူအားလံုးကုိ တန္းတူညီမွ်ဟု သေဘာထားသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မတူကြဲျပားမွဳမ်ား စံုလင္စြာ 
ရွိေနမွဳအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္မရႈျမင္ဘဲ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ 
သည္။

ဆိုးရြားတဲ့ အစိုးရကိုမဲဆႏၵမေပးတဲ့ လူေကာင္းေတြက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တယ္" - ေဂ်ာ့ ယန္းေနသန္

• သင္မဲေပးေသာအခါ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု၊ သင့္ရပ္႐ြာ လူထုကုိအက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္မည့္
လူတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ အာဏာရေအာင္လုပ္ေပးလုိက္ႏိုင္ေပသည္။ သင္မဲမေပးဘဲေနသည့္အခါ သင့္ 
အေနျဖင့္မေက်နပ္ေၾကာင္း အထြန္႔မတက္ႏိုင္ေပ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလႊမ္မိုးႏိုင္ရန္ သင့္တြင္ရွိသည့္ အာဏာ 
ကုိ အသံုးမျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား - တုိက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား

“အားနည္းတဲ့သူေတြကို အားႀကီးတဲ့သူေတြလိုပဲ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးတဲ့စနစ္လို႔ ဒီမိုကေရစီကို က်ဳပ္နားလည္ထား 
တယ္" - မဟတၱမ ဂႏၵီ

• ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အျခားသူမ်ားထက္ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိေသာ ဘုရင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား 
မရွိေပ။ လူတုိင္းသည္၎တုိ႔အေပၚသက္ေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ခြင့္ 
ရွိသည္။

• ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္တြင္ အာဏာရွိေသာအာဏာပိုင္မ်ားကုိ အင္အားနည္းသူမ်ားက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရန္စနစ္မ်ား
ထားရွိသည္။ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေသာ အထူးစနစ္မ်ားကုိလည္း ထားရွိသည္။

 ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား - တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ 
လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား
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"မည္သူမွ် အျခားသူရဲ႕ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ အျခားလူေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ရာ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝဘူး" - 
ေအဗရာဟင္ လင္ကြန္း

• ရပ္႐ြာလူထုကို "ျပည္သူမ်ားက အုပ္စိုး"သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အျခားသူမ်ားထက္အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိေသာ ဘုရင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားမရွိေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔အားအာဏာအပ္ႏွင္းခံရမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကုိမေဆာင္႐ြက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း ျပည္သူမ်ားသည္အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
အာဏာကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား - တုိက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား

"လုပ္ရပ္တိုင္းကသင္ေနထိုင္လိုတဲ့ လူ႔အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအတြက္ မဲတစ္မဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဒက္စမြန္တူးတူး

• အျခားသူမ်ားအား ျပဳမူေစခ်င္သလိုမိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မိမိကုိအျခားသူမ်ားေလး 
ေလးစားစားဆက္ဆံေစလုိပါက မိမိကိုယ္တုိင္ကအျခားသူမ်ားကုိ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံသင့္သည္။ 
အၾကမ္းဖက္မ်ားကင္းစင္ေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္းျဖစ္ေစလုိပါက သင္ကုိယ္တုိင္ႏႈတ္အား၊ ကုိယ္အားျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္အားေပးသည့္လုပ္ရပ္ ရပ္တန႔္ရန္လုိအပ္သည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏အျပဳအမူမ်ားသည္
မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ လူ႔အသုိက္အဝန္းတြင္ ျမင္ေတြ႕လုိသည့္အျပဳအမူမ်ား၏ေရာင္ျပန္ပုံရိပ္ ျဖစ္သင့္သည္။

 ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ 
ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား (ပုံမွန္မဲေပးျခင္း)

“ဒီမိုကေရစီက ျပည့္စုံတဲ့စနစ္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူးလို႔ က်မအၿမဲပဲရွင္းျပဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီကပဲ 
ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာကို ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရး တစ္ခုေပးပါတယ္" - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

• ဒီမိုကေရစီတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္အားသာခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားအား၎တုိ႔ဘဝကုိ သက္ 
ေရာက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအား မိမိအနာဂတ္
ကုိလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစသည္။

ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား - ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား





(၁) ဤပုံသည္ မည္သည့္ဇာတ္လမ္းကို ေျပာျပေနပါသလဲ။ 

(၂) ပုံထဲတြင္ပါေသာသူမ်ားသည္ ဘယ္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသလဲ။

(၃) ေသတၱာမ်ားသည္ ဘာကိုကိုယ္စားျပဳပါသလဲ။

(၄) ဤပုံသည္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ပါသလဲ။



အေရွ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာပုံနွစ္ပုံသည္ ကေရ့ခ်္ဖိုးဟဲလ္ (Craig Forehle) ၏ ဂရပ္ဖစ္ပုံကို 
မွီျငမ္း၍ ျပန္လည္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ပုံသည္ ညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအၾကား ကြဲျပားျခင္းကိုေဖာ္ၫႊန္း 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

တန္းတူညီမွ်မႈဆိုသည္မွာ လူတိုင္းကိုတစ္ပုံစံတည္းေထာက္ပံ့၍ ညီတူမွ်တူ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဤနည္းလမ္းသည္ လူတုိင္းတူညီေသာအေျခအေနမွ စတင္ၾကမွသာအလုပ္ျဖစ္နိုင္သည္။ ပထမပုံကို 
ၾကည့္လွ်င္ လူတိုင္းအရပ္အျမင့္တူညီၾကမွသာ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယပုံသည္ တရားမွ်တမႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာပုံျဖစ္သည္။ သာတူညီမွ်မႈနွင့္ တရားမွ်တမႈသည္ 
လူတိုင္း တူညီေသာအခြင့္အေရးကုိ လက္လွမ္းမီၾကမွသာ ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တခါတရံတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
မတူညီေသာသမိုင္းေၾကာင္း၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ 
မ်ား ရွိေနတတ္သည္။ တရားမွ်တမႈကိုရရွိရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ လူတုိင္း၏မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္ကိုထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္တြင္ျမင္ရ ေသာ တတိယပုံသည္ မူရင္းပုံကိုခ်ဲ႕ထြင္၍ စဥ္းစားထားျခင္းျဖစ္သည္။ တခါတရံတြင္ 
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာ္လႊားရန္သာ အာ႐ုံစိုက္ၾကျပီး ျပႆနာကိုဖန္တီး 
ေသာအရာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေမ့ေနတတ္ၾကသည္။ ဤပုံတြင္ အနုပညာရွင္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ယူဆ 
ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေစရန္ တြန္းအားေပးထားသည္။ ဘာေၾကာင့္ ေသတၱာေတြျဖန္႔ေဝေပးျခင္းနဲ႔ပဲ 
ရပ္တန္႔ေနၾကမလဲ။ ျခံစည္း႐ိုးကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔နည္းလမ္းမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ စဥ္းစားခဲ့ၾကဖူးရဲ့လား။

ဒီမိုကေရစီတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ လူတိုင္းတန္းတူ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ လူတိုင္း၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို လက္ခံသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံယူဆခ်က္
တစ္ခုမွာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ားအတြက္ မတူညီေသာပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားသည္ လူတိုင္းအတြက္ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။  

Source:

Center for Creative Storytelling, <https://www.storybasedstrategy.org/tools-and-re-
sources#the-4th-box-instructions-download> accessed on 17 June 2019.
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စာရင္းျပဳစုထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားကုိဖတ္ပါ။ မည္သည့္တန္ဖိုးမ်ားက သင့္အတြက္အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။ 
တန္ဖိုးတစ္ခုခ်င္းစီကို သင့္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီး၊ အေရးၾကီး သို႔မဟုတ္ အေရးမၾကီးအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ပါ။ သင္၏ 
အေျဖကို သင့္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး သင္ဘာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ဆံုးျဖတ္ထားသည္ကို ရွင္းျပပါ။ သင္နွင့္ အျမင္တူပါ 
သလား။   

တန္ဖိုးမ်ား အလြန္အေရးၾကီး အေရးၾကီး အေရးမၾကီး

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ - မိမိ၏ ရပ္ရြာလူထုကိစၥရပ္မ်ားဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း 

မတူကြဲျပားမွဳမ်ားစံုလင္စြာရွိေနမွဳကိုေလးစားျခင္း - လူတိုင္းျခားနားမႈ 

ကိုယ္စီရွိၾကသည္ကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ ေလးစားျခင္း

တရားမွ်တမႈ - လူတိုင္းကိုတန္းတူညီမွ်စြာဆက္ဆံျခင္း 

လြတ္လပ္မႈ - လြတ္လပ္စြာေျပာဆို၊ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ 

မိမိေဆာင္ရြက္လိုသည္ကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း 

ရက္ေရာမႈ - လိုအပ္ေနသူမ်ားကိုအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း 

တန္းတူညီမွ်မႈ - လူသားတိုင္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ 

အခြင့္အလမ္းနွင့္ အဆင့္အတန္း ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္မႈ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ - ေရွးယခင္ကစာရိတၱဆိုင္ရာႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လက္ခံ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေလးစားျခင္း  

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး - လူထုအသိုက္အဝန္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းနွင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒကိုလိုက္နာရမည္။
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ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။  လူတိုင္းတူညီေသာတန္ဖိုးမ်ားရွိပါသလား။ 
၂။  ဤစာသင္ခန္းအတြက္ မည္သည့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။ 
၃။  သင့္ရပ္ရြာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည္သည့္တန္ဖိုးမ်ားသည္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။ 
၄။  သင္၏ မိဘမ်ားသည္ သင္နွင့္တူညီေသာတန္ဖိုးမ်ားရွိပါသလား။ 

တန္းတူညီမွ်မႈဆိုသည္မွာ ကို္ယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ 
တြင္ အေတြးအေခၚေကာင္းရွိသူမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္ ခိုင္မာသူမ်ားကုိခ်န္လွပ္ထားျပီး အေတြးအေခၚဆိုးမ်ားႏွင့္ ကတိ 
ကဝတ္အခိုင္အမာမရွိသူမ်ားကို ေနရာပိုမိုေပးထားပါက ဒီမိုကေရစီသည္ အလုပ္ျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဒီမိုကေရစီတြင္ ရပ္ရြာလူထုမွ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ တူညီေသာတန္ဖိုးမ်ားရွိၾကသည္။ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီတြင္ 
အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတိုင္းသည္ မဲတစ္မဲစီေပးႏိုင္ၾကျပီး ၎တစ္မဲခ်င္းစီတိုင္းသည္လည္း တူညီေသာတန္ဖိုးရွိၾကသည္။ 
ဤအခြင့္အေရးသည္ အလြန္ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိမွသာလွ်င္ ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိတ္ေရာဂါ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားေနရေသာသူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားမွ ကန္႔သတ္ၾကသည္။ 

အကယ္၍ တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းအနည္းငယ္
သာေပးထားမည္ဆိုလ်ွင္ အစိုးရသည္ လူထုတစ္ရပ္လံုးကိုကုိယ္စားျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ -

• ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။ 
• ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ ေတာင္အာဖရိကလူမဲမ်ား မဲေပးခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။
• ၁၉၆ဝ ႏွစ္မ်ားအထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ စာမတတ္သူမ်ားကို မဲေပးခြင့္ 

ကန္႔သတ္ရန္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဤသို႔ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲသူမ်ားနွင့္ လူမဲအသိုင္းအဝုိုင္း 
မ်ားကို ပူေပါင္းပါဝင္ရန္ ပိတ္ပင္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ‘ျပည္သူမွ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း’ ဆိုသည့္အယူအဆအတြက္ နမူနာမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ လူအမ်ားအျပားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမွ ဖယ္ထုတ္ခံေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

လူတိုင္းသာတူညီမွ်စြာ ပူေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ မတူညီေသာလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ အုပ္စုမ်ားကို လုိအပ္ခ်က္ 
အလိုက္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ားသည္ မဲေပးႏိုင္ရန္ အထူး 
အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္  ေနထိုင္၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ 
ေရး ခက္ခဲေသာသူမ်ားသည္ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ သြားႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးအကူအညီမ်ားလိုအပ္ျဖစ္သည္။ လူသားအသီးသီးတြင္ 
မတူညီေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိၾကသည္။ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီတြင္ လူတိုင္းတူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရွိေစရန္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္မွာ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 
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ပံုမ်ားကိုၾကည့္၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ 

• ပံုတစ္ပံုခ်င္းစီသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သနည္း။
• ပံုထဲတြင္ မည္သူမ်ားပါဝင္သနည္း။ ၎တို႔ မည္သည့္ အရာမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကပါသနည္း။
• ပံုမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ပါသနည္း။ 

ဂ ဃ

က ခ

ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။ ဒီမိုကေရစီသည္ လူတိုင္းတန္းတူညီမွ်မႈရွိမွသာ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။
၂။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသလား။
၃။ လူအုပ္စုတစ္စုကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကမဲေပးပိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္လွွ်င္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ 
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အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ - ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာသူ

တန္းတူညီမွ်မႈ - အခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အဆင့္အတန္း သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ

အသိေပးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ - သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

အထူးအခြင့္အေရး - လူတစ္ဦးထဲ သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုထဲခံစားခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရး

တန္ဖိုးမ်ား - အမွန္အမွားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္အား
သင့္ကိုကူညီေပးေသာ အေျခခံမူ

သင္ခန္းစာ ၇ - ေဝါဟာရ
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၂ဝ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႕အသတ္)

၁။  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာရင္းျပဳထားေသာတန္ဖိုးမ်ားကိုဖတ္ရႈျပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ ၎တန္ဖိုးမ်ားမည္မွ် အေရး 
ၾကီးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရမည္။

၂။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတြဲလုိက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔၏ အေျဖမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ 
၍ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေစပါ။ 

၃။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနရာျပန္ယူခိုင္းပါ။ ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေပးပါ။ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လႈပ္ရွားမႈ အေျချပဳ) 

၁။  တန္ဖိုးတစ္ခုခ်င္းစီကို စာရြက္ပိုင္းေလးမ်ားေပၚတြင္ ခ်ေရး၍ စာသင္ခန္းအႏွံ႔တြင္ထားပါ။ 
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔အတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးတန္ဖိုး၏ ေဘးတြင္ သြား၍ မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းပါ။ တန္ဖိုး 

မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တူညီစြာစုမိေနေသာသူမ်ားကို အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ေပးပါ။
၃။  အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာတန္ဖိုးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ မည္သို႔ သက္ဆိုင္ေန 

သည္ကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ က်စ္လစ္တိက်ေသာ ဥပမာမ်ားေပးခိုင္းပါ။ 
၄။  အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာတန္ဖိုးမ်ားက ၎တို႔အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ 

သည္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခိုင္းပါ။ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ 
၅။  တန္ဖိုးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဓိပၸါယ္ကိုရွင္းျပျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သေဘာတူ/မတူေမးပါ။ 
၆။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာယူေစ၍ ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျပီး ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 

ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါ။ 

ေဆြးေႏြးျခင္း - ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား

လူတိုင္းတန္ဖိုးထားမႈမ်ားတူညီၾကပါသလား။

• လူတုိင္းတြင္ မတူညီေသာတန္ဖိုးမ်ား ရွိၾကသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏တန္ဖိုးမ်ားမွာ အျမဲတေစတည္ျမဲမႈရွိေနသည္ 
မဟုတ္ပါ။ ၎တန္ဖိုးမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ပါသည္။ 
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ယခုသင္ခန္းစာအတြက္ မည္သည့္တန္ဖိုးမ်ားကအေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။

• အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ မည္သည့္တန္ဖိုးမ်ားက အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သနည္း။

• အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ မိဘမ်ားသည္သင္နွင့္တူညီေသာတန္ဖိုးမ်ားရွိပါသလား။

• မ်ိဳးဆက္မ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈတုိ႔ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး မတူညီေသာအျမင္မ်ား 
ရွိတတ္ၾကသည္။ 

၁။ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ဖတ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

၁။  စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပပါ။ အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ပံုမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းသံုးခုကို 
ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 

၂။  ၅ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ပံုအသီးသီးကို ၎တို႔မည္သို႔နားလည္ေၾကာင္း  ဆႏၵရွိေသာေက်ာင္းသား 
မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပခိုင္းပါ။ လိုအပ္ပါက ဝင္ေရာက္ရွင္းျပေပးပါ။ 

၃။ အထက္ပါ အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားအတိုင္းေဆြးေႏြးရန္  ေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ အခ်ိန္ 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ပါက ေမးခြန္း ၁ ခု သို႔မဟုတ္ ၂ ခုကိုသာ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အုပ္စုဖဲြ႕ေစ၍အဖဲြ႔အလိုက္ ေမးခြန္းမ်ားခြဲေပးကာေဆြးေႏြးခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အတန္းတစ္ခု 
လံုးအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

၄။ ဆႏၵရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေဝမွ်ခိုင္းပါ။ 

ပံု(က) ကမာၻေပၚရွိ အေစာပိုင္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ မရခဲ့ၾကေပ။ ဤအေျခအေန 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈျဖစ္လာသည့္ ၁၉ 
ရာစုတိုင္ေအာင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအာရွ၏ 
ပထမဦးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ (၁၉၃၅)။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻအႏွံ႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရး 
တန္းတူရရွိရန္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

ပံု(ခ) ဒီမိုကေရစီတြင္ အရည္အခ်င္းမီေသာမဲဆႏၵရွင္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။ ၎တို႔တြင္ တူညီ 
ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာအစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအားမဲရံုသို႔ လာေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား၊ မသန္စြမ္း 

၁ဝ မိနစ္

၁၅ မိနစ္
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ျပည္သူမ်ားအတြက္ မဲေပးႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

ပံု(ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအားမဲေပးရန္ တားျမစ္ထားၾကသည္။ ၎ 
တို႔၏ လြတ္လပ္မႈဆံုး႐ံႈျခင္းတို႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ အခြင့္အေရး 
လည္းဆံုး႐ံႈးၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျပဳလုပ္ေပးေသာ 
ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထု သာယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ ျပန္ 
လည္ပါဝင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေပးသင့္သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားလည္းရိွသည္။ ဤသုိ႔တုိက္တြန္းေပးရန္ နည္းလမ္း 
တစ္ခုမွာမဲေပးရန္ တိုက္တြန္းျခင္းလည္းပါဝင္သည္။

ပံု(ဃ) ပံု(ခ) သို႔ျပန္ၾကည့္ပါ။ 

ေဆြးေႏြးျခင္း - ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား

ဒီမိုကေရစီသည္ လူတိုင္းတန္းတူညီမွ်မႈရွိမွသာအလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။

• အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

မည္သို႔ေသာအေျခအေနတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုသင္ထင္ပါသလဲ။

• မဲေပးပိုင္ခြင့္အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိသည္ဟု အမ်ားကဘံုလက္ခံထားမႈမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ - အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ေအာက္၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးခံစားေနရသူမ်ား။ တစ္ 
ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာ မဲေပးခြင့္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီး အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရွိသင့္သည္ဟု 
လက္ခံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

လူအုပ္စုတစ္စုကိုမဲေပးပိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္လွွ်င္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ 

• လူအုပ္စုတစ္ခုကိုမဲေပးပိုင္ခြင့္ ျငင္းဆန္ခံရပါက ၎တို႔သည္ အခြင့္အာဏာဘာမွမရွိသလို ခံစားရႏိုင္သလို 
၎တို႔ကိုသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရၾက၍ ေဒါသထြက္ေစႏိုင္သည္။ အက်ိဳး 
ဆက္အေနျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အားနည္းေစႏိုင္သလို ပဋိပကၡမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

• ဥပမာ - ၁၉၁၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၄ ခုနွစ္အထိ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မဲေပးခြင့္ရေရး 
အတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားစုမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ၾကေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈအခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္ခဲ့ဆံုးတစ္ခုမွာ ၁၉၁၂ ခုနွစ္ 
အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒပ္ဗလင္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးသည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ 
လာေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ ပြဲတစ္ခုတြင္ ဇာတ္စင္ကိုမီးရိႈ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။8

• ဥပမာ - ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဖြဲ႔စည္းမႈကို အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ေစေသာ၊ ပညာေရးလြတ္လပ္မႈကိုအတားအဆီးျဖစ္ေသာ၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားဘာသာစကား
သင္ၾကားႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိခြင့္မျပဳေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ လမ္းေပၚထြက္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ 
ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈတြင္ လူဦးေရ ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရျပီး၊ 
အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။9





(၁) အထက္ပါစာသားမ်ားကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ သင္မည္သို႔ခံစားရပါသလဲ။

(၂) စာေရးသူမွ မည္သည့္ခံစားမႈမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) သတင္းစကားကိုေပးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု သင္ 
ထင္ပါသလဲ။ 

(၃) ဤစာသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။

သစ္သီး၏ အက်ိဳးျပဳမႈသည္
အဖိုးတန္ပါ၏။
ပန္းပြင့္၏ အက်ိဳးျပဳမႈသည္
ေမႊးပ်ံ႕ပါ၏။
သို႔ရာတြင္ 
ငါ၏အက်ိဳးျပဳမႈကား
ႏွိမ့္ခ်႐ိုက်ိဳးေသာ 
အရိပ္ကိုေပးသည့္ 
သစ္ရြက္၏အက်ိဳးျပဳမႈ
ျဖစ္ေစသတည္း။

ဂ်ဴး
တိမ္နဲ႔ခ်ည္တဲ့ႀကိဳး



ဤစာသားမ်ားသည္ ဆရာမဂ်ဴး (သို႔မဟုတ္) ေဒါက္တာတင္တင္ဝင္း၏ တိမ္နဲ႔ခ်ည္တဲ့ႀကိဳးဝတၳဳမွ 
ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမဂ်ဴးသည္ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးစုနီးပါးတိုင္ေအာင္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံး
စာေရးဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝတၳဳမ်ားနွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ေရးသားသည္။ 

ဆရာမဂ်ဴးသည္ အျမဲတမ္း စာေရးဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိဘမ်ား၏ တိုက္တြန္းမႈ 
ေၾကာင့္ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာေရးဆရာမျဖစ္ခ်င္ေသာ သူမ၏အိပ္မက္ကို 
ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ခဲ့ပါ။ ေဆးေက်ာင္းသူဘဝတြင္ သူမသည္ ဝတၳဳတုိတစ္ပုဒ္ေရး၍ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္သို႔ 
ပို႔ခဲ့သည္။ ထိုဝတၳဳသည္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့႐ုံမွ်မက ပထမဆုပါရခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆရာမသည္ သူမ၏ 
ကေလာင္နာမည္ကို ‘ဂ်ဴး’ ဟုေပးခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္ ေခၚရလြယ္ကူၿပီး က်ား၊ မ 
ခြဲမထားေသာ အမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဘြဲ႔ရျပီးေနာက္ ဆရာမဂ်ဴးသည္ မိဘမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ႏွင့္ ပုံမွန္ဝင္ေငြရရွိရန္ ေဆးခန္းဖြင့္ခဲ့ 
သည္။ သူမသည္ စာဆက္၍ေရးသားခဲ့ျပီးသူမ၏ ဝတၳဳမ်ားသည္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ သူမ၏ 
ပထမဦးဆုံးဝတၳဳကို ၁၉၈၇ ခုနွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ျပီး ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ 
ဆရာမဂ်ဴးသည္ ၂၉ နွစ္သာရွိေသးသည္။ 

ဆရာမဂ်ဴးသည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ စာေရးဆရာမ်ားထဲမွ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ စာေရးျခင္းအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳျခင္း၊ မိသားစုကိုေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္းအျပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္စာေရးဆရာမ်ားကုိလည္း ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးသည္။ ယခုအခါ သူမ၏ 
စာအမ်ားစုသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အာရုံစိုက္သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကိုဗဟိုျပဳ၍ အသိဉာဏ္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ အက်င့္သီလတို႔ကို 
ပုံေဖာ္ျပသသည္။ သူမသည္ သူမ၏ စာဖတ္ပရိသတ္ကို ရပ္ရြာလူထု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
မိမိတာဝန္ကိုယူရန္ႏွင့္ ကမ႓ာေျမႀကီးေပၚတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦီးအေနျဖင့္ ကမ႓ာေျမအတြက္ တာဝန္မွ် 
ယူၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းေပးသည္။ 

Source: 

British Council, <https://www.britishcouncil.org.mm/life-stories/interviews/ju>         
accessed 17 June 2019.
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အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အလားသ႑န္တူပါသည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္သူမ်ားကို -

• တစ္စံုတစ္ခု ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္/ရရွိပိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။ (သို႔)
• တစ္စံုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း။ (သို႔)
• တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္/ရရွိရန္ အခြင့္အေရးေပးထားျခင္း။

ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးနွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးဟူ၍ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ကိုနားလည္ရန္ အလြန္အေရးၾကီး 
ပါသည္။ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္အကာအကြယ္ေပးသည္။ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 
သည္ အမွန္၊ အမွားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံအေတြးအေခၚေပၚမူတည္ျပီး လုပ္သင့္သည္ (သို႔) မလုပ္သင့္သည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ျပီး လူသားတိုင္းေမြးရာပါ အခြင့္အေရးလည္း 
ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ အေျခခံက် 
သည္ဟု လူအမ်ားအျပားမွ ယံုၾကည္ၾကသည္။10 လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူသားမ်ားကုိအျပည့္အဝပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေစရန္ လိုအပ္ေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္းလက္လွမ္းမီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ 
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မရွိဘဲ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔ကိုလည္း ျဖည့္စြမ္းေပးသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္
အေရးေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ‘လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစား၊ တန္ဖိုးထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္’ 
ကိုေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဝတၱရားဆိုသည္မွာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္သိစိတ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ 
တန္ဖိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားတတ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ လူထုအသိုက္အဝန္းအတြက္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝတၱရားရွိၾကသည္ဟုယူဆၾကသည္။ ရပ္ရြာ 
အသိုက္အဝန္း၏ အရည္အေသြးသည္ ၎အသိုက္အဝန္းတြင္ ေနထုိင္သူအားလံုးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္ရာအသိုက္အဝန္းမွ အက်ိဳးခံစားလိုလွ်င္ ၎အသိုက္အဝန္းကို ဖြ႔ံျဖိဳးရန္ ကူညီဖို႔လိုအပ္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုပိုမိုသန္မာျပီး မွ်တမႈဳရွိေသာအသိုက္အဝန္း 
တစ္ခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာဝတၱရားရွိသည္။ ထိုဝတၱရားမ်ားကို 
မထမ္းေဆာငလ္ွ်င္ အျပစ္ေပးရန ္ဥပေဒမ်ိဳးပံမုနွ္အားျဖင္ ့မရွၾိကပါ။ သုိ႔ေသာ ္ႏိငုင္ံသားမ်ား၏ ကုိယပ္ိုငတ္န္ဖိုးမ်ားသညပ္င ္
မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္အားေပးရန္ လံုေလာက္ပါသည္။ 

တာဝနဆ္ိုသည္မွာလည္း မိမိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ (သို႔) ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ တာဝန္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားတတ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာဝန္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက အျပစ္ေပးခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ 
အေနျဖင့္ သင္သည္ ေက်ာင္းသို႔အခ်ိန္မီေရာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ အကယ္၍ သင္ေနာက္က်ခဲ့ပါက ျပႆနာတက္ 
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအတိုင္းပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည္။ 
အကယ္၍ မလိုက္နာပါက ၎တို႔သည္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္က်ျခင္းတို႔ကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ 
သည္။ ဥပေဒျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၎တို႔၏တာဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည္။ 

တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားသည္ အလြန္ ဆင္တူေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာတခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္မႈထမ္း 
ေဆာင္ရန္ ဥပေဒအရတာဝန္ရွိသည္။ ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တခ်ိဳ႕နိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ရန္ 
က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းကိုတာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရား ႏွစ္ခုစလံုး 
အျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ ဤသို႔ေသာဥပမာမ်ားသည္ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကတခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ႏွင့္ 
ဝတၱရား ႏွစ္ခုစလံုးျဖစ္ေနနိုင္သည္ကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေလ့က်င့္ခန္း - ေအာက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ (သို႔) ဝတၱရားျဖစ္ၾကသလားဆိုသည္
ကိုဆံုးျဖတ္ပါ။ 

စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္အေရး ဝတၱရား တာဝန္

၁။ မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

၂။ သင္၏ အိမ္စာကိုအခ်ိန္မီ ျပဳလုပ္ျခင္း

၃။ သင္၏ မီတာခေဆာင္ျခင္း

၄။ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း/ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
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၅။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးျခင္း

၆။ မိမိေဒသရွိပန္းျခံမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၇။ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ မီးနီတြင္ရပ္ျခင္း

၈။ စာသင္ခန္းသို႔ အခ်ိန္မီေရာက္ျခင္း

၉။ မိသားစုဝင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း - ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ယူျခင္းသည္ အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ (သို႔မဟုတ္) ဝတၱရားထဲမွ 
မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသနည္း။

ဝတၱရား - မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အရာ။

ဥပေဒပါအခြင့္အေရး - ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား။

က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး - အမွန္၊ အမွား အေျခခံအေတြးအေခၚ အယူအဆေပၚမူတည္၍ လုပ္သင့္ 
မလုပ္သင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား။

လူ႔အခြင့္အေရး - လူသားအားလံုးရရွိသင့္ေသာအေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား။

တာဝန္ - ကြ်နု္ပ္တို႔ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ား။ သို႔မဟုတ္ပါက အျပစ္ေပးျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ 
သည္။ 

အခြင့္အေရး - ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားေသာအခြင့္အေရး။

သင္ခန္းစာ ၈ - ေဝါဟာရ
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၂ဝ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႔အသတ္) 

၁။  ‘တာဝန္’ ႏွင့္ ‘အခြင့္အေရး’ ဆုိသည့္စကားလုံးမ်ားကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။
၂။  အတန္းလိုက္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူမ်ား၌႐ွိရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုစာရင္း 

ျပဳခိုင္းပါ။
၃။  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။
၄။  အတန္းလိုက္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူမ်ား၌႐ွိရမည့္ တာဝန္မ်ားကိုစာရင္းျပဳ 

ခိုင္းပါ။
၅။  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။
၆။  ‘ဝတၱရား’ ဆိုသည့္ စကားလံုးကိုလည္း သင္ပုန္းေပၚတြင္ ထပ္ထည့္ပါ။
၇။ အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲ၍ ၎စကားလုံးသံုးခုအၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ 

ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။
၈။  မမိသိေဘာအေလ်ာက ္ေဆြးေႏြးလိုေသာသမူ်ားကိ ုမွ်ေဝခိငု္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚကိသုငပ္နု္း 

တြင္ ခ်ေရးပါ။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လႈပ္ရွားမႈ အေျချပဳ) 

၁။  သင္ပုန္းေပၚတြင္ ေကာ္လံ ၂ ခုမွ ၄ ခုထိဆြဲပါ။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေကာ္လံအေရအတြက္ႏွင့္အညီ အဖြဲ႕ခြဲပါ။ တစ္ဖြဲ႕စီကို ေကာ္လံတစ္ခုစီ၏ အေ႐ွ႕မီတာ 

အနည္းငယ္အကြာတြင္ အတန္းလုိက္ေနရာယူပါေစ။ တစ္ဖြဲ႕စီကို marker သို႔မဟုတ္ ေျမျဖဴတစ္ေခ်ာင္းေပးပါ။ 
၃။  ဂိမ္းတစ္ခု ကစားၾကရမည္ဟု ႐ွင္းျပပါ။ သင္က ‘go’ ဟုေျပာေသာအခါ အဖြဲ႕အားလုံးသည္ ဒီမိုကေရစီတြင္ 

႐ွိေသာ အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားၾကရန္ အခ်ိန္ ၂ မိနစ္ရၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။ 
၄။  တန္းစီထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ အေ႐ွ႕ဆုံးတြင္ရပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမွ သင္ပုန္းဆီသို႔ေျပး၍ အခြင့္ 

အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားထားသည္ကို ခ်ေရးပါ။ ထို႔ေနာက္ မိမိအဖြဲ႕စီျပန္ေျပး၍ ဒုတိယေျမာက္ 
ေက်ာင္းသား ကို marker လႊဲေပးပါ။ marker ေပးၿပီးပါက အတန္းလိုက္ရပ္ေနေသာမိမိအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
သြားေရာက္ေနရာယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ ယခုဂိမ္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သတိေပးပါ။ အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
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၆။ ေမးခြန္းမ်ား႐ွိလွ်င္ေျဖေပးပါ။ လိုအပ္ပါက အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပမာတစ္ခုေပးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အဆင္သင့္ျဖစ္ပါက ဂိမ္းကို စတင္ပါ။ 

၇။ ၂ မိနစ္ခန္႔ၾကာၿပီးေနာက္ ဂိမ္းကိုရပ္ပါ။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကို ၎တို႔၏ အိုင္ဒီယာ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား 
ထြက္လာၾကသလဲ ေရတြက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အႏိုင္ရ႐ွိသည့္အဖြဲ႕ကို ေၾကညာပါ။ 

၈။ ဂိမ္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ အေျဖမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈခိုင္းၿပီး မ႐ွင္းလင္းတာ 
႐ွိပါက ေမးခြန္းေမးဖို႔ တိုက္တြန္းပါ။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ အဖြဲ႕ 
မ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ႐ွင္းလင္းခိုင္းပါ။ 

၉။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနရာျပန္လည္ ယူခိုင္းပါ။ သင္ပုန္းေပၚတြင္ ‘အခြင့္အေရး’၊ ‘တာဝန္’၊ ႏွင့္ ‘ဝတၱရား’ တို႔ကို 
ခ်ေရးပါ။ 

၁၀။  အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားျဖင့္ ၎စကားရပ္ သုံးခု၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား

အခြင့္အေရးမ်ား

• မဲေပးပိုင္ခြင့္
• ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္
• အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ခြင့္၊ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ခြင့္
• လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္

တာဝန္မ်ား

• မဲေပးျခင္း
• ဥပေဒကိုလိုက္နာျခင္း
• အျခားသူမ်ားကိုေလးစားျခင္း
• အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုသိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားတို႔အၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

• အခြင့္အေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
• တာဝန္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အျပစ္ေပးခံရ

လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
• ဝတၱရားသည္ မွန္ကန္ေသာအရာျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

၁။  စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ဖတ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

၂။  အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဇယားအားဖတ္ခိုင္း၍ မည္သည္ကအခြင့္အေရး၊ 
တာဝန္ (သို႔) ဝတၱရားျဖစ္သည္ကိုဆံုးျဖတ္ခိုင္းပါ။ 

၂၅ မိနစ္
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၃။  မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေျပာဆိုလိုသူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းျပခိုင္းပါ။ လိုအပ္ 
ပါက ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းေပးပါ။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အျမင္အမ်ိဳးအမ်ိဳးရွိေနၾကႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳပါ။ 
အေရးႀကီးသည္မွာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို ၎တို႔ သတိျပဳမိ 
ေစရန္ျဖစ္သည္။ တာဝန္မ်ားသည္ ဥပေဒျဖင့္ တင္းက်ပ္ေလ့ရွိၾကျပီး ဝတၱရားမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္အရတာဝန္
ရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဇယားတြင္ပါေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုထက္ပို၍လည္း 
အက်ံဳးဝင္ေနႏိုင္သည္။ 

၄။  ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔ အျမင္မ်ားကို မွ်ေဝခိုင္းပါ။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား

၁။ မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

• တာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝတၱရား - ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ေနထုိင္သည့္ အသုိက္အဝန္းကုိ မိမိေနထိုင္လိုသည့္ 
ပံုစံျဖစ္ေစရန္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ တာဝန္/ဝတၱရားရွိသည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတုိ႔၏ 
အျမင္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

၂။ သင္၏ အိမ္စာကိုအခ်ိန္မီ ျပဳလုပ္ျခင္း

• တာဝန္ သို႔မဟုတ္ ဝတၱရား - အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မအိမ္စာမလုပ္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ျပႆနာတက္ 
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လုိလွ်င္၊ ပညာသင္ယူလုိခ်င္လွ်င္ အိမ္စာလုပ္ရန္တာဝန္မွာ 
ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

၃။ သင္၏ မီတာခေဆာင္ျခင္း

• တာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝတၱရား - အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတုိ႔၏ မီတာခကုိမေဆာင္လွ်င္ မီးအျဖတ္ခံရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတြင္ ဥပေဒကုိလုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည။္ 

၄။ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း/ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

• ဝတၱရား - ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲမႈမျပဳလုပ္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္/မ အျပစ္ေပးခံရမည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ 
ကြ်န္ေတာ္/မသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးကူညီရိုင္းပင္းၾကသည့္ အသုိက္အဝန္းတြင္ ေနထုိင္လုိလွ်င္ လုိအပ္ေန 
ေသာသူမ်ားကုိကူညီရန္ ကြ်န္ေတာ္/မ တြင္ တာဝန္ရွိသည္။ 

၅။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးျခင္း

• အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝတၱရား - ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
မဲေပးျခင္းသည္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ မဲေပးျခင္းသည္ ဝတၱရားအျဖစ္လည္းမွတ္ယူ 
ႏိုင္သည္။ မဲမေပးပါကေခါင္းေဆာင္ဆုိးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခံရေစရန္ ခြင့္ျပဳလုိက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

၆။ မိမိေဒသရွိပန္းျခံမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• တာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝတၱရား - တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား (ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ (သုိ႔) တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ) သည္ ျပစ္မႈေျမာက္သလိုအေရးယူျခင္းလည္း ခံရသည္။ အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ 
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တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေနထိုင္လုိပါက ပတ္ဝန္းက်င္ကုိကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလးစားတန္ဖိုး 
ထားရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

၇။ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ မီးနီတြင္ ရပ္ျခင္း

• တာဝန္ သို႔မဟုတ္ ဝတၱရား - ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ေပးခံရမည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ လုံျခံဳမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေစဖို႔ ဝတၱရားရွိသည္။ 

၈။ စာသင္ခန္းသို႔ အခ်ိန္မီေရာက္ျခင္း

• တာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝတၱရား - ကြ်န္ေတာ္/မ စာသင္ခန္းသုိ႔ အခ်ိန္မီမေရာက္လွ်င္ ျပႆနာတက္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခ်ိန္ကုိမျဖဳန္းရန္ အတန္းထဲသုိ႔အခ်ိန္မီေရာက္ရန္ ဝတၱရားရွိသည္။ 

၉။ မိသားစုဝင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

• ဝတၱရား - မိသားစုဝင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒအရလုိအပ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အိုမင္းခ်ိန္တြင္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ သားသမီးမ်ားက ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းကုိအလုိရွိၾကသည္။   

ေဆြးေႏြးျခင္း - ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား

ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ယူျခင္းသည္ အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ (သို႔မဟုတ္) ဝတၱရားထဲမွ မည္သည့္အရာ 
ျဖစ္ပါသနည္း။

• အခြင့္အေရး၊ တာဝန္၊ ဝတၱရား - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရိွေသာ ျပည္သူအားလုံးသည္ ပညာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရး 
ရွိသည္။ ကေလးမ်ားကုိေက်ာင္းသုိ႔လႊတ္ရန္ မိဘမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ အသုိက္အဝန္း 
အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ စာၾကိဳးစားသင္ယူၾကဖို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ဝတၱရားရွိပါသည္။ 
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(၁) ဤပုံသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သနည္း။ 

(၂) ဤပုံသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ႐ိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သနည္း။

(၃) ဤပုံကိုၾကည့္ျပီး သင္မည္သို႔ခံစားရပါသလဲ။

Photo: Doh Eain, 2019

BEFORE AFTER



ဒို႔အိမ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ လူမႈစြန္႔ဦးတီထြင္ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒို႔အိမ္သည္ ၿမိဳ႕၏ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္နွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားဖန္တီးရန္ 
ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

ရန္ကုန္တြင္ ကီလုိမီတာမ်ားစြာရွည္ေသာေနာက္ေဘးလမ္းၾကားမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ေတာ့ 
အမႈိက္မ်ားပစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုးမႊားတိရိစၧန္မ်ား က်င္လည္ရာေနရာျဖစ္ေန၏။ ဒို႔အိမ္သည္ ရပ္ရြာလူထုမွ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမိႈက္မ်ားကိုဖယ္ရွားျပီး အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖစရာ ေနရာအျဖစ္ေျပာင္းလဲ 
ပစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိုင္စရာခုံမ်ား၊ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း 
ျပဳလုပ္ရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား၊ ကေလးကစားစရာမ်ားနွင့္ လမ္းေပၚအနုပညာမ်ား စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 
ျပန္လည္အသုံးခ်နိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ ဖန္တီးၾကသည္။ လူထုအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းအျပင္ ဒို႔အိမ္သည္ ေဒသႏၱရအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မိမိတို႔၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကိုလည္း ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Source:

DohEain, <http://www.doheain.com/alley-gardens/> accessed 17 June 2019.

Photo: Doh Eain, 2019
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၁။  ‘ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ’ ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ သင့္အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ရပါသနည္း။ 
၂။  ေအာက္ပါပံုမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ မည္သည့္ပံုသည္ သင့္အတြက္ ‘ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ’ ဆိုသည့္အယူအဆအတြက္ 

ကိုယ္စားအျပဳႏိုင္ဆံုးပံု ျဖစ္ပါသနည္း။ 
၃။  သင္၏ တြဲဘက္အားသင့္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈကိုရွင္းျပပါ။ 

က ဂ

ဃ

စ

ခ

င
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ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒအသံုးအႏႈန္းအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ 
သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ ၎တို႔၏ႏိုင္ငံအၾကားဥပေဒအရ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမႈျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
သည္ လူတစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ထိုင္းနိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ေမြးစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည့္ အျခားေသာဥပေဒအေထာက္အထားမ်ား 
ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၎တို႔တြင္ ဥပေဒကို 
လိုက္နာျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းျခင္းအစရွိေသာတာဝန္မ်ားရွိၾကသည္။ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို လူမႈေဗဒစကားရပ္မ်ားျဖင့္လည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ ဥပေဒအရ 
ဆက္ႏြယ္ေန႐ံုမွ်မကဘဲ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာအသိုက္အဝန္းအၾကား လူမႈေရးအရဆက္ႏြယ္ေနမႈလည္း 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားဆိုသည္မွာ အသိုက္အဝန္း (သို႔) ရပ္ရြာလူထုတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာပူးေပါင္းပါဝင္၊ အက်ိဳးျပဳေသာ 
ျပည္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေလးစားမႈ၊ အဆင့္ 
အတန္း၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ႏွင့္ ကာကြယ္မႈတို႔ ျပန္လည္ရရွိၾကသည္။ 

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအၾကားကြာျခားခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။ 

အ႐ိုးရွင္းဆံုးပံုစံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအၾကား ကြာျခားခ်က္မွာသင္ဘာေၾကာင့္ ၎အခြင့္ 
အေရးတို႔ကို ရရွိသလဲပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးသည္ ဥပေဒအရအခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး သင္၏ ဥပေဒအရ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 
သည္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ိဳးျဖစ္ျပီးသင္သည္ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္ အခြင့္ 
အေရးျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျခခံအက်ဆုံးအခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ 
အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႔ 
ပါဝင္ၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္လည္း ဆက္စပ္ေနတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဤအခြင့္အေရးမ်ားက လူသားတုိ႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏အစြမ္းအစမ်ား အျပည့္အဝရႏိုင္ရန္ လိုအပ္ 
ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္သည္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ရရွိေသာအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံကြာျခားမႈရွိႏိုင္ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူသားအားလံုးအတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ လူသားတစ္ေယာက္၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ႏိုင္ငံသား 
အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အာမခံျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္းရိွၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပ ႏုိင္ငံရပ္ျခား 
သို႔ သင္သြားေရာက္လည္ပတ္ပါက ၎နိုင္ငံသည္ သင္၏လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူစြာ 
ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားရမည္ျဖစ္သလို 
နယ္စပ္မ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္သုံးခုသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုရရွိေစ 
ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္အလို႔ငွာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ နမူနာမ်ားကိုဖတ္၍ မိမိ၏တြဲဖက္ႏွင့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

နမူနာျဖစ္ရပ္ (၁)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီရန္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း11

Fee-Help သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ 
ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေသာ 
အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းစရိတ္လုံ 
ေလာက္စြာေပးႏိုင္ရန္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔ 
သည္ လစာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အလုပ္မရေသးသည့္တိုင္ ေခ်းေငြ 
ကို ျပန္ဆပ္ရန္မလုိေပ။ သတ္မွတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ 
ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသားမ်ားသာလွ်င္ Fee-Help အစီအစဥ္ကို 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Fee-
Help ကုိေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံသား မ်ားထက္ 

ေက်ာင္းစရိတ္ ပိုမိုျမင့္မားစြာေပးသြင္းၾကရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အခြန္ 
ေဆာင္ၾကရေသာေၾကာင့္ ၎အခြန္ေငြမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္တြင္ ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသား 
မဟုတ္သူမ်ားမွာ အခြန္မေပးၾကရေပ။ 

ၾသစေၾတးလ် အစိုးရသည္ ‘ၾသစေၾတးလ် အေထာက္အပံ့’ (Australia Awards) စေကာ္လာရွစ္အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ 
ပညာ ေရးလက္လွမ္းမီရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။  Fee-Help ကိုမည္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သနည္း။
၂။  နိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ Fee-Help ကို ေလွ်ာက္ခြင့္မရွိၾကသနည္း။
၃။  Fee-Help သည္ မွ်တမႈရွိပါသလား။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိပါသလား။
၄။ ႏိုင္ငံသားမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုတက္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးမႈသည္ အစိုးရအတြက္ အေတြးအေခၚ 

ေကာင္းျဖစ္ပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသနည္း သို႔မဟုတ္ ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္ပါသနည္း။ 

နမူနာျဖစ္ရပ္ (၂)

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး12

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ယက္ (MWRN) သည္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္  ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 
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အတြက္ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ 
ဖက္ ရွစ္ေယာက္တို႔က ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေ႐ႊ႕ 
ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ မမွန္မကန္ ျပဳမူျခင္းႏွင့္ မတရား 
ျပဳမူျခင္းတို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္
သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ MWRN သည္ ရန္ကုန္တြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ 
ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျဖစ္ 
ႏိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္္ 

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ရရွိမည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သင္တန္းေပးလ်က္ရွိသည္။ MWRN သည္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိုထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးအဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအေရးပါသည့္ အဆက္ 
အသြယ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းပံ့ပိုးေပးသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အခြင့္အေရးမ်ားကိုအသိ 
ပညာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ MWRN သည္ လုပ္ငန္းခြင္မတရားျပဳမႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ အကူအညီေပးသည္။ "ပထမဆုံး 
ေျခလွမ္းကေတာ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ ထဲမွာသူတို႔ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြရွိတယ္ ဆိုတာကို 
သိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြက ဘာဥပေဒေတြရွိတယ္၊ မတရားမႈမ်ားကိုသူတို႔ဘယ္လို ျပန္
တိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုမသိၾကဘူး" ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။  MWRN ကိုယ္စားျပဳေသာသူမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသလား။
၂။  MWRN ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နမူနာမ်ားမွာအဘယ္နည္း။ 
၃။  ဦးေအာင္ေက်ာ္၏ ေျပာစကားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 

ခြင္ မတရားမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္လိုအပ္သနည္း။
၄။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို သင္သိပါသလား။ မည္သို႔ 

ေသာအခက္အခဲမ်ားသူတို႔ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသလဲ။ 

နမူနာ ျဖစ္ရပ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ (ID Card)13

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ (၁၁) သန္းေက်ာ္ခန႔္သည္ ႏိုင္ငံသား 
သက္ေသခံကဒ္မ်ား မရွိၾကေပ။ သက္ေသခံကဒ္ မရွိသူမ်ားသည္ 
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ 
ထားရန္ မလြယ္ကူသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ 
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တရားဝင္ႏုိင္ငံသားကဒ္ မရိွၾကေသာအခါ အေျခခံ 
ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို မရရွိၾကေပ။ ၎တို႔သည္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္၊ ေက်ာင္းတက္ရန္၊ လြတ္ 
လပ္စြာခရီးသြားရန္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္အတြက္ အခြင့္ 
အေရးမရၾကေပ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ Norwegian Refugee 
Council  (ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း) သည္ 
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ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အတူ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား၍ သြားလာေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသား 
သက္ေသခံကဒ္ရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူမဇင္ႏွင္းျဖဴသည္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ 
၄၅ မိနစ္ခန႔္ ေမာ္ေတာ္ျဖင့္သြားရေသာ ၿမိတ္ကြၽန္းစုတစ္ခုျဖစ္ေသာ မစမ္းပါးကြၽန္းတြင္ ေနထိုင္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
NRC ႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏိုင္ငံသား သက္ေသခံကဒ္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ‘သက္ေသခံကဒ္ရွိတဲ့အတြက္ 
သမီးဘယ္သူဆုိတာ ေျပာျပလုိ႔ရသြားၿပီ’ ဟု သူမက ေျပာဆုိသည္။ ‘သမီးကဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္’ 
ဟုလည္း ဆက္၍ေျပာသည္။ တကၠသုိလ္တက္ရန္ ႏုိင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ လုိအပ္သည္ကုိ သူမေကာင္းေကာင္း 
သိထားပုံရပါသည္။ ‘ဒီကဒ္ရတဲ့အတြက္ သမီးအရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ သမီးအေမကို ေပးထားမယ္။ အေမက ဒီကဒ္ကိုသမီး 
အတြက္လုံၿခဳံေအာင္ သိမ္းထားေပးလိမ့္မယ္’။

ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ရရွိရန္ အခက္အခဲေတြ႔ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း
အခ်ိဳ႕မွာအဘယ္နည္း။ 

၂။  ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ရရိွရန္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးပါသနည္း။ 
၃။  ဇင္ႏွင္းျဖဴအတြက္ သက္ေသခံကဒ္ရရွိရန္ မည္သူကူညီခဲ့ပါသလဲ။ 
၄။ ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္မရိွသည့္ သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို သင္သိပါသလား။ ၎တို႔မည္သို႔ေသာအခက္ 

အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရပါသလဲ။ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ - ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အေရး 
မ်ားရရွိျခင္း။ အသိုက္အဝန္းအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း။

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ဥပေဒအရ ျဖစ္တည္ေနေသာေၾကာင့္ရရွိသည့္ အခြင့္ 
အေရး။

ေခ်းေငြ - ေခ်းငွား၍ ယူသံုးျပီးေနာင္မွ ျပန္ေပးရေသာေငြပမာဏတစ္ခု။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား - အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြလုပ္ကိုင္
ရေသာသူ။

အခြန္ - ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရသို႔ ေပးေဆာင္ရေသာေငြ။

သင္ခန္းစာ ၉ - ေဝါဟာရ
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၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမ်ားကိုၾကည့္၍ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚ နားလည္မႈကိုအေကာင္းဆံုး 
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာပံုကို ေရြးခ်ယ္ၾကမည္။ 

၂။  အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
၃။  မိမိသေဘာအေလွွ်ာက္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အျမင္မ်ားကို မွ်ေဝခိုင္းပါ။ 

၁။  စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုတစ္ဦးခ်င္း 
ဖတ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

၂။  မွန္ကန္စြာနားလည္မႈမ႐ွိမ႐ွိ ဆန္းစစ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ခန္းစာ၏ အဖြင့္တြင္ပါ႐ွိေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို 
ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈခိုင္း၍ မည္သည့္ပုံသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို 
ကိုယ္စားျပဳၿပီး မည္သည့္ပုံသည္ လူမႈေဗဒအရအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟု စဥ္းစားခိုင္းပါ။

၁။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးၾကား ကြာျခားခ်က္ကိုေမးပါ။ 
၂။  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အယူအဆကိုသင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ 
၃။  စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း 

ဖတ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

၁။ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ နမူနာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုဖတ္၍ ေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 

၂။  မိမိသေဘာအေလွွ်ာက္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝခိုင္းပါ။ လိုအပ္ပါက ဝင္ 
ေရာက္ရွင္းလင္းေပးပါ။ 

၁ဝ မိနစ္

၅ မိနစ္

၁ဝ မိနစ္

မိနစ္ ၂ဝ
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မွတ္ခ်က ္။ အကယ္၍ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ရွိပါက အတန္းကိုအဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ခြဲပါ။ တစ္ဖြဲ႕ကိုနမူနာျဖစ္ရပ္ တစ္ခုစီ 
ခြဲေပး၍ ေဆြးေႏြးေစပါ။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္စီေ႐ြးခ်ယ္၍ ၎တို႔၏နမူနာျဖစ္ရပ္ 
ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခိုင္းၿပီး ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုအတန္းတစ္ခုလုံးကို ရွင္းျပ 
ခိုင္းပါ။ အျခားနည္းလမ္းအေနျဖင့္ နမူနာျဖစ္ရပ္တစ္ခုစီတြင္ ေမးခြန္း ၁ - ၃ ကို ခ်န္လွပ္၍ ေဆြးေႏြးခိုင္း 
ႏိုင္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား

နမူနာျဖစ္ရပ္ ၁ - ၾသစေၾတးလ်၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအားလက္လွမ္းမီရန္ ေထာက္ပံေပးျခင္း။

Fee-Help ကိုမည္သူေတြေလွ်ာက္ထားႏိုင္သနည္း။

• ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသားမ်ား

နိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ Fee-Help ကိုေလွ်ာက္ခြင့္မရွိၾကသနည္း။

• သူတုိ႔သည္ အခြန္မေဆာင္ထားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

Fee-Help သည္မွ်တမႈရွိပါသလား။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိပါသလား။

• မဟုတ္ပါ - ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားမွာ မတူညီတဲ့အခြင့္အေရးမ်ားရွိၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပို၍ေက်ာင္းစရိတ္ေပးၾကရသည္မွာ မွ်တမႈရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတို႔ 
သည္ အခြန္မေဆာင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပို၍ေပးၾကရသည္မွာမွန္ 
ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိေပးေနရေသာ ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာပမာဏေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါ။ 

ႏိုင္ငံသားမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုတက္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးမႈသည္ အစိုးရအတြက္ အေတြးအေခၚေကာင္းျဖစ္ပါ 
သလား။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသနည္း သို႔မဟုတ္ ဘာေၾကာင့္မျဖစ္ပါသနည္း။ 

• ျဖစ္ပါသည္ - အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လုပ္ငန္း 
ခြင္အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာေအာင္ ကူညီျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မျဖစ္ပါဘူး - အစိုးရမ်ားသည္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရးကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုေတာ့ ေရြးခ်ယ္ 
စရာအျဖစ္ထားသင့္ျပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားမိမိတုိ႔အစီအစဥ္ျဖင့္ အကုန္အက်ခံသင့္ပါသည္။ 

နမူနာျဖစ္ရပ္ ၂ - ထိုင္းႏိုင္ငံရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး

MWRN ကိုယ္စားျပဳေသာသူမ်ားသည္ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသလား။

• မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

MWRN ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နမူနာမ်ားမွာအဘယ္နည္း။

• ၎တို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို 
အသိေပး၊ ရွင္းျပေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
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ဦးေအာင္ေက်ာ္၏ ေျပာစကားအရေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
မတရားမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္လိုအပ္သနည္း။

• အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ သိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို သင္သိပါသလား။ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲ 
မ်ား သူတို႔ရင္ဆိုင္ၾကရပါသလဲ။ 

• အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေျဖမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

နမူနာ ျဖစ္ရပ္ ၃ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ရရွိရန္ အခက္အခဲေတြ႔ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းအခ်ိဳ႕မွာ
အဘယ္နည္း။ 

• သူတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာေၾကာင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားရန္ ခက္ခဲသည္။ သူတုိ႔သည္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ 
ေၾကာင္ ့မမိတိို႔ရပရ္ြာကိမုျပန္ႏိငုၾ္ကေပ။ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာကလ္ႊာႏငွ္ ့ တြတဲငရ္မည္ ့အေထာက္အထားစာရြက္မ်ား 
ေပ်ာက္ဆုံးသြားၾကသည္။ (ဥပမာ - အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ေနထုိင္ေၾကာင္းရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ) 

ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ရရွိရန္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးပါသနည္း။ 

• ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္သည္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူအတြက္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး 
တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးအပါအဝင္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားႏိုင္သည္။ လူမ်ားစြာ 
အတြက္ ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္သည္ ၎တုိ႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ ေနထုိင္ရာအသုိက္အဝန္း 
ႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ေသာသေကၤတလည္း ျဖစ္သည္။

ဇင္ႏွင္းျဖဴအတြက္ သက္ေသခံကဒ္ရရွိရန္ မည္သူကူညီခဲ့ပါသလဲ။ 

• Norwegian Refugee Council (ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၊ အထူး 
သျဖင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Labour, 
Immigration and Population) တုိ႔က ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။  

ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္ မရွိသည့္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို သင္သိပါသလား။ ၎တို႔မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား 
ရင္ဆိုင္ၾကရပါသလဲ။ 

• အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျဖျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 



(၁) ဤပုံကိုၾကည့္ျပီး သင္မည္သို႔ခံစားရပါသလဲ။

(၂) အႏုပညာရွင္မွ မည္သည့္သတင္းစကားကိုေပးရန္ ႀကိဳးစားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။

(၃) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဤပုံမွမည္သည့္အရာကို ေလ့လာနိုင္ပါသလဲ။

(၄) ဤပုံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္ပါသလဲ။

Photo: Myanmar ICT for Development Organization and Panzagar Campaign, 2014 



ဤဒစ္ဂ်စ္တယ္ စတစ္ကာသည္ ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈတြင္ လူငယ္အနုပညာရွင္မ်ား ဖန္တီးခဲ့ေသာ 
စတစ္ကာမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာအိုင္စီတီဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေနဘုန္းလတ္မွ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဘေလာ့
တည္ေထာင္ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ အနွစ္ (၂ဝ) ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ၎လႈပ္ရွားမႈသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳ 
ရာတြင္ တာဝန္ယူမႈရိွေစရန္နွင့္ အြန္လုိင္းေပၚရိွအျပဳအမူမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ကမ္ပိန္း၏ သေကၤတမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦီး၏ႏႈတ္မွ ပိေတာက္ 
ပန္းမ်ား ထြက္လာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ စကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းကိုကိုယ္စားျပဳသည္။ 

လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုမႈကို ေလးစားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ 
အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာစကားလုံး အသုံး 
အႏႈန္းကေတာ့ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ပင္ ဤသို႔ေသာ အစြန္းေရာက္သည့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ 
မ်ားကိုေတာ့ ကန္႔သတ္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ေသာ 
ေျပာဆုိမႈမ်ားကိ ုဆငဆ္ာျဖတ္ေတာက္ျခင္းထက ္ျငမိ္းခ်မ္းေသာ၊ တိက်မနွက္န္ေသာသတင္းစကားမ်ားကိ ု
တန္ျပန္ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္းက ပိုအေရးႀကီးပါသည္။

 

Source:

Frontier Myanmar, ‘The Flower Speech Project’ <https://frontiermyanmar.net/en/
news/profile-the-flower-speech-movement> accessed 17 June 2019.
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သင္သည္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ျပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေငြစုလာခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ သင္ကိုယ္ပိုင္ မိုဘိုင္းလ္ 
ဖုန္းတစ္လံုးဝယ္ဖို႔ လံုေလာက္သည့္ ပိုက္ဆံရွိေနျပီျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင့္ရဲ႕ေငြကိုအေသအခ်ာအသံုးခ်ျပီးေပးရ 
သည့္ေစ်းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဖုန္းေမာ္ဒယ္တစ္ခုကို ဝယ္ယူခ်င္ေနသည္။ 

အတြဲလိုက္ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးပါ။ 

• ဘယ္လိုအခ်က္ေတြက သင့္အတြက္ အေရးၾကီးပါသလဲ။ ကင္မရာ၊ ဖုန္းအရြယ္အစား၊ မန္မိုရီပါဝင္မႈ၊ 
အေရာင္။ 

• ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြက သင္သိဖို႔အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္ပါသလဲ။
• ဘယ္ေနရာတြင္ ၎သတင္းအခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသလဲ။
• ဒီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ရွိမရွိသင္မည္သုိ႔ သိႏိုင္မလဲ။ 



94

မိမိေနထိုင္ရာအသိုက္အဝန္းတြင္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုသည္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိေနရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိေနျခင္းက ေကာင္း 
မြန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္ 
ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အကူအညီေပးပါသည္။ ဖုန္းတစ္လုံးမဝယ္ယူခင္ မည္သို႔ေသာလကၡဏာရပ္မ်ား
ကအေရးႀကီးသည္ကို သင္အခ်ိန္ယူစဥ္းစားပါသည္။ အလားတူစြာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုကိုယ္စားျပဳမည့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ မည္သည့္အေရးကိစၥမ်ားက သူတို႔အတြက္အေရးႀကီးသည္၊ မိမိတို႔၏ အက်ိဳး 
စီးပြားကို မည္သူကအေကာင္းဆုံးကိုယ္စားျပဳသည္ကို အခ်ိန္ယူစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုသိေနျခင္းက အခြင့္အာဏာပုံစတံစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးကို သိရွိထားေသာသူမ်ားသည္ 
၎အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေၾကာင္းသိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 
ကိုေျဖရွင္းရန္ မည္သည့္ေနရာကုိသြားရမည္၊ မည္သူကတာဝန္ရွိသည္ဆိုသည္ကိုလည္း သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိေနျခင္းက ျပည္သူမ်ား မိမိကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္တတ္ရန္၊ မိမိႏွင့္ မိမိ၏မိသားစု၊ 
အသိုက္အဝန္းတို႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါမ်ားအခ်က္လက္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိ 
ေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• ဆရာ/မမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားႏွင့္ စကား 
ေျပာျခင္း။

• အေရးကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုရယူျခင္း။ 

• ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရယူျခင္း (သတင္းစာမ်ား၊ 
မဂၢဇင္း၊ ေရဒီယို၊ အင္တာနက္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား)

• စာၾကည္တုိ့ကမ္်ားႏငွ္ ့ေဒသတြင္းအရင္းအျမစမ္်ားရွရိာ စငတ္ာမ်ားကိအုသုံးခ်ျခင္းျဖင္ ့သတင္းအခ်ကအ္လက ္
မ်ားရရိွျခင္းနွင့္ အျခားေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းရရိွႏုိင္သည္။ 

• မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေဆြြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း။
• စိတ္ဝင္တစားရွိျခင္း၊ သိလိုစိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း။ 

ျပည္သူမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရိွေအာင္ ႀကိဳးစားလာၾကပါက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ား 
ျပည္သူအလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ေပးရန္မွာ အစိုးရ၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ 
မွ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းသည္ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကို သိရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈလည္းျဖစ္လာမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
၎ျဖစ္စဥ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟုလည္းေခၚႏိုင္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပံုမွန္ 
လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ သင့္ရပ္ရြာလူထုတြင္ ရရွိနိုင္ပါ 
သလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရရွိၾကသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ မရရွိၾကသနည္း။ 
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၂။  သင့္ရပ္ရြာလူထုတြင္ အျခားေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားစဥ္းစားလို႔ ရႏိုင္ပါသလား။ 

ေလ့က်င့္ခန္း - ဆရာ၏လမ္းၫႊန္မႈကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ။ ဆရာကသတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္ 
ျခင္း၏အေရးႀကီးပုံႏွင့္ သတင္းမွား၊ ေကာလာဟလတို႔၏ အႏၲရာယ္ရိွပုံကိုေထာက္ျပႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ 
သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရိွေနျခင္းက ထိေရာက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိေနရန္ကေတာ့ လြယ္ကူသည့္အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ 
ယက္တြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိေနၾကရသည္။ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
အာရံုစိုက္သင့္သလဲ၊ မည္သည္ကိုယံုၾကည္သင့္ပါသလဲ။ 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ မွန္ကန္မႈရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း 
ဟူ၍ေတာ့ တစ္ခုထဲမရွိႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္က သင့္အတြက္ အသံုးဝင္သလဲ၊ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိသလဲဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီရန္အတြက္ေတာ့ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါသည္။ 

• မည္သည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ေနရာက ထြက္ေပၚလာသနည္း။
• စာေရးသူ/သတင္းရင္းျမစ္သည္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္သူ (သို႔) ေလးစားရသူျဖစ္ပါသလား။
• တင္ျပခ်က္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိျပီး၊ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသလား။ 
• အရင္းအျမစ္သည္ မွ်တမႈရိွပါသလား၊ ယထာဘူတက်က်တင္ျပ ထားပါသလား။ အျမင္တစ္ခုထဲကေနပဲ 

တင္ျပထားပါသလား၊ အျခားအျမင္တစ္ခုကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါရဲ႕လား။ 

ေဆြးေႏြးျခင္း

ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။ 
သို႔မဟုတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးမႀကီးသနည္း။

ေဆြးေႏြးျခင္း - ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီး 
သနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးမႀကီးသနည္း။

ပညာသင္ၾကားခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎ကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ 
စာတမ္းတြင္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္သည္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထား 
ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံပညာေရးကိုႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးမသင္
မေနရျဖင့္ အခမဲ့သင္ၾကားႏိုင္ရန္အာမခံထားသည္။ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔ကိုသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္မွာ နီးကပ္စြာခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ ပညာေရးသည္လူထုကို မိမိတို႔၏ရပ္႐ြာ 
အသိုက္အဝန္းအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင့္ 
အတတ္ပညာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာထိခိုက္မႈမွ 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
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တာဝန္ခံမႈ - မိမိရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ တာဝန္ယူျခင္း။

အခြင့္အာဏာ - ပိုမိုယံုၾကည္မႈရွိလာျပီးမိမိ၏ အခြင့္အေရးကိုေတာင္းဆိုလာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္။ 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ - ယံုၾကည္လက္ခံလို႔ရႏိုင္မႈ။

ေကာလာဟလ - စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာဇာတ္လမ္း သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခု။ ၎သည္ 
အမွန္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလိုမမွန္တာလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုအၾကားလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္သည္။ 

လူမႈကြန္ယက္ - နည္းပညာဆက္သြယ္ေရးပံုစံတစ္ခုျဖစ္ျပီး လူမ်ားအလြယ္တကူအေၾကာင္းအရာ ဖန္တီးႏိုင္ 
ေသာ၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကေသာ ေနရာတစ္ခု။

သင္ခန္းစာ ၁ဝ - ေဝါဟာရ
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၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတြဲလုိက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ ဇာတ္ညႊန္းႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 
၂။  မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားကို မွ်ေဝခိုင္းပါ။
၃။  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စဥ္းစားခ်က္ကိုသင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ 

၁။  စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုတစ္ဦးခ်င္းဖတ္
ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

၂။ အတန္းလိုက္အေနျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားခြဲ၍ ေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။  ဆႏၵရွိသူေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္ကို အခန္းျပင္သို႔ ထြက္ခိုင္းပါ။ 
၂။  မေတာ္တဆမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နမူနာဇာတ္လမ္း (သို႔) 

မိမိကုိယ္တိုင္တီထြင္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္း) အခန္းထဲတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားအားလံုးကိုေျပာျပပါ။ 
၃။  အျပင္မွာေစာင့္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ကိုအခန္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္လာခဲ့ခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ 

အတန္းထဲတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွတစ္ေယာက္ကို အဆိုပါေက်ာင္းသားအား ဇာတ္လမ္းကို 
ျပန္ေျပာျပခိုင္းပါ။ 

၄။  အခန္းျပင္တြင္ ရပ္ေစာင့္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ေနာက္တစ္ေယာက္ကိုထပ္ေခၚပါ။ ထို႔ေနာက္ ပထမ 
ဝင္လာခဲ့ေသာေက်ာင္းသားကို ထပ္ဝင္လာသည့္ေက်ာင္းသားအားဇာတ္လမ္းကို ျပန္ေျပာျပခိုင္းပါ။ ဤ 
နည္းလမ္းအတိုင္း အခန္းျပင္သို႔ထြက္သြားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦးစလံုး ဇာတ္လမ္းနားေထာင္ရသည္ 
အထိ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

၅။  ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေနာက္ဆံုးနားေထာင္ရသူေက်ာင္းသားကို စာသင္ခန္းတစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ေျပာျပ 
ခိုင္း၍ ပိတ္သိမ္းပါ။ 

၆။  ပထမဦးဆံုးအခန္းထဲတြင္ က်န္ေနခဲ့သည့္ အတန္းသားမ်ားကိုေလ့က်င့္ခန္းေပၚတြင္ ၎တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္၊ 

၁ဝ မိနစ္

၅ မိနစ္

၂၅ မိနစ္
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မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခိုင္းပါ။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ 
• သင္ဘာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါသနည္း။ 
• တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေျပာျပေသာအခါ မူလဇာတ္လမ္း ဘာျဖစ္သြားပါသနည္း။
• ဇာတ္လမ္းနားေထာင္သူမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးပါသလား၊ ျပန္လည္အတည္ျပဳ 

ပါသလား။
• မူလဇာတ္လမ္းထဲတြင္ မပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားပါဝင္လာပါသလား။ မည္သည့္အခ်က္ 

အလက္မ်ားျဖစ္ပါသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ ၎အခ်က္အလက္မ်ား ပါလာရသည္ဟုထင္ပါသနည္း။ 
• ဇာတ္လမ္းနားေထာင္၍ ျပန္ေျပာသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတိျပဳမိလွ်က္ 

ႏွင့္ေျပာင္းလဲခဲ့တာရွိပါသလား။
• ဤေလ့က်င့္ခန္းမွ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ မည္သည့္သင္ခန္းစာ ရရွိခဲ့ပါ 

သနည္း။
၇။  ေအာက္ပါ ေလ့လာမွတ္သားစရာ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေပးျပီးနိဂုံးခ်ဳပ္ပါ။ 

• ႏႈတ္ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ယက္ကဲ့သုိ႔ေသာ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ 
နယ္ပယ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ မျပည့္မစံုသို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းတိက်မႈ 
မရွိျဖစ္တတ္သည္။ 

• လူတုိ႔သည္ အခ်က္အလက္အတိအက်မမွတ္မိပါက ကြာဟာေနေသာေနရာတြင္ အခ်က္အလက္အသစ္ 
မ်ားျဖည့္စြက္ၾကႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။ 

• သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ားသည္ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိဦးတည္ေစတတ္ 
သည္။ 

• သတင္းအခ်က္အလက္ မည္သည့္ေနရာကလာသလဲ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိရဲ႕လားဆုိသည္ကုိသိရွိျခင္း
သည္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိေအာင္ ေနထုိင္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းတုိ႔ 
ျပဳလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

၈။  စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) ရွင္းျပပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုတစ္ဦးခ်င္း 
ဖတ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

နမူနာဇာတ္လမ္း - နမူနာဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထူးျခားေသာ၊ 
အေၾကာင္းအရာဆက္စပ္မႈရွိေသာသင္၏ ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုဖန္တီးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္လမ္း
တစ္ခုဖန္တီးေသာအခါတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

• တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိပါ။
• ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ဝင္စားေစမည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးစဥ္းစားပါ။
• အေရာင္၊ နံပါတ္၊ အခ်ိန္၊ တည္ေနရာ အစရွိသည္အခ်က္အလက္တို႔ အေသးစိတ္ပါဝင္ပါေစ။
• သင့္တြင္ရွိေသာ အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ ဇာတ္လမ္း၏ ၾကာခ်ိန္ကိုခ်ိန္ညွိပါ။ 

လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ငါမင္းကိုေျပာပါရေစ။

ငါ့ ေမာင္ႏွမ ဝမ္းကြဲတစ္ေယာက္ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ရွိတဲ့ ………..(တည္ေနရာ)ကုိ အသြားဘတ္စ္ကားေပၚမွာ 
ရွိေနခဲ့တယ္။ ႏွစ္နာရီေလာက္ ၾကာေတာ့ …………(တည္ေနရာ)ရဲ႕ အျပင္ဘက္ ………..(မိုင္)ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ခ်ိဳ 
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က်ိဳးေနတဲ့ ကြၽဲႀကီးတစ္ေကာင္ လမ္းေပၚကုိေျပးတက္လာတယ္။ ကားဆရာကေရွာင္ဖို႔ႀကိဳးစားေပမယ့္ အျခားကား 
တစ္စီးရဲ႕ ဘယ္ဘက္အားသြားတုိက္မိၿပီးလမ္းေဘးကုိေခ်ာ္က်သြားတယ္။ အရမ္းလန႔္သြားၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးကားက 
ရပ္သြားေတာ့ လမ္းေဘးေျမာင္းထဲကုိ က်ၿပီးေစာင္းေနၿပီ။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဘယ္သူမွေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ဒဏ္ရာ မရခဲ့ၾကဘူး။ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူ႔လက္တစ္ဖက္ က်ိဳးသြားရွာတယ္။ ေကာင္ေလးတစ္ 
ေယာက္နဲ႔ သူ႔ညီမေလး၊ အဲ့ဒီကေလးႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ သူတို႔အေပၚကုိအိတ္အႀကီးႀကီးေတြ ျပဳတ္က်ၿပီးနည္းနည္းနာ 
သြားၾကတယ္။ ကားကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးပ်က္စီးသြားတယ္။ ခရီးသည္ ၃၃ ေယာက္စလံုးကေတာ့ လမ္းရဲ႕ေဘးကို 
ဆင္းခ့ဲၾကရတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ရဲေတြေရာက္လာခ့ဲၾကၿပီး ငါတုိ႔သြားခ်င္တ့ဲေနရာကုိဆက္သြားဖုိ႔ တျခားနည္းလမ္း 
ရွာၾကရမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ငါကေတာ့ အိမ္ကုိပဲျပန္ခ်င္ေတာ့တာ။ ငါ့ဝမ္းကြဲရဲ႕ အိမ္ကုိဆက္သြားဖို႔က ငါ့အိမ္ကုိျပန္ဖို႔ထက္ 
ပိုနီးေနၿပီ။ ဒါနဲ႔ သူ႔အိမ္ကုိသြားဖို႔ပဲဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာေတာ့ ခရီးသည္အမ်ားစုကေတာ့ 
လမ္းမွာျဖတ္လာတဲ့ ကားေတြတက္စီးသြားၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၃ နာရီေလာက္မွာ စုံတြဲတစ္တြဲကဖရဲသီးအျပည့္ 
တင္လာတဲ့ ကုန္ကားေလးတစ္စီး ေမာင္းလာတယ္။ မိန္းကေလးက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ၿပဳံးျပေတာ့ ငါလည္းသူတုိ႔နဲ႔ 
အတသူြားဖို႔ လံုၿခဳတံယ္လုိ႔ခစံားရတယ္။ ေရ႕ွခန္းမွာေတာ ့ေနရာကမရွိေတာ့ဘူး။ အဲေတာ ့ငါနဲ႔ အျခားခရီးသည္ႏစွ္ေယာက ္
ျဖစ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ သူ႔အေမတုိ႔က ကားေနာက္ခန္းမွာဖရဲသီးေတြနဲ႔ အတူစီးခဲ့ၾကတယ္။ ကားကေတာ္ 
ေတာ္လည္း စီးရတာမသက္မသာရွိေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါကားေပၚမွာ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ အခ်ိန္ဘယ္ 
ေလာက္ ၾကာသြားတယ္ေတာ့မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငါႏိုးလာေတာ့ မနက္ေစာေစာျဖစ္ေနၿပီ။ ကားကေတာ့ ျမစ္ေဘးနားမွာ 
ထုိးရပ္ထားတယ္။ စုံတြဲရယ္၊ သားအမိႏွစ္ေယာက္ရယ္ကေတာ့ လံုးဝမေတြ႕ေတာ့ဘူး။ လယ္ကြင္းထဲမွာရပ္ေနတဲ့ 
ခ်ိဳက်ိဳးေနတဲ့ ကြၽဲႀကီးတစ္ေကာင္ကလြဲလုိ႔ ေဘးမွာဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသလားဟုေမးပါ။ ေက်ာင္းသား ၁ -၂ ေယာက္အား 
၎တို႔၏ အေျဖကိုေမးပါ။ 

၂။  စာပိုဒ္ကိုဖတ္ျပပါ သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းဖတ္ 
ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

၅ မိနစ္





(၁) ပုံထဲတြင္ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲ။

(၂) ဤပုံသည္ မည္သည့္ေနရာကလာသည္ဟု သင္ထပ္ပါသလဲ။

(၃) အနုပညာရွင္သည္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္မ်ားကို ေပးထားသနည္း။
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ဤပုံသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ လူမႈစြန္႔ဦီးတီထြင္မႈျဖစ္ေသာ ‘Third Story Project’ မွ ထုတ္ေဝ 
ထားေသာ ပုံျပင္စာအုပ္မွ ထုတ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ‘Third Story Project’ သည္ လူငယ္ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔လွဴရန္ စာအုပ္ 
မ်ားကိုစုေဆာင္းၾကစဥ္ စိတ္ဝင္စားစရာပညာေရးစာအုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာတြင္ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း 
သတိထားမိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ‘ငါတို႔ကိုယ္တုိင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရပ္ရြာလူထုနွင့္ 
တာဝန္ယူမႈ အစရွိသည္တို႔ကို စိတ္ဝင္စားစရာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျပာျပနိုင္မယ့္ စာအုပ္ေတြထုတ္ၾကည့္ရင္ 
မေကာင္းဘူးလား’ ဟု ေတြးမိခဲ့ၾကသည္။ 

Third Story Project သည္ ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ား၊ အနုပညာရွင္မ်ားဖန္တီးထားေသာ စာျဖင့္ 
ေရးသားေသာစာအုပ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုံျဖင့္ေဖာ္ျပေသာစာအုပ္ အေရအတြက္မ်ားစြာကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားသို႔ ျမန္မာဘာသာျဖင့္စာအုပ္ေပါင္း ၁၆ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ကိုျဖန္႔ေဝခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ေဝခဲ့ျပီး ထပ္မံထုတ္လုပ္ရန္လည္း 
စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ 

ဤပုံသည္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕တြင္ ‘Third Story Project’ ၏ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေကာင္ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဇာတ္လမ္းကိုအေျခခံ၍ 
တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘စက္႐ုပ္စစ္သား’ ဆိုသည့္စာအုပ္သည္ ကေလးစစ္သားမ်ား၏ 
လက္ေတြ႕အေျခအေနကို မီးေမာင္းထိုးျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္သည္ စာသားလုံးဝမပါရွိပဲ ႐ုပ္ပုံ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဇာတ္လမ္းကိုပုံေဖာ္ၿပီး စာဖတ္သူကိုမိမိကိုယ္ပိုင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ ဇာတ္လမ္းကို 
စဥ္းစားနိုင္ေစရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

Source:

Third Story Project, <https://thirdstoryproject.blogspot.com/> accessed 17 June 
2019.

Sampan Travel, ‘Third Story Project’ <https://www.sampantravel.com/magazine/
third-story-project/>
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ေအာက္ပါအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တစ္ေယာက္တည္းဖတ္၍ေျဖဆိုပါ။ အျပည့္အဝသေဘာတူ(၅)၊ သေဘာတူ(၄)၊ 
မေသခ်ာ(၃)၊ သေဘာမတူ(၂)၊ အျပည့္အဝသေဘာမတူ(၁) စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာတြင္ အမွန္ျခစ္ ျခစ္ပါ။ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ သင့္အေျဖကိုေဝမွ်ရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

စဥ္ အဆိုျပဳခ်က္ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

က ရပ္ရြာလူထုအက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သင့္သည္။

ခ လူငယ္မ်ားသည္ ဒုတိယတန္းစားနိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဂ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူငယ္မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္အတြက္ အၾကီးမားဆံုးအဟန္႔ 
အတားျဖစ္သည္။

ဃ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို ၎တုိ႕၏ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းတြင္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

င ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္အသက္သည္ ၁၆ နွစ္ေအာက္ျဖစ္သင့္သည္။

စ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။ အတြဲလိုက္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ သင္တို႔၏တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါ။
၂။ သင္တို႕၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပပါ။
၃။ သင့္တြဲဘက္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုနားမလည္ပါက ေမးခြန္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
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လူငယ္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အဟန႔္အတားမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ 
အခ်ိဳ႕သည္ ဥပေဒအရျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္သည္မဲဝင္ေပးခြင့္ႏွင့္ ေ႐ြး 
ေကာက္ခံ အရာရွိမ်ားေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃ဝ ၾကားမေရာက္ခင္တိုင္ေအာင္ 
အခြင့္အေရးရမည္မဟုတ္ပါ။ လူငယ္ႏွင့္ကေလးမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားလည္း 
ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ား၏လမ္းၫႊန္ျပသမႈကို 
လိုက္နာၾကရမည္ဟု မွတ္ယူထားၾကသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ 
ပါဝင္ရန္ အခြင့္အလမ္းအလြန္နည္းပါသည္။ ၎တို႔၏အျမင္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ အေလး 
ထားျခင္းမရွိၾကေပ။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အခြင့္အာဏာမရွိသူမ်ား၊ ကာကြယ္ရန္လို 
အပ္ေနေသးသူမ်ား၊ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္သူမ်ားဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ အေတြ႕အႀကဳံမရွိေသးေသာ၊ စိတ္ဆတ္ၾက 
ေသာ၊ တာဝန္မယူတတ္ေသးေသာ၊ ျပႆနာရွာတတ္ေသာ ကေလးမ်ားအျဖစ္လည္း မွတ္ယူၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ပုံေသကားက်ပုံစံသည္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ကမာၻေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ 
ေသာဒီမိုကေရစီတြင္ လူငယ္မ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလိုအပ္ေၾကာင္းကို ပို၍အသိအမွတ္ ျပဳလာၾကသည္။

• လူငယ္မ်ားသည္ လတ္ဆတ္ေသာအေတြးအေခၚသစ္မ်ား သယ္ေဆာင္လာၾကသည္။
• လူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္တမူထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုမွ်ေဝရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ 

(၎တို႔၏ေက်ာင္းကို မည္သို႔ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို 
ေမးပါ။သူတို႔၏ မိဘမ်ားကိုမေမးပါႏွင့္)

• လူငယ္မ်ားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္လာလွ်င္ေနထိုင္မည့္ပုံစံကို ယေန႔သူတို႔ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္အသက္ရွင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ လူငယ္မ်ားသည္ အၿမဲ 
လိုပင္ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနတတ္ၾကသည္။

• လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ပဋိပကၡမ်ားမွလြတ္ေျမာက္လာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ လူငယ္မ်ားသည္အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။14 လူငယ္မ်ားသည္ 
ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကိုပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ၾကေလ့ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ရန္၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ 
အနာဂတ္အေမွ်ာ္အျမင္မ်ားထားရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာတီထြင္ႀကံဆမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္မႈလည္း ရွိၾကသည္။

ေအာက္ပါ ဥပမာသံုးခုတြင္ ကမာၻအႏွံ႔မွလူငယ္မ်ားစနစ္အရႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ 
၎တို႔အတြက္ အေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အတြဲလိုက္ သို႔ 
မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ ဥပမာမ်ားကိုဖတ္၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးပါ။ 
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ေဆြးေႏြးျခင္း

၁။ ဥပမာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ ျဖစ္သနည္း။
၂။ အေျပာင္းအလဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားသည္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသနည္း။ 
၃။ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သူ/သူမေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း။
၄။ မည္သို႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ၎တို႔ရရွိခဲ့ပါသနည္း။
၅။ မည္သည့္ဇာတ္လမ္းသည္ သင့္အတြက္ ခြန္အားအေပးဆုံးျဖစ္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ျဖစ္ရပ္ ၁ - ေက်ာ့ေကဇင္သြယ1္5

ေက်ာ့ေကဇင္သြယ္သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ရွိၿပီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖစရာ 
ေနရာမ်ားဖန္တီးရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာအဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးပါ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လႈိင္သာယာ 
ႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း ဆက္လက္ဖန္တီးသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူငယ္မ်ား 
အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာအခ်ိဳ႕ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ “ဒါေပမယ့္ ရွိတဲ့ေနရာေတြက 
ေယာက္်ားေလးေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္၊ မိန္းကေလးေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေက်ာ့ေကဇင္ကရွင္းျပသည္။ 
“မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အမ်ားပုိင္ေနရာမရွိပါဘူး။ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ မိန္းကေလးမ်ားကအိမ္မွာပဲ 
ေနၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မကမိန္းကေလးေတြအတြက္ လုံၿခဳံမႈရွိတဲ့ အမ်ားပိုင္ေနရာတစ္ခုဖန္တီးခ်င္ၿပီးေတာ့ 
အဲဒီေနရာကို ရန္ကင္းရဲ႕စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္လည္းျပဳလုပ္ခ်င္ပါတယ္”။ တည္ေဆာက္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္မွာျဖစ္ၿပီး ႀကိဳးတံတားငယ္တစ္ခု၊ သစ္ပင္ပုံသ႑ာန္ ျပဳလုပ္ 
ထားေသာစာအုပ္စင္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းပစၥည္းမ်ားပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အၾကားလူငယ္ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသည္ ‘ဒို႔အိမ္’ အမည္ရိွ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ဒို႔အိမ္က 
လူငယ္မ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ားပုိမိုရွင္းလင္းလာေစရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားေရး
ဆြဲေစျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။
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ျဖစ္ရပ္ ၂ - ကယ္လ္ဗင္ဒိုး16

ကယ္လ္ဗင္သည္ ၎ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္တရားဝင္ၿပီးဆုံးသြားေသာ အခ်ိန္ 
ကာလတြင္ သူ၏အသက္သည္ ၆ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ အသက္ငယ္ေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္မွလူအမ်ား၏ဘဝကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခ်င္ခဲ့သည္။ ၁၁ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေပးရန္အတြက္ အမႈိက္မွအေသးစားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္တြင္ အက္ဆစ္၊ 
ဆိုဒါႏွင့္သတၳဳတို႔ကို ႏို႔ဆီဘူးအခြံထဲထည့္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘက္ထရီျပဳလုပ္ကာ အိမ္ေတြကိုအလင္းေရာင္ရေအာင္ 
လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ရပ္႐ြာလူထုလွ်ပ္စစ္ရရွိရန္အတြက္ ၎ရပ္႐ြာအတြင္းရွိပိုေနေသာ ပစၥည္းအပိုင္းအစမ်ားကိုအသုံး 
ျပဳၿပီး အိမ္သုံးမီးစက္အေသးစားကုိလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ 
ေရဒီယိုအသံလႊင့္႐ုံတြင္လည္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ေရဒီယိုအသံလႊင့္႐ံုကလည္း ပစၥည္းအေဟာင္းေတြကိုသုံးၿပီး သူ 
ေဆာက္ေပးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူကေရဒီယို႐ုံတြင္ ဒီေဂ်တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ 
သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာနမန္ေနဂ်ာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ “သူတို႔ကြၽန္ေတာ့္ကို ဒီေဂ်ဖိုးကပ္စ္ 
လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သင္သာအာ႐ုံေကာင္းေကာင္းစိုက္ထားမည္ဆိုလွ်င္၊ ဖိုးကပ္စ္(Focus) 
ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ က်ေတာ္ယုံၾကည္ထားလို႔ 
ပါပဲ”ဟု ကယ္ဗင္လ္ကရွင္းျပသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ သူ႔အသက္ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ အသက္အငယ္ဆုံးဧည့္သည္ 
လက္ေတြ႕ပညာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု MIT တကၠသိုလ္၏ ႏိုင္ငံတကာ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေရွ႕ေဆာင္သုိ႔  ေရာက္ရိွခ့ဲသည္။၊ MIT ရိွေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎၏တီထြင္မႈမ်ားကုိျပသခ့ဲသည္။ သုေတ 
သနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားမ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ 
သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
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ျဖစ္ရပ္ ၃ - ပါရယ္လ္ဂ်န္ကစ1္7

ပါရယ္ဂ်န္ကစ္ အသက္ ၁၂ အရြယ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရာဂ်န္စတန္ရာရွိ သူမ၏႐ြာသို႔  ပါခ်ပန္ဘာခ်ာဟိုအဒိုလန္ 
ဟုေခၚေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္၎အဖြဲ႕သည္ ကေလးအလုပ္သမား
မ်ားကင္းစင္ရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအပ္ေပးႏိုင္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စီမံကိန္း၏ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ရြာလူႀကီးမ်ား ဆက္သြယ္ေပါင္းကူးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကေလးေကာင္စီ 
အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ပါရယ္လ္ဂ်န္ကစ္သည္ ေကာင္စီ၏ပထမဦးဆုံးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္  ေ႐ြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ခံခဲ့ရပါသည္။ ႐ြာ၏ ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ သူမႏွင့္အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတို႔ 
႐ြာကေလးကို "ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္" ျဖစ္ရန္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
"ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ ႐ိုးသားရၿပီး ျပႆနာကိုအျပစ္တင္မည့္အစား ေျဖရွင္းဖို႔သာႀကိဳးစားရပါ 
တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က အိမ္ေတြမွာရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကၿပီး မိဘမ်ားကိုလည္း 
ေက်ာင္းထားဖုိ႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းျပခ့ဲပါတယ္။ ဖခင္ေတြကုိလည္း ကေလးေတြ၊ ဇနီးသည္ေတြကုိ မ႐ုိက္ႏွက္ဖုိ႔ 
ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဘဝကိုခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ အားလုံးစိတ္ခ်မ္းေျမ့ၾကမယ္ေလ”ဟု ပါရယ္က 
ေျပာပါသည္။ ပါရယ္သည္ သူမတုိ႔၏႐ြာမွာပင္ ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ စိတ္ကူးထားပါသည္။ ႐ြာထဲမွာရွိ 
ေသာ လူႀကီးမ်ားကို ကေလးေကာင္စီႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ရန္သိမ္းသြင္းရသည္မွာ အမွန္တကယ္လြယ္ကူသည္ 
ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ား၏အျမင္က တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ရပ္႐ြာလူႀကီးေကာင္စီ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ပါရယ္ႏွင့္ သူမ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား မၾကာခဏ 
ေတာင္းလာသည္။ "လူႀကီးေတြက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕အႀကံဉာဏ္ေတြကိုနားေထာင္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ကို အကူအညီေပးၾကပါ 
တယ္”ဟု သူမက ဆက္လက္ေျပာပါသည္။
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ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ လူတိုင္း 
သည္ ၎တို႔ကိုသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိရွိမႈ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ား၊ အျမင္မ်ားနွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကိုသတိျပဳသိရွိမႈမွ စတင္ပါသည္။ 

• သင္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။
• သင္၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
• သင္၏ ဘဝတြင္ အေရးပါေသာသူမ်ားမွာ မည္သူေတြျဖစ္သနည္း။
• မည္သည့္ကိစၥမ်ားကို သင္ဂရုစိုက္ပါသလဲ။ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ သင့္အတြက္အေရးႀကီးပါသလဲ။
• ယခုမွ ေနာင္ ၅ ႏွစ္တြင္ သင္မည္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ခ်င္ပါသလဲ။ ေနာင္ ၁ဝ ႏွစ္၊ ေနာင္ အႏွစ္ ၂ဝ 

တြင္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ခ်င္ပါသလဲ။ 
• သင္မည္သူ ျဖစ္ခ်င္ပါသလဲ။ သင္မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခ်င္ပါသလဲ။ 
• သင့္အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသနည္း။ 

သင္ေနထိုင္လိုေသာ ကမာၻကိုတည္ေဆာက္ရန္ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ပါသနည္း။  

ေလ့က်င့္ခန္း - ေအာက္ပါကြက္လပ္တြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ အခ်ိန္ယူ၍ သင့္ကိုယ့္သင္ထင္ဟပ္ႏိုင္ေသာပံုကို ဆြဲပါ 
သို႔မဟုတ္ စာေရးပါ။
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ရိုးအေသာ - အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသာ။ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ ဉာဏ္မရွိေသာ။

ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသား - ဤစကားလံုးသည္ အားႀကီးေသာလူတန္းစားတစ္စုႏွင့္ အခြင့္အေရးတူညီစြာ မရရွိ 
ေသာ လူတန္းစားတစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာ တစ္စံုတစ္ဦးကိုရည္ညႊန္းရာတြင္ အသံုးျပဳေသာစကားရပ္ျဖစ္သည္။ 

မိမိကုိယ္ကိုယ္သိရွိျခင္း - မိမိ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ တန္ဖိုး၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္အား 
တက္ၾကြမႈ ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈတို႔အပါအဝင္ မိမိ၏ပင္ကိုယ္စရိုက္ကို ေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ျခင္း။

လူမႈေရးအတားအဆီးမ်ား - က်ားမ၊ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ လူေနမႈအဆင့္ 
အတန္းတို႔ ကြာဟခ်က္အေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုအားကို ၎တို႔၏ ပန္းတိုင္ 
မ်ားကိုရယူရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း။

ပံုေသကားက်သတ္မွတ္ျခင္း - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အလြယ္သတ္မွတ္ထားေသာ အေတြးအေခၚ။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ မွန္ႏိုင္သလို၊ မွန္ခ်င္မွလည္းမွန္ႏိုင္ပါမည္။ 

သင္ခန္းစာ ၁၁ - ေဝါဟာရ
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၁၅ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႕အသတ္)

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆုိျပဳခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီကိုဖတ္၍ ၎တို႔ အခိုင္အမာသေဘာတူသည္ (၅)၊ သေဘာ 
တူသည္ (၄)၊ မေသခ်ာပါ (၃)၊ သေဘာမတူပါ (၂)၊ အခိုင္အမာသေဘာမတူပါ (၁) ဟူ၍ (   )အမွန္ျခစ္ 
ျခစ္ရမည္။ 

၂။ တြဲဘက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္တြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ 
ေဆြးေႏြးၾကရမည္။

၃။  မိမိသေဘာအေလ်ာက္ေဆြးေႏြးလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏အေျဖမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
ကို မွ်ေဝခိုင္းပါ။

၄။ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမး၍ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ။
• လူတုိင္း သေဘာတူသည့္ အဆုိျပဳခ်က္ ရွိခဲ့ပါသလား။
• မည္သည့္အဆုိျပဳခ်က္သည္ ေဆြးေႏြးရမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစခဲ့သနည္း။ (အျငင္းအခံု၊ စိတ္ဝင္စားၾကျခင္း၊ 

အျငင္းပြားဖြယ္)
• ဤအဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ရသနည္း။ သင္တုိ႔၏ မတူေသာအျမင္မ်ားမွာ 

အဘယ္နည္း။ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လႈပ္ရွားမွဳ အေျချပဳ)

၁။  စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေနရာက်ယ္က်ယ္အလြတ္ တစ္ခုဖန္တီးပါ။ 
၂။  ေနရာအလြတ္တြင္ စိတ္ကူးျဖင့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ခုဆြပဲါ။ ဤမ်ဥ္းသည္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုေရာက္ေလ သေဘာ 

မတူျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳျပီးမ်ဥ္း၏ ညာဘက္ျခမ္းကိုေရာက္ေလ သေဘာတူျခင္းျဖစ္ေလဟူ၍ ခဲြဲျခားထား 
ေသာမ်ဥ္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ထို႔ေနာက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုဖတ္ျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္အျမင္ေပၚမူတည္၍ မ်ဥ္းေပၚတြင္ရပ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၎တုိ႔ ၁ဝဝ% သေဘာမတူပါက မ်ဥ္း၏ 
ဘယ္ဘက္ အစြန္ဆံုးတြင္ရပ္ျပီး ၃ဝ% သေဘာမတူပါက မ်ဥ္းေၾကာင္းအလယ္မွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအနီးတြင္ 
ရပ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃။  အဖြင့္ ၁၁.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုဖတ္ျပပါ။
၄။ ေက်ာင္းသားမ်ားမ်ဥ္းေပၚတြင္ ေနရာယူျပီးေနာက္ ဘာေၾကာင့္ လက္ရွိ၎တို႔ ရပ္ေနသည့္ေနရာတြင္ ေနရာ 

ယူေၾကာင္း ေမးပါ။ မ်ဥ္း၏အျခားတစ္ဘက္တြင္ ရပ္ေနသူမ်ားကုိလည္းေမးပါ။ (ဘယ္ဘက္၊ အလယ္၊ 
ညာဘက္) 
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၅။  အေျဖအမွားဟူ၍ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ပါကအေရးႀကီးေသာ သေဘာတရားမ်ားကိုရွင္းလင္းျပပါ။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျဖမ်ား/ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

ရပ္ရြာလူထုအက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သင့္ 
သည္။

• အခ်ိဳ႕ႏိငုင္မံ်ားတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္အထက္တန္းေက်ာင္း ျပီးေျမာကဖ္ို႔အတြက္ ရပရ္ြာအက်ိဳးျပဳလုပင္န္း 
ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာနာရီပမာဏ လုိအပ္သည္။ ဤလုိအပ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လူမႈ 
အက်ိဳးျပဳ တာဝန္သိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းသည္ 
လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မရွိသင့္ဟုယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ 
လုပ္လုိသည္မလုပ္လုိသည္ကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ လူမႈအက်ိဳးျပဳ တာဝန္ယူျခင္းကိုအေတြ႔ 
အၾကံဳတစ္ခုအေနျဖင့္ရသင့္ျပီး စာသင္ခန္းထဲတြင္ သင္ၾကားသင့္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ 

လူငယ္မ်ားသည္ ဒုတိယတန္းစားနိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

• ဤစကားလံုးသည္ အင္းအားႀကီးလႊမ္းမိုးထားေသာ လူအုပ္စုတစ္စုႏွင့္ အခြင့္အေရးတူညီစြာ မရရွိေသာလူမႈ
အုပ္စုတစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာ တစ္စုံတစ္ဦးကုိရည္ၫႊန္းရာတြင္ အသံုးျပဳေသာစကားရပ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ား 
ကလူငယ္မ်ားသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံၾကရ၍ ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္
ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ပုံေသကားက် သတ္မွတ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ၎တို႔ 
သည္ မၾကာခဏဆိုသလုိ အခြင့္အာဏာမရွိသူမ်ား၊ ကာကြယ္ရန္လုိအပ္ေနေသးသူမ်ား၊ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ 
သူမ်ားဟု သုိ႔မဟုတ္ အေတြ႕အႀကဳံမရိွေသးေသာ၊ စိတ္ဆတ္ၾကေသာ၊ တာဝန္မယူတတ္ေသးေသာ၊ ျပႆနာ 
ရွာတတ္ေသာသူမ်ားအျဖစ္လည္း အျမင္ခံၾကရသည္။

ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူငယ္မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္အတြက္ အၾကီးမားဆံုးအဟန္႔အတားျဖစ္သည္။

• ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားသည္ အသက္အရြယ္မွလာေသာပညာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳကို 
ေလးစားၾကသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္ အထက္ေအာက္ဆင္းသက္သည့္ပံုစံ 
ျဖစ္ျပီး အၾကီးဆုံးသူမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမ်ားကုိသာ အာဏာေပးေလ့ရွိသည္။ ဤယဥ္ေက်းမႈႈ ႏႈန္းစံမ်ားသည္ 
လူငယ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္မွဖယ္ထုတ္ထားေလ့ရွိသည္။ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကုိပိုမိုခံစားရေလ့ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူမႈအသုိင္း 
အဝုိင္းက ၎တုိ႔ကုိအိမ္ထဲတြင္ေနရန္နွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို ၎တုိ႕၏ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားယူရန္အတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းကုိသာ အာရံုစိုက္ၾကသည္။ ဘဝ 
အတြက္လုိအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိဂရုမစိုက္ၾကေပ။ ပညာတတ္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ 
အသုိက္အဝန္းတြင္ ေလးစားမႈရရွိရန္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိတာဝန္ယူတတ္ေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ လုိအပ္ေသာဗဟုသုတ 
ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိေတာ့ အျမဲတေစ ျဖည့္ဆည့္ေပးႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ 
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ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္အသက္သည္ ၁၆ နွစ္ေအာက္ျဖစ္သင့္သည္။

• အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစႀတီးယား၊ ဘရာဇီး၊ က်ဴးဘား၊ အီေကြေဒါ၊ နီကာရာဂြာႏွင့္ ယူေက၏ အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္အသက္သည္ ၁၆ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္အသက္သည္ 
ေလ်ာ့ခ်သင့္ မသင့္ဆုိသည္မွာ ကမာၻလံုးအတုိင္းအတာေဆြးေႏြး ျငင္းခုံမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ 
အဆုိမွာ လူငယ္မ်ားသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သက္ေရာက္မႈကုိ ခံစားရေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အေရးရသင့္သည္ဟုဆုိသည္။ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ား 
သည္လည္း မိသားစုအတြင္းေငြရွာျခင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းအစရွိသျဖင့္ လူႀကီးတာဝန္ 
မ်ားကုိ ယူၾကရသည္။ ၎တုိ႔သည္လည္း မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိလက္ခံ 
ေနထုိင္ရန္လိုအပ္သည္။ ကန႔္ကြက္သူမ်ားကေတာ့ အသက္ ၁၆ - ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ လံုေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိၾကေသးသျဖင့္ 
လူႀကီးမ်ားက သိမ္းသြင္းမႈကုိအလြယ္တကူ ခံရႏိုင္သည္ဟုဆုိၾကသည္။

လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ျဖစ္ၾကသည္။

• အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။  သင္ခန္းစာကိုရွင္းျပပါ သို႔မဟုတ္ အသံထြက္ဖတ္ျပပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
တစ္ဦးခ်င္းဖတ္ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းပါ။

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတြဲလုိက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ဥပမာျဖစ္ရပ္မ်ားကိုဖတ္ခိုင္းျပီး ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျဖစ္ တစ္ဖြဲ႔ထဲကိုဥပမာ ၃ ခုလံုးေဆြးေႏြးခိုင္းျခင္းထက္ တစ္ဖြဲ႔ကို 
တစ္ခုေဆြးေႏြးခိုင္းျပီး အတန္းသို႔ ျပန္လည္တင္ျပခိုင္းပါ။ 

၂။  ဆႏၵရွိသူမ်ားကို ၎တို႔၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား မွ်ေဝခိုင္းပါ။ ၎တို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ 
ခ်ေရးပါ။ လိုအပ္ပါက ရွင္းျပေပးပါ။ 

မွတ္ခ်က္ ။ ဤသင္ခန္းစာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေပးရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း 
၁၁.၃ အတြက္ျပင္ဆင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္႐ွိပါက ေမးခြန္ ၁ မွ ၄ 
ကိုေက်ာ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔အတြက္ ခြန္အားအျဖစ္ေစဆံုးဇာတ္လမ္းကိုသာ စဥ္းစားခိုင္းပါ။

၅ မိနစ္

မိနစ္ ၂ဝ
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နမူနာျဖစ္ရပ္ (၁)

၁။  ျမန္မာ
၂။  မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ လုံျခံဳေသာ အမ်ားပိုင္ေနရာမရွိျခင္း
၃။ အျခားရြယ္တူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔၍ ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ လံုျခံဳေသာအမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားဖန္တီးရန္ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း။
၄။  ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္း ‘ဒို႔အိမ္’ မွ ရန္ပံုေငြ ႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကူညီေပးသည္။ 

နမူနာျဖစ္ရပ္ (၂) 

၁။  ဆီရာလီယြန္
၂။  လွ်ပ္စစ္မီးမရွိျခင္း၊ ခက္ခဲေသာလူေနမႈဘဝ။
၃။ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီဖန္တီးခဲ့သည္။ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရပ္ရြာေရဒီယို 

အသံလႊင့္ရံုအတြက္ မီးစက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ 
၄။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အျခားေသာသုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ရန္အေမရိကန္သို႔ခရီး

သြားရန္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိသည္။

နမူနာျဖစ္ရပ္ (၃)

၁။  အိႏၵိယ
၂။  ကေလးလုပ္သား၊ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း
၃။  သူမ  ေနထုိင္ရာရြာရွိ ကေလးသူငယ္ေကာင္စီ၏ ေခါင္းေဆာင္။ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ 

ပညာေရး၏ အေရးၾကီးပံုႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတို႔၏ အႏၱရာယ္ကုိ အသိပညာေပးျခင္း။ လူငယ္ႏွင့္ 
လူၾကီးမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း။

၁။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ခန္းစာကိုဖတ္ခိုင္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိကိုယ္ပိုင္စကားလံုးျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေပးပါ။ 
၂။  ယခုေလ့က်င့္ခန္းသည္ ယခုသင္ရိုးအတြက္ ေနာက္ဆုံးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

(ေနာက္လာမည့္ အခန္းသည္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအခန္းျဖစ္သည္)။  အဆံုးသတ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီးသူတုိ႔ေလ့လာခဲ့သည္မ်ား၊ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ 
ျပန္လည္ေလ့လာခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးေပးပါ။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းေမးခြန္းမ်ားကို
မၾကာမီတြင္ သင္ကေမးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို
ပံုဆြဲရန္ သို႔မဟုတ္ ခ်ေရးရန္ မိနစ္အနည္းငယ္အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးခ်င္တာ၊ ဆြဲခ်င္တာခ်ေရးႏိုင္ ဆြဲႏိုင္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။ 

၃။ ေအာက္ပါ စာသားမ်ားကိုနမူနာယူ၍ သင္၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ ေဒသနွင့္ကိုက္ညီေသာ 
စာသားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ပါ။ 

၅ မိနစ္
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ယခု ဒီေလ့က်င့္ခန္းကဒီသင္႐ိုးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္သင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာေတြကိုအၿပီး 
သတ္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္သမွ်၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ႏွင့္ပတ္သက္သမွ် ကိုယ္ဘာေတြေလ့လာျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးပါမယ္။ ခဏေနရင္ ျပန္လည္သုံးႏိုင္ဖို႔ ေမးခြန္းေလးေတြေမးပါ့မယ္။ အဲဒီအခါ 
ကိုယ့္ေခါင္းထဲမွာ ရွိသမွ်ေရးခ်င္တာခ်ေရးဖို႔၊ ဆြဲခ်င္တာခ်ဆြဲဖို႔ အခ်ိန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာေက်ာင္းသားေတြ
အတြက္စိတ္ႀကိဳက္ေျဖဆိုခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးခ်င္တာ၊ ဆြဲခ်င္တာ ခ်ဆြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွၾကည့္ဖို႔မေတာင္း 
ပါဘူး၊ ျပန္မေျပာခိုင္းပါဘူး။ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္၊ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔အျပင္၊ လြတ္လပ္မႈဟာလည္းဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံ
အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ဘယ္လို ပါဝင္ခ်င္သလဲ၊ မပါဝင္ခ်င္သလဲဆိုတာကို ကိုယ့္ဘာသာဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒီေနာက္ဆုံးေလ့က်င့္ခန္းမွာ ကိုယ့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ်င္တဲ့ပုံစံကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဘာကိုမွ်ေဝခ်င္ 
သလဲ မမွ်ေဝခ်င္သလဲဆုိတာကုိလည္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာမွခ်မေရးခ်င္မဆြဲခ်င္လွ်င္လည္းကုိယ့္သေဘာအတုိင္း 
ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္သည္ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ႀကိဳက္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တိတ္ဆိတ္စြာေနခိုင္းျပီး ေမးခြန္းမ်ားကိုတစ္ခုခ်င္းစီ အသံထြက္ဖတ္ခိုင္းျပပါ။ မိမိ၏ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသအေျခအေနအေပၚ ကုိက္ညီသလုိေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ား 
ကိုဖတ္ျပီးပါက ေက်ာင္းသားမ်ားကိုခဲတံယူ၍ ၎တို႔၏အေတြးမ်ားခံစားခ်က္မ်ားကို ခ်ေရးခိုင္းပါ။ အကယ္၍ 
ေက်ာင္းသားမ်ားမေရးခ်င္ပါက အျခားသူမ်ားကိုေလးစားသည့္အေနျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ေနဖို႔ ေျပာၾကားပါ။ 

၂။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာ၍ 
သင္ခန္းစာကိုအဆံုးသတ္ပါ။ 

 

ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေရးသားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

၁။ သင္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဖတ္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္  ေက်ာင္းသားမ်ားကုိမ်က္စိမိွတ္၍ တိတ္တဆိတ္ 
ေနပါေစ။

၂။  စိတ္ျငိမ္ေအာင္ထိုင္နည္း (တရားထိုင္နည္း) ခဏထိုင္ခိုင္းပါ။
၃။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတူတကြ အသက္ကိုျဖည္းျဖည္းနွင့္ ဝဝရွဴသြင္းခိုင္းပါ။
၄။  ညင္သာျငိမ့္ေညာင္းေသာ တီးလံုးသံတစ္ခုခု ဖြင့္ထားေပးပါ။ 



(၁) ယခုသင္ေလ့လာသိရွိခဲ့ရသည္မ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ သင္၏ဘဝတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားေျပာင္းလဲ
လာႏိုင္ပါသလဲ။

(၂) သင္လိုခ်င္ေသာအရာမ်ားအတြက္ ေရွ႕ဆက္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ။ 

(၃) သင္၏ဘဝတြင္ လူေတြထံမွ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ိဳးလိုခ်င္ပါသလဲ။

(၄) ယခုခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ေျခာက္လအၾကာအထိ သင့္ကိုယ္သင္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ပါ။ သင္ေလ့လာခဲ့သည္ 
မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးခ်ပါက ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားနိုင္ပါသလဲ။



ဤစာအုပ္သည္ ဒီမုိကေရစီကုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္မိတ္ဆက္ေပးျပီး ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူတစ္ဦးသည္ မည္သည့္ပုံစံျဖစ္သင့္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ဤစာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤေနာက္ဆုံးျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အခန္းတြင္ သင္ဘာေတြကိုေလ့လာ 
ခဲ့သည္၊ ဘာေတြကသင့္ဘဝႏွင့္သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ကိုစဥ္းစားပါ။ သင္ေလ့လာသိရွိခဲ့သည္မ်ားေၾကာင့္ 
သင့္ဘဝတြင္ ဘာေတြထူးျခားလာနိုင္သလဲ။ သင္ျပဳလုပ္ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိပါသလား။ 
သင္၏ ယခင္အေတြးအေခၚမ်ားထဲမွ ေျပာင္းလဲသြားသည္မ်ား ရွိပါသလား။ သင့္တြင္ ဦးတည္ခ်က္ 
အသစ္မ်ား ေပၚလာပါသလား။ မည္သည့္အရင္းအျမစ္နွင့္ စြမ္းရည္မ်ား သင့္တြင္ရွိနွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ပါ 
သလဲ။ သင္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေအာင္ျမင္ရန္ သင့္မိသားစုနွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ မည္သည့္အကူ 
အညီမ်ား လိုအပ္ပါသလဲ။
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားလံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီၾကား ဆက္သြယ္မႈက္ုိ အတြဲလိုက္အလွည့္က် ေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးၾကပါ။ တြဲဖက္ A က စကားလံုးတစ္လံုးကိုဆြဲယူျပီး၊ တြဲဖက္ B အခ်ိန္ကို ၾကည့္ေနစဥ္တြင္ စကၠန္႔ ၃ဝ အၾကား
ဆက္တိုက္ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တြဲဖက္ B မွ စကားလုံးအသစ္ကိုဆြဲယူျပီးစကၠန္႔ ၃ဝ အၾကားဆက္တိုက္ 
ေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္ တြဲဖက္ A မွ အခ်ိန္ကိုၾကည့္ထားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဆရာက မရပ္ခိုင္းမခ်င္းစကားလံုး 
အသစ္မ်ား ဆက္လက္ဆြဲယူ၍ ေျပာဆိုေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ …………..

တန္းတူညီမွ်မႈ

ပညာေရး

ဆံုုုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

ပဋိပကၡ

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ

လူငယ္

ေရြးေကာက္ပြဲ

သတင္းအခ်က္အလက္

အခြင့္အေရး

အမွတ္သရုပ္

ေခါင္းေဆာင္

တန္ဖိုးမ်ား
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ဤသင္႐ိုးတြင္ အခန္း ၁၂ ခန္းပါဝင္ၿပီး၊ သင္ခန္းစာ ၁ဝ ခန္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ၂ ခန္း ပါဝင္ပါသည္။ 
ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ သင္ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
ေအာက္ ေဖာ္ျပပါအခန္းတြင္ ျပန္လည္ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ပါ။

 သင့္အတြက္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးဟုထင္ေသ ာအခန္းေခါင္းစဥ္ေဘးတြင္ ႏွလံုးသားပံုဆြဲေပးပါ။

 သင့္ရပ္ရြာအတြက္ တန္ဖိုးအရိွဆံုးဟုထင္ေသာ အခန္းေခါင္းစဥ္ေဘးတြင္ စက္ဝိုင္းပံုဆြဲေပးပါ။

 သင္ပုိ၍ေလ့လာခ်င္ေသာ အခန္းေခါင္းစဥ္ေဘးတြင္ အေပါင္းလကၡဏာပံုဆြဲေပးပါ။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မတူကြဲျပားမွဳမ်ား စံုလင္စြာရွိေနမႈ

 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ

အခြင့္အေရး၊တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရား

 ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

 ဒီမိုကေရစီတြင္လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑

အတြဲလိုက္ျဖင့္ သင္ရိုးကိုျပန္လည္ ထင္ဟပ္၍ မွ်ေဝပါ။

ႏွလံုးသား - သင့္ရင္ထဲထိမိသြားေသာ အေတြးအေခၚေသာ့ခ်က္။
ဦးေခါင္း - သင္စိတ္အဝင္စားဆံုး သို႔မဟုတ္ နက္နက္နဲနဲစဥ္းစားေတြးေခၚေစေသာ အေတြးအေခၚေသာ့ခ်က္။
ေျခေထာက ္- သင့္ဘဝအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်ခ်င္ေသာ အေကာင္းဆံုးအေတြးအေခၚ ေသာ့ခ်က္ႏွင့္ တက္ 
ေျမာက္မႈ။
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၂ဝ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႕အသတ္)

၁။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတြဲလုိက္ဖြဲ႔ေပးပါ။
၂။ ၎တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္... ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ စကားလံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို 

ေရြးခ်ယ္၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကိုေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ တြဲဖက္ ‘A’ မွ ၾကိဳက္ရာ 
စကားလံုးတစ္လံုးကိုေရြးခ်ယ္၍ စတင္ပါမည္။ စကၠန္႔ ၃ဝ ျပည့္ပါက အခ်ိန္ျပည့္သည္ဟုေျပာပါ။ ထို႔ေနာက္ 
တြဲဖက္ ‘B’ မွ စကားလံုးတစ္လံုးကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ဆက္လက္ေျပာဆိုပါလိမ့္မည္။ တြဲဘက္တစ္ဦးခ်င္းစီမွ 
အနည္းဆံုးစကားလံုး ၃ လံုးေရြးခ်ယ္ျပီး ေျပာသည့္တိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔ 
သည္ စကၠန္႔ ၃ဝ အတြင္း ဆက္တိုက္ေျပာဆိုရမည္ဆိုသည္ကို သတိေပးပါ။

၃။ ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ေမးခြန္းျဖင့္စတင္နိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ကိုၾကည့္ရန္ နာရီသို႔မဟုတ္ ဖုန္းကိုသံုးပါ။ အခ်ိန္ျပည့္ 
သြားပါကသင္၏အသံျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းေလာင္းသို႔မဟုတ္ အျခားေသာအသံထြက္ေစသည့္ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ 
ေစအသံုးျပဳပါ။

၄။ တြဲဖက္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ၃ ၾကိမ္စီေျပာဆိုေဆြးေႏြးျပီးသည့္ေနာက္ စာသင္ခ်ိန္ကိုအနွစ္ခ်ဳပ္ေပးပါ။
၅။ စိတ္ကူးေျမပံုတစ္ခုကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးဆြဲ၍ အလယ္တည့္တည့္တြင္ ဒီမိုကေရစီကိုေရးပါ။ ထို႔ေနာက္ 

အျခားဆက္စပ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ားကိုမ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားဆြဲ၍ ဆက္စပ္ေပးပါ။
၆။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို၎တို႔၏  တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး  မွ်ေဝခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ အေ

တြးအေခၚအယူအဆမ်ားကိုသင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ 

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လႈပ္ရွားမွဳ အေျချပဳ)

၁။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆက္စပ္၍သုံးသပ္ရမည့္စကားလံုးမ်ားကို ကဒ္ေပၚတြင္ေရးသားထားျပီး ကဒ္မ်ားကိုအစုလိုက္ 
ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပါ။

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၄ ေယာက္မွ ၇ ေယာက္ထိ ပါဝင္နိုင္မည့္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ပါ။ 
၃။  အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို စုထားေသာကဒ္မ်ားေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ စက္ဝိုင္းဝိုင္းပါ၊ စက္ဝိုင္းထဲတြင္တစ္ေယာက္ႏွင့္

တစ္ေယာက္ လက္ကမ္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုကိုရွာပါ။ ဥပမာ ေဘာလံုး၊ မာကာေဘာပင္ (marker pen)၊ 
ေရဘူး စသည့္တို႔ျဖစ္သည္။

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ထားေသာကဒ္မ်ားအား စက္ဝိုင္းအလယ္တြင္ ပံုခ်ထားရန္ေျပာပါ။ 
သံစဥ္တစ္ခု ၾကားသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ မိမိလက္တြင္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာအရာကို တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ 
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ေယာက္လက္ဆင့္ကမ္းေပးေနရပါမည္၊ သံစဥ္ရပ္သြားပါက လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း ရပ္တန္႔သြားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
ေနာက္ဆံုးကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ စက္ဝိုင္းအတြင္းရွိကဒ္မ်ားအထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ရာကဒ္ကိုေရြးခ်ယ္၍ ဒီမို 
ကေရစီႏွင့့္ ကဒ္တြင္ေရးသားထားေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာကို 
တစ္မိနစ္အၾကာ ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ထို႔ေနာက္ သံစဥ္ကိုျပန္ဖြင့္၍ စက္ဝိုင္းအတြင္း ကဒ္မ်ားကုန္သည္အထိ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
ကိုျပဳလုပ္ေပးပါ။ အားလံုးပါဝင္ပူးေပါင္းနိုင္ရန္အတြက္ သံစဥ္၏ၾကာခ်ိန္ကို လိုသလိုညွိနိုင္ပါသည္။

၆။ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေနရာျပန္ယူေစပါ။ 
၇။ သင္ပုန္းေပၚတြင္ စိတ္ကူးေျမပုံတစ္ခုကုိဆြပဲါ။ အလယ္တြင္ ဒီမုိကေရစီဆုိသည့္ စကားလုံးကုိေရးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 

အျခားေသာစကားလံုးမ်ားကို ေဘးတြင္ေရး၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆက္စပ္မႈကို မ်ဥ္းဆြဲျပီးျပပါ။
၈။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တုိ႔၏တုန္႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မွွ်ေဝခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြး 

အေခၚကို သင္ပုန္းေပၚရွိ မွန္ကန္ေသာစကားလံုးေဘးတြင္ ခ်ေရးပါ။ 

မွတ္ခ်က ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္ကိုတစ္မိနစ္ ပိုတိုးထားပါသည္။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - က (လႈပ္ရွားမႈ အကန္႕အသတ္)

၁။ စာအုပ္တြင္ပါေသာဇယားကုိ သင္ပုန္းေပၚတြင္ဆြဲပါ။ 
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပး၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလွ်ာက္လံုး ၎တို႔ေလ့လာခဲ့သည္မ်ား၊ 

ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားထင္ဟပ္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ 
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာအခါ သင္ပုန္းေပၚရွိဇယားေပၚတြင္ ပံုဆြဲခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား   

အေဝးမွလွမ္းၾကည့္လွ်င္ျမင္ႏုိင္ေသာ အေရာင္မတူသည့္ စာရြက္အပုိင္းေလးမ်ားကုိ (ႏွလုံးသား၊ စက္ဝုိင္း၊ 
အေပါင္း) ဆိုသည့္ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ခြဲေဝေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာရြက္အပိုင္းေပၚ 
တြင္ပံုဆြဲ၍ သင္ပုန္းေပၚရွိပံုကားခ်ပ္ေဘးတြင္ ကပ္ခိုင္းပါ။

၄။ ေက်ာင္းသားအားလံုး ကပ္ျပီးပါကေနရာျပန္ယူခိုင္းေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆႏၵရွိသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ 
ခ်က္ကို မွ်ေဝေပးရန္ေျပာပါ။ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးေပးပါ။ ဥပမာ“အခန္း ၂ သည္ အလြန္လူသိမ်ားေသာအခန္းျဖစ္သည္ဟု သတိထားမိသည္။ 
တစ္ေယာက္ေယာက္မွ မည္သည့္အခ်က္ကိုပိုၾကိဳက္သည္ဟု မွ်ေဝေပးပါရန္။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား 
အမ်ားစုသည္ ဒီမိုကေရစီတြင္လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑ကိုပိုမိုေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ တစ္ေယာက္ 
ေယာက္မွ မည္သည့္အခ်က္ကိုပိုမိုေလ့လာခ်င္ေၾကာင္းမွ်ေဝေပးပါ။”

၅။ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္  ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္   အာ႐ံုစိုက္မႈတို႔အတြက္  ေက်ာင္းသားမ်ားကို   ေက်းဇူးတင္ျခင္း    
အေၾကာင္းေျပာ၍ ဤအခန္းကိုနိဂံုးခ်ဳပ္ပိတ္သိမ္းေပးပါ။

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - ခ (လႈပ္ရွားမွဳ အေျချပဳ)

၁။ သင္ခန္းစာအမည္မ်ားအားလုံးကို ကဒ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ေရးပါ။ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ကဒ္ 

၂ဝ-၃ဝ မိနစ္



121

တစ္ခုစီေပးပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားေနပါက ကဒ္ကိုလံုေလာက္ေအာင္ ဖန္တီးနိုင္ပါသည္။
၂။ ကဒ္မ်ားကုိေရာ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိေဝေပးပါ။ ကဒ္တြင္ေရးသားထားေသာ အခန္းနွင့္ပတ္သက္၍ သင္ခန္းစာ 

မ်ား၊  ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္နိုင္ရန္အတြက္ မိနစ္အနည္းငယ္ ခြင့္ျပဳေပးပါ။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုမတ္တက္ရပ္၍ အခန္းအတြင္းေရြ႕လ်ားေစပါ။ အျခားတစ္ေယာက္နွင့္ ဆံုေတြ႔ေသာအခါ 

ရပ္၍ ၎တို႔၏တြဲဖက္ကိုမိမိလက္ထဲရွိ အခန္းနွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ 
မိမိႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခန္းကိုေျပာျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကဒ္ခ်င္းလဲျပီးတြဲဖက္အသစ္တစ္ေယာက္ ထပ္ရွာ 
ပါ။ အကယ္၍ မိမိေတြ႔ေသာတြဲဖက္မွာမိမိနွင့္ အခန္းေခါင္းစဥ္တူေနပါက အတူတကြျပန္လည္သံုးသပ္နိုင္ပါ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခ်င္းခ်င္းလစ္ဟာေနသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ ဤနည္း 
လမ္းျဖင့္ ၅ မိနစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားအားလံုး သင္ခန္းစာအခန္းတိုင္းကိုေယ်ဘူယ် 
ျခံဳငံုျပန္လည္၍ သံုးသပ္မိသည္ဟု သင္ခံစားရသည္အထိေဆာင္ရြက္ပါ။

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခန္းအတြင္းသြားလာေနေသာအခ်ိန္တြင္ ပံုကားခ်ပ္ကိုသင္ပုန္းေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားပါ။ 
၅။ ေက်ာင္းသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပီးဆံုးသြားပါကေနရာ ျပန္ယူခိုင္းပါ။ 
၆။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုႏွလံုးသား၊ စက္ဝိုင္း၊ အေပါင္းသေကၤတမ်ားသည္ မည္သည္ကိုကိုယ္စားျပဳသည္ကို ရွင္း 

ျပပါ။ ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္စဥ္းစားဖို႔ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ 
၇။ ေက်ာင္းသားမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ပါက သင္ပုန္းဆီသို႔လာ၍ ပံုကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ပံုဆြဲခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား 

ဆီသို႔ အေဝးမွလွမ္းၾကည့္လွ်င္ျမင္နိုင္ေသာ အေရာင္မတူသည့္ စာရြက္အပိုင္းေလးမ်ားကို (ႏွလံုးသား၊ 
စက္ဝိုင္း၊ အေပါင္း) ဆိုသည့္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ခြဲေဝေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုစာရြက္ 
အပိုင္းေပၚတြင္ပံုဆြဲ၍ သင္ပုန္းေပၚရွိပံုကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ကပ္ခိုင္းပါ။ 

၈။ ေက်ာင္းသားအားလံုးကပ္ျပီးပါက ေနရာျပန္ယူခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆႏၵရွိသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ 
တုန္႔ျပန္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ မွ်ေဝခိုင္းပါ။ တျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို 
လည္း ေမးနိုင္ပါသည္။  ဥပမာ “အခန္း ၂ သည္ အလြန္လူသိမ်ားေသာအခန္းျဖစ္သည္ဟု သတိထားမိသည္။ 
တစ္ေယာက္ေယာက္မွ မည္သည့္အခ်က္ကိုပိုၾကိဳက္သည္ဟု မွ်ေဝေပးပါရန္။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု 
သည္ ဒီမိုကေရစီတြင္ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑ကို ပိုမိုေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ 
မွ မည္သည့္အခ်က္ကို ပိုမိုေလ့လာလိုေၾကာင္းမွ်ေဝေပးပါ”

၉။ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အာရံုစိုက္မႈတို႔အတြက္  ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာ 
၍ ဤအခန္းကိုနိဂံုးခ်ဳပ္ပိတ္သိမ္းေပးပါ။

၁ဝ။ သင္ပုန္းေပၚတြင္ရွိေသာ ပံုကားခ်ပ္ကိုသင္၏မွတ္တမ္းအေနျဖင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ထားပါ။

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတြဲတစ္တြဲစီဖြဲ႔ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔အား သင္တန္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါတို႔ကိုမွ်ေဝခိုင္းပါ။ 

 ႏွလုံးသား - သင္တို႔၏ ရင္ထဲသို႔ထိမိေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆေသာ့ခ်က္။
 ဦးေခါင္း - သင္တို႔နက္နက္နဲနဲစဥ္းစားရေသာ၊ စိတ္ဝင္စားစရာ အလြန္ေကာင္းသည္ဟုထင္ေသာ အေတြး 

အေခၚ ေသာ့ခ်က္။
 ေျခေထာက္ - သင္တို႔၏ဘဝတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ခ်င္ေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ခန္းစာမွျပန္လည္သယ္ယူ 
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သြားခ်င္ေသာအေတြးအေခၚ ေသာ့ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တက္ေျမာက္မႈ။
၂။ အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီကို ၁ဝ-၂ဝ မိနစ္ေပး၍ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားျပန္ေခၚ၍ မိမိ 

သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ စကားေျပာလိုသူကို ျပန္လည္မွ်ေဝခိုင္းပါ။ 
၃။  ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျဖစ္ အဖြဲ႔လိုက္စီကိုေဆြးေႏြးခိုင္းျပီးပါက တစ္ေယာက္လွ်င္ စာရြက္အပိုင္း ၃ ခုစီ 

ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ၎စာရြက္အပိုင္းေပၚတြင္ ခ်ေရးခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ႏွလံုးသား၊ ဦးေခါင္း 
နွင့္ ေျခေထာက္ကိုကိုယ္စားျပဳေသာစာရြက္အၾကီး (Flip Chart) ၃ ခုကိုျပင္ဆင္ထားေပးပါ။  ထို႔ေနာက္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔လက္ထဲမွ စာရြက္အပိုင္းေလးမ်ားကိုသင့္ေလ်ာ္ေသာစာရြက္အၾကီး (Flip Chart) 
ေပၚတြင္ လာကပ္ခိုင္းပါ။

၄။  မွတ္တမ္းအတြက္ စာရြက္အၾကီး (Flip Chart) မ်ားကိုဓာတ္ပံုရိုက္ထားေပးပါ။
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ (International 
IDEA) သည္ အစိုးရအမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ဒီမိုကေရစီ 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးမႈေပးပါသည္။ International IDEA ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ 
ေလ့လာလ်က္ အသိပညာျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အကူအညီ 
ေပးျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ 
ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

International IDEA သည္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားဆိုင္ရာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားဆုိင္ရာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ က်ား-မ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးပိုင္း စြမ္း 
ေဆာင္ႏုိင္ေစျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ကုိယ္တုိင္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို သံုးပိုင္းခြဲျခားလ်က္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

၁။ ကမၻာတစ္ဝန္း မတူကြဲျပားေသာ ပကတိအေျခအေနအသီးသီးမွ ဒီမိုကေရစီ တည္ေထာင္ 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမွရ႐ွိသည့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထား 
ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

၂။ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကားလာပါက ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိေတြ႕ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၃။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည့္ အသိပညာဗဟုသုတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ 
ေရး မူဝါဒမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္း

International IDEA သည္ မည္သည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပါသနည္း။

International IDEA သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕ 
တြင္႐ံုးစိုက္ၿပီး အာဖရိက၊ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကယ္ရစ္ဘီယန္ေဒသမ်ားတြင္ 
႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား႐ွိပါသည္။ International IDEA သည္ ကုလသမဂၢတြင္ အၿမဲတမ္း ေလ့လာသူ 
ျဖစ္ပါသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ - <http://www.idea.int>





International IDEA   International IDEA Myanmar
Strömsborg    ၆၈ (ဘီ)၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။ 
SE–10334 Stockholm   ရန္ကုန္ ၁၁၂ဝ၁။                                                                       
Sweden     ျမန္မာ။
Tel. +46 8 698 37 00   Tel: +95 9 263128104
Website: <https://www.idea.int>  Project website: : <http://www.stepdemocracy.eu>

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ (International IDEA) သည္ 
ကမ႓ာတစ္ဝန္း ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိုးရ 
အမ်ားပါဝင္ေသာ  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

International IDEA သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအားစိုက္၍ ဒီမိုကေရစီ 
ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္းနွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုး 
ေပးသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား/မနွင့္ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ေစေရး၊ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ 
အကဲဆတ္မႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

International IDEA သည္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေကာင္စီျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး အၾကံ 
ေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။

International IDEA ၏အဖြဲ႕ဝင္နုိင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သံုးၾကျပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ဩစေၾတးလ်၊ ဘာဘာဒူးစ္၊ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ဘီနင္၊ ေဘာ့စ္ဝါနာ၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ ကာဗိုဗာေဒ၊ ခ်ီလီ၊ 
ကိုစတာရီကာ၊ ဒိုမီနီကန္ရီပတ္ဘလစ္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂါနာ၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လူဇင္ဘတ္၊ 
မာရီးတီးယပ္စ္၊ မကၠဆီကို၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ နမ္မီးဘီးယား၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ပနားမား၊ ပီ႐ူး၊ 
ဖိလစ္ပိုင္၊ ေပၚတူဂီ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္နွင့္ ဥ႐ုေဂြးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ 
သည္ ေလ့လာဆဲအေနအထား၌ ရွိေနပါသည္။ 

ISBN: 978-91-7671-260-3 (print)
ISBN: 978-91-7671-261-0 (PDF)


	ဤစာအုပ္အား အသံုးျပဳနည္း
	သင္ခန္းစာ ၁ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း
	သင္ခန္းစာ ၂ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မတူကြဲျပားမွဳမ်ားစံုလင္စြာရွိေနမွဳ
	သင္ခန္းစာ ၃ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း
	သင္ခန္းစာ ၄ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
	သင္ခန္းစာ ၅ - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
	သင္ခန္းစာ ၆ - ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
	သင္ခန္းစာ ၇ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ
	သင္ခန္းစာ ၈ - အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ႏွင္ ့ဝတၱရား
	သင္ခန္းစာ ၉ - ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ
	သင္ခန္းစာ ၁ဝ - သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
	သင္ခန္းစာ ၁၁ - ဒီမိုကေရစီတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑
	သင္ခန္းစာ ၁၂ - ေနာက္ဆံုးျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
	ရည္ၫႊန္းကိုးကား
	ENDNOTES
	International IDEA အေၾကာင္း

