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ထငမ်မင ် က်မ ာ်းအတွက် ရက ်းဇူ်းတငရ်ှှိပေါသည်။ 

 

 

Weaving Bonds Across Borders (WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်း  



 

   

                  

 

 

5 
 

  

“Weaving Bonds Across Borders  

လူ  အြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းယှကန် ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းပပီ်း စည််းမမ ာ်းမ င််းမြင  ်ပှိုမှို ှိုငပ်မဲရသာရနာှငက်ကှိြုံ်းနငှ  ်

ရင််းနှ်ီးမှုမ ာ်း တညရ်ဆာကက်ကစှို   ။” 



 

   

                  

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

အခ ကာင််းအရာြ ာ်း 

ထက ်းဇ ်းတငလ် ာ  .......................................................................................................... 3 

နဒိါန််း ........................................................................................................................ 10 

အလုပ်ရ ုထ ွ်း ထန်ွးပွွဲမပင ်ငပ် နုည််းလြ််း .......................................................................... 12 

အခန််း (၁) ငငြိ််းခ ြ််းထ ်းတည်ထ ာက်မခင််း ..................................................................... 32 

ကျွန်ပ်ုတုိ ံ့ြညံ့်သညံ့်အတွက်ထ ကာငံ့ ်ငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်းတည်ထ ာက်ထ ်း ကိလုိုအပ်ပါသနည််း? .................................. 34 

ထသွ်းပ  (Warm-up) မပြုလုပ်ငပ ်း အခ င််းခ င််းသကိျွြ််း နြိ်တ် က်ထပ်းမခင််း ......................... 35 

လှုပ်ထ ာငြ်ှု ၁.၁ ကျွန်ပ်ု၏ဇာတ်လြ််းနငှံ့ ်သင၏်ဇာတ်လြ််း ........................................... 36 

လှုပ်ထ ာငြ်ှု ၁.၂ ကိုယ်ပုိငလ်ကခဏာပွငံ့ခ် ပ်လ ာြ ာ်း .................................................... 37 

လှုပ်ထ ာငခ် က် ၁.၃ - ပဋပိကခအကိုင််းအခက်ြ ာ်း ...................................................... 38 

ငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်း ိုသည်ြှာအဘယ်နည််း? ........................................................................................................................... 39 

ငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်းတည် ထ ာက်မခင််း ိသုည်ြှာ အဘယ်နည််း? ......................................................................................... 41 

ပဋပိကခအသွငထ်မပာင််းမခင််း ိုသည်ြှာ အဘယ်နည််း? .................................................................................................. 42 



 

   

                  

 

 

7 
 

ထ ွ်းခ ယ်ငပ ်းလုပ်ထ ာငန်ိငုထ်သာအခ က်ြ ာ်း: စည််းလ ု်းည ညွတ်ြှုတည်ထ ာက်မခင််း .................. 46 

အခန််း (၂) လ  ၊ု သဘာဝပတ်ဝန််းက ငန်ငှံ့ ်ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှု ............................................. 52 

လှုပ်ရှာ်းထ ာင ွ်က်ြှု ၂.၁: သဘာဝပတ်ဝန််းက ငန်ငှံ့ ်ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ထ ်းသည် သငံ့အ်တွက်ြည်သညံ့် 

အဓိပပါယ်သက်ထ ာက်ြှု ရှိပါသနည််း။ ..................................................................... 54 

သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်......................................................................................................................................................... 55 

ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှု ................................................................................................................................................................. 55 

ထ ရှည်တည်တ ံ့ထသာြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှု - ........................................................................................................................ 57 

လှုပ်ရှာ်းထ ာင ွ်က်ြှု ၂.၂ ထ ရှည်တည်တ ံ့ထသာ ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှုအထပေါ် သမိြငန်ာ်းလည် 

သထဘာထပါက်မခင််း ......................................................................................... 58 

လှုပ်ရှာ်းထ ာင ွ်က်ြှု ၂.၃ ြိခငက်ြဘာက ကျွန်ပ်ုတို ံ့ကိုဘာထတွထမပာ မပထနသလွဲ? ...................... 59 

လှုပ်ရှာ်းထ ာင ွ်က်ြှု ၂.၄ သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်ိုင ်ာအခွငံ့အ် ထ ်းနွဲ ံ့ပတ်သက်ငပ ်း 

ကျွန်ပ်ုတို ံ့ထဒသြှာဘာထတွမြစ်ပ က်ထနသလွဲ? ............................................................ 61 

လှုပ်ရှာ်းထ ာင ွ်က်ြှု ၂.၅ ကျွန်ပ်ုထန ိုင ်ာ ပ် ွာအြွွဲွံ့အစည််း၏ သဘာဝပတ်ဝန််းက င.်............. 64 

လ ံ့အခွငံ့အ် ထ ်းနငှံ့ ်သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်....................................................................................................................... 65 

လ ံ့အခွငံ့အ်ထ ်းြှတ ငံ့ ်ထ ရညှ်တည်တ ံ့ထသာြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှု ............................................................................... 66 

လှုပ်ရှာ်းထ ာင ွ်က်ြှု ၂.၆ မပနလ်ည်သ ု်းသပ် န််းစစ်မခင််း ............................................... 68 

အခန််း (၃) က ာ်းြထ ်း ာနငှံ့ ်သဝဘာပတ်ဝန််းက င ်.......................................................... 69 

လုပ်ထ ာငခ် က် ၃.၁ လိငန်ငှံ့ ်က ာ်းြမြစ်တည်ြှုဘာဝကွွဲမပာ်းမခာ်းနာ်းြှုကို အသအိြှတ်မပြုမခင််း ...... 71 

အဓိကလှုပ်ထ ာငခ် က် ..................................................................................................................................................... 72 

လိင”် နငှံ့ ်“က ာ်း/ြ .............................................................................................................................................................. 73 

လှုပ်ထ ာငခ် က် ၃.၂ အြ ိြု်းသြ ်းဝါဒ ိုသည်ြှာ အဘယ်နည််း? ........................................ 77 

အြ ိြု်းသြ ်းဝါဒ..................................................................................................................................................................... 79 



 

   

                  

 

 

8 
 

မြစ်ဝှြ််းထဒသတွငထ်န ိငုထ်သာ လ ြှုအြွွဲွံ့အစည််းအတွင််းရှိ က ာ်းြထ ်း ာနငှံ့ ်

သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်ိုင ်အထမခအထန................................................................... 81 

လှုပ်ထ ာငခ် က် ၃.၃ က ာ်းြထ ်း ာ၊ သယ ဇာတ င််းမြစ် ရှိ သ ု်းစွွဲြှုနငှံ့ ် ိန််းခ ြုပ်ြှု .................. 81 

လုပ်ထ ာငခ် က် ၃.၄- အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှံ့ ်ပတ်ဝန််းက င ်ိုင ်ာ ဇာတ်လြ််းြ ာ်း ....................... 87 

အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှံ့ ်သဘာဝပတ်ဝန််းက ငအ်ထ ကာင််း ................................................................................................... 89 

နိငုင် တကာဥပထဒ၊ သထဘာ တ ည ခ က်ြ ာ်းနငှံ့ ်အြ ိြု်းသြ ်းနငှံ့ ်သဘာဝပတ်ဝန််း က င ်ိုင ်ာြို ြ ်..................... 95 

အခန််း (၄) ထ  င််းမြစ်စ ြ ခန ံ့ခွ်ွဲမခင််း၊ ထမြယာ ိုင ်ာအခွငံ့အ်ထ ်း နငှံ့ ်က ာ်းြထ ်း ာကိစစြ ာ်း  100 

ထ  င််းမြစ်စ ြ ခန ံ့ခ်ွွဲြှုတွင ်အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်း၏အခန််းကဏ္ဍာ ...................................................................................... 105 

အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်း၏ ထမြယာအခွငံ့အ် ထ ်း ....................................................................................................................... 105 

လှုပ်ထ ာငခ် က် ၄.၁: ြည်သ ထတွက သယ ဇာတအ င််းအမြစ်ထတွကို  နိ််းခ ြုပ်  ာ်းပါသလွဲ? ... 107 

လုပ်ထ ာငခ် က် ၄.၂: အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှံ့ ်မြစ်ထခ ာင််းအင််း အိုငြ် ာ်း ................................... 110 

နယ်နြိိတ်မြစ်ထက ာ်သညံ့် ထ ်းအ င််းအမြစ်စ ြ ခန ံ့ခ်ွွဲြှု (transboundary water governance) 

 ိုသည်ြှာအဘယ်နည််း? ............................................................................................................................................... 110 

မြစ်ထမြပ ုထ ်း ွွဲမခင််း- အြ ိြု်းသာ်းနငှံ့အ်ြ ိြု်းသြ ်းတုိ ံ့သည် မြစ်အ င််းအမြစ်ြ ာ်းကုိ ြည်သို ံ့ ိန််းခ ြုပ် ကသနည််း။

 ............................................................................................................................................................................................ 110 

လုပ်ထ ာငခ် က် ၄.၃: အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှံ့ ်ရုပ်ရှငြှ်တ်တြ််း ြ ာ်း ..................................... 113 

လှုပ်ထ ာငခ် က် ၄.၄ ကျွန်ပ်ုတို ံ့၏အသ ြ ာ်းကို ကာ်း  ထအာငက်ကိြု်းပြ််း မခင််း ........................ 114 

လုပ်ထ ာငခ် က် ၄.၅ ထဘ်းအနတ ာယ် ိုင ်ာစ ြ ခန ံ့ခ်ွွဲြှု ................................................ 120 

အခန််း (၅) သငတ်န််းပုိ ံ့ခ သ /ပ ံ့ပုိ်းထပ်းသ  သို ံ့ြဟုတ်  ပ် ွာလ   ု

အသိုင််းအဝိငု််းဥ ်းထ ာငသ် မြစ်ထမြာက်ထ ်း.................................................................... 123 

ြနက်ပုိင််းအစ အစဥ် ...................................................................................... 125 

စ ြ ကိန််း ............................................................................................................................................................................. 125 

သရုပ်မပမခင််း...................................................................................................................................................................... 126 



 

   

                  

 

 

9 
 

ြွန််းလွွဲပုိင််းအစ အစဥ် ...................................................................................... 128 

ထက ာင််းသာ်းထဟာင််းြ ာ်းဥ ်းထ ာငထ်သာ  ပ် ွာစ ြ ကိန််း  

“သငတုိ် ံ့ ပ် ွာအတွင််း ရှိသညံ့်ြည်သညံ့်အ ာထတွကို သငတုိ် ံ့ထမပာင််းလွဲထအာငလု်ပ်ထ ာငခ် ငပ်ါသနည််း။” .. 128 

စ ြ ကိန််းအ ိုမပြုလ ာထ ်းသာ်းနည််း ............................................................................................................................... 130 

ကျွန်ပ်ုတို ံ့၏ကိုယ်ပုိငအ် ိုမပြုလ ာြ ာ်းကို ထ ်း ွွဲ က ထအာင ်.......................................... 131 

အကွဲမြတ်မခင််းနငှံ့ ်ထနာက် က်တွွဲ ....................................................................... 133 

သငတ်န််းနငှံ့ ်သငထ် ာက်က ကိ ိယာပစစည််းြ ာ်း  ိုင ်ာထနာက် က်တွွဲြ ာ်း ..................... 135 

အလုပ်ရ ုထ ွ်းထန်ွးပွွဲ ိုင ်ာလုပ်ငန််းစဥ် ဥပြာ............................................................................................................. 135 

စ စစ်အကွဲမြတ်ြှုပ ုစ ထြာင ်ဥပြာ ................................................................................................................................. 136 

အလုပ်ရ ုထ ွ်းထန်ွးပွွဲစ စဥ်မပြုလုပ် န ်ဥပြာ ိုင ်ာြိငုတ်ွွဲြ ာ်း .................................................................................... 138 

ကြဘာံ့ ည်ြ ာ်း ိုင ်ာထကာ်ြရှင ်(WCD) ................................................................................................................... 140 

ကို်းကာ်းခ က်ြ ာ်း ...................................................................................................... 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                  

 

 

10 
 

န ဒါန်ိုး 

မဲရ ေါငမ်မစ်ဝှမ််းနငှ  ်သ လွငမ်မစ်ဝှမ််းရေသရှှိ က ာ်းမရရ်းရာနငှ  ်သဘာပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုငရ်ာ သင ်န််းစာသည် 

ထှို ရ ေ သတွ င် ရှှိ ရ သ ာ  အ မ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း ထု မ  ာ ်း ၊  သူ တှို  ၏ ရ ပ် ရွ ာ အ ြွဲ ွေ့ အ စ ည် ်း မ  ာ ်း နှ င ်  

အမှန်တကယ်လက်တွဲအလုပ်လုပ်ပပီ်းမှ ရရှှိလာရသာ ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ကှိုယ်ပှိုင်လုပ်ငန််းအရတွွေ့ အကက ြုံမ ာ်းမှ 

အရမ   ပပီ ်းရရ်းသာ်းထာ်းပ ေါသည်။  ဤသင်ရှို ်း  ညွှန် ်းတမ််းသည်  ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည် ်း  အတွင် ်းရှှိ  

အမ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း မ  ာ ်း၏အသ မ  ာ ်း နှ င ်  သဘာဝပတ် ဝ န် ်းက  င်ဆှို င် ရ ာ  အ ွ င ် အ ရ ရ ်း မ  ာ ်း အ 

ရကကာင််းရလ လာရနအ်တွက်နငှ  ်၎င််းတှို  နငှ  ် ှိတ်ဆက် ရဆာငရွ်က်ရာတွင ်လက်စဲွစာအုပ်အမြစ် အသ ု်းမပြုံရန ်

စှိတ်အာ ်းထက်သန်ရသာ  ငယ် ရွယ်သည ်သင်တန် ်းဆရာမ  ာ ်းအတွက်  အသ ု ်းဝင်လှိမ ်  မည် ု  

ရမျှာ်လင ပ်ေါသည်။  

ဤသင်ရှို ်းညွှန််းတမ််းထဲတွင်ပေါဝင်ရသာ အမပန်အလှန်ရဆွ်း ရန်ွးသင်ကကာ်းမှုပ ုစ သည် ပ ုမပင်ဇာတ်လမ််းမ ာ်း 

ရမပာမပမ င််းနှင ် အရတွ ွေ့အကက ြုံမ ာ်းမျှရဝမ င််းတှို  သည် ကျွန်ုပ်တှို  အတူတကွရလ လာ သင်ယူရန်တွင် 

တနြ်ှို်းရှှိရသာ သငရ်ထာက်ကူကှိရှိယာမ ာ်းမြစ်ရပလှိမ ်မည်။  

ရနာက်ဆ ု်းအရနမြင  ်ဤသငရ်ှို ်းညွှန််းတမ််းသည် အာ်းလ ု်းနငှ စ်ပ်လ ဥ််းပပီ်း အထူ်းသမြင အ်မ ှိြုံ်းသမီ်း မ ာ်းနငှ ် 

လူ ငယ် မ  ာ ်းသည်  သူတှို  ၏ စှို ်း ရှိ မ် ပူ ပ န် မှု မ  ာ ်း အတွက်  အ မပ ြုံသရဘ ာ ရဆ ာ င် ရသ ာ နည် ်း  

လမ််းမ ာ်းမြင ်ရြာ်မပရစပပီ်း အ  င််း  င််းအမပန်အလှန်ကူညီရြ်းမရစရသာနည််းလမ််းမြင ် ရလ လာ  

သင်ယူနှိုင်ရသာရနရာတစ် ုရပ်းနှိုင်မည်လှို   ကျွန်ုပ်တှို  ရမျှာ်လင ်ပေါသည်။ အမပန်လှန်မျှရဝထာ်း ရသာ 

ကျွန်ပ်ုတှို  ရတွရဲ  ဆက်န ွှယ်မှုကွန်ယှက်မ ာ်းကရနတဆင ် ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းနငှ ် ရေသအတွင််း 

အမပ ြုံသရဘာရဆာင်ရသာအရမပာင် ်းအလဲ ၊  တရာ်းမ ျှတမှု နှင ်  တန် ်းတူညီမ ျှ မှု မ  ာ ်း  အတွက်  

အာ်းရပ်းမမြှင တ်ငရ်ာတွင ်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ရဆာငန်ှိငုပ်ေါသည်။ 

ဤသငသ်ထောကက်လူမ်ိုးညွန်စောအ ပ်ထွဲတငွ ်အခန်ိုး (၅) ခန်ိုးပါရှ ပါသည်။  

● အ န််း (၁): ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်မ င််း 

● အ န််း (၂): လူထ၊ု သဘာဝပတ်ဝန််းက ငန်ငှ  ်ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်ရရ်း  

● အ န််း (၃): က ာ်း/မရရ်းရာနငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်

● အ န််း (၄): ရရရင််းမမစ်စီမ  န   ်ွဲမ င််း၊ ရမမယာအ ွင အ်ရရ်းနငှ  ်က ာ်း/မရရ်းရာ 

● အ န််း (၅): သငတ်န််းပှို    သူနငှ  ်ပ  ပှို်းရပ်းသူမြစ်လာရရ်း 
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ဤစာအုပ်သည် ယှက်န ွှယ်ြွဲ ွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်း  (WBAB) အြွဲ ွေ့အစည််း၏  အရတွ ွေ့အကက ြုံမ ာ်းမြစ်သည ်  

လှုပ်ရှ ာ ်းရဆာင်  ရွက်မှုမ  ာ ်း ၊  အလုပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ်း ပဲွမ  ာ ်း ၊  ရေသအတွင််းရှှိအြွဲ ွေ့အစည် ်းအသီ်းသီ်း မှ  

အမ ှိ ြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအာ်း  သင်တန််းရပ်းမ င််းနှင ် ရပ်ရွာလူထုအြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််း  က ာ်း/မရရ်းရာနှင်  

သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ဆှိုင်ရာ  လုပ်ငန််းမ ာ်းတွင် အြွဲ ွေ့အစည််း၏ရက ာင််းသာ်းရ ာင််းမ ာ်း၊  မှိတ်ရဆွ 

သူငယ်  င််းမ ာ်း၊ လုပ်ရြာ်ကှိုင်ြက်မ ာ်း၏  လုပ်အာ်းနှင်  အကက မပြုံ  က်မ ာ်းကှို အရမ မပြုံပပီ်းရကာင််း  

မွနရ်အာငရ်ရ်းသာ်းမပြုံစုထာ်းရသာ လမ််းညွှန ်စာအုပ်မြစ်ပေါသည်။ 

ဤလမ််းညွှန်စာအုပ်သည် ရလ လာသင်ယူရန်အတွက်သင်ရထာက်ကူ  ပစစည််းတစ် ုမြစ်ရသာရကကာင ် 

သင ်ရပ်ရွာ အြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််းရှှိ  လူငယ်လူရွယ်မ ာ်းနှင ် သင ်ရလ ာ်ကှိုက်ညီမည ် အှိုင်ေီယာမ ာ်းနှင ် 

လု ပ် ရဆာင်     က် မ  ာ ်းအ မြ စ်  သင်ရပ ်း ရသာသင်တန် ်းထဲတွ င်  သင ် ရတ ာ်သလှို ရ မပ ာ င် ်း  

လဲအသ ု်းမပြုံနှိငုပ်ေါသည်။  

မှိတ်ရဆွ ဤစာအုပ်ကှိုအသ ု်းမပြုံပပီ်းက သင ်ထ မှ အရကကာင််းမပန်  က်မ ာ်းအတွက် ကျွန်ုပ်တှို  အပမဲတရစ 

ဝမ််းပန််းတသာ ရစာင ရ်မျှာ်ရနပေါမည်။ 
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အလ ပ်ရ  သဆွိုးွေးသနိွုးပွွဲဖပငဆ်ငပ်  နည်ိုးလမ်ိုး 
 

အ လု ပ် ရ ု ရ ဆွ ်း ရ နွ ်း ပဲွ မပ င် ဆ င် ရ ာ တွ င်  

အဓှိကက သည ်အရာမ ာ်းမှာ အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပွဲကကာ  ှိန၊် 

ပေါဝငတ်က်ရရာက်သူမ ာ်းနငှ  ်တတ်ကျွမ််း နာ်းလည်သူမ ာ်း 

ပေါဝင်နှိုင်မှုတှို  မြစ်ပေါသည်။ သှို  ရသာ်  လည််း ကျွန်ုပ်တှို  ရဲ   

လု ပ်ငန် ်းအရတွ ွေ့အ ကက ြုံအရ  အလု ပ်ရ ု ရဆွ ်း ရ နွ ်း ပဲွ  

စီစဥ်ရာတွင ်အဆင သ် ု်းဆင မ်ြင  ်ပှိုင််းမ ာ်းနှိငုပ်ပီ်း ၎င််းတှို  မှာ 

မပင်ဆင် ်မ င် ်းအဆင ် ၊  အရကာင်အထည်ရြာ် မ င် ်း  

အဆင ်နှင ်  စီစ စ်  အကက မြတ် မ င် ်း  အဆင ်စသည်တှို   

ပေါဝင်ပေါသည်။  ၎င််းအဆင ်မ  ာ်းသည်  ကျွန်ုပ်တှို  အာ်း  

အလု ပ် ရ ု ရဆွ ်း ရ နွ ်း ပဲွ  မ မပ င်ဆင်  င်  ကကှိ ြုံတင် ပပီ ်း  

အ စီ အ စ ဥ် ရ ရ ်း ဆွဲ ရ ာ တွ င်  အ ရ ထ ာ က် အ ကူ  

မပ ြုံ နှို င်မည် မြ စ်ပ ေါသည် ။  ရနာင်ရနာက်တွ င်လည် ်း  

ဤအဆင မ် ာ်းကှိ ုအရမ အရနရပေါ်မူတည်ပပီ်း လှိုအပ်သလှို 

မပငဆ်ငန်ှိငုပ်ေါသည်။ 

ဖပငဆ်ငမ်ှုလ ပ်ငန်ိုးစဥ် 

ဤ အ ဆ င ် တွ င်  အ လု ပ် ရ ု ရ ဆွ ်း ရ နွ ်း ပဲွ ၏ 

ရ  ေါ င် ်း စ ဥ် နှ င ် ရ ည် မှ န် ်း    က် မ  ာ ်း အ တွ က်  

ရှ င် ်းလင် ်း ရအာင်သတ် မှတ် မ င် ်း ၊  အလု ပ်ရ ု ရဆွ ်း  

ရ နွ ်း ပဲွ အတွက်အသင် ်း အ ြွဲ ွေ့ တည် ရဆ ာက် မ င် ်း ၊ 

ပ ေါ ဝ င်သူ မ  ာ ်း  အတွက်  လူသ စ် စု ရဆ ာ င် ်း မ င် ်း ၊ 

အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွအတွက်  အ  ှိန် သတ်မှတ် မ င််း ၊ 

ရ နရ ာသတ် မှတ် ရ ပ ်း မ င် ်း ၊  ကွ င် ်းဆင် ်း ြှို  ရ န် နှ င ်  

ဘဏ္ဍာရရ်းအစီအမ မ ာ်း ရရ်းဆွမဲ င််းတှို  ပေါ ဝငပ်ေါသည်။  

အလုပ်ရ ုရဆွ်း ရန်ွးပဲွမပငဆ်ငပ် ုနည််းလမ််း 

မပငဆ်ငမ်ှုလုပ်ငန််းစဥ် 

• အလုပ်ရ ုရဆွ်း ရန်ွးပွ၏ဲ ရ ေါင််းစဥ်နငှ  ်

ရည်မှန််း  က်မ ာ်းအတကွ် ရှင််းလင််းရအာင ်

သသတ်မှတ်မ င််း။ 

• အလုပ်ရ ုရဆွ်း ရန်ွးပဲွအတကွအ်သင််းအြွဲွေ့ 

တည်ရဆာက်မ င််း 

• လူသစ်မ ာ်းစုရဆာင််းမ င််း  

• အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွအတွက် 

အ  ှိနသ်တ်မှတ်ရပ်းမ င််း 

• အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််းနငှ  ်

ကွင််းဆင််းရလ လာ ရရ်းအတကွ်ရနရာသတ်မှတ်မ င််း 

• ဘဏ္ဍာရရ်းစီမ   က်ရရ်းဆဲွ  င််း  

အရကာငအ်ထည်ရြာ်မ င််းလုပ်ငန််းစဥ် 

• အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််း၏ ရည်မှန််း  က် 

• ေဂီ စ်တယ်လ ုမ  ြုံရရ်း  

• က ာ်းမတန််းတူရရ်း 

• ကရလ်းသူငယ်ရစာင ရ်ရှာက်ရရ်း 

• ကှိုယ်လကအ်ဂဂ ေါမသနစွ်မ််းသူမ ာ်းကှို 

ထည ်သွင််းပေါဝငရ်စမ င််း  

• အဂဂလှိပ်စာအကကှိြုံသငတ်န််းမ ာ်း 

• ဘ ုစည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ာ်း 

• အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွတွင ်

အသ ု်းမပြုံမည ်ကှိရှိယာပစစည််းမ ာ်း 

• အရသ်းစာ်းအလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွ/လှုပ်ရာှ်းရဆာငရွ်က်

မှုမ ာ်း 

စီစစ်အကဲမြတ်မ င််း 

• ပေါဝငသူ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၏ တ ု  မပန ် က်မ ာ်း 
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၁. အလ ပ်ရ  သဆိွုးွေးသနိွုးပွွဲ၏သခါငိ်ုးစဥ်နငှို့ ်ရည်မှန်ိုးချကမ်ျောိုး အတကွ ်ရှငိ်ုးလငိ်ုးသအောင ်သတမှ်တဖ်ခငိ်ုး။  

ပထမ ဦ ်းဆ ု ်း လု ပ် ရ မည ်အဆင ် မှ ာ  အလု ပ် ရ ု ရဆွ ်း ရ နွ ်း ပဲွအတွက်  ရ ေါ င် ်း စ ဥ် နှ င ်  ရည် မှ န် ်း   က် မ  ာ ်း  

သတ် မှတ် ရ ပ ်း မ င် ်း မြ စ်သည် ။  ဤအဆင ်သည်  အရရ ်း ကကီ ်း ရသာအဆင ် မြ စ် ပပီ ်း  သင်ရည် မှ န် ်း ရသာ  

ရလေ်မ ာ်းရရှှိနှိုင်ရန်အတွက်  ရသ  ာရစရန်မြစ်သည်။  သင ်ရည်  မှန််း  က်မ ာ်းရှင််းရှင််းလင််းလင််းသှိရစရန်  

ရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်း သင် ကှိုယ်သငရ်မ်းပေါ။ 

• ဘာအတွက်ရကကာင အ်လုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွမပြုံလုပ်ရပေါသနည််း။ 

• သငဘ်ာကှို ရရှှိ  ငပ်ေါသလဲ။  

၂. အလ ပ်ရ  သဆိွုး သနိွုးပွွဲအတကွ်အသငိ်ုးအြွွဲွဲ့တည်သဆောကဖ်ခငိ်ုး 

ဝနထ်မ််းမ ာ်းတာဝန ်ွဲရဝမှုအပှိုင််းတွင်  ရသ  ာရှင််းလင််းစွာအစီအစဥ်ရရ်းဆွဲရာတွင် ရလျှာက်လွှာမ ာ်း ြနတီ််းမ င််းနငှ  ်

မြန  ်မြ ်းရရ်း၊ မှိတ်ြက်အြွဲ  ွေ့အစည််းမ ာ်းနှင ် ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်မ င််း၊ သင်တန််းပှို    မည ်ည ် ဆရာမ ာ်းအာ်း  

ြှိတ်ကကာ်းလွှာမ ာ်းပှို  ရပ်းမ င််း၊ ရထာက်ပ  ပှို  ရဆာငရ်ရ်းမ ာ်းစီစဥ်မ င််း၊  န  မှ်နရ်  အသ ု်း စရှိတ်ရရ်းဆွဲမ င််းနငှ  ်အလုပ်ရ ု  

ရဆွ်းရန်ွးပဲွရနရာအတွက် လ ုမ  ြုံရအာငရ်ဆာငရွ်က်မ င််းနငှ  ်သက်ရတာင သ်က်သာမြစ်ရအာင ်စီမ မ င််းတှို   ပေါဝငပ်ေါသည်။  

အြွွဲွံ့အတွင််း အလုပ်လုပ်မခင််းအမပင၊် ထငထွ က်းပ ံ့ပုိ်းြှု၊ ဧညံ့်သင ်ကာ်းြှု၊ တင ်က်ြှု၊ နယ်ပယ်တွင ်ပ ံ့ပုိ်းက ည ြှုစသညံ့် 

နယ်ပယ်ြ ာ်းရှိ ြိတ်ြက်အြွွဲွံ့အစည််းြ ာ်း  ြှ ပ ံ့ပုိ်းက ည ြှုနငှံ့ ်အက အည ြ ာ်း ထတာင််းခ နိငုသ်ည်။ 

၃. လသူစ်မျောိုးစ သဆောငိ်ုးဖခငိ်ုး 

အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်းပဲွမပင်ဆင်မ င််းမစတင် င်တွင် သင်မပြုံလုပ်ရသာလှုပ်ရှာ်းရဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း  (activities) သည်  

မည်သှို  ရသာ လူမ ာ်းအတွက် အက ှိြုံ်းမြစ်ထွန််းရစမည်ဆှိုသည ် ရှင််းလင််းထငရ်ှာ်းသည ်အှိုငေ်ယီာရှှိြှို   အရရ်းကကီ်းပေါသည်။ 

သင်ရရွ်း  ယ်လှိုက်ရသာ လူမ ာ်းသည် သင ်အလုပ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းပဲွ၏ ရည်မှန််း  က် အတွက်ရရှှိရအာင် လုပ်ရပ်းမည ် 

အဓှိကရသာ   က်မြစ်သည်။ သင်ပစ်မှတ်ထာ်းရသာ  အဓှိကရသာ   က်က  သည ်လူအုပ်စုမ ာ်းရရှှိ ပပီ်းပပီဆှိုလျှင် 

လူသစ်စုရဆာင််းြှို   အတွက်ရလျှာက်လွှာမ ာ်းစတငရ်ရ်း ဆွဲြနတ်ီ်း နှိငုပ်ေါသည်။  

၃.၁ ရလျှာက်လွှာပ ုစ  

ရလျှာက်လွှာပ ုစ ထဲတွင ်ထည ်သွင််းရမည ်အ  က်မ ာ်းအတွက် အကက မပြုံ  က်: 

• အြွဲွေ့အစည််းနငှ ပ်တ်သက်ရသာ အ  က်အလက်မ ာ်း 

o   အြွဲွေ့အစည််း၏ရနာက်  အရကကာင််း 

o   အစီအစဥ် (program) ရဲ  သရုပ်ရြာ်မပ  က် 

o   အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွ၏ ရ ေါင််းစဥ်နငှ  ်ရည်မှန််း  က ်

o  ပစ်မှတ်ထာ်းရသာ ပေါဝငမ်ည ်သူမ ာ်းနငှ  ်ရရွ်း  ယ်ရရ်းအတွက်စ နှုန််းမ ာ်း 
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o  ရန  စဲွနငှ  ်ရနရာ 

o  ရလျှာက်လွှာတငမ်ည ်ရနာက်ဆ ု်းရန    

● ရလျှာက်ထာ်းသူ၏ အ  က်အလက်မ ာ်း 

o ကှိုယ်ရရ်းအ  က်မ ာ်း မြစ်သည ်  နာမည် ၊  နှိုင်င သာ်းနှင ် ဆက်သွယ်ရမည ်လှိပ်စာနှင ်ြုန််း  

န ပ ေါတ်မ  ာ ်းပ ေါဝင်ပ ေါ  သည်။   ွဲ မ ာ ်းဆက်ဆ မှုမ  ာ ်း မှ  ရရှ ာင်လွှဲ နှိုင်ရန်  လှိင် ၊  အသက်နှင ်  

တှိုင််းရင််းသာ်းလူမ ှိ ြုံ ်း စုစသည ်အ  က်  အလက်မ ာ်းကှို   စှိတ် ကကှိ ြုံက်ရရွ်း  ယ်ရမြဆှိုနှိုင်င် 

ရသာအရာ (optional) အမြစ်ထာ်းရပ်းသင ပ်ေါသည်။ 

o ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်း၏  အလုပ်ရ ု ရဆွ်း ရနွ်း ပဲွတက်ရရာက်ရတွင် သူတှို  ၏ရှ ရထာင ်မ  ာ ်း ၊ 

အရတွ ွေ့ အ ကက ြုံ မ  ာ ်း  နှ င ်  လှု ွေ့ ရဆ ာ် မှု မ  ာ ်းအ တွ က်သှိ ရှှိ နှို င် ြှို   ရလ ျှ ာက်လွှ ာ ထဲတွ င်  

လွယ်ကူရသာရမ်း ွန််းမ ာ်းမြင  ်ရမ်းသင ပ်ေါသည်။  

● ရလျှာက်ထာ်းသူမ  ာ ်း၏  က န် ်းမာ ်းရရ်းဆှို င်ရာအ  က်လက်မ  ာ ်း မြ စ်သည ်  ဓေါတ်မတည ်မှုမ  ာ ်း ၊ 

အစာ်းအရသာက်ပ ုစ ၊  

● က န််းမာရရ်းဆှိုင်ရာမပဿနာမ ာ်းနှင ် အထူ်းကုသမှုလှိုအပ်ရသာငုပ်ရန  ရသာရရာဂေါလကခဏာမ ာ်း  

စသည်တှို  ကှိ ုရသ  ာရရှှိရအာငရ်တာင််း  ပေါ။ 

● ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်း၏ မှိ င်ဘာသာစကာ်းမြင ် ရလျှာက်လွှာပ ုစ မြည ် ွင ်မပြုံပေါ၊ ပပီ်းလျှင်ဆီ ရလျှာ်ရသာ 

ရ ု်းသ ု်းဘာသာစကာ်းအမြစ် သငမ်ပနလ်ည်ပပီ်းဘာသာမပနဆ်ှိုပေါ။ 

o အွနလ်ှိုင််းရလျှာက်လွှာမ ာြနတီ််းြှို  အတွက် Google Form နငှ  ်Microsoft Form 

စသည ်အွနလ်ှိုင််း ရလျှာက်လွှာပ ုစ နစ်ှ ုကှို အသ ု်းမပြုံရစ  ငပ်ေါသည်။ 

လူသစ်စုရဆာင််းရကကညာ  က်အတွက် အကက မပြုံ  က်မ ာ်းကှိုရအာက်တွငရ်ြာ်မပထာ်းပေါသည်။ 

o ရလျှ ာက်ထာ ်းသူမ  ာ ်း  မပင်ဆင်  ှိ န် ရကာင် ်း ရကာင် ်းရရှှိ နှို င်ရ န်အတွက်  ရ ကကညာ  က်ကှို  

သ ု်းလအကကှိြုံရစာပပီ်းထုတ်မပန် သင ်ပေါသည်။  သှို  မှသာ  ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းသည်  လှိုအပ်ရသာ  

စာရွက်စာတမ််း မပင်ဆင်မှုမ ာ်းကှို ရကာင််းစွာမပင်ဆင် စုရဆာင််းနှိုင်ပပီ်း၊ အကယ်၍ သင်တန််းသည် 

နှိုင်င ရ ပ် မ ာ ်းတွင်  မပ ြုံလု ပ်က င် ်းပမည်ဆှို ပ ေါက  သူတှို  အတွက်  ပတ်စ်ပှို  တ်  အ  ှိ န် မီှ  မပင်ဆင်  

ရလျှာက်ထာ်းနှိငုမ်ည်မြစ်သည်။  

o သင ်အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းကှို  လူတန််းစာ်းအလွှာစ ုပေါဝင်နှိုင်ရသာ  အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွ  

မြစ်ရအာင်ြန်တီ ်း ပပီ ်း ၊  ကှိုယ်လက်  အဂဂ ေါမသန်စွ မ် ်းသူမ ာ ်းနှင ်  သဘာဝပတ်ဝန် ်းက င်ဆှို င်ရာ  

မပဿနာမ ာ်းကှို  တှိုက်ရှိုက်  စာ်း  ရရသာ  အစွန်အြ ာ်းက ပပီ်းရဝ်းလ ရသာ  ရက ်းလက်ရေသမှ  

မပည်သူမ ာ်းကှို ထှိပ်ဆ ု်းမှဦ်း စာ်းရပ်းရမည ်သူမ ာ်း အမြစ်ထာ်းရပ်းပေါ။ အင်တာနက် မရရှှိရသာရက ်း 

လက်ရေသမှ မပည်သူမ ာ်းထ သှို   ရလျှာက်လွှာပ ုစ မ ာ်း ရရာက်ရှှိနှိုင်ရစရန် ရလျှာက်လွှာမ ာ်းကှို ပ ုနှှိပ် 

ထုထုတ်ရဝပပီ်း စာတှိုက်မှတဆင ပ်ှို  ရပ်းနှိငုပ်ေါသည်။  

https://workspace.google.com/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1009882-Workspace-APAC-TH-en-BKWS-EXA-Golden&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_469254694257-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20EXA%20%7C%20Forms%20%7C%20%5BM:1%5D%20%7C%20TH%20%7C%20EN%20%7C%20Google%20Form-KWID_43700057598116137-kwd-19885114058&userloc_9073366-network_g&utm_term=KW_google%20form&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQisHPsOFFBD1LFYj6zI3As9Y9BEDl5fRpTR1SCRh7YZagKY3GY-0phoC45sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.office.com/launch/forms?auth=1
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o အသ ု ်းမ ာ်းရသာ  ဂူဂဲလ်  (Google) နှင ် ရြ ဘွတ် ်  (Facebook) တှို  ကှိုမသ ု ်း စဲွ  နှိုင်ရသာရေသ  (သှို  ) 

အရမ အရနမ ာ်းတွင် ရရာက်ရှှိရနရသာ ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်း  အတွက် ရလျှာက်လွှာပ ုစ ထဲတွင် 

တ မ ာ ်း ဆ က် သွ ယ် ရ ရ ်း လှို င် ်း  (communication channel) မ  ာ ်း ထ ာ ်း ရှှိ ရ ပ ်း သ င ် ပပီ ်း  

ထှို မှတဆင ်ဆ က် သွ ယ် ပပီ ်း  ရလ ျှ ာက်ထ ာ ်း  နှို င် ရ န် မြ စ်သည် ။  ဥ ပ မ ာ  - တရုတ် မပည် မှ  

ရလျှာက်ထာ ်းသူမ  ာ ်းအတွက်  Wechat လှို င် ်းထာ ်းရပ်းသင ် ပပီ ်း ၊  နှိုင်င ရရ ်း  အရမ အရနအရ 

သတှိထာ်းရမည ်အရမ အရနတွင် ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ၏လ ုမ ြုံရရ်းအတွက် Signal (သှို  ) Protonmail 

စသည ်လှိုင််းမ ာ်း ြွင ရ်ပ်းထာ်းသင ပ်ေါသည်။  

o သင်၏ရလျှာက်လွှာပ ုစ ကှို သင ်အြွဲ ွေ့အစည််း၏ ကှိုယ်ပှိုင်ဝက်ဘ်ဆှိုေ် (website) နငှ ် ဆှိုရှယ်လ်မီေယီာ 

(social media) ရပေါ် မှရ ကကမငာ  က်ထုတ် မပန်နှိုင်ပ ေါသည်။  သှို  ရသာ်လည် ်း  သင ်အြွဲ ွေ့အစည် ်း၏ 

ကွန်ယက်မ ာ်းထဲမှာ  အြွဲ ွေ့ဝင်မ ာ်းနှင ် မှိတ်ြက်အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းမှတဆင ် က ယ်က ယ် မပန  ် မပန  ် 

မပနလ်ည်မျှရဝရပ်းရန ်အကူအညီရတာင််းသင ပ်ေါသည်။ 

o သင ်အ လု ပ် ရ ု ရဆွ ်း ရ နွ ်း ပဲွကှို  မမြှ င ်တင် နှို င် ရ န်အ တွက်  သင ်အြွဲ ွေ့ အစည် ်း၏  ဆှို ရှယ်လ် မီ ေီ  

ယာအရကာင ်ရပ ေါတွင်  အလုပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ်း ပဲွသင်တန် ်းရလျှာက်လွှာပ ေါ  လင ် ်  (link) တစ် ုကှို  

ြနတီ််းပပီ်းတငထ်ာ်းသင ပ်ေါသည်။ 

၃.၂ ရရွ်း  ယ်ရရ်းဆှိုငရ်ာစ နှုန််းမ ာ်း 

မဲရ ေါင်မမစ်ဝှမ််းရေသမှာ  ရဘ်းြယ်  ထာ်းရရသာလူထုနှင ် ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းအတွက် အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်းပဲွ 

သင်တန််းက င််းပရပ်းရာတွင် မည်သှို  ရသာလူစာ်းမ ာ်းကှို လူသစ်အမြစ်စုရဆာင််း  င်သည်ကှိုဦ ်းစွာ  ကျွန်ုပ်တှို   

သှိသင ်ပေါသည်။ ရယဘုယ အာ်းမြင ် အြွဲ ွေ့အစည််းတစ် ုတွင် ပေါဝင်တက် ရရာက်မည ်လူသစ်စုရဆာင််း ရရ်းတွင် 

သူတှို  ၏ကှိုယ်ပှိုငစ်ည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ာ်းရှှိထာ်းပပီ်း ၎င််းတှို  မှာရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်း၏ ပညာရရ်း ရနာက်  အရကကာင််း၊ 

အဂဂလှိပ်စာတတ်ရမမာက်မှုအဆင ်နှင ် သက်ဆှိုင်ရာလုပ်ငန််းအရတွ ွေ့အကက ြုံစသည်တှို   မြစ်ပေါသည်။  သှို  ရသာ်  

ရဝ်းလ ရသာရက ်းလက်ရေသမှလူမ ာ်းကှိုရရွ်း  ယ်ရာတွင် သူတှို  သည် ပမှိ ြုံ ွေ့ မပအြွဲ ွေ့အစည််းမှ လူထုမ ာ်းနည််းတူ 

ရနရာရေသရကာင််းနှင ် ရက ာင််းပညာရရ်းစသည ်တန််းတူ  အ ွင ်အရရ်းမ ာ်း  ရကာင််း စွာမရရှှိနှိုင်သည်ကှို  

နာ်းလည်ရပ်းရမည်မြစ်သည်။ ထှို  ရကကာင  ်ပေါဝငတ်က်ရရာက် မည ်သူမ ာ်းလူ သစ် ရရွ်း  ယ်စုရဆာင််းရာတွင် ၎င််းတှို  ၏ 

ရက ာင််းပညာရရ်းရနာက်  ၊  အဂဂလှိပ်စာစွမ််းရည်နှင ် အသက်ရမွ်း ဝမ််းရက ာင််းလုပ်ငန််း  အရတွ ွေ့အကက ြုံမ ာ်း  

စသည်တှို  ကှိုသာမကကည ်ဘဲ သင်တန််းစီစဥ်သူတာဝန်  မ ာ်းသည်  ပေါဝင်သူတှို  ၏  ဘဝအရတွ ွေ့အကက ြုံ ၊  သူတှို  ၏ 

ရပ်ရွာရေသအရပေါ် မမြှပ်နှ  မှုမ ာ်း၊ ကှိုယ်ပှိုင်စှိတ်ဝင်စာ်း မှု/လှု ွေ့ရဆာ်မှုမ ာ်းနငှ ် သင်တန််းရပေါ် စှိတ်ဝင်စာ်းမ ာ်းကှိုလည််း 

ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းရပ်း သင ်ပေါသည်။ ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းတွင် အ ွင ်အရရ်းနည််းပေါ်းသူမ ာ်း၊ ၎င််းတှို  ၏ရေသတွင် 

သဘာဝပတ်ဝန််းက င်နှင ်ပတ်သက်ရသာ တရာ်းမျှတမှုမ ာ်းနှင ် လူ  အ ွင ်အရရ်းဆှိုင်ရာကှိစစရပ်မ ာ်းမှ တှိုက်ရှိုက် 

ထှိရတွွေ့  စာ်းရရသာ သူမ ာ်းကှို သငတ်န််းရပ်းသူတာဝန ် မ ာ်းအရနမြင  ်သူတှို  ကှိုဦ်းစာ်းရပ်းရရွ်း   ယ်သင ပ်ေါသည်။ 

ပေါဝင်တက် ရရာက်မည ်သူမ ာ်းရရွ်း  ယ်ရာတွင် သင်တန််းဆရာမ ာ်း (သှို  ) အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းသည် ကှိုယ်လှို   င်သည ် 

အရည်အ  င််းရှှိမည ်သူမ ာ်း သတ်မှတ်ထာ်းသင ်ပေါသည်။ ရရွ်း  ယ်ရာရရ်းစ နှုန််းအတွက် ဥပမာရပ်းရမည်ဆှိုလျှင် 

https://signal.org/en/
https://protonmail.com/
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ရဝ်းလ ရသာ  ရက ်းလက်ရေသမှ  ရေသ  တှို င် ်းရင် ်းသာ်းလူငယ်လူ ရွယ်မ  ာ ်း  မြ စ်သင ် ပပီ ်း ၊  ရေသအတွင် ်း  

ြွင ်လှစ်ရသာသင်တန််းမ ာ်း လ ု်းဝမတက် ရရာက်ြူ်းရသာလူငယ်မ ာ်း၊ သ လွင်မမစ်နှင ် မဲရ ေါင်မမစ်ဝှမ််းရေသမ ာ်းရှှိ 

သဘာဝပတ်ဝန် ်းက င်ဆှို င်ရာ  တရာ်းမ ျှတရရ်းနှင ်  လူ  အ ွင ်အရရ်း  ဆှိုင်ရာကှိစစမ  ာ ်း  ရင်ဆှို င်ရနရရသာ  

လူမှုအြွဲွေ့အစည််းအတွင််း အသက် ၁၈ မှ ၃၀ ကကာ်းရှှိလူငယ်လူရွယ်မ ာ်းပေါရှှိပေါသည်။  

အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်းပဲွသင်တန််းတွင် ပေါဝင်တက်ရရာက်မည ်သင်တန််းသာ်းမ ာ်း  မည်မ ာ်း၏ အရရအတွက်မ ာ်း၊ 

လှိင် မြစ်တည်မှုနှင ် လူမ ှိ ြုံ ်း စုကွဲ မပာ ်းစ ုလင်မှုမ  ာ ်း ၊  သင်တန််းကာလကကာ  ှိ န်စသည ်အ  ှိန်မ  ာ ်းကှို  သင ်အြွဲွေ့  

သာ်းမ ာ်းနငှ တ်ှိုငပ်ငရ်ဆွ်းရန်ွးရန ်အ ရရ်းကကီ်းပေါသည်။  

၃.၂.၁ တှိုက်ရှိုက်ရလျှာက်လွှာမ ာ်း 

ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းထ မှ တှိုက်ရှိုက်ရလျှာက်လွှာမ ာ်းရရှှိလက်  မ င််းသည်  ကျွန်ုပ်တှို  အာ်းပုဂ္ှိ ြုံလ် အသစ်မ ာ်း၊ 

အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း  နှင ် မှိတ်ြက်အသစ်မ ာ်းကှိုရရှှိ ပပီ်း  မ ာမှိတ်အသစ်မ ာ်း  အမြစ်မှိတ်ြွဲွေ့  နှိုင်မည်မြစ်ပေါသည်။ 

ရလျှာက်လွှာမ ာ်းလက်  ပပီ်း  ှိန်တွင် သင်တန််းစီစဥ်သူဝာာဝန်  မ ာ်းသည်ရလျှာက်ထာ်း သူမ ာ်းတစ်ဦ်း  င််းစီက 

သငတ်န််းတက်ရရာက်မည် ကှိစစအရပေါ်မည်မျှတက်ကကစွာစှိတ်ဝင်စာ်းသည်ကှို ရသ  ာစွာစီစစ်ရပေါမည်။ သင် အတွက် 

သင် ရလ ာ်မှန်ကန်ရသာ ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းရရှှိြှို   စီစစ်ရာတွင်အရထာက်အကူမပြုံနှိုင်ြှို  အတွက် အြွဲ ွေ့အစည််း၏ 

ရပ ေါ်လ စီ နှ င် ရည် မှ န် ်း   က် မ  ာ ်းကှို  မပ န်လည်သ ု ်းသ ပ် နှို င် ပပီ ်း  သင်ပ စ် မှ တ်ထာ ်း ရသာ လူတ စ် စုဆီသှို   

လက်လမ််းမီှနှိုင်ရစရန်မြစ်သည်။  ပေါဝင်တက်ရရာက်သူမ ာ်း  ရရွ်း  ယ်ရရ်းစ နှုန််းမ ာ ်းဆှိုင်ရာဥပမာမ ာ ်းကှို  

ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းပေါသည်။  

၃.၂.၂ မှိတ်ြက်အြွဲွေ့အစည််းမှလျှာထာ်းရသာ ပေါဝငတ်က်ရရာက်မည ်သူမ ာ်း  

သင ်အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းအတွက်  သင ်ရလ ာ်မည ် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းရရွ်း  ယ်ရာတွင်  သင ်မှိတ်ြက် 

အြွဲ ွေ့အစည််းနှင်  အြွဲ ွေ့ကှိုရမ်းမမန််းသင ်ပေါသည်။  အဘယ်ရကကာင ်ဆှိုရသာ်  ၎င််းတှို  သည်ရေသ   လူငယ်မ ာ်းနှင ် 

ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းနှင ်  ှိုင်မာရသာကွန်ယက်မ ာ်း မြင ်  ှိတ်ဆက်ထာ်းနှိုင်ပပီ်း၊ သင ်သင်တန််း၏ အရကကာင််းကှို 

ရက ်း ရွ ာမ  ာ ်းသှိရအာင်အသှိရပ်းနှိုင်ရ ု မက  လူငယ်မ  ာ ်းကှိုတှိုက်ရှို က်  ဥ် ်းကပ် ပပီ ်း  ရလျှာက်လွှ ာမ  ာ ်းကှို  

မြည ်နှိငု်မည်မြစ်ပေါသည်။ တစ်  ှိြုံွေ့ရသာနှိငု်င မ ာ်းတွင်လူငယ်မ ာ်းသည် အင်တာနက်နငှ  ်ကှိုယ်ပှိုင်လက်ပ်ရတာ ပ်မ ာ်း 

မရရှှိနှိုင်ရပ။  ဤကဲ သှို  မြစ်ရပ်မ ာ်းအတွက်  အြွဲ ွေ့အစည််းမှသင်တန််းကှို  စှိတ်ဝင် စာ်းပပီ်းတက်ရရာက်  င်သည ်  

လူငယ်မ ာ်းအတွက်ရလျှက်လွှာပ ုစ မ ာ်းကှို  စာရွက်ပ ုစ မ ာ်းမြင ်မပြုံလုပ်ရပ်းပပီ်း ရလျှာက်ထာ်း ှိုင််းနှိုင်ပေါသည်။ 

ဤအစီအစဥ်သည်  လူသစ်စုရဆာင််းရရ်းလု ပ်ငန််းစဥ်အတွက်  လွန်စွာအရရ်း  ကကီ်းရသာ  အ န််းကဏ္ဋာတွင်  

ပေါဝငပ်ေါသည်။  

၃.၃ ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းကှိုအငတ်ာဗ  ်းမ င််း 

သငတ်န််းစီစဥ်သူတာဝန ် မ ာ်းသည် လူရတွွေ့အငတ်ာဗ  ်းရမ်းမမန််းမ င််း (သှို  ) အွနလ်ှိုင််းအငတ်ာဗ  ်းရမ်းမမန််း မ င််းနည််းကှို 

ရရွ်း  ယ်လုပ်ရဆာငန်ှိငုပ်ေါသည်။ အငတ်ာဗ  ်းရမ်းမမန််းမ င််းကှိုမပြုံလုပ်မ င််းအာ်းမြင  ်သငတ်န််း စီစဥ်သူတာဝန ် မ ာ်းသည် 

ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းနှင ် ရစ စပ်ရသ  ာစွာစကာ်းရမပာမ င််းမှ သူတှို  အရကကာင််း ကှိုပှိုမှိုသှိ ွင ်နှိုင်မည်မြစ်ပေါသည်။ 
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ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းကှို အင်တာဗ  ်းရမ်းမမန််းမ င််းမြင ် သူတှို  ၏ ရနာက်ရကကာင််း၊ ကှိုယ်ကှိုယ ်ကှိုလှု ွေ့ရဆာ်မှုနှင ် 

သူတှို  ၏သနဒှိ ဌ ာ န်မ  ာ ်းကှိုသှိရှှိ န ာ ်းလည်နှိုင်မည် မြ စ်ပ ေါသည် ။  အင်တာဗ   ်း  ရမ ်း မမန် ်း မ င် ်း မြ စ်စဥ် မ  ာ ်း  

အဆင်ရမပရ  ာရမွ ွေ့ရစရန် သင်တန််းစီစဥ်သူမ ာ်းသည်  ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းကှို  ရကကာင််းက ှိ ြုံ ်းဆီရလ ာ်ရသာ  

ရမ်း ွန် ်းမ  ာ ်း မြင ်ရမ်း မမန် ်းသင ်ပ ေါသည်။  အရကကာင် ်းအ  မ ှိ ြုံ ်းမ  ှိ ြုံ ်းရ ကကာင ်  တစ်  ှိ ြုံ ွေ့ ရသာကှိစစရ ပ်မ  ာ ်းတွင်  

ပေါဝင်ရလျှာက်ထာ်းသူမ ာ ်းသည်  ၎င််းတှို  ၏မ က်နှာမ  ာ ်းကှိုမ  ရြာ် မပ  င်ပ ေါက  စီစဥ်သူတာဝန်  မ  ာ ်းသည်  

သူတှို  ၏ရတာင််းဆှို  က်မ ာ်းကှိုလှိုက်ရလျှာရပပပီ်း သူတှို  ၏အ ွင ်အ ရရ်းကှိုလည််း အကာအကွယ် ရပ်းရပေါမည်။  

အင်တာဗ   ်း ရမ ်း မမန် ်း မ င် ်းအ စီအစဥ်တွ င်  ရ ရွ ်း   ယ် ရရ ်းဆှို င် ရ ာ စ နှု န် ်း မ  ာ ်းကှိုလည် ်း  မရမ ထာ ်းဘဲ  

ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းရပေါမည်။ 

၄. အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲအတကွ် အချ န်သတမှ်တသ်ပိုးဖခငိ်ုး  

အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲကောလကကောချ န်: 

အလုပ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းပဲွသင်တန််း၏ကာလကကာ  ှိန်သည်  ၎င််းသင်တန််း၏ရည်မှန််း  က်နှင ်ကှိုက်ညီ ရန်လှို 

အပ်ပေါသည်။ 

အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲရကစ်ွွဲမျောိုးသတမှ်တြ်  ို့အတကွ ်အကက ဖပြုချကမ်ျောိုး 

သင်တန် ်းကာလအတွက်  ရက် စဲွမ  ာ ်းသတ် မှတ်ရ ာတွင်  သင ်အြွဲ ွေ့သာ ်းမ  ာ ်း နှင ်  ရဆွ ်း ရနွ ်း ပ ေါ ။ 

အကက မပြုံ  က်မ ာ်းမှာ - 

● သင်တန််းကာလသည် လူငယ်မ ာ်းရက ာင််းပှိတ်  ှိန်တွင်မြစ်သင ်ပပီ်း သှို  မှသာလျှင် သူတှို  သည် 

အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသှို   တက်ရရာက်နှိငုမ်ည ် အ ွင အ်ရရ်းပှိုမှိုရရှှိနှိငုမ်ည်မြစ်ပေါသည်။  

● သငတ်န််းကာလသည် မှို်းရာသီအစာ်း ရနရွာသီ/ရမ ာက်ရသွွေ့ရသာရာသီတွင်ြွင လ်ှစ်မည်ဆှိုပေါက 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၏သွာ်းရရ်းလာရရ်းအတွက် ပှိုမှိုအဆငရ်မပရ  ာရမွွေ့ ပပီ်း အနတရာယ်လည််းကင််း 

မည်မြစ်ပေါသည်။  

● အွန်လှိုင််းသင်တန််းကှို  မှို်းရာသီကာလတွင် ရရှာင်ရှာ်းသင ်ပေါသည်၊ အဘယ်ရကကာင ်ဆှိုရသာ် 

မှို်းရာသီတွင် လျှပ်စစ်မီ်း မ ာ်းမပတ်ရတာက်မ င််းနငှ ် အင်တာနက်လှိုင််းမ ာ်းမပတ်ရတာက်မ င််းတှို   

မကကာ ဏ မြစ်ရပေါ်တတ်ရသာရကကာင မ်ြစ်ပေါ သည်။  

သငတ်န််းစီစဥ်သူတာဝန ် မ ာ်းသည် သငတ်န််းတက်ရရာက်မည ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအတွက် အလုပ်ရ ုရဆွ်း 

ရန်ွးပဲွဆသီှို  လာရရာက်တက်မည ်  ရီ်းလမ််းတစ်ရလျှာက်တွင ်အနတရာယ်ကင််းရှင််း ရရ်းအတွက် အရရ်းတယူ 

ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းသင ်ပေါသည်။ ကှိုယ်အဂဂ ေါမသန်စွမ််းသူမ ာ်း၊ ပမှိြုံ ွေ့ ကကီ်းမပကကီ်းမ ာ်းတွင် ရဆွမ ှိြုံ်းအဆက် 



 

   

                  

 

 

18 
 

အသွယ်မရှှိသူမ ာ်းနငှ  ်နှိငု်င ရပ်မ ာ်းတွင် သွာ်းရရာက်ြူ်းမ င််းမရှှိရသာသူမ ာ်းစသည ်လူမ ာ်းအတွက်အထူ်း 

ရထာက်ပ   ကူညီမှုမ ာ်းရပ်းသင ပ်ေါသည်။  

၅. အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲသငတ်န်ိုးနငှို့ ်ကငွိ်ုးဆငိ်ုးသလို့လောွေးသရိုးအတကွသ်နရောသတမှ်တဖ်ခငိ်ုး 

၅.၁ အလုပ်ရ ုရဆွ်း ရန်ွးပဲွသငတ်န််းအတွက်ရနရာ 

ဤသငရ်ှို ်းညွှန််းတမ််းထဲတွင် ပေါဝငရ်သာလုပ်ရဆာငရ်မည ်အရာမ ာ်းသည် က ယ်ဝန််းရသာကွက်လပ်ရနရာ လှိုအပ်ပပီ်း 

လ ာမပငလ်ှိုရနရာမ ှိြုံ်း လှိုအပ်ပေါသည်။  

ထညို့်သငွိ်ုးစဥ်ိုးစောိုးရမည်ိုးအချ ြု ွဲ့အရောမျောိုးမှော -  

● ရရွ်း  ယ်ထာ်းရသာရနရာသည်  တှိတ်ဆှိတ် ပငှိမ် ်း  မ််းရသာ ရနရာမြစ်သင ် ပပီ ်း  မပင်ပဆူည သ မ ာ်းမှ  

ကင််းရှင််းရသာ ရနရာတွငတ်ည်ရှှိသင ပ်ေါသည်။ 

● သင်တန််းစီစဥ်သူ  ရေသ  လူထုမ ာ်း၏  သရဘာသဘာဝနှင ် လူမှုရနမှုပ ုစ ကှိုနာ်းလည်နှိုင်ြှို  အတွက်  

အလုပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ်း ပဲွသင်တန် ်းကှို  ရပ်ရွာအနီ ်းအနာ ်းတွင်  က င် ်းပ မပ ြုံလု ပ်သင ်ပ ေါသည်။  သှို  မှသာ  

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည် ရေသ  လူထုမ ာ်း၏လူရနမှုပ ုစ နှင ် သဘာဝပတ်ဝန််းက င်မ ာ်းကှို တှိုက်ရှိုက်ထှိ 

ရတွွေ့ဆက်ဆ နှိငုမ်ည်  အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းရရှှိနှိငုမ်ည် မြစ်သည်။  

● မြစ်နှိငုလ်ျှင ်သငတ်န််းက င််းပရသာရပ်ရွာအတွင််းမှ ရေသ  မ ာ်းကှိုငာှ်းရမ််းပပီ်း သူတှို  ၏မ  ထွက်သ်ီး နှ မ ာ်းမြင  ်

အစာ်းအရသာက် မပ ြုံလု ပ် ပပီ ်း  သင်တန် ်းတွင်ပ ေါဝင်တက်ရရာက်သူမ  ာ ်းကှို  ရကျွ ်းရ မွ ်း မ င် ်း  မြင ်  

သူတှို  ရေသစီ်းပွာ်းရရ်းကှို အရထာက်အပ  မြစ်ရစပေါသည်။  

● အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းသှို   သွာ်းတက်ရရာက်မည ်  ရန  စဥ် ရီ ်းလမ််းနှင ် အရရ်းရပေါ်ကှိစစ  (သှို  ) 

လူနာမ ာ်းရှှိလာပေါက ရဆ်းရ ုသှို  သွာ်းမည ် ရီ်းလမ််းမ ာ်းသည် လွယ်ကူရ  ာရမွွေ့ရအာငစီ်စဥ်ထာ်း သင ပ်ေါသည်။  

● မပင်ပမှလူမ ာ်းကှို  ဧည ်  တတ်သည ်အရတွ ွေ့အကက ြုံရှှိရသာ  ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းနှင ် သင်တန််းအတွက်  

ရနရာစရာရနရာ ထှိုင ်င််းမ ာ်းစီစဥ်ရပ်းတတ်ရသာ ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းကှိုရရွ်း  ယ်သင ပ်ေါ သည်။  

၅.၂ ကွင််းဆင််းရလ လာရရ်း ရီ်း 

သငတ်န််းမပငပ်ရလ လာရရ်း သှို  မ ုတ် ကွင််းဆင််းရလ လာရရ်း ရီ်းအတွက်ရနရာရရွ်းရာတွင် သငတ်န််းအ   ှိနထဲ်တွင် 

ပှို    ရသာရ ေါင််းစဥ်နငှ  ်သက်ဆှိုငရ်သာရနရာကှိုသာ ရရွ်း  ယ်သင ပ်ေါသည်။  

ဥပမာအာ်းမြင ် သင်တန််းသည်  သတတ ြုံတွင််း မပဿနာနှင ်ပတ်သက်ပပီ်းပှို    ပေါက သတတ ြုံတွင််းရကကာင ်တှိုက်ရှို က်  

ထှိထှိ ှိုက်  ရရသာ ရပ်ရွာအြွဲွေ့ အစည််းမှသင ်န််းစာယူပပီ်းရလ လာနှိငုရ်နစီ်စဥ်ရပ်းရပေါမည်။  

ထှိုရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််းသှို   သွာ်းရရာက်မရလ လာမီှတွင်  ွင ်မပြုံ  က်အရင်ဦ်းဆ ု်းရတာင််း  သင ်ပေါ သည်။ 

 ွင ်မပြုံ  က်ရတာင််းပပီ်း  ှိန်တွင် ရပ်ရွာအကကီ်းအကဲထ ြုန််းရ ေါ်ဆှိုပေါ (သှို  ) စာရရ်းပှို  ပပီ်း အရကကာင််းကကာ်း နှိုင်ပေါသည်။ 
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မြ စ် နှို င်လ ျှ င်  ရ ပ် ရွ ာအြွဲ ွေ့ အ စည် ်း နှ င ်  ရ ပ် ရွ ာအ ကကီ ်းအကဲအ ာ ်း  လူကှို ယ်တှို င် သွ ာ ်း ရ ရ ာက် ရတွ ွေ့ ဆ ု  

နှုတ်ဆက်ပပီ်း ရီ်းလမ််းအတွက် ရထာက်ပ  ပှို  ရဆာင်မှု လုပ်ငန််းကှိုကကှိြုံတင်စီစဥ်ထာ်းလျှင်  အရကာင််းဆ ု်း မြစ်သည်။ 

ပပီ်းရနာက်အ  ှိန်ကှိုရကာင််းစွာစီမ  န  ် ွဲရန်နှင ် ပေါဝင်တက်ရရာက်မည ်သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏  ရီ်းလမ််းတစ်ရလျှာက် 

လ ု မ  ြုံမှုနှင ် အှိမ်ရှင်မြစ်ရသာ  ထှိုရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််း၏လ ု မ  ြုံ ရရ်းမ ာ်းအတွက်  ရသ  ာတှိက စွာတွက်  က်ပပီ်း  

ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းရပ်းရမည်။  

၆. ဘဏ္ဍောသရိုးစီမ ချကသ်ရိုးဆွွဲချငိ်ုး  

အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််းအတွက်အသ ု်းစရှိတ်ရတွမြစ်သည ် ဘဏ္ဍာရရ်းစီမ   က်ကှို သငတ်န််းမစတင ် င ်နစ်ှလ-

သ ု ်း လ  အလှို တွ င် ကကှိ ြုံ တ င် ပပီ ်း ရ ရ ်းဆွဲ သ င ် ပ ေါ သည် ။  ပှို မှို ရက ာ င် ်း မွ န် ရသ ာ  ဘဏ္ဍာ ရ ရ ်း ထုတ် မပ န်  

  က်ထုတ် မပန်နှိုင်ရန်အတွက်  အသ ု ်းစရှိတ်အ ကကမ် ်းြ  င် ်းတွက်  က်ရာတွင်  ရအာက်ပ ေါအ  က်မ  ာ ်းကှို  

ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းသင ပ်ေါသည်။ 

● သငတ်န််းက င််းပမည ်ရနရာအတွက် ကုနက် စရှိတ် 

● သငတ်န််းဆရာနငှ  ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအတွက်တည််း ှိုစရာရနရာထှိုင ်င််း 

● အစာ်းအရသာက် 

● ရထာက်ပ  ပှို   ရဆာငရ်ရ်း 

● ရနစရာရနရာထှိုင ်င််း 

● အသ ု်းမပြုံမည ်ပစစည််းမ ာ်း 

●  သငတ်န််းဆရာမ ာ်းအတွက်လစာ/ရထာက်ပ  ရကက်းရင ွ

● ဘာသာမပနအ်တွက်ဝနရ်ဆာင ် 

● သငတ်န််းမ ာ်း၏ဗီဇာအတွက်ကုနက်စရှိတ် 

●  ရီ်းသွာ်းအာမ  စရှိတ် 

သင်တန််းသာ်းမ ာ ်းအတွက်   ရီ ်းသွာ ်းအာမ  စရှိတ်မ  ာ ်းကှို  အာမ    က်ရရှှိရအာင်ရသ  ာစွာလု ပ်ရပ်းပေါ၊ 

အဘယ်ရကကာင ်ဆှို ရသာ်  မရတာ်တဆမှုမ  ာ ်း  (သှို  ) ြ  ာ ်းနာမှုစသည ်ကှိစစ ရ ပ်မ  ာ ်းအတွက်  အရရ်း ကကီ ်း ပပီ ်း  

လွနစွ်ာအသ ု်းဝငပ်ေါသည်။  

အသကောငအ်ထည်သြော်ဖခငိ်ုးလ ပ်ငန်ိုးစဥ် 

ဤသင်ရှို ်းညွှန််းတမ််းစာအုပ်ထဲတွင် အရကာင်အထည်ရြာ်မ င််းလုပ်ငန််းစဥ်ကှို  အ န််း ၁ မှ အ န််း ၅ 

အထှိရြာ်မပထာ်းပေါသည်။ ဤအဆင ်ကှိုစတင်ရန်အတွက် ရအာက်တွင်ရပ်းထာ်းရသာအ  က်မ ာ်းကှို  

ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းသင ပ်ေါသည်။  
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၁. အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲသငတ်န်ိုး၏ ရည်မှန်ိုးချက ်

အလုပ်ရ ုရဆွ်း ရန်ွးပဲွနငှ ပ်တ်သက်ရသာအှိုငေ်ယီာစှိတ်ကူ်းမ ာ်းကှို သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းနာ်းလည်ရစရန် သငတ်န််းဆရာက 

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သင်တန််း၏ရည်မှန််း  က်မ ာ်း မ  ြုံင ုပပီ်းရှင််းမပရပ်းမ င််းနှင ် သင်တန််း  ှိန်တှိုင််းတွင်လည််း  

တ မြ ည် ်း မြ ည် ်း   င် ်း အ ရ သ ်း စှိ တ် ရှ င် ်း လ င် ်း တ င် မပ ရ ပ ်း သ င ် ပ ေါ သ ည် ။  ဥ ပ မ ာ အ ာ ်း  မြ င ်  

အလုပ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းပဲွ၏ရည်မှန််း  က်ဆှိုသည်မှာ လူငယ်မ ာ်းအာ်းသူတှို  နှင ်သက်ဆှိုင်သည် နှိုင်င သာ်း အ ွင ်အ ရရ်း၊ 

က ာ ်းမရရ ်းရ ာနှင ်  စ ုလင်ကွဲ မပ ာ ်းမှုအတွက်  အတူတကွယှဥ်တွဲ ရ နထှို င်ရရ ်း ၊  နည် ်းပညာဗ ု သု  တနှင ်  

အ  က်အလက်မ ာ ်းမ ျှရဝြလှယ် မ င် ်း နှင ်  ရ ေါင် ်းရဆာင်မှုအ န် ်းကဏ္ဍာမ  ာ ်း  မမြှ င ်တင်ရရ ်း  (သှို  ) မလှို  

မုန််းထာ်းဘက်လှိုက်မှုမ ာ်းနှင ် အနာဂတ်တွင်ရေသအတွင််းလူငယ်မ ာ်း အတူတကွလက်တွဲ အလုပ်လုပ်ရာ တွင် 

အတာ်းအဆီ်းမ ာ်းကှို ပြှိြုံ ွင််းမ င််းစသည်တှို  မြစ်သည်။  

၂. ဒဂီျစ်တယလ်  ဖခ ြုသရိုး 

သင်တန််းအတွင််းရှှိလူမ ာ်းအသည် သင်တန််းမတှိုင်မီကာလ၊ သင်တန််း  ှိန်အတွင််းနငှ ် သင်တန််းပပီ်းကာလ မ ာ်းတွင် 

အ  င် ်း  င် ်းအဆက်မမပတ်ဆက်သွယ်ရမည်  မြ စ်ရသာရကကာင ်  သင်တန််းတွင်ပ ေါဝင်ရသာအလ ရှင်မ  ာ ်း ၊ 

သငတ်န််းဆရာမ ာ်း၊  စီစဥ်သူတာဝန ် မ ာ်းနငှ  ်တက်ရရာက်သူသငတ်န််းမ ာ်းနငှ  ်လက်တဲွပပီ်းအလုပ်လုပ်ရရသာရကကာင်  

သူတှို  ၏လ ု မ  ြုံရရ်းနှင ် ပု ဂ္ှိ ြုံလ်ရရ်းဆှိုင်ရာလ ု မ  ြုံမှုမ  ာ ်းအတွက်  ရှင််းလင််း စွာ မှာ ကကာ်း  လုပ်ရဆာင်ရပေါမည်။ 

နှိငု်င စ ုမှလူမ ာ်းနငှ  ်နှိငု်င ရရ်း အယူအဆမတူညီရသာ လူမ ာ်းကှိုလက်  ပပီ်း သင်တန််း ရပ်းရသာ အရမ အရနမ ှိြုံ်းတွင် 

ပှိုပပီ်းအရရ်းပေါပေါသည်။  

သအောက်ပါအသဖခခ ကျသသောထညို့်သငွိ်ုးစဥ်ိုးစောိုးရမညို့်အချက်မျောိုးသည်ိုး အောိုးလ  ိုးအတက်ွအသ  ိုးဝငန်  ငပ်ပီိုး သသချော 

ဂရ စ  က်စွော အသကောငအ်ထည်သြော်သဆောငရ်ပါမည်။  

● မည်သည ်ဆက်သွယ်ရရ်းလှိုင််းအမ ှိ ြုံ ်းအစာ်းမ ာ်း  အသ ု ်း မပြုံမည်ကှိုသတှိ  ပ် ပပီ်း  သင်တှို  ဆက်သွယ်  

ရမပာဆှိုမည ်သူနှင ် ပတ်သက်ပပီ်းမြစ်နှိုင်ရမ ရှှိသည ်  ရင်ဆှိုင်ရမည ်အနတရာယ်မ ာ်းကှိုလည််း  ထည ်သွင််း 

စ ဥ် ်း စ ာ ်းထ ာ ်းသ င် ပ ေါ သည်  (ဥ ပ မ ာ  အီ ်း ရ မလ် ၊  ရ ြ ဘွ တ်  ်  Facebook၊  ဝီ   က်  WeChat 

နှငံ့်တ မခာ ်းအသ ု ်း မပ ြုြညံ့် လုိ င် ်းြ  ာ ်းအသ ု ်း မပ ြု ာတွင် ို လုိသည် ) ။  မတူညီရသာနှိုင်င ရပ ေါင် ်းစ ု မှ  

တက်ရရာက်လာသူမ ာ်း  တစ်ရယာက်  င််း စီတှိုင််းအာ်း  ၎င််းတှို  အသ ု ်း မပ ြုံလှိုသည ်  ဆက်သွယ်ရရ်း  

လှိုင််းမ ာ်းအတွက် ရသ  ာရအာငရ်မ်းသင ပ်ေါသည်။  

● သင ်ကွန်ပ  ြုံတာ ၊  ကှို ယ်ပှို င်လက်ပ်ရတာ ပ် ၊  ြု န် ်း ၊  အီ်းလ်ရမ်းလ်မ  ာ ်း၏  လျှှိ ြုံ ွေ့ ဝှက် န ပတ်မ  ာ ်းကှို  

တမ ာ်းသူမ ာ်းအာ်း မရပ်းပေါနငှ ။် 
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● သင ် ကွ န်ပ  ြုံတာ ၊  ကှို ယ်ပှို င်လက် ပ်ရတာ ပ် ၊  ြု န် ်း မ  ာ ်းကှို  ဗှို င် ်း ရ ပ် စ်ပှို ်းအနတရ ာယ် မှတတ်နှိုင်သ 

ရလာက်ကာကွယ်ထာ်းပေါ။ သင ်စက်မ ာ်းကှိုမကကာ ဏသန  ်ရှင််းရရ်းလုပ်ပပီ်း စက်ထဲတွင် anit-virus နှင ် 

Firewall ရဆာ ြ်ဝဲလ်မ ာ်းတပ်ဆငထ်ာ်း သင ပ်ေါသည်။  

● ထှိလွယ်ရလွယ်မြစ်ရသာ သတင််းအ  က်အလက်မ ာ်းကှို အမ ာ်းသ ု်းကွန်ပ  တာထဲတွင်လည််း ရကာင််း 

အမ ာ်းသ ု ်းအင်တာနက်မြင ်  ှိ တ်ဆက်ပပီ ်း  သ ု ်း စဲွ မ င််းရသာ်လည််းရကာင််း  လ ု ်းဝမမပြုံလု ပ်ပေါ  နှင ် ။ 

အမ ာ်းသ ု ်းအင်တာနက်အသ ု ်း မပြုံ ပပီ်း ြှိုင်ြွင ်ထာ်းမ င််း (သှို  ) စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းြွင ်ထာ်း မ င််းသည်  

တတှိယပေါတီမြစ်သည ် တမ ာ်းလူမ ာ်းြတ်ယူသ ု်းစဲွနှိငုပ်ပီ်း သင အ်တွက်အနတရာယ် မြစ်ရစနှိငုပ်ေါသည်။ 

● ရေေါင််းလုပ်  (download) လုပ်ထာ်းရသာအရရ်းကကီ်းသည ်ြှိုင်မ ာ်းကှို  လ ု မ  ြုံရသာ  အင်တာနက်လှိုင််း  

တွင်သာြွင ်ြတ်ရန်။ သင်၏အ  က်အလက်မ ာ်းကှို  ကရလာက်ေ် (cloud) ရပေါ်နှင ် USB မ ာ်းထဲ တွင် 

အပမဲတမ််းအရ အမြစ် သှိမ််းထာ်းရနမ်ရမ ပေါနငှ ။်  

● သင လ်ျှှိြုံ ွေ့ ဝှက်န ပေါတ်မ ာ်းကှို လ ုလ ုမ  ြုံမ  ြုံသှိမ််းထာ်းပပီ်း၊ အ  က်အလက်မ ာ်းကှိုလည််း အရနထ်ာ်း ထာ်းရန။် 

● အမ ာ်းသ ု်းအင်တာနက်လှိုင််းမြင ် သင ်အီ်းရမ်းလ်နှင ် အလုပ်မ ာ်းကှိုြွင ်လှစ်လုပ်ရဆာင်ရမည်ဆှို ပေါက 

သငအ်သ ု်းမပြုံရသာထှိုကွနပ် ြုံတာတွင် သင လ်ျှှိြုံ ွေ့ ဝှက်န ပေါတ်မ ာ်းသှိမ််းြှို  ရမ်းလာလျှင ်ွင မ်ပြုံ   က်မရပ်းပေါနငှ ်။ 

ထှိုအမ ာ်းသ ု်းအင်တာနက်လှိုင််းနှင ် ကွန်ပ ြုံတာမ ာ်းကှိုအသ ု်းမပြုံပပီ်းမှ သင ်အီ်း ရမ်းလ်၏လျှှိြုံ ွေ့ ဝှက်န ပေါတ် 

(passwords) မ  ာ ်း နှ င ်  browserမှ  သင် ရှ ာ ရ ြွ ထ ာ ်း ရသ ာ  ရ ေတ ာ မ  ာ ်းကှို  သင် မ သွ ာ ်း  င်  

ရှင််းလင််းပစ်ရနမ်ရမ ပေါနငှ ။်  

● သင်တန််း  ှိန်တွင် သင်တန််းမ ာ်းအာ်း ေီဂ စ်လ ုမ  ြုံရရ်းနှင ်ပတ်သက်ပပီ်း သတှိရပ်းရန်အရရ်းကကီ်းပေါ သည်။ 

ဥပမ ာအာ ်း မြ င ်  သင ်သင်တန် ်းသ ာ ်း မ  ာ ်းအ ာ ်း  သူတှို  ၏ဓ ေါတ် ပ ု မ  ာ ်းကှို  ဆှို ရှယ် မီ ေီယ ာ ရပ ေါ်   

တတင်ရာတွင်လည််းရကာင််း၊  သင ်အြွဲ ွေ့အစည််း၏ဝက်ဘ်ဆှိုေ် (website) နှင ် ရြ ဘွတ် ် (Facebook) 

ရပေါ်တွင ်သူတှို  ၏နာမည်အရင််းမ ာ်းအသ ု်းမပြုံလျှင ်၎င််းတှို  အတွက်လ ုမ  ြုံမှုရှှိမရှှိ အရငရ်မ်းမမန််းသင ပ်ေါသည်။  

● သင ်ပတ်ဝန် ်းက င်ကှို  သတှိထာ်း ပပီ ်းအပမဲတမ််းရလ လာအကဲ မြတ်ပ ေါ ၊  လ ု မ  ြုံ ရရ်းနှင ်ပတ်သက်ပပီ ်း  

စှို်းရှိမ်ပူပနစ်ရာကှိစစမ ာ်းရပေါ်ရပေါက်လာလျှင ်သင အ်ြွဲွေ့သာ်းမ ာ်းနငှ ရ်ဆွ်းရန်ွးတှိုငပ်ငပ်ေါ။  

၃. ကျောိုးမတန်ိုးတသူရိုး 

လှိင်ပှိုင််းဆှိုင်ရာအရနှာင ်အယှက်မပြုံ မ င််းဆှိုသည်မှာ  မလှိုလာ်းအပ်ရသာလှိင်ပှိုင််းဆှိုင်  ဥ် ်းကပ်မှု ၊  လှိင်ပှိုင််း  

ဆှိုင်ရာရတာင််းဆှိုမှု ၊  တမ ာ်းရသာနှုတ်ပှိုင် ်းဆှိုင်ရာနှင ် ကှိုယ်ထှိလက်ရရာက်လှိင်ပှို င် ်းဆှိုင်ရာ  ရစာ်ကာ်းမှုစ 

သည်တှို  ပေါသည်။ လှိငပ်ှိုင််းဆှိုငထ်ှိပေါ်း ရစာ်ကာ်းမှုဆှိုသည်မှာ -  

● လှိင်ပှိုင််းဆှိုင်ရာထှိပေါ်းရစာ်ကာ်းမှုတွင် ရအာက်က ှိြုံ ွေ့အည    ရလှိုက်ရလ ာရမ င််းအရကကာင််းရင််း သည် 

(တှိုက်ရှိုက် မြစ်/ သွယ်ဝှိုက် မြစ်ရစ) ထှို  ရသူသည်  အသင််းအြွဲ ွေ့တစ် ု  (သှို  ) အလုပ်အကှိုင်တစ် ုတွင် 

ပေါဝငပ်တ်သက်အလုပ်လုပ်ရနရမ င််းမြစ်ရသာရကကာင လ်ည််းရကာင််း၊ 
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● လှိင်ပှိုင််းဆှိုင်ရာထှိပေါ်းရစာ်ကာ်းမှုတွင် ရအာက်က ှိ ြုံ ွေ့အည    ရလှိုက်ရလ ာရမ င််းအရကကာင််းရင််း  (သှို  ) 

မငင််းပယ် ု  လျှင်  ထှို  ရသူ/မငင််းပယ်သူအရပေါ်  အလုပ်အကှိုင်ဆှိုင်ရာဆ ု ်း မြတ်ပှိုင် ွင ်နှင ်  တမ ာ်း  

အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းကှိုထှိ ှိုက်ရစမ င််းရသာ်လည််းရကာင််း၊  

● လှိင်ပှို င် ်းဆှို င်ရာထှိပ ေါ ်းရစာ်ကာ်းမှုတွင်  ပ ှိ မ် ်းရ မ ာက်မှု မပ ြုံ မ င် ်း ၊  ရန် မပ ြုံတှိုက် ှိုက် မ င် ်း  သှို  မ ုတ်  

အရနာှင အ်ယှက်မပြုံပပီ်း ရနလ်ှိုရသာလုပ်ငန််း ွငမ် ာ်းြနတ်ီ်းတတ်ပေါသည်။  

လှိင်ပှိုင််းဆှိုင်ရာထှိပေါ်းရစာ်ကာ်း  ရရသာ  မည်သည ်သင်တန််းသူ/သာ်းမဆှို ၊  ၎င််းတှို  သည် လှိင်ပှိုင််းဆှိုင်ထှိပေါ်း  

ရနှာင ်ယှက်  ရရသာ သာ်းရကာင််းမ ာ်းမြစ်ရနသည်ကှိုသှိရှှိပေါ။ သင်တန််းစီစဥ်တာဝန်  ထ အရရ်းယူတှိုင်ကကာ်း  

သင ်ပေါသည်။  ရနှာင ်ယှက်ထှိပေါ်း  ရသူ၏  တှိုင်ကကာ်း  က်ကှို  ရသ  ာစွာကှိုင်တွယ်ရမြရှင််း ပပီ ်း  လ ု မ  ြုံမှုနှင ်လျှှိ ြုံွေ့  

ဝှက်စွာထှိန််းသှိမ််းရစာင ရ်ှက်ကာကွယ်ရပ်းထာ်းရပေါမည်။   

တန်ိုးတညူီမျှသသောအခွငို့အ်ွေးသရိုးမျောိုးတည်သဆောက်ရန် အကက ဖပြုချက်မျောိုး 

● လူငယ်မ ာ်းနှင ် အမပြုံသရဘာရဆာင်ရသာ တန််းတူညီမျှသည ်ဆက်ဆ ရရ်းအရကကာင််းမ ာ်း ရဆွ်း ရနွ်းပပီ်း၊ 

သူတှို  အာ်းတစ်ဦ်းနှင် တစ်ဦ်းအရပေါ်ရလ်းစာ်းရသာနည််းမြင ် ပဋှိပကခရမြရှင််းမ င််းနှင ် အကကမ််းမြက်သည ် 

အမပြုံအမူအက င စ်ရှိုက်မ ာ်းအရကကာင််းကှိုသငမ်ပရပ်းပေါ။  

● အစဥ်အလာမြစ်ရသာက ာ်းမမြစ်တည်မှု၏  အက ှိ ြုံ ်းသက်ရရာက်မှုမ  ာ ်းအရပေါ်  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်း ၊ 

လူငယ်လူရွယ်မ ာ်းကှို ရှာရြွဆန််းစစ် ရစရနအ်ာ်းရပ်းပေါ။  

● က ာ်း/မမြစ်တည်မှုနငှ  ်လူမ ှိြုံ်းစုစသည်တှို  ကှိုမ ွဲမ ာ်းဘ ဲတူညီရသာအ ွင ရ်ရ်းတန််းတူမ ာ်းရပ်းပေါ။  

●  ငယ်ရွယ်ရသာအမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းကှို အာ်းရပ်းရထာက်ပ  ကူညီပေါ။ 

● အသက်ရမွ်းဝမ် ်းရ ကကာင် ်းဆှို င်ရာြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်မှုနှင ်  ရာထူ်းအဆင ်တှို ်း မမြှ င ် မ င် ်းကှိစစမ  ာ ်းတွင်  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအာ်း လက်လှမ််းမီှရာတွင ်အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းတှို်းမမြှင ရ်ပ်းသင ပ်ေါသည်။ 

● က ာ်း/မမြစ်တည်မှုဆှိုငရ်ာ လှိငက်ွဲမပာ်းမှု LGBT မ ာ်းအရပေါ်  ွဲမ ာ်းဆက်ဆ မ င််းကှို တာ်းမမစ်ပေါ။ 

၄. ကသလိုးသငူယ်သစောငို့သ်ရှောက်သရိုး 

လူငယ်လူရွယ်မ ာ်းနငှ လ်က်တဲွပပီ်း အလုပ်လုပ်ရာတွင ်ကရလ်းငယ်မ ာ်းနငှ  ်လူငယ်မ ာ်းအလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွး ပဲွသငတ်န််း 

တက်ရရာက်ရာတွင ်၎င််းတှို  ၏လ ုမ  ြုံမှုအတွက်ရသ  ာရအာင ်လုပ်ရဆာငရ်ပ်းရပေါမည်။ ရအာက်တွင ်ရြာ်မပထာ်းရသာ 

ကရလ်း သူ င ယ် ရ စ ာ င ် ရ ရှ ာ က် ရ ရ ်းဆှို င် ရ ာ  ရ ပ ေါလ စီ မ  ာ ်းကှို  သင ် နှ င ် ပ တ်သက်  ဆက် န ွှယ် ရ န ရသာ  

ပုဂ္ှိြုံလ်တစ်ဦ်း  င််းစီရသာ်လည််းရကာင််း၊ အလုပ်သမာ်းမ ာ်း၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်း၊ အလုပ်သင်င် မ ာ်း၊ ဘုတ်အြွဲ ွေ့ဝင်မ ာ်း၊ 

ရက ာင််းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်ရက ာင််းသူ/သာ်းရ ာင််းမ ာ်းမှအစ အာ်းလ ု်းလှိုက်နာရမည် ပေါမည်။  

● လူမ ှိ ြုံ်း၊ အသာ်းအရရာင်၊ က ာ်း/မမြစ်တည်မှု ၊ ဘာသာစကာ်း၊ ကှို်းကွယ်ရာဘာသာ၊   ယူ  က်မ ာ်း၊ 

နှိုင်င သာ်းမြစ်မှု ၊  တှိုင််းရင််းသာ်းလူမ ှိ ြုံ ်းကွဲ မပာ်းမှု ၊  လူမှုအသှိုင််းအဝှိုင််း ၊  ပှိုင်ဆှိုင်မှု ၊  ကှိုယ်လက်အဂဂ ေါမ 
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သန်စွ မ် ်းမှု နှင ်  တမ ာ ်းရသာဂုဏ်အဆင ်အတန််းစသည ်  ကွဲ မပာ ်း မ ာ ်းနာ်းမှုမ  ာ ်းအရပေါ်  ကရလ်းသူ  

ငယ်မ ာ်းကှို ွဲမ ာ်းဆက်ဆ မ င််းမမပြုံဘ ဲရလ်းစာ်းစွာ ဆက်ဆ ရပေါမည်။  

● ကရလ်းသူငယ်မ ာ်းအာ်း  ဓေါတ်ပ ုရှိုက်ရာတွင်မြစ်ရစ  (သှို  ) ဗီေီယှိုရှိုက်ကူ်းရာတွင်မြစ်ရစ  ၎င််းတှို  ၏ 

 ွင ်မပြုံ  က်နှင ် မှိဘ သှို  မ ုတ် အုပ်ထှိန််းသူမ ာ်း၏ ွင ်မပြုံ  က်မ ာ်းရတာင််း  ပပီ်း သူတှို  ၏ ပ ုရှိပ်မ ာ်းကှို 

မည်သှို  မည်ပ ုအသ ု်းမပြုံမည်ကှို နာ်းလည်ရအာငရ်သ  ာစွာရှင််းမပသင ပ်ေါသည်။  

● ရေသနတရထ ု်းတမ််းစဥ်လာမ ာ်းကှို   ဥ််းကပ်ရလ လာပပီ်း ရေသ  မ ာ်းလှိုမပြုံမူရနထှိုင ်ရအာငက်ကှိြုံ်း ပမ််းပေါ။ 

● ကရလ်းမ ာ်း၏ ပ ုရှိပ်မ ာ်းကှိုပ ုရြာ်ပပီ်းရြာ်မပရာတွင် သူတှို  ၏ဂုဏ်သှိကခာနငှ ရ်လ ာ်ညီသည ် ရလ်းစာ်းမှုရှှိမည ် 

ဝတ်စာ ်းဆင်ယင်ပ ု နှင ်  ကှိုယ် ရနကှိုယ် န်မ  ာ ်းကှို  သင ်ရလ  ာ် မှု ရှှိ မရှှိ ရသ  ာ စွ ာ  ဂရုတစှိုက်  

ကကပ်မတ်ရပ်းရပေါမည်မြစ်ပပီ်း၊ သူတှို  အာ်းထှိ ှိုက်လွယ်သည ်အရနထာ်း (သှို  ) အည     ရအာက်က ှိြုံ ွေ့ရသည ် 

အရနအထာ်းမမြစ်ရအာငရ်သ  ာစွာ ဂရုတစှိုက်ကကပ်မတ်ရပ်းသင ပ်ေါသည်။ 

● ကရလ်းငယ်မ ာ်းကှို ရှိုက်ကူ်းထာ်းရသာဓေါတ်ပ ုြှိုင်နှင ် ဗီေီယှိုြှိုင်မ ာ်းတွင် သူတှို  ၏ရရှ ွေ့နာမည်တစ် ု နှင ် 

၎င််းတှို  ရနထှိုငသ်ည  ် ရှိုင ်(သှို  ) ရေသရဲ  နာမည်မြင သ်ာမှတ်သာ်းထာ်းပေါရန။်  

● ကရလ်းငယ်မ ာ်းအရပေါ် မသင ်ရလ ာ်ရသာစကာ်းမ ာ်း၊ ရုန  ်ရင််းကကမ််းတမ််းရသာစကာ်းမ ာ်း၊ ြှိနှှိပ်ရသာ 

စကာ်းလ ု်းမ ာ်း၊ ကာမရာဂနှုှိ်းဆွရသာစကာ်းမ ာ်း၊  အရှက်သင ်ရစရသာစကာ်းမ ာ်းနှင ် ရှို ်းရာဓရလ နှင ် 

မရလ ာ်ကနရ်သာစကာ်းမ ာ်း အသ ု်းမပြုံပပီ်း ရမပာဆှိုဆက်ဆ မ င််းမမပြုံပေါရန။် 

● ကရလ်းသူငယ်မ ာ်းအာ်း ကာမဆက်ဆ မ င််းမမပြုံရန်နငှ  ်လှိင်ပှိုင််းဆှိုင်ရာရြ ာ်ရမြရရ်းမ ာ်းတွင် ၎င််းတှို  အာ်း 

အ ရကက်းရငရွထာက်ပ  ရပ်းမ င််းမ ာ်းမှရရှာငက်ကဥ်သင ပ်ေါသည်။  

● သငတ်န််းမှဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း တမ ာ်းအရွယ်ရရာက်ရသာလူကကီ်းမ ာ်းနငှ အ်တူ ကရလ်းသူမ ာ်းနငှ  ်အန်ီးကပ် 

အလုပ်လုပ်ရာတွင ်ကရလ်းတစ်ဦ်းတစ်ရယာက်မြစ်ရစ ကရလ်းမ ာ်းနငှ မ်ြစ်ရစ ၎င််းဝနထ်မ််းနငှ  ်လူကကီ်းတှို  နငှ  ်

တစ်ရယာက်/ သ်ီးမ ာ်းမထာ်းပေါနငှ ။် 

● ကရလ်းငယ်မ ာ ်းနှင ်အတူ  ကကီ ်း ကကပ်ရစာင ် ကကည ်မှုမရှှိဘဲ  အတူတကွမအှိ ပ်ရန် ၊  ဤသှို  ဆှို ရာတွင်  

သင က်ှိုယ်ပှိုငက်ရလ်းမပေါပေါ သှို  မ ုတ် သငက်ရလ်း၏အုပ်ထှိန််းရစာင  ်ရရှာက်သူမြစ်ရနလျှငမ်ဆှို လှိုပေါ။ 

● ကရလ်းငယ်တစ်ရယာက်တည််းသာရှှိသည ်အှိမ်သှို   သွာ်းရရာက်လည်ပတ်မ င််း ၊  ကရလ်းငယ်အာ်း  

ကကပ်မတ်ရစာင ် ကကည ်မှုမရှှိဘဲ  သင ်ရနအှိမ်/တှိုက် န််းသှို   တစ်ရယာက်တည််းအလည်အပတ်ြှိ တ်  

ရ ေါ် မ င််းစသည်တှို  ကှို မမပြုံလုပ်ရန်နှင ် ကရလ်းငယ်မ ာ်းအရရ်းရပေါ် မရတာ်တဆကှိုယ်လက်ထှိ  ှိုက်မှု၊ 

အနတရာယ်က  ရရာက်သည ်အရမ အရနမ ာ်းတွငသ်ာြှိတ်ရ ေါ် ပပီ်းကူညီရစာင ရ်ရှာက်သင ပ်ေါ သည်။  

● ကရလ်းငယ်မ  ာ ်းအာ်း  မသင ်ရတာ်ရသာရနရာတွင်  န မ် ်းရှု ှိက် မ င် ်း ၊  ရထွ်းရ ပွ ွေ့ မ င် ်း ၊  ယုယုယယ 

ပွတ်သတ်မ င််းစသည ်လုပ်ရပ်မ ှိြုံ်းမမပြုံပေါရန။် 
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● ကရလ်းငယ်မ  ာ ်းအာ ်း  မသင ်ရလ ာ် ရသာ  ကှိုယ်အဂဂ ေါထှိရတွ ွေ့ ရသာလု ပ်ရဆာင်မှု မ  ာ ်း မြ စ်သည ်  

ကကမ််းတမ််းရသာ ဂှိမ််းကစာ်းနည််းမ ာ်းတွင ်ပေါဝငရ်ဆာငရွ်က်ကစာ်းမ င််းမ ာ်း မမပြုံလုပ် ှိုင််းပေါနငှ ။်  

● ကရလ်းမ ာ်းအာ်း  ကွန်ပ  တာ၊  မှိုဘှိုင််းြုန််းမ ာ်း ၊  ဗီေီယှိုနှင ် ေီဂ စ်တယ်ကင်မရာမ ာ်း  အသ ု ်း မပြုံ ပပီ ်း  

လှိငပ်ှိုင််းဆှိုငရ်ာရ ေါင််းပ ုမြတ်မှုနငှ  ် အမပာဇာတ်ကာ်းမ ာ်းအတွက် အသ ု်း  ပပီ်းရှိုက်ကူ်းမ င််း မမပြုံပေါ နငှ ။် 

● ကရလ်းငယ်မ ာ်းအတွက်  ဥပရေနှင ်ဆန  ်က င်ရသာကှိစစမ ာ်း ၊ လ ု မ  ြုံမှုမရှှိရသာအရမ အရနမ ာ ်းနှင ် 

ရုန  ရ်င််းကကမ််းတမ််း ရသာအရမ အရနမ ာ်းပေါဝငမ် င််းနငှ  ်လ စ်လ  ရှုမ င််းမ ာ်းမမပြုံပေါနငှ ။်  

၄.၁ ကရလ်းသူငယ်မ ာ်းအရပေါ်ရ ေါင််းပ ုမြတ်မ င််း 

● သင်၏လုပ်ပှို င် ွ င ်ရ ာထူ ်းအာဏာကှိုအသ ု ်း  ပပီ ်း  ကရလ်းသူငယ်မ  ာ ်း  အရပေါ်လှိင်ပှို င် ်းဆှို င်ရ ာ  

အမမတ်ထုတ်နှိုင်ရန်   ကရလ်းသူငယ်ကှိုတှိုက်ရှိုက် မြစ်၊  ၎င််း၏အုပ်ထှိန််းသူမှိဘမ ာ်းအရပေါ် မြစ်ရစ  

အလုပ်အကှိုင် အသက်ရမွ်းဝမ််းရကကာင််းအရထာက်အပ  မ ာ်းပှိတ်ပင်မ င််း၊ အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းရပ်း မ င််း၊ 

လက်ရဆာငပ်စစည််းမ ာ်းရပ်းပပီ်း လာဘထ်ှို်းမ င််းမ ာ်းစသည ် အမပြုံအမူ မ ာ်းမလုပ်ရန။် 

● ကရလ်းသူငယ်မ ာ်း၏ ပညာသငရ်မည ်အ  ှိနန်ငှ  ်ြနတ်ီ်းနှိငုမ်ှုစွမ််းရည်ကှိုတှို်းတက်ရအာင ်မမြှင တ်ငရ်ပ်းရသာ 

လှု ပ်ရှ ာ ်းမှု မ  ာ ်း  (activities) ပ ေါဝင်လု ပ်ရဆာင်ရရသာအ  ှိ န်မ  ာ ်းကှို  အ န  ်အတာ်း  မြ စ်ရစမည ်  

အှိ မ် တွင် ်း လု ပ် င န် ်း မ  ာ ်း နှင ်  တမ ာ ်းကှိုယ်ကာယအာ ်းကှို  အသ ု ်း မပ ြုံ ရရသာအလု ပ် မ  ာ ်း  တွင်  

လုပ်ကှိုငရ်စမ င််း/ ှိုင််းရစမ င််းမ ာ်းမှ ရရှာငက်ကဥ်သင ပ်ေါသည်။  

၄.၂ Risk Management (ရဘ်းအနတရာယ်ဆှိုငရ်ာစီမ  န   ်ွဲမ င််း) 

● ကရလ်းသူငယ်မ ာ ်းအဓမမ မပ ြုံက င ်  ရသည ်အမှုမ ာ ်းကှို  ရြာ်ထုတ် မ င််း မြစ်ရစ  (သှို  ) မသကဂာစရာ  

သ သယဝင်ရနမ င််း  စသည ်ကှိစစရပ်မ ာ်းကှို  စီမ ကှိုင်တွယ်ရန  ှိန်တွင် ကရလ်းငယ်ကှိုပထမဦ်းစာ်း  

ရပ်းရမည ်အရာအမြစ်ထာ်းထာ်းရပ်းပေါ။  

● ကရလ်းသူငယ်မ  ာ ်းအရပေါ်ရ ေါင် ်း ပ ု မြတ်အဓမမ မပ ြုံက  င ်သည ်  စွ ပ် စဲွ  က်မ  ာ ်း ၊  အြွဲ ွေ့အစည် ်း၏ 

လုပ်ထ ု ်းလုပ်နည််းမ ာ်းနှင ် ဆန  ်က င်ရသာရပေါ်လစီအတှိုင််းမလှိုက်နာသည ်ကှိစစရပ်မ ာ်း    က်  င််း  

တှိုငက်ကာ်းပေါရန။်  

● အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်း ၊  မှိန််းကရလ်းငယ်မ ာ်း  လှိင်ပှိုင််းဆှိုင်ရာအဓမမ မပြုံက င ်  ရမည ်ရဘ်း  အနတရာယ်နှင ် 

ကက ြုံရတွ ွေ့ရတာ မည်ဆှိုလျှင်  သက်ဆှိုင်ရာကှို  က်  င််းတှိုင် ကကာ်းအရရ်းယူပ ေါ။   (ဥပမာ  - အတင််း  

အဓမမလက်ထပ်ထှိန််းမမြှာ်း ှိုင််းမ င််း စသည်မြင )်  

● ကရလ်းသူငယ်မ  ာ ်းမတရာ်းြှိနှှိ ပ်  ရနသည်ကှို ရတွ ွေ့ ရှှိလျှင်  သက်ဆှို င်ရာရေသတွင် ်း  ကရလ်းသူ  

ငယ်ရစာင ရ်ရှာက်ရရ်း အသင််းနငှ  ်အာဏာပှိုငရ်ဲမ ာ်းကှို  က်  င််းတှိုငက်ကာ်းအရရ်းယူသင ပ်ေါ သည်။  
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● အကယ်၍  သင ်အလုပ်သမာ ်းဝန်ထမ် ်းမ  ာ ်းထဲ မှ  ဝန် ်းထမ် ်းတစ်ရယာက်သည်  သင ်အြွဲ ွေ့အစည် ်း  

အတွင််းမှမြစ်ရစ၊ အြွဲ ွေ့အစည််းမပင်မှမြစ်ရစ ရပေါ်လစီမ ာ်းကှို  ှိ ြုံ်းရြာက်မ င််း၊  ရာဇဝတ်မှုသင ်ရသာ၊ 

ကရလ်းသူငယ်အ ွင ်အရရ်းမ ာ်း  လွန်က  ်း စွာထှိပေါ ်း မ င််း ၊  သှို  မ ုတ်ဤလမ််းညွှန်စာအုပ်ထဲတွင်  

ပေါဝင်ရသာစ နှုန််းမ ာ်းကှို    ှိ ြုံ ်းရြာက် မ င််းမ ာ်းရတွ ွေ့ ရှှိပ ေါက  စည််းကမ််းထှိန််းသှိမ််းရရ်းဆှိုင်ရာလု ပ်  

ရဆာင်  က်မ ာ်းအရ    က်  င််းသတှိရပ်းအရရ်းယူရန်နှင ် အရမ အရနရပေါ်မူတည်ပပီ်းလှိုအပ်ရသာ  

ထှိရရာက်သည ် အရရ်းယူမှုမ ာ်းရဆာင်ရွက်သင ်ပေါသည်။ စည််းကမ််းထှိန််းသှိမ််းမှုအရ အရရ်းယူရာ တွင် 

လှိုအပ်လျှငအ်လုပ်မှအပပီ်းတှိုငရ်ပ်နာ်းမ င််းမ ာ်းပေါဝငပ်ေါသည်။  

၅. က  ယလ်ကအ်ဂဂ ါမသန်စွမ်ိုးသမူျောိုးက   ထညို့်သငွိ်ုးပါဝငသ်စဖခငိ်ုး  

သင ်အြွဲ ွေ့အစည််း၏ရလျှာက်လွှာထဲတွင် ကှိုယ်လက်အဂဂ ေါမသန်စွမ််းသူမ ာ်းအတွက် နာ်းလည်လွယ်ပပီ်း လှုှိက်လှဲ 

ပ  ငှာစွာဆီ်းကကှိြုံသည ် သင ်ရလ ာ်သည ်အ  က်အလက်မ ာ်းပေါဝင်ရန် ရသ  ာရအာင်မပြုံလုပ်ပေါ။ သင်ြန်တီ်းရသာ 

ပတ်ဝန် ်းက  င်မ  ာ ်း မြ စ်သည ်  ရ ု ်း  န် ်း ၊  သင်တန် ်း ရနရာမ  ာ ်း ၊  စီ မ ကှိ န် ်း ရ နရာမ  ာ ်း နှင ်  အစည် ်းအရဝ ်း  

က င််းပရာရနရာမ ာ်းသည်  ကှိုယ်လက်အဂဂ ေါမသန်စွမ််းသူမ ာ်းအတွက်  အသ ု ်း မပြုံနှိုင်ရသာရန  ရာမ ာ်းအမြစ်  

တည်ရဆာက်ြန်တီ ်းထာ်းသင ်ပ ေါသည်။  အလုပ်ရဆွ ်းရနွ်း ပဲွသင်တန် ်းတစ်ရလျှာက်တွင်  ကှိုယ်လက်အဂဂ ေါ  

မသန်စွမ််းသူမ ာ်းကှို  ရြ်းမကူညီပပီ်း၊  တမ ာ်းပေါဝင်တက်ရရာက်သူမ ာ်းနှင ်နည််းတူပေါဝင် ရဆာင်ရွက်နှိုင်မည ်  

တန််းတူအ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းြနတီ််းရပ်းသင ပ်ေါသည်။  

ရအာက်ပ ေါရြာ် မပထာ ်းရသာ  အ  က်အလက်မ ာ ်း မြင ်  သင ်အြွဲ ွေ့အစည် ်းတွင်လည် ်း  ကှိုယ်လက်အဂဂ ေါ မ 

သနစွ်မ််းသူမ ာ်းအတွက် ဆှိုငရ်ာရပေါ်လစီမ ာ်းကှို အရကာငအ်ထည်ရြာ်မပဌာန််းရနအ်ကက မပြုံတငမ်ပလှိုက်ပေါ သည်။  

၅.၁ သှိမမငန်ာ်းလည်လာရစမ င််း (Awareness) 

● သင ်ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှင ် မှိတ်ြက်မ ာ်း/လုပ်ရြာ်ကှိုင်ြက်မ ာ်းအာ်း ကှိုယ်လက်အဂဂ ေါမသန်စွမ််းသူမ ာ်း ပေါဝင် 

ရဆာင်ရွက်နှိုင်မ င််းဆှိုင်ရာ သရဘာတရာ်းမ ာ်းဆှိုင်ရာ (disability-inclusive) ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ်း တှို်းတက်မှုသည် 

လူ  အ ွင ်အရရ်းအရမ မပြုံ  စွမ််းရဆာင်ရည် မမြှင ်တင်မ င််း  (right-based approach)နှင ် မည်သှို  မည်ပ ု  

ကှိုက်ညီ ရ ကကာင် ်း ၊  ၎င် ်းတှို  လှိုအ ပ်ရသာ  စွ မ် ်းရည် မမြှ င ်တင်ရရ ်းဆှို င်ရ ာ  တည်ရဆာက်  မှုတွ င်  

အ ွင ်အရရ်းရရှှိရစရရ်းနှင ် ရြာ်ထုတ်ကှိုင်တွယ်ရပ်းရရ်းစသည်တှို  ကှို  ရသ  ာစွာသှိမမင်နာ်းလည်  

သရဘာရပေါက ်ရစရမည်။  

● သင ်ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း ကှိုယ်လက်အဂဂ ေါမသန်စွမ််းရသာသူမ ာ်းပေါဝင်နှိုင်ရရ်းအတွက်  လက်ရတွ ွေ့က  

ရသာဗ    ာမ ာ ်း  အရကာင်အထည်ရြာ်ရာတွင်ဗ ုသုတနှင ်  စွ မ် ်းရဆာင်ရည်မ  ာ ်းရရှှိ ရစရန်  

ရေသဆှို င်ရ ာမသန် စွ မ် ်း သူတှို   အရပေါ်ထာ ်းရှှိသည ်သရဘာထာ်းအမမင်မ  ာ ်းနှင ်  ယ ု ကကည်မှုမ  ာ ်း ၊ 

သူတှို  အာ်းရ ေါ်သ ု ်း စဲွသည ်ရေနတရဆှိုင်ရာ  အသ ု ်းအနှုန််းမ ာ်းစသည်တှို  ကှိုသှိရှှိရအာင်လုပ်ရဆာင်ရပ်း  

ရမည်မြစ်သည်။  
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● သင် သင်တန််း၏  အစီအစဥ်ထဲမှလှုပ်ရှာ ်းရဆာင်ရွက်မှုမ ာ ်းထဲမှ  အ ွင် သာလျှင်မသန်စွမ််းသူမ ာ ်း  

အာ်းအသှိမှတ်မပြုံမှုမ ာ်း ပှိုမှိုမမြှင် တငန်ှိငုရ်န ်အ ွင် အရရ်းမ ာ်း၊ ရေသတွင််းမသနစွ်မ််းသူမ ာ်း၏ အရမ အရနနငှ်  

မသန်စွမ််းမှု၏အက ှိ ြုံ ်းသက်ရရာက်မှုမ ာ်းစသည်  အရကကာင််းအရာနှစ် ုအရပေါ်နာ်း  လည််းရပ်းမ င််း ၊ 

မသနစွ်မ််းသူမ ာ်းအရပေါ်အဆှို်းမမငမ်ှုမ ာ်း မပနလ်ည်မပြုံမပငရ်မပာင််းလဲရရ်းအတွက် မမြှင် တငရ်ပ်းမ င််းမ ာ်းစသည်  

အ ွင် အရရ်းမ ာ်းကှိုရှာရြွပေါ။  

၅.၂ တန််းတူညီမျှစွာ အ ွင အ်ရရ်းရရှှိမ င််း 

● ကုိယ်လက်အင်္ဂ ါြသနစွ်ြ််းသ ြ ာ်းအတွက် 

ပါဝငန်ိငုထ် ်းတွငက်ာ  ်းြညံ့်အဟန ံ့အ်တာ်းြ ာ်းအြ ိြု်းအစာ်းြ ာ်းတွင ် (သဘာဝ ိုင ်ာ၊ သထဘာ 

 ာ်းအမြင ်ိုင ်ာ၊ အြွွဲွံ့အစည််းအသင််းအပင််းနငှံ့ ်  က်သွယ်ထမပာ ိုြှု ိုင ်ာအဟန ံ့အ်တာ်းြ ာ်း စသည်) 

သငံ့သ်ငတ်န််းအစ အစဥ် ွဲြှသငံ့ထ်တာ်သညံ့်နယ်ပယ်တွင ် ထြာ ု်တ်ထမပာ ိုမခင််းြ ာ်းမပြု လုပ် န ်

 ညံ့်သွင််းစဥ််းစာ်းပါ။ 

● မသန်စွမ််းသူမ ာ်းအာ်းသင်တန််းအစီအစဥ်၏  လှုပ်ရှာ ်းရဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအဆင ်တှိုင််းနှင ် နယ်ပယ်  

တှိုင််းတွငပ်ေါဝင ်လှုပ်ရှာ်းရဆာငရွ်က်နှိငုရ်အာင ်ရသ  ာစွာရဆာငရွ်က်ရပ်းရပေါမည်။ 

● ကှိယ်ုလက်အဂဂ ေါမသနစွ်မ််းမှုဆှိငုရ်ာအလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််းမ ာ်းစီစဥ်က င််းပပပီ်း၊ ထှိုအထဲတွ ငသ်င ရ် ု ်းမှ 

ဝန်ထမ် ်းမ  ာ ်း ၊  မှိတ်ြက်မ  ာ ်း ၊  ရက ာင် ်းသာ ်းရ ာင် ်းမ  ာ ်းနှင ်  ရပ် ရွ ာအြွဲ ွေ့အစည် ်း မှလူထုမ  ာ ်း  

ပေါဝငရ်အာငရ်ဆာငရွ်က်ပေါ။ 

၆. အဂဂလ ပ်စောအကက ြုသငတ်န်ိုးမျောိုး 

အလ ပ်ရ  သဆွိုးသနွိုးပွွဲသင်တန်ိုးအတွက်  အဂဂလ ပ်စောအကက ြုသင်တန်ိုးမျောိုး  ြွငို့်လှစ်ရဖခင်ိုး၏  ရည်ရွယ်ချက်မှော  

သအောက်ပါအတ  ငိ်ုးဖြစ်သည်။  

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၏ အဂဂလှိပ်စာစွမ််းရည်တှို်းတက်ရစရန ်

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအတွက် ကှိုယ ်ကှိုကှိုယ်ယ ုကကည်မှုမမြှင တ်ငရ်န ်

● အဂဂလှိပ်ဘာသာစကာ်းကှိုအသ ု ်း မပြုံ ပပီ်း  က ာ်း/မရရ်းရာနှင ် သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ဆှိုင်ရာ  အရမ    

က ရသာဗ ုသုတမ ာ်း တှို်းပွာ်းရစရန ်

● အလုပ်ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းထဲတွင် မ က်နှာ  င််းဆှိုင်ရဆွ်းရနွ်း မ င််းမ ာ်းမမပြုံလုပ်မီ  သင်တန််းသာ်း  

မ ာ်းအာ်းအဂဂလှိပ် စကာ်းကှို သက်ရတာင သ်က်သာရှှိစွာရမပာဆှိုသ ု်းစဲွနှိငုရ်နတ်ှို  မြစ်ပေါသည်။  

အဂဂလှိ ပ်စာအကကှိ ြုံသင်တန််းသည်  ရရွ်း  ယ်  ရသည ်သင်တန််းသာ်းမ ာ ်းထဲ မှာ  အဂဂလှိ ပ်ဘာသာစကာ်းတှို ်း  

တက်  င်သူမ ာ်းအတွက်  စီစဥ်ထာ်းရပ်းမ င််း မြစ်ပေါသည်။  တ  ှိ ြုံ ွေ့ရသာသင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည်  ရေသတွင််း  

အဂဂလှိပ်ဘာသာစကာ်းမြင ် သင်ကကာ်းရသာ  အလုပ်ရ ု ရဆွ်း ပဲွသင်တန််းမ  ာ်း  မတက်ရရာက်ြူ ်းရသာရကကာင ်  

တှိုင််းတစ်ပေါ်းမှ လာရရာက်သငက်ကာ်းရသာသငတ်န််း ဆရာမ ာ်းနငှ  ်ပေါဝငတ်က်ရရာက်သူမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ အှိုငေ်ယီာ 
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စှိတ်ကူ ်းစှိတ်သန် ်းမ  ာ ်းကှို  ရကာင် ်း စွ ာ မ ျှ ရဝမရပ ်းနှိုင်မည်ကှို  စှို ်း ရှိ မ် မှု မ  ာ ်း  စ ာ ်း နှိုင်သည ် မြ စ်ရ ပ်မ  ာ ်း  

ရှှိရကာင််းရှှိနှိငု်ပေါသည်။ ဤကှိစစရပ်မ ာ်းအတွက် သင်တန််းစီစဥ်သူသည် ဘာသာမပန် ဆရာတစ်ရယာက်ငှာ်းရမ််းပပီ်း 

အကူအညီလှို အ ပ် ရသာ  သင်တန် ်းသ ာ ်း မ  ာ ်းကှို  ဘာသာ မပ န ်ရ ပ ်း ရ ပ ေါ မည် ။  တစ်  ှိ န်တည် ်း မှ ာဘဲ  

သင်တန် ်း စီစဥ် သူတာဝန်  မ  ာ ်းသည်  အလု ပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ ်း ပဲွသင်တန် ်းမစတင် မီှ  သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်းအာ ်း  

သူတှို  ၏အဂဂလှိ ပ်စာစွမ် ်း  ရည် မမြှင ်တင်  င်သည ်ဆနဒရှှိမရှှိ  သှိရှှိရန်လှိုအပ်သည ်အတွက်သင်တန််းမစတင် မီှ  

တစ်ပတ်အလှိုတွင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအတွက်  မပင််းထန်ပပီ်းအာ်းစှိုက်ရသည ်  အဂဂလှိပ်စာသင်တန််းရပ်းနှိုင်  

ရန်အရရ်း ကကီ ်းပ ေါသည် ။  အဂဂလှိ ပ်စာသင်တန် ်း စီစဥ် ရပ ်းရာတွင်  အဂဂစာသင်သည ်ဆရာအာ ်း  သင်တန် ်း  

သည်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအတွက် အဂဂလှိပ်စာတှို်းတက်ရစရန် တစ် ုတည််းအတွက် စီစဥ်သငက်ကာ်းရပ်းသည်မ ုတ်ဘဲ 

၎ င် ်းတှို  ၏က  ာ ်း /မ ရ ရ ်း ရ ာ နှ င ်  သဘာဝပတ် ဝ န် ်းက  င်ဆှို င် ရ ာ  အရ မ   က  ရသ ာ  ဗ ု သုတမ  ာ ်း  

တှို ်းတက်ရစရန်အတွက်လည််းမြစ်သည်ကှို  အသှိရပ်းရမပာကကာ်းသင ်ပေါသည်။  သင်တန််းထဲတွင် ဆရာသည်  

သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်းအာ ်း  သဘာဝပတ်ဝန် ်းက  င်နှင ်ဆှို င်ရ ာ  ရန  စ ဥ်သ ု ်းစကာ ်းမ  ာ ်းနှင ်  ရဝ ေါ ာရမ  ာ ်းကှို  

သင်ကကာ်းရပ်းသင ပ်ေါသည်။ ဤနည််းမြင  ်သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည် အရမ   က ရသာဗ ုသုတမ ာ်းရရှှိပပီ်း အဂဂလှိပ်စာ 

အတန််းတွင်  ရလ လာသင်ကကာ်း   ဲ ရသည်မ ာ ်းကှို  အလုပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းတွင်  ရကာင််း စွာ  အသ ု ်း   

နှိငုမ်ည်မြစ်သည်။ အဂဂလှိပ်စာ အကကှိြုံတန််းသည် သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ဗ ုသုတကှိုမမြှင တ်င ်ရပ်းရ ုသာမက 

အ  င််း  င််းကကာ်းတွင ်ပှိုမှိုရကာင််းမွနရ်သာ ဆက်ဆ ရရ်းကှိုလည််း တည်ရဆာက်ရပ်းနှိငုရ်ပလှိမ ်မည်။  

အလု ပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ ်း ပဲွသင်တန် ်းမတှို င် မီ  သင်တန် ်း စီစဥ် သူသည်  ဝန်ထမ် ်းမ  ာ ်းကှိုသင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်းအာ်း  

အရမ   အဂဂလှိပ်စာမ ာ်း သင်ကကာ်းရပ်းြှို  အတွက်စဥ််းစာ်းရပ်းသင ်ပေါသည်။ သင်ကကာ်းရပ်းြှို  အရင််းအမမစ်မ ာ်း 

အကန  အ်သတ်ရှှိရနပေါက မပငပ်မှ လုပ်အာ်းရပ်းကူညီနှိငုမ်ည ် ရစတနာ ဝနထ်မ််းမ ာ်းရှာရြွသင ပ်ေါသည်။  

အဂဂလှိပ်စာသင်တန််းကှို  သင်တန််းမတှိုင်မီအာ်းလ ု ်းပေါဝင်တက်ရရာက်နှိုင်ရန်အတွက်  လှိုင််းရပေါ်ကရနတဆင ် 

သင်ကကာ်းရပ်းနှိုင်ပ ေါသည်။  ေီအတွက်  Zoom, Skype, Hangout, Jitsi Meet နှင ်တမ ာ်းရသာ  အွန်လှိုင် ်းဗီေီယှို  

အက်ပ်ပလီရက်းရှင််းမ ာ်းကှို သင ရ်တာ်သလှိုအသ ု်းမပြုံပပီ်း သငက်ကာ်းရပ်းနှိငုပ်ေါသည်။  

၇. ဘ  စည်ိုးမျဥ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျောိုး 

အသရိုးကကီိုးသသောမှတခ်ျက် -  

မတူညီရသာတှိုင််းရင််းသာ်းလူမ ှိြုံ်းစုမ ာ်း၊ ယဥ်ရက ်းမှုမ ာ်းနှင ် အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းစသည ်စ ု လင်ကွဲမပာ်းမှုမ ာ်း သည် 

ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ ဘဝကှိုအရရာငအ်ရသွ်းစ ုလငလ်ှပရစပပီ်း အရင််း  အာ်းမြင အ်ာ်းလ ု်းသည် လူသာ်းမ ာ်း သာမြစ်ကကပေါသည်။ 

ဤအ  က်ကှို  ထည ် သွ င် ်း စ ဥ် ်း စ ာ ်း မ င် ်းအာ ်း မြ င ်  သင်တန် ်း စီ စဥ် သူ မ  ာ ်းသည်  သင်တန် ်းကှိုလ ု မ  ြုံ ပပီ ်း  

အမပြုံသရဘာရဆာင်ရသာရနရာအမြစ်စတင်ြန်တီ်းရပ်းထာ်းသင ် ပပီ ်း  သင်တန််း  တစ်ရလျှာက်အ  င််း  င််း  

ရလ်းစာ ်းသမှု မပ ြုံ ပပီ ်း  အ  င် ်း   င် ်း ရထာက်ပ  ကူညီ ရပ ်း ရသာ  ရနရ ာအ မြ စ်  ရှ င် ်းလင် ်း စွ ာ  အသှိရပ ်း  

အရကကာင််းကကာ်းထာ်းသင ပ်ေါသည်။  
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ရမျှာ်လင ်မထာ်းရသာအမြစ်အပ က်မ  ာ ်းနှင ်  တမ ာ ်းတ ု  မပန်မှုမ  ာ ်းရပေါ်ရပေါက်လာပေါက  သင်တန််း စီစဥ်သူ  

တာဝန်  မ  ာ ်းသည်  လှု ပ်ရဆာင်ရနရသာလှု ပ်ရှ ာ ်းမှု  activitiesမ  ာ ်း   ု န်ရက ာ် မ င် ်း ၊  တမ ာ ်းအပှို ရဆာင် ်း  

မြစ်ရသာလုပ်ငန််းစဥ်မ ာ်းနှင ် အဆင ်မ ာ်းထပ်ထည ်သွင််း မ င််း (သှို  ) သင်တန််းသာ်းမ ာ်းနှင ် စကာ်းစမမည်ရမပာ  

ဆှို မ င််းမ ာ်း မပြုံလုပ်နှိုင်ရပေါမည်။  သင်တန််းစီစဥ်သူတစ်ရယာက်အရနမြင ် သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏  စှိတ်  စာ်း  

  က်မ ာ်းအရပေါ်  တစ်  ှိန်လ ု ်းသတှိထာ်းရစာင ် ကကည ်ြှို   အရရ်းကကီ်းပေါသည်။  သင်တန််း၏အရကာင််းဆ ု ်းရသာ  

သွငမ်ပငလ်ကခဏာသည် သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၏အက ှိြုံ်းမ ာ်းမြစ်ထွန််းရရ်းအရပေါ်တွင ်အရမ   ပပီ်းကကည ်ရှုဆ ု်း မြတ်ပေါသည်။  

နောိုးလည်မှုဆ  ငရ်ောကျငို့ဝ်တစ်ည်ိုးကမ်ိုးမျောိုး  

ရအာင်တွင ်ရြာ်မပထာ်းရသာအ  က်မ ာ်းသည် သင်တန််းစီစဥ်သူ/သင်တန််းဆရာမ ာ်းအတေါက် အလုပ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းပဲွ 

သငတ်န််းအတွင််း နာ်းလည်မှုဆှိုငရ်ာ က င ဝ်တ်စည််းကမ််းမ ာ်းမြစ်ရသာ အရရ်းကကီ်းသည ်မှတ်   က်မ ာ်းမြစ်ပေါသည်။  

● သင်တန််းသာ်းမ ာ်းနငှ ် အလုပ်အတူတွဲလုပ်နှိငု်ရန်ရကာင််းစွာမပင်ဆင်ပပီ်း သူတှို  ၏ လ ုမ  ြုံရရ်းအတွက်    နငှ  ်

သူတှို  ၏ ရပ ာ်ရွှငမ်ှုအတွက်လည််းရကာင််း ရကာင််းစွာကှိုငတ်ွယ်စီ မ နှိငုရ်ပေါမည်။ 

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု်းအရပေါ်ရကာင််းစွာနာ်းရထာငရ်ပ်းပပီ်း တန််းတူရလ်းစာ်းမှုရပ်းသင ပ်ေါသည်။ 

● မ က်နှာသာရပ်းမှုမ ာ်းကှိုရရှာင်ရှာ်းပပီ်း၊  သင်တန််းသာမ ာ်းအာ်းလ ု်းအရပေါ်  အဂတှိလှိုက်စာ်းမှုမ ာ်း (သှို  ) 

 ွဲမ ာ်းြှိနှှိပ် ဆက်ဆ မှုမ ာ်းမရှှိဘ ဲမျှတစွာဆက်ဆ ရပေါမည်။ 

● သငတ်န််း  ှိနအ်တွင််း သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းဓေါတ်ပ ုရှိုက်ကူ်းရာတွငမ်ြစ်ရစ၊ အသ သွင််း ှိုင််းရာ တွငမ်ြစ်ရစ၊ 

ဗီေီယှိုရှို က်ကူ ်းရာတွင် မြ စ်ရစ  ၎င် ်းတှို  ၏ ွင ် မပ ြုံ  က်မ  ာ ်းနှင ်  သရဘာတူညီမှုမ  ာ ်းကှို  ရသ  ာစွာ  

ရတာင််းဆှိုရယူပပီ်းမှသာလျှင ်လုပ်ရဆာငပ်ေါ။ 

● နာ်းလည်မှုဆှိုငရ်ာက င ဝ်တ်စည််းကမ််းမ ာ်းသည် ထှိ ှိုက်နစ်နာရစမှုမမပြုံလုပ်မ င််းနငှ  ် ွဲမ ာ်း ဆက်ဆ မ င််းမ ာ်း 

မမပြုံမ င််းမြင  ်သငတ်န််းမ ာ်း၏ရကာင််းက ှိြုံ်းမြစ်တည်မှုအရပေါ်တွငသ်ာ အရမ    သင ပ်ေါသည်။  

၈. အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲတငွ ်အသ  ိုးဖပြုမညို့်က ရ ယောပစစည်ိုးမျောိုး 

အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသင်တန််းအတွက် အသ ု်းဝင်မည ဝင်မည ်ကှိရှိယာပစစည််းမ ာ်းကှို ရအာက်ရြာ်မပပေါဇယာ်း ထဲတွင် 

စာရင််းမပြုံစုထာ်းပေါသည်။  

စကက ူမျောိုး 
သရိုးသောိုးချက်/ရ ပ်ပ   

ကောိုးချက်မျောိုး 

လျှပ်စစ်ပစစည်ိုး 

မျောိုး  
တဖခောိုး 

ကာ်း  ပ်အရှငစ်ကက  မ ာ်း 

(Size A0) 

အမှတ်အသာ်းမပြုံရန ်

မာကာမှငတ် မ ာ်း 

(Marker) 

ပရရာဂ က်တာ 

(Projector) 
သငပု်န််းအမြ  
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A4 စကက    ရဘာလ်ပငမ် ာ်း 
လက်ပ်ရတာ ပ်ကွန်

ပ ြုံတာ 
Sticky မှတ်စုမ ာ်း (notes) 

စကက  အမာမ ာ်း (ရရာငစ် ု)  ဲတ မ ာ်း 
စပီကာမ ာ်း 

(Speakers) 
တှိပ်မပာ်းမ ာ်း 

ပှိုစတာစကက  မ ာ်း ရရာငစ် ု ဲတ မ ာ်း မှိုက် ရှိုြုန််းမ ာ်း ကတ်ရကက်းမ ာ်း 

Sticky မှတ်စုမ ာ်းကှို စကက   

မ ာ်းရပေါ်တွငတ်ပ်ရန ်
 ဗီေယီှိုကငမ်ရာ 

အရထာက်အပ  မပြုံမည ် 

စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း 

 

 

 

 

၉. အသသိုးစောိုးအလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲ/လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်ကမ်ှုမျောိုး 

ဤသင်ရှို ်းညွှန််းတမ််းထဲတွင်  သင်ရှို ်း  ၅   ုအမပည ်ပေါဝင်ပေါသည်။  သင်တန််းက င််းပရာတွင် အ  ှိန်နှင ်ရင််း မမစ်  

ကန  ်သတ်  က် မ ာ်းရှှိပေါက  သင်တန််းကှို  ၃ ရက်၊ ၂ ရက်၊ ၁  ရက် (သှို  ) ရန  တစ်ဝက်စာ  ရလာက်အ  ှိန်ရပ်းပပီ ်း  

က င် ်းပသင ်ပ ေါသည်။  သင်ရှို ်းညွန် ်းတမ််းထဲတွင်ပ ေါရှှိရသာ  အ န််းတစ် န် ်း မြ စ်ရစ၊  သင်ရှို ်းညွှန် ်းတမ််းထဲရှှိ  

လှုပ်ရှာ ်းရဆာင်ရွက်မှုမ  ာ ်းကှို  တမ ာ်းလှုပ်ရှာ ်းရဆာင်ရွက်မှုမ ာ ်းနှင ်ရရာရနှာ ပပီ ်း  သင ်သင်တန််း၏ကှိုယ်ပှိုင်  

လုပ်ငန််းစဥ်မ ာ်းအမြစ် ရရွ်း  ယ်ပပီ်းလုပ်ရဆာငန်ှိငုပ်ေါသည်။ 

စီစစ်အကွဲဖြတဖ်ခငိ်ုး 

ပါဝငသ်သူငတ်န်ိုးသောိုးမျောိုး၏ တ  ို့ဖပန်ချကမ်ျောိုး 

သင်တန် ်း၏ရနာက်ဆ ု ်း ရန  တွင်  သင်တန် ်း စီစဥ် သူမ  ာ ်းသည်  သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်း၏တ ု  မပန်  က်မ  ာ ်းကှို  

ရမ်းမမန််းရတာင််း  သင ပ်ပီ်း အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွ၏ အ န််းကဏ္ဍတှိုင််းအတွက်လည််းရကာင််း၊ သငတ်န််းတစ် ုလ ု်းအတွက် 

လည် ်း ရ က ာ င် ်း စီ စ စ် အ ကဲ မြ စ် မ င် ်း မ  ာ ်း မပ ြုံ လု ပ် သ င ် ပ ေါ သ ည် ။  ဤလု ပ် ရ ဆ ာ င်   က်  ကှို  

မှတခ်ျက် - လူငယ်မ ာ်းအတကွ် သငတ်န််းြငွ ရ်ပ်းရာတွင ်သငတ်န််းအ  ှိနအ်တွင််း သူတှို  ၏ြနတ်ီ်းမှုစွမ််း 

ရည်မ ာ်းကှိုမမြှင တ်ငန်ှိငုြ်ှို  အတကွ် ရုပ်ပ ဆုှိုငရ်ာအရထာက်အကူမပြုံပစစည််းမ ာ်းနငှ  ်သငရ်ထာက်ကူပစစည််းမ ာ်း 

အမ ာ်းအမပာ်းအသ ု်းမပြုံပပီ်း ရပ ာ်စရာရကာင််းသည ်ရလ လာသငယူ်မှုကှို ရပ ာ်စရာ ရကာင််းရစနှိငုပ်ေါ သည်။  

ရလ လာသငက်ကာ်းမှုကှိလုည််းရပ ာ်စရာရကာင််းရစပေါသည်။  
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သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်း၏စှိတ်အာရ ု ထဲတွင်  အ  က်အလက်မ  ာ ်း ပူ ပူရနွ ်းရနွ ်းရှှိ ရနရသ်းသည်  သင်တန် ်း ပပီ ်း  

သည ်ရနာက်ဆ ု်းရက်ရန  တွင်   က်  င််းလုပ်ရဆာင်သင ်ပေါသည်။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းထ မှ ရအာက်ပေါအ  က်မ ာ်း 

ရရှှိရနရ်မျှာ်လင ထ်ာ်းပေါရန ်- 

● မည ်သည ်အ  က်အလက်နှင ်  ဗ ု သုတမ  ာ ်းသည်  အရရ်း ကကီ ်းဆ ု ်း မြ စ် ပပီ ်း  အသ ု ်း ဝင်သည်ကှို  

ရလ လာဆန််းစစ်ရန၊် 

● မည်သည ်အ  က်အလက်နှင ် ဗ ုသုတမ ာ်းသည်  အနည််းငယ်သာအရရ်းကကီ ်း ပပီ ်း  အသ ု ်းဝင်သည်   

ကှိုရလ လာဆန််းစစ်ရန၊် 

● ြှိတ် ကကာ်းထာ်းရသာသင်တန််းဆရာမ ာတစ်ရယာက်  င််းစီ၏  အာ်းသာ  က်နှင ်အာ်းနည််း  က်ကှို  

သှိရှှိရအာငလ်ုပ်ရဆာငရ်န၊် 

● ရနာင်ရနာက်အနာဂတ်အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းကှို  တှို ်းတက်မမြှင ်တင်နှိုင်မည ်နည််းလမ််းမ ာ ်း  

ကှိုရလ လာဆန််းစစ်ရန၊် 

● ရထာက်ပ  ပှို  ရဆာင်ရရ်းလမ််းရကကာင််းမ ာ်း ပှိုမှိုရကာင််းမွန်ပပီ ်း  အဆင်ရမပရ  ာရမွ ွေ့ရစနှိုင်မည ်နည် ်း  

လမ််းမ ာ်းရလ လာဆန််းစစ်ရန၊် 

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းထ မှ တမ ာ်းတနြ်ှို်းရှှိရသာအကက မပြုံ  က်မ ာ်းနငှ  ်မှတ်  က်မ ာ်းရရှှိတှို  မြစ်ပေါသည်။ 

သင်တန် ်း စီစဥ် သူတာဝန်  မ  ာ ်းသည်  သင်တန် ်းအတွက်အက ဥ် ်း   ြုံ ်း  စီစ စ်အကဲ မြတ်မှုမ  ာ ်း မပ ြုံလု ပ် ပပီ ်း ၊ 

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း မပဿနာနှင ် စှိန်ရ ေါ်မှုမ ာ်းအတွက်တ ု  မပန်မှုမ ာ်းရပ်းနှိငု်မည ် အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းရပ်း မ င််းမြင ် 

အြွဲွေ့လှိုက်မပဿနာရမြရှင််းမ င််းကှို သငတ်န််း၏ရနာက်ဆ ု်း  ှိနတ်ွင ်ရန  တှိုင််းမပြုံမပြုံလုပ်ရပ်းသင ပ်ေါ သည်။ သှို  မှသာလျှင ်

ရနာက်တစ်ရန  ၏သငတ်န််း  ှိနအ်တွက်ပှို၍ရကာင််းလာနှိငုမ်ည်မြစ်သည်။ 

ရန၊ မှို်းတှိမ်နှင ် မုန်တှိုင််းဆှိုသည ်လှုပ်ရဆာင်မှု (activity) မှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏ တ ု  မပန်မှုမ ာ်းကှို ရကာက်ယူရသာ 

ဥပမာတစ် ုမြစ်သည်။  

 

 

 

 

 

 

 
 

ယရန  သင ်န််းစာ၏ 

ရှင််းလင််းမပတ်သာ်းရသာ 

ရ ေါင််းစဥ်မြစ်ြှို  ရနအ်တွက် 

သငဘ်ယ်ရလာက်လုပ် 

ရဆာငန်ှိငုပ်ပီလည််း? 

သင အ်တွက်ရှင််းလင််းမှုမရှှိ

ရသာရ ေါင််းစဥ်ကှို 

ကျွန်ပ်ုတှို  ကှိုဘာ 

ရတွထပ်ပပီ်းရှင််းမပရစ  ငပ်ေါ 

သနည််း? 

သငဘ်က်က ကျွန်ပ်ုတှို  ကှို 

ဘာရတွထပ်ပပီ်း ရကာင််းမွန ်

တှို်းတက်ရအာင ်

လုပ်ရစ  ငပ်ေါသနည််း? 

တစသ်န ို့တောအတကွ ်ဖပန်လညသ်ကောကယ်ဖူခငိ်ုး 
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ဤသငရ်ို်းည န််းတြ််းသည ်သငံ့အ်ြွွဲွံ့၊  ပ် ွာနငှံ့ ်အြွွဲွံ့အစည််းအတွင််း 

အသ ်ုးဝငထ်သာ င််းမြစ်တစ်ခုမြစ်လိြံ့်ြညလ်ို ံ့ ကျွန်ပ်ုတို ံ့ 

ထြ ာ်လငံ့ြိ်ပါသည။်  

 

သငရ်ို်းည န််းတြ််းအသ ်ုးမပြု ာတွင ်ကျွန်ပ်ုတို ံ့၏အက အည  ယ လိုပါက 

အခ ိနြ်ထ ွ်း က်သယွ်နိငုပ်ါသည။်  

Weaving Bonds Across Borders 
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အ န််း (၁) 

ငငှိြ််း  ြ််းခရ်းတည်ခဆာက်မ င််း 

 

 

 

 

 
ဤအ န််းသည် သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအ  င််း  င််းနာ်းလည်မှု ပုိြိုနာ်းလည်ြှုရှိလာထစ န ်

ြနတ် ်းတည်ထ ာက်သွာ်းြည်မြစ်ငပ ်း၊ အထ်ူးသမြင  ်အြဲွွေ့ဝငအ်  င််း  င််းအရပေါ်နငှ  ်

လူနည််းစုအုပ်စမု ာ်းအရပေါ် အမပနအ်လှနရ်လ်းစာ်းမှုမ ာ်းတည်ရဆာက်ရာတွင ်

အရထာက်အကူမပြုံရပ်းမည်မြစ်ပေါသည်။ 

“ 
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ကျွန်ပ်ုတှို  မည ်သည ်အတွက်ရကကာင  ်

ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်ရရ်း 

ကှိုလှိုအပ်ပေါသနည််း? 

သသိွုးပူ(Warm-up) ဖပြုလ ပ်ပပီိုး အချငိ်ုးချငိ်ုး 

သ ကျွမ်ိုးရန်မ တဆ်က်သပိုးဖခငိ်ုး  

လှုပ်သဆောငမ်ှု ၁.၁ ကျွန် ပ်၏ဇောတလ်မ်ိုး နငှို့ ်

သင၏်ဇောတလ်မ်ိုး 

လှုပ်သဆောငမ်ှု ၁.၂ က  ယပ်  ငလ်ကခဏောပွငို့ ် 

ချပ်လေွာမျောိုး 

လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၁.၃ - ပဋ ပကခအက  ငိ်ုး 

အခက်မျောိုး 

ပငှိမ််း  မ််းရရ်းဆှိုသည်မှာအဘယ်နည််း? 

ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည် ရဆာက်မ င််းဆှိသုည်မှာ 

အဘယ်နည််း? 

ပဋှိပကခအသွငရ်မပာင််းမ င််းဆှိုသည်မှာ 

အဘယ်နည််း? 

သရွိုးချယပ်ပီိုးလ ပ်သဆောငန်  ငသ်သောအချက်

မျောိုး 

 

လှုပ်ရဆာငမ်ှုလမ််းရကကာင််း 
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ကျွန် ပ်တ  ို့မညို့်သညို့်အတကွသ်ကကောငို့ ်ပင မ်ိုးချမ်ိုးသရိုးတည်သဆောကသ်ရိုး က  လ  အပ်ပါသနည်ိုး? 

သင ်ကှို ယ်ပှို င်အရတွ ွေ့အ ကက ြုံအရ  သင်သည်တှို င် ်း ရင် ်းသာ ်းလူနည် ်း စုတစ်ရယာက်အရန မြင ်  

အမ ာ်းသ ု်းဘာသာ စကာ်းမရမပာတတ်မ င််းနှင ် ရမပာဆှိုအသ ု်းမပြုံရာတွင်လည််း သင်တွင်အသ ဝဲပေါက 

တ မ ာ ်း အ မ  ာ ်း စု မြ စ် ရ သ ာ  တှို င် ်း ရ င် ်း သ ာ ်း မ  ာ ်း ၏  အထ င် ရ သ ်း   ရ မ င် ်း  (သှို  ) 

  က်  င််းသင က်ှိုမှတ်မှိရစနှိငုမ် င််းတှို  မြစ်နှိငုပ်ေါ သည်။ တ  ှိြုံွေ့ရသာသူမ ာ်းသည် သူတှို  ၏ ရနာက်  မြစ်ရသာ 

တှိုင််းရင််းသာ်းလူမ ှိ ြုံ်းမြစ်တည်မှုရကကာင ်ရ တ် ရရစီ်းရကကာင််းမြစ်ရသာ  လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််းမှ 

ထုတ်ပယ်  ရပပီ်းအလုပ်အကှိုငမ်ရှာရြွနှိငုမ်ြစ်ရနပေါသည်။  

နှိုင်င အဆင ်မြင ် ကကည ်ပေါက  သင ်ရပ်ရွာရေသအတွင််းရှှိ  သဘာဝသယ ဇာတအရင််းအမမစ်မ ာ်းကှို  

တှိုင် ်းတပေါ ်း  ကုမပဏီကနှစ်ရပ ေါင် ်းမ  ာ ်း စွာ  ြ က်ဆီ ်းရနသည်  စှိတ်ကူ ်း ကကည ်ပ ေါ ။  ၎င် ်းကုမပဏီကှို  

သ င် မ ကကှိ ြုံ က် ရ သ ာ ရ ကက ာ င ်  အ  ွ င် ကက ြုံ တှို င် ်း  ၎ င် ်း ကှိ စစ ကှို  

အ မ  ာ ်း ရ ရှ ွေ့ တွ င် အ ပမဲ တ မ် ်း ရ ြ ာ် ထု တ် ရ မပ ာ ဆှို ရ န မ ည် ။  တ စ်   ှိ န် တ ည် ်း တွ င်  

၎င််းကုမပဏီတွင်ရင််းနှီ်းမမြှ ြုံပ်နှ ရနသာ တစ်မ ာ်းနှိုင်င မှလူမ ာ်းကှို သင်ကကကှိြုံက်နှစ်သက်မှုမရှှိ မ င််းမှာ 

ထှိုလူမ ာ်းသည် ကုမပဏီကှိုကှိုယ်စာ်းမပြုံရနရသာရကကာင မ်ြစ်သည်။ ၎င််းတှိုင််းမပည်နှိငုင် မှ လူမ ာ်းသည်ဆှို်း 

ရွာ်းသည် ု သငထ်ငရ်နသည်။ သှို  ရသာ်လည််း လူမ ာ်းစုတှိုင််းရင််းသာ်းတှိုင််းသည် လူနည််းစုတှိုင််းရင််းသာ်း 

မ ာ်းအာ်း ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းစွာ (သှို  ) ဆှို်းဆှို်းရွာ်းရွာ်းဆက်ဆ သည်မ ုတ်ပေါ၊ ပပီ်းလျှင၎်င််းနှိငုင် မှလူတှိုင််းသည် 

ထှိုကုမပဏကီှိုကှိုယ်စာ်းမပြုံသည်မ ုတ်ပေါ။  

ေီ ပငှိ မ် ်း   မ် ်း ရ ရ တည် ရ ဆ ာက် သည ် အတ န် ်း သည်  သင်တ န် ်း သ ာ ်း မ  ာ ်း အ ကက ာ ်းတွ င်  

တ စ် ဦ ်း အ ရ ပ ေါ် တ စ် ဦ ်း ပှို မှို န ာ ်း  လည် မှု ရှှိ လ ာ ရ စ နှို င် ပပီ ်း  အ ထူ ်းသ မြ င ် လူ မ  ာ ်း စု နှ င ်  

တှိုင််းရင််းသာ်းလူနည််းစုမ ာ်းအကကာ်း  အမပန်အလှန်ရလ်း စာ်းမှုမ ာ်းတည်ရဆာက်ရန်မြစ်ပေါသည်။ 

တှိုင််းရင််းသာ်းလူမ ှိြုံ်းစုမြစ်တည်မှုအမှတ်အသာ်း၊ နှိငုင် သာ်းမြစ်စ် တည်မှု (သှို  ) ၎င််းတှို  ရနထှိုငရ်ာရေသနငှ  ်

စ စ် ပဲွ ပ ဋှိ ပကခ မြ စ် ရ နသည ် ရ န ရ ာ ရ ေသအရပ ေါ် မူတည် ပပီ ်း  တစ်ဦ ်း  နှ င ်တ စ် ဦ ်း /တစ် စု နှ င ်  

တစ်စုအမပန်အလှန်နာ်းလည်မှုမ ာ်း မတည်ရဆာက်နှိုင်ရသ်းရသာ လူမ ာ်းလည််းရှှိရန ရသ်းပေါသည်။ 

ထှို  ရကကာင ် သူတှို  သည်ယ ုကကည်မှုကင််းမဲ မ င််း၊ ကှိုယ ်ကှိုကှိုယ်ယ ုကကည်မှုမရှှိမ င််း၊ တစ်ပေါ်းသူ မ ာ်းအာ်း 

သူတှို  ၏အရတွ်း၊ ဇရဝဇဝေါမြစ်မှုနှင ် စှိတ်ရသာကေဏ်ရာမ ာ်း မျှရဝ  စာ်းရပ်းမည ်သတတ ှိမ ာ်းကင််း  

မဲ ရနတတ်ပေါသည်။ ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရရ်းသရဘာတရာ်းနည််းနာမ ာ်း၊ 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၏ဘဝမ ာ်းထဲမှ ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းရသာပဋှိပကခပ ုစ မ ာ်း၊ သူတှို  ၏ပ ုမပငဇ်ာတ်လမ််းဇာတ် 

ရကကာင််းမ ာ်း၊ ပဋှိပကခနငှ  ်အကကမ််းြက်မှုမ ာ်းအတွက်အရမြမ ာ်း၊ ကျွန်ပ်ုတှို  ဘ ုအနာဂတ်အတွက် စည််းလ ု်း 

ညီညွတ်မှုတည်ရဆာက်နှိငုမ်ည ် နည််းလမ််းမ ာ်းစသည်တှို  ကှို ရလ လာရန ်အာရ ုစှိုက်သင ပ်ေါသည်။  
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သသိွုးပူ (WARM-UP) ဖပြုလ ပ်ပပီိုး 

အချငိ်ုးချငိ်ုးသ ကျွမ်ိုးရန်မ တဆ်က်သပိုးဖခငိ်ုး 

 

၄၅ မှိနစ်မှိနစ် 

 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအ  င််း  င််း ငမ်ငသ်ှိကျွမ််းရစရနန်ငှ  ်သငတ်န််းမစမီအ  ှိနတ်ွင ်သငတ်န််း၏ 

အရမ   စည််းမ ဥ််းမ ာ်းကှို  မှတ်ရန။် 

 
မတ်ကာမှငတ် မ ာ်း၊ ကာ်း  ပ်ရှငမ် ာ်း၊ တှိပ် (အရမ   စည််းမ ဥ််းမ ာ်းရရ်း  ရာတွငအ်သ ု်းမပြုံရန)်။ 

သတွွဲ့ဆ  ဖခငိ်ုး - 

ဤအ န််းတွင် မဲရ ေါင်မမစ်ဝှမ််းမှနှိုင်င  ၅ နှိုင်င မှသင်တန််းသာ်းမ ာ်းထာ်းရှှိမည်မြစ်သည်။  မြစ်နှိုင်လျှင် 

လူနည််းစုမြစ်ရသာ တှိုင််းရင််းသာ်းမ ာ်းမြစ်သင ်ပပီ်း၊ သင်တန််းဆရာသည် နှိုင်င တစ် ု  င််းစီမှ ၎င််းတှို  ၏ 

ယဥ်ရက ်းမှုရနာက်  မ ာ်း၊ ရ ု ်းသ ု်းဘာသာစကာ်းမ ာ်း၊ သူတှို  ၏တှိုင််းရင််းသာ်းလူနည််းစုမ ာ်းအရကကာင််းကှို 

အရမ   အရနမြင ်သှိနာ်းလည်ထာ်းသင ်ပေါသည်။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်း သူတှို  ၏ဘာသာစကာ်းမြင ်စတင် 

နှုတ်ဆက်သည ် စကာ်းလ ု်းမ ာ်းရမပာမပ ှိုင််းရစပပီ်း ကှိုယ ်ကှိုကှိုယ် စတငမ်ှိတ်ဆက်မ င််း၊  သူတှို  ၏နာမည်မ ာ်း၊ 

ဇာတှိမ ာ်း ကှိုလည််းရမပာမပ ှိုင််းပေါ။  

အသဖခခ စည်ိုးမျဥ်ိုးမျောိုး -  

လှုပ်ရဆာင်မှု (activity) အပှိုင််းမသွာ်း င်အ  ှိန်တွင် သင်တန််းအတွက်သတ်မှတ်  ှိန်မ ာ်းရှှိရသာရကကာင ် 

သင်တန််းမ ာ်းနှင ်တကွ အရမ   က ရသာစည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ာ်းရဆွ်းရန်ွးရန်အတွက် ြှိတ်ကကာ်းသင ်ပေါ 

သည်။ 

လမ််းညွှနမ်ပမည ်ရမ်း ွန််းမ ာ်း - 

● သငတ်န််းကာလအတွင််းကျွန်ပ်ုတှို  သည် မည်သှို  ရသာစည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ာ်းထာ်းရှှိသင ပ်ေါသ လဲ။ 

● သငတ်န််းဆရာနငှ  ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအ  င််း  င််းအမပနအ်လှနရ်လ်းစာ်းရှှိရန ်မည်သှို  လုပ်ရဆာငရ် မည်နည််း။ 

သငတ်န််း  ှိနတ်စ်  ှိနလ် ု်းတွင ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းရမြကကာ်းသည ်အရမြမ ာ်းမှ အဓှိကက သည ်စကာ်းလ ု်းမ ာ်း 

ကှို ကာ်း  ပ်အရှင ်စကက  မ ာ်းရပေါ်တွငရ်ရ်းမှတ်ထာ်းပပီ်း အာ်းလ ု်းမမငသ်ာရအာငမ်ပသထာ်းရပ်းပေါ။ 
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လှုပ်သဆောငမ်ှု ၁.၁ ကျွန် ပ်၏ဇောတလ်မ်ိုးနငှ ို့ ်သင၏်ဇောတလ်မ်ိုး 

လုပ်ငန််းစဥ် -  

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း စက်ဝှိုင််းပ ုသဏ္ဋာနမ်ြင ရ်ပ်ထာ်းရန ်သငတ်န််းဆရာဘက်မှရတာင််းဆှိုပေါ။ ပပီ်းရနာက် 

သင်တန််းမ ာ်းအာ်း အရြာ်ရှာ ှိုင််းပပီ်း၊ ၎င််းစ ုတွဲမ ာ်းအတွက်ရဆွ်းရနွ်းရန် ရအာက်ပေါအ  က်မ ာ်းပေါဝင်င် 

သသည ်ရ ေါင််းစဥ်မ ာ်းရပ်းပေါ - 

● သငဘ်ာလှို  အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််းကှို တက်ရရာက်ရတာလဲ။ 

● သင အ်နာဂတ်စှိတ်ကူ်းအှိပ်မက်နငှ  ်ရည်မှန််း  က်မ ာ်းကရရာ ဘာရတွပေါလဲ။ 

● သင ဘ်ဝထမှဲာရတွွေ့ ကက ြုံ ဲ သည ် သငမ်ရမ နှိငုသ်ည ်အရာတစ် ုကဘာလဲ၊ ဘာအတွက်ရကကာင မ်ရမ  

နှိငုတ်ာလဲ။ 

● မည်သှို  ရသာပဋှိပကခနငှ  ်အကကမ််းြက်မှုပ ုစ မ ှိြုံ်းကှို သငရ်တွွေ့ ကက ြုံ ဲ ပေါသလဲ။ 

● သင ရ်ပ်ရွာရေသမှာ မပဿနာတစ် ုတစ် ုနဲ   ရငဆ်ှိုငရ်နရပေါသလာ်း။ 

ဤလှုပ်ရဆာင်မှုလုပ်ငန််းစဥ်အတွင််း သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည် ၎င််းတှို  ၏အရြာ်သင်တန််းသာ်းမ ာ်းနှင ် 

ဆက်သွယ်မှုအရည်အ  င််းမ ာ်းကှို ရလ က င ်နှိငု်မည ်အ ွင ်အလမ််းရှှိမည်မြစ်သည်။ ေလီှုပ်ရဆာင်မှုသည် 

ကှိုယ်ပှိုငလ်ကခဏာပွင  ် ပ်လွှာအတွက် အရမ   က တဲ ပ ုစ ကှို ြွဲ ွေ့စည််းရပ်းလှိမ ်မည်မြစ်ပပီ်း၊ ၎င််းမှာအြွဲွေ့လှိုက် 

တတငဆ်က်မှု (group presentation) မြစ်သည်။ တစ်  ှိြုံ ွေ့ရသာ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသည် အတန််းရရှ ွေ့တွင် 

ထွက်ပပီ်း တငဆ်က်မှု မမပြုံလုပ်ြူ်း ဲ ရသာရကကာင  ်စှိတ်လှုပ်ရှာ်းပပီ်းစှို်းရွ ွေ့ရနမည်မြစ်ရသာရကကာင  ်‘ကျွန် ပ်၏ 

ဇောတလ်မ်ိုးနငှို့ ်သင၏်ဇောတလ်မ်ိုး’ ကှို အ  င််း  င််းရမပာမပရစရသာနည််းသည် အရထာက်အပ  မြစ်ရစနှိငု်ပေါ 

လှိမ ်မည်။ 

 

၄၅ မှိနစ် 

 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်သငတ်န််းဆရာမ ာ်းအတွက် ရမပာဆှိုဆကဆ် ရရ်းဆှိုငရ်ာ အရည်အ  င််းမ ာ်း 

တှို်းတက်ရစရနအ်တွက် ရည်ရွယ်ပေါသည်။ 

 
ကာ်း  ပ်အရှင၊် မတ်ကာမှငတ် မ ာ်း၊ တှိပ်နငှ  ်ရရာငစ် ု ဲတ မ ာ်း 
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လှုပ်သဆောငမ်ှု ၁.၂ က  ယ်ပ  ငလ်ကခဏောပွငို့ခ်ျပ်လွှောမျောိုး 

လုပ်ငန််းစဥ် -  

ကှိုယ်ပှိုငလ်ကခဏာပွင  ် ပ်လွှာလှုပ်ရဆာငမ်ှုသည် သငတ်န််းဆရာနငှ  ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအ  င််း  င််းနက်နဲစွာ 

ပှိုမှိုနာ်းလည်နှိငုရ်န် အရထာက်အကူမြစ်ပေါလှိမ ်မည်။ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသည် ရအာက်တွငပ်ေါရသာအ  က် 

မ ာ်းကဲ သှို   ၎င််းတှို  ၏ ဘဝဇာတ်လမ််းမ ာ်းကှို မျှရဝရပ်းနှိငုပ်ေါသည် -  

● ငယ်ဘဝအရကကာင််း၊ ရက ာင််းရနဘဝ၊ ကှိုယ်ပှိုငစ်ှိတ်ကူ်းအှိမ်မက်၊ ရည်မှန််း  က်မ ာ်း။ 

● သငတ်န််းမှာပေါဝငတ်က်ရရာက်ရမ င််း၏ အရကကာင််းရင််း။ 

● မည်သည ်အတွက်ရကကာင  ်သူတှို  သည်ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်မ င််း၊ သဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုင် 

ရာထှိန််းသှိမ််းကာကွယ်မ င််းနငှ  ်က ာ်း/မတန််းတူရရ်းကှိစစရပ်မ ာ်းတွင ်စှိတ်ဝငစ်ာ်းရသ နည််း။ 

● သငတ်န််းသာ်းတှို  အရနမြင  ်၎င််းတှို  ရပ်ရွာရေသအြွဲွေ့အစည််းအတွင််းမြစ်ရပေါ်ရနရသာ ပဋှိပကခမ ာ်း 

အရပေါ်လည််းရကာင််း၊ တမ ာ်းအြွဲွေ့အစည််းအတွင််းမှ ပဋှိပကခမ ာ်းအရပေါ်လည််းရကာင််း၊ စွမ််းအာ်း 

ကကီ်းရသာအြွဲွေ့အစည််းနငှ  ်အာ်းနည််းရသာအြွဲွေ့အစည််းအကကာ်းရှှိပဋှိပကခမ ာ်းအရပေါ်လည််းရကာင််း၊ 

ပပီ်းရနာက် မတူကွဲမပာ်းရသာ်းတှိုင််းရင််းလူမ ှိြုံ်းစုနှင ် နှိငု်င မ ာ်းအကကာ်းရှှိပဋှိပကခမ ာ်းအရပေါ်လည််း 

ရကာင််းစသည်တှို  ကှို မည်သှို  မည်ပ ုရှုမမငန်ှိငုရ်ကကာင််း၊ 

ပပီ်းရနာက် -  

 

မှိနစ် ၆၀  

 
သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်သငတ်န််းဆရာမ ာ်းအကကာ်းတွင ်နာ်းလည်မှုမ ာ်းတည်ရဆာက်ရန။်  

 
ကာ်း  ပ်အရှင၊် A4 စာရွက်မ ာ်း၊ မတ်ကာမ ာ်း၊ တှိပ်နငှ  ်ရရာငစ် ု ဲတ မ ာ်း။   

 

ဤလှုပ်ထ ာငခ် က်အ  ု်းြသတ်ခငတ်ွင ်သငတ်န််း  ာြှ သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းအာ်း 

ထြ်းခွန််းထြ်းနိငု ်န ်သို ံ့ြဟုတ် သငခ်န််းစာ်း၏ထခါင််းစဥ်နငှံ့ပ်တ်သက်ထသာ 

အထ ကာင််းအ ာြ ာ်းကုိထ ွ်းထန်ွးနိငု ်နအ်တွက် အခ ိနထ်ပ်းသငံ့ပ်ါသည်။ ငပ ်းထနာက် သငတ်န််း  ာြှ 

ထ ွ်းထန်ွးခ က်ြ ာ်းကိုအက ဥ််းခ  ြု်းငပ ်း ထနာက် ပ်လှုပ်ထ ာငခ် က်အသစ်ကို  က်လက်လုပ် 

ထ ာငသွ်ာ်း န။် 
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၁) သင်တန််းမ ာ်းအာ်း သူတှို  အတွက်အဓှိပပေါယ်ရှှိရသာ (သှို  ) အရရ်းပေါရသာအရာတစ် ုအရကကာင််း 

ကှိုရမ်းပေါ။  

၂) သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  စက်ဝှိုင််းပ ုဆွဲ ှိုင််းပပီ်း ထှိုအထဲတွင်သူတှို  ၏နာမည်မ ာ်းကှိုရရ်းပေါ (သှို  ) 

ပန််းပွင ်ပ ု တစ် ုရရ်းဆွဲ ှိုင်ပပီ်း ၎င််းအထဲတွင်သူတှို  ၏နာမည်မ ာ်းရရ်း ှိုင််းပေါ။ ထှို  ရနာက်သင်တန််း 

သာ်းတှို  အာ်း သူတှို  ၏ကှိုယ်ပှိုင ်လကခဏာမ ာ်းထဲမှ မည်သည ်အပှိုင််းကအရရ်းကကီ်းဆ ု်းမြစ်သည်ကှို 

စဥ် ်း စ ာ ်း ှို င် ်း ပပီ ်း ၊  ၎င် ်းတှို  ကှို  ရရ ်းဆွဲထာ ်းရသာ  ပန် ်း ပွ င ်၏  ပွ င ်   ပ်လွှ ာမ  ာ ်းထဲတွ င်  

ရရ်းမှတ်ထာ်း ှိုင််းပေါ။  

၃) သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အြွဲ ွေ့သာ်းမ ာ်းအတွက် တင်ဆက်မှုမပြုံလုပ်ရန်ြှိတ်ရ ေါ် ပပီ်း၊ ၎င််းတှို  ၏ 

ကှိုယ်ပှိုငလ်ကခဏာမှ ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းရသာ သွငမ်ပငမ် ာ်းကှို ရှင််းမပ ှိုင််းပေါ။  

လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၁.၃ - ပဋ ပကခအက  ငိ်ုးအခက်မျောိုး 

လုပ်ငန််းစဥ် -  

ကှိုယ်ပှိုင်လကခဏာပွင ်  ပ်လွှာလှုပ်ရဆာင်မှု ပပီ်းရသာအ ေါ  သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏  အရရ်းကကီ်းရသာ  

အရကကာင််းတစ်  ှိြုံ ွေ့ကှို ရရှှိနှိုင်ပေါလှိမ ်မည်။ သူတှို  အရကကာင််းမ ာ်းသည် ပုဂ္ှိြုံလ်ရရ်းဆှိုင်ရာ ပဋှိပကခမ ာ်း၊ 

လူမ ှိြုံ်းရရ်းပဋှိပကခမ ာ်းနှင ် တစ်မ ာ်းပဋှိပကခပ ုစ မ ာ်းနှင ် ဆက်န ွှယ်နှိုင်ရသာရကကာင ် ထှိုပဋှိပကခမ ာ်းကှို 

ရဝြန်ဆန််းစစ်နှိုင်ရန်နှင ် မြစ်ရပေါ်ရသည ် အရကကာင််းရင််းမ ာ်းကှို သှိနှိုင်ြှို  ရန်အတွက် ပဋှိပကခအကှိုင််း 

အ က်မ ာ်း လှိုအပ်ပေါသည်။  

 

၂ နာရ ီ

 

မတူကွဲမပာ်းရသာ ပဋှိပကခမ ာ်းကှို ဆန််းစစ်ရလ လာရနန်ငှ  ်ပဋှိပကခမြစ်ရပေါ်လာရသည ်အရကကာင််း 

ရင််းနာ်းလည်ရန။်  

 
ကာ်း  ပ်အရှင၊် ကေမ်ပာ်းစကက   (ရရာငစ် ု)၊ မက်ကာမှငတ် ၊ တှိပ်နငှ  ်ရရာငစ် ု ဲတ ။ 

 

ဤအ န််းသည် ရနာက်လာမည ်အ န််းနငှ မ်ည်သှို  မည်ပ ုပတ်သက် ဆက်န ွှယ်ရနရကကာင််းကှို ေအီ န််း 

ပပီ်းဆ ု်း  ှိနတ်ွင ်သငတ်န််းဆရာမှရှင််းမပပေါရန။် ကျွန်ပ်ုတှို  ကှိုယ်တှိုင၊် ကျွန်ပ်ုတှို  ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််း၊ 

ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ပတ်ဝန််းက ငန်ငှ တ်ည်ရှှိထာ်းရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းမ ာ်းကှို နာ်းလည်သရဘာမ င််းမြင  ်ပငှိမ််း  မ််းရရ်း 

တည်ရဆာက်ရရ်းတွငပ်ေါဝငန်ှိငုပ်ေါသည်။  
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၁) သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  သူတှို  ဘဝအရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းထဲမှရတွွေ့ ကက ြုံ/မမင်ရတွွေ့  ဲ ရရသာကွဲမပာ်း 

မ ာ်းနာ်းသည ်  ပဋှိပကခပ ုစ မ ာ်းအရကကာင််းကှိုစဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါ။  

၂) ပှိုစတာအကကီ်းရပေါ်တွင် သစ်ကှိုင််းမ ာ်းနှင ် အမမစ်မ ာ်းကှိုရရ်းဆွဲပေါ။  သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  

ပဋှိပကခ၏အဓှိပပေါယ်ကှိုစဥ််းစာ်း ှိုင််းပပီ်း၊ အရမြမ ာ်းကှိုဆွဲထာ်းရသာအကှိုင််းအ က်မ ာ်းတွင် ရရ်း 

မှတ် ှိုင််းပေါ။ ပပီ်းရနာက်သူတှို  အာ်း ပဋှိပကခမ ာ်းမြစ်ရပေါ်ရမ င််း၏ အရကကာင််းရင််းမ ာ်းကှိုစဥ််းစာ်း 

 ှို ှိုင််းပပီ်း၊ အရမြမ ာ်းကှိုဆွထဲာ်းရသာ အမမစ်မ ာ်းရပေါ်တွင ်ရရ်းမှတ် ှိုင််းပေါ။  

၃) ပပီ်းလျှင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အကှိုင််းအ က်မ ာ်းကကာ်း၊ အမမစ်မ ာ်းကကာ်း၊ အကှိုင််းအ က်နငှ ် 

အမမစ်မ ာ်း အကကာ်းစသည ်ဆက်န ွှယ်မှုမ ာ်းကှို ရှာရြွကကည ် ှိုင််းပေါ။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည်ရရ်း 

မှတ်ထာ်းရသာစကာ်းလ ု်းမ ာ်း တစ် ု  င််းစီရှာရြွပပီ်း ဆက်န ွှယ်မှုမ ာ်းရတွွေ့ ရှှိပေါ ၎င််းစကာ်းလ ု်း 

မ ာ်းအကကာ်းဆက်န ွှယ်မှုအတွက်မ ဥ််းရကကာင််းဆွဲ ှိုင််းပပီ်း၊ ပတ်သက်ဆက်န ွှယ်ရမ င််းအရကကာင််း 

ရင််းမ ာ်းကှိုရှင််းမပ ှိုင််းပေါရစ။  

၄) မပဿနာမ ာ်း၏အရကကာင််းရင််းမ ာ်းမြစ်သည ် အမမစ်မ ာ်းကှို ကှိုငတ်ွယ်ရမြရှင််းမှုမ ာ်းမမပြုံ လုပ်လျှင ်

အကှို င် ်းအ က်မ  ာ ်းကှိုသာလ ျှင် မြတ်ရတာက်ရ ု လု ပ် မ င် ်းသည်  မပဿနာြ  ာ ်း ထ နာက်  

တစ်ြနမ်ပနလ်ည် ရပေါ်ရပေါက်လာတတ်သည ် အရကကာင််းကှို အရလ်းအနက်ရမပာဆှိုရဆွ်းရန်ွးပပီ်းမှ 

လှုပ်ရဆာငမ်ှု ရလ က င  ်န််းကှို အဆ ု်းသတ်လှိုက်ပေါ။ 

သငတ်န််း  ှိနပ်ပီ်းဆ ု်းသည ်အ ေါ သငတ်န််းဆရာသည် “ပင မ်ိုးချမ်ိုးသရိုးတည်သဆောက်ဖခငိ်ုး” (peacebuilding) 

နှ င ်  “ပ ဋ ပ ကခ အသွ င် သ ဖပ ော င် ိုး လွဲ ဖခ င် ိုး ” (conflict transformation) စက ာ ်း မ  ာ ်း အ တွ က်  

အဓှိပပေါယ်ြွင ဆ်ှို  က်မ ာ်းကှိ ုအက ဥ််း   ြုံ်းရပ်းရပေါမည်။  

ပင မ်ိုးချမ်ိုးသရိုးဆ  သည်မှောအဘယန်ည်ိုး? 

ပငှိမ််း  မ််းရရ်းဆှိုသည်မှာ အကကမ််းြက်မှုမှန်သမျှ ကင််းမဲ မ င််း/ရလျှာ   မ င််းကှိုဆှိုလှိုပေါသည်။ ထှို  ရကကာင ် 

ပငှိ မ် ်း   မ် ်း  ရရ ်း နှင ်  အကကမ် ်းမြက်ရရ ်းတှို  သည်  အကကမ် ်းြ က်မှု နှင ်  ပဋှိပကခ မြ စ် စဥ် မ  ာ ်း  နှင ်  

ဆက်စပ်ယှက်န ွှယ်ရနပေါသည်။ (Galtung 2000) 

ငငြ်ိ်းခ ြ််းမခင််းလုိ ံ့ ို ာတွင ်မခာ်းနာ်းငပ ်းအစပ်အဟပ်တညံ့်ထသာ အ ာနစ်ှြ ိြု်းပါဝငင်ပ ်း၊ ၎င််းတုိ ံ့ြှာ အမပြုသထဘာ 

ထ ာငထ်သာငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်းနငှံ့ ်အပ က်သထဘာထ ာငထ်သာငငြ်ိ်းခ ြ််း ထ ်းတုိ ံ့မြစ်ပါသည်။ 

အပ က်သရဘာရဆာင်ရသာပငှိမ််း  မ််းရရ်းဆှိုသည်မှာ အကကမ််းြက်မှုမရှှိရသာ ပငှိမ််း  မ််းရရ်းမြစ် ပေါသည်။ 

အ မပ ြုံ သ ရ ဘ ာ ရ ဆ ာ င် ရ သ ာ ပငှိ မ် ်း   မ် ်း ရ ရ ်း ဆှို သ ည် မှ ာ  ဆက် ဆ ရ ရ ်း မ  ာ ်း ကှို မပ န် လည်  

ရကာင် ်း မွန်ရအာင်ထူရထာင် မ င််း ၊  လူထုတစ် ုလ ု ်း၏  လှိုအပ်  က်ကှို မြည ် စွ မ် ်းနှိုင်ရသာ  လူမှုရရ်း  
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စနစ်မ ာ ်းကှိုြန်တီ ်း မ င််းနှင ်  ပဋှိပကခအတွက်  အမပြုံသရဘာရဆာင်ရသာ  ရမပလည်ရအာင်ရ မြရှင် ်း  

နည််းမ ာ်းစသည်တှို  မြစ်ပေါသည်။ ပငှိမ််း  မ််းရရ်းဆှိုသည်မှာ အကကမ််းြက်မှု လ ု်းဝဆှိတ်ပငှိမ််းသည်ကှို မဆှိုလှိုပေါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Participate 

ပ ု ၁.၁ အပ က်သထဘာ နငှံ့ ်အမပြုသထဘာထ ာငထ်သာငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်း 

 

 

အမပြုသခဘာခဆာငခ်သာငငှိြ််း  ြ််းခရ်းဆှိိုသည်

ြှာ  

မပည်လ  ုြ ာ်းြှလ ုမခ ြုငပ ်းတန််းတ ည ြှုနငှံ့ ်

လတွ်လပ်ြှုခ စာ်း ငပ ်း၊ 

၎င််းတို ံ့ထ ွ်းခ ယ်တငထ်မြ ာက်ထသာအစုိ်း က 

၎င််းတို ံ့အသ ကိုထသခ ာစွာနာ်း ထ ာငမ်ခင််းနငှံ့ ်

၎င််းတို ံ့၏ထကာင််းြွန ်

ထသာဘဝအတကွ်လိအုပ်ထသာအ ာြ ာ်း ရှနိိငုမ်ခ

င််းကို ုိ လိုပါသည်။ 

အပ က်သခဘာခဆာငခ်သာငငှိြ််း  ြ််းခရ်းဆှိိုသည်

ြှာ 

ပဋပိကခြရှိမခင််းပငမ်ြစ်သည်။   ိုလို သည်ြှာ 

စစ်အသ ုစ ိတ်ြ ာ်းရှိမခင််း၊ လ သတ်ြှုြ ာ်း၊ 

လက်နက်လက်ဝယ် ရှိြှုစသည်တို ံ့မြငံ့တ်ိုင််း 

တာပါသည်။ 

ဤအခ က်ြ ာ်းအထ အတွက်နည််းပါ်းထနလ င ်

ငငြိ််းခ ြ််းထ ခ ိနမ်ြငံ့သ်ည်ဟု ုိနိငုပ်ါသည်။ 

 “အပစ်အခတ် ပ်စွဲထ ်းသည် အပ က်သထဘာထ ာင်ထသာ ငငိ ြ် ်းခ  ြ် ်းထ ်း၏ ဥပြာတစ်ခု မြစ်ပါသည်။ 

အမပြုသထဘာထ ာငထ်သာ ငငိြ််းခ ြ််းထ ်းသည် လ ြှုတ ာ်းြ တြှုနငှံ့် တန််းတ ည ြှုရှိြှုတို ံ့တည် ရှိမခင််းနငှံ့် စနစ်တက  

ြန်တ ်းတည်ထ ာက် ာ်းထသာ သို ံ့ြဟုတ် သွယ်ဝုိက်က ထသာ အ ကြ််းြက်ြှုြ ာ်း ိတ်သုဥ််းမခင််း ကို ုိလိုပါသည်။ 

 ုိလိုသည်ြှာ သဟဇာတမြစ်ထသာ လ ြှုပတ်ဝန််းက ငန်ငှံ့ ်ထပါင််းစည််းြှုရှိထသာလ ံ့အြွွဲွံ့အစည််းစသညံ့် လကခဏြ ာ်းကို 

ထြာ်ထ ာင ်ာ်းမခင််းကို ုိပါသည်။” (Galtung, 1964) 

 

ထအာကတ်ငွထ်ပ်း ာ်းထသာ လငံ့ခ််ြ ာ်းြှ ငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်းအထ ကာင််းကို ရှာထြွထလံ့လာနိငုပ်ါသည် - 

'ငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်း ုိတာ ဘာလွဲ' အထ ကာင််းကို ထနာက ်ပ် ထလံ့လာ ကညံ့်ပါ- https://askinglot.com/what-is-the-

difference-between-positive-peace-and-negative-peace 

 

သငတ်န််း  ာြ ာ်းသည် သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းအာ်း 'အမပြုသထဘာနငှံ့ ်အ ုိ်းမြငင်ငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်း' အထ ကာင််း 

ဗ ဒ ယုိြ ာ်းကိလုည််း မပသနိငုသ်ည်။ ကာတွန််း Ed ၏ 'အနတုလ်ကခဏာနငှံ့ ်အမပြုသထဘာထ ာငထ်သာ ငငြ်ိ်းခ ြ််းထ ်း' 

ဗ ဒ ယုိြ ာ်း ွဲြှ တစ်ခုမြစ်သည်။ https://youtu.be/x76-Qn0NsuY 

https://app.participate.com/discussions/israel-how-do-people-build-peaceful-communities/9ca46e0e-048e-49dd-b119-4d0a8654cadc
https://askinglot.com/what-is-the-difference-between-positive-peace-and-negative-peace
https://askinglot.com/what-is-the-difference-between-positive-peace-and-negative-peace
https://youtu.be/x76-Qn0NsuY
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ပင မ်ိုးချမ်ိုးသရိုးတည်ွေးသဆောကဖ်ခငိ်ုးဆ  သည်မှော အဘယန်ည်ိုး? 

ပငှိမ််းရရ်းတည်ရဆာက်မ င််းဆှိုငရ်ာလှုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်းထဲတွင် ကျွန်ပ်ုတှို  ဘဝအရည်အရသွ်းပှိုမှိုရကာင််းမွန် 

တှို်းတက်ရနအ်တွက် ရည်ရွယ်ပေါသည်။ ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်မ င််းသည် လူထုအာ်းအကကမ််းြက်မ င််းမှ 

က ာ ကွ ယ် မ င် ်း ၊  ရ လ  ာ   မ င် ်း ၊  အ သွ င် ရ မပ ာ င် ်း လဲ မ င် ်း နှ င ်  အကူ အ ညီ ရ ပ ်း နှို င် ပပီ ်း  

မပန်လည်နာလန်ထလာရစနှိုင်ပေါသည်။  ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်မ င််းသည် လူမှုအြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််း 

လှိုအပ်  က်မ ာ ်းနှင ် လူ  အ ွင ်အရရ်းမ ာ ်းကှိုစဥ်ဆက်မမပတ်  တက်ကကစွာြန်တီ ်းနှိုင် စွ မ် ်းရှှိပ ေါသည်။ 

ပငှိ မ် ်း  မ် ်းရရ ်းတည်ရဆာက် မ င် ်းသည်  အစှို ်းရအြွဲ ွေ့အစည် ်းမ  ာ ်း ၊  ဘာသာရရ်းအြွဲ ွေ့အစည် ်းမ  ာ ်း ၊ 

လူမှုအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း ၊  ရှို ်းရာအစဥ်အလာ  ရ ေါင််းရဆာင်မ ာ်းနှင ် အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း ၊  မီေီယာမ ာ်းနှင ်  

စီ ်း ပွာ ်းရရ်းအြွဲ ွေ့အစည် ်းမ ာ ်းစသည ်ကွဲ မပာ ်း မ ာ ်းနာ်း  သည ်ဇာတ်ရဆာင်မ  ာ်းတွင်  တာဝန်ရှှိပ ေါသည်။ 

ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်ရရ်းသည်  လူ  အြွဲ ွေ့အစည််း၏ အဆင ်တှိုင််းတွင် တည်ရှှိရနပပီ်း၊ ပညာရရ်းနှင ် 

အစှို ်းရထာက်တှိုင်မ ာ်း ၊  စာသင်ရက ာင််းမ ာ်းနှင ် စီ်းပွာ်းရရ်းလုပ်ငန််းမ ာ်းအတွင််း ၊  ပမှိ ြုံ ွေ့နယ်တှိုင််းနှင ်  

ရက ်း ရွ ာတှို င် ်းရှှိ  လူထုစင်တာမ ာ ်းစသည ်ရနရာမ  ာ ်းတွင်လည် ်း  တည်ရှှိ ပ ေါသည်။  ပငှိ မ် ်း  မ် ်းရရ ်း  

တည် ရဆာက် မ င် ်းသည်  တန်ြှို ်းအ စု  အြွဲ ွေ့တ စ်  ု မြ စ် ပပီ ်း ၊  ဆက်န ွှယ် မှု  ဆှို င် ရ ာအရည်အ  င် ်း ၊ 

စီစစ်ရဝြနပ်ှိုင််းမ ာ်းမှုမူရဘာငန်ငှ  ်လူမှုရရ်းမြစ်စဥ်မ ာ်း မြစ်ပေါသည်။ 

ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်မ င််းသည်  လက်ရတွ ွေ့တွင် လူမ ာ်းအာ်းရမပာဆှိုရဆွ်းရနွ်းရန်  အာ်းရပ်းပပီ်း ၊ 

ဆက်ဆ ရရ်းမ ာ်း မပန်လည်တည်ရဆာက်မ င််းနငှ  ်အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းမပန်လည်တည်ရဆာက်မ င််းပငမ်ြစ်သည်။ 

၎င််းသည်မ တူညီရသာလူအုပ်စုမ ာ်းကှို အတူတကွရပေါင််းစည််းပပီ်း မပဿနာမ ာ်းကှို ရဆွ်းရန်ွးအရမြရှာမ င််း နငှ  ်

တမ ာ်းသူမ ာ်း၏ရှုရတာင ်မ ာ်းအရပေါ် နာ်းလည်လက်   ြှို  ကကှိြုံ်းစာ်းရာတွင် ကူညီရထာက်ပ  ရပ်းပေါသည်။ 

ပငှိမ််း  မ််းရရ်းကှို သမာ်းရှို ်းက ပ ုစ မ ာ်းကှို ရှို က်  ှိ ြုံ်းမ င််းနှင ် ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းသည ် အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းစည််း  

လ ု်းညီညွတ်မှုတည်ရဆာက်ကာ လက်တွဲအလုပ်လုပ်နှိငု်  ှိန်တွင် တည်ရဆာက်နှိငု်သည်။ ယရန  အ  ှိန် တွင် 

ပဋှိပကခနှင ် အကကမ််းြက်မှုသည်  လူတှိုင််းအရပေါ်သက်ရရာက်သည်ကှိုရတွ ွေ့ နှိုင်ပေါသည်။  ပဋှိပကခသည်  

ရပ်ရွာလူမှုအြွဲွေ့ အစည််းြွ ွေ့ ပြှိြုံ်း တှို်းတက်ရရ်းအတွက် အ န  ်အတာ်းမြစ်ပပီ်း အထူ်းသမြင ်ရက ်းလက်ရေသမှ 

လူထုမ ာ်းကှို က န််းမာရရ်းဝန်ရဆာင်မှုနငှ ် တမ ာ်းလှိုအပ်  က်မ ာ်းရရှှိနှိငု်မည ် အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းကှို  န  ်တာ်း 

နှိုင်ပေါသည်။ ပဋှိပကခမ ာ်းဆက်တှိုက်မြစ်ပွာ်းရသာရေသမ ာ်းတွင် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် သူတှို  အ ွင ်အရရ်း 

မ ာ်းရကာင််းစွာမကာကွယ်နှိငု်မ င််း၊ ကရလ်းသူငယ်မ ာ်း ရက ာင််းမရနရမ င််း၊  ှိုင်မာစွာအမမစ်တွယ်ရနသည ် 

လာဘ်ရပ်းလာဘ်ယူမှု၊ ည  ြ င််းစွာတည် ရဆာက်ထာ်းရသာ ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်းစီမ ကှိန််းမ ာ်းသည် ရေသ၏လယ်ယာ 

ရမမမ ာ်း၊ ရတာင်တန််းမ ာ်းနငှ  ်မမစ်ရ  ာင််းမ ာ်းြ က်စီ်းမ င််းမ ာ်းရပေါ်တတ်ပပီ်း ဆင််းရဲမဲွရတမှုသည် ရပ်ရွာလူမှု 

အြွဲ ွေ့အစည််းနှင ် နှိုင်င တစ်နှိုင်င အကကာ်း၊ ရပ်ရွာရေသတစ် ုအတွင််းနှင ် နှိုင်င တစ် ုအတွင််း မပဿနာမ ာ်းစွာ 



 

   

                  

 

 

42 
 

ပှိုမှိုမြစ် ရပေါ်ရစပေါသည်။ ယရန  ရ တ်တွင် ကျွန်ပ်ုတှို  ရတွွေ့ ကက ြုံရနရရသာ ကှိစစရပ်မ ာ်းစွာထဲတွင် အပစ်ပယ်   

ရရသာလူစုမ ာ်းအတွက် ၎င််းတှို  ကှိုယ်ကှိုနှင ် အသ မ ာ်းကှိုရြာ်မပနှိငု်ရအာင်အာ်းရပ်းအာ်းရမမြှာက်မပြုံရာတွင် 

မပဇာတ်ရုပ်ရှငြ်ှိုရမ်မ ာ်းတွင် အြှိနှှိပ်   လူတန််းစာ်းမ ာ်းအရကကာင််းကှို တငဆ်က်မပသမ င််းနငှ  ်တမ ာ်းမီေယီာ 

မ ာ်းမြစ်သည ် အထူ်းသမြင ် ဆှိုရှယ်မီေီယာမ ာ်းမှတဆင ် အ  င််း  င််းပှိုမှိုနာ်းလည်ရအာင် ကူညီရထာက်မ 

မ င််းမြင ပ်ငှိမ််း  မ််းရရ်းကှိုတည်ရဆာက်ကကပေါသည်။ 

ပဋ ပကခအသငွသ်ဖပောငိ်ုးဖခငိ်ုးဆ  သည်မှော အဘယန်ည်ိုး? 

ပဋှိပကခအသွင်ရမပာင််းမ င််းဆှိုသည် သှိသာထင်ရှာ်းရသာရမပာင််းလဲမ င််းတစ် ုမြစ်ပပီ်း၊  ထ ု်းစ အာ်းမြင ်ပှိုမှို 

ရကာင််းမွန်ရသာ  ရမပာင််းလဲမှုတစ် ုမြစ်သည်။  ဆှိုလှိုသည်မှာပဋှိပကခတစ်ရပ်ကှို  အ ွင ်အရရ်းတစ်ရပ် 

အမြစ်အသ ု်း  ပပီ်း အမပြုံသရဘာရဆာင်ရသာ လူမှုရရ်း၊ ရှို ်းရာယဥ်ရက ်းမှုနငှ ် နှိငု်င ရရ်းမပြုံမပင်ရမပာင််းလဲမှုစ 

သည ်ဆက်ဆ မ ာ်းအမြစ်သှို   အသွငရ်မပာင််းလာရအာင ်အသ ု်း  ရနမ်ြစ်သည်။ ပဋှိပကခအသွငရ်မပာင််းမ င််းတွင် 

ပဋှိပကခတစ်ရပ်အာ်း  လူ  အြွဲ ွေ့အစည် ်းတစ်ရပ်၏  အစှိတ်အပှို င် ်းတစ် ု  အမြစ်လက်  ထာ်းပ ေါသည် ။ 

ပဋှိပကခအသွင်ရမပာင််းမ င််းသည် ပဋှိပကခတစ်ရပ်သည် အမပြုံသရဘာရဆာင်ရသာ မပြုံမပင်ရမပာင််းလဲမှုနှင ် 

တည်တ   ှိုငပ်မဲရသာပငှိမ််း  မ််းရရ်းသှို  ဦ်းရဆာငသွ်ာ်းရစနှိငုပ်ေါသည်။ ပဋှိပကခကင််းမဲ ပေါက တစ်စ ုတစ်ရာ အတွက် 

ရမပာင််းလဲမှုလ ု်းဝမြစ်ရပေါ်လာမည်မ ုတ်ပေါ။ ဥပမာအာ်းမြင  ်တစ်စ ုတစ်ရယာက်က သင် အာ်း အလုပ် ွငတ်ွင် 

အပမဲတမ် ်းေုကခအ ရနှာင ်အယှက်ရပ်း ပပီ ်း ၊  သင်သည်  သင ်အထက်လူ ကကီ ်းကှို မြ စ်ရစ ၊  မှိသာ ်း စု နှင ်  

သူငယ်  င် ်း မ  ာ ်းကှို မြ စ်ရစမရ မပာ မပ  မတှို င်ပင်ဘဲရနပ ေါက  သှိသာထင်ရှ ာ ်း ပပီ ်း  ပွ င ်လင် ်းသည်  

ပဋှိပကခရှှိမည်မ ုတ်ပေါ။ ေေါရပမဲ အရမ အရနကရကာင််းရနပေါသလာ်း? သင ်ကှို အရနှာင ်အယှက်ရပ်းတဲ  

သူနာ်းမှာရနရနရတာ စှိတ်  မ််းသာတယ်လှို  သင်  စာ်းရပေါသလာ်း? သင ်ပတ်ဝန််းက င်မှာရရာ လ ုမ  ြုံတယ်လှို   

သင ် စာ်းရပေါသလာ်း? တကယ်ရတာ လ ု်းဝ အဆငရ်မပမရနပေါ။ အကယ်၍မပဿနာကှို သငက်အမပြုံ သရဘာ 

ရဆာငရ်သာနည််းမြင  ်ရြာ်ထုတ်တငမ်ပပေါက အရမ အရနပှိုရကာင််းလာရအာင ်သငလ်ုပ်ရဆာငန်ှိငု ်ပေါသည်။  

ဘဝဇောတ်သကကောင်ိုးမျောိုး  မျှသဝခ စောိုးဖခင်ိုးဖြငို့် ပင မ်ိုးချမ်ိုးသရိုးက  တ  ိုး ဖမြှငို့်သအောင်သဆောင်ရွက်န  င်သညို့်  

အသရိုးပါသညို့် နည်ိုးလမ်ိုးဖြစ်သည်။ 

ဤလှုပ်ရဆာင်မှုအတွက် သင်တန််းဆရာမှ “ကွန် ှိန််း ထခေါ် “ကျွန််းတစ်ထ ာင်ငြိြုွံ့” ြှ မှိန််းကရလ်းငယ် 

ဇာတ်လမ််းကှို စာရစာင်အမြစ် ရကာ်ပီကူ်းယူပပီ်း သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းရဝငရှပ်းပေါရန်။ ရပ်းထာ်းရသာ 

ဇာတ်လမ််းကှို သင်တန််းသာ်းမ ာ်းြတ်ရှု ပပီ်းလျှင် အြွဲ ွေ့ ကကီ်းတစ် ုြွဲ ွေ့ ပပီ်း ရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်းမြင ် ရဆွ်း 

ရန်ွးမှုစတငပ်ေါ။ 
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● နနွ််း၏ဘဝတွင ် စာ်းရရသာ မည်သည ်ပဋှိပကခပ ုစ မ ှိြုံ်းကှိုရတွွေ့ ကက ြုံ  စာ်း ဲ ရသနည််း။ 

● နနွ််းသည် သူမ၏ဘဝအရမ အရနကှိုမည်သှို  မည်ပ ုရမပာင််းလဲ ဲ သနည််း။  

● ပငှိ မ် ်း  မ် ်းရရ်းတည်ရဆာင် မ င််းသည်  သူမရနထှိုင်သည ်ရပ် ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းနှင ်  

နှိငုင် အတွက် မည်မျှအရရ်းကကီ်း သနည််း? 

 ဥပမာ (၁) ကွန ်ှိန််း ရ ေါ် “ကျွန််းတစ်ရထာငပ်မှိြုံွေ့”မှ မှိန််းကရလ်းငယ်တစ်ရယာက်1 

တစ်ရန  မှာ ရှင ်အှိမ်နဲ   ရှင်  စ်တဲ ဇာတှိရမမကရနြယ် ွာရမည်လှို   ရှင်စှိတ်ကူ်းယဥ်ကကည ်လှိုက်ရပေါ  ။ 

ရွာသာ်းရတွ သူတှို  ရဲ   ဇာတှိရမမကှိုစွန   ်ွာရသည ် အရကကာင််းရင််းကှိုလည််းမသှိရဘူ်းရှင ။် “ရွာမှ ၃ ရက်မှ ၇ 

ရက်အတွင််းထွက်မသွာ်းပေါက အသတ်  ရမည်”ဆှိုတဲ  မမန်မာစစ်သာ်းရတွရဲ   အမှိန  ်ကှိုသာကကာ်းရတာပေါ။ 

ေအီမြစ်အပ က်ရတွက လွန ်ဲ တဲ အနစ်ှ ၂၀ ရက ာ် ၁၉၉၆-၁၉၉၈  ုနစ်ှအတွင််း က မကက ြုံရတွွေ့  ဲ ရတဲ  အမြစ် 

အပ က်ရတွပေါရှင ်။ အဲ ေေါရတွက မမန်မာမပည်ရဲ  ရှမ််းမပည်နယ်ရတာင် ပှိုင််းမှာမြစ် ဲ တာရတွပေါ။ က မရဲ   

ဇာတှိရွာမြစ်တဲ  “က ှိြုံင််း မ််း” ရွာက ကွန ်ှိန််းပမှိြုံ ွေ့နယ်ထဲမှာရှှိပပီ်းရတာ  အတင််းအဓမမြှိအာ်းရပ်း  ရပပီ်းရရွှွေ့ 

ရမပာင ်း်း ှိုင််းတဲ ရွာရတွထဲမှာ တစ်ရွာအပေါအဝငမ်ြစ်ပေါတယ်ရှင ။်  

က မနာမည်ကရတာ  နနွ််း လှို  ရ ေါ်ပေါတယ်ရှင ။် က မက ကွန ်ှိန််းပမှိြုံွေ့နယ်ထဲမှာရှှိတဲ  လှပတဲ ရက ်းရွာတစ်ရွာ 

မှာရမွ်းြွာ်း ဲ ပေါတယ် (ကွန ်ှိန််းကှို ရှမ််းဘာသာစကာ်းမြစ်ပပီ်း ကျွန််းတစ်ရထာငပ်မှိြုံွေ့လှို  အဓှိပပေါယ်ရပေါတယ်)။ 

ကွန် ှိန််းပမှိြုံ ွေ့နယ်ကရတာ  မမန်မာနှိုင်င ၊ ရှမ််းမပည်နယ်ရဲ  ရတာင်ပှိုင််းမှာ တည်ရှှိပေါတယ်ရှင ်။ က မတှို  ပမှိြုံွေ့ 

နယ်ရလ်း ာ သာယာရအ်း  မ််းတဲ ရနရာမြစ် ဲ ပပီ်းရတာ  က မလှိုကရလ်းငယ် တစ်ရယာက်အတွက် 

လ ု မ  ြုံ မှု နဲ  အ နတ ရ ာ ယ် က င် ်း မှု  စ တ ာ ရ တွ အ တွ က်  ဂ ရု စှို က် စ ရ ာ မ လှို ဘဲ  

လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွာ်းလာလှုပ်ရှာ်းနှိုင် ဲ တဲ  ရနရာရလ်းတစ်ရနရာမြစ် ဲ ပေါတယ်။ က မအှိမ်ကရတာ  

ငေါ်းရတွအမ ှိြုံ်းစ ုလငတ်ဲ  နမ ်ပနမ်မစ်ရ  ာင််းရဲ   အန်ီး အနာ်းမှာတည်ရှှိပေါတယ်ရှင ။် နမ ်ပနမ်မစ်ကပမှိြုံွေ့ကှိုမြတ်ပပီ်း 

စီ်းဆင််းကာကျွန််းငယ်မ ာ်းစွာကှို ြန်တီ်းမြစ်ရပေါ်  ရစရစ ဲ ပေါတယ်။ အဲ ေအီတွက်ရကကာင ်မှို  လှို   ပမှိြုံ ွေ့နယ်ကှို 

က မတှို  က “ကွန”် ရ ေါ် (ကျွန််း) နငှ  ်“ ှိန”် ရ ေါ် (တစ်ရထာင)် ရ ေါ်ဆှိုရမ င််းမြစ်ပေါတယ်။ လွန ်ဲ တဲ  ၁၉၉၆-

၁၉၉၈   ု နှ စ်အတွ င် ်း  မမ န် မ ာ စ စ်တ ပ်ရတွက  က မတှို  ရွ ာ နဲ   တစ် မ ာ ်း ရွ ာ ရတွအပ ေါအဝင်  

ရေသ  ရွာသူ/သာ်းရတွကှိုပမှိြုံ ွေ့ရပေါ်ကှို အတင််းအဓမမရမပာင််းရရွှ ွေ့  ှိုင််း  ဲ ပေါတယ်ရှင ်။ “မင််းတှို  ရတွ ၃-၇ 

ရ က် အ တွ င် ်း  ရွ ာ က ရ န ထွ က် သွ ာ ်း ရ ပ ်း ရ မ ယ် ။  အ က ယ် လှို   ၇  ရ က် ပပီ ်း လှို   

မင််းတှို  ကှိုထပ်ရတွွေ့ရနရသ်းတယ်ဆှိုရင် ငေါတှို  ပစ်သတ်မှာရနာ်။ ဘာဘဲမြစ်မြစ်သတ်ပစ်မှာ” ဆှို ပပီ်း 

ရ မပ ာ သွ ာ ်း  ဲ တ ယ် ရှ င ် ။  လက် နက် ရတွ အ မပည ်  ကှို င ်ရ ဆ ာ င်ထ ာ ်းတဲ  စ စ်သ ာ ်း ရတွ က 

 

1 ဤဇာတ်လမ််းသည် WBAB အြွဲွေ့အစည််း၏စာရစာငထဲ်မှရှှိရသာ ဇာတ်လမ််းမ ာ်းထဲမှတစ် ုမြစ်ပေါသည်။ စာအုပ်ထဲတွင ်သငတ်န််းဆရာမ ာ်းနငှ  ်

စီစဥ်ပ  ပှို်းသူမ ာ်း အတွက် ၎င််းတှို  လုပ်ရဆာင ်ရသာလှုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်းအရပေါ်မူတည်ပပီ်း ရနာက်တမ ာ်းပ ုမပငဇ်ာတ်လမ််းမ ာ်းလည််းရှှိပေါသည်။ 

၎င််းစာအုပ်ကှို ရအာက်ပေါရပ်းထာ်းရသာ လင  ််တွငသ်ွာ်းရရာက်ရယူြတ်ရှုနှိငုပ်ေါသည်။ 

https://www.weavingbondsacrossborders.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Book_Where-the-Rivers-Meet_for-

Web.pdf 

https://www.weavingbondsacrossborders.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Book_Where-the-Rivers-Meet_for-Web.pdf
https://www.weavingbondsacrossborders.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Book_Where-the-Rivers-Meet_for-Web.pdf
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က မတှို  ကှိုသတင််းအ  က် အလက်ရတွနဲ   အရကကာင််းရင််းရတွကှိုမရမပာမပဘဲ က မတှို  ကှိုရွာကရန  

အတင််းအဓမမ ထွက် ှိုင််း ဲ တယ်ရှင ်။ ပပီ်းရတာ  က မတှို  ကှို ဘယ်ရနရာ သွာ်းရနသင ်လဲဆှိုတာလည််း 

မရမပာဘူ်းရှင ်။ အဲ အတွက်ရကကာင ် က မတှို  လည််း ဘယ်ရနရာမှာသွာ်းရနသင ်တယ်၊ ဘာရတွလုပ်  

သင ်လည််းဆှိုတာ  မရတွ်းတတ်ရတာ ဘဲ  တတ်နှိုင်သရလာက်  အမမန်ဆ ု ်းထွက်လာ ဲ ရတယ်ရှင ်။ 

ရွာသာ်းရတွရတာ်ရတာ်မ ာ်း ထှိုင််းနှိုင်င ဘက်ကှိုထွက် သွာ်းပပီ်း၊ က မတှို  ကရတာ  ပမှိြုံ ွေ့ရပေါ်တက် ဲ တယ်၊ 

တ  ှိြုံ ွေ့ ရွာသာ်းရတွရတာရတွထဲမှာဘဲ လျှှိြုံ ွေ့လျှှိ ြုံ ွေ့ ဝှက်ဝှက်ရန  ထှိုင် ဲ တယ်ရှင ်။ ရွာကရနထွက်သွာ်းြှို   

မငင််းဆနတဲ် ရွာသာ်းရတွကှိုရတာ  မမနမ်ာစစ်သာ်းရတွကသတ်လှိုက်က ်တယ်ရှင ။် အဲ အ  ှိနက်ာလကက မနဲ   

မှိသာ်းစုရတွအတွက်  အဆှို ်း ရွာ ်းဆ ု ်းအ  ှိန်ရတွရပေါ  ရှင ်။  အဲ အ  ှိန်တုန် ်းက  က မငယ်ရသ်းရပမဲ  

မြစ် ဲ တာရတွကှိ ုက မမရမ နှိငုပ်ေါဘူ်းရှင ။်  

ရနာက်ဆ ု်းမှာရတာ  မပည်သူလူထုအတွက် သာယာလှပပပီ်း ပငှိမ််း  မ််းတဲ ရထာင်ရပေါင််းမ ာ်းစွာရသာ  

ကျွန််းငယ်ရလ်းမ ာ်းမြင  ်မပည ်နကှ်ရနတဲ  ရေသရလ်း ာ မမနမ်ာစစ်သာ်းရတွလ ု်းဝြ က်ဆီ်းပစ်လှိုပေါတယ်။ 

ရွာသာ်းရတွရဲ   သူတှို  ရဲ  သာယာရပ ာ်ရွှငတဲ်  ဘဝရဲ  အမှတ်တရနဲ   သူတှို  ရတွရဲ  အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းလုပ် 

ငန််းမှရမျှာ်လင  ် က်ရတွ ာ အတင််းအဓမမရရွှွေ့ရမပာင််း ှိုင််းတဲ  ြှိအာ်းရအာက်မှာ ပ က်စီ်းဆ ု်းရှု  ်း ဲ ရပေါတယ်။ 

စစ်တပ်ဘက်က သ လွင်မမစ်ရကကာင််းတစ်ရလျှာက် ရရကာတာ/ဆည်ရတွ ရဆာက်မဲ အစီအစဥ်တစ်ရပ် 

တင်မပလာ  ှိန်မှာရတာ  က မတှို  ပှိုင်ဆှိုင် ဲ ြူ်းတဲ ရအ်း  မ််း လှပတဲ ရေသရလ်း ာ တစ်မ ာ်းသူရတွရဲ   

လက်ထဲ  က ရရာက်သွာ ်း ဲ ရပ ေါတယ်ရှင ် ။  အကယ်၍  ရရကာတာရတွရဆာက် မြစ် ဲ ရင်ရတာ  

သ လွင်မမစ်ရကကာင််းတစ် ရလျှာက်မှာရှှိတဲ ရွာငယ်ကှိုရတွသာမက နမ ်ပန်မမစ်ရကကာင််းတစ်ရလျှာက်က 

ရွ ာ ရတွကှို လည် ်းထှိ  ှို က် မှ ာ ပ ေါ ။  က  မ  ယှက် န ွှယ် ြွဲွေ့  ထာ ်း စည် ်း မ မ ာ ်း  (Weaving Bond) 

အြွဲ ွေ့ ရဲ  အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်းပဲွသင်တန််းကှို တက်ရရာက်ြှို   အ ွင ်အရရ်းရရှှိ ဲ ပေါတယ်။ ပငှိမ််း  မ််းရရ်း  

တည်ရဆာက်ရရ်းဆှိုင်ရာ ပညာဗ ုသုတ ာ ပဋှိပကခမြစ်တဲ ရေသ မှာရှှိတဲ လူရတွကှိုကူနှိငု်ရ ုသာမက 

လူထုအြွဲ ွေ့အစည််း အတွင််းမြစ်ရပေါ်ရနတဲ မပဿနာရတွအတွက် အရမြရှာရပ်းပပီ်းရမပလည်ရစနှိငု်တာကှို 

က မရလ လာ ဲ ရတယ်။  အဲ ေီသင်တန် ်းက  အ န််းအတွင် ်းက  သင် န် ်း  စာရတွတစ် ုတည် ်းကှို  

အရလ်းအနက် ရလ က  င်သင် ကက ာ ်း ရ ပ ်းတာ မ ုတ်ဘဲ  မပ င် ပကသင်  န် ်း စ ာ  ရတွ မြ စ်တဲ  

ရွာသူ/သာ်းရတွကှိုကှိုယ်တှိုင်ကွင််းဆင််း ပပီ ်းသွာ်းရရာက်ရတွ ွေ့ဆ ုနှိုင် ွင ်နဲ    မမန်မာနှိုင်င အပေါအဝင်  

တမ ာ်းရေသရတွ မြစ်တဲ  ကရမဘာေ်ီးယာ်း၊ နာဂရေသ၊ အှိနဒှိယ၊ အင်တှိုနီ်းရှာ်း၊ လာအှို၊ နီရပေါ၊ ြှိလစ်ပှိုင်နဲ   

ဗီယက်နမ်စတဲ နှိုင်င ရတွမှာရှှိတဲ  လူငယ်ရတွနဲ    ှိုင်မာတဲ ကွန်ယက်တည်ရဆာက်နှိငု် ဲ ပပီ်း အနာဂတ်မှာ 

လူငယ်ရတွအတူတကွဲ ပူ်းရပေါင််းရဆာင်ရွက်နှိငု်ြှို  အတွက် အ ွင ်အ ရရ်းရတွရရှှိ ဲ ပေါတယ်။ က မတှို  အ ု 

ရငဆ်ှိုငရ်နရတဲ အရမ အရနရတွနဲ  ပတ်သက်ပပီ်း ပေါဝငတ်က်ရရာက်တဲ သငတ်န််းသာ်းရတွ ာ သူတှို  ရတွရဲ  မ 

တူကွဲမပာ်းတဲ လူမှုရရ်း၊ စီ်းပွာ်းရရ်းနဲ   နှိငုင် ရရ်း ရနာက်  အရမ အရနရတွနဲ   မတူညီတဲ အရကကာင််းအရာဇာတ် 

လမ််းရတွကှိုမျှရဝ ဲ ကကပေါတယ်။  

Weaving Bond အြွဲ ွေ့အစည််းရဲ  ရေသတွင််း အလုပ်ရ ု ရဆွ်း ရနွ်းပဲွသင်တန််းမှာ  ပေါဝင်တက်ရရာက်တဲ  

သင်တန််း သာ်းတစ်ရယာက်အရနနဲ   အဲ ေအီြွဲ ွေ့အစည််းမှာဘဲ အလုပ်သင်အမြစ်အ ွင ်အရရ်းရ ဲ ပေါတယ်။ 
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အလု ပ် သ င်  တ စ် ရ ယ ာ က် အ ရ န နဲ   က  မ မှ ာ ဗ  ု သု တ ရ တွ ၊  အ ရ တွ ွေ့ အ ကက ြုံ ရ တွ နဲ   

အ ွင အ်ရရ်းရတွအမ ာ်းကကီ်းရရှှိ ဲ ပေါ တယ်ရှင ။် က မရရှှိ ဲ တဲ  တနြ်ှို်းရှှိတဲ အရတွွေ့အကက ြုံ တစ် ုရမပာပေါဆှိုရင ်

ထှိုင််းနှိုင်င မှာမပြုံလုပ်က င််းပ ဲ တဲ  အာရှပစှိြှိတ်ရေသဆှိုင်ရာလူငယ်မ ာ်းနှီ်းရနှာြလှယ်ပဲွ (Asia Pacific 

Youth Exchange) မှာ ၂၀၁၇ ဂ  လှိုင ်လ ၁၃-၂၀ ရက်အထှိပေါဝငတ်က်ရရာက် ွင ရ်တာဘဲမြစ်ပေါတယ်။ 

အဲ ေီအတွက်  Weaving Bond အြွဲ ွေ့ နဲ   Oxfam အြွဲ ွေ့တှို  ရဲ  ရထာက်ပ  ကူညီမှု နဲ   အဲ ေီအစီအစဥ် မှ ာ  

ပေါဝင်တက်ရရာက် ွင ်ရ ဲ တာ မြစ်တယ်။  Oxfam အြွဲ ွေ့ကရတာ  ေီအလု ပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ်း ပဲွအတွက်  

ရငွရရ ်းရ ကက်းရရ ်းရထာက်ပ   ဲ ပပီ ်း ရတာ  Exchange ပရှို ဂရ မ်  အတွက်ရလျှ ာ က်လွှ ာရ ကက်းနဲ   

 ရီ်းစရှိတ်ရတွကှိုလည််း ရထာက်ပ  ရပ်း ဲ ပေါတယ်ရှင ။် အဲ ေ ီExcahnge ပရှိုဂရမ်အတွက ်ဗီယက်နမ်နှိငုင် မှ 

မဲ ရ ေါင် မမ စ် ဝှ မ် ်း မှ  လူငယ်ရတွနဲ   ှို င်မ ာ တဲ  ကွန်ယက်ရတွတည်ရဆာက် နှိုင်  နှိုင်  ဲ ပပီ ်း ရတာ ၊ 

အာရှပစှိြှိတ်ရေသအဆင ်မြစ်တဲ  သဘာဝပတ်ဝန််းက င်နှင ် က ာ်း/မရရ်းရာတှို  ကှိုရလ လာ ဲ ရ ပပီ်း 

သင်တန််းသာ်း  ၁၇၀ ရလာက်ပေါဝင် တက်ရရာက် ဲ ပေါတယ်ရှင ်။ က မအဲ ေီ Exchange ပရှို ဂရမ်မှာ  

စီမ   က်ပရရာဂ က်ရတွအတွက်  အဆှိုမပြုံလွှာပှိုမှိုရကာင််းမွန်တှို်းတက်ရအာင်လုပ်ရဆာင်တာရတွ၊ 

အ ဆှို မပ ြုံ  လွှ ာ ရ တွ ထဲ မှ ာ ပ ေါ တဲ  က  ာ ်း /မ ရ ရ ်း ရ ာ ဆှို င် ရ ာ ရှု ရ ထ ာ င ် ရဲ   

အရရ်းပေါမှုစတဲ အသှိပညာရတွရရှှိ ဲ ပပီ်းရတာ ၊ ပပီ်းရတာ  ပရှို ဂရမ်အတွက် ရဆာင််းပေါ်းတစ်ပုေ်လည််း 

ရရ်း ဲ ပေါတယ်ရှင ်။ ၂၀၁၇  ုနှစ်မှာရတာ  က မ Weaving Bond အြွဲ ွေ့ ရဲ  ဝန်ထမ််းအမြစ် န  ်အပ်  ရပပီ်း 

အြွဲ ွေ့အစည််းရဲ  ကွန် က်ကရနတဆင ် လူရတွကှိုပှို ပပီ ်းရတာ ကူ  ညီနှိုင်မယ်လှို  ရမျှာ်လင ်ပ ေါတယ်။ 

ပပီ်းရတာ တမ ာ်းလှုပ်ရဆာင်မှု ရတွကရနတဆင ် က မရဲ   အှိမ်မက်ရတွ အရကာင်အထည်ရြာ်မယ်၊ 

စု ရ ပ ေါ င် ်း အ ာ ်း ရ တွ နဲ   က  မ ရဲ  ရ မွ ်း ရ ပ် ရ မမ ဆီ ကှို  ပငှိ မ် ်း   မ် ်း ရ ရ ်း  သယ် ရဆ ာ င် သွ ာ ်း  

ရပ်းနှိငု်မယ်လှို  ယ ုကကည်ပေါတယ်။ တစ်ရန  မှာရတာ စစ်ပဲွရတွ၊ လက်နက်ကှိုင်ရဆာင်မှုရတွ၊ ရသွ်းရ  ာင််း 

စီ ်းတာရတွ ၊  အှိပ်မက်ဆှို ်း ရတွနဲ   ေုကခသည်ရတွ  ရေသအတွင် ်း မှ ာ  ရပ  ာက်ကွယ်သွာ ်းမယ်လှို   

ရမျှာ်လင မ်ှိပေါတယ်ရှင။်  

အရပေါ်တွင်ရပ်းထာ်းရသာရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို ရဆွ်းရန်ွးပပီ်း  ှိန်တွင် သင်တန််းဆရာမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

အမပြုံသရဘာ ရဆာငရ်သာ ပငှိမ််း  မ််းရရ်းကှိုမမြှင တ်ငရ်ာတွင ်ဇာတ်လမ််းမ ာ်းမြင မ်ျှရဝ  စာ်းရသာနည််းသည် 

ထှိရရာက်ပပီ်း စွမ််းအာ်းကကီ်းရသာနည််းလမ််းမြစ်သည်ကှို ရှင််းမပရပ်းပေါရန။် ဤအပှိုင််းမှာရတာ  သငတ်န််းသာ်း 

မ ာ်းအတွက် အမပြုံသရဘာရဆာင်သည ် ပငှိမ််း  မ််းရရ်းအရပေါ်နာ်းလည်မှုနှင ် ပငှိမ််း  မ််းရရ်းသည် သူတှို  အ 

တွက်နငှ  ်သူတှို  ၏ ရပ်ရွာရေသအတွက် မည်သှို  မည်ပ ုအရရ်းကကီ်းရကကာင််းကှို မျှရဝရပ်းနှိငုမ်ည်မြစ်ပေါသည်။ 

ရအာက်တွငရ်ြာ်မပထာ်းသည်  ရ ေါင််းစဥ်မ ာ်းကှို သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းကှိုအတွဲလှိုက် ရဆွ်းရန်ွးရစ ှိုင််းပေါ ရစ။  

၁) သင ဘ်ဝထဲမှာ မည်သှို  ရသာ ပဋှိပကခအမ ှိြုံ်းအစာ်းရတွ ကက ြုံရတွွေ့  ဲ ရပေါသနည််း? 

၂) ၎င််းပဋှိပကခမ ာ်းကှို သငမ်ည်သှို   ရငဆ်ှိုငရ်မြရှင််း ဲ ပေါသနည််း? 

၃) ၎င််းအရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းက  သင ်အာ်းရပ်ရွာရေသ/လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း၏ အက ှိြုံ်းအတွက်  

တစ်စ ုတစ် ု လုပ်ရပ်းရစ  ငတ်ဲ  စှိတ်ဆနဒမြစ်ရပေါ်လာရအာင ်တွန််းအာ်းရပ်းပေါသလာ်း? 
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၄) ပငှိမ််း  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်ရရ်းသည် အရရ်းကကီ်းပေါသလာ်း? အဘယ်ရကကာင န်ည််း? 

၅) သင အ်နာဂတ်စီမ   က်ရတွက ဘာရတွမြစ်ပေါသလဲ? 

အတွဲလှိုက်ရဆွ်းရနွ်းမှုပပီ်းဆ ု်း  ှိန်တွင် အတွဲ ၃-၄ တွဲအာ်း သင်တန််းဆရာမှရ ေါ်ယူပပီ်း ၎င််းတှို  ၏စှိတ်ကူ်း 

အှိုငေ်ယီာမ ာ်းကှို အြွဲွေ့ ကကီ်းထဲတွငရ်ဆွ်းရန်ွး ှိုင််းပပီ်း ရမ်း ွန််းမ ာ်းထုတ် ှိုင််းပပီ်းရမ်းမမန််းပေါရစ။ သငတ်န််းသာ်း 

မ ာ်းအ  င််း  င််းရဆွ်းရနွ်းမျှရဝမှု ပပီ်းလျှင်  သင်တန််းဆရာမှ  တစ်ဦ်းအရပေါ်တစ်ဦ်းနာ်းလည်မှုရှှိ ပပီ်း  

စည််းလ ု်းညီညွှတ်မှုကှို တည်ရဆာက်ပပီ်း အ  င််း  င််း ကူညီရထာက်ပ  မ င််းသည် အရရ်းကကီ်းရကကာင််း  

အ က  ဥ် ်း    ြုံ ်း ပပီ ်း ရ မပ ာ  မပ ရ ပ ်း ရ န်  (က ျွ န်ု ပ် တှို  ကှို ယ် တှို င် နှ င ်  က ျွ န်ု ပ် တှို   

ထန ိငု ်ပ် ွာအြွွဲွံ့အစည််းြှစတငသ်ငံ့ပ်ါသည်) ။  

 

သရွိုးချယ်ပပီိုးလ ပ်သဆောငန်  ငသ်သောအချက်မျောိုး: 

စည်ိုးလ  ိုးညီညွတမ်ှုတည်သဆောက်ဖခငိ်ုး 

ရညရွ်ယ်  က်မ ာ်း -  

● ကျွန်ုပ်တှို  ၏ကှိုယ်ပှိုင်လကခဏာမ ာ်းအရကကာင််းနှင ် မည်သည ်လကခဏာမ ာ်းကှို  ြယ်က ဥ်  

မ င််း  ရသည်ကှို မျှရဝ  စာ်းရန။် 

● ကှိုယ်ပှိုင်လကခဏာဆှိုင်ရာအယူအဆမ ာ်းနှင ် လူမှုရရ်းအရမည်သှို  မည်သှို  တည်ရဆာက်  

ထာ်းသည်ကှို ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းရန။် 

● က ာ်း/မမြစ်တည်မှုနငှ  ်လူမ ှိြုံ်းစုက နအ်ငလ်ကခဏာမ ာ်းကှို မပနလ်ည်စဥ််းစာ်းသ ု်းသပ်ရန။် 

● လူသာ်းတှိုင််းသည် တန််းတူညီတူမြစ်သည်ဆှိုသည ်အှိုငေ်ယီာနငှ  ်လူမှုတရာ်းမျှတမှုရှှိရန ်အတွက် 

ကျွန်ပ်ုတှို  အတူတကွ လက်တွဲပပီ်းအလုပ်လုပ်နှိငုသ်ည်ဆှို  သည ် အှိုငေ်ယီာကှို မမြှင တ်ငရ်န။် 

သခတသ်ရစီိုးသကကောငိ်ုးနငှို့ ်သဘိုးြယဖ်ခငိ်ုးခ ရသညို့် 

က  ယပ်  ငက်ကန်အငလ်ကခဏောမျောိုးအသကကောငိ်ုးသ ရှ နောိုးလည်ထောိုးဖခငိ်ုး 

ခရွ်း  ယ်ငပ ်းလိုပ်ခဆာင်နှိိုင်ခသာအ  က်ြ ာ်း  - အခ ိန် ပ်ပုိထနထသ်းလ င် သင်တန််း  ာ 

/စ စဥ်ပ ံ့ ပုိ ်းသ ြ ာ်းြှ ထအာက်ပါလှုပ်ထ ာင်ခ က်ြ ာ်းကို  လုပ်ထ ာင်နိုင် န်  ညံ့်သွင််း  

စဥ််းစာ်းသငံ့ပ်ါသည်။ 
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၁) ရ တ်ရရစီ်းရကကာင််းနှင ် ရဘ်းြယ်  ရမ င််းဆှိုသည ်စကာ်းနှစ် ုကှို သင်ပုန််းမြ ရပေါ်တွင်ရရ်း  ပေါ။ 

ဤစကာ်းလ ု်း နစ်ှ ုကှို သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း အ  င််း  င််းကကာ်းမှာ ရဆွ်းရန်ွး ှိုင််းပေါ။  

၂) ရ တ်ရရစီ်းရကကာင််းကှိုယ်ပှိုင်လကခဏာမ ာ်းနှင ် ရဘ်းြယ်  ရသည ်ကှိုယ်ပှိုင်လကခဏာမ ာ်း  

အရကကာင််းမ ာ်း၏ သရဘာတရာ်းကှို ရှင််းမပရပ်းပေါ။  

ဥပမောတစ်ချ ြု ွဲ့မျောိုးကသတောို့  

၃) သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  သင်တန််းဆရာမ ာ်းက  ကှိုယ်ပှိုင်လကခဏာ  ပွင ်  ပ်မ ာ်းကှို ရပ်းပပီ်း ၊ 

သူတှို  ၏မည်သည ်  ကှိုယ်ပှို င်လကခဏာမ  ာ ်းသည်  ရ တ်ရရစီ ်းရ ကကာင် ်း  ရပ ေါတွင်ရှှိ  ပပီ ်း  

မည ်သည ်အ  က်မ ာ်းက  ရဘ်းြယ်  ရသည ်  

အပှိုင််းတွငရ်ှှိ ရနသည် ဥပမာမ ာ်းရပ်းပေါ။  

၄ ) သင်တ န် ်း သ ာ ်း မ  ာ ်း အ ာ ်း  သူ တှို  ၏ကှို  

ယ် ပှို င် လ ကခ ဏ ာ  ပွ င ်   ပ် မ  ာ ်း ကှို  

မ ျှရဝ  စ ာ ်း ရန်ြှိတ် ရ ေါ် ပပီ ်း ၊  ၎င် ်းတှို  ၏ 

မ ည် သ ည ် အ   က် မ  ာ ်း က 

ရ  တ် ရ ရ စီ ်း ရ ကက ာ င် ်း ရ ပ ေါ် တွ င် ရှှိ ပပီ ်း  

မည်သည ်အ  က်မ ာ်းက  ရဘ်းြယ်  ရသည ်  

အပှိုင််းတွငရ်ှှိရန သည်ကှိုမျှရဝ  စာ်း ှိုင််းရန။် 

၅ ) သင်တ န် ်းသ ာ ်း မ  ာ ်းအ ာ ်း  လူ မှု ရ ရ ်းအရ 

ကှို ယ် ပှို င်လကခဏ ာ မ  ာ ်း  မ ည်သှို  မ ည် ပ ု  

တည် ရဆ ာက် ထ ာ ်း သည် ကှို  စ ဥ် ်း စ ာ ်း  

ရဆွ်း ရန်ွး ှိုင််းပေါရန။်  

 

သခတသ်ရစီိုးသကကောငိ်ုးက  ယပ်  င ်လကခဏောမျောိုး 

တှိုင််းရင််းသာ်းလူမ ာ်းစု 

လူမ ာ်းစုဘာသာရရ်း 

ပမှိြုံွေ့ရနလူတန််းစာ်း 

အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်း 

ဆန  က် ငဘ်က်လှိငအ်ရပေါ် စှိတ်ဝင ်စာ်းမှု 

 

 

နငှ  ်

အပယခ် က  ယပ်  င ်လကခဏောမျောိုး 

တှိုင််းရင််းသာ်းလူနည််းစု 

လူနည််းစုဘာသာရရ်း 

ရက ်းလက်ရနမပည်သူမ ာ်း 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း 

LGBTQ မ ာ်း/လှိငက်ွဲမပာ်းစ ုလငမ်ှု 

ဥပမောမျောိုး -  

“ထတာငထ်ပေါ်လ ြ ိြု်းနယွ်စု”  ိုသညံ့်စကာ်းလ ု်းသည် 

ရတာငတ်န််းရေသရပေါ်တွငရ်နထှိငုရ်သာလူ 

မ ှိြုံ်းမ ာ်းအတွက်ရ ေါ်ဆှိသု ု်းနှုန််းရာတငွ ်

အပ က်သရဘာရဆာငရ်သာစကာ်းလ ု်းနှုန််းမှုတစ် ုမြစ်ပေါ သည်။  

“လှညို့်လည်ကျက်စောိုးသသောလမူျ ြုိုးနယွစ် ”ကှို 

လတူစ်  ှိြုံွေ့ရတကွယဥ်ရက ်းမှုနှိမ က် ရသာလူအမြစ် 

ရှုမမငက်ကပေါသည်။  

“မ ဆ  ိုးမမျောိုး”ကှိတု  ှိြုံွေ့ရသာသူမ ာ်းက ွဲမ ာ်းဆက်ဆ ကကပပီ်း 

အထင််းရသ်းတတ်ကကပေါသည်။  
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အပယ်  ကှိုယ်ပှိုငလ်ကခဏာမ ာ်း၏ ဘဝပ ုမပငဇ်ာတ်ရကကာင််းမ ာ်းမျှရဝမ င််း ပူိုးသစောရွဲ ို့ 

ဘဝပ  ဖပငဇ်ောတသ်ကကောငိ်ုး 

က မနာမည်ကရတာ  ပူရစာပ ေါရှ င ် ၊  ထှို င် ်း နှိုင်င ကရနလာပ ေါတယ် ။  ငယ် ရွယ်တဲ မှိ န် ်းကရလ်း  

တစ်ရယာက်အရနနဲ   မှိသာ်းစုနဲ   အသှိုင် ်းအဝှိုင် ်းရတွ  အ န  ်အတာ်းလုပ်တာကှို  ရပေါတယ်ရှင ်။ 

က  မ ပ ည ာ သ င်   င် တ ယ် ၊  ပပီ ်း ရ တ ာ အ လု ပ် အ ကှို င် လှို   င် တ ယ် ရှ င ် ။  ေ ေါ ရ ပ မဲ  

က မကမှိ န် ်း မသာ ်းတစ်ရယာက် မြ စ် ပပီ ်း  ကရင်တှို င် ်း ရ င် ်း သူတ စ်ရယာက် မြ စ်တာရ ကကာင ်  

လူမ ှိြုံ်းစုမြစ်တည်မှုအရပေါ်  ွဲမ ာ်းဆက်ဆ မ င််း  ရတာရကကာင  ်က မအတွက်အ က်အ ဲမြစ် ဲ ရပေါတယ်ရှင။် 

က မရနထှို င်တဲ ရ ပ် ရွ ာအြွဲ ွေ့အစည် ်းအတွ င် ်း မှ ာ  မှိ န် ်းကရလ်းရတွနဲ   အမ  ှိ ြုံ ်းသ မီ ်းမ  ာ ်း ာ  

ပညာသင်နှိုင်ြှို  အ ွင ်အရရ်းနည််းပေါ်း ဲ ကကပပီ်း  ဆ ု ်း မြတ်ပှိုင် ွင ်ရပ်းတဲ  လုပ်ငန််းစဥ်ရတွမှာလည််း  

ပေါဝင် ွင ်မရ ဲ ကကပေါဘူ်း။ က မငယ်ငယ်တုန််းက ရပ်ရွာထဲမှာလူကကီ်းမှိဘရတွက မှိန််းကရလ်းရတွ၊ 

အမ ှိ ြုံ ်းသမီ ်းရတွက  ရ ေါင် ်းရဆာင်မ ုတ်ဘူ ်းဆှိုတဲ စကာ်းကှို  အပမဲတမ် ်း ကကာ ်းရရလ ရှှိတယ်။ 

ပပီ်းရတာ မှိန််းကရလ်းဆှိုတာ အှိမ်ရထာငမ်ပြုံရမယ် ကရလ်းရမွ်းပပီ်း သူတှို  ရဲ  မှိသာ်းစုကှိုမပြုံစုရစာင ရ်ရှာက်ရ 

မယ်ဆှိုတဲ အရာရတွကှိုဘဲ ဦ်းစာ်းရပ်းကကတယ်။ မရမပာင််းလဲရသ်းတဲ  အရာတစ် ုရှှိတယ် အဲ ေေါကရတာ  

လှိင်မှု ရရ်းရာနဲ   က ာ်း/မမြစ်တည်မှုဆှိုတဲ  ကှိစစဘဲမြစ်တယ်။ က မတှို  ရဲ   ဘာသာရရ်းယ ုကကည်  က်နဲ   

ယဥ်ရက ်းမှု  ရနာက်  အရ  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းရတွ ာအာ်းနည် ်းတဲ လှိင်အမ ှိ ြုံ ်းအစာ်း မြစ်တယ်ဆှိုတဲ  

အယူအဆကှိုလက်ဆင  ်ကမ််းလာ ဲ ကကတယ်။ ငယ်ငယ်တုန််းတုန််းက မှိဘနဲ  ရပ်ရွာအသှိုင််းအဝှိုင််းရတွက 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဆှိုတာရ ေါင််း ရဆာင်မမြစ်နှိုင်ဘူ်း၊ မှိန််းမမြစ်ကတည််းကှိုက အမပစ်ဘဲဆှိုတဲ စကာ်းရတွကှို 

ကက ာ ်း  ဲ ရ တ ယ် ။  မှိ သ ာ ်း စု ထဲ မှ ာ  အ မ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း ရ တွ ရဲ   အ  န် ်း က ဏ္ဋ ာ က ရ တ ာ  

အှိမ်ကရပ်းစာ်းတဲ သူနဲ  လက်ထပ်ပပီ်း ကရလ်းရတွကှိုရကျွ်းရမွ်းမပြုံ စုြှို  ဘ။ဲ  

က မတစ်ရယာက်သာလျှင် ရပ်ရွာထဲမှာတကက သှိုလ်ရက ာင််းပပီ်း ဲ ပပီ်း က န် ဲ တဲ က မညီအစ်မရတွနဲ   

မှိန််းကရလ်းရတွ ပညာသင ်ွင မ်ရတာကှို က မဝမ််းနည််းမှိပေါတယ်ရှင။် က ရကာင််းရတာ  က မအထက်တန််း 

ကရန တကကသှိုလ်ရက ာင််းပပီ်းတဲ အထှိ ထှိုင််းနှိငုင် မှာရှှိတဲ အြွဲ ွေ့အစည််းတစ် ုက ရထာက်ပ  ရပ်း ဲ ပေါတယ်။ 

အဲ ေေါရတွရကကာင  ်က မရနထှိုငတ်ဲ ရပ်ရွာရေသအတွက် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းဦ်းရဆာငန်ှိငုမ်ှု အ န််းကဏ္ဋအတွက် 

လုပ်ရပ်း  င်တဲ အရကကာင််းရင််းတစ် ုလည််း မြစ်တယ်ရှင ်။  အရမ အရနရတွကှို  က မရမပာင််းလဲ  

ပစ်  င်တယ်၊ ေေါရပမဲ ဘယ်ကစလုပ်ရမှန််းမသှိဘူ်း ဘာရတွလုပ်ရမည််းဆှိုတာလည််းမသှိ ဲ ဘူ်းရှင ်။ 

Weaving Bond အြွဲ ွေ့ နဲ  မရတွ ွေ့ဆ ု င် အဲ ေီရမ်း ွန််းရတွက  က မရ ေါင််းထဲမှာ စဲွရနပပီ်းရတာ  ၂၀၁၅ 

 ု နှ စ် မှ ာရတာ  သူတှို  အြွဲ ရဲ    အလု ပ်ရ ု ရဆွ ်းရနွ ်း ပဲွသင်တန် ်းကှို  ပ ေါဝင်တက်ရရာက် ဲ ပ ေါတယ်။ 
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သင်တန််းတက်ရရာက်ပပီ်းတဲ အ  ေါမှာရတာ  ရပ်ရွာရဲ   အမ ှိြုံ်းသမီ်းဦ်းရဆာင်မှု  အ န််းကဏ္ဋအတွက်  

ပေါဝငလု်ပ်ရဆာငန်ှိငုြ်ှို   က မကှိုယ ်ကှို ကှိယ်ုယ ကုကညမ်ှု အလ ုအရလာက် ရရှှိ ဲ ပေါတယ်ရှင ။်  

အြွွဲွဲ့လ  က်သဆိွုးသနိွုးဖခငိ်ုး -  

အြွဲွေ့ရလ်းြွဲွေ့  ွဲပပီ်း ကှိုယ်ပှိုငလ်ကခဏာမ ာ်းအရကကာင််းကှိုရဆွ်းရန်ွးပေါ။  

● ရက ်းဇူ်းမပပပီ်း ပူ်းရစာ၏ ကှိုယ်ပှိုငလ်ကခဏာကှို ရှု ရထာင ရ်ပေါင််းစ ုကရနရဆွ်းရန်ွးကကပေါရန။်  

● အဘယ်ရကကာင  ် အဓှိက တဲ  ရ တ်ရရစီ်းရကကာင််းဘက်မှာ  လူမ ာ်းစုမ ာ်းသည်  ကရင်လူမ ှိ ြုံ ်းမ ာ်းကှို  

အထငရ်သ်းကကပေါသနည််း။ 

● ပူရစာတှို  ၏  ရပ်ရွာရေသတွင် မည်သည ်အတွက်ရကကာင ်အမ ှိ ြုံ်းသမီ်းမ ာ်းကှို  ထ ု်းတမ််းအစဥ်အလာရ 

ပညာသင ်ွင မ်ရပ်းကကပေါသနည််း။ 

● ပူ်းရစာက သူမ၏အ ွင အ်ရရ်းအတွက် မည်သှို  မည်ပ ုရုန််းကနက်ကှိြုံ်းစာ်း ဲ ပေါသနည််း။ 

● အနာဂတ် မှာ  ရပ်ရွာ၏  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ  ာ ်းအရပေါ်ရှု မမင်ပ ု ရတွကှို  ပူ ်းရစာရ မပာင် ်းလဲပစ်နှိုင်မယ်လှို   

သငထ်ငပ်ေါသလာ်း။ 

● ဤဇာတ်လမ် ်း မှ  ကှိုယ်ပှို င်လကခဏာမ  ာ ်းကှို  လူမှုရရ ်းအရတည်ရဆာက်ထာ ်းပ ုကှို  သင်မည်သှို   

ထငမ်မင ် က်ရှှိပေါသနည််း။ 

အြွွဲွဲ့လ  က်သလို့ကျငို့ခ်န်ိုး - 

အြွဲွေ့ ကကီ်းနစ်ှြွဲွေ့ ြွဲွေ့ရနအ်တွက် လူအရရအတွက်ရရပေါ။ 

အြွွဲွဲ့ ၁ အတက်ွ - သူတှို  အြွဲွေ့ထဲတွင ်“၎င််းတှို  ရနထှိုငသ်ည ်ရပ်ရွာရေသအတွင််း လူမ ာ်းစုတှိုင််းရင််းသာ်းမ ာ်း” 

အရကကာင််းစဥ််းစာ်း ှိုငပ်ေါ။ 

ပပီ်းရနာက် 

အြွွဲွဲ့ ၂ အတက်ွ - သူတှို  ၏အြွဲွေ့ထဲတွင ်“၎င််းတှို  ရနထှိုငသ်ည ်ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းအတွင််း 

လူနည််းစုတှိုင််းရင််းသာ်းမ ာ်း” မ ာ်းအရကကာင််းစဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါ။ 

အြွဲ ွေ့ နှ စ်ြွဲ ွေ့လ ု ်းအာ ်း  ၎င် ်းတှို  ၏ရန  စ ဥ်ဘဝတွင်  တစ်ဦ ်းအရပေါ်တစ်ဦ ်းပှို မှို ရကာင် ်း မွ န်သည ် န ာ ်းလည်မှု နှင ်  

ရလ်းစာ်းမှုမ ာ်းကှိုတည်  ရဆာက်နှိုင်ရကကာင််းကှိုရဆွ်း ရနွ်းရန်ြှိတ်ရ ေါ်ပေါ။  ၎င််းတှို  ၏လူမ ှိ ြုံ ်း ၊  တှိုင််းရင််းသာ်းနှင ် 

ကှိုယ်ပှိုင်လကခဏာမြစ်တည်မှုမ ာ်းကှို  ပဓာနမထာ်းဘဲ မည်သည ်နည််းမြင ်တစ်ဦ်းအရပေါ်တစ်ဦ်းရြ်းမကူညီ ပပီ်း 

တန််းတူညီမျှရသာအ ွင ်အရရ်းမ ာ်းမမြှင ်တင်နှိုင်မည်နည််း။ အြွဲ ွေ့ နှစ်ြွဲ ွေ့လ ု်းရဆွ်းရနွ်းပပီ်း  ှိန်တွင် ၎င််းတစ်ြွဲွေ့   င််းစီမှ 

ကှိုယ် စ ာ ်း မပ ြုံတင်ဆက်မည ် သူ မ  ာ ်းကှို  ြှိတ် ရ ေါ် ပပီ ်းအြွဲ ွေ့ ကကီ ်း နှ စ် ြွဲွေ့  ရရှ ွေ့တွ င်  ၎င် ်းတှို  အြွဲ ွေ့၏  စှိတ်ကူ ်း  

အှိုငေ်ယီာမ ာ်းကှိုမျှရဝ ှိုင််းပေါ။  

လူအရရအတွက်မပနရ်ရတွက်ပပီ်း အြွဲွေ့ နစ်ှြွဲွေ့ မပနြ်ွဲွေ့ပေါ။  

အြွွဲွဲ့ ၁ အတက်ွ- “အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရကကာင််း” စဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါ။ 
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ပပီ်းရနာက် 

အြွွဲွဲ့  ၂ အတက်ွ - “အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းအရကကာင််း” စဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါ။ 

သင်တှို  ရဲ  ယဥ်ရက ်းမှုဆှိုင်ရာထ ု ်းတမ််းတွင် အမ ှိ ြုံ ်းသာ်းမ ာ်းနှင ် အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်း၏  အ န််းကဏ္ဋာ၊  ယ ု ကကည်မှု၊ 

ရမျှာ်လင  ် က်မ ာ်း၊ ပ ုရှိပ/်ရုငသွ်ငမ် ာ်းနငှ  ်သရဘာထာ်းမ ာ်းသည် မည်သှို  ရှှိသနည််း။ အြွဲွေ့ နစ်ှြွဲွေ့လ ု်းရဆွ်းရန်ွး ပပီ်း  ှိနတ်ွင ်

၎င််းတစ်ြွဲ ွေ့  င််းစီမှ  ကှိုယ်စာ်းမပြုံတင်ဆက်မည ်သူမ ာ်းကှိုြှိတ်ရ ေါ် ပပီ်း  အြွဲ ွေ့ ကကီ်းနှစ်ြွဲွေ့  ရရှ ွေ့တွင်၎င််း  တှို  အြွဲွေ့၏ 

စှိတ်ကူ်းအှိုငေ်ယီာမ ာ်းကှိုမျှရဝ ှိုင််းပေါ။  

လူမ ှိြုံ်းစုနငှ  ်က ာ်း/မရရ်းရာမြစ်တည်မှုမ ာ်းသည် ပဋှိပကခ၊  ွဲမ ာ်းြှိနှှိပ်မှုနငှ  ်မတရာ်းမှုစသည်တှို  ကှိုမြစ်ရပေါ် ရစပေါသည်။ 

က ျွ န်ု ပ် တှို  ၏ ယူဆ  က် ထဲ တွ င်  က  ာ ်း /မ မြ စ်တည် မှု နှ င ်  လူ မ  ှိ ြုံ ်း စု မြ စ်တည် မှု မ  ာ ်း သည်  သဘာ ဝ 

က သည် ုထင်ရနရသာ်လည််း  တကယ်တမ််းတွင် လူမှုအြွဲ ွေ့အစည််းအရတည်ရဆာက်ထာ်းမ င််းသာမြစ်သည်။ 

မည်သည ်လူမှုအြွဲွေ့အစည််းပ ုစ မ ှိြုံ်း ကျွန်ပ်ုတှို   တည်ရဆာက်  ငပ်ေါသနည််း။ 

တစ်သန ို့တောအတွက်ဖပန်လည်သကောက်ယူဖခင်ိုး  - တစ်ရန  တာသင်ကကာ်းမှု ပပီ ်းဆ ု ်း  ှိန်တွင် သင်တန််းဆရာသည်  

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း တ ု  မပန်မှုမ ာ်းရပ်းနှိငုရ်န်အ  ှိန်ရပ်းသင ပ်ပီ်း သင်တန််းအရပေါ်၎င််းတှို  ၏  စာ်း   က်မ ာ်းကှိုလည််း 

မပနလ်ည်ဆန််းစစ်ကကည ်သင ပ်ေါသည်။  

• အလုပ်ရ ုထ ွ်းထန်ွးပွွဲတွင ်အထ ကာင််းအ ာြ ာ်းသည် ၎င််းတုိ ံ့အတွက် အလွနြ် ာ်းပါသလာ်း။ 

• ရနာက်သင်တန််း  ှိန်တွင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းက ၎င််းတှို  အတွက် ပှိုမှိုရကာင််းမွန်ရသာ သင်ကကာ်းရလ လာမှု 

အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းရရှှိရအာင ်သငတ်န််းဆရာအာ်း  မည်သည ်အရာမ ာ်းကှို ရမပာင််းလဲရစ  ငပ်ေါသနည််း။  

သလို့လောလ ပ်သဆောငခ်ျက် - တ  ှိြုံ ွေ့ရသာသငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသည် သူတှို  အရတွ်းစှိတ်ကူ်းမ ာ်းကှို မပနလ်ည်မျှရဝ  စာ်းရန် 

အဆင ်သင ် မ မြ စ် ရသ ်း  ှိ န် တွ င် ၊  သင်တန် ်းဆရ ာဘက် မှ  ၎င် ်းသင်တန် ်းသာ ်း မ  ာ ်းအတွက်  သူတှို  ၏ 

အ ရ တွ ်း မ  ာ ်း ရ ြ ာ် မပ နှို င် ြှို  အ တွ က်  န ရ ရ ပ ေါ တွ င် စ ကက  မြ  မ  ာ ်း  က ပ် ထ ာ ်း ရ ပ ်း ပပီ ်း  

မှင်တ မ ာ်းအဆင်သင ်မပင်ထာ်းရပ်းသင ်ပေါသည်။  သှို  မှသာ  သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည်  သင်တန််း  ှိန်အ  ပပီ်းတွင် 

၎င််းတှို  ၏စှိတ်ကူ်းအရတွ်းမ ာ်းကှို Sticky Notes မှတ်စုမ ာ်းရပေါ်တွငရ်ရ်းသာ်းပပီ်း အမည်ရြာ်မပမ င််း မရှှိဘဲ န ရ ရပေါ်တွင ်

ကပ်ထာ်းရသာစကက  မြ ရပေါ်တွင ်ကပ်နှိငုထ်ာ်းနှိငုမ်ည်မြစ်သည်။  
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အ  ှိနရ်ပေါက သငတ်န််းဆရာသည် သငတ်န််းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ပထမရက်သငတ်န််းစတင ် ှိနတွ်ငမ်ြစ်ရစ၊ သငတ်န််း၏ 

မနက်ရစာရစာပှိုင််းအ  ှိနတ်ွငမ်ြစ်ရစ၊ သငတ်န််းဆင််း  ှိနတ်ွငမ်ြစ်ရစ သူတှို  အာ်းကှိုယ်စှိတ်နစ်ှ ပေါ်းက န််းမာ်း ရရ်းအတွက် 

တ ရ ာ ်း ထှို င် မ င် ်း ၊  ရ ယ ာ ဂ က  င ် မ င် ်း ၊  တ မ ာ ်း က  န် ်း မ ာ ရ ရ ်း ဆှို င် ရ ာ  လှု ပ် ရ ဆ ာ င်   က်  

မ ာ်း မြစ်ရစဦ်းရဆာင်ပပီ ်း မပြုံလုပ် ှိုင််းသင ်ပေါ။  ဤသှို  မပြုံလုပ် မ င််းအာ်းမြင ် သင်တန််းမ ာ်းအတွက်တစ်ရန  တာ  

သ င် ကက ာ ်း ရ လ လ ာ မှု အ ပပီ ်း  အ   င် ်း   င် ်း ရ ပ ေါ င် ်း စ ည် ်း နှို င် မ င် ်း ၊ 

စှိတ်ြှိ စီ ်းမှုမ ာ်းရမြရလ ာ နှိုင်မှုမ  ာ်း မပြုံလုပ်နှိုင် ပပီ ်းရနာက်တစ်ရန  သင်တန််း  ှိ န်အတွက်  ဆက်လက်ရလ လာ  

သငက်ကာ်းနှိငုမ်ည် မြစ်ပေါသည်။  

 

 

ထပ်ြ လံိုပ်ခဆာငရ်ြည အ်  က ်

အကယ်၍ သင်တန််း  ာ/စ စဥ်ပ ံ့ ပုိ ်းသ ြ ာ်းသည်  တ ာ်းအာ်း ို / ိုင်မခင််း၊  ထယာင်္က ငံ့်စဥ် ၊  ကိုယ်စိတ်က န််း  

ြာ်းထ ်း ုိင ်ာသငခ်န််းစာြ ာ်းနငှံ့န်ငှံ့ ်စိြ််းထနပါက ထအာက်ပါထပ်း ာ်းထသာ ဗ ဒ ယုိလငခ်ံ့်ြ ာ်းြှ တ ငံ့သွ်ာ်း ထ ာက် ကညံ့် 

ရှုထလံ့လာငပ ်း လုပ်ထ ာငန်ိငုပ်ါသည်။ 

• Yoga For Self-Care ြိြိကိုယ်ကိုင်္ရစုိုက်မခင််းအတကွ်ထယာင်္က ငံ့စ်ဥ် (10 minutes): 

https://youtu.be/VpW33Celubg 

• 5-Minute Meditation (female voice) Stability & Grounding in Uncertain Times ၅ 

ြိနစ်စာတ ာ်း ိုငမ်ခင််း (အြ ိြု်းသြ ်းအသ ) တည်ငငြ်ိထအ်းခ ြ််းမခင််းနငှံ့ ်ြထသခ ာြထ  ာထသာအခ ိနတ်ွင ်

ြိြိကိုယ်ကိ ုိန််းခ ြုပ်နိငုစွ်ြ််းရှိမခင််း: https://youtu.be/0ro8Eg3LtC4;  

• 5-minute meditation (male voice) ၅ ြိနစ်စာတ ာ်း ိုငမ်ခင််း (အြ ိြု်းသာ်းအသ ): 

https://youtu.be/inpok4MKVLM 

https://youtu.be/VpW33Celubg
https://youtu.be/0ro8Eg3LtC4;
https://youtu.be/inpok4MKVLM


 

   

                  

 

 

52 
 

အခန်ိုး (၂) လူထ ၊ သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျငန်ငှို့ ်

ြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတက်မှု  

 

 

ဤအ န််းသည် လူသာ်းနငှ  ်

သဘာပတ်ဝန််းက င််းအကကာ်းပတ်သက်ဆက်န ွှယ်မှုကှို 

မ  ြုံင သု ု်းသပ်  က်မ ာ်းကှိုရပ်းမည်မြစ်သည်။ ေအီ န််းတွင ်

ကျွန်ပ်ုတှို  သည်လူသာ်းမ ာ်းအရပေါ် သဘာဝပတ်ဝန််းက င၏်အရရ်းပေါမှု၊ 

ဇီဝမ ှိြုံ်းကဲွတည်ရှှိမှုနငှ  ်သဘာဝအရင််း 

အမမစ်မ ာ်းြ က်စီ်း  ရလျှငရ်ရှှိလာနှိငုမ်ည အ်က ှိြုံ်းဆက်မ ာ်းကှိ ု

ရလ လာစူ်းစမ််းရြာ်ထတု်နှိငုပ်ေါလှိမ ်မည်။  

“
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အ န််းတွင်ပ ေါဝင်  လှုပ်ရှ ာ ်းရဆာင် ရွက်  

မှု မ  ာ ်းသည်  ကျွန်ု ပ်တှို  ရ ပ် ရွ ာ  အြွဲွေ့အ 

စည််းအတွင််း  မြ စ်ရပေါရနရသာ  အရမ  

အရနမ  ာ ်းကှို  အ  င် ်း   င် ်း မပ န်လည်  

ရလ လာနှိုင် ပပီ ်း  ကျွန်ု ပ်တှို  ၏  သဘာဝ 

ပတ် ဝ န် ်းက  င်ကှို  ကာကွယ် ရ စ ာ င ် င ်  

ရရှ ာက်နှိုင်မည် မြ စ်သည် ။  အရမ   လူ  

တန််းစာ်း အဆင ်မှစပပီ်း အ  င််း  င််းကကာ်း 

မပန်လည်ရလ လာမ င််းမြင ် သင်တန််းသာ်း 

မ ာ ်းသည်  တမ ာ်းလူမ  ာ ်း၏  အရမ အ 

ရနမ ာ်းကှို  ပှိုမှိုနာ်းလည်နှိုင်ပပီ ်း  သဘာဝ 

ပတ်ဝန််းက င်ထှိန် ်း  သှိမ််းရရ်းလု ပ်ငန် ်း  

မ ာ ်းကှို  ထှိရရာက် စွာ  မမြှ င ်တင်ရာတွင်  

ရ ပ် ရွ ာလူထု  အြွဲ ွေ့ အ စ ည် ်း မ  ာ ်း နှ င ်  

  ှိတ်ဆက်ရဆာင ်ရွက်နှိငုမ်ည်မြစ်ပေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၁ သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျငန်ငှို့ ်

ြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတကသ်ရိုးသည် သငို့အ်တကွ ်မည်သညို့် 

အဓ ပပါယ ်သက်သရောက်မှု ရှ ပါသနည်ိုး။  

သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်

ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု 

ရရရှည်တည်တ  ရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု 

လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၂: သရရှည်တည်တ ို့သသော 

ြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  က်တက်မှုအသပါသ ဖမငန်ောိုးလည် 

သသဘောသပါက်ဖခငိ်ုး 

လှုပ်သဆောငခ်ျက်၂.၃: မ ခငက်မဘောက ကျွန် ပ်တ  ို့က   

ဘောသတသွဖပောဖပသနသလွဲ? 

လှုပ်သဆောငခ်ျက်၂.၄: သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျင ်

ဆ  ငရ်ော အခွငို့အ်သရိုးနွဲ ို့ 

လှုပ်သဆောငခ်ျက်၂.၅: ကျွန် ပ်သနထ  ငရ်ောရပ်ရွော 

အြွွဲွဲ့အစည်ိုး၏ သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျင ်

လူ  အ ွင အ် ရရ်းနငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်

လူ  အ ွင အ်ရရ်းမှတဆင  ်ရရရညှ်တည်တ  ရသာ 

ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု 

လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၂.၆: ဖပန်လည်သ  ိုးသပ် 

ဆန်ိုးစစ်ဖခငိ်ုး 

 

လှုပ်ရဆာင ် က် လမ််းရကကာင််း 
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လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၁: သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျငန်ငှ ို့ ်

ြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတက်သရိုးသည် သငို့အ်တကွ်မည်သညို့ ် 

အဓ ပပါယ်သက်သရောက်မှု ရှ ပါသနည်ိုး။2  

 

လုပ်ငန််းစဥ် - 

• သင်ပုန််း၏  တစ်ြက်စီတွင် “သဘာဝပတ်ဝန််းက င်” နှင ် “ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်ရရ်း” ရရ်း  ပပီ်း၊ 

၎င််းစာလ ု်းနစ်ှလ ု်းအဓှိပပေါယ် ကှိုသငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု်း ရသ  ာနာ်းလည်သရဘာရအာငရ်ဆာင် 

ရွက်ပေါ။  

• သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏စှိတ်ထဲတွငရ်ှှိရသာစကာ်းလ ု်းမ ာ်းကှို သငပု်န််းရပေါ် ရှှိ “သဘာဝ 

ပပတ်ဝန််းက င”် နငှ  ်“ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်ရရ်း” စကာ်းနစ်ှလ ု်းရအာက်တွင ် ရရ်း ှိုင််းပေါ။ 

 ၁) သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သင်တန််းဆရာမှ ၎င််းတှို  ရရ်း  ရသာစကာ်းလ ု်းမ ာ်းအတွက် 

ရှင််းမပ ှိုင််းပေါ။  

 ၂) ရဆွ်းရန်ွးမှုပပီ်း  ှိနတ်ွင ်၎င််းစကာ်းလ ု်းနစ်ှလ ု်းအဓှိပပေါယ်နငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း ရအာက်ပေါအတှိုင််း 

သငတ်န််း ဆရာဘက်မှ အက ဥ််း    ်းပပီ်းရှင််းမပရပ်းရန ်-  

 

2 ဤအ န််းအတွက် အခ က်အလက်အခ ိြုွံ့ကို ကွနမ်ြြူနတ လုပ်ထ ာငခ် က်လြ််းည နြ်ှ   ထလ ာ်ထအာင ်ဘာသာမပန ်ာ်းသည်- ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှုဟ သည် 

အဘယ်နည််း။ International Accountability Project ြှ ထနာက် ပ် ကညံ့်ပါ-https://bit.ly/2HwLG1P 

 

 ကာခ ိန ်- ြိနစ် ၃၀ 

 

သဘာဝပတ်ဝန််းက ငန်ငှံ့ ်ြွ ွံ့ ငြိြု်းတုိ်းတက်ထ ်းနစ်ှခု ကာ်း က်န  ယ်ပတ်သက်ြှု 

 န််းစစ်ထလံ့လာ န။် 

 

သငပု်န််း (ြရှိပါက ကာ်းခ ပ်အရှငက်ိုအသ ု်းမပြုနိငုပ်ါသည်)၊ ြှငတ် ြ ာ်း (အထ ာငက်ွွဲမြစ်သညံ့် 

အန ထ ာငန်ငှံ့ ်အမပာထ ာင)် 

https://bit.ly/2HwLG1P
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သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျင ် 

လူ၊ တှိရှိစဆာနန်ငှ  ်အပငမ် ာ်းရနထှိုငရ်သာရနရာကှို ပတ်ဝန််းက င ်ု ရ ေါ်သည်။ “သဘာဝပတ်ဝန််းက င်”ဆှို 

ရသာစကာ်းလ ု်းသည် တ  ှိြုံ ွေ့လူမ ာ်းအတွက် “သဘာဝ”  ုအဓှိပပေါယ်ရပေါက်က်ရရာက်ပပီ်း၊ “သဘာဝ”နငှ ် 

“လူသာ်း”စသည ်အရာနစ်ှ ုကှို  ွဲမ ာ်းထာ်းတတ်ပေါသည်။ သှို  ရသာတ  ှိြုံ ွေ့ရသာ လူမ ာ်းအတွက် “သဘာဝ 

ပတ် ဝ န် ်း က  င် ”ဆှို သ ည် မှ ာ  “လူ သ ာ ်း တှို  ၏  လှု ပ် ရ ဆ ာ င် မှု ”နှ င ်  “ရ က  ်း လက် ရ ေ သ ” 

စသည်တှို  ကအစှိတ်အပှိုင််း တစ် ုအမြစ်ပေါဝင်သည်ကှို ရှု မမင်နာ်းလည်ထာ်းကကပေါသည်။ ထှို  ရကကာင ် 

“သဘာဝပတ်ဝန််းက င်” ဆှိုသည ်စ ကာ်းလ ု်းသည် လယ်ယာရမမ၊ ရက ်းလက်ရေသ၊ မမစ်ရ  ာင််းမ ာ်း၊ 

ရတာင်တန််းမ ာ်း၊ ငေါ်းမ ာ်း၊ သစ်ရတာမ ာ်း၊ မ  ရမွ်းတှိရ စဆာန်မ ာ်းစသည်တှို  မြစ်ပေါသည်။ “သဘာဝ 

ပတ်ဝန််းက င”်ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု်းသည် သက်ရှှိဇီဝ ရုပ်မ ာ်းနငှ  ်၎င််းတှို  ၏ရုပ်ဝတထ ြုံဝန််းက ငန်ငှ  ်အတူအမပန ်

အလှန်အက ှိ ြုံ ်း မပ ြုံရနသည ် ရ ပ် ရွ ာ  လူ  အြွဲ ွေ့အစည် ်းတွင်  “ရဂ စနစ် ”ဆှိုသည ်  စကာ်းလ ု ်း မြင ်  

စကာ်းလ ု်းနစ်ှ ုကကာ်းအမပနအ်လှနအ်သ ု်းမပြုံကကပေါသည်။ 

ြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတကမ်ှု  

ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှုသည် ကကီ်းထွာ်းလာမှု၊ တှို်းတက်လာမှုနငှ  ်အမပြုံသရဘာရဆာငသ်ည ် ရမပာင််းလဲမှုစသည ် 

တှို  ကှို ြ န် တီ ်း မြ စ် ရ ပ ေါ် ရ စ ပ ေါ သ ည် ။  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်း တှို ်း တ က် မှု ၏ ရ ည် ရွ ယ်   က် သ ည်  

သဘာဝပတ်ဝန််းက င်အာ်းမထှိ ှိုက်ရစဘဲ  လူထု၏  ဘဝအရည််းအရသွ်းတှို ်းတက်မမြှင ်တင်ရန်နှင ်၊ 

လူထု၏အတွက်ဝ ငရ်င ွြနတီ််းရပ်းရနန်ငှ  ်တှို်း  ဲွေ့ရပ်းရနမ်ြစ်သည်။   

သင်မမင်ရတွွေ့သည ်အတှိုင််း “ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု”ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု်းသည် အဓှိပပေါယ်မ ာ်းစွာရှှိရနပေါသည်။ 

ကမဘာရပေါ်တွင် လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းစွာ ရှှိရသာရကကာင ် ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတက်ရရ်းဆှိုင်ရာစှိတ်ကူ်းအှိုင်ေီယာကှိုနာ်း 

လည်နှိုင်ရန်နည််းလမ််းရပေါင််းစွာရှှိပေါသည်။ ၎င််းမ ာ်းနာ်းမှုမ ာ်းသည် လူမ ာ်း၏မတူညီရသာယ ုကကည်မှု၊ 

ဦ်းစာ်းရပ်းမှုနငှ  ်အနာဂတ်အရပေါ်ရှုမမငပ် ုမ ာ်း ကဲွမပာ်းမှုရကကာင လ်ည််းမြစ်သည်။  

ရယဘုယ အာ်းမြင  ်အစှို်းရအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်း၊ ကုမပဏမီ ာ်းနငှ  ်ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်းဘဏမ် ာ်းသည် အကကီ်းစာ်းစီမ ကှိန််း 

မ ာ်းမြစ်သည ် လမ််း၊ သတတ ြုံတွင််းမ ာ်းနှင ်၊ ရရကာတာ/ရရရလာင်တမ မ ာ်းနှင ် ရ တ်ရပေါ်အရဆာက် 

အအ ုမ ာ်းသည် နှိငုင် တစ်နှိငုင် ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်ရရ်း အတွက်လှိုအပ်သည် ုစဥ််းစာ်းကကသည်။ ၎င််းကှိုသူတှို   

က “ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်းအစီအစဥ်မ ာ်း” နငှ  ်“ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်းစီမ ကှိန််းမ ာ်း” ု ရ ေါ်ရဝေါ်သမုတ်ကကသည်။  

သှို  ရသာ် ၎င််းစီမ ကှိန််းမ ာ်းသည် လူထုနှင ် သဘာဝပတ်ဝန််းက င်အတွက်  အပမဲတမ််းရကာင််းက ှိ ြုံ်း  

ရပ်းပေါသလာ်း? မည်သူရတွက အက ှိြုံ်းအမမတ်ရတွရရှှိရနပေါသနည််း? ပပီ်းရနာက် ကျွန်ပ်ုတှို  ၏အနာဂတ် 

ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းနှင ် နှိုင်င အတွက်မည်သည ်စီမ ကှိန််းမ ာ်း  နှင ် ရပေါ်လစီမ ာ်းအရပေါ်မည်သူမ ာ်းက 

ဆ ု ်း မြတ်သင ်ပ ေါသနည် ်း? အကယ်၍  “ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်ရရ ်း ”ဆှိုသည ်စကာ်း မြင ်  စီမ ကှိ န် ်းမ  ာ ်း  

တငမ်ပလာလျှင ်မည်သူရတွကရမပာဆှိုပှိုင ်ွင ရ်ှှိသနည််း? အကယ်လှို   သငသ်ည်တငမ်ပလာရသာ ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်း 
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အစီအစဥ်  (သှို  ) စီမ ကှိ န် ်းအတွက်သရဘာမတူလျှင်  ဘာရတွဆက် မြ စ်မည်နည် ်း ? ထှို  ရနာက်  

သင ်ရပ်ရွာ ရေသအြွဲ ွေ့အစည််းမှ လှိုအပ်ရသာ ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ်းတှို်းတက်မှု အတွက်အရထာက်အပ မပြုံနှိုင်မည ်  

တမ ာ်းအစာ်းထှို်းနှိငုစီ်မ ကှိန််းမ ာ်း သငရ်ှာ ရတွွေ့ နှိငုပ်ပီလာ်း? 

ဤရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို ရမြဆှိုြှို  အတွက် က် ဲနှိငုပ်ေါသည်။ ဤသှို  ရသာရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို တ  ှိြုံ ွေ့ရသာရနရာမ ာ်း 

တွင်  လွတ်လ ပ်မှုကှို  ကန  ်သတ်ထှိ န် ်း   ြုံ ပ်ထာ ်းရသာရ ကကာင ်  သင်လွတ်လ ပ် စွ ာ  ရမ ်း မမ န် ်း  

နှို င် လှိ မ ် မ ည် မ  ု တ် ပ ေါ ။  သှို  ရ သ ာ် လ ည် ်း  လူ ထု မ  ာ ်း အ မှ န် တ ကယ်  လှို အ ပ် ရ သ ာ  

ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်မှုရရှှိ နှိုင်ရန်အတွက် စွ မ် ်းအာ်း  ကကီ ်းရသာအြွဲ ွေ့အစည် ်းမ ာ ်းသာလျှင်  မ ုတ်ဘဲ  

လူထုကှိုယ်တှိုင ်ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းမှုစီမ ကှိန််းမ ာ်းတွင ်ပေါဝငြ်ှို  လှိုအပ်ပေါ သည်။  

အဓ ကကျသသော  အချက်အလက်မျောိုး  - ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်ရရ်းသည်  ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည် ်းအတွင််း  

မှလူထုမ ာ်းသည်  “ကျွန်ုပ်တှို  အတွက်  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်ရရ်းစီမ ကှိန် ်းက  မည်သှို  မည်ပ ုရှှိရနသည်” 

ဆှိုသည ် ရမ ်း ွ န် ်းအတွက်  ရ မြဆှို ပှို င်နှိုင်မည ်  အ ွင် အာဏာမ  ာ ်း မပန်လည်ရယူသင ်ပ ေါသည် ။ 

ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်မှု မြ စ်စဥ်သည်  လူတှိုင် ်းအတွက်  ဂုဏ်သှိကခာရှှိ ရှှိ ရနထှို င်နှိုင်ရရ ်းနှင ်  သူတှို    စ်  

မမတ်နှိ်ုးရသာရမမရပေါ်တွင ်ရှငသ်နရ်နထှိုငန်ှိငုရ်ရ်းမြစ်ပေါသည်။  

Optional ခရွ်း  ယလ်ိုပ် ခဆာငန်ှိိုငသ်ည ်အ  က်နှိိုငသ်ည ်အ  က်: 

ြွ ွံ့ ငြိြု်းထ ်းလုပ်ငန််းသည် လ ံ့အခွငံ့အ်ထ ်းနငှံ့ြ်ည်သို ံ့ြည်ပ ု ကန်  ယ်ပတ်သက်ထနသညံ့်အထ ကာင််းကို 

သငတ်န််းသာ်း ြ ာ်းနာ်းလည်သထဘာထပါက်နိငုထ်စ န ်ထအာက်ပါထပ်း ာ်းထသာ (‘Development is 

human right’ by UN Human Rights. “ကြဘာံ့ကလုသြင်္ဂ အြွွဲွံ့အစည််း၏ 

ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ထ ်းသည် လ ံ့အခွငံ့အ်ထ ်းမြစ်သည်”) ဗ ဒ ယုိလငံ့ခ််ကို သငတ်န််း  ာြှ 

ြွငံ့မ်ပထပ်း နစ်ဥ််းစာ်းသငံ့ပ်ါသည်။ Watch this video at: https://youtu.be/pdKfypBTtdI 

https://youtu.be/pdKfypBTtdI
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သရရှည်တည်တ ို့သသောြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတကမ်ှု -  

ရရရှည်တည်တ  ရသာ  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်မှုဆှိုသည် မှာ  အနာဂတ်  

မ ှိြုံ်းဆက်သစ်မ ာ်း၏ စွမ််းရဆာင်ရည်မ ာ်းနငှ ် ပတ်သက်ပပီ်း ၎င််းတှို  ၏ 

လှိုအပ်  က်မ ာ်းနငှ ည်ြှှိနှုှိင််းပပီ်း အရလ ာ အတင််း မပြုံလုပ်စရာမလှိုရသာ 

ပစစ ြုံပပ န်ကာလ၏  လှိုအပ်မ  ာ ်းနှင ်  အပ်စပ်ကှိုက်ညီသည ်  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်း  

တှို်းတက်မှုကှိ ုဆှိုလှိုပေါသည်။  

သှို  ရသာ်  ထှို ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်ရရ ်းသည်  လူတှို  ၏  အသက်ရ မွ ်း  

ဝမ််းရကကာင််း လုပ်ငန််းမ ာ်း တှို်းတက်ရအာင်မစွမ််း ရဆာင်နှိုင်ရသာ 

အ ေါတွင်မြစ်ရစ၊ ရရရှည်တည်တ  ရသာသ ဘာဝပတ်ဝန််း က င်မြ 

စ်ရအာင်မစွမ် ်းနှိုင်ရသာ  အ ေါမ ှိ ြုံ ်းတွင် မြစ်  ကျွန်ုပ်တှို  ၏ဘဝနှင ်  

ပတ်ဝန််းက င်ကှိုအနုတ်လကခဏာ  ရဆာင်ရသာသက်ရရာက်မှု (သှို  ) 

ထှိ ှိုက်မှုမြစ်ရစပပီ်း ကျွန်ပ်ုတှို   ရတာရတာင်ရရရမမမ ာ်းကှို ရမပာင််းလဲ 

သွာ်းရစပပီ်း သဘာဝ အရင််းအမမစ်မ ာ်းကှို ပ က်စီ်းကုန် မ််း ရစပေါသ 

ည်။ အနတု်လကခဏာ ရဆာင်ရသာ ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု၏ဆှိုလှို ရင််းမှာ 

မပည်သူလူထုပေါဝင်မှု၊ ပွင ်လင််းမမင်သာမှု၊ လူ  အ ွင ်အရရ်းနငှ  ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန််းက င်အတွက်  အကာအကွယ်ရပ်းမှု  စသည ်အ    က်မ ာ်း  

ကင််းမဲ ရသာ  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်ရရ်း  စီမ ကှိန််းမ ာ်းမြစ်ပပီ်း  သဘာဝပ 

တ်ဝန််းက ငန်ငှ  ်မပည်သူလူထုတှို  ၏ အသက်ရမွ်းမှု လုပ်ငန််းမ ာ်းအရပေါ် 

အနုတ်လကခဏာ  ရဆာင်ရသာဆှို ်း ရွ ာ ်းသည ်  သက်ရရာက်မှုဆီ  

သှို  ဦ်းတည်ရစပေါသည်။  

ရရရှည်တည်တ  ရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု (Sustainable Development 

Goals/SDG) ဆှိုသည်မှာနှိငုင် တကာမှ   ှိတ်ဆက်ထာ်းရသာ ရည်မှန််း 

  က် ၁၇   က်ပေါသည ် စုစည််းမှုမြစ်ပပီ်း အာ်းလ ု်းအတွက်ပှိုမှို ရကာင််းမွ 

နပ်ပီ်း ရရရှည်တည်တ  ရသာ အနာဂတ်ကှိုရရှှိနှိငုရ်နအ်တွက် အရထာက် 

အပ  မြစ်ရစပေါသည်။ ရရရှည်တည်တ   ရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု (SDGs) 

ကှို ကမဘာ ကုလသမဂ္ အရထွ ရထွညီလာ   (United Nations General 

Assembly) မှစတင်တည်ရထာင် ဲ ပပီ်း ၂၀၃၀  ုနစ်ှတွင် တကမဘာလ ု်းရှှိ 

နှိငုရ်သာရည်မှန််း  က်အမြစ် သတ်မှတ်ထာ်းပေါသည်။  

ဗီဒယီ   - သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ရအာကပ်ေါရပ်းထာ်း ရသာဗီေယီှိလုင  ်

 ်ကှိုကကည ရ်ှုနှိငုရ်နြ်ငွ မ်ပရပ်းပေါ။ ဗီေယီှိထုဲတငွပ်ေါရသာအရကကာင််း 

အရာမ ာ်းကှိုနာ်းလည်နှိငုရ်န ်အတကွ် အဂဂလှိပ်စာတန််းထှို်းကှို ြွင ရ်ပ်း ပေါရန ်-  

https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg  

ရရရှည်တည်တ  ရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု၏ 

ရည်မှန််း  က်မ ာ်း ၁၇ခ က် (SDGs) 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁ - ဆင််းရဲနမွ််းပေါ်းမှုပရပ ာက်ရရ်း 

ရည်မှန်ိုးချက် ၂ - အစာရရစာငတ်မပတ်မှုပ ရပ ာက်ရရ်း 

ရည်မှန်ိုးချက် ၃ - ရကာင််းမွနရ်သာ က န််းမာရရ်းနငှ  ်

  မ််းသာသု ရရှှိရရ်း 

ရည်မှန်ိုးချက် ၄ - အရည်အ  င််းမပည ်မှီရသာ ရကာင််းမွနသ်ည ် 

ပညာရရ်း 

ရည်မှန်ိုးချက် ၅ - က ာ်း/မတန််းတူညီရရ်း 

ရည်မှန်ိုးချက် ၆ - သန  ရ်ှင််းရသာရသာက်သ ု်း ရရနငှ  ်

က န််းမာရရ်းနငှ  ်ညီညွတ်ရသာမှိလလ ာစနစ် 

ရည်မှန်ိုးချက် ၇ - ကုနက် စရှိတ်တတ်နှိငုသ်ည  ်

သန  ရှ်င််းရသာစွမ််းအင် 

ရည်မှန်ိုးချက် ၈ - သင ရ်တာ်ရသာအလုပ ်အကှိုငန်ငှ  ်

စီ်းပွာ်းရရ်းြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု 

ရည်မှန်ိုးချက် ၉ - စက်မှုလုပ်ငန််း၊ စွန  ဥ်ီ်းတီထွငမ်ှု လုပ်ငန််းနငှ  ်

အရမ   အရဆာက်အအ ု 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၀ - ြည ြ ြှုထလ ာံ့ခ ထ ်း 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၁ - ရရရှည်တည်တ  ရသာ ပမှိြုံွေ့ မပမ ာ်းနငှ  ်

လူ  အြွဲွေ့အစည််းမ ာ်း 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၂ -  တာဝနယ်ူမှုတာဝန ် မှုရှှိရသာ သ ု်းစွဲမှုနငှ  ်

ထုတ်လုပ်မှု 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၃ -  ရာသီဥတုဆှိုငရ်ာ လှုပ်ရှာ်းမှု 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၄ - ရရရအာက်ရှှိသက်ရှှိမ ာ်း ၏ဘဝ 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၅ - ကုန််းရမမရပေါ် ရှှိသက်ရှှိမ ာ်း ၏ဘဝ 

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၆ - ပငှိမ််း  မ််းရရ်းနငှ  ်တရာ်းမျှတမှု 

အတွက် ှိုင ်  ရသာအြွဲွေ့အစည််း  

ရည်မှန်ိုးချက် ၁၇ - ရည်မှန််း  က်မ ာ်းကှို ရယူရာ 

အတွက်မှိတ်ြက်အြွဲွေ့အစည််းမ ာ်း 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg%20
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လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၂ သရရှည်တည်တ ို့သသော 

ြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတက်မှုအသပေါ် သ ဖမငန်ောိုးလည် သသဘောသပါက်ဖခငိ်ုး 

 

၂ နာ   

 

ထ ရှည်တည်တ ံ့ထသာြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှု၏ ည်ြှန််းခ က် အထပေါ် သမိြငန်ာ်း လည်သ ထဘာထပါ 

က် နန်ငှံ့ ်ကျွန်ပ်ု တုိ ံ့၏ ပ် ွာအြွွဲွံ့အစည််းအတွင််း လက်ထတွွံ့က က မပနလ်ည်အသ ု်းမပြုနိငု ်န။် 

 သငပု်န််းမြြူ၊ ြှငတ် ြ ာ်း၊ ပုိစတာစကက ြူ ၄  ွက်နငှံ့ ်ထ ာငစ် ုခွဲတ ြ ာ်း။ 

လုပ်ငန််းစဥ် - 

၁. သငပု်န််းရပေါ်တွင ်ရရရှည်တည်တ  ရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု၏ရည်ရွယ်  က်မ ာ်းကှိုရရ်း  ပေါ။  

၂. သငတ်န််းတာ်းအရရအတွက်ကှိုရရတွက်ပပီ်း အြွဲွေ့ရသ်းရလ်းြွဲွေ့အမြစ်ြွဲွေ့လှိုက်ပေါ။ 

၃. အြွဲွေ့တှိုင််းတွင ်ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု၏ရည်ရွယ်  က်မ ာ်းအရကကာင််းရဆွ်းရန်ွး ှိုင််းပေါ။ 

၄ . သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  သူတှို  အတွက်နှင ် သူတှို  ၏ရပ်ရွာရေသအတွက်လွန်စွာအရရ်းကကီ်း  

သည် ုထငရ်ရသာ အရာ ၅  ုကှိုရရွ်း  ယ် ှိုင််းပေါ။  

၅. ပပီ်းရနာက် ထှိုအရရ်းကကီ်းရသာရည်မှန််း  က်  ၅  ုရရှှိလျှင် သူတှို  ၏ရပ်ရွာရေသ အာ်းမည်သှို   

မည်ပ ုတှို ်းတက်ရစမည်  အရကကာင််းကှိုပ ု နှင ်တကွ  ရပ်းထာ်းရသာပှိုစတာနှင  ် ရရာင်စ ုကှို  

အသ ု်းမပြုံပပီ်း ရရ်းဆွ ဲှိုင််းပေါ။  

၆. အာ်းလ ု်းပပီ်းလျှင် အြွဲ ွေ့တစ်ြွဲ ွေ့  င််းစီမှ တစ်ရယာက်ရယာက်အာ်းကှိုယ်စာ်းမပြုံပပီ်း  ၎င််းတှို  အြွဲွေ့၏ 

စှိ တ် ကူ ်း အှို င် ေီယ ာ  မ  ာ ်း ကှို  အ ာ ်းလ ု ်း ၏ ရ ရှ ွေ့ တွ င်  ရှ င် ်း မပ ရ န် ြှိ တ် ရ  ေါ် လှို က် ပ ေါ ။ 

ထှို သှို  လု ပ် ရဆ ာ င် ရ ာတွ င်  အဂဂလှိ ပ် ဘ ာသ ာ စက ာ ်း  အ ာ ်း နည် ်း ရသ ာသူ မ  ာ ်းကှို  

လည််းရှင််းမပနှိငုရ်နတ်ူညီရသာ အ ွင အ်ရရ်းရပ်း ပေါ။ 

၇. ရနာက်ဆ ု်းတွင် အြွဲ ွေ့လှိုက်ရဆွ်းရနွ်း ဲ ရသာ သရရှည်တည်တ ို့သသောြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတက်မှု၏ ရည်မှန်ိုး 

ချကမ်ျောိုး (SDGs) အာ်းလ ု်းကှိုဆက်စပ်ပပီ်းအက ဥ််း   ြုံ်းရပ်းပေါ။3 

 

3ရရရှည်တည်တ  ရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု၏ရည်မှန််း  က်မ ာ်း (SDGs) မ ာ်းအရကကာင််းအရသ်းစှိတ်သှိရှှိလှိုပေါ 

ရအာက်ပေါရပ်းထာ်းရသာလင  ််တွင ်ဝငရ်ရာက်ြတရ်ှုနှိငုပ်ေါသည် - https://sdgs.un.org/goals 

 

https://sdgs.un.org/goals
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လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၃ မ ခငက်မဘောက 

ကျွန် ပ်တ  ို့က  ဘောသတသွဖပော ဖပသနသလွဲ? 

 

၃ နာ   

 

ဤလှုပ်ရှာ်းထ ာင ွ်က်ြှုသည် ပါဝငတ်က်ထ ာက်ထသာသငတ်န််းြ ာ်းအာ်း သ တုိ ံ့၏ပ ုမပင ် ဇာတ်လြ််း 

ြ ာ်းကုိြ ထဝ န်ြိတ်ထခေါ် ငပ ်း ကျွန်ပ်ုတုိ ံ့၏ထဒသအတွင််းမြစ်ထပေါ်ထနထသာအထ ကာင််းအ ာြ ာ်းကုိ 

ထလံ့လာနိငု ်န ်အတွက် ည် ွယ်ပါသည်။ 

 
None 

 

ဤလှုပ်ထ ာငြ်ှုတွင ်ထလ်းထလ်းနက်နက်ထသခ ာစွာင်္ရုတစိုက်နာ်းထ ာငထ်ပ်း နအ်ထ ်းကက ်းပါ သည်။ 

သငံ့်အတန််းထြာ်၏ ဇာတ်လြ််းကုိင်္ရုတစုိက်နှငံ့် ထက ်းဇ ်းမပြုငပ ်းထလ်းထလ်းစာ်းစာ်းနာ်းထ ာင် 

ထပ်းပါ န။် 

လုပ်ငန််းစဥ် - 

၁. သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း စ ုတွဲလှိုက်တွဲရပ်းပေါ။ 

၂. စ ုတွဲတွင် အတွဲ (က) ကှိုလမ််းညွှန်သူအမြစ်ထာ်းပပီ်း  အတွဲ ( ) ကှိုမ က်စှိ မမမင်သူ/မ က်စှိကန််း  

သူအမြစ်ထာ်းပေါ။ (သူတှို  ကှို ြ က်စိြိှတ်ခိုင််း ာ်းလိုက်ပါ) ။ 

၃ . အတွဲ  (က ) သည်  ၎င််း၏အတွဲ မြ စ်ရသာ  အတွဲ  ( ) နှင ်အမပင်ဘက်သှို  လမ််းရလျှာက်ထွက်  

ရသာအ ေါတွင ်လက်ကှိုငပ်ပီ်းရလျှာက်ရမည် (သှို  ) ရမမမပငရ်ပေါ်သှို  ထှိုငသ်ည် အ ေါတွငလ်ည််း အတူ 

တူထှိငုရ်ပေါမည်။  

၄. ဤအရာမ ာ်းကှိုလုပ်ရဆာငရ်နအ်တွက် အတွဲတစ်တွဲစီတှိုင််းအာ်း ၃ မှိနစ်အ  ှိနရ်ပ်းပေါရန။်  

၅. လမ််းညွှန်သူမြစ်သည ် အတွဲ (က) သည် မ က်မမမင်အတွဲ ( ) အာ်း ၎င််းတှို  ကကှိြုံက်နှစ်သက်သည ် 

သဘာဝအရလ ာက်မြစ်ရသာရနရာ၊  ၎င််းတှို  ရပ်ရွာရေသမှလှပရသာရနရာမ ာ်းကှို အတူတူ 

မ က်စှိမှှိတ်ပပီ်း အာရ ု မပြုံ ှိုင််းပေါ။  

၆. ပပီ်းလျှင် အတွဲ (က) နှင ် အတွဲ ( )တှို  ရနရာ  င််းြလှယ်ပပီ်း ထှိုကဲ သှို   ၃ မှိနစ်စာ ရလာက်မပန်လု 

ပ် ှိုင််းပေါ။  

၇ . အာ်းလ ု ်း ပပီ်းဆ ု ်း  ှိန်တွင်  သင်တန််းဆရာသည်  ရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်းကှိုရမ်းမမန််း မ င််း မြင ် 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအတွက် ရဆွ်းရန်ွး န််းကှိုစတငန်ှိငုပ်ေါသည်။  
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• ဤလှုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်းကှို လုပ်ရဆာငပ်ပီ်းရနာက်တွင ်သငမ်ည်သှို    စာ်းရပေါသနည််း? 

• အတွဲ (က) အာ်း အဘယ်ရကကာင သ်ဘာဝ အရလ ာက်မြစ်ရသာ ရနရာကှိုရရွ်းရသနည််း 

ဆှိုသည ်ရမ်း ွန််းကှိုရမ်းပေါ။ 

• အတွဲ ( ) အာ်း အတွဲ (က) ၏ပ ုမပငဇ်ာတ်လမ််းကှို မ က်စှိမှှိတ်ပပီ်းနာ်းရထာငရ်ာတွင ်

မည်သည ်အရာကှို  စာ်းရသည်ဆှိုသည ်ရမ်း ွန််းကှိုရမ်းပေါ။ 

• ဤလှုပ်ရဆာင ် က်နငှ သ်င ရ်ေသတွငမ်ြစ်ရပေါ်ရနရသာသဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုငရ်ာ 

အမြစ်အပ က်မ ာ်းနငှ်  ဆက်စပ်နှိငုပ်ေါသလာ်း? 

• ဤဂှိမ််းကစာ်းနည််းမှ သငဘ်ာရတွသငယ်ူရလ လာနှိငု ်ဲ ပေါသနည််း? 

၈ . ရဆွ်းရနွ်း ပဲွထဲတွင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု ်း  သူတှို  ၏စှိတ်ကူ်းအရတွ်းမ ာ်း  မျှရဝနှိုင်မည ်  

အ ွင ်အရရ်း မ ာ်းညီတူညီမျှရရှှိရအာင် ရသ  ာရဆာင်ရွက်ပေါ။ ရြာ်မပပေါရမ်း ွန််းမ ာ်း သင်တန််း 

ဆရာမှလှုပ်ရှာ်းရဆာင် ရွက်မ ာ်းအာ်းလ ု်းကှိုမပန်လည်အက ဥ််း   ြုံ်းပပီ်း ရနာက်အ န််းသစ်ကှိုဆ 

က်လက်သငက်ကာ်းနှိငုပ်ေါသည်။  
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လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၄ သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျငဆ်  ငရ်ောအခွငို့အ် 

သရိုးနွဲ ို့ပတသ်က်ပပီိုး ကျွန် ပ်တ  ို့သဒသမှောဘောသတဖွြစ်ပျက်သနသ လွဲ? 

 

၂ နာ   

 

ဤလှုပ်ထ ာင်ခ က်သည် ကျွန်ုပ်တုိ ံ့ထဒသတွင် င် ိုင်ထန သညံ့် သဘာဝပတ်ဝန််းက င် ိုင် ာ 

မပဿနာြ ာ်းကို ကျွန်ပ်ုတုိ ံ့အာ်းလ ု်းနက်နက်နွဲနွဲထလံ့လာသငယ် နိငု ်နမ်ြစ်သည်။ 

 
ကာ်းခ ပ်အရှင၊် ြှငတ် ြ ာ်း၊ ထ ာငစ် ုခွဲတ ြ ာ်း 

 

• အြွွဲ ွံ့အလိုက်လုပ်ထ ာင်ခ က်ြ ာ်းြလုပ်ထ ာင်ခင်တွင် သင်တန််း  ာြှ သင်တန််းသာ်း 

ြ ာ်းအာ်း ၎င််းတုိ ံ့၏တင ်က်ြှုြ ာ်းသည် အမပနအ်လှနထ်မပာ ို ထ ွ်းထန်ွးပ ုစ မြငံ့ထ် ွ်းထနွ်း 

တငမ်ပနိငုထ် ကာင််းရှင််းလင််းအသိထပ်းငပ ်း၊ သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းသည် ၎င််းတုိ ံ့၏တငမ်ပြှုြ ာ်း 

သည် တင် က်ြှု (presentation)၊ ဇာတ်လြ််းတုိ၊ ဓါတ်ပ ုြ ာ်းနှငံ့်ထ ်း ွွဲ ာ်းထသာ 

ပ ု/ပန််းခ  ြ ာ်းမြငံ့တ်င ်က်နိငုထ် ကာင််းကုိလည််းထမပာမပငပ ်း   ု်းမြတ်ခိုင််းပါထစ။  

• ထနာက်လှုပ်ထ ာငခ် က်တစ်ခု  သို ံ့  က်လက်ြလုပ်ထ ာငြ်  သငတ်န််း  ာြှ သငတ်န််း 

သာ်းြ ာ်းအာ်း ၎င််းတုိ ံ့သည်ထြ်းခွန််းြ ာ်းထြ်းမြန််းမခင််းနငှံ့ ်၎င််းတုိ ံ့၏စိတ်က ်းအထတွ်းြ ာ်းကုိ 

ြ ထဝနိငု ်နလ် ုထလာက်ထသာ အခ ိနြ် ာ်းထပ်း ာ်းသငံ့ပ်ါသည်။ 

သငတ်န််းမစမီှ သငသ်ာ်းမ ာ်းအာ်း သငတ်န််းဆရာကရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်းကှိုရမ်းရန ်-  

မည်သှို  ရသာသဘာဝပတ်ဝန််းက ငန်ငှ  ်လူ  အ ွင အ်ရရ်းဆှိုငရ်ာမပဿနာမ ာ်းကှို ကျွန်ပ်ုတှို  ရငရ်နရပေါသနည််း? 

ပပီ်းရနာက် သင်တန််းဆရာမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ရနာက်ထပ်ဥပမာ်းမ ာ်းမြစ်သည ် ရမမဆီလွှာပ က်စီ်း မ င််း၊ 

သစ်ရတာ မပ ြုံန် ်းတီ ်း မ င် ်း ၊  ရရရှည်မတည်တ  နှိုင်ရသာသတတ ြုံတွင် ်းလု ပ် ငန် ်း မ  ာ ်း ၊  အတင် ်းအဓမမရ မပ ာင် ်း  

ရရွှွေ့  ှိုင််းမှုစသည်တှို  ကှိုရပ်းသင ပ်ေါသည်။  

လုပ်ငန််းစဥ် - 

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  သူတှို  ၏ရေသတွင်မြစ်ရပေါ်ရနရသာလူ  အ ွင ်အရရ်းနှင ် သဘာဝပတ်ဝန််း  

က ငဆ်ှိုငရ်ာမပဿနာမ ာ်း၏ ဥပမာတ  ှိြုံွေ့ရပ်း ှိုင််းပေါ-  

• သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  နှိုင်င တူရသာ  (သှို  ) ရနထှိုင်ရာရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််း  အြွဲ ွေ့ဝင် ၃  - ၄ 

ရယာက်ပေါရသာ အြွဲ ွေ့ကှိုြွဲ ွေ့ရပ်းပေါ (အြွဲ ွေ့သာ်းမ ာ်း၏အရရအတွက်ရပေါ်မူတည်ပပီ်း အြွဲ ွေ့ ြွဲ ွေ့ နှိုင်ပေါ 
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သည)် ။ 

• အြွဲွေ့စီတှိုင််းတွင ်သူတှို  သှိရှှိထာ်းသည ် သူတှို  ရနထှိငုရ်ာနှိငုင် နငှ  ်

ရ ပ် ရွ ာ ရ ေသအြွဲ ွေ့ အစည် ်းထဲတွ င်  မြ စ် ရ ပ ေါ် ရ နရသာ  

သဘာ ဝ ပတ်  ဝ န် ်း က  င်ဆှို င် ရ ာ မပဿ န ာ မ  ာ ်း ကှို  

အတူတကွဝှိုင််းဝန််း ရဆွ်းရန်ွး လုပ်ရဆာငရ်ပေါမည်။  

• ရဆွ ်း ရနွ ်း ပပီ ်း ရသာအ ေါတွ င်  တင်ဆက်မှု မပ ြုံလု ပ် ရ န်  

အြွဲ ွေ့တှိုင််း မှ  အြွဲ ွေ့သာ ;မ ာ်းအရနမြင ် အဆင်သင ် မြစ်ရန  

ရပေါမည်။ 

o သဘာဝပတ်ဝန််းက ဆှိုငရ်ာမပဿနာမ ာ်းနငှ  ်

၎င််းတှို  ၏တည် 

ရနရာမ ာ်း၏စာရင််းဇယာ်းမ ာ်းကှိုမပြုံစုထာ်းပေါ။ 

o ဘာအတွက်ရကကာင  ်ဤကဲ သှို  မပဿနာမ ာ်းမြစ်ရပေါ်ရနပေါသ နည််း? 

o လူထနုငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းက ငအ်ရပေါ် ထှိမုပဿနာ မ ာ်း၏အက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှု။ 

o ထှိမုပဿနာမ ာ်းသည် မတူညီရသာအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းမြစ်သည ် အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်း၊ အမ ှိြုံ်း 

သမီ်းမ ာ်း၊ သက်ကကီ်းရွယ်အှိုမ ာ်း၊ ကရလ်းငယ်မ ာ်း၊ ရတာငသ်ူလယ်သမာ်းမ ာ်း၊ 

တ ငေါသည်မ ာ်းစသည်တှို  အရပေါ် 

မည်သှို  မည်ပ ုသက်ရရာက်ပေါသနည််းစသည်မြင ရ်မ်း ွန််းမ ာ်း - 

o ၎င််းမပဿနာ်းမ ာ်းကှို ရငဆ်ှိုငက်ှိုငတ်ွယ်ရမြရှင််းသည ်လှုပ်ရှာ်းမှု တစ် ုတစ် ုမြစ်ရပေါ်  ဲ  

မ င််းရှှိမရှှိ။ 

● ရဆွ်းရန်ွးမှုပပီ်းရသာအ  ှိန်တွင် အြွဲ ွေ့စီတှိုင််းအာ်း အတန််းသာ်းမ ာ်း၏ ရရှ ွေ့တွင်တင်ဆက်မှုမပြုံလုပ် 

 ှိုင််းပေါ။  

တငဆ်က်မှုပပီ်းဆ ု်း  ှိနတ်ွင ်သငတ်န််းဆရာမှသင ်န််းစာမ ာ်းကှိုအက ဥ််း   ြုံ်းပပီ်း သငတ်န််းမ ာ်း၏ တငဆ်က်မှု 

မ ာ်းကှို ရေသတွင််းမြစ်ရပေါ်ရနရသာ သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ကှို ထှိ ှိုက်ရစသည ်အရကကာင််းအရာမ ာ်းမြစ် 

သည ်မပည်လူထနုငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းက ငအ်ရပေါ် ဆှို်းက ှိြုံ်းမ ာ်းသက်ရရာက်နှိငုသ်ည ် ရရကာတာ/ရရရလှာင ်

တမ ရဆာက်လုပ်ရရ်းမ ာ်း၊ ရမမယာမပဿနာမ ာ်း၊ စီ်းပွာ်းရရ်းအထူ်းဇုန်မ ာ်း၊ မီ်းရထာ်းလမ််းစီမ ကှိန််းမ ာ်း၊ 

တရာ်းမဝင်သစ် ုတ်မှုမ ာ်း၊ ရက ာက်မီ်းရသွ်း စက်ရ ုမ ာ်းစသည ်အရကကာင််းအရာမ ာ်းကှို ထပ်ရလာင််းပပီ်း 

ထည ်သွင််းရှင််းမပရပ်းနှိုင်ပေါသည်။  ရအာက်တွင်ရပ်းထာ်း ရသာ ဗီေီယှိုလင ် ်မ ာ်းသည် ဥပမာရပ်းသည ် 

အရကကာင််းအရာမ ာ်းမြစ်ပပီ်း သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းကှို သငတ်န််းဆရာမှမပသရပ်းနှိငုပ်ေါသည်။  

မှတခ်ျက် - အြွဲွေ့စီတှိုင််းမှတငဆ်က်မှု 

မပြုံလုပ်  ှိနတ်ငွ ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

ရမ်း ွန််းရမ်းရန ်သငတ်န််းဆရာမှ 

အာ်းရပ်းတှိကုတ်နွ််းပေါ။ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း 

ပငှိမ်ရနပေါက တငဆ်က်မှု မပြုံလုပ်ရနရသာ 

၎င််းတှို  ၏ သူငယ်  င််းမ ာ်းကှို သက်ရတာင  ်

သက်သာစွာ ရမ်း ွန််း ရမ်းနှိငုရ်န ်

သငတ်န််းဆရာမှ လွယ်ကူရသာ ရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို 

စရမ်းရပ်းပေါရန။်  
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• ြွဲထခါငမ်ြစ်ဝှြ််းရှငသ်နန်ိငုထ် ်းအတွက် ထဒသခ ြ ာ်း၏တိုက်ပါပွွဲဝငြ်ှု၊တရုတ်မပည်၏ကက ်းြာ်းထသာ

ထ ကာတာ၏အ ိပ်ြွဲကက ်း ထအာက်ြှထန၍) : https://youtu.be/oAh4HzXN79E 

• ြွဲထခါငမ်ြစ်ဝှြ််း - ကျွန်ပ်ုတို ံ့၏မြစ်ထခ ာင််း ကျွန်ပ်ုတို ံ့ဘဝ : https://vimeo.com/191449427  

• နြ်ံ့ခ ု်း၏ အသ : https://www.youtube.com/watch?v=DFaFs9miVQM&t=77s 

ထဒသအတွင််း သဘာဝပတ်ဝန််းက င် ိုင် ာ မပဿနာြ ာ်း (ဥပြာ- ထ ကာတာတည်ထ ာက်မခင််း၊ 

ထမြယာလုပ်ပုိင်ခွငံ့်ြ ာ်း၊ အ  ်းစ ်းပွာ်းထ ်းဇုန်ြ ာ်း၊   ာ်းလြ််းစ ြ ကိန််းြ ာ်း၊ တ ာ်းြဝင်သစ် ုတ်မခင််း၊ 

ထက ာက်ြ ်းထသွ်းသ ု်း လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်းထပ်းစက်ရ ုစသည်မြငံ့)်  ိုင ်ာ အပုိထ ာင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို 

တငမ်ပမခင််းမြငံ့ ်အစည််းအထဝ်းကို အက ဉ်းခ ြုပ် တငမ်ပပါ။ 

ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံတှို်းတက်ရရ်းစီမ ကှိန််းမ ာ်းသည်  ရပ်ရွာရေသအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းနှင ် သဘာဝပတ်ဝန််းက င်အရပေါ်  

အနုတ် လကခဏ ာ ရဆ ာ င်သည ်  အက  ှိ ြုံ ်း သက် ရ ရ ာက် မှု မ ည်သှို  မ ည် ပ ု ရှှိ သ ည်ဆှို သည ် မ  ြုံ  

င ုသ ု ်းသပ်  က်မ  ာ ်းရပ ်းရန် ၊  ရအာက်ပ ေါရပ်းထာ်းရသာ  ဝက်ဘ်ဆှို ေ်မ  ာ ်း၏  လင ် ် မ  ာ ်းထဲ မှ  

အ  က်အလက်မ ာ်းကှို သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သငတ်န််းဆရာကမပနလ်ည်မျှရဝနှိငုပ်ေါသည်။  

● မဲရ ေါငမ်မစ်/သ လွငမ်မစ်ရရအာ်းလျှပ်စစ် - https://www.internationalrivers.org/  

● မဲရ ေါငမ်မစ်ကှိုကယ်တငပ်ေါ - https://www.facebook.com/SaveTheMekong/ 

● မဲရ ေါငမ်မစ်ရကာ်မရှင ်- https://www.mrcmekong.org/  

● ရေသတွင််းရမမယာမပဿနာမ ာ်း - https://www.mrlg.org/  

● ရေသ  တှိုင််းရင််းသာ်းလူမ ှိြုံ်းစုမ ာ်းနငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုငရ်ာအ ွင အ်ရရ်း - 

https://www.mrlg.org/  

● ADB မှ NGO အြွဲွေ့အစည််းမ ာ်း၏ရဆွ်းရန်ွးပွဲမ ာ်း - https://www.forum-adb.org/  

● ပွင် လင််းရသာမဲရ ေါငမ်မစ်ဝှမ််းတှို်းတက်မှု - https://opendevelopmentmekong.net/ 

● ကနဦ်းအစသတှိရပ်းစနစ်နငှ  ်ထပ်ရဆာင််းအရင််းအမမစ်မ ာ်း -  https://bit.ly/2Sprcx3  

  

https://youtu.be/oAh4HzXN79E
https://vimeo.com/191449427
https://www.youtube.com/watch?v=DFaFs9miVQM&t=77s
https://www.internationalrivers.org/
https://www.facebook.com/SaveTheMekong/
https://www.mrcmekong.org/
https://www.mrlg.org/
https://www.mrlg.org/
https://www.forum-adb.org/
https://opendevelopmentmekong.net/
https://bit.ly/2Sprcx3
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လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၅ 

ကျွန် ပ်သနထ  ငရ်ောရပ်ရွောအြွွဲ ွဲ့အစည်ိုး၏ သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျင  ်

 

၁ နာ   

 

ဤလှုပ်ထ ာင်ခ က်သည် သင်တန််းသာ်းြ ာ်းအတွက် သ တုိ ံ့ထန ုိင်သညံ့် ပ် ွာထဒသအြွွဲ ွံ့အစည််း 

အတွင််းမြစ်ထပေါ်ထနထသာအထမခအထနြ ာ်းကို ြ ထဝ နမ်ြစ်ပါသည်။ သငတ်န််းသာ်းတစ်ခ ိြု ွံ့တွင်တ ည  

ထသာအထမခအထနြ ာ်း က ြုထတွွံ့ထကာင််း က ြုထတွွံ့ နိငုထ်သာ်လည််း ၎င််းအထတွွံ့အ က ြုအမြစ်အပ က်ြ ာ်း 

အထပေါ် သ တုိ ံ့တွငြ်တ ည ထသာအထတွ်းအမြငြ် ာ်းရှိထကာင််းရှိနိငုပ်ါသည်။  ုိ ံ့ထ ကာငံ့ ်ဤလှုပ်ထ ာင ်

ခ က်သည်သင်တန််းသာ်းြ ာ်း၏ ပုင်္ဂိြုလ်တစ်ဥ ်းခ င််း၏ဇာတ်လြ််းပ ုမပင်ြ ာ်းကိုထလံ့လာသိရှိနိုင် န် 

အတွက် အထ ာက်အက မြစ်ထစပါသည်။ 

 
ကာ်းခ ပ်အရှငြ် ာ်း၊ ြှငတ် ြ ာ်း၊ ထ ာငစ် ုခွဲံ့တ ြ ာ်း 

 

အကယ်၍ ပ ုြ ွွဲတတ်ထသာ သင်တန််းသာ်းြ ာ်းရှိပါက၊ ၎င််းတုိ ံ့အာ်းအြှတ်အသာ်း လကခဏာြ ာ်း 

အသ ု်းမပြုငပ ်းစာမြငံ့ထ် ်းကာ ၎င််းတုိ ံ့ြ ထဝလုိသည်ြ ာ်းကုိရှင််းမပနိငုပ်ါသည်။ 

 

ဥပြာ - ၁  

ကျွန်ပ်ု၏ဇာတိငြိြုွံ့သည် 

လှပထသာထတာငတ်န််းြ ာ်းမြငံ့ဝ်န််း   ာ်းငပ ်း၊ 

   ပ်ရှည်လ ာ်းသညံ့် ကျွန််းသစ်ထတာြ ာ်းနငှံ့ ်ငြိြုွံ့၏  

အလယ်တညံ့တ်ညံ့်ကို မြစ်တစ်စင််းက စ ်း င််းမြတသ်န််း 

 ာ်းပါသည်။ သို ံ့ထပြွဲံ့ ြ ကာထသ်းြ နစ်ှြ ာ်းတွင ်

ကျွန်ပ်ုတို ံ့ ပ် ွာ ထဒသတွငက်ျွန််းသစ်ြ ာ်းရှိမခင််းထ ကာငံ့ ်

သစ်ထတာ ခတု် ွငသ်ညံ့်မပဿနာကို  ပ် ွာတစ်ခုလ ု်း 

 င ုိ်င ်က ြုထတွွံ့ ထန ပါသည်။ 

သစ်ထတာခတု် ငွမ်ခင််းထ ကာငံ့ ်ကျွန်ပ်ုတို ံ့  ပ် ွာထဒသ 

အြွွဲွံ့အစည််း၏ သဘာဝအ င််းအမြစ်  

ြ ာ်းနငှံ့ ် ပ် ွာလ  ၏ုအသက် ထြွ်းြှုလပ်ုငန််းြ ာ်းလည််း 

 ိခုိက် ပ က်စ ်း ခွဲံ့ ပါသည်။ 

ဥပြာ - ၂  

 

ကျွန်ပ်ုတို ံ့၏ ပ် ွာတွင ်သတတ ြုတငွ််းြ ာ်းသည် 

စုိ်းြုိ်းထန ာယ  ာ်းပါသည်။ ကျွန်ပ်ုတို ံ့၏ ွာသာ်းြ ာ်းသည် 

တမခာ်းထန ာသစ်တွင ်ထမပာင််းထရ ွံ့ထန ိငု ်ငပ ်း 

 ိုထန ာတွငြ်ည်သို ံ့ လုပ်ကိုငစ်ာ်းထသာက်ြည်ကို 

ြသဘိွဲမြစ်ထနပါသည်။  ိသုတတ ြုတွင််းကြုပဏ သည် 

ကျွန်ပ်ုတို ံ့အာ်း ထလ ာ်ထ က်း အနည််းငယ်သာထပ်းငပ ်း ကျွန်ပ်ုတို ံ့ 

မြတ်နိ်ုး ထသာ ထမြကို  ု်းရှု  ်းခွဲံ့ ပါသည်။ 
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လုပ်ငန််းစဥ် -  

● သငတ်န််းသာ်းအရယာက်စီတှိုင််းကှို စကက  စာရွက်အကကီ်းတစ်ရွက်စီရပ်းပပီ်း ၎င််းတှို  ၏ရပ်ရွာရေသ 

အြွဲွေ့အစည််းပ ုကှို ရရ်းဆွ ဲှိုင််းပေါ။ 

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းရပ်းထာ်းရသာ စာရွက်၏အရပေါ် ပှိုင််းတစ်ဝက်တွင် ၎င််းတှို  ရပ်ရွာရေသ၏ 

အတှိတ်ပ ုရှိပ်မ ာ်းကှိုရရ်းဆွ ဲှိုင််းပေါ။ 

● က နရ်သာစာရွက်၏ ရအာက်ပှိုင််းတစ်ဝက်တွင် ၎င််းတှို  ရတွွေ့ ကက ြုံရရသာရပ်ရွာအတွင််းအရမပာင််း 

အလဲမ ာ်းကှို ရရ်းဆွဲ ှိုင််းပေါ။ ၎င််းတှို  ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းသည် အရင်ပ ုစ အတှိုင််းရှှိရနပေါသလာ်း? 

ထှိသုှို  မ ုတ်လျှင ်မည်သည ်အရာမ ာ်းက ရမပာင််းလဲမှုကှိုမြစ်ရစ ဲ ပေါသနည််း? 

● ဤသှို  ရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို ရမ်းမမန််းပပီ်းလျှင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းကှို တစ်စုတစ်စည််းမြစ်ရ ေါ်ယူပပီ်း 

တစ်ရယာက်  င််းစီအာ်း ရရ်းဆွဲထာ်းရသာ ၎င််းတှို  ၏ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းပ ုနငှ  ်အရမပာင််းအလဲမ ာ်း 

ကှိုအရကကာင််းကှိုရှင််းလင််းတင်ဆက် ှိုင််းပေါ။ သင်တန််းသာ်းတစ်ရယာက်စီအာ်း တင်ဆက်  ှိန် ၅ 

မှိနစ်ရပ်းပေါ။ 

● သင်တန််းသာ်းတစ်ရယာက်စီတှိုင််း၏ တင်ဆက်မှုပပီ်းဆ ု်း  ှိန်တွင် တမ ာ်းသင်တန််းရြာ်မ ာ်းအာ်း 

၎င််းတှို  ၏ရမ်း ွန််းမ ာ်း နငှ မှ်တ်  က်မ ာ်းအာ်းမျှရဝ ှိုင််းပေါ။  

သငတ်န််းဆရာမှ ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းကကာ်းတွင် တူညီရသာအ  က်မ ာ်းနငှ  ်ကွဲမပာ်းရသာအ  က်မ ာ်းကှို 

မှတ်သာ်းပပီ်း အက ဥ််း   ြုံ်း ရမပာမပရပ်းပေါရန။်  

လှုပ်ရဆာင ် က်မစတငမီှ် သငတ်န််းသာ်းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှုနငှ်  လူ  အ ွင အ် 

ရရ်းပတ်သက်န ွှယ်ပ ု၊ လူ  အ ွင အ်ရရ်းမှတဆင  ်ရရရှည်တည်တ  ရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှုတှို  ၏ ဆက်န ွှယ်ပ ုကှို 

စသည ်အ  က်အလက်မ ာ်းကှို မျှရဝ ရပ်းပေါ။   

လူ ို့အခွငို့အ်ွေးသရိုးနငှို့ ်သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျင ်

လူ  အ ွင ်အရရ်းနငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ကကာ်းဆက်စပ်မှု၌ အရလ်းအနက်ထာ်းရမပာဆှိုသည ်အရာမှာ 

ဂုဏ်သှိကခာရှှိစွာနငှ  ်တန််းြှို်းရှှိစွာအသက်ရှင်ရနထှိုင်နှိငု်ရန် သင ်တင ်ရလ ာက်ပတ်ရသာ ရုပ်ပှိုင််းဆှိုင်ရာ 

ပတ်ဝန််းက ငရ်ှှိရန ်မရှှိမမြစ်လှိုအပ်ပေါသည်။  

သင တ်င ရ်လ ာက်ပတ်ရသာပတ်ဝန််းက ငက်ှို  အထငအ်ရှာ်းဥပမာမပရမည်ဆှိုလျှင် ဆူည သ မ ာ်း၊ ရလထု 

ညစ်ညမ််းမှုမ ာ်း၊ ရရရင််းမမစ်မ ာ်း၏မ က်နာှမပင်လွှာတွင်အညစ်အ ရကက်းမ ာ်းရှှိမ င််းနငှ  ်ရရအရင််းအမမစ် 

အတွင််း အဆှိပ်အရတာက်မြစ်ရစရသာ အရာမ ာ်းစွန  ပ်စ်မ င််းစသည ်အနတရာယ်မ ာ်းမှထှိန််းသှိမ််းကာကွယ် 

မ င််းမြစ်ပေါသည်။ ၁၉၇၂ တွင်က င််းပမပြုံလုပ်ရသာ ကမဘာ ကုလသမဂ္အြွဲ ွေ့အစည််း၏ လူသာ်းဆှိုင်ရာ 

သဘာဝပတ်ဝန််းက ငည်ီလာ  အစည််းအရဝ်းပဲွတွင ်သဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုငရ်ာ ယှို်းယွင််းပ က်စီ်းမ င််းနငှ  ်
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လူ  အ ွင အ်ရရ်းကှိစစတှို  ကှို နှိငုင် တကာဆှိုငရ်ာပထမလုပ်ငန််းစဥ် အမြစ်ထာ်းရှှိ ဲ ပေါသည်။ စရတာ  ုမ််းရကက 

ညာ  က်၏ လူသာ်းဆှိုငရ်ာသဘာဝပတ်ဝန််းက ငတ်ွင ်လူ  အ ွင အ်ရရ်းနငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းက ငထ်ှိန််းသှိမ််း 

က ာ ကွ ယ်  ရ စ ာ င ် ရ ရှ ာ က် မ င် ်း တှို  ကှို  ဆ က် စ ပ်  

ဆက်န ွှယ်ရပ်းရာတွင်အရမ   အုတ်မမစ်အမြစ်တည်ရဆာက်ရပ်းပပီ်း၊ ရကကညာ  က်တွင် လူသာ်းတှိုင််း 

အတွက်လွတ်လပ် ွင ်သည် ပဓာနက ပပီ်း၊ တန််းတူညီမျှမှုနှင ်က ုလ ု ရသာဘဝအရမ အရန မ ာ်းပှိုင်ဆှို 

င်နှိုင်မ င််း၊ ဂုဏ်သှိကခာရှှိပပီ်းရကာင််းမွန်ရသာဘဝမ ာ်းရရှှိရပ်းစွမ််းနှိုင်ရသာ အရည်အရသွ်းမပည ်မီှသည ် 

ပတ်ဝန််းက င်တွင်က င်တွင်  ရှင်သန်နှိုင် မ င််းနှင ် ထှိုလူသာ်းမ ာ ်းသည်  ၎င််းတှို  ၏  အနာဂတ်နှင ်  

ရနာင်လာမည ်မ ှိ ြုံ ်းဆက်သစ်မ ာ်းအတွက်  ၎င််းတှို  ရနထှိုင်ရသာ  ပတ်ဝန််းက င်ကှိုကာကွယ်ထှိန် ်း  

သှိမ််းရစာင  ်ရရှာက်မ င််းနငှ  ်ပှိုမှိုရကာင််းမွနရ်အာငတ်ည်ရဆာက်ရန ်၎င််းတှို  အတွက် ထ ု်းထမ််းစဥ်လာအမြစ် 

အရလ်းအနက်ထမ််းရဆာငရ်မည ်တာဝနတ်စ်ရပ်မြစ်ပေါသည်။4  

လူ ို့အခွငို့အ်သရိုးမှတဆငို့ ်သရရှည်တည်တ ို့သသောြွ ွဲ့ ပြ ြုိုးတ  ိုးတကမ်ှု 

၂၀၃၀ လုပ်ငန််းစဥ်တွင်5 အာ်းလ ု်းပေါဝငပ်ပီ်း ပူ်းရပေါင််းရဆာငရွ်က်သည ်စီ်းပွာ်းရရ်းတစ်ရပ်၊ လူထုရပ်ရွာအြွဲွေ့ 

အစည််းအတွက် တာဝနယ်ူမှုရှှိရသာအစှို်းရတစ်ရပ် မည်သူ  ကှိုမှ  နလှ်ပ်မထာ်းရသာ ပှိုမှိုရကာင််းမွနရ်သာ 

ရလာေ်မ  ာ ်း  ရရှှိ ရအာင်ရဆာင် ရွက်ရပ ်းနှိုင်ရရ ်းကှို  တရာ်းဝင်အသှိအမှတ် မပ ြုံထာ ်းပ ေါသည် ။ 

ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်မှုဆှို င်ရာ  အ ွင ်အရရ ်းရ ကကညာစာတမ််းထဲတွင်  လူ ပု ဂ္ှိ ြုံလ်တစ်ဦ ်း  င် ်း စီနှင ်  

လူ သ ာ ်း တှို င် ်း သ ည်  လွ တ် လ ပ် ပပီ ်း ၊  တ က် တ က် ကက ကက နှ င ်  

အဓှိပပ ေါယ်ရှှိသည ်ပ ေါဝင်ရဆာင်ရွက်နှိုင် ွင ်မ  ာ ်းရှှိသည်   ုအရလ်းအနက်အဆှို မပြုံထာ်း  ပေါသည်။ 

ကမဘာ ကုလသမဂ္အြွဲ ွေ့အစည််း၏ စီ်းပွာ်းရရ်းလုပ်ငန််းမ ာ်းနှင ် လူ  အ ွင ်အရရ်းကှိစစရပ်ဆှိုင်ရာဥပရေ 

လမ််းညွှန်မ  ာ ်းထဲတွင်  the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 

အစှို ်းရအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းနှင ် ပုဂ္လှိပှိုင်ကုမပဏီမ ာ်းသည်  မပည်သူလူထုတှို  ၏အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းကှို  

အလွဲသ ု်းစာ်း မမပြုံရန် အ ှိုင်အမာမပဌာန််းထာ်းပေါသည်။ ၎င််းအ ွင် အရရ်းမ ာ်းထဲတွင် နှိုင်င သာ်းမြစ်မှု၊ 

စီ်းပွာ်းရရ်း၊  နှိုင်င ရရ်းနှင်  လူမှုရရ်းဆှိုင်ရာအ ွင် အရရ်း၊  တစ်ဦ်းတစ်အရပေါ်  ရထာက်ပ  ကူညီ ပပီ ်း  

တည်ရဆာက်ထာ်းရသာရအာင်မမင်မှုနှင်  ထှိုရအာင်မမင်မှုမ ာ်းကှိုပှိုမှို  တှို်းတက်ရကာင််းမွန်ရအာင် 

ရဆာင်ရွက်နှိုင်သည် စသည်  အ ွင် အရရ်းမ  ာ ်းအက   ်းဝင်ပ ေါသည်။  မပည်သူလူထု  မ ာ ်းသည်  

လွတ်လပ်စွာဆနဒထုတ်ရမပာဆှို ွင် မည်သှို  ပငရ်ရှှိရစကာမူ ၎င််းတှို  အတွက်စာ်းနပ်ရှိကခာမ ာ်း မပတ်လပ်မ င််း၊ 

ပညာရရ်းနှင်  လ ု ရလာက် မပည ် မီှ ရသာအှိ မ်ရာမ  ာ ်းမရရှှိလ ျှင်  ၎င် ်းတှို  ကှိုအ မှန်တကယ်လွတ်  

လပ်မှုရရှှိသည် ုမရမပာနှိငု်ပေါ။ ၎င််း၏ဆန  ်က င်ဘက်မြစ်ရပ်သည်လည််းမှန်ကန်ပေါသည်။ အရမ   က  

ရသာကာကွယ်ရစာင ်ရရှာက်မှုမ ာ်း ရရှှိရသာလူမှုအြွဲွေ့အစည််း၊  စီ်းပွာ်းရရ်းအရင််းအမမစ်မ ာ ်းနှင ် 

 

4 Icelandic လ ံ့အခွငံ့အ်ထ ်းစငတ်ာ "လ ံ့အခွငံ့်အထ ်းနငှံ့ ်သဘာဝပတ်ဝန််းက င"် ဇနန်ဝါ   ၉  က် ၂၀၂၁ တွင ်ဝငထ် ာက်ခွဲံ့သည် https://bit.ly/3HOC9N3 

5 OHCHR သည် 'လ ံ့အခွငံ့အ်ထ ်းအာ်းမြငံ့ ်ထ ရှည်တည်တ ံ့ထသာ ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ထ ်းကို မြ ငံ့်တငမ်ခင််း'။ ဇနန်ဝါ   ၉  က် ၂၀၂၁ တွင ်ဝငထ် ာက်ခွဲံ့သည် 

https://bit.ly/3Gem96O 

https://bit.ly/3HOC9N3
https://bit.ly/3Gem96O
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အ  ွ င ် အ ရ ရ ်း  မ  ာ ်း ရ ပ ေါ ကက ယ် ဝ ရ သ ာ လူ မှု အ ြွဲ ွေ့ အ စ ည် ်း တွ င်  

နှိုင်ထက်စီ ်းနင််း ကကှိ ြုံ ်းကှိုင်ထာ်းသည ်လူမှုရရ်းအက်ရကကာင််းထမှု  မ ာ ်းနှင ် အစွန််းရရာက်မှုမ  ာ ်း  

ပ  ွေ့ နှ  မ င််းမ ာ်း၏ေဏက်ှိ ုနည််းပေါ်းစွာ  စာ်းရပေါသည်။  

ဤသှို  ရသာ စီ်းပွာ်းရရ်းရပေါ်လစီမ ာ်း  မှတ်ထာ်းရသာ်လည််း တ  ှိြုံွေ့ရသာနှိငုင် မ ာ်းတွင ်  မ််းသာကကယ်ဝမှုနငှ  ် 

နှိငုင် ရရ်းအာဏာမ ာ်းကှို လူနည််းစုမ ာ်း၏လက်ထဲတွင ်ဆုပ်ကှိုငန်ှိငု််းအရပေါ်တွငသ်ာအရလ်းရပ်းအာရ ုစှိုက် 

လုပ်ရဆာင်ကကပပီ်း လူမှုရရ်းကဏ္ဋာဘက်တွင် ရလျှာ   မှုမ ာ်းမပြုံလုပ်လာကကသည်ကှိုရတွွေ့ရပေါသည်။ 

အက ှိ ြုံ်း ဆက်မ ာ်းအရနမြင ် ရရရှည်တည ်တ  မှုမရှှိရသာ၊ မြြုံန််းတီ်းမှုဆန်သည ်တှို ်းတက်မှုပ ုစ မ ာ်း  

တှို ်း ပွ ာ ်း လ ာ ပပီ ်း   သ သ ဘ ာ ဝ ပ တ် ဝ န် ်း က  င်  ဆု တ် ယု တ် မှု မ  ာ ်း နှ င ်  

ရာသဦတုရြာက်မပနရ်မပာင််းလဲမှုမ ာ်းမြစ်ရပေါ်လာကာက န််းမာ ရရ်း၊ ရရအရင််းအမမစ်ရရှှိရရ်း၊ မှိလလ ာစနစ်၊ 

စ ာ ်း န ပ် ရှိ ကခ ာ ၊  ရ န စ ရ ာ ရ န ရ ာ ထှို င်  င် ်း ၊  ရ မမ ယ ာ အ  ွ င ်  အ ရ ရ ်း နှ င ်  

သက်ရှှိမ ာ်း၏အသက်မ ာ်းစသည်တှို  အရပေါ်ထှိ ှိုက်ပ က်စီ်းလာရစပေါသည်။  
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လှုပ်ရှောိုးသဆောငရွ်က်မှု ၂.၆ ဖပန်လည်သ  ိုးသပ်ဆန်ိုးစစ်ဖခငိ်ုး 

 

၁၅ ြိနစ် 

 

ဤလှုပ်ထ ာင်ခ က်သည် သင်တန််းသာ်းြ ာ်းြည်သို ံ့ခ စာ်းထနသည်ကုိသိရှိ န် အမြန်လုပ်ထ ာင်  

ထသာ လှုပ်ထ ာငခ် က်မြစ်ပါသည်။ 

 
None 

 

ဤလှုပ်ထ ာငခ် က်သည် သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းအာ်း ၎င််းတုိ ံ့၏ခ စာ်းြ ာ်းကုိစစ်ထ ်းမခင််းမြစ်ငပ ်း သ တုိ ံ့ 

ထတွသည်စိတ်ရှု ပ်ထ ွ်းထနသလာ်း၊ ခ စာ်းခ က်ထကာင််းထနသလာ်း (သို ံ့) စုိ်း ိြ်ပ ပန်ထနသလာ်းစ 

သည်တုိ ံ့ကုိသိရှိနိငု ်န ်ထ ာငမ်ပနဟ်ပ်ထစနိငုသ်ညံ့်လှုပ်ထ ာငြ်ှုတစ်ခုမြစ်ပါသည်။  ုိသို ံ့လုပ်ထ ာင ်

မခင််းမြငံ့ ်ထနာက် ပ်လှုပ်ထ ာငြ်ှုြ ာ်းအတွက် သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းကုိပုိြုိထကာင််းြွနထ်သာအ ငသ်ငံ့ ်

မြစ်ြှုအတွက် အထ ာက်အက မြစ်ထစပါလိြံ့်ြည်။ 

လုပ်ငန််းစဥ် -  

အြွဲွေ့မ ာ်းကှို စက်ဝှိုင််းပ ုသဏ္ဋာနြ်ွဲွေ့  ှိုင််းပေါ။ သူတှို  အာ်းရအာက်ရြာ်မပပေါလမ််းညွှန််း  က်မ ာ်းကှိုရပ်းပေါ -  

• သင်တန် ်းဆရာမှ  သင်တန် ်းသာ်းမ  ာ ်းအာ်း  “အ ုက ရန ာ်တှို   ကှိုယ ်ကှိုကှိုဆန် ်းစစ်မှုရတွ  

မမန်မမန်လုပ်ရရအာင်ပေါ။ ရက ်းဇူ်းမပြုံပပီ်းရတာ  အ ု င်ဗ ာ်းတှို  ဘာရတွ  စာ်းရနရတယ်ဆှိုတာကှို 

ရြာ်မပလှိုက်ပေါ။  ငဗ် ာ်းတှို  ကှိုယ် နအ်ရနအထာ်းနဲ   အသ ကှိုဘဲအသ ု်းမပြုံပပီ်းရတာ  စကာ်းလ ု်းရတွ 

ကှိုရတာ အသ ု်းမမပြုံပေါနဲ  ” မှာကကာ်းပေါ။  

• ေီ အတွက ်သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းတစ်ရယာက်အာ်း အရငဆ် ု်းလုပ်မပြုံရနလ်ုပ်အာ်းရပ်းကူ 

ညီ ှိုင််းပေါ။ လုပ်အာ်းရပ်းကူညီမည ်သူမ ာ်းမရှှိပေါက သငတ်န််းဆရာကှိုယ်တှိုင် အရင််းဦ်းဆ ု်းသူ၏   

စာ်း  က်ကှိုအသ  (သှို  ) လှုပ်ရှာ်းမှုမြင  ်ထတု်ရြာ်မပသပေါ။ ပပီ်းလျှင ်သငတ်န််းဆရာက သူကှိုယ်တှိုင ်

လုပ် ဲ သည ်အတှိုင််း သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းစတငလ်ုပ် ှိုင််းပေါ။  

• သင်တန််းသာ်းတစ်ရယာက်စီတှိုင််း အသ နငှ ်လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းမြင ် သူတှို  ၏  စာ်း  က်မ ာ်းကှိုရြာ်မပ 

ပပီ်းရနာက်တွင ်တမ ာ်းသငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ထှိုအသ နငှ လ်ှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းအာ်းအြွဲ ွေ့လှိုက်လုပ် ှိုင််း 

ပေါ။ ဤသှို  လုပ်မ င််းသည် ထှိလုှုပ်ရဆာငမ်ှုကှိုရပ ာ်စရာရကာင််းပပီ်း ရပေါ  ရပေါ  ပေါ်းပေါ်းမြစ်ရစပေါ  သည်။  

• ဤအတှိုင််း ရနာက်ဆ ု်းတစ်ရယာက်၏အလှည ်အထှိဆက်လုပ်ရဆာငပ်ေါ။  
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အခန်ိုး (၃) ကျောိုးမသရိုးရောနငှို့ ်

သဝဘောပတဝ်န်ိုးကျင ်

 

 

 

 

 

သဘာဝပတ်ဝန််းက ငမ်ပဿနာမ ာ်းသည် အမ ှိြုံ်းသာ်းနငှ  ်အမ ှိ ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ် 

မတူညီဘ ဲကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းစွာသက်ရရာက ်ပေါသည်။ ဤအ န််းသည် 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း က ာ်း/မရရ်းရာနငှ  ်

သဘာဝပတ်ဝန််းက ငအ်ကကာ်းဆက်န ွှယ်ပတ်သက်မှုကှို ရှင််းရငှ််းလင််းလင််း 

သှိရှှိနာ်းလည်လာရစရန ်အရထာက်အကူမြစ်ပေါလှိမ ်မည်။ 

“
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လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၃.၁ လ ငန်ငှို့ ်ကျောိုးမဖြစ်တည်မှု 

ဘောဝကွွဲဖပောိုးဖခောိုးနောိုးမှုက   အသ အမှတဖ်ပြုဖခငိ်ုး 

“လှိင”် နငှ  ်“က ာ်း/မမြစ်တည်မှု” 

လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၃.၂ အမျ ြုိုးသမီိုးဝါဒ ဆ  သည်မှော 

အဘယန်ည်ိုး? 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေ 

ဖမစ်ဝှမ်ိုးသဒသတငွသ်နထ  ငသ်သော 

လမူှုအြွွဲွဲ့အစည်ိုးအတငွိ်ုးရှ  ကျောိုးမသရိုးရောနငှို့ ်

သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျငဆ်  ငရ်အသဖခအသန 

လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၃.၃ က ာ်းြခရ်းရာ၊ 

သယဇံာတရင််းမြစ် ရရှှိသံို်းစွဲြှုနငှ  ်ထှိန််း  ြုပ်ြှု 

လှုပ်ခဆာင ် က် ၃.၄ အြ ှိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှ  ်

ပတဝ်န််းက ငဆ်ှိိုငရ်ာ ဇာတလ်ြ််းြ ာ 

အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှံ့ ်ပတ်ဝန််းက င ်ိုင ်ာ ပ ုမပငြ် ာ်း 

နိငုင် တကာဥပထဒ၊ သထဘာ တ ည ခ က်ြ ာ်းနငှံ့ ်

အြ ိြု်းသြ ်းနငှံ့သ်ဘာဝပတ်ဝန််း က င ်ိုင ်ာြို ြ် 

 

လှုပ်ရဆာင ် က် လမ််းရကကာင််း 

_နှင့်_#_လိင်
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လိုပ်ခဆာင ် က် ၃.၁ လ ငန်ငှ ို့ ်

ကျောိုးမဖြစ်တည်မှုဘောဝကွွဲဖပောိုးဖခောိုးနောိုးမှုက   အသ အမှတဖ်ပြုဖခငိ်ုး 

 

မှိနစ် ၃၀ (အြွဲွေ့သာ်းအရရအတွက်ရပေါ်မူတည်ပပီ်းကကာနှိငုပ်ေါသည်။) 

 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း “လှိင”် နငှ  ်“က ာ်း/မမြစ်တည်မှု” စကာ်းလ ု်းနစ်ှကကာ်းကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းမှုကှို 

နာ်းလည်နှိငု ်ရနမ်ြစ်သည်။  

 
ပ  ု၁ နငှ  ်၂ ကှိုမပရန ်PowerPoint slides, ပရှိုဂ က်တာ/ရုပ်ရှငမ်ပစက်နငှ  ်ပရှိုဂ က်တာကာ်း  ပ်၊ 

ကာ်း  ပ်အရှင၊် ပ ုဆွဲစကက  ၊ မတ်ကာမှတ်တ မ ာ်း၊ ရရာငစ် ု ဲတ မ ာ်း။  

 

ဤလှုပ်ရဆာင ် က်သည် သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း လှိငန်ငှ်  က ာ်း/မမြစ်တည်မှုတှို  ၏အဓှိပွေါယ် 

ြွင ဆ်ှို  က်မ ာ်းကှိုရှင််းလင််း မပတ်သာ်းရသာနာ်းလည်မှုမ ာ်းရှှိလာရအာင ်အရထာက်အကူ 

မြစ်ရစမည်မြစ်ပေါသည်။ သှို  ရသာ်လည််း ဤလှုပ်ရဆာင ် က်သည ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းကှို 

သငတ်န််းမစ ငသ်က်ရတာင သ်က်သာမြစ်ရစပပီ်း ၎င််းတှို  ၏ထငမ်မင ် က်မ ာ်းကှိုလည််းစတငမ်ျှ 

ရဝနှိငုပ်ေါသည်။ ဤလုပ်ရဆာင ် ကသ်ည်မ က် ဲဘ ဲသငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအကကာ်းစကာ်းစ 

မမည်ရမပာနှိငုရ်န ်အစ ရြာ်ရပ်းနှိငုပ်ေါလှိမ ်မြစ်သည်။  

 

လုပ်ငန််းစဥ် - 

လှုပ်ရဆာငမ်ှု ၃.၁ မတငမီ်တွင ်သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း “လှိင”် နငှ  ်“က ာ်း/မမြစ်တည်မှု” 

ဆှို သ ည ်  စက ာ ်း လ ု ်း နှ စ် လ ု ်း အ ရ ပ ေါ်  မ ည် သှို  မ ည် ပ ု န ာ ်း လ ည် သ ည်ကှို သှိ ရှှိ ရ န် အ တွ က်  

ဤလှုပ်ရဆာငမ်ှုအတှို   ြုံ်းကှို အရငစ်တငန်ှိငုပ်ေါသည်။ ဤလှုပ်ရဆာငမ်ှုသည် ၁၀ မှိနစ်သာကကာပေါသည်။  

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သငတ်န််းဆရာမှရအာက်ပေါရမ်း ွန််းကှိုရမ်းရန ်- 

“လှိင”်နငှ  ်“က ာ်း/မမြစ်တည်မှု” ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု်းနစ်ှ ုကှိုကကာ်းလျှင ်

သင စ်ှိတ်ထဲမှာမည်သည ်အရတွ်းမ ာ်းမြစ်ရပေါ်လာသနည််း? 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းမျှရဝလာရသာ သူတှို  ၏အရတွ်းမ ာ်းကှို သငတ်န််းဆရာက သငပု်န််းရပေါ်တွငရ်ရ်းမှတ်ထာ်း 

ပေါ။ ထှိသုှို  လုပ်ရဆာငပ်ပီ်းလျှင ်အဓှိကလှုပ်ရဆာငရ်မည ်အ န််းကှို ဆက်သွာ်းနှိငုပ်ပီမြစ်ပေါသည်။  
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အဓ ကလှုပ်သဆောငခ်ျက ်

၁။ ပထမဦ်းစွာ လှိငအ်မ ှိြုံ်းအစာ်းအရ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းကှို အြွဲွေ့မ ာ်း ွဲပပီ်း အြွဲွေ့ ြွဲွေ့လှိုက်ပေါ။  

၂။ ေတုှိယအရနမြင  ်အြွဲွေ့စီတှိုင််းအာ်း ကာ်း  ပ်အရှငမ် ာ်း၊ မတ်ကာမှတ်တ မ ာ်း၊ ရရာငစ် ု ဲတ မ ာ်း ကှိုရပ်းပေါ။ 

၃။ ပ ု ၁ နငှ  ်၂ ကှိုြွင  ်(တစ် ုကှိုဘရဲရွ်း  ယ်ရန)် ပပီ်း သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းကကည ် ှိုင််းပေါ။  

၄။ ရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်းကှိုရဆွ်းရန်ွးရန ်သငတ်န််းသာမ ာ်းကှိုြှိတ်ရ ေါ်ပေါ -  

က။ ရပ်းထာ်းပ ုမ ာ်းထတဲွင ်သငဘ်ာရတွရတွွေ့ မမငရ်ပေါသနည််း။ 

 ။  “လှိင်” နှင ် “က ာ်း/မမြစ်တည်မှု ” စသည ်စကာ်းလ ု ်းနှစ်လ ု ်း၏မ ာ်းနာ်း  က်ကှိုရ မပာ မပ  

နှိငုပ်ေါသလာ်း။  

၅။ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းအြွဲွေ့လှိုက်ရဆွ်းရန်ွး ှိုင််းပပီ်း အတန််းရရှ ွေ့တွငထ်ကွ်ပပီ်းတငဆ်က် ှိုင််းပေါ။ 

 

ပ  ု- ၃.၁ - “လှိင”် နငှ  ်“က ာ်း/မမြစ်တည်မှု” စသည်တှို  ၏မ ာ်းနာ်း  က်6 

 

6 ကထနဒါက န််းြာထ ်းသုထတသနဌာနြ ာ်း။ (၂၀၂၀)။ လိငန်ငှံ့ ်က ာ်း၊ြ သိပပ   ုိငခ် ုြ ာ်း။ https://cihr-irsc.gc.ca/e/51596.htmlြှ 2020 ခုနစှ် ဇနန်ဝါ  လ 

5  က်ထန ံ့ ုတ် 

လ င ် နငှို့ ် 

သ ပပ ဇယောိုးကကွ ်

ကျောိုး/မ 

https://cihr-irsc.gc.ca/e/51596.html
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ပ  ု- ၃.၂ - “လှိင”် နငှ  ်“က ာ်း/မမြစ်တည်မှု” တှို  ၏ နဓာရဗေပ ု7 

လ င”် နငှို့ ်“ကျောိုး/မ 

“လ င”် နငှို့ ်“ကျောိုး/မဖြစ်တည်မှု” သည်သ တူသကကောငိ်ုးကွွဲစကောိုးလ  ိုးမျောိုးမဟ တ်ပါ။ 

သင်တန််းဆရာသည် “လှိင် နှင ် က ာ်း/မမြစ်တည်မှုသည် ရမွ်းကင််းစကတည််းမှသတ်မှတ်ထာ်းသည် - 

ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းမှုက ဘာရတွမြစ်ပေါသနည််း?”8 ဆှိုသည ်ကာတွန််းဗီေီယှိုြွင ်မပပပီ်း ၎င််းစကာ်းလ ု်းနှစ် ု၏ 

ကွဲမပာ်း မှုကှိုရှင််းမပနှိငုပ်ေါသည်။  

ဗီေယီှိုကှိုဤရနရာတွငက်ကည ်ရှုနှိငုပ်ေါသည် - https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls  

 

7သတင််းြိနစ်။ (၂၀၁၆)။ လိငန်ငှံ့လ်ိငက်ိုနာ်းလည်မခင််း- ၎င််းတို ံ့သည်  က်စပ်ြှုရှိထသာ်လည််း အမပနအ်လှနြ်ြှ ခိုပါ။ 

https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-connected-not-interdependent-44437 ြှ 

ဇနန်ဝါ   1  က် 2020 ခုနစှ် ြှ  ယ  ာ်းသည် 

8 AMAZE Org (၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ဒ ဇငဘ်ာလ ၅  က်)။ ထြွ်းစတွင ်သတ်ြှတ် ာ်းထသာ လိငန်ငှံ့ ်က ာ်းြခွွဲမခာ်းြှု- ကွာမခာ်းခ က်ကာ်း အဘယ်နည််း။ [ဗ ဒ ယိုြိုင]်။ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls 

ြှ  ယ သည်။ 

ကျောိုး/မ 

တ မ်ိုးညွှတမ်ှု 

ထ တသ်ြော်ဖပ 
 သမှု 

လ င ်

https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls
https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-connected-not-interdependent-44437
https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls
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ကျွန်ပ်ုတှို  သည် “လှိင်” နငှ ် “က ာ်း/မမြစ်တည်မှု” အမပန်အလှန်ြလှယ်ငပ ်းအသ ု်းြမပြုနိငု်ပါအဘယ်ထ ကာငံ့် 

ငံ့် ိုထသာ် လူတစ်ရယာက်၏လှိင်သည် ဇီဝရဗေမြစ်စဥ်ကသတ်မှတ်ရပ်းပပီ်း ၎င််း၏က ာ်း/မမြစ်တည်မှု 

နငှ ်အပမဲတရစကှိုက်ညီမှုမရှှိပေါ။9 တစ် ေါတစ်ရ တွင် လှိင်နငှ ်က ာ်း/မမြစ်တည်မှုကွဲမပာ်းသည ်လကခဏာမ ာ်း 

ရှှိ သည ် လူ တ စ် ရယ ာက်တွ င်  ၎ င် ်း ကှို ယ် တှို  ကှို ယ် ကှို  လှိ င် ရ မပ ာ င် ်း ထ ာ ်းသူ  (transgender)၊ 

ရယာကဂ ာ်းသှို  မ ုတ်မှိန််းမမ ုတ်သူ (non-binary) ၊ က ာ်း/မမြစ်တည်မှုစ နှုန််းမ ာ်းကှို  ရသွြယ်သူ 

(gender non-conforming) စသည်တှို  မြင ရ်ည်ညွှန််းတတ်ပေါသည်။  

“လှိင ်နငှ  ်က ာ်း/မမြစ်တည်မှု - ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းမှုက ဘာရတွမြစ်ပေါသည်နည််း” ကှို Karen Cross (2018)10 

ကရရ်းသာ်းမပြုံစု ထာ်းပေါသည်။  

 

 

 

9 Lumen သငယ် မခင််း။ 
10 Cross, K., (2018). လိငန်ငှံ့လ်ိင-်ကွာမခာ်းခ က်ကဘာလွဲ။ https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363 ြှ ဇနန်ဝါ   ၄  က်၊ 2020 ခုနစှ ်

ြှ  ုတ်ယ ခွဲံ့သည် 

"လ င"် 

● ဇီဝရဗေရှုရထာင အ်ရ အထီ်း နငှ  ်အမ 

မြစ်တည်မှုကှိုရည်ညွှန််းသည်။ 

● သငသ်ည်ထယာနမိြငံ့ ်ထြွ်းြွာ်းလာပါက 

သငံ့အ်ာ်း 

အြလငိဟ်ုသတ်ြှတ်ြည်မြစ်သည်။ 

● သငသ်ည် ကပ်ပယ်အတ်ိနငှံ့ ်

လိငတ် မြငံ့ထ်ြွ်းြွာ်းလာပါက သငံ့အ်ာ်း 

အ  ်းလိငဟ်ုသတ်ြှတ်ြည်မြစ်သည်။ 

"ကျောိုး/မဖြစ်တည်မှု" 

● အမ ှိြုံ်းသာ်း နငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းတှို  ၏ 

အမူအက င ဆ်ှိုငရ်ာ၊ လူမှုရရ်းပှိုင််းဆှိုငရ်ာနငှ  ်

စှိတ်ပှိုင််းဆှိုင ်လကခဏာမ ာ်းစသည်တှို  ကှို 

ရည်ညွှန််းသည်။ 

● လ ြှုထ ်း ိုင ်ာအြ အက င်ံ့ြ ာ်း၊ 

ရှုပ်ထ ွ်းထသာစိတ်ပုိင််း ိုင ်ာရှုထ ာငံ့ြ် ာ်းနငှံ့ ်

သထဘာ ာ်းြ ာ်းစသည်တုိ ံ့အထပေါ်တွင ်

အထလ်း ာ်းအာရ ု စုိက်သည်။ 

● က ာ်း/ြမြစ်တည်ြှုသည် 

အခ ိနန်ငှံ့အ်ြ ထမပာင််းလွဲတတ်သည်။ 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363
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က ာ်း/မတန််းတူညီမှုနငှ  ်သာတူညီမျှမှုတှို  ၏မ ာ်းနာ်း  က်ကှို သငသ်ှိပေါသလာ်း?11 

“ကျောိုး/မတန်ိုးတညီူမှု” 

“က ာ်း/မတန််းတူညီမှုဆှိုသည်မှာ အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်

အမ ှိြုံ်းသမီ်းတှို  အကကာ်းတန််းတူညီမှုကှိုဆှိလုှိုပေါ သည်။ 

၎င််းသည်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းနငှ  ်အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းသည် 

တူညီရမည်ကှိုဆှိလုှိုမ င််းမ တု်ပေါ။ သှို  ရသာ် 

၎င််းတှို  အ ွင အ်ရရ်း၊ တာဝနမ် ာ်းနငှ  ်အ ွင အ်လမ််းမ ာ်းသည် 

၎င််းတှို   ၏ အထီ်းလှိင ်သှို  မ တု် အမလှိငအ်မြစ် 

ရမွ်းြွာ်းမ င််းအရပေါ်မူတည်လှိမ ်မည်မ တု်ပေါ။” 

“ကျောိုး/မသောတညီူမျှမှု” 

“က ာ်း/မသာတူညီမျှမှုဆှိုသည်မှာ 

၎င််းတှို  ၏လှိုအပ်  က်မ ာ်းအရ 

မျှတစွာတန််းတူအရရ်းယူဆက်ဆ မ င််းကှိုဆှိလုှို ပေါသည်။ 

၎င််းတွင ်တူညီရသာအရရ်းရပ်းဆက်ဆ မ င််း (သှို  ) 

မ ာ်းနာ်းရသာအရရ်းရပ်းဆက်ဆ မ င််းတှို  ပေါဝငပ်ေါသည်။ 

သှို  ရသာ် အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်း၊ အက ှိြုံ်း  စာ်း ွင မ် ာ်း၊ 

တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းနငှ  ်အ ငွ အ်လမ််းမ ာ်းတူညီစွာရရှှိမ င််း 

ကှိုဆှိလုှိုပေါသည်။ ကလုသမဂ္ဆှိုငရ်ာ ပညာရရ်း၊ သှိပပ နငှ  ်

ယဥ်ရက ်းမှုဆှိုငရ်ာအြွဲွေ့အစည််းမှ - “  

 

 

 

11 Pavlic, B., Ruprecht, L., & Sam-Vargas, S. (2000).  က ာ်းမတန််းတူညီရရ်းနငှ  ်တန််းတူညီမျှရရ်းလုပ်ငန််းစဥ် မှ - UNESCO အြွဲွေ့အစည််း၏ 

စတုတတ အကကှိမ်ရမမာက်ကမဘာ အမ ှိြုံ်းအသမီ်းညီလာ  မှ အက ဥ််း    ်းထာ်းရသာအစီရင ် စာ၊ ၊ ရဘဂ င််း ၁၉၉၅။ ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းရသာလင  ််မှ ၂၀၂၀ 

 ုနစှ် ဇနန်ဝေါရီ ၅ ရက်ရန  တွင ်မပနလ်ည်ထုတ်နတု်ထာ်းပေါသည်။ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145 

 

“ယဥ်ထက ်းြှုတစ်ခုနငှ်ံ့ တစ်ခု ကာ်းတွင ်က ာ်း/ြ သို ံ့ြဟတု် အြ ိြု်းသာ်းြ ာ်းနငှံ့ ်အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်းအထပေါ် အိြ်ြှုထ ်း ာ 

ကိစစြ ာ်းနငှံ့ ်သာ်းသြ ်းြ ာ်းကိုထကျွ်းထြွ်းထစာငံ့ထ်ရှာက်မခင််းစသညံ့်  ု်းမြတ်ပုိငခွ်ငံ့န်ငှံ့ ်ထင်ွးထ က်း ုိင ်ာတာဝနြ် ာ်း 

ကိကုိုငတ်ွယ်စ ြ  ာတွင ်ြတ မခာ်းနာ်းသ ညံ့်ထြ ာ်လငံ့ခ် က်ြ ာ်း  ာ်း ကသည်။ က ယ်မပန ံ့ထ်သာယဥ်ထက ်းတစ်ခုတငွ ်

ြိသာ်းစု ြ ာ်းသည် ၎င််းတို ံ့၏စ သတ်ြှတခ် က်ြ ာ်း ရှိပါသည်။ က ာ်း/ြမြစ်တည်ြှုအခန််းကဏ္ဋာသည် 

ပ ုထသသတ်ြှတ်ြ ာ်းပါ။ လ ံ့အြွွဲွံ့အစည််းထတာ်  ထတာ်ြ ာ်းြ ာ်းတွင ်အြ ိြု်းသာ်းြ ာ်းသည်   ု်းတြ််းဓထလံ့အ  

အြ ိြု်းသြ ်းြ ာ်း၏ ပုိင ုိ်ငြ်ှု အခန််းကဏ္ဋာအမြစ်ပုိ၍မြငထ်တွွံ့လာ ငပ ်း အြ ိြု်းသာ်းြ ာ်းအာ်းအပ်နငှ််းြ ်းခွဲံ့ထသာ 

တာဝနဝ်တတ  ာ်းြ ာ်းကို အြ ိြု်းသြ ်းက ပါဝငလ်ုပ် ထ ာင ်လာထန ကငပ မြစ်ပါသည်။ 

က ာ်း/ြမြစ်တည်ြှုအခန််းကဏ္ဋာနငှံ့ ်သြာ်းရို်းက ပ ုစ ြ ာ်းသည် ထမပာင််းလွဲနိငုန် ှုန််းမြငံ့င်ပ ်း အခ ိနန်ွဲ ံ့ 

အြ ထရ ွံ့လ ာ်းထန ကပါသည်။” 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145
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အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာအတွက်လုပ်ပှိုင ်ွင စွ်မ််းအာ်းမ ာ်းမမ ြှင တ်ငမ် င််းကှို သငသ်ှိပေါသလာ်း? 

“အ မ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း မ  ာ ်း ၏ လု ပ် ပှို င်  ွ င ် စွ မ် ်း အ ာ ်း မ  ာ ်း ကှို မမြှ င ် တ င် မ င် ်း ဆှို သ ည် မှ ာ  

အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်းကှို မမြှင ်တင ်အာ်းရပ်း  မ င််း မြစ်ပေါသည်။  ၎င််းသည်နည််းလမ််းအမ ှိ ြုံ ်းမ ှိ ြုံ ်းရှှိနှိုင်ပပီ်း  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ရှုရထာင အ်ရတွ်းအမမငမ် ာ်းကှို လက်  မ င််း၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းကှို ရှာရြွလက်ကမ််းမ င််း၊ 

ပညာရရ်း ၊  သှိ မမင်န ာ ်းလည်ရပ်းမှု ၊  စာရပ  တတ်ရမမာက်မှု နှင ်  သင်တန် ်းမ  ာ ်းရပ ်း မ င် ်း မြင ်  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ န််းကဏ္ဋာကှို မမြှင တ်ငရ်ပ်းနှိငုပ်ေါသည်။ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏စွမ််းရည်မမြှင တ်ငမ် င််းတွင ်

လူ  အ ြွဲ ွေ့ အ စ ည် ်း အ တွ င် ်း ရှှိ  ကွဲ မပ ာ ်း ရ သ ာ မပ ဿ န ာ မ  ာ ်း ကှို  ဘ ဝ နှ င ်  

ရင််းရသာဆ ု်းမြတ်  က်  နှိငုရ်နစွ်မ််းရည်မ ာ်းရပ်းပပီ်း  ွင မ်ပြုံ  က်ရပ်းမ င််းပငမ်ြစ်ပေါသည်။ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း 

သည် ၎င််းတှို  ၏က ာ်း/မမြစ်တည်မှုအ န််းကဏ္ဋာနငှ ် တမ ာ်းအ န််းကဏ္ဋာမ ာ်းကှို မပန်လည်သတ်မှတ် 

နှို င် ပပီ ်း  ၎ င် ်း တှို  ဆ နဒ ရှှိ ရ သ ာ ရ ည် မှ န် ်း   က် မ  ာ ်း ရ န ာ က် လှို က် နှို င် မ ည ်  

လွတ်လပ် ွင မ် ာ်းရရှှိနှိငုရ်န ်ွင မ်ပြုံရပ်းမ င််းမြစ်ပေါ သည်။  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ ွင အ်ရရ်းနငှ  ်၎င််းတှို  ၏လုပ်ပှိုင ်ွင စွ်မ််းအာ်းမ ာ်းမမြှင တ်ငမ် င််း အရကကာင််းရမပာရာတငွ ်

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေ အရပေါ်နာ်းလည်ထာ်းရန ်လှိုအပ်ပေါသည်။  
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လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၃.၂ အမျ ြုိုးသမီိုးဝါဒဆ  သည်မှော 

အဘယ်နည်ိုး?12 

 

မှိနစ် ၆၀ 

 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေ၏ အရမ   အ  က်မ ာ်းကှိုနာ်းလည်နှိငုရ်နန်ငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေအရပေါ်ဘ ု 

နာ်းလည်မှုအလဲွမ ာ်းကှို ကှိုငတ်ွယ်ရြာ်ထုတ်ရနမ်ြစ်ပေါသည်။  

 
ပရရာဂ က်တာ/ရုပ်ရှငမ်ပစက်၊ လက်ပ်ရတာ ပ် 

လုပ်ငန််းစဥ် - 

သငတ်န််းသာ်းမ အာ်း “အမျ ြုိုးသမီိုးဝါဒ” ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု်းကှိုမပနလ်ည်စဥ််းစာ်းသ ု်းသပ်ရမည် ုရမပာမပပေါ။ 

ဤစကာ်းလ ု ်းသည်  လူပု ဂ္ှိ ြုံလ်  တစ်ဦ ်း  င် ်း စီ  ရပေါ် မူတည် ပပီ ်း  ကှိုယ်ပှို င်စှိတ်  စာ ်း   က်မ ာ ်း မြစ်  

ရပေါ်လာနှိုင်ရကကာင််းနှင ် ၎င််း  စာ်း  က် အရတွ်းအရ ေါ်မ ာ်းရဆွ်းရနွ်းရာတွင် သင်တန််းသည်မ  ြုံရသာ  

ရနရာမြစ်ရကကာင််း ရှင််းမပရပ်းပေါ။  

  

ပ  ု- ၃.၃ - “အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေ”13 

 

12(Diversity is) စ ုလငက်ွဲမပာ်းမှုဆှိုသည်မှာ မှသင ရ်လ ာ်ရအာငမ်ပနလ်ည်မပငဆ်ငထ်ာ်းပေါသည် : https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-

for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 

13 O’Donnell, G. (2019). LESSON PLAN: ‘Feminism is for Everybody’: Celebrating Women’s History Month and How Gender 

Intersects with Other Identities. Retrieved 5 January 2020, from https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-

celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 

အမျ ြုိုးသမီိုးဝါဒ 

စကာ်းလ ု်း

မ ာ်း 

https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
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၁. ဤလှုပ်ရဆာင်မှုအတွက် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းအတွဲရှာ ှိုင််းပေါ။ အထက်တွင်ရပ်းထာ်းပ ုအာ်း 

သင်တန််းဆရာက သင်ပုန််းရပေါ်တွင်မပသပပီ်း “အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေ” နှင ်ဆက်စပ်ရသာစကာ်းလ ု်း၊ 

ပ ုရှိပ်နှင ် စှိတ်ကူ်းအှိုင်ေီေီယာမ ာ်းကှို သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  အရြာ်နှင ်စဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါ။ 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ပုဂ္ှိြုံလ်ရရ်းအရယ ုကကည်ရသာ၊ ရထာက်  ရသာ အရကကာင််းအရာမ ာ်းကှို 

သာလျှငရ်မပာဆှိုရဆွ်းရန်ွးရစမ င််းမ မပြုံဘဲ သူတှို  ကကာ်းထာ်းရသာ အရကကာင််းအရာ်းမ ာ်းကှိုလည််း 

ပွ င ် လ င် ်း စွ ာ ရ မပ ာဆှို ရ ဆွ ်း ရ နွ ်း ရ န် အ ာ ်း ရ ပ ်း ပ ေါ ။  ၎ င် ်း ရဆွ ်း ရ နွ ်း ရ မပ ာ ဆှို မှု သည်  

အရကကာင် ်းအရာမ  ှိ ြုံ ်း စ ုကှို မ ျှရဝနှိုင်သည ် ရ နရာ မြ စ်သင ် ပပီ ်း ၊  အရပေါင် ်းလကခဏာ  (သှို  ) 

အနတု်လကခဏာသ ရဘာရဆာငရ်သာအရကကာင််း အရာမ ာ်းလည််းမြစ်နှိငုပ်ေါသည်။ 

၂ . သင်တန််းသာ်းမ ာ ်းအာ်း  ၎င််းတှို  ၏အတွဲနှင ်ရဆွ ်းရနွ်းထာ်းရသာအရကကာင််းအရာမ ာ ်းကှို  

အတန် ်း သ ာ ်း မ  ာ ်း  နှ င ် မပ န်လ ည်  ရဆွ ်း ရ နွ ်း  ှို င် ်း ပ ေါ ။  ၎ င် ်း တှို  မ ျှ ရ ဝ ရ န   ှိ န် တွ င်  

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအသ ု်းမပြုံရသာအဓှိကက ရသာစ ကာ်းလ ု်းမ ာ်းကှို သငပု်န််း ရပေါတွင ်ရရ်းမှတ်ပေါ။  

၃. သငပု်န််းရပေါ်တွငရ်တွွေ့ရရသာ မှတ်သာ်းထာ်းသည ်စကာ်းလ ု်းမ ာ်း၊ ပ ုမ ာ်းနငှ  ်စှိတ်ကူ်းအှိုငေ်ယီာမ ာ်းကှို 

သငတ်န််းဆရာမှ  အက ဥ််း   ြုံ်းမပပေါ။ ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းရသာဝေါက တွင ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

၎င််းတှို   ၏ကှိုယ်ပှိုင်စကာ်းလ ု ်းမ  ာ ်း  (သှို  ) ဝေါက မ ာ ်း မြင ် ကကှိ ြုံက်သရလာက်ဆက် ှို င် ်း ပ ေါ ။ 

သင်တန် ်းသာ ်းတစ်  ှိ ြုံ ွေ့ကှို ရ ရွ ်း    ယ် ပပီ ်း  သူတှို  ရရ ်း  ထာ ်းအရ ကကာင် ်းအရာမ  ာ ်းကှို  

မပနလ်ည်မျှရဝ ှိုင််းပေါ။    

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေဆှိုသည်မှာ…………. 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေသည်……...မ ုတ်ပေါ……. 

၄ . သင်တန် ်းဆရာ မှ  “အမ  ှိ ြုံ ်းသ မီ ်း ဝ ေါ ေ ” ဆှို  သည ် စကာ ်းလ ု ်း၏အဓှိ ပပ ေါယ် ြွ င ်ဆှို   က်ကှို  

သငပု်န််းရပေါ်တွငရ်ရ်း   ပေါ။ (မှတ်  က် - Bell Hooks သည်နာမည်ရက ာ်ပပီ်းလူရလ်းစာ်း  ရသည ် 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေစီာရရ်းဆရာမ တစ်ဦ်းမြစ်ပေါသည်။) 

• Merriam-Webster အဘ ဓောန် မှ  - “နှိုင်င ရရ်း ၊  စီ်း ပွာ်းရရ်းနှင ် လူမှုရရ်းမ ာ်းတွင်  

က ာ်းမတန််းတူညီ ရရ်းသအီှိုရီ” 

• Bell hooks စောသရိုးဆရောမမှ - “အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေဆှိုသည်မှာ က ာ်းမ ွဲမ ာ်းဆက်ဆ မ င််း၊ 

လှိ င် အ မမ တ် ထု တ် မ င် ်း နှ င ်  ြှိ နှှိ ပ် ဆ က် ဆ မ င် ်း စ သ ည် တှို  ကှို  

အဆ ု်းသတ်သည ်လှုပ်ရှာ်းမှုကကီ်းတစ် ု မြစ်သည်။” 
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ပပီ်းရနာက်သင်တန််းဆရာ/ပ  ပှို်းကူညီသူမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေ၏အဓှိပပေါယ်ကှိုအတွင််း 

က က  နာ်းလည်ရအာင်ရှင််းမပရပ်းပပီ်း၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေအတွင် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ ွင အ်ရရ်းကှိုနာ်းလည် 

ရန ်အဘယ်ရကကာင  ်အရရ်းကကီ်းရကကာင််းကှိုလည််းရှင််းမပရပ်းပေါရန။်  

အမျ ြုိုးသမီိုးဝါဒ 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေဆှိုသည်မှာ က ာ်း/မနှင ် လှိင်မ ာ်းအာ်းလ ု်းတန််းတူညီမှုနှင ် အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းတန််းတူ 

ရရှှိရရ်းပင်မြစ်သည်။ ၎င််းသည် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ကွဲမပာ်းရသာအရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်း၊ မြစ်တည်မှုမ ာ်း 

(identities)၊  အသှိ ပည ာ ဗ ု သု တ မ  ာ ်း ၊  စွ မ် ်း ရ ည် မ  ာ ်း နှ င ်  အမ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း မ  ာ ်း အ ာ ်း  

၎င််းတှို  ၏အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းကှို အမပည ်အဝနာ်းလည်နှိငု်ရအာင်ကကှိြုံ်းပမ််းအာ်းထုတ်မ င််းတှို  မြစ်ပေါသည်။ 

သှို  ရသာ် ၎င််းသည်နယ်ပယ်အသီ်း  သီ်းတွင် က ာ်းမအဆင ်အတန််းမ ာ်းကှို  ှိန်ညြှှိရပ်းမ င််းမြစ်ပပီ်း ၊ 

လူ  ဘဝထဲတွင်  အမ ှိ ြုံ ်းသာ်းမ  ာ ်းနှင ်  ရယာကဂ  ာ ်း  ရလ်းမ ာ ်းရရှှိထာ ်းရသာအ ွင်အရရ်းမ ာ ်းကှို  

ကဲွ မပ ာ ်း စ ု လ င် ရ သ ာ အ မ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း မ  ာ ်း နှ င ်  မှိ န် ်း က ရ လ ်း မ  ာ ်း လ ည် ်း  

တန််းတူအ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းရရှှိရနအ် ှိုငအ်မာလုပ်ရဆာငမ် င််းပငမ်ြစ်သည် (IWDA)။14 

အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းသည်လည််း အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေီမြစ်နှိုင်ရကကာင််း သင်တန််းဆရာမှရှင််းမပရပ်းရန်။ အမ ှိြုံ်း 

သမီ်းဝေါေသည် အမ ှိြုံ်းသမီ်းအရကကာင််းသာမ ုတ်ဘဲ က ာ်းမတန််းတူညီမျှမှုအရကကာင််းမြစ်ပေါသည်။ 

က ာ်းမ တန််းတူညီမျှမှုရရှှိရရ်းအတွက် တှိုက်ပဲွဝင်သည ် ရုန််းကန်လှုပ်ရှာ်းမှုတွင် အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းသည် 

မ ာမှိတ် မြ စ်  နှိုင် ပပီ ်း ၊  တန် ်းတူညီမ ျှ မှု မ  ာ ်းကှို  ပှို မှို ရကာင် ်း မွ န်ရအာင်လု ပ် ရဆာင်ရ ာတွင်  

အတူတကွလက်တွဲ ပပီ ်း ပူ ်း ရ ပ ေါ င် ်း ပ ေါ  ဝင် နှို င် ပ ေါသည် ။  အမ  ှိ ြုံ ်းသ မီ ်းအ ွ င ်အ ရ ရ ်းဆှို င် ရ ာ  

လှု ပ် ရှ ာ ်း မှု မ  ာ ်း /အ မ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း ဝ ေါ ေ ဆှို င် ရ ာ လှု ပ် ရှ ာ ်း မှု မ  ာ ်း တွ င်  

အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်း၏မ ာမှိတ်ြွဲွေ့ မှုဥပမာမ ာ်းအတွက်  သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းရရှှိနှိငုရ်သာ 

ပ ု မပ င် ဇ ာ တ် လ မ် ်း မ  ာ ်း မြ င ်  မ ျှ ရ ဝ ရ ပ ်း နှို င် ရ န် ထ ည ် သွ င် ်း စ ဥ် ်း စ ာ ်း သ င ် ပ ေါ သ ည်  

(အမ ှိြုံ်းသာ်းသငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝေါေအရကကာင််းရဆွ်းရန်ွးနှိငုရ်န ်အ ွင အ်ရရ်းနငှ ရ်နရာမ ာ်း 

ရပ်းလျှင ်သင ရ်တာ်မည်မြစ်သည်။)။  

သဘာဝအရင််းအမမစ်စီမ  န   ်ွဲရရ်းနငှ  ်ထှိန််းသှိမ််းကွယ်ရရ်းတွင ်

က ာ်းမတန််းတူညီမျှရရ်းအရကကာင််းကှို အသှိအမှတ်မပြုံရန ်

အဘယ်ရကကာင င် အ်ရရ်းကကီ်းပေါသည်? 

 

14 IWDA 'Feminism  ိုတာ ဘာလွဲ'။ ဇနန်ဝါ   ၉  က် ၂၀၂၂ တွင ်ဝငထ် ာက် ကညံ့်ရှုခွဲံ့သည် https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/ 

 

https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/
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ရာသီဥတုရမပာင််းလဲရြာက်မပန်မှု ၊  ဇီဝမ ှိ ြုံ ်းကဲွနှင ် သက်ရှှိအပင်မ ာ်းပ က်စီ်းဆ ု ်းရှု  ်း မ င််း၊  သဘာဝ 

ပတ်ဝန််းက င်ညစ်ညမ််းမှုစသည်တှို  သည်  သက်ရှှိမ ာ်း၏ဘဘဝမ ာ်း၊  စီ်းပွာ်းရရ်း၊  ယဥ်ရက ်းမှုနှင ် 

လူမှုအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းတစ် ုလ ု ်းကှို  ြ က်ဆီ်းပစ်ရန်ပ ှိမ််း  ရမ ာက်ကပ်လ က်ရှှိပေါ  သည်။  ဤကဲ သှို   

အရရ်းရပေါ်အရမ အရနမြစ်ရသာသဘာဝပတ်ဝန််းက င်ယှို ်းယွင််းပ က်စီ်းမှု  သည်လူ  အ ွင ်အရရ်း  

ကှိုထှိ ှိုက်လာပပီ ်း ၊  ထှိုထဲတွင်  သက်ရှှိဘဝမ ာ ်း၏အ ွင် အရရ်း၊  က န််းမာ်း  ရရ်း၊  စာ်းနပ်ရှိကခ ာ ၊ 

ရရအရင််းအမမစ်နှင ်မှိလလ ာစနစ်၊  ယဥ်ရက ်းမှု ၊  ကှိုယ်ပှိုင်ဆ ု ်း မြတ်  က်   ပှိုင် ွင ်နှင ် တမ ာ်းရသာ  

အ ွင် အရရ်းမ ာ်းစသည်တှို  သည်  က ာ်းမအရမ    မြစ်တည်မှုအရပေါ်အက ှိ ြုံ ်းသက်ရရာက်မှုမ ာ်း  

ကဲွ မပာ ်း စွာသက်ရရာက်နှိုင်ပ ေါသည်။  အမမစ်တွယ် ပပီ ်း  စနစ်တက စီစဥ်လု ပ်ရဆာင်ထာ ်းရသာ  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ်  ွဲမ ာ်းြှိနှှိပ်ဆက်ဆ မှုနှင ် အကကမ််းြက်မှုမ ာ်း၊ ပ ုရသကာ်း  ပ် မှတ်ယူမှုမ ာ်း၊ 

သယ ဇာတရင််း မမစ်မ ာ်းကန  ်သတ်ထာ်းမှု ၊  အသက်ရှင်ရနထှိုင်မှု  ကာလ  တစ်ရလျှာက်လ ု ်း  တွင် 

အာ ာရရှှိ မှုကွဲ မပာ ်း မ ာ ်းနာ ်းနှိုင်သည ်  ရမွ ်းကင််းစကရလ်းမ ာ ်း ၊  ကရလ်းငယ်မ  ာ ်း ၊  ကှိုယ်ဝန်   

ရဆာင်မှိ င်မ ာ်းနှင ် ရမွ်း ေါနီ်းကရလ်းမ ာ်းစသည်တှို  မြစ်ပပီ်း၊ အနတရယ်ရှှိသည ်အညစ်အရကက်း မ ာ်းနှင ် 

ဓေါတ်ပစစည််းမ ာ်းတှို  နှင ် ထှိရတွွေ့ မှုပမာဏနှင ် တမ ာ်းအရကကာင််းရင််းမ ာ်းသည်မပင််းထန်ပပီ်း  အနုတ် 

လကခဏာရဆာငရ်သာ လူ  အ ွင ်အရရ်းထှိပေါ်းမ ာ်း မြစ်ရပေါ်လာနှိငုပ်ပီ်း ရာသီဥတု ရြာက်မပန်ရမပာင််းလဲမှု 

မြ စ် သ ည ်  သဘ ာ ဝ ပ တ် ဝ န် ်း က  င်  ယှို ်း ယွ င် ်း ပ  က် စီ ်း မ  ာ ်း အ ထှိ ပ ေါ ဝ င် ပ ေါ  သည် ။ 

ကွဲ မပာ ်း ပပီ ်းအ  ှိ ြုံ ်းအစာ ်းမမ ျှရသာ  သဘာဝပတ်ဝန် ်းက  င်  ထှိ ှိုက်မှု ပမာဏမ ာ ်း  ရတွ ွေ့ ကက ြုံ    

စာ်းရနရရသာ်လည််း  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်းသည်  သဘာဝပတ်ဝန််းက င် လှုပ်ရှာ်းမှုတွင် ရ ေါင််းရဆာင် 

မ ာ်းမြစ်ကကပပီ်း၊  ဥပမာ  အရင််းအမမစ်မ ာ်း  ကှိုစီမ  န  ် ွဲရသာ  မန်ရနဂ ာနှင ် ရရရှည်တည်တ  ရသာ  

လူရနမှုဘဝပ ုစ မ ာ်းကှိုရထာက်  ရမပာဆှိုရသာသူ၊  ရမမယာ၊ ရရရင််းမမစ်၊ သဘာဝပတ်ဝန််း က င်နှင ် 

ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းရ ေါင််းရဆာငမ် ာ်း စသည ်ရာထူ်းမ ာ်းတွင ်ရနရာယူဦ်းရဆာငလ်ာကက ပေါသည်။15 

 

 

 

 

15 UN Human Rights ‘Human rights The Environment and Gender Equality’. Accessed on 9th January 2021: https://bit.ly/32UBPxH 

https://bit.ly/32UBPxH
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ဖမစ်ဝှမ်ိုးသဒသတငွသ်နထ  ငသ်သော လူမှုအြွွဲ ွဲ့အစည်ိုးအတငွိ်ုးရှ  

ကျောိုးမသရိုးရောနငှို့ ်သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျငဆ်  ငရ်အသဖခအသန 

ဤအ န််းတွင ်က ာ်း/မမြစ်တည်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန််းက င်နငှ  ်မမစ်ဝှမ််းရေသတွငရ်နထှိုငရ်သာ လူမှုအြွဲွေ့အ 

စည််းမ ာ်းအကကာ်း ပတ်သက်ဆက်န ွှယ်မှုအာစ ုစှိုက်ရလ လာရန်မြစ်ပေါသည်။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏ပုဂ္ှိြုံလ် 

ရရ်းဆှိုငရ်ာအသှိအမမငဗ် ုသုတနငှ  ်အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းအရပေါ်အရမ   ပေါမည်။  

လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၃.၃ ကျောိုးမသရိုးရော၊ သယ ဇောတရငိ်ုးဖမစ်ရရှ  

သ  ိုးစွွဲမှုနငှ ို့ ်ထ န်ိုးချြုပ်မှု 

အမ ှိြုံ်းသာ်းနငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအကကာ်းတန််းတူညီမျှရသာဆ ု်းမြတ်ပှိုင် ွင ်အ ွင ်အာဏာမ ာ်းမျှရဝနှိငု်မ င််း 

သည်ရကာင််းမွန်ရသာ သဘာဝအရင််းအမမစ်သယ ဇာတမ ာ်းအတွက်အရရ်းကကီ်းပေါသည်။ အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်း 

နငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် မတူညီရသာ လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းတွင ်သဘာဝသယ ဇာတမ ာ်းစီမ ရာတွငမ်တူကွဲ 

မပာ်းရသာအ န််းကဏ္ဋာမ ာ်းမြင ်ပေါဝငက်ကပပီ်း၊ သဘာဝအရင််းအမမစ်မ ာ်း ရရှှိသ ု်းစဲွရရ်းတွင် မတူညီရသာအ 

 ွင အ်ာဏာမ ာ်းကှိုလည််းကှိုငစဲွ်ထာ်းပေါသည်။  

 

ရလ က င  ်န််း - က ာ်း/မမြစ်တည်မှု၏လက်ြဝေါ်းစွမ််းအာ်း (မှိနစ် ၂၀) 

လှုပ်ရဆာင ် က် ၃.၃ က ာ်းမရရ်းရာ၊ သယ ဇာတရင််းမမစ်ရရှှိ သ ု်းစဲွမှုနငှ  ်ထှိန််း  ြုံပ်မှုကကာ  ှိန ်- ၁ နာရီ 

 

ဤလှုပ်ရဆာင ် က်သည် သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းက ာ်း/မမြစ်တည်မှု၏ဆက်န ွှယ်မှု၊ လူ  အြွဲ ွေ့အစည််း 

အတွင််းဓရလ ထ ု်းတမ််းအရ အမ ှိြုံ်းသာ်းနငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ်တာဝန် ွဲရဝမှုနငှ  ်သဘာဝအရင််း 

အမမစ်ရရှှိသ ု်းစဲွရာတွင် အမ ှိြုံ်းသာ်း နငှ ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ်ကဲွမပာ်းမ ာ်းနာ်းမှုမ ာ်းစသည်တှို  အရပေါ် 

ပှိုမှိုနာ်းလည်လာရအာင်အရထာက်အကူလှိမ ်မြစ်ပေါသည်။သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏ဘဝအရတွွေ့အကက ြုံ 

မ ာ်းမြစ်သည ် ကှိုယ်ပှိုငအ်ရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းနငှ  ်ရှုရထာင မ် ာ်းမှသင ်န််းစာမ ာ်းကှိုဆွဲထုတ်ပပီ်း ရရရှည်  

တတည်တ  ရသာသဘာဝပတ်ဝန််းက င်ဆှိုင်ရာစီမ   က်မ ာ်းကှို ပှိုမှိုနာ်းလည်သရဘာရပေါက်လာရစ 

ရနအ်ရထာက်အပ  မ ာ်းရပ်းနှိငုလ်ှိမ ်မည်မြစ်ပေါသည်။  

 

ပါဝင်သသောက ရ ယောမျောိုး  - ဇယာ်းကွက်  ၃ .၁  နှငံ့် ၃ .၂ ကှို မပသရန်အတွက်  PowerPoint slides၊ 

ပရရာဂ က်တာနှင ် ပရရာဂ က်တာကာ်း  ပ်၊ ကာ်း  ပ်အရှင်၊ ပ ုဆွဲစကက  ၊ မတ်ကာမှင်တ မ ာ်း၊ 

ရရာငစ် ု ဲတ မ ာ်း။ 
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ဤဂှိမ််းကစာ်းနည််းသည် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းဆက်ဆ ရရ်းစွမ််းအာ်းအရကကာင််းကှို  စဥ််းစာ်း 

ရနအ်တွက် ရသွ်းပူရလ က င  ်န််း လုပ်ရပ်းရသာကစာ်းနည််းမြစ်ပေါသသည်။  

ရလ က င ် န ််း  - က ာ်း/မမြစ်တည်မှု၏လက်ြဝေါ်းစွမ််းအာ်း  (မှိနစ်  ၂၀)16 

၁. သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  မ ဥ််း/လှိုင််းနှစ်ရကကာင််းအမြစ် ွဲ မ ာ်းသတ်မှတ်ကာ  မ က်နှာ  င််းဆှိုင် 

ရစပပီ်းလျှင ်အြွဲွေ့တစ်ြွဲွေ့ကှို “က”  ုအမည်ရပ်းပပီ်း ရနာက်တစ်ြွဲွေ့အာ်း “ ” ုနာမည်ရပ်းပေါ။  

● အြွဲွေ့ “က”မှအြွဲ ွေ့သာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏မ က်နှာ  င််းဆှိုင်အြွဲ ွေ့ မြစ်သည ် အြွဲွေ့ “ ” မှ 

အြွဲ ွေ့သာ်း  မ ာ်းမ က်နှာ၏  ရမ ာက်လက်မအထက်တွင် သူတှိူ  ၏လက်ြဝေါ်းမ ာ်းကှို  

ရမမာက် ှိုင််းလှိုက်ပေါ။  

● အြွဲွေ့ “က”မှအြွဲွေ့သာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ရမမာက်ရနရသာလက်မြင  ်မ က်နာှ  င််းဆှိုင်အြွဲွေ့ 

“ ”မှအ ြွဲ ွေ့သာ်းမ ာ်းကှို  အှိမ်ရမွ ွေ့  သလှိုမ ှိ ြုံ်းညြှှိ ြုံ ွေ့ယူြမ််းစာ်း ှိုင််းပေါ။ ထှိုသှို  မပြုံညြှှိ ြုံ ွေ့ယူ  

ြမ််းစာ်း မ င််း  ရကကာင ် အြွဲွေ့  “ ” မှအြွဲ ွေ့သာ်းမ ာ်း  ၎င််းတှို  ၏အရြာ်မြစ်ရသာအြွဲွေ့  

“က”မှအြွဲွေ့သာ်းမ ာ်းရ ေါ်ရဆာငရ်ာရနာက်သှို   လှိုက်သွာ်းမည်မြစ်ပပီ်း၊ ညြှှိြုံ ွေ့ယူြမ််းစာ်းရသာ 

လက်နှင ်  အညြှှိ ြုံ ွေ့   ရရသာလူ၏မ က်နှ ာတှို  ကကာ ်း  တူညီရသာ  အကွာအရဝ်းကှို  

ထှိန််းထာ်းရမည်မြစ်သည်။  

● ထှိုလှုပ်ရဆာင်မှုကှို  မှိနစ်ပှိုင််းရလာက်လုပ်ရဆာင်ပပီ ်း  ှိန်တွင်  အြွဲွေ့  “က”နှင ် အြွဲွေ့  

“ ”တှို  အာ်းရနရာ   င််းြလှယ် ှိုင််းပပီ်း အြွဲွေ့ “ ” အာ်း အြွဲွေ့ “က”ကှိုဦ်းရဆာင ်ှိုင််းပေါ။  

၂. ဂှိမ််းကစာ်းပပီ်းလျှင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းကစာ်းနည််းအရပေါ် ရှှိရသာသူတှို  ၏  စာ်း  က်မ ာ်းကှို 

မပနလ်ည်ဆငမ် င ်သ ု်းသပ်နှိငုရ်အာင ်သငတ်န််းဆရာမှ ရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်းကှိုရမ်းရပ်းပေါ - 

● ဤဂှိမ််းကစာ်းနည််းသည် သငတ်ှို  အတွက်ရပ ာ်စရာရကာင််းပေါသလာ်း? 

သငတ်ှို  ကှိုမသက်မသာမြစ် ရစရစပေါသလာ်း? 

● ဂှိမ််းကစာ်းစဥ်တွင ်

တစ်စ ုတစ်ရယာက်ကရနာက်ကရနလှိုက်မ င််းမှရပ်နာ်းလှိုက်ပေါသလာ်း (သှို  ) 

လှိုက်ရနမ်ငင််းဆန ်ပေါသလာ်း? ဘာရကကာင ပ်ေါလဲ? 

● သငဥ်ီ်းရဆာငရ်သည ်ရနရာတွငရ်ှှိရနရသာအ ေါ မည်ကဲ သှို    စာ်းရပေါသနည််း? 

 

16 Adapted from the ‘Columbian Hypnosis’ activity used in Forum Theater. See more about this at: https://bit.ly/3IReNay  or read 

more: https://bit.ly/3HODWRO 

https://bit.ly/3IReNay
https://bit.ly/3HODWRO
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● သငရ်နာက်လှိုက်ရသည ်ရနရာတွငရ်ှှိရသာအ ေါ မည်ကဲ သှို    စာ်းရပေါသနည််း? 

၃. ရဆွ်းရန်ွးမှုပပီ်းရသာအ ေါတွင ်သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ထှိကုဲ သှို  ဂှိမ််းကစာ်းမ င််းသည် 

ဆက်ဆ ရရ်း၏ စွမ််းအာ်းမ ာ်းကှိုစူ်းစမ််းရလ လာရာတွင် အရထာက်အကူမြစ်ရစမည်မြစ်ပပီ်း၊ 

အထူ ်းသ မြင ်  က ာ ်း /မဆက်ဆ ရရ ်း နှင ်  သဘာဝအရင် ်းအ မမ စ်ဆှို င်ရ ာရရှှိသ ု ်း စဲွ မှု နှ င ်  

ထှိန််း  ြုံပ်မှုဆှိုင်ရာအရမ အရနမ ာ်းစ သည်တှို  ကှိုရလ လာရာတွင် ကူညီနှိုင်မည်မြစ်ရကကာင််းကှို 

အက ဥ််း   ြုံ်းရှင််းမပပေါ။ ပပီ်းရနာက်ရအာက်ပေါရမ်း  ွန််းမ ာ်းကှိုရမြဆှိုရန် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းကှို 

ြှိတ်ရ ေါ်ပေါ -  

● ဤရလ က င်  န််းသည်  အ ွင ်အာဏာသ ု ်း စဲွမှုအရကကာင််း  မည်သှို  မည်ပ ုကှိုယ်စာ်း  

မပြုံပေါသနည််း? 

● ရလ က င ် န််းသည် မှိသာ်းစုအ  င််း  င််းကကာ်းနှင ် ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းကကာ်းတွင်မြစ်ရပေါ် 

ရနရသာ  အမ ှိ ြုံ ်းသာ်းနှင်  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ  ာ ်းအကကာ်းဆက်ဆ ရရ်း ၊  အထူ်းသမြင ်  

သဘာဝသယ ဇာတမ ာ်းရရှှိ  အသ ု်း မပြုံရရ်းနှင ် ထှိန််း  ြုံပ်နှိုင်ရရ်း  ကှိစစရပ်မ ာ်းတွင် 

မည်သှို  မည်ပ ုထင ်ပ်ပေါသနည််း? 

၄ . သင်တန် ်းဆရာမှ  ဂှိ မ် ်းကစာ်း မ င် ်းကှိုအက ဥ် ်း   ြုံ ်း ပပီ ်း   ှိ န်လ ျှင်  ရနာက်ထပ်လှု ပ်ရဆာင်  

မှုဆသီှို  ဆက်သွာ်းရ မည်မြစ်သည်။  

လုပ်ငန််းစဥ1်7 -  

၁. ဤလှုပ်ရဆာင်  က်ကှို  စတင်ရန်အတွက်  သင်ပုန််းရပေါ်တွင် “ရရှှိနှိုင် ွင ်” နှင ် “ထှိန််း  ြုံပ်မှု” စ 

သည ်စကာ်းလ ု်းကှို ရရ်း  ပေါ။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း “ရရှှိနှိုင် ွင ်” ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု်းသည်ရ 

ယူနှိငု ်ွင န်ငှ  ်သ ု်းစွဲနှိငုသ်ည ် အ ွင အ်ရရ်း ုရ ေါ်ရကကာင််း၊ မည်သူကသယ ဇာတအရင််းအမမစ်မ ာ်းရ 

ရှှိသ ု ်း စဲွနှိုင် ွင ်နှင ် မည်သည ် ရည်ရွယ်  က်အတွက်  သ ု်း စဲွနှိုင် ွင ်ကှို ဆ ု်းမြတ်နှိုင်စွမ််းရှှိရသာ  

အာဏာကှို “ပေါဝေါ/အ ွင အ်ာဏာ”  ုရ ေါ်ရကကာင််း သငတ်န််းဆရာမှ ရှင််းမပရပ်းပေါ။  

၂. သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းကှို အြွဲွေ့မ ာ်း ွဲလှိုက်ပပီ်း အြွဲွေ့မ ာ်းထတဲွင ်က ာ်း/မပေါအြွဲွေ့သာ်းမ ာ်းပေါဝငပ်ေါရစ။ 

 

17Adapted from The International River and Oxfam. (2020). Transforming power A gender guide for organisations campaigning on 

dams and for rivers. Retrieved 4 January 2020, from https://www.internationalrivers.org/wp-

content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf 

  

https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf
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၃. သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  အာ်း ၃.၂ နှင ် ၃.၃ ဇယာ်းရပေါ် ရှှိရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို အြွဲ ွေ့လှိုက်ရဆွ်း 

ရန်ွး ှိုင််းပပီ်း၊ ရရှှိလာရသာအရမြမ ာ်းကှို ကာ်း  ပ်အရှငရ်ပေါ်တွင ် ရရ်း ှိုင််းပေါ။  

၄. အြွဲ ွေ့တစ်ြွဲ ွေ့စီတှိုင််းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််းမှအရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းကှိုအရမ   ပပီ်း 

ရရှှိလာရသာ အရမြမ ာ်းကှို အတန််းသာ်းမ ာ်း ရရှ ွေ့တွငတ်ငဆ်က် ှိုင််းပေါ။  

၅. သင်တန််းသာ်းမ ာ်းတင်ဆက်မှု မပြုံလုပ်ရန  ှိန်တွင် ၎င််းတှို  ရဆွ်းရနွ်းမှုမပြုံလုပ်နှိုင်ရန်ရအာက်ပေါ 

ရမ်း ွန််းမ ာ်းမြင  ်လှု ွေ့ရဆာ်တှိုက်တွန််းပေါ 

• သယ ဇာတအရင််းအမမစ်မ ာ်း ရရှှိနှိငု ်ွင န်ငှ  ်ထှိန််း  ြုံပ်နှိငု် ွင ်မ ာ်းအတွက် အမ ှိြုံ်းသာ်းနငှ ် 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းတှို  သည် မတူမ ာ်းနာ်းရသာ အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်း ရရှှိထာ်းကကပေါသလာ်း? အဘယ် 

ရကကာင န်ည််း? 

• သယ ဇာတအရင််းအမမစ်မ ာ်းရရှှိနှိငု် ွင ်နငှ ် ထှိန််း  ြုံပ်နှိငု် ွင ်မ ာ်းအတွက် အမ ှိြုံ်းသာ်းနငှ ် 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမတူကွဲမပာ်းရသာ အက ှိြုံ်းအမမတ်  စာ်း ွင ်မ ာ်းရရှှိကကပေါသလာ်း? အဘယ် 

ရကကာင န်ည််း? 

• အမ ှိ ြုံ ်းသာ်းနှင ်  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းအရပေါ်  သဘာပတ်ဝန််းက င်ဆှိုင်ရာစှိန်ရ ေါ်မှုသည်  

မတူကွဲ မပာ ်း စွ ာ  အက ှိ ြုံ ်းသက်ရရာက်က ပ ေါသလာ်း ? အကယ်၍မ ာ ်းနာ ်းလ ျှင်  

မည်သှို  မည်ပ ုရှှိပေါသ နည််း? 

• က ာ်း/မတန််းတူညီမှုရရှှိရရ်းအတွက်မမ ြှင ်တင်ရဆာင်ရွက်မ င််းသည် သဘာဝပတ်ဝန််း 

က ငဆ်ှိုငရ်ာမပဿနာမ ာ်းကှို မည်သှို  မည်ပ ုရမြရှင််းနှိငုမ်ည်နည််း? 

ဇယာ်း - ၃.၁ ရမမယာပှိုငဆ်ှိုငမ်ှုအ ငွ အ်ရရ်းနငှ  ်အ ွင အ်ာဏာ 

သဖမယောအမျ ြုိုးအ

စောိုး 

သဖမယောပ  ငဆ်  ငမ်ှုအ 

ခွငို့အ်သရိုးအမျ ြုိုး 

အစောိုး 

သဖမပ  ငရှ်ငမ်ျောိုး 

မည်သသူည် 

ဆ  ိုးဖြတပ်  ငခွ်ငို့ရှ် သ ူ

မျောိုးဖြစပ်ါသနည်ိုး? 

မည်သသူတဖွြစ်ပါ 

သနည်ိုး? 

အစှို်းရပှိုငရ်မမယာ 

ရမမယာပှိုငဆ်ှိုငမ်ှု၊ 

စီမ  န   ်ွဲမှု၊ 

အ ွင အ်ရရ်း၊ 

 ွဲရဝမှုအ ွင အ်ရရ်း 

နှိငုင် ရတာ်အဆင  ်

အစှို်းရ၊ 

ရေသနတရအစှို်းရ 

အာဏာပှိုငမ် ာ်း 
အမ ှိြုံ်းသာ်းအာဏာ 

ပှိုငမ် ာ်း 
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ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််း

၏ ဘ ုပှိုငရ်မမ 

ရမမယာပှိုငဆ်ှိုငမ်ှု၊ 

ရမမယာသ ု်းစဲွသည ်

အ ွင အ်ရရ်း၊ 

စီမ  န   ်ွဲနှိငုမ်ှုအ ွင ်

အရရ်း၊ 

  နလ်ှပ်ထာ်းမ င််း 

အ ွင အ်ရရ်း 

ရွာသူရွာသာ်းမ ာ်း 

ရွာသူကကီ်းမ ာ်း၊ 

ရှို်းရာ်းဓရလ ယဥ် 

ရက ်းမှုဆှိုငရ်ာရ ေါ

င််း ရဆာငမ် ာ်း 

အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းသာ

လျှငရ် ေါင််းရဆာင ်

မ ာ်းမြစ်ကကသည်။ 

ပုဂ္လှိကပှိုငရ်မမ 

ယာ 

ရမမယာပှိုငဆ်ှိုငမ်ှု၊ 

ရမမယာသ ု်းစဲွသည ်

အ ွင အ်ရရ်း၊ 

စီမ  န   ်ွဲနှိငုမ်ှုအ ွင ်

အရရ်း၊ 

  နလ်ှပ်ထာ်းမ င််း 

အ ွင အ်ရရ်း၊ 

ရရာင််းဝယ်မှုဆှိုင ်

ရာအ ွင အ်ရရ်း 

ရွာသူရွာသာ်းမ ာ်း၊ 

ကုမပဏမီ ာ်းနငှ  ်

တမ ာ်း 

အှိမ်ရထာငဥ်ီ်းစီ်း   

မ ာ်း နငှ  ်

ကုမပဏမီနရ်နဂ ာ 

မ ာ်း 

အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းသ

ည် 

အှိမ်ရထာငဥ်ီ်းစီ်း

မ ာ်းမြစ်ကကပပီ်း၊ 

အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်း 

သည် မနရ်နဂ ာ 

မ ာ မြစ်ကက 

ပေါသည်။ 

ဇယာ်း ၃.၂ ရပ်ရွာရေသအတွင််းရှှိသယ ဇာတအရင််းအမမစ်မ ာ်းအရပေါ်ရရှှိနှိငု ်ွင န်ငှ  ် ထှိန််း  ြုံပ်ပှိုင ်ွင  ် (click here to 

download)  

အရငိ်ုးအဖမစ် 

မျောိုး 

အရငိ်ုးအဖမစ်ရရှ ပ  ငခွ်ငို့ ်
ဆ  ိုးဖြတပ်  ငခွ်ငို့အ်ောဏော/ 

ပါဝါ 

အကျ ြုိုးအဖမတအ်ွေးသပေါ်ထ န်ိုး 

ချြုပ်ပ  ငခွ်ငို့ ်

မည်သူရတွက 

အရင််းအမမစ်မ ာ်းကှိုသ ု်းစဲွ 

နှိငုပ်ေါသနည််း? 

အရင််းအမမစ်မ ာ်းအသ ု်းမပြုံ

ပ ုကှိ ုမည်သူကဆ ု်းမြတ်ပပီ်း 

မည်သူရတွက 

အက ှိြုံ်းအမမတ်  စာ်းရပေါ 

သနည််း? 

မည်သူရတွက အရင််းအမမစ် 

မ ာ်းကှို ထှိန််း  ြုံပ်ထာ်းပေါ 

သနည််း? 

အမ ှိြုံ်းသမီ်း

မ ာ်း 

အမ ှိြုံ်းသာ်း 

မ ာ်း 

အမ ှိြုံ်းသ 

မီ်းမ ာ်း 

အမ ှိြုံ်းသာ်း 

မ ာ်း 

အမ ှိြုံ်းသမီ်း 

မ ာ်း 
အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်း 

ခမြယာ 

လယ် င််းမ ာ်း/ 

စှိုက် င််းမ ာ်း 
      

မမစ်ကမ််းပေါ်း 

ဥယ ာဥ ်
      

https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view
https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view
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အှိမ်ဥယ ာဥ ်       

သစ်သတောမျောိုး 

အစုအြွဲွေ့ ပှိုင ်

သစ်ရတာ 
      

ထင််း       

သစ်ရတာ 

ထွက်ပစစည််း 

မ ာ်း ဥပမာ - 

ဘယ်ရီသ်ီးအ 

ရှိုင််းမ ာ်း၊ 

 င််း တ် 

အရမွှ်းအကကှိြုံင ်

အပငမ် ာ်း (သှို  ) 

ရဆ်းြက်ဝင ်

အပငမ် ာ်းနငှ  ်

ပ ာ်းရည် 

      

သရ 

မမစ်ရ  ာင််းမ ာ်း       

အင််းအှိုငမ် ာ်း       

အမ ာ်းမပည်သူ 

သ ု်းဆည်ရမမာ

င််း၊ 

တူရမမာင််းစနစ် 

      

ငါိုးြမ်ိုးလ ပ်ငန်ိုး 

ကုန််းမမင ရ်ေသ 

စှိုက်ပ ှိြုံ်းရရ်း 
      

စွမ်ိုးအင ်

သစ်       

လမုပငမ် ာ်း       

မီ်းရသွ်း       
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စှိုက်ပ ှိြုံ်းရရ်းမှ 

စွန  ပ်စ်ပစစည််း 

မ ာ်း 

      

လိုပ်ခဆာင ် က် ၃.၄- အြ ှိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှ  ်

ပတဝ်န််းက ငဆ်ှိိုငရ်ာ ဇာတလ်ြ််းြ ာ်း 

 

 ၁ နာရီ ၄၅ မှိနစ် 

 

ဤလုပ်ရဆာင ် က်သည် သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း မဲရ ေါငမ်မစ်ဝှမ််းမှတက်ကကလှုပ်ရှာ်းလူငယ်မ ာ်း၏ 

ကှိုယ်ရရ်းဇာတ်လမ််းအရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းကှို ရလ လာ ွင ရ်မည်မြစ်ပေါသည်။ သက်တူရွယ်တူမ ာ်းထ မှ 

အရတွွေ့အကက ြုံကှိုရလ လာ ွင ်ရရှှိမ င််းမြင ် လူငယ်မ ာ်းအတွက်၎င််းတှို  ၏ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းအတွက် 

အနာဂတ်ရ ေါင််းရဆာငမ် ာ်းမြစ်လာရန ်ွနအ်ာ်းမ ာ်းရပ်းစွမ််း နှိငုမ်ည်မြစ်ပေါသည်။  

 

ရလ လာ  က်မ ာ်းကှို မပသရန်အတွက်  PowerPoint slides၊ ပ ရရာဂ က်တာ/ရုပ်ရှင်မပစက်နှင ် 

ပရရာဂ က်တာစ ရင/်ကာ်း  ပ်။  

လုပ်ငန််းစဥ်   

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ရအာက်ပေါလှုပ်ရဆာင ် က်မြင  ်၎င််းတှို  ၏ဇာတှိရမမအရကကာင််းကှို မပနလ်ည်စဥ််းစာ်း 

သ ု်းသပ်ရနတ်ှိုက်တွန််းပပီ်းစတငရ်န။်  

‘ကျွန်ပ်ု၏ရနရပ်အတွင််း ကျွန်ပ်ုအနစ်ှသက်ဆ ု်းရသာရနရာ’ 

ပပီိုးသနောက ်-  

၁. သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  တွဲမည ်အရြာ်ကှိုရှာ ှိုင််းပေါ။ (အတွဲ က၊ အတွဲ  ) 

၂. သငတ်န််းသာ်းတစ်ရယာက်  င််းစီအာ်း သငတ်န််း၏အရဆာက်အအ ုအတွင််း ပတ်ရလျှာက် ှိုင််း ပေါ။ 

ထှိသုှို  မပြုံရန  ှိနတ်ွင ်၎င််းတှို  အာ်း “ကျွန်ပ်ုအနစ်ှသက်ဆ ု်းရသာရနရာ” ကှိုမပရနအ်တွက်တစ်ရယာက် 

တစ်လှည ်စီမပြုံ ှိုင််းပေါ။ သငတ်န််းသာ်းတစ်ရယာက်  င််းစီအာ်း အ  ှိန ်၅ မှိနစ်ရပ်းပေါ။  

၃. သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  အရြာ်မှ သူတှို  ၏ဘဝအရတွွေ့အကက ြုံဇာတ်လမ််းမ ာ်းမျှရဝရန   ှိနတ်ွင ်

ဂရုတစှိုက်  နာ်းရထာင်ရန်  တှိုက်တွန် ်း ပပီ ်း ၊  ၎င််းတှို  အာ်းအရနှာင ်အယှက်မရှှိစကာ်းရ မပာ  
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 ွင မ်ပြုံရပ်းရန။် 

၄ . အတွဲတှို င် ်း  ထှိုသှို  မပ ြုံလု ပ် ပပီ ်း   ှိ န်တွင်  သင်တန် ်းသာ ်း  ၃  ရယာက်ကရန  ၄  ရယာက်အာ်း  

အတန််းရရှ ွေ့တွင၎်င််းတှို   အတွဲ၏အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းကှို အတန််းသာ်းအာ်းလ ု်းရရှ ွေ့တွငမ်ပနလ်ည်မျှရဝ 

ရပ်းရနအ်တွက် ြှိတ်ရ ေါ်ပေါ။  

ဤဂှိမ််းကစာ်းနည််းသည် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ရသ  ာဂရုစှိုက်စွာနာ်းရထာင်တတ်သည ်စွမ််းရည်နှင ် 

၎င််းတှို  အရြာ်ထ ဆီမှ ကကာ်းသှိရရသာ ဘဝအရတွွေ့အကက ြုံဇာတ်လမ််းမ ာ်းအရပေါ်  ွဲမ မ််းစှိတ်မြာတတ်ရန်အ 

ရထာက်အကူမြစ်ရစပပီ်း၊ ရအာက်တွင်ရပ်းထာ်းရသာ ဘဝဇာတ်လမ််းအရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်း မျှရဝသည ်လှုပ် 

ရဆာင ် က်မ ာ်းအတွက် အုတ်မမစ်ရကာင််း တစ် ု  ရပ်းမ င််းပငမ်ြစ်သည်။  
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အမျ ြုိုးသမီိုးမျောိုးနငှို့ ်သဘောဝပတဝ်န်ိုးကျငအ်သကကောငိ်ုး  

အထက်တွငရ်ြာ်မပထာ်းရသာ လှုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်းကှိုလုပ်ရဆာငပ်ပီ်းပေါက သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အြွဲွေ့ ၃ ြွဲွေ့ကရန ၄ ြွဲွေ့ 

အထှိ ြွဲွေ့ရပ်းပေါ။  

အြွဲ ွေ့တစ်ြွဲ ွေ့စီအာ်း ရအာက်ပေါရပ်းထာ်းရသာပ ုမပင်ဇာတ်လမ််းမ ာ်းကှိုြတ်ရစရန် တစ်ပုေ်စီ ွဲရပ်းပေါ။18 အြွဲ ွေ့သာ်းမ ာ်း 

ပ ုမပငြ်တ်ရန  ှိနတ်ွင ်ရအာက်ပေါရမ်း ွန််းရပ်းထာ်းရသာ ရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို တစ်ပေါတည််းစဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါရန ်-  

• ပ ုမပငဇ်ာတ်လမ််းက မည်သည ်အရကကာင််းအရာမြစ်ပေါသနည််း? 

• ပ ုမပငဇ်ာတ်လမ််းထတဲွင ်ဘာရတွမြစ်ပ က်ရနပေါသလဲ? 

• ဇာတ်လမ််း၏စာရရ်းဆရာသည် မည်သှို  မည်ပ ုတ ု  မပနပ်ေါသနည််း? 

• ဇ ာ တ် လ မ် ်း မှ စ ာ ရ ရ ်း ဆ ရ ာ သ ည်  အ ရ မ အ ရ န မ  ာ ်း တှို ်း တ က် ရ အ ာ င်  

မည်သည ်လှုပ် ရဆာင ် က်မ ာ်းလုပ် ရဆာင ်ဲ ပေါသနည််း? 

• ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းသည် ရအာင်မမင်မှုရရှှိ ဲ ပေါသလာ်း? အဘယ်ရကကာင ်ရ ဲ ပေါသနည််း? (သှို  ) 

အဘယ်ရကကာင  ်မရ ဲ ပေါသနည််း? 

ပပီ်းလျှငအ်ြွဲွေ့ဆီတှိုင််းမှ အရမြမ ာ်းကှို တငမ်ပရန ်အြွဲွေ့၏ကှိုယ်စာ်းမ ာ်းကှိုအတန််းရရှွေ့တွငထွ်က်ပပီ်း တငဆ်က် ှိုင််းပေါ။  

 

ကျွန် ပ်တ  ို့၏ဖမစ်သချောငိ်ုးမျောိုး၊ ကျွန် ပ်တ  ို့၏ဘဝ - နန်ိုးဟမ်ွခမ်ိုး၏ က  ယပ်  ငဇ်ောတလ်မ်ိုးမှ 

(Weaving Bonds Across Borders (WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်း 2019) 

က မနာမည်  ွမ် မ််းပေါ။ က မကမှိုင််းပန်ပမှိြုံ ွေ့သူမမြစ်ပပီ်းရတာ  ယှက်န ွှယ်ြွဲ ွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲ ွေ့ကရန  

  င််းမှိုင် မှာရှှိတဲ  အလုပ်ရ ု ရဆွ ်း ပဲွသင်တန််းရတွတက်ရရာက်ြှို   ရရွ်း  ယ် မ င််း   ဲ ရပေါတယ်ရှင ်။ 

မှိုင််းပန်ပမှိြုံ ွေ့ ာ ဆှိုရင် မမန်မာနှိငု်င ရဲ   ရှမ််းမပည်နယ်ထဲရှှိ ရက ်းလက်ပမှိြုံ ွေ့နယ်ရလ်းတစ်ပမှိြုံ ွေ့ဘဲမြစ်ပေါတယ်။ 

က မရနထှိုင်တဲ ရွာ  ာဆှိုရင် သ လွင်မမစ်ကှိုနဲ   ၎င််းရဲ  မမစ်လက်တက်ရတွကှိုမီှတင််းပပီ်းရနထှိုင်ပေါတယ်။ 

က  မ တှို  ရ ေ သ ာ ဆှို  ရ င် စှို က် ပ  ှိ ြုံ ်း ရ ရ ်း လု ပ် င န် ်း ကှို  အ ဓှိ ကထ ာ ်း လု ပ် ကှို င် ကက ပပီ ်း  

ရရအရင််းအမမစ်အတွက်မမစ် ရရကှို အဓှိကအာ်း ထာ်းရနရပပီ်း၊ သ လွငမ်မစ်နငှ  ်၎င််း၏မမစ်လက်တက်သည် 

ရေသ  တှိုင််းရင််းသာ်းမ ာ်း၏ ယဥ်ရက ်းမှုဆှိုငရ်ာ တနြ်ှို်းမ ာ်းအရပေါ်တွငလ်ည််း သက်ရရာက်မှုရှှိပေါတယ်။ 

က  မက ေီ ရ ေ သ မှ ာ ရ မွ ်း ြွ ာ ်း  ဲ တဲ အ တွ က် ရ ကက ာ င ်  ေီ မှ ာ  ဘဲတ စ်သ က်လ ု ်း ရ န ထှို င် ြှို   

ရည် မှန် ်း  က်ရှှိ တဲ အတွက်ရ ကကာင ် ၊  ေီ မြ စ်နှိုင်ရ မ ကှိုက  မအတွက်သာမက  က မ  ရနထှို င်တဲ  

ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းအတွက်ပေါ ရသရသ  ာ  ာရလ်း မြစ်ရပေါ်ရစ  င ်ဲ တာပေါ။  

 

18ထနာက် ကတ်ွွဲ သတင််းြ ာ်းကို ြတရ်ှု န ်ထအာက်ပါလငံ့ခ််ြ ာ်းကို ြတရ်ှုပါ။ 

https://bit.ly/3g1acFy 

https://bit.ly/3yZYt2Q  

https://bit.ly/3g1acFy
https://bit.ly/3yZYt2Q
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မှိုင် ်းပန် ပမှိ ြုံ ွေ့ ာ  စှိ မ် ်းစှိုတဲ ရတာင်ရတာင်တန််းရတွ  ထူထပ်တဲ ရတာအု ပ်ရတွနဲ  ဝန် ်းရ ထာ်းတဲ ပမှိ ြုံွေ့  

ရလ ်းတ စ် ပမှိ ြုံ ွေ့ဘဲ  မြ စ် ပပီ ်း ရတာ  သဘာဝအရင် ်းအ မမ စ် ရတွ မြ စ်တဲ မမ စ် ရ   ာ င် ်း ရတွ ရှှိ ပပီ ်း ၊ 

ေီ မမ စ် ရ   ာ င် ်း ာဆှို ရ င်သ လွ င် မမ စ်  ကကီ ်း ထဲကှို စီ ်းဆင် ်း သွ ာ ်း ပ ေါတယ်  (ေီ မမ စ် ာဆှို င် ရ င်  

က မတှို  ရနထှိုင်တဲ ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းအတွက်အင်မတန် မှအရရ်းကကီ်းတဲ မမစ်ရ  ာင််းဘဲမြစ်ပေါတယ်)။ 

က မတှို   ရေသ ာပဋှိပကခ မြ စ် ပွ ာ ်းတဲ ရ နရာ မြ စ်တဲ အတွက် နှို င် င  မ ာ ်းသာ ်း ဧည ်သည်ရတွ  

လာရရာက်လည်ပတ်နှိငုမ် င််းမရှှိပေါဘူ်း။ က မတှို  ရေသ ာစက်မှုလုပ်ငန််းမထွန််း ကာ်းတဲ အတွက်ရကကာင  ်

က  မတှို  ရွ ာ ရ တွ ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်း ရအ ာ င်တည် ရဆ ာ က် ြှို  အ တွ က်  ရက ာက် ပဲသီ ်း နှ စှို က် ပ  ှိ ြုံ ်း ရ ရ ်း  

ကှိုဘဲအာ်းထာ်းရနရပေါတယ်။ အမ ာ်းအာ်းမြင ်က မတှို  ဆန်စပေါ်းနဲ   ကကက်သွန်ပမှိတ်ရတွကှိုစှိုက်ပ ှိြုံ်းတဲ  

အတွက်  သီ်းနှ နှ စ်မ  ှိ ြုံ ်း မြ စ်ထွန် ်းရအာင် မမင်ြှို  အတွက်  ရရလှိုအပ်ပ ေါတယ်။  ေီ အ မပင် မီ ်းအတွက်  

ရတာအု ပ်ထဲကရန  က မ  တှို  ထင် ်းရတွသွာ ်းရကာက်တယ်၊  အှိမ်အတွက်စာ ်းသ ု ်းြှို   င် ်းသီ ်း  

င််းရွက်ရတွစှိုက်တယ်ရှင ၊် အဲ အတွက် ရကကာင မ်ှို  လှို  ရရနဲ   

သစ်ရတာ ာက မတှို  အတွက်ဘဝအတွက် အဓှိကက တဲ အရာရတွမြစ်ပေါတယ်။ က မတှို   ပမှိြုံ ွေ့ မှာ ပအှိုဝ််း၊ 

လီဆူ ်း ၊  ရှ မ် ်းနဲ   ကရင်တှိုင် ်းရင််း  သာ်းရတွရနထှိုင် ပပီ ်းရတာ  အဓှိကလူမ ှိ ြုံ ်း စုကရတာ  ရှ မ် ်းတှို င် ်း  

ရင််းသာ်းရတွဘမဲြစ်ပေါတယ်ရှင ။်  

က မတှို  မှိုင််းပနပ်မှိြုံ ွေ့ ာ ယဥ်ရက ်းမှု၊ စာရပနဲ   ရှို ်းရာပဲွရတာ်ရတွထွန််းကာ်းတဲ ပမှိြုံ ွေ့ရလ်းတစ်ပမှိြုံ ွေ့ မြစ်ပေါတယ်။ 

ရရှ ်း ရ ာင််းအရမွအနှစ်ရတွ မြစ်တဲ  ရရှ ်းက တဲ အင််းအှိုင်ရတွ  ရစတီဘုရာ ်းရက ာင််းကန်ရတွ  

လည််းရှှိ ပပီ ်းရတာ  နှစ်စဥ်နှစ်တှိုင််း  ဘုန််း ကကီ်းရတွက  ဘုရာ်းပဲွရတွပူရဇာ်က င််းပရလ ရှှိတယ်ရှင ် ။ 

ပမှိြုံ ွေ့ နဲ  အနီ်းမှာရတာ  ရရတ   ွန်ရှှိပပီ်း ၂၀၀၈  ုနှစ်ကစပပီ်း ရေသ  ရတွအဲ ေီကရနလျှပ် စစ်မီ်းအမြစ်ထုတ် 

လုပ်သ ု်းစဲွ ဲ ကကပေါတယ်။ ပမှိြုံွေ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ လယ် င််းရတွနဲ   စှိမ််းစှိုတဲ  ရတာအုပ်ရတွနဲ  ဝန််းရ ထာ်းတယ်။ 

ရေသ  ရတွကသရဘာ ရကာင််းကကပပီ်း လာရရာက်လည်ပတ်တဲ  ဧည ်သည်ရတွ အရပေါ်ရန်ွးရန်ွးရထွ်းရထွ်း 

နဲ   ကကှိြုံဆှိုတတ်ကကပေါတယ်။  

လွန ်ဲ ရနရွာသီမှာရတာ  မှိုင််းပနပ်မှိြုံ ွေ့ မှာရာသီဥတုပူလာ ဲ ပေါတယ်၊ အဲ ေေါဘာရကကာင လ်ည််းဆှိုရတာ  က မတှို   

ပမှိြုံ ွေ့ ရဲ  မမစ်ငယ်ရလ်း ရပေါ်မှာဆည်တစ် ုတည်ရဆာက်ထာ်းလှို  ပေါဘဲ။ အစှို်းရအြွဲ ွေ့ရတွကက မတှို  ပမှိြုံ ွေ့ ရဲ  အ 

ထက်မှာရှှိတဲ  “မှိ ငမ်မစ်ရ  ာင််း” အရပေါ် ေရီရရလာငတ်မ /ဆည်ကှို တည်ရဆာက် ဲ တဲ အတွက် အ ုဆှိုရင ်

လယ်ယာစှိုက်ပ ှိြုံ်းရရ်းလုပ်ငန််းအတွက် ရရရတွရရှှိြှို   က် ဲလာ ဲ ပေါတယ်။ က မတှို  ပမှိြုံ ွေ့ ာစစ်တပ်ရတွရဲ   

အုပ်  ြုံပ်မှုရအာက်မှရှှိပပီ်းရတာ  ပမှိြုံွေ့ပတ်ပတ်လည်မှာ စစ်တပ်ရတွနဲ  ဝန််းရ ထာ်းပေါတယ်၊ စစ်တပ်ထဲကလူဦ်း 

ရရ ာ က မတှို  ပမှိြုံွေ့လူထုရဲ  လူဦ်းရရထက်ပှိုမ ာ်းမယ်လှို   က မထငပ်ေါတယ်။ တစ် ေါတစ်ရလဆှိုစစ်တပ်ဘက် 

ကလူ ရ တွ က  မမ စ် ရ   ာ င် ်း ထဲ က ရ ရ ဆှို ပှိ တ် ဆှို  တဲ အ တွ က်  က  မ တှို  ရ ေ သ    ရ တွ  

ငေါ်းမမျှာ်းနှိုင်တဲ အတွက်ဝင်ရငွ ရတွလည််းဆ ု်းရှု  ်းရပေါတယ်။ ရနာက်ဆ ု်းမှာရတာ  က မတှို  ရဲ  ရကာက် 

ပဲသီ်းနှ ရတွ အထွက်နှုန််းမမ ာ်းရတာ ဘဲ ဝငရ်ငသွာမက က န််းမာရရ်းနဲ  ပညာရရ်းအ ွင  ်အလမ််းရတွကှိုလ 

ည််းဆ ု်းရှု  ်း ဲ ရပေါတယ်ရှင ။်  
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ေအီရကကာင််းရင််းရတွရကကာင ဘ် ဲ  င််းမှိုငမှ်ာရှှိတဲ  ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲွေ့အစည််းထဲကှို က မပေါဝင ်

လက်တဲွ  ငတ်ာရှင ။် ေအီလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွ သငတ်န််းမတက်ရရာက် င ်မှိုင််းပနပ်မှိြုံ ွေ့ မှာက မအြွဲ ွေ့အစည််းရဲ   

အလုပ်သငတ်စ်ရယာက်အမြစ် လက်တဲွအလုပ်လုပ် ဲ ပပီ်း၊ က မအတွက်တနြ်ှို်းရှှိတဲ  အရတွွေ့အကက ြုံတစ် ု 

ဘဲမြစ်တယ်။   င််းမှိုငမှ်ာမပြုံလုပ်တဲ သငတ်န််းမှာရတာ  က မလူ  အ ွငအ်ရရ်း၊ သဘာဝပတ်ဝန််းက င၊် ပငှိမ််း 

  မ််းရရ်းတည်ရဆာက်မ င််းနဲ   အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းဦ်းရဆာငမ်ှုစတဲ  အရကကာင််းအရာရတွကှို ရလ လာ ွင ရ် ဲ ပေါ 

တယ်ရှင ်။  တမ ာ်းအြွဲ ွေ့အစည််းရတွ ာ  သူတှို  ရဲ  သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ကှို  ထှိန််းသှိမ််းတဲ နည် ်းကှို  

က မတှို  ရလ  လာ ွင ်ရ ဲ ပေါတယ်၊  ဥပမာ  - ကရင်တှိုင််းရင််းသာ်းအြွဲ ွေ့ရတွရဲ  နည််းရတွကှိုရပေါ  ရှင်။ 

က မရလ လာ ဲ တဲ အရာကှို  က မရဲ  ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််းမှာ  မပန်လည်အသ ု ်း  နှိုင်ပေါတယ်၊ 

ဥ ပ မ ာ အ ာ ်း မြ င ်  သ င် တ န် ်း ရ တွ ရ ပ ်း ြှို  စီ စ ဥ်  တ ာ နဲ   သု ရ တ သ န လု ပ် င န် ်း ရ တွ  

ရဆာင်ရွက်တာရတွလုပ်ရဆာင်နှိုင်ပေါတယ်။  သင်တန််းြွင ်ြှို   က မစှိတ်အာ်း  ထက်တန်ပေါတယ် ၊ 

ဘာလှို  လည််း ဆှိုရတာ  မပဿနာရတွရဲ  အရကကာင််း ရင််းရတွကှိုရလ လာြှို   က မတှို  ရေသ   ရတွအ ွင အ်လမ််း 

မ ာ်းမ ာ်းစာ်းစာ်းမရတဲ အတွက်ရကကာင ်ပေါ။  ေီ အမပင် ေီလှိုအလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းရတွ  ကှို  

က မတက်ရရာက် ွင ်ရရတဲ အရကကာင ်ဘဲ က မရဲ  အဂဂလှိပ်စာစွမ််းရည်ရတွတက်လာပပီ်းရတာ  က မတှို   

ရေသရဲ  အမပငဘ်က်မှာရှှိတဲ  တမ ာ်းရေသကလူရတွကှိုလည််း ပှိုမှိုဆက်သွယ်ရမပာဆှိုလာနှိငုတ်ယ်ရှင် ။  

ယှက်န ွှယ်ြွဲ ွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲ ွေ့အစည််းရဲ   အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်းပဲွသင်တန််းတက်ရရာက်ပပီ်းတဲ ရနာက်  

  င််းမှိုင ်မှာရှှိတဲ သူတှို  ရဲ  ရ ု ်းမှာ အလုပ်သငအ်မြစ် ဆက်လက်တာဝနထ်မ််းရဆာငြ်ှို  အ ွင အ်ရရ်းရ ဲ ပေါတယ်။ 

  င််းမှိုင် ရ ု ်းမှာ က မသ ု်းလရလာက်ရနထှိုင် အလုပ်လုပ် ဲ ပပီ်းရတာ  အဲ ကရနတဆင ်အရတွွေ့အကက ြုံရတွ၊ 

ရေသအတွင််း သဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုငရ်ာမပဿနာရတွနဲ   ၎င််းကှိစစရတွအတွက်အလုပ်လုပ်ရနတဲ တမ ာ်း 

နှိငုင် ကလူရတွ နဲ   ငမ်င ်ွင ရ် ဲ ပေါတယ်။  

က  မ ရဲ  အှိ ပ် မ က် က ရ တ ာ  သ လွ င် မမ စ် ဝှ မ် ်း မှ ာ ရှှိ တဲ ရ ပ် ရွ ာ အ ြွဲ ွေ့ အ စ ည် ်း ရ တွ  

အာ်းလ ု ်း ပူ ်း ရပ ေါင် ်း ပပီ ်း ရတာ အနာဂတ် မှ ာ  အလု ပ်အတူလက်တွဲ  လု ပ်ကှို င်ြှို  ဘဲ မြ စ်ပ ေါတယ်။ 

အကယ်လှို  က မတှို  အရကာင််းကကှိြုံ်းစာ်းပပီ်း အလုပ်လုပ် ကကမယ်ဆှိုရင ်က မတှို  ရတွရဲ  သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်

ပှို မှို ရကာင် ်း မွ န်လာရအာင်ရ မပ ာင် ်းလဲ နှို င် ပပီ ်း ရ ပ် ရွ ာအြွဲ ွေ့အ  စည် ်း ထဲ မှ ာ  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ ်းရတွရဲ   

အ န််းကဏ္ဋာရတွကှို အသှိအမှတ်မပြုံလာနှိငုမ်ယ်လှို  က မယ ုကကည်ပေါတယ်ရှင ။်   

 

နှိဂ ု ်း  ြုံ ပ်ရမယ်ဆှိုရင် က မရနထှိုင်တဲ ရေသ ာ  ပငှိမ် ်း  မ််း ပပီ်းသာယာတဲ ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အ  စည််းတ 

စ် ုမြစ်တယ်။ က မတှို  မှာ ကှိုယ်ပှိုင်ယဥ်ရက ်းမှု၊ ရှို ်းရာဓရလ နဲ  စာရပရတွရှှိပပီ်းရတာ  ရနာက်မ ှိြုံ်းဆက်သ 

စ်ရတွအတွက် ရကာင််းတဲ အနာဂတ်ရတွကှို ရပ်း  င်တဲ မပင််းမပတဲ ဆနဒရတွရှှိကကတယ်။  က မတှို  ပညာ 

ရရ်းအဆင  ်ာတမ ာ်း ပမှိြုံ ွေ့နယ်ရတွထက်နှိမ ်ရနပေါတယ် ေေါရပမဲ က မတှို  ရတွ ာ အရကာ င််းဆ ု်းကကှိြုံ်းစာ်း 

ရနကကတယ်၊ ေီပမှိ ြုံ ွေ့ငယ်ရလ်း မှာက မရဲ  ရပ ာ်ရွှင်တဲ မှိသာ်းစုနဲ     စ်စရာရကာင််းတဲ  တှိုင််းရင််းသာ်းလူ 

မ ှိ ြုံ ်းစုရတွနဲ  အတူကကီ်းမပင် ွင် နဲ   က မတှို   ရဲ  ရေသကှိုတတ်နှိုင်သရလာက်ကူညီ ွင ်ရတာကှို  က မကှို  

က မက ရကာင််းတယ်လှို  ထငတ်ယ် ကှိုယ ်ကှိုကှိယ်ု လည််းဂုဏယူ်တယ်ရှင ။်  
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ငယရွ်ယတ်ွဲို့အမျ ြုိုးသမီိုးသခါငိ်ုးသဆောင ်- ကသမဘောဒိီုးယောိုး မှဂျီဂျီရွဲ ို့ပ  ဖပငဇ်ောတလ်မ်ိုး - 

ဂျီဂျီက  ယတ်  ငသ်ရိုးသောိုးထောိုးပါသည် 

(Weaving Bonds Across Borders (WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်း 2019) 

စာရရ်းဆရာဂ ီဂ ီ ာ ကရမဘာေီ်းယာ်းနှိုင်င သူမြစ်တယ်။ သူမ ာ Weaving Bonds Across Borders 

(WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲ ွေ့ ရဲ    ၂၀၁၆  ုနစ်ှမှရက ာင််းသူရ ာင််းတစ်ရယာက်မြစ်ပေါတယ်။ 

အ ုဆှိုရင ်ဂ ီဂ ီ ာ  Mother Nature အြွဲွေ့အစည််းရဲ   အမ ှိြုံ်းသမီ်းတာဝန ် မြစ်ပပီ်းရတာ  ကရမဘာေ်ီးယာ်းရဲ   

Koh Kong  ရှိုငမှ်ာရနထှိုငပ်ေါတယ်။ သူမရဲ  အလုပ်ရတွ ာ ကရမဘာေ်ီးယာ်းတစ် ွငမှ်ာရှှိတဲ  အမ ှိြုံ်းသမီ်းစွမ််း 

ရည်မမြှင တ်ငရ်ရ်း၊ ပညာရရ်း၊ ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းထဲမှာရှှိတဲ  က ာ်း/မမြစ်တည်မှု ဆှိုငရ်ာြှိနှှိပ်မှုမ ာ်းစတဲ တစ် 

ြက်ရစာင််းနင််းကှိစစမ ာ်းအရပေါ်အာရ ုစှိုက်လုပ်ကှိုင်ရနပေါတယ်။ သူမ ာကရမဘာေ်ီးယာ်းအမ ှိြုံ်းသမီ်းရတွ 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းအ ွင အ်ရရ်း၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းရ ေါင််းရဆာငမ်ှုနဲ   သဘာဝပတ်ဝန််းက ငထ်ှိန််းသှိမ််းမှုဆှိုငရ်ာကှိစစမ ာ်း 

သှိ  မမ င် န ာ ်း လည် ရ စ ရ န် အတွ င်  သင်တ န် ်း ရ ပ ်း သူ တ စ် ရယ ာက် လည် ်း မြ စ် ပ ေါ တယ် ။ 

ဂ  ီ ဂ  ီ  ာ သဘ ာ ဝ ပတ် ဝ န် ်း က  င်  ထှိ န် ်း သှိ မ် ်း မှု ဆှို င် ရ ာ  လှု ပ် ရှ ာ ်း မှု က မ် ပှိ န် ်း မ  ာ ်း နဲ   

ပငှိ မ် ်း  မ် ်း စွာဆနဒထုတ်ရြာ် မ င် ်းစသည်တှို  ကှို ရဆာင်ရွက်  တဲ အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းအြွဲ ွေ့တစ်ြွဲ ွေ့ကှိုလည် ်း  

ဦ်းရဆာငထ်ာ်းပေါတယ်။  

သဲရသာင်တူ်း မ င််းရကကာင်  ၂၀၀၉   ုနှစ်တွင် ရက ်းရွာရတာ်ရတာ်မ ာ်းထှိ ှိုက်  စာ်း ဲ ရပေါတယ်။ 

ရွာသူရွာသာ်းရတွ ာ  ရနအှိမ်ရမပာင််းရရွှ ွေ့  ဲ ရ ပပီ ်းရတာ  က မလည််းရက ာင််းထွက် ဲ ရပေါတယ်။ 

ကုမပဏတီစ် ု ာဆှိုရင ်က မတှို  ရတွရဲ   ပှိုငရ်မမရတွသှိမ််းပပီ်းရတာ  ရလ ာ်ရကက်းအနည််းငယ်ဘရဲပ်း ဲ တယ်။ 

က မတှို  မှိသာ်းစု ာဆှိုရင် ေုကခရတွနဲ  ရင်ဆှိုင် ဲ ရပပီ်း အဲ ေီအ က်အ ဲရတွကဘဲ က မကှိုရမမယာရတွ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ရတွနဲ   အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းရတွရဲ  ဘဝရတွကှို  ထှိန််းသှိမ််းကာကွယ်  င်တဲ  ဆနဒရတွ  

ရပေါရပေါက်လာရအာင်တွန််းအာ်းမြစ်လာ ဲ  ပေါတယ်။ က မရဲ  မှိဘရတွကရတာ  က မရဲ  လ ုမ  ြုံမှုအတွက် 

စွန်  စာ ်း ပပီ ်းမလုပ်ြှို  တာ်း မမစ်ရပမဲ  ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အ  စည််းထဲမှာ မြစ်ရပေါ်တဲ  လူမှုရရ်းမညီမျှမှုတွကှို  

ဆန  ်က  င် ရ ရ ်း မြ စ် တဲ  က  မ ရဲ  ရည် မှ န် ်း   က် ရ တွအ တွ က်  က  မ  ှို င်  ှို င် မ ာ မ ာ ရ ပ်တည်  

လုပ်ရဆာင ်ဲ ပေါတယ်ရှင ။်  

Weaving Bonds Across Borders (WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့  ထာ်းစည် ်းမ မ ာ ်းအြွဲ ွေ့ ရဲ    ၂၀၁၆   ု နှ စ်  

မှာမပြုံလုပ်တဲ  ၁၀ ရက်ကကာ အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသင်တန််းကှို က မတက်ရရာက် ဲ ပေါတယ်။ က မရဲ  လုပ် 

ငန််းအရတွွေ့အကက ြုံရတွနဲ   ဘဝအရကကာင််းရတွ ရတာ်ရတာ်မ ာ်းမ ာ်းကှို သငတ်န််းမှာရှှိတဲ  သငတ်န််းသာ်းရတွနဲ   

အတူမျှရဝ ဲ ပေါတယ်။ သငတ်န််း တက်ရရာက်ပပီ်းဆ ု်းတဲ အ  ှိနမှ်ာရတာ  ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲွေ့က 

ရန Koh Kong  ရှို င်မှာရှှိတဲ  Koh Srolao ကျွန််းရပေါ်မှာ  စီမ ကှိန််းတစ် ုစီစဥ်ရဆာင်ရွက်ြှို   အတွက် 

က  မ အ ရ သ ်း စ ာ ်း ရ ထ ာ က် ပ  ရ ကက ်း ရ ရှှိ  ဲ ပ ေါ တ ယ် ။  Koh Srolao က ျွ န် ်း ရ ပ ေါ် မှ ာ  

ရွာရပေါင််းသ ု်းရွာရပေါင််းရှှိပပီ်းရတာ  လူဦ်းရရ ၇၀၀ ရလာက်ရှှိပေါတယ်။ သရဲသာငတူ််းမ င််းရကကာင  ်ရက ်းရွာမှ 

ရွ ာ သူ ရွ ာ သ ာ ်း ရတွ ာ  သူတှို  ပ တ် ဝ န် ်း က  င် ရဲ  လ မု ရတ ာ ရ တွ  ထှိ  ှို က် ပ  က် စီ ်း  ဲ ရ ပပီ ်း ၊ 

င ေါ ်း မ ျှ ာ ်း မ င် ်း လု ပ် င န် ်း အ ရ ပ ေါ် လ ည် ်း  သ က် ရ ရ ာ က် မှု ရ တွ ရှှိ ပပီ ်း ရ တ ာ  
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ရသာက်သ ု ်းရရရတွလည််းညစ်ညမ််း ဲ ရပေါတယ်။  ရွာသူရွာသာ်းရတွ ာသူတှို  ရနထှိုင်တဲ သဘာဝ 

ပတ်ဝန််းက င်နဲ   သူတှို  ရဲ  အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းကှို ဘယ်လှိုကာကွယ်ထှိန််းသှိမ််းရမယ်ဆှို သူတှို  မသှိပေါဘူ်းရှင ်။ 

အဲ ေအီတွက်ရကကာင  ်သူတှို  အတွက်သဲရသာငထူ််းရြာ်မှုမြစ်ရပေါ်လာသည ်အက ှိြုံ်းဆက်မ ာ်း၊ သဘာဝပတ် 

ဝန််းက ငထ်ှိန််းသှိမ််းရရ်းဆှိုငရ်ာနည််းလမ််းမ ာ်း၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းဦ်းရဆာငမ်ှု၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းအ ွင အ်ရရ်းနဲ   အကကမ််း 

မြက်ဘရွဲာသာ်းမ ာ်းကမ်ပှိန််း လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းရဆာငရွ်က်နှိငုရ်ရ်း အထူ်းသမြင အ်မ ှိြုံ်းသမီ်းရတွအတွက်ရည် 

ရွယ်ပပီ်းလုပ်ရဆာင်တဲ ကှိစစရတွကှို  သှိမမင်နာ်းလည်လာရအာင် က မသင်တန််းရပ်း  င်ပေါတယ်ရှင ်။ 

Weaving Bonds Across Borders (WBAB)/ယှ က် န ွှယ် ြွဲ ွေ့ ထ ာ ်း စည် ်း မ မ ာ ်း အ ြွဲ ွေ့ အ စည် ်း နဲ   

မရတွွေ့ ကက ြုံ ငအ်ထှိ က မ အဲ ေေါရတွလုပ်ရဆာငန်ှိငုတဲ် နည််းလမ််းရတွမသှိ ဲ ပေါဘူ်းရှင ။် 

Weaving Bonds Across Borders (WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့  ထာ်းစည် ်းမ မ ာ ်းအြွဲ ွေ့အစည် ်း နဲ  လက်  

တွ ပပီ ်းတဲ အ  ှိ န် မှ ာရတာ  ဇာတှိ ပမှိ ြုံ ွေ့ မှ ာရှှိ တဲ က  မရဲ  မှိ  င်အြွဲ ွေ့အစည် ်း  မြ စ်တဲ  Mother Nature 

မှာအလုပ်မပန်လုပ်ြှို  ဆ ု ်း မြတ် ဲ ပပီ ်း ၊  က မတှို  အြွဲ ွေ့အစည််းထဲမှာ  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းဝန်ထမ််း   န  ်တာအရ 

မ် ်းနည် ်းတဲ အတွက်ရကကာင ်  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းရတွကှိုပှို မှို  န  ်ြှို   က မရဲ  အထက်လူကကီ်းကှိုလည် ်းတှို က်  

တွန််းအာ်းရပ်း ဲ ပေါတယ်။ အြွဲွေ့အစည််းထဲမှာ အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝနထ်မ််းရတွ န  အ်ပ်တဲ ကှိစစ ာလွနစွ်ာအရရ်းကကီ်း 

ပေါတယ်ရှင ်၊ ဘာရကကာင ်လည််းဆှိုတာ  အမ ှိြုံ်းသမီ်းဝန်ထမ််းမ ာ်းကှို န  ်အပ်မ င််းသည် က ာ်း/မတန််းတူ 

ညီရရ်းကှို ပထမဦ်းဆ ု်း မမြှင ်တင်ရာ ရရာက်ပပီ်း ရနာက်ထပ်ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းရတွနဲ   လက်တွဲ ပပီ်းအ 

လုပ်လုပ်နှိုင်မှာမြစ် တယ်။ ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းရတွကှို သှိကျွမ််းလာတာနဲ  အမျှ သူတှို  ရတွရဲ  အသက် 

ရမွ်းမှုလုပ်ငန််းအရကကာင််း အ ရမ အရနရတွကှိ ုနာ်းလည်လာရအာင ်က မကကှိြုံ်းစာ်းပေါတယ်။  

က မရဲ  ရည်မှန််း  က်ကရတာ  ကရမဘာေ်ီးယာ်းမှာပငှိမ််း  မ််းတဲ လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းြနတီ််းပပီ်း၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအ 

  င််း  င််းမပနလ်ည်ဦ်းရဆာငန်ှိငုြ်ှို  ၊ ကှိုယ ်ကှိုကှိုယ်မမြှင တ်ငန်ှိငုြ်ှို  ၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းရတွရဲ  အ ွင အ်ရရ်း၊ ဦ်းရဆာငမ်ှု 

နဲ   ကမ်ပှိန််းလှုပ်ရှာမှုရတွကှို သူတှို  ကှိုယ်တှိုငလု်ပ်ရဆာငန်ှိငုြ်ှို  ၊ လူထုရထာက်  မှုရရှှိြှို  နဲ   သဲရသာငတ်ူ်းရြာ်  

မှုနငှ ဆ်က်စပ်ပပီ်း သဘာဝပတ်ဝန််းက ငထ်ှိန််းသှိမ််းရရ်းဆှိုငရ်ာကှိစစမ ာ်းအတွက် အကကမ််းြြက်ဘဆဲနဒရြာ်  

ထုတ်မပသနှိငုြ်ှို  စသည်တှို  အတွက် ရနရာတစ်ရနရာမြစ်ရစ  ငပ်ေါတယ်။ အနာဂတ်မှာအမ ှိြုံ်းသမီ်းရတွ ာ 

ရ ပ် ရွ ာအြွဲ ွေ့ အ စည် ်းအတွ င် ်း မှ  မပဿန ာ ်း မ  ာ ်းအတွက်  ပ ေါ ဝ င်လှု ပ် ရဆ ာ င် နှို င် ြှို  အ တွ က်  

သူတှို  ရဲ  အသ ရတွနဲ  အမ ာ်း မပည်သူလူထုရရှွေ့ မှာ ထုတ်ရြာ်ရမပာဆှိုနှိငုြ်ှို   က မရမျှာ်လင မ်ှိပေါတယ်ရှင။်  

လငူယသ်တသွည် အနောဂတသ်ခါငိ်ုးသဆောငမ်ျောိုးဖြစ်ကကပပီိုး သဖပောငိ်ုးလွဲမှု 

အတကွ်အငဂ်ျငစ်က်မျောိုးဖြစ်ကကသည် - နန်ိုးရှွဲန်ိုးနီိုး၏ က  ယပ်  ငဇ်ောတလ်မ်ိုး မှ 

(Weaving Bonds Across Borders (WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်း 2019) 

က မကရတာ  မမနမ်ာနှိငုင် ရဲ  ရှမ််းမပည်နယ်ရတာငပ်ှိုင််း မှိုင််းပနပ်မှိြုံ ွေ့ မှာရမွ်းြွာ်းကကီ်းမပင််း ဲ ပေါတယ်။ မှိုင််းပနပ်မှိြုံွေ့ 

 ာဆှိုရင ်အမပည်မပည်ဆှိုငရ်ာမမစ်ရ  ာင််းမြစ်တဲ  မဲရ ေါငမ်မစ်ဝှမ််းနဲ  န်ီးစပ်တဲ ပမှိြုံ ွေ့ရလ်းတစ်ပမှိြုံ ွေ့ မြစ်ပေါတယ်။ 

က  မ ရဲ  င ယ်ဘ ဝ ရ တွကှို  မှို င် ်း ပ န် ပမှိ ြုံ ွေ့ မှ ာ ဘဲ ကု န်ဆ ု ်း  ဲ ပပီ ပ ေါ တ ယ် ။  ပမှိ ြုံ ွေ့ ရလ ်း ာဆှို ရ င်  

လှ ပ တဲ ရ တ ာ င် တ န် ်း ရ တွ နဲ   ဝ န် ်း ရ ထ ာ ်း တဲ ပမှိ ြုံ ွေ့ ရ လ ်း တ စ် ပမှိ ြုံ ွေ့ တ စ် ပမှိ ြုံ ွေ့ မြ စ် တ ယ် ။ 
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ထူထပ်ပပီ်းမမင ်မာ်းတဲ ကျွန််းသစ်ရတွနဲ   ပမှိ ြုံ ွေ့လယ်ရ ေါင်ကှို မြတ်ပပီ်းစီ်းဆင််းတဲ နမ ်ပန်မမစ်ရ  ာင််း ာ  

မှိုင််းပန်ပမှိြုံ ွေ့ ရဲ    မ််းနာ်းပပီ်းတည်ပငှိမ်တဲ  အလှတရာ်းအတွက်သာမက ဘဲပမှိြုံ ွေ့ နဲ  အနီ်းအနာ်းဧရှိယာအတွင််းရဲ   

စီ ်း ပွ ာ ်း ရ ရ ်းတ န် ်း ြှို ်း ရ တွကှို  ပ ေါထ ပ် ရလ ာ င် ်း မပ ြုံ ထ ာ ်း ပ ေါ တယ် ။  ေီလှို အ  ြွ ယ်  ရ ာ ရတွ  

သဘာဝအလှတရာ်းရတွမြစ်တဲ  ရလမပည်ရလညြှင််း၊ သန  ်ရှင််းကကည်လင်တဲ  ရသာက်သ ု်းရရ၊ စှိမ််းစှို 

တဲ လယ် င််း၊ လတ်ဆတ်တဲ အစာ်းအရသာက်ရတွနဲ   ရြာ်ရရွတဲ ပတ်ဝန််းက ငရ်တွနဲ   မပည ်နကှ်ရနတဲ ရနရာ 

ပတ်သက်ဆက်န ွှယ်ရနရတဲ အတွက် က မကှိုယ်က မက ရကာင််းတဲ လူလှို     စာ်းမှိပေါတယ်ရှင ။် က မရဲ  မှိသာ်း 

စုနဲ   က မတှို  ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းရတွရဲ   အရမ   လှိုအပ်  က်မ ာ်းကှို ေအီရင််းအမမစ်ရတွကမြည ်ဆည််းရပ်းပေါ 

တယ်။ 

က  မ အသက်  ၂ ၂   ု နှ စ် အ ရွ ယ် မှ ာ  က  မ ရဲ  ဇ ာ တှိ ပမှိ ြုံ ွေ့ ရ လ ်း ဆီ က ရ န  ထွ က်  ွ ာ  ဲ ပပီ ်း  

လန််းဆန််းတက်ကကတဲ အင်အာ်း၊ သှိ  င်စှိတ်မပင််းမပမှု၊  ှိုင်ဆ ု်းမြတ်  က်ရတွနဲ  အတူ အမပင်ရလာကမှာ 

အရတွွေ့အကက ြုံသစ်ရတွကှိုစူ်းစမ််းရှာ ရြွြှို  ထွက်လာ ဲ ပေါတယ်။ တမ ာ်းနှိငုင် မှာဆယ်စုနစ်ှ တစ် ုကကာရအာင ်

ပ ည ာ သ င် ဆ ည် ်း ပူ ်း က ာ အ လု ပ် လု ပ်  ပပီ တဲ အ   ှိ န် မှ ာ ရ တ ာ  

က မရဲ  ဇ ာတှိ ပမှိ ြုံ ွေ့ ရလ ်းဆီ မှ ာရှှိ တဲ လူ င ယ်ရတွရ မမရတာင်ရ မမြှ ာ က် ရပ ်းြှို  နဲ   က မရ ပ် ရွ ာရတွ  

ကှိုပ  ပှို်းြှို  ဆ ု်းမြတ်ပပီ်းမပန်သွာ်း ဲ ပေါတယ်။ ဘာရကကာင ်လဲဆှိုရတာ  က မရနတဲ ရပ်ရွာရေသတစ် ုလ ု်းမှာ 

သစ် ုတ်မ င််းရကကာင  ်အက ှိြုံ်းဆက်ရတွကှို  စာ်းရနရပေါတယ်။ သစ် ုတ်မ င််းရကကာင  ်က မတှို  ရပ်ရွာတစ် ု 

လ ု်းရဲ  သယ ဇာတအရင််းအမမစ်နဲ   ရွာရတွအတွက်အရမ   လှိုအပ်  က်ရတွ ထှိ ှိုက်ပ က်စီ်း ဲ ရပေါတယ်။ 

က မရဲ   ဇာတှိ ပမှိ ြုံ ွေ့ ရလ်းဆီ မပန်သွာ ်းရတဲ အရကကာင် ်းရင် ်းကရတာ  က မအရမ််း ပူပန်စှို ်း ရှိ မ် ရတဲ  

က  မ တှို  ရဲ  သ ဘ ာ ဝ  ပ တ် ဝ န် ်း က  င် ၊  လူ င ယ် ရ တွ ကှို မမြှ င ် တ င် ရ ပ ်း ြှို   

သူ တှို  ရ လ ်း ရ တွ ရဲ  လု ပ် ကှို င် နှို င် စွ မ် ်း တ ည် ရ ဆ ာ က် ရ ပ ်း ြှို  နဲ   

မှို င် ်း ပ န် ပမှိ ြုံ ွေ့ မှ ာ မြ စ် ရ န တဲ လူ မှု နှို င် င ရ ရ ်း အ ရ ကက ာ င် ်း ရ တွ ကှို  

သတှိထာ်းသှိမမင်နာ်းလည်လာနှိုင်ရစြှို  စတဲ အ  က် ရတွရကကာင ်ဘဲမြစ်ပေါတယ်။ လူငယ်ရတွသူတှို  ရဲ   

အ ွင ်အရရ ်းကှိုသှိရှှိ ြှို  နဲ   သူတှို  ကှို ယ် သူတှို  နဲ   သူတှို  ရဲ   သဘာဝ  ပတ်ဝန် ်းအရင် ်းအ မမ စ်ရတွကှို  

ထှိန််းသှိမ််းကာကွယ် ရစာင ရ်ရှာက်နှိငုြ်ှို   က မရမျှာ်လ ငမ်ှိပေါတယ်ရှင။်  

ရှမ််းလူငယ်မ ာ်းနဲ   သူတှို  ရတွရဲ  ရပ်ရွာအြွဲွေ့ အစည််းရတွကှိုမမြှင တ်ငန်ှိငုြ်ှို  ရည်ရွယ်ပပီ်း က မမှိုင််းပနလ်ူငယ်အြွဲွေ့ 

အစည််းကှို ၂၀၁၃  ုနစ်ှမှာစတငြ်ွဲွေ့စည််းတည်ရထာင ်ဲ ပေါတယ်။ က မရဲ   အရမရှိကနန်ှိငုင် နဲ  ကှိုလ ဘယီာနှိငုင်  

ကသူငယ်  င််းနှစ်ရယာက်တှို  နဲ  အတူ  လက်တွဲအလုပ်လု ပ် ပပီ ်း  Weaving Bonds Across Borders 

(WBAB)/ယှက်န ွှယ်ြွဲ ွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲ ွေ့အစည််းကှို ၂၀၁၃  ုနစ်ှမှာြွဲ ွေ့စည််းတည်ရထာင ်ဲ ပပီ်း ကမဘာတစ် 

ဝှမ််းမှာရှှိတဲ လူ  အြွဲွေ့အစည််းရတွ  စာ်းရနရတဲ ပဋှိပကခရတွ၊ အကကမ််းြက်မှုရတွ၊ သဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုင ်

ရာကပ်ရဘ်းေကုခရတွနဲ  ရာသဦတုရမပာင််းလဲမှုစတဲ ကှိစစရပ်မ ာ်းကှိုမမြှင တ်ငရ်ဆာငရွ်က်ပေါတယ်ရှင ။်  

အမ ှိြုံ်းသာ်းရတွကကီ်းစှို်းတဲ လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းမှာ အြွဲွေ့အစည််းအသစ်တစ် ုတည်ရဆာငပ်ပီ်း အမ ှိြုံ်းသမီ်းရ ေါင််း 

ရဆာင်အမြစ်ဦ်းရဆာင်ရတဲ အတွက်  မလွယ်ကူ ဲ ပေါဘူ်းရှင ်။  ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််းရမ လှမ််း 

တစ်လှမ််း  င််းစီ တက်လှမ််းရဆာငရွ်က်တဲ အ ေါမ ှိြုံ်းရတွမှာ  ေါ်းသ်ီးတဲ အရတွွေ့အကက ြုံရတွကှို က မကက ြုံရတွွေ့   
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စာ်း ဲ ရပေါတယ်။ အမ ှိြုံ်းသာ်းရ ေါင််းရဆာငရ်တွနဲ   ရကာင််းမွနတ်ဲ ဆက်ဆ ရရ်း တည်ရဆာက်ရနတဲ တစ်  ှိန်  

တည််းမှာဘဲ က မကှိုယ်က မကာကွယ်နှိငု်ြှို  နည််းလမ််းအပမဲတမ််းဘဲရှာ ဲ ရပေါတယ်။ သည ်အမပင ်က မက 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းရ ေါင််းရဆာင်ရတွကှို လည််းမမြှင ်တင်ရပ်းပပီ်း သူတှို  ရဲ  အ ွင ်အရရ်းရတွကှိုလည််း ရဆာ်ကသ 

ရထာက်   ဲ ပေါတယ်ရှင။် စွန  စ်ာ်းမှုနဲ   စှိနရ် ေါ်မှုရတွကကာ်းမှာဘဲ အရပေါင််းလကခဏာရဆာငတဲ် လူ  အြွဲ ွေ့အစည််း 

နဲ   သဘာဝပတ်ဝန််းက ငအ်မြစ် က မတတ်နှိငုတဲ် နည််းနဲ  ရမပာင််းလဲသွာ်းမယ်လှို   က မကှိုက မမမြှြုံပ်နှ ထာ်းပပီ်း 

ြယ်က ဥ်ထာ်း  ရတဲ လူရတွနဲ   အငအ်ာ်းနည််းတဲ လူရတွဘက်က အပမဲတမ််းရပ်တည်ရပ်းြှို   က မသနဒှိဌာန ်  

ထာ်းပေါတယ်ရှင ။် အထူ်းသမြင  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းလူငယ်ရတွကှို  ရ ေါင််းရဆာငရ်နရာမှာဦ်းရဆာငဦ််းရွက်မပြုံနှိငုြ်ှို   

အတွက ်သငတ်န််းမ ာ်းြွင ရ်ပ်းမ င််းနဲ   သူတှို  အသှိပညာအတတ်ပညာရတွကှို  အဆင မ်မြှင တ်ငန်ှိငုြ်ှို  အတွက် 

ပညာဆက်သငြ်ှို   အာ်းရပ်းအာ်းရမမြှာက်မပြုံပေါတယ်။  

ယ ုဆှိုရင်  မမန်မာနှိုင်င  ာေီမှိုကရရစီစနစ်အမြစ်  အသွင်ရ မပာင် ်းတဲ ကာလထဲ ရရာက်ရန ပပီ ်း  

သ င ် ရ လ  ာ် ရ သ ာ  သဘ ာ ဝ အ ရ င် ်း အ မမ စ် စီ မ  န  ်  ွဲ မှု ၊  တ ရ ာ ်း ဥ ပ ရ ေ စှို ်း မှို ်း မှု နဲ   

ပေါဝင်သက်ဆှိုင်သူမ ာ်းအကကာ်းပူ်းရပေါင််းပေါဝင်မှုမရှှိ  ပေါက  ‘အလွန်တရာအ  ြွယ်ရကာင််းမှု ” ကရန 

“အလွ န်တရ ာထှိ  ှို က် ပ  က် စီ ်း မှု ” အ မြ စ်လ ု ်း ဝ မညီ မ ျှတဲ ရ  လေ်ရတွ ရ ပ ေါ် ထွက်လ ာ မှ ာကှို  

က မစှို ်းရှိ မ်မှိပ ေါတယ်ရှင ် ။  အဲ ေီ အတွက်ရ ကကာင ်ဘဲ  လူငယ်ရတွ ာအနာ  ဂတ်ရ ေါင် ်းရဆာင်နဲ   

ရ မပာင် ်းလဲမှုအတွက်  အင်ဂ  င်စက်မ  ာ ်းဘဲ မြ စ်တယ်လှို   က မယ ု ကကည်တာပ ေါ ။  က မတှို  လူ   

အြွဲွေ့အစည််းမှာတည်တ  တဲ ရမပာင််းလဲမှုမြစ်ရပေါ် ြှို   က မကှိုယ်တှိုငန်ဲ   က မရဲ  အ  ှိနရ်တွကှိ ုလူငယ်ရတွဆီမှာ  

ဘစဲဥ်ဆက်မမတ်အပမဲတမ််းမမြှပ်နှ ထာ်းပေါရတာ မယ်ရှင။်  

အမျ ြုိုးသမီိုးသခါငိ်ုးသဆောငမ်ျောိုးအသကကောငိ်ုးဗီဒယီ  ဇောတလ်မ်ိုးတ   

၃ .၅  မှဇာတ်လမ််းမ ာ်းကှိုမျှရဝပပီ်းသည ်ရနာက်တွင်  ရအာက်တွင်ရပ်းထာ်းရသာလင ် ်မ ာ်းမှ  သ လွင်မမစ်နှင ် 

မဲရ ေါငမ်မစ်ဝှမ််းရေသမှ အမ ှိြုံ်းသမီ်းရ ေါင််းရဆာငမ် ာ်း၏ အရကကာင််းမ ာ်းကှိုမပသနှိငုပ်ေါသည်။ ဗီေယီှိုမ ာ်းမပသ ပပီ်း  ှိနတ်ွင ်

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  အထက်တွင်မျှရဝ ဲ ရသာပ ု မပင်ဇာတ်လမ််းမ ာ်းနှင ် ပတ်သက်သည ်ရမ်း   ွန််းမ ာ်းကှို  

ရမ်းမမန််းပပီ်းရဆွ်းရန်ွးမှုမ ာ်းမပြုံလုပ် ှိုင််းပေါ။  

• နန််းရှဲန််းန်ီး၏ ပ ုမပငဇ်ာတ်လမ််းမှ - https://youtu.be/bFIx2mPZLkw 

• ရဆာ ရတ်တနာ - ထှိုင််းနှိငုင် မှမပည်သူ  အက ှိြုံ်းရဆာငရ်ရှွေ့ရန -  https://youtu.be/3LbeY7s50H4) 

• ရမွေေါ ရနာ်ဝေါနတ် - ရေသ  တှိုင််းရင််းသာ်းအရရ်းလှုပ်ရှာ်းသူ - https://youtu.be/9CxUib6Qgv8 

ရဆွ်းရနွ်းပဲွနှင ် လှုပ်ရဆာင်  က်မ ာ်းပပီ်းဆ ု ်း  ှိန်တွင် သင်တန််းဆရာမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  အမ ှိြုံ်းသမီ်းနှင ် 

သဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုငရ်ာ နှိငုင် တကာစာ  ြုံပ်နငှ  ်ဥပရေဆှိုငရ်ာသတင််းအ  က်အလက်မ ာ်းကှိုမျှရဝရပ်း ပေါရန။်  

န  ငင် တကောဥပသဒ၊ သသဘော တညီူချကမ်ျောိုးနငှို့ ်အမျ ြုိုးသမီိုးနငှို့ ်သဘောဝပတဝ်န်ိုး ကျငဆ်  ငရ်ောြ  ရမ် 

အမျ ြုိုးသမီိုးမျောိုးအသပေါ် ခွွဲဖခောိုးဆကဆ် ဖခငိ်ုးဆ  ငရ်ောအသငွသ်ဏ္ဋောန်အမျ ြုိုး မျ ြုိုးတ  ကြ်ျက ်

https://youtu.be/bFIx2mPZLkw
https://youtu.be/3LbeY7s50H4)
https://youtu.be/9CxUib6Qgv8
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သရိုးဆ  ငရ်ောညီလောခ  (CEDAW)  

CEDAW သည်ကုလသမဂ္အြွဲ ွေ့အစည််းမှ  ၁၉၇၈   ုနှစ်တွင် သရဘာတူရပ်တည်ရထာက်  သည ်  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်း  

မ ာ်းအတွက် အရရ်းကကီ်းရသာ လူ  အ ွင အ်ရရ်းဆှိုငတ်ရာ်း ဝငသ်ရဘာတူညီ  က်တစ်ရပ်မြစ်ပေါ သည်။   

CEDAW သည်အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ ွင ်အရရ်းနှင ်  ွဲ မ ာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းနှင ် တန််းတူညီမှုရရှှိရန်လှိုအပ်သည ်  

ရဆာင်ရွက်မှုအမ ှိ ြုံ ်းမ  ှိ ြုံ ်းကှို  စီမ   က်ရရ်းဆွဲ ပပီ ်း  အရသ်းစှိတ်ရှင် ်းလင််း စွ ာရြာ် မပထာ်းပ ေါသည်။  ၎င် ်းသည်  

ကုလသမဂ္အြွဲ ွေ့အစည် ်း၏  အဓှိကက ရသာ  နှိုင်င တကာလူ  အ ွင ်အရရ်းသရဘာတူညီ  က်တစ်ရပ်မြ စ် ပပီ ်း  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းကှို ရလ်းစာ်းရနန်ငှ  ်ကာကွယ်ရပ်းရနအ်တွက်နှိငုင် မ ာ်း၏အစှို်းရအြွဲ ွေ့အ စည််းမ ာ်းမှ 

တရ ာ ်း ဝ င် ရသ ာ  တာ ဝ န်ယူ လု ပ် ရဆ ာ င် မှု မ  ာ ်း  လှို အ ပ် ပ ေါသည် ။  ညီလ ာ   ကှို နှို င် င ရ ပ ေါ င် ်း  ၁ ၈ ၉ 

နှိငုင် မှလက်မှတ်ရရ်းထှို်းထာ်းပပီ်းမြစ်ပေါသည်။  

CEDAW သည်ရအာက်ပေါြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်းလုပ်ငန််းမ ာ်းတွင ်ပေါဝငကူ်ညီရထာက်ပ  ရပ်းထာ်းပေါသည် -  

● ရဘာ ဆွာနာနှိငုင် နငှ  ်ဂ ပနန်ှိငုင် တှို  တွငအ်မ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအတွက်နှိငုင် သာ်းမြစ် ွင  ် 

● တနရ်ဇ်းန်ီးယာ်းနှိငုင် တွင ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရမွဆက်  နှိငု ်ွင  ်

● ရကာ်စတာရီကာနှိငုင် တွင ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းရမမယာပှိုငဆ်ှိုင ်ွင န်ငှ  ်နှိငုင် ရရ်းတွငပ်ေါဝငန်ှိငု ်ွင  ် 

CEDAW သည်ရအာက်ပေါတရာ်းဝငလ်က်  မ င််းမ ာ်းကှိုမမြှင တ်ငအ်ာ်းရပ်းထာ်းပေါသည် -  

● မွနဂ်ှို်းလီ်းယာ်းနှိငုင် တွင ်က ာ်း/မတန််းတူညီမှုဥပရေ၊ 

● ရမမယာပှိုငဆ်ှိုင ်ွင အ်တွက် လှိငက်ွဲမပာ်းမှုရပေါ်မူတည်ပပီ်း  ွဲမ ာ်းြှိနှှိပ်ဆက်ဆ မှုကှိုတာ်းမမစ်ရသာ ဥပရေ၊  

● တူရကီ၊ နရီပေါ၊ ရတာငအ်ာြရှိကနငှ  ်ကှို်းရီ်းယာ်းသမမတနှိငုင် တှို  တွင ်အှိမ်တွင််းအကကမ််းြက်မှုတာ်း မမစ်မ င််း၊ 

● ဘာကီနာြာဆှိုတွင် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ် ပ ုစ အမ ှိ ြုံ်းမ ှိ ြုံ်းမြင ်အကကမ််းြက်မ င််းအရပေါ်နှင ် ပနာ်းမာ်း 

တွငအ်မ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းကှိုသတ်မြတ်မ င််း ရာဇဝတ်က  ်းလွနသ်ည ်မပစ်မှုအမြစ်ဥပရေမပဌာန််းသတ် မှတ်မ င််း၊  

● ကရနေေါနှိုင်င တွင် ဌာရနတှိုင််းရင််းသူအမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်းရပ ာက်ဆ ု ်းမှုနှင ် သတ်မြတ်  ရမှုမ ာ်းကှိုနှိုင်င  

အဆင စ် ုစမ််းစစ်ရဆ်းမှုမ ာ်းမပြုံလုပ်မ င််း၊ 

● ယူကရှိန််းနငှ  ်ရမာေှိဗုာနှိငုင် တှို  တွင ်လူကုနက်ူ်းမှုကှိုတရာ်းဝငတ်ာ်းမမစ်မ င််း၊ 

CEDAW ညီလာ  တွင ်ရအာက်ရြာမ်ပပေါ ဥပရေမပဌာန််း  က်သ ု်း  က်ပေါဝငပ်ေါသည် -  

(၁) က ာ်း/မမြစ်တည်မှုတွငတ်န််းတူညီမျှမှုမပဌာန််း  က် -  

တန််းတူညီမျှမှုတန််းြှို်းမ ာ်းအတွက်အရမ အမမစ်ရှှိသည ် သရဘာတရာ်းမပဌာန််း  က်မ ာ်းကှိုမပသသည ် 

ဗီေယီှို ဇာတ်လမ််းတှိုမ ာ်း၏ လင  ််မ ာ်းကှို ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းပေါသည်။  

● အဂဂလှိပ်ဘာသာ - https://bit.ly/3if83cb  

● ဗီယက်နမ်ဘာသာ - https://bit.ly/2SWT7o9  

● ထှိုင််းဘာသာ - https://www.youtube.com/watch?v=-Xueu7dLz5E  

https://bit.ly/3if83cb
https://bit.ly/2SWT7o9
https://www.youtube.com/watch?v=-Xueu7dLz5E
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(၂) က ာ်း/မမြစ်တည်မှုအရပေါ်အရမ   ပပီ်း ွဲမ ာ်းဆက်ဆ မ င််းမမပြုံရသာသရဘာတရာ်းမပဌာန််း  က် 

 ွဲမ ာ်းဆက်ဆ မ င််းမမပြုံရသာ သရဘာတရာ်းမပဌာန််း  က်မ ာ်းကှို  

မပ သသည ် ဗီ ေီ ယှို ဇ ာ တ် လ မ် ်း တှို မ  ာ ်း ၏  လင ်  ် မ  ာ ်း ကှို   

ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းပေါသည်။  

● အဂဂလှိပ်ဘာသာ - https://bit.ly/3vTYvqU  

● ဗီယက်နမ်ဘာသာ - https://bit.ly/2RnzSE6  

● ထှိုင််းဘာသာ - 

https://www.youtube.com/watch?v=CGhzFctnRoY  

(၃ ) နှို င် င မ  ာ ်း ၏ အ စှို ်း ရ အ ြွဲ ွေ့ အ စ ည် ်း မ  ာ ်း  

လှိုက်နာရဆာငရွ်က်ရမည ်သရဘာတရာ်းမပဌာန််း  က် 

နှိငုင် မ ာ်း၏အစှို်းရအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းသည် လှိုက်နာရဆာငရွ် က်ရမည ် 

သရဘာတရာ်းမပဌာန််း  က်မ ာ်းမပသသည ် ဗီေယီှိုဇာတ်လမ််းတှိုမ ာ်း၏ 

လင  ််ကှို ရအာက်တွငရ်ပ်း ထာ်းပေါသည်။  

● အဂဂလှိပ်ဘာသာ - https://youtu.be/umETapJ4b8o  

● ဗီယက်နမ်ဘာသာ - https://bit.ly/3ibAI1H  

● ထှိုင််းဘာသာ - 

https://www.youtube.com/watch?v=WagD3ez--

4Q  

 
ပ  ု၃.၅ နှိငုင် တကာမှ လူ  အ ွင အ်ရရ်းသရဘာတူညီ ၁၈   က်မ ာ်းကှို သရဘာတူညီလက်မှတ်ရရ်းထာ်းမှု 

CEDAW အာ်းအတည်မပြုံလက်မှတ်ရရ်းထှို်းထာ်းရသာ  နှိုင်င မ ာ်းသည် ရအာက်ပေါတရာ်းဝင်မပဌာန််း  က်မ ာ်းကှို  

လှိုက်နာရဆာငရွ်က်ရပေါသည် -  

 

အမ ှိြုံ်းသမီအ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းကှိုကာကွယ်

ရစာင ရ်ရှာက်သူ/Women Human 

Rights Defenders. (2020) ၊2020  ုနစှ် 

CEDAW ရဲ  တှို်းတက်မှုအစီရင ် စာကေ ်

(ထှိုင််းဘာသာ)၊ ၂၀၂၀  ုနစှ် ေဇီငဘ်ာ ၃ 

ရက်ရန  မှမပနလ်ည်ထုတ်နတု် သည ်- 

https://www.protectioninternational.

org/sites/default/files/final_cedaw_2

020_edit_new_270263.pdf 

လူ  အ ွင အ်ရရ်းဆှိုငရ်ာကုလသမဂ္အြဲွွေ့အစ

ည််း  (n.d.)၊ သင ရ်န  စဥ်ဘဝထဲမ ှCEDAW၊ 

၂၀၂၀  ုနစှ် ေဇီငဘ်ာ ၃ 

ရက်ရန  မှမပနလ်ည်ထုတ်နတု်သည် -  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies

/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx  

CEDAW ၏အရကကာင််းမ ာ်း 

https://bit.ly/3vTYvqU
https://bit.ly/2RnzSE6
https://www.youtube.com/watch?v=CGhzFctnRoY
https://youtu.be/umETapJ4b8o
https://bit.ly/3ibAI1H
https://www.youtube.com/watch?v=WagD3ez--4Q
https://www.youtube.com/watch?v=WagD3ez--4Q
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx
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● ပထမဦ်းဆ ု်းအ  က်အရနမြင  ်အလွှာရပေါင််းစ ုရနရာရပေါင််းစ ုတွင ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ်  ွဲမ ာ်းြှိနှှိပ် 

ဆက်ဆ မှုမ ာ်းကှိုြယ်ရှာ်းပစ်ရန၊်  

● ေတုှိယအ  က်အရနမြင  ်အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်တန််းတူလူ  အ ွင အ်ရရ်းနငှ  ်အရမ   က ရသာလွတ် လပ်မှုမ ာ်းကှို 

  စာ်းနှိငုရ်နအ်တွက် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအာ်း ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု ရရှှိ  စာ်းနှိငု ်ငွ န်ငှ  ်ရာထူ်း တှို်းတက်မမြှင တ်ငမ်ှု 

အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်း အမပည ်အဝရရှှိရအာင ်ရသ  ာစွာ ရဆာက်ရွက်ရန၊် 

● တတှိယအ  က်အရနမြင  ်CEDAW ရကာ်မတီအာ်း သရဘာတူညီထာ်းရသာ အ  က်မ ာ်းအတွက် ၎င််းတှို  ၏ 

အာ်းထုတ်မှုမ ာ်းကှို အရကာငအ်ထည်ရြာ်လုပ်ရဆာငရ်န ်ရကာ်မတီထ  ပ ုမှနတ်ငမ်ပရစ မ င််းနည််းမြင  ်

နှိငုင် မ ာ်း၏ အစှို်းရမ ာ်းကှိုစစ်ရဆ်းရန၊် 

ကျောိုးမတန်ိုးတညီူမျှမှုနငှို့ ်အမျ ြုိုးသမီိုးမျောိုးဘဝတ  ိုးတကသ်ရိုးအတကွဖ်မြှငို့ ်တငသ်ရိုးအသပေါ်  ကမဘောို့က လ 

သမဂဂ၏ သိီုးဖခောိုးရပ်တည်သသောအြွွဲွဲ့အစည်ိုး (UN Women) 

က  ာ ်း မတ န် ်း တူ ညီ မ ျှ မှု နှ င ်  အမ  ှိ ြုံ ်း သ မီ ်း မ  ာ ်း ဘ ဝတှို ်း တက် ရ ရ ်း  အတွ က် မမြှ င ် တ င် ရ ရ ်း အ ရ ပ ေါ်   

ကမဘ ာ ကုလသမ ဂ္၏သီ ်း မ ာ ်း ရ ပ်  တည် ရသာအြွဲ ွေ့ အစည် ်းဆှိုသည် မှ ာ  တစ်နည် ်းအ ာ ်း မြ င ်  ကုသမ ဂ္  

ဆှိုင်ရာအမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအြွဲ ွေ့အစည််း  (UN Women) သည် အရမ   က ရသာအရာမြစ်ရသာ  အမ ှိြုံ်းသမီ်း၏တန််းတူ 

ညီမျှမှုကှိုဦ်းစာ်းရပ်းသည ်အပှိုင််းတွင ်အာရ ုစှိုက်ထာ်းပေါသည်။  

က ာ်းမတန််းတူညီမျှမှုသည် အရမ   လူ  အ ွင အ်ရရ်းမြစ် ရသာ်လည််း လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းရတာ်ရတာ်မ ာ်းမ ာ်းတွင ်က ာ်းမ 

တ န် ်း တူ မ ညီ မ ျှ မ င် ်း သ ည်  ရ လ ်း ရ လ ်း န က် န က်  ှို င် မ ာ စွ ာ အ မမ စ်  တွ ယ် ရ န ပ ေါ သ ည် ။ 

အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ ာ်းသည်အရမ   ပညာရရ်းသင်  ယူ ွင ် ၊ က န််းမာရရ်းရစာင ်ရရှာက်မှုရရှှိ ွင ်စသည ်အ ွင ်အရရ်း  

မ ာ်းရရှှိရန်မငင််းပယ်  ရပပီ်းအကကမ််းြက်  မှုနှင ်  ွဲ မ ာ်းြှိနှှိပ်မှုမ ာ်း ကှို မကကာ ဏဆှိုသလှိုရတွ ွေ့ ကက ြုံရနရပေါသည်။ 

သူတှို  သည်နှိငုင် ရရ်းနငှ  ်ဆ ု်းမြတ်  က်  ပှိုင ်ွင လု်ပ်ငန််းစဥ်  မ ာ်းတွင ်ထှိရရာက်စွာပေါဝငရ်ဆာငရွ်က်နှိငု ်ွင မ်ရှှိကကရပ။  

ကုလသမဂ္အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအြွဲွေ့၏ အ န််းကဏ္ဋာမ ာ်းမှာ -  

• နှိငုင် တကာအစှို်းရအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းမြစ်သည ် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ဂုဏ်အဆင ်အတန််းဆှိုငရ်ာရကာ်မရှင်အြွဲွေ့ 

(Commission on the Status of Women) ၏ရပ ေါ်လ စီ ၊  တကမဘ ာလ ု ်းဆှို င် ရ ာ စ   ှိ န် စ နှု န် ်း နှ င ်  

စ သတ်မှတ်  က်မ ာ်းရရ်းဆွဲမ င််း။ 

● ထှိုစ နှုန် ်းမ  ာ ်းကှို  အြွဲ ွေ့ဝင်နှိုင်င မ  ာ ်း  လက်ရတွ ွေ့အရကာင်အထည်ရြာ်နှိုင်ရန်  ရထာက်ပ  ရပ်း မ င် ်း ၊ 

ထှိုနှိငုင် မ ာ်းရတာင််းဆှိုရသာ သင ရ်လ ာ်သည ်နည််းပညာပှိုင််းဆှိုငရ်ာနငှ  ်ဘဏ္ဋာရရ်းမ ာ်းအကူ အညီရပ်းရနပ်ပီ်း 

အရပ်ဘက်လူ  အြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းနငှ  ် ှိုငမ်ာရသာမှိတ်ြက်မ ာ်းမြစ်ရအာငတ်ည် ရဆာက်ရန၊် 

● က ာ်းမတန််းတူညီမျှမှုအရပေါ်လုပ်ရဆာင်ရသာ  ကုလသမဂ္ (UN) အြွဲ ွေ့၏စနစ်အာ်း  ဦ်းရဆာင်ရန်နှင ် 

  ှိတ်ဆက်ရဆာင်ရွက်နှိုင်ရန်သာမက  တာဝန်ယူမှုတာဝန်  မှု မမြှင ်တင်ရပ်းရာတွင် က ယ်မပန  ်ရသာ  

စနစ်တစ် ုလ ု်း၏တှို်းတက်မှုမ ာ်းကှို ပ ုမှနစ်စ်ရဆ်းမှုမ ာ်းလည််းပေါဝငပ်ေါသည်။ 
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ကုလသမဂ္အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအြွဲွေ့သည် ရအာက်ပေါလုပ်ပှိုင ်ွင မ် ာ်းမြစ်သည ် -  

• နှိငုင် တကာအစှို်းရအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းမြစ်သည ် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ဂုဏ်အဆင ်အတန််းဆှိုငရ်ာရကာ်မရှင်အြွဲွေ့ 

(Commission on the Status of Women) တှို  ရပ ေါ်လစီရရ ်း ၊  တကမဘ ာလ ု ်းဆှို င်ရ ာစ   ှိ န်စ နှုန် ်း နှင ်  

စ သတ်မှတ်  က်မ ာ်းကှိုအရထာက် အကူမပြုံရပ်းမ င််း၊ 

● ကုလသမဂ္အြွဲ ွေ့ဝင်နှိုင်င မ ာ်းအာ်း  ထှိုစ နှုန််းမ ာ်းကှိုအြွဲ ွေ့ဝင်နှိုင်င မ ာ်း  လက်ရတွ ွေ့အရကာင်အထည်  

ရြာ်နှိုင်ရန်ရထာက်ပ  ရပ်းမ င််း၊ ထှိုနှိုင်င မ ာ်းရတာင််းဆှိုရသာ သင ်ရလ ာ်သည ်နည််းပညာပှိုင််း ဆှိုင်ရာနှင ် 

ဘဏ္ဋာရရ်းမ ာ်းအကူအညီရပ်းရနပ်ပီ်း အရပ်ဘက်လူ  အြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းနငှ  ် ှိုငမ်ာရသာ မှိတ်ြက်မ ာ်းမြစ်ရအာင ်

တည်ရဆာက်ရန၊် 

● အြွဲ ွေ့ဝင်နှိုင်င မ ာ်းအာ်း  ကုလသမဂ္အြွဲ ွေ့၏စနစ်ကှိုကှိုင်စဲွကာ  က ာ်းမတန််းတူညီမျှမှုရရ်းကှို  တစှိုက်  

မတ်မတ်ကာကွယ ်လုပ်ရဆာငန်ှိငုမ်ှုမ ာ်းကှို ပ ုမှနစ်စ်ရဆ်းမှုမပြုံရာတွင ်တာဝနယ်ူမှုတာဝန ် မှုရှှိနှိငုင်ရ်န။်  

 

 ကုလသမဂ္အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအြွဲွေ့ ၏အရကကာင််းမ ာ်းကှိုထပ်မ သှိရှှိစ ုစမ််းနှိငုရ်န ်- 

• UN Women. (n.d.). About UN Women. Retrieved 5 January 2020, from https://www.unwomen.org/en/about-us/about-

un-women 

• Wikipedia, the free encyclopedia. (2021). UN Women. Retrieved 5 January 2020, from 

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

https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
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အ န််း (၄) ခရရင််းမြစ်စ ြံ န  ် ွဲမ င််း၊ 

ခမြယာဆှိိုငရ်ာအ ွင အ်ခရ်း နငှ  ်

က ာ်းြခရ်းရာကှိစစြ ာ်း  

  

 

 

 

 

စှိုက်ပ ှိြုံ်းရရ်းနငှ  ်စာ်းရသာက်ကုနထု်တ်လုပ်မှုအ န််းကဏ္ဋတွင ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ပေါဝငက်ူ 

ညီပ  ပှို  ရပ်းမှုသည်အရရ်းပေါအရာရရာက်ရသာ်လည််း သူတှို  စှိုက်ပ ှိြုံ်းရသာရမမနငှ  ်၎င််းရမမမ ာ်း 

အတွက်ရရရင််းမမစ်ရရှှိမှုတွင ်တရာ်းဝငရ်သာရမမယာပှိုငဆ်ှိုငမ်ှုအ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းကင််းမဲ  ဲ ကက ပေါသည်။ 

ရေသရတာ်ရတာ်မ ာ်း၌ ရမမယာအ ငွ အ်ရရ်းအ န််းကဏ္ဋတွင ်အမ ှိြုံ်းသာ်းအမ ာ်း 

စုထှိန််း  ြုံပ်ရသာဘ ုပှိုငရ်မမမ ာ်းအပေါအဝင ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် ွဲမ ာ်းြှိ နှှိပ်ဆက်ဆ   မ င််း ရနရပေါသည်။ 

ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းတွင ်သဘာဝအရင််းအမမစ်မ ာ်း စီမ  န   ်ွဲမှုတွငဆ် ု်း မြတ်  က်  မ င််းနငှ  ်

လက်ရတွွေ့ရဆာငရွ်က်မှုမ ာ်းတွင ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ န််းကဏ္ဋမ ာ်း  ာလည််းကင််းမဲ ရနတတ်ပေါသည်။ 

“
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ဤအ န််းသည် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ 

ရ မမယာ  အ ွင ်အရရ ်းမ  ာ ်း နှင ်  

ရ ရ ရ င် ်း မမ စ် မ  ာ ်း ကှို  စီ မ  

ထှိန််း န   ်ွဲမှုတွင ်တန််းတူညီမျှစွာပေါ 

ဝင် နှို င်  ွ င ်  မ  ာ ်းကှို  ရထာက်ပ   

ကူညီရပ ်းရာတွင်  ကျွန်ု ပ်တှို  ၏ 

အသ မ ာ်းမမြှင ် တင်ြှို  အတွက် လုပ် 

ရဆာင်ရမည ်  လှုပ်ရဆာင်  က်  

မ ာ်းကှို ရလ လာရမည် မြစ်ပေါသ 

ည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရရရင််းမမစ်စီမ  န   ဲွ်မှုတွင ်

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ န််းကဏ္ဍာ 

အြ ိြု်းသြ ်း ထမြယာအခွငံ့အ်ထ ်း 

လှုပ်ခဆာင ် က် ၄.၁: ြည်သ ခတကွ 

သယဇံာတအရင််းအမြစ်ခတကွှိို ထှိန််း  ြုပ် 

ထာ်းပေါသလ?ဲ 

လိုပ်ခဆာင ် က် ၄.၂: အြ ှိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှ  ်

မြစ်ခ  ာင််းအင််း  

နယ်နြိိတ်မြစ်ထက ာ်သညံ့် 

ထ ်းအ င််းအမြစ်စ ြ ခန ံ့ခ်ွွဲြှု (transboundary 

water governance)  ိုသည်ြှာအဘယ်နည််း? 

မြစ်ထမြပ ုထ ်း ွွဲမခင််း- 

အြ ိြု်းသာ်းနငှံ့အ်ြ ိြု်းသြ ်းတုိ ံ့သည် 

မြစ်အ င််းအမြစ်ြ ာ်းကို 

ြည်သို ံ့ ိန််းခ ြုပ် ကသနည််း။ 

လိုပ်ခဆာင ် က် ၄.၃: အြ ှိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှ  ်

ရိုပ်ရှငြှ်တတ်ြ််း ြ ာ်း   

လှုပ်ခဆာင ် က် ၄.၄: 

ကျွန်ိုပ်တှိို  ၏အသြံ ာ်းကှိို ကာ်းရ ခအာငက်ကှိြု်းပြ််း 

မ င််း 

လိုပ်ခဆာင ် က် ၄.၅: 

ခဘ်းအနတရာယဆ်ှိိုငရ်ာစ ြံ န  ် ဲွြှု 

 

လှုပ်ရဆာငမ်ှုလမ််းရကကာင််း 
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ခရရင််းမြစ်စ ြံ န  ် ွြဲှုတငွ ်အြ ှိြု်းသြ ်းြ ာ်း၏အ န််းကဏ္ဍာ 

ရရရင််းမမစ်စီမ  န်   ွဲမှုဆှိုသည်မှာ မည်သည ်ပုဂ္ှိြုံလ်မ ာ်းမှ ရရရင််းမမစ်မ ာ်းကှို ွဲရဝရပ်းမ င််းနငှ  ်စီမ  န   ်ွဲနှိငု ်

မ င် ်း စ သ ည် တှို  ကှို  မ ည် သှို  မ ည် ပ ု ဆ ု ်း မြ တ်   က်   သ ည် ကှို ဆှို လှို ပ ေါ သ ည် ။ 

ပ ေါ ဝ င် သ က် ဆှို င် သူ မ  ာ ်း အ ာ ်း လ ု ်း သ ည်  ရ ရ ရ င် ်း မမ စ်  ွဲ ရ ဝ ရ န် ၊  အသ ု ်း မပ ြုံ ရ န် နှ င ်  

ကာကွယ်ရစာင ရ်ရှာက်ရနတ်ာဝနမ် ာ်းရှှိကကပေါသည်။ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း သည် ရရအရင််းအမမစ်အသ ု်းစဲွမှုနငှ  ်

စီမ  န  ် ွဲမှုမ ာ်း၏  အ န််းကဏ္ဋရပေါင််းစ ုတွင်  ရယဘုယ အာ်းမြင ် ထဲထဲဝင်ဝင်ပေါဝင်ထာ်းပေါသည်။ 

ဆှိုလှိုသည် မှ ာအှိ မ်တွ င် ်း ရရရပ ်းမှု ၊  မှိလလ ာ /ရရဆှို ်း နုတ် စ န စ် ၊  တစ်ကှိုယ် ရရ  သန  ် ရှ င် ်း မှု နှင ်  

ရရ်းဆှို်းရရညစ်မ ာ်းစီမ  န  ် ွဲမှုမ ာ်းလည််းပေါဝင်ပေါသည်။ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် ယ ုအ  ှိန်တွင် ၄၃% 

ရာ ှိုငန်ှုန််းပမာဏမြင  ် စှိုက်ပ ှိြုံ်းရရ်းအလုပ်သမမ ာ်းမြစ်ကကရသာရကကာင  ်သူတှို  သည်ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းဆဲနှိငုင် မ ာ်း  

၏ ရက ်းလက်ရေသမ ာ်းတွင် အစာ်းအရသာက်ထုတ်လုပ်သူမ ာ်း၊ အစာ်းအရသာက်စုရဆာင််းသူမ ာ်း၊ 

အရင််းအမမစ်သ ု်းစဲွသူမ ာ်းနငှ ် မျှရဝသ ု်းစဲွသူမ ာ်းမြစ်ကကပေါသည်။ သှို  ရသာ်လည််း အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် 

အမ ာ်းမပည်သူနငှ ်ဆှိုင်ရသာသတင််းအ  က်အလက်မ ာ်း၊ ပညာရရ်းနငှ ် အှိမ်မ  ရမမပှိုင်ဆှိုင် ွင ်စသည်တှို   

တွငမ်မျှတသည ်ရပှိုင ်ွင မ် ာ်းရကကာင  ်အဓှိပပေါယ်ရှှိရသာ ပေါဝငလ်ုပ်ရဆာငမ်ှုမ ာ်းအနည််းအက ဥ််းသာပေါဝင် 

ကှိုယ် စ ာ ်း မပ ြုံထာ ်းပ ေါသည် ။  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ ်းမ  ာ ်းသည်  အထူ်းသမြင ်သ မီ ်း မြ စ် သူ ၊  ညီမ မြ စ် သူ ၊ 

ကွာရှင််းမပတ်စဲထာ်း သူအမ ှိြုံ်းသမီ်းနငှ  ်မုဆှို်းမမ ာ်းသည် ၎င််းတှို  ၏ရမွ်းြွာ်းမ င််းဆှိုငရ်သာအ ွင အ်ရရ်းနငှ  ်

 င်ပွန််းဘက်မှ ရဆွမ ှိြုံ်းအသှိုင််းအဝှိုင််းမ ာ်းရကကာင ် ရမမယာပှိုင်ဆှိုင် ွင ်မ ာ်းကှိုလက်လွှတ်ြှို  မကကာ ဏ 

အတင််းအဓမမ ှိုင််း ှိုင််းရစ မ င််း  ရနရပေါ သည်။ အာရှတှိုက်တွင ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် သမီ်း (သှို  ) အစ်မနငှ  ်

ညီမမြစ်ပေါက သူတှို  ၏ အစ်ကှို (သှို  ) ရမာင်မ ာ်းကှိုမြစ်ရစ၊ ကွာရှင််းထာ်းရသာအမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း (သှို  ) 

မုဆှို ်း မမ  ာ ်း မြ စ်ပ ေါက  သူတှို  ၏  သာ်းမ  ာ ်းကှို မြ စ်ရစ  သူတှို  ပှို င်ဆှို င်ထာ ်းရသာ  ရ မမမ  ာ ်းကှို  

ရ ပ ်းအ ပ် ရ မည် မြ စ်သည် ။  ဤမြ စ် စ ဥ် မ  ာ ်းသည်  အထူ ်းသ မြ င ်  အှိ နဒှိယ ၊  ပ ေါကစစတန် နှ င ်  

ဘဂဂလာ်း ရေ ရှ်နှိငုင်တ်ှို  တွငရ်တွွေ့ ရှှိရပေါ သည်။19  (Agarwal, 1994) 

အမျ ြုိုးသမီိုးမျောိုး၏ သဖမယောအခွငို့အ်ွေးသရိုး 

အာရှ ရေသတွင်  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ ်းရတာ် ရတာ် မ  ာ ်းသည်  ရ မမယာပှို င်ဆှို င်မှုကင် ်း မဲ ကကပ ေါသည် ။ 

၎င််းအမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းတှို  တွင်  ထ ု ်းတမ််းစဥ်လာဥပရေအရ  (သှို  ) ရမမယာနှင ်ပတ်သက်ရသာမပင်ဆင်  

ရ မပာင် ်းလဲသည ် ကကှိ ြုံ ်းပ မ် ်းမှု မ  ာ ်းရှှိ ရသာ်လည် ်း  သူတှို  သည်  ပူ ်း တဲွရပှို င် ွ င ် ရ ေါင် ်းစ ဥ်ရအာက်  

တွင်လ ု ်းဝဥဿ ုအ ွင ်အရရ်းမရရှှိ ကကပေါ။  ဥပမာ  - ရမမယာပှိုင်ဆှိုင်မှုရအာက်တွင်  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်း  

မ ာ်း၏နာမည်မ ာ်းမြင ် လက်မှတ်ရရ်းထှို ်းထာ်းရသာ်လည််း၊  ၎င််းရမမယာယာသည်  သူမမှိသာ်းစု  

 

19 IUCN. (2018). Women as change-makers in the governance of shared Retrieved 5 January 2020, from 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf
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၏ပှိုင်ဆှိုင်မှုရအာက်တွင် တစ်စှိတ်တစ်ပှိုင််းအမြစ်ပေါဝင်ရနပပီ်း၊ ပူ်းတွဲပှိုင်ဆှိုင်မှု ရ ေါင််းစဥ်ရအာက်တွင် 

မှိသာ်းစု၏ပှိုငဆ်ှိုငမ်ှုသည် အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းထ သှို  သာလျှင ်က  ရရာက်သွာ်းတတ်သည်။ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းတွင ်

ဥပရေအရတရာ်းဝငရ်မမယာပှိုငဆ်ှိုင ်ွင မ် ာ်းရှှိကကရသာ်လည််း ၎င််းတှို  ရန ထှိုငရ်သာရပ်ရွာ အြွဲွေ့အစည််း၏ 

ထ ု ်းတ မ် ်းအစဥ်အလာရအာက်တွ င်  အသှိအ မှတ် မပ ြုံ မ င် ်း မ   ရ  ရပ ။  မ ကကာ ဏဆှိုသလှို  

အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမ  ာ ်းသည်  ၎င််းတှို  ကှိုအရမွရပ်းထာ်းရသာရမမယာမ ာ ်းကှို  မှိဘအသှိုင် ်းအဝှို င် ်း နှင ်  

လငရ်ယာကဂ ာ်းအသှိုင််းအဝှိုင််းထ သှို   လက်လွတ်ဆ ု်းရှု  ်းရပ်းရပေါသည်။ အာရှနှိငုင် ရတာ်ရတာ်မ ာ်းမ ာ်းတွင် 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် ၎င််းတှို  ရမမယာမ ာ်းကှို အစ်ကှိုနငှ  ်ရမာငမ်ြစ်သူမ ာ်းကှိုရပ်းရပပီ်း၊ ကွာရှင််းထာ်းရသာ 

အမ ှိ ြုံ ်းသမီ်းမြစ်ပေါက  သာ်းမ ာ်းကှိုရပ်းရပေါ  သည်။  ဤမြစ်ရပ်မ ာ်းသည်  အှိနဒှိယ၊  ပေါကစစတန်နှင ် 

ဘဂဂလာ်းရေ ရှ်နှိငုင် မ ာ်းတွင ်အမြစ်မ ာ်းပေါ သည်။20  

 

20 Agarwal, B. (1994). Gender and command over property: A critical gap in economic analysis and policy in South Asia. World 

Development. 22, 1455-1478. doi: https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90031-0 

 

https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90031-0
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လှုပ်ခဆာင ် က် ၄.၁: ြည်သ ခတကွ 

သယံဇာတအရင််းအမြစ်ခတကွှိို ထှိန််း  ြုပ် ထာ်းပေါသလဲ? 

 

မှိနစ် ၂၀  

 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းရငဆ်ှိုငရ်နရရသာ စှိနရ် ေါ်မှုမ ာ်းမြစ်သည ် သယ ဇာတအရင််းအမမစ်ဆှိုငရ်ာအ ွင အ်ရရ်း 

နငှ  ်ဆ ု်းမြတ်  က်  ပှိုင ်ွင မ် ာ်းရရှှိနှိငုရ်ရ်းကှိုနာ်းလည်သရဘာရပေါက်ရန။်  

 
ထုတ် မပန်  က်စာရင််းမ  ာ ်း ။  သင်တန််းဆရာဘက်မှ  ရနာက်ထပ်ထုတ် မပန်  က်မ  ာ ်းကှိုထည ်  

သွင််းနှိငုပ်ေါသည်။  

 

သင်တန််း၏အရမ အရနနငှ  ်သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအရပေါ်မူတည်ပပီ်း ထုတ်မပန်  က်မ ာ်းကှိုလှိုသလှိုမပြုံမပင် 

ရမပာင််းလဲနှိုင်ပေါသည်။ သှို  ရသာ် ထုတ်မပန်  က်မ ာ်းသည်လှုပ်ရဆာင်  က်မ ာ်း၏ ရည်ရွယ်  က်အရ 

ရဆွ်းရန်ွးမှုမ ာ်းမြစ်ရပေါ်အာ်းရပ်းရစ မည ်အရကကာင််းအ ရာမ ာ်းပေါသင ပ်ေါသည်။ 

 

သကကညောချက်စောိုးရငိ်ုး 

o ကျွန်ပု်ရနထှိုငရ်သာရပ်ရွာရေသအြွဲွေ့အစည််းအတွင််းတွင် ရမမယာမ ာ်းပှိုငဆ်ှိုင ်ွင ရ်ှှိပေါသည်။ 

o ကျွန်ပု်ရနထှိုငရ်သာရပ်ရွာရေသအြွဲွေ့အစည််းအတွင််းတွင် ရမမ/အှိမ်ယာကှိုတစ်ဦ်းတည််းပှိုငဆ်ှိုငန်ှိငုသ်ည ် အ ွင အ်ရရ်းရှှိပေါသည်။ 

o ကျွန်ုပ်ရနထှိုင်ရသာရပ်ရွာရေသ  အြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််းတွင် လင်ရယာကဂ ာ်းနှင ် ကွာရှင််းမပတ်စဲထာ်းရသာ  အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည်  ရမမယာမ ာ်းကှို 

ဆက်လက်ပှိုငဆ်ှိုင ်ွင ရ်ှှိပေါသည်။ 

o ကျွန်ု ပ် ရ နထှို င် ရသာ  ရပ် ရွ ာအြွဲ ွေ့အစည် ်းအတွ င် ်းတွ င်  မုဆှို ်း မ မြစ် ရသာအမ  ှိ ြုံ ်းသမီ ်း မ  ာ ်းသည်  ၎င် ်းတှို  ၏န ာမည် မြင ်  ရ မမယာနှ င ်  

အှိမ်မ  ရမမပှိုငဆ်ှိုင ်ွင ရ်ှှိပေါသည်။ 

o ကျွန်ပု်ရနထှိုငရ်သာ ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းအတွင််းတွင ်အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် ရမမယာနငှ  ်ရရမ ာ်းကှိုတန််းတူညီမျှစွာ အသ ု်းမပြုံ နှိငုပ်ေါသည်။  

o က ျွ န်ု ပ် ရ နထှို င် ရသ ာ ရ ပ် ရွ ာ  အြွဲ ွေ့ အ စည် ်းအတွ င် ်းတွ င်  ရ မမယ ာ နှ င ်  ရ ရအသ ု ်း မပ ြုံ မှုကှိ စစ နှ င ်  ပတ်သက် ပပီ ်းအ စည် ်းအရ ဝ ်း ရှှိ တွ င်  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည်တက်ရရာက်ရနြ်ှိတ်ရ ေါ်   ရပေါသည်။ 

o ကျွန်ုပ်တှို   ရ မမယာနှင ်  ရရအသ ု ်း မပ ြုံမှုကှိစစ နှင ်  ပတ်သက် ပပီ ်းအစည် ်း  အရဝ်းရှှိ ပ ေါက  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ ်းမ  ာ ်းသည်  အမ ှိ ြုံ ်းသာ်းမ  ာ ်း  နှင ် နည် ်းတူ  

စကာ်းရမပာဆှိုရဆွ်းရန်ွး ွင မ် ာ်းရရှှိပေါသည်။ 

o ကျွန်ုပ်တှို   ရ မမယာနှင ်  ရရအသ ု ်း မပ ြုံမှုကှိစစ နှင ် ပတ်သက် ပပီ ်း  အစည် ်းအရဝ ်းရှှိ ပ ေါက  အမ ှိ ြုံ ်းသမီ ်းမ  ာ ်းသည်  အမ ှိ ြုံ ်းသာ ်းမ  ာ ်းနှင ် န ည် ်း  

တူစကာ်းရမပာဆှိုရဆွ်းရန်ွး ွင မ် ာ်းရရှှိပေါသည်။ 

o ကျွန်ပု်ရနထှိုငရ်သာရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းအတွင််းတွင ်ရမမယာနငှ  ်ရရ အသ ု်းမပြုံမှုကှိစစနငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း လွတ်လပ်စွာဆ ု်းမြတ်  ပှိုင ်ွင ရ်ှှိ ပေါသည်။ 

o ကျွန်ပု်၏အရတွွေ့အကက ြုံအရ ရမမယာနငှ  ်ရရအသ ု်းမပြုံမှုကှိစစနငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ သရဘာထာ်း ထငမ်မင ် က်မ ာ်းကှို အသှိအမှတ်မပြုံရလ်းစာ်း 

  ရပေါသည်။  

o ကျွန်ပု်ရနထှိုင်ရသာနှိငု်င တွင် ရမမယာနငှ ် ရရအရင််းအမမစ်မ ာ်းနငှ ်ပတ်သက်ပပီ်း အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ အ ွင ်အရရ်းဆှိုင ်ရာရကာင််းမွနရ်သာ ဥပရေမ ာ်းကှို 

ရသ  ာစွာမပဌာန််းထာ်းပေါသည်။  
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လုပ်ငန််းစဥ် -  

• သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း မ ဥ််းရကကာင််းအရှည်ပ ုစ တန််းစီ ှိုင််းပပီ်း စာသင် န််း၏အရရှ ွေ့မ က်နှာစာ 

သှို  မ က်နာှမူ ှိုင််းပေါ။ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ထုတ်မပန ် က်တစ် ု  င််းစီအရကကာင််းကကာ်း  ှိန်တွင် 

၎င််းတှို  နှင ်သက်ဆှိုင်ပေါက ဦ်းတည်ရာ အလှိုက်ရရွ ွေ့လ ာ်းရပ်းရန် သင်တန််းဆရာမှရှင််းမပရပ်းပေါ။ 

အကယ်၍ ထုတ်မပန ် က်တစ် ုစီတွင် သငတ်န််းသာ်း တစ်စ ုတစ်ရယာက်အရပေါ် မှနက်နသ်ည် ု 

ထင်ရပေါလျှင်ရရှ ွေ့သှို  တ စ်လှ မ် ်းတှို ်း ရ ရွ ွေ့ ရပ်းရမည်။  အကယ်၍မှာ ်းသည် ု  ထင်ရပ ေါက 

ရနာက်သှို  တစ် လှမ််းဆုတ်ရပ်းရပေါမည်။  

● ထုတ်မပန်  က်မ ာ်းကှို သင်တန််းသာ်းမ ာ်း နာ်းလည်သရဘာရပေါက်ရန်နှင ် တ ု  မပန်ရမပာဆှိုနှိုင်ရန် 

သငတ်န််းဆရာမှလှို အပ်သရလာက် ထပ် ေါထပ် ေါမြည််းညြှင််းစွာြတ်ရပ်းရပေါမည်။  

● ထှိုသှို  လုပ်ရဆာင်ပပီ်း  ှိန်တွင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ရနရာတွင်ရန ှိုင််းပပီ်း ၎င််းတှို  ၏ 

ရဘ်းပတ်လည်ဝန််းက ငက်ှို ရသ  ာဂရုစှိုက်စွာကကည ် ှိုင််းပေါ။ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအ  င််း  င််းကကာ်း 

တွင ်မတူညီရသာအကွာအရဝ်းတွင ်ရပ်ရနသည်ကှိုရတွွေ့ရမည်မြစ်ပေါသည်။  

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းရသာလမ််းညွှနရ်ပ်းသည ်ရမ်း ွန််းမ ာ်းကှို ၎င််းတှို  ရပ်  

ရနရသာရနရာမှာ ပငရ်ဆွ်းရန်ွးရမြဆှိုရန ်သငတ်န််းဆရာမှဦ်းရဆာငရ်ဆွ်းရန်ွးပေါ -  

o ဤလှုပ်ရဆာင ် က်အရပေါ် သငတ်ှို  မည်သှို    စာ်းရပေါသနည််း? 

o သင သ်ူငယ်  င််းမ ာ်းနငှ န်ှုှိင််းစာလျှငမ် ာ်းနာ်းရသာအကွာအရဝ်းတွငရ်ပ်ရနရသည်ကှို 

သငအ်  ကသမှိပေါသလာ်း၊ အဘယ်ရကကာင အ်  မှိပေါသနည််း (သှို  ) အဘယ်ရကကာင မ်အ  ကသမှိပေါ 

သနည််း? 

o အြွဲွေ့အာ်း သင အ်ရမ အရနကှိုမပနလ်ည်မျှဝ  ငပ်ေါသလာ်း? 

o ဤကှိစစမ ာ်းကှို ရမြရှင််းနှိငု ်ဲ ပပီလာ်း? အဘယ်ရကကာင န်ည််း (သှို  ) အဘယ်ရကကာင မ်ရမြ 

ရှင််း ဲ ပေါသနည််း? 

o ဤလှုပ်ရဆာငမ်ှုမှ သငဘ်ာရတွရသွာ်းပေါသနည််း? 
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သင်တန််းပ  ပှို်းသူမ ာ်းသည် သယ ဇာတအရင််းအမမစ်နှင ် ဆ ု်းမြတ်  က်  ပှိုင် ွင် အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းကှိုကာ 

ကွယ်ရာတွငရ်ငဆ်ှိုငရ်ရသာ စှိနရ် ေါ်မှုမ ာ်းကှို တစ်ဦ်းနငှ တ်စ်ဦ်းစီရလ လာပပီ်း နာ်းလည်သရဘာရပေါက်နှိငုရ်န် 

အရရ်းကကီ်းရကကာင ် ထုတ်ရြာ်ရမပာဆှိုပပီ်း လှုပ်ရဆာင်မှုကှိုအဆ ု်းသတ်နှိုင်ပေါသည်။ ဤသှို  လုပ်မ င််းသည် 

အရရ်းကကီ်းပေါသည်၊ အဘယ်ရကကာင ဆ်ှိုရသာ် ကျွန်ပ်ုတှို  သည် ကွာ   က်မ ာ်း (သှို  ) မပဿနာမ ာ်းကှိုရလ လာ 

ဆန််းစစ်ပပီ်းမှသာလျှင် ထှိုကွာ ာ  က်မ ာ်းကှို က ဥ််းရမမာင််းရအာင်   ြုံ ွေ့ နှိုင်ပပီ်းမပဿနာမ ာ်းကှိုလည််းကှိုင် 

တွယ်နှိုင်မည ်လှုပ်ရဆာင်  က်မ ာ်းကှိုလုပ်ရဆာင်နှိုင်မည်မြစ်ပေါသည်။  လှုပ်ရဆာင်  က်တှိုင််းသည် အရရ်းပေါပပီ်း 

ကျွန်ပ်ုတှို  အာ်းလ ု်းသည ်တစ်စ ုတစ် ုပေါဝငရ်ထာက်ပ  ရှှိကကပေါသည်။  

 

သငတ်န်ိုးဆရောအတကွ ်မှတခ်ျကမ်ျောိုး -  

• ဤလှုပ်ရဆာင ် ကအ်တကွ် က ယ်ဝန််းရသာရနရာလှိအုပ်ပေါသည်။ 

• ထုတ်မပန ် က်သည် အဂဂလှိပ်ဘာသာစကာ်းကှို ေတုှိယဘာသာအမြစ်အသ ု်းမပြုံရနရသာသူမ ာ်းအြှို   အစပှိုင််းတွငန်ာ်း 

လည်ရနအ် က်အ ဲမြစ်လှိမ ်မည်။ ဤကှိစစကှိုရမြရငှ််းရနအ်တကွ် သင််းတန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ထတု်မပန ် က်မ ာ်းကှို သငတ်န််းဆရာက 

လှုပ်ရဆာင ် က်မလုပ်ရဆာငမီှ်တစ်ညအလှိတုွင ်လက်ဆင က်မ််းမျှရဝရပ်းထာ်းပေါ၊ သှိုမှသာလျှင ်သူတှို  သည်နာ်းလည်ရအာင ်

ရလ လာနှိငုမ်ည်မြစ်ပေါသည်။ လှုပ်ရဆာငမ်ှုမစတင ် ှိနတ်ငွ ်ထတု်မပန ် က၏်အဓှိပပေါယ် ကှို 

အာ်းလ ု်းရသ  ာရှင််းလင််းနာ်းလည်ရစရန ်အတန််းထတဲွငအ်တတူကွြဲတ်မ င််းသည်အရထာက်အကူရပ်းပေါ သည်။  

• ထုတ်မပန ် ကက်ှိုြတ်ရန  ှိနတ်ွင ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသည်လမ််းညွှန ် က်မ ာ်းကှိုရသ  ာစွာနာ်းလည်မ င််းရှှိမရှှိ သင ်တန််းဆရာ၏ 

လက်ရထာက်အာ်းရစာင က်ကည ် ှိုင််းမ င််းသည် အရထာက်အကူမပြုံမြစ်ရစပေါသည်။ 

• ရဆွ်းရန်ွးမှုပပီ်းဆ ု်းပပီ်းလျှင ်အ  ှိနထ်ပ်ရရသ်းပေါက သငတ်န််းဆရာမှ ရလ လာ  ကမ် ာ်း (သှို  ) ပ ုမပငဇ်ာတ်လမ််း၊ ရဆာင််းပေါ်း၊ 

ရုပ်ရှငက်ာ်းအတှို၊ သုရတသနစာတမ််း၊ ရလ လာဆန််းစစ်ထာ်းသည ် စာတမ််းမ ာ်းနငှ ဆ်ှိုငသ်ည ်စသည ် 

သတင််းအ  ကအ်လက်မ ာ်းကှို သငသ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းမျှရဝရပ်းပေါ။  
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လိုပ်ခဆာင ် က် ၄.၂: အြ ှိြု်းသြ ်းြ ာ်းနငှ  ်

မြစ်ခ  ာင််းအင််း အှိိုငြ် ာ်း 

နယန်ှိြှိတမ်ြစ်ခက ာ်သည ် ခရ်းအရင််းအမြစ်စ ြံ န  ် ွြဲှု (transboundary water 

governance) ဆှိိုသည်ြှာအဘယန်ည််း? 

Transboundary water governance ဆှိုသည် မှာ  ရရအရင် ်းအမမစ်မ  ာ ်းသည်မ ကကာ ဏဆှိုသလှို  

နယ်နှိမှိတ်မြစ်ရက ာ်၍ နှိငု်င မ ာ်းအကကာ်းမျှရဝသ ု်းစဲွမ င််းကှိုဆှိုလှိုပပီ်း ရကာင််းမွန်ရသာရရရင််းမမစ်စီမ  န   ်ွဲ 

မှုနငှ  ်အက ှိြုံ်းအမမတ် ွဲရဝမှုတှို  သည် နှိငုင် မ ာ်းအကကာ်း၊ ပေါဝငပ်တ်သက်ရသာ ရရအရင််းအမမစ်သ ု်းစဲွသူမ ာ်း 

အကကာ်းသရဘာတူညီမှုမ ာ်း၊ တရာ်းဝင်နှင ် အလွတ်သရဘာအမပန်အလှန်ရဆွ်းရနွ်း ရမပာဆှိုသည ်ရနရာ   

မ ာ်းနငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏အသ မ ာ်းကှိုကကာ်းနှိငုရ်န ်ပှိုမှိုရကာင််းမွနရ်သာအ ွင  ်အရရ်း မ ာ်းလှိုအပ်ပေါသည်။  

 

၂ နာရ ီ

 

နယ်နှိမှိတ်မြတ်ရက ာ်သည ် ရရရင််းမမစ်စီမ  န  ် ွဲမှု၏အဓှိပပေါယ်ကှိုနာ်းလည်ရန်နှင ် ရေသအဆင ်၊ 

နှိငုင် အဆင  ်နငှ  ်နှိငုင် တကာအဆင တွ်င ်ရရအရင််းအမမစ်မ ာ်းကှိုထှိန််း  ြုံပ်အာဏာရှှိသည ်အမ ှိြုံ်းသာ်း 

မ ာ်းနငှ  ်အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း ကကာ်းကွဲမပာ်း မ ာ်းနာ်းမှုတှို  ကှိုနာ်းလည်ရန။်  

 
ကာ်း  ပ်အရှငမ် ာ်း၊ မတ်ကာမှငတ် မ ာ်း၊ တှိပ်နငှ  ်ရရာငစ် ု ဲတ မ ာ်း။  

မြစ်ခမြပံိုခရ်းဆွမဲ င််း- အြ ှိြု်းသာ်းနငှ အ်ြ ှိြု်းသြ ်းတှိို  သည် မြစ်အရင််းအမြစ်ြ ာ်းကှိို 

ြည်သှိို  ထှိန််း  ြုပ် ကသနည််း။ 

လုပ်ငန််းစဥ် - 

• သင်တန််းဆရာမှ စကက  စာရွက်နှစ်ရွက်ကှိုရမမမပင်ရပေါ်သှို    ပပီ်း ၎င််းစာရွက်နှစ်ရွက်ကှိုစာရွက်အ 

ကကီ်းတစ် ုမြစ်သွာ်းရစရန် တှိပ်မြင ်ကပ်ပေါ။ ပပီ်းရနာက်သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ရင််းနှီ်းကက ြုံ 

ရတွွေ့  ဲ ြူ်းရသာမမစ်ရ  ာင််းမ ာ်းကှို ထှိုစာရွက်ရပေါ်သှို  ရရ်းဆွဲ ှိုင််းပေါ။ ထှိုသှို   ရရ်းဆွဲရနစဥ်တွင် 

သင်တန််းဆရာမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း မမစ်ရ  ာင််းမ ာ်း၏လကခဏာအမ ှိြုံ်းမ ှိြုံ်း၊ လူရတွမမစ် 

ရ  ာင််းကှိုအသ ု်းမပြုံပ ုနည််းလမ််းနှင ် မမစ်ရကကာင််းတစ်ရလျှာက်တွင်ရနထှိုင်ရသာလူမ ာ်းအတွက် 

ထှိမုမစ်ရ  ာင််း၏ အရရ်းပေါပ ုကှိုစသည်တှို  ကှို ရရ်းဆွရဲနအ်ာ်းရပ်းအာ်းရမမြှာက်မပြုံပေါ။ သငတ်န််းသာ်း 
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မ ာ်းပ ု ရရ်းဆွဲရန  ှိန်တွင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သင်တန််းဆရာမှ မမစ်ရ  ာင််းအနီ်းပတ်ဝန််း 

က ငတ်ွငမ်ြစ်ရပေါ်ရနရသာအရာမ ာ်းနငှ  ်၎င််းမြစ်ရပေါ်ရနရသာ အရာမ ာ်းသည် ရေသ  လူထုအရပေါ်  

မည်သှို  မည်ပ ုသက်ရရာက်ရနရကကာင််းစသည် တှို  ကှိုလည််းရရ်းဆွရဲန ်အကက ြုံမပြုံပေါ။  

● ပပီ်းရနာက် သင်တန််းဆရာမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အမ ှိြုံ်းသာ်းနှင ် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည်မမစ် 

ရ  ာင််းမ ာ်းကှိုမည်သှို   မည်ပ ုသ ု်းစဲွရနသည ်အရကကာင််းကှိုစဥ််းစာ်းရန်အာ်းရပ်းပေါ။ သင်တန််းမ ာ်း 

သည် အမှတ်အသာ်းမပြုံရန်ရရာင်စ ုမတ်ကာ မှင်တ မ ာ်းကှို အသ ု်းမပြုံနှိငု်ပေါသည်။ ဥပမာ - အမပာ 

ရရာငမှ်ငတ် မ ာ်းသည် တူညီရသာအရာမ ာ်းကှိုမှတ်သာ်းရနမ်ြစ်ပပီ်း၊ အနရီရာင်မှငတ် မ ာ်းသည်မ 

တူညီရသာအရာမ ာ်းကှိုမှတ်သာ်းရနမ်ြစ်သည်။  

● ပ ုမ ာ်းရရ်းဆွဲရန  ှိန် သင်တန််းဆရာမှ  သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  ၎င််းတှို  ဆွဲရနရသာပ ုမ  ာ်း  

အရကကာင််းကှို အ  င််း  င််းအမပနအ်လှနစ်ကာ်းရမပာရဆွ်းရန်ွးရအာငအ်ရလ်းအနက်မှာကကာ်းပေါ။  

● ပ ုမ ာ်းရရ်းဆွဲပပီ်း  ှိန်တွင် အြွဲ ွေ့လှိုက်ရအာက်ပေါအဓှိကက သည ်ရမ်း ွန််းနှစ် ုကှိုရဆွ်းရန်ွး ှိုင််းပေါ။ 

(၁၀ မှိနစ်စာ)  

o ယ ုပစစြုံပပန်ကာလာ၌ မမစ်ရ  ာင််းရပေါ်တွင် မည်သှို  ရသာအဓှိကက သည ်အရမပာင််း 

အလဲမ ာ်း မြစ်ရပေါ်ရနပေါသနည််း? 

o အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းနငှ ် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းသည် မမစ်ရရသ ု်းစဲွမှုတွင် မည်သှို  ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းပပီ်း 

၎င််းမမစ်ရ  ာင််းမ ာ်း ရပေါ်တွင်မြစ်ရပေါ်ရနသာရမပာင််းလဲမှုမ ာ်းသည် အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်းနှင ် 

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ်မည်သည ်ကွဲမပာ်း သည ်အက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှုမ ာ်းရှှိပေါသနည််း? 

● အြွဲွေ့လှိုက်ရဆွ်းရန်ွးမှုပပီ်းဆ ု်းလျှင် ထှိုအြွဲွေ့မ ာ်း၏ ရဆွ်းရန်ွးမှု ရလေမ် ာ်းကှို သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

လ ု်းရရှ ွေ့တွင ်မပနလ်ည်မျှရဝ ှိုင််းပေါ။ 

 

 

 

ရရကာတာရကကာင  ်ထှိ ှိုကရ်ရသာရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်း၏ 

အ ွင အ် ရရ်းမ ာ်းအရကကာင််းကှို ထပ်ရလာင််းရလ လာသှိရှှိလှိုပေါက 

World Commission on Dams (WCD) အြွဲွေ့အစည််း 

အရကကာင််းပေါဝငရ်သာ ထပ်ရလာင််းမြည စွ်က်မ ာ်းတငွသ်ွာ်းရရာက် 

ကကည ်ရှုနှိငုပ်ေါသည်။  
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ရဆွ်း ရန်ွးမှုပပီ်းလျှင ်ရအာက်ပေါ အ  က်အလက်မ ာ်းကှို သငတ်န််းဆရာမှ မျှရဝနှိငုပ်ေါသည်။21 

 

21 Balancing the scales: Using Gender Impact Assessment in Hydropower Development, Oxfam Australia, 2013 

အဓ ကအချက်မျောိုး - မွဲသခါငဖ်မစ်ဝှမ်ိုးတငွသ်ဒသတငွရှ် သသော ဆည်/သရကောတောမျောိုးသည် အမျ ြုိုးသောိုးမျောိုးနငှို့ ်အမျ ြုိုးသမီိုးမျောိုးအသပေါ်သက်သရောက်ပ   

မဲရ ေါငမ်မစ်ဝှမ််းတွငရ်ှှိရသာ ရရအာ်းလျှပ်စစ်သည် လျှငမ်မနရ်သာရမ လှမ််းမြင ရ်မာင််းနငှရ်နပေါသည်။ ဗီယက်နမ်နှိငုင် နငှ  ်ထှိုင််းနှိငုင် တှို  သည် ၎င််းတှို  ၏ 

ကှိုယ်ပှိုင်ရရအရင််းအမမစ်မ ာ်းကှို ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ်းတှို်းတက်ရအာင်တည်ရဆာက်ပပီ်း  ရေသအတွင််းြွ  ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှုတွင် အမ ှိြုံ်းမ ှိ ြုံ်းရသာအက ှိြုံ်း  စာ်း 

 ွင ်မ ာ်းမြစ်ထွန််းရနကကပေါသည်။ ကရမဘာေီ်းယာ်း၊ လာအှိုနှင ် မမန်မာစသည ်နှိုင်င  မ ာ်းတွင်လည််း ၎င််းတှို  နှိုင်င မ ာ်း၏မမစ်ရ  ာင််းမ ာ်းအတွက် 

ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတက်ရရ်းစီမ ကှိန််းမ ာ်း   မှတ်ရနပပီမြစ်သည်။ လာအှိုမပည်သူ  သမမတနှိငုင် ကလည််း ရရအာ်းလျှပ်စစ်ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းမှုကှိုအသ ု်းမပြုံပပီ်း “အရရှွေ့ရတာငအ်ာ 

ရှ၏ဘက်ထရီ” မြစ်လာရအာင ်ကကှိြုံ်းစာ်းလုပ်ရဆာငရ်နကကပေါသည်။ မဲရ ေါငမ်မစ်ဝှမ််း ရေသတစ်ရလျှာက်ရှှိြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်းစီမ ကှိန််း အမ ာ်းစုသည်နယ်နှိ 

မှိတ်မြတ်ရက ာ် ရသာမမစ်ရ  ာင််းမ ာ်းရပေါ်တွင ်တည်ရှှိကကသည်။ တငမ်ပလာရသာြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတကရ်သာ စီမ ကှိန််းမ ာ်းရကကာင  ်မမစ်ရ  ာင််းအရင််းအမမစ် 

မ ာ်းရကာင််းမွန်စွာစီမ  န  ် ဲွမှု၊ နယ်နှိမှိတ်မြတ်ရက ာ်မှုနှင ် နှိုင်င အဆင ်စီမ ကှိန််း  မှတ်မ င််းနငှ ် အက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှုမ ာ်းအတွက်  င ်  ှိန်အကဲ 

မြတ်မ င််းစသည်တှို  ကှို လွနလ်ွနက်ဲကဲ မ  ဲွေ့ထွငန်ှိငုပ်ေါ။  

ရရအာ်းလျှပ်စစ်သည် နှိငု်င ရတာ်ရတာ်မ ာ်းမ ာ်း၏ ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရရ်းလုပ်ငန််းမ ာ်းတွင် ပေါဝင်မြည ်စွမ််းရပ်းထာ်းပေါသည်။ နည််းပညာ အရ ာင််းမ ာ်းသည် 

မပန်လည်မြည ်စွမ််းနှိုင်သည ် နည််းပညာမ ာ်းနှင ်န ှုှိင််းစာလျှင် စွမ််းအင်စနစ်မ ာ်းတွင်အရရ်းကကီ်းရသာ  အ န််းကဏ္ဋာတွင်ပေါဝင်ရနဆဲမြစ်သည်။ 

ရရအာ်းလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရသာ ရရကာတာအရဆာက်အအ ုမ ာ်းသည်မမစ်ရ  ာင််းနငှ ် ရဘ်းပတ်ဝန််းက ငက်ှိုအနတု်သရဘာလကခဏရဆာငရ်သာ 

အက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှုမ ာ်းရှှိရနသည်ကှို မဲရ ေါင်မမစ်ဝှမ််းရေသအတွင််းရှှိရရအာ်းလျှပ်စစ်လုပ်ငန််းဘက်ကလည််းလက်  ထာ်းပေါသည်။ သဘာဝ  

ပတ်ဝန််းက ငက်ှိုထှိ ှိုကသ်ည် ဆုှိုရာတငွ ်၎င််းမမစ်ရ  ာင််းရဘ်းတစ်ရလျှာက်တွင ်တည်ရှှိရသာရပ်ရွာလူ  အြွဲွေ့အစည််းနငှ  ်ရေသ  မ ာ်း၏ရရ သ ု်းစဲွမှုနငှ  ်

မမစ်ရကကာင််းတစ်ရလျှာက်ရှှိသက်ရှှိမ ာ်း၏  ဘဝကှိုပေါအက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှုရှှိပေါသည်။  ဆည်/ရရကာတာသည် လူတှို  ၏ ရမမသယ ဇာတနှင ် 

ရရအရင််းအမမစ်မ ာ်းအသ ု်းမပြုံမှုအရပေါ်တွငလ်ည််းရကာင််း၊ စှိမ ်စမ််းရမမ၊ သစ်ရတာနငှ  ်ရရရပေါ်ရရရအာက်အရင််းအမမစ်မ ာ်းကှိုလည််းရကာင််း ရမပာင််း  

လဲပစ်နှိငုပ်ေါသည်။ ရရအာ်းလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည ်ရရကာတာတည်ရဆာက်ရာတွင် ရပ်ရွာလူ  အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းကှိုအတင််းအဓမမမပနလ်ည်ရနရာ   

ရမပာင််းရရွှွေ့  ှိုင််းမ င််းမ ာ်း လှိုအပ်ပပီ်း ၎င််းသည်လူပုဂ္ှိြုံလ်တစ်ဦ်း  င််းစှိနငှ်  ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းတစ် ုလ ု်းအရပေါ် ကကီ်းမာ်းရသာ လူမှုရရ်းပှိုင််း ဆှိုငရ်ာနငှ  ်

စှိတ်ပှိုင််းဆှိုငရ်ာ ကရမာက်ကမမြစ်မှုမ ာ်းရပေါ်ရပေါက်လာတတ်ပေါသည်။  

ဤအက ှိြုံ်းဆက်မ ာ်းကှို အမ ှိြုံ်းသာ်းမ ာ်း၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၊ ရယာကဂ ာ်းရလ်းမ ာ်း၊ မှိန််းကရလ်းမ ာ်း၊ သက်ကကီ်းရွယ်အှိုမ ာ်း၊ မသန်စွမ််းသူမ ာ်းနှင ် 

တှိုင််းရင််းသာ်းလူနည််းစုမ ာ်းအာ်းလ ု်းရတွွေ့ ကက ြုံ  စာ်းရပေါသည်။ ရနာက်ဆက်တွဲအက ှိြုံ်းဆက်မ ာ်းသည် လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းတည်ရဆာက်ြွဲွေ့စည််းပ ုနငှ  ်

သက်ရှှိမ ာ်း၏ဘဝကှိုမကကာ ဏဆှိုသလှို အစှိတ်စှိတ်အမ ွှာမ ွှာစုတ်ပြဲတတ်ပေါသည်။ ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းနငှ ် အှိမ်ရထာငစု်မ ာ်းတွင် သတ်မှတ်ထာ်း 

ရသာက ာ်း/မအ န််းကဏ္ဋမ ာ်းနငှ  ်တာဝနမ် ာ်း အာ်းလ ု်းသည်လည််းထှိ ှိုကရ်ပေါသည်။ ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းရတာ်ရတာ်မ ာ်းတငွ ်မှိသာ်းစုဝနထ်ုပ်ဝနပ်ှိ်ုးနငှ  ်

တာဝနမ် ာ်းကှို အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းကသာထမ််းရဆာငရ်နရပပီ်း၊ ရပ်ရွာအတွင််းရှှိအမ ှိြုံ်းမ ှိြုံ်းအြ ုြ ုရသာအ န််းကဏ္ဋနငှ  ်တာဝနမ် ာ်းကှိုလည််းထမ််းရဆာင ်

ရနရပေါသည်။  ရမမယာ၊ မမစ်ရ  ာင််းမ ာ်းနှင ် တည်ရနရာမ ာ်းနှင ် လူမှုရရ်း၊ ယဥ်ရက ်းမှုနှင ် စီ်းပွာ်းရရ်းဆှိုင်ရာဆက်န ွှယ်မှုမ ာ်း ှိုင်မာစွာရှှိ  

ရနရသာရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းတွင် ရရအာ်းလျှပ်စစ်စီမ ကှိန််းမှသယ်ရဆာငလ်ာရသာအရမပာင််းအလဲမ ာ်းသည် သူတှို  အတွက်ကှိုယ်စှိတ်နစ်ှပေါ်းေကုခပရှိ 

ရဝေမီ်းမ ာ်းရတာက်ရလာက်ရစနှိငုပ်ေါသည်။  

မပန်ရနရာ  ထာ်းမ င််းသည်  တနည််းအာ်းမြင ်စီ ်းပွာ်း ရရ်း၊ လူမှုရရ်းနှင ် ယဥ်ရက ်းမှုဆှိုင်ရာအရင််းအမမစ်မ ာ်းတပပှိ ြုံင်နက်ယူရဆာင်သွာ်း  

တတ်ရသာရကကာင ် ဆင််းရဲမဲွရတမှုကှို မြစ်ရပေါ်ရစသည် ုမှတ်ယူထာ်းပေါသည် (Koenig 2002 cited in Scudder 2005) ။ ရမပာင််းလဲမှုကှိုယူ 

ရဆာငလ်ာရသာ ဆည်/ရရကာတာမ ာ်း၏အက ှိြုံ်းဆက်မ ာ်းအတွက် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ်တွင ်ဆှို်းရွာ်းစွာသက်ရရာက်ပေါသည်။  
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လ ပ်သဆောငခ်ျက် ၄.၃: အမျ ြုိုးသမီိုးမျောိုးနငှို့ ်ရ ပ်ရှငမ်ှတတ်မ်ိုး မျောိုး 

 

၁ နာရ ီ

 
ရုပ်ရှငမှ်တဆင အ်မ ှိြုံ်းသမီမ ာ်း၏ဇာတ်လမ််းအရကကာင််းကှိုရလ လာမ င််း 

 
ပရှိုဂ က်တာနငှ  ်လက်ပ်ရတာ ပ် 

လုပ်ငန််းစဥ် -  

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု်းကှို  သင်တန််းဆရာမှ ရုပ်ရှင်ကာ်းအတှိုမ ာ်းကကည ်ရန်ြှိတ်ရ ေါ်  ပပီ်း ရနာက် 

ရဆွ်းရန်ွးမှုမ ာ်းမပြုံလုပ် ှိုင််းပေါ။  

၁) အမ ှိ ြုံ်းသမီ်းမ ာ်းနှင ် ရမမယာအ ွင ်အရရ်း - လွတ် င််းရသာရမမယာမ ာ်းမရှှိ ၊  ြုန််းဆှိုရမမနှင ် 

ရမမလွတ်ရမမလပ်မ ာ်း -  https://vimeo.com/391415070  

၂ ) အမ ှိ ြုံ ်းသမီ ်း နှင ်  မမ စ်ရ  ာင် ်း မ  ာ ်း  - သ လွင် မမ စ်နှင ်  မဲရ ေါင် မမ စ် ဝှ မ် ်း ရေသအတွင် ်းတွ င်  

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်း၏ရ ေါင််း ရဆာငမ်ှု - https://youtu.be/mAGBeGSjMd4 

ရုပ်ရှငက်ကည ်ပပီ်း  ှိနတ်ွင ်သငတ်န််းဆရာမှရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်းကှိုရဆွ်းရန်ွးြှို  အတွက်တှိုက်တွန််းပေါရန ်-  

● ရေသ  မ ာ်းသည် ၎င််းတှို  ၏ရမမယာမ ာ်းနငှ  ်မည်သှို  ရသာဆက်န ွှယ်ပတ်သက်မှုမ ာ်းရှှိရနပေါသ 

နည််း? 

● မည်သည ်မပဿနာမ ာ်းကှို သူတှို  ရငဆ်ှိုငရ်နရပေါသနည််း? 

● ရုပ်ရှငထ်တဲွငမ်ပသရသာ မည်သည ်အမြစ်အပ က်မ ာ်းက ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းအရပေါ်မည်သှို  မည်ပ ု 

သက်ရရာက်မှုရှှိပေါ သနည််း? 

● ဤအမြစ်အပ က်မ ာ်းသည် အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအရပေါ်မည်သှို  မည်ပ ုမြင ထ်ှိ ှိုက်ရနပေါသနည််း? 

● ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းက ၎င််းတှို  ၏အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းကှို မည ်ကဲ သှို  ရငဆ်ှိုငရ်မြရှင််းပပီ်း မည်ကဲ သှို   

ကာကွယ်ရစာင ရ်ရှာက်ရနပေါသနည််း? 

 

 

https://vimeo.com/391415070
https://youtu.be/mAGBeGSjMd4
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● ဤရုပ်ရှငမှ် သငမ်ည်သည ်သင ်န််းစာ်းမ ာ်း ရရှှိ ဲ ပေါသနည််း? 

လှုပ်သဆောငခ်ျက် ၄.၄ ကျွန် ပ်တ  ို့၏အသ မျောိုးက  ကကောိုးရ 

သအောငက်က ြုိုးပမ်ိုး ဖခငိ်ုး 

 

၂ နာ   

 

ဤအပုိင််းအာ်းထလံ့လာသင်ယ ငပ ်းလ င် လက်ထတွွံ့လုပ်ထ ာင် ြည်မြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တုိ ံ့အတွက် 

လက်ထတွွံ့လုပ်ထ ာင် န်နည််းလြ််းြ ာ်းစွာရှိပါသည်။ နည််းလြ််းထပါင််းစ ုအသ ု်းခ မခင််းမြငံ့် ပုိြုိကက ်း 

ြာ်းထသာပ ိသတ်ြ ာ်း ရှိနိငုင်ပ ်း ၎င််းတုိ ံ့နငှံ့်က ယ်က ယ်မပန ံ့်မပန ံ့် ခ ိတ် က် ာတွငအ်ထ ာက်အက  

မပြုနိငုြ်ည်မြစ်ပါသည်။ 

 
None 

 

ကျွန်ုပ်တုိ ံ့အတွက် လက်ထတွွံ့လုပ်ထ ာင် န်နည််းလြ််းြ ာ်းစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တုိ ံ့လက်ထတွွံ့ 

လုပ်ထ ာင် ာတွင် နိငုိင ထ ်းအထမခအထန၊ ထဒသ၏အ င််းအမြစ်နငှံ့် မြစ်နိငု်ထမခရှိြှုြ ာ်းစသည်တုိ ံ့ 

အထပေါ်တွင်ြ တည်ငပ ်း လုပ်ထ ာင် ြည်မြစ်ပါသည်။ ဤအပုိင််းတွင် သင်တန််း  ာအတွက် 

ကျွန်ုပ်တုိ ံ့ဘက်ထ ွ်းခ ယ်စ ာနှစ်ခုထပ်း ာ်းငပ ်း၊ ၎င််းတုိ ံ့ြှာ က ာ်းြထ ်း ာနှငံ့် သဘာဝပတ်ဝန််း 

က င ်ိုင ်ာမပဇာတ်ြ ာ်းနငှံ့ ်ကြ်ပိန််းလှုပ်ရှာ်းြှုစသည်တုိ ံ့မြစ်ပါသည်။ 

 

မှတခ်ျက် -  

ဤဗီေီယှိုနှစ် ုသည် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းမပသရန် အရကာင််းဆ ု်းဥပမာမ ာ်းမြစ်ပေါသည်။ သှို  ရသာ်လည််း သင်တန််းဆရာမ ာ်းသည် 

၎င််းတွငရ်ှှိရသာ အရင််းအမမစ်မ ာ်းအရပေါ်မူတည်ပပီ်း တမ ာ်းရသာရုပ်ရှငန်ငှ  ်ဗီေယီှိုမ ာ်းမြင လ်ည််း မပသနှိငုပ်ေါသည်။ ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းရသာ 

လင  ််မ ာ်းသည် သငတ်န််းဆရာမ ာ်းရနာက်ထပ်ဗီေယီှိုမ ာ်းရှာရနအ်တွက်မြစ်ပေါသည် -  

● Oxfam အြွဲွေ့၏ ရရရင််းစီမ  န   ဲွ်မှု - https://bit.ly/3frmTdS  

● KESAN အြွဲွေ့အစည််း - (Karen Environmental and Social Action Network): 

https://www.youtube.com/user/KESANandYOU/videos  

● EarthRights International အြွဲွေ့အစည််း - https://www.youtube.com/user/EarthRightsIntl/videos  

● Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) အြွဲွေ့အစည််း - https://www.youtube.com/user/aipprcdp/videos  

https://bit.ly/3frmTdS
https://www.youtube.com/user/KESANandYOU/videos
https://www.youtube.com/user/EarthRightsIntl/videos
https://www.youtube.com/user/aipprcdp/videos
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လုပ်ငန််းစဥ် -   

● သင်ကှိုင်တွယ်ရမြရှင််း  င်ရသာမပဿနာမ ာ်းနှင ် သင်မမင်ရတွွေ့  င်ရသာရမပာ င််းလဲမှုမ ာ်းကှိုထု 

တ် ရြာ်ရန။် 

● စွမ််းအာ်းရှှိရသာ မက်ရဆ   ်သတင််းစကာ်းမ ာ်းမြင ် ဤကှိစစရပ်မ ာ်းကှို သင်မည်သှို  မည်ပ ုမြင ် 

ထှိရရာက်ရအာင ်ဆက်သွယ်ရမပာဆှိုမည်နည််း။ 

● သင သ်တင််းစကာ်းမ ာ်းတွက် မည်သူရတွကပရှိတ်သတ်မြစ်ကကပေါသနည််း။  

● သင်ရည်မှန််းထာ်းရသာပရှိသတ်မ ာ်းအတွက် မည်သည ်နည ်လမ််းမြင ်အရကာင််းဆ ု်းဆက်သွယ် 

ရမပာဆှိုမည်နည််း။ ဥပမာ - လူထုတက်ရရာက်နှိုင်သည ်ပဲွ၊ ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းစုစည််းမှု၊ မပ 

ဇာတ်တတငဆ်က်မှု၊ ဆှိုရှယ်မီေယီာကမ်ပှိန််း (သှို  ) ဇာတ်လမ််းပ ုမပငမ် ာ်းရမပာမပမ င််း။ 

ရရွ်း  ယ်မှု န ပေါတ် ၁ - က ာ်းမရရ်းရာနငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််း 

က ငဆ်ှိုငရ်ာမပဇာတ်  

က ာ်းြထ ်း ာနငှံ့ ်သဘာဝပတ်ဝန််းက ငအ်ထ ကာင််း အ ာြ ာ်း 

ပါဝငထ်သာမပဇာတ် (သို ံ့) သရုပ်တင ်က်ြှုနည််းလြ််းြ ာ်းသည် 

လ ြှုထ ်းကိစစ ပ်မပဿနာြ ာ်းကို လ အြ ာ်းသတိ ာ်းလာထအာ 

ငထ် ာင ွ်က် ာတငွ ်အသ ု်းဝငထ်သာ နည််းဗ ြူဟာထကာင််း 

တစ် ပ်မြစ်ပါသည်။ ဤအပုိင််းတွငသ်ငတ်န််း သာ်းြ ာ်းသည် 

၎င််းတုိ ံ့၏သငတ်န််း  ာြှ ထပ်း ာ်းထသာထခါင််း  စဥ်ြ ာ်းမြငံ့ ်၎င််းတုိ ံ့၏ 

ကိုယ်ပုိငမ်ပဇာတ်ြ ာ်းကို ြနတ် ်းတင ်က် ြည်မြစ်ပါသည်။ သို ံ့ထသာ် 

သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းသည် ၎င််းတုိ ံ့၏အြွွဲွံ့ အတွင််းထ ွ်းထန်ွး ာ်းထသာ အခ က်ြ ာ်းအထပေါ်ြ တည်ငပ ်း ၎င််းတုိ ံ့၏ 

ဇာတ်လြ််းဇာတ်ကွက်ြ ာ်းကို မပြုမပငန်ိငုပ်ါသည်။  

• သငတ်န််းသာ်းြ ာ်း၏ အထ အတွက် အထပေါ်ြ တည်ငပ ်း သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းကိုကို အြွွဲွံ့  ၂ ြွွဲွံ့ ြှ ၃ ြွွဲွံ့ အ ိခွွဲြွွဲွံ့ 

လုိက်ငပ ်း၊ တစ်ြွွဲွံ့လ င ်အြွွဲွံ့ဝင ်၅ ထယာက်ခန ံ့ရ်ှိသငံ့ပ်ါသည်။ 

• အြွဲွေ့စီတှိုင််းအာ်း ၎င််းတှို  ၏မပဇာတ်အတွက်သရုပ်မှုကှို 

ရလ က င ရ်နအ်တွက်လ ုရလာက်ရသာအ  ှိနမ် ာ်းရပ်းပေါ။ ၎င််းတှို  ၏ မပဇာတ်မ ာ်းအတွက် ရသမြစ်ရစမည ် 

အသ မ ာ်း (သှို  ) သ ီ င််းမ ာ်း၊ ဇာတ်ဝင ်န််းအသ ု်းအ ရဆာငမ် ာ်းနငှ  ်ဇာတဝ်တ်ဇာတ်စာ်းမ ာ်း ကှိုအသ ု်းမပြုံရန ်

သငတ်န််းဆရာမှတှိုက်တွန််းရပ်းပေါရန။်  

• ပပီ်းရနာက် အြွဲွေ့စီတှိုင််းမှ ၎င််းတှို  ၏မပဇာတ်မ ာ်းကှိုတငဆ်က်ရမည်မြစ်ပေါသည်။ အြွဲွေ့မ ာ်း မပဇာတ်တင ် 

ဆက်  ှိနတ်ွင ်က နသ်ည ်အြွဲွေ့သာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတငဆ်က်ရနသည ်မပဇာတ်ကှို ဂရုတစှိုက်ရသ  ာစွာ 

သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းအာ်း 

ထန ံ့လည်ပုိင််းတွင ် ၎င််းတုိ ံ့တင ်ငြ်ှုကုိ 

ထကာင််းစွာြနတ် ်းနိငု ်နန်ငှံ့ ်

ထလံ့က ငံ့န်ိငု ်န၊် 

ဤလှုပ်ထ ာငခ် က်ကိ ု  ညထနပုိင််းတွင ်

လုပ်ထ ာငသ်ငံ့ထ် ကာင််းကုိ ကျွန်ပ်ုတုိ ံ့ 

အ က မပြုခ ငပ်ါသည်။   
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ကကည ်ရှုရန ်သငတ်န််းဆရာမှမှာကကာ်းပေါ။ မပဇာတ်တငဆ်ငမ်ှုပပီ်းဆ ု်း  ှိနတ်ွင ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းရမ်း ွန််း 

မပနရ်မ်းရနန်ငှ  ်မှတ်  က်မ ာ်းရပ်းရနြ်ှိတ်ရ ေါ်ပေါ။   

ရရွ်း  ယ်မှု ၂ - ကမ်ပှိန််းလှုပ်ရှာ်းမှုနငှ  ်ရထာက်  ရမပာဆှိုမှုမီေယီာ 

ကြ်ပိန် ်းလှု ပ်ရှ ာ ်းြှု နှငံ့်  ထ ာက်ခ ထ မပာ ို ြှု ြ ဒ ယာနှင ်  ဆှိုရှယ် မီေီယာမ  ာ ်းသည်  ကျွန်ု ပ်တှို  ၏အသ မ  ာ ်း  

ကကာ်းနှိုင်ရအာင်မမြှင ်တင်ရာတွင်မြစ်ရစ  သတှိထာ်းမှိလာရအာင်မြစ်ရစရဆာင်ရွက်ရာတွင်  အရရ်းပေါရသာ  

အ န််းကဏ္ဋာတွင်ရှှိပေါသည်။  ဤလှုပ်ရဆာင်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တှို  သည်ကကာ်း  နယ်မ ာ်း (mediums) အသ ု်းမပြုံ ပပီ်း  

ဆက် သွ ယ် ရ မပ ာ ဆှို န ည် ်း ၊  သတ င် ်း အ   က် အလ က်အ ရ ရ ်း ကကီ ်း ပ ု နှ င ်  ၎ င် ်း တှို  ကှို အ သ ု ်း မပ ြုံ ပပီ ်း  

ကျွန်ုပ်တှို  အရလ်းထာ်းရမည ်ကှိစစမ ာ်းနှင ် လှုပ်ရဆာင်  က်မ ာ်းကှို  ထှိထှိရရာက် ရရာက်ရြာ်ရဆာင်နည််းတှို  ကှို  

ရလ လ ာ ရ မည် မြ စ် သည် ။  သှို  ရ သ ာ်  အွ န်လှို င် ်း  က မ် ပှိ န် ်း လှု ပ် ရှ ာ ်း မှု မ  ာ ်း လု ပ်   ရဆ ာ င် ရ ာတွ င်  

သင်တန််းသာ်းတှို  ရနထှိုင်ရာနှိုင်င ၏  နှိုင်င ရရ်းအရမ အရနနှင ် ရရှှိထာ်းရသာ  လွတ်လပ်စွာရမပာဆှို နှိုင်သည ်  

အ ွင အ်ရရ်းမ ာ်းကှိုလည််း ထည ်သွင််းစဥ််းစာ်းရမည်မြစ်ပေါသည်။ လွတ်လပ် ွင န်ည််းပေါ်းစွာ ရရှှိထာ်းရသာသူမ ာ်းသည် 

ရနာက်တန််းတွင်ရနနှိုင်ပပီ်း၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ရြာ်ရမပာဆှို ွင ်ပှိုမှိုရရှှိရသာမ ာ်း  သည် ထင်ရှာ်းရသာ ရနရာတွင် 

ရယူဦ်းရဆာငန်ှိငုပ်ေါသည်။ 

အြွဲ ွေ့လှိုက်ရဆွ ်းရနွ်းမှုမစတင် မီှ  “သထောက်ခ သ ဖပောဆ  မှု  (Advocacy)” နှင ်  “ကမ်ပ န် ိုးလှု ပ် ရှော ိုး  (Campaign)“ 

စသည ်စကာ်းလ ု်း နစ်ှလ ု်း၏အဓှိပပေါယ်ြွင ်ဆှို  က်မြင ်စတင်သင ်ပေါသည်။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သင်တန််း ဆရာမှာ 

“ ငဗ် ာ်းတှို  နာ်းလည်ထာ်း သည ် ‘Advocacy’ ဆှိုသည်မှာ အဘယ်နည််း?” နငှ  ်“Campaign ဆှိုသည်မှာအဘယ်နည််း?”။ 

ကာ ်း  ပ်အရှ င်ကှို  သင်တန် ်းဆရာ မှ နှ စ် ပှို င် ်း မ ာ ်းလှိုက် ပ ေါ ။  ကာ ်း  ပ်၏ဘယ်   ဘက်တွ င်  ‘Advocacy’ 

ဆှိုသည ်စကာ်းကှိုရရ်း  ပေါ၊ ညာဘက်တွင ်‘Campaign’ ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု်းကှိုရရ်း   လှိုက်ပေါ။ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

သငတ်န််းဆရာမှအရပေါ်ဘက်တွငရ်မ်းထာ်းရသာ ရမ်း ွန််းမပနလ်ည်မျှရဝ  ရဆွ်းရန်ွး ှိုင််းပပီ်း၊ ၎င််းတှို  အာ်းကာ်း  ပ်ရပေါ်တွင ်

ရဆွ်းရနွ်း  က်မ ာ်းထဲတွင်ထဲတွင် အဓှိကက သည ်စကာ်း  လ ု်းမ ာ်းကှို  ရရ်း ှိုင်ပေါ။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု်းအာ်း 

၎င််းတှို  ၏ထင်မမင်  က်မ ာ်းကှိုမျှရဝရပ်းရန် သင်တန််းဆရာမှတှိုက်တွန််းမှသာလျှင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည်  

၎င််းစကာ်းလ ု်း၏အဓှိပပေါယ်ကှို မတူညီရသာ စှိတက်ူ်းအှိုငေ်ယီာရှု ရထာင မှ်နာ်းလည်ရနအ်ရထာက်အကူမပြုံမည်မြစ်သည်။ 

ပပီ ်းရနာက်  သင်တန််းဆရာမှ  ရဆွ်းရနွ်း ပဲွကှိုအက ဥ် ်း    ်း ပပီ ်း  ‘Advocacy’ နှင ် ‘Campaign’ စကာ်းလ ု ်းနှစ် ု၏ 

အတှို   ြုံ်းပပီ်းမှိတ်ဆက်ရပ်း ရန။် 

Advocacy ဆှိုသည်မှာ  ကျွန်ုပ်တှို  ၏ဘဝအတွက်နှင ်  ကျွန်ုပ်တှို  ၏လူ  အြွဲ ွေ့အစည် ်းအတွက်အရမ    အာ်းမြင ် 

ရေသအဆင် ၊  နှို င် င အဆင ် နှ င ်  ကမဘ ာ အဆင ်အထှိဆ ု ်း မြ တ်  က်မ  ာ ်း   ရ ာ တွင်  အရ မပ ာင် ်းအလဲမ  ာ ်း  

အရပေါ်လွှမ််းမှို်းသက်ရရာက်နှိငု်ရသာ လှုပ်ရဆာင်မှုတစ်ရပ်မြစ်ပေါသည်။ Advocacy သည်အမပြုံအမူ၊ ရင််းနှီ်းမမြှပ်နှ မှု၊ 

ဥပရေနငှ  ်ရပေါ်လစီမ ာ်းကှိုစနစ်တက  မပြုံမပငရ်မပာင််းလဲပ ုသွင််းရသာလှုပ်ရဆာငမ်ှုတစ် ု မြစ်ပေါသည်။  

Campaign ဆှိုသည်မှာသီ်းသန  ်သတ်မှတ်ထာ်းရသာ ရည်မှန််း  က်ပန််းတှိုင်တစ် ုအတွက် ရသ  ာစီစဥ် ထာ်းရသာ 

အ စီအစ ဥ် အလှို က် လု ပ် ရဆ ာ င် ရသည ် လှု ပ် ရဆ ာ င်   က် တ စ်  ု မြ စ် ပ ေါ သည် ။  က မ် ပှိ န် ်း တ စ်   ှိ ြုံွေ့ ၏ 
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ရဆာင်ပုေ်မက်ရဆ   ်မ  ာ ်းကှို  ဥပမာမ ာ ်းကှို မပရမည်ဆှိုလျှင်  “ကျွန်ုပ်၏ကမဘာရမမ  ကျွန်ုပ်၏အ ွင ်အရရ်း”၊ 

“ရမမကကီ်းမရှှိလျှင ်သက်ရှှိမ ာ်းမရှငသ်နန်ှိငု”်၊ “ကျွန်ပ်ုလည််းဘ”ဲ စသည်တှို  မြစ်ပေါသည်။  

Advocacy နှင်  Campaign အရကကာင် ်းကှို  သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်းပှို မှို န ာ ်းလည်သရဘာရစရန်  ၎င် ်း စကာ ်း   

လ ု ်းနှစ် ု၏အနက်အဓှိပပ ေါယ်ကှို  ြွင ်ဆှိုထာ်းသည ်  ဗီေီယှိုြှိုင်ကှိုြွင ် မပရပ်းသင ်ပေါသည်။  ရအာက်တွင်ရပ်းထာ်း   

ရသာလင  ််နစ်ှ ုသည ်ဥပမာပငမ်ြစ်သည် -  

● Defining advocacy: https://youtu.be/NhrLirjp_E8 

● Understanding Advocacy and Action: https://youtu.be/w0BYMqONzgM 

အ  ြုံပ်အာ်းမြင  ်သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အထူ်းသမြင  ်မတူညီရသာလူမှုရရ်းနငှ  ်နှိငုင် ရရ်းရနာက်  မှ 

လာရသာလူမ ာ်းသည်  Advocacy နှင ်ပတ်သက်ပပီ်းမတူညီရသာအရတွ်းအမမင်အှိုင်ေီယာမ ာ်းရှှိတတ်သည်ကှို  

အက ဥ် ်း   ြုံ ်း ပပီ ်းရ မပာ မပရပ ်းပ ေါ ။  Advocacy သည်  ပ ု စ မ  ှိ ြုံ ်းစ ု မြင ်ရှှိ နှိုင်ပ ေါသည် ။  အထူ်းသမြင ် လု ပ်ပှို င်  ွ င ်  

အာဏာပေါဝေါရှှိရသာ သူမ ာ်းသည် မှိမှိတှို  ၏အသ မ ာ်းကှိုကကာ်းနှိုင်ရအာင်ထုတ်ရြာ်ရမပာဆှိုြှို  အရရ်းကကီ်း ရကကာင််း 

ကျွန်ုပ်တှို  မှတ်သာ်းသင ်ပေါသည်။ Advocacy နှင ် campaign အရကကာင််းကှိုပှိုမှိုရှင််းလင််းစွာနာ်း လည်ရန်အတွက် 

ရနာက်လာမည ်အ  န််းရှှိလှုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်းလုပ်ရနအ်ရရ်းကကီ်းပေါသည်။  

သဆိွုးသနိွုးချက် - သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းရသာရမ်းမ ာ်းရမ်းမမန််းမ င််းမြင  ်၎င််းတှို  ၏ အရတွွေ့အကက ြုံ 

မ ာ်းနငှ  ်အမမငမ် ာ်းကှိုအြွဲွေ့ထဲတွင ်မျှရဝရပ်းရနြ်ှိတ်ရ ေါ်ပေါ။  

● မည်သည ် မီေယီာ/ဆှိုရှယ်မီေယီာမ ာ်းနငှ  ်သငရ်င််းနှ်ီးပေါသနည််း? 

● Advocacy သှို  မ ုတ် campaigning အတွက်မီေယီာကှိုအသ ု်းမပြုံြူ်းသည ် အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းရှှိပေါ သလာ်း? 

မည်သည ် ပရှိတ်သတ်မ ာ်းကှို သငဥ်ီ်းတည်ပစ်မှတ်ထာ်းသနည််း? 

● သငစီ်စဥ်လုပ်ရဆာငထ်ာ်းရသာ campaigning/advocacy ၏ရလေမ် ာ်းက ဘာရတွမြစ်ပေါသနည််း? 

အြွဲ ွေ့လှိုက်လှုပ်ရဆာင်  က်မ ာ်း မလုပ်ရဆာင်မီှ advocacy သှို  မ ုတ် campaigning စီမ ကှိန််းမ ာ်း တွင်ပေါဝင်ရသာ 

အရကကာင််းအရာမ ာ်းကှို နာ်းလည်သရဘာရပေါက်ရန်အရရ်းကကီ်းပေါသည်။  ထှို  ရကကာင ်ရမ်း ွန််း  ရမ်းစရာရှှိရသာ 

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအတွက်  advocacy သှို  မ ုတ်  campaigning နှင ်ပတ်သက်ရသာ  လှုပ်ရဆာင်  က်မ ာ်းကှို  

စီမ ကှိန််းရရ်းဆွဲရာတွင ်ပှိုမှိုရှင််းလင််းစွာမမငန်ှိငုရ်စရနရ်ှို ်းရှင််း ရသာပ ုစ မ ာ်းကှိုရပ်း ထာ်းသင ပ်ေါသည်။  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NhrLirjp_E8
https://youtu.be/w0BYMqONzgM
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ဇယာ်း ၄.၁ - campaign နငှ  ်advocacy ပ ုစ ကွက ်

မက်သဆို့ချ် 

သသတငိ်ုးစကော/ 

လှုပ်သဆောငခ်ျက် 

ရည်မှန်ိုးချက် 

ပန်ိုးတ  ငတ်  င ်

(သရရှည်, သရတ  ) 

ပစ်မှတထ်ောိုးသသော 

ပရ သတပ်ရ သတ ်

သဘိုးအနတရောယ ်နငှို့ ်

သဘိုး အနတရောယ ်

စီမ ခန ို့်ခွွဲမှု 

Alliance 

Network 

မ တြ်က်/မဟော 

မ တကွ်န်ယက် 

 

 

 

 

 

    

အြွွဲွဲ့လ  က်လှုပ်သဆောငခ်ျက် 

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းကှို အြွဲွေ့ ၃ မှ ၅ ြွဲွေ့အထှိြွဲွေ့လှိုက်ပေါ။  

● သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်း  ၎င် ်းတှို  နှင ်  ၎င် ်းတှို  ရ ပ် ရွ ာအြွဲ ွေ့အစည် ်းအတွက်အဓှိ ပွ ေါ ယ်ရှှိ ရသာ  campaign 

ရ ေါင််းစဥ်မ ာ်းကှိုရရွ်း  ယ် ှိုင််း ပပီ ်း ၊  ၎င််းတှို  အာ်း  campaign ကှို  မည်သှို  မည်ပ ု စီစဥ်ရဆာင်ရွက်မည်  

ကှိကုှိရုမ်းမမန််းပေါ။ ၎င််းတှို  စီစဥ်မည ် ပဲွနငှ  ်လှုပ်ရဆာငမ်ှုမ ာ်းအတွက် စှိတ်ကူ်းအှိုငေ်ယီာမ ာ်းပေါဝငသ်ည်မ ာ်းမှာ 

-  

○ ဝက်ဘဆ်ှိုေရ်ပေါ်တွငတ်ငမ်ည ် ရကကညာ  က်တစ်ရစာင ်(သှို  ) ပှို  စ်တစ် ု၊ 

○ လူအမ ာ်းရရှွေ့တွင ်က ယ်ရလာငစွ်ာြတ်မပနှိငုမ်ည ်ရကကညာ  က်စာရစာငတ်စ်ရစာင၊် 

○ အွနလ်ှိုင််းရပေါ်တွင ်စကာ်းရမပာရဆွ်းရန်ွးပဲွ၊  

○ ရန  ထူ်းရန  မမတ်မ ာ်းမြစ်သည ် နှိငုင် တကာအမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းရန  ၊ နှိငုင် တကာမမစ်ရ  ာင််းမ ာ်းရန   (သှို  ) 

ကမဘာရမမရန   စသည်တှို  ရန  မ ာ်းတွင ်လူအမ ာ်းမမငက်ွင််းရရှွေ့တွငပဲွ်စီစဥ်က င််းပမ င််း၊ 

○ အွနလ်ှိုင််းကမ်ပှိန််းလှုပ်ရှာ်းမှု (သှို  ) ရြ စ်ဘွတ် ်တွင ်live လွင မ် င််း၊ 

○ Webinar မ ာ်းစသည်တှို  မြစ်သည်။  

လုပ်ငန််းစဥ် -  

● အြွဲ ွေ့တှိုင််းသည် ၎င််းတှို  ၏ campaign နှင ် advocacy အစီအစဥ်အတွက်ပူ်းရပေါင််းရဆာင်ရွက်ကကရမည်  

(အရပေါ်တွင်  ရပ်းထာ ်းရသာ  campaign နှင ်  advocacy ပ ု စ ကွက်ကှိုအသ ု ်း မပ ြုံ ပပီ ်း )။  အြွဲ ွေ့တှို င် ်း၏ 

အြွဲွေ့ဝငမ် ာ်းသည် ၎င််းတှို  အစီအစဥ်မ ာ်း ရရ်းဆွဲရာတွငလ်ည််းရကာင််း အ  က်အလက်မ ာ်းအတွက်ရှာရြွရာ 

တွငလ်ည််းရကာင််း အ  င််း  င််းရှိုင််းပင််းကူညီရမည်မြစ်ပေါ သည်။  
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● အတန််းရရှ ွေ့တွင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း၎င််းတှို  ၏  ကမ်ပှိန််းမ ာ်းကှိုတင်မပရန်အတွက်ြှိတ်ရ ေါ်ပေါ။ 

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည်  ၎င််းတှို  ၏ကမ်ပှိန််းမ ာ်းအတွက် presentation ပ ုစ  (သှို  ) မပဇာတ်ပ ုစ မြင ်တင် 

ဆက်နှိငု်ပေါသည်။ အြွဲ ွေ့စီတှိုင််းတင်ဆက်မှုပပီ်းလျှင် ကမ်ပှိန််းလှုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်း ပှိုမှိုထှိရရာက်ရနအ်တွက် 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၏မှတ်  က်မ ာ်းနငှ  ်အကက မပြုံ  က်မ ာ်းကှိုရမ်းမမန််း ရတာင််းဆှိုပေါ။  

တ  ှိ ြုံ ွေ့ရသာသင်တန််းသာ်းမ ာ်းအတွက်  campaigning နှင ် advocacy သည်  အရကကာင််းအရာအသစ်အဆန််း  

မြစ်နှိငုရ်သာရကကာင  ်သငတ်န််းဆရာ/ပ  ပှို်းကူညီသူဘက်မှ သဘာဝသယ ဇာတအရင််းအမမစ်မ ာ်းကှို ကမ်ပှိန််းလှုပ်ရှာ်းမှု 

မြင ် ကာကွယ်ထှိန််းသှိမ််းရစာင ်ရရှာက် ရသာရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းတစ် ု၏ အရကကာင််းကှိုရရ်းထာ်းရသာစာရစာင် (သှို  ) 

ဗီေယီှိုအပှိုင််းတှိုကှိုမပသရပ်းနှိငုပ်ေါသည်။  

● ဗီေယီှို - ကရမဘာေ်ီးယာ်း Oxfam အြွဲွေ့အစည််းမှထုတ်လုပ်ရသာ ‘The River Guardian’ 

https://youtu.be/xNUDpRhov8A 

● ဇာတ်လမ််း - အာရှတှိုက် Oxfamအြွဲွေ့အစည််းမှထုတ်ရဝရသာ  ‘Leading the way along the Salween 

River’ https://asia.oxfam.org/latest/stories/leading-way-along-salween-river 

နှိငုင် ၏နှိငုင် ရရ်းအရမ အရနနငှ  ်ရရှှိနှိငုရ်သာအရင််းအမမစ်မ ာ်းအရပေါ်မူတည်ပပီ်း ကမ်ပှိန််းလှုပ်ရှာ်းမှုကှို နည််းမ ှိြုံ်းစ ုမြင  ်  

လုပ်ရဆာင်နှိငု်ရကကာင််းကှို သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သင်တန််းဆရာမှအက ဥ််း    ်းပပီ်းရှင််းမပရပ်းရန်။ ကျွန်ပ်ုတှို  လှို  င ်

ရသာအရာမ ာ်းနငှ  ်ရပေါ်ရပေါက်လာနှိငုသ်ည ်အနတရာယ်မ ာ်းအတွက် ရှင််းလင််းရသာရည်မှန််း  က်ပန််းတှိုင်မ ာ်းထာ်းရှှိရန် 

အရရ်းကကီ်းပေါသည်။ 

  

https://youtu.be/xNUDpRhov8A
https://asia.oxfam.org/latest/stories/leading-way-along-salween-river
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လ ပ်သဆောငခ်ျက် ၄.၅ သဘိုးအနတရောယ်ဆ  ငရ်ောစီမ ခန ို့်ခွွဲမှု 

 

၁ နာရီ  

 

နှိငုင် ရရ်းအရမ အရန၊ လှုပ်ရှာ်းမှုအမ ှိြုံ်းအစာ်းမ ာ်းနငှ  ်လုပ်ရဆာငရ်နရသာမပြုံမှုရဆာငရွ်က်မှုမ ာ်း အ 

ရပေါ်မူတည်ပပီ်း ရဘ်းအနတရာယ်ဆှိုင်ရာ   င ်  ှိန်အကဲမြတ်မှုမပြုံလုပ်မ င််းမြင ် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

ရဘ်းအနတရာယ်မ ာ်းကှို သတှိထာ်းမှိလာရစရန်ကူညီရပ်းရန်မြစ်သည်။ ဤသှို  မပြုံလုပ်မ င််းသည်အ 

ရကကာက်တရာ်းရကကာင မ် ုတ်ဘ ဲကျွန်ပ်ုတှို  ၏ရဆာငရွ်က်မှုမ ာ်း၊ ရဘ်းအနတရာယ်၏ရရ  ှိန်စသည်တှို   

အတွက်ရကကာင မ်ြစ်ပပီ်း ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ရဆာငရွ်က်  က်မ ာ်းနငှ  ်လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းကှိုလ ုမ  ြုံရသာရနရာတွင ်

လုပ်ရဆာင်နှိငု်ြှို  နငှ ် ထှိရရာက်ရသာနည််းလမ််းမြင ်လုပ်ရဆာင်နှိငု်ြှို  အတွက် ရဘ်းအနတရယ်မ ာ်းကှို 

ရလ ာ   မ င််းမြစ်ပေါသည်။  

 

ကာ်း  ပ်အရှငမ် ာ်း၊ မတ်ကာမှငတ် မ ာ်း၊ sticky မှတ်စုမ ာ်း 

 

အတန််းထဲတွင် ရဘ်းအနတရာယ်နငှ ်ပတ်သက်ပပီ်းအရတွွေ့အကက ြုံရှှိရသာသင်တန််းသာ်းမ ာ်းရှှိရကာင််း 

ရှှိနှိငု်ပပီ်း၊ ထှိုသူတှို  အာ်း အတန််းရရှ ွေ့တွင်သင်တန််းသာ်းမ ာ်း နငှ ်အတူမျှရဝရပ်းရန်အတွက် သင်တန််း 

ဆရာဘက်မှ အာ်းရပ်းတှိုက်တွန််းပေါ။ ထှိုအရတွွေ့အကက ြုံရှီရသာသင်တန််းသာ်းမ ာ်း ၎င််းတှို  ၏အြွဲွေ့ 

အစည််း၊ ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််း (သှို  ) အြွဲ ွေ့အတွင််းရတွွေ့ ကက ြုံရင် ဆှိုင် ဲ ရရသာ ရဘ်းအနတရာယ်ဆှိုငရ်ာအ 

ရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းကှိုရလ ာ   နှိငု်ပ ု သှို  မ ုတ် စီမ ကှိုင်တွယ်နှိငု် ဲ ပ ုမ ာ်းကှို မပန်လည်မျှရဝရပ်းရန်ြှိတ် 

ရ ေါ်လှိုက်ပေါ။  

ရဘ်းအနတရာယ်ဆှိုငရ်ာအရတွွေ့အကက ြုံရှှိရသာသင်တန််းသာ်းတစ်ဦ်း  င််းစီတွင် ၎င််းမျှရဝရသာအရတွွေ့ 

အကက ြုံအမြစ်အပ က်မ ာ်းသည် ၎င််းရနထှိုင်သည ်လူ  အြွဲ ွေ့အစည််းနှင ် နှိုင်င ရရ်းအရမ အရနရပေါ်မူ 

တည်ပပီ်း ကွဲမပာ်းမ ာ်းနာ်းတတ်ပေါသည်။  ထှို  အတွက်ရကကာင ် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ 

သငတ်န််းရြာ်မျှရဝရသာ အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းကှိုရသ  ာ ရလ်းစွာဂရုတစှိုက်နာ်းရထာငရ်ပ်းရနလ်ွနစွ်ာ  

အရရ်းကကီ်းပေါသည်။  

လုပ်ငန််းစဥ် -  

အဆငို့ ်၁ လ ပ်ငန်ိုးစဥ် - သဘိုးအနတရောယမ်ျောိုးက  ွေးသြော်ထ တသ်တမှ်တဖ်ခငိ်ုး 

● သင်တ န် ်းဆ ရ ာ မှ  ကာ ်း   ပ်အ ရှ င် မ  ာ ်းကှို  ရ ေ ေါ င်လှို က်  ၂   ု  ွဲ လှို က် ပပီ ်း မပ င်ဆ င်ထ ာ ်း ပ ေါ ။ 

ကာ်း  ပ်၏ဘယ်ဘက်အမ မ််း  တွင် “ရဘ်းအနတရာယ် ” (Risk)   ုရရ်းသာ်း ပပီ ်း ၊  ညာဘက်မ င််းတွင်  

“ရလ ာ   မ င််း (Mitigation)”  ုရရ်းသာ်းပေါ။ ဤအပှိုင််းတွင ်“ရဘ်းအနတရာယ်” ကှိုအာရ ုစှိုက်ပေါ။  

● သင်တန််းဆရာမှ  သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  ၎င််းတှို  ရဆာင်ရွက်မှုနှင ် လုပ်ရဆာင်ရန်စီစဥ်ထာ်းရသာ  
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လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းဆီမှ ရဘ်းအနတရာယ်ထွက်ရပေါ်လာနှိုင်ရ  ရှှိရကကာင််း  ၎င််းတှို  ကှိုယ်တှိုင်စဥ််းစာ်း ှိုင််း ပပီ ်း 

မှတ်စုရပေါ်တွင်ရရ်းမှတ် ှိုင််းပေါ။  “ရဘ်းအနတရာယ်” ကာ်း  ပ်အပှိုင််းရပေါ်တွင်တပ်ရန်အတွက်  ၎င််းတှို   

စဥ််းစာ်းထာ်းသည်မ ာ်းကှိုရရ်း  နှိငုသ်ရလာက် ရရ်း  နှိငု ်ွင ရ်ှှိပေါသည်။  

● ထှိုသှို  ရရ်း  ပပီ်းလျှင ်သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသတ်မှတ်ရြာ်ထုတ်ထာ်းရသာ “ရဘ်း အနတရာယ်” 

အမ ှိြုံ်းအစာ်းမ ာ်းကှိုစုစည််းလှိုက်ပေါ။ ပပီ်းရနာက် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းကှိုရရ်းထာ်းရသာ  ကာ်း  ပ်ရရှ ွေ့တွင် 

တစ် ု  င််းစီ မပနလ်ည်ကကည ်ြှို  အတွက် စုစည််း ှိုင််းလှိုက်ပေါ။  

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းကာ်း  ပ်ရှငရ်ပေါ်တွင ်ရရ်းသာ်းထာ်းရသာ ရဘ်းအနတရာယ်အရကကာင််းမ ာ်းကှို မပနလ်ည် 

ြတ်ရှု ပပီ ်း  ၎င် ်းတှို  ၏အတန် ်း ရြ ာ် မ  ာ ်းကှို ရှ င် ်း မပ ရပ ်းရ န်ြှိ တ် ရ ေါ်လှို က် ပ ေါ ။  ရဆွ ်း ရ နွ ်း ရ န် နှ င ်  

ရမ်း ွန််းမ ာ်းရမ်းရနအ်တွက် သင ်တန််းဆရာဘက်မှ ွင မ်ပြုံရပ်းရန။်  

အဆငို့ ်၂ သလျောို့ချဖခငိ်ုး  

● ဤအဆင ်သည်လည် ်း  အဆင ်  ၁  နှင ် နည် ်း တူ  သင်တန် ်းဆရာ မှ  သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်းအာ ်း စု စု  

စည််းစည််းရန ှိုင််းပေါ။  သင်တန််းဆရာမှ  ရဘ်းအနတရာယ်အရကကာင််း  ရဆွ်းရနွ်းပပီ်း  ှိန်တွင် သင်တန််း   

သာ ်းမ  ာ ်းအာ ်း  ရဘ်းအနတရ ာ ယ်ကှို မည်သှို   ကှို င်တွယ် ပ ုအရ ကကာင် ်း ရဆွ ်း ရ နွ ်း  ှို င် ်း ပ ေါ ။  စှို ်း ရှိ မ်  

ရရရသာအနတရာယ်မ ာ်းကှိုရလ ာ   နှိငုရ်နအ်တွက် “ရလ ာ   ရရ်း”ဆှို သည ်စကာ်းလ ု်းကှို ရှင််းမပ ရပ်းပေါရန။်  

● သင်တန််းသာ်းအာ်းလ ု ်း မှ  “ရဘ်းအနတရာယ် ”ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု ်းကှို ကကည ် ပပီ ်း  ၎င် ်းကှိုမည်သှို  မည်ပ ု  

ကှိုင်တွယ်ရမြရှင််း မည်ကှိုစဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါ။  “ရဘ်းအနတရာယ်” ဆှိုသည ်စကာ်းလ ု်းပေါသည ်ရကာ် လန်တွင် 

၎င််းနငှ ပ်တ်သက်ရသာအှိုငေ်ယီာမှနသ်မျှကာ်း  ပ်ရပေါ်တွငရ်ရ်း   ှိုင််းပေါ။  

● ထှိုသှို  ရရ်း  ပပီ်းလျှင် သင်တန််းဆရာမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသတ်မှတ်ရြာ်ထုတ်ထာ်းရသာ “ရလ ာ    ရရ်း” 

အမ  ှိ ြုံ ်းအစ ာ ်း မ  ာ ်း စ ာ ရ င် ်း မပ ြုံ ပပီ ်း စု စည် ်းလှိုက် ပ ေါ ။  ပပီ ်း ရ န ာက်သင်တန် ်းသ ာ ်း မ  ာ ်းကှို ရ ရ ်း  

ထာ်းရသာကာ်း  ပ်ရရှ ွေ့တွင်  တစ် ု  င််း စီ မပန်လည်ကကည ်ြှို  အတွက်  စုစည််း ှိုင််းလှိုက်ပေါ။  ကာ်း  ပ်   

ရပေါ်တွင်သင်တန််းသာ်းမ ာ်းရရ်း   ဲ ရသာ  “အနတရာယ်”ဆှိုင်ရာအ  က်အလက်မ ာ်းနှင ် သူတှို  တင်မပ  

လာရသာအနတရာယ်ရလ ာ   ရရ်းဆှိုင်ရာတင်မပ  က်မ ာ်းကှို  မပန်လည်ြတ်ရှု  ှိုင််းပေါ။  သင်တန််းသာ်း  

မ ာ်းအ  င််း  င််းရဆွ်းရနွ်းမှု၊  ရမ်းမမန််းရမြဆှိုမှုနှင ် အရတွွေ့အကက ြုံမျှရဝမှုတှို  အတွက် သင်တန််းဆရာ မှ 

အ  ှိနရ်ပ်းပေါ။  

သင်တန် ်းဆရာ မှ  သင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်းအာ ်း  ၎င် ်းတှို  ၏အလု ပ်ရဆာင် ရွ က် ရ ာ တွင်  ကက ြုံ ရတွ ွေ့ နှို င် ရသာ  

အနတရာယ်မ ာ်းအရကကာင််းကှို  စဥ််းစာ်း ှိုင််းပေါ၊  အဘယ်ရကကာင ်ဆှိုရသာ်  ထှိုသှို  ကကှိ ြုံတင်စဥ််းစာ်း ှိုင််း မ င််းသည်  

၎င််းတှို  လုပ် ရဆာင်မည ် လှုပ်ရဆာင်မှုမ ာ်းအရပေါ် ဆ ု်းမြတ်  က်  ရာတွင် အရထာက်အကူမပြုံလှိမ ်မည်မြစ်  ပပီ်း၊ 

အနတရာယ်မ ာ ်းကှိုနည် ်းနှိုင်သမျှရလ ာ   ရပ်းနှိုင်လှိမ ်မည် မြစ်ပေါသည်။  ကျွန်ုပ်တှို  ၏ရဘ်းအနတရာယ်ဆှိုင်ရာ  

  င  ် ှိနအ်ကဲမြတ်တွက်  က်  င််းသည် ကျွန်ပ်ုတှို  အာ်းဆ ု်းမြတ်  က်  ရာတွင ်-  

● ရဘ်းအနတရာယ်မမြစ်ရပေါ်ရစရနအ်တွက် မည်သည ်အရာမ ာ်းကှိုရရှာငရ်ှာ်းသင သ်ည ်အရာမ ာ်း၊  

● အကယ်၍ ကျွန်တုှို  တွင ်ရဘ်းအနတရာယ်မ ာ်းရငဆ်ှိုငက်က ြုံရတွွေ့ရနရ  ှိနတ်ငွ ်အရထာက်အပ  ရပ်း နှိငုမ်ည ် (သှို  ) 
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ကူညီ နှိငုမ်ည ်လူမ ာ်းနငှ  ်ကွနယ်ကအ်ြွဲွေ့ အစည််းမ ာ်းကှိုရှာရြွပ ုရှာရြွနည််း။ 

● ရဘ်းအနတရာယ်မ ာ်းကှိုရရှာငရ်ှာ်းနှိငုရ်နတ်တ်နှိငုမ် င််းမရှှိပေါက ကျွန်ပ်ုတှို  ၏လုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်း 

အရပေါ်မူတည်ပပီ်း ရဘ်းအနတရာယ်၏ရရ  ှိန ် (အနှိမ ်၊ အလယ်အလတ်၊ အမမင )် စသည်တှို   ကှိတွုက်  က်ကာ 

အနတရာယ်၏သက် ရရာက်မှုမမ ာ်းကှိုနည််းနှိငုသ်မျှနည််း ရအာငရ်လျှာ   နှိငုသ် ည ်နည််းလမ််းမ ာ်းစသည်တှို  ကှို 

ရဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်အရထာက်အကူမပြုံပေါလှိမ ်မည်။  
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အခန်ိုး (၅) သငတ်န်ိုးပ  ို့ချသ/ူပ ို့ပ  ိုးသပိုးသ ူ

သ  ို့မဟ တ ်ရပ်ရွောလူထ  

အသ  ငိ်ုးအဝ  ငိ်ုးဦိုးသဆောငသ်ဖူြစ်သဖမောက်သရိုး

 
 

 

 

WBAB/ယှကန် ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲွေ့အစည််းသည် သဘာဝပတတ်န််းက ငဆ်ှိငုရ်ာ တရာ်းမျှတမှုနငှ  ်

အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအတကွ် တန််းတူညီမှုရရှှိရရ်းအတကွ် သာတူညီမျှရှှိသည  ်ေမီှိုကရရစီလူ  အြွဲွေ့အစည််းကှို 

ြနတ်ီ်းတည်ရဆာက်မ င််းသည်  အသင ရ်လ ာ်ဆ ု်းမြစ်သည် ု ယ ုကကည်ထာ်းပေါသည်။ 

 ှိုငမ်ာအာ်းရကာင််းရသာ လူမှုအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းကှိုတည်ရဆာကရ်ာတွင ်စဥ်ဆက်မမပတတ်ှို်းပွာ်းပပီ်း တှို်းတကလ်ာမည  ်

သငတ်န််းဆရာမ ာ်းနငှ  ်လူငယ်ရ ေါင််းရဆာငမ် ာ်း လှိုအပ်ပေါသည်။ အထက်ပေါအ န််းမ ာ်းမှ လှိုအပ်ရသာ သင ်န််းစာ်းမ ာ်းကှိ ု

ကျွန်ပ်ုတှို  ရလ လာပပီ်းပပီဆှိုလျှင ်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်း အတကွက်ှိုယ်ပှိုငမ်ြစ်ရသာ 

က ာ်းမမြစ်တည်မှုနငှ သ်ဘာဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ှိုငရ်ာ အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွမ ာ်းကှို လက်ရတွွေ့လုပ်ရဆာငရ် မည်မြစ်ပေါသည်။ 

“
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ဤအပှိုင််းသည် အလုပ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းပဲွအတွက်ကှိုယ်တှိုင်ကှိုယ်က ေီဇှိုင််းရရ်းဆွဲနည််းနှင ် စီစဥ်နည််းမ ာ်းကှို 

ရလ က င လ်ုပ်ရဆာငရ်န်အတွက် အ  ှိနရ်ပ်းမည်မြစ်ပေါသည်။ ေအီပှိုင််းသည်သငတ်န််းမ ာ်းအာ်းလ ု်း ၎င််းတှို   

ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းကှို ဦ်းရဆာင်ရာတွင် ကှိုယ ်ကှိုကှိုယ်ယ ုကကည်မှုပှိုမှိုရှှိရစရန်အတွက် သင်တန််းသာ်း 

အ   င် ်း   င် ်း  

အကူအညီရပ ်းရမည် မြ စ်ပ ေါသည် ။ 

ကျွန်ပ်ုတှို  လုပ်ငန််းစကကရရအာငပ်ေါ။  

  

 

မနက်ပှိုင််းအစီအစဥ ် 

• စီမ ကှိန််း 

• သရုပ်မပမ င််း 

မွန််းလွဲပှိုင််းအစီအစဥ် 

• ရက ာင််းသာ်းရ ာင််းမ ာ်းဦ်းရဆာငရ်သာ 

ရပ်ရွာစီမ ကှိန််း -

“သငတ်ှို  ရပ်ရွာအတွင််းရှှိသည ် မည်သည ် 

အရာရတွကှို သငတ်ှို   ရမပာင််းလဲရအာင ်

လုပ်ရဆာင ် ငပ်ေါသနည််း။” 

• စီမ ကှိန််းအဆှိုမပြုံလွှာရရ်းသာ်းနည််း 

ကျွန်ပ်ုတုိ ံ့၏ကုိယ်ပုိငအ် ိုမပြုလ ာြ ာ်းကုိ 

ထ ်း ွွဲ က ထအာင ်

အကဲမြတ်မ င််းနငှ  ်ရနာကဆ်က်တွဲ 

 

လှုပ်ရဆာင ် က်လမ််းရကကာင််းမ ာ်း 
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မနက်ပ  ငိ်ုးအစီအစဥ်  

စမီ က န်ိုး 

 

၂ နာရ ီ

 

ဤသငရ်ှို်းညွှန််းတမ််းတွငသ်ငက်ကာ်း ဲ ရရသာသင ်န််းစာမ ာ်းမြင  ်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသည် ကှိုယ်ပှိုငသ်င ်

တန််းမ ာ်း (သှို  ) အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွမ ာ်းပှို    ရနအ်တွက်အစီအစဥ်ရရ်းဆွဲရမည်မြစ်ပေါသည်။ သငတ်န််းသာ်း 

မ ာ်းအစီအစဥ်မ ရရ်းဆွဲမီတွင ်သငတ်န််းကာတစ်ရလျှာက်သငက်ကာ်း ဲ ရသာသင ်န််းစာမ ာ်း၏ရ ေါင််းစဥ်မ ာ်း 

ကှို သငတ်န််းဆရာမှ မပနလ်ည်ရန်ွးရပ်းပေါ။  

 

ကာ်း  ပ်အရှင၊် မတ်ကာမှငတ် မ ာ်း၊ ရရာငစ် ု၊ တှိပ်၊ စာရွက်မ ာ်း၊ န ရ ကပ်စာရွက်မ ာ်း၊ လက်ပ်ရတာ ပ်၊ 

စပီကာ၊ ပရှိုဂ က်တာ ( ဗီေယီှိုမ ာ်းမပသလှိုလျှင)် စသည်။ 

 

● သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ဦ်းတည်သည ်အုပ်စုအရပေါ်မူတည်ပပီ်း အ  င််း  င််းအမပနအ်လှနန် ်

ရဆွ်း ရန်ွးမှုနည််းမြင  ်ရလ လာရစရန ်သငတ်န််းဆရာမှအာ်း ရပ်းတှိုက်တွန််းပေါ။  

● သငတ်န််းဆရာသည် သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအရယာက်စီတှိုင််း၏ အသ မ ာ်းကကာ်းနှိငုရ်နအ်တွက် 

အာ်းလ ု်းပေါဝငပူ််းရပေါင််း ရစရသာနည််းကှိုအထူ်းအရလ်းရပ်းသင ပ်ေါသည်။  

လုပ်ငန််းစဥ် -  

၁။ သင်ကကာ်းရပ်း ဲ ရသာ သင် န််းစာမ ာ်းကှို သင်တန််းဆရာမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းနှင ်အတူတကွ 

မပနလ်ည် ရဆွ်းရန်ွးမ င််းမ ာ်းမပြုံလုပ်ပေါ။ ဤလုပ်ရဆာင ် က်ကှိုနာမည်မ ာ်း၊ ရ ေါင််းစဥ်မ ာ်းနငှ တ်ကွ 

မပသနှိငုရ်န ်တငဆ်က်မပသမှု နည််းမြင ရ်ဆွ်းရန်ွးပေါ။  

၂။ သင်ရှို ်းညွှန််းတမ််းကှို သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု်းရရှှိရအာင်ရဝရပ်းပပီ်း၊ အက ဥ််း   ြုံ်းြတ်ရှုနှိငု်ရန် 

မှိနစ် ၂၀ ရလာက်အအ  ှိနရ်ပ်းပေါ။  

၃။ ပပီ်းလျှင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းကှို အြွဲွေ့ ၃ ကရန ၄ ြွဲ ွေ့အထှိြွဲ ွေ့ရပ်းလှိုက်ပေါ။ အတန််းထဲတွင်သင်ကကာ်း 

ရလ လာ ဲ ရသာ သင် န််းစာ်းမ ာ်းရပေါ်မူတည်ပပီ်း ၎င််းတှို  ၏အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွ သင်တန််းမ ာ်းအ 

တွက်ကှိုယ်ပှိုင်လုပ်ငန််းစဥ်မ ာ်းကှို ြန်တီ်းရမည်မြစ်ပေါသည်။ အြွဲ ွေ့တစ်ြွဲ ွေ့စီတှိုင််းတွင် ရအာက်ပေါ  

အ  က်မ ာ်းကှိုသတ်မှတ်ရမည်မြစ်ပေါသည် -  

● အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပွဲဆှိုငရ်ာရ ေါင််းစဥ်  
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● ရည်မှန််း  က် 

● ပစ်မှတ်ထာ်းရသာပရှိတ်သတ်/လူစု 

● လှုပ်ရဆာငမ်ှုမ ာ်း 

၄. အြွဲွေ့မ ာ်းအာ်းလ ု်း ၎င််းတှို  ၏အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််းမ ာ်းအတွက် ပ ုကကမ််းမ ာ်း ရရ်းဆွဲပပီ်း ပေါက 

၎င််းတှို  အာ်းသင်တန််းအတွက်  လုပ်ငန််းစဥ်မ  ာ ်းကှိုရရ်း ှို င် ်း ပပီ ်း  အာ်းလ ု ်း မမင်သာရအာင်  

သငပု်န််းရပေါ်တွင ်တပ်ဆငထ်ာ်း ှိုင််းပေါ။ (သငတ်န််းနငှ  ်သငရ်ထာက်ကူကှိရှိယာပစစည််းမ ာ်းဆှိုင်ရာ 

ရနာက်ဆက်တွဲမ ာ်း အ န််းတွငသ်ွာ်းရရာက် ကကည ်ရှုနှိငုပ်ေါသည်။)  

၅။ ၎င််းတှို  ၏လှုပ်ရဆာင်မှုအစီအစဥ်မ ာ်းရပေါ်မူတည်၍ အြွဲ ွေ့စီတှိုင််းအာ်းလုပ်ငန််းစဥ်တစ် ု  င််းစီ  

အရပေါ် တာဝန်ရန်တာဝန် ွဲရဝရပ်းပေါ။  ၎င််းတှို  အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်းပဲွမ ာ်းအတွက်လှိုအပ်ရသာ 

ကှိရှိယာပစစည််းမ ာ်းနငှ  ်နည််းလမ််းမ ာ်းကှို လည််းရဆွ်းရန်ွးနှိငုပ်ေါသည်။  

၆။ ပပီ်းလျှင် အြွဲ ွေ့တစ်ြွဲ ွေ့  င််းစီအာ်း၎င််းတှို  ၏ သင်တန််းမ ာ်း/လှုပ်ရဆာင်မှုမ ာ်းအတွက်အသ ု်းမပြုံ  

မည ်ကှိရှိယာမ ာ်း အတွက် မပငဆ်ငရ်နန်ငှ  ်အြွဲွေ့အတွင််းရလ က င န်ှိငုရ်နအ်  ှိနရ်ပ်းပေါ။  

သရ ပ်ဖပဖခငိ်ုး 

 

 ၂ နာရီ 

 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၏အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွစီမ   က်မ ာ်းကှို သရုပ်မပ ှိုင််းရနမ်ြစ်သည်။ ဤသငရ်ှို ်းညွှန််း 

တမ််းကှိုအသ ု်းမပြုံပပီ်း သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းအတွင် လက်ရတွွေ့မ 

လုပ်ရဆာာငမီ်အထှိ အရငဥ်ီ်းဆ ု်းအရတွွေ့အကက ြုံရရှှိထာ်းရနအ်လွန်အရရ်းကကီ်းပေါသည်။ ထှိုသှို  မပြုံလုပ် 

မ င််းသည် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအတွက် တမ ာ်းသင်တန််းရြာ်မ ာ်းမှတ ု  မပန်  က်မ ာ်းနှင ် အကက မပြုံ 

  က်မ ာ်းကှိုရရှှိရနအ်တွက်အရထာက်အကူမြစ်ရစပေါသည်။ 

 

 

ကာ်း  ပ်အရှင၊် မတ်ကာမှငတ် မ ာ်း၊ ရရာငစ် ု၊ တှိပ်၊ စာရွက်မ ာ်း၊ န ရ ကပ်စာရွက်မ ာ်း၊ လက်ပ်ရတာ ပ်၊ 

စပီကာ၊ ပရှိုဂ က်တာ ( ဗီေယီှိုမ ာ်းမပသလှိုလျှင)် စသည်။ 

 

ကှိုဗစ်ရရာဂေါကာလအတွင််း လှုပ်ရဆာင ် က်အမ ာ်းစုသည်အွနလ်ှိုင််းရပေါ်သှို   ရမပာင််းရရွှွေ့လုပ်ရဆာငင် ်

 ဲ ရပေါသည်။ အွန်လှုှိင််းရပေါ်တွင်လှုပ်ရဆာင်မှုမ ာ်းကှို ရမပာင််းလဲပပီ်းစီစဥ်ရဆာင်ရွက်ရမ င််းသည် 

ကျွန်ပ်ုတှို  အာ်းလ ု်းအတွက်အသစ်အဆန််းမြစ်ရစပေါသည်။ ဤသင်ရှို ်းညွှန််းတမ််းမြင ် ကျွန်ပ်ုတှို  သည် 

ကျွန်ပ်ုတှို  ၏သူငယ်  င််းမ ာ်း၊ မှိတ်ြက်အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းနငှ  ်ကွနယ်က်မ ာ်းနငှ အ်တူ မည်သည ်အပှိုင််း 
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ကှိုအွန်လှိုင််းရပေါ်တွင် အတူတကွလှုပ်ရဆာင်မှုမ ာ်းလုပ်ရဆာင်နှိငု်ရရ်းအတွက်စူ်းစမ််းရလ လာသွာ်း 

မည်မြစ်ပေါသည်။  

၅ မှိနစ်စာ ရသွ်းပူရလ က င ် န််း - သင်တန််းသာ်းမ ာ်းထဲမှတစ်ရယာက်ရသာ  သူအာ်းဂှိမ််းကစာ်းြှို  ဦ ်း 

ရဆာငရ်နြ်ှိတ်ရ ေါ်လှိုက်ပေါ။ 

လုပ်ငန််းစဥ် - 

● အြွဲ ွေ့စီတှိုင််းမှ ၎င််းတှို  ၏အလုပ်ရ ုရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တ 

န််း စီမ   က်ကှို  သရုပ်ရြာ်ရန်။  ထှိုသှို  တမ ာ်းအြွဲွေ့  

မှသရုပ်ရြာ်မှု  ရဆာင်ရွက်ရန  ှိန်တွင်  သင်တန််း  

ဆရာမှ  သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  ဂရုတစှိုက်ရလ  

လာရစရနန်ငှ  ်ရသ  ာ်းအာရ ုစူ်းစှိုက် ှိုင််းပေါ။  

● အြွဲ ွေ့ စီတှို င် ်း မှ  သရု ပ် ရြ ာ် မှုတ စ် ု ရဆာင် ရွက်  

ပပီ ်းတှို င် ်းတွ င်  တမ ာ ်းသင်တန် ်းသာ ်းမ  ာ ်းအာ ်း  

အလု ပ်ရဆွ ်း ရနွ ်း ပဲွသင်တန် ်း  ၎င် ်းတှို  ကှိုယ်တှို င်  

ပစ်မှတ်ထာ်း  ရရသာလူထပုရှိသတ်တစ်ရပ် အမြစ်သရဘာထာ်းရစပပီ်းရမ်း ွန််းမ ာ်းရမ်း ှိုင််းပေါ။  

● ထှို  ရနာက် သငတ်န််းဆရာမှတမ ာ်းအြွဲွေ့မ ာ်းကှို သငတ်န််းစီမ   က်မ ာ်းပှိုမှို တှို်းတက်ရကာင််းမွနရ်စ 

ရနအ်တွက် မှတ်  က်မ ာ်းနငှ  ်အကက မပြုံ  က်မ ာ်းရပ်းရနြ်ှိတ်ရ ေါ်လှိုက်ပေါ။  

● ပပီ်းလျှင ်သငတ်န််းသာ်းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းကှိုစက်ဝှိုင််းပ ုစ ထှိုငရ်စပပီ်း ဤလှုပ်ရဆာင ် က် 

မ ာ်းကှိုမပနလ်ည် သ ု်းသပ် ှိုင််းပေါ။ သငတ်န််းဆရာမှ ရအာက်ပေါရမ်း ွန််းမ ာ်းကှိုရမ်းနှိငုပ်ေါသည် -  

○ အလုပ်ရ ုရဆွ်းပွဲသငတ်န််းစီမ   က်အတွက် သငမ်ည်သှို    စာ်းရပေါသနည််း? 

○ မည်သည ်အရာရတွကှိုအကကှိြုံက်ဆ ု်းမြစ်ပေါသနည််း? 

○ မည်သည ်အရာကှို  သင်ရကာင် ်း စွ ာ မပ ြုံလု ပ်နှိုင်သည် ုထင်ရ ပပီ ်း ၊  မည်သည ်အ 

ရာကှိုပှိုမှိုရကာင််းမွနရ်အာင ်ရဆာငရွ်က်မ ငပ်ေါသနည််း? 

● ဤလှုပ်ရဆာင ် က်ကှို “မတှိုငမီှ်” နငှ  ်“ပပီ်းရနာက်” ဆှိုသည ်မမငသ်ာ ရလာက်သည ်ပမာဏရှှိသည ် 

အမှတ်လကခဏာ နစ်ှ ုကှိုြနဆ််ီးလှိုက်ပေါ။ ဤသငတ်န််းကှိုတက်ရရာက်ပပီ်းရနာက် သငတ်န််းသာ်း  

မ ာ်းသည ်မည်သည ်ရနရာ/အဆင သ်ှို  ရရာက်ရနရကကာင််းနငှ  ်ဤသငရ်ှို်းညွှန််းတမ််းကှိုအသ ု်းမပြုံပပီ်း 

 

 

ကျွန်ပ်ုတှို  သည် 

ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်း/WBAB 

မြစ်ပေါသမြင  ်

သင အ်ာ်းတတ်နှိငုသ်ည ်ဘက်မှ ကျွန်ပ်ုတှို   

အကူအညီရပ်းသွာ်းမှာမြစ်ပပီ်း၊ 

 က် ဲရသာကာလတွင ်

အတူတကွသငယ်ူရလ လာသွာ်းမည်မြစ်

ပေါသည်။ 
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၎င််းတှို  ၏ ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းအတွင််း အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပွဲ သငတ်န််းကှိုဦ်းရဆာငရ်နယ် ုကကည်  က် 

မည်မျှရှှိရကကာင််း စသည်ကှိုရမ်းမမန််းရပ်းပေါ။  

● မပနလ်ည်သ ု်းသပ်မှုမပြုံလုပ်ပပီ်း  ှိနတ်ွင ်သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  အတွက် 

အရထာက်အကူမပြုံသည် ု ယူဆရရသာအရာမ ာ်းကှို ဤသငရ်ှို ်းညွှန််းတမ််းထတဲွငထ်ပ်ရလာင််း  

မြည ်စွက်နှိငုပ်ပီ်း သင ရ်တာ်သလှို ရမပာင််းလဲ အသ ု်းမပြုံနှိငုရ်ကကာင််းကှို ရမပာမပပပီ်း လှုပ်ရဆာငမ်ှုကှို 

အဆ ု်းသတ်နှိငုပ်ေါသည်။  

မွန်ိုးလွွဲပ  ငိ်ုးအစီအစဥ် 

သကျောငိ်ုးသောိုးသဟောငိ်ုးမျောိုးဦိုးသဆောငသ်သော ရပ်ရွောစီမ က န်ိုး - 

“သငတ်  ို့ရပ်ရွောအတငွိ်ုး ရှ သညို့်မည်သညို့်အရောသတကွ   

သငတ်  ို့သဖပောငိ်ုးလွဲသအောငလ် ပ်သဆောငခ်ျငပ်ါသနည်ိုး။” 

 

၁ နာရ ီ

အလုပ်ရ ုရဆွ်း ရန်ွးပဲွသင်တန််းပပီ်းလျှင်အြွဲ ွေ့အစည််းမှ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းမြစ်နှိုင်လျှင်ရထာက်ပ  ရကက်း 

မ ာ်းရပ်းမည်ဆှိုလျှင ်အရကာင််းဆ ု်းမြစ်ပေါသည်။ အရသ်းစာ်းရထာက်ပ  မ ာ်းရပ်းမ င််းမြင  ်အြွဲွေ့အစည််းမ ာ်း၏ 

လှုပ်ရှာ်းရဆာငရွ်က်မှုမ ာ်းကှို ဆက်လက်လုပ်ရဆာငန်ှိငုပ်ပီ်း ၎င််း၏ရည်မှန််း  က်မ ာ်းကှိုမြစ်ရမမာက်ရအာင်  

မမငမ်ြစ်ပေါသည်။ ထှို  ရကကာင အ်ရသ်းစာ်း ရထာက်ပ ရကက်းမ ာ်းသည် ရက ာင််းသာ်းရ ာင််းမ ာ်း၏ဦ်းရဆာင်နှိငု ်

မမှုစွမ််းရည်ကှိုတှို်းတက်ရစပပီ်း ၎င််းတှို  ၏ရပ်ရွာအတွင််း ကွနယ်က်မ ာ်းတည်ရဆာက်ရာတွငအ်ရကာင််းဆ ု်း  

နည််းလမ််းမြစ်ပေါသည်။ သငတ်န််းရနာက်ဆ ု်းရန  တွင ်သငတ်နသ်ာ်းမ ာ်းအာ်း သငတ်န််းစီစဥ်သူမှ အရသ်းစာ်း 

ရထာက်ပ  ရကက်းမ ာ်းအရကကာင််းစတငမ်ှိတ်ဆက်ရပ်းပေါ။ ေီ အမပင ်သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

စီမ ကှိန််းအတွက်အဆှိုမပြုံလွှာရရ်းသာ်းပ ုရရ်းသာ်းနည််း၊ စီမ ကှိန််းအရကာငအ်ထည်ရြာ်နည််း၊ ဘတ်ဂ က်/ 

ဘဏ္ဋာရငရွရ်းဆွဲနည််း၊ ရငရွရ်းရကက်းရရ်းစီမ  န  ် ွဲနည််း၊ စီမ ကှိန််းအစီရင်  စာမပြုံလုပ်နည််း၊ စီမ ကှိန််းအကဲ 

မြတ်  င  ် ှိနန်ည််းနငှ  ်ရပ်ရွာလုပ်ငန််းမ ာ်းအတွက်အနာဂတ်တွငလ်က်ရတွွေ့လုပ်ရဆာင ် က်မ ာ်းရဆာင်ရွက်  

ပ ုရဆာငရွ်က်နည််းမ ာ်းကှိုမပသနှိငုပ်ေါသည်။  
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ထှို  အမပင် အရသ်းစာ်းရထာက်ပ  ရကက်းမ ာ်းသည် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအ  င််း  င််းလက်တွဲ ရဆာင်ရွက်မှုကှို 

အာ်းရပ်း လှု ွေ့ရဆာ်ရစပေါသည်။ သငတ်န််းစီစဥ်သူမ ာ်းသည်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ရနထှိုငရ်သာနှိငုင်  

တွ င် ပူ ်းတွဲ စီ မ ကှိ န် ်း မ  ာ ်း  မပ ြုံလု ပ် ရ န်တှိုက်  တွ န် ်းသင ် ပ ေါသ ည် ။  သင်တန် ်းသ ာ ်း မ  ာ ်းသည်  

တ  ှိ ြုံ ွေ့ ရသာကှိစစ မ  ာ ်းတွ င်  အု ပ် စုလှိုက် မပ ြုံလု ပ်ရရသာ  စီမ ကှိ န် ်း မ  ာ ်း မြ စ်သည ် ရရကာတာနှင ်  

သ တတ ြုံ တွ င် ်း တူ ်း ရ ြ ာ် မှု မ  ာ ်း အ ရ ကက ာ င် ်း  ရ ဆွ ်း ရ နွ ်း သ ည ် ရ ပ် ရွ ာ အ တွ င် ်း  

အလုပ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းပဲွသင်တန််းမ ာ်းကှိုစီစဥ်သည ် လုပ်ငန််းရဆာင်ရွက်  င်ပေါလှိမ ်မည်။ စီမ ကှိန််းအတွက် 

အရသ်းစာ ်း  ရထာက်ပ  မှု မ  ာ ်းသည်  က ာ ်း မရရ ်းရ ာ ၊  သဘာဝပတ်ဝန် ်းက  င် နှ င ်  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်း  

တက် ရ ရ ်း လု ပ် င န် ်း မ  ာ ်း နှ င ်  ဆက် စ ပ် ရ န ရ ပ ေါ မ ည် ။  သ င် တ န် ်း သ ာ ်း မ  ာ ်း သ ည်  

ဤက ယ် မပန  ်ရသာရ ေါင် ်း စီ ်းမ  ာ ်းရအာက်တွင်  တမ ာ်း မပဿနာအရကကာင် ်းအရာမ ာ ်းကှိုလည််း  

ရဆာင်ရွက်နှိုင်ပေါသည်။  ဥပမာ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းသည်  “ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း၏  မပဿနာမ ာ်း” 

ကှို ရ ယ ဘု ယ  သ ရ ဘ ာ   မြ င ် ရ မပ ာ ဆှို  ရ ဆွ ်း ရ နွ ်း မှု မ  ာ ်း မပ ြုံ လု ပ် တ တ် ကက ပပီ ်း ၊ 

လူအမ  ာ ်း စုသည် ရ ပ် ရွ ာ အ ြွဲ ွေ့ အ စည် ်း ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်း တှို ်း တက် မှု  အတွက် ပှို မှို သှိ မမ င် န ာ ်း လည် မှု  

ရရှှိ ရစမည ် နည် ်းလမ် ်းမ  ာ ်း ၊  မပဿနာမ  ာ ်း ရ မြရှ င် ်း န ည် ်း နှင ်  အနုတ်လကခရဘာ ရဆာင်ရသာ  

အက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှုမ ာ်း ရလ ာ   နည််းမ ာ်း စသည် တှို  ကှိုမသှိရှှိကကပေါ။ သင်တန််းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတှို  ၏ 

ရပ် ရွ ာမ ကှိ န် ်း မ  ာ ်းအတွက်  ကှိုယ်ပှို င်စှိတ်ကူ ်း  အှို င်ေီယာမ  ာ ်း  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်း ရအာင်လု ပ်ရဆာင်နှိုင်ရန်  

သငတ်န််းဆရာမှဥပမာမ ာ်းရပ်းပပီ်း ကူညီနှိငုပ်ေါသည်။  

ဥပမာ - သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသည် ရအာက်ပေါအရကကာင််းအရာမ ာ်းကှိုအာရ ုစှိုက်လုပ်ရဆာငန်ှိငုပ်ေါသည်  

● သတတ ြုံတွင််းလုပ်ငန််း 

● ဆည/်ရရရလှာငတ်မ  

● ရဂ  ရီ်းသွာ်းရရ်းလုပ်ငန််း 

● မပနလ်ည်ရနရာ  ထာ်းရရ်း 

● ရရထညုစ်ညမ််းမှု 

● ရမမယာသှိမ််းဆည််းမှု 

● ရမမယာမ ာ်းကှိုရမမပ ုရရ်းဆွသဲတ်မှတ်မ င််း 

● အမ ှိြုံ်းသမီ်းမ ာ်းအတွက်ရမမယာအ ွင အ်ရရ်း 
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စမီ က န်ိုးအဆ  ဖပြုလွှောသရိုးသောိုးနညိ်ုး 

 

၁ နာရီ  

ပထမဦ ်းဆ ု ်းအရနမြင ်  သင်တန် ်းဆရာမှ  သင်တန် ်းသာ်းမ  ာ ်းအာ်း စီမ ကှိန် ်းအဆှို မပ ြုံလွှ ာထဲတွင်  

မည်သည ်အရ ာမ  ာ ်း  ပ ေါ ဝင်သင ် ရ ကက ာင် ်းကှို  မှိ န စ်အနည် ်းအ  ှိ န် ရ ပ ်း ပပီ ်း စ ဥ် ်း စ ာ ်း  ှို င် ်း ပ ေါ ။ 

 ို ံ့ထနာက်ထအာက်တွင်ထြာ် မပ ာ်း ထသာအခ က်အလက်ြ ာ်းကို  ပရှို ဂ  က်တာရပေါ်တွင် မပသရပ်း  

၍ရသာ်လည််းရကာင််း၊  ကာ်း  ပ်အရှင်ရပေါ်  တွင်ရရ်း  ၍ရသာ်လည််းရကာင််း  စီမ   က်အဆှို မပြုံလွှာ  

ရယဘုယ ပ ုစ  ကှိုရှင််းမပရပ်းနှိငုပ်ေါသည် -  

၁။ စီမ ကှိန််းအက ဥ််း    ်း (အဆှိုမပြုံလွှာတစ် ုလ ု်းအတွက် မ  ြုံင သု ု်းသပ်  က်အက ဥ််း    ်းရပ်းရန)် 

၂ ။ ရ လ ျှ ာ က် ထ ာ ်း သူ မ  ာ ်း ကှို  ပ ဏ ာ မ စ တ င် မှိ တ် ဆ က် ရ ပ ်း မ င် ်း  

(၎င််းရထာက်ပ  ရကက်းကှိုယ ုကကည်နှိငုရ်ကကာင််း ရှင််းမပရပ်းရန)်  

၃။ မပဿနာဆှိုင်ရာထုတ်မပန်ရကကညာ  က်  (သင ်ရပ်ရွာအြွဲ ွေ့အစည််းထဲတွင်မြစ်ရပေါ်ရနရသာအ 

ရကကာင််းမ င််းရာကှိစစမ ာ်းအရပေါ်တွင် မည်သူကအက ှိြုံ်းအမမတ်  စာ်းရပပီ်း မည်သှို  နည််းမြင ်ရရှှိရန 

ပေါသနည််း။ ထှို  အတွက် အက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှု  စာ်းရသည ် လူဦ်းရရအရရအတွက်၊ တည်ရနရာ 

အတွက်ရမမပ ု၊ မပဿနာကှိုမှတ်တမ််းတငထ်ာ်းရသာ ဓေါတ်ပ ုမ ာ်းစသည်တှို  ကှိုတတ်နှိငုသ်မျှအတှိ 

အက ရြာ်နှိငုရ်ပေါမည်။) 

၄။ စီမ ကှိန််း၏ရည်မှန််း  က်မ ာ်းနှင ် ရလေ်မ ာ်း၊ ဤစီမ ကှိန််းမှမည်သည ်ရလေ်မ ာ်းကှိုရမျှာ် မှန််း  

ထာ်းပေါသနည််း။   

၅။ စီမ ကှိုန််း၏အစီအစဥ် (စီမ ကှိန််းကှို  မှတ်ရဆာငရွ်က်မှုနည််းလမ််းကှိုတဆင ဆ်င န်ငှ  ်မည်သူမ ာ်းက 

လှု ပ် ရှ ာ ်း ရ ဆ ာ င် ရွ က် မှု မ  ာ ်း ကှို  လု ပ် ရဆ ာ င် မ ည် စသ ည်တှို  ကှို  ရှ င် ်း မပ ရ ပ ်း ပ ေါ ။ 

၎ င် ်း လှု ပ် ရှ ာ ်း ရ ဆ ာ င် ရွ က် မှု မ  ာ ်း အ တွ က်  အ   ှိ န် ဇ ယ ာ ်း ပ ေါ ရှှိ ရ န်  

အတွက်ရသ  ာရအာငလ်ုပ်ရဆာငပ်ေါ။) 

၆။ စွမ််းရည် (စီမ ကှိန််းလုပ်ြှို  အတွက် သင ်အြွဲ ွေ့တွင်တမူထူ်းမ ာ်းရသာစွမ််းရည်မ ာ်းရှှိရကကာင််းရှင််း 

မပရပ်းပေါ။) 

၇။ စီမ ကှိန််းစီစစ်အကဲမြတ်မ င််း (စီမ ကှိန််း၏ရည်မှန််း  က်မ ာ်းမပည ်မီှမ င််းရှှိမရှှိ ပပီ်းရနာက်အ  က် 

အလက်မ ာ်းကှို သငမ်ည်ကဲ သှို   စုရဆာင််းမည်ကှိုရှင််းမပပေါ။) 
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၈။ ဘတ်ဂ က်/ရငွစာရင််း (လက်ရတွွေ့က ရသာရငွစာရင််းရှင််းတမ််းမ ာ်းကှိုရရ်းဆွဲပပီ်း စီမ ကှိန််းတည် 

ရှှိရာရနရာသှို  သွာ်း ရရာက်ပပီ်း ကုနက် စရှိတ်မ ာ်းကှိုကှိုယ်တှိုငက်ှိုယ်က စစ်ရဆ်းရန။်) 

၉။ တည်တ  ရသာအက ှိြုံ်းသက်ရရာက်မှုမ ာ်း (သင ်စီမ ကှိန််း၏ရရရှည်တည်တ  မှုအရကကာင််းကှို ရှင််း 

မပရပ်းပေါရန။်) 

သင်တန် ်းဆရာ မှ  သင်တန် ်းသာ ်း မ  ာ ်းအ ာ ်း  ရှို ်း ရှ င် ်း ရသာ စီ မ ကှိ န် ်းအဆှို မပ ြုံလွှ ာ ပ ု စ မ  ာ ်းကှို  

ဥပမာအမြစ်ရှင််းမပရပ်းမှသာ ၎င််းတှို  သည်အဆှိုမပြုံလွှာသရဘာသဘာဝကှိုနာ်းလည်နှိငုမ်ည်မြစ်ပေါသည်။ 

• WBAB/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲွေ့အစည််းမှ APWLD အြွဲွေ့သှို  ရပ်းပှို  ရသာအဆှိုမပြုံလွှာ - 

https://bit.ly/3ceH0dd  

• WBAB/ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲွေ့အစည််းမှ Oxfam အြွဲွေ့သှို  ရပ်းပှို  ရသာအဆှိုမပြုံလွှာ - 

https://bit.ly/3g4DEKR  

ကျွန် ပ်တ  ို့၏က  ယ်ပ  ငအ်ဆ  ဖပြုလွှောမျောိုးက   သရိုးဆွွဲကကရသအောင  ်

 

၄ နာရ ီ

ဤလုပ်ရဆာငမ်ှုသည်သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအတွက်အဆှိုမပြုံလွှာရရ်းသာ်းသည ်ကှိုယ်ရတွွေ့အရတွွေ့အကက ြုံမ ာ်းကှို

ရပ်းစွမ််းနှိုင်မည်မြစ်သည်။  သင်တန််းဆရာသည်  သင်တန််းသာ်းမ ာ်းနှင ် အဆှို မပြုံလွှာရရ်းသာ်းတည်  

ရဆာက်ရာတွင ်တစ်ဦ်း  င််းစီအလှိုက် (သှို  ) အြွဲွေ့လှိုက်ရရ်းဆွဲမည်လာ်းစသည်တှို  ကှို ရဆွ်းရန်ွးနှိငုပ်ေါ သည်။ 

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းထဲတွင် တူညီရသာရပ်ရွာရေသအြွဲ ွေ့အစည််းတွင် ရနထှိုင်ရသာသင်တန််းမ ာ်းရှှိပေါက 

၎င််းတှို  ကှိုအြွဲွေ့တစ် ုတည််းတွငအ်တူတကွလက်တွဲလုပ်ရဆာငြ်ှို  ရရွ်း  ယ်နှိငုပ်ေါသည်။  

အဆှိုမပြုံလွှာရရ်းရာတွင် အ  ှိန်ရပ်းရပပီ်းမလွယ်ကူပေါ။ ဤအပှိုင််းတွင် သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း အ  က် 

အလက်မ ာ်း အမပည ်အစ ုရပ်း ှိုင််းမည ်အစာ်း အဓှိကက ရသာစကာ်းလ ု်းမ ာ်းမြင လ်ှိုရင််းတှိုရှင််းအ  က်မ ာ်း 

မြင သ်ာရပ်းစွမ််းနှိငုရ်န ်အာရ ုစှိုက်လုပ်ရဆာင ်ှိုင််းပေါ။  

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု်း ၎င််းတှို  ၏ အဆှိုမပြုံလွှာမ ာ်းရရ်းဆွဲပပီ်း  ှိန်တွင် သင်တန််းသာ်းတစ်ဦ်း  င််းစီနှင ် 

အြွဲွေ့  ၅  မှ  ၁၀  ြွဲ ွေ့အထှိ  အာ်းလ ု ်းအတူ စု ှို င် ်း ပပီ ်း  ၎င် ်းတှို  ၏အဆှို မပ ြုံလွှ ာမ  ာ ်းကှို  မှတ်  က်မ  ာ ်းနှင ်  

အကက မပြုံ  က်မ ာ်းရရှှိနှိငုရ်နအ်တွက်အတန််းရြာ် မ ာ်းရရှ ွေ့တွင ်မပနလ်ည်မျှရဝ ှိုင််းပေါ။  

https://bit.ly/3ceH0dd
https://bit.ly/3g4DEKR
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ဤအပှို င် ်း ပပီ ်းလ ျှ င်  က ာ ်း မ ရ ရ ်း ရ ာ နှ င ်  သဘာဝပတ် ဝ န် ်းက  င်ဆှို င် ရ ာကှိ စစ မ  ာ ်းအတွက်  

ရထ ာက် ပ  ကူ ညီ ရ ပ ်း ရသ ာ  အလာ ်းအလ ာ ရှှိ သည ်  ေ ေါ န ရှ င် မ  ာ ်း ဆီသှို   သင်တ န် ်း ဆ ရ ာ မှ  

ရထာက်    က်မ ာ်းရပ်းနှိငုပ်ေါသည်။  
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အကွဲဖြတဖ်ခငိ်ုးနငှို့ ်သနောက်ဆက်တွွဲ 

 

မှိနစ် ၃၀  

 

သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း အတွက် အလုပ်ရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််းမ ာ်းအစီအစဥ်ရရ်းဆွဲနှိငုရ်နမ်ြစ်ပေါသည်။ 

သငတ်န််းအတွက် အစီအစဥ်မရရ်းဆွဲမီတွင ်သငတ်န််းဆရာမှ သငက်ကာ်း ဲ ရသာသင ်န််းစာမ ာ်း၏ 

ရ ေါင််းစဥ်မ ာ်းကှို တစ်ရ ေါက် မပနလ်ည်ရန်ွးရပ်းပေါရန။် 

လုပ်ငန််းစဥ် -  

သ င် တ န် ်း အ တွ က် မ  ြုံ င ု သ ု ်း သ ပ်   က် နှ င ်  

တှို်းတက်ရအာငလ်ုပ်ရဆာင်ရမည ်အ  က်မ ာ်းအတွက်ထငမ်မင်   

မ  ာ ်း နှ င ်  အ ရ တွ ်း အ မမ င် မ  ာ ်း ရ ပ ်း ရ န် အ တွ က်  

သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်းစက်ဝှိုင််းပ ုစ ထှိုင် ှိုင််းပေါ။ သင်တန််းဆရာမှ 

န ရ ရပေါ်တွင်  ပှိုစတာမ ာ်းတပ်ဆင်ပပီ ်း  သင်တန််းသာ်းမ ာ်းကှို  

သင်တန််းမှသင်ယူရလ လာ ဲ သည ်အရာမ ာ်း နှင ်ပတ်သက်ပပီ်း 

၎ င် ်း တှို  ၏ အ ရ တွ ်း မ  ာ ်း နှ င ်    စ ာ ်း   က် မ  ာ ကှို  

ပှို စ တ ာ ရ ပ ေါ် တွ င် ရ ရ ်း   နှို င် ရ န်  စ တ စ် က ာ မှ တ် စု  

မ ာ်းထာ်းရပ်းထာ်းပေါရန်။  ဥပမာ  - သင်တန််း ပပီ်းဆ ု ်း  ှိန်တွင်  

သင ်  စာ်း  က်မ ာ်းမည်သှို  ရှှိပ ေါသနည််း? ထှို  အတွက်ပှိုစတာရပေါ်တွင်ရရ်းမှတ်ရန် စှိတ်  စာ်း  က်  

လကခဏာမ ာ်းမြစ်သည ် ရန၊ တှိမ်လွှာမ ာ်း  နငှ  ်မုနတ်ှိုင််းပ ုမ ာ်းကှိုအသ ု်းမပြုံနှိငုပ်ေါသည်။  

ဒ တ ယအကက မ် - အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းနှင ်ပတ်သက်ပပီ်း သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏  အရသ်းစှိတ်  

အ  က်အလက်မ ာ်း ရရှှိနှိငုရ်နအ်တွက် သငတ်န််းဆရာမှ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်းအကဲမြတ်မှုမ ာ်း အဆင ်  

သတ်မှတ်ရပ်းရသာ ရြာင်ပ ုစ မ ာ်းရပ်းသင ်ပေါသည်။၊ ဤလုပ်ရဆာင်  က်ကှို သင်တန််းပပီ်းဆ ု်း  ှိန်တွင် 

Google form နငှ  ်တမ ာ်းပ ုစ မ ာ်းကှို အသ ု်းမပြုံပပီ်းဆက်လက်မပြုံလုပ်နှိငုပ်ေါသည်။  

အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််း ပပီ ်းရနာက်တွင်  သင်တန််းဆရာမှသင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း  သင်တန််း  

တွင်သင်ယူ  ဲ ရသာ  သင် န် ်း စ ာမ  ာ ်းကှို  ၎င် ်းတှို  ၏ကှိုယ် ပှို င်ဘဝမ  ာ ်းထဲတွ င်လည် ်း ရကာင် ်း ၊ 

ရ ပ် ရွ ာ အ ြွဲ ွေ့ အ စ ည် ်း မ  ာ ်း အတွ င် ်း နှ င ်  လူ မှု ရ ရ ်း  လု ပ် င န် ်း မ  ာ ်း အတွက်လည် ်း ရက ာ င် ်း  

မည်မျှအသ ု်း  ထာ်းရကကာင််းကှိုသှိရှှိရန ်ဆက်သွယ်ရမ်းမမန််းနှိငုပ်ေါသည်။  

အလုပ်ရ ုထ ွ်းထန်ွးပွွဲနငှံ့ ်ပတ်သက်၍ 

အ က မပြုခ က် ထပ်း န ်

သငတ်န််း  ာြ ာ်းနငှံ့ ်

သငတ်န််းသာ်းြ ာ်းအတွက် 

အထ ်းကက ်းပါသည်။ ၎င််းကို တိုက်ရိုက် 

သို ံ့ြဟုတ် အြည်ဝှက်မြငံ့ ်

လုပ်ထ ာငန်ိငုသ်ည်။ 
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ဤသငတ်န််းကှိုကကှိြုံက်နှ

စ် သက်ပေါသည်။ 

 

သငတ်န််းပေါအရကကာင််းအ

ရာ 

သည်ရကာင််းမွနမ် င််းမရှှိပေါ၊ 

ပှိုမှိုတှို်းတက်ရကာင််းမွန်

ရအာင ် 

အသစ်အဆန််းမရှှိပေါ (သှို  )  

စှိတ်လှုပ်ရှာ်းစရာမရကာင ်

ပေါ။ 
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သငတ်န်ိုးနငှို့ ်

သငသ်ထောက်ကူက ရ ယောပစစည်ိုးမျောိုး 

ဆ  ငရ်ောသနောက်ဆက်တွွဲမျောိုး 

အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲဆ  ငရ်ောလ ပ်ငန်ိုးစဥ် ဥပမော  

စီမ က န်ိုးအမျ ြုိုးအမည် - …………………...................................................................................................................... 

စီမ က န်ိုးရကစ်ွွဲ - .......................................................................................................................................................... 

အြွွဲွဲ့အစည်ိုး (သ  ို့) အြွွဲွဲ့နောမည် - ................................................................................................................................ 

စီမ က န်ိုးသနောက်ခ အသကကောငိ်ုးရငိ်ုး -  

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

ရည်ရွယခ်ျက ်-  

၁. ....................................................................................................................................................................... 

၂. . ...................................................................................................................................................................... 

၃. ....................................................................................................................................................................... 

သမျှော်မှန်ိုးထောိုးသသောရလဒ ်-  

၁. ....................................................................................................................................................................... 

၂. . ...................................................................................................................................................................... 

၃. ....................................................................................................................................................................... 

ရက်စွွဲ အချ န် သြော်ဖပချက် ပ ို့ပ  ိုးသပိုးသ ူ တည်သနရော မှတခ်ျက် 
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စီစစ်အကွဲဖြတမ်ှုပ  စ သြောင ်ဥပမော 

သင်၏ သရဘာတူညီမှု (သှို  ) သရဘာမတူညီမှုအတှိုင််းအတာကှိုရြာ်မပရန်အတွက်ရမှတ် ၄ မှတ်အထှိရ 

မှ တ် အဆ င ် တှို င် ်း တ ာ  ရသ ာ နည် ်း လ မ် ်း ကှို အ သ ု ်း မပ ြုံ ပပီ ်း  ရ အ ာက် ပ ေါ ရ ပ ်း ထ ာ ်း ရ သ ာ  

ထတု်မပန ် က်ထတဲွငရ်ှှိရသာ အရကကာင််းအရာမ ာ်းကှို အဆင သ်တ်မှတ်ရပ်းပေါရန။်  

၄ = လ ု်းဝသရဘာတူပေါသည် ၃ = သရဘာတူပေါသည်  ၂ = သရဘာမတူပေါ           ၁ = လ ု်းဝသရဘာမတူပေါ 

      

စဥ် သခါငိ်ုးစဥ ်

လ  ိုးဝသသဘောတပူါသည်                                                  လ  ိုးဝသသဘောမတပူါ 

လ  ိုးဝသသဘော 

တပူါသည် 

(4) 

သသဘောတ ူ

ပါသည် 

(3) 

သသဘောမတပူါ 

(2) 

လ  ိုးဝသသဘော 

မတပူါ (1) 

၁. ဤပရှိုဂရမ်၏ ရည်ရွယ်  ကက်ှို 

ရှင််းလင််းစွာ သတ်မှတ်ထာ်းပေါသည်။  

    

၂ ရြာ်မပ ဲ ရသာရ ေါင််းစဥ်မ ာ်းသည် သင  ်

အတကွ် သင ရ်လ ာ်ပေါသည်။ 

    

၃ ပေါရှှိသည ်အရကကာင််းအရာသည် အစီ 

အစဥ် တက ရှှိပပီ်း နာ်းလည်သရဘာ 

ရပေါကရ်န ်လွယ်ပေါသည်။ 

    

၄ ပရှိုဂရမ်နငှ  ်ပတ်သက်ရသာအရတွွေ့ 

အကက ြုံသည် သင လ်ုပ်ငန််း အတကွ် 

အရထာက်အကူ မပြုံနှိငုပ်ေါလှိမ ်မည်။ 

    

၅ ပရှိုဂရမ်၏ရည်ရွယ်  က်မပည ်မီှ ဲ ပေါ 

သည်။  

    

၆ ပရှိုဂရမ်ကကာမမင  ် ှိန ်     
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၂) ပှို၍တှိက ရသာအ  က်အလက်မ ာ်းရပ်းပေါရန၊်  

၁. ဤအလုပ်ရ ုရဆွ်း ရန်ွးပဲွသငတ်န််းကှိုရလျှာက်ြှို  အတွက် မည်သည ်အရာကသင က်ှိုဆွဲရဆာင်ပေါသနည််း? 

(အတှိအက ရြာ်မပ ရပ်းပေါရန)် 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

၂. ဤအလုပ်ရ ုသငတ်န််းမှ သငဘ်ာရတွသငယ်ူရရှှိ ဲ ပေါသနည််း? (အတှိအက ရြာ်မပ ရပ်းပေါရန)် 

(သငတ်န််းမှိတ်ဆက်မ င််းအပှိုင််း -ပဏာမကကှိြုံဆှိုမ င််းနငှ  ်သငရ်ရာက် ဲ ြူ်းရသာရနရာကှိုရမပာမပမ င််းစသည်) 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

သငယ်ူရလ လာနှိငုသ်ည ်ပတ်ဝန််းက င၊် ရမမယာအ ွင အ်ရရ်းနငှ  ်က ာ်းမရရ်းရာ 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

သုရသတနမပြုံလုပ်ပပီ်းရလ လာမ င််း 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

ကွင််းဆင််းရလ လာမ င််း 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

သုရတသနနငှ  ်တငဆ်ငမ် င််း 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

၃. သင်၏ပေါဝင်လုပ်ရဆာင်မှုက ဘာရတွမြစ်ပေါသနည််း? သင ်သရဘာထာ်းတွင်ရမပာင််းလဲမှုမ ာ်းမြစ်ရပေါ်  

ပေါသလာ်း (သှို  ) အဓှိကက ရသာအရကကာင််းကှိစစရပ်မ ာ်းနငှ ပ်တ်သက်ပပီ်း စဥ််းစာ်းရတွ်းရ ေါ် ပ ုရမပာင််းလဲသွာ်း 

ပေါသလာ်း? 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

၄. ဤအလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသင်တန််းမှ သင်ဘာရတွသင်ယူရလ လာ ဲ ရပေါသနည််း။ ပပီ်းလျှင် သင ်ကှိုယ်တွင် 

မည်သှို  ရသာ ရမပာင််းလဲမှုမ ာ်းကှိုရတွွေ့ ရှှိရပေါသနည််း။ (အရသ်းစှိတ်ရြာ်မပရပ်းပေါရန)် 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

၇  အစာ်းအရသာက်နငှ  ်

ရနရာထှိုင ်င််းမ ာ်းသည် အဆငရ်မပပပီ်း 

သက်ရတာင  ်သက်သာရှှိပေါသည်။  

    

၈ ယှက်န ွှယ်ြွဲွေ့ထာ်းစည််းမမ ာ်းအြွဲွေ့၏ 

အလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသငတ်န််းသည် 

သငန်ငှ  ်သင၏် ရပ်ရွာအြွဲွေ့အစည််းအ 

တကွ် ရယဘ ုယ အာ်းမြင  ်အရထာက် 

အကူ မပြုံရပ်း နှိငုပ်ေါသည်။  
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၅ . အလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််း  သင်ဘာကှို ကကှိြုံက်နှစ်သစ်ဆ ု်း မြစ်ပေါသနည််း။  ဘာရကကာင ်ပေါနည််း။ 

(အရသ်းစှိတ်ရှင််းမပရန)် 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

၆. ဤအလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသင်တန််းတွင်ရလ လာသင်ယူ ဲ ရသာအသှိပညာဗ ုသုတမ ာ်းကှို သင ်ရနထှိုင် 

ရသာရပ်ရွာအတွင််း၊ သင ်အြွဲ ွေ့အစည််းအတွင််း၊ တမ ာ်းတှို  တွင်သင်မည်သှို  မည်ပ ုအသ ု်းမပြုံနှိုင်မည်နည််း။ 

(အရသ်းစှိတ်ရြာ်မပရန)် 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

၇. အနာဂတ်တွင် မည်သှို  ရသာအလုပ်ရ ုရဆွ်းရန်ွးပဲွသင်တန််း (ကျွမ််းက င်မှု/အသှိပညာဗ ုသုတဆှိုင်ရာ) 

မ ာ်း သငရ်ှှိရစ  ငပ်ေါသနည််း။ (အရသ်းစှိတ်ရြာ်မပရန)် 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

၈. တမ ာ်းရသာမှတ်  က်မ ာ်းရပ်းရန် (သှို  ) သင်အထက်တွင်ရြာ်မပ ဲ ရသာတ ု  မပန်မှုမ ာ်းကှို ေရီနရာတွင်  ဲွေ့ 

ကာ်းပပီ်းရရ်းသာ်းနှိငုပ်ေါသည်။  

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………… 

အလ ပ်ရ  သဆိွုးသနိွုးပွွဲစီစဥ်ဖပြုလ ပ်ရန် ဥပမောဆ  ငရ်ောြ  ငတ်ွွဲမျောိုး  

လ ပ်ငန်ိုးစဥ်ပ  စ မျောိုး - 

• https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-

NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing 

လ ပ်ငန်ိုးစဥ်မျောိုးနငှို့ ်ပ ို့ပ  ိုးသဆောငရွ်ကသ်ပိုးသမူျိုး -  

● https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-

mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing 

● https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-

mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/edit 

https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscB%1fVyZA9Sw7_K/edit
https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscB%1fVyZA9Sw7_K/edit
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မူဝါဒချမှတဖ်ခငိ်ုးဆ  င ်(Advocacy) ချမှတဖ်ခငိ်ုးလ ပ်ငန်ိုးစဥ်မျောိုးဆ  ငရ်ော သငတ်န်ိုး 

• https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-

xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing  

စီစစ်အကွဲဖြတဖ်ခငိ်ုးအတငွပ်  စ သြောင ် 

• https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-

L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?us

p=sharing 

အစီရငခ် စောတငဖ်ခငိ်ုး -  

• https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoa

WFWpTk/edit?usp=sharing 

ပ   ၃.၃ က  အဖပညို့်အစ  သဒါငလ် ပ်လ ပ်ရန် -  

● https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-

womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 

● https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Lesson-

Plan_Graphic1.jpg 

ပ   ၃.၂ တငွပ်ါရှ သသောရပ်ရွောွေးဒဒသရငိ်ုးဖမစ်ထ န်ိုးချြုပ်မှုဆ  ငရ်ောဇယောိုးကကွက်  သဒါငိ်ုးလ ပ်လ ပ်ရန် -  

• https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view 

ပဋ ပကခဆ  ငရ်ောအက  ငိ်ုးအခကမ်ျောိုးအသကကောငိ်ုးက  ပ  မ  သလို့လောန  ငရ်န် -  

• https://jayneseminaredocherty.files.wordpress.com/2014/03/conflicttreesample.gif 

(ဤလှုပ်ရဆာင်  က်သည် သင်ရှို ်းညွှန််းတမ််း၏ စာမ က်နာှ ၁၉ တွင်ရှှိရသာ “ပဋှိပကခအကှိုင််းအ က်မ ာ်း” 

အရကကာင််းလုပ်ရဆာငရ်ာတွင ်အသ ု်းဝငပ်ေါသည်။)  

https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWpTk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWpTk/edit?usp=sharing
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrat%1fing-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identi%1fties
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrat%1fing-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identi%1fties
https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Les%1fson-Plan_Graphic1.jpg
https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Les%1fson-Plan_Graphic1.jpg
https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view
https://jayneseminaredocherty.files.wordpress.com/2014/03/conflicttreesample.gif
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ကြ္ာ ဆည်ြ ာ်းဆှိိုငရ်ာခကာြ်ရှင ်(WCD) 

WCD အြွွဲွဲ့၏သထောက်ခ ချက်မျောိုး ဘောသတဖွြစ်ပါသနည်ိုး? 

ကက ်းြာ်းထသာထ ကာတာြ ာ်းအထပေါ်  န ံ့်က င်ြှုြ ာ်း ကက ်း ွာ်းလာမခင််းထ ကာငံ့် WCD ကို ကြဘာံ့ဘဏ်နှငံ့် 

IUCN တို ံ့က ၁၉၉၈ ခုနစ်ှတွင ်တည်ထ ာငခ်ွဲံ့သည်။ 

• ထ ကာတာကက ်းြ ာ်း၏ ြွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှု ိထ ာက်ြှုကို မပနလ်ည်သ ု်းသပ်ငပ ်း ထ အ င််းအမြစ်နငှံ့ ်

စွြ််းအငြ်ွ ွံ့ ငြိြု်းတို်းတက်ြှုအတွက် အမခာ်းထ ွ်းခ ယ်စ ာြ ာ်းကို အကွဲမြတ်ပါ။ နငှံ့ ်

• စ နှုန််းမပြုံထာ်းသည ် စီမ   က်ရရ်းဆွဲမ င််း၊ ေီဇှိုင််းပ ုစ ၊ သ ု်းသပ်ဆန််းစစ်  က်၊ တည်ရဆာက်ရရ်း၊ 

လု ပ် င န် ်း လ ည် ပ တ် ရ ရ ်း ၊  ရ စ ာ င ် ကက ည ် ရ လ လ ာ ရ ရ ်း နှ င ်  ြ  က်  

သှိမ််းရရ်းစသည ်ကှိစစရပ်မ ာ်းကှိုတှို်းတက်ရအာငရ်ဆာငရွ်က်မ င််း။ 

ရကာ်မရှင်အြွဲွေ့ ၁၂ ြွဲ ွေ့တွင် မတူညီရသာရနာက်  မ ာ်းရှှိကကပပီ်း ရရကာတာနငှ ်ပတ်သက်ပပီ်းက ယ်မပန  ်ရသာ 

အက ှိ ြုံ ်း   စာ ်း   ွင ်မ  ာ ်းအတွက်  ကှိုယ်စာ ်း မပ ြုံ ကကပေါသည် ။  ၎င် ်းတှို  မှ ာ  အစှို ်း ရအြွဲ ွေ့အစည် ်းမ  ာ ်း ၊ 

အစှို ်း မ ုတ် ရသ ာ  အြွဲ ွေ့ အ စည် ်း မ  ာ ်း  (NGO)၊  ရရကာတာ  လည် ပတ် ရ မ ာ င် ်း နှ င်သူ မ  ာ ်း ၊ 

အရမ   လူတန််းစာ်းမ ာ်း၏  လှုပ်ရှာ်းမှု၊ ရကာ်ပှို်းရရ်းရှင််းကကီ်းမ ာ်းနှင ် ပညာရရ်း အသှိုင််းအဝှိုင််းမ ာ်း၊ 

စက်မှုလု ပ်ငန် ်းအြွဲ ွေ့အစည် ်းမ  ာ ်း နှင ်  အတှို င်ပင်   အု ပ် စုမ  ာ ်း စသည်တှို  ပ ေါ ဝင်ပ ေါသည်။  WCD 

အ ြွဲ ွေ့ သ ည် က  ယ် မပ န  ် ရ သ ာ  လူ ထု ၏ ရ ဆွ ်း ရ နွ ်း တှို င် ပ င် မှု မ  ာ ်း နှ င ်  

အဆှိုမပြုံတငမ်ပမှုမ ာ်းအရပေါ် မီှ ှိုအာ်းထာ်းရပေါသည်။ ရကာ်မရှငအ်ြွဲ ွေ့၏ ရနာက်ဆ ု်း အဆင အ်စီရင ် စာ၊ ရရ 

ကာတာနငှ  ်ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်မှု - ဆ ု်းမြတ်  က်  ရနအ်တွက်မူရဘာငအ်သစ်။  

WCD  ွဲ ံ့ အ က မပြုခ က်ထတွက ဘာထတွလွဲ။ 

ရရကာတာမ ာ်းမှ ရလေ်ရကာင််းမ ာ်းနှင ် ရရရင််းမမစ်မ ာ်းတှို်းတက်ရရ်းစီမ ကှိန််းမ ာ်းကှို  WCD အြွဲ ွေ့ မှ 

  ဥ််းကပ်နည််းအသစ်မြင  ်အဓှိကက ရသာ တန််းြှို်း ၅  ုမြင  ်အရလ်းရပ်းလုပ်ရဆာငထ်ာ်းပေါသည် -  

● လူမှုရရ်းအရစာနာရထာက်ထာ်းမှုမ ာ်း 

● ထှိရရာက်မှု 

● ပူ်းရပေါင််းပေါဝငရ်သာဆ ု်းမြတ်  က်  မှု 

● ရရရှည်တည်တ  မှု 

● တာဝနယ်ူမှုတာဝန ် မှု 



 

   

                  

 

 

141 
 

ပေါဝင်သူမ ာ်းအာ်းလ ု ်း၏  အ ွင ်အရရ်းမ ာ်းကှိုအသှိအမှတ်မပြုံမ င််း ၊  အနတရာယ်အတွက်စွန  ်စာ်းမှုကှို  

  င ်  ှိန်မ င််းမ ာ်းကှို အရမ   ပပီ်း WCD အြွဲ ွေ့အစည််းမှရရရင််းမမစ်နှင ် စွမ််းအင်အရင််းအမမစ်စီမ ကှိန််းမ ာ်း 

အတွက်ဆ ု်းမြတ်  က်  ရရ်းတွင် ပှိုမှိုရကာင််းမွနရ်သာ မူရဘာငသ်စ်ကှိုရပ်းထာ်းပေါသည်။ စီမ ကှိန််းရကကာင ် 

ဆှိုရွာ်းစွာထှိ ှိုက်  ရရသာသူမ ာ်းသည် စီမ   က်ရရ်းဆွဲမ င််းနငှ  ်ဆ ု်းမြတ်  က်  မ င််း ကှိစစရပ်မ ာ်းတွငပ်ေါဝင် 

ရစသင ်ပပီ်း စီမ ကှိန််းမှရရှှိရသာ  စာ်း ွင ်မ ာ်းကှိုလည််းမျှရဝရပ်းသင ်ပေါသည်။ ရကာ်မတီအြွဲ ွေ့၏ ရထာက်   

လုပ် ရဆာငအ်ရာမ ာ်းကှို ရအာက်တွငရ်ြာ်မပထာ်းပေါသည် -  

● ထှိ ှိုက်  စာ်းရရသာလူထတုှို  ၏ “လက်ရတွွေ့ မပနှိငုရ်သာလက်  နှိငုမ်ှု” နငှ  ်ရေသ  တှိုင််းရင််းသာ်း 

မ ာ်းနငှ  ်မ ှိြုံ်းနယွ်စုမ ာ်းအာ်းလွတ်လပ်ပပီ်းကကှိြုံတငသ်ရဘာတူညီ  က်မ ာ်းမရတာင််းဘဲ မည်သည ်  

ရရကာတာမ ာ်းမတည်ရဆာက်နှိငုပ်ေါ။  

● စီမ ကှိန််းမ ာ်းမရဆာငရွ်က် ငတ်ွင ်လူထ၏ုပပီ်းမပည ်စ ုရသာရရရင််းမမစ်နငှ  ်စွမ််းအငအ်ရင််းအမမစ် 

လှိုအပ်  က်မ လှိုအတွက် အာ်းလ ု်းပေါဝငန်ှိငုရ်သာဆန််းစစ်မှုကှို ပှိုမှိုတှို်းတက်ရအာငလ်ုပ်ရဆာင ်

သင ပ်ေါသည်။  

● စီမ ကှိန််းအသစ်မ ာ်းမတည်ရဆာက် ငတ်ွင ်ရှှိပပီ်းသာ်းရရရင််းမမစ်နငှ  ်စွမ််းအငစ်နစ်မ ာ်းအက ှိြုံ်းမြစ် 

ထနွ််းမှုကှိုမမြှင တ်ငအ်သ ု်းမပြုံရနဥ်ီ်းစာ်းရပ်းလုပ်ရဆာငသ်င ပ်ေါသည်။  

● ရှှိနငှ ပ်ပီ်းသာ်းမြစ်ရသာ ရရကာတာ၏ကှိစစရပ်မ ာ်းမြစ်သည ် လ ုမ  ြုံမှုနငှ  ်စီမ ကှိန််းြ က်သှိမ််းမှုကှိစစ 

ရပ်မ ာ်းအတွက် လူထအုာ်းလ ု်းပေါဝငသ်ည ် ရ ြနရ်  ေါဆန််းစစ်အကဲမြတ်မှုမ ာ်းမပြုံလုပ်ရပ်းသင ပ်ေါ 

သည်။  

● ရှှိပပီ်းသာ်းရရကာတာရကကာင  ်ထှိ ှိုက်  စာ်းရရသာလူထုမ ာ်းကှို ရလ ာ်ရကက်းမ ာ်းမပနရ်ပ်းမ င််း (သှို  ) 

လှိုရနရသာ 

ရလ ာ်ရကက်းရငမွ ာ်းထပ်ရပ်းမ င််းနငှ ပ် က်စီ်းရနရသာရဂ စနစ်ကှိုမပနလ်ည်ထှိန််းသှိမ််းမ င််းတှို  ကှို

လုပ်ရဆာငသ်ည ်ယနတရာ်း မ ာ်းြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းရအာငတ်ည်ရဆာက်ထာ်းသင ပ်ေါသည်။  

WCDသည်မည်သညို့်အတကွ်သကကောငို့အ်သရိုးကကိီုးပါ သနည်ိုး? 

WCD သည်ပထမဦ်းဆ ု်းကမဘာလ ု်းဆှိုင်ရာ ရရကာတာဆန််းစစ်သည ်အစီရင်    က်ကှိုမပင်ဆင် ဲ ပေါ  သည်။ 

၎င် ်းလု ပ် င န် ်း စ ဥ်သည်  ပွ င ်လင် ်း မမ င်သ ာ မှု ရှှိ ပပီ ်း  လူထုအာ ်းလ ု ်း ပ ေါ ဝ င် ရဆာ င် ရွက် နှို င်သည ်  

လုပ်ငန််းစဥ်တစ် ုမြစ်သကဲ သှို  ၊ က ယ်မပန  ်ရသာ သုရတသနလုပ်ငန််းမ ာ်းလည််းလုပ်ရဆာင်ထာ်း ပေါသည်။ 

ကကီ ်း မ ာ ်း ရသာ  ရရကာတာ  စီ မ ကှိ န် ်း မှ ရ ရှှိ ရသာ    စ ာ ်း  ွ င ်သ ည် စီ ်း ပွ ာ ်း ရ ရ ်း ၊  လူမှု ရ ရ ်း နှ င ်  

သဘာဝပတ်ဝန််းက င်မ ာ်းကှို ရင််းပပီ်းကုန်က ရမှုက ပှိုမှိုပမာဏကကီ်းမာ်းပပီ်း တမ ာ်း ရရွ်း  ယ်စရာမ ာ်း  

မြစ်သည ် ရရရင််းမမစ်နှင ် စွမ််းအင်အရင််းအမမစ်မ ာ်းလည််း ရရှှိနှိုင်ပပီ်း၊ အလာ်းအလာရှှိရ ုသာမက စမ််း 
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ရဆာင် ရွက် မ င် ်းလည် ်းမ မပ ြုံရရသ်းရပ။  WCD အြွဲ ွေ့အစည် ်းသည်  စွ မ် ်းအင်နှင ်  ရရရင် ်း မမ စ် စီမ  

ကှိန််းမ ာ်းအတွက်  သာမက  တမ ာ်းဆက်စပ်သည ်ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ်းရရ်းဆှိုင်ရာ  စီမ   က်မ ာ်းအတွက်ကှိုလည််း  

ရထာက်    က်  က်မ ာ်း အတွဲလှိုက် က ယ်က ယ်မပန  မ်ပန  ရ်ပ်းထာ်းပေါသည်။  

နှိငုင် တကာရထာက်    က်မ ာ်း က ယ်က ယ်မပန  မ်ပန  ရ်ထာက်    က်မ ာ်းရရှှိထာ်းသည ် ရကာ်မီမတီ မြစ်သည ် 

အရလ ာက်  WCD ၏ရှ ာရြွ ရတွ ွေ့ ရှှိ   က်မ  ာ ်း နှင ်  ရထာက်    က်မ  ာ ်းသည်  ကမဘ ာတစ် ဝှ မ် ်း  

ရရကာတာကှိစစမ ာ်း ရဆွ်းရနွ်းမငင််း  ုရာတွင် ကကီ်းမာ်းသည ် ကသဇာသက်ရရာက်မှုရှှိနှိုင်ပေါသည်။ WCD 

ရကာ်မတီမှ  ထုတ်ရြာ်ရမပာဆှိုရသာ  အရာမ ာ်းသည်  အရရ်းပေါအ ရာရရာက်ရသာ  ပုဂ္ှိ ြုံလ်မ ာ်း  ၏ 

ထုတ်ရြ ာ်ရ မပာဆှို   က်မ  ာ ်း နှင ်  နှုှိင် ်းယှဥ် ပပီ ်း  တူညီ စွ ာအရရ်းပ ေါပ ေါသည် ။  ကမဘ ာ ဘဏ် မှ  WCD 

မှရထာက်ပ  လ ေေါန််းထာ်းပေါသည်။ ရကာ်မတီဝငထ်တဲွင ်နှိငုင် စ ု အငဂ် ငန်ယီာလုပ်ငန််း အုပ်စု AAB ကုမပဏ၏ီ 

အမ ရဆ ာ င်အ ရ ာ ရှှိ   ြုံ ပ် နှ င ်  International Commission on Large Dams (ICOLD) အြွဲွေ့ ၏ 

ဥကက ဌရ ာင် ်း ၊  ကမဘ ာလ ု ်းဆှို င် ရ ာရရကာတာလု ပ် ငန် ်းကှို ဦ ်း ရဆာင်သည ်  ကျွ မ် ်းက  င်ပညာ  

ရှငမ် ာ်းလည််းပေါဝငထ်ာ်းပေါသည်။ အြွဲွေ့အစည််း၏ အစီရင ် စာကှိုလည််း ပေါဝငထ်ာ်းရသာရကာ်မ ရှငန်ာမ ာ်းမှ 

တညီတညွတ်တည််းရထာက် ရထာ်းကကပေါသည်။  

အစီရငခ် က   မည်သ  ို့အသ  ိုးဖပြုမည်နည်ိုး? 

NGO အြွဲ ွေ့ အ စည် ်း မ  ာ ်း နှ င ်  လူ ထု လှု ပ် ရှ ာ ်း မှု မ  ာ ်း မှ  ထှိ  ှို က် ပ  က် စီ ်း မှု မြ စ် ရ စ ရ သ ာ  

ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်မှု စီမ ကှိန််းမ ာ်းကှို  ရပ်ဆှိုင််းရအာင်  ရဆာင်ရွက် မ င််း  (သှို  ) မပြုံ မပင်ရ မပာင််းလဲ မ င််း ၊ 

တမ ာ ်းရ ရွ ်း  ယ်စရာနည် ်းလမ် ်းမ  ာ ်းကှို မမြှ င ်တင် မ င် ်း ၊  ြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းတှို ်းတက်ရရ ်းလု ပ်ငန် ်း မ  ာ ်းကှို  

တာဝန်ယူမှုတာဝန်  မှုပှိုမှိုအာ်းရကာင််းလာရစရရ်းနှင ်  လုပ်ရဆာင်  က်မ  ာ ်း  တှို ်းတက်ရကာင််း  

မွန်လာရစရရ်း၊ ြွ ွေ့ ပြှိြုံ်းတှို်းတက်ရရ်းစီမ   က်မ ာ်းအတွက်ဆ ု်းမြတ်  က်  မည ်ပ ုစ သစ်မ ာ်းရ  ရှှိနှိုင်ရန် 

အတွက်တှိုက်တွန် ်းရပ်း မ င် ်းစသည ်လု ပ်ငန် ်းမ  ာ ်းတွင်  ဤအစီရင်  စာကှိုအသ ု ်း မပ ြုံနှိုင်ပ ေါ  သည်။ 

အရငစီ်ရင ် စာကှို အသ ု်းမပြုံနှိငုမ်ည ် တမ ာ်းရသာနည််းလမ််းမ ာ်းကှို ရအာက်တွငရ်ြာ်မပ ရပ်းထာ်းပေါသည် -  

● WCD အြွဲ ွေ့၏  ရှ ာရြွ ရတွ ွေ့ ရှှိ မှု မ  ာ ်း နှင ်  ရထာက်    က်မ  ာ ်းကှို  ထှိ ှိုက်   စ ာ ်းရရသာ  

လူထုအြွဲ ွေ့အစည် ်း ၊  တမ ာ ်း  NGO အြွဲ ွေ့အစည် ်း မ  ာ ်း နှင ်  အမ  ာ ်း မပ ည်သူလူထုတှို  ကှို  

မပနလ်ည်ပညာရပ်းရဝမျှမှုမ ာ်းမပြုံလုပ်ရပ်းပေါ။ အစီရင ် အရကကာင််းကှိုရဆွ်းရန်ွးရနအ်တွက် NGO 

အြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း၊ ထှိ ှိုက်  စာ်းရ ရသာလူထုအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း၊ ပညာရရ်းအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း၊  

ရက ာင် ်းသာ ်းမ  ာ ်း နှင ်  အစှို ်း ရ  ကှိုယ်စ ာ ်း မပ ြုံအြွဲ ွေ့အစည် ်းမ  ာ ်းအတွက်ရေသအဆင ် ၊ 

မပည်နယ်အဆင ်နှင ် နှိုင်င အဆင ်ဆှိုင် ရာအလုပ်ရ ု ရဆွ်းရနွ်း ပဲွသင်တန််းမ ာ်းကှိုက င််းပရဆာ  

ငရွ်က်ရပ်းပေါ။  
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● တငမ်ပလာရသာစီမ ကှိန််းပရရ်းဂ က်မ ာ်းသည် WCD ၏ ရထာက်    က်မ ာ်းကှိုလှိုက်နာ ရှှိမရှှိနငှ ် 

အစှို ်းရအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်းနှင ် မတည်ရထာက်ပ  သူမ ာ်းထ သှို  ရရာက်ရှှိ မ င််းရှှိမရှှိသှိ ရှှိနှိုင်ရန် 

ဆန််းစစ်ရလ လာ  က် မ ာ်းကှိုမပငဆ်ငထ်ာ်းပေါ။  

● နှိုင်င ရတာ်၏  ဥပရေမပဌာန််း  က်နှင ် ရပေါ်လစီမ ာ်းထဲတွင် WCD ၏ ရထာက်    က်မ ာ်းပေါ   

ဝင်ထည ်သွင််းနှိုင်ရအာင် ရဆာ်ကသရထာက်  မှုမ ာ်းမပြုံလုပ်ပပီ်း၊ အစှို်းရအြွဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း ဘက်မှ 

၎င် ်း ရထာက်     က် မ  ာ ်းကှို  တရာ ်း ဝင် ရထာက်   အ ာ ်း ရပ ်း မှု မပ ြုံလ ာရစရ န်  သူတှို   

အာ်းြှိအာ်းရပ်းရပေါမည်။  

● WCD ၏ရထာက်    က်မ ာ်းကှို  ကမဘာ ဘဏ်၊  ရေသဆှိုင်ရာြွ ွေ့ ပြှိ ြုံ ်းရရ်းဘဏ်မ ာ်း ၊  export 

ဆှိုငရ်ာရ  ်းရငကွှိုယ်စာလှယ်မ ာ်းနငှ န်စ်ှဘက်သရဘာတူညီမှုဇာစ်မမစ်ကှိုရထာက်ပ  မှုရပ်းရသာကှို

ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းအာ်း လှိုက်နာရစရနတ်ှိုက်တွန််းရဆာ်ကသပေါ။ 

● WCD ၏ရထာက်  မှုမ ာ်းအသ ု်း  ပပီ်း ရှှိပပီ်းသာ်းရရကာတာမ ာ်းရကကာင ် ထှိ ှိုက်  စာ်း ရရသာ 

လူထအုြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းအတွက် ရလ ာ်ရကက်းရငမွ ာ်းရရှှိရန ်ရဆာ်ကသပေါ။  

● ရရရပ်းရဝမှု ၊  စွမ််းအင်နှင ် ရရကကှိ်းရရလျှ မှုအတွက်  ရရကာတာမ ုတ်သည ်  တမ ာ်းရရွ်း  

  ယ်စရာနည််းလမ််းမ ာ်းကှိုရြာ်ထုတ်ပပီ်း  မမြှင ်တင်ရဆာင်ရွက်နှိုင်ရန်အတွက်  ရပ်ရွာအြွဲွေ့  

အစည််းကှိုအရမ   သည ်လုပ်ငန််းစဥ်မ ာ်းကှိုစီစဥ်ရဆာငရွ်က်ပေါ။  

ရအာက်တွငရ်ပ်းထာ်းရသာဗီေယီှိုြှိုငမ် ာ်းမှ ပေါဝငသ်ူသငတ်န််းမ ာ်းအတွက် ကကီ်းမာ်းရသာရရကာတာမ ာ်း၏ 

ရနာက်ဆက်တွဲ အက ှိြုံ်းဆက်မ ာ်းအရကကာင််းကှိုရလ လာနှိငုပ်ေါသည်။  

မွဲသခါငဖ်မစ်က   သရကောတောမျောိုး 

ကသတဖ်ြတသ်နပါသလောိုး? 

ရင််းမမစ် - DW News YouTube channel 

https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0

Fg 

မွဲသခါငဖ်မစ်သပေါ်တငွရှ် သသော သရကောတောမျောိုးသည် 

ဆ  ိုးရွောိုးသသော အကျ ြုိုးဆက်မျောိုးဖြစသ်ပေါ်သစပါသည်။ 

ရင််းမမစ် - Joureyman Pictures Youtube channel 

https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBin

tc 

• ရနာက်ထပ်အရသ်းစှိတ်အ  က်အလက်မ ာ်းသှိရှှိလှိုပေါက WCD ၏ဝက်ဘဆ်ှိုေက်ှိုဝငက်ကည ်ပေါရန ်- www.dams.org  

• မဲရ ေါငမ်မစ်နငှ  ်သ လွငမ်မစ်ဆှိုငရ်ာအ  က်အလက်စာရင််းဇယာ်းမ ာ်းအရကကာင််းကှို အဂဂလှိပ်ဘာသာနငှ  ်ရေသ   

ဘာသာစကာ်းမ ာ်း ရရ်းထာ်းရသာနှိငုင် တကာ မမစ်ရ  ာင််းမ ာ်းအရကကာင််းကှို ဤဝက်ဘဆ်ှိုေတ်ွင ်ကကည ်ရှုနှိငုပ်ေါသည် -

https://www.internationalrivers.org/resources/factsheets/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0Fg
https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0Fg
https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBintc
https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBintc
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/www.dams.org
https://www.internationalrivers.org/resources/factsheets/
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