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မိတိ််ဆက်် က်

မိာတ်ိဆက်ာ

ဤလိုများ်�ညွှနှ့််သည်် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် အုဓိ�ု��ကြောသာ သကြောဘဲာတရာာ�အုယူးအုဆိုများ�ာ�နိုိင်း်် န့်ည််�

လိုများ်�များ�ာ�အုကြော��ာင်း်� လို�်ကြောတ�ွလိုများ်�ညွှှန့််စာာအုုပ်် တစာ်အုပု််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်ရာန့််နိုငိ်း်် တစာ်��နု့််တည််�

များာိပ်င်း် အုသံ�ုဖြပ်ုသးများ�ာ�အုတ�ွ် ၎င်း်�တု်ု၏ ရာပ််ရာာာလိုးထုအုု��ွ�အုစာည််�အုတွင်း်� သကုြောတသန့် စားများံ�နု့််�များ�ာ� 

အုကြော�ာင််းအုထုည််ကြော�ာ် ကြောဆိုာင််းရာာ�်ရာာတင်ွ်း လိုုုအုပ််သည််် �ွမ်ျား���င််းမုျားစာမ်ွျား�ရာည််များ�ာ� တည််ကြောဆိုာ�်နိုုင်ု်းရာန့်် 

ရာည််ရာာယ်ူထုာ�ပ်ါသည််။ ဤစာာအုပ်ု်�ုု သကုြောတသန့်အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများရာိုကြောသာ ကြောလိုလ်ိုာသင််းယူးသးများ�ာ�အုတ�ွ် 

စားစာဉ်း်၍ �းဇိုုုင်း်�ပ်ံစုာံ��ထုာ�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ကြောသာ်လိုည််� ယူ�င်း်� သကုြောတသန့်အု�� ုု � ဖြပ်ုလိုပု််���်း�သးများ�ာ�အုတွ�်

လိုည််� အုကြောဖြ��ံ အု�ု�ုအု�ာ�စာာအုပု််တစာ်အုပု််အုဖြ�စာ် အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ 

ဤလိမူ်းညွှနှ််သည်် မူည််သတူွုု�အတွ�ွ်မြ�စ််သန်ည််း။

ဤလိုများ်�ညွှနှ့််သည်် အုဓိ�ုအုာ�ဖြ�င်း်် - 

• မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လူငယ် ရပ်ရွာခေါင်းခောင်ြျား

• အရပ်ဘက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြှ ဦးခောင်ဖွင့်လှစ်သည့် စာသင်ခကျာင်းြျားရှိ ေရာ/ြြျား

• သီးမေားသင်ကကားသင်ယူသူြျား (ကိုယ်တိုင် ခလ့လာခနသူြျား)

• သုခတသနစီြံကိန်းတစ်ေု လုပ်ခောင်ရန်နှင့် သုခတသနအစီရင်ေံစာ သို့ြဟုတ် သုခတသန

စာတြ်း တစ်ခစာင် ခရးသားရန် မပင်ေင်ခနခသာ ခကျာင်းသား/သူြျား

• အဖွဲ့အစည်း၏ အကျ ိုးေံစားေွင့်ရှိသူြျားနှင့်အသုံးမပုရန် သို့ြဟုတ် ဝန်ထြ်းြျားအတွက် 

လုပ်ငန်းစွြ်းခောင်ရည် တည်ခောက်လိုခသာ ရပ်ရွာလူထုအခမေမပုအဖွဲ့အစည်းြျား 

အတွက် ရည်ရွယ်ထားမေင်း မဖစ်ပါသည်။

ဤလိမူ်းညွှနှ််တွွင်် မူည််သည််တွု�ုပိုါ�င််သန်ည််း။

ဤလိုများ်�ညွှနှ့််တငွ်း်ပ်ါ�င်း်သည်််အုရာာများ�ာ�များာိ -

• ခဝါဟာရနှင့် ခလ့ကျင့်ေန်းြျားအပါအဝင် အေန်း (၁၄) ေန်း

• အေန်း တစ်ေန်းေျင်းစီအတွက် သင်ကကားသင်ယူြှုရလဒ်ြျား

• အေန်းြျား အေုံးတွင် ခနာက်ထပ်ခလ့လာနိုင်ရန် ခဖာ်မပထားသည့် စာအုပ်စာတြ်း 

သို့ြဟုတ် အခထာက်အထားြျား



မိတိ််ဆက််ခွ

• လက်ခတွ့သုခတသနစီြံကိန်းြျားတွင် အသုံးမပုနိုင်သည့် ပုံစံဇယားြျား

• ခလ့ကျင့်ေန်းြျားအတွက် အခမဖြှန်ြျားကို ရှင်းမပခပးထားသည့် အခမဖစာရင်း

• ဤလြ်းညွှန်တွင် အသုံးမပုထားသည့် အဓိက စကားရပ် အသုံးအနှုန်းြျားကို ရှင်းမပခပးထား

သည့် ခဝါဟာရစာရင်း

• ခနာက်ထပ် သတင်းအေျက်အလက်ြျားအတွက် ရည်ညွှန်းထားသည့် ကျြ်းကိုးစာရင်း

အမပည့်အစုံ

ဤလိမူ်းညွှနှ််သည်် မူည််သည်််အဝေ��်င််းမူး်းဝေ��်င််် တွစ််မူထူုးူမြခု်းသန်ည််း။

• ဤလြ်းညွှန်အား အထူးသမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ လူငယ်လူရွယ်ြျား၏ လိုအပ်ေျက်ြျား၊ 

ခနာက်ေံ အခကကာင်းအရာြျားနှင့် သင်ကကားသင်ယူရာ ပတ်ဝန်းကျင်အခနအထား အခသးစိတ် 

တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဒီဇိုင်းပုံစံေျထားပါသည်။

• ခလ့ကျင့်ေန်းြျားကိုလည်း တစ်ဦးေျင်းမဖစ်ခစ အုပ်စုလိုက် သို့ြဟုတ် အတွဲလိုက်မဖစ်ခစ 

သင့်ခလျာ်သလို လုပ်ခောင်နိုင်ပပီး ခနာက်ထပ် အခထာက်အကူမပု အရင်းအမြစ်ြျားြ

လိုအပ်ပါ (သို့ခသာ် အေျ ို ့ခသာ ခလ့ကျင့်ေန်းြျားသည် အင်တာနက် အေျတိ်အေက်လိုအပ်

ပါသည်)။

• ပညာရပ်ေိုင်ရာ ခဝါဟာရြျားကို နားလည်လွယ်သည့် အသုံးအနှုန်းြျားမဖင့် ရှင်းမပခပးထား

ပပီး ြူရင်းစာအုပ်တွင် အေင့်မြင့်အလယ်တန်းအေင့် (upper-intermediate) အင်္ဂလိပ်စာ

မဖင့် ခရးသားထားပါသည်။

• ၎င်းသည် အမေားမပင်ပစာအုပ်အြျားစုထက် ပို၍လိုရင်းတိုရှင်းမဖစ်ခသာ လက်ခတွ့လြ်းညွှန်

စာအုပ်မဖစ်ပါသည်။
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ဤလမ်ာ�ညွှနှ်အ်သုံးး��ပြု�ုန်ည်း�်

ယူ�င််း� သကုြောတသန့်များလိုပ်ု်�း�ကြောသာသးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်််း �ုုယ်ူပ်ုုင််းသကုြောတသန့် စာတင််းများဖြပ်ုလိုပ်ု်များး ဤလိုမ်ျား�ညွှန်ှ့်

စာာအုပု််တစာ်အုပု််လိုံ�ု�ုု �တ်ရှုကုြောလိုလ်ိုာထုာ�ရာန့််နိုိင်း်် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည််် ကြောလို�်�င်း််�န့််�အုများ�ာ�စာု�ုုကြို�ုု တင်း်

လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ထုာ�ရာန့်် အုကြံ�ံဖြပ်ုတု�ု်တနွ့််�အုပ််ပ်ါသည််။ ဤလိုများ်�ညွှနှ့််ပ်ါ အု�န့််�များ�ာ�သည်် သကုြောတသန့်

လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်အုဆိုင်း််များ�ာ��ု ုအုစာဉ်း်လိုုု�် စားထုာ�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် လိုများ်�ညွှနှ့််စာာအုုပ််အုစာများ ိအုဆိုံ�ုထု ု

အုစာဉ်း်အုတုုင်း်� လိုုု�်န့််ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ဖြ�င်း်�သည်် အုသင်း််ကြောလို�ာ်ဆိုံ�ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သု်ုရာာတွင်း် ဤစာာအုပု််�တ်

ရှုကုြောလိုလ်ိုာကြောန့်စာဉ်း် �ုုယူ်ပ်ုုင်း်လိုပု််ကြောဆိုာင်း်လိုုုသည််် သကုြောတသန့် စားများံ�နု့််�တစာ်�ု�ုု ကြို�ုု တင်း်စာဉ်း်�စာာ�ထုာ�

သင်း််ပ်ါသည််၊ သု်ုများသိာ ထုုုအုဆိုင်း််များ�ာ� အုတုုင်း်� လို�်ကြောတ�ွ လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ပ်ံမုျား�ာ��ု ုစာတု်�း�ပ်ံကုြော�ာ်��ည်််နိုုုင်း်

များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

ဤလိုများ်�ညွှနှ့််စာာအုုပ််အုာ� သင်း်��ာ�ကြောရာ�ဆိုုငု်း်ရာာ အုကြောထုာ�်အု�းဖြပ်ုအုရာင်း်�အုဖြများစာ်တစာ်�အုုဖြ�စာ် အုသံ�ုဖြပ်ု

များည််် ဆိုရာာ/များများ�ာ� အုကြောန့်ဖြ�င်း်် စာာအုပု််ပ်ါအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ��ု ုပ်ုု၍ရာငိ်း်�လိုင်း်�လိုယွူ်�းကြောအုာင်း်ဖြပ်ုလိုပု််�ာ

ရာည််ညွှနှ့််�စာာအုုပ်် တစာ်အုပု််အုဖြ�စာ် သု်ုများဟုုတ် �ုုယူ််စာတု်ကြို�ုု �် ဥပ်များာများ�ာ�၊ ကြောလို�်�င်း််�န့််�များ�ာ� ထုပ််များံ

ဖြ�ည်််စာ�ွ်�ာ ဖြပ်ဋ္ဌာာန့််�စာာအုပု််အုဖြ�စာ် အုသံု�ဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ကြောလိုလ်ိုာရာန့််စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� �ဏ္ဍသည်် 

အုထုး�သဖြ�င်း်် သင်း််အုတ�ွ် အုသံု��င်း်ပ်ါလိုမုျား််များည််၊ ထုု်ုဖြပ်င်း် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ အုကြောဖြ�အုများ� ုု �များ� ုု �ပ်ါ�င်း်ကြောသာ 

ကြောလို�်�င်း််�န့််�များ�ာ�နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြော��ရာိကုြောသာအုကြောဖြ�များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောဆို�ွကြောနို�ွရာန့်် အု���်များ�ာ��ု ုကြောလိုလ်ိုာ

ကြော�ာ်ထုတု်ရာန့်် တုု�်တနွ့််�အုပ််ပ်ါသည််။

သဝေ�ဂတွမူး်း

ဤသကြော�ေတသည်် အုတန့််�တွင်း်� သု်ုများဟုုတ် တစာ်ဦး���င်း်�စားဖြပ်ုလိုပု််နိုုုင်း်ကြောသာ ကြောလို�်�င်း်် 

�န့််�များ�ာ��ုု �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ု ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါသည််။

ဤသကြော�ေတသည်် အု�န့််�အုဆိုံု�တွင်း် ကြောတ�ွရာများည််် ကြောလိုလ်ိုာရာန့််စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ��ု ု

ညွှနှ့််ဖြပ်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဤသကြော�ေတကြောတ�ွပ်ါ� သင်း်��ာ�သင်း်ယူးသးတစာ်ဦး���င်း်�စားသည်် စာဉ်း်�စာာ�ကြောတ�ွ��ည်််

နိုုုင်း် သု်ုများဟုုတ် ပ်း�ကြောပ်ါင်း်� ကြောဆို�ွကြောနို�ွ အုကြောဖြ�ရာာိ��ည်််နိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ ထုု်ုအုဖြပ်င်း် အုုပ််စာလုိုုု�် 

သု်ုများဟုုတ် အုတ�ွလိုုု�် ကြောဆို�ွကြောနို�ွနိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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ဤသကြော�ေတ�ု ုကြော�ါဟုာရာအုညွှနှ့််�ကြောဘဲ�တွင်း် ကြောတ�ွရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဤသကြော�ေတများာိ သင်း်ယူးသးအုတ�ွ် အုကြောရာ�ကြို�း�သထုုာ�ရာများည််် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ

တစာ်��ုရုာိုကြောန့်ကြော��ာင်း်� ဆိုုလုိုုုဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဤသကြော�ေတ�ု ုအု�န့််�တစာ်�န့််�စား၏ သင်း်��ာ�သင်း်ယူးများရုာလို�်များ�ာ�ကြောဘဲ�တငွ်း် ကြောတ�ွရာ

များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဤလိမူ်းညွှနှ််လိ�်လိမှူ်းမူမူသီည်််အဝေ��်င််းအ�်မူး်း

ဤလိုများ်�ညွှနှ့််သည်် အုကြောသ�စာာ�သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�များ�ာ� ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ဖြ�င်း်�နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ အုကြောဖြ��ံဖြ�စာ်

သည််် လို�်ကြောတ�ွ အုသံု��� များတု်ဆို�်စာာအုပု််တစာ်အုပု်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သင်း်၏ ရာပ််ရာာာလိုးများ ု

အုသုု�်အု�န့််�တင်ွ်း ဖြ�စ်ာကြောစာ အုဖြ�ာ� လိုးများအုုသုု�်အု�န့််�တင်ွ်းဖြ�စ်ာကြောစာ သကုြောတသန့်စားမံျား�န်ု့်�တစ်ာ� ုအုကြော�ာင််း 

အုထုည််ကြော�ာ် ကြောဆိုာင််းရာာ�်ကြောတာမ်ျားည််ဆိုုလုိုှင််း အုထုး�သဖြ�င်််း �ကြောလို�သးင်းယ်ူများ�ာ�၊ အု��မ်ျား���်မုျားများိ ရာငိ်း်သန့််

��န့််ရာစာ်သးများ�ာ�၊ သု်ုများဟုုတ် များသန့််စာွများ်�သးများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် ��န့််�များာကြောရာ�လိုုအုုပ််���်ရာိသုးများ�ာ���သ်ု်ု ထု�ုုု�်

လိုယွူ်ကြောသာသးများ�ာ�နိုငိ်း်် လိုပု််�ုငု်း်ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာန့်် အုစားအုစာဉ်း်ရာိုပ်ါ� ကြောန့််�်ထုပ်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုရာိသုည််် 

သကုြောတသးနိုိင်း််/သု်ုများဟုတု် သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ�ွများ်���င်း်ပ်ည်ာရာငိ်း်များ�ာ�၏ �ုုင်း်��န့််��းည်းများနုိုိင်း်် လိုများ်�ညွှနှ့််များတုုု် 

ရာယူးနိုုုင်း်ရာန့်် လိုပု််ကြောဆိုာင်း်သင်း််ပ်ါသည််၊ 

ဤလိုများ်�ညွှနှ့််သည်် ဘဲ�်စာံလုိုမှျား်�ခြုံ�ံုနိုုုင်း်ကြောသာလို�်စာွ�စာာအုပု််တစာ်အုပု်် များဟုတု်ပ်ါ။



1သုတုေ�သုနဟူသူုည်် အဘယ််နည််�

၁  သုံး�တေတိသုံးန်ဟူူသုံးည်း ်အဘယ််န်ည်း�်။

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ -

• သုခတသနအြျ ိုးအစား အြျ ိုးြျ ိုး၏ အနက်အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ေိုနိုင်ြည်။ 

• သုခတသနမပုလုပ်မေင်း၏ အကျ ိုးခကျးဇူးြျားအခကကာင်း ရှင်းလင်းခမပာေိုနိုင်

ြည်။

• ဒေတာ။ သင်၏သုခတသနစီြံကိန်းအတွက် စုခောင်းထားသည့် သတင်း

အေျက်အလက်ြျား

• သီအိုရီ။ အခကကာင်းတစ်စုံတစ်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်မပနိုင်ရန် သက် 

ေိုင်ရာ အခတွးအခေါ်အယူအေြျားကို ေက်စပ်စုစည်းထားြှု

• သက်ဒသအဒောက်အေား။ ေံယူေျက် သို့ြဟုတ် သီအိုရီသခဘာတရားတစ်ေု

ြှန်ကန်ခကကာင်း (ေိုင်လုံခကကာင်း) မပသခနသည့် သတင်းအေျက်အလက် 

သို့ြဟုတ် မဖစ်ရပ်ြှန်ြျား

“သကုြောတသန့်” ဟုးကြောသာ စာ�ာ�ရာပ််�ုု သတင်း်�အု���်အုလို�်အုသစာ်ရာာိကြော�သွည်််အုကြော��ာင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်

ရာာတငွ်း် အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် အုသံု�ဖြပ်ုကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။ လိုးအုများ�ာ�စာသုည်် ကြောန့််စာဉ်း်လိုုပ််င်းန့််��စုာစရာပ််များ�ာ� 

ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာာ၌ စာန့်စာ်တ��များဖြ�စာ်ကြောသာ သကုြောတသန့်များ� ုု � ဖြပ်ုလိုပု််ကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။ သင်း်�ယူ်ယူးလိုုုသည််် 

�နု့််ပ်စာစည််�တစာ်�နုိုိင်း််သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ ကြော��န့််စာာများ�ာ��ု ု အုင်း်တာန့်�်ကြောပ််တငွ်း် အု��များ်���င်း်� ရာာိကြော�ွ

ကြောလိုလ်ိုာတတ်��သည်် သု်ုများဟုုတ် အုလိုပု််တစာ်�ုကြောလိုှာ�်ထုာ�လိုှင်း် အုလိုပု််ကြော�်သည််် အု��ွ�အုစာည််� 

သု်ုများဟုုတ် �မုျားပဏီးအုကြော��ာင်း်� သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ပ်ုု၍သရုာိနုိုုုင်း်ရာန့်် ရာာိကြော�ကွြောလို ် ရာို��သည််။ 

ထုု်ုကြောန့််�် ကြောတ�ွရာိုထုာ�ကြောသာ သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ��င်း််��နု့််၍ အု��ဖြ�တ်ဖြ�င်း်� (စာစုာစာ်သံ�ုသပ််

ဖြ�င်း်�) ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ထုုုအု���်အုလို�်အုကြောပ်် အုကြောဖြ��ံ�ာ �ုုင်း်များာကြောသာ ဆိုံ�ုဖြ�တ်���်တစာ်� ု ��များတိ်ကြောလိုရ်ာို

ပ်ါသည်် (ဥပ်များာ - များည််သည််် �နု့််ပ်စာစည််��ု ု�ယူ်ရာများည်် သု်ုများဟုုတ် ကြောရာာိင်း်ရာများည််၊ အုလိုပု််အုင်း်တာဗျူး�း�တငွ်း်

များည််သည်််ကြောများ��နွ့််��ုု ကြောများ�ရာများည််)။ ပ်ံမုျားနိ့််အုာ�ဖြ�င်း်် စာန့်စာ်တ��များဖြ�စာ်ကြောသာ သကုြောတသန့်များ� ုု � ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း်

ကြို�ုု တင်း်စားစာဉ်း်ထုာ�ကြောလိုမ်ျားရာိုဘဲ� ရှုုု�ရှုုု�တန့််�တန့််�သာ ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။
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တစ်ာန့်ည််�အုာ�ဖြ�င်််း စာန့်စ်ာတ��ဖြ�စ်ာကြောသာ သကုြောတသန့်များ� ုု�သည်် ပ်ုု၍ န့်ည််�လိုမ်ျား�တ��ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ ၎င််း�သည်် 

အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်််း သတ်များတ်ိထုာ�သည််က်ြောများ��န်ွ့်�တစ်ာ��ုုု တ်ုံဖြပ်န့််ကြောဖြ�ရာင်ိ်း�နိုုုင််းရာန့််အုတ�်ွ အုသပု်ည်ာဗျူးဟုသုတု 

အုသစာ်များ�ာ�ရာာိကြော�၍ွ စာန့်စာ်တ�� စားများံကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာကြောသာ လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်တစာ်� ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ �ွနို်ပု််တု်ုရာရာို

ထုာ�ကြောသာ သတင်း်�အု���်အုလို�်သည်် တ�ု�၍ အုများနိ့််အု�န့််ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်� ကြောသ��ာများရုာိုကြောစာရာန့်် ကြို�ုု တင်း်

��များတိ်ထုာ�သည််် အုစားအုစာဉ်း်အုတုုင်း်� လိုုု�်န့််ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာများည်် ဖြ�စာ်သည််၊ ကြောန့််�်အု�န့််�များ�ာ�တွင်း် ထုုု

��သ်ု်ု အုစားအုစာဉ်း်��များိတ်ဖြ�င်း်�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ အုကြောသ�စာတု်ကြောလိုလ်ိုာသင်း်ယူးရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ စာန့်စာ်��

ကြောသာ သကုြောတသန့်ဆိုုုသည််များာိ ဤ�များာာကြို�း�အုကြော��ာင်း်� �ွနို်ပု််တု်ုသုနိုိင်း််ပြီးပ်း�သာ�အုရာာ�ုု များးရာင်း်� (အုသစာ်) 

ဖြ�စာ်သည််် အုကြောသ�စာတု်အု���်အုလို�်ဖြ�င်း်် အုန့်ည််�င်းယူ် အုကြောထုာ�်အု�းဖြ�စာ်ကြောစာရာန့်် ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ဖြ�င်း်� 

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

သငမ်ပုလုပေ်ဲ့ဖူးသည့် စနစ်ြကျခသာ သုခတသန နြူနာတစ်ေုကို မပနစ်ဉ်းစား

ကကည့ပ်ါ။

သင ်ယေငက် စနစ်ကျခသာ သုခတသန မပုလုပဖ်ူးပါသလား။

စ််းပိုွ�တွင််သဝုေတွသန် (Desk research) သည်် ရာိုနိုိင်း််ပြီးပ်း�သာ� အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ရာာိကြော�ဖွြ�င်း်�၊ 

စာကုြောဆိုာင်း်�ဖြ�င်း်�၊ အုနိုိစာ်��ုပ််ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် (၎င်း်��ု ုဆိုင်း််ပ်ာွ�သုကြောတသန့်ဟုလုိုည််� 

ကြော�်ပ်ါသည််)။ ဤသကုြောတသန့်များ� ုု ��ုု စာာ�ပ်�ွတင်း်�နွ့််ပ်�းတာကြောပ််တွင်း် အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် ဖြပ်ုလိုပု််ကြောလိုရ်ာို

ကြောသာကြော��ာင်််း ထုုု��သ်ုုက်ြော�်ဆိုုုဖြ�င််း� ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ ဥပ်များာ အုကြောန့်ဖြ�င်း် ်၂၀၁၆ �နုိုစ်ိာ၌ထုတ်ုကြော���က်ြောသာ စာာကြောရာ�သး 

Ardeth Thawnghmung ၏ ၂၀၁၅ ဖြများန့််များာ်ကြောရာာ�ကြော�ာ�်ပ်ွ�များ�ာ�တွင်း် အုများ� ုု �သာ��းများုု�ကြောရာစားအု�ွ����ုပ်် 

ဘဲာကြော��ာင်း်် ကြောတာင်း်ပြီးပ်ုု �များ်�ပြီးပ်ုု အုနိုုုင်း်ရာ��ပ််ါသလို� ဟုးကြောသာစာာတများ်�တငွ်း် သးများသည်် ၂၀၁၅ �နုိုိစာ်တငွ်း် 

အုများ� ုု �သာ� �းများုု�ကြောရာစားအု��ွ���ုပ်် အုနိုုုင်း်များ�များ�ာ�စာာွ ရာရာိ�ု�သ်ည််် အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်��ု ု သးများ�ုယုူ်ပ်ုုင်း် 

ရာငိ်း်�လိုင်း်����်ထုတု်ဖြပ်န့််နိုုုင်း်ရာန့်် ယူ�င်း်သုကြောတသန့်စာာတများ်�များ�ာ�နိုငိ်း်် သတင်း်�ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�များ�ာ��ု ု ဖြပ်န့််လိုည််

စာုစာစာ်သံု�သပ််��်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ မူူ�င််းသုဝေတွသန် (Primary research) သည်် သုကြောတသးဖြ�စာ်သး 

သင််း�ုုယ်ူတုုင််း တုု�်ရုုှု�်ကြော�ာ�်ယူးထုာ�သည််် များးရာင််း�အု���်အုလို�်အုသစ်ာ ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ ဤသုကြောတသန့် 

လိုများ်�ညွှနှ့််သည်် များးရာင်း်�သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်ကြောသာ လိုများ်�ညွှနှ့််စာာအုုပ််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� အု�န့််�တုုင်း်�

တငွ်း် များးရာင်း်�သကုြောတသန့်ဘဲာသာရာပ််ဆိုုငု်း်ရာာ သာဓိ�များ�ာ��ု ုကြောလိုလ်ိုာရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။
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အဘာယ််ဝေ��်င််် သဝုေတွသန်မြပိုုလိပုို်��သန်ည််း။

လိုးအုများ� ုု �များ� ုု �သည်် များတးည်းကြောသာ အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်�အုများ� ုု �များ� ုု �ဖြ�င်း်် သုကြောတသန့်ဖြပ်ုလိုုပ််ကြောန့်��ကြောသာ်လိုည််� 

၎င်း်�တုု်၏ ရာည််ရာာယူ်���်များာိများး အုပြီးများ�တုုင်း်�လိုုလုိုုုပ်င်း် အုသအုုဖြများင်း် တုု�ပ်ာွ�ရာန့််နိုိင်း်် ထုုုအုသ�ုုု အုသံ�ုဖြပ်ု၍ 

ဆုံို�ဖြ�တ်���်ကြော�ာင််း�များ�ာ� ��များတ်ိ�ာ န့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ� ရာာိကြော�နွိုုုင််းရာန့်် ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ သကုြောတသန့်များဖြပ်ုလုိုပ််ဘဲ� 

လိုပု််င်းန့််�ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်သည်််အု�ါတငွ်း် များလိုုုလိုာ�အုပ််ကြောသာ ရာလို�်များ�ာ� ထု�ွ်ကြောပ််ကြောစာနိုုငု်း်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာ

အုာ�ဖြ�င်း်် တစာ်စာံတုစာ်ဦး�သည်် စား�ပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�တစာ်� ုစာတင်း် လိုပု််�ုငု်း်လိုုုကြောသာ်လိုည််� တည််ကြောထုာင်း်�ါစာ 

�န့်ဦး��န်ု့်��စာရာတ်ုများ�ာ�နိုင််ိ်းပ်တ်သ�်၍ သကုြောတသန့်များဖြပ်ုလိုပ်ု်ထုာ�ပ်ါ� သုုမ်ျားဟုတ်ု ၎င််း�တုု�ု်န့််ပ်စာစည််��ုု 

အုများ�ာ�ဖြပ်ည််သး �ယူ်ယူးသံ�ုစာ�ွလိုုုစာတု်များုရာို၊များရာိ ုသကုြောတသန့် များဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ပ်ါ� (ဆိုုုလိုုုသည််များာိ ၎င်း်�တု်ုသည််

ရှုုု�ရာငိ်း်�သည်််သကုြောတသန့် ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ဖြ�င်း်�များရာိလုိုှင်း်) ကြောင်းကွြော���ဆိုံ�ုရှုံ�ုသာွ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သု်ုများဟုုတ် အုစာုု�ရာ 

အု��ွ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြော�သတငွ်း်�ကြောတာင််းသးလိုယူ်သများာ�များ�ာ�သည်် နိုုုင်း်င်းံတ�ာ လိုယူ်ယူာထု�ွ်�နု့််သး�နိုိံ 

ထုတု်လိုပု််သးများ�ာ�နိုငိ်း်် ကြော����ွ်ယူဉိ်း်ပြီးပ်ုု င်း်စာရာာများလိုုကုြောတာက်ြောစာရာန့်် ဖြပ်ည််ပ်များတိင်း်သငွ်း်�လိုာကြောသာ ခြုံ�ံထု�ွ်

သး�နိုိံဟုင်း်�သး�ဟုင်း်�ရာာ�်များ�ာ��ု ု တာ�ဖြများစာ်ပ်တု်ပ်င်း်လိုုု�်ကြောသာ်လိုည််� ကြော�သတငွ်း်�ကြောတာင်း်သးလိုယူ်သများာ�

များ�ာ�သည်် ဖြပ်ည််သးလိုးထု ု အုာ�လိုံု�အုတ�ွ် သး�နိုိံအုလိုံအုုကြောလိုာ�် ထုတု်လိုပု််နိုုုင်း်များရုာို၊များရာိ ု သကုြောတသန့်များ

ဖြပ်ုလုိုပ််ထုာ�ပ်ါ� (ဆိုုုလိုုုသည််များိာ ၎င်း်�တုု်သည်် စာန့်စာ်တ��ဖြ�စာ်ကြောသာ သုကြောတသန့်များဖြပ်ုလိုုပ််ထုာ�လိုှင်း်) 
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ခြုံ�ံထု�ွ်သး�နိုိံများ�ာ� ဖြပ်တ်လိုပ််များဖုြ�စာ်ကြောပ််လိုာနိုုငု်း်သလိုု ု �နု့််ကြော��နိုနု့််� ဖြများှင်််းတ�်လိုာနိုုုင်း်ပြီးပ်း� အုများ�ာ�ဖြပ်ည််သး

အုတွ�် ��န့််�များာကြောရာ�နိုိင််း်ည်းညွှှတ်စာွာ စာာ�ကြောသာ�်ကြောန့်ထုုုင်း်ရာန့်် ��်��သွာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ အု�� ုု �ကြောသာ 

�ုစာစရာပ််များ�ာ�တငွ်း် သကုြောတသန့်များ�ာ�သည်် �ွနို်ုပ််တု်ုသုထုာ�ပြီးပ်း�ကြောသာ �များာာကြောလိုာ�ကြို�း�၏ အုကြော��ာင်း်� 

အု���်အုကြောပ်် အုကြောဖြ��ံ�ာ ကြောန့််�်ထုပ််����ထုငွ်း်တုု�ပ်ာွ�ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် အုန့််ဂတ်တွင်း် အုကြောထုာ�်အု�းဖြပ်ုကြောစာ

များည်််န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� ထု�ွ်ကြောပ််ကြောစာကြောသာကြော��ာင်း်် အုကြောရာ�ပ်ါလိုပိ်ါသည််။

ကြောယူဘဲယုူ�အုာ�ဖြ�င်း်် အုကြောဖြ��ံသကုြောတသန့် နိုိင်း်် အုသံု���သကုြောတသန့်တု်ု�ုု ��ွဖြ�ာ�သဖုြများင်း်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ အဝေမြခုခုံ

သုဝေတွသန် (Basic research) ဖြပ်ုလုိုပ််ရာဖြ�င်း်�များိာ �ွနို်ုပ််တုု် ပ်ုု၍သုရာိုလိုုုကြောသာကြော��ာင််း်သာ ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

၎င်း်�သည်် ရာိုပြီးပ်း�သာ� သးအုုုရားတစာ်��ုုု စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�ရာန့်် သု်ုများဟုုတ် ကြောန့််�်ထုပ််ရာငိ်း်�လိုင်း်�တင်း်ဖြပ်နိုုငု်း်ရာန့််

ရာည််ရာာယ်ူပြီးပ်း� အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း် ်အုဆိုင်း်ဖ်ြများင်််း ပ်ည်ာရာပ််ဆိုုင်ု်းရာာ ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�ဖြပ်ုလုိုပ််��သည်် ်ဆိုရာာ/များများ�ာ�နိုင််ိ်း

ကြော��ာင်း်�သာ�/သးများ�ာ�� ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ကြောလို ်ရာိုပ်ါသည််။ အသံးုခုးသုဝေတွသန် (Applied research) ဖြပ်ုလိုပု််

ရာဖြ�င်း်�များာိ လို�်ကြောတ�ွ��ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�ဖြ�င်း်် ရာာိကြော�ထွုာ�ကြောသာ အုသပု်ည်ာအုသစာ်�ု ု အုသံ�ုဖြပ်ုလိုုု

ကြောသာကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ �ွနို်ုပ််တုု်�ုုယူ်တုုင်း် �းည်းကြောဖြ�ရာငိ်း်�ရာန့်် ရာည််ရာာယူ်ထုာ�သည်််  သး�ဖြ�ာ�ဖြပ်ဿန့််

ရာပ််တစာ်� ုရာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် “�ုုဗျူးစာ်-၁၉ �ပ််ကြောရာာဂါကြော��ာင်း်် ရာမိျား်�ဖြပ်ည််န့်ယူ်ရာိလုိုးင်းယူ်များ�ာ�၏ 

အုသ�်ကြောများ�ွ�များ်�ကြော��ာင်း်�အုကြောပ်် များည််သည်််အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ� ဖြ�စာ်ကြောပ််ကြောစာ��သ်န့်ည််�” ဟုးကြောသာ 

ကြောများ��နွ့််��ုု စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။ သကုြောတသးသည်် ထု�ွ်ကြောပ််လိုာသည််် ရာလို�်များ�ာ� (ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�) �ုု 

ရာမိျား်�ဖြပ်ည််န့်ယူ်ရာိ ု လိုးင်းယူ်များ�ာ��ု ု အု�းအုည်းကြောပ်�နိုုုင်း်ရာန့််အုတွ�် အုသံ�ုဖြပ်ု�ုု် ကြောသ��ာသကြောလိုာ�် ဖြ�စာ်ပ်ါ 

သည််။ အုသံ�ု��သုကြောတသန့်�ုု လိုးများုကြောရာ�သပု်ပံ ဘဲာသာရာပ််များ�ာ�တငွ်း်သာများ� ကြောဆို�ပ်ည်ာတငွ်း်လိုည််� အုသံ�ု

များ�ာ�ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုကြောန့်ဖြ�င်း်် �င်း်ဆိုာကြောရာာဂါဆိုုငု်း်ရာာ သကုြောတသန့် အုကြော��ာင်း်� စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ၊ 

သကုြောတသးများ�ာ�သည်် ၎င််း�တုု၏် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ုု �င််းဆိုာကြောရာာဂါ�ုသရာန့်် သုုမ်ျားဟုတ်ု ကြောပ်�ာ�်�င််း�ကြောစာရာန့််

အုကြောထုာ�်အု�းအုဖြ�စာ် အုသံု�ဖြပ်ု�ုု်ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ များး�ါ� နိုိင်း်် ဆိုံ�ုဖြ�တ်���်များ�ာ� ��များတိ်ရာာတွင်း် အုသံ�ုဖြပ်ုရာန့််

အုတ�ွ်လိုည််� အုသံ�ု��သကုြောတသန့် ဖြပ်ုလိုပု််��ပ်ါသည််။

မြနြ်ာနိုင်ငတံွင ် ြညသ်ည့်အခမေအခနြျား၌ အသုးံေျသုခတသနကို မပုလုပခ်လရ့ှိ

သညဟ်ု ထငသ်နညး်။

ြညသ်ည့်အခကကာငး်ခကကာင့် သင ်သုခတသနမပုလုပလ်ိုသနညး်။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁.၁

• စနစ်ကျခသာသုခတသနအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုပါ။

• စနစ်ကျခသာသုခတသန ဥပြာတစ်ေုခဖာ်မပပါ။

• အသုံးေျသုခတသန ဥပြာတစ်ေုခဖာ်မပပါ။
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁.၂

သင်း်နိုငိ်း််န့်း�စာပ််ရာာ ရာပ််ရာာာလိုးထုအုု��ွ��င်း်များ�ာ�နိုငိ်း်် စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာဆိုု�ု�ည်််၍ ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�များ�ာ�အုတွ�် 

အုကြောဖြ�ရာာိ��ည်််ပ်ါ။

• ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ယေင်က စနစ်ကျခသာသုခတသနမပုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ေဲ့

ဖူးပါသလား။

o ပါဝင်ေဲ့ပါက ြည်သည့်အခကကာင်းအရာအတွက်မဖစ်သနည်း။

o ၎င်းသည် အသုံးေျသုခတသနဟုတ်ပါသလား။

o ၎င်းသည် အသုံးေျသုခတသန ဟုတ်၊ြဟုတ် သင်ြည်သို့သိရှိသနည်း။

• ၎င်းတို့အခနမဖင့် ထိုသုခတသနသည် အခရးပါသည်ဟု ထင်မြင်ယူေပါသလား။ အဘယ် 

ခကကာင့် ယူေသနည်း/အဘယ်ခကကာင့် ြယူေသနည်း။

သတိခပးေျက်။ “ရပရွ်ာလူထု” ဟူသည ်ဘံုတူညီသည့်အရာ တစေု်ေုရိှခသာ ြညသ်ည့်

လူအုပ်စုြေို မဖစန်ိုင်ပါသည။် သင၏် ြိတခ်ေွြျား/သကတ်ူရွယတ်ူြျား၊ အတန်း

ခဖာြ်ျား၊ ြိသားစုဝင၊် သင့်ခကျးရွာ သို့ြဟုတ ်ရပက်ွကအ်တွငး် ခနထိုငက်ကသူြျား၊ 

သို့ြဟုတ ်အင်တာနက်လိုငး်ခပါ်တွင ်သငန်ှင့် စကားခမပာခလရ့ှိခသာ အဖွဲ့ြျားကို

ပင ်ခြးမြနး်ကကည့န်ိုငပ်ါသည။်

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁.၃

မြ�စ််�ပို်ဝေလိလ်ိ်မြခုင််း

ဖြပ်ည််တငွ်း်�ကြောန့်ရာပ််ကြောရာ�့ကြောဖြပ်ာင်း်�ကြောန့်ထုုငု်း်ရာသးများ�ာ� (IDPs) တည််ရာိရုာာ စာ�န့််�တစာ်�ုတငွ်း် အု�� ုု �ကြောသာကြောစာတန့်် ်

�န့််ထုမ်ျား�များ�ာ�သည်် စာ�န့််�အုတင်ွ်း�ကြောန့်ထုုုင််းသည််် �ကြောလို�သးင်းယ်ူများ�ာ� �ုု အုဂေလိုပ်ု်စာာ စာတင််းသင််း��ာ�ကြောပ်�ရာန့်် 

ဆိုနိုဒဖြ�စာ်��ပ််ါသည််။ ထုု်ုကြော��ာင်း်် ၎င်း်�တု်ုသည်် အုသ�်ပ်ုကုြို�း�ကြောသာ �ကြောလို�များ�ာ�နိုငိ်း်် လိုးင်းယူ်များ�ာ�အုတ�ွ် 

ည်ကြောန့်ပ်ုငု်း်�အုတန့််�များ�ာ� စားစာဉ်း်ကြောပ်�ရာန့်် ဆိုံ�ုဖြ�တ်���်�သည််။ စာ�န့််�အုတွင်း်� ၎င်း်�တု်ုဦး�တည််သည််် အုသ�် 

အုရာာယူ်အုပု််စာတုငွ်း် �ကြောလို� အုကြောယူာ�် (၁၅၀) �န့််် ရာိုကြော��ာင်း်� သထုုာ�ပြီးပ်း�ဖြ�စာ်သဖြ�င်း်် �ကြောလို� အုကြောယူာ�်

(၃၀) ပ်ါ�င်း်သည််် အု��ွ� (၅) ��ွ� ��ွ�ရာန့်် စားစာဉ်း်��်ပ်ါသည််။ ၎င်း်�တု်ုသည်် သင်း်�န့််�စာာများ�ာ� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်�ာ အုတန့််�

များ�ာ��ငွ်း််လိုစိာ်များည်််အုကြော��ာင်း်� စာ�န့််�တစာ်�ငွ်း် ကြော��ည်ာ၍ အုစာဖြပ်ုလိုပု််ကြောဆိုာင်း်���်�သည််။ ပ်ထုများဆိုံ�ု ည်ကြောန့်

ပ်ုုင်း်�တငွ်း် �ကြောလို� အုကြောယူာ�် (၁၅၀) ၏ ၁၅ ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််�သာ အုတန့််�လိုာတ�်��ပ််ါသည််။ ထုုုကြောစာတန့်် ်

�န့််ထုမ်ျား�များ�ာ�� ဇိုကြော�ဇို�ါဖြ�စ်ာသာွ�ပြီးပ်း� ၎င််း�တုု ်ကြော�ာင််း�မွျားန့််စာာွ များကြော��ည်ာ��က်ြောသာကြော��ာင်််း ထုုုသုုဖ်ြ�စ်ာရာသည််ဟု ု

ထုင်း်များတိ်��်��သည််။ ကြောန့််�်တစာ်ရာ�်တငွ်း် ၎င်း်�တု်ုသည်် စာ�န့််�အုန့်း�တ�ု�ု်ရာိ ု များသုာ�စာုအုသး�သး�ထုံသု်ု 

သာွ�ကြောရာာ�်���်�ပြီးပ်း� အုတန့််�များ�ာ�အုကြော��ာင်း်� လိုး�ုုယူ်တုုင်း်ကြောတ�ွဆိုံုကြောဖြပ်ာဖြပ်��ပ််ါသည််။ 



6 သုတုေ�သုနဟူသူုည်် အဘယ််နည််�

ကြောန့််�်အုပ်တ်တင်ွ်းလိုည််� �ကြောလို�အုကြောယူာ�်အုန့်ည််�င်းယ်ူသာ အုတန့််� တ�်ကြောရာာ�်��ပ််ါသည််။ ကြောစာတန့််် 

�န့််ထုများ်�များ�ာ�� ထုုုသု်ုဖြ�စာ်ရာဖြ�င်း်��ု ု န့််�များလိုည််နိုုုင်း်���်�ကြောပ်။ ရာ�်အုကြောတာ်��ာပြီးပ်း�ကြောန့််�် ၎င်း်�တု်ုသည်် 

စာ�န့််�များ ိအု�� ုု �ကြောသာ လိုးများု�န့််ထုများ်�များ�ာ� နိုိင်း်် များဘုဲများ�ာ�နိုငိ်း်် စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာဆိုု�ု��်�သည််။ ထုုုများတိဆိုင်း်် အုသ�်

ပ်ုုကြို�း�ကြောသာ �ကြောလို�များ�ာ�နိုငိ်း်် လိုးင်းယူ်အုရာာယူ်များ�ာ�သည်် ည်ကြောန့်ပ်ုငု်း်�များ�ာ�တငွ်း် အုမုျား်များ�ုစုာစ ကြော�ယူ�ာ�စာစများ�ာ�စာာွ 

လိုုပ််�ုုင်း်ရာပြီးပ်း� ကြောများာင်း်နိုိများအုင်းယူ်များ�ာ��ုုလိုည််� ��ည်််ရှုုကြောစာာင်း််ကြောရာိာ�်ရာသည််် တာ�န့််ရာိုကြော��ာင်း်� ၎င်း်�တုု် 

သုလိုုု�်ရာပ်ါသည််။

ကြောစာတန့််�်န့််ထုများ်�များ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သတ်များတိ်ထုာ�သည််် အုတန့််�အု��နု့််များိာ အုဆိုင်း်များကြောဖြပ်ကြော��ာင်း်� သဖုြများင်း်��်

ကြောသာကြော��ာင်း်် စာ�န့််�ထု�ရာို များသုာ�စာုအု�� ုု ��ုု လိုုု�်လိုံကြောများ�ဖြများန့််��� ် ပြီးပ်း�ကြောန့််�် အုတန့််�အု��နု့််�ုု များန့်�်ပ်ုုင်း်�

အုတွင်း်�သု်ု ကြောဖြပ်ာင်း်�လို� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်�� ်ပ်ါသည််။

ဝေစ်တွန့််�န််ထုမူ်းမူး်းသည်် အတွန််းမူး်း စ်တွင််မူ�ငွ်််လိစှ််မူ ီ မူည််သည်််အ�်�ု ု မြပိုုလိပုို်ထု်းခု�သ်င်််

သန်ည််း။
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၂  သုံး�တေတိသုံးန်လ��်ငန်�်စဉ််အဆင််မာ�ာ�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ -

• သုခတသနလုပ်ငန်းစဉ် အေင့်ြျားကို ေွဲမေားခဖာ်ထုတ်၍ ရှင်းလင်းခမပာေိုနိုင်

ြည်။

သကုြောတသန့်တစာ်�နုိုိင်း််တစာ်� ုများတးည်းကြောသာ်လိုည််� သကုြောတသးအုများ�ာ�စာသုည်် ကြောအုာ�်ပ်ါအုဆိုင်း််များ�ာ�အုတုုင်း်� 

လိုုု�်န့်် ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။

• သေုတသန 
အေကာင်းအရာ၊ သ ု
ေတသန ြပဿန�ငှ့် 
သေုတသန ေမးခနွ်း

• စာအပု်စာတမ်းများ 
ဆန်းစစ်သံးုသပ်ြခင်း

• သေုတသန 
နည်းစနစ်ှင့်
နည်းလမ်း

• နမူန�ှင့် နမူန�
ေကာက်ယြူခင်း

• အစရီင်ခံစာ 
ေရးသားြခင်းငှ့် 
အသေိပးြဖန်ေဝြခင်း

• လက်ေတွကျင့်သံးု
ြခင်း

• ေရှေြပးေလလ့ာမ
• အချက်အလက် 

ေကာက်ယြူခင်း
• အချက်အလက် စစိစ်

သံးုသပ်ြခင်း
• အဓပိာယ် ေကာက်ယြူခင်း

၁။ စးူစမ်း
ေလလ့ာြခင်း

၂။ သေုတသန

ဒဇီိုင်း
၄။ ေန�က်ဆက်တွဲ

၃။ သေုတသန
အေကာင်အထည်

ေဖာ်ြခင်း

• အသိဒေးဖြန့်ဒေဖြင်း။ ခဝြျှရန်၊ ပျ ံ့နှံ့ခစရန် သို့ြဟုတ် မဖန့်ခဝရန်

• နမူနာဒကာက်ယူဖြင်း။ သင့်သုခတသနတွင် ပါဝင်ြည့်သူြျား (သင်၏သုခတ 

သနနြူနာ) ခရွးေျယ်မေင်း

• ဒရေ့ဒဖေးဒေ့ောမှု။ အဓိက ခလ့လာြှုြမပုလုပ်ြီ ခရွးေျယ်ထားသည့် နည်း

လြ်းြျားသည် အလုပ်မဖစ်၊ြမဖစ်နှင့် ခမဖေိုသူြျားအတွက် နားလည်လွယ်ြှုရှိ၊

ြရှိ စြ်းသပ် စစ်ခေးရန် မပုလုပ်ခသာ အခသးစား လက်ခတွ့ခလ့လာြှုပုံစံ
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စ်းူစ်မူ်းဝေလိလ်ိ်သည်််အဆွဲင််် (Exploration phase) တငွ်း် သင်း်စာတု်�င်း်စာာ�သည်််န့်ယူ်ပ်ယူ်နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ 

ကြောလိုလ်ိုာစား�စာမ်ျား�ရာများည်် (ရာာိကြော�ွကြော�ာ်ထုတ်ုရာများည််) ဖြ�စ်ာပြီးပ်း� သင််းဖြပ်ုလုိုပ််များည််် သကုြောတသန့်အုကြော��ာင််း�အုရာာ�ုု 

ကြောရာာ���ယ်ူရာများည််။ ထုုုအုဆိုင်း်တ်င်ွ်း စာာအုပ်ု်စာာတမ်ျား�များ�ာ� (စာာအုပ်ု်များ�ာ�၊ ကြောဆိုာင််း�ပ်ါ�များ�ာ�၊ သတင််း�၊ များဂဂဇိုင််း�များ�ာ�၊ 

အုစာရာိုသဖြ�င်း််) �တ်ရှုဖုြ�င်း်�နိုငိ်း်် များတု်ကြောဆိုသွးင်းယူ်��င်း်�များ�ာ�၊ ရာပ််ရာာာလိုးထု ု အု��ွ��င်း်များ�ာ�၊ ဆိုရာာ/များများ�ာ�၊ 

သု်ုများဟုုတ် ရာည််များနိ့််����်��င်း်�တးည်းကြောသာသးများ�ာ�နိုငိ်း်် စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာဆိုု ု ကြောဆို�ွကြောနို�ွဖြ�င်း်�တု်ု ပ်ါ�င်း်ကြောန့်�� ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�သးများ�ာ�နိုငိ်း်က်ြောဖြပ်ာဆိုုုကြောဆို�ွကြောနို�ွဖြ�င််း�နိုင််ိ်း စာာအုပ်ု်စာာတမ်ျား�များ�ာ�  ဆိုန့််�စာစ်ာသုံ�သပ််ဖြ�င််း� (အု�န့််� ၄။ 

ကြောန့််�်�ံအု���်အုလို�်ဆိုုငု်း်ရာာအုသအုုဖြများင်း် (စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�) �ုု��ည်််ပ်ါ) 

တုု်များတိဆိုင်း်် သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောန့််�်�ံ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုသဖုြများင်း်န့််�လိုည််များရုာိုလိုာပြီးပ်း� ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ရာ

များည််် သကုြောတသန့်ဖြပ်ဿန့််နိုိင်း်် သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််� ကြော�ာ်ထုတု် ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ လို�်ကြောတ�ွတွင်း် 

စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� �တ်ရှုဖုြ�င်း်�နိုငိ်း်် ဆိုန့််�စာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်�သည်် သကုြောတသန့်လိုုပ််င်းန့််�စာဉ်း် တစာ်ကြောလိုှာ�်

လိုံ�ုတငွ်း် အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် ဖြပ်ုလိုပု််ကြောလိုရ်ာိုကြောသာ်လိုည််� အုထုး�သဖြ�င်း်် အုစာပ်ုုင်း်�တငွ်း်ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�� ပ်ုု၍

အုသံ�ု�င်း် ပ်ါသည််။ အုဓိ�ုအုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်သည်် ပ်ည်ာရာပ််ဆိုုငု်း်ရာာ သကုြောတသန့် ဖြပ်ုလိုပု််ကြောန့်ပ်ါ� သင်း််

သကုြောတသန့် ဖြပ်ဿန့််နိုိင်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ သးအုုုရားများ�ာ��ုလုိုည််� ကြောလိုလ်ိုာရာပ်ါများည််။ ဤအုဆိုင်း််သည်် 

အု��နု့််��ာနိုုုင်း်ကြောသာ်လိုည််� သင်း်၏ သကုြောတသန့် ဦး�တည််���် လိုများ်�ကြော��ာင်း်�များနိ့််�န့််ကြောစာရာန့််အုတွ�် 

အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။

သဝုေတွသန်ဒီဇီိုုုင််းဝေ�းဆွွဲ�သည််အ်ဆွဲင်် ်(Research design phase) တင်ွ်း န့်ည််�စာန့်စ်ာနိုငိ်း် ်န့်ည််�လိုမ်ျား�အုများ� ုု �များ� ုု � 

(သကုြောတသန့် ဖြပ်ုလိုပု််န့်ည််�ပ်ံစုာံများ�ာ�) စာဉ်း်�စာာ���ည်််ရာများည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�အုတ�ွ် 

အုကြောဖြ�ထုတု်ကြောပ်�နိုုုင်း်များည််် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ��ု ု ကြောရာာ���ယူ်ရာပ်ါများည််။ အုဖြ�ာ� အုကြောသ�စာတု်��ကြောသာအုရာာများ�ာ�

အုန့်�် သင်း်အုသံ�ုဖြပ်ုများည််် န့်ည််�လိုများ်� တန့််ဆိုာပ်လိုာများ�ာ�၊ သင်း်လိုုုအုပ််သည််် အု���်အုလို�် ရာာိကြော�နွိုုုင်း်

များည်််ကြောန့်ရာာ၊ သင်း်၏ကြောလိုလ်ိုာများုတငွ်း် ပ်ါ�င်း်များည်််သးများ�ာ�နိုငိ်း်် ၎င်း်�တု်ု�ုုရာာိကြော�မွျားည််် န့်ည််�လိုများ်�နိုငိ်း်် ထု�ုုု�်များု

အုနိုတရာာယူ် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ�အုပ်ါအု�င်း် သင်း်၏သကုြောတသန့် အုကြော�ာင်း်အုထုည်် ကြော�ာ်များည်််ပ်ံစုာံ�ုု ကြို�ုု တင်း် 

အု��ွ်�� စားစာဉ်း်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

သဝုေတွသန်အဝေ�်င််အထုည််ဝေ�််သည်််အဆွဲင််် (Research execution phase) တငွ်း် သင်း်ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�

သည််် န့်ည််�လိုများ်��ု ုစာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�ရာန့်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်� ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်� ု ဖြပ်ုလိုပု််ရာများည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� လိုုုအုပ််သလိုုု 

ကြောဖြပ်ာင််း�လို� ဖြပ်င််းဆိုင််းရာပ်ါများည််။ ထုုုက်ြောန့််�် အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြော�ာ�်ယူးရာများည်် ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ ဆို�်လို�်ပြီးပ်း� 

ရာရာိလုိုာသည််် အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုစာစုာစာ် သံု�သပ််ရာပ်ါများည််။ ထုုုသု်ု ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာာတငွ်း် အု���်အုလို�်

အုာ�လိုံု��ုု ��ည်််ရှုုစာစာ်ကြောဆို�ဖြ�င်း်�၊ တစာ်ကြောပ်ါင်း်�တည််� စာုစာည််�အု��ဉ်း်���ုပ််ဖြ�င်း်�၊ နိုိင်း်် အုဓိုပ်ပာယူ်�ွင်း််ဆိုုုဖြ�င်း်�

(ဆိုုုလိုုုရာင်း်�အုဓိပု်ပာယူ် ရာငိ်း်�လိုင်း်�ဖြ�င်း်�) တုု် ပ်ါ�င်း်သည််။ 
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ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွအဆွဲင််် (Follow up phase) တငွ်း် အုစားရာင်း်�ံစာာကြောရာ�သာ�ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် အုသကုြောပ်�ဖြ�န့်််ကြော�ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် 

လို�်ကြောတ�ွ��င်််းသုံ�ဖြ�င််း�တုု ်ပ်ါ�င််းသည််။ သင််း၏ အု���်အုလို�်များ�ာ�များ ိကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ုု နိုတ်ုဖြ�င်း်ဖ်ြ�စ်ာကြောစာ 

စာာကြောရာ�သာ�ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း််ဖြ�စာ်ကြောစာ အုစားရာင််း�ံရာများည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� အုများ�ာ�ဖြပ်ည််သး သု်ုများဟုုတ် စာာ�တ်သးများ�ာ� န့််�လိုည််

နိုုုင်း်များည်််န့်ည််�လိုများ်�ဖြ�င်း်် တင်း်ဖြပ်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုု်ုကြောန့််�် ထုုုသတင်း်�အု���်အုလို�်အုသစာ်�ု ု

သ�်ဆိုုုင်း်ရာာပ်ဂုဂုု လို်များ�ာ�ထုံသုု် ကြောရာာ�်ရာိုကြောစာလိုုသုည်််အုတွ�် သင်း်၏ အုစားရာင်း်�ံစာာ သု်ုများဟုုတ် သကုြောတသန့်

ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု အုသကုြောပ်� ဖြ�န့်််ကြော�ရာပ်ါများည််။ သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�ကြောပ််များးတည််၍ ထုုုသတင်း်� အု���် 

အုလို�်�ု ုသင်း်�ုုယူ်တုုင်း်နိုိင်း််/သု်ုများဟုတု် ရာပ််ရာာာလိုးထုအုု��ွ��င်း်များ�ာ�၊ ဆိုံ�ုဖြ�တ်���်��များတိ်သးများ�ာ�၊ အုဖြ�ာ�

ကြောသာ သကုြောတသးများ�ာ� စာသည််ဖြ�င်း်် အုသံု�ဖြပ်ုနိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ၎င်း်��ုု လို�်ကြောတ�ွ��င်း််သံ�ုသည်််အုဆိုင်း််

ဟု ုကြော�်ပ်ါသည််။

ြညသ်ညတ်ို့သည ်သုခတသနလုပင်န်းစဉ၏် အခရးကြီးကီးေုးံအစိတအ်ပိုငး်ြျား မဖစ်

သနညး်။ ြညသ်ည့်အစိတအ်ပိုငး်ြျားသည ်ေက်ေဲသည/်လွယက်ူသညဟ်ု ထငရ်သ

နည်း။ 

အဖွဲ့အစညး် သို့ြဟုတ ် တကကသိုလ်ခကျာငး်တစေ်ုေုြှ သုခတသနအစီရငေ်စံာတစ်

ခစာငက်ို ဖတက်ကည့ဖ်ူးပါသလား။ ဖတဖ်ူးပါက ၎ငး်နှင့်ပတသ်က၍် ြညသ်ည့်

အခကကာငး်အရာြျား သငြ်ှတ်ြိသနညး်။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၂.၁

ကြောအုာ�်ပ်ါအုကြော��ာင်း်�အုရာာသည်် ကြော��ာင်း်�သးတစာ်ဦး�၏ သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�အု��ဉ်း်���ုပ််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

သု်ုရာာတွင်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည််် စာာပ်ုု�်များ�ာ�များာိ အုစာဉ်း်လိုုု�် များဟုတု်ပ်ါ။ စာာပ်ုု�်များ�ာ��ု ု�တ်ရှု�ု�ည်််ပြီးပ်း� ၎င်း်�တု်ု

အုများနိ့််တ�ယူ် ဖြ�စာ်သင်း််သည်် အုတုုင်း်� ၁ များ ိ၁၀ ထု ုန့်ံပ်ါတ် အုစာဉ်း်လိုုု�် တပ််၍ စားပ်ါ။

ကြောရာအုသံ�ုဖြပ်ုများနုိုိင်း််ပ်တ်သ�်ကြောသာ စာာအုပု််များ�ာ�၊ ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�များ�ာ�နိုငိ်း်် သတင်း်�များ�ာ��ု ု လိုုု�်လိုံ 

�တ်ရှုပုြီးပ်း� လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်များ�ာ�နိုငိ်း်် ယူ�င်း်� သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််���်း�ကြောသာ အုသမုျားတု်ကြောဆိုွ

များ�ာ�နိုိင်း််အုတး �ွနို်ုပ််၏ စားများံ�ုန့််�အုကြော��ာင်း်� ကြောဆိုွ�ကြောနိုွ�ကြောဖြပ်ာဆိုုု��်ပ်ါသည််။ စာာအုုပ််စာာတများ်�

များ�ာ�များ ိကြောတ�ွရာိုသည််် အုကြောရာ�ကြို�း� သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုကြောရာ���ထုာ�ပြီးပ်း� �တ်ရှုပုြီးပ်း�သည်််

စာာများ�ာ��ု ုများတိ်စာုကြောရာ�များတိ်ထုာ�ပ်ါသည်် (ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်၊ စာာကြောရာ�သး၊ �ုနိုိစာ်၊ နိုိင်း်် ထုတု်ကြော�သး)။

�ွနို်ပု််ကြောန့်ထုုုင်း်ရာာ ရာပ််ရာာာလိုးများုအုသုု�်အု�န့််�တငွ်း် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် 

ပ်ါ�င်း် ကြောဖြ�ဆိုုုများည်််သးများ�ာ� ရာရာိရုာန့်် အုကြောတာ်ကြောလို� လိုယွူ်�း��်ပ်ါသည််၊ ထုု်ုဖြပ်င်း် �ံကြော�ာင်း်�ကြောထုာ�်များ

စာာွဖြ�င်း်် �ွနို်ုပ််အုတ�ွ် အု��နု့်် အုလိုံအုုကြောလိုာ�် ရာရာိ�ု�သ်ဖြ�င်း်် တစာ်အုမုျား်တ�် တစာ်အုမုျား်ဆိုင်း်� 

သာွ�ကြောရာာ�်��ပ်ြီးပ်း� အုုများ်ကြောထုာင်း်များသုာ�စာ ုတစာ်စာစုားရာိ ုအုရာာယူ်ကြောရာာ�်ပြီးပ်း�သးများ�ာ��ု ု ကြောန့််�်သံ�ုရာ�်
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အု��ာ၌ ဖြပ်ုလိုပု််များည််် ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�် ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွတငွ်း် ပ်ါ�င်း်ကြောပ်�ရာန့်် �တု်ကြော�်��ပ််ါသည််။ 

အုများ�ာ�စာု� ပ်ါ�င်း်ရာန့်် သကြောဘဲာတး��်ကြောသာ်လိုည််� အု�� ုု ��များး ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်ဖြ�င်း်�များရာိကုြောသာကြော��ာင်း်် 

ကြောန့််�်ဆိုံ�ုတငွ်း် တစာ်အုပု််စာုလိုှင်း် ရာာာသး/သာ� (၆) ဦး� များ ိ(၈) ဦး�ဖြ�င်း်် အုုပ််စာ ု(၆) စာ ု��ွ��ာ ကြောတ�ွဆိုံု

ကြောများ�ဖြများန့််���ပ််ါသည််။ အုင်း်တာဗျူး�း�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ��ုု အုသံ�များ်�ယူး�ာ (ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�၏ �ငွ်း််ဖြပ်ု 

���်ဖြ�င်း််) များတိ်တများ်�တင်း်��ပ်ြီးပ်း� သကုြောတသန့်လို�်ကြောထုာ�်တစာ်ဦး�၏ အု�းအုည်းဖြ�င်း်် များတိ်စာု

ကြောရာ�သာ����်များ�ာ��ု ုရာယူး��်ပ်ါသည််။ 
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�ွနို်ပု််သည်် သဘဲာ�ပ်တ်�န့််���င်း်ဆိုုုင်း်ရာာ �စုာစရာပ််များ�ာ�တငွ်း် စာတု်ပ်ါ�င်း်စာာ�ကြောသာကြော��ာင်း်် 

သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ စာာအုုပ််စာာတများ်�များ�ာ�၊ သတင်း်� ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�များ�ာ��ု ု ရာာိကြော��ွတ်ရှု�ု�ပ်ြီးပ်း� လိုပု််ကြော�ာ် 

�ုုင်း်��်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုတး �ုုင်း်��န့််�ကြောဆို�ွကြောနို�ွအုကြောဖြ�ရာာိ၍ �ွနို်ပု််၏ ရာပ််ရာာာလိုမုျား ု အုသုု�်အု�န့််� 

တငွ်း် ဖြ�စာ်ပ်��်ကြောန့်သည်််အုရာာများ�ာ��ု ုကြောစာာင်း််��ည််် ကြောလိုလ်ိုာ��ပ််ါသည််။ 

ကြောန့််�်တစ်ာဆိုင်း်အ်ုကြောန့်ဖြ�င်း် ်သကုြောတသန့်တင်ွ်း ပ်ါ�င််းကြောဖြ�ဆိုုသုင်း်သ်းများ�ာ�နိုငိ်း် ်၎င််း�တုု�်ုု ရာာိကြော�ရွာများည််် 

န့်ည််�လိုများ်�အုတွ�် စာဉ်း်�စာာ� ကြောရာာ���ယူ်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် ၁) တးွ�ဗျူး��လို်ရာာာ

တငွ်း် ကြောန့်ထုုုင်း်သးဖြ�စာ်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ၂) အုသ�် ၁၈ နိုိစာ် အုထု�် ဖြ�စာ်ရာများည််ဟု ု ဆိုံ�ုဖြ�တ်�� ်

ပ်ါသည််။

�ွနို်ပု််�ုယုူ်တုုင်း် န့််�လိုည််သရုာိလုိုုု�်ရာသည်််အုရာာများာိ �ွနို်ပု််၏ ရာပ််ရာာာ လိုးများုအုသုု�်အု�န့််�

အုတွင်း်� သဘဲာ�ပ်တ်�န့််���င်း်ဆိုုုင်း်ရာာ အုဓိ�ု �စုာစရာပ််သည်် ကြောရာများရာိဖုြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဤ

အုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် ရာပ််ရာာာလိုးများုအုသုု�်အု�န့််�အုကြောပ်် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ��ုု သရုာိုလိုုုပ်ါ 

သည််။ ထုုု်ကြော��ာင်း်် �ွနို်ုပ််၏ သုကြောတသန့်ကြောများ��ွန့််�များိာ “ကြောရာရာိာ�ပ်ါ�များုများ�ာ�ကြော��ာင််း် ��င်း်�ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊

တး�တနု့််ပြီးများုု �န့်ယူ်၊ တးွ�ဗျူး��လို်ရာာာများ ိ ကြော�သ�ံများ�ာ�အုကြောပ်် များည််သည်််အု�� ုု � သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�ရာို

သန့်ည််�” ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဤသကုြောသတသန့်စားများံ�နု့််� ဖြပ်ုလိုပု််ရာသည််် ရာည််ရာာယူ်���်များာိ �ွနို်ပု််၏ ရာပ််ရာာာလိုးများုအုသုု�် 

အု�န့််�တွင်း် ကြောရာရာာိ�ပ်ါ�များကုြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ကြောပ််လိုာသည််် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ��ုု န့််�လိုည််

သရုာိုနိုုုင်း်ရာန့််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� NGO များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြော�သနိုတရာအုစာုု�ရာအု�ွ��တုု်ထုံများ ိအု�းအုည်း ရာရာိနုိုုုင်း်ရာန့််အုတ�ွ် 

အုကြံ�ံဖြပ်ုတင်း်ဖြပ်ရာာတငွ်း် အုသံု�ဖြပ်ုများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ များ��ာ�င်း် �ွနို်ပု််သည်် အုဓိ�ု ဆိုံ�ုဖြ�တ် 

���်��များတိ်သးများ�ာ�နိုငိ်း်် အုစာည််�အုကြော�� ဖြပ်ုလိုပု််၍ စာုု�ရာမုျား်ရာကြောသာ အုကြောဖြ�အုကြောန့်ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် 

အု�းအုည်းလိုုုအုပ််ကြောန့်ကြော��ာင်း်� သ�်ကြောသအုကြောထုာ�်အုထုာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် �ွနို်ပု််၏ သကုြောတသန့် 

အုစားရာင်း်�ံ�ု ုတင်း်ဖြပ်များည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ထုုုက်ြောန့််�် �ွနု်ိုပ််အုသုံ�ဖြပ်ုသင်််းသည်် ်သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စ်ာနိုငိ်း် ်န့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ��ုု ဖြပ်င််းဆိုင််းရာများည်် 

ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ ကြောရာအုသုံ�ဖြပ်ုမုျားနိုငိ်း် ်သ�်ဆိုုုင််းကြောသာ သကုြောတသန့်အုစားရာင််း�ံစာာများ�ာ��ုု �တ်ရှုကုြောလိုလ်ိုာ၍

�ွနို်ပု််၏ သကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််��ုု သံု�သပ််ဆိုင်း်ဖြ�င်း်ပြီးပ်း�ကြောန့််�် ထုကုြောရာာ�်များရုာိုပြီးပ်း� အု��နု့််�ုန့််

သ�်သာကြောစာများည််် ဦး�တည််အုပု််စာ�ု�ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွသည််် န့်ည််�လိုများ်��ု ုအုသံ�ုဖြပ်ု�ာ အုရာည််အုကြောသ�ွ

စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်� ုဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် ဆိုံ�ုဖြ�တ်��ပ််ါသည််။

ထုု်ုကြောန့််�် လိုတွ်လိုပ််စာာွ ကြောဖြ�ဆိုုနုိုုုင်း်ကြောသာ အု�ငွ်း််ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ပ်ါ�င်း်သည််် အုင်း်တာဗျူး�း�လိုများ်�ညွှနှ့််

တစာ်� ုပ်ံကုြော�ာ်�န့််တး���ပ််ါသည််။ သု်ုများိသာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် ၎င်း်�တု်ု၏ ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို���်များ�ာ�

နိုိင်း်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ��ု ု ၎င်း်�တု်ု အုလိုုုရာိုသည််အုတုုင်း်� သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ� ပ်ုုများုု 

ဖြ�ည်််စာ�ွ်ကြောဖြပ်ာဆိုုနုိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ �ွနို်ပု််၏ လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်များ�ာ�နိုငိ်း်် များတု်ကြောဆိုွ
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များ�ာ�သည််လိုည််� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း် တည််�ဖြ�တ်ရာာတငွ်း် �းည်းကြောပ်����်�ပ်ါသည််၊ ထုု်ုကြောန့််�် 

ရာပ််ရာာာ လိုးထုအုု��ွ��င်း် (၃) ဦး�နိုငိ်း်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်� ုဖြပ်ုလိုပု််��ပ််ါသည််။

ထုု်ုကြောန့််�် သကုြောတသန့် ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိ ထု�ွ်ကြောပ််လိုာသည််် ရာလို�်များ�ာ� (ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�) ဖြ�င်း်် 

အုစားရာင်း်�ံစာာ တစာ်ကြောစာာင်း် ကြောရာ�သာ���ပ််ါသည််။ ဆို�်လို�်ပြီးပ်း� ထုုုအုစားရာင်း်�ံစာာ�ု ုပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုု�ု�်

သးများ�ာ�နိုငိ်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ�၊ �ွများ်���င်း်အုတတ်ပ်ည်ာရိာင်း်များ�ာ�၊ နိုိင်း်် တ�်ကြွ� ွ

လိုပု််ရာာိ�သးများ�ာ�နိုငိ်း််အုတး များှကြော���ပ််ါသည််။ 

ရာပ််ရာာာကြောန့် သကုြောတသန့်ကြောဖြ�ဆိုုသုး (၄၀) ဦး�ထုံများ ိ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ကြော�ာ�်ယူးစာုစာည််�ပြီးပ်း�

ကြောန့််�် ပ်ုုင်း်�ဖြ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််��ပ််ါသည််။ �များ်�ယူးထုာ�ကြောသာ အုသံ�ုုင်း်များ�ာ��ုု ကြောသ��ာ အု��နု့််ယူး

န့််�ကြောထုာင်း်၍ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� ကြောဖြပ်ာဆိုုကုြောသာအုကြော��ာင်း်�အု���်တုငု်း်��ု ု ကြောရာ���များတိ်သာ� ��်

ပ်ါသည််။ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု အုကြို�မုျား်ကြောပ်ါင်း်�များ�ာ�စာာွ ဂရှုတုစာုု�် �တ်ရှုပုြီးပ်း�ကြောန့််�် ကြောဖြ�ဆိုုု

သးများ�ာ� ကြောဆို�ွကြောနို�ွထုာ�သည်််အု���်များ�ာ�ထု�များ ိဘဲံတုးည်းကြောသာအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� �ုု ကြောတ�ွရာို��်

ပ်ါသည််။ 

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Kumar, R. (2011). Chapter 2: The research process: a quick glance. In Research 

methodology: A step-by-step guide for beginners. Sage. https://b-ok.africa/

book/2647081/5d2269 

https://b-ok.africa/book/2647081/5d2269
https://b-ok.africa/book/2647081/5d2269
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၃  သုံး�တေတိသုံးန်အတေ�ကာာင်�အရာာမှာ 
သုံး�တေတိသုံးန်တေမာ�ခွွန်�်ဆီသိုံး�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ - 

• သုခတသနနယ်ပယ်၊ သုခတသနအခကကာင်းအရာ၊ သုခတသနမပဿနာ၊ နှင့် 

သုခတသန ခြးေွန်းတို့ကို ေွဲမေားသိရှိနိုင်ြည်။

• သင်၏ သုခတသန စီြံကိန်း စိတ်ကူးအကကံအစည်ြျားအတွက် သုခတသန

ခြးေွန်းြျား ခဖာ်ထုတ်လာနိုင်ြည်။

သင ် ြညသ်ည့်အခကကာငး်အရာကို သုခတသနမပုလုပရ်န် စိတဝ်ငစ်ားသနညး်။ (၂) 

ြိနစေ်န့ ်အခမဖရှာ စဉး်စားကကည့ပ်ါ။

ပိုည််�ပို်န်ယ််ပိုယ်် (Area of study) များာိ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ပ်ည်ာကြောရာ� သု်ုများဟုုတ် သဘဲာ�ပ်တ်�န့််���င်း် 

သပု်ပံပ်ည်ာရာပ်် ��သ်ု်ုကြောသာ တ�ကသုုလို်တွင်း် သင်း် ကြောလိုလ်ိုာဆိုည််�ပ်း�လိုုုသည််် ဘဲာသာရာပ််န့်ယူ်ပ်ယူ်�ု ု

ရာည််ညွှန်ှ့်�ဖြ�င််း�ဖြ�စ်ာကြောသာကြော��ာင်််း သင််းစာတ်ုပ်ါ�င််းစာာ�သည်် ်န့်ယ်ူပ်ယ်ူ�ုု သင််းသရုာိုထုာ�ပြီးပ်း� ဖြ�စ်ာနိုုင်ု်းပ်ါသည််။

သဝုေတွသန်အဝေ��်င််းအ�် (Topic) များာိ သကုြောတသန့်န့်ယူ်ပ်ယူ်ထု�များ ိသး�ဖြ�ာ� �စုာစရာပ််တစာ်� ုဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ 

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် စာာသင်း်ကြော��ာင်း်�များ�ာ�တငွ်း် ရှုုု�်နို�ိ် (ရှုပု််ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ) ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်�။ တစာ်န့်ည််�အုာ�ဖြ�င်း််

သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုရာာများာိ သင်း်အုဓိ�ုသကုြောတသန့်ဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများည််် အုရာာဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

သင၏်သုခတသနခြးေွနး်နှင့် သကေ်ိုငခ်သာ င်္ျဲနဒ်ါခရးရာ ကိစစရပြ်ျား အခကကာငး်

ထည့်သွငး်စဉး်စာရန ်ြခြ့ပါနှင့်။ ဥပြာအားမဖင့ ်ခရရှားပါးြှုြျားခကကာင့် အြျ ိုးသြီး

နှင့် အြျ ိုးသားြျား ကွဲမပားစွာ ေစံားရသည့် သကခ်ရာကြ်ှု အြျ ိုးြျ ိုးကို ထည့်သွငး် 

စဉ်းစားရန ်လိုအပပ်ါသည။်
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သဝုေတွသန်မြပိုဿန့် (Research problem) များာိ သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််ရာန့်် လိုုုအုပ််ရာသည််် 

အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်� သု်ုများဟုုတ် ထုုုသကုြောတသန့် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ုအုကြောလို�ထုာ� အုာရှုံစုာုု�်ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာန့်် 

လိုုုအုပ််ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ရာငိ်း်�လိုင်း်����် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သင်း်စာဉ်း်�စာာ� ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�သည််် သကုြောတသန့်

အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ အု���်အုလို�် များရာိကုြော��ာင်း်� ကြောတ�ွရာနိုုုင်း်ပြီးပ်း� ၎င်း်�သည််ပ်င်း် ဖြပ်ဿန့််

တစာ်ရာပ်် ဖြ�စာ်ကြောန့်ပ်ါသည််။ သင်း်၏သကုြောတသန့်ဖြပ်ဿန့််သည်် ကြောအုာ�်ပ်ါအုတုငု်း်� ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ပ်ါသည််။

“ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ု ု �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�၏ အု�ငွ်း််အုကြောရာ�များ�ာ� �� ုု �ကြော�ာ�်များတုစာ်�ု

အုဖြ�စာ် နိုုုင်း်င်းံတ�ာတငွ်း် သမုျားတိ်ယူးဆိုထုာ�ပြီးပ်း� ထုုုသု်ုဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်�သည်် ၎င်း်�တု်ု�ုု 

ထုနု့််�သုများ်���ပ််များတ်ရာန့််အုတ�ွ် ထုကုြောရာာ�်ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�များဟုတု်ကြော��ာင်း်� သ�်ကြောသဖြပ်��ပ်ြီးပ်း�

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ၂၀၁၉ �ကြောလို�သးင်းယူ်အု�ွင်း််အုကြောရာ�များ�ာ�ဆိုုငု်း်ရာာ ဥပ်ကြော�တငွ်း် ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်

ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ု ုတရာာ�များ�င်း်ကြော��ာင်း်� ကြော��ည်ာထုာ�ပြီးပ်း� ပ်ည်ာသင်း်��ာ�ရာာကြော��ာင်း်� ကြောန့်ရာာအုာ�လိုံ�ု

တငွ်း် ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ုု တာ�ဖြများစာ်ပ်တု်ပ်င်း်ထုာ�ကြော��ာင်း်� အုစာုု�ရာညွှနှ့််��ာ����် 

ထုတု်ဖြပ်န့််ထုာ�ကြောသာ်လိုည််� �ုုယူ်ကြောတ�ွဖြ�စာ်ရာပ််များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ�အုရာ ကြော���လို�်

ကြော�သရာိ ုဆိုရာာ/များများ�ာ�သည်် ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်� (ကြော��ာင်း်�သာ�များ�ာ��ုု များည်ှာများတာ ထုုု�

နိုိ�်ဖြ�င်း်�/ရှုု�ု်ပ်တု်ဖြ�င်း်�) တုု် ��း�လိုနွ့််ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောန့်ပ်ါသည််။ �ွနို်ပု််တု်ုအုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံ ကြော���လို�်ကြော�သများ ိဆိုရာာ/များများ�ာ�သည်် ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ု ုဆို�်လို�်

��င်း််သံ�ုများရုာို၊များရာိ ု ကြောသ��ာများသရုာိုရာပ်ါ၊ အု�ယူ်၍ ၎င်း်�တု်ု ��င်း််သံ�ုကြောန့်ဆို�ဖြ�စာ်ပ်ါ� များည််သည််် 

အုတ�ွ် ရှုု�ု်နို�ိ်အုဖြပ်စာ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်သန့်ည််�။"
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ကြောန့််�်ဆိုံ�ုတငွ်း် သင်း်၏ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိ အုကြောဖြ�ထုတု်ကြောပ်�များည််် ကြောများ��နွ့််�ဖြ�စာ်ကြောသာ သဝုေတွသန်ဝေမူးခုနွ််း 

(Research question) တည််ကြောဆိုာ�်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် 

ဘဲယူ်အုရာာ၊ အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််၊ ဘဲယူ်လိုုု စာသည််တု်ုဖြ�င်း်် အုစာဖြပ်ုကြောလို ် ရာိုပ်ါသည််။ သင်း်၏ သကုြောတသန့် 

ကြောများ��န်ွ့်�အုတ�်ွ အု��န်ု့်တစ်ာ� ု(ဥပ်များာ - လိုန်ွ့်��က်ြောသာ ၅ နိုစ်ိာအုတင်ွ်း�)၊ ကြောန့်ရာာကြော�သ (ဥပ်များာ - များန်ွ့်ဖြပ်ည််န့်ယ်ူ)၊ 

လိုးဦး�ကြောရာ�ွ��စာည််�ပ်ံ ု (ဥပ်များာ - လိုးင်းယူ်များ�ာ�) သု်ုများဟုုတ် အုဖြ�ာ��ဏ္ဍတစာ်��ုု တတုု���� �န့်််သတ်ဖြ�င်း်�

ဖြ�င်း်် ကြောဘဲာင်း်��ဉ်း်�နိုုုင်း်သများှ ��ဉ်း်�ယူးရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် “ရာ�ုုင်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ ကြော���လို�်

ကြော�သရာိ ုများးလိုတန့််� ကြော��ာင်း်�များ�ာ�များ ိဆိုရာာ/များများ�ာ�သည်် ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ု ုဆို�်လို�်��င်း််သံ�ု

ပ်ါသလိုာ�။ ��င်း််သံ�ုပ်ါ� အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််န့်ည််�။” ဤသကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််�တငွ်း် အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််န့်ည််� 

နိုိင်း်် ကြောန့်ရာာကြော�သအုတအုု�� (ရာ�ုုင်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ ကြော���လို�်ကြော�သ) အုဖြပ်င်း် လိုးဦး�ကြောရာ�ွ��စာည််�ပ်ံ ု(များးလိုတန့််�ဖြပ်

ဆိုရာာ/များများ�ာ�) စာသည််တုု် ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည််။ 

သင်း်၏သကုြောတသန့် အုဓိ�ုဦး�တည််���်�ု ုတ�ု�ကြောသ��ာများရုာိုကြောစာရာန့်် ကြောဘဲာင်း်��ဉ်း်�ကြောအုာင်း် ဖြပ်ုလိုပု််ရာသည််် 

လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်သည်် အုလိုနွ့်််အုလိုွန့််အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။ သင်း်၏ သကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််�သည်် သင်း်၏

သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�တစာ်�ုလိုံု��ုု လိုများ်�ညွှှန့်် ကြောပ်�များည်် ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် အု�ယူ်၍ ၎င်း်�သည်် အုရာများ်�

��ယူ်ဖြပ်န့်််ပြီးပ်း� ကြောယူဘဲယုူ�ဆိုန့််ကြောန့်ပ်ါ� တ�ု�ကြောသ��ာကြောသာ အုကြောဖြ�များ�ာ� ရာရာိရုာန့်် သင်း််အုတ�ွ် ��်��များည်် 

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�သည်် သင်း််ဦး�တည််���်ဖြပ်တ်သာ�ကြောအုာင်း် လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ကြောပ်�ပြီးပ်း� 

သင််း ကြော�ာ�်ယူးရာန့််လိုုုအုပ််သည််် အု���်အုလို�်အုများ� ုု �အုစာာ��ုု ကြောရာာ���ယ်ူသတ်များတ်ိရာာတင်ွ်း အုကြောထုာ�် 

အု�း ဖြ�စ်ာကြောစာပ်ါသည််။ ထုုုအုကြော��ာင််း�ကြော��ာင်််း သကုြောတသန့်ကြောများ��န်ွ့်�သည်် သကုြောတသန့်လိုပ်ု်င်းန့််�စာဉ််းအုတ�်ွ 

များရာိမုျားဖြ�စာ် အုကြောရာ�ပ်ါလိုပိ်ါသည််။

ေလလ့ာမည့်နယ်ပယ်
ဥပမာ - ပညာေရး
က  ဘာသာရပ်

ဥပမာ - ပညာသင်
ေကျာင်းများ တငွ် ိုက်
ှက်ြပစ်ဒဏ် ေပးြခင်း 
 

ထိုအေကာင်းအရာသည် 
အဘယ်ေကာင့် သေုတ 
သန ြပလပု်ရန် လိုအပ်
သည့်ြပဿန�ရပ် တစ်ခ ု
ြဖစ်ေနသနည်း။

ဥပမာ - ိကု်ကှ်ြပစ် 
ဒဏ် ေပးြခင်းကိတုရား
မဝင်ေကာင်း ေကညာ
ထား ေသာ်လည်း  ဆက် 
လက် ြဖစ်ပျက်ေနဆဲြဖစ် 
သည်ဟ ုယဆူရသည်။ 
သတင်း အချက်အလက် 
မရှိေနြခင်း။

သင့်သေုတသနမတှဆင့် 
အေြဖရာှကည့်မည့် 
ေမးခနွ်း (များ)
ဥပမာ - ရခိငု်ြပည်နယ်၊ 
ေကျးလက်ေဒသ မလူ
တန်း စာသင်ေကျာင်း
များမ ှဆရာ/မများသည် 
ိုက်ကှ် ြပစ်ဒဏ်ေပး
ြခင်းကိ ုဆက်လက် 
ကျင့်သံးုေနပါသလား။ 
ကျင့်သံးုေနပါက 
အဘယ်ေကာင့်နည်း။

က

အေကာင်းအရာ

သေုတသနြပဿန� 

သေုတသနေမးခနွ်း
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ယူ�အုု�ါ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််များည််် ပ်ည်ာရာပ််န့်ယူ်ပ်ယူ်�ဏ္ဍ၊ အုကြော��ာင််း�အုရာာများ�ာ�၊ သကုြောတသန့် ဖြပ်ဿန့််

များ�ာ�၊ နိုိင်း်် သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�၏ ဆိုုုလိုုုရာင်း်��ု ု သရုာိုသာွ�ပြီးပ်း� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ န့်ယူ်ပ်ယူ်�ဏ္ဍတစာ်�မုျား ိ

သကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််�တည််ကြောဆိုာ�်နိုုုင်း်ရာန့်် အုကြို�မုျား်ကြောပ်ါင်း်�များ�ာ�စာာွ ပ်း�ကြောပ်ါင်း်�ကြောဆို�ွကြောနို�ွအုကြောဖြ�ရာာိရာန့််၊ စာာအုပု််

စာာတများ်�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်သံု�သပ််ရာန့်် နိုိင်း်် လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်များ�ာ�၊ အုကြောပ်ါင်း်�အုသင်း်�များ�ာ�၊ ဆိုရာာ/များများ�ာ� 

သု်ုများဟုုတ် ရာပ််ရာာာလိုးထု ုအု��ွ��င်း်များ�ာ� နိုိင်း််အုတး ကြောဆို�ွကြောနို�ွရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ကြောန့််�်အု�န့််�တွင်း် စာာအုပု််

စာာတများ်�များ�ာ� များည််သုု်ဆိုန့််�စာစာ်သံု�သပ််ရာများည််�ု ုရာငိ်း်�လိုင်း်� ကြောဖြပ်ာဆိုုသုာွ�များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၃.၁

အု�န့််� (၂) ကြောလို�်�င်း််�န့််��ုု ဖြပ်န့််လိုည််��ည်််ရှုပု်ါ။ ထုုုသကုြောတသန့်နိုိင်း််သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ ပ်ည်ာရာပ််န့်ယူ်ပ်ယူ်

�ဏ္ဍ၊ အုကြော��ာင်း်�အုရာာ၊ ဖြပ်ဿန့််နိုိင်း်် ကြောများ��နွ့််�တုု်�ုု ��ွဖြ�ာ� သတ်များတိ်နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။ ကြောအုာ�်ပ်ါပ်ံစုာံ

�ာ���ပ််တငွ်း် သင်း်၏အုကြောဖြ�များ�ာ� ဖြ�ည်််စာွ�်ကြောရာ�သာ�ပ်ါ။

ေလလ့ာမည့်နယ်ပယ်
  

ဘာသာရပ်

ထိုအေကာင်းအရာသည် 
အဘယ်ေကာင့် သေုတ 
သန ြပလပု်ရန် လိုအပ်
သည့်ြပဿန�ရပ် တစ်ခ ု
ြဖစ်ေနသနည်း။

သင့်သေုတသနမတှဆင့် 
အေြဖရာှကည့်မည့် 
ေမးခနွ်း (များ)

က

အေကာင်းအရာ

သေုတသနြပဿန� 

သေုတသနေမးခနွ်း



17သုတုေ�သုနအတေ��ာင်းး�အရာာမှ ှသုတုေ�သုနတေမှ�ခွနွး�ဆီသီု့ု�

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၃.၂

ကြောအုာ�်ပ်ါသကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ပ်ုု၍အုကြောသ�စာတု်��ကြောစာရာန့်် ကြောဘဲာင်း်��ဉ်း်�ကြောအုာင်း်ဖြပ်ုလိုပု််ပ်ါ။

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် - အုလိုပု််လို�်များ�ဖ်ြ�စာ်ဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် စာတု်��န့််�များာကြောရာ�အုကြောပ်် များည််သည်််သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�

ရာိုသန့်ည််�။

အချိိ �န််အတော်�််ကြာ�် အလုပ်ု်လု�်မ့ဲ့�ဖြ�စ််ဖြချိင််း�တော်ကြာ�်င်း�်  စ်င််း�်ပူ်နို�ု င််းငံ်းမဲ့ှ င်းယ််ရွွယ််တော်�်အမဲ့ိ ����်�မဲ့ိ်�၏ စ်��်�ိန််�မဲ့်တော်ရွ�အတော်ပ်် 

မဲ့ည်�်ည်��်�်တော်ရွ်�်မုဲ့မဲ့ိ်�ရှွ��န်ည်�်။

1။	 ဓာတုဓာတ်ခမြဩဇာြျား အသုံးမပုမေင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ခတာင်သူလယ်သြားြျား၏ 

ထင်မြင်ေျက်ြျားြှာ ြည်သို့ရှိသနည်း။

2။	 ဘာသာခရးခေါင်းခောင်ြျားသည် ရပ်ရွာလူထုအခပါ်တွင် ြည်သို့လွှြ်းြိုးထားသနည်း။

3။	 ြိသားစုဝင်ခငွသည် ခကျာင်းသားြျား၏ တကကသိုလ်တွင် အဓိက ဘာသာရပ်ြျား ခရွးေျယ်ြှု

အခပါ် သက်ခရာက်ြှု ရှိပါသလား။ ရှိပါက ြည်သို့မဖစ်သနည်း။



18 သုတုေ�သုနအတေ��ာင်းး�အရာာမှ ှသုတုေ�သုနတေမှ�ခွနွး�ဆီီသု့ု�

သင််၏စ်မီူံ�နု််း

သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် သင်း်များည််သည်််အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ု စာတု်�င်း်စာာ�သန့်ည််�။ ကြောလိုလ်ိုာများည်််

�ဏ္ဍများ ိသကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�အုထုု အုကြောသ�စာတု် ��ကြောစာရာန့်် ကြောဘဲာင်း်��ဉ်း်�ကြောအုာင်း် ဖြပ်ုလိုပု််ပ်ါ။

ေလလ့ာမည့်နယ်ပယ်
  

ဘာသာရပ်

ထိုအေကာင်းအရာသည် 
အဘယ်ေကာင့် သေုတ 
သန ြပလပု်ရန် လိုအပ်
သည့်ြပဿန�ရပ် တစ်ခ ု
ြဖစ်ေနသနည်း။

သင့်သေုတသနမတှဆင့် 
အေြဖရာှကည့်မည့် 
ေမးခနွ်း (များ)

က

အေကာင်းအရာ

သေုတသနြပဿန� 

သေုတသနေမးခနွ်း

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Purdue University. (n.d.). Research: Where to begin. Purdue Online Writing Lab. https://

owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/conducting_research/research_

overview/index.html

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/conducting_research/research_overview/index.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/conducting_research/research_overview/index.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/conducting_research/research_overview/index.html


19နော�ာက််ခံံအနော�က်ာင်း်�အရာာများ�ာ�ဆိုု�င်း်ရာာ အသိအုမြများင်း် (စာာအ�ပ််စာာတများ်�များ�ာ�နော��့ာသိံ��သိပ််မြခံင်း်�)

၄  တေန်ာက်ာခွးအတေ�ကာာင်�အရာာမာ�ာ�ဆိ�င်ရာာ 
အသိုံးအပြုမာင် (စာအ��်စာတိမ်ာ�မာ�ာ�
တေလ်လာသုံးး��သုံး�်ပြုခွင်�)

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ -

• စာအုပ်စာတြ်းြျား ေန်းစစ်သုံးသပ်မေင်းအဓိပ္ပာယ်နှင့် ၎င်းရည်ရွယ်ေျက်ကို 

ရှင်းလင်းခမပာေိုနိုင်ြည်။

• အွန်လိုင်းခပါ်တွင် သတင်းအေျက်အလက်/စာအုပ်စာတြ်းြျား ရှာခဖွနိုင်ြည်။

• အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်ြျား၏ အခထာက်အထားေိုင်လုံြှုကို စစ်ခေးနိုင်ြည်။ 

• ြှီမငြ်းကိုးကားမေင်းအဓိပ္ပာယ်နှင့် ၎င်း၏အခရးပါြှုကို နားလည်လာနိုင်ြည်။

စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်းဟူသူည််အဘာယ််န်ည််း။

“စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ�” �ုု ဘဲာသာရာပ််တစာ်�နုိုိင်း််

သ�်ဆိုုုင်း်သည််် အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာည််�များ ု

အုဖြ�စာ် အုဓိပု်ပာယူ် သတ်များတိ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ၎င်း်��ုု 

စာာအုပု််များ�ာ�နိုငိ်း်် ဂ�ာန့်ယူ်ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�များ�ာ�၊ အုစာုု�ရာ

များဟုတု်ကြောသာ အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ� (NGOs) များ ိ ထုတု်

ကြော�ဖြ�န့်််��သုည််် အုစားရာင်း်�ံစာာများ�ာ�၊ များး�ါ�များ�ာ� 

သု်ုများဟုုတ် ထုတု်ဖြပ်န့််���်များ�ာ���သ်ုု် အုစာုု�ရာစာာရာာ�် 

စာာတများ်�များ�ာ�၊ ဘဲကြောလိုာမ်ျား�ာ�၊ သတင်း်�စာာများ�ာ�၊ 

များဂဂဇိုင်း်� စာာကြောစာာင်း်များ�ာ�၊ အုင်း်တာန့်�်စာာများ��်နိုိ်

များ�ာ�၊ သတင်း်�များတိ်တများ်�များ�ာ� စာသည််တုု်တွင်း် ကြောတ�ွရာို

နိုုုင်း်ပ်ါသည််။



20 နော�ာက််ခံံအနော�က်ာင်း်�အရာာများ�ာ�ဆိုု�င်း်ရာာ အသိအုမြများင်း် (စာာအ�ပ််စာာတများ်�များ�ာ�နော��့ာသိံ��သိပ််မြခံင်း်�)

စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း ဝေလိလ်ိ်သံးုသပို်မြခုင််းဟူသူည််အဘာယ််န်ည််း။

Kiteley နိုိင်း်် Stogdon (၂၀၁၄) တုု်� စာာအုုပ််စာာတများ်�များ�ာ� ကြောလိုလ်ိုာသံ�ုသပ််ဖြ�င်း်��ု ု "[…] ပ်ည်ာရာပ််

န့်ယူ်ပ်ယူ် သု်ုများဟုုတ် အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်�နုိုိင်း််သ�်ဆိုုုင်း်သည််် စာတု်�း�အုကြံ�ံဉာာဏီ်များ�ာ�၊ အုကြောရာ��စုာစ

ရာပ််များ�ာ�၊ ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််�များ�ာ�၊နိုိင်း်် သုကြောတသန့် ကြောတွ�ရာို���်များ�ာ� အုာ�လိုံု�ပ်ါ�င်း်သည််် အု��ဉ်း်���ုပ််တစာ်�ု” 

(စာာ ၉) အုဖြ�စာ် သတ်များတိ်ထုာ�ပ်ါသည််။ စာာအုုပ််စာာတများ်�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�သည်် သင်း်ကြောရာာ���ယူ်

ထုာ�ကြောသာ န့်ယူ်ပ်ယူ်�ဏ္ဍများိ သင်း်၏သုကြောတသန့် အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုိင််း် �ုု�်ည်းသည််် စာာအုုပ််စာာတများ်�

များ�ာ��ုု �တ်ရှုဖုြ�င်း်�၊ စာစုာည််�အုနိုစိာ်��ုပ််ဖြ�င်း်�၊ နိုိင်း်် ပ်ုုင်း်�ဖြ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�တုု် ပ်ါ�င်း်သဖြ�င်း်် အု��နု့််များ�ာ�များ�ာ�

ကြောပ်�ရာသည််် လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်တစာ်� ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း်လိုည််� အုစာဦး�တွင်း်စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်

သံ�ုသပ််ရာာ၌ ��်��သည်််ပ်ံု ကြောပ်ါ�်ကြောန့်လိုှင်း် များစာုု�ရာမုျား်ပ်ါနိုိင်း််၊ အုကြော��ာင်း်�များာိ ၎င်း်�သည်် အုကြောလိုအ်ု��င်း််များ�ာ�

ကြောလို ပ်ု၍ုတုု�တ�်လိုာကြောလိုဖြ�စာ်သည််် �ွများ်���င်း်များတုစာ်� ုဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း ဝေလိလ်ိ်သံးုသပို်�သည််် �ည််�ယွ််ခုး�်မူှ်  အဘာယ််
န်ည််း။

စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်သံု�သပ််များဖုြပ်ုလိုပု််ရာသည််် အုဓိ�ုရာည််ရာာယူ်���်သည်် အုဖြ�ာ�သကုြောတသးတစာ်

ဦး�ဦး�� သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ထုာ�ပြီးပ်း�ဖြ�င်း်� ရာို၊များရာိ ုကြောလိုလ်ိုာဆိုန့််�စာစာ်ရာန့််နိုိင်း်် သကုြောတသန့်

အုကြော��ာင််း�အုရာာနိုင််ိ်း သ�်ဆိုုုင််းကြောသာ ကြောန့််�်�ံအု���်အုလို�်များ�ာ��ုု န့််�လိုည််သရုာိုနိုုုင််းရာန့်် ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ 

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်၏သကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််�များိာ “များနွ့််ဖြပ်ည််န့်ယူ်တွင်း် အု�ါရာာသးအုကြောလို�ာ�် ကြောရာကြို�း�ကြောရာလိုှံ

ဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�၏ ပ်ည်ာသင်း်ယူး�ငွ်း််အုကြောပ်် များည််သည််် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�ရာို

သန့်ည််�” ဟုးကြောသာ ကြောများ��နွ့််�ဖြ�စာ်လိုှင်း် အုလိုာ�တးကြောများ��နွ့််��ုု ရာငိ်း်�လိုင်း်� ကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�သည််် စာာအုပု််စာာတများ်� 

အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ� ရာာိကြော�ရွာများည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အု�ယူ်၍ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် တ�ု�ကြောသာ အုကြောဖြ�တစာ်�ကုြောပ်�ထုာ�သည််် အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ�စာာွ ရာာိကြောတ�ွ

ပ်ါ� သင်း်၏ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် များလိုုုအုပ််ဘဲ� သကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််��ုု ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�ရာန့်် လိုုုအုပ််ကြောန့်ဖြ�င်း်� 

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သာဓိ�အုာ�ဖြ�င်း်် “ရာာသးဥတကုြောဖြပ်ာင်း်�လို�ဖြ�င်း်�၏ အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ� များည််သည််

တုု်န့်ည််�” ဟုးကြောသာ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု အုင်း်တာန့်�် ကြောပ််တငွ်း် အုဖြများန့််ရာာိ��ည်််လိုုု�်သည််နိုငိ်း်် ဤ

အုကြော��ာင်း်�အုရာာ (ရာာသးဥတကုြောဖြပ်ာင််း�လို�များ၏ု အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�) �ုု �များာာတစာ်�မိျား်�ရာို အုဖြ�ာ�

သကုြောတသးများ�ာ�� ကြောလိုလ်ိုာကြော�ာ်ထုတု်ပြီးပ်း� ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ထုုုသကုြောတသးများ�ာ�သည်် သင်း််အုတ�ွ် သင်း်၏

သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ပြီးပ်း�ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်� ကြောတ�ွရာပ်ါလိုမုျား််များည််။



21နော�ာက််ခံံအနော�က်ာင်း်�အရာာများ�ာ�ဆိုု�င်း်ရာာ အသိအုမြများင်း် (စာာအ�ပ််စာာတများ်�များ�ာ�နော��့ာသိံ��သိပ််မြခံင်း်�)

တစာ်န့်ည််�အုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု များကြောဖြ�ရာငိ်း်�ရာကြောသ�ပ်ါ� သု်ုများဟုုတ် သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

ကြောန့််�်ထုပ်် ကြောလိုလ်ိုာကြော�ာ်ထုတု်ရာန့်် လိုုုအုပ််ကြောန့်ဆို�ဖြ�စာ်သည််ဟု ုယူးဆိုပ်ါ� အုကြောရာ�ကြို�း�ဆိုံု�ဖြ�စာ်သည်််အုရာာ

များ�ာ��ု ု ကြောရာာ���ယူ်နိုုုင်း်ရာန့််အုလိုု်ုင်းိာ သင်း်၏သကုြောတသန့်ဖြပ်ဿန့််နိုငိ်း်် သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�တုု်နိုိင်း်် သ�်ဆိုုုင်း်

ကြောသာ အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ��ု ု ဖြပ်န့််လိုည်် သံု�သပ််ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ များ�ာ�ကြောသာအုာ�ဖြ�င်း်် အုကြော��ာင််း� 

အုရာာတစ်ာ�နုိုငိ်း် ် ပ်တ်သ�်သည််် စာာအုပ်ု်စာာတမ်ျား�များ�ာ�စာာွ (အုထုး�သဖြ�င်််း အုင််းတာန့်�်ကြောပ််တင်ွ်း) ရာိုကြောန့်ပြီးပ်း� 

ထုည်််သငွ်း်�ရာများည်််အုရာာနိုိင်း်် ��န့််လိုပိ််ထုာ�ရာများည်််အုရာာတု်ု�ုု ကြောရာာ���ယူ် ဆိုံ�ုဖြ�တ်ရာဖြ�င်း်�သည်် စာာအုပု််

စာာတများ်�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်သံ�ုသပ််သည််် လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်၏ အုကြောရာ�ကြို�း� အုစာတု်အုပ်ုုင်း်�တစာ်� ုဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

တစာ်�ါတစာ်ရာံ သင်း်၏သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််ဆို�်စာပ််ကြောသာ အုကြောထုာ�်အုထုာ�တစာ်�မုျားှ များကြောတ�ွ

ရာိုနိုုုင်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် အုလိုာ�တးကြောသာ သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုရာာ အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ��ု ု ရာာိကြော�ွ

��ည်််ရာပ်ါများည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် “များနွ့််ဖြပ်ည််န့်ယူ်တွင်း် အု�ါရာာသးအုကြောလို�ာ�် ကြောရာကြို�း�ကြောရာလိုှံဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် 

�ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�၏ ပ်ည်ာသင်း်ယူး�ငွ်း်် အုကြောပ်် များည််သည််် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�ရာိုသန့်ည််�” 

ဟုးကြောသာကြောများ��နွ့််��ုု ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အုထုာ�တစာ်�မုျားှ ရာာိများကြောတ�ွပ်ါ� ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံတစာ်�မိျား်� 

ကြောရာကြို�း�ကြောရာလိုှံများကုြော��ာင်း်် ပ်ည်ာကြောရာ�အုကြောပ်် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ� သုု်များဟုတု် အုဖြ�ာ� နိုုုင်း်င်းံများ�ာ�တငွ်း် 

ကြောရာကြို�း�ကြောရာလိုှံများကုြော��ာင်း်် �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�၏ ပ်ည်ာကြောရာ�အုကြောပ်် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�နိုိင်း််

ပ်တ်သ�်ကြောသာ ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ��ု ုဆိုန့််�စာစာ်သံု�သပ််ရာပ်ါများည််။

သင်၏ သေုတသန 
ေမးခနွ်းအတွက် 

ေြဖရငှ်းချက် ရှိပးီသား
လား။

မရှိပါ

ရှိသ
ည

်

ရှိသ
ည

်

မရှိပါ

သင်၏သေုတသန 
ေမးခနွ်းှင့် တိုက်ိုက် 

သက်ဆိုင်သည့် 
အေထာက်အထားများစာွ 

ရှိေနပါသလား။

အလားတ ူသေုတသန 
အေကာင်းအရာများငှ့် 

သက်ဆိုင်ေသာ 
အေထာက်အထားများ 

အသံးုြပပါ။

သေုတသန ေမးခနွ်း 
ေြပာင်းပါ။

အေထာက်အထားများ 
ရာှေဖေွဖာ်ထတု် သံးုသပ်
၍ သက်ဆိုင်မအရှိဆံုး 
အရာများ အသံးုြပပါ။

စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� ကြောလိုလ်ိုာသံ�ုသပ််၍ ထုုုအုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ�အုာ�လိုံ�ု�ုု သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�များ ိထု�ွ်ကြောပ်် 

လိုာသည််် စာစုာစာ်ကြောတ�ွရာို���်နိုငိ်း်် အု��ဉ်း်���ုပ််ကြောရာ�သာ�ပြီးပ်း�ကြောန့််�် တစာ်ကြောလိုှာ�်လိုံ�ု သင်း်ရာရာိကုြောသာ အုသ ု

ပ်ည်ာသည်် သကုြောတသန့် လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း် ကြောန့််�်အုဆိုင်း််များ�ာ�အုတွ�် အုကြောထုာ�်အု�းကြောပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ယူ�ု

အု�ါ သင်း်သည်် ဤအုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ ကြော�ာင်း်�စာာွန့််�လိုည််သရုာိုပြီးပ်း� အုဖြ�ာ�သးများ�ာ��ု ု

ရာငိ်း်�လိုင်း်�ကြောဖြပ်ာဖြပ်နိုုငု်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။



22 နော�ာက််ခံံအနော�က်ာင်း်�အရာာများ�ာ�ဆိုု�င်း်ရာာ အသိအုမြများင်း် (စာာအ�ပ််စာာတများ်�များ�ာ�နော��့ာသိံ��သိပ််မြခံင်း်�)

ထုု်ုအုဖြပ်င်း် ဤစာာအုပု််စာာတများ်� ကြောလိုလ်ိုာသံ�ုသပ််���်�ု ုအုစားရာင်း်�ံစာာ (တစာ်ကြောစာာင်း်ကြောရာ�သာ�ရာန့်် ကြောရာာ���ယူ်

ထုာ�ပ်ါ�) တငွ်း်လိုည််� ထုည်််သငွ်း်�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ထုုုသံု�သပ််���်သည်် သင်း်၏အုစားရာင်း်�ံစာာ�ုု �တ်ရှုကုြောသာ

သးတုုင်း်��ု ုထုုုကြော�ါင်း်�စာဉ်း်၏ ကြောန့််�်�ံ အုကြော��ာင်း်� သရုာိုကြောစာနိုုုင်း်ပြီးပ်း� သင်း်၏သကုြောတသန့်�ုု န့််�လိုည််ကြောစာရာန့််

အုလိုု်ုင်းိာ ၎င်း်�တု်ုသရုာိုထုာ�ရာန့်် လိုုုအုပ််သည််် အုကြောရာ�ပ်ါကြောသာ ယူးဆို���်များ�ာ��ုလုိုည််� အု��များ်���င်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်

ကြောပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း မူည််သု�ု�ှ် ဝေ�မွူည််န်ည််း။

စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ�ဆိုန့််�စာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�သည်် စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း �ှ် ဝေ�မွြခုင််းဖြ�င်း်် အုစာဖြပ်ုပ်ါသည််။

• အရင်းအဖမစ် (သတင်းအြျက်အေက်)။ သတင်းအေျက်အလက် ပံ့ပိုးခပးနိုင်

ခသာ လူပုင်္္ဂိုလ်၊ စာအုပ်၊ စာရွက်စာတြ်း၊ ခောင်းပါး၊ စသည်မဖင့်။

• ယုံကကည်စိတ်ြျရသည့် အရင်းအဖမစ်။ ကျ ိုးခကကာင်းေီခလျာ်ခသာ အခကကာင်းမပ

ေျက်နှင့်/သို့ြဟုတ် အခထာက်အထားကို အခမေေံသည်၊ ယုံကကည်အားထား

နိုင်သည်။

• ရည်ညွှန်း/ကိုးကားသည်။ အရင်းအမြစ်တစ်ေုကို ခဖာ်မပရန် သို့ြဟုတ် ြှီမငြ်း

ရန်။

• စာစုစာရင်း။ အခကကာင်းအရာအလိုက် ခလ့လာသုံးသပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်

ြျားစာရင်း။

• ကျမ်းကိုးစာရင်း။ စာခရးသူ (ဥပြာအားမဖင့် ခောင်းပါး သို့ြဟုတ် အစီရင်ေံစာ

တစ်ခစာင်တွင်) အသုံးမပုထားသည့် (ြှီမငြ်း သို့ြဟုတ် ကိုးကားထားသည့်) 

အရင်းအမြစ်ြျား စာရင်း။

• ြိုးယူကူးြျဖြင်း။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ခောင်ေျက်ြဟုတ်ခကကာင်း ထုတ်ခဖာ်

ခမပာေိုမေင်းြရှိဘဲ တစ်စုံတစ်ဦး၏ စကားလုံးြျား သို့ြဟုတ် စိတ်ကူး

အကကံအစည်ြျားကို အသုံးမပုမေင်း။

ကြောအုာ�်ပ်ါအုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�သည်် ဆိုန့််�စာစာ်သံု�သပ််ရာန့်် စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� ရာာိကြော�ဖွြ�င်း်�အုတ�ွ် ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ 

�ုုင်း်တယွူ်�တ်ရှုနုိုုုင်း်သည််် (များတုူး) စာာအုုပ််များ�ာ�နိုငိ်း်် ပ်ံနုိုိုပ််ထုတု်ကြော�များမုျား�ာ� ရာာိကြော�ရွာန့်် - 

• စာကကည့်တိုက်ြျား (အြျားမပည်သူသုံး စာကကည့်တိုက်ြျားနှင့် တကကသိုလ်စာကကည့်တိုက်

ြျား)
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• အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် အြျားအားမဖင့် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းနှင့်ေက်စပ်၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ခဝထား

သည့် စာအုပ်၊ စာတြ်းြျား စုစည်းြှု အနည်းအကျဉ်း ရှိတတ်ပါသည်။ 

အုနွ့််လိုုုင်း်�အု�ုု�အု�ာ�များ�ာ�ရာာိကြော�ရွာန့်် - 

• Wiley Online Library,၁ Academia,၂ Research Gate,၃ နှင့် Core၄ ကဲ့သို့ အွန်လိုင်း

စာကကည့်တိုက်ြျားတွင် ရှာခဖွကကည့်ပါ (သို့ခသာ် ၎င်းတို့သည် အပြဲတြ်း အေြဲ့ြဟုတ်ပါ)။

• Google Scholar,၅ Google Books,၆ and CrossRef၇ ကဲ့သို့ အွန်လိုင်း အေျက်အလက်ြျား 

သိုြှီးရာ ခနရာြျား တွင် ရှာခဖွကကည့်ပါ။

• The Online Burma/Myanmar Library,၈ Tea Circle၉ သို့ြဟုတ် ၎င်းတို့ကို တစ်ခပါင်း

တည်း စုစည်းထားသည့် bibliography၁၀ တို့တွင် ရှာခဖွကကည့်ပါ သို့ြဟုတ် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် 

အဓိက သက်ေိုင်သည့် သတင်းအေျက်အလက်ြျား ရရှိရန် Andrew Shelth စုစည်းထား

ထားသည့် bibliography၁၁ ကို အသုံးမပုပါ။

• စာအုပ်ြျားနှင့် ခောင်းပါးြျား အေြဲ့ရယူနိုင်ရန် sci-hub၁၂ နှင့် z-lib၁၃ ကို အသုံးမပုပါ။ 

သင်း်၏သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�ရာာနိုငိ်း််�ုု�်ည်းကြောသာ အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ� ရာာိကြော�ရွာန့်် - 

• သင်၏သုခတသနအခကကာင်းအရာအလိုက် အဓိကစကားလုံးြျားကို စဉ်းစားကကည့်ပါ။ 

ဥပြာအခနမဖင့် သင်သည် “ေက်ခကျာ်သက်အရွယ် ကိုယ်ဝန်ခောင်မေင်း” အခကကာင်း 

သုခတသနစာတြ်းမပုစုရန် ရည်ရွယ်ထားပါက “ေယ်ခကျာ်သက်အရွယ် ကိုယ်ဝန်ခောင်

မေင်း၊” “ေက်ခကျာ်သက်အရွယ် ြျ ိုးေက်ပွားကျန်းြာခရး၊” “ေက်ခကျာ်သက်အရွယ် ြိေင်

ြျား” အစရှိသည့် စကားရပ်ြျားထည့်သွင်းရှာခဖွရပါြည်။

• နိုင်ငံအထူးမပု စာအုပ်စာတြ်းြျားရှာခဖွရာတွင် “Myanmar” နှင့် “Burma” စကားလုံးနှစ်

ြျ ိုးလုံး အသုံးမပုရန် ြခြ့ပါနှင့်။

• သင်၏သုခတသနအခကကာင်းအရာနှင့် သက်ေိုင်ခသာ အခထာက်အထားြျား ရှာခဖွပပီး

ခနာက် ပို၍ကိုက်ညီြှုရှိသည့် အကိုးအကားြျားကို ခတွ့ရှိနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ စာစုစာရင်း 

သို့ြဟုတ် ကျြ်းကိုးစာရင်းြျားကို ဖတ်ရှုကကည့်ပါ။

1 Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/
2 Academia. https://www.academia.edu/
3 Research Gate. https://www.researchgate.net/
4 Core. https://core.ac.uk/
5 Google Scholar. https://scholar.google.com/
6 Google Books. https://books.google.com/
7 Crossref. https://search.crossref.org/
8 Online Burma Library. http://www.burmalibrary.org/
9 Tea Circle. https://teacircleoxford.com/
10 Tea Circle: Bibliography of Burmese Studies https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_A2zknhO4SGoFmtT4CBOUDhGW9LlL91A1WGNMnV7LrY/

edit#gid=150686075
11 Selth, A. (2018). Burma (Myanmar) since the 1988 uprising: A select bibliography. Griffith University. https://www.griffith.edu.au/__data/assets/

pdf_file/0032/485942/Burma-Bibliography-2018-Selth-web.pdf
12 Sci-hub. http://www.sci-hub.se/
13 Z-lib. http://www.z-lib.org/

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_A2zknhO4SGoFmtT4CBOUDhGW9LlL91A1WGNMnV7LrY/edit
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0032/485942/Burma-Bibliography-2018-Selth-web.pdf
http://www.sci-hub.se
http://www.z-lib.org
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အနွ််လိုုင််းအ�င််းအမြမူစ််မူး်း၏ အဝေထု်�်အထု်းခုုငု််လိံမုူ ုစ်စ််ဝေဆွဲးမြခုင််း

အုရာင််း�အုဖြများစ်ာတစ်ာ�ုသည်် အဝေထု်�်အထု်းခုုုင််လုံိမူ�ုှုပ်ါ� �ွနု်ိုပ််တုုအ်ုကြောန့်ဖြ�င်း် ်ထုုုအုရာင််း�အုဖြများစ်ာများိ

အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ယူံ�ု�ည််စာတု်��စာာွ များးိ�ုုအုာ�ထုာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ စာာကြောရာ�သးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

�ုုယူ်ပ်ုုင်း်ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို���်များ�ာ� များဟုုတ်ဘဲ� သ�်ကြောသအုကြောထုာ�်အုထုာ� အုကြောပ််တငွ်း်သာ 

အုကြောဖြ��ံကြောသာ �� ုု �ကြော��ာင််း�ဖြပ်ကြောဆို�ွကြောနို�ွတင််းဖြပ်���်များ�ာ�ဖြ�င်််း အုကြောထုာ�်အုထုာ��ုုင််းလုံိုသည်် ်အုဖြ�ာ�

အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ��ုလုိုည််� အုသံု�ဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ �ွနို်ပု််တု်ု သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ကြောသာအု�ါ 

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�အုတွ�် တ�ု�များနိ့််�န့််ကြောသာ အုကြောဖြ��ု ုရာာိကြော�ဖွြ�င်း်� ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ

သတင်း်�အု���်အုလို�် အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ�သည်် များနိ့််�န့််၍ �ုုင်း်လိုံမုျားရုာိုရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း�လိုိ

ပ်ါသည််။ အုင်း်တာန့်�်ကြောပ််များ ိသတင်း်�အု���်အုလို�်အုများ�ာ�စာသုည်် စာာကြောရာ�သး၏ ထုင်း်ဖြများင်း်���်

ကြောပ််တငွ်း်သာ အုကြောဖြ��ံထုာ�ပြီးပ်း� အုကြောသ�စာတု်���� သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ဖြ�င်း်�များရာိပု်ါ သု်ုများဟုုတ် 

အုဓိပု်ပာယူ်များရာိကုြောသာ စာ�ာ�များ�ာ�သာ ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အုနွ့််လိုုုင်း်�အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ�၏ အုကြောထုာ�်အုထုာ��ုငု်း်လိုံမုျား�ုုု စာစာ်ကြောဆို�နိုုုင်း်ရာန့်် ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�

များ�ာ�အုကြောဖြ��ု ုစာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။

• ထိုသတင်းအေျက်အလက်သည် ြျားြကကာြီက/လက်ရှိမဖစ်ပါသလား။

• ၎င်းတွင် အဓိကကျခသာ သတင်းအေျက်အလက်အြျားစု ပါဝင်သလား။

• ထိုအရင်းအမြစ်တွင် ကိုးကားေျက်ြျား ထည့်သွင်းထားပါသလား။

• ထိုအရင်းအမြစ်ရည်ရွယ်ေျက်ကို သိရှိပါသလား။ ၎င်းသည် သတင်းအေျက်အလက်

ခပးရန်၊ စည်းရံုးရန်၊ သ့ုိြဟုတ် ခမဖခဖျာ်ရန် ခရးသား/ဖန်တီးထားမေင်း မဖစ်ပါသလား။

• စာခရးသူ၏ နာြည်ကို ထည့်သွင်းခဖာ်မပထားပါသလား။ စာခရးသူနှင့်ပတ်သက်၍ 

ပိုြိုသိရှိနိုင်ရန် ရှာကကည့်နိုင်ပါသလား။

အု�ယ်ူ၍ သင််းသည်် အုထု�်ပ်ါကြောများ��န်ွ့်အုများ�ာ�စာ�ုုု “ဟုတ်ုများန်ိ့်ကြော��ာင််း�” ကြောဖြ�ဆိုုုထုာ�ပ်ါ� ၎င််း�သည််

အုကြောထုာ�်အုထုာ��ုငု်း်လိုံုသည််် အုရာင်း်�အုဖြများစာ်တစာ်� ု ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သတင်း်�အု���်အုလို�်

ကြောပ်�ရာန့်် ရာည််ရာာယူ်���်ဖြ�င်း်် �န့််တး�ထုာ�သည််် အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ�သည်် ကြောဖြ�ကြော��ာ်ရာန့််သ�်သ�် 

�န့််တး�ထုာ�သည််် အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ�ထု�် ပ်ုု၍ အုကြောထုာ�်အုထုာ��ုငု်း်လိုံပု်ါသည််။ အု�ယူ်၍ 

သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အုရာင်း်�အုဖြများစာ်တစာ်�ုသည်် အုကြောထုာ�်အုထုာ��ုငု်း်လိုံမုျားရုာို၊များရာိ ု များကြောသ��ာပ်ါ� 

အု�းအုည်းကြောတာင်း်���ည်််ပ်ါ သု်ုများဟုုတ် ၎င်း်��ု ုအုသံ�ုများဖြပ်ုပ်ါနိုငိ်း််။
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စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း မူည််သု�ုမြပိုန််လိည််သံးုသပို်မူည််န်ည််း။

သင်း််သကုြောတသန့်နိုိင်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ အုကြောထုာ�်အုထုာ�အု�� ုု �ကြောတ�ွရာို၍ စာတင်း်�တ်ရှုသုည်််အု�ါတွင်း် 

များိတ်စာုကြောရာ�များိတ်ထုာ�ရာန့််နိုိင််း် သင်း်�တ်ရှုုပြီးပ်း�သည််် အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ��ုု များိတ်တများ်�တင်း်ထုာ�ရာန့်် 

(စာာကြောရာ�သး၊ ရာ�်စာ�ွ၊ ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်၊ နိုိင်း်် ပ်ံနုိုိုပ််ထုုတ်ကြော�သးတုု် အုပ်ါအု�င်း်) များကြောများပ််ါနိုိင်း််။ ထုုုသု်ုဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�

အုာ�ဖြ�င်း်် ကြောန့််င်း်တွင်း် ထုုုသတင်း်�အု���်အုလို�်�ု ုဖြပ်န့််လိုည််ရာာိကြော�ရွာန့်် လိုုုအုပ််လိုာပ်ါ� သု်ုများဟုုတ် သင်း်

ကြောရာ�သာ�သည််် အုစားရာင်း်�ံ သု်ုများဟုုတ် တင်း်ဖြပ်���်တငွ်း် များးိဖြင်းများ်��ုု��ာ� လိုုုပ်ါ� အုကြောထုာ�်အု�းဖြ�စာ်နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။

သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် စာာအုပု််စာာတများ်� အုကြောထုာ�်အုထုာ�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်သံ�ုသပ််ရာာတငွ်း် ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�များ�ာ�

�ုု စာဉ်း်�စာာ���ည််် သင်း််ပ်ါသည််။

• ဤအခထာက်အထားသည် ကျွနု်ပ်၏သုခတသနစီြံကိန်းနှင့်သက်ေုိင်ြှုရိှပါသလား။ ၎င်းသည် 

ကျွန်ုပ်၏ သုခတသနအခကကာင်းအရာခနာက်ေံကို နားလည်သိရှိခစရန် အခထာက် အကူ 

မဖစ်ခစပါသလား။

• ဤအခထာက်အထား၏ အားနည်းေျက်နှင့် အားသာေျက်ြျားြှာ အဘယ်နည်း။ ဥပြာ

အားမဖင့် စာခရးသူသည် ၎င်း၏ အကျ ိုးအခကကာင်း ခေွးခနွး တင်မပေျက်ကို ခထာက်ေံသည့် 

သက်ခသအခထာက်အထားြျားစွာ ခဖာ်မပထားမေင်းသည် အားသာေျက်တစ်ေု မဖစ်နိုင်

ပါသည်။ စာခရးသူသည် အေျ ို ့ကဏ္ဍြျားနှင့်ပတ်သက်၍ အခသးစိတ်အေျက်အလက် 

အမပည့်အစုံြခဖာ်မပထားမေင်းသည် အားနည်းေျက် တစ်ေု မဖစ်နိုင်ပါသည်။

• ၎င်းသည် ြူရင်းသုခတသနမဖစ်လျှင် အေျက်အလက်ြျားကို ြည်သို့ ခကာက်ယူေဲ့သနည်း။

• စာခရးသူ၏ သုံးသပ်ေျက်ြှာ အဘယ်နည်း။

• ထိုအခထာက်အထားသည် ကျွန်ုပ်၏ သုခတသနခြးေွန်းအခပါ် သက်ခရာက်ြှုရှိပါ

သလား - ကျွန်ုပ်အခနမဖင့် ခြးေွန်းကို တည်းမဖတ်ရန်/ခမပာင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသလား။



26 နော�ာက််ခံံအနော�က်ာင်း်�အရာာများ�ာ�ဆိုု�င်း်ရာာ အသိအုမြများင်း် (စာာအ�ပ််စာာတများ်�များ�ာ�နော��့ာသိံ��သိပ််မြခံင်း်�)

အဝေထု်�်အထု်းမူး်း �ုးု�်းမြခုင််း

ခုုုးယ်�ူးူခုးမူု (သင်း််�ုုယူ်ပ်ုုင်း်အုကြောရာ�အုသာ� များဟုတု်ကြော��ာင်း်� ထုတု်ကြော�ာ်ကြောဖြပ်ာဆိုုဖုြ�င်း်�များရာိဘုဲ� 

တစာ်စာံတုစာ်ဦး�၏ စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် စာတု်�း�အုကြံ�ံအုစာည််များ�ာ��ု ု �း���ဖြ�င်း်�) �ုု 

ကြောရာာိင်း်ရာာိ�နိုုုင်း်ရာန့်် သင်း်အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ အုကြောထုာ�်အုထုာ�အုာ�လိုံ�ုအုတွ�် �ုုး�်းခုး�် ပ်ါရာိုရာပ်ါ

များည််။ ကြောအုပ်းကြောအု ပ်ံစုာ၁ံ၄	နိုိင်း်် ဟုာ�ဗျူးတ်ပ်ံစုာံအုပ်ါအု�င်း် အုဖြ�ာ� သင်း်အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်သည််် �ုု��ာ����်

ကြော�ာ်ဖြပ်သည်််ပ်ံစုာံ အုများ� ုု �များ� ုု �ရာိုပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ သင်း်သည်် အု��ွ�အုစာည််�တစာ်�အုုတွင်း်� သု်ုများဟုုတ်

 ၎င်း်�အုတ�ွ် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါ� ၎င်း်�တု်ု များည််သည်််ပ်ံစုာံ�ုု ပ်ုုများုုလိုုုလိုာ�ကြော��ာင်း်�

သရုာိုရာန့်် စာစာ်ကြောဆို�ကြောများ�ဖြများန့််�ပ်ါ။ ဤလိုများ်�ညွှနှ့််တငွ်း် �နုိုိစာ်ကြို�မုျား်ကြောဖြများာ�်ထုတု်ကြော�သည််် ကြောအုပ်းကြောအု ပ်ံစုာံ

�ုု အုသံ�ုဖြပ်ုထုာ�ပ်ါသည််။

• အကယ်၍ သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ခရးသားေျက်အတိုင်း တစ်သခဝြတိြ်း ကူးယူ

အသုံးမပုထားပါက မဖစ်နိုင်လျှင် ထိုစာြျက်နှာနံပါတ်ထည့်သွင်းပပီး ြျက်ခတာင်

အဖွင့်အပိတ်မဖင့် ခဖာ်မပပါ။ ဥပြာ - 

“ယူ�င်း်� ရာပ််ရာာာအုကြောရာ��စုာစများ�ာ�သည်် ကြော���ရာာာကြော�ါင်း်�ကြောဆိုာင်း်များ�ာ�နိုငိ်း််သာ သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ

န့်ယူ်ပ်ယူ် ဖြ�စာ်သည််ဟု ု ယူးဆို���်�ကြောသာ လိုးများအုုသုု�်အု�န့််�များ�ာ�တွင်း် ကြော���ရာာာအုတငွ်း်�များ ိ

ရာပ််များရုာပ််�များ�ာ�နိုငိ်း်် ရာာအုမုျား်များးိ�၊ ဆိုယူ်အုမုျား်များးိ�များ�ာ�၊ ကြော�သ�ံလိုးင်းယူ်များ�ာ�သည်် ရာပ််ရာာာ�ွံ�ပြီး�ုု �တုု�တ�်

ကြောရာ�အုတ�ွ် အုဓိ�ု ��ကြောသာသးများ�ာ� ဖြ�စာ်လိုာပ်ါသည််” (ActionAid ဖြများန့််များာ၊ ၂၀၂၀၊ စာာ ၁၇)။”

• အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦး၏ ခရးသားေျက်ကို အသုံးမပုထားခသာ်လည်း သင့်ကိုယ်ပိုင်

အသုံးအနှုန်းမဖင့် ခရးသား/ခမပာေိုထားပါက အကိုးအကားတစ်ေု ထည့်သွင်းခဖာ်မပ

ရပါြည်။ ဥပြာ - 

ActionAid ဖြများန့််များာ (၂၀၂၀) ၏ကြောတ�ွရာို���်အုရာ ကြော���ရာာာကြောန့်လိုးင်းယူ်များ�ာ�သည်် ၎င်း်�တုု်၏ ရာပ််ရာာာ

လိုးများအုုသုု�်အု�န့််�တငွ်း် ပ်ု၍ု အုကြောရာ�ပ်ါလိုာပြီးပ်း� ပ်ုမုျားုုပ်ါ�င်း်လိုပု််ကြောဆိုာင်း်လိုာ��သည််။

• သင်အသုံးမပုခနခသာ သတင်းအေျက်အလက်သည် “အခမေေံ အသိဗဟုသုတ” မဖစ်

ပါက အကိုးအကားခဖာ်မပရန် ြလိုအပ်ပါ။ ဥပြာ -

ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံအုလိုယူ်ပ်ုငု်း်�ကြောဖြ�ာ�်ကြောသ�ွကြော�သနိုငိ်း်် ��င်း်�ဖြပ်ည််န့်ယူ်ကြောန့်ရာာအု�� ုု �တငွ်း် များုု�ကြော�ါင်း်ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် 

ကြောရာရာာိ�ပ်ါ�များမုျား�ာ��ု ုရာင်း်ဆိုုငု်း်ကြံ�ံုကြောတ�ွရာကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။

၁၄ APA Style. https://apastyle.apa.org

https://apastyle.apa.org/
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သင်း်၏တင်း်ဖြပ်���် သု်ုများဟုုတ် ကြောရာ�သာ�ထုာ�သည််် အုစားရာင်း်�ံတငွ်း် �ုု��ာ�ထုာ�သည််် အုကြောထုာ�်

 အုထုာ�များ�ာ��ု ုအုဆိုံ�ုတငွ်း် ��များ်��ုု�စာာရာင်း်�ထု� ထုည်််သငွ်း်�ကြော�ာ်ဖြပ်ရာပ်ါသည််။ ဤလိုများ်�ညွှနှ့််အုဆိုံု�

တငွ်း် ��များ်��ုု�စာာရာင်း်�န့်များးန့််တစာ်�ု ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ပ်ါသည််။

ရာည််ရာာယူ်���်ဖြ�င်း််ဖြ�စာ်ကြောစာ များရာည််ရာာယူ်ဘဲ�ဖြ�စာ်ကြောစာ များနိ့််များိန့််�န့််�န့်် �ုု��ာ�များးိဖြင်းများ်�များု

များဖြပ်ုဖြ�င်း်�သည်် ��င်း််�တ်နိုိင်း်် များည်းညွှွတ်ကြောသာကြော��ာင်း်် ဖြပ်င်း်�ထုန့််ကြောသာ အု�� ုု �ဆို�်

များ�ာ�ရာိလုိုာနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ၎င်း်�သည်် သင်း်နိုငိ်း်် သင်း်၏သကုြောတသန့် �ုု များယူံ�ု�ည််ရာ

ကြောသာ၊ ��င်း််�တ်ပ်��်ဖြပ်ာ�ကြောသာ အုရာာအုဖြ�စာ် ထုင်း်ဖြများင်း်�ံရာကြောစာပြီးပ်း� သင်း်သည်် 

စာာသင်း်ကြော��ာင်း်� သု်ုများဟုုတ် တ�ကသုုလို်တစာ်�တုငွ်း် ကြောလိုလ်ိုာဆိုည််�ပ်း�ကြောန့်လိုှင်း် �ုု�

ယူး�း���ဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် စာာကြောများ�ပ်�ွ ��နိုုုင်း်ပြီးပ်း� ကြော��ာင်း်�များ ိ ရာပ််န့််��ံရာဖြ�င်း်� သု်ုများဟုုတ် 

ထုတု်ပ်ယူ်�ံရာသည်််အုထုပု်င်း် ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၄.၁

1။	 https://factsanddetails.com သို့ ဝင်ခရာက်ကကည့်ရှုခလ့လာပါ။ ၎င်းသည် ယုံကကည်စိတ်ေျ

ရသည့် ဝက်ဘ်ေိုက်တစ်ေု မဖစ်သည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။

2။	 www.droughtmanagement.info သို့ ဝင်ခရာက်ကကည့်ရှုခလ့လာပါ။ ၎င်းသည် သတင်း

အေျက်အလက်ြျား ရှာခဖွရန် ယုံကကည်စိတ်ေျရသည့် ဝက်ဘ်ေိုက်တစ်ေုမဖစ်သည်ဟု သင်

ထင်ပါသလား။ 

http://www.droughtmanagement.info
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သင််၏စ်မီူံ�နု််း

• သင်၏သုခတသနအခကကာင်းအရာကို စဉ်းစားကကည့်ပါ သို့ြဟုတ် အေန်း (၂) နှင့် 

(၃) တွင် ခဖာ်မပထားခသာ ဥပြာြျားြှ အခကကာင်းအရာြျားထဲြှ တစ်ေုခရွးေျယ်ပါ။

• အဓိက ရှာခဖွရြည့် ခဝါဟာရစကားရပ်ြျားကို ခရွးေျယ်၍ သက်ေိုင်ရာ သုခတသန

စာတြ်း သို့ြဟုတ် ခောင်းပါးအတွက် ရှာခဖွပါ။

• ထိုခောင်းပါးသည် သင်၏သုခတသနစီြံကိန်းအခကကာင်းအရာနှင့် ြည်သို့သက် 

ေိုင်ြှုရှိခကကာင်း (ြရှိခကကာင်း) အကျဉ်းေျုပ် ရှင်းမပပါ။

• သင်၏ သုခတသနအခကကာင်းအရာနှင့် သက်ေိုင်ခသာ အခထာက်အထားတစ်ေု 

ခတွ့ရှိပါက ၎င်း၏ စာစုစာရင်း သို့ြဟုတ် ကျြ်းကိုးစာရင်းကို ရှာခဖွပါ။

• စာစုစာရင်း/ကျြ်းကိုးစာရင်းကို ဖတ်ရှု၍ သင်၏ သုခတသနအခကကာင်းနှင့်

သက်ေိုင်သည်ထင်ခသာ အမေား ခေါင်းစဉ်ြျား ရှာခဖွပါ။ ထို့ခနာက် အွန်လိုင်းခပါ်

တွင် ထိုအခထာက်အထားကို ရှာကကည့်ပါ။
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၅  မှာန်က်ာန်တ်ေသုံးာသုံး�တေတိသုံးန်န်ည်း�်စန်စ် 
တေရွာ�ခွ�ယ််ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ - 

• အရည်အခသွးနှင့် အခရအတွက်စံမပု သုခတသနနည်းစနစ်ြျားကို ေွဲမေားနိုင်၍ 

၎င်းတို့ကို အဘယ်ခကကာင့် အသုံးမပုခကကာင်း သိရှိနိုင်ြည်။

• အရည်အခသွးနှင့် အခရအတွက်စံမပု သုခတသနနည်းစနစ်ြျား၏ ဝိခသသ 

လက္ခဏာြျားကို ခဖာ်ထုတ်နိုင်ြည်။

သဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််ဟူသူည်် အဘာယ််န်ည််း။

သကုြောတသန့် န့်ည််�စာန့်စာ်ဟုးသည်် အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် �ွနို်ုပ််တု်ုအုသံု�ဖြပ်ုကြောသာ ��ဉ်း်��ပ််

န့်ည််�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ န့်ည််�စာန့်စာ်အုများ� ုု �အုစာာ� အုများ� ုု �များ� ုု �ရာိုကြောသာ်လိုည််� လိုးများုသကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် 

ကြောယူဘဲယုူ�အုာ�ဖြ�င်း်် အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုု သဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ်် သု်ုများဟုုတ် အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုု သဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််တစာ်��ု�ုုု အုသံ�ုဖြပ်ုကြောလို ်ရာိုပ်ါသည််။

အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််

 

 

အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု အုကြောဖြ�အုကြောန့်၊ အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�စုာစများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် 

စာတု်�း�အုကြံ�ံအုစာည််များ�ာ�၏ “အုရာည််အုကြောသ�ွ” (၎င်း်�တုု်သည်် များည််သည်််အုရာာများ�ာ�ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� များည််သည််�ု ု

ဆိုုုလိုုုသန့်ည််�) သရုာိုလိုုုသည်််အု�ါ အုသံု�ဖြပ်ုကြောလိုရ်ာိုကြောသာ ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််�တစာ်�ဖုြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုုု��သ်ု်ု

အုကြောဖြ�အုကြောန့်များ�ာ�တငွ်း် အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးရာာ၌ နိုတု်ထု�ွ် စာ�ာ�များ�ာ�ဖြ�င်း်် (အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု

အု���်အုလို�်) ကြော�ာ�်ယူးကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။ လိုးများုသကုြောတသန့်တငွ်း် အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု န့်ည််�စာန့်စာ် 

အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�သည်် အုကြောသ�စာတု်အု���်အုလို�်များ�ာ�များ�ာ�ဖြ�င်း်် ကြော�ာ်ဖြပ်ရာန့််နိုငိ်း်် ထုုုအုကြောရာ�

�စုာစရာပ််များ�ာ� သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ ဘဲ��ု ုများည််သု်ုထုု�ုု�်ကြောစာကြော��ာင်း်� အုတွင်း်����� န့််�လိုည််သရုာိကုြောစာ

ရာန့်် ရာည််ရာာယူ်ပ်ါသည််။

ပိုငု်္ဂဂလိဓိဠုာ်န််�းမြခုင််း။ တစာ်ဦး�တစာ်ကြောယူာ�်၏သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်၊ ပ်ဂုဂုု လို်ကြောရာ�ဆိုန့််ဖြ�င်း်�။
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အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််အသံးုမြပိုုဝေသ် သဝုေတွသန်စ်မီူံ�နု််း

အုများည််များသ။ု (၂၀၂၀)။ ဌာာကြောန့်တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�များ�ာ�၏ ဓိကြောလိုထ်ုံ�ုတများ်�ကြောဖြများယူာ လိုပု််ပ်ုငု်း်�ငွ်း််�ုု အုသု

အုများတိ်များဖြပ်ုဖြ�င်း်� - �ယူာ� (�ရာင်း်န့်း) ဖြပ်ည််န့်ယူ်ရာိ ုလိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�ဆိုုငု်း်ရာာ 

အုကြောတွ�အုကြံ�ံုများ�ာ�နိုငိ်း်် သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ�။ သကြောဖြပ်ပ်ည်ာကြောရာ�ကြော�ာင်း်ကြော��ရာငိ်း်�

ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံ ကြောန့်ရာာအုသး�သး�တငွ်း် ကြောဖြများယူာ�စုာစနိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ ပ်ဋိပု်�ခများ�ာ� ဖြ�စာ်ကြောလိုဖ်ြ�စာ်ထုရာို

ကြောသာကြော��ာင်း်် ဤသကုြောတသန့်တငွ်း် သကုြောတသးသည်် နိုုုင်း်င်းံအုတငွ်း်� ကြောဖြများယူာပ်ဋိပု်�ခများ�ာ�အုကြော��ာင်း်�

ကြောလိုလ်ိုာရာန့်် စာတု်ပ်ါ�င်း်စာာ���ပ််ါသည််။ ကြောဖြများယူာသမုျား်�ယူးဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် ကြောတာင်း်သးလိုယူ်သများာ�များ�ာ�

အုကြောပ်် အုထုး�သဖြ�င်း်် �ယူာ� (�ရာင်း်န့်း) ဖြပ်ည််န့်ယူ်ရာိ ု လိုယူ်ယူာကြောဖြများ ဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ကြောရာ�အုကြောပ်် 

သ�်ကြောရာာ�်များအုုကြော��ာင်း်� အုဓိ�ုထုာ� ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ� အုန့်ည််�င်းယူ်သာရာိကုြော��ာင်း်� သးများ ကြောတ�ွရာို��်

ရာသည််။ အုကြောစာာပုု်င်း်�စာာအုုပ််စာာတများ်�များ�ာ��ုု အု��နု့််ယူးစာဉ်း်�စာာ�သံု�သပ််ပြီးပ်း�ကြောန့််�် သးများသည်် 

“ကြောဖြများယူာသမုျား်�ယူးဖြ�င်း်� နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ �ရာင်း်န့်းကြောတာင်း်သးလိုယူ်သများာ�များ�ာ�၏ အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ�

များာိ အုဘဲယူ်န့်ည််�နိုိင်း်် လိုယူ်ယူာကြောဖြများ ဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ကြောရာ� နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ �ယူာ� (�ရာင်း်န့်း) 

ဖြပ်ည််န့်ယူ်အုကြောဖြ�စာု�ု် အုရာပ််ဘဲ�်လိုးများုအု��ွ�အုစာည််�များ�ာ� (CSOs) နိုိင်း်် တုုင်း်�ရာင်း်�သာ� နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�

ပ်ါတးများ�ာ�၏ သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ�များာိ အုဘဲယူ်န့်ည််�” ဟုးကြောသာ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု 

ထုတု်ကြော�ာ်��ပ််ါသည််။ 

ဖြပ်ည်််စုံာကြောသာကြော�ာ်ဖြပ်���်များ�ာ� ထု�်ွကြောပ််လိုာကြောစာရာန့််နိုင််ိ်း န့်�်န့်�်န့်�န့်� န့််�လိုည််လိုာကြောစာရာန့််အုလိုုုင််းာိ အုရာည်် 

အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာသည််် သကုြောတသးများ�ာ�သည်် ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုကုြောပ်�သး တစာ်ဦး���င်း်�စားအုတ�ွ် အု��နု့််နိုိင်း်် 

အုာရှုံစုာုု�်များ ုအုလိုံအုုကြောလိုာ�်ကြောပ်�ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််၊ ထုုုအုကြော��ာင််း�ကြော��ာင်း် ်အုရာည််အုကြောသ�ွစံာဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာ

များမုျား�ာ�တွင်း် အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် ကြောသ�င်းယူ်ကြောသာ န့်များးန့်် အုရာာယူ်အုစာာ� (ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုကြောရာအုတ�ွ်) များ ိ

အု���်အုလို�်များ�ာ�ကြော�ာ�်ယူးစာုကြောဆိုာင်း်�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဤသကြောဘဲာတရာာ�များာိ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု 

သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်သည်် အု�� ုု �ကြောသာလိုးတစာ်စာ ု (သင်း်၏သကုြောတသန့်တွင်း် ပ်ါ၀င်း်ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�) ၏

ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ��ုသုာ န့််�လိုည််သရုာိရုာန့်် ရာည််ရာာယူ်ထုာ�ကြောသာကြော��ာင်း်် ၎င်း်�

သည်် ဓိများမဓိဠုာာန့််ထု�် ပ်ုု၍ပ်ုဂဂလိုဓိဠုာာန့််��ကြောသာ ��ည််��ပ််န့်ည််�တစာ်�ဖုြ�စာ်ပ်ါသည််။
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သကုြောတသးသည်် ကြောတာင်း်သးလိုယူ်သများာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောဖြများယူာအုကြောရာ�ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ကြောန့်ကြောသာ �ွများ်���င်း်

ပ်ည်ာရာငိ်း်များ�ာ�၏ အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ�နိုိင်း်် သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ��ု ု ရာာိကြော�ကွြောလိုလ်ိုာလိုုုကြောသာ 

ကြော��ာင်း်် အုကြောသ�စာတု်���� သဖုြများင်း်န့််�လိုည်် ကြောစာများည််် အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့််

ကြောရာာ���ယူ်��ပ််ါသည််။ သကုြောတသးသည်် အုင်း်တာဗျူး�း�ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ကြော�ာ်ထုတု် ပြီးပ်း�ကြောန့််�် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�

ကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််�ာ စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို���်ပ်ါသည််။ သးများသည်် တစာ်ဦး���င်း်�ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� 

ဖြပ်ုလိုပု််၍ အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူး��်ပ်ါသည်် (အု�န့််� ၆။ သကုြောတသန့်န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� ကြောရာာ���ယူ်

ဖြ�င်း်� �ုု��ည်််ပ်ါ)။ အုင်း်တာဗျူး�း� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များာိ ကြောအုာ�်ပ်ါအုတုုင်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ကြောဖြများယူာသမုျား်�ယူးဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�ဆိုုငု်း်ရာာ အုင်း်တာဗျူး�း�လိုများ်�ညွှနှ့််

အင််တွ်ဗျူးးးးအပိုုုင််း အင််တွ်ဗျူးးးးဝေမူးခုနွ််းမူး်း

အုပ်ုုင်း်� ၁။ ကြောဖြများယူာသမုျား်�ယူးဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် 

ပ်တ်သ�်သည််် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု

၁) သင်း်၏ များသုာ�စာသုည်် လိုယူ်ယူာကြောဖြများများ�ာ��ု ု များည််သု်ု စားများံ�န့်််�ွ�

ကြောလိုရ်ာိုသန့်ည််�။

၂) သင််း၏ လိုယ်ူယူာကြောဖြများသည်် ယူ�င််း� သမ်ုျား�ယူး�ံရာ�း�ပ်ါသလိုာ�။

၃) ဧ�များည််များှ သမုျား်�ယူး�ံ��်ရာသန့်ည််�။ များည််သည်််အု��နု့််�န့်ည််�။

၄) များည််သးသည်် များည််သည်််အုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် သင်း်၏လိုယူ်ယူာ

ကြောဖြများ�ု ုသမုျား်�ယူး��်��သန့်ည််�။

၅) သင်း်ထံ်ုတင်ွ်း အုကြောထုာ�်အုထုာ� စာာရာာ�်စာာတမ်ျား�များ�ာ� ရာိုပ်ါသ 

လိုာ�။ သင််း၏လိုယ်ူယူာကြောဖြများများ�ာ� သမ်ုျား�ယူး�ံရာကြောသာအု�ါ ထုုုစာာရာာ�် 

စာာတများ်�များ�ာ�သည်် သင်း််အုတ�ွ် အုသံ�ု�င်း်ပ်ါသလိုာ�။

၆) သင်း်၏လိုယူ်ယူာကြောဖြများများ�ာ� သမုျား်�ယူး�ံရာကြောသာအု�ါ သင်း်များည််သုု်

�ံစာာ���်ရာသန့်ည််�။

၇) လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�များ�ာ�သည်် သင်း်နိုငိ်း်် သင်း်၏များသုာ�စာအုု�� ုု � 

ထု�ုုု�်ကြောစာ��ပ််ါသလိုာ�။ များည််��သ်ုု်န့်ည််�။ 

အုပ်ုုင်း်� ၂။ ကြောဖြများယူာသမုျား်�ယူးဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် 

ပ်တ်သ�်၍ အုာဏီာပ်ုငု်း်များ�ာ�၏ 

အုသကုြောပ်� အုကြော��ာင်း်���ာ�များု

၈) အုာဏီာပ်ုုင်း်များ�ာ�သည်် ကြောဖြများယူာများသုများ်�ယူး�င်း်နိုိင်း်် သမုျား်�ယူးပြီးပ်း�

ကြောန့််�် သင်း််�ုု အုသကုြောပ်� အုကြော��ာင်း်���ာ���ပ််ါသလိုာ�။

၉) ကြောဖြများယူာသမုျား်�ယူးဖြ�င်း်�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ အုာဏီာပ်ုုင်း်များ�ာ�သည်် 

သင်း််အုာ� များည််သည်််ကြောန့်ရာာတငွ်း် အုသကုြောပ်���သ်န့်ည််�။

၁၀) ၎င်း်�တု်ု၏ အုသကုြောပ်� အုကြော��ာင်း်���ာ�ဖြ�င်း်�များ ိသင်း် များည််သည်််

အုရာာ ရာရာိ�ု�သ်န့်ည််�။
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အင််တွ်ဗျူးးးးအပိုုုင််း အင််တွ်ဗျူးးးးဝေမူးခုနွ််းမူး်း

အုပ်ုုင်း်� ၃။ လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�များ�ာ� 

အုကြော��ာင််း� သတင််း�

အု���်အုလို�်

၁၁) လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�များ�ာ��ု ု သရုာိုပ်ါသလိုာ�။ သရုာိုပ်ါ� ထုုု

သတင်း်� အု���်အုလို�်�ု ုသင်း် များည််သုု်ရာရာို��သ်န့်ည််�။

၁၂) အုစာုု�ရာထုံများ ိ သတင်း်�အု���်အုလို�် တစာ်စာံတုစာ်ရာာ ရာရာိ�ု�်ပ်ါ

သလိုာ�။

၁၃) ထုုုလိုယူ်ယူာကြောဖြများ ဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင််းဖြ�င်း်��ု ု အုသအုုများတိ်ဖြပ်ု 

သကြောဘဲာတး လို�်�ံပ်ါသလိုာ� သု်ုများဟုုတ် �န့်််��ွ်ရှုတု်��ပ်ါ

သလိုာ�။ အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််န့်ည််�။

အုပ်ုုင်း်� ၄။ လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော� 

ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ 

သကြောဘဲာထုာ� အုဖြများင်း်များ�ာ�

၁၄) ထုုုဖြပ်င်း်ဆိုင်း်���်များ�ာ�၏ အုာ�သာ���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုာ�န့်ည််����်

များ�ာ�များာိ များည််သည််တု်ုဖြ�စာ်သန့်ည််�။

၁၅) ထုုုလိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်���်များ�ာ��ု ု သကြောဘဲာတး 

လို�်�ံပ်ါသလိုာ� သု်ုများဟုုတ် �န့်််��ွ်ရှုတု်��ပ်ါသလိုာ�။ 

အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း်် သကြောဘဲာတးသန့်ည််�/အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း်် �န့်််��ွ်

သန့်ည််�။

၁၆) လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�များ�ာ�နိုငိ်း််စာပ််လို�ဉ်း်�၍ အုန့််ဂတ်တငွ်း် သင်း်

များည််သည််�ု ုလိုုုလိုာ�ကြောတာင်း််တသန့်ည််�။

အုပ်ုုင်း်� ၅။ ဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�

ကြော��ာင်း်် ကြောတာင်း်သး လိုယူ်သများာ�

များ�ာ�နိုငိ်း်် ဖြပ်ည််န့်ယူ်အုစာု�ုရာ��ာ� 

ဆို�်ဆိုံကြောရာ�အုကြောပ်် သ�်ကြောရာာ�်များု

များ�ာ�

၁၇) ကြောဖြများယူာသမုျား်�ယူးဖြ�င်း်�များ�ာ�ကြော��ာင်း်် သင်း်နိုငိ်း်် ဖြပ်ည််န့်ယူ်အုစာုု�ရာ

��ာ� ဆို�်ဆိုံကြောရာ��ု ုထု�ုုု�်ကြောစာသည််ဟု ုထုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

၁၈) ထုုုအုကြောရာ��စုာစရာပ််အုတ�ွ် များည််သး�တငွ်း် တာ�န့််အုရာိုဆိုံ�ုဖြ�စာ်

သန့်ည််�။ အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််န့်ည််�။ 

အုပ်ုုင်း်� ၆။ ဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�

ကြော��ာင်း်် ပြီးင်းမုျား်���များ်�ကြောရာ� အုကြောပ်် 

သ�်ကြောရာာ�်များု

၁၉) လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�သည်် �ယူာ� (�ရာင်း်န့်း) 

ဖြပ်ည််န့်ယူ်၏ ပြီးင်းမုျား်���များ်�ကြောရာ�ဖြ�စာ်စာဉ်း်�ု ု အုဖြပ်ုသကြောဘဲာ သု်ုများဟုုတ် 

အုပ်��်သကြောဘဲာ သ�်ကြောရာာ�်များ ုဖြ�စာ်ကြောစာပ်ါသလိုာ�။

၂၀) လိုယူ်ယူာကြောဖြများဥပ်ကြော�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�သည်် ဖြပ်ည််န့်ယူ် တည််ပြီးင်းမုျား်

ကြောအု���များ်�ကြောရာ� အုကြောပ်် များည််သုု် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်ကြောစာသန့်ည််�။

၂၁) ၎င်း်�သည်် �ယူာ� (�ရာင်း်န့်း) ဖြပ်ည််န့်ယူ်၏ ပြီးင်းမုျား်���များ်�ကြောရာ�

ဖြ�စာ်စာဉ်း်�ု ု ပ်ုုကြော�ာင််း� သု်ုများဟုုတ် ပ်ုုဆိုုု�သာွ�ကြောစာသည််ဟု ု သင်း်ထုင်း်

ပ်ါသလိုာ�။ အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််န့်ည််�။
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အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််

အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်နိုိင်း််နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်လိုှင်း် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုသကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်

သည်် တစာ်စာံတုစာ်�၏ု “အုကြောရာအုတ�ွ်” (ဘဲယူ်ကြောလိုာ�် သု်ုများဟုုတ် ဘဲယူ်များှ) သရုာိုလိုုုသည်််အု�ါ အုသံ�ုဖြပ်ု

ကြောသာ ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််�တစာ်� ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုု်ုကြော��ာင်း်် အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် �နု့််�ဂဏီန့််�

များ�ာ� (အုကြောရာအုတွ�်စာံဖြပ်ုအု���်အုလို�်) ဖြ�င်း်် ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောလို ် ရာိုပ်ါသည််။ အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုသည််် 

န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�သည်် သး�သန့်််ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�ကြောသာ အုန့်ည််�စာ ု အုတွ�်သာ 

များဟုတု်ဘဲ� လိုး၊ အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�စုာစ သု်ုများဟုုတ် အုကြောဖြ�အုကြောန့် အုများ�ာ�စာုအုတွ�် များနိ့််�န့််ကြောသာ ရာလို�်များ�ာ�

ရာရာိကုြောစာရာန့်် ကြောယူဘဲယုူ� ခြုံ�ံုင်းံ၍ုကြော�ာ�်���်��နိုုငု်း်ရာန့်် ရာည််ရာာယူ်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုုုအုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် 

အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တငွ်း် ကြို�း�များာ�ကြောသာ န့်များးန့််အုရာာယူ်အုစာာ� (ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုကြောရာအုတ�ွ်)များ ိ

အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးစာုကြောဆိုာင်း်� ��ပ်ါသည််။ ဤသကြောဘဲာတရာာ�များာိ အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု သကုြောတ 

သန့်န့်ည််�စာန့်စာ်တွင်း် လိုးအုများ�ာ�၏ သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ�နိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူး

နိုုုင်း်ကြောသာ်လိုည််� ၎င်း်�သည်် တစာ်ဦး���င်း်�စား၏ သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်�ု ု အုဓိ�ုများထုာ�ဘဲ� လိုးအုပု််စာလုိုုု�် 

ထုင်း်ဖြများင်း်���်များ�ာ��ု ု တကြောပ်ါင်း်�တစာည််�တည််� ခြုံ�ံုင်းံယုူးဆိုဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် ပ်ုု၍ ပ်ဂုဂလိုဓိဠုာာန့််များ��

ကြောသာ ��ည််��ပ််န့်ည််�တစာ်�ဖုြ�စာ်ပ်ါသည််။

အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုသကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု အုကြောဖြ�အုကြောန့်၊ အုကြော��ာင််း�အုရာာများ�ာ���ာ� ဆို�်နိုှယူ်များ�ုုု 

စာစာ်ကြောဆို�ရာန့်် ကြောယူဘဲယုူ�အုာ�ဖြ�င်း်် အုသံု�ဖြပ်ုကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််၊ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ �င်း်ကြောင်းွ

အုကြောဖြ�အုကြောန့်နိုငိ်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ ကြောပ်�ာ်ရာင့်း်များ ုကြောရာ��နု့််��ာ� ဆို�်နိုှယူ်များ ု(“�င်း်ကြောင်းပွ်ုုရာကြောသာသးများ�ာ�သည်် ပ်ုု၍ကြောပ်�ာ်

ရာင့်း်ပ်ါသလိုာ�။”)။ အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�သည်် အုရာည််အုကြောသ�ွ စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�ကြောလိုာ�် 

အုကြောသ�စာုတ်များ��ဘဲ�ကြောယူဘုဲယူ�ဆိုန့််ကြောလို်ရာို��ကြောသာ်လိုည််� ကြို�း�များာ�ကြောသာ န့်များးန့်် အုရာာယူ်အုစာာ�များိ ပ်ုု၍ 

“��ယူ်ဖြပ်န့်််ကြောသာ” သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုကြော�ာ�်ယူးစာုကြောဆိုာင်း်�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််အသံးုမြပိုုဝေသ် သဝုေတွသန်စ်မီူံ�နု််း

အုများည််များသ။ု (၂၀၁၉)။ ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုယုူံ�ု�ည််များ�ုုု လိုမှျား်�များုု�ကြောန့်

သည်််အု���်များ�ာ� ကြောလိုလ်ိုာကြော�ာ်ထုတု်ဖြ�င်း်�။ Friedrich Ebert Stiftung ဖြများန့််များာရှုံ�ု။ https://

library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15643.pdf

ဤသကုြောတသန့်တငွ်း် သကုြောတသးများ�ာ�သည်် ရာ�တပ််�ွ���ုု နိုုုင်း်င်းံတစာ်နိုုုင်း်င်းံ၏ အုကြောရာ�ပ်ါကြောသာ အုင်း်စာတး

��း�ရာငိ်း်�တစာ်�အုုဖြ�စာ် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာရာန့်် စာတု်�င်း်စာာ�ကြောသာကြော��ာင်း်် အုကြောစာာပ်ုငု်း်�စာာအုပု််

စာာတများ်�များ�ာ� ဖြပ်န့််လိုည််ဆိုန့််�စာစာ် သံု�သပ််��် ��ပ်ါသည််။ ရာလို�်အုကြောန့်ဖြ�င်််း ၎င်း်�တု်ုသည််လိုုုအုပ််���်

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15643.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15643.pdf
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တစာ်��ုုု ကြော�ာ်ထုတု်ကြောတ�ွရာို��်��သည််၊ ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ်် (MPF) ဖြပ်ည််သးလိုးထု၏ု

ယူံ�ု�ည််များ ု များည််များှရာိကုြော��ာင်း်� ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်�မုျားှ ယူ�င်း်� ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ဖြ�င်း်� များရာိသုည်််အုတ�ွ် 

ကြောအုာ�်ပ်ါသကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု ကြောရာာ���ယူ်���်�ပ်ါသည်် - ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ်် ဖြပ်ည််သး 

လိုးထု၏ု ယူံ�ု�ည််များ ု ကြောရာ��နု့််များာိ များည််သုု်ရာိသုန့်ည််�နိုငိ်း်် ၎င်း်��ုု များည််သည််တုု်� လိုမှျား်�များုု�ထုာ�

သန့်ည််�။ 

သကုြောတသးများ�ာ�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုး (၄၀၁) ဦး� ထုံများိ အု���်အုလို�်များ�ာ�ကြော�ာ�်ယူး��်ပြီးပ်း� အု���် 

အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးသည််် န့်ည််�လိုများ်� (အု�န့််�၆။ သကုြောတသန့် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� ကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်� �ုု

��ည်််ပ်ါ) အုဖြ�စာ် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုာှ�ုု အုသံု�ဖြပ်ု��ပ််ါသည််။ ကြောအုာ�်တငွ်း်ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည်််

အုတုုင်း်� စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာတငွ်း် ကြောများ��နွ့််� (၁၂) �ု ပ်ါ�င်း်၍ အုများ�ာ�စာုများာိ ဟုတု်ပ်ါသည်် သု်ုများဟုုတ်

များဟုုတ်ပ်ါ တစာ်�ု�ုသာ ကြောရာာ���ယူ်ကြောဖြ�ဆိုုုရာများည််် သုု်များဟုုတ် စာကြော�� ၁ (လိုံု�� များယူံု��ည််ပ်ါ) များိ ၅ 

(လုံို��ယုံူ��ည််ပ်ါသည််) အုထု ုသတ်များတ်ိကြောပ်�ရာများည််် ကြောများ��န်ွ့်�များ�ာ� ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ အု���်အုလို�်များ�ာ� 

(အုကြောဖြ�များ�ာ�) သည်် အုဓိ�ုအုာ�ဖြ�င်း်် �နု့််�ဂဏီန့််�အုကြောဖြ�ဖြပ်ုကြော��ာင်း်� ဂရှုဖုြပ်ုရာပ်ါများည််။ သကုြောတသး

များ�ာ�သည်် ကြောများ��နွ့််� ၅ များ ိ ၈ အုထု ု ‘ဟုတု်ပ်ါသည််’ သု်ုများဟုုတ် ‘များဟုတု်ပ်ါ’ ကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�သးများ�ာ� 

အုကြောရာအုတ�ွ်�ုလုိုည််� ကြောရာတ�ွ်��ည်််နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုယုူံ�ု�ည််များဆုိုုုင်း်ရာာ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ

အုပ်ုုင်း်� ၁ -

ကြောရာာ���ယူ်စာရာာ ၁= လိုံု��များယူံ�ု�ည််ပ်ါ များ ိ၅= လိုံု��ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည်် အုထု ုရာိုသည််် စာကြော��များ�ာ�

အုန့်�် နိုိစာ်သ�်ရာာတစာ်��ုုု �ုုင်း်�ဖြပ်�ာ ကြောအုာ�်ပ်ါ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ကြောဖြ�ဆိုုပု်ါ။

၁။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုအုုကြောပ်် တန့််�တးည်းများှ ဆို�်ဆိုံကြောပ်�များည််ဟု ု သင်း်များည််များှ 

ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။
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၂။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုအုုကြောပ်် ဂဏုီ်သ�ုခာနိုိင်း်် ကြောလို�စာာ�များရုာိုရာို ဆို�်ဆိုံကြောပ်�များည််ဟုု

သင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၃။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထု၏ု ဖြပ်ဿန့််အု��်အု��များ�ာ��ု ုရာငိ်း်�ဖြပ်�ုု် အု�ငွ်း််အုကြောရာ�ကြောပ်�

များည််ဟု ုသင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၄။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ပ်ဂုဂုု လို်ကြောရာ�အုရာဘဲ�်လိုု�ု်များမုျားရာိဘုဲ� ဥပ်ကြော��ုအုုကြောဖြ��ံ၍ ဆိုံ�ုဖြ�တ်���်

များ�ာ���များတိ်များည််ဟု ုသင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၅။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထု၏ု လိုုုအုပ််���်များ�ာ�နိုငိ်း်် စာုု�ရာမုျား်ပ်းပ်န့််များမုျား�ာ��ု ု ထုည်််သငွ်း်�

စာဉ်း်�စာာ�ကြောပ်�များည််ဟု ုသင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၆။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ဿန့််အု��်အု��များ�ာ��ု ု �ုုင်း်တယွူ်အုကြောရာ�ယူးရာန့်် လိုုုအုပ််သည််် 

အုရာည််အု��င်း်�ရာိမုျားည််ဟု ုသင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။ 

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။
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၇။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ လိုပု််ရာပ််များ�ာ�အုတ�ွ် ရှုုု�သာ�ပ်ငွ်း််လိုင်း်�စာာွ ကြောဖြ�ရာငိ်း်����်များ�ာ�

ကြောပ်�များည််ဟု ုသင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

အုပ်ုုင်း်� ၂ -

��ွ်လိုပ််ထု�တငွ်း် ဖြ�ည်််၍ သု်ုများဟုုတ် ကြောပ်�ထုာ�သည်််အုကြောဖြ�များ�ာ�ထု�များ ိ တစာ်�ု�ုု �ုုင်း်�ဖြပ်�ာ 

ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ကြောဖြ�ဆိုုပု်ါ။

၁။ လိုငု်း်                          …………………………………

၂။ အုသ�်                      …………………………………

၃။ တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�လိုးများ� ုု �စာ ု  .………………………………...

၄။ �ုု��ယွူ်သည်််ဘဲာသာ  …………………………………

၅။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်််း အု�းအုည်း သု်ုများဟုုတ် အုကြောထုာ�်အုပ်ံရ်ာရာိရုာန့်် ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အုလိုပု်် 

သု်ုများဟုုတ် ကြော��ာင်း်�အုတွ�် ကြောထုာ�်�ံစာာကြောတာင်း်��ံဖြ�င်း်�၊ များတိ်ပ်ံုတင်း်/နိုုုင်း်င်းံ�း�လို�်များတိ်

ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့််၊ သု်ုများဟုုတ် အုလိုာ�တး�စုာစရာပ််များ� ုု �အုတွ�် ရာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့််ကြောဖြပ်ာဆိုုုဆို�်ဆိုံ

�း�ပ်ါသလိုာ�။

�။ လိုပု််ပ်ါသည်် �။ များလိုပု််ပ်ါ

၆။ သင်း်သည်် ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ကြောများာ်ကြောတာ်ယူာဉ်း်ဥပ်ကြော��� ုု �ကြော�ာ�်ကြောသာကြော��ာင်း်် သု်ုများဟုုတ် 

အုလို�ဉ်း်�သင်း််သလိုုုစာစာ်ကြောဆို�ရာန့််အုတ�ွ် ရာ�များ�ာ�၏  ပ်တု်ဆိုုု်တာ�ဆိုး�စာစာ်ကြောဆို�ဖြ�င်း်��ုု �ံ��်ရာ�း�ပ်ါ

သလိုာ�။

�။ စာစာ်ကြောဆို��ံရာသည်် �။ စာစာ်ကြောဆို�များ�ံရာပ်ါ

၇။ သင်း် အု�များ်��ံရာ�း�ပ်ါသလိုာ�။

�။ အု�များ်��ံရာသည်် �။ အု�များ်�များ�ံရာပ်ါ

၈။ ကြောယူဘဲယုူ�အုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်ကြောန့်ထုုငု်း်သည််် ရာပ််ရာာာလိုးများုအုသုု�်အု�န့််�တွင်း် ရာ�များ�ာ�ထုံများ ိ အု�း 

အုည်းရာရာိုရာန့်် လိုယွူ်�းသည််ဟု ု�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။ 

�။ �ံစာာ�ရာပ်ါသည်် �။ များ�ံစာာ�ရာပ်ါ

၉။ များ�ံစာာ�ရာပ်ါ� များလိုယွူ်�းရာသည််် အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်��ု ုကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�ပ်ါ။

…………………………………...........
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လယယ်ာခမြဥပခဒမပင်ေငြ်ှုအခကကာငး် ခလလ့ာြှုြှ အင်တာဗျးးခြးေွနး်ြျားအတွက် 

မဖစ်နုိငခ်မေရိှခသာ အခမဖြျားကုိ စဉး်စားကကည့်ပါ။ ထ့ုိခနာက ်ရဲတပဖဲွ့်အခပါ်ယံုကကည်

ြှုအခကကာငး် ခလလ့ာြှုြှစစ်တြး်ခြးေွနး်လွှာကုိ ခမဖေုိကကည့်ပါ။ ၎ငး်တ့ုိ၏ ကွာမေား 

ေျကက်ို နှိုငး်ယှဉစ်ဉ်းစားကကည့ပ်ါ - ထိုနညး်လြး် တစေ်ုစီ အတွက ်ခမဖေိုရန ်အေျနိ်

ြညြ်ျှကကာြညန်ည်း။ သင၏်အခမဖြျားသည ် လိုရငး်အတိုေျုပ ် သို့ြဟုတ ် အခသး 

စိတမ်ဖစပ်ါသလား။ ြညသ်ည့်အခမဖြျားသည ် အေျကအ်လကသ်ကသ်ကမ်ဖစပ်ပီး 

ြညသ်ည့်အခမဖြျားသည ်သခဘာထားအမြငြ်ျား မဖစသ်နညး်။

ဝေပိုါင််းစ်ပို်သဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််

အု�� ုု �ကြောသာသကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�များ�ာ�တငွ်း် ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်�တုည််�၌ အုရာည််အုကြောသ�ွနိုိင်း််အုကြောရာ 

အုတ�ွ်စာံဖြပ်ု န့်ည််�စာန့်စာ်များ�ာ�နိုိင်း်် အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် အု���်အုလို�်စာစုာစာ်

သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်� န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ��ု ုတစာ်ပြီးပ်ုု င်း်တည််�တွ�၍ ကြောပ်ါင်း်�စာပ််ထုာ�ကြောသာ သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်

ဖြ�င်း်် ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််��ု ုအုသံု�ဖြပ်ု��ပ်ါသည််။ 

ကြောပ်ါင်း်�စာပ််သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်သည်် သတ်များတိ်ထုာ�ကြောသာသကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�အုတ�ွ် အုကြောဖြ�

များ�ာ�ရာာိကြော�ရွာန့်် အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ုန့်ည််�လိုများ်�ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း််သာ အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ 

သကုြောတသးအု�� ုု �� ကြောပ်ါင်း်�စာပ််ထုာ�ကြောသာ န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်�သည်် အုကြောရာအုတ�ွ် 

သု်ုများဟုုတ် အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်တစာ်�တုည််� အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်�ထု�် ပ်ုုများုု

ဖြပ်ည်််စာံကုြောသာ အုကြောဖြ�ကြောပ်�နိုုငု်း်သည််ဟုု အု�ုုင်း်အုများာ ကြောဖြပ်ာဆိုု�ု�ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ၂၀၁၃�နုိုိစာ်

တငွ်း် Lim et. al. ဖြပ်ုလိုပု််ကြောသာ သကုြောတသန့်ဖြ�စာ်သည််် ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံအုကြောရာ�ိပ်ုုင်း်� ပ်ဋိပု်�ခဖြ�စာ်ပ်ာွ�ရာာ 

န့်ယူ်ကြောဖြများများ�ာ� များ ိဆိုရာာ�န့််များ�ာ�၏ စာတု်�ဏီ်ရာာနိုငိ်း််စာတု်��န့််�များာကြောရာ��ု ု�ဏ္ဍအုလိုုု�်ရှုကုြောထုာင်း််စာံ ု

ကြောပ်ါင်း်�စာပ််န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�ဖြ�င်း်် ကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် ၎င်း်�တု်ုသည်် �ရာင်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ်ရာို လိုးထုအုုကြောဖြ�ဖြပ်ု 

��န့််�များာကြောရာ�လိုပု််သာ�များ�ာ�၏ စာတု်��န့််�များာကြောရာ��ု ု သကုြောတသန့်ဖြပ်ုကြောလ်ိုလိုာရာန့်် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံ

ဖြပ်ုစာစာ်တများ်�နိုစိာ်�သုာများ� တစာ်ပ်ုုင်း်�စာန့်စာ်��ကြောသာ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု ကြောတ�ွဆိုံ ု ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� 

လိုည််� ဖြပ်ုလိုပု််��ပ််ါသည််။ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ တစာ်�သုည်် စာတု်�ဏီ်ရာာကြော��ာင်း်် စာတု်�စုား�များု

လိုနွ့််ကြောရာာဂါ လို�ခဏီာများ�ာ��ု ု တုုင်း်�တာအု��ဖြ�တ်ရာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုပြီးပ်း� အုဖြ�ာ�စာစာ်တများ်�

ကြောများ��နွ့််�လိုှာတစာ်��ုုု အုဖြ�ာ�စာတု်ကြောရာာဂါနိုငိ်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာကြော��န့််များ�ာ� ရာာိကြော�ရွာာတငွ်း် 

အုသံ�ုဖြပ်ု��ပ််ါသည််။
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ကြောတ�ွဆိုံ ုကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�များတိဆိုင်း်် လိုးထုအုုကြောဖြ�ဖြပ်ု ��န့််�များာကြောရာ�လိုပု််သာ�များ�ာ�၏ အု��်အု��များ�ာ�၊ 

ကြံ�ံက်ြံ�ံ�်ံရာင်း်ဆိုုုင်း်နိုုုင်း်စာွများ်�နိုိင်း်် တနွ့််�လိုနိ့််လိုွန့််ကြောဖြများာ�်နိုုငု်း်စာမွျား်�တု်ု�ုု ပ်ုု၍ ထုုု�ထုငွ်း်�သဖုြများင်း်ကြောစာ��်

ပ်ါသည််။ ဤန့်ည််�လိုများ်�ဖြ�င်း်် စာတု်ကြောရာာဂါနိုငိ်း််သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ လို�ခဏီာများ�ာ�ရာိသုည််် ��န့််�များာကြောရာ� 

လိုပု််သာ�များ�ာ�အုကြောရာအုတ�ွ်�ု ု တုုင်း်�တာနိုုုင်း်��်သည်််အုဖြပ်င်း် ရာပ််ရာာာလိုးထုအုုကြောဖြ�ဖြပ်ု ��န့််�များာကြောရာ� 

လိုပု််င်းန့််�များ�ာ�နိုငိ်း်် ဆို�်စာပ််ပြီးပ်း� ဖြ�စာ်ကြောပ််ကြောသာ စာတု်��န့််�များာကြောရာ�ဖြပ်ဿန့််များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြံ�ံက်ြံ�ံ�်ံရာင်း်ဆိုုုင်း်

နိုုုင်း်စာမွျား်�တု်ု�ုုန့်�်န့်�်န့်�န့်� န့််�လိုည််နိုုငု်း်��ပ််ါသည််။

သင််၏သဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ်် မူည််သုု�ဝေ�းွခုးယ််မူည််န်ည််း။

သင်း်၏သကုြောတသန့်ဖြပ်ဿန့််နိုငိ်း်် သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််� အုတွ�် ပ်ုု၍ရာာိကြော�သွရုာိုနိုုုင်း်ရာန့်် အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ု

န့်ည််�လိုများ်��ု ု စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။ သင်း်အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်��ု�ုုု တုုင်း်�တာအု��ဖြ�တ်ကြောန့်ပ်ါသလိုာ�။ 

ကြောယူဘဲယုူ�ခြုံ�ံုင်းံ၍ုကြော�ာ�်���်�� လိုုုပ်ါသလိုာ�။ ထုုုသု်ုဖြ�စာ်လိုှင်း် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်�ု

ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် စာဉ်း်�စာာ�သင်း််ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်��ုုု ကြောလိုလ်ိုာကြော�ာ်ထုတု်ပြီးပ်း� န့်�်န့်�် 

န့်�န့်� န့််�လိုည််သရုာိုလိုုုပ်ါ� အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများသုည်် သင်း််အုတ�ွ် အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ုဖြ�စာ်ပ်ါ

လိုမုျား််များည််။ သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်တစာ်�ု�များှ အုဖြ�ာ�တစာ်�ထုု�် ပ်ုုကြော�ာင်း်�ကြောန့်ဖြ�င်း်�များရာိဘုဲ� ၎င်း်�တု်ု�ုု 

ရာည််ရာာယူ်���်အုများ� ုု �များ� ုု �ဖြ�င်း်် အုသံု�ဖြပ်ုဖြ�င်း်�သာ ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် သင်း်၏သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�အုတွ�်

အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ု န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု ကြောရာာ���ယူ်နိုုုင်း်ရာန့်် သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�ကြောပ််တငွ်း်သာ များးတည််ကြောန့်

ပ်ါသည််။

ထုု်ုကြောန့််�် သင်း်၏ သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်� 

အုရာာနိုိင်း််ဆို�်စာပ််၍ ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ပြီးပ်း�ဖြ�စာ်

သည််် အုဖြ�ာ�ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ��ု ု ရာာိကြော� ွ

စာစာ်ကြောဆို���ည်််ပ်ါ။ ထုုုကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တငွ်း် 

အုကြောရာအုတ�ွ် သု်ုများဟုုတ် အုရာည််အုကြောသ�ွစာံ

ဖြပ်ု သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု အုသံု�ဖြပ်ုထုာ�

ပ်ါသလိုာ�။ အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််န့်ည််�။ ၎င်း်��ု ု

ကြောဆိုာင််း�ပ်ါ� သုုမ်ျားဟုတ်ုအုစားရာင််း�ံစာာ၏ သကုြောတ 

သန့်န့်ည််�စာန့်စာ် အုပ်ုုင်း်�တငွ်း် ရာငိ်း်�ဖြပ်ထုာ�ကြောလို်

ရာိုပ်ါသည််။ ကြောန့််�်ဆိုံ�ုတငွ်း် လို�်ကြောတ�ွ

��င်း််သံ�ုနိုုုင်း်များမုျား�ာ�နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ စာဉ်း်�စာာ�

��ည်််ပ်ါ။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င််း် �ုန့််�ဂဏီန့််� 

များ�ာ� သုု်များဟုုတ် နိုတ်ုထု�်ွစာ�ာ�များ�ာ�ဖြ�င်််း 
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သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပ်ု်ရာန့်် ပ်ုု၍ ယုံူ��ည််စာတ်ု��များ ုရာိုပ်ါသလိုာ�၊ ဆိုုုလိုုုသည််များာိ သင်််းများာိ လိုုုအုပ််ကြောသာ�ွများ်���င်း်များု

များ�ာ�ရာိပု်ါသလိုာ�။ အု�ယူ်၍ အုကြောရာအုတ�ွ် စာံဖြပ်ုသည််် ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်�ု ဖြပ်ုလိုပု််လိုုုပ်ါ� ကြို�း�များာ�ကြောသာ 

သကုြောတသန့်န့်များးန့််များ ိအု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးရာန့်် လိုုုအုပ််သည်််အု��နု့်် သု်ုများဟုုတ် အုဖြ�ာ�အုရာင်း်�အုဖြများစ်ာ

များ�ာ� သင်း်ဆ်ိုးများာိရာိုပ်ါသလိုာ�။ ကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း်ပ်ါ�င်း်ရာန့်် လိုုုလိုာ�သည််် ကြောဖြ�ဆိုုုသး အုကြောတာ်များ�ာ�များ�ာ� သင်း်ရာရာို

ထုာ�ပ်ါသလိုာ�။

အု��ုပ််အုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်၏သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စ်ာ�ုုကြောရာာ���ယ်ူနိုုုင််းရာန့််အုလိုုုင််းာိ သင်း်အ်ုကြောန့်ဖြ�င်း် ်ကြော�ာ�်ယူးရာများည်််

အု���်အုလို�် အုများ� ုု �အုစာာ� (အုကြောရာအုတ�်ွစံာဖြပ်ု သုုမ်ျားဟုတ်ု အုရာည်် အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု) �ုု န့််�လိုည််သရုာိရုာန့်် 

လိုုုအုပ််ပြီးပ်း� ထုုုများတိဆိုင်း်် ရာိုထုာ�ပြီးပ်း� �ွများ်���င်း်များ ု များ�ာ�နိုိင်း်် အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ�အုကြောပ််များးတည််၍ ကြောရာာ���ယူ်ရာ

များည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၅.၁

ကြောလို�ကြောထုာင်း်�်�်ွထု�များ ိကြော�ါဟုာရာများ�ာ�နိုင််ိ်း စာ�ာ�စုာများ�ာ��ုု အုသုံ�ဖြပ်ု၍ သင်််းကြောတာ်ကြောသာ အုရာည််အုကြောသ�ွစံာဖြပ်ု 

သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်နိုိင်း်် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုသကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ် ကြော�ာ်ဖြပ်���်များ�ာ�ဖြ�င်း်် ကြောအုာ�်ပ်ါ

ဇိုယူာ���ွ်အုာ� ဖြ�ည်််စာွ�်ပ်ါ။

ပ်ံကုြော�ာ်တင်း်ဖြပ်၍ န့််�လိုည််ကြောစာရာန့်် / ပ်ုု၍ကြို�း�များာ�သည်် / �နု့််�ဂဏီန့််�များ�ာ� / ပ်ဂုဂလိုဓိဋု္ဌာာန့််��ဖြ�င်း်� / 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�၏ အုဓိပု်ပာယူ်သ�်ကြောရာာ�်များ/ု ပ်ုု၍ကြောသ�င်းယူ်သည်် / အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်��ုု၏ 

အုတုုင််း�အုတာပ်များာဏီ / နုိုတ်ထု�်ွစာ�ာ� / ��ယ်ူဖြပ်န့်််မုျား / ရာင်ိ်း����်ထုတ်ု၍ ခြုံ�ံုငုံ်းကြော�ာ�်���်��ရာန့််

အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

၎င်း်�၏ရာည်ရ်ာာယူ�်��်

များာိ…

၎င်း်�အုဓိ�ုထုာ�

သည်််အုရာာများာိ…

န့်�်န့်�များု

၎င်း်�ကြောလိုလ်ိုာသည်််

အုရာာများာိ…
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အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

၎င်း်�တန့််�ုု�

ထုာ�သည််များာိ…

ဓိများမဓိဋု္ဌာာန့််��ဖြ�င်း်�

အု���်အုလို�်များ�ာ�

များာိ…

န့်များးန့််များ�ာ�များာိ…

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၅.၂

ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�သည်် အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု သု်ုများဟုုတ် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု သကုြောတသန့်

န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု အုသံ�ုဖြပ်ုထုာ�သည််ဟု ုသင်း်ထုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်။ �ုုဗျူးစာ်-၁၉ ကြောရာာဂါကြော��ာင်း်် အုကြောသ�စာာ�နိုငိ်း်် အုလိုတ်စာာ�စားပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�များ�ာ�အုကြောပ်် 

အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ� - တရှုတု်နိုုုင်း်င်းံတငွ်း် �နု့််�ဖြ�င်း််နိုစိာ်ကြို�မုျား်စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးများမုျား�ာ�များ ိသ�်ကြောသ

အုကြောထုာ�်အုထုာ� 

“ဤသကုြောတသန့်စာာတများ်�တွင်း် တရှုတု်နိုုုင်း်င်းံ၌ ယူ�င်း်�စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးပြီးပ်း�ကြောသာ အုကြို�း�စာာ� SME 

န့်များးန့််နိုိင်း်် �နု့််�အုင်း်တာဗျူး�း� နိုိစာ်ကြို�မုျား်ဖြပ်ုလိုပု််���်များ�ာ��ု ုအုကြောဖြ��ံ၍ �ုုဗျူးစာ်-၁၉ ကြောရာာဂါ �န့်််သတ်���်

များ�ာ�ကြော��ာင်း်် အုကြောသ�စာာ�နိုိင်း်် အုလိုတ်စာာ� စား�ပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�များ�ာ� (SMEs) အုကြောပ်် နိုိစာ်တုုနိုိင်း်် နိုိစာ်လိုတ် 

အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များ ု နိုိစာ်�လုိုံု��ုု ကြောလိုလ်ိုာဆိုန့််�စာစာ်��်ပ်ါသည်် (Ruochen Dai et. al, 2020)။ 

သကုြောတသးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် စား�ပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�များ�ာ� န့််လိုန့််ဖြပ်န့််ထုးလိုာရာန့်် လိုုုအုပ််သည်််အု��နု့််၊ ထု�ုုု�်

န့်စာ်န့််သည်််�န့််ထုများ်�ဦး�ကြောရာနိုငိ်း်် ပြီးပ်း���်သည်််နိုိစာ်နိုိင်း်် နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်လိုှင်း် ၎င်း်�တုု်၏လိုပု််င်းန့််��င်း်ကြောင်းနွိုိင်း်် �နု့််�� 

စာရာတ်ုများ�ာ� ထု�ုုု�်န့်စ်ာန့််များပု်များာဏီစာသည််် သတင််း�အု���်အုလို�်များ�ာ��ုု ရာာိကြော�လွိုုုဖြ�င််း� ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။
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Ruochen Dai, Hao Feng, Junpeng Hu, Quan Jin, Huiwen Li, Ranran Wang, Ruixin Wang, 

Lihe Xu, and Xiaobo Zhang. (2020). The impact of COVID-19 on small and medium-sized 

enterprises: Evidence from two-wave phone surveys in China. Center for Global 

Development. https://www.cgdev.org/sites/default/files/impact-covid-19-small-and-

medium-sized-enterprises-evidence-china.pdf 

ကြော�ါင််း�စာဉ််း။ လိုပ်ု်င်းန့််��င်ွ်း�င််းဆိုရာာအုတတ်ပ်ည်ာသင််းတန့််� - ဖြများန့််များာနိုုုင််းငံ်း၊ ရာန့််�န်ု့်ပြီးများုု �ရာို တ�ကသုုလ်ိုဆိုရာာ၊

ဆိုရာာများများ�ာ�၏ တုု�တ�်များကုြောလိုလ်ိုာ���်

“ဤသကုြောတသန့်စာာတမ်ျား�တင်ွ်း ဖြများန့််များာနိုုုင််းငံ်း၊ ရာန့််�န်ု့်ပြီးများုု �ရာို တ�ကသုုလ်ိုတစ်ာ�မုျား ိ�ထု�ု (၈) ဦး��ုု ၎င််း�တုု် 

တ�်ကြောရာာ�်��က်ြောသာ ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ�အုတ�်ွ စာမ်ွျား�ကြောဆိုာင််းရာည််တည််ကြောဆိုာ�်ကြောရာ�နိုင််ိ်း ဘဲာသာ စာ�ာ� 

�ွမ်ျား���င််းမုျားဖြမှျားင်း်တ်င််းကြောရာ� သင််းတန့််�အုစားအုစာဉ််းများ�ာ� (၂၀၁၄ များ ိ၂၀၁၆ �နုိုစ်ိာအုတင်ွ်း�) နိုငိ်း်စ်ာပ််လို�ဉ််း�၍၎င်း်�တုု်

၏ ရှုုကြောထုာင်း််အုဖြများင်း်များ�ာ��ုု ကြောလို်လိုာ ကြော�ာ်ထုုတ်ထုာ�ပ်ါသည််။ အုင်း်တာဗျူး�း� အု���်အုလို�်များ�ာ��ုု၊ 

[…]၊ ဆိုရာာအုတတ်ပ်ည်ာ သင်း်တန့််�အုစားအုစာဉ်း်များ�ာ�နိုိင်း်် ပ်တ်သ�်၍ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ �ုုယူ်ပ်ုုင်း်

အုသအုုဖြများင်း်ဗျူးဟုသုတုနိုိင်း်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ�များ ိကြော�ာ�်နိုတု်ထုာ�ပ်ါသည််။” (Ulla၊ ၂၀၁၈၊ စာာ ၆၆)။

Ulla, M. B. (2018). In-service teachers’ training: The case of university teachers in Yangon, 

Myanmar. Australian Journal of Teacher Education, 43(1), 66−77. https://files.eric.ed.

gov/fulltext/EJ1169154.pdf 

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၅.၃

• သင်၏စိတ်ပါဝင်စားြှု သို့ြဟုတ် မပင်ေင်ထားသည့် သုခတသနအခကကာင်းအရာနှင့်ကိုက်

ညီခသာ ြူရင်းသုခတသနခလ့လာြှုြျားကို ရှာခဖွကကည့်ပါ။

• သုခတသနခောင်းပါး နှစ်ခစာင်ကို ခရွးေျယ်၍ ြိတ်ေက်နိဒါန်းနှင့် သုခတသနနည်းစနစ်

ကဏ္ဍြျားကို ဖတ်ရှုခလ့လာပါ။

• ခောင်းပါးတစ်ခစာင်စီတွင် သုခတသီခရွးေျယ်ထားခသာ နည်းစနစ်အခကကာင်း ရှင်းမပေျက်

ြျားကို နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အရည်အခသွးစံမပု/အခရအတွက်စံမပုသုခတသန

နည်းစနစ်ြျားကို အသုံးမပုရန် အဘယ်ခကကာင့် ခရွးေျယ်ေဲ့သနည်း။ စာခရးသူြျားသည် 

အမေားခဝါဟာရြျား အသုံးမပုထားနိုင်ခသာ်လည်း သင့်အခနမဖင့် ထိုခလ့လာြှုသည် အခရ 

အတွက်စံမပုခသာ သို့ြဟုတ် အရည်အခသွးစံမပုခသာ ေျဉ်းကပ်နည်း တစ်ေုေုကို အသုံးမပု

ထားခကကာင်း ခမပာနိုင်ပါလိြ့်ြည်။

https://www.cgdev.org/sites/default/files/impact-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-evidence-china.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/impact-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-evidence-china.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1169154.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1169154.pdf
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သင််၏စ်မီူံ�နု််း

သင််း၏သုကြောတသန့်ဖြပ်ဿန့််နိုငိ်း် ်သကုြောတသန့်ကြောများ��န်ွ့်�တုု�်ုု ဖြပ်န့််လိုည််သုံ�သပ််ပ်ါ။ အုရာည်် 

အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ုကြောသာ သု်ုများဟုုတ် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုကြောသာ ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််�နိုိစာ်�အုုန့်�် 

များည််သည််� သင်း်၏ စားများံ�နု့််�အုတွ�် သင်း််ကြောတာ်များည််န့်ည််�။

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Dawson, C. (2002). Practical research methods: A user-friendly guide to mastering research 

techniques and projects. How To Books. https://b-ok.africa/book/449067/0eae06 

https://b-ok.africa/book/449067/0eae06
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၆  သုံး�တေတိသုံးန်န်ည်း�်လမ်ာ�မာ�ာ� 
တေရွာ�ခွ�ယ််ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ - 

• သုခတသနနည်းစနစ်နှင့် သုခတသနနည်းလြ်းြျားကုိ ပုိင်းမေားသိမြင်နုိင်ြည်။

• ပုံစံကျခသာ၊ အလွတ်သခဘာနှင့် တစ်ပိုင်းစနစ်တကျမဖစ်ခသာ အင်တာဗျးး

ြျားကို ေွဲမေားနိုင်ပပီး ၎င်းတို့အား အသုံးမပုရသည့် အခကကာင်းရင်းကုိ သိနား 

လည်နိုင်ြည်။

• ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ခေွးခနွးြှုြျား၏ ဝိခသသလက္ခဏာြျား၊ အားသာေျက်ြျား

နှင့် အားနည်းေျက်ြျားကို ခဖာ်ထုတ်နိုင်ပပီး ၎င်းတို့အား အသုံးမပုရသည့် 

အခကကာင်းရင်းကို သိနားလည်နိုင်ြည်။ 

• စစ်တြ်းခြးေွန်းလွှာြျား၏ ဝိခသသလက္ခဏာြျား၊ အားသာေျက်ြျားနှင့် 

အားနည်းေျက်ြျားကုိ ခဖာ်ထုတ်နုိင်ပပီး ၎င်းတ့ုိအား အသံုးမပုရသည့် အခကကာင်း 

ရင်းကို သိနားလည်နိုင်ြည်။

• သင်၏ သုခတသနစီြံကိန်းအတွက် အသင့်ခလျာ်ေုံး နည်းလြ်းြျားကို 

ခရွးေျယ်နိုင်ြည်။

အကယ၍် သငသ်ည ်သုခတသနခလ့လာြှုတစေ်ုတွင ်ပါဝင်ခမဖေိုေဲဖ့ူးပါက သုခတ 

သီြျားသည ်အေျကအ်လကြ်ျား ြညသ်ို့ခကာကယ်ူေဲက့ကသနညး်။

အကယ၍် သငသ်ည ်သုခတသနအစီရငေ်စံာ တစခ်စာငက်ို ဖတ်ရှုကကည့်ဖူးပါက ထို

အေျကအ်လကြ်ျား ခကာကယ်ူသည့်ပုစံကံို ြှတြ်ိပါသလား။

သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အု���်အုလို�်များ�ာ�ကြော�ာ�်ယူးရာန့်် ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််� (သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်) ကြောရာာ���ယူ်ပြီးပ်း�

ကြောန့််�် သင်း်၏ အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုများည်််န့်ည််�လိုများ်� တန့််ဆိုာပ်လိုာများ�ာ� 

ကြောရာာ���ယူ်ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ကြောရာာ���ယူ်စာရာာ သကုြောတသန့်န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� အုများ� ုု �များ� ုု �ရာိုကြောသာ်လိုည််� ဤ

အု�န့််�တငွ်း် အုသံု�များ�ာ�သည််် န့်ည််�လိုများ်�သံ�ု�ဖုြ�စာ်ကြောသာ - တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�၊ ဦး�တည််အုပု််စာ�ု�ွ�

ကြောဆို�ွကြောနို�ွများမုျား�ာ�နိုိင်း်် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ��ုု အုဓိ�ု ကြောလိုလ်ိုာရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 
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အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုအု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးရာန့််အုတွ�် အုသံ�ုများ�ာ�ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�များာိ 

ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ�ဖြ�င်း်် စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�၊ စာများ်�သပ််လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ကြောစာာင်း််��ည််် 

ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်�တု်ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးရာန့််အုတွ�် 

အုသံ�ုများ�ာ�ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�များာိ တစာ်ဦး���င်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�ဖြ�င်း်�၊ ဦး�တည််အုပု််စာု��ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွဖြ�င်း်� 

(FGDs)၊ ကြောစာာင်း််��ည်််ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ဖြ�စာ်ရာပ်် ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်�တု်ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဤအု�န့််�တွင်း် 

တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�ဖြ�င်း်�၊ FGDs နိုိင်း်် စာစာ်တများ်� ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ��ုု အုဓိ�ု ကြောလိုလ်ိုာရာများည်် ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။

တွစ််ဦးးခုးင််းဝေမူးမြမူန််းမူမုူး်း

တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များသုည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးတစာ်ဦး���င်း်�စား�ုု လိုး�ုုယူ်တုုင်း်၊ အုနွ့််လိုုုင်း်�၊ သု်ုများဟုုတ် �နု့််�ထု��ကြောန့်

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�ကြောများ�ဖြများန့််�ဖြ�င်း်�တုု် ပ်ါ�င်း်သည််် န့်ည််�လိုများ်�တစာ်�ဖုြ�စာ်ပ်ါသည််။ တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�၏ 

အုာ�သာ���်များ�ာ�များာိ လိုးအုများ�ာ�၏ သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ�၊ အုကြောတ�ွ အုကြံ�ံုများ�ာ�နိုငိ်း်် �ံစာာ����်များ�ာ��ု ု

အုကြောသ�စာုတ်���� ကြောလို်လိုာကြော�ာ်ထုုတ်နိုုုင်း်ပြီးပ်း� ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�နိုိင်း်် တုု�်ရှုုု�်ကြောဖြပ်ာဆိုုု ဆို�်ဆိုံနိုုုင်း်၍ 

န့််�လိုည််များုလို�ွကြောသာအုရာာများ�ာ��ုလုိုည််� ရာငိ်း်�ဖြပ်နိုုငု်း်ပ်ါသည်် သု်ုများဟုုတ် လိုုုအုပ််ပ်ါ� ကြောန့််�်ထုပ်် သတင်း်�

အု���်အုလို�်များ�ာ� ရာရုိာရာန့်် ကြောများ�ဖြများန့််�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ထုုု်ကြော��ာင်း်် ၎င်း်�တုု်သည််အုရာည််အုကြောသွ�စာံဖြပ်ု ကြောလို်လိုာ

များမုျား�ာ�အုတွ�် အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

သု်ုရာာတွင်း် တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် အုာ�န့်ည််����် များ�ာ�လိုည််�ရာိပု်ါသည််။ တစာ်ဦး���င်း်�

ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�သည်် အု��နု့််��ာနိုုုင်း်သည်် နိုိင်း််/သု်ုများဟုတု် စားစာဉ်း်ရာန့််��်��နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ အုဓိ�ုအုာ�ဖြ�င်း်် 

သကုြောတသး၏ အုင်း်တာဗျူး�း�ကြောများ�ဖြများန့််�သည််် စာမွျား်�ရာည််များ�ာ�နိုငိ်း်် ပ်င်း်�ုအုုရာည််အုကြောသ�ွသည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�

အုကြောပ်် သ�်ကြောရာာ�် လိုမှျား်�များုု�များ ုရာိုပ်ါသည််၊ Waterfield (၂၀၁၈) အုဆိုုုအုရာ “အုင်း်တာဗျူး�း�ကြောများ�ဖြများန့််�သး၏ 

လိုငု်း်၊ တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�လိုးများ� ုု �စာ၊ု အုသ�်၊ ဆို�ွကြောဆိုာင်း်နိုုုင်း်များ၊ု လိုးများုအုဆိုင်း််အုတန့််�၊ ပ်ည်ာကြောရာ�အုဆိုင်း််၊ �ုုယူ်ပ်ုုင်း်

ဘဲ�အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု၊ သု်ုများဟုုတ် ကြောန့််�်�ံအုသ�်ကြောများ�ွ�များ်�ကြော��ာင်း်�အုလိုပု််တု်ုသည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ 

ကြောများ��နွ့််�အုကြောပ်် တံု်ဖြပ်န့််များု�ုု သ�်ကြောရာာ�်များရုာိုပ်ါသည််၊ အုထုး�သဖြ�င်း်် ထုုုပ်င်း်�ုလုို�ခဏီာများ�ာ�သည်် 

အုင်း်တာဗျူး�း�အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း်် အုဖြပ်င်း်ပ်န့််�အုာ�ဖြ�င်း်် ဆို�်စာပ််ကြောန့်ပ်ါသည််။” ဥပ်များာ - အုင်း်တာဗျူး�း�ကြောများ�သး

သည်် လိုငု်း်စာတု်�ံယူးများ ု ��ွဖြပ်ာ�သးဖြ�စာ်သည််ဟု ု ကြောဖြ�ဆိုုသုး� ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆိုထုာ�ပ်ါ� လိုငု်း်စာတု်�ံယူးများ ု

��ွဖြပ်ာ�သးများ�ာ�၏ အု�ငွ်း််အုကြောရာ�နိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ ၎င်း်�တု်ု၏ သကြောဘဲာထုာ� အုဖြများင်း်များ�ာ��ု ုအုများနိ့််အုတုုင်း်� ကြောဖြ�

ဆိုုုနိုုုင်း်ကြောဖြ� န့်ည််�ပ်ါသည််။ သု်ုများဟုုတ် အုင်း်တာဗျူး�း�ကြောများ�ဖြများန့််�သးသည်် ဆိုရာာ/များ ဖြ�စာ်ကြောန့်ပ်ါ�၊ ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံ

တငွ်း် ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ��ု ုအုလိုနွ့််ရှုုုကြောသကြောလို�စာာ�ရာကြောသာကြော��ာင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ� အုကြောန့်ဖြ�င်း်် လိုး�အု��ွ�အုစာည််�

� လို�်များ�ံနိုုငု်း်ကြောသာ အုဖြပ်ုအုများးအုကြော��ာင်း်� ကြောဆို�ွကြောနို�ွရာန့်် စာတု်�သ�ုကြောအုာ�် ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ပ်ါသည််။



45သုတုေ�သုနနည်းး�လမ်းး�မ်း�း� တေ�း�ချ�ယ်းခြချင်းး�

တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�သည်် စာန့်စာ်တ��၊ တစာ်ပ်ုုင်း်�စာန့်စာ်တ��၊ သုု်များဟုတု် အုလိုတွ်သကြောဘဲာဖြ�စာ်နိုုငု်း်

ပ်ါသည််။ စ်န်စ််တွ�းမြ�စ််ဝေသ် ဝေမူးမြမူန််းမူ ု(Structured interview) တငွ်း် သကုြောတသးသည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုာ� 

သတ်များိတ်ထုာ�သည််် ကြောများ��ွန့််�အုစာဉ်း်အုလိုုု�် ကြောများ�ဖြများန့််�ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ကြောဖြ�ဆိုုုသး အုာ�လိုံု�အုတွ�် အုလိုာ� 

တးပ်င်း် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် ပ်ံစုာံတ��ဖြ�စာ်ကြောသာ ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား ိ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု စာစုာစာ်

သံ�ုသပ််ရာန့်် ပ်ုုများုုလိုယွူ်�းပ်ါသည််၊ အုကြော��ာင်း်�များာိ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ အုကြောဖြ�များ�ာ��ု ု တုု�်ရှုု�ု်နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်

သံ�ုသပ််��ည်််နိုုုင်း်ပြီးပ်း� သကုြောတသးများ�ာ�အုတ�ွ်လိုည််� ကြောရာ�ိဆို�်ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာန့်် တ�ု�ကြောသာ လိုများ်�ညွှနှ့််���်

ရာိုကြောသာကြော��ာင်း်် ပ်ံစုာံတ��ဖြ�စာ်ကြောသာ အုင်း်တာဗျူး�း�ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် ပ်ုုများုုလိုယွူ်�းသည််ဟု ု ယူးဆို��ပ်ါသည််။ 

သု်ုရာာတွင်း် ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�သးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောန့််�်ဆို�်တ�ွ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� များကြောများ�များဘုဲ� ပ်ံစုာံတ��ဖြ�စာ်ကြောအုာင်း်

ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�ကြောသာ အုင်း်တာဗျူး�း� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�အုတုုင်း်�သာ ကြောများ�ဖြများန့််�ပ်ါ� အုကြောရာ�ကြို�း�သတင်း်�အု���် 

အုလို�်များ�ာ��ု ုလိုတွ်သာွ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

အလိွတွ်သဝေဘာ်ဝေမူးမြမူန််းမုူ (Unstructured interview) တွင်း် ကြောများ��ွန့််�အုတုအု��သတ်များိတ်ထုာ�ဖြ�င်း်�များ

ရာိုဘဲ� ကြောယူဘဲယုူ� ရာည််များနိ့််����်တစာ်�ဖုြ�င်း်် ပ်ုု၍ လိုတွ်လိုပ််စာာွ ကြောဆို�ွကြောနို�ွနိုုုင်း်သည်််ပ်ံစုာံများ� ုု � ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

အုလိုွတ်သကြောဘဲာကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�၏ အုာ�သာ���်များာိ ကြောဖြပ်ာင်း်�လိုယွူ် ဖြပ်င််းလိုယွူ်ရာိပုြီးပ်း� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတွ�် 

ပ်ုု၍ စာတု်သ�်ကြောသာင်း််သ�်သာဖြ�စာ်ကြောစာများည််် စာ�ာ��ုငု်း်�ပ်ံစုာံများ� ုု � �ံစာာ�ရာကြောစာနိုုငု်း်ပ်ါသည််။ သု်ုကြောသာ် အု�� ုု �

ကြောသာသုကြောတသးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောများ��ွန့််�များ�ာ� ကြို�ုုတင်း် များသတ်များိတ်ထုာ�ပ်ါ� သုကြောတသန့်ကြောများ��ွန့််��ုု 

ကြောဖြ�ရာိင်း်�ရာာတငွ်း် လိုုုအုပ််ကြောသာအု���်အုလို�်ရာရာိရုာန့်် အုာရှုံစုာုု�်နိုုုင်း်�ု်ု ပ်ုု၍ ��်��သည််ဟု ုထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို

��ပြီးပ်း� အု�ယူ်၍ ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� အုကြော��ာင်း်�အုရာာအုများ� ုု �များ� ုု ��ုု ထုည်််သငွ်း်� ကြောဖြပ်ာဆိုုကုြောန့်ပ်ါ� 

အု���်အုလို�်စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ရာန့်် ပ်ု၍ု ��်��နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

တွစ််ပိုုုင််းစ်န်စ််တွ�းမြ�စ််ဝေသ်ဝေမူးမြမူန််းမူမုူး်း (Semi-structured interviews) သည်် စာန့်စာ်တ��နိုိင်း်် 

အုလိုွတ်သကြောဘဲာ ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� ��ာ� များှကြောဖြ�တစာ်� ုဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ၎င်း်�တုု်တွင်း် ကြောဖြ�ဆိုုရုာများည်််ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�

သတ်များတိ်ထုာ�ကြောလိုရ်ာိုကြောသာ်လိုည််� ကြောဖြပ်ာင်း်�လိုယွူ် ဖြပ်င်း်လိုယွူ်များ ု အု�� ုု � ရာိုပ်ါသည််၊ ကြောများ�ဖြများန့််�သး� 

ကြောန့််�်ဆို�်တ�ွကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ကြောများ�ဖြများန့််�နိုုုင်း်ပ်ါသည်် သု်ုများဟုုတ် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� ၎င်း်�တု်ုအုလိုုုရာိုပ်ါ� 

ကြောန့််�်ထုပ််အု���်အုလို�်များ�ာ� ဖြ�ည်််စာွ�်ကြောဖြပ်ာဆိုုနုိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ဤကြောန့်ရာာတငွ်း် အုာ�သာ���်များ�ာ�များာိ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် အုာရှုံုစာုု�်နိုုုင်း်ရာန့်် ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�သည််် ကြောများ��ွန့််�များ�ာ�ရာိုသည်််အုဖြပ်င်း် ကြောဖြပ်ာင်း်�လိုွယူ် 

ဖြပ်င်း်လိုယွူ်များလုိုည််� ရာိုပ်ါသည််။ အုာ�န့်ည််����်များာိ ကြောများ�ဖြများန့််�များတုစာ်�ုစားများိ ကြောန့််�်ဆို�်တ�ွကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များာိ 

အုများ� ုု �များ� ုု � ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ရာန့်် ပ်ုမုျားုု��်��နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

အေနး်၅။ ြှနက်န်ခသာသုခတသနနညး်စနစ်ခရွးေျယမ်ေငး် တွင ်ကယား (ကရငန်ီ) 

မပညန်ယရ်ှိ ခမြယာပဋိိပက္ခြျားကို ခဖာထ်ုတ်ထားသည့် သုခတသနအခကကာငး် 

သငဖ်တရ်ှုေဲပ့ပီးမဖစပ်ါသည၊် ထိုခလ့လာြှုတွင ် သုခတသီသည ် တစပ်ိုငး်စနစတ်ကျ

မဖစခ်သာ ခြးမြနး်ြှုြျား မပုလုပေ်ဲ့ပါသည။် အဘယခ်ကကာင့် ထိုနညး်လြး်ကို 

ခရွးေျယေ်ဲသ့ည်ဟု ထငသ်နညး်။



46 သုတုေ�သုနနည်းး�လမ်းး�မ်း�း� တေ�း�ချ�ယ်းခြချင်းး�

တွစ််ဦးးခုးင််းဝေမူးမြမူန််းမူမုူး်းအသံးုမြပိုုထု်းဝေသ် သဝုေတွသန်စ်မီူံ�နု််း

Connor, M. နိုငိ်း်် စာစုာစုာံ။ (၂၀၂၀) ။ ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံ ကြော���လို�်ကြောန့်အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�အုကြောပ်် ကြောရာရာညိ််

တည််တံက်ြောသာ လိုယူ်ယူာစာုု�်ပ်� ုု �ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�၏ အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�။ Development in 

Practice. https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1787350 

ဤသကုြောတသန့်�ုု ဧရာာ�တးတုုင်း်�နိုငိ်း်် ပ်��း�တုုင်း်�တု်ုတွင်း် ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ပြီးပ်း� ကြော���လို�်ကြောန့် 

အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�သည်် အုကြော�ာင်း်�ဆိုံ�ုကြောသာ လိုပု််င်းန့််�အုကြောလိုအ်ုထုများ�ာ��ု ု လိုုု�်န့််�ာ ပ်ုု၍

ကြောရာရာညိ််တည််တံမ်ျားည််် န့်ည််�လိုများ်�ဖြ�င်း်် စာပ်ါ�စာုု�်ပ်� ုု �ဖြ�င်း်� များ ိ�င်း်ကြောင်းတွုု�ပ်ာွ�လိုာပြီးပ်း�ကြောန့််�် ၎င်း်�တု်ု၏

လိုးကြောန့်များုဘဲ�ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များမုျား�ာ�နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ သကြောဘဲာထုာ� အုဖြများင်း်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ��ု ု

ထုုု�ထုငွ်း်သဖုြများင်း်န့််�လိုည််နိုုုင်း်ရာန့်် တစာ်ပ်ုုင်း်�စာန့်စာ်တ��ဖြ�စာ်ကြောသာ ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� ဖြပ်ုလိုပု််��ပ််ါသည််။ 

ဤကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် တစာ်ဦး���င်း်�၊ များသုာ�စာုနိုိင်း်် ရာပ််ရာာာအုဆိုင်း်် ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များမုျား�ာ��ုု ကြောတ�ွရာို��်ပ်ါသည််။ 

သကုြောတသန့်အု��ွ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် တစာ်ပ်ုုင်း်�စာန့်စာ်��ကြောသာ ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�ဖြပ်ုလုိုပ််ရာန့်် ကြောရာာ���ယူ်ရာဖြ�င်း်�များာိ 

တစာ်ဦး���င်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�သည်် ပ်ည်ာ တတ်ကြောဖြများာ�်များ ုနိုိင်း်် အုသအုုဖြများင်း်ဗျူးဟုသုတု အုကြောဖြ�အုကြောန့်

အုများ� ုု �များ� ုု �ရာိုကြောသာ လိုးအုုပ််စာအုုများ� ုု �များ� ုု �အုတွ�် ထုကုြောရာာ�်များ ု ရာိုကြော��ာင်း်� သ�်ကြောသဖြပ်ထုာ�ပြီးပ်း�

ကြောသာကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း်လိုည််� အုများ� ုု �သများး�များ�ာ��ု ု လိုတွ်လိုပ််စာာွ စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာကြောစာလိုုု

ကြောသာကြော��ာင်း်် ထုုုန့်ည််�လိုများ်��ု ုအုသံု�ဖြပ်ု��ပ််ါသည််။

ဦးးတွည််အပုို်စ်�ု�ွ�ဝေဆွဲွးဝေနှးွမူမုူး်း

ဦး�တည််အုပု််စာ�ု�ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွများမုျား�ာ� (FGDs) တငွ်း် အုလိုာ�တးကြောဆိုွ�ကြောနို�ွများမုျား�ာ� ပ်ါ�င်း်ကြောသာ်လိုည််� အုပု််စာလုိုုု�် 

ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�များ� ုု � ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ အုုပ််စာု

အုတွင်း်� လိုတွ်လိုပ််စာာွ ကြောဆို�ွကြောနို�ွ ကြောများ�ဖြများန့််�နိုုငု်း်ရာန့််နိုငိ်း်် သကြောဘဲာတးကြောသာ သု်ုများဟုုတ် သကြောဘဲာများတးကြောသာ

အုရာာများ�ာ��ု ု အု��င်း်���င်း်�ကြောဖြပ်ာဆိုုနုိုုုင်း်ရာန့်် ပ်ံပ််ုု��းည်းသး အုဖြ�စာ် သကုြောတသး�ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ကြောပ်�ရာပ်ါသည််။ 

သကုြောတသးများ�ာ�သည်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုတးည်းကြောသာ သု်ုများဟုုတ် ကြောန့််�်�ံ တးည်း ကြောသာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၊ ဥပ်များာ

အုာ�ဖြ�င်း်် ကြော���လို�်ကြော�သရာိ ုဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ�၊ တ�်ကြွ�လွိုပု််ရာာိ�သး လိုးင်းယူ်များ�ာ�၊ �ကြောလို�င်းယူ် ရာိုကြောသာ 

များဘုဲများ�ာ� အုစာရာိုသည််ဖြ�င်််း တးရာာ�ုု အုပ်ု်စာ�ုွ��ကြောလို ်ရာိုပ်ါသည််။ သကုြောတသးအုတ�်ွ လိုုုအုပ််ကြောသာ အု���်များ�ာ�နိုင််ိ်း 

လို�်ကြောတ�ွ�� လိုပု််ကြောဆိုာင်း်နိုုငု်း်များုတုု် အုကြောပ််များးတည််၍ ကြောဖြ�ဆိုုသုး အုကြောရာအုတ�ွ်များာိ အုများ� ုု �များ� ုု �ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�နိုုငု်း်

ပ်ါသည််၊ သု်ုကြောသာ် အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် တစာ်အုပု််စာုလိုှင်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုး င်းါ�ဦး�များ ိရာစိာ်ဦး�အုထု ုရာိုပ်ါသည််။

https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1787350
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FGDs ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�၏ အုာ�သာ���်တစာ်�မုျားာိ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတွ�် တစာ်�ါတစာ်ရာံတငွ်း် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ

တစာ်��ုုု အုုပ််စာလုိုုု�် ကြောဆို�ွကြောနို�ွရာန့်် ပ်ုု၍အုဆိုင်း်ကြောဖြပ်နိုုငု်း်ပြီးပ်း� သင်း်�ုုယူ်တုုင်း်လိုည််� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� ��ာ� 

အုကြောဖြပ်ာင်း်�အုလို�အုကြောရာာ� (၎င်း်�တုု်အု��င်း်���င်း်� အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့််ကြောဖြပ်ာဆိုုုပ်ံ)ု �ုု ကြောလိုလ်ိုာအု��ဖြ�တ် နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ထုု်ုအုဖြပ်င်း် တစာ်ဦး���င်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�နိုိင်း်် နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်��ည်််ပ်ါ� အု��နု့််တုုအုတွင်း်� အု���်အုလို�်များ�ာ� ပ်ုု၍

ကြော�ာ�်ယူးနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သု်ုရာာတွင်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် အုုပ််စာသုတ်များတိ်���်များ�ာ�အုတုုင်း်� များဟုတု်ဘဲ� 

�ွ�ဖြပ်ာ�ကြောသာအုဖြများင်း်ရုိာ၍ �ုုယူ််�ုုယူ်�ုုယူ် ယူံု��ည််မုျားများရုိာဖြ�င်း်� သုု်များဟုုတ် အုဖြ�ာ�ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�ထု�် 

“အုဆိုင်း်အ်ုတန့််�န့်မုျား်ပ််ါ�ဖြ�င််း�” (ဥပ်များာ - အုလိုပ်ု်သများာ�နိုငိ်း် ်အုထု�်လိုးကြို�း�ဖြ�စ်ာကြောန့်ဖြ�င််း�) တုုက်ြော��ာင်််း ၎င််း�တုု၏် 

သကြောဘဲာထုာ� အုဖြများင်း်များ�ာ��ု ု အုများနိ့််အုတုုင်း်� များကြော�ာ်ဖြပ်ဖြ�င်း်�များ� ုု � ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ထုုုအုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် 

FGD တစာ်�စုားတွင်း် ပ်ါ�င်း်များည်််သးများ�ာ��ု ုကြောသ��ာဂရှုတုစာုု�် ကြောရာာ���ယူ်ရာန့််နိုငိ်း်် သင်း်၏ပ်ံပ််ုု��းည်းများစုာမွျား်�ရာည််

များ�ာ��ု ုကြောလို�်�င်း််ထုာ�ရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း� လိုုုအုပ််ပ်ါသည််၊ သု်ုများိသာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုကြောယူာ�်စားတုုင်း်� စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာ

�ငွ်း််ရာကြောစာရာန့််နိုငိ်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ�နိုငိ်း်် �ံစာာ����်များ�ာ��ု ုတတ်နိုုုင်း်သများှ လိုတွ်လိုပ််စာာွ ပ်ငွ်း််

ပ်ငွ်း််လိုင်း်�လိုင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်နိုုုင်း်ရာန့်် ပ်ံပ််ုု��းည်းကြောပ်�နိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ တစာ်ဦး���င်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� ��သ်ု်ုပ်င်း် 

ပ်ံပ််ုု��းည်းသးများ�ာ�၏ ပ်င်း်�ုလုို�ခဏီာနိုငိ်း််အုရာည််အုကြောသ�ွသည််လိုည််� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ အုကြောဖြ�များ�ာ�အုကြောပ်် 

လိုမှျား်�များုု�များ ုရာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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ဦးးတွည််အပုို်စ်ု��ွ�ဝေဆွဲွးဝေနှးွမူမုူး်းအသံးုမြပိုုသည််် သဝုေတွသန်စ်မီူံ�နု််း

အုများည််များသ။ု (၂၀၁၉)။ ပြီးင်းမုျား်���များ်�ကြောရာ�အုတ�ွ် အုာ�သာ���်တစာ်ရာပ််အုဖြ�စာ် ပ်း�ကြောပ်ါင်း်�ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်

ဖြ�င်း်�။  Friedrich Ebert Stiftung ဖြများန့််များာရှုံ�ု. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/

myanmar/15640.pdf 

ဤစားများံ�နု့််�သည်် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ �နုိုိစာ်၊ ဖြများန့််များာပ်ြီးင်းမုျား်���များ်�ကြောရာ�ဖြ�စာ်စာဉ်း်အုတငွ်း်� လိုးင်းယူ်များ�ာ�အု��ာ� 

ပ်း�ကြောပ်ါင်း်� ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ဖြ�င်း်�အုကြော��ာင််း� သကုြောတသန့်ဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာထုာ�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သကုြောတသး

များ�ာ�သည်် ပြီးများုု �ဖြပ်ကြော�သ၊ ကြော���လို�်ကြော�သနိုငိ်း်် ပ်ဋိပု်�ခဖြ�စာ်ပ်ာွ�ရာာကြော�သများ�ာ�များ ိ လိုးင်းယူ်များ�ာ�နိုငိ်း််

အုတး FGDs ဖြပ်ုလိုပု််��ပ််ါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ��ု ု များှကြော�

ကြောပ်�နိုုုင်း်ရာန့််နိုငိ်း်် တစာ်ဦး�နိုိင်း််တစာ်ဦး� စာတု်�း�အုကြံ�ံဉာာဏီ်များ�ာ� ရာရာိကုြောစာရာန့််နိုိင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� 

အု��င်း်���င်း်� သကြောဘဲာတးကြောသာ သု်ုများဟုုတ် သကြောဘဲာများတးကြောသာ အု���်များ�ာ��ု ုသရုာိုနိုုုင်း်ရာန့်် တစာ်ပ်ုုင်း်�

စာန့်စာ်တ��ဖြ�စာ်ကြောသာ FGDs ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် ကြောရာာ���ယူ်���်�ပ်ါသည််။ ၎င်း်�တု်ု၏ ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�အုရာ 

လိုးင်းယူ်အု�ွ��များ�ာ���ာ�သာများ� လိုးင်းယူ်နိုငိ်း်် လိုးကြို�း�များ�ာ���ာ�နိုငိ်း်် အုစာုု�ရာအု�ွ��တုု်နိုိင်း်် ပ်း�ကြောပ်ါင်း်�

ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ဖြ�င်း်�သည််လိုည််� ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံတငွ်း် ပြီးင်းမုျား်���များ်�ကြောရာ� တည််ကြောဆိုာ�်ရာန့်် အုတွ�် 

အုကြောရာ�ကြို�း�ကြော��ာင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောန့်ပ်ါသည််။

စ်စ််တွမူ်းဝေမူးခုနွ််းလိှ် မူး်း

စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာဟုးသည်် အုကြောဖြ��ံအုာ�ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� အုဆိုင်း်သင်း််ကြောဖြ�ဆိုုနုိုုုင်း်ရာန့်် ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�

ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�တစာ်စာံ ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��ု ုတုု�်ရှုု�ု် ကြောများ�ဖြများန့််�ရာန့်် များလိုုုအုပ််ဘဲ� 

ထုုုအုစာာ� ၎င်း်�တု်ု�ုုယူ်တုုင်း် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြောဖြ�ဆိုုရုာများည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ�သည်် 

အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�အုတ�ွ် အုသင်း််ကြောလို�ာ်ဆိုံ�ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ အုကြော��ာင်း်�များာိ ၎င်း်�တု်ုသည်် 

ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုကြောရာအုတ�ွ်များ�ာ�များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် များတးည်းကြောသာ ကြောန့်ရာာကြော�သအုသး�သး�များိ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတွ�်

အုသံ�ုဖြပ်ုသည်််အု�ါနိုိင်း်် အု��နု့််တုုအုတွင်း်� ရှုုု�စာင်း်�ကြောသာအု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ကြော�ာ�်ယူးလိုုုသည်််အု�ါ 

အုထုကုြောရာာ�်ဆိုံ�ုန့်ည််�လိုများ်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ�၏ အုာ�သာ���်တစာ်�ုများာိ ၎င်း်�

တုု်သည်် အု��နု့််တုုအုတွင်း်� အု�� ုု �ဖြ�စာ်ထုနွ့််�များုများ�ာ�ပ်ါသည််။ သု်ုကြောသာ်လိုည််� အု�� ုု �ကြောသာ�စုာစများ�ာ�တငွ်း် 

အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးသး� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��ု ုကြောများ�ဖြများန့််�၍ ကြော�ာင်း်တွင်း်ဖြ�ည်််ကြောပ်�ရာပ်ါသည််၊ ၎င်း်�သည်် 

အု��နု့််အုရာများ်�ကြောပ်�ရာပ်ါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးအု�� ုု � သု်ုများဟုုတ် အုာ�လိုံ�ု� ကြော�ာင်း်�စာာွ စာာများ�တ်နိုုုင်း်၊ စာာများကြောရာ�

နိုုုင်း်ကြောသာအု�ါများ� ုု � သု်ုများဟုုတ် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� ကြောများ��နွ့််�အုာ�လိုံ�ု�ုု န့််�လိုည််၍ ကြောဖြ�ဆိုုနုိုုုင်း်�ု်ု အုလိုနွ့်််အုလိုွန့််

အုကြောရာ�ကြို�း�ကြောသာအု�ါများ� ုု � (ဥပ်များာ - လိုးဦး�ကြောရာသန့််�ကြော�ါင်း်စာာရာင်း်�ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�) တငွ်း် ထုုုသု်ု ဖြပ်ုလိုပု််ကြောလို ်

ရာိုပ်ါသည််။ 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15640.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15640.pdf
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စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ�ဖြ�င်း်် အု���်အုလို�်များ�ာ�နိုငိ်း်် သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ��ုလုိုည််� ကြော�ာ�်ယူးနိုုုင်း်

ပ်ါသည််၊ ဥပ်များာ အုာ�ဖြ�င်း်် ‘အု���်အုလို�်ဆိုုငု်း်ရာာ’ ကြောများ��နွ့််�တငွ်း် ‘ကြောရာကြို�း�ကြောရာလိုှံဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် သင်း်၏

�ကြောလို�ကြော��ာင်း်�ပ်��်�း�ပ်ါသလိုာ�။ (ပ်��်�း�သည််/များပ်��်�း�ပ်ါ)၊” နိုိင်း်် ‘သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်ဆိုုငု်း်ရာာ’ 

ကြောများ��နွ့််�တငွ်း် “�ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�အုာ� ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ် ကြောပ်�ဖြ�င်း်�သည်် (စာည််��များ်� ထုနု့််�သုများ်�ကြောရာ�

အုဖြ�စာ်) များည််များှထုုကြောရာာ�်များရုာိုကြော��ာင်း်��ု ု စာကြော�� ၁ များ ိ ၅ အုသံ�ုဖြပ်ု၍ ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ။” သု်ုရာာတွင်း် စာစာ်တများ်� 

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�သည်် အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်��ုုု အုကြောသ�စာတု်���� ကြောလိုလ်ိုာနိုုုင်း်ဖြ�င်း်�များရာိပု်ါ။ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�

ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ရာာတငွ်း်လိုည််� အု��နု့််များ�ာ�စာာွကြောပ်�ရာပ်ါသည််၊ အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််ဆိုုုကြောသာ် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု အုကြော��ာ

သတ်ပြီးပ်း� များတုူးထုုတ်ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် (သုု်များဟုတု် အုနွ့််လိုုုင်း်�ကြောပ််တငွ်း် ဖြ�န့်််ကြော�ပြီးပ်း�ပ်ါ�) ၎င်း်�တု်ု�ုု ဖြပ်န့််လိုည််များ

ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်နိုုငု်း်ကြောတာပ််ါ သု်ုများဟုုတ် န့််�လိုည််များုလို�ွဖြ�င်း်�များ� ုု �ရာိုပ်ါ� ကြောန့််�်ဆို�်တ�ွကြောများ��နွ့််�များ�ာ� များကြောများ�နိုုငု်း်

ကြောသာကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အေနး် ၅။ ြှနက်န်ခသာသုခတသနနညး်စနစ်ခရွးေျယမ်ေငး် တွင ် မြနြ်ာနိုငင်ံ

ရဲတပဖ်ွဲ့အခပါ် မပညသ်ူလူထု၏ ယုကံကညြ်ှုကိုတိုငး်တာသည့်ခလလ့ာြှုအခကကာငး်

သငဖ်တရ်ှုေဲပ့ပီးမဖစပ်ါသည၊် ထိုခလ့လာြှုတွင ်သုခတသီြျားက စစတ်ြး်ခကာကယ်ူ

သည့် နည်းလြး်ကို အသုးံမပုထားပါသည။် အဘယ်ခကကာင့် ထိုနညး်လြး်ကို 

ခရွးေျယေ်ဲသ့ည်ဟု ထငသ်နညး်။

စ်စ််တွမူ်းဝေမူးခုနွ််းမူး်းအသံးုမြပိုုသည််် သဝုေတွသန်စ်မီူံ�နု််း

Kawasaki, A., Kawamura, G., နိုငိ်း်် �င်း်��င်း်�ဇိုင်း်။ (၂၀၂၀)။ ကြော�သဆိုုငု်း်ရာာအုဆိုင်း်် ကြောရာလိုမှျား်�များုု�များု

နိုိင်း်် ဆိုင်း်�ရာ�များွ�ကြောတများ�ု�ာ� ဆို�်နိုယှူ်များ ု- ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံဖြ�စာ်ရာပ််ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်�။ International 

Journal of Disaster Risk Reduction, 42. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101348 

ဤကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် ပ်��း�ပြီးများုု �အုတွင်း်� ကြောရာလိုမှျား်�များုု�များနုိုိင်း်် အုမုျား်ကြောထုာင်း်စာအုုလိုုု�် ဆိုင်း်�ရာ�များွ�ကြောတများတုုု်

��ာ� ဆို�်နိုယှူ်များု�ုု ကြော�ာ်ထုတု်��်ပ်ါသည််။ သကုြောတသန့်အု��ွ�သည်် တစာ်အုမုျား်တ�် တစာ်အုမုျား်ဆိုင်း်�

သာွ�ကြောရာာ�်�ာ ကြောရာလိုမှျား်�များုု�များအုုကြောဖြ�အုကြောန့် (��ာ��နု့််၊ ကြောရာအုန့်�်၊ �င်း်ကြောင်းထွု�ုုု�်များ၊ု ပ်ုုင်း်ဆိုုုင်း်များမုျား�ာ�

ပ်��်ဆိုး�များ)ု၊ လိုးဦး�ကြောရာဆိုုငု်း်ရာာ (ဥပ်များာ - အုသ�်၊ လိုငု်း်၊ �င်း်ကြောင်း)ွ၊ နိုိင်း်် ထု�ုုု�်လိုယွူ်များ ု (ကြောဘဲ� 

အုနိုတရာာယူ်များ�ာ�၊ ��န့််�များာကြောရာ�စာသည််တုု်အုတွ�် အုရာန့််အုသင်း်် ကြို�ုု တင်း်ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�ရာိမုျား)ု တုု်

အုကြော��ာင်း်� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ကြောများ�ဖြများန့််���ပ််ါသည််။ ၎င်း်�တု်ု၏ ဆိုင်း်�ရာ�များွ�ကြောတများနုိုိင်း်် ကြောရာလိုမှျား်�များုု�များဆုိုုုင်း်ရာာ

စာစုာစာ်သံု�သပ််���်အုရာ “ပ်��်စား�လိုယွူ်ကြောသာအုမုျား်များ�ာ�တငွ်း် ကြောန့်ထုုုင်း်သည််် ဆိုင်း်�ရာ�ကြောသာသးများ�ာ�သည််

ကြောရာလိုမှျား်�များုု�များဖုြ�စာ်လိုယွူ်ကြောသာကြောန့်ရာာများ�ာ�တငွ်း် ကြောန့်ထုုုင်း်တတ်��သည််၊ ထုုုကြောန့်ရာာတငွ်း် လိုးအုများ�ာ� 

သည်် ကြောရာလိုမှျား်�များုု�များကုြော��ာင်း်် ဆိုင်း်�ရာ�များွ�ကြောတများသုံသရာာစာ�်�န့််�တငွ်း် ပ်တု်များကုြောန့်သည််ဟု”ု ယူးဆိုရာ

ပ်ါသည််။

https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101348
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အုမုျား်ကြောထုာင်း်များသုာ�စာု�င်း်ကြောင်း၊ွ ပ်ည်ာကြောရာ�အုကြောဖြ�အုကြောန့်နိုငိ်း်် အုုများ်ကြောထုာင်း်စာအုုတွင်း်�ကြောန့်ထုုငု်း်သးဦး�ကြောရာစာ

သည််် အုကြော��ာင််း�အုရာာများ�ာ�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�ကြောများ�ဖြများန့််�၍ ဆိုင်း်�ရာ�များွ�ကြောတများ�ုုု 

တုုင်း်�တာနိုုုင်း်ရာန့်် ကြို�း�များာ�ကြောသာ န့်များးန့််အုရာာယူ်အုစာာ�များ ိ အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြော�ာ�်ယူးနိုုုင်း်များည််် 

စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ�အုသံ�ုဖြပ်ု��ပ််ါသည််။

အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�အုတ�ွ် ကြောန့််�်ထုပ်် စာတု်�င်း်စာာ�စာရာာကြော�ာင်း်�ကြောသာ န့်ည််�

လိုများ်�တစာ်�မုျားာိ ပိုါးစ်ပို်�်ဇို�င်် (Oral history) များတိ်တများ်�တင်း်ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ၎င်း်�သည်် 

သများုုင်း်��င်း်ဖြ�စာ်ရာပ််များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် ကြော�တ် �ာလိုအုပ်ုုင်း်�အုဖြ�ာ�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ ကြောတ�ွကြံ�ံု��ရ်ာသးများ�ာ�

�ုု အုကြောသ�စာတု် ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�ပ်ါ�င်း်သည််် သကုြောတသန့် န့်ည််�လိုများ်�တစ်ာ�ုဖြ�စာ်ပ်ါသည်် (၎င်း်�သည်် 

�ုုယူ်ကြောတ�ွအုဖြ�စာ်အုပ်��် ဖြ�စာ်ရာပ်ါများည််၊ ဥပ်များာ ကြောဖြများ�ဖြ�စာ်သး� အုဘဲုု�၊ အုဘဲာွ�တုု်၏ အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု

�ုု သကုြောတသးအုာ� ဖြပ်န့််လိုည််ကြောဖြပ်ာဖြပ်ကြောန့်သ��သ်ု်ု များဟုတု်ပ်ါ)။ အုဓိ�ုအု���်များာိ ကြောများ�ဖြများန့််�သး� 

��ာ�ဖြ�တ်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� များကြောများ�ဖြများန့််�ကြောတာဘ်ဲ� ကြောဖြ�ဆိုုသုး၏ ဘဲ�ဇိုာတ်လိုများ်�ဇိုာတ်ကြော��ာင်း်��ု ုကြောဖြပ်ာ

ဖြပ်ကြောစာဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဤ��သ်ု်ု သကုြောတသန့်များ� ုု �သည်် ရှုကုြောထုာင်း််အုဖြများင််းသစာ်များ�ာ� ကြောပ်�စာမွျား်�နိုုုင်း်ပြီးပ်း� 

သများုုင်း်�တငွ်း် ��န့််လိုိပ််ထုာ��ံရာသည်််သးများ�ာ� (ဥပ်များာ - အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�နိုငိ်း်် လိုးန့်ည််�စာမုျား�ာ�) ၏ ဘဲ� 

ဇိုာတ်ကြော��ာင်း်�များ�ာ��ု ု ကြောဖြပ်ာဖြပ်ကြောပ်� နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် Open Society Institute များ ိ

ထုတု်ကြော�ကြောသာ ဘဲ��ု ုအုများ� ုု �သများး�များ�ာ�ကြောန့်ရာာများ ိ�င်း်��ည်််ဖြ�င်း်� - ယူ�င်း်ဆိုုုဗျူးးယူ�်ဖြပ်ည််ကြောထုာင်း်စာမုျားိ

အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�အုကြော��ာင်း်� ပ်ါ�စာပ််ရာာဇို�င်း် သများုငု်း်�ကြော��ာင်း်�များ�ာ� စာာအုုပ််သည်် ယူ�င်း် ဆိုုုဗျူးးယူ�်

နိုုုင်း်င်းံ ရာိစာ်နိုုုင်း်င်းံများိ အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�၏ ဆိုုုဗျူးးယူ�်ဖြပ်ည််ကြောထုာင်း်စုာကြော�တ်နိုိင်း်် ကြောနိုိ်င်း်�ပ်ုုင်း်��ာလို 

အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ��ု ုများတိ်တများ်�တင်း်ထုာ�သဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ ဘဲ�အုကြော��ာင်း်��ု ုန့််�လိုည််သဖုြများင်း်

ကြောစာပ်ါသည််။ အုထုး�သဖြ�င်း်် ဤ��သ်ုု် သကုြောတသန့်များ� ုု �သည်် သများုုင်း်�ကြော��ာင်း်��ုု �နုိုိုပ််��ုပ််ထုနု့််�၍ 

စာစုာစာ်ဖြ�တ်ကြောတာ�်�ံရာကြောသာ ကြောန့်ရာာများ�ာ�တငွ်း် အုသံု��င်း်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

လိ�်ဝေတွ�ွ�းင်််သံးုနှုုင််မူမုူး်း

• အဖငင်းေွားြွယ် (အဒကကာင်းအရာ)။ သခဘာထားကွဲလွဲြှုြျားစွာ မဖစ်ခစနိုင်

ပါသည်။

• အကဲဆတ်ဒသာ (အဒကကာင်းအရာ)။ လူအြျားကုိ အလွယ်တကူ စိတ်ြခကာင်း 

မဖစ်ခစခသာ သို့ြဟုတ် ခဒါသထွက်ခစနိုင်ပါသည်။
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သင်း်၏ အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများည််် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�ကြောရာာ���ယူ်ရာာတငွ်း် ထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�ရာများည််် 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�

အုကြောထုကွြောထုလွို�်ကြောတ�ွ��င်း််သံု�နိုုုင်း်များမုျား�ာ�

• သင့်အတွက် အေျက်အလက်ခကာက်ယူရန်အေျနိ် အလုံအခလာက်ရှိပါသလား။ 

• သင့်အတွက် လုိအပ်ခသာအေျက်အလက်ြျားခပးနုိင်ြည့် ခမဖေုိသူြျားရိှပါသလား။ (ဥပြာ - 

ရေိုင်မပည်နယ်၊ ခကျးလက်ခဒသတွင် အင်တာဗျးးခမဖေိုလိုသည့် ြူလတန်းခကျာင်းေရာ၊

ေရာြြျားကို ရှာလို့ရပါသလား။)

• ြည်သည့်အရင်းအမြစ်ြျား သင်လုိအပ်သနည်း (ခငွခကကး၊ သွားခရးလာခရး၊ အစရိှသည်မဖင့်)။

တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�

• လူကိုယ်တိုင်ခတွ့ေုံခြးမြန်းြည်လား။ တယ်လီဖုန်းမဖင့်ခမပာမေင်းလား။ ဗီဒီယိုခေါ်ေိုြှုမဖင့်

လား။

• ပါဝင်ခမဖေိုသူြျားသည် တစ်ဦးေျင်း ြျက်နှာေျင်းေိုင် ခြးမြန်းြှုတွင်ပါဝင်ရန် အေင်ခမပပါ

သလား။

• ခမဖေိုသူြျားနှင့် ယုံကကည်ြှုတည်ခောက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို ခဝဖန်မေင်းြရှိဘဲ ြျှတစွာ 

ခမပာေို ေက်ေံရန် လိုအပ်ခသာကျွြ်းကျင်ြှုြျား သင့်ေီြှာရှိပါသလား (သို့ြဟုတ် 

ကျွြ်းကျင်ြှုရှိလာခအာင် သင်လုပ်နိုင်ပါသလား)။

ဦး�တည််အုပု််စာ�ု�ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွများမုျား�ာ�

• ပါဝင်ခမဖေိုသူြျားသည် အုပ်စုလိုက် စကားခမပာေိုရန် အေင်ခမပပါသလား။

• ခမဖေိုသူြျားနှင့်ယုံကကည်ြှုတည်ခောက်ရန်နှင့် ဘက်လိုက်ြှုြရှိခစရန် လိုအပ်ခသာ 

ကျွြ်းကျင်ြှုြျား သင့်ေီြှာ ရှိပါသလား (သို့ြဟုတ် ထိုကျွြ်းကျင်ြှုြျားရှိလာခအာင် သင်

လုပ်နိုင်ပါသလား)။

• အမပန်အလှန်အကျ ိုးမဖစ်ထွန်းခစြည့် အုပ်စုလိုက်ခေွးခနွးြှုမဖစ်ခစရန်နှင့် ခမဖေိုသူအ

ခယာက်စီတိုင်း ခသေျာ စကားခမပာေွင့်ရခစရန် ပံ့ပိုးကူညီခောင်ရွက်ခပးရာတွင် လိုအပ်

ခသာကျွြ်းကျင်ြှုြျား သင့်ေီြှာ ရှိပါသလား (သို့ြဟုတ် ထိုကျွြ်းကျင်ြှုြျားရှိလာခအာင် 

သင်လုပ်နိုင်ပါသလား)။

စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ�

• စာခရးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်ခသာ ခမဖေိုသူြျား သင့်ြှာရှိပါသလား။ ြရှိပါက ခမဖေိုသူတစ်ခယာက်

ပပီးတစ်ခယာက်အတွက် ခြးေွန်းလွှာတွင် ခရးသားမဖည့်စွက်ခပးနိုင်ရန် အရင်းအမြစ်ြျား ရှိ

ပါသလား။ 
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• တိကျရှင်းလင်းပပီး ခမဖရလွယ်ကူသည့်ခြးေွန်းြျားမပင်ေင်ရန် လုိအပ်ခသာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား 

သင့်ေီြှာ ရှိပါသလား (သို့ြဟုတ် ထိုကျွြ်းကျင်ြှုြျားရှိလာခအာင် သင်လုပ်နိုင်ပါသလား)။

• အွန်လိုင်းခပါ်တွင် စစ်တြ်းခြးေွန်းလွှာမဖန့်ခဝရန် (သက်ေိုင်လျှင်) လိုအပ်ခသာ ကျွြ်းကျင်

ြှုြျား သင့်ြှာရှိပါသလား (သို့ြဟုတ် ထိုကျွြ်းကျင်ြှုြျားရှိလာခအာင် သင်လုပ်နိုင်ပါ

သလား)။

• အခရအတွက်စံမပုအေျက်အလက်ြျား စိစစ်သုံးသပ်ရန် (အေန်း ၁၃။ အခရအတွက်စံမပု

အေျက်အလက်ြျား စိစစ်သုံးသပ်မေင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ြျား ရှင်းလင်းမေင်း ကို ကကည့်ပါ) လိုအပ်

သည့် ကျွြ်းကျင်ြှုြျား သင့်ြှာရှိပါသလား (သို့ြဟုတ် ထိုကျွြ်းကျင်ြှုြျားရှိလာခအာင် သင်

လုပ်နိုင်ပါသလား)။ 

အ��ဆွဲတွ်မူနုှှင််် ယ်ံ�ု�ည််မူု

သင်း်၏သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုရာာသည်် များည််များှအု��ဆိုတ်ကြော��ာင်း်�နိိုင်း််/သု်ုများဟုတု် အုဖြင်းင်း်�ပ်ာွ�

�ယွူ်ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ၎င်း်�သည်် သင်း်၏အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများ�ုုု များည််သု်ုသ�်ကြောရာာ�်နိုုုင်း်

ကြော��ာင်း်� စာဉ်း်�စာာ�ထုာ�ရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ အု��ဆိုတ်ကြောသာ သု်ုများဟုုတ် 

အုဖြင်းင််း�ပ်ာွ��ယ်ွူဖြ�စ်ာကြောသာ အုကြော��ာင််း�အုရာာတစ်ာ�ု (ဥပ်များာ - အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�အုကြောပ်် အု��မ်ျား���်မုျား 

သု်ုများဟုုတ် တရာာ�များ�င်း်ကြော��ာ�်စာမုျား်�တး�ကြော�ာ်များ)ု �ုု သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ပ်ါ� သင်း်၏ န့်ည််�လိုများ်� 

ကြောရာာ���ယ်ူမုျား အုကြောပ််သ�်ကြောရာာ�်မုျားရာိုပ်ါသည််၊ အုဘဲယ်ူကြော��ာင်််းဆိုုုကြောသာ် သင်း်က်ြောများ��န်ွ့်�များ�ာ� ကြောဖြ�ဆိုုုရာန့်် 

လိုုုလိုာ�သးများ� ုု �နိုငိ်း် ်ကြောများ�ဖြများန့််�များည််် ပုံ်စံာ�ုု စာဉ််း�စာာ�ရာန့်် လိုုုအုပ််ကြောသာကြော��ာင်််းဖြ�စ်ာပ်ါသည််။

စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ� အုသံု�ဖြပ်ုရာာတွင်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးနိုိင်း်် သကုြောတသး��ာ� အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့်် ကြောဆို�ွကြောနို�ွ

ကြောဖြပ်ာဆိုုမုျား ု များရာိကုြောသာကြော��ာင်း်် ပ်ုု၍ အုများည််များကြော�ာ်ဘဲ�ထုာ�နိုုငု်း်ပ်ါသည််၊ သု်ုကြောသာ် တစာ်�ါတစာ်ရာံတငွ်း် 

အု��ဆိုတ်ကြောသာ�စုာစရာပ််များ�ာ��ု ုအုဖြပ်ည်််အုစာံု ရာငိ်း်�လိုင်း်�စာာွ သရုာိုနိုုုင်း်ရာန့်် ကြောစာက်ြောစာစ်ာပ််စာပ်် ကြောဆို�ွကြောနို�ွ

ကြောများ�ဖြများန့််��ုု် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််၊ ထုုု��သ်ုု် အုကြောဖြ�အုကြောန့်များ� ုု �တငွ်း် တစာ်ဦး���င်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�ဖြ�င်း်� သု်ုများဟုုတ် 

FGD ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�� ပ်ုု၍သင်း််ကြောတာ်ပ်ါသည််။ လိုး�ုုယူ်တုုင်း်ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�သည််် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�

အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�နိုငိ်း်် ယူံ�ု�ည််များတုည််ကြောဆိုာ�်နိုုုင်း်ပြီးပ်း� �ငွ်း််ကြောဖြပ်ာရာ��်ကြောသာ 

အုကြော��ာင်း်� အုရာာများ�ာ��ုလုိုည််� ပ်ု၍ု လိုတွ်လိုပ််စာာွ ထုတု်ကြော�ာ်ကြောဖြပ်ာဆိုုကုြောစာနိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ပ်ုု၍အုကြောသ�စာတု်သရုာိုနိုုုင်း်ရာန့်် အု�န့််� ၁၁။ ��င်း််�တ်နိုငိ်း်် ထု�ုုု�်န့်စာ်န့်စာ်များမုျား�ာ� �ုု ��ည်််ပ်ါ။



53သုတုေ�သုနနည်းး�လမ်းး�မ်း�း� တေ�း�ချ�ယ်းခြချင်းး�

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၆.၁

ဤအု�န့််�တွင်း် များတု်ဆို�်ရာငိ်း်�လိုင်း်�ဖြပ်ထုာ�သည််် အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုု���်များ�ာ� (ဆိုုုလိုုုရာင်း်�)၊ သကုြောတသန့်

န့်ည််�စာန့်စ်ာ (အုကြောရာအုတ�်ွစံာဖြပ်ုနိုင််ိ်း/သုုမ်ျားဟုတ်ု အုရာည််အုကြောသ�ွစံာဖြပ်ု) နိုငိ်း် ်အုာ�သာ���်များ�ာ� နိုငိ်း် ်အုာ�န့်ည််� 

���်များ�ာ�ဖြ�င်း်် ကြောအုာ�်ပ်ါဇိုယူာ���ွ်�ု ုဖြ�ည်််စာွ�်ပ်ါ။

န်ည််းလိမူ်း
ဆွဲုုလိုု�င််း

အဓိပုိုာ်ယ််

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံ

မြပိုုနှှင်််/သုု�မူဟူတုွ် 

အ�ည််အဝေသးွစ်ံ

မြပိုုလိ်း

အ်းသ်ခုး�်

မူး်း

အ်းန်ည််းခုး�်

မူး်း

တွစ််ဦးးခုးင််း 

ဝေမူးမြမူန််းမူု

ဦးးတွည််အပုို်စ်�ု�ွ� 

ဝေဆွဲးွဝေနှးွမူု

စ်စ််တွမူ်းဝေမူးခုနွ််း
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၆.၂

အုများည််များသ။ု (၂၀၁၉)။ �ယူ်��ဉ်း်�ံထုာ�ရာာများအိုလိုယူ်ဗျူးဟုုဆုိုးသုု် - �ရာင်း်န့်းဖြပ်ည််န့်ယူ်အုတငွ်း်� ကြောန့်ထုုုင်း်

ကြောသာ တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�လိုးန့်ည််�စာမုျား�ာ�၏ နိုုငု်း်င်းံကြောရာ�နိုငိ်း််လိုးများုကြောရာ�ဆိုုငု်း်ရာာ �ယူ်��ဉ်း်�ံထုာ�ရာသည်််အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု

များ�ာ�။ Friedrich Ebert Stiftung ဖြများန့််များာရှုံ�ု။ http://library.fes.de/pdf-files/bueros/

myanmar/15641.pdf �ုု �တ်��ည်််ပ်ါ။

သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်အုပ်ုုင်း်��ု ုအုဓိ�ုထုာ�၍ �တ်ရှုကုြောလိုလ်ိုာ၍ ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြောဖြ�ဆိုုပု်ါ။

ဤကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် များည််သည််် သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်နိုိင်း်် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ��ု ု အုသံ�ုဖြပ်ုထုာ�သန့်ည််�။ 

အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််န့်ည််�။

သင််၏စ်မီူံ�နု််း

သင်း်ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�သည််် သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�နိုိင်း်် န့်ည််�စာန့်စာ်�ုု စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။ များည််

သည်််အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများ ု န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�သည်် သင်း်၏စားများံ�နု့််�အုတွ�် 

သင်း််ကြောတာ်များည််န့်ည််�။ အုဖြ�ာ�သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�များ�ာ�တငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုထုာ� ကြောသာ န့်ည််�

လိုများ်�များ�ာ�နိုငိ်း်် ရာည််ရာာယူ်���်တု်ု�ုု ဆိုင်း်ဖြ�င်း်သံ�ုသပ််နိုုုင်း်ရာန့််နိုငိ်း်် သင်း်�ုုယူ်တုုင်း်ကြောရာာ���ယူ်

ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အု�း ဖြ�စာ်ကြောစာရာန့်် လို�်ကြောတ�ွ��င်း််သံ�ုနိုုုင်း်များမုျား�ာ� ကြော�ါင်း်�စာဉ်း် ကြောအုာ�်

များ ိကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�အုသံ�ုဖြပ်ုပ်ါ။

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Kumar, R. (2011). Chapter 9: Selecting a method of data collection. In Research 

methodology: A step-by-step guide for beginners. Sage. https://b-ok.africa/

book/2647081/5d2269 

Utah Humanities / Utah Division of State History. (2016). Introduction to Oral History: For 

joint oral history grant program. https://utahhumanities.org/images/

centerinitiatives/docs/OH.UDSH-UH.HowToConductOralHistoryInfo.pdf 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15641.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15641.pdf
https://b-ok.africa/book/2647081/5d2269
https://b-ok.africa/book/2647081/5d2269
https://utahhumanities.org/images/centerinitiatives/docs/OH.UDSH-UH.HowToConductOralHistoryInfo.pdf
https://utahhumanities.org/images/centerinitiatives/docs/OH.UDSH-UH.HowToConductOralHistoryInfo.pdf
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၇  သုံး�တေတိသုံးန်န်ည်း�်လမ်ာ�မာ�ာ�ခွ�မှာတ်ိပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ -

• အဖွင့်နှင့် အပိတ်ခြးေွန်းြျားကို သာဓကြျားနှင့်တကွ ေွဲမေားရှင်းမပနိုင်ြည်။

• တိကျရှင်းလင်းခသာလြ်းညွှန်ေျက်ြျား၏ အခရးပါြှုကို သိမြင်နိုင်ြည်။

• ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ခေွးခနွးြှုြျား၊ တစ်ဦးေျင်းခြးမြန်းြှုြျား၊ သို့ြဟုတ် စစ်တြ်း

ခကာက်ယူြှုြျားအတွက် ခြးေွန်းြျား ထုတ်ခဖာ်နိုင်ြည်။

• ဘက်ေိုက်ဖြင်း။ လူပုင်္္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့ြဟုတ် အခကကာင်းအရာတစ်ေုကို အမေား

တစ်ေုထက်ပို၍ နှစ်သက် လိုလားမေင်းနှင့် ထိုပုင်္္ဂိုလ် သို့ြဟုတ် အခကကာင်းအရာ

ကို ပို၍ အေွင့်အခရးခပးမေင်း။ 

န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�ကြောရာာ���ယူ်ပြီးပ်း�သည်််ကြောန့််�် ၎င်း်�တု်ု�ုု စာတင်း်ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ရာပ်ါများည််။ ထုုုသု်ုကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာာတငွ်း် 

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� တည််ကြောဆိုာ�်ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် လိုများ်�ညွှှန့််���်များ�ာ� ကြောရာ�ဆိုွ�ဖြ�င်း်�နိုိင်း်် ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတွ�် 

ရာငိ်း်�လိုင်း်����်များ�ာ� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ဖြ�င်း်�တုု် ပ်ါ�င်း်သည််။

ဝေမူးခုနွ််းအမူး ုု းအစ််းမူး်း - အ�ငွ်််ဝေမူးခုနွ််း နှငှ််် အပိုတုွ်ဝေမူးခုနွ််း

အ�ငွ်််ဝေမူးခုနွ််းမူး်း (Open-ended questions) သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတွ�် ၎င်း်�တု်ု�ုုယူ်ပ်ုုင်း်စာ�ာ�လိုံ�ု

များ�ာ�ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုနုိုုုင်း်ရာန့်် လိုများ်��ငွ်း််ကြောပ်�ပ်ါသည််၊ ဥပ်များာ - “သင်း်၏ကြော���ရာာာတငွ်း် ကြောသာ�်သံ�ုကြောရာရာရာိမုျားု

အုကြောဖြ�အုကြောန့် တုု�တ�်ကြော�ာင်း်�များနွ့်် လိုာကြောစာရာန့်် များည််သး�များာိတာ�န့််ရာိုသည််ဟု ု ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆိုသန့်ည််�။” 

ကြောများ�ဖြများန့််�ရာာတငွ်း်�ွများ်���င်း်သးတစာ်ဦး�� ဖြပ်ုလိုပု််သည််် တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များု သု်ုများဟုုတ် FGD တစာ်�တုငွ်း်

အု�ွင်း််ကြောများ��ွန့််�များ�ာ� အုသံု�ဖြပ်ုဖြ�င်း်�ဖြ�င််း် တန့််�ုု�ရာိုကြောသာ အု���်အုလို�် များ�ာ�စာွာ ထုွ�်ကြောပ််လိုာကြောစာနိုုုင်း်ပြီးပ်း� 

၎င်း်�သည်် အု��ဆိုတ်ကြောသာ အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� ကြောဆို�ွကြောနို�ွရာာတွင်း် ပ်ါ�င်း်သးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု

�ုုယူ်ပ်ုုင်း် ရှုကုြောထုာင်း််အုဖြများင်း်များ ိ�ုုယူ်ပ်ုုင်း်စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ�ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုနုိုုုင်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် အုကြောထုာ�်အု�းဖြ�စာ်ကြောစာ

ပ်ါသည််။ သု်ုကြောသာ်လိုည််� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် တစာ်�ါတစာ်ရာံတငွ်း် အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု လိုုုအုပ််သည််

ထု�်ပ်ု၍ုဖြ�စာ်ကြောစာ သ�်ဆိုုုင်း်များုရာို၍ ဖြ�စာ်ကြောစာ ကြောဆို�ွကြောနို�ွကြောဖြပ်ာဆိုုတုတ်သဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ုအုတွ�် အု�ငွ်း််ကြောများ��နွ့််�

များ�ာ�ကြောဖြ�ဆိုုရုာာ၌ အု��နု့််ပ်ုု��ာနိုုုင်း်ပ်ါသည််။



56 သုတုေ�သုနနည်းး�လမ်းး�မ်း�း�ချ�မ်း�ှးခြချင်းး�

စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် အု�ငွ်း််ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု အုသံ�ုဖြပ်ုပ်ါ� ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�ထုံများ ိ ပ်ုု၍စာံလုိုင်း်ကြောသာ

အု���်အုလို�်များ�ာ� ရာရာိနုိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ သု်ုကြောသာ်လိုည််� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ အုကြောဖြ�များ�ာ�များာိ အုများ� ုု �များ� ုု ���ွဖြပ်ာ�နိုုုင်း်

ကြောသာကြော��ာင်း်် အု���်အုလို�်စာစုာစာ် သံု�သပ််ရာာတငွ်း် ��်��နိုုုင်း်ပ်ါသည်် (Kumar၊ ၂၀၁၁)။ အု�ငွ်း််ကြောများ��နွ့််�

များ�ာ�များ ိ ထု�ွ်ကြောပ််လိုာကြောသာ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် အုရာည််အုကြောသ�ွအုရာ စာစုာစာ်သံု�သပ််

ကြောလို ်ရာိုပ်ါသည်် (အု�န့််� ၁၂။ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်� နိုငိ်း်် အုဓိပု်ပာယူ်

�ငွ်း််ဆိုုုဖြ�င်း်� �ုု ��ည်််ပ်ါ)။ 

အပိုတုွ်ဝေမူးခုနွ််းမူး်း (Close-ended questions) သည်် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာအုကြောဖြ�များ�ာ��ု ု�န့်််သတ်ထုာ�

ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အုထု�်ပ်ါ ကြောများ��နွ့််�အုတုုင်း်��ုပု်င်း် အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�အုဖြ�စာ်

ပ်ံစုာံကြော�ာ်၍ ကြောများ�ဖြများန့််���ည်််နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

• သင်၏ခကျးရွာတွင် ခသာက်သုံးခရရရှိြှုအခမေအခန တိုးတက်ခကာင်းြွန်လာခစရန် ြည်

သူ့ြှာတာဝန်ရှိသည်ဟု ထင်မြင်ယူေသနည်း။ သက်ေိုင်ခသာအေျက်အားလုံးကို ခရွးေျယ်

ပါ။

 ∘ ရွာသူရွာသားြျား/ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့ဝင်ြျား

 ∘ ခကျးရွာအကြီးကီးအကဲ (သူကြီးကီး/အုပ်ေျုပ်ခရးြှးး)

 ∘ ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ေျုပ်ခရးြှးးရုံးြျား

 ∘ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျားြှ အုပ်ေျုပ်ခရးြှးးြျား

 ∘ ပြို့နယ်ြှခရွးခကာက်ထားခသာလွှတ်ခတာ်အြတ်ြျား

 ∘ မပည်နယ်/တိုင်းခဒသကြီးကီးလွှတ်ခတာ်

 ∘ မပည်ခထာင်စုလွှတ်ခတာ်

အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�တွင်း် အုများနိ့််တစာ်�ု�ုု ကြောရာာ���ယူ်ကြောဖြ�ရာများည််် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� (အုထု�်ပ်ါဥပ်များာအုတုုင်း်� 

အုကြောဖြ�တစ်ာ�ထုု�် ပ်ုုကြောရာာ���ယ်ူနိုုုင််းကြောသာကြောများ��န်ွ့်�များ�ာ�)၊ ဟုတ်ုပ်ါသည််/များဟုတ်ုပ်ါ ကြောဖြ�ဆိုုရုာများည်််ကြောများ��န်ွ့်�များ�ာ�၊ 

စာကြော�� သတ်များိတ်ကြောပ်�ရာများည််် ကြောများ��ွန့််�များ�ာ� (ဥပ်များာ - ၁ များိ ၁၀ အုထုု) စာသည််တုု် ပ်ါ�င်း်သည််။ ကြောဖြ�ဆိုုု

သးများ�ာ�၏ အုကြောဖြ��ုု စာကြော�� (အုများ�ာ�အုာ�ဖြ�င်း်် ၁ များ ိ၅ အုထု)ု သတ်များတိ်ကြောပ်�ရာများည််် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� �ုု “Likert 

စာကြော��ဖြ�င်း််တုုင်း်�တာသည်််ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�” ဟု ု ကြော�်ဆိုုုကြောလိုရ်ာိုပြီးပ်း� လိုးများုသကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် အုလိုနွ့််

အုသံ�ုများ�ာ�ပ်ါသည််။ အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များိ ရာရာိလုိုာကြောသာ အု���်အုလို�်များ�ာ�များာိ အု�န့်််အုသတ်ရာို

ကြောသာ်လိုည််� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု အုကြောသ�စာတု်���� စားစာဉ်း်ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�ပ်ါ� သင်း်လိုုုအုပ််ကြောသာ သတင်း်� 

အု���်အုလို�်�ု ု များ�ု�ရာရာိမုျားည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ပ်ုု၍ဖြများန့််ဖြများန့််ပြီးပ်း�စား�နိုုုင်း်သည်််အုဖြပ်င်း် အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်

သံ�ုသပ််ရာာ တငွ်း်လိုည််� ပ်ုု၍လိုွယူ်�းပ်ါသည််။ အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များ ိထု�ွ်ကြောပ််လိုာကြောသာ အု���်အုလို�်

များ�ာ��ု ုများ�ာ�ကြောသာအုာ�ဖြ�င်း်် အုကြောရာအုတ�ွ်အုရာ စာစုာစာ်သံု�သပ််ကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည်် (အု�န့််� ၁၃။ အုကြောရာအုတ�ွ်စာံ

ဖြပ်ုအု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုုဖြ�င်း်� �ုု ��ည်််ပ်ါ)။ 



57သုတုေ�သုနနည်းး�လမ်းး�မ်း�း�ချ�မ်း�ှးခြချင်းး�

သင်း်၏အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုနိုိင်း်် အုသအုုဖြများင်း်ဗျူးဟုသုတုများ�ာ�သည်် သင်း်စာဉ်း်�စာာ�လိုုု်ရာသည််် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်သများှအုကြောဖြ�များ�ာ�

အုကြောပ်် လိုမှျား်�များုု�ကြောန့်နိုုုင်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�ဖြ�စာ်သည်််တုုင်း် ဘဲ�်လိုု�ု်များဖုြ�စာ်နိုုုင်း်စာရာာ 

အုကြော��ာင်း်� ရာိုကြောန့်ပ်ါကြောသ�သည််။ ကြောန့််�်ထုပ်် အုာ�န့်ည််����်တစာ်�ုများာိ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု 

ကြောဖြ�ရာလိုယွူ်သည််ဟု ုထုင်း်များတိ်၍ ကြောသ��ာကြောလို�ကြောလို�န့်�်န့်�် များစာဉ်း်�စာာ�ဘဲ�နိုိင်း်် အုဖြများန့််ကြောဖြ�လိုု�ု်နိုုုင်း်ပ်ါသည််

(Kumar၊ ၂၀၁၁)။

ဝေမူးခုနွ််းမူး်းတွည််ဝေဆွဲ်�်မြခုင််း

အုစာဦး�တွင်း် တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�ရာန့််၊ FGD သု်ုများဟုုတ် 

စာစာ်တများ်� ကြော�ာ�်ယူးရာန့််အုတွ�် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� �န့််တး�

တည််ကြောဆိုာ�်ရာသည််များာိ လိုယွူ်�းလိုမုျား််များည််ဟု ု သင်း်

ထုင်း်ကြော�ာင်း်�ထုင်း်နိုုငု်း်ပ်ါသည််၊ သု်ုကြောသာ် ၎င်း်��ုအုု��နု့််

များ�ာ�စာာွယူး၍ ကြောစာစ်ာပ််ကြောသ��ာစာာွစာဉ်း်�စာာ�သံု�သပ််ရာန့််လိုုု

အုပ််ပ်ါသည််။

ပ်ထုများဦး�စာာွ သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု အုပ်ုုင်း်�

လိုုု�် စာတု်ဖြ�ာ ကြောလိုလ်ိုာပြီးပ်း� သင်း်အုများနိ့််တ�ယူ်ရာာိကြော�ွ

သရုာိုလိုုုသည််် အုရာာ�ု ု စာဉ်း်�စာာ� ကြော�ာ်ထုတု်ရာပ်ါများည််။ 

ဥပ်များာအုကြောန့်ဖြ�င်း်် အု�န့််� ၂။ သကုြောတသန့် လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း် 

အုဆိုင်း််များ�ာ� များ ိသာဓိ��ု ုအုသံု�ဖြပ်ု၍ ပ်ုုင်း်�ဖြ�ာ�စာတု်ဖြ�ာ

��ည်််လိုှင််း ကြောအုာ�်ပ်ါအုတုုင််း� ကြောတ�ွရာများည်် ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ 

“တော်ရွရှွ်�ပ်း�မုဲ့မဲ့ိ်�တော်ကြာ�်င်း�်  ချိိင််း�ဖြပ်ည်န််ယ််၊ �း���န််မြို့မဲ့���န်ယ််၊ �ွး�ဗျဲိ့လ်ုရွွ် ရှွ� ရွပ််ရွွ် လုထူု ုအ�ွ့�ဝင််းမဲ့ိ်�အတော်ပ်် မဲ့ည်�်ည်� ်အ�ိ ���

��်တော်ရွ်�်မုဲ့မဲ့ိ်�ရှွ��န်ည်�်”

တော်ရွရှွ်�ပ်း�မုဲ့မဲ့ိ်�တော်ကြာ�်င်း�်  �ိန််�မဲ့်တော်ရွ�၊ လုပ်ု်င်းန််�တော်�်င််း�်၊ အန််�ယ်အူပ်န််�တော်ဖြ�မုဲ့၊ ပ်ည််တော်ရွ��ဏ္ဍဍ�� ု�အတော်ပ်် မဲ့ည်�်ည်� ်

အ�ိ �����်တော်ရွ်�်မုဲ့မဲ့ိ်� ရှွ��န်ည်�်။ ထု�အုတော်ဖြချိအတော်န်တော်ကြာ�်င်း�်  ရွွ် �၊ူရွွ် �်�မဲ့ိ်�/မဲ့��်�စု်ဝင််းမဲ့ိ်�ကြာ�်� ��်�တံော်ရွ��� ု

ထု�ချိ�ု�်တော်စ်ပ်း�လု်�။ မဲ့�န််��တော်လု�/တော်ယ််�ိ််�တော်လု�၊ လုငူ်းယ််/လုကူြာ�း�မဲ့ိ်�အတော်ပ်် �ွ့ဖြပ််�စ်ွ်  ��်တော်ရွ်�်ပ်း�လု်�။

ထုုုကြောန့်ရာာများစိာ၍ ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုာ� ကြောများ�ဖြများန့််�လိုုသုည််် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု စာတင်း်စာဉ်း်�စာာ�ကြော�ာ်ထုတု်ရာပ်ါ

များည််။ သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�အုတွ�် အုကြောဖြ�များ�ာ�ရာရာိကုြောစာများည််် ကြောများ��နွ့််�အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု စာဉ်း်�စာာ�

��ည်််ပ်ါ။ သင်း်ကြောရာာ���ယူ်ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�သည််လိုည််� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�အုကြောပ်် ဧ�န့််အုများနိ့််သ�်ကြောရာာ�်

များရုာိုများည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် - တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� တငွ်း် ကြောများ��နွ့််�ကြောများ�သည််် ပ်ံစုာံသည်် စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးများု

နိုိင်း််နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်လိုှင်း် ��ွဖြပ်ာ�ကြောန့်ပ်ါလိုမုျား််များည်် (ဤကြောန့်ရာာတငွ်း် သကုြောတသးသည်် FGDs အုသံ�ုဖြပ်ု၍ အုရာည််အုကြောသ�ွ

စာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််ကြောန့်သည််�ုမုျားကြောများပ််ါနိုိင်း််)။ သင်း်၏စာဉ်း်�စာာ�သံ�ုသပ််���်များ�ာ��ု ု စာန့်စာ်တ��ဖြ�စာ်ကြောစာ

ရာန့်် ကြောအုာ�်ပ်ါဇိုယူာ���ွ်�ုအုုသံု�ဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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သဝုေတွသန်ဝေမူးခုနွ််း
မူည််သည််�ု ုသင််သ�ုှုလိုု

သန်ည််း။
ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်းအတွ�ွ် 

အဓိ�ုဝေမူးခုနွ််း

မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခု�ှဝုေသ် 
ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွ ဝေမူးခုနွ််း

မူး်း

“တော်ရွရှွ်�ပ်း�မုဲ့မဲ့ိ်�တော်ကြာ�်င်း�်  
ချိိင််း�ဖြပ်ည်န််ယ််၊ �း���န််
မြို့မဲ့���န်ယ််၊ �ွး�ဗျဲိ့လ်ုရွွ် ရှွ� ရွပ််ရွွ်
လုထူုအု�ွ့�ဝင််းမဲ့ိ်�အတော်ပ်် မဲ့ည််
�ည်� ်အ�ိ ��� ��်တော်ရွ်�်မုဲ့
မဲ့ိ်�ရှွ��န်ည်�်”

��်�တံော်ရွ�မဲ့ိ်�အတော်ပ်် 
��်တော်ရွ်�်မုဲ့

တော်ရွရှွ်�ပ်း�မုဲ့မဲ့ိ်�တော်ကြာ�်င်း�်   
�င််း၏ မဲ့��်�စု်/ 
အ�မ်ဲ့တော်ထု်င််းစု်မဲ့ိ်��င်ွ်း ��်�ံ
တော်ရွ��� ုထု�ချိ�ု�်တော်စ်ပ်း�လု်�။ 
မဲ့ည်�့်���ု�န်ည်�်။

ထု�အုရွ်�� ုတော်ဖြပ််င််း�လ့ုရွန်် 
မဲ့ည်�်�ု� လုပ်ု်တော်�်င််း�င်း�်  
�န်ည်�်။

• ကျား၊ြခရးရာနှင့် အသက်အရွယ်အလိုက် အေျက်အလက် ခကာက်ယူရန် ြခြ့ 

ခလျာ့ပါနှင့်။ သို့ြှသာ သင်၏ သုခတသနသည် အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ြိန်းကခလးြျား 

အတွက်သာြက အြျ ိုးသားြျားနှင့် ခယာကျာ်းခလးြျား၏ အခတွ့အကကုံြျားကို

လည်း ထင်ဟပ်ြည် မဖစ်ပါသည်။

• ကျား၊ြခရးရာ ပုံခသကားကျပုံစံခပါ် အခမေြေံဘဲ အားလုံးအကျုံးဝင် ပါဝင်ြှု ရှိ

ခသာ ခြးေွန်းြျားကို ဖန်တီးကကည့်ပါ။ ဥပြာအားမဖင့် အကယ်၍ သင်သည် 

ကခလးသူငယ် ခစာင့်ခရှာက်ခရး အခကကာင်း သုခတသနမပုလုပ်ပါက နြူနာထဲတွင် 

အြျ ိုးသားြျားကို ေျန်ြထားပါနှင့် သို့ြဟုတ် အြျ ိုးသြီးြျားသာ ကခလးသူငယ် 

ခစာင့်ခရှာက်ခရးအတွက် တာဝန်ယူခနရသည်ဟု ထင်ြှတ်ခစခသာ ခြးေွန်းြျား 

ြဖန်တီးပါနှင့်။
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သင၏် သုခတသနခြးေွန်းနှင့် ခမဖေိုသူြျားကို အြှန်တကယခ်ြးရြည့် ခြးေွနး်

ြျားကို ြခရာခထွးြိခစရန ် အခရးကြီးကီးပါသည။် ပုြံှန်အားမဖင့် ကျွန်ုပတ်ို့၏ ခမဖေို

သူြျားကို သုခတသနခြးေွန်းတိုက်ရိုက်ခြးခလ့ြရှိပါ၊ အဘယ်ခကကာင့်ေိုခသာ ်

၎ငး်သည ်စငစ်စ ်“ကြီးကီးကျယခ်လးနက်ခသာ” ခြးေွနး်မဖစ၍် ခမဖေိုသူြျားအတွက ်

ေျကေ်ျငး် ခမဖေိုရန ် ေကေ်ဲနိုင်ပါသည။် ထို့ခကကာင့် ကျွန်ုပတ်ို့သည ် သုခတသန

ခြးေွနး်ကို ခသးငယခ်သာ အစိတအ်ပိုငး်ြျားအမဖစ ်“ပိုငး်မေား” ပပီးြှ ခမဖေိုသူြျား

ကို ပို၍အခသးစိတက်ျခသာ ထိုခြးေွန်းတစေ်ုေျငး်စီ သီးမေား ခြးမြန်းမေငး် မဖစ်

ပါသည။်

သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�ကြော�ာ်ထုတု်ရာာတငွ်း် ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် န့််�လိုည််သကြောဘဲာကြောပ်ါ�်

၍ အုဓိပု်ပာယ်ူ ကြော�ာ�်ယူးနိုုုင််းသည််် ပုံ်စံာများ�ာ��ုုလိုည််� စာဉ််း�စာာ�ရာပ်ါများည််။ ကြောအုာ�်ပ်ါတုုမ်ျားာိ Kumar (၂၀၁၁) 

နိုိင်း်် Denscombe (၂၀၁၀) များ ိလို�်ကြောတ�ွ အုသံု�ဖြပ်ုနိုုုင်း်ကြောသာ အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် -

• သာြန်လူတိုင်းနားလည်လွယ်နိုင်ြည့် ရိုးရှင်းခသာစကားလုံးအသုံးအနှုန်းြျား အသုံးမပုပပီး 

အဓိကဦးတည်သည့် လူဦးခရခပါ် ြူတည်ကာ သင့်ခတာ်ခသာ ဘာသာစကားအလိုက် 

မပင်ေင်ထားပါ။ 

• နားလည်ရန်ေက်ေဲခသာ ခြးေွန်းြျား ခြးမြန်းမေင်းကို ခရှာင်ကကဉ်ရြည်၊ ဥပြာအားမဖင့် 

“တရုတ်နိုင်ငံအခကကာင်း ခနာက်ေုံးရသတင်းြျားနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ြည်သို့ထင်မြင်

သနည်း။” (ခမဖေိုသူြျားက ြည်သည့် သတင်းမဖစ်စဉ်ကို ခြးမြန်းခနြှန်း ြသိတာြျ ိုး မဖစ်

နိုင်ပါသည်)။

• စစ်တြ်းခြးေွန်းလွှာြျားတွင် ခြးေွန်းနှစ်ေုကိုခပါင်း၍ တစ်ေုတည်း ခြးမြန်းမေင်းကို 

ခရှာင်ကကဉ်ရပါြည်၊ ဥပြာအားမဖင့် “အာဏာပိုင်ြျားသည် ခရတွင်းတူးသင့်သလို ြိုးခရ

စုခောင်းထားသင့်သည်ဟု သင် ထင်ပါသလား။” (ခမဖေိုသူြျားက ခရတွင်းတူးရန်

သခဘာတူပပီး ြိုးခရစုခောင်းရန် သခဘာြတူတာြျ ိုး မဖစ်နိုင်ပါသည်)။  

• စကားလုံးအသုံးအနှုန်းအြျ ိုးြျ ိုးအသုံးမပု၍ ခြးေွန်းြျားြထပ်ခနခစရန် င်္ရုမပုပါ (ဥပြာ - “

သင့်ြှာ သားသြီးြျားရှိပါသလား။” နှင့် “သင့်ြှာ သားသြီးဘယ်နှခယာက်ရှိသနည်း။”)။

• အရိပ်မပခြးေွန်းြျား ြတည်ခောက်ပါနှင့်။ အရိပ်မပခြးေွန်းြျားြှာ ခမဖေိုသူြျားကို 

ရည်ရွယ်ထားသည့်အခမဖ ခမဖေိုခစရန် ဦးတည်ခေါ်ခောင်ခနသည့် ခြးေွန်းြျား မဖစ်

ပါသည်။ ဥပြာအားမဖင့် “သင်၏ခကျးရွာတွင် ခရရှားပါးြှုခကကာင့် ြည်သည့်မပဿနာ

အေက်အေဲြျား မဖစ်ခပါ်ခစသနည်း။” ဟု ခြးလိုက်ပါက မပဿနာ အေက်အေဲြျား ရှိခန

ခကကာင်း ယူေထားသလို မဖစ်ခနပါသည်။ “မပဿနာအေက်အေဲြျား” ြှာ ကကားခန စကားလုံး

ြဟုတ်ပါ။ “သင်၏ခကျးရွာတွင် ခရရှားပါးြှုြျားခကကာင့် ြည်သည့် သက်ခရာက်ြှုြျား/ 

ခနာက်ေက်တွဲ အကျ ိုးေက်ြျား ရှိသနည်း။” ဟု ခြးမြန်းမေင်းက ပို၍သင့်ခတာ်ပါသည်။
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• ခရွးေျယ်စရာအခမဖအလုံအခလာက် ခပးထားရြည် (အပိတ်ခြးေွန်းြျားမဖစ်ပါက)။

• ခြးေွန်းြျား၏ အစဉ်ကို စဉ်းစားသုံးသပ်ပါ။ အရြ်းအကဲေတ်ခသာခြးေွန်းြျားနှင့် ြစတင်

ပါနှင့်။

ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများ ု(အု�န့််� ၈။ ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်� �ုု ��ည်််ပ်ါ) တငွ်း် စာများ်�သပ််ရာန့်် လိုံကုြောလိုာ�်

သည််ဟု ုကြော��န့်ပ််များမုျားရာကြောသ��င်း်အုထု ုသင်း်၏ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု အုကြို�မုျား်ကြောပ်ါင်း်�များ�ာ�စာာွ အုဖြပ်န့််ဖြပ်န့််အုလိုနိ့််လိုိန့််

အု��များ်�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း် ကြောရာ�သာ� နိုုုင်း်ပ်ါသည်် - ၎င်း်�များာိ ပ်ံမုျားနိ့််ဖြ�စာ်ကြောန့်�� လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း် အုစာတု်အုပ်ုုင်း်�တစာ်� ုဖြ�စာ်၍

သင်း်ကြော�ာ�်ယူးလိုုုသည််် အု���်အုလို�်နိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်ပြီးပ်း� ကြောလို�ကြောလို�န့်�်န့်�် စာဉ်း်�စာာ�သံ�ုသပ််�ာ 

လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ကြောန့်ကြော��ာင်း်��ု ုကြော�ာ်ဖြပ်ကြောန့်ပ်ါသည််။

တွ�ုးဝေသ်လိမူ်းညွှနှ််ခုး�်မူး်း

များးရာင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတွ�် လိုများ်�ညွှနှ့််���်များ�ာ�၊ ရာငိ်း်�လိုင်း်����်

များ�ာ� ကြောပ်�ရာာတငွ်း် တ�ု�၍ န့််�လိုည််လိုွယူ်ရာပ်ါများည််။ တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များ ု သု်ုများဟုုတ် FGDs ဖြပ်ုလိုပု််

ရာာတငွ်း် အုဓိ�ု ကြော�ာ်ဖြပ်ရာများည်််အုရာာများ�ာ��ု ုကြောအုာ�်ပ်ါအုတုငု်း်� ကြို�ုု တင်း်ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�သင်း််ပ်ါသည််။

• ခနာက်ေံသတင်းအေျက်အလက်

• ခလ့လာြှုမပုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ေျက်

• ခြးမြန်းသူြျား/ပံ့ပိုးကူညီသူြျား/သုခတသီြျား၏ နာြည်ြျားနှင့် ေက်သွယ်ရန် 

အခသးစိတ် အေျက်အလက်ြျားနှင့် သက်ေိုင်ြှုရှိပါက အင်စတီကျးးရှင်း/အဖွဲ့အစည်း

အခကကာင်း

• သုခတသနမပုလုပ်ရန် အဓိက ကူညီပံ့ပိုးခပးသူနာြည် (၎င်းအတွက် ြည်သူကခထာက်ပံ့

ခပးထားသနည်း)

• ခမဖေိုသူ၏ အေွင့်အခရးြျားကို ရှင်းမပေျက် (အေန်း ၁၁။ သုခတသနကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် 

အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျား ကို ကကည့်ပါ)

ကြောများ�ဖြများန့််�များပုြီးပ်း�ဆိုံ�ုသည်််အု�ါတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�အုာ� ကြော���ဇိုး�တင်း်စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာဆိုုရုာန့််နိုိင်း်် ကြောန့််�်လိုပု််င်းန့််�

အုဆိုင်း််များ�ာ� အုကြော��ာင်း်� ကြောဖြပ်ာဖြပ်ရာန့်် များကြောများက်ြောလို�ာပ််ါနိုိင်း််။ လိုုုအုပ််သည်််အုရာာအုာ�လိုံ�ု အုစားအုစာဉ်း်တ��ဖြ�စာ်၍

လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ရာများည််် အုပ်ုုင်း်� တစာ်�မုျားှ များကြောများ�်�န့််��က်ြောစာရာန့်် "ကြောများ�ဖြများန့််�များလုိုများ်�ညွှနှ့််” သု်ုများဟုုတ် “ဦး�တည််အုပု််စာု

��ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွများလုိုများ်�ညွှနှ့််" ဟုကုြော�်ကြောသာ ပ်ံစုာံစာာရာာ�်တငွ်း် လိုများ်�ညွှနှ့််���်များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု စားစာဉ်း်

ကြောရာ�ဆိုွ�ရာပ်ါများည််။ ကြောန့််�်ဆိုံု�၌ သင်း်အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူး ရာာတငွ်း်  ထုုုလိုများ်�ညွှနှ့််���်�ုု သင်း်နိုငိ်း််

အုတးယူးကြောဆိုာင်း်လိုာရာန့်် များကြောများပ််ါနိုိင်း််။ ကြောအုာ�်တငွ်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည််် ကြောလိုလ်ိုာရာန့်် စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� �ုု

�င်း်ကြောရာာ�်��ည်််ရှုပု်ါ� ထုုုလိုများ်�ညွှှန့််န့်များးန့််ပ်ံုစာံများ�ာ��ုု ကြောတ�ွရာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးများမုျား�ာ�တငွ်း် သင်း်သည်် အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ��ု ုရာငိ်း်�ဖြပ်ရာန့်် သု်ုများဟုုတ် အုလိုယွူ်တ�း

န့််�လိုည််ကြောအုာင်း် ကြောဖြပ်ာဖြပ်ရာန့်် ထုုုကြောန့်ရာာတငွ်း် ရာိုများကြောန့်ကြောသာကြော��ာင်း်် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုး

အုတ�ွ် လိုုုအုပ််သည််် သတင်း်� အု���်အုလို�်များ�ာ� ပ်ါ�င်း်ကြောသာ စာာရာာ�် (အု�န့််� ၁၁။ သကုြောတသန့်

��င်း််�တ်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� �ုု ��ည်််ပ်ါ) ထုည်််သငွ်း်�ကြောပ်�အုပ််ရာပ်ါများည််။ အုထုး�သဖြ�င်း်် 

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များာိ အုလိုနွ့််ရာိင်း်�လိုင်း်�တ�ု�များရုာိုရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသဖြ�င်း်် အုထု�် ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� 

တည််ကြောဆိုာ�်ရာန့်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�အုတုုင်း်� အုကြောသ�စာတု်လိုုု�်န့််၍ သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု ကြောဖြ�

ရာငိ်း်�နိုုုင်း်ရာန့်် လိုုအုုပ််ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုုသာ ထုည်််သငွ်း်�ရာများည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

လြး်ညွှန်ေျကြ်ျားြရှငး်လငး်ခသာ အခမေအခနတစ်ေု (အတန်း၊ အစညး်အခဝး၊ 

အလုပ)် တွင ်သငပ်ါဝင ်လုပ်ခောင်ေဲ့ဖူးသည့် အေျနိက်ို မပနစ်ဉ်းစားကကည့်ပါ။ ၎ငး်ြှ 

ထွကခ်ပါ်လာသည့် ရလဒြ်ျားြှာ အဘယန်ည်း။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၁

အု�န့််� ၅။ များနိ့််�န့််ကြောသာသုကြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်ကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်� သု်ုဖြပ်န့််သာွ�၍ စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးများနုိုိင်း်် 

တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များ ုကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ဖြပ်န့််�တ်��ည်််ပ်ါ။ များည််သည်််ကြောများ��နွ့််�အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု အုသံ�ုဖြပ်ု

ထုာ�သန့်ည််� - အု�ငွ်း်် သု်ုများဟုုတ် အုပ်တု် ကြောများ��နွ့််�လိုာ�။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၂

ကြောအုာ�်ပ်ါဇိုယူာ���ွ်တငွ်း် အု�ငွ်း််နိုိင်း်် အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�၏ အုာ�သာ���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုာ�န့်ည််����်များ�ာ�

�ုု ဖြ�ည်််စာ�ွ်ပ်ါ။

အ�ငွ်််ဝေမူးခုနွ််းမူး်း

အ်းသ်ခုး�်မူး်း အ်းန်ည််းခုး�်မူး်း

အချိိ�်အလု�် စ်�စ်စ််�ံ�ု�ပ််ရွန်် ပ်�ုချိ�်ခ့ျိနို�ုင််းပ်း�ည်။်
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အပိုတုွ်ဝေမူးခုနွ််းမူး်း

 အ်းသ်ခုး�်မူး်း အ်းန်ည််းခုး�်မူး်း

အချိိ�်အလု�် စ်�စ်စ််�ံ�ု�ပ််ရွန်် ပ်�ုလုယ်ွ်�နူို�ုင််းပ်း�ည်။်

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၃

ကြောအုာ�်ပ်ါ များတးည်းကြောသာသကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�များ�ာ�များ ိအုင်း်တာဗျူး�း�ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်��ည်််ပ်ါ။ များည််

သည််် အုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�ရာသန့်ည််�။

အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် အဝေ��်င််း�င််း

မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခု (မူး်း)

လိုပု််င်းန့််��ွင်း်တငွ်း် စာံလုိုင်း်��ွဖြပ်ာ�များနုိုိင်း်် 

ပ်တ်သ�်၍ သင်း်များည််သုု်ထုင်း်ဖြများင်း်

သန့်ည််�။

လိုပု််င်းန့််��ွင်း်တငွ်း် တုုင်း်�ရာင်း်�သာ� 

စာံလုိုင်း်�ွ�ဖြပ်ာ�များနုိုိင်း်် ပ်တ်သ�်၍ 

သင်း်များည််သုု်ထုင်း်ဖြများင်း်သန့်ည််�။

လုံတုော်လု်�်စ်ွ် အတော်��စ်��်မဲ့�ိဖြချိင််း� -  
တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်��ည် ်စုံ်လုင််း�ွ့ဖြပ််�မုဲ့ အမဲ့ိ ���
အစ််� အမဲ့ိ ���မဲ့ိ ��� (ဥပ်မဲ့် - အ��်၊ 
�ိ်�၊မဲ့တော်ရွ�ရွ်၊ အ�င်း�်အ�န််�) 
အတော်ကြာ�်င််း� တော်ဖြပ််��နုို�ု င််းပ်း�ည်။်

�ယူာ�လိုးများ� ုု �တစာ်ဦး� အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

နိုုုင်း်င်းံကြောတာ်အုစာု�ုရာ� သင်း််�ုု 

တန့််�တးည်းများှ ဆို�်ဆိုံသည််ဟု ု

သင်း်�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။ 

�ယူာ�ဖြပ်ည််န့်ယူ်တငွ်း် ကြောန့်ထုုငု်း်သး 

တစာ်ဦး�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် နိုုုင်း်င်းံကြောတာ် အုစာုု�ရာ

� သင်း််�ုု တန့််�တးည်းများှ ဆို�်ဆိုံ

သည််ဟု ုသင်း်�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။

စာာသင်း်ကြော��ာင်း်�တငွ်း် ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများ

များ�ာ�� သင်း််�ုု ��ွဖြ�ာ�ဆို�်ဆိုံသည််

ဟု ုသင်း်�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။

သင်း်သည်် �ွ�ဖြ�ာ�ဆို�်ဆိုံများ�ုံရာသည််

ဟု ု�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။ �ံစာာ�ရာပ်ါ� 

များည််သး� သင်း််�ုု ��ွဖြ�ာ�ဆို�်ဆိုံ

သန့်ည််�။

အုများ� ုု �သများး�အုင်း်ဂ�င်း်န့်းယူာတစာ်ဦး� 

အုကြောန့်ဖြ�င်း်် များည််သည်််အု��်အု��

များ�ာ� သင်း်ရာင်း်ဆိုုငု်း်ရာသန့်ည််�။ 

သင်း်၏ လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်အုများ�ာ�

စာ�ု အုများ� ုု �သာ�များ�ာ�ဖြ�စာ်သည််် 

အုတ�ွ် အုများ� ုု �သများး�အုင်း်ဂ�င်း်န့်းယူာ

တစာ်ဦး� ဖြ�စာ်ရာသည််များာိ များည််သု်ုပ်ံုစာံရာို

သန့်ည််�။
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အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် အဝေ��်င််း�င််း

မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခု (မူး်း)

လို�်ရာိ ုစား�ပ်ာွ�ကြောရာ�အုကြောဖြ�အုကြောန့်အုရာ 

အုများ� ုု �သာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် အုများ� ုု �သများး�င်းယူ်

များ�ာ�သည်် အုလိုပု််ရာာိကြော�ရွာန့််၊ ဘဲ�

တုု�တ�်ရာန့်် နိုငိ်း်် အုမုျား်�ုပု်ုု�်ဆိုံပ်ု်ု

နိုုုင််းရာန့််အုတ�်ွ နိုုုင််းငံ်းဖြ�ာ� (စာင််း�ာပ်း 

သု်ုများဟုုတ် များကြောလို�ရာာိ�နိုုုင်း်င်းံ) သု်ု 

သာွ�ကြောရာာ�်များည််ဟု ုသင်း်ထုင်း်ပ်ါ

သလိုာ�။

စား�ပ်ာွ�ကြောရာ� အုကြောဖြ�အုကြောန့်ကြော��ာင်း်် 

ကြောရာ�့ကြောဖြပ်ာင်း်� ကြောန့်ထုုငု်း်များမုျား�ာ� ဖြ�စာ်လိုာ

များည််ဟု ုထုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၄

ကြောအုာ�်ပ်ါ များတးည်းကြောသာ စာစာ်တများ်�ကြော�ာ�်ယူးများမုျား�ာ�များ ိ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်��ည်််ပ်ါ။ များည််သည်််

အုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�ရာသန့်ည််�။ 

အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် အဝေ��်င််း 

�င််းမြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု (မူး်း)

ယူ�င်း်� သကုြောတသန့်နိုိင်း်် 

အုဆိုုုဖြပ်ုတု�ု်တနွ့််�တင်း်ဖြပ်

ဖြ�င်း်� ဆိုုငု်း်ရာာ လိုပု််င်းန့််� 

အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု များ�ာ� ရာိပု်ါ

သလိုာ�။ 

�။ ရာိပု်ါသည််        �။ များရာိပု်ါ

ယူ�င််း� သကုြောတသန့်ဆိုုုင််းရာာ လိုစာာရာ လိုပ်ု်င်းန့််�

အုကြောတအွုကြံ�ံု ရာိုပ်ါသလိုာ�။

�။ ရာိပု်ါသည််        �။ များရာိပု်ါ 

ယူ�င်း်� အုဆိုုဖုြပ်ုတု�ု်တနွ့််�တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်�

ဆိုုုင်း်ရာာ လိုစာာရာလိုပု််င်းန့််�အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု ရာိပု်ါ

သလိုာ�။

�။ ရာိပု်ါသည််        �။ များရာိပု်ါ
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အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် အဝေ��်င််း 

�င််းမြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု (မူး်း)

များ�ာ�များ��ာများး� အု���် 

အုလို�်များ�ာ�အုရာ လိုးဦး�ကြောရာ 

၈၀ ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််�သည်် 

လိုတွ်လိုပ််ကြောရာ��ု ုကြောထုာ�်�ံ

��ပ်ါသည််။ ၎င်း်��ု ုသင်း်

သကြောဘဲာတးပ်ါသလိုာ�။

လိုတွ်လိုပ််ကြောရာ�လိုပု််ရာာိ�များမုျား�ာ��ုု သင်း်ကြောထုာ�်�ံ

ပ်ါသလိုာ�။

�။ ကြောထုာ�်�ံပ်ါသည််

�။ များကြောထုာ�်�ံပ်ါ

သင်း်၏နိုုုင်း်င်းံအုတငွ်း်� INGO 

များ�ာ� များ ိများည််သည််် စာတု်

��န့််�များာကြောရာ� နိုငိ်း်် စာတ်ုပ်ုုင််း�

လိုးများပု်ုုင််း�ဆိုုုင််းရာာ အုကြောထုာ�် 

အု�းဖြပ်ု�န့််ကြောဆိုာင်း်များမုျား�ာ� 

(MHPSS) ကြောပ်�ကြောစာလိုုု

သန့်ည််�။ 

အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ�များ ိများည််သည််် စာတု်ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 

��န့််�များာကြောရာ�နိုငိ်း်် စာတု်ပ်ုုင််း�လိုးများပု်ုုင််း�ဆိုုုင််းရာာ ပ်ံ်ပ်ုု�

�းည်းများမုျား�ာ� ကြောပ်�ကြောစာလိုုသုန့်ည််�။ သ�်ဆိုုုင်း်

ကြောသာအု���်အုာ�လုံို��ုု ကြောရာာ���ယ်ူပ်ါ။

□	 �ငွ်း်ဟ်ုကြောဆို�ွကြောနို�ွဖြ�င််း��ထုံုု�

□	 ကြောဆို��ါ�

□ �ုုယူ်ထုး�ုုယူ်ထု အုများ� ုု �သများး�အု��ွ�

များ�ာ�

□ �ုုယူ်ထုး�ုုယူ်ထု အုများ� ုု �သာ�အု��ွ�များ�ာ�

□ ပ်ံဖုြပ်င်း်ကြောဖြပ်ာဖြပ်ကြောသာအု�ွ��များ�ာ�

□ လိုးင်းယူ်အု��ွ�များ�ာ�

□ အုဖြ�ာ� _____________
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အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် အဝေ��်င််း 

�င််းမြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု (မူး်း)

သင်း်သည်် များည််သည််် 

တုုင်း်�ရာင်း်�သာ� လိုးများ� ုု �စာမုျား ိ 

ဖြ�စာ်သန့်ည််�။

□	 ဗျူးများာ

□	 ရာိများ်�

□	 ���င်း်

□	 ��င်း်�

□	 ရာ�ုုင်း်

□	 များွန့််

□	 �ရာင်း်

□	 �ရာင်း်န့်း

သင်း်သည်် များည််သည််် တုုင်း်�ရာင်း်�သာ� လိုးများ� ုု �စာမုျား ိ

ဖြ�စာ်သန့်ည််�။ 

__________________________

အုကြောရာ�ိကြောတာင်း်အုာရာနိိုုုင်း်င်းံများ�ာ� 

အုသင်း်� (ASEAN) အု�ွ���င်း် 

ဖြ�စာ်ဖြ�င်း်�သည်် ဖြများန့််များာနိုုငု်း်င်းံ 

အုတ�ွ် ကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောသာ

အုရာာ ဖြ�စာ်သည််။

�။ သကြောဘဲာတးသည်် 

�။ သကြောဘဲာများတးပ်ါ

အုကြောရာ�ိကြောတာင်း်အုာရာနိိုုုင်း်င်းံများ�ာ� အုသင်း်� (ASEAN) 

အု��ွ��င်း် ဖြ�စာ်ဖြ�င်း်�သည်် ဖြများန့််များာနိုုငု်း်င်းံအုတ�ွ် 

ကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောသာ အုရာာ ဖြ�စာ်သည််။

လိုံ�ု� 
သကြောဘဲာ 
တးသည််

သကြောဘဲာ 
တးသည််

��ာ�
ကြောန့်

သကြောဘဲာ 
များတးပ်ါ

လိုံ�ု� 
သကြောဘဲာ 
များတးပ်ါ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅
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သင််၏စ်မီူံ�နု််း

သင်း်ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�ကြောသာ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�၊ န့်ည််�စာန့်စာ်နိုိင်း်် အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူး

များနု့်ည််�လိုများ်�များ�ာ��ု ုစာဉ်း်�စာာ�သံု�သပ််၍ ကြောဆို�ွကြောနို�ွကြောဖြပ်ာဆိုုမုျားည််် အု���်များ�ာ�နိုငိ်း််/ သု်ုများဟုုတ်

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု အု��များ်�ကြောရာ���ည်််ပ်ါ။

ဤအု�န့််�တွင်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ ဥပ်များာများ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောလို�်�င်း််�န့််�များ�ာ� အုဖြပ်င်း် သင်း်ကြောလိုလ်ိုာ

များည်််အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း်် အုလိုာ�တးအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�နိုငိ်း််သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ သကုြောတ 

သန့် အုစားရာင်း်�ံစာာများ�ာ��ု ု�တ်ရှုဖုြ�င်း်�ဖြ�င်း််လိုည််� စာတု်�း� အုကြံ�ံအုစာည််ကြော�ာင်း်�များ�ာ� ရာနိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ စာကုြောပ်ါင်း်�စာဉ်း်�စာာ�အုကြောဖြ�ရာာိဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် အု��များ်�ကြောရာ�ဆိုွ�ဖြ�င်း်� လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်များ�ာ�တွင်း် 

လိုများ်�ညွှနှ့််ကြောပ်�နိုုုင်း်ရာန့်် ကြောန့််�်ဆို�်တွ� ၁ နိုိင်း်် ၂ �ုလုိုည််� အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Denscombe, M. (2010). The good research guide for small-scale social research projects 
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၈  တေ�ှ�တေပြု��တေလ်လာမုာပြု�ုလ��်ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ -

• ခရှ့ခမပးခလ့လာြှုမပုလုပ်ရမေင်းရည်ရွယ်ေျက်ကိုရှင်းမပနိုင်ြည်။

• သင်၏စီြံကိန်းအတွက်ခရှ့ခမပးခလ့လာြှုတစ်ေုမပုလုပ်ရန် မပင်ေင်နိုင်ြည်။

ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများဆုိုုုသည််များာိ သင်း်၏သကုြောတသန့်အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးရာန့််အုတွ�် အုကြောသ�စာာ� 

လို�်ကြောတ�ွ�ငွ်း်�ဆိုင်း်� ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်များတုစာ်�ဖုြ�စာ်ပ်ါသည််။ �ွနို်ပု််တု်ုကြောရာာ���ယူ်ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�သည််် န့်ည််�

လိုများ်�များ�ာ�သည်် ကြော�ာင်း်�စာာွအုလိုပု််ဖြ�စာ်၊များဖြ�စာ်နိုငိ်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတွ�် န့််�လိုည််ရာလိုယွူ်�းများရုာို၊များရာိ ု

စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�ရာန့်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ� ဖြပ်ုလိုပု််��ပ်ါသည််။ အုကြောဖြ��ံအုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်၏သကုြောတသန့်

အုစားအုစာဉ်း်တွင်း် ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ရာန့််လိုုအုုပ််ကြောသာ အုစာတု်အုပ်ုုင်း်�များ�ာ�ရာိ၊ုများရာိ ု ရာာိကြော�နွိုုုင်း်ရာန့်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�

စာများ်�သပ်် ကြောလိုလ်ိုာရာဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သင်း်၏အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများ ု ကြောသ��ာစာဉ်း်�စာာ�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်၍ 

န့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ� နိုငိ်း်ပ််တ်သ�်၍ ယုံူ��ည််မုျားအုဖြပ်ည်််ရာိုသည််တ်ုုင််း ကြောအုာ�်ပ်ါတုုအ်ုတ�်ွ ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလို်လိုာများု

ဖြပ်ုလိုပု််ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် - 

• ခမဖေိုသူြျားသည် သင်၏လြ်းညွှန်ေျက်ြျားနှင့် ခြးေွန်းြျားကို နားလည်နိုင်ြှုရှိ၊ြရှိ 

စစ်ခေးရန်

• မပင်ေင်ထားသည့်ခြးေွန်းြျားသည် လိုအပ်ခသာ အေျက်အလက်ထုတ်ခပးနိုင်ြှုရှိ၊ြရှိ 

စစ်ခေးရန်

• သင်၏အင်တာဗျးးခြးမြန်းနိုင်ြှု သို့ြဟုတ် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ြှုေိုင်ရာ စွြ်းရည်ြျားခလ့ကျင့်ရန် 

(အကယ်၍ တစ်ဦးေျင်းခြးမြန်းြှု သို့ြဟုတ် FGDs မပုလုပ်ရန် ခရွးေျယ်ထားပါက)

• အေျက်အလက်ခကာက်ယူရန်လိုအပ်သည့်အေျနိ်ကာလကို စစ်ခေးရန်
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သင်း်၏သကုြောတသန့်န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ��ု ု စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�ရာာတငွ်း် အုဓိ�ုရာည််ရာာယူ်ထုာ�သးများ�ာ�

နိုိင်း်် ကြောန့််�်�ံတးည်းကြောသာ သးများ�ာ�အုာ� ကြောရာာ���ယူ်၍ ကြောများ�ဖြများန့််���ည်််သင်း််ပ်ါသည််။ အုများ�ာ�

အုာ�ဖြ�င်း်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုး နိုိစာ်ဦး� သု်ုများဟုုတ် သံ�ုဦး��ုု စာများ်�သပ််

ကြောများ�ဖြများန့််���ည်််လိုှင်း် လိုံကုြောလိုာ�်ပ်ါသည််။ သတဖုြပ်ုရာန့််အု���်များာိ ထုုုကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

၎င်း်�သည်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�စာများ်�သပ််ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်�ု ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ကြောများ�ဖြများန့််�ပြီးပ်း�ကြောန့််�် ၎င်း်�တု်ုထုံများိ

အုကြံ�ံဖြပ်ုတံု်ဖြပ်န့််���်များ�ာ� ကြောတာင်း်��ံများည််ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်��ုသုရုာိုထုာ�ရာပ်ါများည််။ ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာ

ပြီးပ်း�သည်််ကြောန့််�် သင်း်၏ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလ်ိုလိုာများတုငွ်း် ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုကုြောပ်�သးများ�ာ�နိုိင်း်် စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာဆိုု၍ု 

သင်း်၏ သကုြောတသန့်န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� ပ်ုုများုုကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောစာရာန့််အုတ�ွ် ၎င်း်�တု်ုကြောပ်�ကြောသာ 

အုကြောရာ�ကြို�း�အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ��ုု ကြောရာ�များိတ်ထုာ�ရာများည််။ ထုုု်ကြောန့််�် ကြောများ�ဖြများန့််�သည်််ကြောများ��ွန့််�

များ�ာ�များိ သင်း်ရာိာကြော�ွကြောန့်သည််် အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြောပ်�စာွများ်�နိုုုင်း်ဖြ�င်း်�ရာို၊ များရုိာ သုရာိုနိုုုင်း်ရာန့်် 

ထုုုကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိ ရာရုိာလိုာသည်််အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ဂရှုတုစာုု� ် ဖြပ်န့််၍�တ်ရှုပု်ါ သု်ုများဟုုတ် 

န့််�ကြောထုာင်း်ပ်ါ။
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ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိထု�ွ်ကြောပ််လိုာနိုုငု်း်ကြောသာရာလို�်များ�ာ�များာိ -

• အေျ ို ့ခသာခြးေွန်းြျားြှာ ြရှင်းလင်းခသာခကကာင့် မပန်လည်မပင်ေင်

ရန်လိုအပ်ပါသည်။

• အေျ ို ့ခသာခြးေွန်းြျားြှာ ြလိုအပ်မေင်း သို့ြဟုတ် ထပ်ခနမေင်းခကကာင့် 

၎င်းတို့ကို ဖျက်ပစ်နိုင်ပါသည်။

• သုခတသနခြးေွန်း၏ အဓိကအေျက်ကုိ တ့ံုမပန်နုိင်ြည့်အခမဖထွက်ခပါ်ြလာ

မေင်းခကကာင့်ခြးေွန်းြျား မဖည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

• နိုင်ငံခရးနှင့် လူြှုခရးအရ အကဲေတ်ြှုြျားခကကာင့် အေျ ို ့ခြးေွန်းြျား၏ 

စကားအသုံးအနှုန်းကို မပင်ေင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

• ခြးေွန်းြျားစီစဉ်ထားရှိြှုကို ခမပာင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။

• ခြးေွန်းြခြးြီ အေျ ို ့ခသာခဝါဟာရြျားကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုရန်လိုအပ်

ပါသည်။

• ခြးေွန်းြျားခမဖေုိသည့်အေျန်ိသည် ခြျှာ်ြှန်းထားသည်ထက် ခကျာ်လွန်ခန

မေင်းခကကာင့်သုခတသနအစီအစဉ်ကို မပင်ေင်ေျနိ်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

• သုခတသနအခကကာင်းအရာ၏ အကဲေတ်ြှုြျားခကကာင့် လြ်းညွှန်ေျက်ြျား

နှင့်သခဘာ တူညီေျက်ပုံစံ (အေန်း ၁၁။ သုခတသနကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် 

အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျားကိုကကည့်ပါ) ကို ပို၍ ရှင်းလင်းတိကျရန် သို့ြဟုတ် 

ခမပာင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

• လက်ခတွ့ အေျက်အလက်ခကာက်ယူသည့်အေင့်တွင် ခစ့စပ်ခသေျာစွာ 

အေျနိ်စီြံေန့်ေွဲြှုနှင့် အခသးစိတ် ကြီးကိုတင်စီစဉ်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

အုထု�်ပ်ါအု���်များ�ာ�များာိ ထု�ွ်ကြောပ််လိုာနိုုုင်း်ကြောသာရာလို�်အု�� ုု �သာ ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

အုန့်ည််�င်းယူ်သာ ကြောဖြပ်ာင်း်�လို� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ရာန့်် လိုုုအုပ််ကြော��ာင်း်� ကြောတ�ွနိုုငု်း်ပ်ါသည်် သု်ုများဟုုတ် သင်း်၏

န့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ�များာိ လုံို��ဆိုးကြောလို�ာ်မုျားများရုိာကြော��ာင််း��ုုပ်င််း န့််�လိုည််သရုာိုသာွ�နိုုုင််းပ်ါသည််။ ကြောရာ�ိကြောဖြပ်� 

ကြောလိုလ်ိုာများ ု ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�သည်် တစာ်န့်ည််�များဟုတု်တစာ်န့်ည််�ဖြ�င်း်် အုကြောရာ�ပ်ါကြောသာ သကုြောတသန့်

လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်အုဆိုင်း််တစာ်� ုဖြ�စာ်ပ်ါသည််။
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သင််၏ စ်မီူံ�နု််း

သင်း်၏သကုြောတသန့်အုတ�ွ် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� ��များတိ်ပြီးပ်း�ကြောန့််�် (စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ/

တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�မုျား/FGD လိုမ်ျား�ညွှန်ှ့်တုု�်ုု ကြောရာ�ဆိုွ�ပြီးပ်း�ဖြ�စ်ာသဖြ�င်််း) ဆို�်လို�်၍ ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�

ကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပ်ု်ပ်ါ၊ ထုု်ုကြောန့််�် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ��ု ုများတိ်သာ��ာ သင်း်၏ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� 

သု်ုများဟုုတ် သကုြောတသန့်အုစားအုစာဉ်း်နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ လိုုုအုပ််ကြောသာ ကြောဖြပ်ာင်း်�လို� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်များမုျား�ာ�

ဖြပ်ုလိုပု််ပ်ါ။

အု�ယူ်၍ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများ ုမူမြပိုုလိပုို်ပိုါ� ဖြ�စာ်ကြောပ််လိုာနိုုငု်း်ကြောသာအုရာာ

များ�ာ��ု ုစာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။
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၉  သုံး�တေတိသုံးန်န်မူာန်ာတေရွာ�ခွ�ယ််ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ -

• မဖစ်တန်စွြ်းနှင့်မဖစ်တန်စွြ်းနည်း နြူနာခကာက်ယူနည်းြျားကို ေွဲမေားသိမြင် 

နိုင်ြည်။

• သင်၏သုခတသနစီြံကိန်းအတွက် နြူနာခကာက်ယူနည်းတစ်ေုကို ခရွးေျယ်

နိုင်ြည်။

• နမူနာ။ အေျက်အလက်ခကာက်ယူရာတွင် ပါဝင်ြည့် သုခတသနခမဖေိုသူြျား

• နမူနာဒကာက်ယူဖြင်း။ သင်၏သုခတသနတွင် ပါဝင်ြည့်သူြျားကို (နြူနာ) 

ခရွးေျယ်မေင်း

• ေူဦးဒရ။ သင်သုခတသနမပုခလ့လာလိုသည့်သူြျား (ဥပြာ - ခတာင်ကြီးကီးပြို့ြှ

ခထာပတ်သီးစိုက်ပျ ိုးသူြျား)

• ကျေန်း။ အလျဉ်းသင့်သလို ခရွးေျယ်မေင်း

လဦူးေရ 
(ေတာင်ကးီမိမ ှ

ေထာပတ်သးီ
စိုက်ပျိးသမူျား)

နမူန� (ဥပမာ -  
ေတွဆံု ေမးြမန်းမည့် 

ေတာင်ကးီမိမ ှ
ေထာပတ်သးီ 

စိုက်ပျိးသ ူ၁၀ ဦး

သင်း်၏န့်များးန့်် (သင်း်အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် ပ်ါ�င်း်သးများ�ာ�) နိုငိ်း်် န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်� (န့်များးန့််

ကြောရာာ���ယူ်များည်််ပ်ံစုာံ) သည်် သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများ ု ရာလို�်များ�ာ�အုကြောပ်် သ�်ကြောရာာ�်များရုာို

ပ်ါသည််။ ဤအု�န့််�တင်ွ်း န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးများနု့်ည််�စာန့်စ်ာအုများ� ုု �များ� ုု �နိုငိ်း် ်၎င််း�တုု�်ုုအုသုံ�ဖြပ်ုရာသည််် ရာည််ရာာယ်ူ 

���်များ�ာ��ု ုရာငိ်း်�ဖြပ်ထုာ�ပ်ါသည််။
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သဝုေတွသန်မြပိုုလိပုို်မူည်််လိဦူးးဝေ�သတွ်မူတှွ်မြခုင််း

သင်း်၏သကုြောတသန့်တငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုမုျားည်််သးများ�ာ��ု ု ကြောရာာ���ယူ်ရာန့််န့်ည််�လိုများ်� များ��များတိ်များး (သု်ုများဟုုတ် န့်များးန့််

ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််� များကြောရာာ���ယူ်များး) သကုြောတသန့်လိုးဦး�ကြောရာ�ု ု ရာငိ်း်�လိုင်း်�ဖြပ်တ်သာ�စာာွ သတ်များတိ်ရာန့််လိုုုအုပ််

ပ်ါသည််။ ထုုသုု်ုကြောဆိုာင်း်ရာာ�်နိုုုင်း်ရာန့်် လိုုအုုပ််သည်််စာံနိုုန့််�များ�ာ� ��များတိ်ကြောရာ�ဆို�ွရာပ်ါများည််။ 

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ၂၀၁၅ �နုိုိစာ်တငွ်း် ��ာ�၊များကြောရာ�ရာာတန့််�တးည်းများှကြောရာ��ွန့််ရာ�် (Gender Equality 

Network) များ ိ ထုတု်ကြော�သည််် တတု်ဆိုတု်များ ု ကြောန့််�်�ယွူ် (Behind the Silence) - အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�

အုကြောပ်် အု��များ်���်ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ တနွ့််�လိုိန့်် လိုနွ့််ကြောဖြများာ�်နိုုငု်း်စာမွျား်� အုကြော��ာင်း်� အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် ကြောဖြ�

ဆိုုုသးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောအုာ�်ပ်ါသတ်များတိ်���်များ�ာ�နိုငိ်း်် ဖြပ်ည်််စာံရုာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

• “အြျ ိုးသြီးြျားအခပါ် အကကြ်းဖက်ြှုပုံစံတစ်ေုေု၊ အထူးသမဖင့်  ရင်းနှီးကျွြ်းဝင်သူ လက်တွဲ

ခဖာ်၏ အကကြ်းဖက်ြှုကို ကကုံခတွ့ေဲ့ရသူမဖစ်ရြည်

• အသက် ၁၈ နှစ် အထက်မဖစ်ရြည်

• ခလ့လာြှုတွင် စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်နိုင်သူမဖစ်ရြည်

• ကိုယ်ပိုင်ေုံးမဖတ်ေျက် ေျြှတ်နိုင်စွြ်းရှိရြည် (ကျား၊ြခရးရာ တန်းတူညီြျှခရးကွန်ရက်၊ 

၂၀၁၅၊ စာ ၁၉)

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င််း် - အု�ယူ်၍ သင်း်၏သုကြောတသန့် ကြောများ��ွန့််�များိာ “ကြောတာင်း်ကြို�း�ပြီးများုု�နိုိင်း်် အုန့်း�ပ်တ်�န့််���င်း်

ကြော�သများ�ာ�များ ိ စာုု�်ပ်� ုု �ကြောရာ� သများာ�များ�ာ�အုာ� ကြောထုာပ်တ်သး�စာုု�်ပ်� ုု �ရာန့်် တနွ့််�အုာ�ကြောပ်�ကြောသာအု���်များ�ာ�များာိ 

အုဘဲယူ်န့်ည််�။” ဖြ�စာ်ပ်ါ� ကြောအုာ�်ပ်ါအုတုငု်း်� သတ်များတိ်နိုုုင်း်ပ်ါသည်် -

• ြျားြကကာြီက (လွန်ေဲ့ခသာ သုံးနှစ်အတွင်း) ခထာပတ်သီးစတင်စိုက်ပျ ိုးထားသူမဖစ်ရြည်။

• စိုက်ပျ ိုးခရးလုပ်ငန်းအခတွ့အကကုံ ငါးနှစ်နှင့်အထက်ရှိရြည်။

• ခလ့လာြှုတွင် စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်နိုင်သူမဖစ်ရြည်။

ဤသတ်များတိ်���်များ�ာ�နိုငိ်း််�ုု�်ည်းကြောသာသး များည််သး��ုုများဆိုုု သင်း်၏သကုြောတသန့်လိုးဦး�ကြောရာအုဖြ�စာ် သတ်များတိ်

နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

သင၏်စီြကံိနး်တွင ် ခနာက်ေံ (လူြှုခရး၊ ယဉခ်ကျးြှု၊ စီးပွားခရး၊ တိုငး်ရငး်သား

လူြျ ိုးစု၊ စသည)် အြျ ိုးြျ ိုးရှိခသာ အြျ ိုးသား၊ အြျ ိုးသြီး၊ ြိန်းကခလး၊ ခယာကျား်

ခလးတို့အပါအဝင ် စုံလငက်ွဲမပားခသာအုပစ်ုတစစ်ုထည့်သွငး်ရန ် လိုအပမ်ေငး်ရှိ၊ြရှိ 

စဉ်းစားကကည့ပ်ါ။ သုခတသန အခကကာငး်အရာနှင့် ခဒသအခမေအခနခပါ်ြူတည၍် 

အေျ ို ့ခသာအုပစ်ုြျားြှာ သုခတသနတွင ် ပါဝင်နိုငခ်မေ ပိုနညး် သို့ြဟုတ ် ပိုြျား

ပါသည။်
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န်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်နူ်ည််းမူး်း

�ုုယ််စ််းမြပိုုန်မူနူ့် (Representative sample) ဆိုုုသည််များာိ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုရာန့််ရာည််ရာာယူ်ထုာ�သည်််

လိုးဦး�ကြောရာ၏ ပ်င်း်�ုလုို�ခဏီာများ�ာ��ုု �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုကြောသာ (သု်ုများဟုတု် ထုင်း်ဟုပ််ကြောသာ) သု်ုများဟုုတ် 

တစာ်န့်ည််�အုာ�ဖြ�င်း်် “စာံသတ်များတိ်ထုာ�သည််် လိုးဦး�ကြောရာ ပ်ါ�င်း်ကြောသာ” န့်များးန့််တစာ်�ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် 

(Denscombe၊ ၂၀၁၀၊ စာာ ၂၄)။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အု�ယူ်၍ ရာန့််�နု့််ပြီးများုု �များိ အုထုည််��ုပ််စာ�်ရှုံ ု

အုလိုပ်ု်သများာ�များ�ာ�များာိ အုများ� ုု �သများး� ၈၀ ရာာ�ုုင််းနိုန်ု့်�နိုငိ်း် ်အုများ� ုု �သာ� ၂၀ ရာာ�ုုင််းနိုန်ု့်�၊ အုသ�် ၂၀ များ ိ၃၀ အုရာာယ်ူ 

၄၀ ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််�၊ အုသ�် ၃၁ များ ိ၄၀ အုရာာယူ် ၃၀ ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််�၊ နိုိင်း်် အုသ�် ၄၁ နိုိင်း််အုထု�် ၃၀ ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််� 

ရာိုပ်ါ� �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုန့်များးန့််များိာ ထုုု�နု့််�ဂဏီန့််� အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုထုင်း်ဟုပ််ကြောန့်ရာပ်ါများည််။ သု်ုများဟုုတ် 

ကြောအုာ�်ပ်ါ ပ်ံမုျား�ာ�တငွ်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည်််အုတုုင်း်� လိုးဦး�ကြောရာထု�တငွ်း် အုဖြပ်ာ ၁၀ �ု၊ အုစာမုျား်� ၅ �နုိုိင်း်် �ရာများ်� ၅ 

�ရုာိုပ်ါ� သင်း်၏န့်များးန့်် တငွ်း် အုဖြပ်ာ ၂ �ု၊ အုစာမုျား်� ၁ �နုိုိင်း်် �ရာများ်� ၁ �စုား ပ်ါ�င်း်ရာများည််။ အု�ယူ်၍ သင်း်သည််

အုဖြပ်ာ��ည််�ပ်� ထုည်််ထုာ�ပ်ါ� ထုုနု့်များးန့််သည်် �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုန့်များးန့်် များဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါ။

 ကိုယ်စားြပနမနူ� ကိုယ်စားမြပေသာနမနူ�

အု�န့််� ၅။ များနိ့််�န့််ကြောသာသုကြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်ကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်� တငွ်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည်််အုတုုင်း်� 

အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာသည််် သကုြောတသးများ�ာ�သည်် ၎င်း်�တုု်၏ကြောတွ�ရာို���်များ�ာ��ု ု ခြုံ�ံုင်းံ၍ု

ကြော�ာ�်���်��လိုုကုြောသာကြော��ာင်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ ကြောလိုလ်ိုာများရုာလို�်များ�ာ��ု ုသတ်များတိ်ထုာ�ကြောသာန့်များးန့််အုတွ�်

သာများဟုတု်ဘဲ� သကုြောတသန့်လိုးဦး�ကြောရာတစာ်�လုိုံု�အုတ�ွ် များနိ့််�န့််ကြောစာလိုုုပ်ါသည်် (သု်ုများဟုတု် သ�်ကြောရာာ�်

ကြောစာလိုုပု်ါသည််)။ ထုုုအုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုန့်များးန့််သည်် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများအုုများ�ာ�စာု

အုတ�ွ် အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။

ဖြ�ာ�န့််����်များာိ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ န့်များးန့််အုရာာယူ်အုစာာ�သည်် 

အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�ထု�် ပ်ုု၍ ကြောသ�င်းယူ်ကြောလို ်ရာိုပ်ါသည််။ ထုုုသု်ုဖြ�စာ်ရာဖြ�င်း်�များာိ အုရာည််အုကြောသ�ွ
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စာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တငွ်း် �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ု န့်များးန့််များ�ာ��ုုသာ ဦး�တည််ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်� များဟုတု်ဘဲ� လိုုုအုပ််သည််် 

သတင်း်�အု���်အုလို�်နိုငိ်း်် အုသအုုဖြများင်း်ကြောပ်�စာမွျား်�နိုုုင်း်ကြောသာ န့်များးန့််ရာရာိုရာန့်် အုဓိ�ုထုာ�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် 

(Denscombe၊ ၂၀၁၀)။

မြ�စ််တွန််စ်မွူ်းန်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်နူ်ည််း (Probability sampling) အုရာ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််များည်််လိုးဦး�ကြောရာ

တွင်း်ပ်ါ�င်း်သးတုုင်း်�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုုသးအုဖြ�စာ် ကြောရာာ���ယူ် �ံရာနိုုုင်း်သည််် တန့််�တးအု�ွင်း််အုကြောရာ�ရာိုကြောသာကြော��ာင််း် 

၎င်း်�သည်် ပ်ုု၍ကြို�း�ကြောသာ �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုန့်များးန့််များ�ာ� ကြောရာာ���ယူ်ရာန့််အုတ�ွ် အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ု န့်ည််�လိုများ်�တစာ်�ု

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဖြ�စာ်တန့််စာွများ်�န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုရာန့်် ရာည််ရာာယူ်ထုာ�ကြောသာ လိုးထုု

တစာ်ရာပ််လိုံု�၏ �ွ��စာည််�ပ်ံု�ုု သုရာိုထုာ�ရာန့််လိုုုအုပ််ကြောသာကြော��ာင််း် လိုုပ််ကြောဆိုာင်း်ရာန့်် ��်��ပ်ါသည််။ ဆိုုုလိုုု 

သည််များာိ ထုုုလိုးဦး�ကြောရာတငွ်း် ပ်ါ�င်း်သးတုုင်း်�၏အုကြော��ာင်း်��ု ုအုတုအု�� သထုုာ�ရာန့််လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ထုုုသု်ု

လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ရာန့််အုတ�ွ် ကြောလိုလ်ိုာများည်််လိုးဦး�ကြောရာတငွ်း် ပ်ါ�င်း်သးအုာ�လိုံ�ုစာာရာင်း်� (ဥပ်များာ - ရာန့််�နု့််ပြီးများုု �များိ 

အုထုည််��ုပ််စာ�်ရှုံ ု အုလိုပု််သများာ�အုာ�လိုံ�ု၏ အု���်အုလို�်များ�ာ�) သု်ုများဟုုတ် ကြောလိုလ်ိုာများည်််လိုးထုု

တစာ်ရာပ််လိုံ�ုထုံသု်ု သာွ�ကြောရာာ�်ရာန့််လိုုပု်ါသည်် (ဥပ်များာ - သင်း်သည်် ရာာာတစာ်ရာာာများ ိ အုမုျား်ကြောထုာင်း်စာတုုုင်း်�သု်ု 

သာွ�ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ရာများည််)။

မြ�စ််တွန််စ်မွူ်းန်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်နူ်ည််းမူး်း

ရှုုု�ရှုုု���ပ်န့််�န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�သည်် ထုးထုုု�သ��သ်ု်ု လိုံ�ု���ပ်န့််�ကြောရာာ���ယူ်ရာပ်ါသည််။ ၎င်း်��ု ုကြောဖြ�ဆိုုု

သးဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ� ရာိုသးများ�ာ� စာာရာင်း်�တငွ်း် န့်ံပ်ါတ်များ�ာ�သတ်များတိ်�ာ အုလို�ဉ်း်�သင်း််သလိုုု ကြောရာာ���ယူ်ဖြပ်ုလိုပု််နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််များည်််လိုးဦး�ကြောရာများာိ ရာာာတစာ်ရာာာရာို အုမုျား်ကြောထုာင်း်စာမုျား�ာ�ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� 

န့်များးန့််အုကြောရာအုတ�ွ် (၈၀) ကြော�ာ�်ယူး လိုုုပ်ါ� အုမုျား်ကြောထုာင်း်စာတုစာ်စာုစား�ုု န့်ံပ်ါတ်များ�ာ�သတ်များတိ်၍ 

အုမုျား်ကြောထုာင်း်စာကုြောပ်ါင်း်� (၈၀) စာ ု�ုု ��ပ်န့််�ကြောရာာ���ယူ်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

စာန့်စာ်တ��န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�သည်် အုကြောပ််�ပ်ံစုာံနိုိင်း််များတးဘဲ� အုန့်ည််�င်းယူ်�ွ�ဖြပ်ာ�ပ်ါသည််။ အုကြောရာ 

အုတ�ွ်�ု ု��ပ်န့််� ကြောရာာ���ယူ်များည်််အုစာာ� တ�ု�ကြောသာအုပ်ုငု်း်�အုဖြ�ာ�တစာ်�ုဖြ�င်း်် ကြောရာာ���ယူ်ရာပ်ါသည််။ ဥပ်များာ

အုာ�ဖြ�င်း်် သင်း််ထုံတွင်း် အုုများ်ကြောထုာင်း်စာုကြောပ်ါင်း်� (၃၂၀) စာု စာာရာင်း်�ရုိာပ်ါ� ကြောန့််�်ဆိုံု�တွင်း် န့်များးန့််အုတွ�် 

ကြောဖြ�ဆိုုုသး (၈၀) ဦး� ရာရာိရုာန့်် ကြောလို��ကုြောဖြများာ�် အုမုျား်ကြောထုာင်း်စာတုုုင်း်��ု ုကြောရာာ���ယူ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�်န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�တငွ်း် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုရာန့််ရာည််ရာာယူ်ထုာ�သည််် လိုးဦး�ကြောရာ�ု ု တစာ်

န့်ည််�န့်ည််�ဖြ�င်း်် (ဥပ်များာ - တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�လိုးများ� ုု �စာ၊ု �င်း်ကြောင်း၊ွ အုလိုပု််အု�ုငု်း်) အုကြောရာ�ပ်ါသည််် အုုပ််စာမုျား�ာ�အုဖြ�စာ်

ပ်ုုင််း�ဖြ�ာ�ရာပ်ါသည််။ ထုုုက်ြောန့််�် သကုြောတသန့်လိုးဦး�ကြောရာ �ွ��စာည််�ပုံ်ကြောပ််အုကြောဖြ��ံ၍ အုပ်ု်စာတုစ်ာစာစုားများ ိကြောရာာ���ယ်ူများည််် 

အုုများ်ကြောထုာင်း်စာအုုကြောရာအုတ�ွ်�ု ု သတ်များတိ် ရာပ်ါများည််။ ဆို�်လို�်ပြီးပ်း� အုုပ််စာငု်းယူ်တစာ်စာစုားများိ ��ပ်န့််�

ကြောရာာ���ယူ်ရာပ်ါများည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အုလိုပု််အု�ုငု်း် အုကြောဖြ�အုကြောန့်များာိ ကြောလိုလ်ိုာများအုုတွ�် အုကြောရာ�ပ်ါကြောသာ 

လို�ခဏီာတစာ်ရာပ််ဖြ�စာ်၍ အုုများ်ကြောထုာင်း်စာု (၂၀၀) စာု များိာ စာုု�်ပ်� ုု �ကြောရာ�လုိုပ််င်းန့််� လိုုပ််�ုုင်း်သးများ�ာ� ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� 

(၁၂၀) စာ ု များာိ လို�်လိုးကြောရာာင်း်���သည်််လိုပု််င်းန့််�အုဓိ�ုလိုပု််�ုုင်း်ကြောန့်သးများ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါ� န့်များးန့််ဦး�ကြောရာ (၈၀) 
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ရာရာိရုာန့်် စာုု�်ပ်� ုု �ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�များ ိ (၅၀) ဦး� နိုိင်း်် လို�်လိုးကြောရာာင်း်���သည်််လိုပု််င်းန့််�များ ိ (၃၀) ဦး��ုု ��ပ်န့််�

ကြောရာာ���ယူ်ရာပ်ါများည််။ ၎င်း်�သည်် ဦး�တည််အုုပ််စာ ုပ်ုုများ�ာ�ကြောလို ပ်ုုရှုတု်ကြောထု�ွကြောလိုဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်� သသုာထုင်း်ရာာိ�ကြောန့်

ပ်ါသည််။

မြ�စ််တွန််စ်မွူ်းန်ည််းန်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်မူြခုင််း (Non-probability sampling) သည်် ဖြ�စာ်တန့််စာမွျား်�န့်များးန့််

ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်���သ်ု်ု  “��ပ်န့််�” ကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်�များဟုတု်ဘဲ� သကုြောတသန့်လိုးဦး�ကြောရာတငွ်း် ပ်ါ�င်း်သးတုုင်း်�သည်် 

ကြောရာာ���ယူ်�ံရာနိုုုင်း်သည်််အု�ငွ်း််အုကြောရာ� တန့််�တး များရာရာိ�ု�ပ်ါ။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် များနိုတကြောလို�ပြီးများုု �များိ အုုများ်ယူာများ�ဖ်ြ�စာ်

ကြောသာလိုးဦး�ကြောရာ�ု ုကြောလိုလ်ိုာရာာတငွ်း် များနိုတကြောလို�ပြီးများုု �ရာိ ုအုုများ်ယူာများ�မ်ျား�ာ� အုာ�လိုံ�ု၏ စာာရာင်း်�လိုည််�များရာိ၊ု ၎င်း်�တု်ုထုံ 

သာွ�ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ဖြ�င်း်�လိုည််� များရာိကုြောသာကြော��ာင်း်် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််များည််် လိုးထု ု တစာ်ရာပ််လိုံ�ု၏ ��ွ�စာည််�ပ်ံု

အုတုအု���ု ု သနုိုုုင်း်များည််များဟုတု်ပ်ါ။ ထုု်ုကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်တန့််စာမွျား်�န့်ည််�န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််��ုုသာ 

အုဓိ�ုထုာ�ရာများည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုကြောရာ�ကြို�း�သည်််အု���်များာိ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု အု���်အုလို�်အုတ�ွ်

သာများ� အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း်လိုည််� ဖြ�စာ်တန့််စာမွျား်�န့်ည််� န့်များးန့််

ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််�များ�ာ��ုု အုသံု�ဖြပ်ုနိုုုင်း်ကြော��ာင်း်� ဂရှုဖုြပ်ုရာပ်ါများည််။

မြ�စ််တွန််စ်မွူ်းန်ည််းန်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်နူ်ည််းမူး်း

န့်း�စာပ််ရာာန့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�သည်် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုရာန့်် အုလိုယွူ်တ�းရာရာိုနိုုုင်း်သည်််အုဖြပ်င်း် ပ်ါ�င်း်လိုုစုာတု်

လိုည််�ရာိကုြောသာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��ု ုကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် �ကြောလို�သးင်းယူ်ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်

ကြောရာ�အုကြော��ာင်း်� ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်� ု တငွ်း် သင်း််�ုု �းည်းကြောပ်�လိုုုစာတု်ရာိုကြောသာသးင်းယူ်��င်း်�များ�ာ�ထု�များ ိ အုသ�် 

၁၀ နိုိစာ်နိုိင်း််ကြောအုာ�် �ကြောလို�ရာိကုြောသာ များဘုဲများ�ာ��ုု ကြောရာာ���ယူ်ကြောလိုလ်ိုာနိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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စာစုာစာ်ကြောရာာ���ယူ်န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�သည်် သင်း်၏ကြောလိုလ်ိုာများအုုတွ�် အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ုဖြ�စာ်နိုုုင်း်သည််် ကြောဖြ�

ဆိုုုသးများ�ာ��ု ုရာည််ရာာယူ်���်ရာိရုာို ကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်သည်် နိုုုင်း်င်းံရာပ််ဖြ�ာ�တငွ်း် 

ကြောန့်ထုုုင်း်၍ ပ်ည်ာသင်း်��ာ�ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််လိုုုပ်ါ� ဤအုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််

အုရာင်း်�နိုးိ�ဆိုံ�ုဖြ�စာ်များည်််သးများ�ာ�၊ ၎င်း်�တုု်�ုုယူ်တုုင်း် နိုုုင်း်င်းံရာပ််ဖြ�ာ�တငွ်း် ကြောန့်ထုုုင်း်ပြီးပ်း� ပ်ည်ာသင်း်��ာ���က်ြောသာ

သးများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် နိုုုင်း်င်းံတ�ာကြော��ာင်း်�သာ�၊ကြော��ာင်း်�သးများ�ာ�အုတွ�် လိုများ်�ညွှနှ့်် �းည်းကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ကြောပ်�

သည်််အုလိုပု်် လိုပု််�ုုင်း်�း�သးများ�ာ��ုလုိုည််� ကြောရာာ���ယူ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဆိုင်း််��န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�သည်် ကြောန့််�်ထုပ််ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�ရာာိကြော�ရွာာတငွ်း် �းည်းကြောပ်�နိုုုင်း်သးများ�ာ��ု ု

ကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် သစာ်ကြောတာာဖြပ်ုန့််�တး�ဖြ�င််း�နိုိင်း််ပ်တ်သ�်ကြောသာ ကြောလိုလ်ိုာများု

အုတ�ွ် သင်း်သ�ုွများ်�ကြောသာ သဘဲာ� ပ်တ်�န့််���င်း် ထုနု့််�သုများ်��ာ�ယွူ်ကြောရာ�ဆိုုငု်း်ရာာ တ�်ကြွ�လွိုပု််ရာာိ�

သးများ�ာ� သုု်များဟုုတ် သဘဲာ��န့််���င်း် ��စာ်ဖြများတ်နိုုု�သးများ�ာ��ုု ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�အုဖြ�စာ် ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�ပ်ါ� 

၎င်း်�တုု်အုာ� ကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း်ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ အုဖြ�ာ�သးများ�ာ��ု ု ရာာိကြော�ကွြောပ်�ရာန့်် ကြောများ�ဖြများန့််���ည်််နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ 

န်မူနူ့်အ�ွယ််အစ််း

အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုသကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု ခြုံ�ံုင်းံ၍ုကြော�ာ�်���်��လိုုပု်ါ� 

အုထုး�သဖြ�င်း်် န့်များးန့်် အုရာာယူ်အုစာာ�သည်် အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််၊ ထုု်ုကြော��ာင်း်် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများု

များ�ာ�တငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုကြောရာအုတ�ွ် များ�ာ�စာာွ ရာရာိလုိုှင်း် အုကြော�ာင်း်�ဆိုံ�ုဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု

ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တငွ်း်များး သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု ကြောဖြ�ရာငိ်း်�နိုုုင်း်များည််် အုရာည််အုကြောသ�ွများး အု���်အုလို�်

များ�ာ�ရာရာိကုြောန့်သကြောရာာ� ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုကြောရာအုတ�ွ်များာိ ထုုုများှကြောလိုာ�် အုကြောရာ�များပ်ါကြောပ်။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၉.၁

Fielding-Miller, R., Misi, Z., Adams, D., Baral, S. & Kennedy, C။ (၂၀၁၄)။ “ရာပ််ရာာာလိုးထုအုုတွင်း်�

များ ိဆိုာကြောလိုာင်း်များတွ်သပု််များမုျား�ာ�” - ဆိုွာဇိုးလိုန့််နိုုငု်း်င်းံတငွ်း် စာာ�န့်ပ််ရာ�ုခာ �းလိုံကုြောရာ�အုတ�ွ် လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််�တငွ်း် 

ပ်ါ�င်း်ကြောန့်ရာများ ု သံသရာာ အုကြော��ာင်း်� အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများ။ု BMC Public Health၊ ၁၄ (၇၉)။  

https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-79 တငွ်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ “ကြောန့််�်�ံနိုငိ်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�

အုကြော��ာင်း်�” �ဏ္ဍ (စာာများ��်နိုိ်  ၂-၃၊ ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ ကြောလို�ကြောထုာင်း််��ွ်) �ု ု�တ်ရှုုပ်ါ။

အုဓိ�ုသတင်း်�ကြောပ်�သးနိုိင်း််ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�များာိ သင်း်သကုြောတသန့်ဖြပ်ုကြောန့်သည််် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ နိုိင်း််

ပ်တ်သ�်၍ အုသအုုဖြများင်း် ကြွ�ယွူ်�ကြောသာ သးများ�ာ� (“အုဓိ�ု သတင်း်�ကြောပ်� သးများ�ာ�”) နိုိင်း််  

အုရာည််အုကြောသ�ွအုကြောဖြ�ဖြပ်ု အုကြောသ�စာတု်���� ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-79


77သုတုေ�သုနနမူူနာတေ�း�ချျယ််ခြချင်း်�

သဝုေတွသန်န်ည််းလိမူ်းမူး်း

ဝေန့်�်ခုံနှငှ််် ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်းအဝေ��်င််း

ဆိုွာဇိုးလိုန့််နိုုငု်း်င်းံ MoH၊ NERCHA၊ ဆိုွာဇိုးလိုန့််နိုုငု်း်င်းံ အုများ� ုု �သာ���ုံအုာ����း�စာ�်ကြောရာာဂါတု�ု်

���်ကြောရာ�စားများံ���် (SNAP) နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်းံအုတငွ်း်� လိုငု်း်လိုပု််သာ�များ�ာ�အုတ�ွ် �န့််ကြောဆိုာင်း်များမုျား�ာ�ကြောပ်�

ကြောန့်ကြောသာ NGO များ�ာ�များ ိအုဓိ�ု သတင်း်�ကြောပ်�သးများ�ာ�နိုငိ်း်် တုုင်း်ပ်င်း်ကြောဆို�ွကြောနို�ွပြီးပ်း�ကြောန့််�် သကုြောတသး

တုု်သည်် ကြောတာင်း်အုာ�ရာ�ုသု်ု �င်း်ထု�ွ်သာွ�လိုာကြောန့်��သည််် �နု့််တင်း်�ာ� ကြောများာင်း်�သးများ�ာ��ု ု

အုဓိ�ုထုာ�ကြောသာ လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််�များ�ာ�ရာိရုာာ ကြော���လို�်ကြော�သ န့်ယူ်စာပ််ပြီးများုု �င်းယူ် တစာ်ကြောန့်ရာာ၊ 

သကုြောတသးများ�ာ� စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာဆိုု�ု�်ကြောသာ ဘဲာ�နိုိင်း်် �လိုပ််များ�ာ�တငွ်း် လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််� လိုပု််�ုငု်း်သည််် 

အုများ� ုု �သများး�အုများ�ာ�စာရုာိုရာာ ပြီးများုု �ဖြပ်အုန့်း��န့််���င််းတစ်ာကြောန့်ရာာနိုင််ိ်း အုမ်ျားဘဲာ�ဘဲာ�န့်�-များန့််ဇိုး�န့်း ပြီးများုု �ဖြပ်စာကြို�ံ 

လိုမ်ျား�ကြော��ာင််း�ကြောပ််ရုိာ ကြောန့်ရာာနိုစ်ိာကြောန့်ရာာစာသည်် ်များတးည်းကြောသာ န့်ယ်ူကြောဖြများကြောလို�ကြောန့်ရာာတွင််း သကုြောတသန့် 

ဖြပ်ုလိုပု််��ပ််ါသည််။ အု�� ုု �ကြောသာ အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�� ဘဲာ�များ�ာ�တွင်း် လိုပု််�ုငု်း်�� ကြောသာ်လိုည််� အုများ်

ဘဲာ�ဘဲာ�န့်�-များန့််ဇိုး�န့်း စာကြို�ံလိုမ်ျား�ကြော��ာင််း�ကြောပ််များ ိလိုင်ု်းလိုပ်ု်င်းန့််�အုများ�ာ�စာသုည်် လိုးသာွ�လိုမ်ျား�များထု�် 

(“အု���်အု��ာကြောန့်ရာာများ�ာ�” အုဖြ�စာ် လိုးသုများ�ာ�ကြောသာ ကြောန့်ရာာများ�ာ�) တငွ်း် အုဓိ�ုလိုပု််�ုုင်း်��

ပ်ါသည််။ သကုြောတသးများ�ာ� ထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�သည််် အု���်များ�ာ�အုရာ အုဓိ�ု သတင်း်�ကြောပ်�သး 

များ�ာ�သည်် အုသ�် ၁၈ နိုိစာ်အုထု�် (ဆိုာွဇိုးလိုန့််နိုုငု်း်င်းံတငွ်း် တရာာ��င်း်အုရာာယူ်ကြောရာာ�်သည်််

အုသ�်) ဖြ�စာ်၍ ယူ�င်း်� HIV ပ်ုု��း�စာ�်�ံ��ရ်ာပြီးပ်း� လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််� လိုပု််�ုုင်း်သးများ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ကြော�သတငွ်း်�ဖြပ်ုလိုပု််ပြီးပ်း�ကြောသာ အုဖြ�ာ�သုကြောတသန့်များ�ာ�အုရာ လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််�၊ အုလို�အုလိုယိူ် ဖြပ်ုလိုပု််၍

လိုင်ု်းဆို�်ဆံိုဖြ�င််း�နိုင််ိ်း ��စ်ာသးရာည််�စာာ�ဆို�်ဆံိုကြောရာ�တွင််း ကြောင်းကွြော���ကြောထုာ�်ပ်ံ်မုျားများ�ာ���ာ� ဖြပ်တ်ဖြပ်တ် 

သာ�သာ� ��ွဖြ�ာ�ရာ��်��ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ၎င်း်�သည်် သ�်ဆိုုုင်း်သးအုများ� ုု �သများး�များ�ာ�၏ ကြောန့််�်�ံ

အုကြောဖြ�အုကြောန့်နိုငိ်း်် �ုုယူ်ပ်ုုင်း်ရှုကုြောထုာင်း်် အုဖြများင်း်များ�ာ�ကြောပ်် များ�ာ�စာာွ များးတည််ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ကြောတ�ွရာိုထုာ�ပြီးပ်း�

ဖြ�စ်ာပ်ါသည်် (၃၂-၃၄)။ ထုုုအု���်�ုု ရာင်ိ်း�လိုင််း�ကြောစာရာန့်် လိုင်ု်း လိုပ်ု်င်းန့််�နိုငိ်း် ်ပ်တ်သ�်၍ များမုျား�ုုုယ်ူ�ုု

လိုငု်း်လိုပု််သာ�အုဖြ�စာ် �ံယူးသးများ�ာ��ုသုာ ကြောလိုလ်ိုာရာန့်် ကြောရာာ���ယူ်��ပ််ါသည််။ သကုြောတသးတုု်သည်် 

အုများ� ုု �သများး�တစာ်ဦး� ကြောန့််�်ဆိုံ�ု လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််�လိုပု််�ုုင်း်သည်််အု��နု့််�ုု ထုည်််သငွ်း်� များစာဉ်း်�စာာ�

ထုာ�ကြောသာ်လိုည််� အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူး��န်ု့်တင်ွ်း ကြောဖြ�ဆိုုုသးအုများ�ာ�စာမုျားာိ လိုင်ု်းလိုပ်ု်င်းန့််�တငွ်း် 

အုပြီးများ�ပ်ါ�င်း်လိုပု််�ုငု်း်ကြောန့်သးများ�ာ� ဖြ�စာ်��ပ်ါသည််။ အုစာုု�ရာဖြပ်ည််သး���န့််�များာကြောရာ� ကြောဆို�ကြောပ်��န့််�များ�ာ�

နိုိင်း်် ကြော�သတငွ်း်� NGO များ�ာ�များ ိစားများံ�န့်််��ွသည််် အုကြောထုာ�်အု�းဖြပ်ု အု��ွ�များ�ာ�နိုိင်း်် သ�်ရာာယူ်ဆိုင်း််တး

��န့််�များာကြောရာ�ပ်ည်ာကြောပ်� �နွ့််ရာ�်များ�ာ�များတိဆိုင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��ု ုစာကုြောဆိုာင်း်� ကြောရာာ���ယူ်��ပ််ါသည််။ 

ထုုုအုုပ််စာမုျား�ာ�နိုိင်း်် န့်း��ပ််စာာွလိုပု််�ုုင်း်လို��်ရာိကုြောသာ NGO �န့််ထုများ်�များ�ာ� နိုိင်း်် ဖြပ်ည််သး� ��န့််�များာကြောရာ�

သးန့််ဖြပ်ုများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သကုြောတသန့်အု�းအုတွ�် HIV ပ်ုု�ရာိုသည််ဟုသုတ်များတိ်�ံထုာ�ရာကြောသာ 

အုများ� ုု �သများး�များ�ာ��ု ုရာည််ညွှနှ့််�ကြောပ်�ရာန့်် ကြောတာင်း်�ဆိုု�ု�်ပ်ါသည််။ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��

ကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း်ပ်ါ�င်း်ရာန့်် စာတု်�င်း်စာာ�ကြော��ာင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်လိုာပ်ါ� ကြို�ုု တင်း်စားစာဉ်း် ထုာ�ကြောသာ 

အုင်း်တာဗျူး�း�ဖြပ်ုလိုပု််များည်််ကြောန့်ရာာတငွ်း် သကုြောတသန့်အု�း နိုိင်း်် ကြောတ�ွဆိုံနုိုုုင်း်ရာန့်် ရာည််ညွှနှ့််�ကြောပ်�သည််် 

NGO �န့််ထုမ်ျား�အု�ွ���င််း သုုမ်ျားဟုတ်ု သးန့််ဖြပ်ုများ�ာ�� ၎င််း�တုု�ုု် �တ်ုကြော�်ကြောပ်���ပ််ါသည််။ ထုု်ုကြောန့််�် 

ဆိုင်း်�်�န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််��ုု အုသုံ�ဖြပ်ု၍ ကြောန့််�်ထုပ်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� ကြောရာာ���ယ်ူ��ပ််ါသည်် (၃၅)။ 
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ထုု်ုကြောန့််�် ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြောဖြ�ဆိုုပု်ါ။

၁။ သကုြောတသန့်လိုးဦး�ကြောရာသတ်များတ်ိရာာတင်ွ်း များည််သည်််အု���် သုံ����်�ုု ထုည််သ်င်ွ်း�စာဉ််း�စာာ�ထုာ�သန့်ည််�။

 ၁။ 

 ၂။

 ၃။

၂။ များည််သည်််န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််��ုုအုသံု�ဖြပ်ုထုာ�သန့်ည််�။

၃။ န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််�အုရာ များည််သည်််အုဆိုင်း််များ�ာ��ု ုကြောဆိုာင်း်ရာာ�်��သ်န့်ည််�။

သင််၏စ်မီူံ�နု််း

သင်း်ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�သည််် သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်၊ န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�နိုငိ်း်် ရာရာိနုိုုုင်း်သည််် အုရာင်း်� 

အုဖြများစ်ာများ�ာ� အုကြောဖြ��ံ၍ သင််းအုသုံ�ဖြပ်ုများည််် န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််��ုု ကြောရာာ���ယ်ူသတ်များတ်ိပ်ါ။

အုကြောရာအုတ�ွ်အုကြောဖြ�ဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�အုတ�ွ် ကြို�း�များာ�ကြောသာ န့်များးန့််အုရာာယူ်အုစာာ�သည်် 

ပ်ုု၍သင်း််ကြောလို�ာ်ကြော��ာင်း်� အုများတိ်ရာပ်ါ။

သင်း်၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�သည်် အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုနိုငိ်း်် အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများု

နိုစ်ိာ�လုံုို�အုတ�်ွ အုဓိ�ု��ပြီးပ်း� ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိရာာိကြော�ကွြောတ�ွရာိုလိုုုသည််အ်ုရာာ�ုုသာ အုာရုံှုစာုု�် 

လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ဖြ�င်း်�သည်် န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််� ကြောရာာ���ယူ်ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အု�းဖြ�စာ်ကြောစာ

များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Kumar, R. (2011). Chapter 12: Selecting a sample. In Research methodology: A step-by-

step guide for beginners. Sage. https://b-ok.africa/book/2647081/5d2269

https://b-ok.africa/book/2647081/5d2269
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၁၀  အခွ�က်ာအလက်ာတေကာာက်ာယူ်ရာန််
ပြု�င်ဆင်ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ -

• ြှတ်စုခကာင်းြျားခရးသားမေင်း၏ အခရးပါြှုကို သိမြင်နားလည်လာြည်။

• ထိခရာက်စွာနားခထာင်နိုင်ြှုစွြ်းရည်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ြည်။

• အေျက်အလက်ခကာက်ယူြည့်အေျနိ်ကာလအတွက် ကြီးကိုတင်စီြံမပင်ေင်နိုင်

ြည်။

သင်း်၏အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများည်််အု��နု့််�ာလိုအုတွ�် ကြို�ုု တင်း်စားများံသည််် အုဆိုင်း််တငွ်း် သင်း်လိုုုအုပ််

ကြောသာ �ွများ်���င်း်များ ုစာမွျား်�ရာည််များ�ာ�နိုငိ်း်် ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�ရာများည်််အုရာာများ�ာ��ု ုကြော�ာင်း်�စာာွသရုာိုထုာ�ရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း�

ပ်ါသည််။

ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�နိုငိ်း်် ယူံ�ု�ည််များတုည််ကြောဆိုာ�်ဖြ�င်း်�သည်် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�တုုင်း်�အုတ�ွ် များရာိမုျားဖြ�စာ် 

အုကြောရာ�ပ်ါလိုပိ်ါသည််။ ထုုုအုတ�ွ်ကြော��ာင်း်် ၎င်း်�တု်ု�ုု ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််�နိုိင်း်် ဆို�်သယွူ်များည်််န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ��ုု

ဂရှုတုစာုု�်စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ယူဉ်း်ကြော���များ ုဆိုုုင်း်ရာာ ကြောန့််�်�ံအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� (ကြော�သ

အုလိုုု�်တန့််�ုု�ထုာ�များမုျား�ာ�၊ အုစာဉ်း်အုလိုာများ�ာ�နိုိင်း်် �ငွ်း််ထုတု်ကြောဖြပ်ာကြောလိုမ်ျားရာိုကြောသာ စာည််��များ်� �န့်််သတ်���်

များ�ာ�နိုငိ်း်် စာံသတ်များတိ်���်များ�ာ�) �ုု သနု့််�လိုည််၍ ကြောလို�စာာ�သများဖုြပ်ုရာန့်် အုလိုနွ့်် အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။ 

အု�ယူ်၍ သင်း်သကုြောတသန့်ဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများည်််လိုးဦး�ကြောရာ၏ ယူဉ်း်ကြော���များဆုိုုုင်း်ရာာ ကြောန့််�်�ံအုကြော��ာင်း်� အုရာာ

များ�ာ��ု ု အု�ွများ်�တ�င်း်များရာိပု်ါ� ထုုုပ်တ်�န့််���င်း်နိုငိ်း်် အုသုုင်း်�အု�ုုင်း်�အုကြော��ာင်း်� သနု့််�လိုည််ကြောစာရာန့််  

�းည်းကြောပ်�နိုုုင်း်ကြောသာ ကြော�သ�ံ အုဆို�်အုသွယူ်များ�ာ� ရာရာိရုာန့်် လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ဖြ�င်း်�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�နိုငိ်း်် 

ဆို�်ဆိုံကြောဖြပ်ာဆိုုမုျား�ုုု သသုသုာသာ တုု�တ�်ကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောစာပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အု�� ုု �ကြောသာလိုးများု

အုသုုင်း်�အု�ုုင်း်�တငွ်း် ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများ��သ်ု်ု ရှုုုကြောသကြောလို�စာာ�ရာသည််် ပ်ဂုဂုု လို်များ�ာ�ကြောရာ�ိတွင်း် သကြောဘဲာများတးသည်််

ပုံ်စံာ သုုမ်ျားဟုတ်ု များယုံူသ�ောဖြ�စ်ာသည်််ပုံ်စံာများ� ုု � ဖြပ်ဖြ�င််း�သည်် ရှုုုင််း�ပ်�ကြောသာ အုများးအုရာာအုဖြ�စ်ာ ယူးဆိုထုာ�ပ်ါသည််။

၎င်း်�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�� သင်း်နိုငိ်း်် သု်ုများဟုုတ် အု��င်း်���င်း်� အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့်် ကြောဖြပ်ာဆိုုဆုို�်ဆိုံများုအုကြောပ်် 

သ�်ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် သင်း်ကြောန့်ထုုုင်း်ရာာကြောန့်ရာာနိုငိ်း်် သင်း်သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ကြောသာကြောန့်ရာာ��ာ� 

ယူဉ်း်ကြော���များဆုိုုုင်း်ရာာ �ာွဖြ�ာ����်များ�ာ��ု ု သနု့််�လိုည််ထုာ�ရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း�လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ဓိကြောလို်

ထုံ�ုတများ်� အုစာဉ်း်အုလိုာများ�ာ� နိုိင်း်် ယူဉ်း်ကြော���များ�ုုု အုကြောလို�ထုာ�၍ သင်း််တင်း််ကြောလို�ာ�်ပ်တ်စာာွ �တ်စာာ�

ဆိုင်း်ယူင်း်ရာများည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��ု ုအုကြောန့်ရာ ��်ကြောစာများည််် အု��ဆိုတ်ကြောသာ�စုာစရာပ််များ�ာ��ု ု စာဉ်း်�စာာ�

ထုာ�သင်း််ပ်ါသည််။
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အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးရာာတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�နိုငိ်း်် ပ်ုု၍ရာင်း်�နိုးိ�များရုာိုကြောစာရာန့်် �ုုယူ််အုကြော��ာင်း်�၊ သကုြောတ 

သန့်စားများံ�နု့််� အုကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် သကုြောတသန့် ဖြပ်ုလိုပု််ရာသည််် ရာည််ရာာယူ်���်(များ�ာ�)�ု ု တ�ု�ရာငိ်း်�လိုင်း်�စာာွ 

ကြောသ��ာ များတု်ဆို�်ကြောပ်� ရာပ်ါများည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် - 

“အု� ုကြောတာင််းကြို�း�ပြီးများုု �န့်�အ်ုန့်း��န့််���င််းကြော�သကြောတ�ွ ကြောထုာပ်တ်သး�စာုု�်ပ်� ုု �ကြောရာ�လုိုပ််င်းန့််�အုကြော��ာင်း်�

ကြောလို်လိုာတ�် သုကြောတသန့်စားများံ�ုန့််�များိာ ပ်ါ�င်း်ကြောပ်�တ�်အုတွ�် ကြော���ဇိုး�အုများ�ာ�ကြို�း�တင်း်ပ်ါတယူ်။ 

သုထုာ�ပြီးပ်း�တ�အ်ုတုုင်း်� �ွန့််ကြောတာ်/�ွန့််များ�ကြောတာ ် လိုွုု င်း်ကြော�ာ်� လိုးများုသကုြောတသးတစာ်ကြောယူာ�် 

ဖြ�စာ်ပြီးပ်း�ကြောတာ် ကြောထုာပ်တ်သး�စာုု�်ပ်� ုု �ကြောရာ��ုု ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�လုိုပ််�ုုင်း်တာန့်�်ပ်တ်သ�်တ�် အုကြောတွ� 

အုကြံ�ံုကြောတနွ့်�် �းအုရာာ� ကြောန့််စာဉ်း်လိုးများဘုဲ�အုကြောပ်် ဘဲယူ်လိုုု သ�်ကြောရာာ�်များကုြောတ ွဖြ�စာ်ကြောစာလို�ဆိုုတုာ

သရုာိုန့််�လိုည််��င်း်တ�အ်ုတွ�် အု�ုလိုုုကြောတ�ွဆိုံုရာဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါတယူ်။ ကြောများ�ဖြများန့််� ကြောဆို�ွကြောနို�ွတ�အ်ု�ါ 

အု��န်ု့် ၄၅ များနု့်စ်ာ�ကြောန့် တစ်ာန့််ရားကြောလိုာ�်ထု ု��ာနိုုုင််းပ်ါတယ်ူ။ အု��း်အုတ�်ွ အုဆိုင််းကြောဖြပ်ရာ��လိုာ�။” 

အုစာကြော�ာင်း်�များ ိ အုကြောနိုိ် င်း်�ကြောသ��ာဆိုုုသ��သ်ု်ု �� ုု �ကြော��ာင်း်��ုငု်း်လိုံစုာာွ �န့်ဦး�များတု်ဆို�်ကြောပ်�ထုာ�ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် 

ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�နိုငိ်း်် ကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောသာဆို�်ဆိုံကြောရာ� တည််ကြောဆိုာ�်သာွ�နိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အကယ၍် သငသ်ည ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ သုခတသနခလလ့ာြှုတွင ်ပါဝငရ်ြညေ်ိုလျှင်

ြညသ်ညတ်ို့ခကကာင့် သုခတသီြျားအခပါ်ထားသည့် သင့် ယုကံကညြ်ှုကို ထိေိုကခ်စ

ြညဟ်ု ထငသ်နညး်။

တွစ််ဦးးခုးင််းဝေမူးမြမူန််းမူုမူး်း သုု�မူဟူုတွ် ဦးးတွည််အုပို်စ်ု��ွ�ဝေဆွဲးွဝေနှွးမူုမူး်း 
(FGDs) အတွ�ွ်

လိုုအပို်သည်််အ�်မူး်းမြပိုင််ဆွဲင််မြခုင််း

သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�နိုိင်း်် FGDs များ�ာ� ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့််အုတ�ွ် လိုများ်�ညွှနှ့််ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�၊ 

သကြောဘဲာတးည်း���်ပ်ံစုာံများ�ာ�နိုငိ်း်် သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်� စာာရာာ�်စာာတများ်�များ�ာ��ု ု ပ်ံနုိုိုပ််ထုတု်၍ များတုူး�း� 

ထုာ�ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ၎င်း်�တု်ု�ုု စာည််�စာန့်စာ်��န့်စာာွ ဖြပ်င်း်ဆိုင်း် ကြောရာ�သာ�၍ လိုံခုြုံ�ံုစာာွထုာ�ရာိုရာပ်ါများည််။  

ထုုုဖ်ြပ်င််းလိုည််� များတ်ိစုာ ကြောရာ�သာ�ရာန့်် များတ်ိစုာစာာအုပ်ု်၊ ကြောဘဲာပ်င််းနိုငိ်း် ်��တံများ�ာ� အုလုံိုအုကြောလိုာ�် ရုိာထုာ�ရာပ်ါများည််။

အြျ ိုးသားြျားနှင့် အြျ ိုးသြီးြျား ကကား ကျား၊ြခရးရာ ေကန်ွှယြ်ှုြျားကို စဉ်းစား

ကကည့ပ်ါ။ အေျ ို ့ခသာသူြျားသည ် ကျား၊ြ ခပါငး်စပထ်ားခသာ အုပစ်ုြျားတွင ်

ပွင့်လငး်စွာ ြခေွးခနွးလိုခသာခကကာင့် ထိုသို့ကိစစရပြ်ျားတွင ် အြျ ိုးသားသီးသန့ ်

သ့ုိြဟုတ် အြျ ိုးသြီး သီးသန့် ပါဝငခ်သာ ခြးမြနး်ြှုြျား သ့ုိြဟုတ ်FGDs တ့ုိြှာ ပုိ၍ 

သင့်ခတာပ်ါသည။် ဥပြာအားမဖင့ ်အြျ ိုးသြီးအြျားစုသည ်အြျ ိုးသားြျားခရှ့တွင်

ေျစ်ခရးေျစရ်ာနှင့် ပတသ်က၍် ခမပာေိုရ ေကခ်နနိုငပ်ါသည။်



81အချျက််အလက််ကောက်ာက််ယူရူန််ပြ�င််ဆင််ပြချင််�

ထုဝုေ�်�်စ်ွ် န့်းဝေထု်င််မြခုင််း

တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�နိုငိ်း်် FGDs များ�ာ�ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် ထုကုြောရာာ�်စာာွ န့််�ကြောထုာင်း်နိုုုင်း်ရာန့်် အုလိုနွ့််

အုကြောရာ�ကြို�း�လိုပိ်ါသည််။ ထုကုြောရာာ�်စာာွ န့််�ကြောထုာင်း်ဖြ�င်း်�ဆိုုသုည််များာိ စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာကြောန့်သး�ုု အုဖြပ်ည်််အု� 

အုာရှုံစုာုု�်၍ ကြောသ��ာန့််�ကြောထုာင်း်ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ဖြပ်သဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ ထုကုြောရာာ�်စာာွ

န့််�ကြောထုာင်း်ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ဖြပ်သသည််် အုများးအုရာာလို�ခဏီာအု�� ုု � ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

• ပပုံးမပမေင်းနှင့် ခေါင်းညိတ်မပမေင်းကဲ့သို့ ကိုယ်လက် အြူအရာြျား အသုံးမပုမေင်း

• ခမဖေိုသူခမပာမပခနသည့် အခကကာင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားခကကာင်း မပသရန် “ဟုတ်ပပီ/

သခဘာခပါက်ပပီ၊” “ဟုတ်ကဲ့” သို့ြဟုတ် “ဪ နားလည်ပပီ” စသည့် စကားစုတိုြျား 

အသုံးမပုမေင်း

• ခမဖေိုသူထံြှ ရှင်းလင်းေျက် ခတာင်းေံရာတွင် ဥပြာအားမဖင့် “အဲဒီအခကကာင်း မပန်ခမပာမပ

ခပးလို့ရြလား။” သို့ြဟုတ် “အားခတာ့နာခပြဲ့ ဘာကိုခမပာေျင်တာလဲေိုတာ ခသေျာ ြသိ

လိုက်လို့ပါ” ဟု ခြးမြန်းခမပာေိုမေင်း

• ခမဖေိုသူ၏ ခမပာစကားကို အမေားနည်းမဖင့် “ဒီလိုေို ခမပာေျင်တာက...” သို့ြဟုတ် “

ကျွန်ခတာ်/ကျွန်ြ သခဘာခပါက်တာ ြြှားဘူးေိုရင်...” ဟု စကားခမပမပန်ေိုကာ နားလည်

ခကကာင်းမပသမေင်း

• ခမဖေိုသူ အဓိကခမပာခသာအေျက်ြျားကို အကျဉ်းေျုပ်မပမေင်း

တစဦ်းေျငး် ခြးမြန်းြှုြျား သို့ြဟုတ ် FGDs မပုလုပရ်ာတွင ် သင့်စိတ်ထဲတွင ် မဖစ်

ခပါ်လာသည့် အတိုငး် သဘာဝကျကျ တုံ့မပနခ်မပာေိုခသာ စကားစုြျားကိုသာ 

အသုးံမပုသင့ပ်ါသည။် ထိုအကကံမပု ခဖာမ်ပထားခသာ စကား အသုးံအနှုန်းြျား 

သို့ြဟုတ ်၎ငး်တို့ကို ဘာသာမပနေ်ိုထားေျကြ်ျား အတိုငး် အသုးံမပုရနြ်လိုအပဘ်ဲ 

ကိုယပ်ိုင ်စကား အသုးံအနှုန်းြျားမဖင့ ်သင့်ခတာသ်လို ခမပာေိုသင့ပ်ါသည။်

အု�ယူ်၍ သင်း်သည်် ဂန့််များပြီးင်းမုျား်ဖြ�စာ်ကြောန့်သည်််ပ်ံကုြောပ််ကြောပ်ါ�်ကြောန့်လိုှင်း် သု်ုများဟုုတ် လိုပု််ရာာိ�များအုုရာများ်�များ�ာ�လိုနွ့််�

ကြောန့်လိုှင်း် (ဥပ်များာ - ကြောဖြ�ကြောထုာ�်�ုလုိုပု််�ါကြောန့်ဖြ�င်း်� သု်ုများဟုုတ် ကြောဘဲာပ်င်း်�ုငု်း်�စာာ�ကြောန့်ဖြ�င်း်�)၊ စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာ

သည်််အု�ါ အုန့်ည််�အု��ဉ်း်�သာ သု်ုများဟုုတ် လိုုုတာထု�်ပ်ု၍ု များ��်လိုံ�ု��င်း်�ဆိုံ�ု�ည်််ကြောန့်လိုှင်း်၊ သု်ုများဟုုတ် 

၎င်း်�တု်ုကြောဖြပ်ာကြောသာစာ�ာ��ု ုလိုံု�� တံု်ဖြပ်န့််များုများရာိလုိုှင်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သင်း်န့််�များကြောထုာင်း်ဘဲ�ကြောန့်သည််

ဟု ုထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆိုသာွ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ သင်း်သည်် စာ�ာ�ကြောဖြပ်ာကြောန့်သး�ုု အုကြောလို�များထုာ�ဘဲ� များတိ်စာု

လိုုု�်ကြောရာ�များတိ်ရာန့််သာ အုာရှုံစုာုု�်ကြောန့်ပ်ါ� ၎င်း်�တုု်အုတွ�် စာတု်များသ�်များသာ ဖြ�စာ်ကြောစာနိုုငု်း်ပ်ါသည််။
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တွစ််ဦးးခုးင််းဝေမူးမြမူန််းမူမုူး်းနှှင််် ဦးးတွည််အပုို်စ်ု��ွ�ဝေဆွဲွးဝေနှးွမူမုူး်း မူတှွ်တွမူ်းတွင််မြခုင််း

အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံု�သပ််ရာာတငွ်း် ပ်ုု၍လိုွယူ်�းကြောစာရာန့်် ကြောတ�ွဆိုံကုြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�နိုိင်း်် ဦး�တည််အုပု််စာု

��ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွများမုျား�ာ��ုု အုသံ�များ်�ထုာ�ရာန့်် အုကြံ�ံဖြပ်ုလိုုပု်ါသည််။ ထုုုသု်ုဖြပ်ုလိုပု််နိုုုင်း်ရာန့်် အုသံ�များ်�ယူးများမုျား�ာ��ု ု

အုလိုံအုုကြောလိုာ�် သုုကြောလိုာိင်း် သမုျား်�ဆိုည််�ထုာ�နိုုုင်း်များည််် အုသံ�များ်�စာ�် သု်ုများဟုုတ် စာများတ်�ုန့််�တစာ်လိုံ�ု 

လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များ ု သု်ုများဟုုတ် ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�်ကြောဆို�ွကြောနို�ွများ ု ဖြပ်ုလိုပု််ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် 

တစာ်ပြီးပ်ုု င်း်န့်�် �များ်�ယူးထုာ�ကြောသာအုသံ�ု ု �နွ့််ပ်�းတာ သု်ုများဟုုတ် mega.io သု်ုများဟုုတ် syn.com ��သ်ုု် 

လိုံခုြုံ�ံုစာတု်��ရာကြောသာ အုနွ့််လိုုုင်း်��ုငု်း်တ�ွထု�တွင်း် ���်��င်း်�ကြော�ာ်ပ်း�း�ယူး သမုျား်�ဆိုည််�ထုာ�သင်း််ပ်ါသည််။ 

အု�� ုု �ကြောသာ သကုြောတသးများ�ာ�သည်် အုသံ�များ်�စာ�်တစာ်��ုု �� ုု �ယူငွ်း်�များမုျား�ာ� ဖြ�စာ်��က်ြောသာ် အု���်အုလို�်များ�ာ� 

များကြောပ်�ာ�်ပ်��်သာွ�ကြောစာရာန့်် တစာ်��နု့််တည််�များာိပ်င်း် စာ�်နိုစိာ်လိုံ�ုဖြ�င်း်် အုသံ�များ်�ယူးကြောလိုရ်ာို��ပ်ါသည််။

ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�အုာ� ကြောသ��ာအုသုကြောပ်�အုကြော��ာင်း်���ာ�၍ �ွင်း််ဖြပ်ု���်ရာရုိာ များိသာ အုသံ�များ်�ယူးရာပ်ါများည်် 

(အု�န့််� ၁၁။ သုကြောတသန့်��င်း််�တ်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ကြောဖြ�များ�ာ� �ုု ��ည်််ပ်ါ)။

မူတှွ်စ်ဝုေ�းသ်းမြခုင််း

ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�နိုိင်း်် ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�် ကြောဆို�ွကြောနို�ွများမုျား�ာ��ုု အုသံ�များ်�ထုာ�ရာန့်် အုကြံ�ံဖြပ်ုထုာ�

ကြောသာ်လိုည််� ကြောများ�ဖြများန့််�များ ု သု်ုများဟုုတ် ကြောဆို�ွကြောနို�ွများဖုြပ်ုလိုပု််စာဉ်း်အုတွင်း်� ကြောဖြ�ဆိုုသုး၏ �ုုယူ်ဟုန့််အုများးအုရာာ 

များ��်နိုိ် ရာပု််�� သု်ုများဟုုတ် ကြောန့််�်ဆို�်တ�ွ ကြောများ�ဖြများန့််�ရာန့်် လိုုုအုပ််ကြောသာ�စုာစရာပ််များ�ာ���သ်ု်ု စာတု်�င်း်စာာ��ယွူ်

https://mega.io
http://syn.com
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ကြော�ာင််း�ကြောသာ သုုမ်ျားဟုတ်ု သ�်ဆိုုုင််းများရုာိုကြောသာ အုကြော��ာင််း�အုရာာများ�ာ��ုုလိုည််� များတ်ိစာကုြောရာ�များတ်ိထုာ�ရာပ်ါများည််။ 

ထုု်ုအုဖြပ်င်း် များတိ်စာုကြောရာ� များတိ်ထုာ�ဖြ�င်း်�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� ကြောဖြပ်ာဖြပ်ကြောန့်သည််် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ုအုာရှုံစုာုု�် 

န့််�ကြောထုာင်း်ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အု�းဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� သု်ုများဟုုတ် ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�်

ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွများ�ာ�ဖြပ်ုလိုပု််ကြောန့်စာဉ်း် လို�်ပ််ကြောတာဖ်ြ�င်း်် စာာလိုုု�်ရှုု�ု်ကြောန့်ဖြ�င်း်�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� အုတွ�် အုာရှုံု

ကြောထုဖွြပ်ာ�ကြောစာနိုုုင်း်သဖြ�င်း်် လို�်ဖြ�င်း််သာ များတိ်စာု��ကြောရာ�သင်း််ပ်ါသည််။ 

အုသံ�ု�င်း်ကြောသာများတိ်စာမုျား�ာ�များာိ လိုုုရာင််း�တုုရာငိ်း်�နိုငိ်း်် အုစားအုစာဉ်း်တ�� (အုကြော��ာင်း်�အုရာာအုလိုုု�်) ဖြ�စာ်၍ ရာရာို

ကြောသာ သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ�များ ိ အုကြောရာ�ကြို�း�ဆိုံု�ဖြ�စာ်ကြောသာ အု���်များ�ာ�သာများ� သတင်း်�အု���် 

အုလို�်ရာင်း်�ဖြများစာ် (ဥပ်များာ - ၂၀၂၂ �နုိုိစာ်၊ ဇိုန့််န့်�ါရားလို ၂၂ ရာ�်ကြောန့််၊ ည်ကြောန့် ၄ န့််ရား ၃၀ များနု့်စာ်၊ ဦး�ကြောအုာင်း်ဖြများတ်

နိုိင်း််ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�ဖြ�င်း်�) �ုုလိုည််� ထုည်််သငွ်း်��ာ �ုုယူ်ပ်ုုင်း်စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ�ဖြ�င်း်် ကြောရာ�သာ�ကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။

�ုုယူ်ပ်ုုင်း်စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ�ဖြ�င်း်် များတိ်စာုကြောရာ�ဖြ�င်း်�သည်် ထုုုအု���်အုလို�်�ု ုအုဓိ�ုထုာ�ကြောလိုလ်ိုာရာန့််နိုိင်း်် ပ်ုု၍

န့််�လိုည််ကြောစာရာန့်် ကြောထုာ�်�းကြောပ်�နိုုငု်း်ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ သင်း်သည်် ကြောဖြ�ဆိုုုသး ကြောဖြပ်ာ��ာ����် အုတုုင်း်� 

အုတုအု����ကြောရာ�ထုာ�ပ်ါ� များ��်ကြောတာင်း်အု�ငွ်း််အုပ်တု်ဖြ�င်း်် ကြောသ��ာများတိ်သာ�ထုာ�ရာပ်ါများည််။

ကြောများ�ဖြများန့််�များု သုု်များဟုုတ် ကြောဆိုွ�ကြောနိုွ�ပ်ွ� ဖြပ်ုလုိုပ််ပြီးပ်း�သည်််ကြောန့််�် ထုုုအုကြောတွ�အုကြံ�ံုသည်် သင်း်၏စာုတ်ထု�ပ်းပ်း 

ကြောနို�ွကြောနို�ွဖြ�စ်ာကြောန့်စာဉ််း ၎င််း�နိုင််ိ်းပ်တ်သ�်ကြောသာ ထုင််းဖြများင််း���်များ�ာ�၊ အု���တ်များမုျား�ာ�၊ စာတ်ု�း�အုကြံ�ံဉာာဏ်ီများ�ာ�၊ 

ကြောများ��န်ွ့်�များ�ာ�၊ သကြောဘဲာထုာ� အုယူးအုဆိုများ�ာ�နိုငိ်း် ်အုကြောတ�ွစာတ်ု�း�များ�ာ��ုု ���်��င််း� ကြောရာ���များတ်ိသာ�ထုာ�ပ်ါ။ 

ထုုုသု်ုဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� ကြောဆို�ွကြောနို�ွကြောဖြပ်ာဆိုုထုုာ�သည််် အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ကြောရာာ���ယူ်

ကြော�ာ်ထုတု်၍ စာတု်�း�အုကြံ�ံဉာာဏီ်များ�ာ��ုု ဆို�်စာပ်် စာဉ်း်�စာာ�ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အု�းဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

စ်စ််တွမူ်းဝေမူးခုနွ််းလိှ် မူး်းအတွွ�်

လိုုအပို်သည်််အ�်မူး်းမြပိုင််ဆွဲင််မြခုင််း

အုနွ့််လိုုုင်း်�များတိဆိုင်း်် သု်ုများဟုုတ် စာာရာာ�်ထု�တွင်း် ကြောဖြ�ဆိုုရုာသည််် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ�တငွ်း် များတု်ဆို�်

သည်််အုပ်ုုင်း်�နိုငိ်း်် ကြောရာ�သာ�ထုာ�ကြောသာ လိုများ်�ညွှှန့််���်များ�ာ��ု ုန့််�လိုည််ရာလိုယွူ်�းကြောအုာင်း် ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ရာပ်ါ

များည််။ တစာ်�ါတစာ်ရာံ ကြောဖြ�ဆိုုသုး အုကြောယူာ�်စားတုုင်း်�နိုငိ်း်် များ��်နိုိ် ��င်း်�ဆိုုုင်း်ကြောဖြပ်ာဆိုုဆုို�်ဆိုံ၍ ယူံ�ု�ည််များု

တည််ကြောဆိုာ�်�ငွ်း်် များရာရာိနုိုုုင်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� �တ်ရှုနုိုုုင်း်များည််် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်�

သတင်း်�လိုာှ နိုိင်း်် သကြောဘဲာတးည်း���်ပ်ံစုာံတု်ုသည်် အုဓိ�ု��ပ်ါသည်် - ၎င်း်�တု်ုသည်် ရာငိ်း်�လိုင်း်�တ�ု�၍ 

စာည််�စာန့်စာ်��ရာပ်ါများည််။ အု�န့််� ၁၁။ သကုြောတသန့်��င်း််�တ်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� တငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုု

သးအုတွ�် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်�သတင်း်�လိုာှ နိုိင်း်် သကြောဘဲာတး�ွင်း််ဖြပ်ု���်ပ်ံစုာံ န့်များးန့််များ�ာ��ုု 

ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ပ်ါသည််။
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အု�ယူ်၍ သင်း်သည်် စာာရာာ�်ကြောပ််တွင်း်ကြောဖြ�ဆိုုုရာများည််် စာစာ်တများ်�ကြောများ��ွန့််�လိုှာများ�ာ� အုသံု�ဖြပ်ုများည််ဆိုုုလိုှင်း် 

၎င်း်�တုု်�ုုကြို�ုု တင်း်၍ ပ်ံနုိုိုပ််ထုုတ်ထုာ�ရာများည်် ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� စာည််�စာန့်စာ်��န့်စာာွ ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ကြောရာ�သာ�၍ လိုံခုြုံ�ံုစာာွထုာ�

ရာိုရာပ်ါများည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုတ�ွ် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်�သတင်း်�လိုာှ နိုိင်း်် သကြောဘဲာတးည်း���်

ပုံ်စံာများ�ာ��ုု သင််းလိုုုအုပ််သည််ထု�်ပုု်၍ များတူုးများ�ာ�များ�ာ� �း�ထုာ�ရာန့်် များကြောများပ််ါနိုင််ိ်း။ ဆို�်လို�်ပြီးပ်း� ထုုုစာစာ်တများ်�

ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ��ုု ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�ထုံကြောရာာ�်ရာိကုြောအုာင်း် ဖြ�န့်််ကြော�များည်််အုစားအုစာဉ်း်�ုုလိုည််� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�ရာန့်် 

လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််များည််် ကြောန့်ရာာကြော�သများ�ာ�သုု် သင်း်�ုုယူ်တုုင်း်သာွ�ကြောရာာ�်များလိုာ�၊ 

အုမုျား်တုုင်း်ရာာကြောရာာ�် စာာပ်ု်ုကြောပ်�သည်််�န့််ကြောဆိုာင်း်များ ု အုသံု�ဖြပ်ုများလိုာ�၊ သု်ုများဟုုတ် ယူံ�ု�ည််ရာသည််် များတု်ကြောဆိုွ

သးင်းယူ်��င်း်�များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်များ�ာ�၏ အုဆို�်အုသယွူ်များ�ာ��ု ု အုသံ�ုဖြပ်ုများလိုာ�။ 

အုလိုာ�တးပ်င်း် ကြော�ာ�်ယူးပြီးပ်း�သည််် စာစာ်တများ်�များ�ာ��ု ုများည််သု်ု ဖြပ်န့််လိုည််စာစုာည််�များည််န့်ည််�။

အခုးနု််စ်မီူံခုန်�်ခုွ�မြခုင််း

ကြောန့််�်ထုပ်် ထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�ရာများည်််အု���်များာိ အု�ယူ်၍ သင်း်သည်် စာာရာာ�်ကြောပ််တငွ်း်ကြောဖြ�ဆိုုရုာများည််် 

စာစာ်တများ်� ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ� အုသံု�ဖြပ်ုပ်ါ� အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးပြီးပ်း�ကြောန့််�် ရာရာိလုိုာသည််် 

အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုMicrosoft Excel သု်ုများဟုုတ် အုဖြ�ာ�ပ်ရှုုဂုရာများ်တစာ်�ထုု�တငွ်း် ထုည်််သငွ်း်�ရာန့်် အု��နု့််

လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ အုနွ့််လိုုုင်း်� စာစာ်တများ်� ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ� အုသံ�ုဖြပ်ုပ်ါ� ပ်ုု၍လိုယွူ်�းလို�င်း်ဖြများန့််စာာွ

ပြီးပ်း�ကြောအုာင်း် လိုပု််ကြောဆိုာင်း်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၀.၁

လို�်ကြောတ�ွပ်ါ�င်း်ပ်း�ကြောပ်ါင်း်�လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ကြောသာသကုြောတသန့် (Participatory Action Research) ဖြပ်ုလိုပု််

ရာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�တစာ်�ဖုြ�စာ်သည််် တစာ်ပ်ုုင်း်�စာန့်စာ်��ကြောသာ လိုးကြောတ�ွကြောများ�ဖြများန့််�ဖြ�င်း်� (Semi-

structured interview) အုကြော��ာင်း်� ရာငိ်း်�လိုင်း်� တင်း်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ YouTube ဗျူးး�းယူုု Eelderink, M. 

(2016, February 13). Semi-structured interviewing as a Participatory Action Research 

method (https://youtu.be/cGQz8hZQ8fU) �ုု ��ည်််ပြီးပ်း� ကြောအုာ�်ပ်ါ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြောဖြ�ဆိုုပု်ါ - 

1။	 ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူသည် ခြးမြန်းြည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ြည်သို့အစမပုခောင်ရွက်သနည်း။ 

2။	 ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူသည် ခြးမြန်းရာတွင်အသံဖြ်းယူထားနိုင်ရန် ေွင့်မပုေျက်ကို ြည်သို့ရယူ

သနည်း။

3။	 ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူသည် ြှတ်စုြျား ခရးသားပါသလား။ သူြ ြှတ်စုခရးသားမေင်းသည် 

ခမဖေိုသူကို အာရုံ ခထွမပားခစပါသလား။ 

4။	 ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူက ြည်သည့် ထိခရာက်စွာနားခထာင်မေင်းေိုင်ရာ နည်းလြ်းြျားကို 

အသုံးမပုသနည်း။

https://youtu.be/cGQz8hZQ8fU
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၀.၂

၁။ သင်း်၏ရာပ််ရာာာလိုးများုအုသုု�်အု�န့််�တွင်း် သာများန့််ရာပ််သးရာာာသာ�တစာ်ဦး�အုဖြ�စာ် သင်း််�ုုယူ်သင်း်စာတု်�း�ပ်ံု

ကြော�ာ်��ည်််ပ်ါ။ သကုြောတသးတစာ်ဦး�� သင်း်၏ရာပ််ရာာာလိုးများအုုသုု�်အု�န့််�ဓိကြောလိုထ်ုံ�ုစာံများ�ာ�နိုငိ်း်် သထုုာ�သင်း််

သည််် အု��ဆိုတ်ကြောသာ�စုာစရာပ််များ�ာ� အုကြော��ာင်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�ရာန့်် သးင်းယူ်��င်း်�များတိဆိုင်း်် သင်း််�ုု ဆို�်သယွူ်

လိုာပ်ါသည််။ ထုုသုကုြောတသး�ုု သင်း်ဘဲာဖြပ်န့််ကြောဖြပ်ာများည််န့်ည််�။ 

၂။ ဖြ�စာ်ရာပ််ကြောလိုလ်ိုာများု

အုစာစလိုာများ်ဘဲာသာ�င်း်များဟုတု်ကြောသာ လိုးင်းယူ်အုများ� ုု �သာ� သကုြောတသးတစာ်ဦး�သည်် ၎င်း်�၏ လိုးများုအုသုု�်အု�န့််�

တငွ်း် အုစာစလိုာများ် ဘဲာသာ�င်း် �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ� �ာ�ယွူ်ကြောဆို�ထုုု�နိုိံများအုုကြောဖြ�အုကြောန့်နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ 

ကြောပ်ါင်း်�စာပ််န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� ပ်ါ�င်း်ကြောသာ သကုြောတသန့်တစာ်� ု ဖြပ်ုလိုပု််ကြောန့်ပ်ါသည််။ သးရာာိကြော�ကွြောတ�ွရာိုလိုုုသည်််

အု���်များ�ာ�များာိ ၁) အုစာစလိုာများ်ဘဲာသာ�င်း် �ကြောလို� သးင်းယူ်များ�ာ�၏ �ကြောလို�ဘဲ�တငွ်း် ပ်ံမုျားနိ့််�ာ�ယွူ်ကြောဆို� 

ထုုု�နိုိံတုု�်ကြော�ွ�များ ု ရာာ�ုုင်း်နိုုန့််� များည််များှရာိသုန့်ည််�။ ၂) လိုးများ ု အုသုု�်အု�န့််�အုတငွ်း်� ဗျူး�ုဓဘဲာသာ�င်း် 

�ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�နိုငိ်း်် နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်လိုှင်း် ပ်�များ်�များှအုာ�ဖြ�င်း်် အုစာစလိုာများ်ဘဲာသာ�င်း ်�ကြောလို�သးင်းယူ် အုန့်ည််�စာ ု

သု်ုများဟုုတ် အုများ�ာ�စာသုည်် �ာ�ယွူ်ကြောဆို� ထုုု�နိုိံများမုျား�ာ� လို�်�ံရာရာိပု်ါသလိုာ�။ ၃) များည််သည််် အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်�

များ�ာ�ကြော��ာင်း်် အုစာစလိုာများ်ဘဲာသာ�င်း် များဘုဲဖြ�စာ်သးများ�ာ�သည်် ၎င်း်�တု်ု၏ �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ��ု ု �ာ�ယွူ် 

ကြောဆို�ထုုု�နိုိံရာန့်် ကြောရာာ���ယူ်ရာဖြ�င်း်� သုု်များဟုတု် များကြောရာာ���ယူ်ရာဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်သန့်ည််�။

တတုယူကြောဖြများာ�်ကြောများ��နွ့််�အုတွ�် အုကြောဖြ�ရာာိကြော�နွိုုုင်း်ရာန့်် သကုြောတသးသည်် အုစာစလိုာများ်ဘဲာသာ�င်း်များဘုဲဖြ�စာ်

သးများ�ာ�နိုငိ်း်် အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ� ဖြပ်ုလိုပု််လိုုုပ်ါသည််။ သကုြောတသန့်န့်များးန့််ကြောရာာ���ယူ်ရာာတငွ်း် 

သကုြောတသးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် အု�� ုု �ကြောသာ ယူဉ်း်ကြော���များဆုိုုုင်း်ရာာ �ာွဖြ�ာ����်များ�ာ��ု ုကြောတ�ွရာို��်ပ်ါသည်် -

• အေျ ို့ခသာ အစစလာြ်ဘာသာဝင် အြျ ိုးသြီးြျားသည် ြရင်းနှီးခသာသူစိြ်းအြျ ိုးသားတစ်

ဦးနှင့် စကားြခမပာ ေိုကကပါ။

• ခြးမြန်းြှုြျားတွင် ပါဝင်လိုခသာ အြျ ိုးသားအြျားစုသည် ြိသားစုကိုယ်စားမပု၍ စကား 

ခမပာလိုကကသည်။

• ထိုခဒသတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် အစစလာြ်ဘာသာဝင်ြျားကကား တင်းြာြှုြျားခကကာင့်  

သုခတသနမပုရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် လူဦးခရတွင် ပါဝင်သူအေျ ို ့က သုခတသီအခပါ် 

ယုံကကည်ြှုြရှိကကပါ။ 

သင်း်၏ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို���်အုရာ သကုြောတသးသည်် များည််သု်ု လိုပု််ကြောဆိုာင်း်နိုုငု်း်သန့်ည််�။ သး�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် များည််သည်််

ကြောရာာ���ယူ်စာရာာများ�ာ� ရာိသုန့်ည််�။
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သင််၏စ်မီူံ�နု််း

သင််း၏အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးရာန့််အုတ�်ွ လိုပ်ု်င်းန့််�အုစားအုစာဉ််းတစ်ာရာပ််��များတ်ိကြောရာ�ဆိုွ�ပ်ါ။ 

သင်း်အုသံု�ဖြပ်ုများည်််အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ� အုလိုု�ု် များည််သည််တုု်�ုုကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာများည််န့်ည််�။

ကြောအုာ�်ပ်ါဇိုယူာ���ွ်�ု ုန့်များးန့််ပ်ံုစာံအုဖြ�စာ်အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။

လိပုို်င်န််း 
အစ်အီစ်ဉ််မူး်း

လိပုို်င်န််း 
ဝေဆွဲ်င််��ွ်သူ

လိပုို်င်န််း 
ဝေဆွဲ်င််��ွ်ခုးနု််

�ှုပြီးပိုးီသ်း အ�င််း
 အမြမူစ််မူး်း

လိုုအပို်သည််် 
အ�င််းအမြမူစ််

မူး်း
ခုးတုွ်ဆွဲ�်မူု

များည််သည််�ု ု
ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာန့်် 
လိုုုအုပ််သန့်ည််�။

များည််သး� 
ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာ 
များည််န့်ည််�။

ဤလိုပု််င်းန့််� 
အုဆိုင်း်် များည််
သည််် အု��နု့််
တငွ်း် ပြီးပ်း�ဆိုံု�ရာ
များည််န့်ည််�။ 

များည််သည််် 
အုရာင်း်�အုဖြများစာ်
များ�ာ� ရာိထုုာ�ပြီးပ်း�

သန့်ည််�။

များည််သည််် 
အုရာင်း်�အုဖြများစာ်
များ�ာ� လိုုအုုပ််

သန့်ည််�။

ဤ�စုာစနိုိင်း်် 
ပ်တ်သ�်၍ 

များည််သး��ုု ဆို�်
သယွူ်ရာန့််/ 

အုကြော��ာင်း်���ာ�
ရာန့်် လိုုုအုပ််
သန့်ည််�။

၁

၂

၃

၄

၅

၆

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Dawson, C. (2002). Practical research methods: A user-friendly guide to mastering research 

techniques and projects. How To Books. https://b-ok.africa/book/449067/0eae06

https://b-ok.africa/book/449067/0eae06
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၁၁  သုံး�တေတိသုံးန်ကာ�င််ဝတ်ိမာ�ာ�နှှင်် 
အနှတရာာယ််ပြု�စ်နိှ�င်တေပြုခွမာ�ာ�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ - 

• အသိခပးေွင့်မပုေျက်ရယူမေင်းနှင့် ခမဖေိုသူြျား၏ အေွင့်အခရးကို နားလည်

သိြှတ်၍ ရှင်းမပနိုင်ြည်။

• သင်၏သုခတသနစီြံကိန်းအတွက် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျား ေန်းစစ်အကဲ 

မဖတ်မေင်း မပုလုပ်နိုင်ြည်။

• သင်၏ ဒစ်င်္ျစ်တယ်လုံပေုံခရးတိုးတက်ခကာင်းြွန်လာခစရန် မပင်ေင် ခောင် 

ရွက်နိုင်ြည်။

• ကျင့်ေတ်။ ခလျာ်ကန်ခသာ သို့ြဟုတ် ြခလျာ်ကန်ခသာ အမပုအြူြျားေိုင်ရာ 

ထင်မြင်ယူေေျက်ြျားကျင့်ဝတ်နှင့်ညီမေင်း။ ကျင့်ဝတ်အရ ခကာင်းြွန်မေင်း၊ 

သင့်ခလျာ်မေင်း၊ ြှန်ကန်မေင်း

• အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဒဖြ။ အန္တရာယ်ရှိခသာ သို့ြဟုတ် ေိုးဝါးခသာ အရာတစ်ေုေု 

မဖစ်ခပါ်နိုင်မေင်း 

• ဘာသာဒရး၊ ယဉ်ဒကျးမှုအရ တားဖမစ်ေားဒသာအရာ။ ြသင့်ခလျာ်ခသာ 

သို့ြဟုတ် ရှက်ဖွယ်ရာ ကိစစအမဖစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတ်ြှတ်ထားခသာ 

ခကကာင့် ြခမပာအပ် ခရှာင်ကကဉ်ရသည့်အရာ

• အမည်မသိ။ အြည်ြသိရမေင်း သို့ြဟုတ် အြည်ြခဖာ်လိုမေင်း

• အတွင်းဒရး။ လျှ ို ့ဝှက်ထားရန်ကိစစ

• ဒေြန်အကဲဖြတ်ြျက်။ တစ်စုံတစ်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ (အပျက်သခဘာခောင်

ခသာ) ထင်မြင်ေျက်ြျား ခပးမေင်း

• အသိဒေးဖြင်း။ ဗဟုသုတနှင့် သိမြင်နားလည်ြှုရှိမေင်း

• သဒဘာတူညီြျက်။ တစ်စုံတစ်ေုမပုလုပ်ရန် သခဘာတူညီမေင်း - ေွင့်မပုေျက်/

သခဘာတူညီေျက်

• အသိဒေးသဒဘာတူညီြျက်။ သခဘာတူေွင့်မပုသည့် အခကကာင်းအရာနှင့်

ပတ်သက်၍ အမပည့်အဝ နားလည်သိရှိထားမေင်း
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သကုြောတသးတုုင်း်�သည်် ကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် ရှုုုကြောသကြောလို�စာာ�များရုာို၍ များနိ့််�န့််ကြောဖြ�ာင်း််များတ်စာာွ ဖြပ်ုများး

ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာပ်ါများည််။ ယူဉ်း်ကြော���မုျားအုလိုုု�် လိုုု�်န့််ရာများည််် ��င်း််�တ်များ�ာ�အုများ� ုု �များ� ုု �ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�သာွ�

ကြောသာ်လိုည််� ကြောအုာ�်ပ်ါအု���်များ�ာ��ုမုျားး များပ်��်များ��ွ်ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာပ်ါများည််။

1။	 သင်၏သုခတသနစီြံကိန်းသည် တန်ဖိုးရှိ၍ ထိေိုက်ြှုြမဖစ်ခစရပါ။ အကယ်၍ အန္တရာယ်မဖစ်

နိုင်ခမေြျားရှိခနပါက အကျ ိုးခကျးဇူးြျား (သုခတသနြှ အခထာက်အကူမပုြှု) သည် 

အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျား (သုခတသနတွင် ပါဝင်ခမဖေိုသူြျားကို ထိေိုက်နိုင်ြှု) ထက် ပိုြျား

ခနရပါြည်။ 

2။	 လူ့အေွင့်အခရးကို အခလးထား၍ အားလုံးကိုတန်းတူညီြျှ ခလးစားသြှုမဖင့် ေက်ေံရပါ

ြည်။ ထိုထဲတွင် ၎င်းတို့၏ ပုင်္္ဂိုလ်ခရးေိုင်ရာလွတ်လပ်ေွင့်လည်း ပါဝင်သည်။ 

3။	 သင်၏သုခတသနမပုလုပ်ရမေင်း ရည်ရွယ်ေျက်ြျားြှာ အြှန်အတိုင်းမဖစ်၍ နားလည်လွယ်ပပီး

ခမဖေိုသူြျားထံြှ အသိခပး သခဘာတူညီေျက် (informed consent) ရယူရပါြည် 

(ခအာက်တွင်ကကည့်ပါ)။  

4။	 သင်၏ သုခတသနနည်းလြ်းြျားနှင့် ရလဒ်ြျားကို ြှန်ကန်စွာ အစီရင်ေံတင်မပရြည်  

(သုခတသန လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ခတွ့ရှိေျက်ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ြှားယွင်းစွာတင်မပမေင်း 

သို့ြဟုတ် လိြ်ခမပာမေင်း ြမပုလုပ်ရပါ)၊ ထို့မပင် သင်အသုံးမပုထားခသာ အရင်းအမြစ် 

အခထာက်အထားြျားကိုလည်း ထည့်သွင်းခဖာ်မပရြည် (ေိုးယူကူးေျမေင်း ြမပုလုပ်ရပါ)။ 

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခုမူး်းဆွဲန််းစ်စ််အ��မြ�တွ်မြခုင််း

အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်အု��ဖြ�တ်ရာာတငွ်း် သင်း်၏သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�များ ိ ထု�ွ်ကြောပ််လိုာ

ကြောသာ ရာလို�်အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၊ စားများံ�နု့််�၊ သု်ုများဟုုတ် သင်း်�ုုယူ်တုုင်း် (သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််သး) 

အုတ�ွ် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ ထု�ုုု�်န့်စာ်န့််များုများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် အုနိုတရာာယူ်များ�ာ��ု ု စာဉ်း်�စာာ�သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�တုု် 

ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည််။ အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်အု��ဖြ�တ်ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် သင်း်၏အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူး

များအုုစားအုစာဉ်း်သည်် အုရာများ်�အုနိုတရာာယူ်များ�ာ�ကြောန့်ပ်ါ� ထုုုအုနိုတရာာယူ်များ�ာ��ုု ကြောလိုှာ�်�နိုုုင်း်ရာန့်် သု်ုများဟုုတ် 

ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�ရာန့်် ကြောရာာ���ယူ်ဆိုံ�ုဖြ�တ်ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အုပ်ံဖ်ြ�စာ်ကြောစာပ်ါသည််။

အြျ ိုးသား၊ အြျ ိုးသြီးအလိုက ် ကျခရာကန်ိုငခ်သာ အန္တရာယြ်ျားနှင့် အန္တရာယ ်

မဖစန်ိုင်ခမေြျား နည်းနိုငသ်ြျှ နည်းခစရန ် ခောငရ်ွကရ်ြည့် လုပင်န်းြျားကို 

ထည့်သွငး် စဉ်းစားထားပါ။ ဥပြာအားမဖင့ ်ပဋိိပက္ခမဖစပ်ွားရာခဒသတွင ်သုခတသန

မပုလုပြ်ညေ်ိုလျှင ် လူငယအ်ြျ ိုးသား ခမဖေိုသူြျားသည ် အြျ ိုးသြီးြျားထက ်

လကန်က်ကိုင ် အဖွဲ့ြျားတွင ် အတငး်အကျပ ် ခေါ်ယူခစေိုငး်ေရံနိုငခ်မေ ပိုြျားပပီး 

အြျ ိုးသြီးြျားသည ်လိငပ်ိုငး်ေိုငရ်ာ အကကြး်ဖကေ်နံိုငရ်ခမေ ပိုြျားပါသည။်
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အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ�တငွ်း် လိုးများုအုသုု�်အု�န့််�များိ အုပ်��်သကြောဘဲာ ကြောဆိုာင်း်ကြောသာ အုယူးအုဆိုများ�ာ�

ကြော��ာင်း်် အုနိုတရာာယူ် ��ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ကြောဖြ�များ�ာ� (ဥပ်များာ - လိုငု်း်စာတု်�ံယူးများ ု��ွဖြပ်ာ�သးများ�ာ�၏ အု�ငွ်း််အုကြောရာ�နိုငိ်း်် 

သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ သကုြောတသန့်တငွ်း် ပ်ါ�င်း်သည်််အုတ�ွ် ပ်တ်�န့််���င်း် အုသုုင်း်�အု�ုုင်း်�� ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုာ� 

အုရာ�ိ်ရာကြောအုာင်း် ဖြပ်ုလိုပု််နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိဖုြ�င်း်�)၊ ဥပ်ကြော�ကြော��ာင်း်�အုရာ အုနိုတရာာယူ်��ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ကြောဖြ�များ�ာ� (ဥပ်များာ - 

လိုးစာုလိုးကြော��ဖြ�င်း်် ကြောတ�ွဆိုံုကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွ ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် သကုြောတသးများ�ာ�နိုိင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� အု�များ်��ံရာ

နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိဖုြ�င်း်�) နိုိင်း်် ��န့််�များာကြောရာ�နိုငိ်း်် ကြောဘဲ��င်း်�လိုံဖုြ�ုကြောရာ�ဆိုုငု်း်ရာာ အုနိုတရာာယူ် ��ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ကြောဖြ�များ�ာ�  

(ဥပ်များာ - �ုုဗျူးစာ်-၁၉ ကြောရာာဂါ�း�စာ�်�ံရာနိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိဖုြ�င်း်� သု်ုများဟုုတ် ပ်ဋိပု်�ခ ဖြ�စာ်ပ်ာွ�ရာာ န့်ယူ်ကြောဖြများကြော�သတငွ်း် 

တုု�်ပ်ွ�ဖြ�စာ်ကြောပ််နိုုငု်း်ကြောဖြ�ရာိဖုြ�င်း်�) စာသည််တုု် ပ်ါ�င်း်သည််။

အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�အုများ� ုု �များ� ုု ��ုု ထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�၍ လိုးအုများ�ာ�အုာ� သင်း်၏သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�တွင်း် 

ပ်ါ�င်း်ကြောပ်�ရာန့်် များကြောတာင်း်�ဆိုုမုျားး ��ယူ်ဖြပ်န့််် ဖြပ်ည်််စာံု၍အုကြောသ�စာတု်��ကြောသာ အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� 

ဆိုန့််�စာစာ်အု��ဖြ�တ်များ ု ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် အုလိုနွ့််အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။  ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ အုနိုတရာာယူ်များ�ာ��ု ု

စာဉ်း်�စာာ�သံ�ုသပ််ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် ၎င်း်�တု်ု�ုု ကြောလိုှာ�်�ရာန့်် လိုုုအုပ််ကြောသာလိုပု််င်းန့််�အုဆိုင်း််များ�ာ� ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င််း် - ���င်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ �ာ��န့်််ကြော�သရာို ကြော��ာ�်တး�သများာ�များ�ာ�နိုိင််း် ကြောတွ�ဆိုံု၍ 

၎င်း်�တုု်၏ ကြောန့််စာဉ်း်လိုးများဘုဲ�အုကြော��ာင်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�များည််ဆိုုပု်ါ� ထုုုကြော�သတွင်း် တရာာ�များ�င်း်ကြော��ာ�်တး�ကြော�ာ်

များမုျား�ာ�စာာွ ရာိုကြောန့်ကြောသာကြော��ာင်း်် အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ��ု ုကြောစာစ်ာပ််ကြောသ��ာစာာွ ဆိုန့််�စာစာ်အု��ဖြ�တ်ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် 

သင်း်၏ကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆုုိုသးများ�ာ�၏ အုများည််များကြော�ာ်ဘဲ�ထုာ�ရုိာရာန့််နိုိင်း်် အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု

လုံိုခြုံ�ံုစာာွသမ်ုျား�ဆိုည််�ထုာရာန့်် ဂရုှုတစာုု�်လိုပ်ု်ကြောဆိုာင််း�ုုလ်ိုုုအုပ််ကြော��ာင််း� သနု့််�လိုည််သာွ�များည်် ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ 

ကြောန့််�်ဆို�်တ�ွ ၃ တငွ်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်အု��ဖြ�တ်ဖြ�င်း်�ပ်ံစုာံ�ုု 

အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ 

အသဝုေပိုးသဝေဘာ်တွညူ်ခီုး�်�ယ်မူြခုင််း

သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောဖြ�ဆိုုမုျားည်််သးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုလိုံ�ုစာံသုရုာို၍ ပ်ါ�င်း်ရာန့််

သကြောဘဲာတးည်း���် အုဖြပ်ည်််အု�ကြောပ်�ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ဆိုုုလိုုုသည််များာိ ၎င်း်�တု်ုသည်် သကုြောတသန့်

အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ု ကြော�ာင်း်�စာာွ န့််�လိုည််သရုာိ၍ု �အုုာ�ကြောပ်��ုုင်း်�ကြောစာဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း််များဟုတု်ဘဲ� ၎င်း်�တု်ုဆိုနိုဒ

အုကြောလို�ာ�်ပ်ါ�င်း်ရာန့်် သကြောဘဲာတးဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ၎င်း်�သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ အု�ငွ်း််အုကြောရာ�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြော�ာင်း်�စာာွန့််�လိုည််သရုာို၍ သကြောဘဲာတးည်း���် အုဖြပ်ည်််အု�ကြောပ်�နိုုုင်း်ရာန့်် ကြောအုာ�်

ပ်ါတုု်�ုု လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ရာပ်ါများည််။



90 သုတုေ�သုနကျျင့််�ဝ��များျး�နှငှ့်�် အနှတရားယ်�ဖြ�စ်�နှုုင့်�တေဖြေများျး�

သင်း်၏သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�နိုိင်း်် သကုြောတသန့်ရာည််ရာာယူ်���်�ုု နိုတု်ဖြ�င်း််ဖြ�စာ်ကြောစာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုတွ�် 

သကုြောတသန့် စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်�သတင်း်�လိုာှ (ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ) ကြောပ်�၍ဖြ�စာ်ကြောစာ များတု်ဆို�် ရာငိ်း်�ဖြပ်ရာပ်ါ

များည််။ 

• အေျက်အလက်ခကာက်ယူသည့်ပုံစံနှင့် ကကာမြင့်ေျနိ်တို့ကို ရှင်းမပရပါြည်။

• သက်ေိုင်ရာအန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျားနှင့် ထိုအန္တရာယ်ြျား ခလျှာ့ေျရန် ခောင်ရွက်ပပီးသည့် 

လုပ်ငန်းြျားကို ခမပာမပပါ။ 

• သုခတသနအေျက်အလက်ြျားကို အသုံးမပုေွင့်ရှိခသာ သူြျားနှင့် ၎င်းတို့အား အြည်ြခဖာ်

ဘဲထားြည် သို့ြဟုတ် အြည်တပ်ခဖာ်မပြည်ကို ခမပာမပပါ။

• သုခတသနနှင့်ပတ်သက်၍ခြးမြန်းလိုပါက ေက်သွယ် နိုင်သည့် ပုင်္္ဂိုလ်ြျား၏ နာြည်နှင့်

လိပ်စာ အခသးစိတ် ခပးထားပါ။

• ၎င်းတို့ြခမပာလိုခသာ အခကကာင်းအရာြျားကို ခမဖေိုရန် ြလိုအပ်ခကကာင်းနှင့် အေျနိ်ြခရွး 

ရပ်တန့်ထားနိုင်ခကကာင်း ခမပာမပပါ။ ၎င်းသည် သုခတသနတွင် ပါဝင်ခမဖေိုသူ၏ အေွင့်အခရး

တစ်ေု မဖစ်ပါသည်။ 

• ခမဖေိုသူြျားအခနမဖင့် သုခတသနတွင် ပါဝင်လိုမေင်းရှိ၊ြရှိေုံးမဖတ်နိုင်ရန် အေျနိ်အလုံ 

အခလာက်ခပးပါ။

အကယ၍် ခလ့လာြှုတွင ်ထိေိုက်လွယခ်သာသူြျား (ဥပြာ - ကခလးသူငယြ်ျား၊ 

အကကြး်ဖကေ်ံရသူြျား၊ ြသန်စွြး်သူြျား သို့ြဟုတ ်ခရာင်္ါအေ ံရှိသူြျား) ပါဝင်ခန

ပါက ၎ငး်တို့အတွက ်ြလိုလားအပခ်သာ ထိေိုကြ်ှုြျား ြမဖစခ်စရန ်အထူးင်္ရုစိုက်

သည့်အခနမဖင့် ဝါရင့်သုခတသီြျားနှင့် သက်ေိုင်ရာ ကျွြ်းကျင်ပညာရှင်ြျား 

(ဥပြာ - ကခလးသူငယအ်ေွင့်အခရးြျားနှင့် ကာကွယခ်စာင့်ခရှာကခ်ရးေိုငရ်ာ 

ပညာရှငြ်ျား၊ စိတပ်ညာရှငြ်ျား၊ လူြှုဝနထ်ြး်ြျား) ထြံှ လြး်ညွှနြ်ှုရယူပါ။

အုထု�်ပ်ါအု���်များ�ာ� ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် စာတု်ပ်ါ�င်း်စာာ�ကြောသာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုာ� အုသကုြောပ်�၍ 

သကြောဘဲာတးည်း���်ပ်ံစုာံတွင်း် လို�်များတိ်ကြောရာ�ထုု�ုကြောပ်�ရာန့်် ကြောတာင်း်�ဆိုုပု်ါ။ ထုုုပ်ံစုာံတွင်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ 

န့််များည််အုဖြပ်ည်််အုစာံနုိုိင်း်် ထု�ွ်ဆိုုု���်များ�ာ�စာာရာင်း်� (ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ န့်များးန့််�ုု ��ည်််ပ်ါ) ပ်ါ�င်း်ကြောလိုရ်ာို

ပ်ါသည််။ 

အု�� ုု �ကြောသာ�စုာစရာပ််များ�ာ�၌ သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုရာာသည််အု��ဆိုတ်ကြောန့်ပ်ါ� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း််

သကုြောတသန့် စားများံ�နု့််�နိုိင်း်် ဆို�်နိုယှူ်ကြောသာစာာရာာ�်ကြောပ််တငွ်း် ၎င်း်�တု်ုအုများည််�ုု များကြောရာ�သာ�လိုု�ု�ပ်ါ။ ထုုုသု်ု

အုကြောဖြ�အုကြောန့်များ� ုု �တငွ်း် ၎င်း်�တု်ုထုံများ ိ နိုတု်အုာ�ဖြ�င်း်် �ငွ်း််ဖြပ်ု���်ရာယူးနိုုုင်း်ပ်ါသည်် (ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� ပ်ါ�င်း်ရာန့််

သကြောဘဲာတးကြော��ာင်း်��ု ု စာာရာာ�်ကြောပ််တငွ်း် ��ကြောရာ�များည််် အုစာာ� သင်း််�ုု ပ်ါ�စာပ််�ကြောန့်သာ အုလိုယွူ်တ�း

ထုတု်ကြောဖြပ်ာလိုု�ု်များည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််)။ 



91သုတုေ�သုနကျျင့််�ဝ��များျး�နှငှ့်�် အနှတရားယ်�ဖြ�စ်�နှုုင့်�တေဖြေများျး�

ကြောန့််�်ထုပ်် ထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�ရာများည်််အုရာာများာိ တစာ်�ါတစာ်ရာံတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သကြောဘဲာတးည်း

���် အုဖြပ်ည်််အု� များကြောပ်�နိုုငု်း်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် �ကြောလို�င်းယူ်များ�ာ�သည်် သကုြောတသန့်

အုကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် သကြောဘဲာတးည်း���်ပ်ံစုာံတု်ု�ုု ကြော�ာင်း်�စာာွ န့််�များလိုည််ကြောသာ်လိုည််� သကုြောတသန့်တွင်း်ပ်ါ�င်း်

ရာန့််စာတု်�င်း်စာာ�ကြော��ာင်း်� ထုုတ်ကြော�ာ်ဖြပ်သနိုုုင်း်ဆို�ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ၎င်း်�တု်ု များဘုဲများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် အုပု််ထုနု့််�သးများ�ာ�ထုံများိ

လိုည််� သကြောဘဲာတးည်း���် ရာယူးရာပ်ါများည််။

ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုတွ�် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်�သတင်း်�လိုာှ န့်များးန့််�ုု အုသံ�ုဖြပ်ု၍ 

သင်း််�ုုယူ်ပ်ုုင်း် များး��များ်�ကြောရာ�ဆိုွ�ပ်ါ။ သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််� အု�� ုု �အုတွ�် ပ်ုု၍န့်ည််�လိုများ်�တ��ဖြ�စာ်ကြောသာစာာ

လိုာှ လိုုုအုပ််နိုုုင်း်ကြောသာ်လိုည််� များဖြ�စာ်များကြောန့်ပ်ါ�င်း်ရာများည််် သတင်း်�အု���် အုလို�်များ�ာ�များာိ အုတးတးပ်င်း် ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ 

ဝေမြ�ဆွဲုသုအူတွွ�် သဝုေတွသန် စ်ီမူံ�နု််းအဝေ��်င််း သတွင််းလိှ်

သကုြောတသန့်ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်။ ရာ�ုငု်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ် ကြော���လို�်ကြော�သရာိ ုများးလိုတန့််�ကြော��ာင်း်�များ�ာ�တငွ်း် ရှုု�ု်နို�ိ်

ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ု ု��င်း််သံ�ုများု

�ွနို်ပု််တု်ုသည်် ရာ�ုုင်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ စာစာ်ကြောတပွြီးများုု �များိ Teacher for Change ဟု ု ကြော�်ကြောသာ ဆိုရာာ

အုတတ်ပ်ည်ာ သင်း်တန့််�ကြော��ာင်း်� လို�်ကြောထုာ�် �ထု�ုများ�ာ� ဖြ�စာ်��ပ်ါသည််။ �ွနို်ပု််တု်ုသည်် 

ရာ�ုုင်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ် ကြော���လို�်ကြော�သများ�ာ�ရုိာ များးလိုတန့််�ကြော��ာင်း်�များ�ာ�တွင်း် ရှုုု�်နိုိ�် ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်� 

(ထုုု�ဖြ�င်း်�၊ ရှုုု�်ဖြ�င်း်�၊ သု်ုများဟုုတ် အုဖြ�ာ�ရှုပု််ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င််း�) �ုု ��င်း််သံ�ုများနုိုိင်း်် 

ပ်တ်သ�်၍ သကုြောတသန့် စားများံ�နု့််�တစာ်�ု ဖြပ်ုလိုပု််လို��်ရာိပု်ါသည််။ 

ဤသကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာဖြ�င်း်� ရာည််ရာာယူ်���်များာိ ရာ�ုုင်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ ကြော���လို�်ကြော�သရာိ ု များးလိုတန့််�

ကြော��ာင်း်�များ�ာ�တငွ်း် ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ် ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ု ု��င်း််သံ�ုဖြ�င်း်� ရာို၊များရာိ ုနိုိင်း်် ��င်း််သံ�ုကြောန့်ပ်ါ� ဆိုရာာ၊

ဆိုရာာများများ�ာ� အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ထုုုသု်ု ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ရာသည််် အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်��ု ု ကြောလိုလ်ိုာကြောတ�ွရာိုနိုုုင်း်ရာန့်် ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ သကုြောတသန့် ရာလို�်များ�ာ�သည်် ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ� ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်� �စုာစရာပ််�ုု 

�ုုင်း်တယွူ် ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အု�းဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�သည်် များနု့်စာ် ၃၀ များ ိ ၄၅ 

များနု့်စာ် �န့််် ��ာဖြများင်း််များည်် ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ကြောများ��နွ့််� ၁၀ �ု များ ိ၁၅ �ု�န့််် ကြောများ�ဖြများန့််�သာွ�များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။  

ရာ�ုုင်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ် ကြော���လို�်ကြော�သများ ိများးလိုတန့််�ဖြပ် ဆိုရာာ တစာ်ဦး�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဤသကုြောတသန့်တွင်း် သင်း်

ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုကုြောပ်�နိုုုင်း်ပ်ါ� အုထုး�ပ်င်း် ကြော���ဇိုး�တင်း်ရာိအုုပ််ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ သင်း်ပ်ါ�င်း်ရာန့်် 

သကြောဘဲာတးပ်ါ� များည််သည်််ကြောများ��နွ့််�များဆိုုု ကြောဖြ�ဆိုုရုာန့်် ဖြင်းင်း်�ဆိုန့််နိုုုင်း်�ငွ်း်် သု်ုများဟုုတ် အုကြော��ာင်း်�ဖြပ်���်

ကြောပ်�ရာန့််များလိုုဘုဲ� အုင်း်တာဗျူး�း��ု ုအု��နု့််များကြောရာာ� ရာပ််တန့်််နိုုငု်း်�ငွ်း််ရာိုပ်ါသည််။ ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား ိကြောဆို�ွကြောနို�ွ

ကြောဖြပ်ာဆိုု�ု��်များ�ာ��ု ုသကုြောတသန့်အုစားရာင်း်�ံစာာကြောရာ�သာ�ရာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုများည််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� သတင်း်� အု���်

 အုလို�်အုာ�လိုံ�ု�ုု လိုှ ုု ���ိ်ထုာ�ရာိ၍ု လိုံုခြုံ�ံုစာာွ သမုျား်�ဆိုည််�ထုာ�များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဤသကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�ပ်ုမုျားုုသရုာိုလိုုုပ်ါ� များင်း်�လိုင်း်�၊ �နု့််�န့်ံပ်ါတ် ၀၉၇၂၂၆၆XXXX သု်ုများဟုုတ် 

Signal န့်ံပ်ါတ် ၀၉၇၈၈၁၁XXXX သုု် ဆို�်သွယူ်ကြောများ�ဖြများန့််�နိုုငု်း်ပ်ါသည််။



92 သုတုေ�သုနကျျင့််�ဝ��များျး�နှငှ့်�် အနှတရားယ်�ဖြ�စ်�နှုုင့်�တေဖြေများျး�

ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုာ� စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်� ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် သကြောဘဲာတးည်း���်ပ်ံစုာံတငွ်း် ဖြပ်ည်််စာံစုာာွ

ဖြ�ည်််စာ�ွ်၍ လို�်များတိ် ကြောရာ�ထုုု�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါပ်ံစုာံများာိ အုသကုြောပ်�သကြောဘဲာတးည်း���်ပ်ံစုာံ 

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ သု်ုကြောသာ်လိုည််� သင်း်၏ န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�နိုငိ်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� (ဥပ်များာ 

- သင်း်၏�နု့််�န့်ံပ်ါတ်�ုု ပ်ံစုာံလိုာှထု�တငွ်း် ထုည်််သငွ်း်� လိုုုများည်် များဟုတု်ပ်ါ) အုလိုုု�် သင်း််ကြောတာ်များရုာိုကြောအုာင်း် 

စာစုာစာ်တည််�ဖြ�တ်ရာပ်ါများည််။ 

အသဝုေပိုးသဝေဘာ်တွညူ်ခီုး�်ပိုံစု်ံ

သကုြောတသန့်ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်              .................................................

သကုြောတသးအုများည််(များ�ာ�)           ................................................. 

ကြော��ာင်း်�/အု�ွ��အုစာည််�အုများည််   .................................................

အုး�ကြောများ�လို်လိုပု််စာာ                  ..................................................

�နု့််�န့်ံပ်ါတ်                           .................................................. 

ကြောအုာ�်ပ်ါသတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ဂရှုတုစာုု�်�တ်ရှုပု်ါ၊ ထုု်ုကြောန့််�် ဤ

ကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် ပ်ါ�င်း်ရာန့်် သကြောဘဲာတးပ်ါ� ကြောအုာ�်တငွ်း် လို�်များတိ်ကြောရာ�ထုုု�ပ်ါ။

ဟူတုွ်

ပိုါသည််

မူဟူတုွ်

ပိုါ

၁ �ွနို်ပု််သည်် ဤသုကြောတသန့် စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်� သတင်း်�လိုာှ�ုု ဂရှုတုစာုု�်�တ်ရှုပုြီးပ်း�၍ 

သကုြောတသန့် ရာည််ရာာယူ်���်�ုုလိုည််� န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။

၂ �ွနို်ပု််၏ပ်ါ�င်း်များသုည်် ဆိုနိုဒအုကြောလို�ာ�်သာဖြ�စာ်၍ အုကြော��ာင်း်�ဖြပ်���်ကြောပ်�ရာန့််များလိုုဘုဲ� ကြောဖြ�ဆိုုမုျားု

�ုု အု��နု့််များကြောရာာ�ရာပ််တန့်််နိုုုင်း်�ငွ်း််ရာိုကြော��ာင်း်� န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။ 

၃ �ွနု်ိုပ််သည်် ကြောများ�ဖြများန့််�မုျား�ုု များတ်ိတမ်ျား�တင််းထုာ�ရာန့်် (အုသံ�မ်ျား�ယူးဖြ�င််း�ဖြ�င်််းသာ) �ငွ်း်ဖ်ြပ်ုပ်ါသည််။

၄ ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�ရာာတငွ်း် �ွနို်ုပ််ကြောဖြ�ဆိုုကုြောသာအု���်များ�ာ��ု ုစားများံ�နု့််�ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� ကြောရာ�သာ�

ရာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုများည််ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်� န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။

၅ သကုြောတသန့်အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် �ွနို်ုပ််ကြောဖြပ်ာစာ�ာ�များ�ာ��ုု �ုု��ာ�ကြော�ာ်ဖြပ်နိုုငု်း်သည််�ု ုန့််�လိုည်် 

သရုာိုပ်ါသည််။ 

၆ သကုြောတသန့်အုစားရာင်း်�ံစာာ (ပ်ံနုိုိုပ််ထုတု်ကြော�၍ ��ယူ်��ယူ်ဖြပ်န့်််ဖြပ်န့််် ဖြ�န့်််ကြော�များည်််) တငွ်း် �ွနို်ပု််

အုများည််�ု ုအုသံ�ုဖြပ်ုရာန့်် သကြောဘဲာတးပ်ါသည််။ 

၇ �ွနို်ပု််၏ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုလိုံခုြုံ�ံုစာာွထုာ�ရာို၍ သကုြောတသးများ�ာ�သာ ထုုုအု���်အုလို�်များ�ာ�

�ုု အုသံ�ုဖြပ်ု�ငွ်း််ရာိုကြော��ာင်း်� န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။ 

၈ ဤသကုြောတသန့်တငွ်း် ပ်ါ�င်း်ရာန့်် �ွနို်ုပ််သကြောဘဲာတးပ်ါသည််။

အုများည််။ 

လို�်များတိ်။

ရာ�်စာွ�။ 
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ဒီစ််င်္ဂးစ််တွယ််လိံခုြုံခုံုဝေ�း

အု�ယူ်၍ သင်း်၏သကုြောတသန့် အုကြော��ာင်း်�အုရာာသည်် အုထုး�သဖြ�င်း်် နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�အုရာအု��ဆိုတ်ပ်ါ� 

အုဖြ�ာ�သးများ�ာ�� ထုုုသတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုရာယူးနိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ�ကြောန့်ပ်ါသည််။ သင်း်၏အု���်အုလို�်

များ�ာ�၊ ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�၏ ပ်ဂုဂုု လို်ကြောရာ� အု���်အုလို�်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုဖြ�ာ�အု��ဆိုတ်ကြောသာ သတင်း်�အု���် 

အုလို�်များ�ာ��ု ု လိုံခုြုံ�ံုစာာွသမုျား်�ထုာ�နိုုုင်း်ရာန့််အုလိုု်ုင်းိာ ကြောအုာ�်ပ်ါ �စာ်ဂ�စာ်တယူ်လိုံခုြုံ�ံုကြောရာ�ဆိုုငု်း်ရာာ အုကြံ�ံဖြပ်ု

���်များ�ာ��ု ုအုကြောလို�ထုာ� လိုု�ု်န့််ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်သင်း််ပ်ါသည်် - 

• သင်၏စက်ကိရိယာြျားကို လက်ခဗွရာမဖင့် သို့ြဟုတ် ြျက်နှာပုံမဖင့် ဖွင့်ရလွယ်ခအာင် 

ြထားဘဲ ဖွင့်ရေက်ခစြည့် ေိုင်ြာခသာ စကားဝှက်ြျားမဖင့် ကာကွယ်ထားပါ။

• ခမဖေုိသူြျားနှင့်ေက်သွယ်ရာတွင် မဖစ်နုိင်ပါက ေက်သွယ်သူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပဲ ခတွ့မြင်နုိင်ပပီး 

ကကားလူဝင်ခရာက် ဖတ်ရှုနုိင်မေင်းြရိှခအာင် အစအေံုးကုဒ်မဖင့်ခမပာင်းလဲထားခသာ စာပ့ုိ စာ

ယူစနစ် (ဥပြာ - Signal) ကို အသုံးမပုပါ။ ဤနည်းလြ်းအားမဖင့် သင်၏စာြျားကို သင့်စက်

နှင့် လက်ေံသူစက်တွင်သာ မြင်ရြည်မဖစ်ပပီး ကကားစက်တစ်လုံးကခန ရယူအသုံးမပုနိုင်ြည်

ြဟုတ်ပါ။

• ရိုးရိုးဖုန်းခေါ်ေိုြှုြျားနှင့် စာတိုခပးပို့မေင်းြျားမပုလုပ်ရန် လိုအပ်လာပါက သင်ထုတ်ခဖာ်

ခမပာသည့် သတင်းအေျက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထား ခောင်ရွက်ပါ၊ မဖစ်နိုင်ပါက 

သင်နှင့်စကားခမပာခနသူအား “ငါတို့ တစ်ခယာက်နဲ့တစ်ခယာက် ဘယ်လိုသိကကတာလဲ” 
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သို့ြဟုတ် “ငါတို့ဘယ်အေျနိ်က ခနာက်ေုံးခတွ့ေဲ့တာလဲ” ကဲ့သို့ခသာ လုံပေုံခရးေိုင်ရာ

ခြးေွန်းြျား ခြးမြန်းကကည့်မေင်းမဖင့် ြည်သူြှန်း ခသေျာခအာင်အတည်မပုပါ။

• သင်၏အီးခြးလ်အခကာင့်ကုိ (Virtru သ့ုိြဟုတ် အမေားအက်ပ် သ့ုိြဟုတ် လုိင်းေဲွအသံုးမပု၍) 

ကကားမဖတ် ဝင်ခရာက်ကကည့်ရှုနုိင်မေင်းြရိှခအာင် ကုဒ်အမဖစ်ခမပာင်းလဲ၍ ကာကွယ်ပါ သ့ုိြဟုတ် 

Proton Mail အခကာင့် ဖန်တီး၍ အစားထိုးအသုံးမပုပါ။ သင်၏အီးခြးလ်အခကာင့်အသုံးမပု

ပပီးခနာက် အပြဲတြ်းခသေျာမပန်ထွက်ပါ၊ ထို့အမပင် သင်၏ကွန်ပျးတာထဲတွင် စကားဝှက်

ြျား ြြှတ်သိြ်းထားပါနှင့်။ 

• အကယ်၍ သင်၏သုခတသနအခကကာင်းအရာသည် အကဲေတ်ပါက ရှာခဖွစစ်ခေးေံရလျှင် 

ကြီးကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် အေျက်အလက်ြျားကို စက်ထဲတွင်သိြ်းေည်းြထားဘဲ sync.

com သို့ြဟုတ် mega.io ကဲ့သို့ လုံပေုံစိတ်ေျရခသာ အွန်လိုင်းဖိုင်တွဲြျားထဲတွင် သင်၏ခဒ

တာြျားနှင့် အကဲေတ်ခသာ သတင်းအေျက်အလက် ြျားကို ြူပွား၍ သိြ်းေည်းထားပါ။ 

• ေိုက်ဘာလုံပေုံခရးဥပခဒေိုင်ရာ အသိအမြင်ကကယ်ဝခအာင် မပုလုပ်ပါ (ဥပြာ - ပါဝင်ခမဖေို

သူြျားနှင့် လုံပေုံစွာ ဥပခဒနှင့်အညီ ေက်သွယ်နိုင်ြည့်နည်းလြ်းြျားကို သိရှိခအာင် 

ခလ့လာထားပါ)။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၁.၁

ခအာကပ်ါမဖစရ်ပြ်ျားြှတေင့ ် အန္တရာယမ်ဖစန်ိုငခ်မေြျားကို ခသေျာေန်းစစ်

အကဲမဖတ၍် မပငေ်ငြ်ှုြျား ြမပုလုပလ်ျှင ်မဖစခ်ပါ်လာနိုငခ်သာ အကျ ိုးေကြ်ျားကို

သိမြငန်ိုင်ပါသည။်

မြ�စ််�ပို် ၁

သင်း်သည်် များကြော��ွပြီးများုု �ရာို အုလိုပု််အု�ုုင်း်ကြော����ွ်တငွ်း် �ုုဗျူးစာ်-၁၉ ကြောရာာဂါကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ကြောပ််ကြောသာ အု�� ုု �

သ�်ကြောရာာ�်မုျားများ�ာ�နိုငိ်း် ်ပ်တ်သ�်၍ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုကြောန့်ဖြ�င််း� ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ သင််း၏ စားမံျား�န်ု့်�၊ န့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ��ုု 

ကြို�ုု တင်း်စားစာဉ်း်၍ ဦး�တည််အုပု််စာု��ွ� ကြောဆို�ွကြောနို�ွများ ု (FGD) လိုများ်�ညွှနှ့််၊ အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� ဆိုန့််�စာစာ်

အု��ဖြ�တ်ဖြ�င်း်�၊ ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုတွ�် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််� အုကြော��ာင်း်�သတင်း်�လိုာှ နိုိင်း်် အုသကုြောပ်� 

သကြောဘဲာတးည်း���်ပုံ်စံာတုု�်ုု ဖြပ်င််းဆိုင််းထုာ�ပြီးပ်း� သကုြောတသန့် န့်များးန့််�ုုလိုည််� ကြောရာာ���ယ်ူထုာ�ပြီးပ်း� ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ 

ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�်ကြောဆို�ွကြောနို�ွများမုျား�ာ�တငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�စာာွ ပ်ါ�င်း်သည်််အုတ�ွ်ကြော��ာင်း်် သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွ�ုု အုသံ�များ်�ထုာ���င်း်ပ်ါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် ဗျူးများာလိုုု ကြောဖြပ်ာဆိုု�ု�ပြီးပ်း� ၎င်း်�သည််သင်း််

အုတ�ွ် �တုယုူဘဲာသာစာ�ာ� ဖြ�စာ်ကြောန့် ကြောသာကြော��ာင်း်် များတိ်စာုကြောရာ�ရာာတငွ်း် အုတုအု��ကြောရာ�များတိ်ရာန့်် ��်��

နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သင်း်၏ အုသကုြောပ်�သကြောဘဲာတးည်း���်ပ်ံစုာံတွင်း် အုသံ�များ်�ယူး�ငွ်း််ပ်ါ�င်း်၍ ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုာ�လိုံု��

လိုည််� သကြောဘဲာတး�ွင်း််ဖြပ်ု��ပ်ါသည််။

http://sync.com
http://sync.com
https://mega.io


95သုတုေ�သုနကျျင့််�ဝ��များျး�နှငှ့်�် အနှတရားယ်�ဖြ�စ်�နှုုင့်�တေဖြေများျး�

ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�်ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွတစာ်�ုဖြပ်ုလိုပု််စာဉ်း် များနု့်စာ် ၃၀ �န့််် အု��ာတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးတစာ်ဦး�� စာတု်

များတင်း်များ��ဖြ�စာ်လိုာပြီးပ်း� အုသံ�များ်�ယူးများ�ုုု ���်ပ်စာ်လိုုပု်ါသည််။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း််လိုည််� ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုာ� 

အုာရှုံစုာုု�်န့််�ကြောထုာင်း်၍ ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွ�ုုလိုည််� အုဆိုင်း်ကြောဖြပ်ကြောအုာင်း်ပ်ံပ််ုု�ကြောပ်�ကြောန့်ရာကြောသာကြော��ာင်း်် သင်း်၏ 

များတိ်စာမုျား�ာ� လိုံကုြောလိုာ�်ဖြပ်ည်််စာံမုျားုများရာိမုျားာိ စာုု�ရာမုျား်ကြောန့်ပ်ါသည််၊ ထုု်ုဖြပ်င်း် အုကြောသ�စာတု်အု���်အုလို�်များ�ာ�

အုတ�ွ် အုသံ�များ်�ယူးများ�ုုုသာ အုာ�ထုာ�ကြောန့်ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ��များး အုသံ�များ်�ယူးများု

�ုု သမုျား်�ထုာ��ငွ်း််ဖြပ်ုပ်ါသည််။

သင််မူည််သု�ုဝေဆွဲ်င််��ွ်မူည််န်ည််း။

မြ�စ််�ပို် ၂

သင်း်သည်် �ွများ်���င်း်ပ်ည်ာရာငိ်း်များ�ာ�၊ နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�အုင်း်အုာ�စာမုျား�ာ�နိုငိ်း်် အုကြောသ�စာတု်ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�သည်််န့်ည််�

လိုများ်��ု ု အုသံ�ုဖြပ်ု�ာ အုလိုနွ့််အု��ဆိုတ်ကြောသာ နိုုုင်း်င်းံကြောရာ��စုာစရာပ််တစ်ာ��ုုု သကုြောတသန့်ဖြပ်ုကြောန့်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုး တစာ်ကြောယူာ�်��င်း်�စားအုာ� လိုှ ုု ���ိ်ထုာ�ရာိုများနုိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ ကြောဖြပ်ာဖြပ်ရာာတငွ်း် အုဖြ�ာ�ကြောဖြ�

ဆိုုုသး ၁၁ ကြောယူာ�်ရာိပုြီးပ်း� ၎င်း်�တု်ုသည်် သု်ုများဟုုတ် များည််သးများှ အုဖြ�ာ�ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ န့််များည််၊ ရာာထုး� 

သုု်များဟုုတ် အု�ွ��အုစာည််��ုု များသုရာိုထုာ�ကြော��ာင်း်��ုု ရာိင်း်�ဖြပ်ထုာ�ပြီးပ်း� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ သုု်ကြောသာ် အု�ယူ်၍ 

၎င်း်�တုု်သကြောဘဲာတးလိုှင်း် ၎င်း်�တုု်၏ �ွများ်���င်း်မုျားန့်ယူ်ပ်ယူ်�ုု ရာည််ညွှှန့််�ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါများည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င််း် 

“တန့်သောရားတုုင်း်�ကြော�သကြို�း�ရာို ရာပ််ရာာာလိုးထုပု်ုုင်း်သစာ်ကြောတာလိုပု််င်းန့််��ွများ်���င်း်သး” သု်ုများဟုုတ် “များဟုာဗျူး�းဟုာ

ကြောဖြများာ�်လို�်န့်�်�ုငု်း်တုု�်ပ်ွ��င်း် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုရာိသုးတစာ်ဦး�” ဟု ု ကြော�ာ်ဖြပ်များည််ဖြ�စာ်သည််။ ၎င်း်�တု်ု� 

သကြောဘဲာတးသည်််အုတ�ွ် သင်း်၏သကုြောတသန့် အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် �ုု��ာ�ကြော�ာ်ဖြပ်ရာန့််လိုည််� �ငွ်း််ဖြပ်ုကြောပ်�

ပ်ါသည််။

သင်း်၏အုစားရာင်း်�ံစာာ�ု ုပ်ံနုိုိုပ််ထုုတ်ကြော�ပြီးပ်း�ကြောန့််�် ကြောဖြ�ဆိုုသုးတစာ်ဦး�� သင်း််ထုံ�နု့််�ကြော�်ဆိုုုလိုာပြီးပ်း� အုကြောရာ�ပ်ါ

ကြောသာ နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�သများာ� အု�� ုု �အုာ� စာတု်ပ်��်ကြောစာသည််် သကုြောတသန့်အုစားရာင်း်�ံတငွ်း် ၎င်း်�တု်ုပ်ါ�င်း်ကြောန့်များကုြော��ာင်း််

ကြောနိုိ် င်း််ယူ�ိ်တုု�်�ုု�်�ံကြောန့်ရာကြော��ာင်း်� ကြောဖြပ်ာလိုာပ်ါသည််။ သင်း််ဘဲ�်� လိုှ ုု ���ိ်ထုာ�ရာိုများည််ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်� 

�တကုြောပ်�ထုာ�ပြီးပ်း�များ ိ၎င်း်�တု်ု ပ်ါ�င်း်ကြောန့်များ�ုုု အုဖြ�ာ�သးများ�ာ� များည််သု်ုသုရာိုသာွ�ကြော��ာင်း်� ကြောဖြ�ဆိုုသုး�ကြောများ��နွ့််� 

ထုတု်ကြောန့်ပ်ါသည််။

သင််မူည််သု�ုဝေဆွဲ်င််��ွ်မူည််န်ည််း။ ဝေမြ�ဆွဲုသုအူ်း မူည််သု�ု ဝေမြပို်မြပိုမူည််န်ည််း။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၁.၂

သင်း်သည်် ���င်း်ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ �ာ��န့်််ကြော�သရာိ ု (“ကြောရာများကြောဆို�”) ကြော��ာ�်တး�သများာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် တစာ်ဦး���င်း်� 

ကြောတ�ွဆိုံု�ာ ၎င်း်�တု်ု၏ ကြောန့််စာဉ်း်လိုးများဘုဲ�အုကြော��ာင်း်� ကြောများ�ဖြများန့််�ရာန့်် ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ကြောန့်သည််ဟု ု စာတု်�း�ပ်ံကုြော�ာ်

��ည်််ပ်ါ။



96 သုတုေ�သုနကျျင့််�ဝ��များျး�နှငှ့်�် အနှတရားယ်�ဖြ�စ်�နှုုင့်�တေဖြေများျး�

အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်ကြောပ််နိုုငု်း်ကြောဖြ�များ�ာ��ု ုဆိုန့််�စာစာ်အု��ဖြ�တ်ရာန့်် ကြောအုာ�်ပ်ါဇိုယူာ�ပ်ံစုာံ�ုု ဖြ�ည်််စာ�ွ်ပ်ါ။

�ာ��န့်််ကြော�သရာိ ု ကြော��ာ�်စာမုျား်�တး�ကြော�ာ်များုနိုိင်း််ပ်တ်သ�်ကြောသာ ကြောန့််�်�ံအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� ပ်ုုများုုသရုာိုလိုုု

ပ်ါ� Fishbein, E., Aung Lamung & Hkun Lat. (2020, August 15). In Myanmar’s largest jade 

mining town, the semi-precious stone prized by Chinese costs more than money. Pulitzer 

Center. https://pulitzercenter.org/stories/myanmars-largest-jade-mining-town-semi-

precious-stone-prized-chinese-costs-more-money �ုု �တ်��ည်််နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

�။ သဝုေတွသမီူး်းအတွ�ွ် အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခုမူး်း

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူတုွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု 
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၁ သင်း်သည်် သင်း်နိုငိ်း််များရာင်း်�နိုးိ�ကြောသာ ကြော�သ

တစာ်�တုငွ်း် အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူး

များည််လိုာ�။

�၂ သင်း်သည်် ကြော�သတငွ်း်�တည််ပြီးင်းမုျား်များ ုများရာိကုြောသာ

ကြောန့်ရာာတငွ်း် အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူး

များည််လိုာ�။

�၃ နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�အု��ဆိုတ်ကြောသာ အုကြော��ာင်း်�အုရာာ

နိုိင်း်် ပ်တ်သ�်၍ အု���်အုလို�် 

ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

�၄ ယူဉ်း်ကြော���များအုုရာ �ငွ်း််များဖြပ်ုသည််် 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ 

အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

�၅ တစာ်ကြောယူာ�်တည််� အု���်အုလို�် 

ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ� သု်ုများဟုတု် အု���် 

အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများည််် ကြော�သတငွ်း် 

တစာ်ကြောယူာ�်တည််� ကြောန့်ထုုငု်း်များည််လိုာ�။

�၆ သင်း်�ရား�သာွ�ရာာတငွ်း် အုနိုတရာာယူ် ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ကြောဖြ�

များ�ာ� (လိုများ်�ပ်တု်ဆိုုု်များုများ�ာ�၊ လိုများ်�ပ်န့််�ဆို�် 

သယွူ်ကြောရာ� အုကြောဖြ�အုကြောန့် များကြော�ာင်း်�ဖြ�င်း်�၊ 

��န့််�များာကြောရာ� ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်များ၊ု လိုံုခြုံ�ံုကြောရာ�) ရာို

ကြောန့်ပ်ါသလိုာ�။

https://pulitzercenter.org/stories/myanmars-largest-jade-mining-town-semi-precious-stone-prized-chinese-costs-more-money
https://pulitzercenter.org/stories/myanmars-largest-jade-mining-town-semi-precious-stone-prized-chinese-costs-more-money


97သုတုေ�သုနကျျင့််�ဝ��များျး�နှငှ့်�် အနှတရားယ်�ဖြ�စ်�နှုုင့်�တေဖြေများျး�

�၇ သင်း်ရာင်း်ဆိုုငု်း်ကြောတ�ွကြံ�ံုရာနိုုုင်း်သည််် အုဖြ�ာ� 

အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� ရာိကုြောန့်ပ်ါသလိုာ�။

ခု။ ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်းအတွ�ွ် အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခုမူး်း

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူတုွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု 
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၁ သင်း်၏ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် �ကြောလို�သးင်းယူ်

များ�ာ� (၁၈ နိုစ်ိာကြောအုာ�်) သုုမ်ျားဟုတ်ု အုသကုြောပ်� 

သကြောဘဲာတးည်း���် အုဖြပ်ည်််အု� များကြောပ်�နိုုငု်း်

သးများ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသလိုာ�။

�၂ ၎င်း်�တု်ုပ်ါ�င်း်ရာန့်် သကြောဘဲာများတးများး 

သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်� အုဖြပ်ည်််အုစာံ ုသင်း်

ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�များည််လိုာ�။

�၃ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� အုများည်် များကြော�ာ်ဖြပ်ဘဲ�ထုာ�များည််

လိုာ�။ 

�၄ သင်း်၏ အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများတုငွ်း် 

အု��များ်���်များ၊ု ရှုပု််ပ်ုုင်း်� သု်ုများဟုတု် စာတု်

ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ ကြောရာာဂါများ�ာ�၊ များး�ယူစာ်ကြောဆို� 

သု်ုများဟုုတ် အုရာ�် သံ�ုစာ�ွများ၊ု ဖြပ်စာ်များကုြောဖြများာ�်

ကြောသာ လိုပု််ရာပ််၊ သုု်များဟုတု်  လိုငု်း်စာတု်

တမုျား်�ညွှတွ်များတုုု် ��သ်ု်ု အု��ဆိုတ်ကြောသာ 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသလိုာ�။

�၅ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများတုငွ်း် 

ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ တရာာ�များ�င်း် လိုပု််င်းန့််�များ�ာ�

တငွ်း် ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ�်ကြောန့်များ ုအုကြော��ာင်း်� 

သတင််း�အု���်အုလို�် ပ်ါ�င််းနိုုင်ု်းပ်ါသလိုာ�။

�၆ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများတုငွ်း် 

ဆိုုု��ါ�ကြောသာ အုများတိ်ရာစာရာာများ�ာ�အုကြော��ာင်း်� 

ကြောဖြပ်ာဆိုု ုကြောဆို�ွကြောနို�ွဖြ�င်း်� သုု်များဟုတု် စာဉ်း်�စာာ�

ရာဖြ�င်း်�တုု် ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။



98 သုတုေ�သုနကျျင့််�ဝ��များျး�နှငှ့်�် အနှတရားယ်�ဖြ�စ်�နှုုင့်�တေဖြေများျး�

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူတုွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု 
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၇ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများတုငွ်း် 

အုစာုု�ရာပ်ုငု်း်� သု်ုများဟုတု် အုဖြ�ာ�အု��ွ�အုစာည််�

များ�ာ��ုု ကြော��န့််���်များ�ာ� ပ်ါ�င််းနိုုင်ု်းပ်ါသလိုာ�။

�၈ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများု

ကြော��ာင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ���ာ� ပ်ဋိပု်�ခ

ဖြ�စာ်ပ်ာွ�ကြောစာနိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

�၉ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုလိုှ ုု ���ိ်ထုာ�ရာို

များည််လိုာ�။

�၁၀ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုလိုံခုြုံ�ံုစာာွ 

သမုျား်�ဆိုည််�ထုာ�များည််လိုာ�။

�၁၁ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သင်း်၏ သကုြောတသန့်

စားများံ�နု့််�တွင်း် ပ်ါ�င်း်ဖြ�င်း်� ကြော��ာင်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ 

ကြောန့််စာဉ်း်ဘဲ� သုု်များဟုတု် လိုပု််င်းန့််��ွင်း်တငွ်း် 

အုဖြ�ာ�အုနိုတရာာယူ် ��ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ပ်ါသလိုာ�။

သင််၏စ်မီူံ�နု််း

1။	 ခနာက်ေက်တွဲ ၃ တွင် ခဖာ်မပထားခသာ ပုံစံကို အသုံးမပု၍ သင်၏စီြံကိန်း

အတွက် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျား ခလ့လာြှု စစ်တြ်းခကာက်ယူပါ။ 

2။	 ခနာက်ေက်တွဲ ၄ တွင် ခဖာ်မပထားခသာ ပုံစံကို အသုံးမပု၍ အသိခပးသခဘာတူ

ညီေျက်ပုံစံတစ်ေု ခရးေွဲပါ။ 

3။	 သင်၏စီြံကိန်းတွင် ခမဖေိုသူအတွက် သုခတသနစီြံကိန်းအခကကာင်းသတင်းလွှာ

တစ်ခစာင် (လိုအပ်ပါက) ခရးသားပါ။ 

1။	 သင်၏အေျက်အလက် ခကာက်ယူြှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခရှ့ေက်လုပ်ခောင်ရန် 

အေင်သင့်မဖစ်ပါက ခနာက်ေက်တွဲ ၅ ကို အသုံးမပုပါ။

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း

Denscombe, M. (2010). Appendix 1: Research Ethics. In The good research guide for small-

scale social research projects (4th ed.). Open University Press. https://b-ok.africa/

book/1179394/d12524

https://b-ok.africa/book/1179394/d12524
https://b-ok.africa/book/1179394/d12524


99အရည််အသွေး�း�စံံပြု�ု အချျက််အလက််များျး� စံစိံစံ်�ံ����်ပြုချင်း်� နှငှ်း်် အဓိ�ိားယ််ဖွးင်း််ဆို�ိပြုချင်း်�

၁၂  အရာည်းအ်တေသွုံး�စးပြု�ု အခွ�က်ာ 
အလက်ာမာ�ာ� စိစစ်သုံးး��သုံး�်ပြုခွင်�နှှင်် 
အဓိိ�ာာယ််�ွင််ဆိ�ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ - 

• အရည်အခသွးစံမပု အေျက်အလက်ြျား စိစစ်သုံးသပ်ရာတွင် အြျ ိုးအစားြျား၊ 

အုပ်စုေွဲြျားနှင့် အဓိက အခကကာင်းအရာြျားကို ေွဲမေားသိမြင်နိုင်ြည်။ 

• တစ်ဦးေျင်းခြးမြန်းြှုြျား သို့ြဟုတ် ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ခေွးခနွးြှုြျားြှ 

ခကာက်ယူ စုခောင်းထားသည့် အခမေေံ အရည်အခသွးစံမပု အေျက်အလက်

ြျားကို စိစစ်သုံးသပ်မေင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုမေင်းတို့ လုပ်ခောင်နိုင်ြည်။

• ကူးယူဒရးသားဖြင်း။ အသံဖြ်းယူြှုြျားကို နားခထာင်၍ ကကားသည့်အတိုင်း 

တစ်သခဝြတိြ်းအတိအကျ ခရးေျမေင်း။

• အမျ ိုးအစားသတ်မေတ်ဖြင်း။ အေျက်အလက်အစိတ်အပိုင်းြျားကို ေွဲမေားခဖာ် 

ထုတ်ခပးနိုင်ြည့် အညွှန်းစကားလုံးြျား သတ်ြှတ်မေင်း။

• ေုံစံ (အြျက်အေက်စိစစ်မှု)။ အေျက်အလက်ြျား အဖန်ဖန်ထပ်၍/သို့ြဟုတ် 

ကြီးကိုတင်ြှန်းေနိုင်ခသာ နည်းလြ်းြျားမဖင့် အကြီးကိြ်ကြီးကိြ် ထွက်ခပါ်လာမေင်း

ခကကာင့် မြင်သာထင်ရှားလာခသာ အေျက်အလက်ြျားဖွဲ့စည်းတည်ခောက်ပုံ 

သို့ြဟုတ် စုဖွဲ့ြှု

• အဓိေ္ပာယ်ြွင့်ဆိုဖြင်း။ အခကကာင်းအရာတစ်ေု၏ အဓိပ္ပာယ်ကို သင်ကိုယ်ပိုင်သိ

နားလည်သည့်အတိုင်း အခသးစိတ် ရှင်းလင်းမပမေင်း။
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သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အုဓိပု်ပာယူ်နိုငိ်း််ဖြပ်ည်််စာံု၍ တန့််�ုု�ရာိုကြောသာအုသပု်ည်ာများ�ာ�ကြောပ်�စာမွျား်�နိုုုင်း်သည််် အု���်အုလို�်

များ�ာ� ဖြ�စာ်ကြောစာရာန့်် အုလိုု်ုင်းိာ ၎င်း်�တု်ု�ုု ပ်ုုင်း်�ဖြ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ� 

သု်ုများဟုုတ် ကြောတ�ွဆိုံုကြောဆို�ွကြောနို�ွများ ု ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များိ ထု�ွ်ကြောပ််လိုာကြောသာ အုကြောဖြ�ကြောပ်ါင်း်�ကြောဖြများာ�်များ�ာ�စာာွရာိုကြောသာ် 

လိုည််� ၎င်း်�တု်ု�ုု စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်�၊ သဖုြများင်း် န့််�လိုည််ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် လိုးအုများ�ာ�သင်း်ယူးကြောလိုလ်ိုာနိုုုင်း်များည််် 

အုကြော��ာင််း�အုရာာများ�ာ�အုဖြ�စ်ာ တင််းဖြပ်နိုုင်ု်းဖြ�င််း�များရုိာလိုှင််း အုသုံ�များ�င််းဘဲ� အု��ည််�နိုးိ�ဖြ�စ်ာပ်ါလိုမုျား်မ်ျားည််။ ဤအု�န့််� 

တငွ်း် အုကြောဖြ��ံအုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု အု���်အုလို�်စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�အုကြော��ာင်း်� များတု်ဆို�်အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

ကြောလိုလ်ိုာရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အခုး�်အလိ�်မူး်းမြပိုင််ဆွဲင််မြခုင််း

စာစုာစာ်သံု�သပ််များမုျားစာတင်း်များး �းူယ်ဝူေ�းသ်းမြခုင််း ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ၎င်း်�များာိ အုသံ�များ်�ယူးများု

များ�ာ��ု ုန့််�ကြောထုာင်း်၍ တစာ်ဦး���င်း်�ကြောများ�ဖြများန့််�များ ုသု်ုများဟုုတ် ဦး�တည််အုပု််စာ�ု�ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွများ ု(FGD) တုု်တွင်း် ကြောဖြ�

ဆိုုုသးများ�ာ� ကြောဖြပ်ာထုာ�ကြောသာ အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ��ု ု လိုံ�ုကြောစာပ််တ်ကြောစာ ် ကြောရာ���ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ �း�ယူး

ကြောရာ�သာ�ရာာတငွ်း် �များ်�ယူးထုာ�ကြောသာအုသံများ�ာ��ုု န့််�ကြောထုာင်း်ပြီးပ်း� ��ာ�သည်််အုတုုင်း်� အုတုအု�� ကြောရာ���ရာ

များည်် ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် တးည်းကြောသာစာ�ာ��ုု အုကြို�မုျား်ကြို�မုျား် န့််�ကြောထုာင်း်ရာဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ 

�း�ယူးကြောရာ�သာ�ရာများည််် ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�/ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွများ�ာ�စာာွ ရာိုကြောန့်ပ်ါ� ၎င်း်�သည်် အု��နု့််��ာ၍ ပ်င်း်ပ်န့််�

ပြီးင်းး�ကြောင်း�ွ�ယွူ်ရာာအုလိုပု်် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ ထုု်ုကြော��ာင်း်် အု�� ုု �သကုြောတသန့်အု��ွ�များ�ာ�သည်် �ွများ်���င်း် 

အုတတ်ပ်ည်ာရာငိ်း်များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် ကြောစာတန့််�်န့််ထုများ်�များ�ာ�ထုံများ ိ အု�းအုည်းကြောတာင်း်��ံကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။ သင်း်
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�ုုယူ်တုုင်း် �း�ယူးကြောရာ�သာ�များည််ဆိုုလုိုှင်း် အု��နု့်် အုလိုံအုုကြောလိုာ�် ရာိုရာပ်ါများည်် သု်ုများဟုုတ် အု�းအုည်းရာယူး

များည််ဆိုုုလိုှင်း် လိုုုအုပ််သည််် ကြောင်းကွြော���အုလိုံအုုကြောလိုာ�် ရာိုရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အု�� ုု �ကြောသာသကုြောတသးများ�ာ�

အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� များည််သည််် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ု ကြောဖြပ်ာကြောန့်သည််�ုသုာများ� ၎င်း်�တု်ု များည််သုု် 

ကြောဖြပ်ာဆိုုကုြောန့်သည်် (ဥပ်များာ - အုသံကြောန့်အုသံထုာ�) �ုုလိုည််� ကြောလိုလ်ိုာ၍ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု

�ကြောရာကြောစာတ်ငွ်း်��� န့််�လိုည််သရုာိနုိုုုင်း်ရာန့်် �ုုယူ်တုုင်း် �း�ယူးကြောရာ�သာ�ကြောလိုရ်ာို��သည််။  အု�ယူ်၍ ကြောတ�ွဆိုံု

ကြောများ�ဖြများန့််�များ ု သု်ုများဟုုတ် ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�်ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွတုုင်း်��ု ု အုသံ�များ်�ယူးနိုုုင်း်ဖြ�င်း်�များရာိပု်ါ� ထုုုအုကြောဖြ� 

အုကြောန့်တငွ်း် သင်း်ကြောရာ���ထုာ�သည်််များတိ်စာမုျား�ာ��ုု ဖြပ်န့််လိုည််သံ�ုသပ််၍ အုစားအုစာဉ်း်တ��ထုာ�ရာိုရာပ်ါများည််။ 

�း�ယူးကြောရာ�သာ�ပြီးပ်း�သည်််ကြောန့််�် ကြောလိုလ်ိုာစာစုာစာ်ရာများည်််စာာများ�ာ�စာာွရာရာိုများည်် ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် ထုုုအု���် 

အုလို�်များ�ာ��ု ု�တ်ရာလိုယွူ်�းများည်််န့်ည််�လိုများ်�ဖြ�င်း်် အုစားအုစာဉ်း်တ�� စာစုာည််�ထုာ�နိုုုင်း်လိုှင်း် အုကြော�ာင်း်�ဆိုံ�ု

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ အု���်အုလို�်များ�ာ�တစာ်ကြောပ်ါင်း်�တည််�ဖြ�စာ်ကြောအုာင်း် ဇိုယူာ�တစာ်�တုငွ်း် န့်များး

န့််အုဖြ�စာ် စာစုာည််�ဖြပ်ထုာ�ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ သု်ုများိသာ သကုြောတသးသည်် များတးည်းကြောသာကြောများ��နွ့််�များ�ာ�အုလိုုု�် 

ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ တံု်ဖြပ်န့််���် အုကြောဖြ�များ�ာ��ု ု တစာ်��နု့််တည််�များာိ ကြောတ�ွဖြများင်း်နိုုုင်း်၍ အုလိုယွူ်တ�းနိုုုင်း်�ယူဉိ်း်

��ည်််နိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဤအု�န့််�တွင်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ ဇိုယူာ�အုပ်ါအု�င်း် အုဖြ�ာ�ကြောသာ သာဓိ�

များ�ာ�များာိ န့်များးန့််ကြောလိုလ်ိုာနိုုုင်း်ရာန့််အုတွ�်သာဖြ�စာ်ပြီးပ်း� အုများနိ့််တ�ယူ် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ဖြ�င်း်� များရာိပု်ါ။

ဝေမြ�ဆွဲုသု ူ� ဝေမြ�ဆွဲုသု ူခု ဝေမြ�ဆွဲုသု ူင်္ဂ

ဝေမူးခုနွ််း ၁။ �ုဗုျူးစ််-၁၉ ဝေ�်င်္ဂါ ပိုထုမူဆွဲံးုအကြိ�မုူ် မြ�စ််တွ�အ်ခုးနု်် အသွ် းအလိ်�န်�်သတွ်ပြီးပိုးီ ဝေလိ်ခ်ု်

ဝေဒီါင််းခုးလိုု�်တွ်ဝေ��်င််် �ုုယ််�်ဝေလိး(ဝေတွ)ွ��� စ်တ်ုွအဝေမြခုအဝေန်�ုု ဘာယ််လုုိဝေမြပို်င််းလိ�သွ် းဝေစ်ခု�လ်ိ�။

အုစာပ်ုုင်း်�တနု့််��ကြောတာ ်�ကြောလို�ကြောတွ

� ပုံ်များန်ိ့်အုတုုင််း� ကြောပ်�ာ်ကြောပ်�ာ်ရာင့််းရာင့််းပ်�၊ 

ဘဲာများ ိထုး�ထုး�ဖြ�ာ�ဖြ�ာ� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�

တာများ� ုု � များရာို��်ဘဲး�။ �ါကြောပ်များ� ်၂ ပ်တ်

ကြောလိုာ�် ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���ပြီးပ်း� 

အုသာွ�အုလိုာကြောတ ွ�န့်််သတ်လိုုု�်

တ�အ်ု�ါ��ကြောတာ ်သးတုု်ကြောတ�ွ အုာ�

များလိုုုအုာ�များရာ ဖြ�စာ်လိုာပြီးပ်း�ကြောတာ ်�စုာစ

ကြောသ�ကြောသ�ကြောလို��ုကုြောတာင်း် �နု့််��ုုင်း်� 

ကြို�� ကြော�ါသဖြ�စာ်လိုာ��တယူ်။ အုရာင်း်

တနု့််�� အု�လိုုု �နု့််��ုုင်း်�ကြို��တာများ� ုု � 

သပု််များဖြ�စာ်�း�ဘဲး�။ 

အုရာများ်�ဆိုုု�ရာာာ�တာပ်�။ ဘဲာလိုု်ုလို�ဆိုုု

ကြောတာ ်�ုုယူ်� သးတုု်�ုု ကြောသ��ာ

ဂရှုမုျားစာုု�် ကြောပ်�နိုုငု်း်ကြောတာဘ်ဲး�၊ သးတုု်

လိုည််� အုမုျား်ထု�များာိပ်� ပ်တု်ကြောလိုာိင်း်

ထုာ��ံရာကြောတာ ်သးတုု်� ကြောများ�ာ�်ရှုံ�ု

ကြောလိုာ�်ကြောအုာင်း် အုရာများ်�ဂန့််များပြီးင်းမုျား်

ဖြ�စာ်လိုာတယူ်။ အုင်းယူ်ဆိုံ�ုတစာ်

ကြောယူာ�်� န့်ည််�န့်ည််� ကြောတာ်ကြောသ�

တယူ်၊ �ါကြောပ်များ� ်သးတုု်ကြော�ါသထုွ�်

လိုယွူ်လိုာ��တယူ်။

ရာ�်ပ်ုငု်း်�ကြောလိုာ�် ��ာလိုာကြောတာ ်

သာ�ကြောလို�� ကြော�ါသထု�ွ်လိုယွူ်လိုာ

တယူ်။ အုရာင်း်� သး�စာတု်�ံစာာ����်

ကြောတ ွ�ုု ကြောသ��ာ ကြော�ာင်း်�ကြော�ာင်း်� 

ထုနု့််�နိုုငု်း်တယူ်။ �ါကြောပ်များ� ်အုလိုပု််န့််�

ပြီးပ်း� သး��ုု ဖြပ်န့််ဂရှုစုာုု�်ကြောပ်�လိုာနိုုငု်း်

တ� ်အု�ါ��ကြောတာ ်သးပ်ုုပြီးပ်း� ကြောပ်�ာ်ရာင့်း်

လိုာတယူ်။ ဆိုုုကြောတာ ်တ�်ကြွ�ွ

လိုပု််ရာာိ�များ ုများရာိတုာ� သး��ုု စာတု်

ရှုတု်ကြောစာတယူ်လိုုု် ထုင်း်တယူ်။
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ဝေမူးခုနွ််း ၂။ သတူွုု�အုပို်စ်�်တွ်န်��ပိုတွ်သ�်ပြီးပိုးီ ဝေမြပို်င််းလိ�သွ် းတွ်မူး ုု း �ှခုု�်ဝေသးလိ်း။

ကြို�း�ကြို�း�များာ�များာ� ကြောဖြပ်ာင််း�လို�တာ

ကြောတာ ်သတမုျားထုာ�များဘုဲး�၊ �ါကြောပ်များ� ်

သးတုု်အုဖြပ်င်း်ထု�ွ် များကြောဆိုာန်ိုုုင်း်တ� ်

ရာ�်ကြောတဆွိုုု သးတုု်ပ်င်း်ပ်န့််�တာများ� ုု �

လိုည််� များရာိကုြောတာ ်အုပု််ရာာ�င်း်တာ 

ကြောန့််�် ��တယူ်။ သးတုု်အုရာင်း်

တည််�� အု�လိုုပုံု်စံာများ� ုု�ပ်� ထုင််းတယ်ူ။

အု�လိုုုကြို�း�ကြောတာ ်များရာိပု်ါဘဲး�၊ များရာိဘုဲး�။ 

ကြော���ဇိုး�တင်း်စာရာာ ကြော�ာင်း်�တာ� 

သးတုု် ည်ဘဲ�်ကြောတ ွနိုိစာ်နိုိစာ်ပြီး�ုု �်

ပြီး�ုု �် အုပု််ကြောပ်�ာ်ပြီးပ်း� ပ်ံမုျားနိ့်် အုုပ််��နု့််

အုတုုင်း်� ဖြ�စာ်ကြောန့်လိုုု် ကြောတာ်ကြောသ�

တယူ်။ 

န့်ည််�န့်ည််�ကြောတာ ်ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�သာွ�

တယူ် ထုင်း်တယူ်။ သးသပု််ပြီးပ်း� 

တ�်တ�်ကြွ�ကွြွ� ွများဖြ�စာ်ကြောတာက်ြောပ်များ� ်

ကြောန့််လိုည််ဘဲ�်ကြောတဆွိုုု ပ်ုုပြီးပ်း� 

အုပု််င်းုု�်လိုာတယူ်လိုု်ု ထုင်း်တယူ်။

ဝေမူးခုနွ််း ၃။ ဝေလိ်ခ်ု်ဝေဒီါင််းခုးထု်းတွ�အ်ခုးနု််တွနု််း� �ဝေလိးဝေတွနွ်��ပိုတွ်သ�်ပြီးပိုးီ အဝေထု်�်အပိုံ ်ဒီါမူှ

မူဟူတုွ် အ�အူည်မီူး်း �ခု�ဝ်ေသးလိ်း။

အုင်း်� �ွန့််များအုများ� ုု �သာ��လိုည််� 

အုမုျား်�ကြောန့်ပ်� အုလိုပု််လိုပု််ကြောတာ ်

တာ�န့််ကြောတ ွ��ွယူးပြီးပ်း� လိုပု််��ပ်ါ

တယူ်၊ �ါကြောပ်များယူ်် အု��ါ�လို�ွပြီးပ်း� 

တဖြ�ာ�အု�းအုည်းကြောတာ် များရာ��်ပ်ါ

ဘဲး�။

�ွန့််များတုု်� များဘုဲကြောတ ွကြောဆိုမွျား� ုု �ကြောတွ

န့်�် အုတးကြောန့်��ကြောတာ ်�ံကြော�ာင်း်�

တယူ်လိုု်ု ကြောဖြပ်ာရာများယူ်။ �ွန့််များ 

ကြောယူာ�ခများန့်�် ကြောယူာင်း်�များ� 

အု���်အုဖြပ်ုတ်၊ အုကြောလိုှာ် အု�တွ်

ကြောတ ွအုများ�ာ�ကြို�း� �းလိုပု်် ကြောပ်�တယူ်၊ 

ပြီးပ်း�ကြောတာ ်တ�ါတကြောလို �ွန့််များန့်�် 

�ွန့််များအုများ� ုု �သာ� အုလိုပု််များ�ာ�ကြောန့်တ� ်

အု��နု့််ဆိုု ု�ကြောလို�ကြောတနွ့်�် 

အု��နု့််ဖြ�ုန့််�ကြောပ်�တယူ်။

များရာဘဲး�၊ �ွန့််ကြောတာ်� �ကြောလို��ု ု

တစာ်ကြောယူာ�်တည််� အုပု််ထုနု့််�ရာ

ကြောတာ ်များသုာ�စာုကြောတလွိုည််� အုန့်း� 

အုန့််�များိာ များရာို��ဘဲး�။ ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်�

��တာလိုည််� အုရာများ်�တင်း်���ပ််ထုာ�

ပြီးပ်း� �ွန့််ကြောတာ်တု်ုလိုည််� �ုုဗျူးစာ်ဖြ�စာ်

များာိ ကြော��ာ�်ကြောတာ ်တဖြ�ာ�ဘဲယူ်သး�

ဆိုး�များ ိအု�းအုည်း များကြောတာင်း်����်�

ဘဲး�။ အု��ါကြော��ာင်း်် အုလိုပု်် �ဏီန့််�

လိုုု�်တယူ်၊ အုမုျား်�ကြောန့် အုလိုပု််လိုပု််

ကြောန့်ရာင်း်�န့်�်လိုည််� �ုယုူ် တစာ် 

ကြောယူာ�်တည််�ဆိုုကုြောတာ ်သး��ုု 

ကြောသ��ာ ဂရှုမုျားစာုု�်ကြောပ်�နိုုငု်း်ဘဲး�ကြောလို။

အု�ယူ်၍ သင်း််များာိ ထုုုထု�်ပ်ု၍ု ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�စာာွ ရာိုကြောန့်ပ်ါ� ဤဇိုယူာ�ပ်ံစုာံသည်် 

လို�်ကြောတ�ွများ��နိုုုင်း် ကြောသာကြော��ာင်း်် ထုုုအုစာာ� �း�ယူးကြောရာ�သာ����်များ�ာ��ု ုWord စာာ�ုုင်း်ဖြ�င်း််သာ အုသံ�ုဖြပ်ု

နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

အခုး�်အလိ�်မူး်းဝေလိ့်ခ်ုးမြခုင််း

အုရာည််အုကြောသ�ွအုဓိ�ုထုာ�ကြောသာ အု���်အုလို�်များ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ရာာတငွ်း် သင်း်ကြော�ာ�်ယူးစာကုြောဆိုာင်း်�

ထုာ�သည််် အု���် အုလို�်များ�ာ��ု ုများးရာင်း်�အုဓိပု်ပာယူ်များကြောပ်�ာ�်ပ်��်ကြောစာဘဲ� စာန့်စာ်တ�� စားစာဉ်း်ထုာ�ရာိုရာန့််နိုိင်း်် 

လိုယွူ်�းရာငိ်း်�လိုင်း်�ကြောအုာင်း် ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ထုုုသု်ုဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်��ု ု “အု���်အုလို�်များ�ာ�

ကြောလိုှာ�်�ဖြ�င်း်�” ဟု ုတစာ်�ါတစာ်ရာံ ကြော�်ကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။
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အု���်အုလို�်များ�ာ�ကြောလိုှာ�်�ဖြ�င်း်�လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်၏ ပိုထုမူအဆွဲင်််တငွ်း် �း�ယူးကြောရာ�သာ����်များ�ာ��ု ု

ဂရှုတုစာုု�်�တ်ရှု၍ု အုသံ�ုုင်း် များတိ်တများ်�များ�ာ� န့််�ကြောထုာင်း်ပ်ါ။ သင်း်၏အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ကြောသ��ာ

န့််�လိုည််သရုာိကုြောအုာင်း် ဖြပ်ုလိုပု််ပြီးပ်း� ပ်ထုများဆိုံု� ဖြ�စာ်ကြောပ််လိုာသည််် ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို���်များ�ာ��ုု ��ကြောရာ�ထုာ�ပ်ါ။ 

ဤအုကြောန့်အုထုာ�တွင်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� သင်း််�ုု ကြောဖြပ်ာဖြပ်��သ်ည််် အုဓိ�ုအုကြောတ�ွအုဖြများင်း်များ�ာ�ထု�များ ိတ�� ုု ��ုု 

သကြောဘဲာကြောပ်ါ�်ပြီးပ်း�ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ �း�ယူးကြောရာ�သာ����်များ�ာ��ု ုကြောန့််�်တစာ်ကြို�မုျား် ထုပ််�တ်��ည်််ပ်ါ၊ ကြောဖြ�

ဆိုုုသးများ�ာ� ထုုတ်ကြော�ာ်ကြောဖြပ်ာသည််် စာ�ာ� သု်ုများဟုုတ် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ုအုများနိ့််တ�ယူ် န့််�လိုည််ကြောအုာင်း် 

ဖြပ်ုလိုပု််၍ ကြောန့််�်ထုပ်် အုကြောတ�ွအုဖြများင်း်များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် စာတု်�င်း်စာာ�စာရာာအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� ထု�ွ်ကြောပ်် 

လိုာဖြ�င်း်� ရာို၊များရာိ ုကြောလိုလ်ိုာကြောစာာင်း််��ည်််ပ်ါ။ အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ု အု���်အုလို�်များ�ာ�များာိ အုလိုနွ့််စာံုလိုင်း်ကြောလိုရ်ာို

ကြောသာကြော��ာင််း် (သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ�စာွာ ကြောပ်�နိုုုင်း်သဖြ�င်း််) န့်�်န့်�်န့်�န့်� န့််�လိုည််နိုုုင်း်ရာန့််အုတွ�် 

၎င်း်��ုု အုကြို�မုျား်ကြောပ်ါင်း်�များ�ာ�စာာွ �တ်ရှုရုာန့်် သု်ုများဟုုတ် န့််�ကြောထုာင်း်ရာန့်် လိုုအုုပ််နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဒီတုွယု်အဆွဲင်််တငွ်း် အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုအုများ� ုု �အုစာာ�သတ်များတိ်ဖြ�င်း်� (coding) ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည််။ ဦး�စာာွ 

အမူး ုု းအစ််းမူး်း (codes) ကြော�ာ်ထုတု်ပ်ါ၊ ၎င်း်�များာိ အုကြောဖြ��ံအုာ�ဖြ�င်း်် အု���်အုလို�်အုစာတု်အုပ်ုုင်း်�များ�ာ��ု ု

အုများတိ်အုသာ�ဖြပ်ုနိုုငု်း်သည််် အုညွှနှ့််�စာ�ာ�လိုံု�များ�ာ� (keywords) ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် စာ�ာ�စာု

များ�ာ�၊ စာာကြော��ာင်း်�များ�ာ�၊ သု်ုများဟုုတ် စာာပ်ုု�်များ�ာ��ု ု အုများ� ုု �အုစာာ���ွဖြ�ာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ဤန့်ည််�လိုများ်�သည်် 

အု���်အုလို�်များ�ာ�ထု�များ ိ ဘဲံတုးည်းကြောသာ အုကြောတ�ွအုဖြများင်း်များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ��ု ု

ကြောရာာ�ထုတု်ကြောပ်�နိုုုင်း်ပြီးပ်း� စားများံ�န့်််�ွ�ရာလိုယွူ်�း၍ စာန့်စာ်တ��ဖြ�စာ်ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�ဖြ�င်း်် အု���်အုလို�်များ�ာ� �ုု 

သရုာိုကြောအုာင်း် ဖြပ်ုလိုပု််ကြောပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါဥပ်များာတငွ်း် ကြောတ�ွဖြများင်း်ရာသည်််အုတုုင်း်� အု�� ုု �

အုစာတု်အုပ်ုုင်း်�များ�ာ� သုု်များဟုတု် စာာကြော��ာင်း်�များ�ာ� တငွ်း် အုများ� ုု �အုစာာ�တစာ်�ထုု�်ပ်ုပုြီးပ်း� ရာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။

“�ုယုူ်တုုင်း်အုထုး���န့််ကြောန့်ပြီးပ်း� အုလိုပု််ဖြပ်ုတ်သာွ�ကြောတာ် တ�ယူ််�ုု ��်��ပ်ါတယူ်၊ �ါ

ကြောပ်များယူ်် �ုုယူ်ဦး�စာာ�ကြောပ်�တ� ်အုရာာကြောတလွိုည််� အုများနိ့််တ�ယူ် ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�သာွ�တယူ်လိုု်ု 

ကြောဖြပ်ာရာများယူ်၊ အု��ါ�ကြောတာ ် သ�်ကြောရာာ�်များကုြို�း� တစာ်�ုပ်�။ �ုုယူ်� ပ်ုု�်ဆိုံကြောန့််�်ပ်� 

လိုုု�်ကြောန့်တ�အ်ု��နု့်် န့်ည််�သာွ�ပြီးပ်း� တဖြ�ာ�သးကြောတ�ွုု �းည်းကြောပ်���င်း်တ�အ်ု��နု့်် ပ်ုုများ�ာ�လိုာ

တယူ်လိုု်ု သတုထုာ�များုတယူ်။”

အုထုး���န့််ဖြ�င်း်�

အုလိုပု််လို�်များ�ဖ်ြ�စာ်ဖြ�င်း်�

ဦး�စာာ�ကြောပ်�များမုျား�ာ�

ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�သာွ�ဖြ�င်း်�

ထုုုသု်ုဆိုုုလိုှင်း် အုများ� ုု �အုစာာ�သတ်များတိ်ရာများည်််အုရာာ�ု ု သင်း်များည််သုု် သနုိုုုင်း်များည််န့်ည််�။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

စာတု်�င်း်စာာ��ယွူ် ကြော�ာင်း်�သည်် ထုင်း်ကြောသာ၊ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််� သု်ုများဟုုတ် သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ စာာအုပု်် စာာတများ်�

များ�ာ�နိုငိ်း်် ဆို�်စာပ််မုျားရာိုကြောသာ သု်ုများဟုုတ် အုံအ်ုာ�သင်း််�ွယူ် ဖြ�စာ်ကြောသာ သု်ုများဟုုတ် များကြောများှာ်လိုင်း််ထုာ�ကြောသာ အုရာာ

တုုင်း်��ု ု အုများ� ုု �အုစာာ� သတ်များတိ်သင်း််ပ်ါသည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� ထုပ််တလို�လို� အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ 

စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြို�မုျား်ကြို�မုျား် ထု�ွ်ကြောပ််လိုာကြောသာ ထုင်း်ဖြများင်း်���်များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် သကြောဘဲာထုာ�များ�ာ��ု ု

သတထုုာ� ရာာိ��ည်််ပ်ါ။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ စာ�ာ�လိုံ�ု ကြောရာာ���ယူ်များမုျား�ာ�များာိလိုည််� စာတု်�င်း်စာာ��ယွူ် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်

ပ်ါသည််၊ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�အုကြောပ်် ထုာ�ရာိကုြောသာ လို�်န့်�်�ုငု်း် အု��ွ�တစာ်��ွ�၏ သကြောဘဲာထုာ�

အုဖြများင်း်နိုိင််း် ပ်တ်သ�်၍ သုကြောတသန့် ဖြပ်ုလုိုပ််ပ်ါ� အုများ� ုု �သများး�များ�ာ��ုု ကြော�ာ်ဖြပ်ရာာတွင်း် “ကြံ�ံ်ကြံ�ံ်�ံကြောသာ၊” 
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“စာတ်ုလိုပ်ု်ရာာိ�ထု�ုုု�်လိုယ်ွူကြောသာ၊” “အုာ�န့်ည််�ကြောသာ” အုစာရာိုသဖြ�င်း် ်အုသုံ�ဖြပ်ုသည်် ်စာ�ာ�လုံို�အုများ� ုု �များ� ုု ��ုု 

အုများ� ုု �အုစာာ�သတ်များတိ်နိုုငု်း်ပ်ါသည််။ ရာရာိလုိုာများည််် အုများ� ုု �အုစာာ� အုကြောရာအုတ�ွ်များာိ ၁) သင်း််များာိရာိုကြောသာ 

အု���်အုလို�်ပ်များာဏီ၊ ၂) အု���်အုလို�်စာံလုိုင်း်များ ုအုတုုင်း်�အုတာနိုိင်း်် ၃) သကုြောတသန့် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ

��ယူ်ဖြပ်န့်််များ ုသု်ုများဟုုတ် ��ဉ်း်�ကြောဖြများာင်း်�များတုုု် အုကြောပ်် များးတည််ကြောန့်ပ်ါသည််။ အု�� ုု �ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တငွ်း် အုများ� ုု �

အုစာာ�ရာာနိုငိ်း််�� း၍ ရာိပုြီးပ်း� အု�� ုု �များာိ ဆိုယူ်ဂဏီန့််�သာ ရာိပု်ါသည််။

အကယ၍် အဖွဲ့လိုက ် ခောင်ရွကမ်ေငး် မဖစပ်ါက သငေ်ွဲမေားသတြ်ှတထ်ားသည့် 

အြျ ိုးအစားြျား၊ ၎ငး်တို့၏ အဓိပ္ပာယ ် ဖွင့်ေိုေျကြ်ျားနှင့် ဥပြာြျားစာရငး်ကို 

သိြး်ထားသင့ပ်ါသည၊် သို့ြှသာ သင့်အဖွဲ့က ထိုအြျ ိုးအစားြျား၏ အဓိပ္ပာယ ်ဖွင့်

ေိုေျကြ်ျား အတိုငး် ထပတ်ူ လိုကပ်ါ ခောငရ်ွကန်ိုငြ်ည ်မဖစပ်ါသည။်

�ါနိုကုြောသ�ကြောသာ သကုြောတသးအုများ�ာ�စာသုည်် ၎င်း်�တု်ု၏ အု���်အုလို�်များ�ာ��ုု လို�်ကြောရာ�ဖြ�င်း်် အုများ� ုု �အုစာာ���ွ

ကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ �ုုဗျူးစာ်-၁၉ ကြောရာာဂါ ပ်ထုများဆိုံ�ုအုကြို�မုျား် ဖြ�စာ်တ�အ်ု��နု့်် အုသာွ�အုလိုာ

�န့်််သတ်ပြီးပ်း� ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���လိုုု�်တာကြော��ာင်း်် �ုုယူ််�ကြောလို�(ကြောတ)ွရာ�� စာတု်အုကြောဖြ� 

အုကြောန့်�ုု ဘဲယူ်လိုုကုြောဖြပ်ာင်း်�လို�သာွ�ကြောစာ��လ်ို�။

ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ အုစာပ်ုုင်း်�တုန့််��ကြောတာ် �ကြောလို�ကြောတွ� ပ်ံုများိန့််အုတုုင်း်� ကြောပ်�ာ်ကြောပ်�ာ်ရာ့င်း်

ရာ့င်း်ပ်�၊ ဘဲာများ ိထုး�ထုး�ဖြ�ာ�ဖြ�ာ� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�တာများ� ုု � များရာိ�ု�်ဘဲး�။ �ါကြောပ်များ� ် ၂ ပ်တ်ကြောလိုာ�် 

ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���ပြီးပ်း� အုသာွ�အုလိုာကြောတ ွ �န့်််သတ်လိုုု�်တ�အ်ု�ါ��ကြောတာ ် သးတုု်ကြောတွ

� အုာ�များလိုုုအုာ�များရာဖြ�စာ်လိုာပြီးပ်း�ကြောတာ ် �စုာစကြောသ�ကြောသ�ကြောလို��ုကုြောတာင်း် �နု့််��ုုင်း်�ကြို�� 

ကြော�ါသဖြ�စ်ာလိုာ��တယ်ူ။ အုရာင််းတုန့််�� အု�လိုုု �န်ု့်��ုုင််း�ကြို��တာများ� ုု � သပ်ု်များဖြ�စ်ာ�း�ဘဲး�။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ��ည်််ရာတာများလိုယွူ်တ�ပ််ံပု်�။ သးတုု်�းလိုုု�နု့််��ုုင်း်�ကြို��ပြီးပ်း� ကြော�ါသကြောတထွု�ွ်

လိုာတာ ဘဲာကြော��ာင်း််ဖြ�စာ်တယူ်လိုုု် ထုင်း်လို�။

ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ ပ်ံမုျားနိ့််လိုုပ််ကြောန့်��အုရာာကြောတ�ွုု လိုပု််လိုု်ုများရာကြောတာလ်ိုု်ုထုင်း်တယူ်... 

ကြော��ာင်း်�သာွ�တာတုု်၊ သးင်းယူ်��င်း်�ကြောတနွ့်�် ကြောတ�ွတာတုု်၊ တဖြ�ာ��ကြောလို�ကြောတနွ့်�် လိုပု််ရာာိ�

ကြောဆိုာ�်စာာ�တာများ� ုု �ကြောတကွြောပ်ါ ် အု�လိုုုယူးဆိုတာပ်�။ �ါကြောပ်များ� ် အုများ� ုု �များ� ုု �ဖြ�စာ်နိုုုင်း်တယူ်ကြောလို

... သးတုု်� �ွန့််များတုု်ရာ��အုင်း်အုာ�ကြောတကွြောပ်် များးိ�ုုပြီးပ်း�ကြောန့်ရာတာကြော��ာင်း််လိုည််�ဖြ�စာ်နိုုငု်း်

တယူ်၊ ဘဲာလိုု်ုလို�ဆိုုုကြောတာ ်�ွန့််များတုု်လိုည််� ရှုနု့််��န့််လိုုပ််ရာာိ�ကြောန့်ရာတယူ်ကြောလို။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုစာ်များန့်�် အုစာ်များအုများ� ုု �သာ�လိုာ�။

ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ ဟုတု်ပ်ါတယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ သးတုု်အုုပ််စာ�်တာန့်�်ပ်တ်သ�်ပြီးပ်း� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�သွာ�တာများ� ုု � ရာို��်ကြောသ�

လိုာ�။

စ်��်အတော်ဖြချိအတော်န် တော်ဖြပ််င််း�လ့ု

အ်�မဲ့လု � ုအ်�မဲ့ရွဖြ�စ််  

(�တော်လု�တော်�)ွ

ဝုန််�ဒို�ုင််း�ကြာ�့

�ဖြချိ်��တော်လု�တော်�န့ွ်� တော်� �်

�စ််��်တော်��ွ� ု���ရွ

ရုုန််��န််လုုပ််ရှွ်�ရွ (မဲ့�ဘမဲ့ိ်�)
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ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ ကြို�း�ကြို�း�များာ�များာ� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�တာကြောတာ ်သတမုျားထုာ�များဘုဲး�၊ �ါကြောပ်များ� ်သးတုု်

အုဖြပ်င်း်ထုွ�် များကြောဆိုာ်နိုုုင်း်တ�်ရာ�်ကြောတွဆိုုု သးတုု်ပ်င်း်ပ်န့််�တာများ� ုု �လိုည််� များရုိာကြောတာ် 

အုပု််ရာာ�င်း်တာ ကြောန့််�်��တယူ်။ သးတုု်အုရာင်း်တည််�� အု�လိုုပု်ံစုာံများ� ုု �ပ်� ထုင်း်တယူ်။

အ�ပ််စ်�်မုဲ့အတော်ပ်် 

��်တော်ရွ်�်မုဲ့မဲ့ရှွ�

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ �ုုဗျူးစာ်-၁၉ ကြောရာာဂါ ပ်ထုများဆိုံ�ုအုကြို�မုျား် ဖြ�စာ်တ�အ်ု��နု့်် အုသာွ�အုလိုာ

�န့်််သတ်ပြီးပ်း� ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���လိုုု�်တာကြော��ာင်း်် �ုုယူ််�ကြောလို�(ကြောတ)ွရာ�� စာတု်အုကြောဖြ� 

အုကြောန့်�ုု ဘဲယူ်လိုုကုြောဖြပ်ာင်း်�လို�သာွ�ကြောစာ��လ်ို�။

ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ အုစာပ်ုုင်း်�တုန့််��ကြောတာ် �ကြောလို�ကြောတွ� ပ်ံုများိန့််အုတုုင်း်� ကြောပ်�ာ်ကြောပ်�ာ်ရာ့င်း်

ရာ့င်း်ပ်�၊ ဘဲာများ ိထုး�ထုး�ဖြ�ာ�ဖြ�ာ� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�တာများ� ုု � များရာိ�ု�်ဘဲး�။ �ါကြောပ်များ� ် ၂ ပ်တ်ကြောလိုာ�် 

ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���ပြီးပ်း� အုသာွ�အုလိုာကြောတ ွ �န့်််သတ်လိုုု�်တ�အ်ု�ါ��ကြောတာ ် သးတုု်ကြောတွ

� အုာ�များလိုုုအုာ�များရာဖြ�စာ်လိုာပြီးပ်း�ကြောတာ ် �စုာစကြောသ�ကြောသ�ကြောလို��ုကုြောတာင်း် �နု့််��ုုင်း်�ကြို�� 

ကြော�ါသဖြ�စ်ာလိုာ��တယ်ူ။ အုရာင််းတုန့််�� အု�လိုုု �န်ု့်��ုုင််း�ကြို��တာများ� ုု � သပ်ု်များဖြ�စ်ာ�း�ဘဲး�။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ��ည်််ရာတာများလိုယွူ်တ�ပ််ံပု်�။ သးတုု်�းလိုုု�နု့််��ုုင်း်�ကြို��ပြီးပ်း� ကြော�ါသကြောတထွု�ွ်

လိုာတာ ဘဲာကြော��ာင်း််ဖြ�စာ်တယူ်လိုုု် ထုင်း်လို�။

ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ ပ်ံမုျားနိ့််လိုုပ််ကြောန့်��အုရာာကြောတ�ွုု လိုပု််လိုု်ုများရာကြောတာလ်ိုု်ုထုင်း်တယူ်... 

ကြော��ာင်း်�သာွ�တာတုု်၊ သးင်းယူ်��င်း်�ကြောတနွ့်�် ကြောတ�ွတာတုု်၊ တဖြ�ာ��ကြောလို�ကြောတနွ့်�် လိုပု််ရာာိ�

ကြောဆိုာ�်စာာ�တာများ� ုု �ကြောတကွြောပ်ါ ် အု�လိုုုယူးဆိုတာပ်�။ �ါကြောပ်များ� ် အုများ� ုု �များ� ုု �ဖြ�စာ်နိုုုင်း်တယူ်ကြောလို

... သးတုု်� �ွန့််များတုု်ရာ��အုင်း်အုာ�ကြောတကွြောပ်် များးိ�ုုပြီးပ်း�ကြောန့်ရာတာကြော��ာင်း််လိုည််�ဖြ�စာ်နိုုငု်း်

တယူ်၊ ဘဲာလိုု်ုလို�ဆိုုုကြောတာ ်�ွန့််များတုု်လိုည််� ရှုနု့််��န့််လိုုပ််ရာာိ�ကြောန့်ရာတယူ်ကြောလို။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုစာ်များန့်�် အုစာ်များအုများ� ုု �သာ�လိုာ�။

ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ ဟုတု်ပ်ါတယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ သးတုု်အုုပ််စာ�်တာန့်�်ပ်တ်သ�်ပြီးပ်း� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�သွာ�တာများ� ုု � ရာို��်ကြောသ�

လိုာ�။

ကြောဖြ�ဆိုုုသး �။ ကြို�း�ကြို�း�များာ�များာ� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�တာကြောတာ ်သတမုျားထုာ�များဘုဲး�၊ �ါကြောပ်များ� ်သးတုု်

အုဖြပ်င်း်ထုွ�် များကြောဆိုာ်နိုုုင်း်တ�်ရာ�်ကြောတွဆိုုု သးတုု်ပ်င်း်ပ်န့််�တာများ� ုု �လိုည််� များရုိာကြောတာ် 

အုပု််ရာာ�င်း်တာ ကြောန့််�်��တယူ်။ သးတုု်အုရာင်း်တည််�� အု�လိုုပု်ံစုာံများ� ုု �ပ်� ထုင်း်တယူ်။

စ်��်အတော်ဖြချိအတော်န် တော်ဖြပ််င််း�လ့ု

အ်�မဲ့လု � ုအ်�မဲ့ရွဖြ�စ််  

(�တော်လု�တော်�)ွ

ဝုန််�ဒို�ုင််း�ကြာ�့

�ဖြချိ်��တော်လု�တော်�န့ွ်� တော်� �်

�စ််��်တော်��ွ� ု���ရွ

ရုုန််��န််လုုပ််ရှွ်�ရွ (မဲ့�ဘမဲ့ိ်�)

အ�ပ််စ်�်မုဲ့အတော်ပ်် 

��်တော်ရွ်�်မုဲ့မဲ့ရှွ�

သု်ုများဟုုတ် ကြောန့််�်ပ်ုငု်း်�လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်အုဆိုင်း််များ�ာ�အုတွ�် Microsoft Word တငွ်း်ပ်ါ�င်း်ကြောသာ အုလိုယွူ်တ�း

စာာ�း�ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် စာာ�ပ််ဖြ�င်း်� (copy & paste) တုု်ဖြပ်ုလိုပု််နိုုုင်း်သည််် ဇိုယူာ���ွ်များ�ာ� (table) သု်ုများဟုုတ် 

များတိ်���်ဖြပ်ုနိုုုင်း်သည််် (comments) လိုပု််ကြောဆိုာင်း်���်များ�ာ� �ု ုအုသံ�ုဖြပ်ု��ပ်ါသည််။
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တွတွုယ်အဆွဲင်််တငွ်း် ��ွဖြ�ာ�ကြော�ာ်ထုတု်ထုာ�သည််် အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု အပုို်စ်ခုု�ွမူး်း (categories) အုဖြ�စာ် 

စာ�ု�ွ�ရာပ်ါများည််။ ထုုုသု်ုလိုုပ််ကြောဆိုာင်း်ရာန့်် ဦး�ဆိုံု�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ထုုု အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု စာန့်စာ်တ��ဖြ�စာ်ကြောအုာင်း် 

ရာငိ်း်�လိုင်း်�ရာပ်ါများည်် - �း�ယူးကြောရာ�သာ����်များ�ာ�များ ိ ကြော�ာ်ထုတု်ထုာ�ကြောသာ အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု လိုနိ့််ကြောလိုာိ

��ည်််ရှု ု စာစာ်ကြောဆို�ပြီးပ်း� ဆိုုုလိုုုရာင်း်�အုကြော��ာင်း်�အုရာာ အုကြောတာ်ကြောလို�တးည်းကြောသာ်လိုည််� ��ွဖြပ်ာ�စာာွကြော�်ကြော�်

သည််် အုသံ�ုအုနိုနု့််�များ�ာ��ုု ရာာိကြော�ပွ်ါ။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် “ရှုနု့််��န့််လိုုပ််ရာာိ�ဖြ�င်း်�” နိုိင်း်် “ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���လိုုု�်

တာ အု��်အု��ဖြ�စာ်ကြောစာတယူ်” ��သ်ုု် စာ�ာ�စာမုျား�ာ��ုု အုများ� ုု �အုစာာ�တစာ်� ုအုဖြ�စာ် ထုည်််သငွ်း်�သတ်များတိ်

နိုုုင်း်ပြီးပ်း� “ရှုနု့််��န့််လိုုပ််ရာာိ�ရာဖြ�င်း်�” ဟုးကြောသာ ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်ကြောအုာ�်တငွ်း် ၎င်း်�တုု်�ုု စာစုာည််�ထုာ� နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ထုု်ုကြောန့််�် တစာ်�ုနိုိင်း််တစာ်�ဆုို�်စာပ််ကြောန့်သည််် အုများ� ုု �အုစာာ� အုများ� ုု �များ� ုု ��ုု တစာ်စာတုည််���ွ�၍ ဤန့်ည််�လိုများ်�

အုာ�ဖြ�င်း် ်အုပ်ု်စာ�ုွ�များ�ာ� ကြော�ာ်ထုတ်ုသတ်များတ်ိပ်ါ။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း် ်“ရှုန်ု့်��န့််လိုပ်ု်ရာာိ�ဖြ�င််း�” နိုငိ်း် ်“အုထုး���န့််များ”ု 

(များဘုဲများ�ာ��ုုရာည််ညွှနှ့််�သည်််အု�ါ) နိုိစာ်�လုိုံု�သည်် များဘုဲများ�ာ�၏ စာတု်��န့််�များာကြောရာ�နိုငိ်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ကြောန့်

ကြောသာကြော��ာင်း် ်ထုုုအုများ� ုု �အုစာာ�နိုစ်ိာ��ုုု တစ်ာ�တုည််�ကြောပ်ါင််း�၍ (အုဖြ�ာ�အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ�နိုင််ိ်းအုတး - ကြောအုာ�်ပ်ါ

ဇိုယူာ��ုု ��ည်််ပ်ါ) အုပု််စာ�ု�ွတစာ်�အုုဖြ�စာ် အုများည််သတ်များတိ်ကြောပ်�နိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အု�� ုု �ကြောသာ အုများ� ုု �

အုစာာ�များ�ာ�များာိ အုဖြ�ာ�များည််သည််် အုများ� ုု �အုစာာ�နိုိင်း််များှ များသ�်ဆိုုုင်း်ကြောန့်ကြောသာကြော��ာင်း်် သု်ုများဟုုတ် သင်း်၏

သကုြောတသန့်နိုိင်း်် များဆိုးကြောလို�ာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် သတ်များတိ်ထုာ�သည််် အုများ� ုု �အုစာာ�တုုင်း်�သည်် အုုပ််စာ�ု�ွတစာ်�ု

တငွ်း် ပ်ါ�င်း်သာွ�များည််များဟုတု်ပ်ါ။

အုများ� ုု �အုစာာ�တစာ်��ု�င်း်�စား ကြောပ််ထု�ွ်လိုာကြောသာ အုကြို�မုျား်အုကြောရာအုတ�ွ်�ု ု ကြောရာတ�ွ်ထုာ�ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်�သုည်် အုကြို�မုျား်ကြောရာ များည််များှကြော�ာ်ဖြပ်�ံရာကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ထုုုကြောတ�ွရာို���်သည်် များည််များှ

အုကြောရာ�ပ်ါကြော��ာင်း်��ု ု လိုည််� ကြောတ�ွဖြများင်း်နိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ကြောအုာ�်ပ်ါဇိုယူာ�သည်် �ုုဗျူးစာ်-၁၉ကြောရာာဂါ 

ပ်ထုများလိုုငု်း်�အုတငွ်း်� အုသာွ�အုလိုာ �န့်််သတ်၍ ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���ထုာ�ဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် များသုာ�စာမုျား�ာ�အုကြောပ်် 

အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ� ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် အုုပ််စာ�ု�ွများ�ာ��ု ု န့်များးန့််

ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အမူး ုု းအစ််းမူး်း အပုို်စ်ခုု�ွမူး်း

ပ်ုု�်ဆိုံကြော�ွတာသံ�ု (၂) ကြောင်းကွြော���ကြော�ွတာစာကုြောဆိုာင်း်�

ဖြ�င်း်�အုကြောပ်�ာ်အုပ်ါ�အုတ�ွ်ကြောင်းသွံု�စာ�ွများနု့်ည််� (၁)

ဆိုုုင်း်များာိများစာာ� (၁)

ကြောရာ�ု�ု၊ များးတာ�တုု�လိုာ (၂) ကြောင်းကွြောရာ�ကြော���ကြောရာ�အု��်အု��

�စုား�များ ုစား�ပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�န့်ည််�ပ်ါ�လိုာ (၄)

အုလိုပု််လို�်များ�ဖ်ြ�စာ် (၃) 

ကြော��ာင်း်�လို�အုဖြပ်ည်််ကြောပ်�ကြောန့်ရာဆို� (၁) 
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အမူး ုု းအစ််းမူး်း အပုို်စ်ခုု�ွမူး်း

အုာ�များလိုုုအုာ�များရာဖြ�စာ် (၃) �ကြောလို�င်းယူ်များ�ာ�၏ စာတု်

��န့််�များာကြောရာ� အုကြောဖြ�အုကြောန့်�နု့််��ုုင်း်�ကြို��ဖြ�င်း်�များ�ာ� (၂)

စာတု်အုကြောဖြ�အုကြောန့်ကြောဖြပ်ာင်း်� (၁)

အုလိုယွူ်တ�းကြော�ါသဖြ�စာ် (၂)

အုဆိုုု�ဆိုံ�ုအုကြောဖြ�အုကြောန့်များ�ာ�များ ိန့််လိုန့််ဖြပ်န့််ထုးလိုာ�ု်ုအု��နု့််��ာဖြ�င်း်� (၁)

အုပု််စာ�်များအုုကြောပ််သ�်ကြောရာာ�်ဖြ�င်း်�များရာိ ု(၃)

တဖြ�ာ��ကြောလို�များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောဆိုာ�်စာာ�ရာတာကြောတသွတရုာ (၂)

အုပု််ကြောပ်�ာ်�ုု်��် (၂) များဘုဲများ�ာ�၏ စာတု်

��န့််�များာကြောရာ� အုကြောဖြ�အုကြောန့်စာတု်တည််ပြီးင်းမုျား်ကြောအုာင်း်ကြောလို�်�င်း်် (၃)

အုထုး���န့််များ ု(၅)

စာတု်�စုား�များနုိုိင်း်် စာုု�ရာမုျား်ပ်းပ်န့််များ ု(၇)

ပ်းကြောဆို�ွများ ုကြောသာ� (၃)

ရှုနု့််��န့််လိုုပ််ရာာိ�ကြောန့်ရာ (၃)

�ကြောလို��ုတုစာ်ကြောယူာ�်တည််�အုပု််ထုနု့််�ကြောန့်ရာသည်််များဘုဲ (၂) အု�းအုည်းများရာရာိုဖြ�င်း်�

အုစာုု�ရာထုံများအိုကြောထုာ�်အုပ်ံမ်ျားရာ (၁)

�ကြောလို�သးင်းယူ်ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်ကြောရာ�များရာိ ု(၅)

�ုုယူ််စာုု�ရာမုျား်ပ်းပ်န့််များကုြောတနွ့်�်�ုုယူ် များသုာ�စာု�စုာစကြောတနွ့်�် များအုာ�လိုပ််ကြောသာ သးင်းယူ်��င်း်�

များ�ာ� (၁)

စ်တွတုွတဝေမြမူ်�အ်ုဆိုင်း််တငွ်း် ကြောရာ�ိများာိကြောဆိုာင်း်ရာာ�်��က်ြောသာလိုပု််င်းန့််� အုဆိုင်း််နိုိင်း််အုလိုာ�တးပ်င်း် အုများ� ုု �အုစာာ�

များ�ာ���ာ� ဆို�်စာပ််များ�ုုု ရာာိကြော�ရွာပ်ါများည််။ ဤသု်ုအုာ�ဖြ�င်း်် အဓိ�ုအဝေ��်င််းအ�်မူး်း (themes) �ုု 

ကြောတ�ွရာိုလိုာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုထု�်ပ်ါဥပ်များာအုရာ “စာတု်��န့််�များာကြောရာ�” သည်် “�ကြောလို�င်းယူ်များ�ာ�၏ စာတု်

��န့််�များာကြောရာ�” နိုိင်း်် “များဘုဲများ�ာ�၏ စာတု်��န့််�များာကြောရာ�” အုပု််စာု��ွများ�ာ��ု ု ကြောပ်ါင်း်�စာပ််ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် ရာရာိလုိုာကြောသာ 

အုဓိ�ုအုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်� ုဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ “စား�ပ်ာွ�ကြောရာ�ရာာ သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�” သည်် အုပု််စာ�ု�ွနိုိစာ်�ု

ဖြ�စာ်ကြောသာ “ကြောင်းကွြော���ကြော�ွတာစာကုြောဆိုာင်း်�ဖြ�င်း်�” နိုိင်း်် “ကြောင်းကွြောရာ�ကြော���ကြောရာ�အု��်အု�� �စုား�များ”ု တုု်�ုု တစာ်�နုိုိင်း််

တစာ်�ဆုို�်စာပ််ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် ဖြ�စာ်ကြောပ််လိုာကြောသာ ကြောန့််�်ထုပ်် အုဓိ�ု အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်� ုဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ထုု်ုဖြပ်င်း် အုဓိ�ုအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ���ာ� ဆို�်နိုယှူ်များ�ုုုလိုည််� ကြောတ�ွရာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် 

အုပ်��်သကြောဘဲာ စား�ပ်ာွ�ကြောရာ�သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�ကြော��ာင်း်် များဘုဲများ�ာ�၏ စာတု်��န့််�များာကြောရာ��ု ုပ်ုု၍ဆိုုု�ရာာာ�လိုာ 

ကြောစာကြော��ာင်း်� သရုာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ရာိုသင်း််သည််် အုဓိ�ုအုကြော��ာင်း်�အုရာာအုကြောရာအုတ�ွ်နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ 

စာည််�များ�ဉ်း်�စာည််��များ်�များ�ာ� များသတ်များတိ်ထုာ�ကြောသာ်လိုည််� ရာပ််ရာာာလိုးထုအုုကြောဖြ�ဖြပ်ုစားများံ�နု့််�အုကြောသ�စာာ�များ�ာ�

တငွ်း် အုဓိ�ုအုကြော��ာင်း်�အုရာာ ကြောလို��မုျား ိရာစိာ်�ုအုထု ုရာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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ကြောအုာ�်ပ်ါပုံ်သည်် အုများ� ုု �အုစာာ�သတ်များတ်ိဖြ�င််း�လုိုပ််င်းန့််�စာဉ််းတင်ွ်းပ်ါ�င််းကြောသာ အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ�ကြော�ာ်ထုတ်ုဖြ�င်း်�၊ 

၎င်း်�တု်ု�ုု အုပု််စာ�ု�ွများ�ာ�အုဖြ�စာ် စာ�ု�ွ�ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ထုုုများတိဆိုင်း်် အုဓိ�ုအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�အုဖြ�စာ် စာ�ု�ွ�ဖြ�င်း်�တု်ု

�ုု ရှုပု််ပ်ံ�ုာ���ပ််ဖြ�င်း်် ရာငိ်း်�ဖြပ်ထုာ�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် -

အဓကိ 
အေကာင်း 

အရာ

အပု်စခုွဲ

အပု်စခုွဲ

အမျိး 
အစား

အမျိး 
အစား

အမျိး 
အစား

အမျိး 
အစား

အမျိး 
အစား

အခုး�်အလိ�်မူး်းတွင််မြပိုမြခုင််း

အု���်အုလို�်များ�ာ�တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်�သည်် အု�� ုု �ကြောသာအု���်အုလို�်များ�ာ��ုု ဇိုယူာ���ွ်၊ ဂရာပ််၊ ပ်ံစုာံ

�ာ���ပ်် သု်ုများဟုုတ် သတင်း်�အု���်အုလို�်ရှုပု််ပ်ံ�ုာ���ပ််များ�ာ���သ်ု်ု ဖြများင်း်သာကြောသာပ်ံစုာံဖြ�င်း်် သရှုပု််ကြော�ာ်

တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုုုသု်ုဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် အုပြီးများ�များလိုုအုုပ််ကြောသာ်လိုည််� ၎င်း်�သည်် သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� 

အုသကုြောပ်�တင်း်ဆို�်များ�ုုု ��ာ�န့််သးများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် ကြောရာ�သာ�ထုာ�ကြောသာ အုစားရာင်း်�ံစာာ�ု ု �တ်ရှုသုးများ�ာ� 

န့််�လိုည််ရာလိုယွူ်ကြောစာရာန့်် အုကြောထုာ�်အု�းဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ ထုု်ုဖြပ်င်း် အု���်အုလို�်များ�ာ�ထု�များ ိ ယူ�င်း်� 

သတမုျားထုာ�များ�ု�်ကြောသာပ်ံစုာံများ�ာ��ုလုိုည််� ကြောတ�ွဖြများင်း်လိုာကြောစာပ်ါသည််။

ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ အု���်အုလို�်တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်�ဆိုုငု်း်ရာာ န့်များးန့််အု�� ုု �ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဇိုယ််း ၁။ စ်တုွ်�းန််းမူ်ဝေ�းနှငှ်််သ�်ဆွဲုုင််ဝေသ် အပုို်စ်ုခု�ွမူး်းနှငှ််် �ုုး�်းခုး�်မူး်း

အဓိ�ုအဝေ��်င််းအ�်မူး်း အပုို်စ်ခုု�ွမူး်း သ်ဓိ� အ�ုုးအ�်းမူး်း

၁။ စာတု်��န့််�များာကြောရာ� “လိုးတုုင််း�ရာ�� စာတ်ု��န့််�များာကြောရာ�� ဘဲယ်ူလိုုုဖြ�စ်ာဖြ�စ်ာ န့်ည််�

န့်ည််�ကြောလို�ကြောတာ ်ထု�ုုု�်�ံစာာ�ရာများာိပ်�။ ပြီးပ်း�ကြောတာလ်ိုည််� 

အု�ုဆိုုု အု��းအုကြော��ာင်း်��ု ု ပ်ုုပြီးပ်း� ပ်ငွ်း််ပ်ငွ်း််လိုင်း်�လိုင်း်� 

ကြောဖြပ်ာလိုာ��ပြီးပ်း။”
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အဓိ�ုအဝေ��်င််းအ�်မူး်း အပုို်စ်ခုု�ွမူး်း သ်ဓိ� အ�ုုးအ�်းမူး်း

၁.၁။ �ကြောလို�င်းယူ်

များ�ာ�၏ စာတု်��န့််�များာ 

ကြောရာ�အုကြောပ််သ�် 

ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�

“[…] ၂ ပ်တ်ကြောလိုာ�် ကြောလိုာ�််ကြော�ါင်း်���ပြီးပ်း� အုသာွ� 

အုလိုာကြောတ ွ �န့်််သတ်လိုုု�်တ�အ်ု�ါ��ကြောတာ ် သးတုု်

ကြောတ�ွ အုာ�များလိုုုအုာ�များရာဖြ�စာ်လိုာပြီးပ်း�ကြောတာ် �စုာစကြောသ�

ကြောသ�ကြောလို��ုကုြောတာင်း် �နု့််��ုုင်း်�ကြို�� ကြော�ါသဖြ�စာ်လိုာ��

တယူ်။ အုရာင်း်တနု့််�� အု�လိုုု �နု့််��ုုင်း်�ကြို��တာများ� ုု � သပု််

များဖြ�စာ်�း�ဘဲး�။” 

၁.၂။ များဘုဲများ�ာ�၏ 

စာတု်��န့််�များာကြောရာ�

အုကြောပ်် သ�်ကြောရာာ�်

များမုျား�ာ�

“�ုယုူ််�ုုယူ်�ုယုူ် တစာ်��နု့််လိုံ�ု �စုား�ကြောန့်တယူ်လိုု်ု 

�ံစာာ���်ရာတယူ်၊ ပ်�ုံ�ုကြောတ ွ ကြောများ�ရှုု�ုကြောတကွြောရာာ အုရာများ်�

ကြောတာင်း််တင်း်�ကြောန့်တာကြောတ ွ ဖြ�စာ်တယူ်။ ပြီးပ်း�ကြောတာ ် ည်

ဘဲ�်အုပ်ု်များကြောပ်�ာ်တာစာဖြ�စ်ာလိုာတယ်ူ။ စာတ်ု�စုား�များကုြောတနွ့်�် 

စာုု�ရာမုျား်စာတု်ကြောတကွြော��ာင်း်် အုပု််လိုု်ုများရာ��ဘ်ဲး�။”

ဇိုယ််း ၂။ မူဘုာမူး်း��်း စ်တုွ်�စု်းီမူမုြ�စ််�သည်််အဝေ��်င််း�င််းမူး်း

�ဝေလိးမူး်းအတွ�ွ် 
စ်ုုး�မုူ်မြခုင််း

ဝေင်ဝွေ��းအခု�်အခု�မူး်း
လိအူမူး်းနှှင်််မူဝေ�်ဝေနှှ့
ဘာ� သးီသန်�်ခု�ွဝေန်�မြခုင််း

�း်းန့်မြခုင််း သုု�မူဟူုတွ် 
အသ�်ဆွဲံးုရုံးုမြခုင််းမူး်း 

အတွ�ွ် စ်ုုး�မုူ်မြခုင််း

�ကြောလို�များ�ာ�၏ ပ်ည်ာကြောရာ� 
အုတ�ွ် စာုု�ရာမုျား်ဖြ�င်း်� (၂)

အုလိုပ်ု်လို�်များ�ဖ်ြ�စ်ာဖြ�င််း� (၃)

အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့်် လိုးများု
ကြောပ်ါင်း်�သင်း်� ဆို�်ဆိုံကြောရာ�
များ�ာ� သတရုာ ကြောအုာ�်ကြောများ်

ဖြ�င်း်� (၃)

သ�်ကြို�း�များဘုဲများ�ာ� 
အုတ�ွ် စာုု�ရာမုျား်ဖြ�င်း်� (၅)

�ကြောလို�များ�ာ�၏ လိုးများဘုဲ� 
�ွံ�ပြီး�ုု �ကြောရာ�အုတ�ွ် စာုု�ရာမုျား်

ဖြ�င်း်� (၃)

စား�ပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််� 
န့်ည််�ပ်ါ�ဖြ�င်း်� (၄)

၎င်း်�တု်ု�ုုယူ်တုုင်း် ��ာ�န့််
များည််�ု ုစာုု�ရာမုျား်ဖြ�င်း်� (၇)

�ကြောလို�များ�ာ�၏ စာတု်
��န့််�များာကြောရာ�အုတ�ွ် 

စာုု�ရာမုျား်ဖြ�င်း်� (၄) 

�ုုယူ်�ံအုာ�န့်ည််�ကြောသာ
သးများ�ာ� အုတ�ွ် စာုု�ရာမုျား်

ဖြ�င်း်� (၂)
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ပိုံု ၁။ မူဘုာမူး်း��်း စ်တုွ်�စု်းီမူမုြ�စ််�သည်််အဝေ��်င််း�င််းမူး်း

မဘိများ၏ 
စတိ်ဖစိးီမ

ေငေွကး 
အခက်အခဲများ 

(၇)

သးီသန်ခွဲ ေန
ရြခင်း (၃) 

ကေလးများ 
အတွက် စိုးရမိ်

ရြခင်း (၉)

ဖျားန�ြခင်း၊ အသက်

ဆံုးံးြခင်းတို အတွက် 

စိုးရမိ်ရြခင်း (၁၄)

ဝေတွ�ွ�ှုခုး�်မူး်းအဓိပုိုာ်ယ််�ငွ်််ဆွဲုုမြခုင််း

အုဓိ�ုကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု ကြော�ာ်ထုတု်ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် ထုုုကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� ၏ ဆိုုုလိုုုရာင်း်�အုဓိပု်ပာယူ်�ု ု

န့််�လိုည််ကြောစာရာန့်် အဓိပုိုာ်ယ််�ငွ်််ဆွဲုုရာာတငွ်း် (သု်ုများဟုုတ် ကြောဆို�ွကြောနို�ွတင်း်ဖြပ်ရာာတငွ်း်) ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�

များ�ာ�သည်် ကြောထုာ�်�းကြောပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်် -

• ကျွန်ုပ်၏ခတွ့ရှိေျက်ြျားြှ သုခတသနခြးေွန်းအတွက် အခမဖထွက်ခပါ်လာပါသလား။ 

ထွက်ခပါ်လာပါက ြည်သို့မဖစ်သနည်း။

• ကျွန်ုပ်၏သုခတသနြှ အခရးပါခသာခတွ့ရှိေျက်ြျားြှာ အဘယ်နည်းနှင့် အဘယ်ခကကာင့် 

၎င်းတို့သည် အခရးပါ သနည်း။ 

• ကျွနု်ပ်၏ခတွ့ရိှေျက်ြျားထဲြှ တစ်ေုေုသည် ကျွနု်ပ်အတွက် အ့ံအားသင့်စရာမဖစ်ခစပါသလား။ 

အဘယ်ခကကာင့် မဖစ်ခစသနည်း/အဘယ်ခကကာင့် ြမဖစ်ခစသနည်း။

• ြည်သည့် အခစာပိုင်းစာတြ်းြျား (ရှိပါက) သည် ကျွန်ုပ်၏ခတွ့ရှိေျက်ြျားနှင့် ေီခလျာ်ြှုရှိ

သနည်း။ ကျွန်ုပ်၏ ခတွ့ရှိေျက်ြျားသည် ယေင်ကခလ့လာြှုြျားြှ သုံးသပ်ေျက်ရလဒ်ြျား

ကို ခထာက်ေံပါသလား သို့ြဟုတ် ေန့်ကျင်ပါသလား။

• ကျွန်ုပ်၏ ခတွ့ရှိေျက်ြျားကို ရပ်ရွာအေင့် သို့ြဟုတ် အမေားအခနအထားြျားတွင် 

လက်ခတွ့ သို့ြဟုတ် ြူဝါဒခရးရာပိုင်း၌ ြည်သို့အသုံးေျနိုင်သနည်း။ 

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ဤအု�န့််�တငွ်း် န့်များးန့််ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည််် ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိ အုဓိ�ုကြောတ�ွရာို���်တစာ်�ုများာိ များဘုဲ

များ�ာ�သည်် ၎င်း်�တု်ု၏ �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ� ကြော��ာင်း်�ပ်��်ရာဖြ�င်း်��ု ု၎င်း်�တုု်၏ ��န့််�များာကြောရာ�ထု�်ပ်ုပုြီးပ်း� စာုု�ရာမုျား်

ကြောန့်ဖြ�င်း်�သည်် သာ�သများး�များ�ာ�၏ ပ်ည်ာကြောရာ�အုကြောပ်် များဘုဲများ�ာ�� အုလိုနွ့််အုကြောလို�အုန့်�် ထုာ�ကြော��ာင်း်� ဖြပ်သ

ကြောန့်ပ်ါသည််။ �ုုဗျူးစာ်-၁၉ �ပ််ကြောရာာဂါ�ာလိုအုတငွ်း်� ထုတု်ဖြပ်န့််ကြောသာ သတင်း်�များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောလိုလ်ိုာများမုျား�ာ�တငွ်း် 
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လိုးအုများ�ာ�သည်် ၎င်း်�တု်ု (နိုိင်း်် အုဖြ�ာ�သးများ�ာ�၏) ��န့််�များာကြောရာ��ု ုပ်ည်ာကြောရာ�ထု�် ပ်ုုစာုု�ရာမုျား်ကြောန့်ကြော��ာင်း်��ုု

သာ အုသာ�ကြောပ်� ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ ကြော��ာင်း်် သကုြောတသးတစာ်ဦး�ဖြ�စာ်သည််် သင်း််အုတ�ွ် ဤကြောတ�ွရာို���်များာိ 

အုံအ်ုာ�သင်း််စာရာာဖြ�စာ်ကြောန့်နိုုငု်း်ပ်ါသည််။ ထုု်ုကြောန့််�် ဤကြောတ�ွရာို���်နိုငိ်း်် ရာာယူ်တးအုကြောပ်ါင်း်�အုသင်း်�များ�ာ�နိုငိ်း်် 

အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့််ထုုကြောတ�ွများမုျားရာိဖုြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�၏ စာတု်အုကြောဖြ�အုကြောန့်�ု ု ထု�ုုု�်ကြော��ာင်း်� 

ကြောတ�ွရာို���်တု်ုများိတဆိုင်း်် �ုုယူ်တုုင်း်�ုယုူ်�� အုဖြများန့််ဆိုံ�ုကြော��ာင်း်�ဖြပ်န့််တ�်နိုုုင်း်ရာန့်် အုကြံ�ံုဖြပ်ုတင်း်ဖြပ်နိုုငု်း်

ပ်ါသည််။ ၎င်း်�များာိ သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု လို�်ကြောတ�ွဘဲ�ဖြပ်ဿန့််ရာပ််များ�ာ� ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ရာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ု

နိုုုင်း်သည််် န့်ည််�လိုများ်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၂.၁

• သင်ကြီးကိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားမဖင့် ဗီဒီယိုြှတ်တြ်းတိုတစ်ေု (အြျားေုံး ၁၀ ြိနစ်

ေန့်) ကို နားခထာင်ကကည့်ပါ။

• အသံကို ခသေျာင်္ရုတစိုက်နားခထာင်၍ လိုအပ်ပါက အသံေဏရပ်ထားပပီး ကူးယူခရးသား

ကကည့်ပါ။ ဗီဒီယိုကကာေျနိ်နှင့် ၎င်းကို ကူးယူခရးသားရန်ကကာေျနိ်တို့ကို ြှတ်သားထားပါ။ 

• သင်၏ခတွ့ေုံခြးမြန်းြှုြျားနှင့် ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ခေွးခနွးြှုြျား (လိုအပ်ေျက်ခပါ်ြူတည်၍) 

ကူးယူခရးသားရန် လိုအပ်သည့်အေျနိ်ကို သိရှိခစရန် ဤခလ့ကျင့်ေန်းကို အသုံးမပုပါ။ 

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၂.၂

ကြောအုာ�်ပ်ါ�း�ယူးကြောရာ�သာ�များ ုEelderink, M. (2016, 13 February). Semi-structured interviewing 

as a Participatory Action Research method. [Video]. YouTube. https://youtu.be/

cGQz8hZQ8fU များ ိကြော�ာ�်နိုတု်���်�ု ု�တ်ရှုကုြောလိုလ်ိုာ၍ သင်း််အုတ�ွ် စာတု်�င်း်စာာ��ယွူ်ကြော�ာင်း်�ကြောသာ၊ 

အုကြောရာ�ကြို�း�ကြောသာ၊ သု်ုများဟုုတ် များကြောများှာ်လိုင်း််ထုာ�ကြောသာ သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု �ုုင်း်�ထုာ�ပြီးပ်း� ထုုု

သတင်း်�အု���်လို�်�ု ုကြော�ာ်ဖြပ်နိုုငု်း်များည််် အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။ ထုု်ုကြောန့််�် ည်ာဘဲ�်စာာ

တုုင်း်တငွ်း် အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု ကြောရာ���ထုာ�ပ်ါ။ 

https://youtu.be/cGQz8hZQ8fU
https://youtu.be/cGQz8hZQ8fU
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ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုပု််ရာာထုတ� ်အု��နု့််�ကြောန့် အုပု််ရာာ�င်း်တ�အ်ု��နု့််ထု ု�ုုယူ််ရာ�� ပ်ံမုျားနိ့််ကြောန့််စာဉ်း်ဘဲ� 
တကြောန့််တာ�ုု ဘဲယူ်လိုုဖုြ�တ်သန့််�ကြောန့်လို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ ကြောဖြပ်ာရာများယူ်ဆိုုုရာင်း် �ွန့််များန့််များည််� ဂ��်စာတင်း်�၊ ပြီးပ်း�ကြောတာ ်�ွန့််များ ကြောန့််တုုင်း်� 
အုသး�အုနိုိံကြောတ ွ ကြောရာာင်း်�ပ်ါတယူ်၊ ဆိုုုကြောတာ ် များန့်�်ဆိုုု �ွန့််များ ၅ န့််ရားများာိ အုပု််ရာာထုတယူ်၊ 
ဆိုကုြောတာင်း်�တယူ်ကြောပ်ါ၊် ပြီးပ်း�တာန့်�် အု�တ်အုစာာ�လို�၊ ကြောရာာင်း်�များ��်နု့်် ပ်စာစည််�ကြောတ ွ�ယူ်�ု်ု ကြော��ထု�
သာွ�တယူ်၊ �ါကြောပ်များ� ်အု��ါကြောတအွုာ�လိုံု��လိုည််� �ွန့််များများာိ ပ်ုု�်ဆိုံဘဲယူ်ကြောလိုာ�်ရာိုလို� ဆိုုု
တ�အ်ုကြောပ်် များးတည််ကြောသ�တယူ်။ တစာ်�ါတစာ်ကြောလို �ွန့််များ လိုုု��င်း်တာအုာ�လိုံ�ု �ယူ်�ု်ုပ်ုု�်ဆိုံများ
ရာိုကြောတာ် လိုုု��င်း်တာထု�် ကြောလိုှာပ်ြီးပ်း��ယူ်ရာတယူ်။ အုများ်... �ွန့််များ အုပြီးများ�တများ်� များန့်�်စာာများ�ယူ်
သာွ�နိုုုင်း်ဘဲး� ဘဲာလိုု်ုလို�ဆိုုုကြောတာ ် �ွန့််များသာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်န့်�် အု�လိုုုလိုပု််�ု်ုများတတ်နိုုငု်း်
ဘဲး�ကြောလို။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုစာ်များများာိ သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်ရာိတုာလိုာ�။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်။ သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်။ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အု�လိုုုဆိုုုရာင်း် အုစာ်များ� များန့်�်�င်း်�များာိ အုစာ်များကြောရာာင်း်�များ� ် အုသး�အုနိုိံကြောတနွ့်�် 
သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်အုတ�ွ် များန့်�်စာာ�ယူ်�ု်ု ကြော��သာွ�တယူ်။ ပြီးပ်း�ကြောတာ ်အုစာ်များ �ယူ်
��င်း်သကြောလိုာ�် အုပြီးများ�တများ်�များ�ယူ်နိုုငု်း်ဘဲး�လိုု်ု ကြောဖြပ်ာလိုုု�်တာကြောန့်််။

ဂ��်စာတင်း်�။ အု��းအုတုုင်း်�ပ်�။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဘဲယူ်လိုုဖုြ�စာ်ပြီးပ်း� လိုုု��င်း်သကြောလိုာ�် များ�ယူ်နိုုငု်း်တာလို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ �ွန့််များ� �ကြောလို�ကြောတ�ွုု တစာ်ကြောယူာ�်တည််� အုုပ််ထုနု့််�ရာတ� ် များ�ုင်း်တစာ်
ကြောယူာ�်ကြောလို။ �ွန့််များတစာ်ကြောယူာ�်တည််� သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်လိုံ�ု�ုု လိုးလိုာ�ကြောဖြများာ�်
ကြောအုာင်း်လိုပု််ရာတာ များလိုယွူ်ဘဲး�။ တစာ်�ါတစာ်ကြောလို ရာသများှ အုဖြများတ်ကြောတ�ွုု လိုပု််င်းန့််�ထု�များထုည်််
နိုုုင်း်ဘဲ� �ကြောလို�ကြောတအွုတ�ွ် ဂရှုစုာုု�်ကြောပ်��ုု်ပ်� သံု�လိုုု�်ရာတာများ� ုု �ရာိုတယူ်။  

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဘဲာ�ုုသံ�ုလိုုု�်ရာတာလို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ �ွန့််များလိုုပ််င်းန့််�ထု�ထုည်််များ� ်ပ်ုု�်ဆိုံ�ု ု�ကြောလို�ကြောတအွုတွ�် ဂရှုစုာုု�်ကြောပ်�နိုုငု်း်
�ု်ုပ်� သံု�လိုုု�်ရာတာ။ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဪ �ါဆိုုု အုစာ်များ အုသး�အုနိုိံကြောတွ�ယူ်ကြောရာာင်း်�ပြီးပ်း� �င်း်ကြောင်းွထုပ််တုု�ကြောအုာင်း် 
များလိုပု််နိုုုင်း်ဘဲး�ဖြ�စာ်ကြောန့်တာကြောပ်ါ။်

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဟုုတ်ပြီးပ်း။ အု��ါ�ုုဘဲယူ်လိုုုများ� ုု �ရာင်း်ဆိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ကြောန့်ရာလို�။ ကြောန့််�်ကြောန့််အုတ�ွ်
ကြောရာာ ဘဲယူ်လိုုမုျား� ုု � လိုပု််�ုုင်း်ရာလို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ အု� ကြောတာ်ကြောတာ်ကြောတာ ်ပ်င်း်ပ်န့််�တယူ်၊ �ါကြောပ်များ�လ်ိုည််� ဘဲရုာာ�သ�င်း်�ု ု�ွန့််များ
ယူံ�ု�ည််တယူ်၊ ကြောဖြပ်ာ��င်း်တာ� �ွန့််များ ကြောန့််တုုင်း်�ဆိုကုြောတာင်း်�တယူ်၊ �ွန့််များအုသ�်ရာငိ်း်တ�်
ကြောန့််ရာ�်တုုင်း်� ဘဲရုာာ�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ကြောပ်�တ�အ်ုတုုင်း်�ပ်� ... �ုုယူ််များာိရာိုတာကြောလို��ု ု သံ�ုတယူ်။ 
အုန့်ည််�ဆိုံ�ုကြောတာ် �ွန့််များများာိရာိုတ� ်သး�နိုိံထု�ွ်�နု့််ပ်စာစည််�ကြောတ ွကြောရာာင်း်�တယူ်။ ပ်ုု�်ဆိုံရာလိုာ
ရာင်း် ရာလိုာတ�ပ််ုု�်ဆိုံ�ု ု�ွန့််များ�ကြောလို�ကြောတ ွစာာ��ု်ုကြောသာ�်�ု်ုအုတွ�် �ယူ်ကြောပ်��ုု်သံု�တယူ်၊ 
��န့််တ�ပ််ုု�်ဆိုံန့်ည််�န့်ည််��ု ုကြောန့််�်ကြောန့်် ကြော��ထု�များာိ �ယူ်နိုုုင်း်သကြောလိုာ�်�ယူ်�ုု် သံ�ုတယူ်။ 
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ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဟုတု်ပြီးပ်း၊ �ါဆိုုု �းလိုုုန့်ည််�န့်�်ပ်� ကြောန့််�်ထုပ််အုသး�အုနိုိံကြောတ�ွယူ်ပြီးပ်း� ထုပ််ကြောရာာင်း်�
နိုုုင်း်�ု်ု လိုပု််ကြောန့်တာကြောပ်ါက်ြောန့်််။ ဟုတု်ပြီးပ်း။ �ကြောလို�ကြောတ�ွု ုတစာ်ကြောယူာ�်တည််� အုုပ််ထုနု့််�ရာတ�်
များ�ုင်း်တစာ်ကြောယူာ�်ဖြ�စာ်တာန့်�်ပ်တ်သ�်ပြီးပ်း� န့်ည််�န့်ည််�ကြောလိုာ�် ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�လိုုု်ရာများလိုာ�။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ အုများ်... �ွန့််များ အုသ�် ... ၃၅ နိုစိာ်ရာိုပြီးပ်း၊ �ွန့််များ အုသ�် ၁၅ နိုစိာ်များာိ ပ်ထုများဆိုံ�ု
�ကြောလို�ကြောများ�ွ��တ်ယူ်။ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုသ�် ၁၅ နိုိစာ်များာိလိုာ�။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်၊ ဆိုုုကြောတာ် အု�ု �ွန့််များများာိ သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�် ရာိုတယူ်၊ 
�ါကြောပ်များ� ်�ကြောလို�ကြောတရွာ�� အုကြော�� များတးဘဲး�။ အုကြော� င်းါ�ကြောယူာ�်ရာိတုယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဟုတု်လိုာ�။

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ �ါဆိုုု အုစာ်များ အုသ�် ၁၅ နိုစိာ်ပ်� ရာိုကြောသ�တ�အ်ုရာာယူ်များာိ �ကြောလို�ကြောများ�ွ��တ်ာကြောပ်ါ။် 
အု��ါဘဲယူ်လိုုုဖြ�စာ်��တ်ာလို�ဆိုုုတာ ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�လိုုု်ရာများလိုာ�။ �းလိုုုင်းယူ်င်းယူ်ရာာယူ်ရာာယူ်န့်�် 
�ကြောလို�ကြောများ�ွ��ရ်ာတ�အ်ုကြော��ာင်း်�ကြောလို။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ �ွန့််များ� အုမုျား်ကြောတဖွြပ်ည်််��ပ််ကြောန့်ပြီးပ်း� လိုးကြောတအွုများ�ာ�ကြို�း�န့်�် ပြွပ်တွ်သပု််ကြောန့်တ� ်
ကြောန့်ရာာများာိ ကြို�း�ဖြပ်င်း်�လိုာတာ။ �ွန့််များတုု်ရာာာထု�� လိုးင်းယူ်ကြောတ�ွ... ကြောဆို�ကြောတသွံ�ု��တယူ်။ 
ကြောဆို�ကြောဖြ�ာ�်ကြောတသွံ�ုတယူ်၊ များးရာာအု် သံ�ုတယူ်ကြောလို ... သလုိုာ�။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ (န့််�လိုည််ကြောအုာင်း်ဖြပ်န့််ကြောများ�ကြောန့်) သးတုု်� ဘဲာသံု�တာ....။

ဂ��်စာတင်း်�။ များးရာာအု်... များး�ယူစာ်ကြောဆို�ကြောတပွ်�။ အု��းကြောတာ ်င်းယူ်င်းယူ်တနု့််�� များုန့််��ကြောလို�တစာ်
ကြောယူာ�်အုကြောန့်န့်�်  ကြော��ာင်း်�များတ�်��ရ်ာဘဲး�၊  များဘုဲကြောတ�ွလိုည််� ကြော��ာင်း်�ထုာ��ုု် ပ်ုု�်ဆိုံများရာို
ဘဲး�။ အု��းကြောတာ ် �ုုယူ်တုုင်း်� အုရာာယူ်င်းယူ်င်းယူ်ကြောလို�န့်�် သများး�ရာည််�စာာ��စုာစကြောတ ွ စာပြီးပ်း� 
ဖြ�စာ်လိုာတယူ်။ 

[ကြော�ာ�်နိုတု်���်ပြီးပ်း�ပ်ါပြီးပ်း]

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၂.၃

အုရာည််အုကြောသ�ွစာံဖြပ်ုသကုြောတသန့်ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်�ဖုြ�စာ်ကြောသာ McKenna-Plumley, P., Graham-Wisener, 

L., Berry, E. & Groarke, J.M. (2021). Connection, constraint and coping: A qualitative study 

of experiences of loneliness during the COVID-19 lockdown in the UK. PLoS ONE 16, (10).  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0258344#sec010. များ ိ

“ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�” နိုိင်း်် “ကြောဆို�ွကြောနို�ွ���်” အုပ်ုငု်း်�များ�ာ��ု ု�တ်ရှုကုြောလိုလ်ိုာ��ည်််ပ်ါ။ 

“ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�” အုပ်ုငု်း်�နိုငိ်း်် “ကြောဆို�ွကြောနို�ွ���်” အုပ်ုငု်း်�သည်် များည််သုု်�ွာဖြ�ာ�သန့်ည််�။ 
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သင််၏စ်မီူံ�နု််း

ဤအုဆိုင်း််တငွ်း် သင်း်၏ အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြော�ာ�်ယူးပြီးပ်း�ဖြ�စာ်ပ်ါ� �များ်�ယူးထုာ�ကြောသာ

အုသံများ�ာ��ု ု (ရာိုပ်ါ�) စာတင်း် �း�ယူးကြောရာ�သာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ အု���်အုလို�်များ�ာ� �း�ယူး

ကြောရာ�သာ�ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် ဂရှုတုစာုု�်�တ်ရှုရုာန့်် အု��နု့််ယူးပြီးပ်း� ကြောသ��ာန့််�လိုည််သရုာိုကြောအုာင်း် 

ဖြပ်ုလိုပု််ပ်ါ။ ထုု်ုကြောန့််�် အုပု််စာု��ွများ�ာ�နိုငိ်း်် အုဓိ�ုအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� များကြော�ာ်ထုတု်များး 

အု���်အုလို�်အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ� သတ်များတိ်ရာန့်် ဆို�်လို�် ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

သင်း််များတု်ကြောဆိုသွးင်းယူ်��င်း်�တစာ်ဦး�အုာ� ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�အုကြော��ာင်း်� အု��ဉ်း်���ုပ််ရာငိ်း်�ဖြပ်

ကြောဖြပ်ာဆိုုဖုြ�င်း်�ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု�ုု သင်း်ကြော�ာင်း်�စာာွန့််�လိုည််သဖုြများင်း်များရုာို၊များရာိ ု စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�

��ည်််နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� အုကြော��ာင်း်� အုလိုယွူ်တ�း များရာငိ်း်�ဖြပ်

ကြောပ်�နိုုုင်း်လိုှင်း် သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တုု်�ုု ပ်ုု၍ နိုိံ်စာပ််စာာွ သနု့််�လိုည််ကြောအုာင်း် ကြောလိုလ်ိုာရာန့်် 

လိုုုအုပ််ကြောန့်ပ်ါသည််။

သကုြောတသန့်ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ သင်း် ကြောသ��ာ န့််�လိုည််သရုာိပုြီးပ်းဆိုုုလိုှင်း် 

အုထု�်ပ်ါ အု���်အုလို�်များ�ာ�အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုုဖြ�င်း်� ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်ကြောအုာ�်များ ိကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု 

အုဓိ�ုထုာ�၍ အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုုရာန့်် ဆို�်လို�်လိုပု််ကြောဆိုာင်း်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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၁၃။ အတေရာအတွိက်ာစးပြု�  ုအခွ�က်ာအလက်ာမာ�ာ� 
စိစစ်သုံးး��သုံး�်ပြုခွင်�နှှင်် အဓိိ�ာာယ််�ွင််
ဆိ�ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ - 

• စစ်တြ်းခြးေွန်းလွှာြျားြှ ခကာက်ယူရရှိသည့် အေျက်အလက်ြျားကို စိစစ်

သုံးသပ်ရန် မပင်ေင် နိုင်ြည်။

• ကိန်းရှင်အြျ ိုးအစား အြျ ိုးြျ ိုးကို ေွဲမေားသိမြင်နိုင်ြည်။

• အခမေေံ အခရအတွက်စံမပု စိစစ်သုံးသပ်ြှုမပုလုပ်ရန် ရိုးရှင်းခသာနည်းလြ်း

တန်ောပလာြျား အသုံးမပုနိုင်ြည်။

• အြျက်အေက်ကုန်ကကမ်း။ ခကာက်ယူပပီးသည့်အေျနိ်တည်းက ြည်သည့်ပုံစံ

နှင့်ြျှ ြတည်းမဖတ်ထားခသာ အေျက်အလက်

• ကျ ိုးဒကကာင်းဆီဒေျာ်ဖြင်း။ သက်ခသအခထာက်အထားခပါ် အခမေေံ၍ အကျုံးဝင်

လက်ေံနိုင်မေင်း

• ကိန်းရေင်။ တိုင်းတာ၍ သို့ြဟုတ် ခရတွက်၍ ရနိုင်ခသာ ဝိခသသလက္ခဏာ၊

ကိန်းင်္ဏန်းြျား၊ သို့ြဟုတ် အခရအတွက် ပြာဏြျား (ဩစခတးလျစာရင်း

အင်းဌာန၊ ထုတ်မပန်သည့်ရက်စွဲြပါ)

• အဆင့်သတ်မေတ်ဖြင်း။ အခရးပါြှု သို့ြဟုတ် အရွယ်အစား အလိုက် စာရင်း

သွင်းမေင်း

• ေုံစံ (အြျက်အေက်စိစစ်သုံးသေ်မှု)။ အေျက်အလက်ြျား အဖန်ဖန်ထပ်၍/

သို့ြဟုတ် ကြီးကိုတင်ြှန်းေနိုင်ခသာ နည်းလြ်းြျားမဖင့် အကြီးကိြ်ကြီးကိြ် ထွက်

ခပါ်လာမေင်းခကကာင့် မြင်သာထင်ရှားလာခသာ အေျက်အလက်ြျား ဖွဲ့စည်း

တည်ခောက်ပုံ သို့ြဟုတ် စုဖွဲ့ြှု

• အဖေန်အေေန်ဆက်နွှယ်မှု။ တစ်ေုနှင့်တစ်ေု သက်ခရာက်လွှြ်းြိုးခနခသာ ကိန်း

ရှင်နှစ်ေုကကား ေက်သွယ်ြှု သို့ြဟုတ် ေက်စပ်ြှု
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• ဒကကာင်းကျ ိုးဆက်စေ်မှု။ ကိန်းရှင်ြျားကကား ခကကာင်းကျ ိုးေက်နွှယ်ခနခသာ 

ေက်သွယ်ြှု၊ ေိုလိုရင်းြှာ ပထြကိန်းရှင်တွင်မဖစ်ခပါ်ခသာ အခမပာင်းအလဲ

ခကကာင့် ဒုတိယကိန်းရှင်တွင် အခမပာင်းအလဲမဖစ်ခစသည် (သို့ခသာ် ခမပာင်းမပန်

ြယူေသင့်ပါ)

• တစ်ေေ်တည်းကျမှု။ အခကကာင်းအရင်းြရှိဘဲ နှစ်ေု သို့ြဟုတ် နှစ်ေုထက်

ပိုခသာ အခကကာင်းအရာြျား တစ်ေျနိ်တည်းတွင် မဖစ်ခပါ်မေင်း

သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အုဓိပု်ပာယူ်နိုငိ်း််ဖြပ်ည်််စာံု၍ တန့််�ုု�ရာိုကြောသာ အုသပု်ည်ာများ�ာ�ကြောပ်�စာမွျား်�နိုုုင်း်သည််် အု���်အုလို�်

များ�ာ�ဖြ�စာ်ကြောစာရာန့်် အုလိုု်ုင်းိာ ၎င်း်�တု်ု�ုု ပ်ုုင်း်�ဖြ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ� 

သု်ုများဟုုတ် ကြောတ�ွဆိုံုကြောဆို�ွကြောနို�ွများ ု ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များိ ထု�ွ်ကြောပ််လိုာကြောသာ အုကြောဖြ�ကြောပ်ါင်း်� ကြောဖြများာ�်များ�ာ�စာာွရာို

ကြောသာ်လိုည််� ၎င်း်�တု်ု�ုု စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်�၊ သဖုြများင်း်န့််�လိုည််ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် လိုးအုများ�ာ�သင်း်ယူးကြောလိုလ်ိုာနိုုုင်း်များည််် 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�အုဖြ�စာ် တင်း်ဖြပ်နိုုငု်း်ဖြ�င်း်�များရာိလုိုှင်း် ဘဲာများှ အုသံ�ုများ�င်း်ဘဲ� အု��ည််�နိုးိ�ဖြ�စာ်ပ်ါလိုမုျား််များည််။ 

သင်း်အု���်အုလို�်များကြော�ာ�်ယူးများး ၎င်း်��ုုကြောသ��ာစာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ၊ သင်း်ကြော�ာ�်ယူးရာန့်် စားစာဉ်း်ထုာ�သည်််

အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု များည််သု်ု စာစုာစာ်သံု�သပ််ရာများည််များနိ့််� များသရုာိုပ်ါ� အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးသည််် 

လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်အုတွင်း်� သင်း်အုပ်ါအု�င်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� ကြောပ်�ရာသည််် အု��နု့််နိုိင်း်် အုင်း်အုာ�များ�ာ�များာိ အုလိုဟုဿ 

ဖြ�စာ်သာွ�ပ်ါလိုမုျား််များည််။ ဤအု�န့််�တွင်း် အုကြောဖြ��ံ အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ု အု���်အုလို�် စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်�

အုကြော��ာင်း်� များတု်ဆို�်အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောလိုလ်ိုာရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အခုး�်အလိ�်မူး်းမြပိုင််ဆွဲင််မြခုင််း

အု���်အုလို�်များ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််များမုျားစာတင်း်များး စာစာ်တများ်� ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ��ုု ကြောသ��ာ��ည်််ရှုစုာစာ်ကြောဆို�၍ 

အု���်အုလို�် �နု့််��များ်�အုာ�လိုံ�ု�ုု အု���်အုလို�်စာစုာစာ်သည်််ပ်ရှုုုဂရာများ်တစာ်� ု (ဥပ်များာ - SPSS၊ 

Microsoft Excel၊ Jamovi) ထု�သု်ု ထုည်််သငွ်း်�ရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ အု���်အုလို�်များ�ာ�ထုည်််သငွ်း်�ဖြ�င်း်�

သည်် များရုိာများဖြ�စာ် လိုုုအုပ််သည််သာများ� စာစာ်တများ်� ကြောများ��နွ့််�လိုှာအုာ�လိုံ�ုသည်် �� ုု �ကြော��ာင်း်�ဆိုးကြောလို�ာ်များရုာို၊များရာို

နိုိင်း်် စာစုာစာ်သံု�သပ််ရာာတငွ်း် ၎င်း်�တု်ု�ုု ထုည်််သငွ်း်�နိုုုင်း်ဖြ�င်း်�ရာိ၊ုများရာိ ု စာစာ်ကြောဆို�ရာာတငွ်း်လိုည််� ကြောထုာ�်�းကြောပ်�

ပ်ါသည််၊ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အု�� ုု �ကြောသာ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာများ�ာ��ုု အုဖြပ်ည်််အုစာံ ု များကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�လိုှင်း် 

သု်ုများဟုုတ် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် သင်း်၏ န့်များးန့််သတ်များိတ်���်စာံနိုနု့််�များ�ာ�နိုိင်း်် များဖြပ်ည်််များးလိုှင်း် ၎င်း်�တု်ုသည်် 

ဆိုးကြောလို�ာ်မုျား များရုိာပ်ါ။ အု�� ုု �ကြောသာ�စုာစရာပ််များ�ာ�တွင််း လိုးတစ်ာဦး�သည်် စာစ်ာတမ်ျား�ကြောများ��န်ွ့်�လိုာှ�ုု တစ်ာကြို�မ်ုျားထုပ််ပ်ုုပြီးပ်း�

ကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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အု���်အုလို�်�နု့််��များ်�များ�ာ��ု ု ပ်ရှုုုဂရာများ်ထု�သုု် ထုည်််သငွ်း်�သည််် လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်တွင်း်လိုည််� အခုး�် 

အလိ�်အမူး ုု းအစ််းခု�ွမြခုင််း (Data coding) ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည််။ အုကြောရာအုတ�ွ်အုကြောဖြ�ဖြပ်ု၍ စာစုာစာ် သံ�ုသပ််

ရာာတင်ွ်း သင််းကြော�ာ�်ယူးထုာ�သည်် ်သတင််း� အု���်အုလို�် တစ်ာ�ု�သုည်် �န်ု့်�ဂဏီန့််�ပုံ်စံာဖြ�င်း် ်များဟုတ်ုဘဲ� 

စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ�ဖြ�င်း်် (ဥပ်များာ - အုများ� ုု �သများး� သု်ုများဟုုတ် အုများ� ုု �သာ�) ဖြ�စာ်ကြောန့်ပ်ါ� ထုုုအုကြောဖြ�များ�ာ�အုတ�ွ် 

စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ��ု ု�နု့််�ဂဏီန့််�များ�ာ�အုဖြ�စာ် (ဥပ်များာ - အုများ� ုု �သာ� = ၁ နိုငိ်း်် အုများ� ုု �သများး� = ၂) သတ်များတိ်၍ 

အုများ� ုု �အုစာာ� ��ွကြောပ်�ရာပ်ါများည််။

အေျကအ်လကက်ုနက်ကြး်ြျားကို ခောဖ့်ဝဲထဲသို့ ထည့်သွငး်ပပီးသည်နှင့် စစတ်ြး်

ခြးေွနး်လွှာအားလံုးကုိ လံုပေုခံသာ (ကုိင်တွယ ်ထိခတွ့နုိငခ်သာ သ့ုိြဟုတ ်အီလက ်

ထရွနန်စ် စနစ်သုးံခသာ) ခနရာတွင ် သိြး်ထားရပါြည၊် သို့ြှသာ ဒုတိယအကြီးကိြ ်

မပနစ်စ်ခေးရနလ်ိုအပ်ခသာအခကကာငး် တစစ်ုတံစ်ရာရှိေဲလ့ျှင ် ၎ငး်တို့ကို အပြဲ 

မပနလ်ည၍် ရညည်ွှန်းခမပာေိုနိုငြ်ည။် မဖစပ်ါသည။်

ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုာှ အုပ်ုုင်း်� ၁ တငွ်း် Likert စာကြော�� အုသံ�ုဖြပ်ု၍ �နု့််�ဂဏီန့််�များ�ာ�ဖြ�င်း်် 

ကြောဖြ�ဆိုုရုာများည််် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ပ်ါ�င်း်ကြောသာ်လိုည််� အုပ်ုုင်း်� ၂ တငွ်း်များး �နု့််�ဂဏီန့််�များ�ာ�အုဖြပ်င်း် စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ�နိုငိ်း််

လိုည််� ကြောဖြ�ဆိုုုရာန့််လိုုုအုပ််သည််် ကြောများ��ွန့််�များ�ာ� ကြောပ်ါင်း်�စာပ််ပ်ါ�င်း်ကြောန့်ပ်ါသည််။ စာစာ်တများ်�ကြောများ��ွန့််�လိုှာ�ုု 

��ည်််ရှုု၍ အုပ်ုုင်း်� ၂ များ ိစာ�ာ�လိုံ�ုအုကြောဖြ�များ�ာ�အုာ� အုများ� ုု �အုစာာ���ွထုာ�သည်််ပ်ံစုာံ�ုု ကြောလိုလ်ိုာပ်ါ။



118 အရေ�အတွကွ််စံံပြု�ု အချျက််အလက််များျး� စံစိံစံ်သုံးံ��သုံး�်ပြုချင်း်�နှငှ်း်် အဓိ�ိားယ််ဖွငွ်း််ဆို�ိပြုချင်း်�

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််အသံးုမြပိုုထု်းဝေသ် သဝုေတွသန်စ်မီူံ�နု််း

အုများည််များသ။ု (၂၀၁၉)။ ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုယုူံ�ု�ည််များ�ုုု လိုမှျား်�များုု�ကြောန့်သည်််

အု���်များ�ာ� ကြောလိုလ်ိုာကြော�ာ်ထုတု်ဖြ�င်း်�။ Friedrich Ebert Stiftung ဖြများန့််များာရှုံ�ု။ https://library.

fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15643.pdf 

ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ်် စ်စ််တွမူ်းဝေမူးခုနွ််းလိှ် အမူှတွ်စ်ဉ််-၁

ဖြပ်ည််သးလိုးထုယုူံ�ု�ည််များဆုိုုုင်း်ရာာ စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ

အုပ်ုုင်း်� ၁ 

ကြောပ်�ထုာ�ကြောသာ ကြောရာာ���ယူ်စာရာာများ�ာ� ၁= လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ များ ိ၅= လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည်် အုထု ုရာိုသည်််စာကြော��များ�ာ�

အုန့်�် နိုိစာ်သ�်ရာာတစာ်��ုုု �ုုင်း်�ဖြပ်�ာ ကြောအုာ�်ပ်ါ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ကြောဖြ�ဆိုုပု်ါ။

၁။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုအုုကြောပ်် တန့််�တးည်းများှ ဆို�်ဆိုံကြောပ်�များည််ဟု ု သင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�

သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၂။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုအုုကြောပ်် ဂဏုီ်သ�ုခာနိုိင်း်် ကြောလို�စာာ�များရုာိုရာို ဆို�်ဆိုံကြောပ်�များည််ဟု ု သင်း်များည််များှ 

ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၃။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထု၏ု ဖြပ်ဿန့််အု��်အု��များ�ာ��ု ုရာငိ်း်�ဖြပ်�ုု် အု�ငွ်း််အုကြောရာ�ကြောပ်�များည််ဟု ုသင်း်များည််

များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15643.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/myanmar/15643.pdf
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၄။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ပ်ဂုဂုု လို်ကြောရာ�အုရာဘဲ�်လိုု�ု်များမုျားရာိဘုဲ� ဥပ်ကြော��ုအုုကြောဖြ��ံ၍ ဆိုံ�ုဖြ�တ်���်များ�ာ���များတိ်များည််ဟုု

 သင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၅။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ည််သးလိုးထု၏ု လိုုုအုပ််���်များ�ာ�နိုငိ်း်် စာုု�ရာမုျား်ပ်းပ်န့််များမုျား�ာ��ု ုထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�ကြောပ်�များည််ဟုု

 သင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၆။ ရာ�တပ််��ွ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ဖြပ်ဿန့််အု��်အု��များ�ာ��ု ု�ုုင်း်တယွူ်အုကြောရာ�ယူးရာန့်် လိုုုအုပ််သည််် အုရာည််အု��င်း်�ရာိမုျားည််

ဟု ုသင်း်များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။

၇။ ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ လိုပု််ရာပ််များ�ာ�အုတ�ွ် ရှုုု�သာ�ပ်ငွ်း််လိုင်း်�စာာွ ကြောဖြ�ရာငိ်း်����်များ�ာ�ကြောပ်�များည််ဟု ု သင်း်

များည််များှ ယူံ�ု�ည််ထုာ�သန့်ည််�။

လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််

၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။
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ဤကြောများ��နွ့််�အုတ�ွ်အုကြောဖြ�များ�ာ��ု ုအုများ� ုု �
အုစာာ� များ��ွပ်ါ၊ အုကြော��ာင်း်�များာိ ၎င်း်�တု်ု�ုု 
�နု့််�ဂဏီန့််�များ�ာ�အုဖြ�စာ် (အုကြောရာအုတ�ွ် 
အုကြောဖြ�ဖြပ်ု အု���်အုလို�်) အုဖြ�စာ် 
ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�၍ စာစုာစာ်ရာန့်် များရာည််ရာာယူ်ထုာ� 
ကြောသာကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သကုြောတသးများ�ာ� 
သည်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ ရာ�တပ််�ွ��နိုိင်း်် 
ပ်တ်သ�်ကြောသာ အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ� 
အုကြော��ာင်း်� ကြောန့််�်ထုပ်် သတင်း်� အု���် 
အုလို�်များ�ာ� ရာယူးလိုုုဖြ�င်း်�သာ ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အမဲ့ိ ����်�

၃၂

�ယ််�

ချိရွစ််ယ််န််

အုပ်ုုင်း်� ၂ -

��ွ်လိုပ််ထု�တငွ်း် ဖြ�ည်််၍ သု်ုများဟုုတ် ကြောပ်�ထုာ�သည်််အုကြောဖြ�များ�ာ�ထု�များ ိတစာ်��ုုု �ုုင်း်�ဖြပ်�ာ ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�

များ�ာ��ု ုကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ကြောဖြ�ဆိုုပု်ါ။

၁။ လိုငု်း် ........................................ အုများ� ုု �သာ� = ၁၊ အုများ� ုု �သများး� = ၂၊ အုဖြ�ာ�/အုလိုတွ် = ၀

၂။ အုသ�် ..................................... [�နု့််�ဂဏီန့််� – အုများ� ုု �အုစာာ�သတ်များတိ်ရာန့််များလိုုု] 

၃။ တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�လိုးများ� ုု �စာ ု………….… �ယူာ� = ၁

၄။ �ုု��ယွူ်သည်််ဘဲာသာ ……………. �ရာစာ်ယူာန့်် = ၁

၅။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အု�းအုည်း သု်ုများဟုုတ် အုကြောထုာ�်အုပ်ံရ်ာရာိရုာန့်် ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အုလိုပု်် သု်ုများဟုုတ် ကြော��ာင််း�

အုတ�်ွ ကြောထုာ�်�ံစာာကြောတာင််း��ံဖြ�င််း�၊ များတ်ိပုံ်တင််း/နိုုုင််းငံ်း�း�လို�်များတ်ိဖြပ်ုလုိုပ််ရာန့််၊ သုု်များဟုုတ် အုလိုာ�တး�စုာစရာပ််

များ� ုု �အုတွ�် ရာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့််ကြောဖြပ်ာဆိုုုဆို�်ဆိုံ�း�ပ်ါသလိုာ�။

�။ လိုပု််ပ်ါသည််  �။ များလိုပု််ပ်ါ  လိုပု််သည်် = ၁၊ များလိုပု််ပ်ါ = ၂

၆။ သင်း်သည်် ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ကြောများာ်ကြောတာ်ယူာဉ်း်ဥပ်ကြော��� ုု �ကြော�ာ�်ကြောသာကြော��ာင်း်် သု်ုများဟုုတ် အုလို�ဉ်း်�သင်း််သလိုုု

စာစာ်ကြောဆို�ရာန့််အုတ�ွ် ရာ�များ�ာ�၏  ပ်တု်ဆိုုု်တာ�ဆိုး�စာစာ်ကြောဆို�ဖြ�င်း်��ု ု�ံ��်ရာ�း�ပ်ါသလိုာ�။

�။ စာစာ်ကြောဆို��ံရာသည််  �။ စာစာ်ကြောဆို�များ�ံရာပ်ါ စာစာ်�ံရာသည်် = ၁၊ စာစာ်များ�ံရာပ်ါ = ၂

၇။ သင်း် အု�များ်��ံရာ�း�ပ်ါသလိုာ�။

�။ အု�များ်��ံရာသည်် �။ အု�များ်�များ�ံရာပ်ါ အု�များ်��ံရာသည်် = ၁၊ အု�များ်�များ�ံရာပ်ါ = ၂

၈။ ကြောယူဘဲယုူ�အုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်ကြောန့်ထုုငု်း်သည််် ရာပ််ရာာာလိုးများအုုသုု�်အု�န့််�တငွ်း် ရာ�များ�ာ�ထုံများ ိ အု�းအုည်းရာရာိုရာန့်် 

လိုယွူ်�းသည််ဟု ု�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။ 

�။ �ံစာာ�ရာပ်ါသည်် �။ များ�ံစာာ�ရာပ်ါ �ံစာာ�ရာပ်ါသည်် = ၁၊ များ�ံစာာ�ရာပ်ါ = ၂

၉။ များ�ံစာာ�ရာပ်ါ� များလိုယွူ်�းရာသည််် အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်��ု ု

ကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�ပ်ါ။

ရ့ွစ်ချိန််�� အရွမ်ဲ့�တော်ဝ��ယ်် �ဖြချိ်�ရွွ် မှဲ့်ပ့်ရှွ��ယ််။ ရ့ွတော်��ွ �� ု�ရွွ် ထ့ု

��လုု်�်ရှွ်��ယ််။
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ဟုတု်သည််/များဟုတု်ပ်ါ ကြောဖြ�ဆိုုရုာများည််် ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု ၁ နိုိင်း်် ၂ အုဖြ�စာ် အုများ� ုု �အုစာာ�သတ်များတိ်ပ်ါသည််။ 

တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�လိုးများ� ုု �စာ ုဆိုုုင်း်ရာာ ကြောများ��နွ့််�အုတွ�် �ယူာ��ု ု၁ အုဖြ�စာ်သတ်များတိ်၍ အုဖြ�ာ�တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�

များ� ုု �နိုွယူ်စာမုျား�ာ��ုု ၂၊ ၃၊ ၄ အုစာရာိုသည််ဖြ�င်း်် သတ်များတိ်ပ်ါသည််။ �ုု��ယွူ်သည်််ဘဲာသာဆိုုုင်း်ရာာ ကြောများ��နွ့််�

အုတ�ွ်လိုည််� အုလိုာ�တးသတ်များတိ်ပ်ါသည််။

�နု််း�ငှ််မူး်းဆွဲုုင််�်အသအုမြမူင််

သင်း်၏ အု���်အုလို�်များ�ာ� စာုစာစာ်သံု�သပ််သည်််ပ်ံုစာံသည်် သင်း်အုကြောဖြ�ရာိာလိုုုသည််် သုကြောတသန့်ကြောများ��ွန့််� 

(များ�ာ�) နိုိင်း်် သင်း်စာစုာစာ် သံု�သပ််များည််် �နု့််�ရာငိ်း်အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ�အုကြောပ်် များးတည််ကြောန့်ပ်ါသည််။ အုကြောရာအုတ�ွ်စာံ

ဖြပ်ုသကုြောတသန့်တငွ်း် �နု််း�ငှ််မူး်း (Variables) များာိ �င်း်ကြောင်းအွုကြောဖြ�အုကြောန့် သုု်များဟုတု် ကြောပ်�ာ်ရာင့်း်များကုြောရာ��နု့်် ��သ်ု်ု 

သင်း်တုုင်း်�တာများည််် “အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�” �ုုသာ ရာည််ညွှနှ့််�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုထု�်ပ်ါ စာစာ်တများ်�

ကြောများ��န်ွ့်�လိုာှတင်ွ်း တုုင််း�တာထုာ�သည််် �န်ု့်�ရာင်ိ်းအု�� ုု �ဖြ�စ်ာကြောသာ - ရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ်် ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ� ယုံူ��ည််များ ု

(အုပ်ုုင်း်� ၁)၊ ၎င်း်�တု်ု၏ လိုငု်း်၊ အုသ�်၊ တုုင်း်�ရာင်း်�သာ�လိုးများ� ုု �စာနုိုိင်း်် ဘဲာသာကြောရာ�နိုငိ်း်် ရာ�တပ််�ွ��နိုိင်း်် ၎င်း်�တု်ု

��ာ� ယူ�င််း� အုဖြပ်န့််အုလိုန်ိ့်ဆို�်ဆံိုကြောရာ� အုကြောဖြ�အုကြောန့်နိုင််ိ်း ရာ�စာ�န့််�သုုသ်ာွ�ကြောရာာ�်နိုုုင််းများတုုု�်ုု (အုပ်ုုင််း� ၂) 

��ွဖြ�ာ� ကြော�ာ်ထုတု်ထုာ�ပ်ါသည််။

လိုးများုသကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် အုဓိ�ုကြောတ�ွရာသည်််�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�များာိ ၁) အု�ာွအုကြော��တးည်းကြောသာ တန့််�ုု�

တစာ်�နုိုိင်း််တစာ်��ု�ာ� ဖြ�ာ�န့််����်ဖြပ်�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�၊ ၂) အုစာဉ်း်ဖြပ်�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ� နိုိင်း်် ၃) န့််များ�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ� 

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

၁။ ဖြားနားြျက်ဖေ (သို့မဟုတ် ကကားအကွာအဒေးဖေ) ကိန်းရေင်များ (Interval (or scale) 

variables)။ ဤကိန်းရှင်ြျားသည် တိုင်းတာသည့် စခကးတစ်ေုကဲ့သို့ပင် တန်ဖိုးအြျ ိုးြျ ိုးရှိ

ခသာ ကိန်းရှင်ြျားကို အစဉ်လိုက် သို့ြဟုတ် အေင့်သတ်ြှတ်ေျက်အလိုက် (ဥပြာ - ငယ်

ရာြှ ကြီးကီးရာသို့)  စိစစ်သုံးသပ်ရာတွင် လွယ်ကူရှင်းလင်းေုံး မဖစ်သည့်အမပင် ထိုကိန်းရှင်ြျား

ကကား “အကွာအခဝး” (သို့ မေားနားေျက်) သည်လည်း အပြဲ ထပ်တူကျပါသည်။ ဥပြာ

အားမဖင့် သင်သည် ခမဖေိုသူြျား၏ အသက် ခြးမြန်းြည်ေိုလျှင် ေုနှစ်ြျားကို တိုင်းတာ

ခရတွက်ခနမေင်းမဖစ်၍ ခမဖေိုသူြျားကို အသက် ငယ်စဉ်ကြီးကီးလိုက် စီထားနိုင်သည့် အမပင် 

အသက် ၄၃ နှစ် နှင့် ၄၂ နှစ် ကကား မေားနားေျက်သည် အသက် ၁၆ နှစ် နှင့် ၁၇ နှစ်ကကား 

မေားနားေျက်နှင့် အတူတူပင် မဖစ်ပါသည်။  အသက်၊ လူအခရအတွက်နှင့် ဝင်ခငွတို့သည် 

ကကားအကွာအခဝးမပ ကိန်းရှင်ြျား မဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ အစဉ်ဖေကိန်းရေင်များ (Ordinal variables)။ ဤကိန်းရှင်ြျားသည် မေားနားေျက်မပကိန်းရှင်

ြျားကဲ့သို့ပင် အတိုင်းအတာ စခကးတစ်ေုမဖစ်၍ ထိုကိန်းရှင်တန်ဖိုးြျားကိုလည်း အေင့်

သတ်ြှတ်ခပးနိုင်ပါသည်၊ သို့ခသာ်လည်း ၎င်းတို့ကကား မေားနားေျက်ြှာ အပြဲ ထပ်တူြကျပါ။ 

အြျားေုံးခတွ့ရခလ့ရှိသည့် အစဉ်မပ ကိန်းရှင်ြှာ အတန်းပညာမဖစ်ပါသည်၊ ြတူညီခသာ 

အတန်းြျား အလိုက် နိြ့်ရာ (ဥပြာ - ြူလတန်း) ြှ မြင့်ရာ (ဥပြာ - တကကသိုလ်) သို့ 

အစဉ်လိုက် ထားရှိနိုင်ပါသည်၊ သို့ရာတွင် ြူလတန်း နှင့် အလယ်တန်းပညာခရးကကား နှင့် 

အလယ်တန်းနှင့် တကကသိုလ်ပညာခရးကကား အကွာအခဝး သို့ြဟုတ် မေားနားေျက်ြှာ ြ

တူညီပါ။ ထိုအခကကာင်းခကကာင့် ဤကဲ့သို့ ကိန်းရှင်ြျားသည် မေားနားေျက်ကို ြမပနိုင်ဘဲ 

အစဉ်ကိုသာ ခဖာ်မပနိုင်ခသာ ကိန်းရှင်ြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်မေင်း မဖစ်ပါသည်။

၃။ အမည်နာမဖေ (သို့မဟုတ် အုေ်စုဖေ) ကိန်းရေင်များ (Nominal (or categorial) variables)။ 

ဤကိန်းရှင်ြျားသည် အြည်နာြ သို့ြဟုတ် အုပ်စုတစ်ေုကို ခဖာ်မပပပီး ၎င်းတို့တန်ဖိုးြျားကို

အေင့်ြသတ်ြှတ်နိုင်ခသာခကကာင့် အစဉ်လိုက် ထား၍ ြရနိုင်ပါ။ အထက်ပါ စစ်တြ်း

ခြးေွန်းလွှာတွင် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု နှင့် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတို့ သည် နာြ ကိန်းရှင်

ြျား မဖစ်ပါသည်၊ အခကကာင်းြှာ သုခတသီတို့ အခနမဖင့် ေရစ်ယာန် ဘာသာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ

ထက် အရင် လာ၊ြလာ သို့ြဟုတ် ကယားလူြျ ိုးစုသည် ကေျင်လူြျ ိုး ခနာက်ြှ လာ၊ြလာ 

ခသေျာြခမပာနိုင်ခသာခကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ 

အခုး�်အလိ�်မူး်း�ု ုMicrosoft Excel ထု�တွငွ်် ထုည်််သငွ််းမြခုင််း

ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါန့်များးန့််တွင်း် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ ၁၀ ကြောစာာင်း် များ ိအု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုစာာရာင်း်�ဇိုယူာ�ပ်

ရှုုုဂရာမ်ျားတစ်ာ�ုဖြ�စ်ာကြောသာ Excel spreadsheet ထု�သုု ်ထုည််သ်င်ွ်း�ထုာ�ပ်ါသည််။ ဤ spreadsheet ပ်ရှုုုဂရာမ်ျား�ုု 

န့််�လိုည််ကြောစာရာန့််အုလိုု်ုင်းိာ အုတန့််�များ�ာ� (အုလို�ာ�လိုုု�်ဖြ�စာ်ကြောသာ အု�န့်််များ�ာ�/ကြောလို�ကြောထုာင်း််��ွ်များ�ာ�) 

သည်် သင်း်၏ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��ု ု �ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုပြီးပ်း� အုတုုင်း်များ�ာ� (ကြော�ါင်း်လိုု�ု်ဖြ�စာ်ကြောသာ အု�န့်််များ�ာ�/

ကြောလို�ကြောထုာင်း်် ��ွ်များ�ာ�) သည်် သင်း်၏�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ��ု ု�ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုပ်ါသည််။ အုတန့််� ၁ တငွ်း် �နု့််�ရာငိ်း်

အုများည််များ�ာ� (သု်ုများဟုတု် ဤန့်များးန့််အုရာ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�) �ုု သကြော�ေတအုများတိ်အုသာ�ဖြပ်ုရာများည်် (ဥပ်များာ - 

အုပ်ုုင််း� ၁ ကြောများ��န်ွ့်� ၅ အုတ�်ွ “S1Q5၊ “လိုင်ု်း” အုစာရာိုသည််ဖြ�င်း်)် သုုမ်ျားသိာ သင်း်အ်ုကြောန့်ဖြ�င်း် ်တုုင််းတစ်ာတုုင််းစားများ ိ

များည််သည််် �နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�သည်် တန့််�ုု�/အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ��ုု ရာည််ညွှနှ့််�ကြော��ာင်း်� သနုိုုုင်း်များည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 
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�နု််း�ငှ််တွစ််ခုတုွန််�ုုးဝေမြပို်င််းလိ�မူဆုွဲုုင််�် အခုး�်အလိ�်မူး်း စ်စု်စ််
သံးုသပို်မြခုင််း

�နု့််�ရာငိ်း်တစာ်�တုန့််�ုု�ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များဆုိုုုင်း်ရာာ အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံု�သပ််ရာာတငွ်း် တစာ်ကြို�မုျား်လိုှင်း် 

�နု့််�ရာငိ်း်တစာ်�သုာ စာစုာစာ်နိုုုင်း်ပြီးပ်း� ၎င်း်�များာိ အု���်အုလို�်စာစုာစာ်ရာန့်် အုရှုုု�ရာငိ်း်�ဆိုံ�ုန့်ည််�လိုများ်�တစာ်� ု ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ ၎င်း်�သည်် အု���် အုလို�်များ�ာ��ု ု အု��ဉ်း်���ုပ်် သု်ုများဟုုတ် ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�၍ ပ်ံစုာံများ�ာ���ွဖြ�ာ�

ကြောရာာ�ထုတု်ကြောပ်�နိုုုင်း်ကြောသာ်လိုည််� �နု့််�ရာငိ်း်နိုိစာ်��ု�ာ� ဆို�်နိုယှူ်များ�ုုုများး များစာစာ်ကြောဆို�ကြောပ်�နိုုငု်း်ပ်ါ။

�နု့််�ရာငိ်း်တစာ်�တုန့််�ုု� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များ ု စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်�တငွ်း် များည််သည်််�နု့််�ရာငိ်း်အုများ� ုု �အုစာာ�အုတ�ွ်များဆိုုု 

ကြောများ��နွ့််�တစာ်�မုျား ိ ထု�ွ်ကြောပ််လိုာကြောသာ အုကြောဖြ�အုများ� ုု �များ� ုု �၏ ကြိ�မုူ်နှုန််း (frequency) �ုု တ�ွ်���်နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် အုပ်ုုင်း်� ၁ များ ိကြောများ��နွ့််� တစာ်�ုစား အုတွ�် လိုးအုကြောရာအုတ�ွ် များည််များှသည်် ၁၊ ၂၊ ၃၊ 

၄ သုု်များဟုတု် ၅ ကြောဖြ�ဆိုုု��သ်ည််�ု ုကြောရာတ�ွ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ တုုင်း် X တငွ်း် အုပ်ုုင်း်� ၁ များ ိပ်ထုများ

ဆိုံ�ုကြောများ��နွ့််�အုတွ�် “၁” ကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�သးအုကြောရာအုတ�ွ်�ု ုကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ� ပ်ါသည်် - 

စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ ၁၀ ကြောစာာင်း် ထုည်််သငွ်း်�ထုာ�ကြောသာ S1Q1 အုတွ�် အုကြို�မုျား်ကြောရာအုများ�ာ�ဆိုံ�ု အုကြောဖြ�များာိ ၃

(အုလိုယူ်အုလိုတ် စာကြော��) ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ကြောဖြ�ဆိုုသုးတစာ်ဦး�တည််�သာ ၅ (လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််ပ်ါသည််) �ုု ကြောဖြ�ဆိုု�ု�်

ပ်ါသည််။ ၎င်း်�များာိ ရာ�တပ််�ွ��သည်် ဖြပ်ည််သးများ�ာ��ု ု တန့််�တးည်းများှဆို�်ဆိုံရာန့်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�� များည််များှ

ယူံ�ု�ည််များရုာိုကြော��ာင်း်� (ထုုုအု���်သည်် အုပ်ုုင်း်� ၁ တငွ်း် ပ်ထုများဆိုံ�ု ကြောများ�ဖြများန့််�ထုာ�ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�ဖြ�စာ်

ကြောသာကြော��ာင်း််) သရုာိကုြောစာနိုုုင်း်များည််် အု���်အုလို�်အု�� ုု ��ုု ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�ပ်ါသည််။

ကြို�မုျား်နိုုန့််�၏အုသံ�ု�င်း်များ�ုုု န့််�လိုည််သဖုြများင်း်ကြောစာရာန့််အုတ�ွ် �ပ််ကြောရာာဂါကြော��ာင်း်် ရာန့််�နု့််တုုင်း်�၊ �လို

ပြီးများုု �န့်ယူ်ရာို အုမုျား်ကြောထုာင်း်စာမုျား�ာ� �င်း်ကြောင်းထွု�ုုု�်များ ုအုကြောဖြ�အုကြောန့်�ု ုကြောလိုလ်ိုာရာန့်် စာတု်�း�ပ်ံကုြော�ာ်��ည်််ပ်ါ။ ရှုုု�ရှုုု�

ကြို�မုျား်နိုုန့််� (“၂၀၂၀ �နုိုိစာ်၊ ဇိုန့််န့်�ါရားလို �စာ၍ �ုုယူ််အုမုျား်ကြောထုာင်း် များသုာ�စာ�ုင်း်ကြောင်း ွ ကြောလို�ာန့််ည််�သာွ�ပ်ါ

သလိုာ�” ဟုးကြောသာ ကြောများ��နွ့််��ုု “ကြောလို�ာန့််ည််�ပ်ါသည််” ဟု ု အုကြောရာအုတ�ွ်များည််များှ ကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�ကြော��ာင်း်�) 

တ�ွ်���်ဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် ဖြပ်ဿန့််အုရာာယူ်အုစာာ�နိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ န့််�လိုည််ရာ လိုယွူ်ကြောသာ ခြုံ�ံုင်းံသုံ�ုသပ််���်
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တစာ်� ုရာရာိလုိုာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း် သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် �နု့််�ဂဏီန့််� (ကြို�မုျား်နိုနု့််�) �ုု ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််� အုဖြ�စာ်

လိုည််� ကြောဖြပ်ာင််း�လို�နိုုင်ု်းပ်ါသည််၊ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်််း န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးရာာတင်ွ်းပ်ါ�င််းကြောသာ အုမ်ုျားကြောထုာင််းစုာ (၅၆၀) စာ ု

ရာိုသည်််အုန့်�်များ ိ (၄၉၆) စာ ု သည်် “ကြောလို�ာန့််ည််�ပ်ါသည််” ဟု ု ကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�ဖြ�င်း်�သည်် ၈၉ ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််�နိုိင်း်် 

ည်းများှပ်ါသည််။

Excel ပိုံဝုေသန်ည််း -

=FREQUENCY(data_array, bins_array)

=AVERAGE(number 1, number 2…) 

ကြို�မုျား်နိုုန့််��လို�ွ၍ �နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�၏ ပိုးမူ်းမူ့�နု််း (သု်ုများဟုုတ် သများတ်�နု့််�) �ုု အုများ�ာ�ဆိုံ�ု စာစုာစာ်သံု�သပ််

ကြောလိုရ်ာို��သည််။ ဥပ်များာအုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�သည််် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ အုသ�်အုရာာယူ်ဆိုုုင်း်ရာာ အု���် 

အုလို�်အုစာ�ုုု ��ည်််ရှုကုြောလိုလ်ိုာ��ည်််ပ်ါ - 

၂၂၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၆၊ ၄၀၊ ၄၈၊ ၅၀။

တန့််�ုု�များ�ာ� (အုသ�်အုရာာယူ်) အုာ�လိုံု��ုု ကြောပ်ါင်း်�၍ တန့််�ုု�အုကြောရာအုတ�ွ်ဖြ�င်း်် စာာ�ပ်ါ� ပ်�များ်�များှ�နု့််� 

တ�ွ်ထုတု်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ဤဥပ်များာတွင်း် ပ်�များ်�များှတန့််�ု�ုများာိ ၃၃.၄ ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဖြ�ာ�န့််����်ဖြပ် နိုိင်း်် အုစာဉ်း်ဖြပ်

�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�အုတ�ွ် ပ်�များ်�များှ�နု့််� တ�ွ်ထုတု်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

အုထု�်ပ်ါ �နု့််�ရာငိ်း် S1Q1 သည်် ဖြ�ာ�န့််����်ဖြပ်�နု့််�ရာငိ်း်ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် ၎င်း်�၏ ပ်�များ်�များှ�နု့််��ုု

တ�ွ်���်��ည်််လိုှင်း် ၂.၈ ရာပ်ါသည််။ စာကြော�� ၁ များ ိ၅ အုထုတုွင်း် ၂.၈ သည်် အုလိုယူ် (၂.၅) အုထု�်တငွ်း်

ရာိုရှုံမုျားှဖြ�စာ်၍ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ရာ�တပ််�ွ�� အုကြောပ်် ယူံ�ု�ည််များ ုအုန့်ည််�င်းယူ်သာရာိကုြော��ာင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောန့်

ပ်ါသည််။ 

�နု််းစ်ဉ််တွန််း (range) သည်် ဖြ�ာ�န့််����်ဖြပ် သု်ုများဟုုတ် အုစာဉ်း်ဖြပ်�နု့််�ရာငိ်း်၏ အုန့်ုများ််ဆိုံ�ုနိုိင်း်် အုဖြများင်း််ဆိုံ�ု

တန့််�ုု�များ�ာ��ု ုရာည််ညွှနှ့််�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုထု�်ပ်ါ ဥပ်များာတငွ်း် အုသ�်အုရာာယူ်ဖြပ်�နု့််�ရာငိ်း်၏ �နု့််�စာဉ်း်

တန့််�များိာ ၂၂-၅၀ ဖြ�စာ်ပ်ါလိုမုျား််များည််။ �နု့််�စာဉ်း်တန့််�များိတဆိုင်း်် သင်း်၏ �နု့််�ရာငိ်း်သည်် များည််များှ “ပ်�ံ�နိုိံ်များု” ရာို

ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ၎င်း်�၏ အုန့်မုျား််ဆိုံု�နိုိင်း်် အုဖြများင်း််ဆိုံု� တန့််�ုု�များ�ာ�နိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍လိုည််� ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�နိုုငု်း်ပ်ါသည််။

�နု့််�ရာငိ်း်တစာ်�တုန့််�ုု�ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များစုာစုာစာ်သံု�သပ််���်အုများ�ာ�စာ�ုုု ဂရာပ််များ�ာ�၊ ပ်ံစုာံ�ာ���ပ််များ�ာ�၊ နိုိင်း်် 

ဇိုယူာ���ွ်များ�ာ�အုသံ�ုဖြပ်ု၍ ဖြများင်း်သာကြောအုာင်း် ကြော�ာ်ဖြပ်နိုုငု်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် သင်း်နိုိင်း်် သင်း်၏သံ�ုသပ််���်များ�ာ��ုု

ကြောလိုလ်ိုာ�တ်ရှုသုးအုတွ�်လိုည််� န့််�လိုည််ရာ လိုယွူ်�းကြောစာပ်ါသည််။ Excel သု်ုများဟုုတ် သင်း်၏အု���် 

အုလို�်စာစုာစာ်သည််် ပ်ရှုုဂုရာများ်ထု�များ ိကြောရာာ���ယူ်စာရာာအုများ� ုု �များ� ုု ��ုု စာများ်�သပ်် အုသံ�ုဖြပ်ု��ည်််ပ်ါ။
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�နု််း�ငှ််နှှစ််ခုတုွန််�ုုးဝေမြပို်င််းလိ�မူအုခုး�်အလိ�်မူး်း စ်စု်စ််သံးုသပို်မြခုင််း

�နု့််�ရာငိ်း်နိုိစာ်�တုန့််�ုု� ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များအုု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်�သည်် �နု့််�ရာငိ်း်နိုစိာ်�ု��ာ� 

ဆို�်နိုယှူ်များ�ုုု ရာာိကြော�ကွြော�ာ်ထုတု်ရာန့်် အုတ�ွ် ၎င်း်�တု်ု�ုု စာစုာစာ်ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သင်း်၏ �နု့််�

ရာငိ်း်နိုိစာ်�တုန့််�ုု�ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များ ု အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်� များစာတင်း်များး သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု 

ဖြပ်န့််လိုည််စာစာ်ကြောဆို�၍ သင်း်ရာာိကြော�ကွြောတ�ွရာိုလိုုုသည််် အုရာာ�ု ုအုများတိ်ရာပ်ါ။ ဤအု�န့််�တွင်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ 

ပ်ထုများဆိုံ�ုဥပ်များာများ ိ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�များိာ “ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်း ံ ရာ�တပ််�ွ�� အုကြောပ်် ဖြပ်ည််သးလိုးထုယုူံ�ု�ည််များ ု

အုကြောဖြ�အုကြောန့်များာိ များည််သု်ုရာိုသန့်ည််�နိုိင်း်် ၎င်း်��ုလုိုမှျား်�များုု�ကြောန့်သည််် အု���်များ�ာ�များာိ အုဘဲယူ်န့်ည််�။” ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် သကုြောတသးများ�ာ�သည်် လိုမှျား်�များုု�ကြောန့်သည်််အု���်များ�ာ��ုု ကြောလိုလ်ိုာစာစုာစာ်ရာာ၌ ��ာ�၊များ

ကြောရာ�ရာာ �စုာစရာပ််များ�ာ� ပ်ါ�င်း်ကြောန့်ဖြ�င်း်�ရာို၊များရာိ ု သလုိုုု��ပ်ါသည််။ တစာ်န့်ည််�အုာ�ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ုသည်် ရာ�တပ််�ွ��

အုကြောပ်် အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�နိုငိ်း်် အုများ� ုု �သာ�များ�ာ�၏ ယူံ�ု�ည််များ ုအုတုုင်း်�တာ�ု ုနိုုုင်း်�ယူဉိ်း်��ည်််၍ ၎င်း်�တု်ု��ာ� 

ဖြ�ာ�န့််����် ရာို၊များရာိ ုသရုာိုလိုုုဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အမြပိုန််အလိနှ််ဆွဲ�်နှှယ််ဝေန်မြခုင််းသည်် ဝေ��်င််း�း ုု းဆွဲ�်စ်ပို်ဝေန်မြခုင််း မူဟူတုွ်ပိုါ

ကိနး်ရှငန်ှစ်ေုတန်ဖိုးခမပာငး်လဲြှုကို စိစစ်သုးံသပမ်ေငး်အားမဖင့ ် ကိနး်ရှငန်ှစေ်ုကကား

ေကန်ွှယ်ြှုကို ခဖာမ်ပနိုငခ်သာ်လညး် ကိနး်ရှငန်ှစေ်ုသည ် အမပနအ်လှနေ်က်နွှယ်

ခနရုြံျှမဖင့် ၎ငး်တို့ကကားတွင ်ခကကာငး်ကျ ိုးေကစ်ပ်ခနခသာ ေျတိ်ေက်ြှုြျ ိုး ရှိသည်

ဟု ေိုလိုမေငး် ြဟုတပ်ါ။  ဥပြာအားမဖင့ ် သင၏်ခလလ့ာြှုအရ လူြှုကွနရ်ကြ်ီဒီ

ယာခပါ်တွင ် အေျနိ်ပိုကုန်ေုံးခသာသူြျား သည ် ပို၍ြခပျာရ်ှငန်ိုငခ်သာသူြျားမဖစ်

ခနခကကာငး် ခတွ့ရှိမေငး်သည ်လူြှုကွန်ရက ်ြီဒီယာြျားခကကာင့် ၎ငး်တို့ ပို၍ ြခပျာ်

ြရှငမ်ဖစရ်သညဟ်ု ခမပာလိုမေငး်ြဟုတပ်ါ၊ မဖစန်ိုငသ်ည့်အခကကာငး်ရငး်တစေ်ုြှာ ထို

သူတို့သည ် ၎ငး်တို့၏ ခန့စဉ် ဘဝတွင ် သိပြ်ခပျာရ်ှငခ်သာခကကာင့် ခမဖခဖျာြ်ှု

အတွက ်လူြှုကွနရ်က ်ြီဒီယာကို အြှီမပု၍ အေျနိ်ကုနေ်ုံးမေငး် မဖစန်ိုငပ်ါသည။်

�နု့််�ရာငိ်း်နိုိစာ်�တုန့််�ုု�ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�များအုု���်အုလို�်များ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််သည််် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ�စာာွရာိုပ်ါသည််။ 

ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ လိုးများုသကုြောတသန့် စားများံ�နု့််� အုကြောသ�စာာ�များ�ာ�တငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုသည််် န့်ည််�တန့််ဆိုာပ်လိုာ 

အု�� ုု ��ုု ရာငိ်း်�ဖြပ်ထုာ�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။
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နှုုင််းယ်ဉှ််ခုး�်ဇိုယ််းမူး်း (contingency tables) သည်် တစာ်��နု့််တည််�တငွ်း် �နု့််�ရာငိ်း်နိုိစာ်�ု��ာ� တန့််�ုု�

များ�ာ�၏ ကြို�မုျား်နိုနု့််��ုု ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�ပြီးပ်း� ထုုု�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�၏ဆို�်နိုယှူ်များပု်ံစုာံများ�ာ��ုု ရာာိကြော�ရွာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုကြောလို်

ရာိုပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုုသး အုများ� ုု �သာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�သည်် ရာ�တပ််�ွ��အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

ဖြပ်ည််သးလိုးထု�ုုု တန့််�တးည်းများှဆို�်ဆိုံရာန့်် အုယူံအုု��ည်် လိုံ�ု�များရာိကုြော��ာင်း်�  အုကြို�မုျား်အုကြောရာအုတ�ွ်များည််

များှကြောဖြ�ဆိုု�ု�သ်န့်ည််�။ ��ာ�၊များကြောရာ�ရာာနိိုင်း်် ရာ�များ�ာ� ဖြပ်ည််သးလိုးထုအုုကြောပ်် တန့််�တးည်းများှ ဆို�်ဆိုံရာန့်် ယူံ�ု�ည််များု

(S1Q1) တုု်��ာ� ဆို�်နိုယှူ်များု�ုု စာစုာစာ်ကြောလိုလ်ိုာရာာတွင်း် နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်���် (ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ) ဇိုယူာ��ုု 

အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ထုုုဇိုယူာ�အုရာ အုများ� ုု �သာ�များ�ာ���ာ�တငွ်း် ထုုုကြောများ��ွန့််��ုု တံု်ဖြပ်န့််ကြောဖြ�ဆိုုမုျားအုုကြို�မုျား်ကြောရာ

အုများ�ာ�ဆိုံ�ုများာိ အုလိုယူ်တစာ်� ု (ရာ�တပ််��ွ�အုကြောပ််ယူံ�ု�ည််သည််လိုည််�များဟုတု် များယူံ�ု�ည််သည််လိုည််�

များဟုတု်) ဖြ�စာ်ကြောသာ်လိုည််� အုများ� ုု �သများး� တစာ်ကြောယူာ�်များှ ထုုုသု်ုများကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�ပ်ါ။ အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�၏ အုကြောဖြ�

များ�ာ�များာိ ပ်ုု၍ ပ်�ံ�နိုိံ်ကြောန့်ပြီးပ်း� ပ်ုု၍လိုည််� အုဖြပ်ုသကြောဘဲာကြောဆိုာင်း်ကြောန့် ပ်ါသည်် (၎င်း်�တုု်သည်် ရာ�တပ််�ွ��အုကြောပ််ပ်ု၍ု

ယူံ�ု�ည််များရုာို��သည််)။

သတဖုြပ်ုရာများည််များာိ အု���်အုလို�်ပ်များာဏီအုန့်ည််�င်းယူ် (ဤ�စုာစရာပ််တငွ်း် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ ၁၀ 

ကြောစာာင်း် များ ိရာလို�်များ�ာ�သာ) ဖြ�င်း်် ထုုု��သ်ု်ု ဇိုယူာ�များ�ာ��ု ုလိုယွူ်�းစာာွကြောရာ�ဆို�ွနိုုုင်း်ကြောသာ်လိုည််� အု���်အုလို�်

အုကြောဖြများာ�်အုဖြများာ�ဖြ�င်း်် ထုုု��သ်ု်ု ဇိုယူာ�များ�ာ� �န့််တး�ကြောရာ�ဆိုွ�နိုုုင်း်ရာန့်် ပ်ံကုြောသန့်ည််�အုသံ�ုဖြပ်ုရာများည််ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

အု�ယူ်၍ သင်း်သည်် Microsoft Excel �ုု အုသံု�ဖြပ်ုများည်် ဆိုုုလိုှင်း် �နု့််�ရာငိ်း်နိုိစာ်�၏ုတန့််�ုု�များ�ာ� ကြောပ်ါင်း်�စာပ််

ကြောပ််ကြောပ်ါ�်လိုာကြောသာ အုကြို�မုျား်အုကြောရာအုတွ�်�ု ု ကြောရာတ�ွ်ရာန့်် COUNTIFS ပ်ံကုြောသန့်ည််��ုု အုသံ�ုဖြပ်ုပ်ါ၊ 

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် “အုများ� ုု �သာ�” နိုိင်း်် “၁” နိုိစာ်�လုိုံ�ု�ုု အုကြို�မုျား်ကြောရာ များည််များှ ကြောဖြ�ဆိုုထုုာ�

သန့်ည််�။ ထုုု်ဖြပ်င်း် သင်း်စာုစာစာ်သံု�သပ််လိုုုသည််် �ုန့််�ရာိင်း်များ�ာ�ထု�များိ အုန့်ည််�ဆိုံု� တစာ်�ုသည်် န့််များဖြပ်�ုန့််�ရာိင်း် 

(ဤ�စုာစရာပ််တငွ်း် န့််များဖြပ်�နု့််�ရာငိ်း်များာိ လိုငု်း် ဖြ�စာ်သည််) ဖြ�စာ်များသိာလိုှင်း် နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်���်ဇိုယူာ��ုု အုသံ�ုဖြပ်ု

နိုုုင်း်များည််ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်� များတိ်သာ�ထုာ�ရာပ်ါများည််။ 

�း်း၊မူဝေ�း�်နှငှ််် ��မူး်းမြပိုည််သလူိထူုအုဝေပို် တွန််းတွညူ်မီူ့ ဆွဲ�်ဆွဲံ

�န််ယ်ံ�ု�ည််မူတုွုု���်း ဆွဲ�်နှယှ််မူ�ုုု ဝေ�််မြပိုဝေန်ဝေသ် နှုငု််းယ်ဉှ််ခုး�်

ဇိုယ််း

အုများ� ုု �သာ� အုများ� ုု �သများး�

စာဉ်း် % စာဉ်း် %

၁ - လိုံ�ု�များယူံ�ု�ည််ပ်ါ ၁ ၁၀% ၁ ၁၀%

၂ ၁ ၁၀% ၁ ၁၀%

၃ ၃ ၃၀% ၀ ၀%

၄ ၀ ၀% ၂ ၂၀%

၅ - လိုံ�ု�ယူံ�ု�ည််သည်် ၀ ၀% ၁ ၁၀%



128 အရေ�အတွကွ််စံံပြု�ု အချျက််အလက််များျး� စံစိံစံ်သုံးံ��သုံး�်ပြုချင်း်�နှငှ်း်် အဓိ�ိားယ််ဖွငွ်း််ဆို�ိပြုချင်း်�

အု�ယူ်၍ ဖြ�ာ�န့််����်ဖြပ်�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ� ��ာ� ဆို�်နိုယှူ်များ�ုုု စာစုာစာ်သံု�သပ််လိုုပု်ါ� နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်���်ဇိုယူာ�

အုစာာ� ပ်းရာာဆိုန့််၏ Pearson’s r  test ဖြ�င်း်် စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�သည််် န့်ည််�လိုများ်��ု ုအုသံ�ုဖြပ်ုသင်း််ပ်ါသည််။ 

ဤစာစာ်ကြောဆို�များဖုြ�င်း်် �နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ���ာ� အမြပိုန််အလိနှ်် ဆွဲ�်နှှယ််ဝေန်မူ ု အုင်း်အုာ�အုတအုု���ု ု တုုင်း်�တာ

နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ဤစာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�များ ု(“r ”) များ ိထု�ွ်ကြောပ််လိုာကြောသာ �နု့််�ဂဏီန့််�သည်် အုကြောပ်ါင်း်�လို�ခဏီာ

(အုဓိ�ု�နု့််�ဂဏီန့််�ကြောရာ�ိတငွ်း် ဘဲာလို�ခဏီာများှများရာိ)ု သု်ုများဟုုတ် အုနိုတု်လို�ခဏီာ (အုဓိ�ု�နု့််�ဂဏီန့််�

ကြောရာ�ိတငွ်း် အုနိုတု်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ) တစာ်�ု�ု ဖြ�စာ်ပ်ါလိုမုျား််များည််။ အု�ယူ်၍ ထုုု�နု့််�ဂဏီန့််�သည်် အုကြောပ်ါင်း်� 

လို�ခဏီာဖြ�စာ်ပ်ါ� ထုုု�နု့််�ရာငိ်း် နိုိစာ်�ု သည်် အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့်် အု�ုုင်း်အုများာ ဆို�်နိုယှူ်ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောန့်

ပ်ါသည််၊ ဆိုုုလိုုုရာင်း်�များာိ ၎င်း်�တု်ုအုန့်�် တစာ်�ု တုု�သာွ�လိုှင်း် အုဖြ�ာ�တစာ်�ုလိုည််� တုု�သာွ�များည်် (အုလိုာ�တး

ပ်င်း် တစာ်�ု� ကြောလို�ာန့််ည််�သာွ�လိုှင်း် အုဖြ�ာ�တစာ်�လုိုည််� ကြောလို�ာန့််ည််�သာွ�များည််) ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ 

ထုုု�န်ု့်�ဂဏီန့််�သည်် အုနိုတ်ုလို�ခဏီာဖြ�စ်ာပ်ါ� �န်ု့်�ရာင်ိ်းများ�ာ�များာိ အုဖြပ်န့််အုလိုန်ိ့် ဆိုန့်််��င််းဘဲ�် သကြောဘဲာဖြ�င်း်် 

ဆို�်နိုယှူ်ကြောန့်ပ်ါသည််၊ ဆိုုုလိုုုရာင်း်�များာိ �နု့််�ရာငိ်း်တစာ်� ုတုု�သာွ�လိုှင်း် အုဖြ�ာ�တစာ်�ု� ကြောလို�ာန့််ည််�သာွ�များည်် 

(အုလိုာ�တးပ်င်း် တစာ်��ု ကြောလို�ာန့််ည််�လိုှင်း် အုဖြ�ာ� တစာ်��ု တုု�သာွ�များည််) ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဆို�်နိုယ်ှူများဖုြပ်ကြောဖြမှျားာ�်ကြော�ာ်�န်ု့်� r သည်် ၀ (ဆို�်နိုယ်ှူများမုျားရုိာ) နိုငိ်း် ်၁ (အု�ုုင််းအုများာ ဆို�်နိုယ်ှူများရုာို) အုတင်ွ်း�များ ိ

�ုန့််�ဂဏီန့််� တစာ်�ုသာ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ ဆိုုုလိုုုသည််များိာ ၁ နိုိင်း််ပ်ုုန့်း�ကြောသာ�ုန့််�ဂဏီန့််�ဖြ�စာ်ကြောလိုကြောလို 

ထုုု�နု့််�ရာငိ်း်နိုစိာ်�ု��ာ� အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့်် ဆို�်နိုယှူ်များ ု (သု်ုများဟုတု် ဆို�်စာပ််များ)ု ပ်ုု�ုုင်း်များာကြောလိုဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

Excel ပ်ရှုုုဂရာများ်ထု�တငွ်း် =CORREL ပ်ံကုြောသန့်ည််��ု ုအုသံ�ုဖြပ်ု၍ အုများ� ုု �အုစာာ� များဟုတု်ဘဲ� တန့််�ုု�ဖြပ် �နု့််�စာဉ်း်

တန့််�နိုိစာ်��ုုု ကြောရာာ���ယူ်ပ်ါ။ ကြောအုာ�်ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါဥပ်များာတငွ်း် ရာရာိုလိုာကြောသာ �နု့််�ဂဏီန့််�သည်် ၀.၉၅ ဖြ�စာ်၍ ၁ 

နိုငိ်း်န့််း�ကြောသာကြော��ာင်််း အုရာပ််အုဖြများင်််း (ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ အုရာပ််အုရာည်ိ်) နိုငိ်း် ်�ုုယ်ူအုကြောလို���န်ု့် (ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ 

အုကြောလို���နု့််) သည်် အု�ုုင်း်အုများာ ဆို�်နိုယှူ်ကြောန့်ပ်ါသည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း် ၎င်း်�သည်် -၀.၉၅ များဟုတု်ဘဲ� +၀.၉၅ ဖြ�စာ်

ကြောသာကြော��ာင်း်် အုကြောပ်ါင်း်�လို�ခဏီာကြောဆိုာင်း်ကြောသာ ဆို�်နိုယှူ်များဖုြ�စာ်ပ်ါသည််၊ ဆိုုုလိုုုသည််များာိ အုရာပ််ဖြများင်း််ကြောလို 

�ုုယူ်အုကြောလို���နု့််လိုည််� တ�်ကြောလိုဖြ�စာ်ပ်ါသည််။
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ဆိုန့်််��င်း်ဘဲ�်သကြောဘဲာဆို�်နိုယှူ်များုန့်များးန့်် တစာ်�မုျားာိ အု�နွ့််တုု�လိုာကြောသာကြော��ာင်း်် အု�တ်အုစာာ��ယူ်ယူး

သံ�ုစာ�ွများ ုကြောလို�ာန့််ည််�သာွ�နိုုုင်း်ပ်ါသည်် (လိုးအုများ�ာ�သည်် အု�နွ့််ကြောပ်�ကြောဆိုာင်း်ပြီးပ်း�ကြောန့််�် ကြောင်းနွ့်ည််�န့်ည််�သာ��န့််

ဖြ�င်း်�ကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််)။

သတထုုာ�ရာများည််များာိ သင်း်ရာာိကြော�ကွြောတ�ွရာိုလိုုုသည််် အုရာာကြောပ််များးတည််၍ အုသံ�ုဖြပ်ုများည််် စာာရာင်း်�အုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 

စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�များနု့်ည််�လိုများ်�များ�ာ��ု ု ကြောရာာ���ယူ်ရာပ်ါသည််။ သင်း်အုလိုယွူ်တ�းဖြပ်ုလိုပု််နိုုုင်း်ရှုံမုျားှဖြ�င်း်် ��ပ်န့််�

တ�ွ်���်များမုျား�ာ� များဖြပ်ုလိုပု််သင်း််ပ်ါ။ အု�ယူ်၍ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု Excel သု်ုများဟုုတ် 

အုဖြ�ာ�ပ်ရှုုဂုရာများ်ထု�တငွ်း် များည််သု်ု တ�ွ်���်ရာများည််�ု ုသရုာိုသည်််တုုင်း် အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုစာစုာစာ်သံု�သပ််

သည််် န့်ည််�လိုများ်�အုများ� ုု �များ� ုု �၏ ရာည််ရာာယူ်���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြောဖြ��ံ သကြောဘဲာ တရာာ�များ�ာ��ု ုသနု့််�လိုည််ကြောအုာင်း်

 ကြို�ုု �စာာ�ထုာ�သင်း််ပ်ါသည််။ 

ဝေတွ�ွ�ှုခုး�်မူး်းအဓိပုိုာ်ယ််�ငွ်််ဆွဲုုမြခုင််း

အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံု�သပ််၍ ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု ကြော�ာ်ထုတု်ပြီးပ်း�သည််နိုငိ်း်် ထုုုကြောတွ�ရာို���်များ�ာ�၏ 

ဆိုုုလိုုုရာင်း်��ုု န့််�လိုည််သရုာိကုြောစာရာန့််အုတ�ွ် ၎င်း်�တု်ု�ုု အဓိပုိုာ်ယ််�ငွ်််ဆွဲုု�န်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။ ကြောအုာ�်ပ်ါ

တုု်များိာ သင်း််�ုုယူ်သင်း် ဖြပ်န့််ကြောများ���ည်််နိုုုင်း်ကြောသာ န့်များးန့််ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

• ကျွန်ုပ်၏ခတွ့ရှိေျက်ြျားြှ သုခတသနခြးေွန်းအတွက် အခမဖထွက်ခပါ်လာပါသလား။ 

ထွက်ခပါ်လာပါက ြည်သို့မဖစ်သနည်း။
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• ကျွန်ုပ်၏သုခတသနြှ အဓိကကျခသာခတွ့ရှိေျက်ြျားြှာ အဘယ်နည်းနှင့် အဘယ်ခကကာင့် 

၎င်းတို့သည် အခရးပါ သနည်း။ 

• ကျွနု်ပ်၏ခတွ့ရိှေျက်ြျားထဲြှ တစ်ေုေုသည် ကျွနု်ပ်အတွက် အ့ံအားသင့်စရာမဖစ်ခစပါသလား။ 

အဘယ်ခကကာင့် မဖစ်ခစသနည်း/အဘယ်ခကကာင့် ြမဖစ်ခစသနည်း။

• ြည်သည့် အခစာပိုင်းစာတြ်းြျား (ရှိပါက) သည် ကျွန်ုပ်၏ခတွ့ရှိေျက်ြျားနှင့် ေီခလျာ်ြှုရှိ

သနည်း။ ကျွနု်ပ်၏ ခတွ့ရိှေျက်ြျားသည် ယေင်ကခလ့လာြှုြျားြှ သံုးသပ်ေျက်ရလဒ်ြျားကို 

ခထာက်ေံပါသလား သို့ြဟုတ် ေန့်ကျင်ပါသလား။

ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း် ်အု�ယ်ူ၍ သင််း၏သုကြောတသန့်ကြောများ��န်ွ့်�သည်် “ရာန့််�န်ု့်တုုင််း�၊ �လိုပြီးများုု �န့်ယ်ူတင်ွ်း �ုုဗျူးစ်ာ-၁၉ 

�ပ််ကြောရာာဂါကြော��ာင်််း အုမ်ုျားကြောထုာင််းများသုာ�စာ�ုင််းကြောင်း�ွုု များည််သုုက်ြောဖြပ်ာင််း�လို�ကြောစာ��သ်န့်ည််�။” ဖြ�စ်ာပ်ါ� သကုြောတသန့် 

ကြောများ��နွ့််�အုတွ�် အုကြောဖြ�ထုတု်ကြောပ်�သည််် အုဓိ�ုကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�တငွ်း် ကြောအုာ�်ပ်ါတုု် ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်ပ်ါသည်် -

(၁) အခမပာင်းအလဲရှိခကကာင်းခဖာ်မပေဲ့သည့် အိြ်ခထာင်ြိသားစုအခရအတွက် 

(၂) အိြ်ခထာင်ြိသားစုဝင်ခငွ ခမပာင်းလဲြှု ပျြ်းြျှကိန်း (သြတ်ကိန်း) 

(၃) အခမပာင်းအလဲမဖစ်ခစသည့်အခကကာင်းရင်းြျား

(၄) ခန့စားအလုပ်ကကြ်းသြားြျားအခပါ် ြှီေိုခနရသည့် အိြ်ခထာင်ြိသားစုြျားနှင့် စက်ရုံ

ဝန်ထြ်းြျား သို့ြဟုတ် ရုံးဝန်ထြ်းြျားအခပါ် ြှီေိုခနရသည့် အိြ်ခထာင်ြိသားစုြျားကကား 

ကွာမေားေျက် 

(၅) အလုပ်ပြဲပြံြှုနှင့် ဝင်ခငွထိေိုက်ြှုကကား အမပန်အလှန်ေက်နွှယ်ြှု

ထုုုက်ြောန့််�် အုကြောရာ�ကြို�း�သည်််အု���်များာိ လို�်ကြောတ�ွ��င်််းသုံ�ရာာတင်ွ်း အု�� ုု�ရာိုဆုံို�ဖြ�စ်ာများည််် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ုု 

စာဉ်း်�စာာ�ရာပ်ါများည််၊ ထုုုကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�� လိုးအုများ�ာ�အုတွ�် အုကြောထုာ�အ်ု�းဖြ�စာ်ကြောစာများည််် န့်ည််�လိုများ်�တစာ်

�ုဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြော��ာင်း်� ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောန့်ပ်ါသလိုာ�၊ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် များည််သည််တုု်ဖြ�စာ်သန့်ည််�။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၃.၁

ကြောအုာ�်ပ်ါကြောများ��နွ့််�များ�ာ�၏ ရာလို�်သည်် ဖြ�ာ�န့််����်ဖြပ် (စာကြော��)၊ အုစာဉ်း်ဖြပ်၊ သု်ုများဟုုတ် န့််များဖြပ် (အုပု််စာ)ု 

�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�အုန့်�် များည််သည််ဖြ�စ်ာများည််န့်ည််�။ �နု့််�ရာငိ်း်အုများ� ုု �အုစာာ�အုကြောဖြ�များနိ့််�ုု ကြောန့််�်ဆိုံ�ုတုုင်း်တငွ်း် 

ကြောရာ�သာ�ပ်ါ။
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စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း အဝေမြ�မူး်း
�နု််း�ငှ်် 
အမူး ုု း
အစ််း

၁ သင်း်၏ တုငု်း်�ရာင်း်�သာ� 

များ� ုု �နိုွယူ်စာ�ုုု ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ။ __________________________________

၂ သင်း်၏ အုမုျား်ကြောထုာင်း်ကြောရာ� 

အုကြောဖြ�အုကြောန့်�ု ုကြော�ာ်ဖြပ်

ကြောပ်�ပ်ါ။

လိုးလိုွတ် အုတးကြောန့်

လို�် 

ထုပ််ပြီးပ်း�

များဆုိုုု��ုု/

များ

�ာွရာငိ်း်�

ပြီးပ်း� ��ွကြောန့်

○ ○ ○ ○ ○ ○

၃ သင်း်သည်် လိုငု်း်စာတု်

�ကုြောသသ လို�ခဏီာ 

��ွဖြပ်ာ�သး LGBTQIA+ 

တစာ်ဦး� အုဖြ�စာ် �ံယူးပ်ါ

သလိုာ�။

�ံယူး

ပ်ါသည်် များ�ံယူးပ်ါ

များကြောဖြ�ဆိုုလုိုုု

ပ်ါ

○ ○ ○

၄ လိုပု််င်းန့််��ွင်း်တငွ်း် သင်း်၏ 

ရာာထုး�များာိ များည််သည််် 

အုဆိုင်း်် အုကြောန့်အုထုာ� 

တငွ်း် ရာိသုန့်ည််�။ 

အုလိုပု််သင်း် 

အုဆိုင်း််

အုင်းယူ်

တန့််� 

အုဆိုင်း််

အုလိုယူ် 

အုလိုတ် စားများံ

အုပု််��ုပ််သး

အုကြို�း�တန့််�  

စားများံအုပု််��ုပ််သး

လိုပု််င်းန့််� 

ဦး�ကြောဆိုာင်း်သး

○ ○ ○ ○ ○

၅ စာတု်ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 

��န့််�များာကြောရာ� 

�န့််ကြောဆိုာင်း်များမုျား�ာ� ရာရာိ�ုး�

ပ်ါသလိုာ�။

ရာ�း�သည်် များရာ�း�ပ်ါ များကြောဖြ�ဆိုုလုိုုုပ်ါ

○ ○ ○

၆ ပ်�များ်�များှအုာ�ဖြ�င်း်် တစာ်ကြောန့််

လိုှင်း် သင်း်၏ အုပု််��နု့််

များည််များှ ရာိသုန့်ည််�။

_____________________________

၇ သင်း်၏ ရှုပု််ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 

အုသငွ်း်အုဖြပ်င်း်နိုငိ်း်် 

ပ်တ်သ�်၍ ယူံ�ု�ည််များ ု

ရာိုပ်ါသလိုာ�။

ရာိုပ်ါသည်် များရာိပု်ါ တစာ်�ါတစာ်ရာံ

○ ○ ○
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၃.၂

ည်ာဘဲ�်ပ်ါ ဇိုယူာ�ထု�တငွ်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ အု���်အုလို�်

အုစာ�ုုု ��ည်််ပ်ါ။

၁။ ဇိုယူာ�တငွ်း်ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာနိုစိာ်�မုျားာိ များည််သည််် �နု့််�ရာငိ်း် 

အုများ� ုု �အုစာာ�များ�ာ� ဖြ�စာ်သန့်ည််�။ 

၂။ Excel ပ်ရှုုဂုရာများ်တငွ်း် �နု့််�ရာငိ်း်နိုိစာ်�၏ု ပ်�များ်�များှ�နု့််�နိုိင်း်် �နု့််�

စာဉ်း်တန့််�တုု်�ုု တ�ွ်���်ပ်ါ။ 

၃။ ဤအု���်အုလို�်အုစာအုုတ�ွ် ဆို�်နိုယှူ်များုတုုင်း်�တာသည််် 

ကြောဖြများှာ�်ကြော�ာ်�နု့််� Pearson’s r �ုု တ�ွ်���်ပ်ါ။

၄။ ကြောဖြများှာ�်ကြော�ာ်�နု့််� r တန့််�ုု�ကြောပ််အုကြောဖြ��ံ၍ �နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ�

��ာ� အုဖြပ်န့််အုလိုနိ့်် ဆို�်နိုှယူ်များု�ုု ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ။ 

စ်ဉ််

ပိုးမူ်းမူ့ 

�င််ဝေင် ွ

ဝေဒီ်လိ်

ပိုည််သင််နှစှ်် 

စ်စု်ဝုေပိုါင််း

�်လိ

၁ ၃၀,၀၀၀ ၆ 

၂ ၄၅,၀၀၀ ၉

၃ ၈၀,၀၀၀ ၁၄

၄ ၆၀,၀၀၀ ၁၂

၅ ၇၀,၀၀၀ ၁၃

၆ ၇၀,၀၀၀ ၁၃

၇ ၅၅,၀၀၀ ၉

၈ ၅၅,၀၀၀ ၁၀

၉ ၈၀,၀၀၀ ၁၃

၁၀ ၅၀,၀၀၀ ၉

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၃.၃

သင်း်သည်် များးလိုတန့််�ဖြပ် ကြော��ာင်း်�ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ�၏ ယူ�င်း်ဆိုရာာအုတတ်ပ်ည်ာသင်း်တန့််�အုကြောတွ�အုကြံ�ံု

နိုိင်း်် များးလိုတန့််�ကြော��ာင်း်�များ�ာ�တငွ်း် ရှုုု�်နို�ိ်ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်��ု ု အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်�အုကြောပ်် ၎င်း်�တု်ု၏သကြောဘဲာ 

ထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ���ာ� ဆို�်နိုယှူ်များု�ုု စာစုာစာ်ကြောလိုလ်ိုာကြောန့်သည််ဟု ု စာတု်�း�ပ်ံကုြော�ာ်��ည်််ပ်ါ။ စာစာ်တများ်�

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�များာိ - 
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၁။ သင်း်သည်် �ကြောလို�သးင်းယူ်အု�ွင်း််အုကြောရာ�များ�ာ� သု်ုများဟုုတ် �ကြောလို�သးင်းယူ်�ာ�ယွူ်ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်ကြောရာ� 

သင်း်တန့််�များ�ာ� တ�်�း�ပ်ါသလိုာ�။

တ�်
�း�သည်် များတ�်�း�ပ်ါ
○ ○

၂။ သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ကြောအုာ�်ပ်ါအုဆိုုုဖြပ်ု���်�ု ုသကြောဘဲာတးကြော��ာင်း်� သု်ုများဟုုတ် သကြောဘဲာများတးကြော��ာင်း်��ုု

စာကြော��တငွ်း် ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ ကြောရာာ���ယူ်စာရာာများ�ာ�ထု�များ ိတစာ်�ု�ုု �ုုင်း်�၍ ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�ပ်ါ -

ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ�သည်် များးလိုတန့််� ကြော��ာင်း်�သာ�၊ကြော��ာင်း်�သးများ�ာ��ု ုထုနု့််�သုများ်���ပ််များတ်ရာန့်် ရှုုု�်နို�ိ်

ဖြပ်စာ်�ဏီ်ကြောပ်�ဖြ�င်း်� �ု ုအုသံ�ုဖြပ်ုသင်း််ပ်ါသည််။

လိုံ�ု� 
သကြောဘဲာများတး

ပ်ါ
သကြောဘဲာများ

တးပ်ါ

သကြောဘဲာ တးသည််
လိုည််�များဟုတု် 

သကြောဘဲာ များတးသည််
လိုည််�များဟုတု်

သကြောဘဲာတး
ပ်ါသည််

လိုံ�ု� 
သကြောဘဲာတး

ပ်ါသည််

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

သင်း်၏အု���်အုလို�်ဇိုယူာ�/spreadsheet ပ်ရှုုုဂရာများ်ထု�သုု် ထုည်််သငွ်း်�ကြောသာ အု���်အုလို�်များ�ာ�များာိ 

ကြောအုာ�်ပ်ါအုတုုင်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

စ်ဉ်် သင််တွန််း တွ�်�းူမြခုင််း �ှ၊ုမူ�ှု သဝေဘာ်(မူ)တွူ

၁ များတ�်�း�ပ်ါ ၂

၂ တ�်�း�သည်် ၅

၃ များတ�်�း�ပ်ါ ၄

၄ တ�်�း�သည်် ၂

၅ တ�်�း�သည်် ၄

၆ များတ�်�း�ပ်ါ ၁

၇ တ�်�း�သည်် ၁

၈ တ�်�း�သည်် ၃

၉ များတ�်�း�ပ်ါ ၂

၁၀ တ�်�း�သည်် ၂

ဤစာစာ်တများ်�ကြောလို်လိုာများုတွင်း် �ုန့််�ရာိင်း်နိုိစာ်�ု��ာ� ဆို�်နိုှယူ်များု�ုု သင်း်များည််သုု်စာုစာစာ်များည််န့်ည််�။ ထုုု်ဖြပ်င်း် 

ထုုုစာစုာစာ်ကြောလိုလ်ိုာ���်များ ိသင်း်များည််သည််�ု ုကြောတ�ွရာိုသန့်ည််�။
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သင််၏စ်မီူံ�နု််း

ဤအုဆိုင်း််တငွ်း် သင်း်၏အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ကြော�ာ�်ယူးပြီးပ်း�ဖြ�စာ်ပ်ါ�် Excel 

spreadsheet သုု်များဟုုတ် စာာရာင်း်�အုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ ပ်ရှုုုဂရာများ်တစာ်�ထုု�သု်ု အု���်အုလို�်များ�ာ�

စာတင်း်ထုည်််သငွ်း်�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သင်း်ကြောလိုလ်ိုာကြောန့်သည််် �နု့််�ရာငိ်း်အုများ� ုု �အုစာာ��ုု သရုာိုထုာ�

ပြီးပ်း� ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောသာ်လိုည််� ၎င်း်�နိုငိ်း််အုသင်း််ကြောလို�ာ်ဆိုံ�ုဖြ�စာ်များည််် စာစုာစာ်သံု�သပ််များမုျား� ုု ��ုု ကြောရာာ���ယူ်

နိုုုင်း်ရာန့်် ကြောသ��ာအု��နု့််ယူး စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။ သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််��ုု အုဓိ�ုထုာ�၍

�နု့််�ရာငိ်း်အုများ� ုု �အုစာာ�အုလိုုု�် အုသံု�ဖြပ်ုနိုုုင်း်သည််် စာစုာစာ်သံု�သပ််များပု်ံစုာံ�ုု များကြောများမ်ျားကြောလို�ာ ်

ကြောလိုလ်ိုာဆိုန့််�စာစာ်ပ်ါ။

သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ုပ်ုုင်း်�ဖြ�ာ�စာတု်ဖြ�ာ သံ�ုသပ််ပြီးပ်း�သည်််ကြောန့််�် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း််

ပ်တ်သ�်၍ များတု်ကြောဆိုသွးင်းယူ်��င်း်� တစာ်ဦး�အုာ� အု��ဉ်း်���ုပ်် ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောဖြပ်ာဆိုုဖုြ�င်း်�ဖြ�င်း်် 

ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု သင်း် ကြော�ာင်း်�စာာွ သနု့််�လိုည််များုရာို၊များရာိ ု စာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို���ည်််နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�အုကြော��ာင်း်� အုလိုယွူ်တ�း များရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�နိုုငု်း်

လိုှင်း် သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု�ုု ပ်ုု၍နိုိံ်စာပ််စာာွ သနု့််�လိုည််ကြောအုာင်း် ကြောလိုလ်ိုာရာန့်် လိုုုအုပ််ကြောန့်

ပ်ါသည််။

သကုြောတသန့်ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ သင်း် ကြောသ��ာ န့််�လိုည််သရုာိပုြီးပ်းဆိုုုလိုှင်း် 

အုထု�်ပ်ါ အု���်အုလို�်များ�ာ�အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုုဖြ�င်း်� ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်ကြောအုာ�်များ ိ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�

�ုု အုဓိ�ုထုာ�၍ အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုုရာန့်် ဆို�်လို�်လိုပု််ကြောဆိုာင်း်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဝေလိလ်ိ်�န််စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း
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၁၄။ တေတိ�ိှ့ခွ�က်ာမာ�ာ�တိင်ပြု�ပြုခွင်�နှှင်် 
အသုံးး��ခွ�ပြုခွင်�

ဤအခုန််းပြီးပိုးီဆွဲံးုသည်််အခုါ - 

• သင်၏သုခတသနခတွ့ရှိေျက်ြျားြှ အကကံမပုေျက်ြျား ခဖာ်ထုတ်နိုင်ြည်။

• သင်၏ခတွ့ရှိေျက်ြျားကို တိကျရှင်းလင်း၍ ကျစ်လျစ်မပည့်စုံခသာ နည်းလြ်း

မဖင့် တင်မပနိုင်ြည်။

• သင်၏သုခတသနခတွ့ရှိေျက်ြျားကို အသိခပးမဖန့်ခဝရန်နှင့် အသုံးေျနိုင်ရန် 

အစီအစဉ်ြျားနှင့် ြဟာဗျးဟာြျား ေျြှတ်ခရးေွဲနိုင်ြည်။

• ကျစ်ေျစ်ဖေည့်စုံဖြင်း။ လိုရင်းတိုရှင်းမဖစ်မေင်း

• အကကံဖေုဖြင်း။ အခကကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ မပုလုပ်ရန် အေိုမပုမေင်း သို့ြဟုတ် 

တိုက်တွန်းမေင်း

• ယုတ္တိရေိဖြင်း။ မဖစ်နိုင်ခမေရှိ၍ လက်ခတွ့ကျမေင်း

အုသံ�ု��သုကြောတသန့်အုကြော��ာင်း်��ု ုအု�န့််� ၁။ သကုြောတသန့်ဟုးသည််အုဘဲယူ်န့်ည််�။ တငွ်း် ကြောလိုလ်ိုာပြီးပ်း�ဖြ�စာ်

သည််အ်ုတုုင််း� ၎င််း�သည်် လို�်ကြောတ�ွ��ကြောသာန့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ�ဖြ�င်််း ဖြပ်ဿန့််များ�ာ��ုုကြောဖြ�ရာင်ိ်း�ကြောဆိုာင််းရာာ�်နိုုုင််းရာန့်် 

ရာည််ရာာယူ်ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် “ကြောရာရာာိ�ပ်ါ�များမုျား�ာ�ကြော��ာင်း်် ��င်း်�ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ တး�တနု့််ပြီးများုု �န့်ယူ်၊ 

တးွ�ဗျူး��လို်ရာာာရာို ရာပ််ရာာာလိုးထုအုု��ွ��င်း်များ�ာ�အုကြောပ်် များည််သည်််အု�� ုု � သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ� ရာိုသန့်ည််�” ဟုးကြောသာ

သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�အုရာ သကုြောတသးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် သး သု်ုများဟုုတ် သးများ၏ ရာပ််ရာာာလိုးထုအုုတွင်း်� ကြောရာရာာိ�ပ်ါ�များု

ကြော��ာင်း် ်ဖြ�စ်ာကြောပ််လိုာကြောသာ အု�� ုု�သ�်ကြောရာာ�်မုျားများ�ာ��ုု န့််�လိုည််သရုာိုလိုုုပြီးပ်း� သကုြောတသန့် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� 

အုကြောဖြ��ံ၍ အုစာုု�ရာများဟုတု်ကြောသာအု�ွ��အုစာည််�များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြော�သနိုတရာအုစာုု�ရာအု�ွ��ထုံများ ိ အု�းအုည်းများ�ာ� ရာရာိရုာန့်် 

တုု�်တနွ့််�ကြောတာင်း်�ဆိုုုရာန့်် ဆိုနိုဒရာိုပ်ါသည််။ ထုုုသု်ုကြောဆိုာင်း်ရာာ�်နိုုုင်း်ရာန့်် သကုြောတသးသည်် အုဓိ�ု ဆိုံ�ုဖြ�တ်���်

��များတ်ိသးများ�ာ�နိုငိ်း် ်ရာပ််ရာာာလိုးထုအုု�ွ���င််းများ�ာ�နိုင််ိ်းအုတး ကြောတ�ွဆုံိုစာည််�ကြော��ပ်ွ�များ�ာ�ဖြပ်ုလုိုပ််၍ အုကြောဖြ�အုကြောန့်များ�ာ�များာိ 

စာုု�ရာမုျား်ရာသည်််အုတ�ွ် အု�းအုည်းလိုုုအုပ််ကြောန့်ကြော��ာင်း်� သ�်ကြောသအုကြောထုာ�်အုထုာ�အုဖြ�စာ် ၎င်း်�တု်ု၏ 

ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ုတင်း်ဖြပ်နိုုငု်း်ပ်ါသည််။ 
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ဤအု�န့််��ုုကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�ထုတု်ကြော�ာ်ဖြ�င်း်�၊ သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�

တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ၎င်း်�တု်ု�ုု လို�်ကြောတ�ွ အုကြော�ာင်း်အုထုည််ကြော�ာ်ဖြ�င်း်�တုု် ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာာတငွ်း် အုကြောထုာ�်အု�း

ဖြ�စာ်ကြောစာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

အကြံ�ံမြပိုုခုး�်မူး်းထုတုွ်ဝေ�််မြခုင််း

သင်း်၏အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�သည်် သကုြောတသန့် 

ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုဖြပ်ည်််အု� ဆို�်စာပ််များု

ရာိုရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ သင်း််�ုုယူ်ပ်ုုင်း် 

အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု သု်ုများဟုုတ် သင်း််အု��ွ�အုစာည််�

၏ ရာည််ရာာယူ်���်များ�ာ� အုကြောပ်် အုကြောဖြ��ံ၍ 

အုဆို�်အုစာပ််များရာိကုြောသာ အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� 

များကြော�ာ်ထုတု်ပ်ါနိုိင်း််၊ ၎င်း်�များာိ ကြောန့််�်ထုပ််

အုကြော�ာင်း်အုထုည််ကြော�ာ် လိုပု််ကြောဆိုာင်း်ရာများည်််  

လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်များ�ာ� ��များတိ်ရာာတွင်း် သင်း် 

ကြော�ာ�်ယူး စာကုြောဆိုာင်း်�ထုာ�သည််် သတင်း်� 

အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု အုသံု�ဖြပ်ုဖြ�င်း်�များရာို

ပ်ါ� သင်း်၏ သကုြောတသန့်သည်် အု��နု့််�နု့်် 

လိုးပ်န့််�သာ (သင်း််အုတ�ွ်ကြောရာာ သင်း်၏ ကြောဖြ�

ဆိုုုသးများ�ာ�အုတ�ွ်ပ်ါ) ဖြ�စာ်သာွ�ပ်ါလိုမုျား််များည််။ 

ထုု်ုဖြပ်င်း် ဆိုးကြောလို�ာ်များမုျားရာိကုြောသာ အုကြံ�ံဖြပ်ု���် 

များ�ာ�ကြော��ာင်း််လိုည််�  လိုုုအုပ််ကြောသာစာံနိုုန့််�များ�ာ�

နိုိင်း််များဖြပ်ည်််များးကြောသာ နိုိင်း််/သု်ုများဟုတု် များယူံ�ု�ည််

ရာကြောသာ သကုြောတသန့်တစာ်�အုုဖြ�စာ် ထုင်း်ဖြများင်း်�ံ

ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� များး��များ်�ကြောရာ�ဆိုွ�ရာာတငွ်း် သင်း်၏ ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� �ုု လို�်ကြောတ�ွ၊ များး�ါ�ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ၊ 

သးအုုုရားအုရာ နိုိင်း်် ကြောန့််�်ပ်ုုင်း်� သကုြောတသန့်များ�ာ�တငွ်း် အုသံ�ု��နိုုုင်း်များည််် န့်ည််�လိုများ်� ပ်ံစုာံများ�ာ� စာဉ်း်�စာာ���ည်််ပ်ါ။ 

သင်း်၏အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�များာိ အုသံု�ဖြပ်ုများည်််သး၏ ရာည််ရာာယူ်���်အုလိုု�ု် အုများ� ုု �များ� ုု �ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပြီးပ်း� ရာပ််ရာာာလိုးထုု

အု��ွ��င်း်များ�ာ�၊ ကြော�သတငွ်း်� အုစာုု�ရာများဟုတု်ကြောသာ အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ� (NGOs) သု်ုများဟုုတ် အုရာပ််ဘဲ�်အု�ွ��

အုစာည််�များ�ာ� (CBOs) ��သ်ု်ု အု�� ုု �သ�်ဆိုုုင်း်သးအုသး�သး� အုတွ�်လိုည််� အုကြံ�ံဖြပ်ု���် အုများ� ုု �များ� ုု � 

ထုတု်ကြော�ာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ခုုုင််မူ်သည်််အကြံ�ံမြပိုုခုး�်မူး်းမူှ်  “SMART” မြ�စ််ပိုါသည်် -

အုကြောသ�စာတု်��ဖြ�င်း်� (Specific) - သင်း် များည််သည်် ်

အုကြော��ာင်း်�အုရာာ အုတအုု���ုု အုကြံ�ံဖြပ်ုဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်

သန့်ည််�။ 

တုုင်း်�တာ၍ရာဖြ�င်း်� (Measurable) - အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� 

အုကြော�ာင််းအုထုည််ကြော�ာ်ကြောဆိုာင််းမုျား အုကြောဖြ�အုကြောန့်�ုု တုုင််း�တာ 

နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိဖုြ�င်း်� (Achievable) - အုကြံ�ံဖြပ်ု���် 

များ�ာ�သည်် လို�်ကြောတ�ွ��များ ု ရာိုပ်ါသလိုာ�၊ လိုုုအုပ််သည််် 

အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုစာုု�ရာ၏ �တ�ု�တ် ရာိုပ်ါ� 

လို�်ကြောတ�ွ ကြောဆိုာင်း်ရာာ�် နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

ဆိုးကြောလို�ာ်များရုာိုဖြ�င်း်� (Relevant) - အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�သည်် 

သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�၊ ကြောဆို�ွကြောနို�ွသည်််�စုာစရာပ််များ�ာ�နိုငိ်း်် 

ဆိုးကြောလို�ာ်များရုာိုပ်ါသလိုာ�

အု��နု့််�န့်််သတ်များုရာိဖုြ�င်း်� (Time-bound) - အုကြံ�ံဖြပ်ု

���်များ�ာ� ကြောန့််�်ဆိုံ�ုထုာ� အုကြော�ာင််းအုထုည်် ကြော�ာ်ရာ

များည််် အု��နု့််�ာလို သတ်များတိ်ထုာ�ပ်ါသလိုာ�။
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ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် “ရာမိျား်�ဖြပ်ည််န့်ယူ် ကြောဖြများာ�်ပ်ုငု်း်�များ ိအုများ� ုု �သများး�များ�ာ�နိုငိ်း်် များနု့််��ကြောလို�င်းယူ်များ�ာ�သည်် �ုုဗျူးစာ်-၁၉ 

�ပ််ကြောရာာဂါကြော��ာင်း်် များည််သု်ု ထု�ုုု�်�ံစာာ�ရာသန့်ည််�။" ဟုးကြောသာ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�အုတ�ွ် ကြောအုာ�်ပ်ါ 

အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� ပ်ါ�င်း်နိုုငု်း်ပ်ါသည််။

• လူြှုကွန်ရက်ြီဒီယာနှင့် နည်းပညာေိုင်ရာ ကုြ္ပဏီြျားအခနမဖင့် အွန်လိုင်းခပါ်တွင် ကျား၊ြ

ခရးရာအခမေမပု အကကြ်းဖက်ြှုြျားကို ခနာက် (၆) လ အတွင်း ခလျှာ့ေျရန်အတွက် ခစာင့်

ကကည့်စစ်ခေးမေင်းနှင့် သတင်းပို့ တိုင်ကကားသည့် စနစ်ြျားကို ခေတ်နှင့်အညီ ြွြ်းြံမပင်ေင်

သင့်ပါသည်။

• ပညာခရးဝန်ကြီးကီးဌာနအခနမဖင့် မပည်သူ့ကျန်းြာခရးဌာနေုိင်ရာအာဏာပုိင်ြျား၏ လြ်းညွှန် 

ေျက်ြျားနှင့်အညီ ခကျာင်းသား၊ခကျာင်းသူြျား ခဘးကင်းလုံပေုံစွာ အမြန်ေုံး ခကျာင်းမပန်

တက်နိုင်ရန် စီြံေျက်ေျြှတ်သင့်ပါသည်။

• ကျန်းြာခရးဝန်ကြီးကီးဌာနနှင့် အစုိးရြဟုတ်ခသာအဖဲွ့အစည်းြျားအခနမဖင့် အထူးသမဖင့် 

အခမေေံဝန်ခောင်ြှုြျားကိုပင် လက်လှြ်းြြီခသာ ခဒသြျားြှ ြိန်းကခလးြျားနှင့် 

အြျ ိုးသြီးငယ်ြျားအတွက် စိတ်ပိုင်းေိုင်ရာ ကျန်းြာခရး ဝန်ခောင်ြှုြျားကို ဤနှစ်ကုန်

ပိုင်းြခရာက်ြီ အနည်းေုံး ၅ ရာေိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့် ခပးအပ်သင့် ပါသည်။

• ဘာသာခရးခေါင်းခောင်ြျားနှင့်အုပ်စုြျားအခနမဖင့် ြိန်းကခလးြျားနှင့် အြျ ိုးသြီးငယ်

ြျားအေျင်းေျင်း လုံပေုံစိတ်ေျရပါက အမပင်ြှာကိုယ်တိုင်ခတွ့ေုံ၍မဖစ်ခစ လုံပေုံစိတ်ေျရြှုြရှိ

ပါက အွန်လိုင်း သို့ြဟုတ် ဖုန်းမဖင့်မဖစ်ခစ အားခပးကူညီနိုင်ရန် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့ြျား

ဖွဲ့စည်းတည်ခထာင်ခပးသင့်ပါသည်။

ထုု်ုဖြပ်င်း်လိုည််� အုကြောရာ�ကြို�း�ဆိုံု�ဖြ�စာ်ကြောသာ အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ��ု ုထုင်း်ရာာိ�စာာွ ကြော�ာ်ဖြပ်ရာပ်ါများည််။ များး�ကြောများာင်း်�ထုုု�ဖြပ်

ရာများည််် အု���်များ�ာ��ုု ကြောရာာ���ယူ်ရာာတငွ်း် ယူတုူအုုရာိုဆိုံ�ု (နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�အုရာ၊ ဘဲဏ္ဍာကြောရာ�အုရာ) ဖြ�စာ်ကြောသာ 

အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�၊ ၎င်း်�တု်ု၏ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ�၊ သင်း်တင်း်ဖြပ်ရာန့်် ရာည််ရာာယူ်

ထုာ�သးများ�ာ�နိုငိ်း်် ၎င်း်��ုုအုကြော�ာင်း်အုထုည််ကြော�ာ်ရာန့်် သတ်များတိ်�ာလို စာသည််တု်ု�ုု ထုည်််သငွ်း်�စာဉ်း်�စာာ�၍ 

ကြော�ာ်ထုတု်��ည်််ပ်ါ။ 

ဝေတွ�ွ�ှုခုး�်မူး်းနှှင််် အကြံ�ံမြပိုုခုး�်မူး်းတွင််မြပိုမြခုင််း

ဤအုဆိုင်း််ထုကုြောရာာ�်လိုာပြီးပ်းဆိုုုလိုှင်း် သင်း်၏စာာ�တ်သးများ�ာ�အုာ� ��ွဖြ�ာ�ကြော�ာ်ထုတု်ပြီးပ်း�ဖြ�စာ်၍ ကြောတ�ွရာို���်

များ�ာ�နိုငိ်း်် အုဓိ�ု သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာ သးများ�ာ��ုလုိုည််� စာဉ်း်�စာာ�ထုာ�ပြီးပ်း� ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သင်း်၏သကုြောတသန့်

ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� တင်း်ဖြပ်များည််် ပ်ံစုာံသည်် စာာ�တ်သးများ�ာ�ကြောပ်် များးတည််၍ ကြောဖြပ်ာင်း်�လို�သာွ�များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

သင်း်၏စာာ�တ်သးများ�ာ�များာိ ကြော�သ�ံရာပ််ရာာာလိုးထုလုိုာ�။ သ�်တးရာာယူ်တးလိုာ�။ ကြော�သဆိုုုင်း်ရာာအုာဏီာပ်ုငု်း်များ�ာ�

လိုာ�။
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သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ��ု ုပ်ံစုာံအုများ� ုု �များ� ုု �ဖြ�င်း်် “တင်း်ဖြပ်” နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ နိုတု်ဖြ�င်း််တင်း်ဖြပ်

ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် အုစားရာင်း်�ံစာာများ�ာ� ကြောရာ�သာ�ဖြ�င်း်�တုု်သည်် အုများ�ာ�ဆိုံု�ကြောတ�ွရာကြောလိုရ်ာိုသည်််ပ်ံစုာံများ�ာ�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ 

သု်ုရာာတွင်း် သကုြောတသးများ�ာ�သည်် လို�်�များ်� ကြော��ာ်ဖြင်းာစာာ/လို�်�မ်ျား�စာာကြောစာာင်း်များ�ာ�၊ သတင်း်�အု���် 

အုလို�်ရှုပု််ဖြပ်စာာကြောစာာင်း်များ�ာ�အုဖြပ်င်း် ရှုပု််သံဗျူးး�းယူုုများ�ာ�ပ်င်း် �န့််တး�၍လိုည််� လိုးများု�နွ့််ရာ�် များး�းယူာကြောပ််တငွ်း် 

များှကြော�ကြောလိုရ်ာိုပ်ါသည််။ ဆိုန့််�သစာ်တးထုငွ်း်�န့််တး���ည်််ပ်ါ။ သင်း်ဦး�တည််သည််် စာာ�တ်သးများ�ာ�ထုံ ကြောရာာ�်ရာို

နိုုုင်း်များည််် အုသင်း််ကြောလို�ာ်ဆိုံ�ုန့်ည််�လိုများ်�ဖြ�စာ်ကြောစာရာန့််သာ အုစာဉ်း်သတ�ု�ပ််ပ်ါ။

သင််၏ဝေတွ�ွ�ှုခုး�်မူး်းနှငှ်် ်အကြံ�ံမြပိုုခုး�်မူး်း တွင််မြပိုမြခုင််းဆုုွဲင််�် အဝေထုဝွေထုအွကြံ�ံမြပိုုခုး�်မူး်း - 

• နားလည်ရလွယ်သည့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးအနှုန်းြျားသာ အသုံးမပုပါ။

• သင်ခရးသားထားသည့်စာြျား သို့ြဟုတ် တင်မပြှုသည် ရှင်းလင်းြှုရိှ၊ြရှိ စစ်ခေး

ခပးရန် တစ်ခယာက်ခယာက်ကို ခတာင်းေိုကကည့်ပါ။

• မဖစ်နိုင်လျှင် စာနှင့် ရုပ်မပ သတင်းအေျက်အလက်ြျား ခပါင်းစပ်အသုံးမပုပါ။

• လိုရင်းတိုရှင်းမဖစ်ပါခစ။

• သင်၏ေိုလိုေျက်ြျားကို အကျ ိုးသင့် အခကကာင်းသင့် (ဥပြာ - အခကကာင်းအရာ

အလိုက်၊ သို့ြဟုတ် အခရးကြီးကီးသည့်အခလျာက်) စီစဉ်ထားရှိပါ။

• ကိုးကားေျက်ြျားနှင့် အေျက်အလက်ြျား ထည့်သွင်းပါ။

• အစြှအေုံးတိုင်ခအာင် အေျက်ကျကျ ကျစ်လျစ်မပည့်စုံစွာ တင်မပကာ အခရးကြီးကီး

ေုံးအေျက်ြျား အကျဉ်းေျုပ်၍ နိင်္ုံးေျုပ်ပါ။

နိုတု်ဖြ�င်း််တင်း်ဖြပ်ရာာတငွ်း် ထု�ွ်ကြောပ််လိုာနိုုငု်း်ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�အုတွ�် အုစားအုစာဉ်း်��ထုာ�၍ ကြို�ုု တင်း်

ကြောလို�်�င်း််ဖြပ်င်း်ဆိုင်း် ထုာ�ရာပ်ါများည််၊ အု�ယူ်၍ သင်း်ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ထုာ�ကြောသာ အု���်များ�ာ�သာ များဟုတု်ဘဲ� သင်း်၏

တင်း်ဖြပ်များသုည်် စာတု်�င်း်စာာ��ယွူ်ရာာဖြ�စာ်၍ န့််�ကြောထုာင်း်သးပ်ရာတု်သတ်များ�ာ�နိုငိ်း်် သ�်ဆိုုုင်း်များရုာိုပ်ါ� ၎င်း်�တု်ု

အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သင်း်တင်း်ဖြပ်သည််ထု�်ပ်ု၍ု ကြောဆို�ွကြောနို�ွ ကြောများ�ဖြများန့််�လိုာ နိုုုင်း်ကြော��ာင်း်��ုလုိုည််� ကြောများှာ်လိုင်း််ထုာ�ရာပ်ါ

များည််။
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တ်ြဖင့်တင်ြပရာတငွ်

ေဆာင်ရန်၊ ေရာှင်ရန်
အချက်များ

သင်တင်ြပလိသုည့် အဓကိအချက်များကိ ုအကျိးသင့် 
အေကာင်းသင့်  (ဥပမာ - အေကာင်းအရာ သိုမဟတု် 

အေရးပါမအလိုက်) စစီ်ထားရှိ၍ လိုရင်းအချပ်ေဖာ်ြပပါ။

ကျစ်လျစ်ြပည့်စံေုသာ မတိ်ဆက်နိဒါန်းှင့်  ကျိးေကာင်း 
ညီွတ်သည့် နိဂံးုချပ်အဆံးုသပ်ြဖစ်ေစရန် ြပင်ဆင်ပါ။

လိုရင်းတိုရငှ်းေဖာ်ြပပါ။

အေမး၊အေြဖကအတကွ် အချနိ်ေပးပါ။

ဆလိုက်များြပင်ဆင်ရာတငွ် ိုးိုးရငှ်းရငှ်း စကားလံးုများ 
သာ အသံးုြပ၍ တညတီညာတည်း (စာလံးု 

အရ�ယ်အစား၊ အေရာင်) ြဖစ်ရမည်။

တစ်ကိုယ်တည်းြဖစ်ေစ သငူယ်ချင်းများငှ့်ြဖစ်ေစ 
ေလက့ျင့်ထားပါ။

တင်ြပမြပလပု်မည့်အခန်းေနရာ/ေဒသသို ေစာစးီစာွ 
ေရာက်ရှ၍ိ ကိတင်ြပင်ဆင်ပါ။

သင်၏ အဓကိအချက်များတင်ြပရာတငွ် အြမင်အာံ ု
ဖမ်းစားိုင်ေစရန် တန်ဆာဆင်ထားသည့် ဆလိုက်ချပ်

တွဲများ သိုမဟတု် စာတိုများ အသံးုြပပါ။

သင်တင်ြပသည့်အေကာင်းအရာငှ့်ပတ်သက်၍ ြပင်းြပ
ေသာ စတိ်အားထက်သန်မြဖင့် ထတု်ေဖာ်ြပသပါ။

ရငှ်းလင်းြပတ်သားစာွ ြဖည်းြဖည်းချင်း ေြပာဆိပုါ။

န�းေထာင်သပူရတိ်သတ်များငှ့် မျက်လံးုချင်းဆံ၍ု ၎င်း
တိုစိတ်ပါဝင်စားလာေအာင် ြပလပု်ပါ။

သင်ငှ့် န�းေထာင်သပူရတိ်သတ်များ ေဆာင်ရ�က်ရမည့် 
ေန�က်လပု်ငန်းစ် အဆင့်များ ထည့်သငွ်းပါ။

ကိတင်စစီ်ထားမ သိုမဟတု် မတှ်စမုျားမရှဘိဲ ပါဝါပွိင့်
ဆလိုက်များ ေရးသားြခင်း/ဖန်တးီြခင်း။

“တင်ြပမကေတာ ့ဒေီလာက်ပါပ”ဲ သိုမဟတ်ု အြခား ထိုကဲသ့ို 
ေပါေ့ပါတ့န်တန် ပုံစံမျိးြဖင့ ်အဆုံးသတ်ေြပာဆိုြခင်း။

အကျ်းချပ်တင်ြပမတွင် အေသးစတိ်အချက်အလက်
များ အားလံးုပါဝင်ေအာင် ထည့်သငွ်းြခင်း။

သင်ကိုယ်တိုင်ှင့် အြခားသမူျားကို အေလာတကးီ လပု်
ြခင်း။

ဆလိုက်များတငွ် မလိုအပ်ေသာ သေကင်္တများငှ့် 
အေရာင်များ ြပည့်ှက်ေနြခင်း သိုမဟတု် လအူများ မ
ဖတ်ိုင်သည့် စာလံးုေသးများအသံးုြပြခင်း။ 

သင်၏တင်ဆက်မ အချနိ်သတ်မှတ်ရန် ေမေ့လျာြ့ခင်း။

ေန�က်ကျေရာက်ြခင်း၊ ဖစိးီေနြခင်းငှ့် ကိတင်မြပင်ဆင်
ထားြခင်း။

ဆလိုက်ချပ်တွဲတငွ် ပါရှိသည့်ရငှ်းလင်းချက်များအတိငု်း 
တိုက်ိုက် ဖတ်ြပြခင်း။

အသံအနိမ့်အြမင့်အတက်အကျမရှဘိဲ ငးီေငွ ပျင်းရဖိယွ် 
ေကာင်းေသာ အသံေနအသံထားြဖင့် ေြပာဆိြုခင်း။

စကားေြပာအရမ်းြမန်ေနြခင်း။

သင်၏မတှ်စမုျား သိုမဟတု် ဆလိုက်များကိုသာ ကည့်
ေနြခင်း။

န�းေထာင်သပူရတိ်သတ်များအား ေကျးဇးူတင်စကားမ
ေြပာဆိုြခင်း။
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ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ များတးည်းကြောသာပ်ံစုာံနိုစိာ်များ� ုု �ဖြ�င်း်် ��ွ�စာည််�ထုာ�သည််် န့်များးန့််ဆိုလိုုု�်များ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် - တစာ်�ု

များာိ အုကြော��ာင်း်�အုရာာ အုလိုုု�် သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�ဖြ�င်း်် တင်း်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ

ဆိုလိုုု�်ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ကြောန့််�်တစာ်�ုများာိ တင်း်ဖြပ်များအုုဆိုံ�ုတငွ်း်များိ အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာဆိုလိုု�ု်များ�ာ�

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ပညာေရးက

အဓကိေတွရှိချက် -
• ေြဖဆိသု ူ၄၂ ရာခိုင်န်းသည် အနွ်လိုင်းသင်ကားမများ ပံမုနှ် မရရှိ

ကပါ။
• ေြဖဆိသု ူ၈၈ ရာခိုင်န်းသည် သံးုလေကျာ် (၂၀၂၁ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာလမစှ၍) ေကျာင်းတက်ေရာက်ိုင်ြခင်း မရှိပါ။

အ�ကံြပချက် -

ပညာေရးဝန်ကးီဌာနအေနြဖင့် ေဘးကင်းလံ�ုခံစာွ ေကျာင်း
ြပန်ဖငွ့်ိုင်ေရးအတကွ် စမီံချက်ချမတှ်သင့်ပါသည်။

 

အ�ကံြပချက်များ

ပညာေရးဝန်ကးီဌာနအေနြဖင့် ေဘးကင်းလံ�ုခံစာွ ေကျာင်း
ြပန်ဖငွ့်ိုင်ေရးအတကွ် စမီံချက် ချမတှ်သင့်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကးီဌာနှင့် NGOs များအေနြဖင့် မနိ်းကေလးများ
ှင့် အမျိးသမးီငယ်များ အတကွ် စတိ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး
ဝန်ေဆာင်မများ တိုးြမင့်ေပးအပ်သင့်ပါသည်။  

လမူကနွ်ရက်မဒီယီာှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကမုဏမီျား
အေနြဖင့် အနွ်လိုင်းေပါ်တငွ် ကျား၊မေရးရာ အေြခြပ အကမ်း 
ဖက်မများ ေလာခ့ျရန် ေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးေရးှင့် သတင်းပို
တိုင်ကားသည့်စနစ်များကို ေခတ်ှင့်အညမီမွ်းမံ
သင့်ပါသည်။

ဆိုလိုုု�်များ�ာ�တငွ်း် အုဓိ�ု��ကြောသာ အု���်များ�ာ�သာ ထုည်််သငွ်း်�ထုာ�ကြော��ာင်း်� သတဖုြပ်ုပ်ါ။ သု်ုကြောသာ်ဖြင်းာ� 

လိုည််� ဆိုလိုုု�်ပ်ါ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု ဖြပ်ည်််စာံကုြောစာရာန့်် တင်း်ဖြပ်သးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�အုတုငု်း်� 

အုကြော�ာင်း်အုထုည််ကြော�ာ်ရာန့်် သတ်များတိ်�ာလို၊ ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း်် ဆို�်စာပ််စာဉ်း်�စာာ�ရာများည််် အုကြော��ာင်း်� 

အုရာာများ�ာ� အုစာရာိသုည််တု်ုအုတွ�် နိုတု်ဖြ�င်း််လိုည််� ဖြ�ည်််စာ�ွ် ကြောဖြပ်ာဖြပ်သင်း််ပ်ါသည််။

သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� စာန့်စာ်တ��တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်�သည်် အုထုး�သဖြ�င်း်် ကြောရာ�ိဆို�်လိုပု််ရာ

များည်််လိုုပ််င်းန့််�များ�ာ��ုု တု��ဖြပ်တ်သာ�စာွာ အုကြံ�ံဖြပ်ုတင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်�သည်် သင်း်ဦး�တည််ကြောသာသးများ�ာ�အုာ� 

ထုုုအုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�အုတုုင်း်� အုကြော�ာင်း်အုထုည်် ကြော�ာ်ကြောဆိုာင်း်နိုုငု်း်ရာန့်် တနွ့််�အုာ�ကြောပ်�ရာာလိုည််� ကြောရာာ�်

ပ်ါသည််။ ထုုုန့်ည််�လိုည််�ကြော�ာင်း်�ပ်င်း် ထုကုြောရာာ�်များမုျားရာိကုြောသာ တင်း်ဖြပ်များမုျား� ုု �သည်် လိုုုအုပ််ကြောသာစာံနိုနု့််�များ�ာ�နိုိင်း််များ

ဖြပ်ည်််များးသဖြ�င်း်် ယူံ�ု�ည််၍များရာကြောသာ သကုြောတသန့်အုဖြ�စာ် ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို�ံရာ နိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ ထုုုအုတွ�်ကြော��ာင်း််

ကြောစာစ်ာပ််ကြောသ��ာစာာွ ကြို�ုု တင််းဖြပ်င််းဆိုင််းမုျားနိုငိ်း်အ်ုတး ကြို�မ်ုျား�န့််များ�ာ�စာာွ ကြောသ��ာ ကြောလို�်�င်း်ထ်ုာ�ရာများည်် ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။

ဝေတွ�ွ�ှုခုး�်မူး်းနှှင််် အကြံ�ံမြပိုုခုး�်မူး်း အသဝုေပိုး မြ�န်�်ဝေ�မြခုင််း

အု�ယူ်၍ သင်း််�ုုယူ်ပ်ုုင်း်လိုပု််င်းန့််� သု်ုများဟုုတ် အု��ွ�အုစာည််�ထု�်ကြော��ာ်လိုနွ့််၍ သင်း်၏သကုြောတသန့်�ုု 

အုသံ�ုဖြပ်ုကြောစာလိုုပု်ါ� သင်း်ဦး�တည််သည်််သးများ�ာ�ထုံ ကြောရာာ�်ရာိနုိုုုင်း်များည််် န့်ည််�လိုများ်�များ�ာ� ရာာိကြော� ွ ကြောလိုလ်ိုာရာန့်် 

လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။
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ထုုုသုုက်ြောဆိုာင််းရာာ�်ရာာတင်ွ်း ကြောအုာ�်ပ်ါအု���်များ�ာ�အုပ်ါအု�င််း အုဖြ�ာ�န့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ�စာာွ အုသုံ�ဖြပ်ုနိုုုင််းပ်ါသည််။

• လူြှုကွန်ရက်ြီဒီယာ သို့ြဟုတ် သက်ေိုင်ရာ ဝက်ဘ်ေိုက်ြျား တွင် ြျှခဝမေင်း

• စိတ်ပါဝင်စားခသာ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြျှခဝမေင်း

• အေျ ို့စာကကည့်တိုက်ြျား သို့ြဟုတ် ကွန်ပျးတာစနစ်မဖင့် သတင်း အေျက်အလက်ြျား 

စုခောင်းသိြ်းေည်းရာ (database) ခနရာတွင် သင်၏အစီရင်ေံစာကို ထည့်သွင်းနိုင်ရန် 

ခြးမြန်း စုံစြ်းမေင်း

• သုခတသနအခကကာင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ခေွးခနွးပွဲကျင်းပမေင်း သို့ြဟုတ် အမေားပုံစံမဖင့်

တင်မပမေင်း

• သတင်းထုတ်မပန်ခကကညာမေင်း 

• အီးခြးလ် သို့ြဟုတ် အမေားနည်းလြ်းြျားြှတေင့် အဓိကအခရးပါသူြျားနှင့် ြျှခဝမေင်း

• အဓိကအကျ ိုးသက်ေိုင်သူြျားအား ၎င်းတို့၏ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း မပန်လည်ြျှခဝခပးရန် 

ခတာင်းေိုမေင်း

• သင်၏သုခတသနအခကကာင်း ထည့်သွင်းခဖာ်မပခပးနိုင်ြည့် သတင်းလွှာြျားကို ခရွးေျယ်

ခဖာ်ထုတ်မေင်း

• သက်ေိုင်ရာင်္ျာနယ် သို့ြဟုတ် ညီလာေံသို့ သင်၏သုခတသနစာတြ်း တင်သွင်းမေင်း

သင၏်ခတွ့ရှိေျကြ်ျားနှင့်အစီရငေ်စံာ အမပည့်အစုကံို သုခတသနတွင ် ပါဝင်ခမဖေို

သူြျားနှင့် သုခတသန လုပင်န်းစဉ ်တစ်ခလျှာက ်ကူညီခပးေဲ ့သူတိုငး်နှင့် ြျှခဝမေငး်

သည ် အခလအ့ထခကာငး်တစေ်ု မဖစပ်ါသည။် ၎ငး်တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီခပးြှုြျားကို 

အသိအြှတ်မပု၍ ခကျးဇူးတငခ်ကကာငး် ခသေျာခဖာမ်ပရပါြည။်

သင််းကြောရာာ���ယ်ူသည််န့််ည််�လိုမ်ျား�များာိ သင််း၏ရာည််များန်ိ့်����်၊ အုရာင််း�အုဖြများစ်ာများ�ာ�နိုင််ိ်း သင််း၏ သကုြောတသန့် အုရာည်် 

အုကြောသ�ွကြောပ််တငွ်း်လိုည််� များးတည််ကြောန့်ပ်ါသည််၊ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်၏သကုြောတသန့် အုရာည််အုကြောသ�ွနိုိင်း််

ပ်တ်သ�်၍ ယူံ�ု�ည််စာတု်��များ ုများရာိပု်ါ� ၎င်း်��ုု ပ်ည်ာကြောရာ�ဆိုုငု်း်ရာာ ဂ�ာန့်ယူ်တစာ်�ုတငွ်း် တင်း်သငွ်း်�နိုုုင်း်များည််

များဟုတု်ပ်ါ။
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ဝေတွ�ွ�ှုခုး�်မူး်း လိ�်ဝေတွ�ွအသံုးခုးမြခုင််း

များ�ာ�ကြောသာအုာ�ဖြ�င်း်် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု လို�်ကြောတ�ွအုသံ�ု��သးသည်် သကုြောတသး�ုုယူ်တုုင်း် ဖြ�စာ်ကြောန့်နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ ဤကြောန့်ရာာတငွ်း် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�၏ အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များသုည်် သင်း််လို�်ထု�တငွ်း်သာ ရာိုကြောန့်

ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် သင်း်သည်် သင်း်၏ရာပ််ရာာာလိုးထုအုုကြောဖြ�ဖြပ်ု စာာသင်း်ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ 

ကြော��ာင်း်�သာ�၊ကြော��ာင်း်�သးများ�ာ�၏ ကြော��န့်ပ််အုာ�ရာများအုုကြော��ာင်း်� သကုြောတသန့်ဖြပ်ုကြောန့်သည််ဟု ု စာတု်�း�

��ည်််ပ်ါ။ သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ပြီးပ်း�သည်််ကြောန့််�် သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ုု သင်း််အု��ွ�နိုိင်း်် အုတး စာစာ်ကြောဆို�

��ည်််ရှု၍ု ၎င််း�တုုထံ်ုများ ိသင််းယူးကြောလိုလ်ိုာပ်ါ၊ ကြော��ာင််း�သာ�၊ကြော��ာင််း�သးများ�ာ�� ကြော��န့်ပ််အုာ�ရာများ ုရာိုပ်ါသလိုာ�။ 

၎င်း်�တု်ု� များည််သည််တု်ု�ုု အုကြံ�ံဖြပ်ုထုာ�သန့်ည််�။ ထုုုအုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�များာိ လို�်ကြောတ�ွ��ပ်ါသလိုာ�။ 

သင်း်၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု အုသံု���နိုုုင်း်ပြီးပ်း� ထုုုကြော��ာင်း်�များ ိ ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ�အုဖြပ်င်း် ကြော��ာင်း်�သာ�၊

ကြော��ာင်း်�သးများ�ာ�နိုိင်း််လိုည််� ပ်း�ကြောပ်ါင်း်�ကြောဆိုွ�ကြောနိုွ�၍ အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�ပ်င်း် ကြော�ာ်ထုုတ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််၊ ထုုု်ကြောန့််�် 

၎င်း်�တုု်�ုု သတ်များတိ်�ာလိုအုတငွ်း်� အုကြော�ာင်း်အုထုည််ကြော�ာ်ရာန့်် လိုပု််င်းန့််�စားများံ���် ��များတိ်ပ်ါ။

အု�� ုု �ကြောသာ�စုာစရာပ််များ�ာ�တငွ်း် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�အုသံ�ု��ဖြ�င်း်�သည်် ထုုုအုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ 

ကြောန့််�်ထုပ်် သကုြောတသန့် ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့််ဆိုုုလိုုုဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ သင်း်၏အု���်အုလို�်များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောတ�ွရာို

���်များ�ာ��ု ုအုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုုပြီးပ်း�ကြောန့််�် ကြောန့််�်ထုပ်် သကုြောတသန့် ဖြပ်ဿန့််တစာ်ရာပ််�ု ုသင်း်ကြောတ�ွရာိုသာွ�

နိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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များည််သုု်ပ်င်း်ဖြ�စာ်ကြောစာ အုစားအုစာဉ်း်တ��ဖြပ်ုလိုုပ််ထုာ�ကြောသာ ရာပ််ရာာာအုဆိုင်း်် အုသံု���သုကြောတသန့်တုုင်း်�သည်် 

များ�ာ�စာာွ အု�� ုု �ဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ၎င်း်�သည်် ဖြပ်ဿန့််ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ကြောရာ�အုတ�ွ်သာများ� ရာပ််ရာာာလိုးထုနုိုိင်း််

��တု်ဆို�်ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ဖြ�င်း်�၊ ပ်း�ကြောပ်ါင်း်�လိုပု််ကြောဆိုာင်း် တတ်ကြောသာ ပ်တ်�န့််���င်း်တစာ်ရာပ်် �န့််တး�ဖြ�င်း်�၊ 

ဓိများမဓိဋု္ဌာာန့််���� ဆိုန့််�စာစာ်ကြော��န့််အု��ဖြ�တ်ရာန့်် တုု�်တွန့််�ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် အုကြောထုာ�်အုထုာ�အုကြောဖြ��ံ၍ 

ဆုံို�ဖြ�တ်���်��များတ်ိဖြ�င််း�နိုင််ိ်း �ုုယ်ူတုုင််းကြောလိုလ်ိုာရာန့််တုုအ်ုတ�်ွလိုည််� အု�� ုု �ဖြ�စ်ာကြောစာပ်ါသည််။ ထုုုအုတ�်ွ 

လိုပု််ရာ�� ုု �န့်ပ််ပ်ါလိုမုျား််များယူ်။

မြနြ်ာနုိငင်တွံင ်သုခတသနရလဒြ်ျားကုိ လကခ်တွ့အသံုးေျခသာ နြူနာ မဖစ်ရပြ်ျား 

သင်သိပါသလား။ သိပါက ထိုသုခတသနလုပင်န်းစဉ်နှင့် ခတွ့ရှိေျကြ်ျား အသုးံေျ

သည့်ပုစံြံျားကို ရှာခဖွခလလ့ာကကည့ပ်ါ။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၄.၁

သင်း်သည်် “ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံရာိ ု�ရာင်း်လိုးများ� ုု �များ�ာ���ာ� စာတု်ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ ��န့််�များာကြောရာ�ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်များရုာရာိဖုြ�င်း်�” 

ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်ဖြ�င်း်် သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�တစာ်�ုကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ကြောန့်သည််ဟု ု စာတု်�း�ပ်ံကုြော�ာ်��ည်််ပ်ါ၊ စားများံ�နု့််�

ရာည််များနိ့််����်များ�ာ�များာိ �ရာင်း်လိုးများ� ုု �များ�ာ� ��ာ� စာတု်ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ ��န့််�များာကြောရာ�ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်များ ုလို�်လိုမိျား်�များး

ရာရာိသုည်််အုကြောဖြ�အုကြောန့်များ�ာ��ု ု ကြောလိုလ်ိုာဆိုန့််�စာစာ်ရာန့််နိုိင်း်် ရာရာိမုျား ု အုကြောဖြ�အုကြောန့်များ�ာ� တုု�တ�်ကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောစာ

ရာန့်် ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာများည်််လိုပု််င်းန့််�အုဆိုင်း််များ�ာ� ကြော�ာ်ထုတု်သတ်များတိ်ရာန့်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

သင်း်၏သကုြောတသန့်အုစားရာင်း်�ံစာာနိုငိ်း်် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ုများည််သု်ုအုသုကြောပ်�ဖြ�န့်််ကြော�များည််န့်ည််�။
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သင််၏စ်မီူံ�နု််း

သင််း၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�နိုင််ိ်း အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� အုသကုြောပ်�ဖြ�န့်််ကြော�ရာန့််နိုငိ်း်/်သုုမ်ျားဟုတ်ု လို�်ကြောတ�ွ

��င်း််သံ�ုရာန့်် လိုပု််င်းန့််�စားများံ���်တစာ်ရာပ်် ��များတိ်ပ်ါ။ များည််သည်််အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ�အုသံ�ုဖြပ်ု၍ 

များည််သု်ု လိုုပ််င်းန့််�ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်များည််န့်ည််�။

ကြောအုာ�်ပ်ါဇိုယူာ��ု ုန့်များးန့််ပ်ံုစာံအုဖြ�စာ် အုသံ�ုဖြပ်ုနိုုုင်း်ပ်ါသည်် -

လိပုို်င်န််း 
အဆွဲင်််
မူး်း

လိပုို်ဝေဆွဲ်င််
မူည်််သူ

သတွ်မူှတွ် 
�်လိ

�ှုပြီးပိုးီ အ�င််း 
အမြမူစ််မူး်း

လိုုအပို်သည််် 
အ�င််း 

အမြမူစ််မူး်း

ခုးတုွ်ဆွဲ�်�
မူည်််သမူူး်း

များည််သည်် 
�ုု လိုပု်် 

ကြောဆိုာင်း်ရာန့်် 
လိုုုအုပ်် 

သန့်ည််�။

များည််သး� 
လိုပု််ကြောဆိုာင်း် 
များည််န့်ည််�။

ဤအုဆိုင်း်် 
အုတ�ွ် 

ကြောန့််�်ဆိုံ�ု
ထုာ�ကြောဆိုာင်း် 

ရာာ�်ရာန့််အု��န်ု့် 
များည််သု်ု 

သတ်များတိ်
ထုာ�သန့်ည််�။

သင်း််ထုံတငွ်း် 
များည််သည််် 

အုရာင်း်�အုဖြများစာ်
များ�ာ� ရာိထုုာ�

ပြီးပ်း� ဖြ�စာ်
သန့်ည််�။

များည််သည််် 
အုရာင်း်�အုဖြများစာ်

များ�ာ� သင်း်
လိုုုအုပ််

သန့်ည််�။

ဤ
အုကြော��ာင်း်� 

နိုိင်း်် ပ်တ်သ�်
၍ များည််သး�ထုံ 
ဆို�်သယွူ်

ရာန့််/အုသကုြောပ်�
ရာန့်် လိုုုအုပ်် 
သန့်ည််�။

၁

၂

၃

၄

၅

၆
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တေလ်ကာ�င််ခွန်�်အတေပြု�မာ�ာ�

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁.၁

• စနစ်ကျခသာ သုခတသနဟူသည်ြှာ သတ်ြှတ်ထားသည့်ခြးေွန်းတစ်ေုကို တုံ့မပန်ခမဖရှင်း

နိုင်ရန်အတွက် အသိပညာ ဗဟုသုတအသစ်ြျား ရှာခဖွ၍ စနစ်တကျ စီြံခောင်ရွက်ရခသာ

လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေု မဖစ်ပါသည်။

• အခမဖအြျ ိုးြျ ိုးမဖစ်နိုင်ပါသည်၊ ခအာက်ပါတို့ြှာ မဖစ်နိုင်ခမေရှိသည့် စနစ်ကျခသာ သုခတသန

သုံးေုမဖစ်ပါသည် - ၁) ခမပာင်းခရှ့ခနထိုင်သူြျားကို အစီအစဉ်တကျမဖစ်ခသာ နည်းလြ်းမဖင့် 

ခတွ့ေုံခြးမြန်းကာ ၎င်းတို့ ခမပာမပခသာ အေျက်ြျားကို စိစစ်သုံးသပ်မေင်းမဖင့် လူြျား

ခမပာင်းခရှ့ခနထိုင်ရသည့် အခကကာင်းရင်းြျားကို သုခတသနမပုလုပ်မေင်း၊ ၂) စားခသာက်ကုန်

ပစစည်းအြျ ိုးြျ ိုး၏ ခေးနှုန်းအေျက်အလက်ြျား ခကာက်ယူပပီး စိစစ်သုံးသပ်မေင်းမဖင့် 

ကျန်းြာစွာစားခသာက်မေင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အခကကာင်း သုခတသန မပုလုပ်မေင်း၊ ၃) 

သစ်ခတာမပုန်းတီးရာ နယ်ခမြတစ်ေုြှ ခဒသေံြျားနှင့် ခတွ့ေုံခြးမြန်းမေင်း သို့ြဟုတ် 

ခေွးခနွးမေင်းမဖင့် ရပ်ရွာလူထုအခပါ် ၎င်း၏သက်ခရာက်ြှုြျားအခကကာင်း သုခတသန

မပုလုပ်မေင်း။ 

• မပဿနာကိစစရပ်ြျားကို လက်ခတွ့ကျခသာ နည်းလြ်းမဖင့် ခမဖရှင်းရာတွင် သတင်း

အေျက်အလက်အသစ် အသုံးမပုထားပါက အထက်ပါဥပြာြျားြှာ အသုံးေျသုခတသနြျား

မဖစ်ပါသည်။ ဥပြာအခနမဖင့်  NGO ြျားသည် အကုန်အကျသက်သာပပီး ကျန်းြာခရးနှင့်

လည်း ညီညွတ်စွာ စားခသာက်ခရးနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်ရွာလူထုအား အသိပညာခပးြည့် 

နည်းလြ်းကို ခရွးေျယ်ေုံးမဖတ်ရာတွင် ကျန်းြာစွာ စားခသာက်မေင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ် 

အခကကာင်း သုခတသနကို အသုံးမပုနိုင်ပါသည်။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁.၂

အုကြောဖြ�အုများ� ုု �များ� ုု ���ွဖြပ်ာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁.၃

ကြောစာတန့််�်န့််ထုများ်�များ�ာ�သည်် စာ�န့််�အုတွင်း်�များ ိ�ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�၏ စာတု်�င်း်စာာ�များနုိုိင်း်် လိုုုအုပ််���်များ�ာ��ုု

သကုြောတသန့် ဖြပ်ုလုိုပ််သင်း််ပ်ါသည််။ အု�ယူ်၍ ၎င်း်�တု်ုသည်် အုတန့််�များ�ာ� များ�ငွ်း််လိုစိာ်များး သကုြောတသန့်အု�� ုု �
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ဖြပ်ုလိုပု််ထုာ�ပြီးပ်း�ပ်ါ� စာတု်ပ်ါ�င်း်စာာ�သည််် �ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ�နိုငိ်း််လိုးင်းယူ်များ�ာ� အုကြောရာအုတ�ွ်၊ စာတု်�င်း်စာာ�

ရာသည်််အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်� (အုဂေလိုပု််စာာ သင်း်��ာ�လိုုသုည််် ရာည််ရာာယူ်���်များ�ာ�)၊ ၎င်း်�တု်ု၏ အုဂေလိုပု််စာာစာမွျား်�

ရာည််အုဆိုင်း််၊ သင်း််ကြောလို�ာ်ကြောသာအု��နု့်် အုစာရာိုသည််တုု်နိုိင်း်် ပ်တ်သ�်ကြောသာ သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ� 

ရာရာိုပြီးပ်း� ဖြ�စ်ာနိုုုင််းပ်ါသည််။ ထုုုသတင််း�အု���်လို�်များ�ာ�သည်် ၎င််း�တုုဦ်း�တည််သည််် အုပ်ု်စာအုုလိုုု�် ထုကုြောရာာ�် 

ကြောသာအုတန့််�ပ်ံစုာံဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ရာာတငွ်း် ကြောထုာ�်�းကြောပ်�လိုမုျား််များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

ဤဖြ�စာ်ရာပ််ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်�များတိဆိုင်း်် ကြောန့််စာဉ်း်ဘဲ�တွင်း် သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�၏ အု�� ုု �ကြော���ဇိုး�များ�ာ��ုု 

သရုာိုနိုုုင်း်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၂.၁

၃။ စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်းဝေလိလ်ိ်သံးုသပို်မြခုင််း။ ကြောရာအုသံ�ုဖြပ်ုများနုိုိင်း််ပ်တ်သ�်ကြောသာ စာာအုုပ််များ�ာ�၊ ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�

များ�ာ�နိုငိ်း်် သတင်း်�များ�ာ��ု ုလိုုု�်လိုံ�တ်ရှုပုြီးပ်း� လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်များ�ာ�နိုငိ်း်် ယူ�င်း်� သကုြောတသန့်ဖြပ်ုလိုပု််���်း�

ကြောသာ အုသမုျားတု်ကြောဆိုမွျား�ာ�နိုငိ်း််အုတး �ွနို်ုပ််၏စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်� ကြောဆို�ွကြောနို�ွကြောဖြပ်ာဆိုု�ု�်ပ်ါသည််။ စာာအုပု််

စာာတများ်�များ�ာ�များိ ကြောတွ�ရာိုသည််် အုကြောရာ� ကြို�း�သတင််း�အု���်အုလို�်များ�ာ��ုု ကြောရာ���ထုာ�ပြီးပ်း� �တ်ရှုပုြီးပ်း�သည်် ်စာာ

များ�ာ��ုု များတ်ိစာကုြောရာ�များတ်ိထုာ�ပ်ါသည်် (ကြော�ါင််း�စာဉ််း၊ စာာကြောရာ�သး၊ �နုိုစိာ်၊ နိုငိ်း်် ထုုတ်ကြော�သး)။

၇။ အခုး�်အလိ�်ဝေ�်�်ယ်မူြခုင််း။ �ွနို်ုပ််ကြောန့်ထုုုင်း်ရာာ ရာပ််ရာာာလိုးများအုုသုု�်အု�န့််�တွင်း် သကုြောတသန့်

ဖြပ်ုလိုပု််ဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုမုျားည်််သးများ�ာ�ရာရာိရုာန့်် အုကြောတာ်ကြောလို� လိုယွူ်�း��်ပ်ါသည််၊ ထုု်ုဖြပ်င်း် 

�ံကြော�ာင်း်�ကြောထုာ�်များစာာွဖြ�င်း်် �ွနို်ုပ််အုတွ�် အု��နု့််အုလိုံုအုကြောလိုာ�် ရာရာိ�ု�သ်ဖြ�င်း်် တစာ်အုမုျား်တ�် တစာ်

အုမုျား်ဆိုင်း်� သာွ�ကြောရာာ�်��ပ်ြီးပ်း� အုုများ်ကြောထုာင်း်များသုာ�စာ ုတစာ်စာစုားရာိ ုအုရာာယူ်ကြောရာာ�်ပြီးပ်း�သးများ�ာ��ု ုကြောန့််�်သံ�ုရာ�် 

အု��ာ၌ ဖြပ်ုလိုပု််များည််် ဦး�တည််အုပု််စာလုိုုု�် ကြောဆို�ွကြောနို�ွပ်�ွတငွ်း် ပ်ါ�င်း်ကြောပ်�ရာန့်် �တု်ကြော�်��ပ််ါသည််။ အုများ�ာ�စာု�

ပ်ါ�င်း်ရာန့်် သကြောဘဲာတး��်ကြောသာ်လိုည််� အု�� ုု ��များး ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်ဖြ�င်း်�များရာိကုြောသာကြော��ာင်း်် ကြောန့််�်ဆိုံ�ုတငွ်း် တစာ်

အုပု််စာလုိုှင်း် ရာာာသး/သာ� (၆) ဦး� များ ိ(၈) ဦး�ဖြ�င်း်် အုပု််စာ ု(၆) စာ ု��ွ��ာ ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််���ပ််ါသည််။ အုင်း်တာဗျူး�း�

ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ��ုု အုသံ�များ်�ယူး�ာ (ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�၏ �ငွ်း််ဖြပ်ု���်ဖြ�င်း််) များတိ်တများ်�တင်း်��ပ်ြီးပ်း� သကုြောတသန့်

လို�်ကြောထုာ�်တစာ်ဦး�၏ အု�းအုည်းဖြ�င်း်် များတိ်စာုကြောရာ�သာ����်များ�ာ��ု ုရာယူး��်ပ်ါသည််။ 

၁။ ဝေလိလ်ိ်လိုုသည်််န်ယ််ပိုယ််�ှ် ဝေ�မွြခုင််း။ �ွနို်ုပ််သည်် သဘဲာ�ပ်တ်�န့််���င်း်ဆိုုုင်း်ရာာ �စုာစရာပ််များ�ာ�တငွ်း် 

စာတု်ပ်ါ�င်း်စာာ�ကြောသာကြော��ာင်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ�၊ သတင်း်� ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�များ�ာ��ု ုရာာိကြော��ွတ်ရှုု

��်ပြီးပ်း� လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုတး �ုုင်း်��န့််�ကြောဆို�ွကြောနို�ွ အုကြောဖြ�ရာာိ၍ �ွနို်ပု််၏ ရာပ််ရာာာလိုမုျား ုအုသုု�်အု�န့််�

တငွ်း် ဖြ�စာ်ပ်��်ကြောန့်သည်််အုရာာများ�ာ��ု ုကြောစာာင်း််��ည််် ကြောလိုလ်ိုာ��ပ််ါသည််။ 

၅။ န်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်မူြခုင််းန်ည််းစ်န်စ််။ ကြောန့််�်တစာ်ဆိုင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သကုြောတသန့်တငွ်း် ပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုုသုင်း််

သးများ�ာ�နိုငိ်း်် ၎င်း်�တုု်�ုု ရာာိကြော�ရွာများည််် န့်ည််�လိုများ်�အုတွ�် စာဉ်း်�စာာ�ကြောရာာ���ယူ်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုု

သးများ�ာ�သည်် ၁) တးွ�ဗျူး��လို်ရာာာတငွ်း် ကြောန့်ထုုုင်း်သးဖြ�စာ်ရာများည်် ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� ၂) အုသ�် ၁၈ နိုိစာ် အုထု�် ဖြ�စာ်ရာများည််ဟုု

ဆိုံ�ုဖြ�တ်��ပ််ါသည််။
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၂။ သဝုေတွသန်မြပိုဿန့်နှငှ််် သဝုေတွသန်ဝေမူးခုနွ််း။ �ွနို်ပု််�ုယုူ်တုုင်း် န့််�လိုည််သရုာိုလိုုု�်ရာသည်််အုရာာများာိ 

�ွနို်ပု််၏ ရာပ််ရာာာ လိုးများ ုအုသုု�်အု�န့််�အုတငွ်း်� သဘဲာ�ပ်တ်�န့််���င်း်ဆိုုငု်း်ရာာ အုဓိ�ု �စုာစရာပ််သည်် ကြောရာများ

ရာိုဖြ�င်း်�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ဤအုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် ကြော�သ�ံ လိုးများုအုသုု�်အု�န့််�အုကြောပ်် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များု

များ�ာ��ု ု သရုာိုလိုုုပ်ါသည််။ ထုု်ုကြော��ာင်း်် �ွနို်ုပ််၏ သကုြောတသန့်ကြောများ��နွ့််�များိာ “ကြောရာရာာိ�ပ်ါ�များမုျား�ာ�ကြော��ာင်း်် 

��င်း်�ဖြပ်ည််န့်ယူ်၊ တး�တနု့််ပြီးများုု �န့်ယူ်၊ တးွ�ဗျူး��လို်ရာာာများ ိကြော�သ�ံများ�ာ�အုကြောပ်် များည််သည်််အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ� 

ရာိုသန့်ည််�” ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

၁၀။ လိ�်ဝေတွ�ွ�းင်််သံးုမြခုင််း။ ဤသကုြောသတသန့်စားများံ�နု့််� ဖြပ်ုလိုပု််ရာသည််် ရာည််ရာာယူ်���်များာိ �ွနို်ပု််၏ 

ရာပ််ရာာာလိုးများအုုသုု�်အု�န့််�တွင်း် ကြောရာရာာိ�ပ်ါ�များကုြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ကြောပ််လိုာသည််် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်များမုျား�ာ��ုု 

န့််�လိုည််သရုာိနုိုုုင်း်ရာန့််ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� NGO များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြော�သနိုတရာအုစာုု�ရာအု�ွ��တုု်ထုံများ ိ အု�းအုည်း ရာရာိနုိုုုင်း်ရာန့််အုတ�ွ် 

အုကြံ�ံဖြပ်ုတင်း်ဖြပ်ရာာတငွ်း် အုသံု�ဖြပ်ုများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ များ��ာ�င်း် �ွနို်ပု််သည်် အုဓိ�ု ဆိုံ�ုဖြ�တ်���် ��များတိ်

သးများ�ာ�နိုငိ်း်် အုစာည််�အုကြော��ဖြပ်ုလိုပု််၍ စာုု�ရာမုျား်ရာကြောသာ အုကြောဖြ�အုကြောန့်ဖြ�စာ်ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် အု�းအုည်းလိုုုအုပ််ကြောန့်

ကြော��ာင်း်� သ�်ကြောသ အုကြောထုာ�်အုထုာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် �ွနို်ပု််၏ သကုြောတသန့် အုစားရာင်း်�ံ�ု ု တင်း်ဖြပ်များည််ဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။

၄။ သဝုေတွသန်န်ည််းလိမူ်း။ ထုု်ုကြောန့််�် �ွနို်ုပ််အုသံ�ုဖြပ်ုသင်း််သည််် သကုြောတသန့်န့်ည််�စာန့်စာ်နိုိင်း်် န့်ည််�

လိုမ်ျား�များ�ာ��ုု ဖြပ်င််းဆိုင််းရာများည်် ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ ကြောရာအုသုံ�ဖြပ်ုမုျားနိုငိ်း် ်သ�်ဆိုုုင််းကြောသာ သကုြောတသန့်အုစားရာင််း�ံစာာများ�ာ��ုု 

�တ်ရှုကုြောလိုလ်ိုာ၍ �ွနို်ုပ််၏ သကုြောတသန့် ကြောများ��နွ့််��ုု သံ�ုသပ််ဆိုင််းဖြ�င်း်ပြီးပ်း�ကြောန့််�် ထုကုြောရာာ�်များရုာိုပြီးပ်း� 

အု��နု့််�ုန့််သ�်သာကြောစာများည််် ဦး�တည််အုပု််စာ�ု�ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွသည််် န့်ည််�လိုများ်��ု ုအုသံ�ုဖြပ်ု�ာ အုရာည််အုကြောသ�ွ

စာံဖြပ်ု ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်� ုဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် ဆိုံ�ုဖြ�တ်��ပ််ါသည််။

၆။ အင််တွ်ဗျူးးးးလိမူ်းညွှနှ််နှှင််် ဝေ��ှဝေမြပိုးဝေလိလ်ိ်မြခုင််း။ ထုု်ုကြောန့််�် လိုတွ်လိုပ််စာာွ ကြောဖြ�ဆိုုနုိုုုင်း်ကြောသာ အု�ငွ်း််

ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ပ်ါ�င်း်သည််် အုင်း်တာဗျူး�း�လိုများ်�ညွှနှ့််တစာ်�ု ပ်ံကုြော�ာ်�န့််တး���ပ််ါသည််၊ သု်ုများိသာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�

သည်် ၎င်း်�တု်ု၏ ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြောတ�ွအုကြံ�ံုများ�ာ��ု ု၎င်း်�တုု် အုလိုုုရာိုသည််အုတုုင်း်� သတင်း်�

အု���်အုလို�်များ�ာ� ပ်ုုများုု ဖြ�ည်််စာွ�်ကြောဖြပ်ာဆိုုနုိုုုင်း်များည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ �ွနို်ပု််၏ လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��်များ�ာ�နိုငိ်း်် 

များတု်ကြောဆိုွများ�ာ�သည််လိုည််� ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်တည််�ဖြ�တ်ရာာတငွ်း် �းည်းကြောပ်����်�ပ်ါသည််၊ ထုု်ုကြောန့််�် 

ရာပ််ရာာာလိုးထုအုု��ွ��င်း် (၃) ဦး�နိုငိ်း်် ကြောရာ�ိကြောဖြပ်�ကြောလိုလ်ိုာများတုစာ်� ုဖြပ်ုလိုပု််��ပ််ါသည််။ 

၉။ အစ်ီ�င််ခုံစ််ဝေ�းသ်းမြခုင််းနှငှ််် အသဝုေပိုးမြ�န်�်ဝေ�မြခုင််း။ ထုု်ုကြောန့််�် သကုြောတသန့် ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိ ထု�ွ်

ကြောပ််လိုာသည်် ်ရာလို�်များ�ာ� (ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�) ဖြ�င်််း အုစားရာင််း�ံစာာ တစ်ာကြောစာာင််း ကြောရာ�သာ���ပ််ါသည််။ ဆို�်လို�်ပြီးပ်း� 

ထုုုအုစားရာင်း်�ံစာာ�ု ုပ်ါ�င်း်ကြောဖြ�ဆိုု�ု�်သးများ�ာ�နိုိင်း်် သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ�၊ �ွများ်���င်း်အုတတ် ပ်ည်ာရာငိ်း်

များ�ာ�၊ နိုငိ်း်် တ�်ကြွ�လွိုပု််ရာာိ�သးများ�ာ�နိုငိ်း််အုတး များှကြော���ပ််ါသည််။ 

၈။ အခုး�်အလိ�်မူး်း စ်စု်စ််သံးုသပို်မြခုင််း။ ရာပ််ရာာာကြောန့် သကုြောတသန့်ကြောဖြ�ဆိုုသုး (၄၀) ဦး�ထုံများ ိအု���်အုလို�်

များ�ာ��ု ုကြော�ာ�်ယူးစာုစာည််�ပြီးပ်း�ကြောန့််�် ပ်ုုင်း်�ဖြ�ာ�စာစုာစာ်သံ�ုသပ််��ပ််ါသည််။ �များ်�ယူးထုာ�ကြောသာ အုသံ�ုုင်း်များ�ာ��ုု

ကြောသ��ာအု��နု့််ယူးန့််�ကြောထုာင်း်၍ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� ကြောဖြပ်ာဆိုုကုြောသာအုကြော��ာင်း်�အု���်တုငု်း်��ု ု ကြောရာ���များတိ်သာ� 
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��်ပ်ါသည််။ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု အုကြို�မုျား်ကြောပ်ါင်း်�များ�ာ�စာာွ ဂရှုတုစာုု�် �တ်ရှုပုြီးပ်း�ကြောန့််�် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� 

ကြောဆို�ွကြောနို�ွထုာ�သည်််အု���်များ�ာ�ထု�များ ိဘဲံတုးည်းကြောသာအုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ��ု ုကြောတွ�ရာို��်ပ်ါသည််။ 

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၃.၁

ေလလ့ာမည့်နယ်ပယ်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဘာသာရပ်
ေရရှားပါးမ
  ထိုအေကာင်းအရာသည် 

အဘယ်ေကာင့် 
သေုတသန ြပလပု်ရန် 
လိုအပ်သည့် ြပဿန�ရပ် 
တစ်ခ ုြဖစ်ေနသနည်း။

အကအူညရီရိှရန် တိက်ုတန်ွး 
ေတာင်းဆိရုာတင်ွ ရပ်ရွာလမူ
အသိက်ုအဝန်းအတင်ွး ထို
ြပဿနာရပ်ေကာင့် ထခုိိက်
ခံစားရမများကိ ုနားလညသ်ရိှိ
ရန် လ ိအုပ်ြခင်း။

သင့်သေုတသနမတှဆင့် 
အေြဖရာှကည့်မည့် 
ေမးခနွ်း (များ)

ေရရှားပါးမများေကာင့် 
ချင်းြပညန်ယ်၊ တးီတန်ိ 
မိနယ်၊ တွးီဗျဲလ်ရာွရိှ ရပ်ရွာ
လထူအုဖွဲဝင်များ အေပါ် 
မညသ်ည့ ်အကျိး သက် 
ေရာက်မများ ရိှသနညး်။

က

အေကာင်းအရာ

သေုတသနြပဿန� 

သေုတသနေမးခနွ်း

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၃.၂

ကြောအုာ�်ပ်ါတုုမ်ျားာိ ဖြ�စ်ာနိုုုင််းကြောဖြ�ရုိာကြောသာ/အုဆိုုဖုြပ်ုထုာ�ကြောသာ အုကြောဖြ�များ�ာ� ဖြ�စ်ာပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�အုကြောဖြ�များ�ာ�လိုည်�်

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ� ရာိပု်ါသည််။

၁။ ဓာ်�ဓုာ်�်တော်ဖြမဲ့ဩဇာ်မဲ့ိ်�အ�ံ�ုဖြပ်�ဖြချိင််း�နှိုင်း�်ပ်�်��်၍ ရှွမ်ဲ့�ဖြပ်ည်န််ယ််တော်ဖြမဲ့်�်ပ်�ုင််း�ရှွ� တော်�်င််း�လူုယ််�မဲ့်�မဲ့ိ်�၏ 
ထုင််းဖြမဲ့င််းချိိ�်မဲ့ိ်�မှဲ့် မဲ့ည်�်�ု�ရှွ��န်ည်�်။ 

၂။ ပ့်ခူျိ���င်ု်း�တော်ဒို�ကြာ�း�ရှွ� ဘ်�်တော်ရွ�တော်ချိးင််း�တော်�်င််းမဲ့ိ်��ည် ်တော်ဒို�ခံျိမဲ့ိ်�၏ နို�ုင််းငံ်းတော်ရွ�ခံျိယ်ခူျိိ�်မဲ့ိ်�အတော်ပ်် မဲ့ည်�်�ု� လှုမ်ဲ့�မဲ့�ု�
ထု်��န်ည်�်။

၃။ မဲ့��်�စု်ဝင််းတော်င်း�ွည် ် အထု�်�န််�တော်�ိ်င််း��်�၊တော်�ိ်င််း��မူဲ့ိ်�၏ ��က��လ်ုု�င်ွ်း အဓာ��ဘ်�်ရွပ််မဲ့ိ်� တော်ရွ�ွချိိယ််မုဲ့
အတော်ပ်် ��်တော်ရွ်�်မုဲ့ရှွ�ပ်း�လု်�။ ရှွ�ပ်း� မဲ့ည်�်�ု�ဖြ�စ််�န်ည်�်။
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၄.၁

၁။ https://factsanddetails.com သည်် ယုံူ��ည််စာတ်ု��ရာသည်််��်ဘ်ဲဆိုု�်ုတစ်ာ� ုများဟုတ်ုပ်ါ။ “About 

This Project” ကြောန့်ရာာတငွ်း် ��်ဘဲ်ဆိုုု�်တည််ကြောထုာင်း်သး� ၎င်း်�သည််�ွများ်���င်း်သးတစာ်ကြောယူာ�်များဟုတု်

ကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ထုုုကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�များ�ာ��ုု �န့််တး�ရာာတငွ်း် ၎င်း်�အုသံ�ုဖြပ်ုသည််် အုရာင်း်�အုဖြများစာ်အုများ� ုု �များ� ုု ��ုု 

တုု�်ရှုု�ု်�ုု��ာ�ထုာ�ဖြ�င်း်� (ရာည််ညွှနှ့််�ကြော�ာ်ဖြပ်ဖြ�င်း်�) များရာိကုြော��ာင်း်� ရာငိ်း်�ဖြပ်ထုာ�ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် 

“Kachin Ethnic Group” �ုု��ည်််ပ်ါ၊ စာာ�တ်သးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် ထုုုကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြောသာ အု���်များ�ာ� (ဥပ်များာ 

ဖြများစာ်ကြို�း�န့််�ပြီးများုု � လိုးဦး�ကြောရာသည်် �န့်််များိန့််�ကြောဖြ� ၁၅၀,၀၀၀ �န့််် ရာိုသည််) ၏ များးလိုအုရာင်း်�အုဖြများစာ်�ု ုဘဲယူ်လိုုုများှများ

သရုာိုနိုုုင်း်ပ်ါ။

၂။ www.droughtmanagement.info သည်် ယူံ�ု�ည််စာတု်ရာကြောသာ��်ဘဲ်ဆိုု�ု်တစာ်�ဖုြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

Drought management စာာ��ည်််တုု�်များ ိ အုစားရာင်း်�ံစာာများ�ာ�တငွ်း် အု��ွ�အုစာည််�၊ စာာကြောရာ�သး၊ သု်ုများဟုုတ် 

ထုတု်ကြော�သးတုု် အုများည််များ�ာ� ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ပ်ါသည််။ ၎င်း်�တု်ုတွင်း် ထုုတ်ကြော�သည်််ရာ�်စာွ�နိုိင်း်် အု�ုု�အု�ာ�များ�ာ�

လိုည််� ပ်ါ�င်း်သည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း်အုစားရာင်း်�ံစာာအုများ�ာ�စာ ု များာိ �များာာဘ်ဲဏီ်၊ �လုိုသများဂဂ စာာ�န့်ပ််ရာ�ုခာနိုိင်း်် 

စာုု�်ပ်� ုု �ကြောရာ�အု�ွ�� (FAO) ��သ်ု်ု ယူံု��ည််စာတု်��ရာကြောသာ အု�ွ��အုစာည််�များ�ာ�များ ိဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၅.၁

ပ်ံကုြော�ာ်တင်း်ဖြပ်၍ န့််�လိုည််ကြောစာရာန့်် / ပ်ုု၍ကြို�း�များာ�သည်် / �နု့််�ဂဏီန့််�များ�ာ� / ပ်ုဂဂလိုဓိဋု္ဌာာန့််��ဖြ�င်း်� / 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�၏ အုဓိပု်ပာယူ်သ�်ကြောရာာ�်များ ု / ပ်ုု၍ကြောသ�င်းယူ်သည် ် / အုကြော��ာင်း်�အုရာာ

တစာ်��ုု၏ အုတုုင်း်�အုတာပ်များာဏီ / နိုတု်ထု�ွ်စာ�ာ� / ��ယူ်ဖြပ်န့်််များ ု / ရာငိ်း်����်ထုတု်၍ ခြုံ�ံုင်းံု

ကြော�ာ�်���်��ရာန့််

အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

၎င်း်�၏ရာည််ရာာယူ်���်

များာိ…
ပုံ်တော်�််�င််းဖြပ်၍ န််�လုည်တ်ော်စ်ရွန်် ရှွင််း�ချိိ�်ထု�်ု၍ မြို့ခံျိ�ငုံ်းတော်�်�်ချိိ�်ချိိရွန််

၎င်း်�အုဓိ�ုထုာ�သည်််

အုရာာများာိ…
န်�်န့်မုဲ့ �ိယ််ဖြပ်န်�်မုဲ့

၎င်း်�ကြောလိုလ်ိုာသည်််

အုရာာများာိ…
အတော်ကြာ�်င််း�အရွ်မဲ့ိ်�၏ အဓာ�ပ်ာ် ယ််��်တော်ရွ်�်မုဲ့ အတော်ကြာ�်င််း�အရွ်�စ််ခုျိခုျိ၏ အ��င်ု်း�အ�် 

ပ်မဲ့်ဏ္ဍ

https://factsanddetails.com/about.html
https://factsanddetails.com/about.html
https://factsanddetails.com/southeast-asia/Myanmar/sub5_5d/entry-3050.html
http://www.droughtmanagement.info
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အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်

န်ည််းစ်န်စ််

၎င်း်�တန့််�ုု�ထုာ�သည််

များာိ…
ပု်ဂ္ဂဂလုဓာ�ဋ္ဌာ်န််�ိဖြချိင််း� ဓာမဲ့မဓာ�ဋ္ဌာ်န််�ိဖြချိင််း�

အု���်အုလို�မ်ျား�ာ�များာိ… နုို�်ထု�်ွစ်�်� ��န််�ဂ္ဂဏ္ဍန််�မဲ့ိ်�

န့်များးန့််များ�ာ�များာိ… ပ်�ု၍တော်��င်းယ််�ည်် ပ်�ု၍ကြာ�း�မဲ့်��ည််

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၅.၂

�ုုဗျူးစာ်-၁၉ ကြောရာာဂါကြော��ာင်း်် အုကြောသ�စာာ�နိုငိ်း်် အုလိုတ်စာာ�စားပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�များ�ာ�အုကြောပ်် အု�� ုု �သ�်ကြောရာာ�်

များမုျား�ာ� - တရုှုတ်နိုုုင််းငံ်းတွင််း �န်ု့်�ဖြ�င်််းနိုစ်ိာကြို�မ်ုျားစာစ်ာတမ်ျား�ကြော�ာ�်ယူးများမုျား�ာ�များ ိသ�်ကြောသအုကြောထုာ�်အုထုာ� တငွ်း် 

သကုြောတသးများ�ာ�သည်် စား�ပ်ာွ�ကြောရာ�လိုပု််င်းန့််�များ�ာ� န့််လိုန့််ဖြပ်န့််ထုးလိုာရာန့်် ��်ခုးနု်် (အု��နု့််များည််များှ) နိုိင်း်် �န့််ထုများ်�

အဝေ�အတွ�ွ်မူည််မူ့ ထု�ုုု�် �ံစာာ�ရာကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် ၎င်း်�တုု်၏ လိုပု််င်းန့််��င်း်ကြောင်းနွိုိင်း်် �နု့််��ကြောင်းမွူည််မူ့ 

ထု�ုုု�်ကြော��ာင်း်� သရုာိုလိုုုကြောသာကြော��ာင်း်် အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုု ဝေလိလ်ိ်မူတုစာ်�ု ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အု���်အုလို�်

များ�ာ��ုု �ုန့််�ဂဏီန့််�များ�ာ�ဖြ�င်း်် (ဥပ်များာ - လို၊ နိုိစာ်၊ �န့််ထုများ်�အုကြောရာအုတွ�်) ကြော�ာ�်ယူးများည်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

၎င်း်�တုု်အုသံု�ဖြပ်ုသည််် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ�ုု ဤကြောန့်ရာာ15 တငွ်း် �တ်ရှုနုိုုုင်း်ပ်ါသည််။

လိုပု််င်းန့််��ွင်း်�င်း်ဆိုရာာအုတတ်ပ်ည်ာသင်း်တန့််� - ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံ၊ ရာန့််�နု့််ပြီးများုု �ရာိ ုတ�ကသုုလို်ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ�

၏ တုု�တ�်များကုြောလိုလ်ိုာ���် တငွ်း် တ�ကသုုလို်�ထု�ု ရာစိာ်ဦး� (ကြောသ�င်းယ်ူကြောသာ န့်များးန့််အုရာာယူ်အုစာာ�) ၏ 

ရုဝုေထု်င်််အမြမူင််မူး်း�ု ုဝေလိလ်ိ်ဝေ�််ထုတုွ်ထု်းကြောသာကြော��ာင်း်် အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုဝေလိလ်ိ်မူ ုတစာ်� ုဖြ�စာ်

ပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�သ�လိုွန့််စာတစာ်�ုများာိ အုရာည််အုကြောသ�ွအုဓိ�ုထုာ�ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�ဖြ�စာ်သည််် တွစ််ဦးးခုးင််း

ဝေတွ�ွဆွဲံုဝေမူးမြမူန််းမူမုူး်း �ု ုအုသံု�ဖြပ်ုထုာ�ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ 

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၅.၃

အုကြောဖြ�အုများ� ုု �များ� ုု ���ွဖြပ်ာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

၁၅ ESIEC2020 Questionnaire on the Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises under the New Coronavirus Outbreak (Covid-19) https://
www.cgdev.org/sites/default/files/coronavirus-SME-survey-instrument-english.pdf 

https://www.cgdev.org/sites/default/files/coronavirus-SME-survey-instrument-english.pdf
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၆.၁

န်ည််းလိမူ်း
ဆွဲုုလိုု�င််း

အဓိပုိုာ်ယ််

အဝေ�အတွ�ွ်

စ်ံမြပိုုနှငှ်််/ 

သုု�မူဟူုတွ် 

အ�ည််အဝေသးွ

စ်ံမြပိုုလိ်း

အ်းသ်ခုး�်မူး်း
အ်းန်ည််းခုး�်

မူး်း

တွစ််ဦးးခုးင််း 

ဝေမူးမြမူန််းမူု
တော်ဖြ����ု�ူစ််ဦး�ချိိင််း� 
အ��်ွ တော်မဲ့�ချိန်ွ်�
မဲ့ိ်�မှဲ့် စ်န်စ််��ိ၊ 
�စ််ပ်�ုင််း� စ်န်စ််��ိ 
��ု�မဲ့ဟု�်ု စ်န်စ်် 
မဲ့�ိ ဖြ�စ််နို�ုင််း
ပ်း�ည်။်

အရွည်အ်တော်��ွစံ်ဖြပ်� - ထုင််းဖြမဲ့င််းချိိ�်မဲ့ိ်�၊ အတော်�ွ� 
အကြာ��ံမဲ့ိ်�၊ ခံျိစ််�ချိိ�်မဲ့ိ်� 
တော်လု�လု်တော်�််ထု�်ုရွန်် အ��်ွ 
အ�ံ�ုဝင််း ပ်း�ည်။်

- ���်ုရု�ု�်တော်ဖြပ််�� ု��်�ံ
နို�ုင််းဖြချိင််း� (န််�လုည်တ်ော်အ်င််း 
ရှွင််း�ဖြပ်နို�ုင််းဖြချိင််း� ��ု�မဲ့ဟု�်ု 
တော်န််�်��်�ွ ့တော်မဲ့�ဖြမဲ့န််�နို�ုင််း
ဖြချိင််း�)

- တော်မဲ့�ဖြမဲ့န််�� ူလု�်ခံျိ
ထု်�တော်�် ဝ�တော်�� 
လု�ခဏ္ဍ်�ည် ်တော်ဖြ���ု
�၏ူ အတော်ဖြ�တော်ပ်် 
လှုမ်ဲ့�မဲ့�ု�နို�ု င််းပ်း�ည်။်

- အချိိ �န််ကြာ�်ဖြချိင််း�/ 
စ်းစ်ဉ််ရွချိ�်ခ့ျိဖြချိင််း�

ဦးးတွည်် အပုို်စ်�ု�ွ� 

ဝေဆွဲးွဝေနှးွမူု
အပ်ု်စု် (၅ - ၈ 
တော်ယ််�်) �ွ့��် 
�တုော်��း (ပံ်�ပ်�ု�
�ညူ်း�)ူ မှဲ့ 
လုမ်ဲ့�ညှ်န််တော်ပ်�၍ 
လု�်ွလုပ််စ်ွ်  
တော်��ွတော်နို�ွတော်ဖြပ််��ု
ဖြချိင််း� ဖြ�စ််ပ်း�ည်။်

အရွည်အ်တော်��ွစံ်
ဖြပ်�

- တော်ဖြ����ုအူချိိ ��� အ��်ွ 
အပ်ု်စု်လု ��်ု တော်ဖြပ််��ရုွန်် ပ်�ု
အ�င််းတော်ဖြပ်နို�ုင််းပ်း�ည်။်

- တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�ကြာ�်� 
လုုပ််ရှွ်�မုဲ့မဲ့ိ်��� ုအ�့ဖြ��် 
နို�ုင််းပ်း�ည်။်

- �စ််ဦး�ချိိင််း� တော်မဲ့�ဖြမဲ့န််�ဖြချိင််း�
ထု�်ပ်�၍ု အချိိ �န််�န်ု် 
��်�်ပ်း�ည်။်

- တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�� 
အဖြပ်ည်�အ်စုံ် မှဲ့န််�န််စ်ွ် /
ပ်ငွ်း�်လုင််း�စ်ွ်  မဲ့တော်ဖြ���ု
ဖြချိင််း�

- ထု�တော်ရွ်�်စ်ွ်  ပံ်�ပ်�ု�
�ညူ်းနို�ုင််းမုဲ့ စ်မ်ွဲ့�ရွည် ်
လု �အုပ််ပ်း�ည်။်

- ပံ်�ပ်�ု��ညူ်း� ူခံျိယ်ူ
ထု်�တော်�် ဝ�တော်�� 
လု�ခဏ္ဍ်�ည် ်တော်ဖြ���ု
�၏ူ အတော်ဖြ�မဲ့ိ်�အတော်ပ်် 
လှုမ်ဲ့�မဲ့�ု�နို�ု င််းပ်း�ည်။်



152 လေ့�က့ျျင့်�့ခန်း��အလေ့�ေများျး�

န်ည််းလိမူ်း
ဆွဲုုလိုု�င််း

အဓိပုိုာ်ယ််

အဝေ�အတွ�ွ်

စ်ံမြပိုုနှငှ်််/ 

သုု�မူဟူုတွ် 

အ�ည််အဝေသးွ

စ်ံမြပိုုလိ်း

အ်းသ်ခုး�်မူး်း
အ်းန်ည််းခုး�်

မူး်း

စ်စ််တွမူ်းဝေမူးခုနွ််း တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�အတော်န် 
ဖြ�င်း�်  �တုော်��း၏ 
အ�အူည်းမဲ့ပ်းရှွ�ဘ့ 
အလုယ်ွ်�� ူတော်ဖြ���ု
နို�ု င််း�ည်� ်တော်မဲ့�ချိန်ွ်�
မဲ့ိ်� (အန်ွ်လု �င်ု်း� 
��ု�မဲ့ဟု�်ု စ််ရွ�်ွ
ဖြ�င်း�်) ဖြ�စ််ပ်း�ည်။်

အတော်ရွအ��်ွစံ်ဖြပ်� - တော်ဖြ����ု ူအတော်ရွအ��်ွ 
မဲ့ိ်�မဲ့ိ်� အ��်ွ �င်း�်တော်လုိ််
ဖြချိင််း�

�တုော်��း အ�အူည်းမဲ့ပ်းဘ့ 
ဖြပ်�လုပ်ု်ပ်း� - 

- တော်န်ရွ်အ�း��း�မှဲ့ 
အချိိ�်အလု�်မဲ့ိ်� 
တော်�်�်ယ်ရူွန်် အ��်ွ 
�င်း�်တော်လုိ််ဖြချိင််း�

- ဖြမဲ့န််�န််ဖြချိင််း� / အချိိ �န််�� ု
အ�င်ွ်း� ထု�တော်ရွ်�်တော်�် 
အချိိ�်အလု�် တော်�်�်ယ်ူ
နို�ုင််းဖြချိင််း�

- �တုော်��း�ည် ်တော်ဖြ�
���ုမူဲ့ိ်�နှိုင်း�်  မဲ့တော်�ွ��ံ ု
ရွ�ဖြ�င်း�်  လု �အုပ််ပ်း� 
တော်န််�်ထုပ်် ��င််း� 
အချိိ�်အလု�်မဲ့ိ်�  
မဲ့ရှွင််း�ဖြပ်နို�ုင််းဖြချိင််း�

- အတော်ကြာ�်င််း�အရွ် 
အတော်��စ်��် တော်လု�လု်
ရွန်် ချိ�်ခ့ျိဖြချိင််း�

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၆.၂

“ဤကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုသဝုေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််၊ အုထုး�သဖြ�င်း်် မူး�်နှှ့ ခုးင််းဆွဲုုင််

အဝေသးစ်တုွ်ဝေမူးမြမူန််းမြခုင််း န့်ည််�လိုများ်��ု ုအုသံု�ဖြပ်ုထုာ�ပ်ါသည််။ ကြောများ�ဖြများန့််�များမုျား�ာ�များာိ တစာ်ပ်ုုင်း်�စာန့်စာ်တ��

ဖြ�စာ်ပ်ါသည််၊ အုဘဲယူ်ကြော��ာင်း််ဆိုုုကြောသာ် ဤန့်ည််�လိုများ်� အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်�ဖြ�င်််း သကုြောတသးများ�ာ�သည်် အုကြော��ာင်း်� 

အုရာာအုလိုုု�် သ�်ဆိုုင်ု်းရာာ သတင််း�အု���်အုလို�်များ�ာ� ရာရုိာရာန့်် ပ်ုု၍အုကြောသ�စာတ်ု��ကြောသာ ဝေန့်�်ဆွဲ�် 

တွ�ွဝေမူးခုနွ််းမူး်း ကြောများ�ဖြများန့််�နိုုငု်း်ကြောသာကြော��ာင်း်် ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း် အု�ငွ်း််ကြောများ��နွ့််�များ�ာ��ုု အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်�ဖြ�င်း်် 

ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း် ်၎င််းတွုု�၏ထုင််မြမူင််ယူ်ဆွဲခုး�်မူး်း�ုု �ုုယ််ပိုုုင်် အသုံးအနှန်ု်းမူး်းမြ�င််် လိတ်ွွလိပ်ိုစ်ွ်  

ဝေ�််မြပိုနှုငု််��ပိုါသည််။  ၎င်း်�များတိဆိုင်း်် ���်��င်း်� လိုတွ်လိုပ််စာာွ တံု်ဖြပ်န့််ကြောဖြပ်ာဆိုုနုိုုုင်း် ကြောသာကြော��ာင်း််  သဝုေတွသီ

မူး်းနှှင်််ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်း��်းဆွဲ�်ဆွဲံဝေ�း အုတ�ွ်လိုည််� အုလိုနွ့််အုကြောရာ�ကြို�း�သည််ဟု ုယူးဆိုထုာ�ပ်ါသည််” 

(ကြောန့်််ကြော�နိုငိ်း်�ကြော��ာ် နိုငိ်း်် စာုု�စာုု�နိုယွူ်၊ ၂၀၁၉၊ စာာ ၄)။
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၁

အုရာည််အုကြောသွ�စာံဖြပ်ုသုကြောတသန့်စားများံ�ုန့််�တွင်း် သုကြောတသးသည််အု�ွင်း််ကြောများ��ွန့််�များ�ာ� (ဥပ်များာ - ထုုု

ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်များမုျား�ာ�များာိ များည််သည််် ကြော�ာင််း��� ုု �များ�ာ�နိုငိ်း်် ဆိုုု��� ုု �များ�ာ� ရာိုသန့်ည််�။”) �ုု အုဓိ�ု အုသံ�ုဖြပ်ုထုာ�

ပ်ါသည််၊ သုု်ကြောသာ်လိုည််� သးသည်် အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�အု�� ုု � (ဥပ်များာ - “ယူ�င်း်� သင်း်၏လိုယူ်ယူာကြောဖြများ�ု ု

သမုျား်�ယူး�ံရာ�း�ပ်ါသလိုာ�။” နိုိင်း်် “ဧ�များည််များှသမုျား်�ယူး�ံ��်ရာသန့်ည််�၊ များည််သည်််အု��နု့််� ဖြ�စာ်သန့်ည််�။”) �ုု

လိုည််� ကြောများ�ဖြများန့််���ပ််ါသည််။

အုကြောရာအုတ�ွ်စာံဖြပ်ုကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် သုကြောတသးတုု်သည်် အုပ်တု်ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� (ဥပ်များာ - “သင်း်အု

�များ်��ံရာ�း�ပ်ါသလိုာ�။”) �ုု အုဓိ�ု အုသံု�ဖြပ်ုထုာ�ပ်ါသည််၊ သုု်ကြောသာ်လိုည််� အုဆိုံ�ုသတ်ကြောများ��နွ့််�များိာ အု�ငွ်း််

ကြောများ��နွ့််� (“များလိုယွူ်�းပ်ါ� ထုုုသု်ုများလိုယွူ်�းရာသည််် အုကြော��ာင်း်�အုရာင်း်�များ�ာ��ု ု ကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�

နိုုုင်း်များလိုာ�။”) ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၂

အ�ငွ်း�်တော်မဲ့�ချိန်ွ်�မဲ့ိ်�အ�ွင်း�်တော်မဲ့�ချိန်ွ်�မဲ့ိ်�

အ်��်ချိိ�်မဲ့ိ်�အ်��်ချိိ�်မဲ့ိ်� အ်�န်ည်�်ချိိ�်မဲ့ိ်�အ်�န်ည်�်ချိိ�်မဲ့ိ်�

တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်��ည် ် ၎င််း��� ု���ယ်ု်ပ်�ုင််းအ�ံ�ုအနုိုန််�မဲ့ိ်�ဖြ�င်း�်  တော်ဖြ���နုို�ု င််း

ဖြချိင််း�
အချိိ�်အလု�် စ်�စ်စ််�ံ�ု�ပ််ရွန်် ပ်�ုချိ�်ခ့ျိနို�ုင််းဖြချိင််း�

စုံ်လုင််း၍ �န််��ု�ရှွ�တော်�် အချိိ�်အလု�်မဲ့ိ်� ထု�်ုလုပ်ု်တော်ပ်�နို�ုင််းဖြချိင််း�
တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�အတော်န်ဖြ�င်း�်  �းတော်လုိ််မုဲ့မဲ့ရှွ�တော်�် ��င််း�အချိိ�်အလု�်

မဲ့ိ်�စ်ွ်  တော်ပ်�နို�ုင််းဖြချိင််း�

အ�့��်တော်�် အတော်ကြာ�်င််း�အရွ်မဲ့ိ်� တော်��ွတော်နိုွ�ရွန််အ��်ွ ပ်�ု�င်း�်တော်�််

ဖြချိင််း�
တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�အ��်ွ တော်ဖြ���ရုွန်် အချိိ �န််ပ်�ုကြာ�်ဖြချိင််း�

အပ်��်တော်မဲ့�ချိန်ွ်�မဲ့ိ်�အပ်��်တော်မဲ့�ချိန်ွ်�မဲ့ိ်�

အ်��်ချိိ�်မဲ့ိ်�အ်��်ချိိ�်မဲ့ိ်� အ်�န်ည်�်ချိိ�်မဲ့ိ်�အ်�န်ည်�်ချိိ�်မဲ့ိ်�

အချိိ�်အလု�်မဲ့ိ်� စ်�စ်စ််�ံ�ု�ပ််ရွန်် ပ်�ုမဲ့�ုလုယ်ွ်�ဖူြချိင််း�
�င်း�်အတော်�ွ�အကြာ��ံနှိုင်း�်  အ��အဖြမဲ့င််း လှုမ်ဲ့�မဲ့�ု�မုဲ့မဲ့ိ်�တော်ကြာ�်င်း�်  ဘ�်လု ��်ု

တော်�် တော်ရွ�ွချိိယ််စ်ရွ် အတော်ဖြ�မဲ့ိ်� ထုည်��်င်ွ်း�နို�ုင််းဖြချိင််း�

တော်�်�်ယ်စုူ်တော်�်င််း�ထု်�တော်�် ��င််း�အချိိ�်အလု�်မဲ့ိ်�မှဲ့် လု ံ�ုဝ 

�းတော်လုိ််မုဲ့ ရှွ�ဖြချိင််း�
တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�၏ အတော်ဖြ�မဲ့ိ်�မှဲ့် အ�န်�အ်��်ရှွ�ဖြချိင််း�

ဖြမဲ့န််�န််စ်ွ်  တော်ဖြ���နုို�ု င််းဖြချိင််း� တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�အတော်န်ဖြ�င်း�်  တော်�ချိိ်မဲ့စ်ဉ််�စ််�ဘ့ တော်ဖြ���နုို�ု င််းဖြချိင််း�
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၃

အင််တွ်ဗျူးးးးဝေမူးခုနွ််းမူး်း

အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် အဝေ��်င််း�င််း

မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခု (မူး်း)

လိုပု််င်းန့််��ွင်း်တငွ်း် စာံလုိုင်း်��ွဖြပ်ာ�များနုိုိင်း်် 

ပ်တ်သ�်၍ သင်း်များည််သုု်ထုင်း်ဖြများင်း်

သန့်ည််�။

လိုပု််င်းန့််��ွင်း်တငွ်း် တုုင်း်�ရာင်း်�သာ� 

စာံလုိုင်း်�ွ�ဖြပ်ာ�များနုိုိင်း်် ပ်တ်သ�်၍ 

သင်း်များည််သုု်ထုင်း်ဖြများင်း်သန့်ည််�။

လုံတုော်လု်�်စ်ွ် အတော်��စ်��်မဲ့�ိဖြချိင််း� - တော်ဖြ���ု
�မူဲ့ိ်��ည် ်စုံ်လုင််း�ွ့ဖြပ််�မုဲ့ အမဲ့ိ ���အစ််� 
အမဲ့ိ ���မဲ့ိ ��� (ဥပ်မဲ့် - အ��်၊ �ိ်�၊မဲ့တော်ရွ�ရွ်၊ 
အ�င်း�်အ�န််�) အတော်ကြာ�်င််း� တော်ဖြပ််��နုို�ု င််း
ပ်း�ည်။်

�ယူာ�လိုးများ� ုု �တစာ်ဦး� အုကြောန့်ဖြ�င်း်် 

နိုုုင်း်င်းံကြောတာ်အုစာု�ုရာ� သင်း််�ုု 

တန့််�တးည်းများှ ဆို�်ဆိုံသည််ဟု ု

သင်း်�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။

�ယူာ�ဖြပ်ည််န့်ယူ်တငွ်း် ကြောန့်ထုုငု်း်သး 

တစာ်ဦး�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် နိုုုင်း်င်းံကြောတာ်အုစာု�ုရာ

� သင်း််�ုု တန့််�တးည်းများှ ဆို�်ဆိုံ

သည််ဟု ုသင်း်�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။

�ယ််�ဖြပ်ည်န််ယ််ရှွ�လု�ူ�င်ု်း��ည် ်�ယ််�လုမူဲ့ိ ���
မဲ့ဟု�်ုဖြချိင််း� ��ု�မဲ့ဟု�်ု �ယ််�အဖြ�စ်် မဲ့
��်မှဲ့�်ဖြချိင််း� - ၎င််း��� ု��ည် ်ဗျဲမဲ့်လုမူဲ့ိ ���၊ 
ရှွမ်ဲ့�လုမူဲ့ိ ��� အစ်ရှွ��ည်ဖ်ြ�င်း�်  ဖြ�စ််နို�ုင််းပ်း�ည်။်

စာာသင်း်ကြော��ာင်း်�တငွ်း် ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများ

များ�ာ�� သင်း််�ုု ��ွဖြ�ာ�ဆို�်ဆိုံသည််

ဟု ုသင်း်�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။

သင်း်သည်် �ွ�ဖြ�ာ�ဆို�်ဆိုံ�ံရာသည််

ဟု ု�ံစာာ�ရာပ်ါသလိုာ�။ �ံစာာ�ရာပ်ါ� 

များည််သး� သင်း််�ုု ��ွဖြ�ာ�ဆို�်ဆိုံ

သန့်ည််�။

တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�အ်� ချိွ့ဖြချိ်���်�နံို�ုင််း��ူ� ု 
မဲ့တော်�််ဖြပ်ဖြချိင််း�� ပ်�ု�င်း�်တော်�််ပ်း�ည်။် 

အုများ� ုု �သများး�အုင်း်ဂ�င်း်န့်းယူာတစာ်ဦး� 

အုကြောန့်ဖြ�င်း်် များည််သည်််အု��်အု��

များ�ာ� သင်း်ရာင်း်ဆိုုငု်း်ရာသန့်ည််�။

သင်း်၏ လိုပု််ကြော�ာ်�ုငု်း်��် အုများ�ာ�

စာ�ု အုများ� ုု �သာ�များ�ာ�ဖြ�စာ်

သည်််အုတ�ွ် အုများ� ုု �သများး�

အုင်း်ဂ�င်း်န့်းယူာတစာ်ဦး� ဖြ�စာ်ရာသည််များာိ 

များည််သု်ုပ်ံုစာံရာိုသန့်ည််�။

ပ်ထုမဲ့အကြာ�မ်ဲ့�တော်�််ဖြပ်ချိိ�်�င်ွ်း အမဲ့ိ ����မဲ့း�
မဲ့ိ်��င်ွ်း အချိ�်အခ့ျိမဲ့ိ်� ရှွ��ည်ဟ်ု ုယ်�ူထု်�
ပ်း�ည်။် ဒုို��ယ် အကြာ�မ်ဲ့�တော်�််ဖြပ်ချိိ�်�င်ွ်း 
အဖြပ်��တော်ဘ် ဖြ�စ််တော်စ် အပ်ိ�်�တော်ဘ်ဖြ�စ််တော်စ် 
�မူဲ့၏ ထုင််းဖြမဲ့င််းချိိ�်နှိုင်း�်  အတော်�ွ�အကြာ��ံ�� ု
လု�်ွလုပ််စ်ွ်  တော်�််ဖြပ်နို�ုင််းပ်း�ည်။်

လို�်ရာိ ုစား�ပ်ာွ�ကြောရာ�အုကြောဖြ�အုကြောန့်အုရာ 

အုများ� ုု �သာ�များ�ာ�နိုငိ်း်် အုများ� ုု �သများး�င်းယူ်

များ�ာ� သည်် အုလိုပု််ရာာိကြော�ရွာန့််၊ ဘဲ�

တုု�တ�်ရာန့်် နိုငိ်း်် အုမုျား်�ုပု်ုု�်ဆိုံပ်ု်ု

နိုုုင်း်ရာန့်် အုတ�ွ် နိုုုင်း်င်းံဖြ�ာ� (စာင်း်�ာ

ပ်း သု်ုများဟုုတ် များကြောလို�ရာာိ�နိုုုင်း်င်းံ) သု်ု 

သာွ�ကြောရာာ�်များည််ဟု ုသင်း်ထုင်း်ပ်ါ

သလိုာ�။

စား�ပ်ာွ�ကြောရာ� အုကြောဖြ�အုကြောန့်ကြော��ာင်း်် 

ကြောရာ�့ကြောဖြပ်ာင်း်� ကြောန့်ထုုငု်း်များမုျား�ာ� ဖြ�စာ်လိုာ

များည််ဟု ုထုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

ပ်ထုမဲ့အကြာ�မ်ဲ့�တော်�််ဖြပ်ချိိ�်မှဲ့် အလုန်ွ် 
ရုုပ််တော်ထု�ွမြို့ပ်း� အတော်��စ်��်အချိိ�် မဲ့ိ်�စ်ွ်  
ပ်းဝင််းတော်န်�ည် ်(အ�ယ််၍ �တုော်��း�ည် ်ပ်�ု
၍ အတော်��စ်��် ��ရှွ�လု �ပု်း� တော်န််�်��်�ွ ့
တော်မဲ့�ချိန်ွ်�မဲ့ိ်� တော်မဲ့�နို�ုင််းပ်း�ည်)်။ 
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၇.၄

အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် 

အဝေ��်င််း�င််းမြ�စ်န်ှုုင်ဝ်ေမြခု(မူး်း)

ယူ�င်း်� သကုြောတသန့်နိုိင်း်် 

အုဆိုုုဖြပ်ုတု�ု်တနွ့််�တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်� 

ဆိုုုင်း်ရာာ လိုပု််င်းန့််�အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု

များ�ာ� ရာိပု်ါသလိုာ�။ 

�။ ရာိပု်ါသည််        �။ များရာိပု်ါ

ယူ�င်း်� သကုြောတသန့်ဆိုုုင်း်ရာာ လိုစာာရာ

လိုပု််င်းန့််�အုကြောတအွုကြံ�ံု ရာိပု်ါသလိုာ�။

�။ ရာိပု်ါသည််        �။ များရာိပု်ါ 

ယူ�င်း်� အုဆိုုဖုြပ်ုတု�ု်တနွ့််�တင်း်ဖြပ်ဖြ�င်း်�

ဆိုုုင်း်ရာာ လိုစာာရာလိုပု််င်းန့််�အုကြောတ�ွအုကြံ�ံု ရာို

ပ်ါသလိုာ�။

�။ ရာိပု်ါသည််        �။ များရာိပု်ါ

တော်မဲ့�ချိန်ွ်�နှိုစ််ခုျိ�� ု�စ််ခုျိ�ည်�် တော်ပ်းင််း�ထု်�
ဖြချိင််း� (တော်ဖြ����ု�ူည် ်�တုော်��န် 
အတော်�ွ�အကြာ��ံ ရှွ�တော်�််လုည်�် အ��ဖုြပ်� 
���်ု�န်ွ်� �င််းဖြပ်�ည်� ်အတော်�ွ�အကြာ��ံမဲ့ရှွ�
ဖြချိင််း� ဖြ�စ််နို�ုင််းပ်း�ည်)်။ လု ံတုော်လု်�်စ်ွ်  
အတော်��စ်��်မဲ့�ိဖြချိင််း� - “လုစ််ရွ” 
ဟုတူော်�် စ်�်�လု ံ�ု ထုပ််ထုည်� ်ထု်��ည်။်

များ�ာ�များ��ာများး� အု���်အုလို�်

များ�ာ�အုရာ လိုးဦး�ကြောရာ ၈၀ 

ရာာ�ုုင်း်နိုနု့််�သည်် လိုတွ်လိုပ််ကြောရာ�

�ုု ကြောထုာ�်�ံ��ပ်ါသည််။ ၎င်း်�

�ုု သင်း်သကြောဘဲာတးပ်ါသလိုာ�။

လိုတွ်လိုပ််ကြောရာ�လိုပု််ရာာိ�များမုျား�ာ��ုု သင်း်

ကြောထုာ�်�ံပ်ါသလိုာ�။

�။ ကြောထုာ�်�ံပ်ါသည််

�။ များကြောထုာ�်�ံပ်ါ

အရွ�ပ််ဖြပ်တော်မဲ့�ချိန်ွ်�ဖြ�စ််တော်န်ဖြချိင််း� - တော်ဖြ���ု
��ူည် ်လု�်ွလုပ််တော်ရွ� တော်ထု်�်ခံျိ� ူ၈၀ 
ရွ်ချိ�ုင််းနုိုန််� ရှွ��ည်ဟ်ုတူော်�် တော်�််ဖြပ်ချိိ�်
တော်ပ်် အတော်ဖြချိခံျိ၍ တော်ဖြ���ရုွန်် �ံ�ုဖြ��်
လု ��်ုနို�ု င််း�ည်။်

သင်း်၏နိုုုင်း်င်းံအုတငွ်း်� INGO များ�ာ� 

များ ိများည််သည််် စာတု်��န့််�များာကြောရာ� 

နိုိင်း်် စာတု်ပ်ုုင်း်�လိုးများပု်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 

�န့််ကြောဆိုာင်း်များမုျား�ာ� (MHPSS) ကြောပ်�

ကြောစာလိုုသုန့်ည််�။

အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ�များ ိများည််သည််် စာတု်

��န့််�များာကြောရာ�နိုငိ်း်် စာတု်ပ်ုုင်း်�လိုးများပု်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 

ပ်ံပ််ုု��းည်းများမုျား�ာ� ကြောပ်�ကြောစာလိုုသုန့်ည််�။ 

သ�်ဆိုုုင်း်ကြောသာအု���်အုာ�လိုံ�ု�ုု 

ကြောရာာ���ယူ်ပ်ါ။ 

□	 �ငွ်း််ဟုကြောဆို�ွကြောနို�ွဖြ�င်း်��ထုုံ�ု

□	 ကြောဆို��ါ�

□	 �ုုယူ်ထုး�ုုယူ်ထု အုများ� ုု �သများး�အု��ွ�

များ�ာ�

□	 �ုုယူ်ထုး�ုုယူ်ထု အုများ� ုု �သာ�အု��ွ�

များ�ာ�

□	 ပ်ံဖုြပ်င်း်ကြောဖြပ်ာဖြပ်ကြောသာအု�ွ��များ�ာ�

□	 လိုးင်းယူ်အု�ွ��များ�ာ�

□	 အုဖြ�ာ� _____________

အ��တုော်�်�်မဲ့ိ်�/အ�ိဉ််�ချိိံ��မဲ့ိ်� အ�ံ�ု
မဲ့ဖြပ်��င်း�်ပ်း။ ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိမဲ့ိ်��� ုတော်ဖြ���ု
�မူဲ့ိ်���ရှွ�တော်စ်ရွန်် တော်ရွ�ွချိိယ််စ်ရွ်မဲ့ိ်� 
ထုည်��်င်ွ်း�ထု်� ပ်း�ည်။်
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အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၁ အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�် ၂
ဝေမြပို်င််းလိ��သည််် 

အဝေ��်င််း�င််းမြ�စ်န်ှုုင်ဝ်ေမြခု(မူး်း)

သင်း်သည်် များည််သည််် 

တုုင်း်�ရာင်း်�သာ� လိုးများ� ုု �စာမုျား ိဖြ�စာ်

သန့်ည််�။

□	 ဗျူးများာ

□	 ရာိများ်�

□	 ���င်း်

□	 ��င်း်�

□	 ရာ�ုုင်း်

□	 များွန့််

□	 �ရာင်း်

□	 �ရာင်း်န့်း

သင်း်သည်် များည််သည််် တုုင်း်�ရာင်း်�သာ� 

လိုးများ� ုု �စာမုျား ိဖြ�စာ်သန့်ည််�။ 

__________________________

ဖြမဲ့န််မဲ့်နို�ုင််းငံ်း�င်ွ်း ��င်ု်း�ရွင််း��်� လုမူဲ့ိ ���စု်
မဲ့ိ်�စ်ွ်  ရှွ�၍  အပ်ု်စု်ချိွ့မဲ့ိ်� ��ု�မဲ့ဟု�်ု မဲ့ိ ���
နိုယ်ွ်စု်မဲ့ိ်�မှဲ့် စ််ရွင််း��င်ွ်း�ထု်��ည်�်
အ��င်ု်း� မဲ့��်မှဲ့�်နို�ုင််းပ်း။ ထု�တုော်မဲ့�ချိွန််�
အ်� အပ်��်ထု�် အ�ငွ်း�် ပုံ်စံ်ထု်�ဖြချိင််း�� 
တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�၏ ��ယ်ု်ပ်�ုင််း ဝ�တော်�� 
လု�ခဏ္ဍ်�� ုတော်�််ဖြပ်နို�ုင််းတော်စ်ရွန်် ပ်�ု
�င်း�်တော်�််ပ်း�ည်။်

အုကြောရာ�ိကြောတာင်း်အုာရာနိိုုုင်း်င်းံများ�ာ� 

အုသင်း်� (ASEAN) အု�ွ���င်း် ဖြ�စာ်

ဖြ�င်း်�သည်် ဖြများန့််များာနိုုငု်း်င်းံ အုတ�ွ် 

ကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောသာအုရာာ 

ဖြ�စာ်သည််။

�။ သကြောဘဲာတးသည်် 

�။ သကြောဘဲာများတးပ်ါ

အုကြောရာ�ိကြောတာင်း်အုာရာနိိုုုင်း်င်းံများ�ာ� အုသင်း်� 

(ASEAN) အု�ွ���င်း် ဖြ�စာ်ဖြ�င်း်�သည်် 

ဖြများန့််များာနိုုုင်း်င်းံ အုတ�ွ် ကြော�ာင်း်�များနွ့််ကြောသာ 

အုရာာ ဖြ�စာ်သည််။

လိုံု�� 
သကြောဘဲာ 
တးသည််

သကြောဘဲာ 
တးသည််

��ာ�
ကြောန့်

သကြောဘဲာ 
များတးပ်ါ

လိုံ�ု� 
သကြောဘဲာ 
များတးပ်ါ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်�အတော်န်ဖြ�င်း�်  အ်�းယ် ံအ�ွ�့
ဝင််းနို�ုင််းငံ်းဖြ�စ််ဖြချိင််း� အတော်ပ်် လု ံ�ုဝ 
တော်ထု်�်ခံျိ�ည်လ်ုည်�် မဲ့ဟု�်ု 
�န်�်��်ွ�ည်လ်ုည်�် မဲ့ဟု�်ု ဖြ�စ််နို�ုင််း
ပ်း�ည် ်(ထု�ု�တော်ကြာ�်င်း�်  ၎င််း��� ု��ည် ်ထု�ု
တော်မဲ့�ချိန်ွ်��� ုတော်�ိ််�ွ် �နို�ုင််း ��ု�မဲ့ဟု�်ု မဲ့��
မဲ့�ိ တော်ဖြ���နုို�ု င််းပ်း�ည်)်။ ၎င််း��� ုတော်ဖြ�
ရှွင််း�နို�ုင််းရွန်် စ်တော်�� ၁ မှဲ့ ၅ အထု� 
ထုည်��်င်ွ်း�၍ တော်ရွ�ွချိိယ််စ်ရွ်မဲ့ိ်� တော်ပ်�ထု်�
ပ်း�ည်။်

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၉.၁

1။	 အသက် ၁၈ နှစ်အထက် (ေွာဇီလန်နိုင်ငံတွင် အရွယ်ခရာက်သည့်အသက်) 

2။	 HIV ပိုးရှိသည်ဟုသတ်ြှတ်ေံရသူ (ြှတ်ေျက် - “၎င်းတို့သည် ယေင်က HIV ပိုးရှိသည်ဟု 

သတ်ြှတ်ေံရမေင်း” သည် ၎င်းတို့တွင် HIV ပိုးရှိသည်ဟု သက်ခသမပရန် ြလိုအပ်ခကကာင်း 

ခဖာ်မပခနပါသည်)။ 

3။	 လိင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖူးမေင်း (ယေု သို့ြဟုတ် အတိတ်က)



157လေ့�က့ျျင့်�့ခန်း��အလေ့�ေများျး�

အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�သည်် ဘဲာ�များ�ာ�တငွ်း်လိုည််� လိုပု််�ုငု်း်��ပ်ါသည််။ သဝုေတွသမီူး်း ထုည်််သငွ််း 

စ်ဉ််းစ််းသည်််အခုး�်မူး်းအ� အဓိ�ုသတွင််းဝေပိုးသမူူး်းသည်် အသ�် ၁၈ နှှစ််အထု�် (ဆွဲွ်

ဇိုလီိန််နှုငု််င်ံတွငွ်် တွ�်း�င််အ�ယွ််ဝေ�်�်သည်််အသ�်) မြ�စ််၍ ယ်ခုင််� HIV ပိုုုး �းူစ်�်ခုံခု�်

�ပြီးပိုးီ လိငု််လိုပို်င်န််းလိပုို်�ုငု််သူမူး်းမြ�စ််ပိုါသည််။ အုဖြ�ာ�သုကြောတသန့်များ�ာ�အုရာ

ကြောန့််�်�ံအုကြောဖြ�အုကြောန့်နိုငိ်း်် �ုုယူ်ပ်ုုင်း်ရှုကုြောထုာင်း််အုဖြများင်း်များ�ာ�အုကြောပ်် များ�ာ�စာာွများးတည််ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ကြောတ�ွ

ရာိုထုာ�ပြီးပ်း�ဖြ�စာ်ပ်ါသည်် (၃၂-၃၄)။ ထုုုအု���်�ု ု ရာငိ်း်�လိုင်း်�ကြောစာရာန့််အုတွ�် လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််�နိုိင်း်် 

ပ်တ်သ�်၍ များမုျား�ုုုယူ်�ု ု လိုငု်း်လိုပု််သာ�အုဖြ�စာ် �ံယူးသးများ�ာ��ုသုာကြောလိုလ်ိုာရာန့်် ကြောရာာ���ယူ်��်

ပ်ါသည််။ သဝုေတွသီတွုု�သည်် အမူး ုု းသမူးီတွစ််ဦးး ဝေန့်�်ဆွဲံးုလိငု််လိပုို်င်န််းလိပုို်�ုငု််သည််် အခုးနု််

�ုု ထုည်််သွင််းမူစ်ဉ််းစ််းထု်းဝေသ််လိည််း အခုး�်အလိ�်ဝေ�်�်ယ်ခူုးနု််တွွင်် ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်းစ်ု

မူှ်  လိုင််လိုပို်င်န််းတွငွ်် အပြီးမူ�ပိုါ�င််လိပုို်�ုငု််ဝေန်သမူူး်း မြ�စ််��ပိုါသည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည််

ပ်ထုများဆိုံ�ုအုကြောန့်ဖြ�င်း်် HIV ပ်ုု��း�စာ�်�ံရာကြောသာ အုများ� ုု �သများး�များ�ာ�အုတ�ွ် အုကြောထုာ�်အု�းဖြပ်ုအု�ွ��များ�ာ�နိုိင်း်် 

သ�်ရာာယူ်ဆိုင်း််တး ��န့််�များာကြောရာ�ပ်ည်ာကြောပ်� �နွ့််ရာ�်များ�ာ�များတိဆိုင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ��ု ုကြောရာာ���ယူ် ��်ပ်ါသည််။ 

သကုြောတသးများ�ာ�� ၎င်း်�တု်ု ကြောလိုလ်ိုာများအုုတ�ွ် အုသင်း််ကြောတာ်ဆိုံ�ုဖြ�စာ်များည်််သးများ�ာ��ု ု ရာည််ရာာယူ်���်ရာိရုာို 

ရာာိကြော��ွ�်ဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်ကြောသာကြော��ာင်း်် ၎င်း်��ုု စာစုာစာ်ကြောရာာ���ယူ် န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််�စာန့်စာ်အုဖြ�စာ် သတ်များတိ်နိုုုင်း်

ပ်ါသည််။ အု�� ုု �ကြောသာ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ��ု ုရာည််ရာာယူ်���်ရာိရုာို ကြောရာာ���ယူ်��ပ်ြီးပ်း�ကြောန့််�် ကြောန့််�်ထုပ််ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�

ရာရာိနုိုုုင်း်ရာန့်် ဆိုင်း််��န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််��ုု အုသံု�ဖြပ်ု��ပ််ါသည််။ ထုုုန့်ည််�စာန့်စာ်နိုိစာ်�လုိုံ�ုသည်် ဖြ�စာ်တန့််

စာမွျား်�န့်ည််�န့်များးန့်် ကြော�ာ�်ယူးန့်ည််�များ�ာ�တငွ်း် ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည််။

၁။ ခလ့လာြှုတွင် ပါဝင်နိုင်ြည့်သူြျား HIV ခရာင်္ါကူးစက်ေံခနရသူ အြျ ိုးသြီးြျားကို 

ရည်ညွှန်းခပးရန် အခထာက်အကူမပုအဖွဲ့ြျားနှင့် သက်ရွယ်ေင့်တူ ကျန်းြာခရးပညာခပး

ကွန်ရက်ြျားကို ေက်သွယ်ေဲ့ပပီး NGO ဝန်ထြ်း သို့ြဟုတ် မပည်သူ့ကျန်းြာခရး သူနာမပု

ြျားကို ခြးမြန်းေဲ့ပါသည်။  

၂။ အကယ်၍ အြျ ိုးသြီးြျားသည် စိတ်ပါဝင်စားပါက ဝန်ထြ်းြျား သို့ြဟုတ် သူနာမပုြျားက 

သုခတသနမပုလုပ်သူြျားနှင့် အင်တာဗျုး မပုလုပ်ရန် အတွက် ခတွ့ေုံနိုင်ရန် ၎င်းတို့ကို 

ဖိတ်ကကားခပးေဲ့ပါသည်။ 

၃။ NGO ဝန်ထြ်းနှင့် သူနာမပုြျားက ညွှန်းခပးခသာ ခမဖေိုသူြျားြှတေင့် ခနာက်ထပ် ခမဖေို

သူြျားကို ရှာခဖွေဲ့ပါသည်။ 
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အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူး��နု့််တွင်း် လိုငု်း်လိုပု််င်းန့််�လိုပု််�ုုင်း်ကြောန့်သးများ�ာ�ဖြ�စာ်��ပ်ါသည််။ အစ်ုုး� 

မြပိုည််သ�ူ�းန််းမူ်ဝေ�းဝေဆွဲးဝေပိုးခုန််းမူး်းနှငှ််် ဝေဒီသတွငွ်် NGO မူး်းမူ ှစ်မီူံခုန်�်ခုွ�သည််် အဝေထု်�် 

အ�မူြပိုုအ�ွ��မူး်းနှှင််် သ�်�ယွ််ဆွဲင်််တွ ူ �းန််းမူ်ဝေ�းပိုည််ဝေပိုး�နွ််��်မူး်းမူတှွဆွဲင််် ဝေမြ�ဆွဲုု

သမူူး်း�ုု စ်ဝုေဆွဲ်င််းဝေ�းွခုးယ််ခု�ပ်ိုါသည််။ ထုုုအပုို်စ်မုူး်းနှငှ်််န်ီး�ပို်စ်ွ်  လိပုို်�ုငု််လိး�်�ှဝုေသ် 

NGO �န််ထုမူ်းမူး်းနှှင််် မြပိုည််သ�ူ�းန််းမူ်ဝေ�းသနူ့်မြပိုုမူး်းအဝေန်မြ�င််် သဝုေတွသန်အ�အူတွွ�် 

HIV ပိုုုး�ှုသည််ဟူ ုသတွ်မူတှွ်ခုံထု်း�ဝေသ် အမူး ုု းသမူးီမူး်း�ုု �ည််ညွှနှ််းဝေပိုး�န်် ဝေတွ်င််းဆွဲုခုု�်

ပိုါသည််။ မြ�စ််နှုုင််ဝေခုး�ှုဝေသ် ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်း� ဝေလိလ်ိ်မူတုွငွ််ပိုါ�င််�န်် စ်တုွ်�င််စ််းဝေ��်င််း 

ဝေ�််မြပိုလိ်ပိုါ� ကြိ�ုု တွင််စ်စီ်ဉ််ထု်းဝေသ် အင််တွ်ဗျူးးးးမြပိုုလိပုို်မူည်််ဝေန်�်တွငွ်် သဝုေတွသန်

အ�နူှှင်််ဝေတွ�ွဆွဲံုနှုုင််�န်် �ည််ညွှနှ််းဝေပိုးသည််် NGO �န််ထုမူ်းအ�ွ���င်် သုု�မူဟူတုွ် သနူ်မြပိုုမူး်း� 

၎င််းတွု�ု�ုု �တုွ်ဝေခု်ဝေပိုးခု�ပ်ိုါသည််။ ထုုု�ဝေန့်�် ဆွဲင်််��န်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်နူ်ည််း�ု ု အသံးုမြပိုု၍ 

ဝေန့်�်ထုပို်ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်း ဝေ�းွခုးယ််ခု�ပ်ိုါသည််။ (၃၆)

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၀.၁

၁။ ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူသည် အလွတ်သခဘာ စကားစမြည် စတင်ခမပာပပီးခနာက် ခလ့လာြှု

တွင် ပါဝင်ခပးသည့်အတွက် ခကျးဇူးတင်ခကကာင်း ခမပာပါသည်။ သူြသည် အင်တာဗျးး

မပုလုပ်ရသည့် အခကကာင်းရင်းြျားနှင့် ရည်ရွယ်ေျက် ပန်းတိုင်ြျားကို ရှင်းမပပါသည်။ သူြ

သည် ေန့်ြှန်းခမေ အင်တာဗျးး ကကာေျနိ်ကိုလည်း ထည့်သွင်း ခဖာ်မပပါသည်။ ခမဖေိုသူ

အခနမဖင့် ယုံကကည်စိတ်ေျြှုရှိခစရန် ခမဖေိုရာတွင် အခမဖြှားြရှိဘဲ အရာအားလုံးကို 

လျှ ို ့ဝှက် ထိန်းသိြ်းထားြည်မဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်မပပါ။ 

၂။ ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူသည် အင်တာဗျးးကို အသံဖြ်းယူထားနိုင်မေင်း ရှိ၊ြရှိ ခြးမြန်း၍ ဖြ်းယူ

ထားခသာ အသံဖိုင်ြျားကို သူြတစ်ဦးတည်းသာ နားခထာင်ြည် မဖစ်ခကကာင်းနှင့် ၎င်းသည်

အဘယ်ခကကာင့် အသုံးဝင်ခကကာင်း ရှင်းမပပါသည်။ 

၃။ ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူသည် ြှတ်စုအတိုေျုပ်ခရးသားခသာ်လည်း ခမဖေိုသူအတွက် အာရုံ

ခထွမပားသည့်ပုံ ြခပါ်ပါ။

၄။ ခတွ့ေုံခြးမြန်းသူက ခမဖေိုသူ ခမပာကကားခသာ သတင်းအေျက်အလက်ြျားကို အကျဉ်းေျုပ်

စစ်ခေးပပီး ခသေျာ နားလည်ခစရန် ခြးေွန်းြျား (ဥပြာ - “ဘာကိုသုံးလိုက်ရတာလဲ။” “အဲ

ဒါ ေိုလိုတာက...။”) နှင့် ခနာက်ေက်တွဲခြးေွန်းြျား (ဥပြာ - “အဲဒါကိုဘယ်လိုြျ ိုးရင်ေိုင်

ခမဖရှင်းခနရလဲ?”) ခြးမြန်းေဲ့ပါသည်။ ခြးမြန်းသူသည် ကိုယ်လက်အြူအရာ ြျက်နှာရိပ်ကဲ

မဖင့် ခကာင်းခကာင်း ခဖာ်မပပပီး ခမဖေိုသူခမပာလိုခသာ အခကကာင်းအရာခပါ် စိတ်ဝင်တစားရှိ

သည်ဟု ယူေရပါသည်၊ ြျက်လုံးေျင်းေုံ ကကည့်မေင်း၊ ြျားြျား ပပုံးမပမေင်း၊ နှင့် ခေါင်းညိတ်မပ

ကာ သခဘာတူလက်ေံခကကာင်းခဖာ်မပမေင်းတို့ မပုလုပ်ပါသည်။
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၀.၂

၁။ အုကြောဖြ�အုများ� ုု �များ� ုု ���ွဖြပ်ာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ 

၂။ ဖြ�စာ်ရာပ််ကြောလိုလ်ိုာများု

ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ/အုဆိုုဖုြပ်ုထုာ�ကြောသာ အုကြောဖြ�များ�ာ�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�အုကြောဖြ�များ�ာ�လိုည််�

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ� ရာိပု်ါသည််။

၁။ သုခတသီသည် အြျ ိုးသြီးြျားနှင့်ခတွ့ေုံခြးမြန်းခပးြည့် အြျ ိုးသြီးတစ်ဦး၊ မဖစ်နိုင်က 

ြွတ်စလင် အြျ ိုးသြီး သို့ြဟုတ် ယုံကကည်အားထားရခသာ ခဒသေံတစ်ဦးကို အကူအညီ

ခတာင်းနိုင်ပါသည်။  

၂။ သုခတသီသည် ြွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းြှ ဩဇာလွှြ်းြိုးြှုရှိသူတစ်ဦးအကူအညီမဖင့် ၎င်းက

မဖစ်နုိင်ခမေရိှခသာ ခမဖေုိသူြျားကုိ ြိတ်ေက်ခပးကာ ယံုကကည်စိတ်ေျရခကကာင်းခမပာေုိခပး၍ 

ခဒသေံြျား၏ ယုံကကည်ြှုရရှိခအာင် ကြီးကိုးစားကကည့်နိုင်ပါသည်။ 

၃။ တစ်ဦးေျင်းခြးမြန်းြှုြျားအစား သုခတသီသည် အြျ ိုးသားြျားအုပ်စုနှင့် အြျ ိုးသြီးြျား

အုပ်စုေွဲ၍ ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ခေွးခနွးြှုြျား မပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ တစ်နည်းအားမဖင့် သုခတသီ

သည် အြျ ိုးသားြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ ဇနီးြယားြျားကို တစ်ေျနိ်တည်း ခတွ့ေုံခြးမြန်းရန်

လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်၊ သို့ခသာ်လည်း ၎င်းသည် ခြးမြန်းြှုြျား မပုလုပ်

ရာတွင် အြျ ိုးသားြျားနှင့်အတူ အြျ ိုးသြီးြျားလည်း ဖွင့်ဟခမပာခစရန် ခောင်ရွက်ရြည် 

မဖစ်ပါသည်။

၄။ သုခတသီက ဤခလ့လာြှုသည် ရပ်ရွာလူြှုအသိုက်အဝန်းအတွက် ြည်သို့အကျ ိုးမပုနိုင်

ခကကာင်း လက်ခတွ့ မပနိုင်ပါသည် (အကယ်၍ အြှန်တကယ်အကျ ိုးမပုပါက)။ 

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၁.၁

မြ�စ််�ပို် ၁

သင်း််များာိကြောရာာ���ယူ်စာရာာ နိုစိာ်�ုရာိုပ်ါသည််။

၁။ ခမဖေိုသူြျား၏ အေျနိ်ြ ခရွး နုတ်ထွက်ပိုင်ေွင့်နှင့် အသံဖြ်းယူြှုဖျက်ပိုင်ေွင့်အရ အခလးထား

ခောင်ရွက်ခပးမေင်း။ 



160 လေ့�က့ျျင့်�့ခန်း��အလေ့�ေများျး�

၂။ သင့်အခနမဖင့် ဖြ်းယူထားခသာအသံကို သိြ်းထားလိုခကကာင်း၊ သို့ခသာ် ၎င်းခမပာေိုထား

ခသာ အခကကာင်းအရာြျားကို ကူးယူခရးသားေျက်ထဲတွင် ထည့်သွင်းြည်ြဟုတ်ခကကာင်း

နှင့် ကူးယူခရးသားပပီးသည်နှင့် အသံဖြ်းယူြှုကို ဖျက်ပစ်ြည်မဖစ်ခကကာင်း ခမဖေိုသူအား 

ကတိခပး ခမပာေိုကကည့်ပါ။ ဤသို့ခောင်ရွက်မေင်းမဖင့် သုခတသနစီြံကိန်းတွင် ခမဖေိုသူ၏

ပါဝင်ြှုနှင့်ပတ်သက်၍ သဲလွန်စကျန်ရှိြည်ြဟုတ်ပါ။ 

ကြောဖြ�ဆိုုသုးသည်် အု��နု့််များကြောရာာ� နိုတု်ထုွ�်ပ်ုငု်း်�ငွ်း််နိုိင်း်် အုသံ�များ်�ယူးရာန့်် သကြောဘဲာတးည်း���်၊ အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် 

�ုု��ာ�ကြော�ာ်ဖြပ်ရာန့်် သကြောဘဲာတးည်း���် သု်ုများဟုုတ် ၎င်း်�တု်ု သကြောဘဲာတးထုာ�ကြောသာ များည််သည်််အုရာာ�ုမုျားဆိုုု

ရှုတု်သမုျား်��ွင်း််ရာိုကြော��ာင်း်� သတဖုြပ်ုရာပ်ါများည််။ ကြောဖြ�ဆိုုသုးအုကြောန့်ဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ သကြောဘဲာတးည်း���်�ု ု

���်သမုျား်�လိုုုသည််် အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်� ကြောဖြပ်ာဖြပ်ရာန့်် သု်ုများဟုုတ် ဖြင်းင်း်��ံစုာ�ာ�များ�ာ�ရာန့်် များလိုုုအုပ််ပ်ါ၊ ၎င်း်�များာိ ကြောဖြ�

ဆိုုုသးများ�ာ�၏ အု�ငွ်း််အုကြောရာ�များ�ာ�သာ ဖြ�စာ်၍ အုကြောလို�ထုာ�ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာန့်် လိုုအုုပ််ပ်ါသည််။

မြ�စ််�ပို် ၂

သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် �တကုြောပ်�ထုာ�သည်််အုတုုင်း်� သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ုု လိုှ ုု ���ိ်ထုာ�ရာိုကြော��ာင်း်�နိုငိ်း်် 

၎င်း်�တု်ု�ုု များည််သည််် ကြောန့်ရာာတငွ်း်များိ အုများည််တပ််များကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ကြော��ာင်း်� စာတု်��ကြောစာရာန့်် အု�ုုင်း်အုများာ ကြောဖြပ်ာနိုုငု်း်

ပ်ါသည််။

တစာ်စာံတုစာ်ဦး�� အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးကြောဖြပ်ာထုာ�ကြောသာ အုကြော��ာင််း�အုရာာနိုငိ်း်် ၎င်း်�တု်ုအုာ� ရာည််ညွှနှ့််�

ထုာ�သည််် ပ်ံစုာံ�ုု ��ည်််၍ များနိ့််�ဆိုကြောဖြပ်ာဆိုုုဖြ�င်း်� ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ဥပ်များာအုာ�ဖြ�င်း်် “တန့်သောရားတုုင်း်�ကြော�သ

ကြို�း�တွင်း် ရာပ််ရာာာအုကြောဖြ�ဖြပ်ု သစာ်ကြောတာလိုပု််င်းန့််�ဆိုုုင်း်ရာာ �ွများ်���င်း်သးများ�ာ�” အုန့်ည််�င်းယူ်သာရာိပု်ါ� ကြောဖြ�ဆိုုု

သးများာိ များည််သးဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြော��ာင်း်� များနိ့််�ဆိုရာ လိုယွူ်�းနိုုုင်း်ပ်ါသည််။ ထုုုအုကြော��ာင်း်�ကြော��ာင်း်် အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် 

ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုာ�ကြော�ာ်ဖြပ်ရာာ၌ များည််သည်််အုတုုင်း်�အုတာအုထု ု အုကြောသ�စာတု်ထုည်််သငွ်း်�များည််�ု ု ကြောစာစ်ာပ်် 

ကြောသ��ာစာာွစာဉ်း်�စာာ�ထုာ�ရာန့်် အုကြောရာ�ကြို�း�ပ်ါသည််။ ထုု်ုဖြပ်င်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� 

အုာ�လိုံု��ုု သရုာိုထုာ�ကြောစာရာန့််နိုငိ်း်် အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် ၎င်း်�တု်ု�ုု ရာည််ညွှနှ့််�ကြော�ာ်ဖြပ်များည်််ပ်ံစုာံနိုိင်း်် ပ်တ်သ�်၍

လိုည််� သရုာိုန့််�လိုည််ပြီးပ်း�များ ိသကြောဘဲာတးရာန့်် လိုုုအုပ််ပ်ါသည််။
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၁.၂

ကြောအုာ�်ပ်ါတုု်များာိ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိုကြောသာ/အုဆိုုုဖြပ်ုထုာ�ကြောသာ အုကြောဖြ�များ�ာ�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�အုကြောဖြ�များ�ာ�လိုည််�

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိုပ်ါသည််။

�။ သဝုေတွသီမူး်းအတွွ�် အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခုမူး်း

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူုတွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု  
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၁ သင်း်သည်် သင်း်နိုငိ်း််များရာင်း်�နိုးိ�ကြောသာ
ကြော�သတစာ်�တုငွ်း် အု���် 
အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

ဟု�်ုပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိမဲ့ိ်� တော်ဒို�ခံျိ�စ််ဦး�နှိုင်း�်  စ်�်� 
တော်ဖြပ််��၍ု န်ယ််တော်ဖြမဲ့အတော်ဖြချိ 
အတော်န်အတော်ကြာ�်င််း� မဲ့��်��် 
တော်ဖြပ််ဖြပ်တော်ပ်�နို�ုင််းရွန်် စ်းစ်ဉ််ပ်း။

�၂ သင်း်သည်် ကြော�သတငွ်း်�တည််ပြီးင်းမုျား်
များ ုများရာိုကြောသာကြောန့်ရာာတငွ်း် အု���် 
အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

ဟု�်ုပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိအလုယ််အလု�် 
- �်��န်�်�င်ွ်း လု�်�တော်လု်
���်ုပ်ွ့မဲ့ိ်� မဲ့ရှွ�တော်�််လုည်�် အန်း� 
ဝန််��ိင််း�င်ွ်း ထု�တော်�ွ� ���်ုပ်ွ့မဲ့ိ်� 
မဲ့ကြာ�်ချိဏ္ဍ ဖြ�စ််၍ ထု�တုော်ဒို��ည် ်
ယ်ချိင််း� KIA ထု�န််�ချိိ�ပ််မုဲ့ 
တော်အ်�်�င်ွ်း ရှွ�ပ်း�ည်။် 

တော်ဒို��င်ွ်း� ���်ုပ်ွ့မဲ့ိ်�နှိုင်း�်  
ပ်�်��်၍ အမြို့မ့ဲ့ န််�စ်ွင်း�်ထု်�
မြို့ပ်း� အနိုတရွ်ယ််မဲ့ိ်� နို�ုင််းတော်�် 
တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��� ုတော်ရှွ်င််းရွပ်းမဲ့ည်။်

�၃ သင်း်သည်် နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�အု��ဆိုတ်
ကြောသာ အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း်် 
ပ်တ်သ�်၍ အု���်အုလို�် 
ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

ဟု�်ုပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိမဲ့ိ်� လုအူမဲ့ိ်�အ်ရုံုစ်�ု�်စ်ရွ်ဖြ�စ််
တော်အ်င််းမဲ့တော်န်ဘ့ �း��န်�်ဖြ�စ််
တော်�်တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��င်ွ်း တော်ဖြ���ု
�မူဲ့ိ်�နှိုင်း�်  တော်�ွ��ံပု်း။ 
အမြို့မ့ဲ့�မ်ဲ့� နုို�်လု ံစု်ွ်  လု့ ���ဝှ�်
ထု်�ရှွ�ပ်း။

�၄ သင်း်သည်် ယူဉ်း်ကြော���များအုုရာ �ငွ်း််
များဖြပ်ုသည််် အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််
ပ်တ်သ�်၍ အု���်အုလို�် 
ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

ဟု�်ုပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိအလုယ််အလု�် 
- မူဲ့�ယ်စ််တော်��ဝး��ံ�ုစ်ွ့မုဲ့နှိုင်း�်  
ရွ်ဇာဝ�်မုဲ့မဲ့ိ်� အဖြ�စ််မဲ့ိ်� 
တော်�်တော်ကြာ�်င်း�်  တော်ဖြ����ု ူမဲ့ိ်�� 
ထု�အုတော်ကြာ�်င််း��� ုတော်��ွတော်နို�ွနို�ုင််း
ပ်း�ည်။်

လုအူမဲ့ိ်�အ်ရုံုစ်�ု�်စ်ရွ် ဖြ�စ််
တော်အ်င််း မဲ့တော်န်ဘ့ �း��န်�်ဖြ�စ််
တော်�် တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��င်ွ်း တော်ဖြ���ု
�မူဲ့ိ်�နှိုင်း�်  တော်�ွ��ံပု်း။ 
အမြို့မ့ဲ့�မ်ဲ့� နုို�်လု ံစု်ွ်  လု့ ���ဝှ�်
ထု်�ရှွ�ပ်း။
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စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူုတွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု  
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၅ သင်း်တစာ်ကြောယူာ�်တည််� 
အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူး
များည််လိုာ� သု်ုများဟုတု် အု���် 
အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများည််် ကြော�သ
တငွ်း် တစာ်ကြောယူာ�်တည််� 
ကြောန့်ထုုုင်း်များည််လိုာ�။

မဲ့တော်န်ထု�င်ု်းပ်း

�၆ သင်း်�ရား�သာွ�ရာာတငွ်း် အုနိုတရာာယူ် 
ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� (လိုများ်�ပ်တု်ဆိုုု်များု
များ�ာ�၊ လိုများ်�ပ်န့််�ဆို�်သယွူ်ကြောရာ� 
အုကြောဖြ�အုကြောန့် များကြော�ာင်း်�ဖြ�င်း်�၊ 
��န့််�များာကြောရာ� ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်များ၊ု 
လိုံခုြုံ�ံုကြောရာ�) ရာိကုြောန့်ပ်ါသလိုာ�။

ရှွ�ပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိအလုယ််အလု�် 
- ချိရွး�လုမ်ဲ့� �စ််တော်လု့်�်�င်ွ်း ထု�
တော်�ွ� ���်ုပ်ွ့မဲ့ိ်� ဖြ�စ််တော်န်လု့င််း။

တော်ဒို��င်ွ်း� ���်ုပ်ွ့မဲ့ိ်�နှိုင်း�်  
ပ်�်��်၍ အမြို့မ့ဲ့ န််�စ်ွင်း�်ထု်�
မြို့ပ်း� အနိုတရွ်ယ််မဲ့ိ်�နို�ုင််းတော်�် 
တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��� ုတော်ရှွ်င််းရွပ်းမဲ့ည်။်

�၇ သင်း်ရာင်း်ဆိုုငု်း်ကြောတ�ွကြံ�ံုရာနိုုုင်း်သည််် 
အုဖြ�ာ� အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ကြောဖြ�
များ�ာ� ရာိကုြောန့်ပ်ါသလိုာ�။

ရှွ�ပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိအလုယ််အလု�် 
- �ရွ်�မဲ့ဝင််းလုပ်ု်င်းန််�မဲ့ိ်�၊ 
�မုဲ့ာဏ္ဍးမဲ့ိ်�၊ စ်စ််�ပ််နှိုင်း�်  KIA 
�� ု�ကြာ�်� ပ်ဋိ�ပ်�ခမဲ့ိ်� တော်ကြာ�်င်း�်  ထု�ု
တော်ဒို�ရှွ� အင််းအ်�စု်မဲ့ိ်�� အဖြပ်င််း 
လုမူဲ့ိ်��� ု��ံယ် ဖြ�စ််နို�ုင််း
ပ်း�ည်။်

လုအူမဲ့ိ်�အ်ရုံုစ်�ု�်စ်ရွ် ဖြ�စ််
တော်အ်င််း မဲ့တော်န်ဘ့ �း��န်�်ဖြ�စ််
တော်�် တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��င်ွ်း တော်ဖြ���ု
�မူဲ့ိ်�နှိုင်း�်  တော်�ွ��ံပု်း။ 
အမြို့မ့ဲ့�မ်ဲ့� နုို�်လု ံစု်ွ်  လု့ ���ဝှ�်
ထု်�ရှွ�ပ်း။

ခု။ ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်းအတွွ�် အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခုမူး်း

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူုတွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု  
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၁ သင်း်၏ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် 
�ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ� (၁၈ နိုစိာ်
ကြောအုာ�်) သု်ုများဟုတု် အုသကုြောပ်� 
သကြောဘဲာတးည်း���် အုဖြပ်ည်််အု� 
များကြောပ်�နိုုငု်း်သးများ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသလိုာ�။

မဲ့ဖြ�စ််ပ်း

�၂ ၎င်း်�တု်ုပ်ါ�င်း်ရာန့်် သကြောဘဲာများတးများး 
သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်� 
အုဖြပ်ည်််အုစာံ ုသင်း်ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�များည််
လိုာ�။

ရှွင််း�ဖြပ်ပ်းမဲ့ည်် တော်ဒို�အလု ��်ု ဘ်�်စ်�်� 
အ�ံ�ုဖြပ်�၍ နုို�်ဖြ�င်း�်  ရှွင််း�ဖြပ်
ဖြချိင််း�နှိုင်း�်  တော်ရွ��်�ထု်��ည်� ်
ရှွင််း�လုင််း�ချိိ�်စ််လှု်မဲ့ိ်� 
တော်ပ်�အပ််ပ်းမဲ့ည်။်
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စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူုတွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု  
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၃ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� အုများည်် များကြော�ာ်ဖြပ်
ဘဲ�ထုာ�များည််လိုာ�။

ထု်�ပ်းမဲ့ည်် အစ်းရွင််းခံျိစ််မဲ့ိ်�၊ ��ူယ်ူ
တော်ရွ��်�ချိိ�်မဲ့ိ်�၊ ��ု�မဲ့ဟု�်ု 
အ��ံမ်ဲ့�ယ်မုူဲ့မဲ့ိ်� �င်ွ်း န််မဲ့ည််
အရွင််း��� ုအ�ံ�ုမဲ့ဖြပ်�ပ်း။

�၄ သင်း်၏ အု���်အုလို�် 
ကြော�ာ�်ယူးများုတငွ်း် အု��များ်���်
များ၊ု ရှုပု််ပ်ုုင်း်� သု်ုများဟုတု် စာတု်ပ်ုုင်း်�
ဆိုုုင််းရာာ ကြောရာာဂါများ�ာ�၊ များး�ယူစ်ာကြောဆို� 
သု်ုများဟုုတ် အုရာ�် သံ�ုစာ�ွများ၊ု 
ဖြပ်စာ်များကုြောဖြများာ�်ကြောသာ လိုပု််ရာပ််၊ 
သု်ုများဟုုတ် လိုငု်း်စာတု်တမုျား်�ညွှတွ်
များတုုု် ��သ်ု်ု အု��ဆိုတ်ကြောသာ 
အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါ
သလိုာ�။

ပ်းဝင််းပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိအလုယ််အလု�် လုအူမဲ့ိ်�အ်ရုံုစ်�ု�်စ်ရွ် ဖြ�စ််
တော်အ်င််း မဲ့တော်န်ဘ့ �း��န်�်ဖြ�စ််
တော်�် တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��င်ွ်း တော်ဖြ���ု
မဲ့ိ်�နှိုင်း�်  တော်�ွ��ံပု်း။ အမြို့မ့ဲ့�မ်ဲ့� 
နုို�်လု ံစု်ွ်  လု့ ���ဝှ�်ထု်�ရှွ�ပ်း။

�၅ သင်း်၏အု���်အုလို�် 
ကြော�ာ�်ယူးများုတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�
၏ တရာာ�များ�င်း် လိုပု််င်းန့််�များ�ာ�
တငွ်း် ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ�်ကြောန့်များ ု
အုကြော��ာင်း်� သတင်း်�
အု���်အုလို�် ပ်ါ�င်း်နိုုငု်း်ပ်ါ
သလိုာ�။

ပ်းဝင််းပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိမဲ့ိ်� -  
“�စ််�း�ပု်ဂ္ဂဂလု” ��တ���ူတော်�််
ဖြချိင််း��ည် ်ထု�တုော်ဒို��င်ွ်း� ��တ� 
��ူတော်�််တော်ရွ� လုပ်ု်င်းန််�၏ အစ်��် 
အပ်�ုင််း�ကြာ�း��စ််ခုျိဖြ�စ််တော်�် 
တော်ကြာ�်င်း�်  �ရွ်�မဲ့ဝင််း လုပ်ု်င်းန််� 
ဖြ�စ််ပ်း�ည်။်

တော်ဖြ����ုမူဲ့ိ်��� ုအမဲ့ည်မ်ဲ့တော်�််
ဘ့ထု်�မြို့ပ်း� အင််း�်ဗျဲိး�မဲ့ိ်��� ု
�း��န်�်တော်န်ရွ်�စ််တော်န်ရွ်�င်ွ်း 
ဖြပ်�လုပ်ု်ပ်း။

�၆ သင်း်၏အု���်အုလို�် 
ကြော�ာ�်ယူးများုတငွ်း် ဆိုုု��ါ�ကြောသာ 
အုများတိ်ရာစာရာာများ�ာ�အုကြော��ာင်း်� 
ကြောဖြပ်ာဆိုု ုကြောဆို�ွကြောနို�ွဖြ�င်း်� 
သု်ုများဟုုတ် စာဉ်း်�စာာ�ရာဖြ�င်း်�တုု် 
ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

ပ်းဝင််းပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိမဲ့ိ်� - အနိုတရွ်ယ််မဲ့ိ်�
တော်�် အလုပ်ု်ဖြ�စ််ဖြချိင််း�၊ တော်ဖြမဲ့မြို့ပ်��မုဲ့
မဲ့ိ်�တော်ကြာ�်င်း�်  မဲ့ကြာ�်ချိဏ္ဍ လုမူဲ့ိ်� 
တော်��ံ�ုတော်လု� ရှွ��ည်။်

���ထု်�ချိိဉ််��ပ််ပ်း၊ စ်��်
�ိန််�မဲ့်တော်ရွ���င်ု်းရွ် အ�အူည်း
တော်ပ်��ည်� ်အ�ွ�့အစ်ည်�်မဲ့ိ်�၏ 
��င််း� အချိိ�်အလု�်မဲ့ိ်� 
မဲ့့တော်ဝပ်း။

�၇ သင်း်၏အု���်အုလို�် 
ကြော�ာ�်ယူးများုတငွ်း် အုစာုု�ရာပ်ုငု်း်� 
သု်ုများဟုုတ် အုဖြ�ာ� အု��ွ�အုစာည််�
များ�ာ��ု ုကြော��န့််���်များ�ာ� ပ်ါ�င်း်
နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

ပ်းဝင််းပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိမဲ့ိ်� - ��တ���ူတော်�််
တော်ရွ��မုဲ့ာဏ္ဍး အမဲ့ိ်�စု်�ည် ်အမဲ့ိ ���
မဲ့ိ ���တော်�် လု�်န်�်��င်ု်းနှိုင်း�်  
လု�်န်�်မဲ့��င်ု်းတော်�် အ�ွ�့
အစ်ည်�်မဲ့ိ်�နှိုင်း�်  ချိိ ��်��်တော်န်
ပ်း�ည်။်

လုအူမဲ့ိ်�အ်ရုံုစ်�ု�်စ်ရွ် ဖြ�စ််
တော်အ်င််း မဲ့တော်န်ဘ့ �း��န်�်ဖြ�စ််
တော်�် တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��င်ွ်း တော်ဖြ���ု
�မူဲ့ိ်�နှိုင်း�်  တော်�ွ��ံပု်း။ 
အမြို့မ့ဲ့�မ်ဲ့� နုို�်လု ံစု်ွ်  လု့ ���ဝှ�်
ထု်�ရှွ�ပ်း။
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စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 
မူဟူုတွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု  
(န်ည််း၊ အလိယ်် 
အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််
လိပုို်င်န််း

�၈ သင်း်၏အု���်အုလို�် 
ကြော�ာ�်ယူးများကုြော��ာင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုု
သးများ�ာ���ာ� ပ်ဋိပု်�ခဖြ�စာ်ပ်ာွ�ကြောစာ
နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

မဲ့ဖြ�စ််တော်စ်ပ်း

�၉ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု
လိုှ ုု ���ိ်ထုာ�ရာိုများည််လိုာ�။

ထု်�ပ်းမဲ့ည်် အစ်းရွင််းခံျိစ််မဲ့ိ်�၊ ��ူယ်ူ
တော်ရွ��်�ချိိ�်မဲ့ိ်�၊ ��ု�မဲ့ဟု�်ု 
အ��ံမ်ဲ့�ယ်မုူဲ့မဲ့ိ်� �င်ွ်း န််မဲ့ည််
အရွင််း��� ုအ�ံ�ုမဲ့ဖြပ်�ပ်း။

�၁၀ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုလိုံခုြုံ�ံု
စာာွ သမုျား်�ဆိုည််�ထုာ�များည််လိုာ�။

��မ်ဲ့�ထု်�ပ်းမဲ့ည်် အချိိ�်အလု�်မဲ့ိ်��� ုလု ံမုြို့ခံျိ�စ်ွ်
ထု်�ရှွ�နို�ု င််းတော်�် �န်ွ်ပ်ိး�်
စ်န်စ််ထ့ု�င်ွ်း ��မ်ဲ့��ည်�်ထု်�ပ်း
မဲ့ည်။်

�၁၁ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သင်း်၏ 
သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�တွင်း် ပ်ါ�င်း်
ဖြ�င်း်� ကြော��ာင်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ ကြောန့််စာဉ်း်
ဘဲ� သု်ုများဟုတု် လိုပု််င်းန့််��ွင်း် 
တငွ်း် အုဖြ�ာ� အုနိုတရာာယူ် ��
ကြောရာာ�်နိုုငု်း်ပ်ါသလိုာ�။

ဖြ�စ််နို�ုင််းပ်း�ည်် ဖြ�စ််နို�ုင််းတော်ဖြချိန်ည်�် - အချိိ ���တော်�် 
အ�ွ�့အစ်ည်�်မဲ့ိ်�မှဲ့ တော်ဝ�န််မုဲ့မဲ့ိ်� 
ရှွ�လု်ပ်း� အနိုတရွ်ယ််ရှွ�နို�ု င််း
ပ်း�ည်။်

လုအူမဲ့ိ်�အ်ရုံုစ်�ု�်စ်ရွ် ဖြ�စ််
တော်အ်င််း မဲ့တော်န်ဘ့ �း��န်�်ဖြ�စ််
တော်�် တော်န်ရွ်မဲ့ိ်��င်ွ်း တော်ဖြ���ု
�မူဲ့ိ်�နှိုင်း�်  တော်�ွ��ံပု်း။ 
အမြို့မ့ဲ့�မ်ဲ့� နုို�်လု ံစု်ွ်  လု့ ���ဝှ�်
ထု်�ရှွ�ပ်း။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၂.၁

အုကြောဖြ�အုများ� ုု �များ� ုု ���ွဖြပ်ာ�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၂.၂

ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ/အုဆိုုဖုြပ်ုထုာ�ကြောသာ အုကြောဖြ�များ�ာ�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�အုကြောဖြ�များ�ာ�လိုည််�

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ� ရာိပု်ါသည််။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုပု််ရာာထုတ� ်အု��နု့််�ကြောန့် အုပု််ရာာ�င်း်တ�အ်ု��နု့််ထု ု�ုုယူ််ရာ�� ပ်ံမုျားနိ့််ကြောန့််စာဉ်း်ဘဲ� 
တကြောန့််တာ�ုု ဘဲယူ်လိုုဖုြ�တ်သန့််�ကြောန့်လို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ ကြောဖြပ်ာရာများယူ်ဆိုုုရာင်း် �ွန့််များန့််များည််� ဂ��်စာတင်း်�၊ ပြီးပ်း�ကြောတာ ်�ွန့််များ ကြောန့််တုုင်း်� 
အုသး�အုနိုိံကြောတ ွကြောရာာင်း်�ပ်ါတယူ်၊ ဆိုုုကြောတာ ်များန့်�်ဆိုုု �ွန့််ကြောတာ် ၅ န့််ရားများာိ အုပု််ရာာထုတယူ်၊
ဆိုကုြောတာင်း်�တယူက်ြောပ်ါ၊် ပြီးပ်း�တာန့်�် အု�တ်အုစာာ�လို�၊ ကြောရာာင်း်�များ��်နု့်် ပ်စာစည််�ကြောတ�ွယူ်�ု်ု ကြော��ထု�
သာွ�တယူ်၊ �ါကြောပ်များ� ်အု��ါကြောတအွုာ�လိုံု��လိုည််� �ွန့််များများာိ ပ်ုု�်ဆိုံဘဲယူ်ကြောလိုာ�်ရာိလုို� ဆိုုုတ�်
အုကြောပ်် များးတည််ကြောသ�တယူ်။ တစာ်�ါတစာ်ကြောလို �ွန့််များ လိုုု��င်း်တာအုာ�လိုံ�ု �ယူ်�ု်ုပ်ုု�်ဆိုံများရာို
ကြောတာ ် လိုုု��င်း်တာထု�် ကြောလိုှာပ်ြီးပ်း��ယူ်ရာတယူ်။ အုများ်... �ွန့််များ အုပြီးများ�တများ်� များန့်�်စာာများ�ယူ်
သာွ�နိုုုင်း်ဘဲး� ဘဲာလိုု်ုလို�ဆိုုုကြောတာ ်�ွန့််များသာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�န့််�် အု�လိုုုလိုပု််�ု်ုများတတ်နိုုငု်း်ဘဲး�
ကြောလို။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုစာ်များများာိ သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်ရာိတုာလိုာ�။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်။ သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်။ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အု�လိုုုဆိုုု န့််�လိုည််တာ� အုစာ်များ များန့်�်ဆိုုု အုစာ်များကြောရာာင်း်�များ� ်အုသး�အုနိုိံကြောတနွ့်�် 
သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်အုတ�ွ် များန့်�်စာာ�ယူ်�ု်ု ကြော��သာွ�တယူ်။ ပြီးပ်း�ကြောတာ ်အုစာ်များ �ယူ်��င်း်
သကြောလိုာ�် အုပြီးများ�တများ်�များ�ယူ်နိုုငု်း်ဘဲး�လိုု်ု ကြောဖြပ်ာလိုုု�်တာကြောန့်််။

ဂ��်စာတင်း်�။ အု��းအုတုုင်း်�ပ်�။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဘဲယူ်လိုုဖုြ�စာ်ပြီးပ်း� လိုုု��င်း်သကြောလိုာ�် များ�ယူ်နိုုငု်း်တာလို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ �ွန့််များ� �ကြောလို�ကြောတ�ွုု တစာ်ကြောယူာ�်တည််� အုုပ််ထုနု့််�ရာတ� ် များ�ုင်း်တစာ်
ကြောယူာ�်ကြောလို။ �ွန့််များတစာ်ကြောယူာ�်တည််� သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�်လိုံ�ု�ုု လိုးလိုာ�ကြောဖြများာ�်
ကြောအုာင်း်လိုပု််ရာတာ များလိုယွူ်ဘဲး�။ တစာ်�ါတစာ်ကြောလို ရာသများှ အုဖြများတ်ကြောတ�ွုု လိုပု််င်းန့််�ထု�များထုည်််
နိုုုင်း်ဘဲ� �ကြောလို�ကြောတအွုတ�ွ် ဂရှုစုာုု�်ကြောပ်��ုု်ပ်� သံု�လိုုု�်ရာတာများ� ုု �ရာိုတယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဘဲာ�ုုသံ�ုလိုုု�်ရာတာလို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ �ွန့််များလိုုပ််င်းန့််�ထု�ထုည်််များ� ်ပ်ုု�်ဆိုံ�ု ု�ကြောလို�ကြောတအွုတွ�် ဂရှုစုာုု�်ကြောပ်�နိုုငု်း်�ု်ု
ပ်� သံ�ုလိုုု�်ရာတာ။ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဪ �ါဆိုုု အုစ်ာများ အုသး�အုနိုိကံြောတ�ွယ်ူကြောရာာင််း�ပြီးပ်း� �င််းကြောင်းထွုပ််တုု�ကြောအုာင််း များလိုပ်ု်
နိုုုင်း်ဘဲး�ဖြ�စာ်ကြောန့်တာကြောပ်ါ။်

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်။

အ�း�အနံှိုတော်ရွ်င််း�ချိိ�ူ
�တုော်�်င််း��ယ််

တော်ရွ်င််း���ု�ဝယ််ရွ
�စ််ချိး�စ််တော်လု မဲ့န်�်စ်် 
မဲ့ဝယ််စ််�နို�ုင််း
�်��မဲ့း�မဲ့ိ်�

�စ််��ယ်ု်ရွည်မ်ဲ့�ချိင််း

�စ််တော်န်�ချိိင််း�အ��်ွပ့် 
လုပ်ု်င်းန််�လုည်ပ််�်နို�ုင််း
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ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဟုုတ်ပြီးပ်း။ အု��ါ�ုုဘဲယူ်လိုုုများ� ုု �ရာင်း်ဆိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာငိ်း်�ကြောန့်ရာလို�။ ကြောန့််�်ကြောန့််အုတ�ွ်
ကြောရာာ ဘဲယူ်လိုုမုျား� ုု � လိုပု််�ုုင်း်ရာလို�။

ဂ��်စာတင်း်�။ အု� ကြောတာ်ကြောတာ်ကြောတာ ် ပ်င်း်ပ်န့််�တယူ်၊ �ါကြောပ်များ�လ်ိုည််� ဘဲရုာာ�သ�င်း်�ု ု �ွန့််များ
ယူံ�ု�ည််တယူ်၊ ကြောဖြပ်ာ��င်း်တာ� �ွန့််များ ကြောန့််တုုင်း်�ဆိုကုြောတာင်း်�တယူ်၊ �ွန့််များအုသ�်ရာငိ်း်တ�်
ကြောန့််ရာ�်တုုင်း်� ဘဲရုာာ�ဖြပ်င်း်ဆိုင်း်ကြောပ်�တ�အ်ုတုုင်း်�ပ်� ... �ုုယူ််များာိရာိုတာကြောလို��ု ု သံ�ုတယူ်။ 
အုန့်ည််�ဆိုံ�ုကြောတာ် �ွန့််များများာိရာိုတ� ်သး�နိုိံထု�ွ်�နု့််ပ်စာစည််�ကြောတ ွကြောရာာင်း်�တယူ်။ ပ်ုု�်ဆိုံရာလိုာ
ရာင်း် ရာလိုာတ�ပ််ုု�်ဆိုံ�ု ု�ွန့််များ�ကြောလို�ကြောတ ွစာာ��ု်ုကြောသာ�်�ု်ုအုတွ�် �ယူ်ကြောပ်��ုု်သံု�တယူ်၊ 
��န့််တ�ပ််ုု�်ဆိုံန့်ည််�န့်ည််��ု ုကြောန့််�်ကြောန့်် ကြော��ထု�များာိ �ယူ်နိုုုင်း်သကြောလိုာ�်�ယူ်�ုု် သံ�ုတယူ်။ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဟုတု်ပြီးပ်း၊ �ါဆိုုု �းလိုုုန့်ည််�န့်�်ပ်� ကြောန့််�်ထုပ််အုသး�အုနိုိံကြောတ�ွယူ်ပြီးပ်း� ထုပ််ကြောရာာင်း်�
နိုုုင်း်�ု်ု လိုပု််ကြောန့်တာကြောပ်ါက်ြောန့်််။ ဟုတု်ပြီးပ်း။ �ကြောလို�ကြောတ�ွုု တစာ်ကြောယူာ�်တည််� အုုပ််ထုနု့််�ရာတ�်
များ�ုင်း်တစာ်ကြောယူာ�်ဖြ�စာ်တာန့်�်ပ်တ်သ�်ပြီးပ်း� န့်ည််�န့်ည််�ကြောလိုာ�် ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�လိုုု်ရာများလိုာ�။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ အုများ်... �ွန့််များ အုသ�် ... ၃၅ နိုိစာ်ရာိုပြီးပ်း၊ �ွန့််များ အုသ�် ၁၅ နိုိစာ်များာိ ပ်ထုများဆိုံ�ု
�ကြောလို�ကြောများ�ွ��တ်ယူ်။ 

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ အုသ�် ၁၅ နိုိစာ်များာိလိုာ�။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်၊ ဆိုုုကြောတာ ်အု� ု�ွန့််များများာိ သာ�သများး� ၁၀ ကြောယူာ�် ရာိုတယူ်၊ �ါကြောပ်များ�်
�ကြောလို�ကြောတရွာ�� အုကြော�� များတးဘဲး�။ အုကြော� င်းါ�ကြောယူာ�်ရာိတုယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ ဟုတု်လိုာ�။

ဂ��်စာတင်း်�။ ဟုတု်တယူ်။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ �ါဆိုုု အုစာ်များ အုသ�် ၁၅ နိုိစာ်ပ်� ရာိုကြောသ�တ�အ်ုရာာယူ်များာိ �ကြောလို�ကြောများ�ွ��တ်ာကြောပ်ါ။် အု�
�ါဘဲယူ်လိုုုဖြ�စာ်��တ်ာလို�ဆိုုုတာ ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�လိုု်ုရာများလိုာ�။ �းလိုုုင်းယူ်င်းယူ်ရာာယူ်ရာာယူ်န့်�် �ကြောလို�
ကြောများ�ွ��ရ်ာတ�အ်ုကြော��ာင်း်�ကြောလို။ 

ဂ��်စာတင်း်�။ �ွန့််များ� အုုများ်ကြောတဖွြပ်ည်််��ပ််ကြောန့်ပြီးပ်း� လိုးကြောတအွုများ�ာ�ကြို�း�န့်�် ပြွပ်တွ်သပု််ကြောန့်တ� ်
ကြောန့်ရာာများာိ ကြို�း�ဖြပ်င်း်�လိုာတာ။ �ွန့််များတုု်ရာာာထု�� လိုးင်းယူ်ကြောတ�ွ... ကြောဆို�ကြောတသွံ�ု��တယူ်။ 
ကြောဆို�ကြောဖြ�ာ�်ကြောတသွံ�ုတယူ်၊ များးရာာအု် သံ�ုတယူ်ကြောလို ... သလုိုာ�။

ကြောများ�ဖြများန့််�သး။ (န့််�လိုည််ကြောအုာင်း်ဖြပ်န့််ကြောများ�ကြောန့်) သးတုု်� ဘဲာသံ�ုတာ....။

ဂ��်စာတင်း်�။ များးရာာအု်... များး�ယူစာ်ကြောဆို�ကြောတွပ်�။ အု��းကြောတာ ်င်းယူ်င်းယူ်တနု့််�� များနု့််��ကြောလို�တစာ်
ကြောယူာ�်အုကြောန့်န့်�်  ကြော��ာင်း်�များတ�်��ရ်ာဘဲး�၊ များဘုဲကြောတ�ွလိုည််� ကြော��ာင်း်�ထုာ��ုု် ပ်ုု�်ဆိုံများရာို
ဘဲး�။ အု��းကြောတာ ် �ုုယူ်တုုင်း်� အုရာာယူ်င်းယူ်င်းယူ်ကြောလို�န့်�် သများး�ရာည််�စာာ��စုာစကြောတ ွ စာပြီးပ်း� 
ဖြ�စာ်လိုာတယူ်။ 

[ကြော�ာ�်နိုတု်���်ပြီးပ်း�ပ်ါပြီးပ်း]

တော်ဖြ�ရှွင််း�နို�ုင််း��ု��တုော်�်င််း�

�တော်လု�တော်��ွ� ု
ဦး�စ််�တော်ပ်�

��်တော်�ိ််��် ��ယ်ု်ဝန်် 
တော်�်င််းဖြချိင််း�

ချိိစ််မုဲ့တော်ရွ�ရွ်မဲ့ိ်�ဖြပ််�

ပ်�်ဝန််��ိင််း မဲ့တော်�်င််း� 
လုငူ်းယ််မဲ့ိ်�ကြာ�်� မူဲ့�ယ်စ််
တော်��ဝး� အလုွ့�ံ�ုစ််�မုဲ့

င်းယ််စ်ဉ််�ည်�်� ချိိစ််မုဲ့
တော်ရွ�ရွ်မဲ့ိ်� 
ပ်ည််မဲ့��်
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၂.၃

“ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�” အုပ်ုုင်း်�တငွ်း် ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု များည််သု်ုကြောရာာ���ယူ်ကြော�ာ်ထုတု်ထုာ�ကြော��ာင်း်� ဖြပ်သရာန့်် 

သ�်ကြောသအုကြောထုာ�်အုထုာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အု�ုု�အု�ာ�များ�ာ� ထုည်််သငွ်း်�၍ ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် “ကြောဆို�ွကြောနို�ွ

���်” အုပ်ုုင်း်�တငွ်း် ကြောတွ�ရာို���်များ�ာ�၏ ဆိုုုလိုုုရာင်း်�အုဓိပု်ပာယူ ်သု်ုများဟုုတ် သကုြောတသးများ�ာ�၏ ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� 

အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုုဖြ�င်း်� တုု်ပ်ါ�င်း်သည််။ “ကြောဆို�ွကြောနို�ွ���်” အုပ်ုုင်း်�တငွ်း် အုကြောစာာပ်ုငု်း်�စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ�များ ိ

ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ု ု နိုုုင်း်�ယူဉိ်း်ဖြပ်ပြီးပ်း� ကြောန့််�်ထုပ််သကုြောတသန့်များ�ာ�အုတွ�် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ� ကြော�ာ်ထုတု်

�ာ ထုုုကြောတ�ွရာို���်များ�ာ� အုကြောရာ�ကြို�း�ရာသည်််အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်��ုလုိုည််� ကြော�ာ်ဖြပ်ထုာ�ပ်ါသည််။

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၃.၁

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း အဝေမြ�မူး်း
�နု််း�ငှ််
အမူး ုု း
အစ််း

၁ သင်း်၏ တုငု်း်�ရာင်း်� သာ� 
များ� ုု�နိုယ်ွူစာ�ုုု ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ။ __________________________________

န််မဲ့ဖြပ်

၂ သင်း်၏ အုမုျား်ကြောထုာင်း် 
ကြောရာ� အုကြောဖြ�အုကြောန့်�ု ု
ကြော�ာ်ဖြပ်ကြောပ်�ပ်ါ။

လိုးလိုွတ် အုတးကြောန့်

လို�်ထုပ််

ပြီးပ်း� များဆုိုုု��ုု/များ

�ာွရာငိ်း်�

ပြီးပ်း� ��ွကြောန့်

○ ○ ○ ○ ○ ○

န််မဲ့ဖြပ်

၃ သင်း်သည်် လိုငု်း်စာတု်
�ကုြောသသ လို�ခဏီာ 
��ွဖြပ်ာ�သး LGBTQIA+ 
တစာ်ဦး� အုဖြ�စာ် �ံယူးပ်ါ
သလိုာ�။

�ံယူး

ပ်ါသည်် များ�ံယူးပ်ါ

များကြောဖြ�ဆိုုလုိုုု

ပ်ါ

○ ○ ○

န််မဲ့ဖြပ်

၄ လိုပု််င်းန့််��ွင်း်တငွ်း် သင်း်
၏ ရာာထုး�များာိ များည််သည််် 
အုဆိုင်း်် အုကြောန့်အုထုာ�
တငွ်း် ရာိသုန့်ည််�။

အုလိုပု််သင်း် 

အုဆိုင်း််

အုင်းယူ်

တန့််� 

အုဆိုင်း််

အုလိုယူ် 

အုလိုတ်စားများံ

အုပု််��ုပ််သး

အုကြို�း�တန့််� 

စားများံအုပု််��ုပ််သး

လိုပု််င်းန့််� 

ဦး�ကြောဆိုာင်း်

သး

○ ○ ○ ○ ○

အစ်ဉ််ဖြပ်

၅ စာတု်ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 
��န့််�များာကြောရာ� 
�န့််ကြောဆိုာင်း်များမုျား�ာ� ရာရာို
�း�ပ်ါသလိုာ�။

ရာ�း�သည်် များရာ�း�ပ်ါ များကြောဖြ�ဆိုုလုိုုုပ်ါ

○ ○ ○

န််မဲ့ဖြပ်

၆ ပ်�များ်�များှအုာ�ဖြ�င်း်် 
တစာ်ကြောန့််လိုှင်း် သင်း်၏ 
အုပု််��နု့််များည််များှ ရာို
သန့်ည််�။

_________________________________
ဖြချိ်�န််�ချိိ�်
ဖြပ်
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စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း အဝေမြ�မူး်း
�နု််း�ငှ််
အမူး ုု း
အစ််း

၇ သင်း်၏ ရှုပု််ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 
အုသငွ်း်အုဖြပ်င်း်နိုငိ်း်် 
ပ်တ်သ�်၍ ယူံ�ု�ည််
များ ုရာိုပ်ါသလိုာ�။

ရာိုပ်ါသည်် များရာိပု်ါ တစာ်�ါတစာ်ရာံ

○ ○ ○

န််မဲ့ဖြပ်

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၃.၂

၁။ နှစ်ေုလုံးသည် မေားနားေျက်မပကိန်း

ရှင် အြျ ိုးအစားြျား မဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ပျြ်းြျှကိန်း (ဝင်ခငွ)။ ခဒါ်လာ 

၅၉,၅၀၀ 

 ပျြ်းြျှကိန်း (ပညာသင်နှစ်စုစုခပါင်း 

ကာလ)။၁၀.၈ 

 ကိန်းစဉ်တန်း (ဝင်ခငွ)။ ခဒါ်လာ 

၃၀,၀၀၀ - ၈၀,၀၀၀ 

 ကိန်းစဉ်တန်း (ပညာသင်နှစ်စုစု 

ခပါင်း)။ ၆-၁၄ 

၃။ Pearson’s r တန်ဖိုး = ၀.၉၆

၄။ ပညာသင်နှစ်စုစုခပါင်းကာလနှင့်  

ပျ ြ်း ြျှ နှ စ် စ ဉ် ဝ င် ခငွ ကကား တွ င်  

ေိုင်ြာပပီး အခပါင်းလက္ခဏာ ခောင်ခသာ အမပန်အလှန် ေက်နွှယ်ြှုရှိပါသည်၊ r တန်ဖိုး ြှာ 

၁ နှင့် နီးပပီး အခပါင်းလက္ခဏာမဖစ်ပါသည် (အနုတ်လက္ခဏာြရှိပါ)။ ေိုလိုသည်ြှာ ခမဖေို

သူြျားသည် ပညာပိုတတ်ခလ (အနည်းေုံး ပညာသင်နှစ်ကာလ ပိုြျားခလ) ဝင်ခငွပိုရရှိကက

ခလ မဖစ်ပါသည်။ 

ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၃.၃

၁။ ကခလးသူငယ်အေွင့်အခရးြျား သို့ြဟုတ် ကခလးသူငယ်ကာကွယ်ခစာင့်ခရှာက်ခရး

ေုိင်ရာ သင်တန်းြျား တက်ဖူးခသာ ခမဖေုိသူအခရအတွက်ကုိ တွက်ေျက်ပါ။ တက်ဖူးသည် = 

၆ (၆၀%)၊ ြတက်ဖူးပါ = ၄ (၄၀%) 

ပျမ်းမ ဝင်ေငွ

ေဒါ်လာ

ပညာသင်စှ်

စစုေုပါင်းကာလ

၃၀,၀၀၀

45,000
80,000

60,000

70,000
70,000

55,000

55,000
80,000

50,000

59,500

30,000

80,000

10.8

6

14
0.961896

6

9
14

12

13
13

9

10
13

9

ပျမ်းမကနိ်း

အနည်းဆံးု

အများဆံးု
 r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A B C D
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၂။ သခဘာတူခကကာင်း သို့ြဟုတ် သခဘာြတူခကကာင်း ခဖာ်မပထားသည့် Likert စခကး 

ကြီးကိြ်နှုန်းြျား ခရတွက်ပါ။ 

စ်ဉ်် %

၁ – လိုံ�ု�သကြောဘဲာတးသည်် ၂ ၂၀%

၂ – သကြောဘဲာတးသည်် ၄ ၄၀%

၃ – သကြောဘဲာတးသည််လိုည််� များဟုတု် 

သကြောဘဲာများတးသည််လိုည််�များဟုတု်  

(��ာ�ကြောန့်)

၁ ၁၀%

၄ – သကြောဘဲာများတးပ်ါ ၂ ၂၀%

5 – လိုံ�ု�သကြောဘဲာများတးပ်ါ ၁ ၁၀%

၃။ သင်တန်းတက်ဖူးသူြျားနှင့် ရိုက်နှက်မပစ်ဒဏ်ခပးမေင်းကို စည်းကြ်းထိန်းသိြ်းသည့်နည်း

လြ်းတစ်ေုအမဖစ် အသုံးမပုသင့်သည်ဟု ၎င်းတို့သခဘာတူ/ြတူတို့ကကား ေက်နွှယ်ြှုကို 

မပသရန် နှိုင်းယှဉ်ေျက်ဇယားတစ်ေု ခရးေွဲပါ။ နှိုင်းယှဉ်ေျက်ဇယားရလဒ်အရ သင်တန်း

တက်ခရာက်ဖူးခသာေရာ၊ေရာြအေျ ို ့သည် ရိုက်နှက်မပစ်ဒဏ်ခပးမေင်းကို စည်းကြ်း

ထိန်းသိြ်းသည့် နည်းလြ်းတစ်ေုအမဖစ် အသုံးမပုသင့်သည်ဟု သခဘာတူကကပါသည်။ 

သင််တွန််းတွ�်ဝေ�်�်မြခုင််းနှငှ််် စ််သင််ဝေ�း်င််းမူး်းတွငွ်် ရုုု�်နှ�ှ်
မြပိုစ််ဒီဏ််ဝေပိုးမြခုင််း�ု ုစ်ည််း�မူ်းထုနု််းသမုူ်းဝေ�း န်ည််းလိမူ်းအမြ�စ်် 

အသံးုမြပိုု�န်် သဝေဘာ်တွသူည််် သုု�မူဟူုတွ် သဝေဘာ်မူတွသူည််် 
အဝေမြခုအဝေန်တွုု���်း ဆွဲ�်နှယှ််မူ�ုုု မြပိုသသည််် နှုုင််းယ်ဉှ််ခုး�်ဇိုယ််း

သင််တွန််း 
တွ�်ထု်း

ဝေသ်
သင််တွန််း မူတွ�်

ထု်းဝေသ်

စာဉ်း် % စာဉ်း် %

၁ – လိုံ�ု�သကြောဘဲာများတးပ်ါ ၁ ၁၀% ၁ ၁၀%

၂ – သကြောဘဲာများတးပ်ါ ၂ ၂၀% ၂ ၂၀%

၃ – သကြောဘဲာတးသည််လိုည််� 
များဟုုတ် သကြောဘဲာများတးသည်် 
လိုည််� များဟုတု်

၁ ၁၀% ၀ ၀%

၄ – သကြောဘဲာတးပ်ါသည်် ၁ ၁၀% ၁ ၁၀%

၅ – လိုံ�ု�သကြောဘဲာတးပ်ါသည်် ၁ ၁၀% ၀ ၀%
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ဝေလိ�်းင်််ခုန််း ၁၄.၁

ကြောအုာ�်ပ်ါတု်ုများိာ ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ/အုဆိုုဖုြပ်ုထုာ�ကြောသာ အုကြောဖြ�များ�ာ�ဖြ�စာ်ပ်ါသည််။ အုဖြ�ာ�အုကြောဖြ�များ�ာ�လိုည််�

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ� ရာိပု်ါသည််။

သင်း််အုကြောန့်ဖြ�င်း်် အုနိုိစာ်��ုပ််စာာတများ်�တစာ်ကြောစာာင်း် (စာာများ��်နိုိ်  ၂ များ��်နိုိ် �န့်််) ကြောရာ�သာ�၍ အုဓိ�ုကြောတ�ွရာို���်

များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ��ု ု �ရာင်း်လိုး�အု�ငွ်း််အုကြောရာ�အု�ွ��၊ စာတု်��န့််�များာကြောရာ�နိုငိ်း်် ဖြပ်ည််သး���န့််�များာကြောရာ�

ဆိုုုင်း်ရာာအု�ွ��အုစာည််�များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြော�သဆိုုုင်း်ရာာ အုာဏီာပ်ုုင်း်များ�ာ� စာသည််် စာတု်�င်း်စာာ�ကြောသာ အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ�

နိုိင်း်် များှကြော�နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ စာတု်ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ��န့််�များာကြောရာ� �န့််ကြောဆိုာင်း်များ ုကြောပ်�ကြောသာ အု��ွ�များ�ာ�နိုိင်း်် ကြောတ�ွဆိုံုပ်�ွများ�ာ�

ဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် ကြောတာင်း်�ဆိုု�ုာ ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�၊ အုထုး�သဖြ�င်း်် ၎င်း်�တု်ုအုတွ�် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ��ု ု များှကြော�

တင်း်ဖြပ်နိုုုင်း်ပ်ါသည််။

သတင်း်�ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါတု ု သု်ုများဟုုတ် ကြောဆို�ွကြောနို�ွ���်တစာ်ကြောစာာင်း်ကြောရာ�သာ�၍ သတင်း်�စာာ သု်ုများဟုုတ် ��်ဘဲ်

ဆိုုု�်သု်ု ကြောပ်�ပ်ု်ုဖြ�င်း်� သု်ုများဟုတု် လိုးများု�နွ့််ရာ�်များး�းယူာတငွ်း် များှကြော�နိုုငု်း်ပ်ါသည််။

ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�အုကြောပ််များးတည််၍ စာတု်��န့််�များာကြောရာ�ဆိုုငု်း်ရာာ စားများံ�နု့််�တစာ်�ု ကြောရာ�ဆိုွ�ဖြ�င်း်� သု်ုများဟုုတ် 

ကြောန့််�်ထုပ်် သကုြောတသန့်များ�ာ�လိုည််� ဖြပ်ုလိုပု််နိုုုင်း်ပ်ါသည််။ 
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တေဝါဟူာရာမာ�ာ�

ပိုည််�ပို်ဆွဲုငု််�်စ််အပုို်စ််တွမူ်း

မူး်း (Academic literature)

စာာအုပ်ု်များ�ာ�အုဖြ�စ်ာ သုုမ်ျားဟုတ်ု ပ်ည်ာရာင်ိ်းများ�ာ�အု��င််း���င််း� ဖြပ်န့််လိုည််သုံ�သပ််သည််် 

ဂ�ာန့်ယူ်များ�ာ�အုဖြ�စာ် ပ်ံနုိုိုပ််ထုတု်ကြော�ထုာ�ကြောသာ စာာအုပု််စာာတများ်�များ�ာ� 

စ်စု်စ််သံးုသပို်မြခုင််း (Analyze) အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်��ုုု န့််�လိုည််ကြောအုာင်း် အုကြောသ�စာတု်ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်�

အမူည််မူဝေ�််မြခုင််း (Anonymous) အုများည််များသဖုြ�င်း်� သု်ုများဟုတု် အုများည််များတပ််ဖြ�င်း်� 

အသံးုခုးသုဝေတွသန် (Applied 

research)

ရာလို�်များ�ာ��ု ု လို�်ကြောတ�ွ��ကြောသာန့်ည််�လိုများ်�ဖြ�င်း်် အုသံ�ု��လိုုုကြောသာ သကုြောတ 

သန့် 

ဝေလိလ်ိ်မူနု်ယ််ပိုယ်် (Area of 

study)
��ယူ်ဖြပ်န့်််ကြောသာပ်ည်ာရာပ််န့်ယူ်ပ်ယူ်

အဝေမြခုခုံသဝုေတွသန် (Basic 

research)
ပ်ုု၍သဖုြများင်း်ကြောစာရာန့်မ်ျားှသာ ဖြပ်ုလိုပု််ကြောသာသကုြောတသန့်

ဘာ�်လို�ု်မြခုင််း (Bias)
လိုးပ်ုဂဂုု လို် သု်ုများဟုုတ် အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်��ုုု အုဖြ�ာ�ထု�်ပ်ု၍ု လိုုုလိုာ�

ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် ထုုုပ်ဂုဂုု လို် သု်ုများဟုတု် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ုပ်ုုအု�ငွ်း််အုကြောရာ�ကြောပ်�ဖြ�င်း်�

စ််စ်စု််�င််း (Bibliography) စာာအုပု််များ�ာ�နိုငိ်း်် အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ�ပ်ါ�င်း်ကြောသာစာာရာင်း်�

အ�း ုု းတွ�်း�ုမုြ�စ််ဝေစ်မြခုင််း 

(Causation)

�နု့််�ရာငိ်း်များ�ာ���ာ� ကြော��ာင်း်��� ုု �ဆို�်နိုယှူ်ကြောန့်ကြောသာ ဆို�်စာပ််များ၊ု ဆိုုုလိုုုသည််

များာိ ပ်ထုများ�န်ု့်�ရာင်ိ်းများ ိအုကြောဖြပ်ာင််း�အုလို�ကြော��ာင်််း �တုယုူ�န်ု့်�ရာင်ိ်းတင်ွ်း အုကြောဖြပ်ာင််း� 

အုလို�ဖြ�စာ်ကြောစာဖြ�င်း်�၊ သု်ုကြောသာ် �တုယုူ�နု့််�ရာငိ်း်များ ိ အုကြောဖြပ်ာင်း်�အုလို�ကြော��ာင်း်် 

ပ်ထုများ�နု့််�ရာငိ်း်တွင်း် အုကြောဖြပ်ာင်း်�အုလို�များဖြ�စာ်ကြောစာပ်ါ

အပိုတုွ်ဝေမူးခုနွ််းမူး်း (Close-

ended questions)
ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�ရာိကုြောသာ အုကြောဖြ�များ�ာ��ု ု�န့်််သတ်ထုာ�ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ�

�နု််းင်္ဂဏ်န််းမူး်းသတွ်မူတှွ်မြခုင််း  

(အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုစ်စု်စ််သံးုသပို်

မူတုွငွ််) (Code (in quantitative 

analysis))

စာ�ာ�လုံို�ပုံ်စံာဖြ�င်််း အု���်အုလို�်များ�ာ��ုု �န်ု့်�ဂဏီန့််�များ�ာ� အုဖြ�စ်ာ ကြောဖြပ်ာင််း�လို� 

သတ်များတိ်ဖြ�င်း်� (ဥပ်များာ - အုများ� ုု �သာ� = ၁ နိုငိ်း်် အုများ� ုု �သများး� = ၂) 
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အမူး ုု းအစ််းခုွ�မြခုင််း (အ�ည်် 

အဝေသးွစ်ံမြပိုုစ်စု်စ််သံးုသပို်မူတုွငွ််)

(Coding (in qualitative 

analysis))

အု���်အုလို�်အုစာတု်အုပ်ုုင်း်�များ�ာ�အုတ�ွ် အုဓိ�ုအုညွှှန့််�စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ� 

သတ်များတိ်ဖြ�င်း်�

တွစ််ထုပို်တွည််း�းမူ ု

(Coincidence)

အုကြော��ာင်း်�များရာိဘုဲ�နိုိင်း်် နိုိစာ်�သုု်ုများဟုုတ် နိုစိာ်�ုထု�်ပ်ုကုြောသာအုရာာများ�ာ� တစာ်��နု့််

တည််�ပြီးပ်ုု င်း်တးဖြ�စာ်ကြောပ််ဖြ�င်း်�

�းစ််လိးစ််မြပိုည်််စ်ံမုြခုင််း (Concise) လိုုုရာင်း်�တုရုာငိ်း်�ဖြ�စာ်ဖြ�င်း်�

လိ့ုု ��ှ�်ထု်း�ှမုြခုင််း 

(Confidential)
လိုှုု ���ိ်���်အုဖြ�စာ်ထုာ�ဖြ�င်း်�

သဝေဘာ်တွညူ်ခီုး�် (Consent) �ငွ်း််ဖြပ်ု���်/သကြောဘဲာတးစာာ��ုပ််၊ တစာ်စာံတုစာ်ရာာဖြပ်ုလိုပု််ရာန့်် သကြောဘဲာတးဖြ�င်း်� 

အမြင်င််းပိုွ် း�ွယ်် (အဝေ��်င််းအ�်) 

(Controversial (topic))
သကြောဘဲာများတးည်းများမုျား�ာ�စာာွ ဖြ�စာ်ကြောစာဖြ�င်း်� 

အမြပိုန််အလိနှ််ဆွဲ�်နှှယ််မြခုင််း 

(Correlation)

�န်ု့်�ရာင်ိ်းများ�ာ� တစ်ာ�နုိုငိ်း်တ်စ်ာ�လုိုမ်ှျား�များုု�ကြောန့်ကြောသာ �န်ု့်�ရာင်ိ်းနိုစ်ိာ��ု�ာ� ဆို�်စာပ််မုျား 

သု်ုများဟုုတ် ဆို�်နိုယှူ်များ ု

ဝေ��န််အ��မြ�တွ်ခုး�် 

(Criticism)

အုကြော��ာင်း်�တစာ်စာံတုစာ်ရာာနိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ (ဆိုန့်််��င်း်ဘဲ�်ဖြ�စာ်ကြောသာ) 

သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင်း်များ�ာ� များှကြော�ဖြ�င်း်�

စ််းပိုွ�တွင််သဝုေတွသန် (Desk 

research)

ရာိုထုာ�ပြီးပ်း�သာ� သတင််း�အု���်အုလို�်များ�ာ��ုု တစ်ာကြောပ်ါင််း�တည််� စာစုာည််�ဖြ�င်း်�၊ 

အု��ဉ်း်���ုပ််ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် စာစုာစာ်သံု�သပ််ဖြ�င်း်� (ဆိုင်း််ပ်ာွ�သုကြောတသန့်ဟုလုိုည််� ကြော�်

ဆိုုုပ်ါသည််)

အသဝုေပိုးမြ�န်�်ဝေ�မြခုင််း 

(Disseminate)
များှကြော�ရာန့််၊ ပ်�ံ�နိုိံ်ကြောစာရာန့်် သု်ုများဟုုတ် ဖြ�န့်််ကြော�ရာန့်် 

�းင်််�တွ်နှငှ်််ည်မီြခုင််း (Ethical) ��င်း််�တ်အုရာ သင်း််ကြောတာ်ဖြ�င်း်�၊ န့်ည််�လိုများ်���ဖြ�င်း်�၊ များနိ့််�န့််ဖြ�င်း်�

�းင်််�တွ် (Ethics)
ကြောလို�ာ်�န့််ကြောသာ သု်ုများဟုုတ် များကြောလို�ာ်�န့််ကြောသာ အုဖြပ်ုအုများးအုဖြ�စာ် သတ်များတိ်

ထုာ�ကြောသာ အုယူးအုဆိုများ�ာ� 

သ�်ဝေသအဝေထု်�်အထု်း

(Evidence)

ယူံ�ု�ည််���်တစာ်�သုည်် များနိ့််�န့််ကြော��ာင်း်� သု်ုများဟုုတ် �� ုု �ကြော��ာင်း်� 

ည်းညွှွတ်ကြော��ာင်း်� ဖြပ်သနိုုုင်း်သည််် သတင်း်�အု���်အုလို�် သု်ုများဟုုတ် ဖြ�စာ်ရာပ််

များနိ့််များ�ာ�
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ဝေတွ�ွ�ှုခုး�်မူး်း (Findings) သင်း်၏သကုြောတသန့်များ ိ“ကြောတ�ွရာိုကြောသာ” အုကြော��ာင်း်�အုရာာများ�ာ�၊ ရာလို�်များ�ာ�

အဆွဲုု��မူ်း (Hypothesis) သ�်ကြောသများဖြပ်ရာကြောသ�ကြောသာ သးအုုုရားတစာ်�နုိုိင်း််ပ်တ်သ�်၍ ထုင်း်ဖြများင်း်ယူးဆို���် 

အသအုမြမူင််�ှမုြခုင််း (Informed) အုသပု်ည်ာနိုငိ်း်် န့််�လိုည််သဖုြများင်း်များရုာိုဖြ�င်း်� 

အသဝုေပိုးသဝေဘာ်တွညူ်ခီုး�်

(Informed consent)

သင်း်သကြောဘဲာတးလို�်�ံများည်််အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ အုဖြပ်ည်််အု�

န့််�လိုည််သဖုြများင်း်ပြီးပ်း�များ ိထုုုအုရာာ�ု ုသကြောဘဲာတးည်းဖြ�င်း်� 

အဓိပုိုာ်ယ််�ငွ်််ဆွဲုုမြခုင််း (Interpret)
အုကြော��ာင်း်�အုရာာတစာ်�၏ုဆိုုုလိုုုရာင်း်�အုဓိပု်ပာယူ်�ု ု သင်း်�ုုယူ်ပ်ုုင်း် န့််�လိုည််

သဖုြများင်း်သည်််အုတုုင်း်� ရာငိ်း်�ဖြပ်ဖြ�င်း်� 

ဝေလိလ်ိ်ဝေ�််ထုတုွ်မြခုင််း

(Investigate)
သ�်ကြောသအုကြောထုာ�်အုထုာ�နိုငိ်း်် ဖြ�စာ်ရာပ််များနိ့််များ�ာ� ရာာိကြော�ဖွြ�င်း်�၊ ကြောလိုလ်ိုာဖြ�င်း်� 

စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်း (Literature)
စာာအုပု််များ�ာ�နိုငိ်း်် ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�များ�ာ�၊ ရှုပု််သံ၊ ဓိာတ်ပ်ံမုျားတိ်တများ်�များ�ာ� စာသည််တု်ု

အုပ်ါအု�င််း ဘဲာသာရာပ််တစ်ာ�ုနိုငိ်း်သ်�်ဆိုုုင််းကြောသာ သတင််း�အု���်အုလို�်များ�ာ� 

စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်းမြပိုန််လိည််

သံးုသပို်မြခုင််း (Literature 

review)

ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�သည််် ပ်ည်ာရာပ််န့်ယူ်ပ်ယူ်နိုငိ်း်် သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း်် 

ဆို�်စာပ််ကြောသာ စာာအုုပ််စာာတများ်�များ�ာ� �တ်ရှုဖုြ�င်း်�၊ အု��ဉ်း်���ုပ််ဖြ�င်း်�နိုငိ်း်် စာစုာစာ်

သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်�တုု်ပ်ါ�င်း်ကြောသာ လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း် 

န်ည််းစ်န်စ်် (Methodology)
အု���်အုလို�်များ�ာ�ကြော�ာ�်ယူးစာုကြောဆိုာင်း်�ရာာတငွ်း် အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ ��ဉ်း်��ပ််

န့်ည််�များ�ာ� 

န်ည််းလိမူ်းမူး်း (Methods)
အု���်အုလို�်များ�ာ� ကြော�ာ�်ယူးစာုကြောဆိုာင်း်�ရာန့််အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ န့်ည််�တန့််ဆိုာ 

ပ်လိုာများ�ာ�၊ ဥပ်များာ - ဦး�တည််အုပု််စာ�ု�ွ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွများမုျား�ာ� 

ဓိမူမဓိဋု္ဌာ်န််�းမြခုင််း (Objective)
“�ုယုူ်ပ်ုုင်း်ယူံ�ု�ည််���် သု်ုများဟုုတ် �ံစာာ����်များ�ာ�လိုမှျား်�များုု�ဖြ�င်း်� များရာိဘုဲ� အုများနိ့််

တ�ယူ်ဖြ�စာ်ရာပ််များ�ာ�ကြောပ််တငွ်း်သာ အုကြောဖြ��ံဖြ�င်း်�” (�နု့််�ဘဲရာစာ်��် အုဘဲဓုိာန့််) 

အ�ငွ်််ဝေမူးခုနွ််းမူး်း (Open-

ended questions)

ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�� ၎င််း�တုု�်ုုယ်ူပ်ုုင််းစာ�ာ�လုံို�အုသုံ�အုနိုန်ု့်�များ�ာ�ဖြ�င်််း လိုတ်ွလိုပ််စာာွ 

ကြောဖြ�ဆိုုနုိုုုင်း်ကြောသာ ကြောများ��နွ့််�များ�ာ� 

ပိုံစု်ံ (အခုး�်အလိ�်စ်စု်စ််မူ)ု 

Pattern (in data analysis)

အု���်အုလို�်များ�ာ� အု�န့််�န့််ထုပ််၍/သု်ုများဟုတု် ကြို�ုု တင်း်များနိ့််�ဆိုနိုုငု်း်ကြောသာ 

န့်ည််�လိုမ်ျား�များ�ာ�ဖြ�င်််း အုကြို�မ်ုျားကြို�မ်ုျား ထု�်ွကြောပ််လိုာဖြ�င််း�ကြော��ာင်််း ဖြများင််းသာထုင််းရာာိ� 

လိုာကြောသာ အု���်အုလို�်များ�ာ��ွ��စာည််�တည််ကြောဆိုာ�်ပ်ံ ုသု်ုများဟုုတ် စာ�ု�ွ�ပ်ံု
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ဝေ��ှဝေမြပိုးဝေလိလ်ိ်မူ ု(Pilot study)

အုဓို�ကြောလို်လိုာများုများဖြပ်ုလုိုပ််များး သင်း်ကြောရာာ���ယူ်ထုာ�ကြောသာ န့်ည််�လိုများ်�သည်် 

ကြောဖြ�ဆိုုုသးများ�ာ�အုတွ�် လိုွယူ်�းများုရာို၊များရုိာစာများ်�သပ််စာစာ်ကြောဆို�ရာန့်် အုသံု�ဖြပ်ု

ကြောသာ အုကြောသ�စာာ�လို�်ကြောတ�ွ�ငွ်း်�ဆိုင်း်�ကြောလိုလ်ိုာများ ု

ခုုုးယ်�ူးူခုးမြခုင််း (Plagiarism)
တစာ်စာံတုစာ်ဦး�၏ စာ�ာ�လိုံ�ုများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် စာတု်�း�အုကြံ�ံဉာာဏီ် အုယူးအုဆို

များ�ာ��ု ုကြောလို�စာာ�သများဖုြ�င်း်် ကြော�ာ်ဖြပ်ဖြ�င်း်�များရာိဘုဲ� အုသံ�ုဖြပ်ုဖြ�င်း်� 

လိဦူးးဝေ� (Population)
သင်း်ကြောလိုလ်ိုာလိုုုသည်််သးများ�ာ� (ဥပ်များာ - ကြော���လို�်ရာ�ုငု်း်ကြော�သရာိ ု များးလိုတန့််�

ကြော��ာင်း်� ဆိုရာာ၊ဆိုရာာများများ�ာ�) 

မူ�ူင််းအခုး�်အလိ�် (Primary 

data)

သကုြောတသးဖြ�စာ်သး သင်း်�ုုယူ်တုုင်း်တုု�်ရှုု�ု်ကြော�ာ�်ယူးထုာ�ကြောသာ များးရာင်း်� 

အု���်အုလို�်အုသစာ်

မူ�ူင််းသဝုေတွသန် (Primary 

research)

သကုြောတသး�ုုယူ်တုုင်း် များးရာင်း်�အု���်အုလို�်အုသစာ်များ�ာ� တုု�်ရှုု�ု် ကြော�ာ�် 

ယူးသည််် သကုြောတသန့်

အ�ည််အဝေသးွစ်ံမြပိုုန်ည််းစ်န်စ်် 

(Qualitative methodology)

အုကြောဖြ�အုကြောန့်၊ အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�စုာစများ�ာ� သု်ုများဟုုတ် စာတု်�း� အုကြံ�ံဉာာဏီ် 

များ�ာ�၏ “အုရာည််အုကြောသ�ွ” (၎င်း်�တုု်သည်် များည််သည်််အုရာာများ�ာ�ဖြ�စာ်ပြီးပ်း� များည်် 

သည််�ု ုဆိုုုလိုုုသန့်ည််�) သရုာိုလိုုုသည်််အု�ါ အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််�

အဝေ�အတွ�ွ်စ်ံမြပိုုန်ည််းစ်န်စ်် 

(Quantitative methodology)

တစာ်စာံတုစာ်�၏ု “အုကြောရာအုတ�ွ်” (ဘဲယူ်ကြောလိုာ�် သု်ုများဟုုတ် ဘဲယူ်များှ) သရုာို

လိုုုသည်််အု�ါ အုသံ�ုဖြပ်ုကြောသာ ��ဉ်း်��ပ််န့်ည််�

အဆွဲင်််သတွ်မူတှွ်မြခုင််း (Ranked) အုကြောရာ�ပ်ါများ ုသု်ုများဟုုတ် အုရာာယူ်အုစာာ� အုလိုုု�် စာာရာင်း်�သငွ်း်�ဖြ�င်း်�

အခုး�်အလိ�်�နု််��မူ်း (Raw 

data)

များည််သည်််ပ်ံစုာံနိုိင်း််များှ များတည််�ဖြ�တ်ထုာ�ကြောသာ အု���်အုလို�် (ဥပ်များာ -  

ကြောများ�ဖြများန့််�များ ုသု်ုများဟုတု် စာစာ်တများ်�ကြောများ��နွ့််�လိုှာ အုကြောဖြ�များ�ာ�) 

အကြံ�ံမြပိုုမြခုင််း (Recommend) အုကြော��ာင််း�တစ်ာစုံာတစ်ာရာာ ဖြပ်ုလိုပ်ု်ရာန့်် အုဆိုုုဖြပ်ုဖြ�င််း� သုုမ်ျားဟုတ်ု တုု�်တန်ွ့်�ဖြ�င််း�

�းမူ်း�ုးုစ််�င််း (Reference 

list)
စာာကြောရာ�သးအုသံ�ုဖြပ်ုထုာ�သည််် အုကြောထုာ�်အုထုာ�အုရာင်း်�အုဖြများစာ်များ�ာ� စာာရာင်း်� 

�ည််ညွှနှ််းဝေမြပို်ဆွဲုမုြခုင််း/�ုးု�်း

မြခုင််း (Reference/cite)
အုရာင်း်�အုဖြများစာ်တစာ်��ုုု ကြော�ာ်ဖြပ်ရာန့်် သုု်များဟုတု် ရာည််ညွှနှ့််�ရာန့််

အဝေထု်�်အထု်းခုုငု််လိံမုြခုင််း 

(Reliable)
ယူံ�ု�ည််စာတု်��နိုုုင်း်ဖြ�င်း်�
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�ုုယ််စ််းမြပိုုန်မူနူ့် 

(Representative sample)

သကုြောတသန့်ဖြပ်ုရာန့်် ရာည််ရာာယူ်ထုာ�သည််် လိုးဦး�ကြောရာတစာ်ရာပ််လိုံ�ု၏ ပ်င်း်�ုု

လို�ခဏီာများ�ာ��ု ု�ုုယူ်စာာ�ဖြပ်ုကြောသာ (သုု်များဟုတု် ထုင်း်ဟုပ််ကြောသာ) န့်များးန့််

သဝုေတွသန်မြပိုဿန့် (Research 

problem)

သင်း်၏သကုြောတသန့်ကြောလိုလ်ိုာများဖုြပ်ုလိုပု််ရာန့်် လိုုုအုပ််ရာသည််် အုကြော��ာင်း်�ရာင်း်� 

သု်ုများဟုုတ် ထုုုသကုြောတသန့် အုကြော��ာင်း်�အုရာာ�ု ု အုကြောလို�ထုာ� အုာရှုံစုာုု�်

ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်ရာန့်် လိုုအုုပ််ကြောန့်ကြော��ာင်း်� ရာငိ်း်�လိုင်း်����်

သဝုေတွသန်ဝေမူးခုနွ််း (Research 

question)
သင်း်၏ကြောလိုလ်ိုာများမုျား ိအုကြောဖြ�ထုတု်ကြောပ်�များည််် ကြောများ��နွ့််�

သဝုေတွသန်အဝေ��်င််းအ�် 

(Research topic)
ပ်ည်ာရာပ််န့်ယူ်ပ်ယူ်ထု�များ ိအုကြောရာ�ကြို�း��စုာစရာပ််တစာ်�ု

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခု (Risk) အုနိုတရာာယ်ူရုိာကြောသာ သုုမ်ျားဟုတ်ု ဆိုုု�ရာာာ�ကြောသာအုရာာတစ်ာ��ု ုဖြ�စ်ာကြောပ််လိုာနိုုုင််းဖြ�င််း� 

န်မူနူ့် (Sample) အု���်အုလို�်ကြော�ာ�်ယူးများတုငွ်း် ပ်ါ�င်း်ကြောသာ လိုးအုုပ််စာ ု

န်မူနူ့်ဝေ�်�်ယ်မူြခုင််း 

(Sampling)
သင်း်၏သကုြောတသန့်တငွ်း်ပ်ါ�င်း်များည်််သးများ�ာ�ကြောရာာ���ယူ်ဖြ�င်း်� (သင်း်၏န့်များးန့််) 

ဆွဲင်််ပိုွ် းအခုး�်အလိ�် 

(Secondary data)

တစာ်စာံတုစာ်ဦး��ကြော�ာ�်ယူးထုာ�ပြီးပ်း�ဖြ�စာ်ကြောသာ အု���်အုလို�်များ�ာ� (ဥပ်များာ

အုာ�ဖြ�င်း်် သန့််�ကြော�ါင်း်စာာရာင်း်�အု���်အုလို�်) 

အ��ဆွဲတွ်ဝေသ် (အဝေ��်င််း 

အ�်) (Sensitive (topic))

လိုးအုများ�ာ��ု ု အုလိုယွူ်တ�းစာတု်ပ်��်ကြောစာကြောသာ သု်ုများဟုုတ် ကြော�ါသထု�ွ်ကြောစာ

နိုုုင်း်ကြောသာ

(သတွင််းအခုး�်အလိ�်) 

အ�င််းအမြမူစ်် (Source (of 

information))

သတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ�ကြောပ်�နိုုငု်း်သည််် လိုးပ်ုဂဂုု လို်၊ စာာအုပု််၊ များတိ်တများ်�၊ 

ကြောဆိုာင်း်�ပ်ါ�၊ အုစာရာိသုည်် 

ပိုငု်္ဂဂလိဓိဋု္ဌာ်န််�းမြခုင််း 

(Subjective)
တစ်ာဦး�တစ်ာ         ကြောယူာ�်၏သကြောဘဲာထုာ�အုဖြများင််း၊ ပု်ဂဂုု လ်ို       တေရ�ဆန််ပြုခွင့််�။    

ဘာ်သ်ဝေ�း၊ ယ်ဉ််ဝေ�းးမူအု� 

တွ်းမြမူစ််ထု်းဝေသ်အ�် 

(Taboo)

များသင်း််ကြောလို�ာ်ကြောသာ သု်ုများဟုုတ် ရာ�ိ်�ယွူ်ရာာ �စုာစအုဖြ�စာ် လိုး�အု��ွ�အုစာည််�� 

သတ်များတိ်ထုာ�ကြောသာကြော��ာင်း်် များကြောဖြပ်ာအုပ်် ကြောရာာိင်း်��ဉ်း်ရာသည်််အုရာာ 

သအီုု� ီ(Theory)
အုကြော��ာင်း်�တစာ်စာံတုစာ်ရာာနိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ ရာငိ်း်�လိုင်း်�တင်း်ဖြပ်နိုုငု်း်ရာန့်် 

သ�်ဆိုုုင်း်ရာာ အုကြောတ�ွအုကြော�်အုယူးအုဆိုများ�ာ��ုု ဆို�်စာပ််စာစုာည််�ထုာ�များ ု
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�းူယ်ဝူေ�းသ်းမြခုင််း 

(Transcribing)

အုသံ�များ်�ယူးများမုျား�ာ��ု ု န့််�ကြောထုာင်း်၍ ��ာ�သည်််အုတုုင်း်� တစာ်သကြော�များတမုျား်� 

အုတုအု�� ကြောရာ���ဖြ�င်း်�။

�းုု းဝေ��်င််းဆွဲဝီေလိး််မြခုင််း 

(Valid)
သ�်ကြောသအုကြောထုာ�်အုထုာ�ကြောပ်် အုကြောဖြ��ံ၍ အု��ံု��င်း်လို�်�ံနိုုငု်း်ဖြ�င်း်� 

�နု််း�ငှ်် (Variable)

တုုင်း်�တာ၍ သု်ုများဟုုတ် ကြောရာတ�ွ်၍ ရာနိုုုင်း်ကြောသာ �ကုြောသသလို�ခဏီာ၊ 

�နု့််�ဂဏီန့််�များ�ာ�၊ သုု်များဟုတု် အုကြောရာအုတ�ွ် ပ်များာဏီများ�ာ� (ဩစာကြောတ�လို�

စာာရာင်း်�အုင်း်�ဌာာန့်၊ ထုတု်ဖြပ်န့််သည်််ရာ�်စာွ�များပ်ါ) 
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ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွွ� ၁။ ဝေမူးခုန်ွ်းမူး်းတွည််ဝေဆွဲ်�်�်တွင်ွ် အသုံးမြပိုု�န််ဇိုယ််း

သဝုေတွသန်ဝေမူးခုနွ််း
မူည််သည််�ု ုသင််သ�ုှုလိုု

သန်ည််း။
ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်းအတွ�ွ် 

အဓိ�ုဝေမူးခုနွ််း
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ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွ  

ဝေမူးခုနွ််းမူး်း
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ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွ ၂။ တွစ််ဦးးခုးင််းဝေမူးမြမူန််းမြခုင််းနှငှ််် ဦးးတွည််အပုို်စ်�ု�ွ�ဝေဆွဲွးဝေနှးွ
မြခုင််းလိမူ်းညွှနှ်် (ပိုံစု်ံ)

• ခြးမြန်းြည့်သူြျား/ပံ့ပိုးကူညီခပးြည့်သူြျားကို ြိတ်ေက်ခပးပပီး ခနာက်ေံအခကကာင်းအရာ

နှင့်ပတ်သက်သည့် အေျက်အလက်ြျား ရှင်းမပပါ။

• ပါဝင်ခမဖေိုခပးသူြျားအား ခကျးဇူးတင်စကားခမပာေိုပါ။

• ခလ့လာြှုမပုလုပ်ရမေင်းရည်ရွယ်ေျက်ကိုရှင်းမပပါ။

• ခမဖေိုသူြျား၏ အေွင့်အခရးြျား အခကကာင်း ရှင်းမပခပးပပီး အသိခပးသခဘာတူညီေျက်ပုံစံ

ြျား ခပးအပ်ပါ။

ဝေဆွဲးွဝေနှးွ�န်် အဝေ��်င််းအ�်မူး်း အဓိ�ု ဝေမူးခုနွ််းမူး်း ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွဝေမူးခုနွ််းမူး်း



183နော�ာက််ဆက််တွဲ�ဲများ�း�

ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွွ� ၃။ အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခုမူး်း ဆွဲန််းစ်စ််အ��မြ�တ်ွမြခုင််းပုံိုစံ်

�။ သဝုေတွသီမူး်းအတွ�ွ် အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခုမူး်း

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 

မူဟူတုွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခု (န်ည််း၊ 

အလိယ််အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််

လိပုို်င်န််း

�၁ သင်း်သည်် သင်း်နိုငိ်း််များရာင်း်�နိုးိ�ကြောသာ 

ကြော�သတစာ်�တုငွ်း် အု���်အုလို�် 

ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

�၂ သင်း်သည်် ကြော�သတငွ်း်�တည််ပြီးင်းမုျား်များ ု

များရာိကုြောသာကြောန့်ရာာတငွ်း် အု���် 

အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ�။

�၃ နိုုုင်း်င်းံကြောရာ�အု��ဆိုတ်ကြောသာ 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း်် ပ်တ်သ�်၍ 

အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများည််

လိုာ�။

�၄ ယူဉ်း်ကြော���များအုုရာ �ငွ်း််များဖြပ်ုသည််် 

အုကြော��ာင်း်�အုရာာနိုငိ်း််ပ်တ်သ�်၍ 

အု���်အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများည််

လိုာ�။

�၅ တစာ်ကြောယူာ�်တည််� အု���် 

အုလို�် ကြော�ာ�်ယူးများည််လိုာ� 

သု်ုများဟုုတ် အု���်အုလို�် 

ကြော�ာ�်ယူးများည််် ကြော�သတငွ်း် 

တစာ်ကြောယူာ�်တည််� ကြောန့်ထုုငု်း်များည််

လိုာ�။

�၆ သင်း်�ရား�သာွ�ရာာတငွ်း် အုနိုတရာာယူ် 

ဖြ�စာ်နိုုုင်း်ကြောဖြ�များ�ာ� (လိုများ်�ပ်တု်ဆိုုု်များု

များ�ာ�၊ လိုများ်�ပ်န့််�ဆို�်သယွူ်ကြောရာ� 

အုကြောဖြ�အုကြောန့် များကြော�ာင်း်�ဖြ�င်း်�၊ 

��န့််�များာကြောရာ� ကြောစာာင်း််ကြောရာာိ�်များ၊ု 

လိုံခုြုံ�ံုကြောရာ�) ရာိကုြောန့်ပ်ါသလိုာ�။

�၇ သင်း်ရာင်း်ဆိုုငု်း်ကြောတ�ွကြံ�ံုရာနိုုုင်း်သည််် 

အုဖြ�ာ� အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ကြောဖြ�များ�ာ� 

ရာိုကြောန့်ပ်ါသလိုာ�။
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ခု။ ဝေမြ�ဆွဲုသုမူူး်းအတွ�ွ် အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုငု််ဝေမြခုမူး်း

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 

မူဟူတုွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခု (န်ည််း၊ 

အလိယ််အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််

လိပုို်င်န််း

�၁ သင်း်၏ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�သည်် 

�ကြောလို�သးင်းယူ်များ�ာ� (၁၈ နိုစိာ်

ကြောအုာ�်) သု်ုများဟုတု် အုသကုြောပ်� 

သကြောဘဲာတးည်း���် အုဖြပ်ည်််အု� 

များကြောပ်�နိုုုင်း်သးများ�ာ� ဖြ�စာ်ပ်ါသလိုာ�။

�၂ ၎င်း်�တု်ုပ်ါ�င်း်ရာန့်် သကြောဘဲာများတးများး 

သကုြောတသန့်အုကြော��ာင်း်� အုဖြပ်ည််် 

အုစာံ ုသင်း်ရာငိ်း်�ဖြပ်ကြောပ်�များည််လိုာ�။

�၃ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ� အုများည်် များကြော�ာ်ဖြပ်ဘဲ�

ထုာ�များည််လိုာ�။ 

�၄ သင်း်၏ အု���်အုလို�် ကြော�ာ�် 

ယူးများုတငွ်း် အု��များ်���်များ၊ု ရှုပု််ပ်ုုင်း်� 

သု်ုများဟုုတ် စာတု်ပ်ုုင်း်�ဆိုုုင်း်ရာာ 

ကြောရာာဂါများ�ာ�၊ များး�ယူစာ်ကြောဆို� 

သု်ုများဟုုတ် အုရာ�် သံ�ုစာ�ွများ၊ု ဖြပ်စာ်များု

ကြောဖြများာ�်ကြောသာ လိုပု််ရာပ််၊ သုု်များဟုတု် 

လိုငု်း်စာတု်တမုျား်�ညွှတွ်များတုုု် ��သ်ု်ု 

အု��ဆိုတ်ကြောသာ အုကြော��ာင်း်� 

အုရာာများ�ာ� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသလိုာ�။

�၅ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�် 

ယူးများုတငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�၏ တရာာ� 

များ�င်း် လိုပု််င်းန့််�များ�ာ�တငွ်း် ပ်ါ�င်း်ပ်တ် 

သ�်ကြောန့်များ ုအုကြော��ာင်း်� သတင်း်�

အု���်အုလို�် ပ်ါ�င်း်နိုုငု်း်ပ်ါ

သလိုာ�။



185နော�ာက််ဆက််တွဲ�ဲများ�း�

စ်ဉ်် ဝေမူးခုနွ််း
ဟူတုွ်သည််/ 

မူဟူတုွ်ပိုါ

အနှတ�်ယ််မြ�စ််နှုုင််ဝေမြခု (န်ည််း၊ 

အလိယ််အလိတွ်၊ မူး်း)

ဝေဆွဲ်င််��ွ်�မူည်််

လိပုို်င်န််း

�၆ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�် 

ယူးများုတငွ်း် ဆိုုု��ါ�ကြောသာ အုများတိ်ရာ

စာရာာများ�ာ�အုကြော��ာင်း်� ကြောဖြပ်ာဆိုု ု

ကြောဆိုွ�ကြောနို�ွဖြ�င်း်� သုု်များဟုတု် စာဉ်း်�စာာ�

ရာဖြ�င်း်�တုု် ပ်ါ�င်း်နိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

�၇ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�် 

ယူးများုတငွ်း် အုစာုု�ရာပ်ုငု်း်� သု်ုများဟုတု် 

အုဖြ�ာ� အု��ွ�အုစာည််�များ�ာ��ု ု

ကြော��န့််���်များ�ာ� ပ်ါ�င်း်နိုုငု်း်ပ်ါ

သလိုာ�။

�၈ သင်း်၏အု���်အုလို�် ကြော�ာ�် 

ယူးများကုြော��ာင်း်် ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ���ာ� 

ပ်ဋိပု်�ခဖြ�စာ်ပ်ာွ�ကြောစာနိုုုင်း်ပ်ါသလိုာ�။

�၉ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုလိုှ ုု ���ိ်

ထုာ�ရာိမုျားည််လိုာ�။

�၁၀ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုလိုံခုြုံ�ံုစာာွ 

သမုျား်�ဆိုည််�ထုာ�များည််လိုာ�။

�၁၁ ကြောဖြ�ဆိုုသုးများ�ာ�အုကြောန့်ဖြ�င်း်် သင်း်၏ 

သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�တွင်း် ပ်ါ�င်း်

ဖြ�င်း်� ကြော��ာင်း်် ၎င်း်�တု်ု၏ ကြောန့််စာဉ်း်

ဘဲ� သု်ုများဟုတု် လိုပု််င်းန့််��ွင်း် တငွ်း် 

အုဖြ�ာ� အုနိုတရာာယူ် ��ကြောရာာ�်နိုုငု်း်

ပ်ါသလိုာ�။
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ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွ ၄။ အသဝုေပိုးသဝေဘာ်တွညူ်ခီုး�်ပိုံစု်ံ

အသဝုေပိုးသဝေဘာ်တွညူ်ခီုး�်ပိုံစု်ံ

သကုြောတသန့်ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်။ 

သကုြောတသးအုများည််(များ�ာ�)။ 

ကြော��ာင်း်�/အု�ွ��အုစာည််�အုများည််။ 

အုး�ကြောများ�လို်လိုပု််စာာ။

�နု့််�န့်ံပ်ါတ်။ 

ကြောအုာ�်ပ်ါသတင်း်�အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ုကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ဂရှုတုစာုု�်�တ်ရှုပု်ါ၊ ထုုု်ကြောန့််�် ဤကြောလိုလ်ိုာများတုငွ်း် ပ်ါ�င်း်

ရာန့်် သကြောဘဲာတးပ်ါ� ကြောအုာ�်တငွ်း် လို�်များတိ်ကြောရာ�ထုုု�ပ်ါ။

ကြော���ဇိုး�ဖြပ်ု၍ ဟုတု်ပ်ါသည်် သု်ုများဟုတု် များဟုတု်ပ်ါ တစာ်��ုုုသာ အုများနိ့််ဖြ�စာ်ကြောပ်�ပ်ါ။

ဟူတုွ် 
ပိုါသည််

မူဟူတုွ် 
ပိုါ

၁ �ွနို်ပု််သည်် ဤသုကြောတသန့် စားများံ�နု့််�အုကြော��ာင်း်� သတင်း်�လိုာှ�ုု ဂရှုတုစာုု�်�တ်ရှုု
ပြီးပ်း�၍ သကုြောတသန့် ရာည််ရာာယူ်���်�ုုလိုည််� န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။

၂ �ွနို်ပု််၏ပ်ါ�င်း်များသုည်် ဆိုနိုဒအုကြောလို�ာ�်သာဖြ�စာ်၍ အုကြော��ာင်း်�ဖြပ်���်ကြောပ်�ရာန့််များလိုုဘုဲ�
ကြောဖြ�ဆိုုမုျား�ုုု အု��နု့််များကြောရာာ�ရာပ််တန့်််နိုုုင်း်�ငွ်း််ရာိုကြော��ာင်း်� န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။ 

၃ �ွနို်ပု််သည်် ကြောများ�ဖြများန့််�များ�ုုု များတိ်တများ်�တင်း်ထုာ�ရာန့်် (အုသံဖြ�င်း််သာ) �ငွ်း််ဖြပ်ုပ်ါသည််။

၄ ကြောတ�ွဆိုံုကြောများ�ဖြများန့််�ရာာတငွ်း် �ွနို်ပု််ကြောဖြ�ဆိုုကုြောသာအု���်များ�ာ��ု ုစားများံ�နု့််�ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�
ကြောရာ�သာ�ရာာတင်ွ်း အုသုံ�ဖြပ်ုများည််ဖြ�စ်ာကြော��ာင််း� န့််�လိုည််သရုိုာပ်ါသည််။

၅ သကုြောတသန့်အုစားရာင်း်�ံစာာတငွ်း် �ွနို်ပု််၏ကြောဖြပ်ာစာ�ာ�များ�ာ��ု ု�ုု��ာ�ကြော�ာ်ဖြပ်နိုုငု်း်သည််
�ုု န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။ 

၆ သကုြောတသန့်အုစားရာင််း�ံစာာ (ပုံ်နိုိုပ််ထုတ်ုကြော�၍ ��ယ်ူ��ယ်ူဖြပ်န့်််ဖြပ်န့််် ဖြ�န့်််ကြော�များည်််) တငွ်း် 
�ွနို်ပု််အုများည််�ု ုအုသံ�ုဖြပ်ုရာန့်် သကြောဘဲာတးပ်ါသည််။ 

၇ �ွနို်ပု််၏ အု���်အုလို�်များ�ာ��ု ု လိုံခုြုံ�ံုစာာွထုာ�ရာို၍ သကုြောတသးများ�ာ�သာ ထုုု
အု���်အုလို�်များ�ာ� �ု ုအုသံ�ုဖြပ်ု�ငွ်း််ရာိုကြော��ာင်း်� န့််�လိုည််သရုာိုပ်ါသည််။ 

၈ ဤသုကြောတသန့်တွင်း် ပ်ါ�င်း်ရာန့်် �ွနို်ုပ််သကြောဘဲာတးပ်ါသည််။

အုများည််။ 

လို�်များတိ်။

ရာ�်စာွ�။ 
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ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွ ၅။ အခုး�်အလိ�်ဝေ�်�်ယူ်�်တွငွ်် စ်စ််ဝေဆွဲး�န််
စ််�င််း

□	 စစ်တြ်းခြးေွန်းလွှာ၊ တစ်ဦးေျင်းခြးမြန်းြှုလြ်းညွှန် သို့ြဟုတ် ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ခေွးခနွး

မေင်းလြ်းညွှန်တို့ကို မပင်ေင်ထားပပီး မဖစ်ပါသည်။

□	 အေျက်အလက်ခကာက်ယူြည့်ကာလအတွက် အေျနိ်အလုံအခလာက် စီစဉ်သတ်ြှတ်ထား

ပပီး မဖစ်ပါသည်။

□	 ခရှ့ခမပးခလ့လာြှုတစ်ေုမပုလုပ်ထားပပီး မဖစ်သည် (အေန်း ၈။ ခရှ့ခမပးခလ့လာြှုမပုလုပ်မေင်း 

ကို ကကည့်ပါ)။

□	 ပုံနှိပ်ထုတ်ရန်၊ ြိတ္တးကူးရန်၊ ေရီးသွားလာရန် သို့ြဟုတ် အမေားကိစစြျားအတွက် ခငွခကကး

နှင့် အရင်းအမြစ်ြျား အလုံအခလာက် ရှိပါသည်။

□	 အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျား ေန်းစစ်အကဲမဖတ်ေျက် မပုလုပ်ပပီး မဖစ်ပါသည် (အေန်း ၁၁။ 

သုခတသနကျင့်ဝတ်ြျား နှင့် အန္တရာယ်မဖစ်နိုင်ခမေြျား ကို ကကည့်ပါ)။

□	 ကျွန်ုပ်၏အခကကာင်းနှင့်  ကျွန်ုပ်၏သုခတသစီြံကိန်း အခကကာင်း ယုံကကည်ြှုရှိရှိ ြိတ်ေက်

ရှင်းမပနိုင်ပါသည်။ 

□	 အေျက်အလက်ခကာက်ယူြည့်ခနရာခဒသြျား၏ ယဉ်ခကျးြှုေိုင်ရာ အခကကာင်းအရာြျား

ကို ရင်းနှီးကျွြ်းဝင်ြှုရှိပပီး ခဒသေံြျားနှင့် အေက်အသွယ်ရရှိထားပပီး မဖစ်ပါသည်။

□	 သုခတသနလူဦးခရသတ်ြှတ်ပပီးမဖစ်၍ နြူနာခရွးေျယ်ရန် အစီအစဉ်ေျြှတ်ထားပပီး မဖစ်

ပါသည်။

□	 တစ်ဦးေျင်းခြးမြန်းြှု သို့ြဟုတ် ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ခေွးခနွးြှု (အသုံးမပုလျှင်) အသံဖြ်းယူ

ထားရန်နှင့် ြှတ်စုခရးေျရန် မပင်ေင်ထားပပီး မဖစ်ပါသည်။ 

□	 ခတွ့ေုံခြးမြန်းြှု သို့ြဟုတ် ခေွးခနွးရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ြှု (အသုံးမပုလျှင်)  စွြ်းရည်ြျား

ကို ခလ့ကျင့်ထားပပီး မဖစ်ပါသည်။

□	 စစ်တြ်းခြးေွန်းလွှာြျား (အသုံးမပုလျှင်) ြိတ္တးအလုံအခလာက်ကူးယူထားပပီး မဖစ်ပါသည်။ 

□	 ခမဖေိုသူ သခဘာတူညီေျက်ပုံစံြျား (အေန်း ၁၁။ သုခတသနကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် အန္တရာယ်

မဖစ်နိုင်ခမေြျား ကို ကကည့်ပါ) မပင်ေင်ထားပပီး မဖစ်ပါသည်။ 

□	 မဖစ်နိုင်ခမေရှိခသာ အေက်အေဲ စိန်ခေါ်ြှုြျားနှင့် ၎င်းတို့ကို ရင်ေိုင်ခမဖရှင်းရန်နည်းလြ်းြျား

ကိုလည်း စဉ်းစားထားပပီး မဖစ်ပါသည်။
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ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွ ၆။ သဝုေတွသန်အစ်�ီင််ခုံစ်် န်မူနူ့်အ��မူ်းဝေ�််မြပိုခုး�်

၁။ န်ဒုီါန််း

[ကြောန့််�်�ံအုကြောဖြ�အုကြောန့်နိုငိ်း်် သကုြောတသန့်ဖြပ်ဿန့််ရာပ််အုကြော��ာင်း်� များတု်ဆို�်ရာငိ်း်�ဖြပ်ပ်ါ။ သကုြောတသန့်

ကြောများ��နွ့််�ဖြ�င်း်် အုဆိုံ�ုသတ်ပ်ါ]။

၂။ သအီုု�ပီိုုုင််းဆွဲုငု််ဝေန့်�်ခုံအဝေ��်င််း/စ််အပုို်စ််တွမူ်းမူး်းဝေလိလ်ိ်သံးုသပို်ခုး�် 

[ကြောလိုလ်ိုာများည်််အုကြော��ာင်း်�အုရာာ၏ ကြောန့််�်�ံအုဖြပ်ည်််အုစာံ�ုုု ကြော�ာ်ဖြပ်နိုုငု်း်ရာန့်် စာာအုုပ််စာာတများ်�များ�ာ�

ကြောလိုလ်ိုာ���်များ ိသင်း်ယူးရာရာိုကြောသာအုရာာများ�ာ��ု ုတစာ်ကြောပ်ါင်း်�တည််�စာစုာည််�အု��ဉ်း်���ုပ််ပ်ါ]။

၃။ သုဝေတွသန်န်ည််းစ်န်စ််

[ကြော�ါင်း်�စာဉ်း်��ွတစာ်�စုားကြောအုာ�်တငွ်း် သင်း်၏သကုြောတသန့်စားများံ�နု့််�ဖြပ်ုလိုပု််ရာာတငွ်း် ကြောဆိုာင်း်ရာာ�်��်

သည််် လိုပု််င်းန့််� အုဆိုင်း််များ�ာ��ု ုကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ]။

၃.၁။ သကုြောတသန့်န့်ည််�လိုများ်�

၃.၁.၁။ သကုြောတသန့်န့်ည််�လိုများ်�အုကြော�ာင်း်အုထုည််ကြော�ာ်ဖြ�င်း်�

၃.၂။ သကုြောတသန့် န့်များးန့််နိုိင်း်် န့်များးန့််ကြော�ာ�်ယူးဖြ�င်း်�

၃.၃။ သကုြောတသန့် လိုပု််င်းန့််�စာဉ်း်

၃.၄။ သကုြောတသန့်��င်း််�တ်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုနိုတရာာယူ်ဖြ�စာ်နိုုငု်း်ကြောဖြ�များ�ာ�သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်� 

၃.၅။ အု���်အုလို�်များ�ာ� စာစုာစာ်သံ�ုသပ််ဖြ�င်း်

၄။ သဝုေတွသန်ဝေတွွ��ှုခုး�်မူး်း/�လိဒီ်မူး်း

[အုဓိ�ုသကုြောတသန့်ဦး�တည််���်ကြော�ါင်း်�စာဉ်း် သု်ုများဟုုတ် အုကြော��ာင်း်�အုရာာအုလိုုု�် ကြောတ�ွရာို���်

များ�ာ� တင်း်ဖြပ်ပ်ါ]။
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၅။ သဝုေတွသန် ဝေဆွဲးွဝေနှးွခုး�်၊ သံးုသပို်ခုး�်နှငှ််် အကြံ�ံမြပိုုခုး�်မူး်း  

[သင််း၏ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ��ုု လို�်ရုိာစာာအုပ်ု်စာာတမ်ျား�များ�ာ�နိုင််ိ်းသးအုုုရားပ်ုုင််း�ဆိုုုင််းရာာ ကြောန့််�်�ံကြောလိုလ်ိုာများ ု

ကြောဘဲာင်း်အုတငွ်း်�များ ိ အုဓိပု်ပာယူ်�ငွ်း််ဆိုုု၍ ကြောဆို�ွကြောနို�ွတင်း်ဖြပ်ပ်ါ။ ကြောလိုလ်ိုာများ�ုန့်််သတ်���်များ�ာ��ုု

ထုည်််သငွ်း်�ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ။ အုဓိ�ု သံ�ုသပ််���်များ�ာ�နိုငိ်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�ဖြ�င်း်် အုဆိုံ�ုသတ်ပ်ါ] ။

၅.၁။ သကုြောတသန့်ကြောတ�ွရာို���်များ�ာ�ကြောဆို�ွကြောနို�ွ���်

၅.၁.၁။ ကြောလိုလ်ိုာများုအု��ဖြ�တ်���်/�န့်််သတ်���်များ�ာ�

၅.၂။ သကုြောတသန့်သံု�သပ််���်နိုငိ်း်် အုကြံ�ံဖြပ်ု���်များ�ာ�

�းမူ်း�ုးုစ််�င််း

[သင််း၏အုစားရာင််း�ံစာာတွင််း �ုု��ာ�ထုာ�သည်် ်အုရာင််း�အုဖြများစ်ာများ�ာ�အုာ�လုံို� စာာရာင််း��ုု ကြော�ာ်ဖြပ်ပ်ါ] ။

ဝေန့်�်ဆွဲ�်တွ�ွမူး်း

[ဤ�ဏ္ဍသည််စာတ်ုကြို�ုု �်ကြောရာာ�ပ်ုုင််း�ငွ်း်ရ်ာိုပြီးပ်း� ကြောများ�ဖြများန့််�များလုိုမ်ျား�ညွှန်ှ့်များ�ာ�၊ စာစ်ာတမ်ျား�ကြောများ��ွန့််�လိုာှများ�ာ�၊ 

အုနိုတရာာယ်ူဖြ�စ်ာနိုုုင််းကြောဖြ� ဆိုန့််�စာစ်ာအု��ဖြ�တ်���်များ�ာ�၊ အုစာရုိာသည််တုု ်ထုည််သ်င်ွ်း�နိုုုင််းပ်ါသည််] ။
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