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ဦးေအာင္သူၿငိမ္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ စကၤာပူမွ ျမန္မာဘေလာ့ဂါတဦးတို႔က 

ဘာသာျပန္ဆိုၾကၿပီး ဦးေအာင္သူၿငိမ္း တည္းျဖတ္သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆို၍ ထုတ္ေ၀ရန္ ျမန္မာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (The Burma 

Fund) ကို ေမတၱာေရွ႔ထား ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည့္အေပၚ စာေရးသူ မက္စ္ အက္ဒီဂါ (Max 

Ediger) ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

ထုတ္ေ၀သူ- The Burma Fund

မူရင္းစာေရးဆရာ- Max Ediger

ဘာသာျပန္- ဦးေအာင္သူၿငိမ္း၊

     ဦးေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္

       စကၤာပူမွ ျမန္မာဘေလာ့ဂါတဦး

ဒီဇိုင္း အျပင္အဆင္- ေက်ာ္၀င္း

(http://mrbalance.blogspot.com)

http://www.ncgub.net
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အမွာစကား 
ဤလက္စြဲသည္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း၊ လူမႈစည္း႐ံုးေရးသင္တန္းမ်ား အတြင္း 
အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤသင္တန္းမ်ားတြင္ စာေရးသူက သင္တန္းသားတဦး အေနျဖင့္ေရာ၊ သင္တန္းဆရာ အေနျဖင့္ပါ 
ေတြ႔ၾကံဳ ျဖတ္သန္းခဲ့ရဖူးပါသည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ဖိႏွိပ္ ပစ္ပယ္ခံထားရသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခု 
သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခထုမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည့္ လူမႈ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား 
အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ဤဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ လူအုပ္မ်ား၊ 
ေအာက္ေျခထုမ်ားအတြက္ တိုက္႐ုိက္ခ်သံုးရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေနရသူ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးက မိမိကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ လူထုမ်ား ကိုယ္တိုင္က 
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ျမင္ေနၾကသည့္ အျမင္ခံယူခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ သင့္ေလွ်ာ္သလို သင္ခန္းစာမ်ား၊ နည္းနာ 
မ်ား ေဖာ္ထုတ္သံုးစြဲ ႏိုင္ပါသည္။ ဤသင္တန္း လက္စြဲသည္ ၎ကဲ့သို႔ေသာ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား အတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ နည္းနာမ်ား ရရွိေစရန္၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ လူေနမႈ ဖြဲ႔စည္းပံု/ စနစ္မွေန၍ 
႐ုန္းထြက္လိုၾကသည့္၊ အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီး ေဖာ္ေဆာင္လိုၾကသည့္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည့္ 
လူ႔ေဘာင္သစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္လိုၾကသည့္ ဖိႏွိပ္ ပစ္ပယ္ခံ လူထုမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ 
လိုအပ္သည့္ အသိသုတမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စုေဆာင္းထား 
ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳ ဆင္ျခင္မႈမ်ား၊ ကမၻာ့ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက ျပဳစုထားၾက သည့္ လက္စြဲမ်ားကို အေျခခံျပင္ဆင္ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
မတူကြဲျပားသည့္ မည္သည့္ ေနရာမ်ားမွ စုေဆာင္းထားသည္ဆိုသည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ 
အတြက္ ေတာင္းပန္စကား ဆိုလိုပါသည္။ က်ေနာ္၏ သင္တန္းလက္စြဲမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရးလိုက္၊ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားလိုက္ႏွင့္ ရွိေနခဲ့ရာ မိမိနည္းနာယူခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
မည္သည့္ေနရာမွ ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္ အေတာ္ပင္ ခဲယဥ္းေနပါေတာ့သည္။ ဤကိစၥ 
အတြက္ ေတာင္းပန္စကား ဆုိပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္လည္း ဤကိစၥအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစႏိုင္ဟု 
ယူဆမိပါသည္။ 

ဤလကစ္ြဲစာအပုသ္ည ္လမူႈစည္း႐ံုးေရး နယပ္ါယ္ထဲသို႔ အသစ္ေျခခ် လာၾကသမူ်ား၊ ဆကလ္က ္ေလလ့ာဆည္းပူး 
ၾကမည့္သူမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စာအုပ္တအုပ္ျဖစ္မည္ဟု က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ တရား 
မွ်တမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ေလာကႀကီးတခုကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။ 

မက္စ္ အက္ဒီဂါ (Max Ediger)

ေဟာင္ေကာင္



4

အခန္း (၁)

အစပ်ဳိးျခင္း
ဤပထမ အခန္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ လူအမ်ား စတင္၍အတူတကြ ေတြ႔ဆံုၾကရခ်ိန္ ကနဦး၌ 
ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာ သူ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ သင္တန္းကို ေ႐ွ႕ေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္ 
သူမ်ား အၾကား တဦးႏွင့္ တဦး သိကၽြမ္းရင္းႏွီးရန္၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ သင္တန္းသားမ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းကာလအတြင္း 
လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း၊ သင္တန္း အစီအစဥ္ စသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းထားေစရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ 
သို႔မွသာ သင္တန္းကို ေခ်ာေမြ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းၿပီးသည့္ 
ေနာက္တြင္ သင္တန္းတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္-

၁။ တဦးႏွင့္တဦး ေကာင္စြာ သိကၽြမ္းရင္းႏွီး၍ သက္ေတာင့္သက္သာ ဆက္ဆံေျပာဆို ႏိုင္ၾကရပါ 
မည္။

၂။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳ အခ်ဳိ႔ကို ဖလွယ္ေျပာျပေစ၍ သင္တန္းေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသြားႏိုင္ပါသည္။

၃။ သင္တန္းအေပၚ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ သိရွိေစရပါမည္။
၄။ သင္တန္းကို မည္သို႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္၊ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ ပါ၀င္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ကိုလည္း ၎တို႔ကို သိရွိ ရွင္းလင္းေနေစရပါမည္။ 

အသံုး၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္တတ္သည္မွာ သင္တန္းအစီအစဥ္တခုသို႔ လာၾကသူမ်ားမွာ တဦးႏွင့္တဦး 
ေကာင္းစြာသိကၽြမ္းထားသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိတ္ဆက္ 
ေပးျခင္းက႑သည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင္တန္းမ်ား အားလံုးသည္ 
ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္မွ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း လိုအပ္ပါေသးသည္။ သူတို႔၏ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ အိပ္မက္မ်ား စသည္တို႔ကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ၿပီး သင္တန္း 
ေနာက္ပိုင္း အျမင္အယူအဆမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ယွဥ္၍ 
ဆက္စပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သင္တန္းအေပၚ ပို၍ စိတ္၀င္စားမႈရရွိေစၿပီး၊ သင္တန္း 
သား အားလံုးအတြက္ လက္ေတြ႔ အသံုးက်ေစပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာနည္းသည္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တခု 
ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား၏ အမွန္တကယ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လူမႈစည္း႐ံုးေရး အယူအဆကို 
သိရွိလာေအာင္ ေ႐ွ႕ေဆာင္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါ သည္။ သင္တန္းသားမ်ား တဦးႏွင့္ တဦး ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ 
ဆက္ဆံေျပာဆိုေစႏိုင္မည့္ အျခား နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း တီထြင္ ၾကံဆႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔၏ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္ေျပာေ၀ငွျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ေစျခင္းသည္ အစျပဳရန္ အေရးႀကီးသည့္ 
လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု
စကၠဴတရြက္ကို ေလးေထာင့္က်က်ေခါက္၍ တရြက္တိုင္းတြင္ ေမးခြန္းတခုစီ ေရးပါ။ ဤေမးခြန္း 
မ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳ၊ သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းမ်ားကို 
ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစရမည္။ သင္တန္း ေ႐ွ႕ေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူအေပၚ မူတည္၍ ေမးခြန္း 
အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေမးခြန္း ၄-ခု တည္း ေရးရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ကန္႔သတ္ထားခ်က္ မရွိပါ။ 
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ေမးခြန္းမ်ား ပို၍လည္းျပင္ဆင္ထားႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမးခြန္းမ်ား မ်ားျပားလြန္းေနပါက 
အခ်ိန္ရွည္ၾကာလြန္းၿပီး လူမ်ားပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ ႏိုင္ပါသည္။ သတိျပဳရန္မွာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ သင္တန္းသား တဦးခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရေစေရး မဟုတ္ပါ။ 
သူတို႔၏ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ အခ်ဳိ႔ကုိ ဖလွယ္ေစရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ 
မ်ားတြင္ ဤအခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ေမးသင့္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပရေသာ္.. 

၁။ သင္၏ ဘ၀တြင္ အေရးအႀကီးဆံုးအျဖစ္ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္ကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသနည္း။
၂။ သင္၏ ၀မ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆံုး ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳကို ေဖာ္ျပပါ။
၃။ အနာဂတ္အတြက္ သင္၏ အိပ္မက္မ်ားက မည္သို႔နည္း။
၄။ အာဏာဆိုသည္မွာ သင့္အတြက္ မည္သို႔သေဘာေပါက္ပါသနည္း။ 

ဤပံုစံထဲမွ တခုခုကို သင္တန္းသားတိုင္းသို႔ ေ၀ငွထားၿပီး၊ သူတုိ႔၏က်သည့္ ေမးခြန္းကို ပံုဆြဲ၍ 
ေျဖေစရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ သည္။ မလိုအပ္ပါက ပံုတြင္ စာသားလံုး၀ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ စာေရး 
ျခင္းထက္စာလွ်င္ ပံုဆြဲ၍ ေဖာ္ျပခိုင္းျခင္းမွာ လူတို႔၏ တီထြင္ၾကံဆေတြးေခၚတတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အျခားနည္းျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ ေဖာ္ျပတတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္းသားမ်ားက ပံုမ်ားဆြဲ၍ ၿပီးစီးေသာအခါ အခမ္းအတြင္းလွည့္၍ သူတို႔၏ပံုကိုျပၿပီး ရွင္းလင္း 
ေစခိုင္းရပါမည္။ တဦးခ်င္းက အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ၿပီးေသာအခါ သင္တန္းတက္ေရာက္ လာသူ 
မ်ားက ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ႏိုင္ၾက 
ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးမႈကို အခ်ိန္ေပးႏိုင္သမွ်ေပး၍ ရွည္ၾကာေစသင့္ပါသည္။ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို 
ရရွိပါက၊ သင္တန္းေနာက္ပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပမာေဖာ္ျပခ်က္

တဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပမႈ 

က်ေနာ့္ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အနာဂတ္အိမ္မက္

က်ေနာ့္ဘ၀မွာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးအခ်ိန္ ဘ၀မွာ ၀မ္းနည္းနာၾကည္းရေသာအခ်ိန္

ဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုးေသာအခ်ိန္

*
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အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ ဆိုသည္မွာ ဤသင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိတို႔ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ 
တိက်သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားတြင္ ဗဟုသုတ ရရွိရန္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ပိုမို ရရွိရန္၊ မိမိ၏ အျပဳအမူတိုးတက္ ေျပာင္းလဲေစရန္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ သင္တန္းကာလအတြင္း သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ 
မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းစြာသိရွိႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းေ႐ွ႕ေဆာင္ ပို႔ခ်မည့္သူမ်ား အတြက္ေရာ၊ သင္တန္း 
သားမ်ား အတြက္ပါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ား အားလံုး၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားကို သိရွိထားျခင္းျဖင့္ သင္တန္းကို အေပးအယူ ရွိရွိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ 
သြားႏိုင္ၿပီး၊ ပိုမို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင္တန္းသားတိုင္းကို စာရြက္တရြက္စီ ေပးပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ 
အလားတူ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။ 
၁။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါ က်ေနာ္/ က်မ ..................... ကိစၥကို ပို၍ သိရွိလုိပါသည္။ 
၂။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါ က်ေနာ္/ က်မ ..................... ကၽြမ္းက်င္မႈကို ပို၍ ရလိုပါသည္။
၃။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါ က်ေနာ္/ က်မ ..................... ကို ပို၍ ေလ့လာသိရွိလိုပါသည္။
၄။ က်ေနာ္/ က်မ အေရးအႀကီးဆံုးအျဖစ္ ေလ့လာလိုသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမွာ ...................... 

ျဖစ္သည္။ 
၅။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါ က်ေနာ္/ က်မသည္ မိမိမူရင္းေဒသသို႔ ျပန္၍ ..............................

.... လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

အကယ္၍သင္တန္းသားမ်ားကို ေသခ်ာစီစစ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး၊ သင္တန္း မတက္မီကတည္းက ႀကိဳ 
တင္ ျပင္ဆင္မႈရွိမည္ ဆိုပါက ဤေမးခြန္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သူတို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၿပီးစီးသည့္အခါ အခန္းအတြင္း လွည့္လည္ေစ၍ သူတို႔ ေရးထားသည္ 
မ်ားကို တဦးႏွင့္ တဦး ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးေစလိုပါသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမို ရွင္းလင္းေစရန္ 
ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းမႈမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္း သားမ်ားကို 
တဦးခ်င္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ထားရွိၾကသည္ကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္း ေစသင့္ပါသည္။ ဤသည္ 
မွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ား၏ ေ၀ဖန္ပိုင္း 
ျခား ေတြးေခၚတတ္မႈ (Critical thinking) ျဖစ္ေစရန္ အားေပးၿပီး၊ ဤအခ်က္သည္ သင္တန္း၏ 
အဓိက ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားကို စာရြက္ႀကီး တခုေပၚတြင္ ခ်ေရးၿပီး 
အခန္းေထာင့္ တေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။ သင္တန္း ေနာက္ဆံုး ကာလ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကသည့္ 
အစီအစဥ္တြင္ ဤစာရင္းကို ၾကည့္၍ သင္တန္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ား သင္တန္းကာလ 
အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ-မရွိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္ ေစလို ပါသည္။ အကယ္၍ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလာပါက 
သူတို႔အတူတကြ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ၾကစဥ္ အတြင္း မည္သို႔လိုအပ္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ကို ၾကည့္ 
ေစလိုပါသည္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သင္တန္းကို ေ႐ွ႕ေဆာင္ေဆြးေႏြးသူကလည္း သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားကို 
ဖလွယ္ေျပာၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားတြင္ သင္တန္း၌ အသိပညာမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေ၀ငွသြားရန္ ပါ၀င္သကဲ့သို႔၊ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု ပါ၀င္ 
ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းလည္း သိေစရပါမည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားထားပါ 
က ပိုေကာင္းၿပီး သင္တန္းသားအားလံုးသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ပါသည္။ တခ်က္ခ်င္းကို ေၾကလည္ေအာင္ 
ေဆြးေႏြးျပၿပီး၊ သင္တန္းကို ေ႐ွ႕ေဆာင္မည့္သူမ်ားက လူမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ မည္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားက သိရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
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သင္တန္းကာလအတြင္း လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္း

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

သင္တန္းကာလအတြင္း လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း ဆိုသည္မွာ သင္တန္းအားလံုးႏွင့္ သင္တန္းစီစဥ္သူ 
အားလံုးက သေဘာတူညီၾကသည့္ စည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္-သင္တန္း အခ်ိန္ဇယား၊ အုပ္စုအလိုက္ တာ၀န္မ်ား၊ 
အတူတကြ ေနထိုင္ၾကစဥ္အတြင္း ေဆာင္ရန္-ေရွာင္ရန္မ်ား ျဖစ္ပါ သည္။

အသံုး၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ သင္တန္းကာလအတြင္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကသူ အားလံုးအေနျဖင့္ 
အုပ္စုအတြက္ တာ၀န္ ကိုယ္စီရွိၾကသည္ဟု အသိရွိေနေစရန္ လိုပါသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ အဖြဲ႔အလိုက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္၊ အဖြဲ႔ အတြင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း လိုက္နာေစရာတြင္လည္း 
သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေနေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္တန္း ကာလအတြင္း လိုက္နာရမည့္ 
စည္းကမ္းမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္းခ်မွတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႔အလိုက္ စိတ္ဓါတ္ျဖစ္ ေစရန္၊ 
အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
လူမႈစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ရရွိႏိုင္ေစပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ အဓိကက်သည့္ သင္တန္းကာလ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခံစားႏိုင္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွိမႈကိုလည္း ေပၚလြင္ေစရပါလိမ့္မည္။ စည္း ကမ္းမ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေစျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွိစြာ 
ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ သေဘာကို ခံစားရေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိဘာသာ တာ၀န္ေစာင့္သိျခင္းအားျဖင့္ 
စည္းကမ္းကို ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿပီး၊ စည္းကမ္းေဖာက္သူကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္သလို အျပစ္ေပး 
အေရးယူမႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ၊ တရားမွ်တမႈ ရွိစြာ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။    

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု

သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို သင္တန္းကာလအတြင္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ႏွင့္ စုေပါင္း 
ေနထိုင္ၾကရာတြင္ အေရးႀကီးသည္ဟုယူဆသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်ေရးခိုင္းပါ။ အကယ္၍ အျပစ္ေပး 
အေရးယူမႈ ျပဳရန္လိုအပ္ပါက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ကိုပါ ခ်ေရးခိုင္းပါ။ 

သူတို႔ ေရးၿပီးပါက အခ်င္းခ်င္း စဥ္းစားထားသည့္ အၾကံမ်ားကို ဖလွယ္ေစၿပီး လိုအပ္ပါက အေသး 
စိတ္ ရွင္းျပခိုင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ဤတင္ျပခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ စာရင္းတခုျပဳပါ။ ေနာက္ဆံုး အားလံုး 
သေဘာတူညီခ်က္ရသည္ အထိ ေဆြးေႏြးေစပါ။ 

ဤစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ဇယား (သင္တန္း စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္၊ ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္... 
စသျဖင့္)

၂။ အကယ္၍ ဤအခ်ိန္ဇယားအတိုင္း လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
၃။ သန္႔ရွင္းေရး တာ၀န္ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား
၄။ ေစ်း၀ယ္ အလုပ္ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား (လိုအပ္ပါက)
၅။ အကယ္၍ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ရွိပါက (ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္.. မည္သည့္ေနရာတြင္ ခြင့္ျပဳမည္။) 
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အသံုး၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

သင္တန္းအမ်ဳိးအစား အမ်ားအျပား ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ သင္တန္းသားမ်ား 
ရရွိေစရန္ “ထည့္သြင္းေပး” သည့္ ဖိဖိစီးစီးေပးသည့္ သင္တန္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းသားမ်ား ထံမွ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ လိုေကာင္း လိုအပ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာ 
သင္တန္းမ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ဖလွယ္သည့္ သေဘာျဖစ္၍၊ သတင္းႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ 
ဖလွယ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ သင္တန္း စစခ်င္းကပင္ သင္တန္းသား 
မ်ားကို မည္သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ႀကိဳတင္ရွင္းလင္း ေနေစရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္အတိုင္း အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္းလည္း သိထား 
ေစရပါမည္။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိ၏ ၾကံစည္ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို ေ၀ငွျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခုန္၍ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္း (အိပ္မက္ျခင္း) ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

လူမ်ားသည္ သူတို႔၏ အာ႐ံုခံစားမႈ (၅) ပါး ျဖစ္သည့္ အျမင္၊ အၾကား၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႔ျဖင့္ 
သင္ၾကားေလ့လာမႈ ျပဳၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားတြင္ ေလ့လာ 
သင္ၾကားေရး၌ အၾကားအာ႐ံုကိုသာ ပို၍ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဆရာက ေ႐ွ႕က 
သင္ေပး၍ ေက်ာင္းသားက နားေထာင္၊ လိုက္ဆို႐ံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူတို႔၏ 
ေလ့လာသင္ၾကားပံုကို ေလ့လာထားခ်က္မ်ားအရ လူတို႔သည္ မိမိၾကားရသမွ်၏ (၁၀%) ကိုသာ 
မွတ္မိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကားရသည့္ ကိစၥအေပၚ သက္ဆိုင္သည့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကိုပါ  ျမင္ 
လာပါက မွတ္မိမႈ (၅၀%) အထိ တိုးတက္လာပါသည္။ အကယ္၍ ေလ့လာသင္ၾကားမႈတြင္ 
လူတို႔သည္ မိမိ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ယွဥ္၍ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ပါက၊ တက္ႂကြစြာ ဖလွယ္ 
ေဆြးေႏြး  ပါ၀င္ႏိုင္ပါက ေပးလိုက္သည့္ သတင္းစကား၏ (၉၀%) အထိ မွတ္မိေနတတ္ပါသည္။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစ 
သည့္ နည္းကို သံုးသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မွ မိမိတို႔ လိုလားသည့္ ရလဒ္ေကာင္း 
ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပံု

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုကို ျဖန္႔ေ၀ထားပါ။ 

သင္တန္းသားမ်ားတြင္ ပံုတြင္ မည္သည့္အခ်က္ကို ျမင္ရေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးေစပါ။ 

O

@
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ေနာက္ထပ္ ပံုတခုကို ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။ 

သင္တန္းသားမ်ားတြင္ ပံုတြင္ မည္သည့္အခ်က္ကို ျမင္ရေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေမးျမန္းပါ။
 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း

၁။ ဤပံု ၂-ခု မည္သို႔ ကြာျခားၾကသနည္း။ 
၂။ သင္တို႔ သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ရသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို မည္သည့္ 

ပံုက ကိုယ္စားျပဳပါသနည္း။ ဤအေတြ႔အၾကံဳသည္ ေကာင္း 
သည့္ အေတြ႔အၾကံဳေလာ။ အားနည္းခ်က္ ရွိေနသည့္ အေတြ႔ 
အၾကံဳေလာ။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြး 
ပါ။

၃။ ေ႐ွ႕ေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူ၏ အခန္းက႑က ဤပံုတခုစီတြင္ 
မည္သို႔ ကြာျခားေနသနည္း။ 

မည္သည့္ အုပ္စုတြင္ (ပံု-၁ ႏွင့္ ပံု-၂) သင့္အေနျဖင့္ ပို၍ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ 
မည္နည္း။ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္မည္နည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

မည္သည့္အုပ္စုတြင္ သင္အမ်ားဆံုး ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မည္ဟု ထင္သနည္း။ 

သင္တန္းဆရာ/ ေ႐ွ႕ေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတဦးက မည္သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

နိဂံုး
၁။ သင္တန္းကာလအတြင္းတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ သင္တန္းသားတဦးခ်င္းစီက ဆရာေနရာမွ 

ေန၍ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဤအေတြ႔အၾကံဳအေပၚမွ အေျခခံသည့္ သင္ခန္းစာကို 
ေဆြးေႏြးျပသည့္ အခန္းကို လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂။ မိမိတို႔၏ အေကာင္းဆံုးဆရာမွာ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ 
ေတြ႔ၾကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အတိတ္ကို ျပန္လည္မသံုးသပ္ပါက၊ တစံုတဦးက လာေရာက္ ရွင္းျပ 
ေနသည့္အခ်ိန္၌ မိမိတို႔ မ်က္ေစ့ႏွင့္ နားမ်ားကို ပိတ္ထားသည္ႏွင့္သာ တူပါလိမ့္မည္။ 

_
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သင္တန္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

ဤေဆြးေႏြးမႈသည္ သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းေပးရျခင္းအေၾကာင္း၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ အေျခခံ 
စဥ္းစားပံု (သေဘာတရား) ကို ရွင္းလင္းသိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္း၏ ေယဘုယ် 
အစီအစဥ္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ကို ရွင္းျပသိေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူ အားလံုးက သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္စြာ သေဘာေပါက္ၿပီး၊ 
ဤသင္တန္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္တိုင္း အဆင့္တိုင္း၌ အေရးပါပုံကို သေဘာေပါက္ သိရွိရန္ ျဖစ္ 
သည္။ သင္တန္းကို အခ်ိန္အတိုင္း စီစဥ္ထားရ ပံုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုျဖင့္ ရွင္းလင္းျပႏိုင္ ပါသည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skills) ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ စဥ္းစားထားသမွ် အၾကံအစည္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈဟုဆိုရာ၌ ဥပမာ 
အားျဖင့္-ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ဓါတ္ပံု႐ုိက္ျခင္း၊ စာရင္းကိုင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ လူအမ်ားေ႐ွ႕၌ 
စကားေျပာျခင္း၊ ဓါတ္ေဆးမသုံးဘဲ ေအာဂင္းနစ္နည္းျဖင့္ (သဘာ၀နည္းက်) စိုက္ပ်ဳိးျခင္း 
စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို စိတ္၀င္စားသူက လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါသည္။ တခါတရံ သင္တန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ သင္တန္းမ်ဳိး ရွိတတ္ၿပီး၊ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားက သူတို႔ မည္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လိုက္ရသည္၊ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ ကၽြမ္းက်င္စြာ 
တတ္ေျမာက္လာသည္ကို ၾကည့္၍ သင္တန္း၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းသက္သက္မွ်ျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဗဟုသုတ (Knowledge) သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး 
အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ သိျမင္သေဘာေပါက္လာမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-လူ 
တေယာက္က ဓါတ္ပံု႐ုိက္တတ္ေစရန္ သင္ေပးရန္ မခက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အလင္းအေမွာင္ 
ေၾကာင့္ ဖလင္အေပၚ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစသည္၊ ဖလင္သားမွတဆင့္ ေပၚလာမည့္ပံုက ဓါတ္ပံုဆရာ 
ေပးလိုသည့္ သတင္းစကားကို တဖက္သားထံေရာက္ေအာင္ မည္မွ် ေပးေဆာင္ႏိုင္သည္ စသည္တို႔ 
မွာ ဗဟုသုတအပိုင္း ေရာက္လာပါသည္။ ဤဗဟုသုတကို အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလာရာမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ စာအုပ္ ေကာင္းမ်ားကိုဖတ္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္စြာ သံုးႏိုင္၍ အေတြ႔
အၾကံဳရင့္က်က္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ လွ်င္လည္း ဗဟုသုတ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

စတိလ္ႈံ႔ေဆာမ္ႈ (စတိအ္ားထကသ္နမ္ႈ) (Motiviation) ဆိသုညမွ္ာ ဤကၽြမ္းက်ငမ္ႈရရိွေအာင ္မညသ္ည္ ့
အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့လာလိုရသနည္းဆိုသည့္ စိတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ 
မိမိတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ အရ၊ မိမိတို႔ တန္ဖိုးပိုင္းျဖတ္မႈအရ အေကာင္းေရာ၊ အဆိုးပါ 
စိတ္ေစ့ေဆာ္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-ဓါတ္ပံု ပညာအားျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခု၏ 
မတရား မမွ်တမႈမ်ားကို ကမၻာကသိေအာင္ တင္ျပႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ေငြရ႐ံုသက္သက္ ဓါတ္ပံု႐ုိက္သည့္ 
လုပ္ငန္းလည္း လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အျခား 

ဗဟ
သုုတစိတ

အ္ားထက္သန္မႈ

အ
ယအူဆႏငွ့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က
္

ကၽြမ္းက်င္မႈ
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သူမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏွိမ္ေစာ္ကားရန္အတြက္လည္း အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

အယူအဆႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Ideology and vision) သည္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသမွ် အရာကိစၥ 
အားလံုး၌ ၀န္းရံၿပီး၊ ေစ့ေဆာ္တြန္းအားေပးမႈ ရွိေနပါသည္။ ဤအယူအဆႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔က 
မိမိတို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ မိမိတို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု အသံုးခ်ရမည္ကို လမ္းၫႊန္ေနပါသည္။ မိမိတို႔၏ အယူအဆ (အေတြးအေခၚ) 
ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ အ႐ုိးရွင္းဆံုး ယံုၾကည္ထားခ်က္ ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျပႆနာမ်ားကို 
ရႈျမင္ထားပံု ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း၊ ဤျပႆနာမ်ား 
ကို အေကာင္းဘက္ ေျပာင္းလဲေစရန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ 
စသည္တို႔အေပၚ ရႈျမင္ ယံုၾကည္ထားပံု ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္ ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ 
လိုလားေတာင့္တသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ထား၍ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ကိုင္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ တရားမွ်တ 
သည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခု၏ ပံုစံ (စဥ္းစားခ်က္) ျဖစ္ပါသည္။ 

အယူအဆႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လက္ေတြ႔ ေတြ႔ၾကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အတိတ္ႏွင့္ 
ပစၥဳပၸန္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ လက္ငင္းကာလကို 
ပို၍ ပို၍ စိစစ္ ပိုင္းျခား ေ၀ဖန္မိသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔၏ အယူအဆႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမို ရွင္းလင္း 
လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ယခု သင္တန္း အစီအစဥ္တြင္ ယေန႔မိမိတို႔၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား 
၏ ေရေသာက္ျမစ္ အေျခခံ အေၾကာင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ သမိုင္းကို 
အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ တစံုတရာ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ မိမိတို႔ 
ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ ၾကံဳႀကိဳက္တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္၊ အလိုလို သဘာ၀အေလ်ာက္ 
ျဖစ္ေပၚလာၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာအမ်ားစုမွာ အတိတ္ကႏွင့္ လက္ငင္း မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ငင္း 
အေျခအေနကို တတ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းလင္းေစရန္ ၾကည့္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ လူအမ်ား 
အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည့္ မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေတြ႔ရွိႏိုင္ 
ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႔သေဘာေပါက္ထားရမည္မွာ မိမိတို႔၏ ယေန႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့မႈမ်ား) သည္၊ လူအမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ကာလ၌ 
သူတို႔၏ အနာဂတ္အေပၚ ေကာင္း က်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစလိမ့္မည္ဟူသည့္ 
အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကိုေလ့လာ သင္ခန္းစာယူ၍ အလားတူအမွားမ်ဳိး အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံ 
မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါလိမ့္မည္။ 

မိမိတို႔၏ စိစစ္ပိုင္းျခား သံုးသပ္မႈမွေန၍ မိမိတို႔၏ အယူအဆႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိရွိေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ေပးပါလိမ့္ မည္။ ဤအယူအဆႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေ႐ွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို သစ္လြင္သည့္ ပို၍ တရားမွ်တမႈ ရွိသည့္၊ ပို၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ 
ထုတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ဤကိစၥမ်ားအားလံုး၏ ေဘးနားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ၀ိုင္းရံထားပါသည္။ ဤကၽြမ္းက်င္မႈကို သံုး၍ 
မိမိတို႔လိုလားသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကၽြမ္းက်င္မႈ 
ဆိုသည္မွာ သင္တန္း၏ ဗဟိုခ်က္မေနရာ၌ တည္ရွိမေနပါ။ မိမိတုိ႔၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုးက်ဳိး 
ျဖစ္ေစသည္၊ ပ်က္စီးေစသည္ဟု ျမင္သည့္ကိစၥမ်ား၊ မိမိတို႔ လူသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ 
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည့္ လူမႈဖြဲ႔စည္းပံုတရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ 

?
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အတြက္ကို၊ ထိေရာက္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ မိမိတို႔၏ ၎ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္ 
အသံုးခ်ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စက္၀ိုင္းတြင္ ပံုေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတိတ္ႏွင့္ လက္ငင္းကာလ 
လက္ေတြ႔အေျခအေန မ်ားအေပၚ စိစစ္သံုးသပ္သည့္ကိစၥကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
မိမိတို႔ လုိခ်င္သည့္ အနာဂတ္အေပၚ ပံုေဖာ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကိုၾကည့္ရာ၌ ပိုမို ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားသည့္ အယူအဆ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားမွေန၍ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ငန္းစဥ္တခုအတြက္ မိမိတို႔၏ အယူအဆကို ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ 
သိရွိလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ (အစစ္အမွန္ ေတာ္လွန္ေရးဟုလည္း ဆိုႏုိင္ပါသည္။) ဤသို႔ျဖင့္ အိုေဟာင္း 
ေဆြးေျမ႔ေနသည့္ လူ႔ေဘာင္အေဟာင္းမွ လူ႔ေဘာင္သစ္ဆီသို႔ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခ်ိန္မ်ားစြာတြင္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ကူးျခင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းစနစ္၊ အႏုပညာဖန္တီးမႈ 
စသျဖင့္ ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးခ်စရာ လက္နက္ကိရိယာမ်ား အျဖစ္ သာ 
သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔ လိုလားသည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ စူးေဆာက္ 
တန္ဆာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္တန္႔ေနရန္ မဟုတ္ပါ။ 
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အခန္း (၂) 

ျပႆနာကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္သနည္း။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အေျခခံလူထု (Grassroots) ဆုိသည္မွာ အလြယ္ဆံုးဖြင့္ဆိုရလွ်င္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ 
အဖိႏွိပ္ခံေနရဆံုးေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤလူထုမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အနည္းဆံုး ရၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာလွ်င္လည္း အက်ဳိး အျမတ္အားျဖင့္လည္း 
မရသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ခံစာခြင့္ရၾကပါကလည္း အနည္းငယ္သာ ခံစားခြင့္ရၾကပါသည္။ 

အစပ်ဳိး

ဤအခန္း၏   ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင္တန္း တက္ေရာက္လာသူမ်ား အတြက္ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္ အေျခခံေရေသာက္ျမစ္ ျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပး၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဖာ္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ ျပႆနာမ်ားမွ 
ေပၚထြက္လာသည့္ အကိုင္းအခက္သဖြယ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို လုိက္လံ ေျဖရွင္းေန႐ံုျဖင့္ မၿပီးပါ။ 
ျပႆနာကိစၥတခု၏ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ ေထာင့္ေပါင္းစံုကို ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ကိစၥအမ်ား 
ရွိပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈတခု ေဆာင္ရြက္ၿပီးတိုင္း အက်ယ္တ၀င့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ သို႔မွသာ အၾကံျပဳထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို သင္တန္းသားမ်ား ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ဆုပ္ကိုင္ 
ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအခန္းၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္၊ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္.. 
၁။ ေရေသာက္ျမစ္ အေျခခံျပႆနာမ်ားႏွင့္ အကိုင္းအခက္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ခြဲျခားသိရွိ 

ႏိုင္ရန္။
၂။ အကိုင္းအခက္ ျပႆနာမ်ားမွေန၍ ေရေသာက္ျမစ္ပင္မ ျပႆနာကို ခြဲျခားတတ္လာေစရန္။
၃။ အကိုင္းအခက္ျပႆနာထက္စာလွ်င္၊ ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မျပႆနာအေပၚ မူတည္၍ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပံုကို သေဘာေပါက္လာေစရန္။
၄။ ျပႆနာတစံုလံုး ပံုကားခ်ပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မေစ့ငုမိဘဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ 

ၾကံဳရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို သေဘာေပါက္ နားလည္လာေစရန္။
၅။ မိမိတို႔၏ စာနာသနားစိတ္ (sympathy) ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ ခံစားႏိုင္စိတ္ (empathy) တို႔ မည္သို႔ 

ကြာျခားေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ ဤကိစၥမ်ားက မိမိတို႔၏ အလုပ္အေပၚတြင္ မည္သို႔ 
လႊမ္းမိုးၾသဇာ သက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေစရန္။

၆။ ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၾကံဳရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို သေဘာေပါက္လာ 
ေစရန္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား

သင္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ လက္ငင္းျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္တစံုတရာ 
ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။ လူအမ်ားစုအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ 
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပါ။ ဤျပႆနာမ်ားအနက္ မည္သည့္ျပႆနာက 
အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္၊ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ ယူဆပါသနည္း။ 
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သင္တန္းသားတိုင္းကို ေကာ္လံ ၃-ခု ပါရွိသည့္ ဇယားတခု ဆြဲခိုင္းပါ။ ပထမေကာ္လံတြင္ 
ႏိုင္ငံတခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရႏိုင္သေလာက္ ခ်ေရးခိုင္းပါ။ ဤျပႆနာမ်ား 
အနက္မွ ပို၍ အေရးအႀကီးဆံုး ျပႆနာမ်ားကို မ်ဥ္းသားခိုင္းပါ။ ဒုတိယေကာ္လံတြင္ ဤျပႆနာ 
မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု သင္ယူဆသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ေရးခိုင္းပါ။ တတိယ 
ေကာ္လံသည္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမႏွင့္ ဒုတိယေကာ္လံ (၂) ခုကို ျဖည့္ၿပီး 
သည့္အခါ ျပႆနာတခုခ်င္းကို ေဆြးေႏြး၍ အေျဖမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါ။ တတိယေကာ္လံတြင္ 
ဤေျဖရွင္ပံုနည္းနာျဖင့္ အေျခခံ ေအာက္ေျခထုလူတန္းစားမ်ားကို အက်ဳိးရွိေစမည္ေလာ၊ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ 
ေစမည္ေလာဟူသည္ကို ေဖာ္ျပပါ။ 

လူတိုင္းက ဤဇယားမ်ား ေရးသားၿပီးစီးသည့္အခါ ဤဇယားမ်ားကိုၾကည့္၍ ဇယားတခုတည္းအျဖစ္ 
စုစည္းေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ ျပႆနာမ်ား၊ အေျဖမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို ဇယားတခု 
တည္းတြင္ စုစည္းပါ။ အဖြဲ႔တခုလံုးအေနျဖင့္ မည္သည့္ ျပႆနာက အေရးအႀကီးဆံုးအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ကာ မ်ဥ္းသားေပးပါ။ 

ဥပမာ..

ျပႆနာ အေျဖ သံုးသပ္ခ်က္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လူဆင္းရဲမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္မည္

က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ

က်န္းမာေရး ေကာင္းလာမည္

အလုပ္ မရွိျခင္း အလုပ္ ဖန္တီးေပးျခင္း အလုပ္ ပိုလုပ္လာမည္

စသျဖင့္... 

ဤရရွိလာသည့္ဇယားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္ 
လက္ ေဆြးေႏြးရန္ သိမ္းဆည္းထားပါ။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား

ေဘးမွာ ေဖာ္ျပပါပံုကို သင္တန္းသားတိုင္းသို႔ 
ေ၀ငွပါ။ 

သူတို႔ကို ဤေဖာ္ျပပါပံုကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ 
ေစပါ။ ပံုတြင္ေတြ႔ရသမွ်ကို ေဖာ္ျပ ေျပာခိုင္းပါ။ 
ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ မည္သည့္အေၾကာင္းကို ပံုက ေဖာ္ျပေနသည္ဟု 

သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။ ေျပာျပခိုင္းပါ။ သင္၏ 
ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ တူညီထင္ဟပ္မႈ ရွိပါ 
သလား။ ရွိပါက ဤအေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာျပ 
ေပးပါ။ 

၂။ ဤရြာသား ၂ ဦး ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား 
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ကို တတ္ႏိုင္သမွ် စာရင္းခ် ေရးေစပါ။ 
၃။ သင္တို႔ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ားကို မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကို အေသးစိတ္ 

ေရးခိုင္းပါ။ 

အဖြဲ႔တခုလံုးအေနျဖင့္ ေကာ္လံ (၃) ခုပါသည့္ ဇယားတခုကို ေရးဆြဲခိုင္းပါ။ ပထမေကာ္လံတြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေတြ႔ေနရ ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ ေရေသာက္ျမစ္ "ပင္မျပႆနာ" ဟု 
သင္ယူဆသည့္ ျပႆနာ/မ်ားကို မ်ဥ္းသားခိုင္းပါ။ ဒုတိယေကာ္လံတြင္ ျပႆနာတခုခ်င္း အတြက္ 
အေျဖမ်ားကို ေရးသားခိုင္းပါ။ 

ေသခ်ာ ေဆြးေႏြးၿပီးစီးေသာအခါ တတိယေကာ္လံတြင္ "သံုးသပ္ခ်က္" ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ အကယ္၍ 
အေျဖတိုင္းက ရြာသား ၂-ဦးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစမည္၊ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစမည္ ယူဆပါက ေဖာ္ျပ 
ေပးပါ။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤ အေျဖမ်ားသည္ ရြာသား ၂-ဦးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး/ဆိုးက်ဳိး 
ျဖစ္ေစမည္ဟု ယူဆပါသနည္း။ ဤသို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရြာသား ၂ ဦးက 
မည္သို႔မည္ပံု အက်ဳိးရွိ/နစ္နာေစႏိုင္ပါသနည္း။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား၍ ေဖာ္ျပပါ။ 

ဥပမာ..
ျပႆနာ အေျဖ သံုးသပ္ခ်က္

ေရမရွိျခင္း ေရတြင္းတူးရန္ ေကာင္းက်ဳိး

အ၀တ္အစားမ်ား 
စုတ္ျပတ္ေနျခင္း

အ၀တ္အထည္မ်ား ေပးရန္ ေကာင္းက်ဳိး

သစ္ပင္မ်ား မရွိျခင္း သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ ေကာင္းက်ဳိး

စသျဖင့္... စသျဖင့္... စသျဖင့္...

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုကို 
သင္တန္းသားတိုင္းသို႔ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။
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သင္တန္းသားမ်ားကို ပံုကို ေသခ်ာၾကည့္၍ ေလ့လာေစရန္ ေျပာပါ။ ယခုအခါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႔ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားၿပီး၊ ပံုကို ပို၍ ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း ျမင္ရ 
သမွ်ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခိုင္း၍ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

၁။ ပံုက မည္သည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။ 
၂။ မည္သည့္ ျပႆနာအသစ္မ်ားကို သင္ျမင္ေတြ႔ရပါသနည္း။ ဤပံုက သင္တို႔ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 

အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ထင္ဟပ္တိုက္ဆိုင္မႈ ရွိပါသလား။ ရွိပါက အမ်ားသို႔ ဖလွယ္ေဆြးေႏြးေပးရန္။
၃။ ယခုအခါ ရြာသား ၂ ဦး ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မျပႆနာက မည္သို႔ ျဖစ္မည္ 

နည္း။
၄။ ယခုအခါ သင္စာရင္းခ်ေရးထားသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

အေသးစိတ္ ခ်ေရးေပးပါ။ 
၅။ လယ္သမားမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ မေပးခင္ တစံုလံုးဆိုင္ရာ အေျခအေန၊ ပံုကားခ်ပ္ကို 

ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္ မည္မွ် အေရးႀကီးပါသနည္း။ 
၆။ တစံုလံုး အေျခအေန/႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို မျမင္ဘဲ လယ္သမားမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါက 

မည္သည့္ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္နည္း။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

ပထမပံုကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ေရးသားထားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို တခါထပ္၍ 
ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဒုတိယပံုတြင္ ဤအေျခအေနကိုပင္ အျမင္သစ္ႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

၁။ သင္ပထမတႀကိမ္က အဆိုျပဳခဲ့သည့္ အေျဖမ်ားကို ယခုအခါ မည္သို႔ ျပန္၍ သံုးသပ္မည္နည္း။
၂။ သင္၏ မူလ ေျဖရွင္းပံု ေျဖရွင္းနည္းေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ မည္သူက ပို၍ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးအျမတ္ 

ရွိေစမည္နည္း။ စစ္သားေလာ? ရြာသားေလာ? မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း? 
၃။ ယခုအခါ  ရြာသားမ်ား  ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေရေသာက္ျမစ္  ပင္မျပႆနာသည္ မည္သည့္ျပႆနာ 

ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။
၄။ မူလက စဥ္းစားထားသည့္ အေျဖမ်ားသည္ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ပင္မျပႆနာကို 

ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္လား။
၅။ အကယ္၍ သင္က "ပင္မျပႆနာ" ကို မွားယြင္း ေရြးခ်ယ္၍ ေျဖရွင္းခဲ့ပါက ရြာသားမ်ားအတြက္ 

မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္ပါသနည္း။

ယခုအခါ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္အသစ္က ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနအေပၚ သိျမင္သေဘာေပါက္လာပံုႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဇယားအသစ္ ဆြဲပါ။ ဇယား ၂ ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္၍ မည္သုိ႔ မည္ပံုကြာျခားသည္၊ မည္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ကြာျခားရသည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

၁။ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဇယားက ပို၍ နီးစပ္မႈရွိသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ 
ယူဆပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

၂။ မည္သည့္ ဇယားက ရြာသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳမည့္ အေျဖ၊ ပို၍ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈ ရွိေစ 
မည့္ အေျဖကို ေပးႏိုင္မည္နည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

၃။ ဤသုိ႔ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ သင္၏ ႏိုင္ငံအေျခအေန၊ သင္၏ ေဒသအေျခ 
အေနကို မည္သို႔ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္နည္း။ တိက်ေသာ ဥပမာတခုခု ေပး၍ ေဖာ္ျပပါ။ 

ဥပမာ.. 
၁။ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ အဟာရမျပည့္၀သည့္ ကေလးမ်ားစြာရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရက 

တိုင္းျပည္၏ ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူသည့္ေနရာတြင္သာ 

_
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သံုးစြဲေနၿပီး၊ လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးႏွင့္ အစား အေသာက္မ်ား မ၀ယ္ယူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ မိမိတို႔က ကေလးမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကိစၥ 
တြင္သာ အာ႐ံုစုိက္ေနပါက စစ္တပ္က ဆက္လက္၍ လူထုအေပၚ တာ၀န္မခံဘဲ ေရွာင္လႊဲေန 
သည္ကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသကဲ့သို႔ ရွိေနမည္။ ႏိုင္ငံ၏၀င္ေငြကို ေခတ္မီလက္နက္မ်ား 
၀ယ္ယူရန္၊ စစ္တပ္ခ်ဲ႔ထြင္ရန္ အတြက္ ဆက္လက္သံုးစြဲေနၾကလိမ့္မည္။ 

၂။ လယ္သမားမ်ားမွာ စားစရာ ၀မ္းစာအတြက္ပင္ မလံုေလာက္ၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ သီးႏွံထြက္ကုန္ 
မ်ားကို အစိုးရသို႔ ခြဲတမ္းအျဖစ္ အမ်ားအျပား ေပးသြင္းၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔က 
လယ္သမားမ်ားကို စပါးအထြက္တိုးေအာင္ မည္သို႔ စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း ပညာေပးပါက စပါးပိုမို 
ထြက္ရွိလာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္က ခြဲတမ္းတိုး၍ ေကာက္လာမည္၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပိုမို 
တင္ပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြပိုမိုရကာ၊ စစ္တပ္က လက္နက္မ်ား ပိုမို၀ယ္ယူႏိုင္ 
စရာ အေၾကာင္းရွိေနသည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မျပႆနာ ဆိုသည္မွာ အျခားျပႆနာမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည့္ ပင္မျပႆနာ 
မ်ား ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မေျဖရွင္းဘဲ ထားလိုက္ပါက လူထုမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ား ပို၍ ပို၍ 
တိုးလာဖြယ္ရွိၿပီး၊ ပို၍ ဆင္းရဲဒုကၡ ၾကံဳေတြ႔ ေနထိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေရာဂါလကၡဏာသဖြယ္ ျဖစ္သည့္ ျပႆနာဆိုသည္မွာ ပင္မေရေသာက္ျမစ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ေပၚ 
ထြက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ 
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ၎ျပႆနာမ်ားကို "လက္ငင္းျပႆနာ" မ်ားဟုလည္း ေခၚၾက 
သည္။ ပို၍ လူအမ်ားက ျမင္သာထင္သာရွိၿပီး၊ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ 

အေတြ႔အၾကံဳတခု 

ေျမေပါက္ႏြယ္ (Bind weed) ဆိုသည္မွာ ေျမႀကီးႏွင့္ ကပ္၍ေပါက္သည့္ ႏြယ္ပင္တမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအပင္တြင္ အျမစ္ မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ကုတ္တြယ္ထားသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ေျမေအာက္ရွိ 
အျမစ္မ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားသြား၍ ေျမေပၚတြင္ ႏြယ္ပင္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ျပားတြင္ 
ေပါက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဤသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားသည္ႏွင့္အမွ် ေျမေပၚရွိ အျခား အပင္မ်ားကို 
ရစ္ႏြယ္ပတ္၍ ေျမဆီၾသဇာရမႈ နည္းေစပါသည္။ ဤအပင္မ်ဳိးသည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးၾကသည့္ 
လယ္သမား အတြက္အႀကီးမားဆံုး ရန္သူတမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လယ္သမားမ်ားက ေျမေပၚရွိ ႏြယ္ပင္မ်ားကို ခုတ္ျဖတ္၍ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမွသာ သီးႏွံပင္မ်ား 
ျဖစထ္ြန္းႏိငုၾ္ကပါသည။္ ေျမေအာက္ရိွ သစျ္မစမ္်ားက အလွ်ငအ္ျမနပ္င ္ေနာကထ္ပႏ္ြယပ္င ္အသစမ္်ား 
ထပ္ေပါက္လာေစပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ လယ္ကြင္းကို ဖုန္းသြားေစပါသည္။ လယ္ေျမကို ထြန္ပစ္၍ 
ဤႏြယ္ပင္ကို ရွင္းေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမထူးလွပါ။ အျမစ္က ေျမတြင္က်န္ရစ္ေနၿပီး၊ 
အခ်ိန္တိုအတြင္း ေနာက္ထပ္ေပါက္ဖြားလာျပန္ပါသည္။ လယ္ကိုထြန္ပစ္ျခင္းအားျဖင့္ အျမစ္မ်ားကို 
ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ႔ပြားေစၿပီး၊ အျခားကြင္းမ်ားသို႔ပါ ထပ္မံေပါက္ပြား ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစပါသည္။

ဤႏြယ္ပင္မ်ားကို ရွင္းပစ္ရန္ တခုတည္းေသာနည္းမွာ ေျမေအာက္ရွိ အျမစ္မ်ားအားလံုးကို 
ရွင္းပစ္သည့္နည္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျမေပၚတြင္ ေတြ႔ေနၾကရသည့္ သီးႏွံပင္မ်ားကို 
ဒုကၡေပးေနသည့္ ႏြယ္ပင္မ်ားမွာ ပင္မျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ ေျမေအာက္ရွိ အျမစ္မ်ားကသာ 
ပင္မျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔က ေျမေပၚရွိ ႏြယ္ပင္မ်ားကို ရွင္သန္ပြားမ်ား ေစပါသည္။

Q

L
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ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

မိမိတို႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ျပႆနာမ်ားမွာ တူတူကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ား၏ 
ေရာဂါလကၡဏာသဖြယ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ထင္သာျမင္သာ ရွိၾကပါသည္။ ၎တို႔ကို 
တခါတရံ "ေရာဂါလကၡဏာသဖြယ္ ျပႆနာမ်ား" သို႔မဟုတ္ "လက္ငင္းျပႆနာမ်ား" 
ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤျပႆနာမ်ားက လူမ်ား၏ေန႔စဥ္ ေနထိုင္မႈဘ၀ကို 
ဒုကၡေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပမာေပးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏြယ္ပင္ကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔က 
လက္ငင္းျပႆနာ မ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါက ေရရွည္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္ 
မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာ လက္ငင္း ျပႆနာမ်ားကို ေရတုိ ေျဖရွင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း၊ 
ျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ အျမစ္က်န္ေနပါက ေနာက္ထပ္အလွ်င္  အျမန္ေပါက္ပြားလာ၍ လူမ်ားကို 
ဒုကၡေပးၾကလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေရာဂါလကၡဏာသဖြယ္ ျပႆနာမ်ားကိုသာ တိုက္ခိုက္ 
ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနပါက လူထုမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိးရရွိရန္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ 
ရွိေနမည္သာ မက၊ မိမိတို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ပင္ အားအင္ကုန္ခမ္းသြားပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔လည္း 
စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ကာ အရႈံးေပး လိုက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤသေဘာတရားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ သင္တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါ။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

စာနာသနားစိတ္ (Sympathy) - သူတပါးအေပၚ သနားစိတ္၊ ၾကင္နာစိတ္။
ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ (empathy) - အျခားသူ တဦးတေယာက္၏  စိတ္ခံစားခ်က္ကို မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္ 
သည့္ အစြမ္း။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

လူအမ်ားက ေအာက္ေျခရွိ လူထုမ်ားကို သနားၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ 
ျပႆနာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ၾကံဳေတြ႔ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားကို သနား 
ၾကင္နာစိတ္ျဖင့္၊ ကေလးငယ္မ်ား လဲက်သည့္အခါ မိဘမ်ားက အေျပးအလႊား ကူညီသကဲ့သို႔ 
ကူညီေပးေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားကို မိဘက သားသမီးကို ကူညီသည့္သဖြယ္ 
ကူညီပံုသည္ ေလးစားဖြယ္ မရွိပါ။ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားကို အထင္ေသးရာေရာက္ၿပီး၊ သူတို႔ကို 
ကေလးသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံရာ ေရာက္ေစပါသည္။ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ သူတို႔ 
ဘာသာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေန၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္မယူႏိုင္ေသးသည့္ 
သေဘာမ်ဳိး ထားရွိရာ ေရာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ ၾကင္နာသနားစြာ ကူညီျခင္းေၾကာင့္ 
အက်ဳိးအျမတ္အရဆံုးသူမ်ားမွာ သနားၾကင္နာသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူဆင္းရဲ 
မ်ားကို ကူညီေပးလိုက္ရသည့္အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ ေက်နပ္စိတ္၀င္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခလူထုမ်ားက အနည္းငယ္သာ အက်ဳိးခံစားရပါသည္။ သူတို႔ ရရွိေနသည့္ 
ကူညီမႈမ်ားမွာ တခါတရံ ဘိန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေနေစၿပီး ပို၍ 
မွီခိုလာေစပါသည္။ သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္မႈ 
မရွိ ျဖစ္လာေစပါသည္။ 

အထက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ၾကည့္၍ သနားၾကင္နာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ 
တို႔ေၾကာင့္ ျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားကို မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပံုကို 
ေဆြးေႏြးပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

၁။ အန္ဂ်ီအို (NGO) အမ်ားစုက ေအာက္ေျခလူထုမ်ားကို ေစတနာေကာင္းထား၍ ကူညီၾကသည္။ 
ဤေစတနာေကာင္း ထားသည္ဆိုသည္မွာ သနားၾကင္နာစိတ္ (sympathy) ေလာ? စာနာကိုယ္ 

_

L

_

သနားၾကငန္ာစိတ္

စာနာကိယုခ္်င္းစာစိတ္
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ခ်င္းစာစိတ္ (empathy) ေလာ? သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ယွဥ္၍ ေဖာ္ျပပါ။
၂။ သနားၾကင္နာစိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားကို ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ေပးပါက ေအာက္ေျခလူထုမ်ားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု အာမခံႏိုင္ 
ပါသလား။ 

၃။ သနားၾကင္နာစိတ္ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခလူထုမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မည္သို႔ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သနည္း။
၄။ သနားၾကင္နာစိတ္ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခလူထုမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးအတြက္ 

လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနမႈကို မည္သို႔ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါသနည္း။
၅။ မိမိတုိ႔က ေအာက္ေျခလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္ခ်င္းစာ ခံစားႏိုင္သည့္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ မည္သို႔ 

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္မည္ နည္း။
၆။ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 

မ်ားအေပၚ မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္သနည္း။ 
၇။ အကယ္၍ အန္ဂ်ီအို (NGO) မ်ားက လူထုမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္ ပင္ရင္းျပႆနာကို မသိရွိပါက၊ 

အဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားကို ကူညီသည္ထက္စာလွ်င္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားကို ပိုမိုအားေပး ကူညီသည့္သဖြယ္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါလား။ 

၈။ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားတြင္ လက္ငင္းျပႆနာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ သူတို႔က 
ဤျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေအးခ်မ္းေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာၾကံေနၾကပါသည္။ သူတို႔၏ 
လက္ငင္း ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား အေပၚ၌သာ အန္ဂ်ီအုိမ်ားက အာ႐ံုထား ေျဖရွင္း 
ေပးပါက ၎အန္ဂ်ီအို၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈသည္ ေရရွည္တြင္ မည္သို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ သနည္း။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

"လူအမ်ားကို ခ်စ္ခင္ရန္" ဆိုသည္မွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေျပာေလ့ရွိၾကသည့္ စကားျဖစ္ပါသည္။ 
သူတို႔က ဤအခ်က္ ေၾကာင့္သာ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ 
ရြက္ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။ လူအမ်ားကို ခ်စ္ခင္ျခင္းသည္ အေၾကာင္း ၂ ရပ္မွ လာပါ 
သည္။ ၎တို႔မွာ သနားၾကင္နာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ပံုကိုၾကည့္ပါ။ ဤပံုအရ သင္၏သနားၾကင္နာစိတ္မွလာသည့္ အခ်စ္သည္ လူအမ်ားတြင္ ကၽြန္သဖြယ္ 

ခံစားရမႈမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္က 
လာသည့္ အခ်စ္သည္ လူအမ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

၁။ ဤပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ 
ေၾကာင့္ သေဘာတူသနည္း။ မတူပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ ဤေဖာ္ျပပါပံုကုိ ေထာက္ခံသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ သင္၏ 
ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳ ရွိပါသလား။ အဖြဲ႔ရွိလူ မ်ားကို ရွင္းျပေပးပါ။
၃။ သနားၾကင္နာစိတ္မွ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မည္သို႔ 
ေဆာငရ္ြက္မညန္ည္း။ သငက္ လထုူႏွင္အ့တ ူလုပက္ိငု္ေဆာငရ္ြက္ေနသည္ ့
နည္းလမ္းကို မည္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္နည္း။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေဆာင္ရြက္၍ သနားၾကင္နာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ကြဲျပား 
ပံုကို ပိုမိုသိရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ေကာ္လံ ၂ ခု ဇယားတခုကို ေရးဆြဲပါ။ ပထမေကာ္လံတြင္ သနားၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ လူအမ်ားကို 
ခ်စ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ ဒုတိယေကာ္လံတြင္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ 

လူအမ်ားကို
ခ်စ္ခင္ရန္

ေက်းကၽြန္သနားၾကငန္ာစိတ္

စာနာကိယုခ္်င္းစာစိတ္ ဂုဏ္သိကၡာ

@

@
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လူအမ်ားကို ခ်စ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ သင္၏ ေရးထားသည့္ အခ်က္ 
မ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္၍ စာရြက္ႀကီးတရြက္ေပၚတြင္ အျခားသူမ်ား ေရးထားသည့္ အခ်က္ 
မ်ားကိုပါ ေပါင္းစုပါ။ စဥ္းစားထားခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးပါ။ 

သနားၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း 

နိဂံုး
၁။ "ေအာက္ေျခလူထုမ်ား"ကို မကူညီမီတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ေစသည့္ အမွန္ တကယ္အေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ခံစားေနရသည့္ 
ဒုကၡမ်ား၏ ျပႆနာေရေသာက္ျမစ္ကို မသိရွိဘဲ မိမိတို႕ ေကာင္းမည္ထင္သည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ေနရင္း အခ်ိန္ကုန္၊ အင္အားကုန္ခမ္း ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ သူတို႔၏ဒုကၡ မ်ားလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမည္ 
မဟုတ္ပါ။

၂။ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံေနရသူမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မျပႆနာကို အာ႐ံုထားႏိုင္ရန္အတြက္၊ 
အတိတ္ႏွင့္ လက္ငင္း ပစၥဳပၸန္အေျခအေနရွိ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိျခင္း မရွိဘဲ၊ 
သူတို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါက၊ ေနာက္ဆံုး 
တြင္ သူတို႔၏ လူမႈဒုကၡမ်ားလည္း အဆံုးသတ္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ တရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္ 
လည္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ လူဆင္းရဲမ်ား 
ႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ပို၍ လူသားဂုဏ္သိကၡာမဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ရ 
လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၃။ ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မျပႆနာမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္း 
ဘက္ကို ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္၌ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိလာေစပါလိမ့္မည္။ စြဲျမဲေနေသာ စနစ္အတြင္း၌ 
ရွိေနသည့္ အေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး႐ံုမွ် မဟုတ္ဘဲ အေျပာင္းအလဲကိုပါ 
ဖန္တီးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၄။ ျပည္သူမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မျပႆနာမ်ားကို ေကာင္စြာ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ျခင္းျဖင့္ သနား ၾကင္နာစိတ္မွ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္သို႔ မိမိတုိ႔တြင္ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၅။ သနားၾကင္နာစိတ္ရွိသူ တသီးပုဂၢလမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကူညီေပးေနၾကရင္း မသိလိုက္ မသိ 
ဘာသာ မိမိတို႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုေသာ ဖိႏွိပ္မႈစနစ္ဆိုးကို ေထာက္ခံအားေပးမိလ်က္သား 
ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ သူတို႔က အခ်ိန္ေပး၍ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ ေရာဂါလကၡဏာ 
ဆန္ဆန္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပင္မရင္းျမစ္ျပႆနာမ်ားကို မခြဲျခားႏုိင္ပါက ဖိႏွိပ္မႈကို အားေပး 
ေထာက္ကန္ထားသည့္ စနစ္ကို ပံ့ပိုးမိလ်က္သား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လူထု၏ 
အင္အားအာဏာကို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ မတည္ေဆာက္မိဘဲ ရွိတတ္ပါသည္။ မိမိတို႔ စိတ္ေကာင္း 
ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကသည္ပင္ လူဆင္းရဲမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို မသိပါက ဖိႏွိပ္မႈ 
ပိုမို တိုးတက္လာေစရန္ ျပဳသည့္ႏွယ္ရွိၿပီး၊ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ပို၍ ဆိုး၀ါးလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

?
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လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

သင္တန္းသားတိုင္းသို႔ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဆြဲထားသည့္ ကစားနည္းကို ျဖန္႔ေ၀ေပးထားပါ။ 
ညာဖက္တြင္ ရွိေနသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ (၇) ခုအနက္မွ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္လိုသည္ကို 
ပထမေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ဘယ္ဖက္ရွိ စမွတ္မွေန၍ သြားခိုင္းပါ။ အကယ္၍ အမဲေရာင္အမွတ္ 
ျပဳထားသည့္ ကြက္လပ္မ်ားသို႔ ေရာက္သြားပါက အျခားမ်ဥ္းေၾကာင္းတခုကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္၍ သြား 
ခိုင္းပါ။ ညာဖက္ရွိ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ မေရာက္မခ်င္း အႀကိမ္ႀကိမ္ သြား 
ခိုင္းပါ။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

သင္၏ မ်ဥ္းေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္၍ သြားသည့္အခါ ေရာက္သည့္ ကြက္လပ္တိုင္း၌ သင္၌ေနာက္ထပ္ 
ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းကို ေပးပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
သင္ရည္မွန္းထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ေရာက္မေရာက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။ 

၁။ သင္ကစားပြဲ ပထမဦးစြာ စတင္စဥ္က ရည္မွန္းထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိပါသလား။ 
မေရာက္ရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

၂။ လူထုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔ စတင္ပတ္သက္စဥ္က ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ထား႐ံု 
မွ်ျဖင့္ လုိရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု လံုေလာက္သည့္ အာမခံခ်က္ ရွိပါသ 
လား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မျဖစ္ရသနည္း။ 

၃။ လူထုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ သင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင္၏မွားယြင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားက အဘယ္နည္း။ 

ဤကစားနည္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ယေန႔ လူအမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ 
အတိတ္က လူမ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ပြဲမ်ား၊ ဆာေလာင္ငတ္ 
မြတ္မႈမ်ား၊ ဒုကၡမ်ားမွာ သဘာ၀အေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ၎တို႔ 
မွာ လူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုဘဲႏွင့္ သူတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ 

အလားတူပင္  မိမိတို႔  ယေန႔ျပဳေနၾကသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း  အနာဂတ္တြင္ ေကာင္း 
က်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ ဆိုသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္ ဆိုသည္က အေရး 
မႀကီးပါ။ လူအမ်ားကို မိမိတို႔က မည္မွ်ခ်စ္ခင္သည္ ဆိုသည္မွာလည္း အေရးမႀကီးပါ။ မိမိတို႔၏ 

ေအအိုင္ဒီအက္စ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေငြေၾကး

ငတ္မြတ္မႈ

ဒီမိုကေရစီ

စစ္ပဲြ

အာဏာရွင္စနစ္

စတင္မႈ

@

_
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူထုမ်ားအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ေစသည္ကို သိရွိနားလည္ထားမႈက 
သာ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသည္မွာ ေလးနက္ေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ 
ယေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွားတခုကို ျပဳမိပါက တခါတရံတြင္ အနာဂတ္၌ လူအမ်ား နစ္နာဒုကၡ 
ေရာက္ဖြယ္ ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ 

နိဂံုး
၁။ လက္ေတြ႔  ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနကို ေသခ်ာေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အတိတ္ကာလ 

က မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဤသို႔ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို 
ေလ့လာသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဤျပႆနာမ်ားကို အျပဳသေဘာရလဒ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ထိ 
ေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၂။ ယခုလက္ေတြ႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကံေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူသားမ်ား 
အတိတ္ကာလက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည္ကို သိရွိပါက၊ 
လက္ငင္းအေျခအေနကို လူသားမ်ားက ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ ေစႏိုင္သည္ကို သိျမင္သေဘာေပါက္ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ ယေန႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားသည္လည္း အနာဂတ္တြင္ အေကာင္း/ 
အဆိုး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေရးကိုလည္း နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ထားရန္ လုိပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ယေန႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို 
မ်ားစြာ ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ စနစ္တက် ေသခ်ာ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္၍ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ားကို ဆိုးက်ဳိး 
သက္ေရာက္ေစမည့္ အေရးမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

၄။ မိမိတို႔က အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကုိ ေသခ်ာေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ 
ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပို၍ထိေရာက္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုကို မိတၱဴကူး၍ သင္တန္းသားမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ပါ။ 

 ဤပံု၏ အလယ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သူတို႔၏ဥယာဥ္ျခံကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ မိသားစုတခုကို ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ ဤမိသားစုထံသို႔ လူ ၃ ဦးက အကူအညီမ်ားေပးရန္ ရွိပါသည္။ အေပၚဆံုး ဘယ္ဘက္ 
ရွိလူက အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ား ကူညီေပးပါမည္။ ေအာက္ဆံုး ဘယ္ဘက္ရွိ လူက 
မီးသတ္နည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းပို႔ခ် ကူညီေပးရန္ ရွိပါသည္။ ညာဘက္ရွိလူက ေဆာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လက္သမားပညာ သင္ၾကားျပသ ကူညီေပးရန္ ရွိပါသည္။

?

@
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၁။ ကူညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းလာေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး ေကာင္းပါသလား။ 
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

၂။ အကယ္၍ သင္သာ ဤလယ္လုပ္သည့္ မိသားစု၀င္တဦးျဖစ္ပါက မည္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို 
စိတ္အ၀င္စားဆံုး ျဖစ္မည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

၃။ သင္စိတ္မ၀င္စားသည့္ အကူအညီေပးမႈကို လက္ခံရန္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစ ဖိအားေပးလာပါက 
သင္ မည္သို႔ခံစား ရမည္နည္း။ 

ေအာက္ပါ ဒုတိယပံုကို ထပ္၍ ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။ 

ေသခ်ာ ၾကည့္ရႈေလ့လာ၍ ပံုတြင္ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေလ့လာပါ။

၁။ ယခု အခ်ိန္တြင္ မိသားစုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေျပာင္းအလဲ ရွိပါသလား။ မည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။ 
၂။ အကယ္၍ သင္သာ ဤလယ္လုပ္သည့္ မိသားစု၀င္တဦးျဖစ္ပါက မည္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို 
စိတ္အ၀င္စားဆံုး ျဖစ္မည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 

တတိယပံုကို ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။

ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း သင္တန္းသားမ်ားကို ပံုကို ေသခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ရႈရန္ ေျပာ၍ အေျခအေန 
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မည္သို႔ မည္ပံု ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေလ့လာခိုင္းပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားအတိုင္း ေမးျမန္း 
ပါ။ 

ေနာက္ဆံုးပံုကို ျဖန္႔ေ၀၍ သင္တန္းသားမ်ားကို ပံုပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာ 
ဆိုခိုင္းပါ။

ယခုပံုတြင္ ပထမဦးဆံုး ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္ပံုႏွင့္ လံုး၀ကြဲျပား ျခားနားသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ 
ေမးခြန္းမ်ားကို အခ်ိန္တစံု တရာယူ၍ ေဆြးေႏြးေစပါ။ ဤေလ့က်င့္ခန္းမွ ရရွိလာသည့္ သင္ခန္းစာ၊ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေ၀ငွဖလွယ္ခိုင္းပါ။ 

၁။ အကယ္၍ သင္သည္ ဤမိသားစု၀င္တဦးျဖစ္ပါက ယခုအခ်ိန္တြင္ မီးသတ္နည္း သင္တန္းေပးရန္ 
ကမ္းလွမ္းလာပါက မည္သို႔ ခံစားရမည္နည္း။ 

၂။ အကူအညီေပးရန္ ေရာက္လာသူ ၃-ဦးကို သင္က မည္သို႔အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးမည္နည္း။ 
၃။ ဤပံုမ်ားမွ မည္သည့္ သင္ခန္းစာ ရရွိသနည္း။ 

 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

ဤေဖာ္ျပပါပံုမ်ားကို သင့္ႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္လႈပ္ရွားမႈ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ 
၁။ မည္သည့္ တူညီခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိရပါသနည္း။
၂။ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္မႈ ရွိပါ၏ေလာ။ မည္သည့္ ကိစၥ 

မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ပါ ေသးသနည္း။ 

နိဂံုး
၁။ လူအမ်ား ဒုကၡေရာက္ ခံစားေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူတို႔ကို ကူညီရန္အတြက္ ေကာင္းသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ တခါတရံ ေကာင္းမြန္သည့္ ယူဆသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္ မိမိတို႔ အထူး အလုပ္မ်ားေနတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ဤလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူအမ်ား တကယ့္လက္ေတြ႔ ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနၾကရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးရန္ မျဖစ္ေစပါ။ 

၂။ ျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက် ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ ပင္မျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
ေရာဂါလကၡဏာသဖြယ္ ျဖစသ္ည္ ့ျပႆနာမ်ားကိ ုခြဲျခားျခင္း အားျဖင္ ့လက္ေတြ႔ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ ့

_
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ျပႆနာမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သို႔မွသာ လက္ 
ငင္း အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ 
လူအမ်ားအတြက္ အားတက္ႂကြေစမည့္၊ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ကူညီ 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

မူ (Principle) ဆုိသည္မွာ ဥပေဒသ သို႔မဟုတ္ အမွန္တရားတခု ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔၏ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ 
လံုေလာက္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ မိမိတို႔အတြက္ ယံုၾကည္မႈေပးလာသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 
ဤမူကို အနာဂတ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔လာရမည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး၊ 
မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားေကာင္း တိုး တက္လာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

ယေန႔ သင္ေရးသားျပဳစုထားခဲ့သည့္ မိမိတို႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ျပႆနာမ်ား ဇယာကို 
ျပန္၍ၾကည့္ရႈေစလိုပါသည္။ ဤဇယားတြင္ ဤျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း သင္ေရး သားထားခဲ့ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈနည္းမ်ားကို သံုး၍ သင္၏ ဇယားထဲရွိ မူလက ေရး သားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္၍ စိစစ္ေစလိုပါသည္။ 

၁။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးစီးသည့္အခါ သင္အၾကံျပဳခဲ့သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ၎ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသလား။

၂။ သင္က ျပႆနာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသလား။ မဟုတ္ပါက 
မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္နည္း။

၃။ ယခုအခါ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မ ျပႆနာအျဖစ္ မည္သည့္ျပႆနာကို 
ျမင္ပါသနည္း။ 

၄။ သင္၏ အေျဖသည္ သင္၏သနားၾကင္နာစိတ္၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ အေပၚ 
မူတည္ပါသလား။

၅။ သင္အၾကံျပဳခဲ့သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ပါက ေရရွည္အက်ဳိးဆက္ 
မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆပါသနည္း။ 

၆။ ဇယားအသစ္တခုကို ျပင္ဆင္ျပဳစုပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ၿပီးစီးသည့္အခါ ရရွိလာခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း အသံုးခ်ပါ။ 

၇။ ဤက႑မွေန၍ သင္ေလ့လာရရွိခဲ့သည့္ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား အားလံုးကို 
ျပန္လည္၍ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ။ ၎ ေလ့လာရရွိခ်က္မ်ားကို "မူ" အျဖစ္ တင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ 
သင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး လႈပ္ရွားမႈအတြင္း အစီစဥ္ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ပို၍ ထိေရာက္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ "မူ" မ်ား အျဖစ္ 
ေရးၾကည့္ပါ။ 

ဥပမာ.. 
၁။ အေျခအေနကို ပထမ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေလ့လာျခင္း မရွိဘဲ၊ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ 

ကိုင္သည့္အခါ ပို၍ ဖိႏွိပ္ခံရသည့္ အေျခအေန၊ ပို၍ ဆိုးရြားသည့္ လူမႈဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေစသည္။
၂။ ေအာက္ေျခလူထုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ "သနားၾကင္နာစိတ္"ထက္စာလွ်င္၊ 

"ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္" ကို ပို၍ ေ႐ွ႕တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

L

_
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ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးပါသည့္ အေျခအေနေပါင္းဆံုမႈမ်ား (conjunctures) 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အေျပာင္းအလဲဆိုသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အယူအဆေရးရာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား မိမိတို႔၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္းတြင္ အစဥ္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ တခါတရံ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ ေသးငယ္ၿပီး၊ ေႏွးေကြးေျဖးညင္းစြာပင္ ေျပာင္းလဲၾကေသာေၾကာင့္ လူမ်ားက 
လိုက္လံခ်ိန္ညိႇရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း မခံစား 
ၾကရေပ။ အနည္းငယ္မွ် စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု ယူဆၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ 
ႀကီးမားသည့္၊ ျပင္းထန္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႐ုတ္ခ်ည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွ ဆန္ေစ်းမ်ား ျမင့္တက္သြားျခင္း (၁၉၈၀-၈၈ တြင္ တတင္းလွ်င္ ၃၅ က်ပ္သာ 
ရွိရာမွ ၁၉၈၈-၉၀ ေရာက္ေသာအခါ ဆန္တတင္းလွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္လာသည္။) ထို႔အျပင္ ၁၉၉၀-
၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္ေစ်း ၂ ဆ တက္သြားသည့္ အခါ ေနာက္ထပ္ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ေၾကာက္ရြံ႔ 
စိတ္မ်ား၊ လူထုအမ်ားတြင္ မေက်နပ္ေဒါသစိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေပါင္းဆံု 
လာသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို "အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈမ်ား" (conjunctures) ဟု ေခၚတတ္ပါ 
သည္။ ဤအခ်ိန္သည္ အေရးပါၿပီး လူအမ်ားက အေျပာင္းအလဲကုိ စတင္ဖန္တီးရန္ အခ်ိန္ေကာင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ လူထုအမ်ားက သူတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္ႂကြယ္၀မႈကို အလိုရွိပါလွ်င္၊ 
အကယ္၍ အမွန္တကယ္ လိုလားခဲ့ပါလွ်င္ မူလကတည္း က စတင္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

"အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈ" (conjuncture) ဆိုသည္မွာ ရပ္ရြာတခုအတြင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
တရပ္အတြင္း စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အယူအဆေရးရာ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား 
႐ုတ္ခ်ည္းေပါင္းစံု ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခအေနတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခြင့္အလမ္းမွ ေန၍ အျခား 
အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အေကာင္းဖက္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈေရာ၊ အဆိုးဖက္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈပါ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

ဥပမာ.. 
၁။ ေငြေဖာင္းပြမႈ အႀကီးအက်ယ္ တက္လာေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ 

ႏိုင္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲလာျခင္း။ 
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက စစ္အာဏာသိမ္းယူမႈ
၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံ (ASEAN) အသင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

၁။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သာဓကမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပါ။ ဤျဖစ္ရပ္ တခုခ်င္းစီက လူအမ်ား၏ ဘ၀သို႔  မည္သို႔ 
႐ုိက္ခတ္မႈ ရွိပါသနည္း။ မည္သူက အက်ဳိးအျမတ္ရ၍ မည္သူက နစ္နာခံစားရပါသနည္း။ 

၂။ အျခား "အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈ" ဥပမာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါ။ သတိျပဳရန္မွာ အေျခအေန 
ေပါင္းဆံုမႈတိုင္းသည္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္ ႐ုိက္ခတ္မႈမရွိတတ္ 
ပါ။ 
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အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဤ "အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈ" အေပၚ လူအမ်ားက တုံ႔ျပန္ျပဳမႈၾကပံု အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားစြာ ရွိႏိုင္ပါ 
သည္။

၁။  အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားက ၎ "အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈ" ကို မည္သို႔မွ်  မတုံ႔ျပန္ၾကပါ။ သူတို႔က 
လ်စ္လ်ဴ ရႈ၍ သူတို႔ဘ၀ကို ဘာမွ မျဖစ္သလို ပံုမွန္အတိုင္း သြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ ၎ 
"အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈ" မ်ားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္းျဖစ္၍ ႀကီးမားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္္တတ္သည့္ အတြက္ 
ေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ဘ၀မ်ားမွာ ပံုမွန္အတိုင္း လြယ္လြယ္ကူကူ ဆက္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤ 
အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ လူမ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈထားပါက ၎ "အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈ" ေၾကာင့္ ျဖစ္ 
လာသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို သူတို႔ မည္သို႔မွ် ခံစားရဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သူတို႔အေနျဖင့္ ပို၍ 
နစ္နာဆံုးရႈံးဖြယ္ျဖင့္သာ ၾကံဳရရန္ ရွိပါသည္။ 

ဥပမာ..
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားလာပါက လူအမ်ားက သူတုိ႔၏ အသံုးစားရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်၍ 
ထိန္းညိႇႏိုင္ရန္ သာမန္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို 
သူတို႔ ထူးထူးျခားျခား စိုးရိမ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိသလို၊ မည္သည့္ အေၾကာင့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ေငြေဖာင္း 
ပြလာသည္၊ အနာဂတ္တြင္ သူတို႔အေပၚ မည္သို႔ ဆိုးက်ဳိး ႐ုိက္ခတ္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း စဥ္းစားပူပန္ 
ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

၂။ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈအတြက္ အျခားတုံ႔ျပန္နည္းတခုမွာ ႐ုတ္ခ်ည္း တုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိး (reflex 
action) ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားက အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈအေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ႀကိဳတင္ သိျမင္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ၎အေျခအေနမွေန၍ အခြင့္ေကာင္း ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ထားျခင္းလည္း မရွိ ျဖစ္ေနသည့္အခါ ႐ုတ္ခ်ည္း တုံ႔ျပန္လုိက္မႈသည္ လူမ်ားအတြက္ 
အေကာင္းဖက္ အေျပာင္းအလဲ၊ ရလဒ္ေကာင္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ တုံ႔ျပန္လိုက္မႈ 
ေၾကာင့္ ပို၍ ဆင္းရဲ ဒုကၡေတြ႔ရျခင္း၊ ပို၍ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းရျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးရျခင္း 
မ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

ဥပမာ... 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ လူထုအံုႂကြမႈသည္ စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ စစ္အစိုးရက 
လူထုအမ်ား၏ လူမႈဒုကၡမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈထားမႈကို လူမ်ားက ႐ုတ္ခ်ည္း တုံ႔ျပန္လိုက္မႈပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားစုအတြက္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ စစ္အစုိးရကို ဆန္႔က်င္တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ေကာင္းစြာ မရွိထားသည့္အျပင္ သူတို႔တြင္ရွိသည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးက စစ္ 
အာဏာရွင္ကို ရဲရဲေတာက္ သတၱိအျပည့္ႏွင့္ အံုႂကြဆန္႔က်င္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျပည္သူ႔အင္အားျဖင့္ 
သူတို႔လိုခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ ဤအခ်ိန္  တြင္ 
စစ္အစိုးရက ၎တို႔၏ အာဏာကိုျပန္ စုစည္းၿပီး လူထုအံုႂကြမႈကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ၿဖိဳခြဲေခ်မႈန္းခဲ့ပါ 
ေတာ့သည္။ 

၃။ အကယ္၍ လူထုမ်ားက ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားမည္ ဆိုပါက၊ သူတို႔က ဤအေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈ 
အေပၚတြင္ အသိစိတ္ရွိရွိျဖင့္ တုံ႔ျပန္ (reflective reaction) ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
သူတို႔သာ ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါက၊ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကို ေသခ်ာ စိစစ္သံုးသပ္ထားမည္ 
ဆိုပါက ဤအေျခအေန ေပါင္းဆုံလာမႈမွေန၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တြက္ဆခန္႔မွန္း ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏိုင္မည့္ တုံ႔ျပန္ပံု နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း သူတို႔ကိုယ္ 
တိုင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 
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ဥပမာ... 
၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ဗီယက္နမ္လက္နက္ခ်မႈသည္ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုေစာ၍ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေတာလွ္န္ေရး အငအ္ားစမု်ားက ဤအေျခအေနျဖစလ္ာႏိငုသ္ညက္ိ ုႀကိဳတငတ္ြကဆ္၍ 
ဤအေျခအေနအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးပမ္း ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ 
နက္ခ်ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏိုင္ငံ ဗ႐ုတ္ဗရက္ ျဖစ္ရသည့္ 
အေျခအေနမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ေအာင္ပြဲကိုလည္း ေသခ်ာဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတခုလံုးကို 
လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

အျခား အေျခအေနေပါင္းဆံုလာမႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါ။ လူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ပံုကို ေသခ်ာသံုးသပ္ 
ေဆြးေႏြးပါ။ မည္သူမ်ားက အေျခအေနေပါင္းဆံုမႈ ျဖစ္လာမည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထား 
ႏိုင္ ၾကသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

နိဂံုး
၁။ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို စနစ္တက် ေသခ်ာစိစစ္ သံုးသပ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ အေျခအေနေပါင္းဆံု 

လာမႈကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားႏိုင္ၾကပါသည္။ သူတို႔အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ 
ထားႏိုင္ ၾကပါသည္။ 

၂။ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ထားသူသည္ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆံုး 
ရရွိေအာင္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၃။ အနည္းဆံုး ျပင္ဆင္ထားသူသည္ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္နစ္နာရမႈမ်ား 
ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ..
၁။ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈသည္ ေရႀကီးမႈကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ကပ္ေဘး ဒုကၡေၾကာင့္လည္း 

ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ဆန္ကုန္သည္က ဤအေျခအေနကို တြက္ဆ၍ ဆန္အေျမာက္အမ်ားကို 
ႀကိဳတင္ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေရႀကီးလာသည့္အခါ သူက ဆန္ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္လာသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဆန္ေစ်းကို ျမႇင့္တင္၍ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိ သူမ်ားက နစ္နာ 
ဆံုးရႈံးရသည့္ အေျခအေနတြင္ သူက အျမတ္အႀကီးအက်ယ္ ရႏိုင္ပါသည္။ 

၂။ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈကုိ စစ္အစိုးရကလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စစ္အစိုးရကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္က ေဒသတခုကို စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ျပင္ဆင္သည့္အခါ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အကယ္၍ လူထု 
မ်ားက ဤစစ္ဆင္ေရးအတြက္ ေသခ်ာ ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါက၊ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ 
သည့္ ရိကၡာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္သို၀ွက္ထားႏိုင္ၿပီး လူမ်ားလည္း ေဘးလြတ္ကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ 
ထားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္ေရာက္ရွိလာပါက လိုအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေပၚတာမ်ား 
ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အက်ပ္အတည္း ေတြ႔ေစပါလိမ့္မည္။ 

၃။ ဤသို႔ အေျခအေန ေပါင္းဆုံမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတခု၏ ကမၻာ့ အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အာရွေဒသ၌ စီးပြားပ်က္ကပ္ အႀကီးအက်ယ္ 
ၾကံဳေနရပါသည္။ ဤသို႔ စီးပြားပ်က္ ကပ္ဆိုက္ရျခင္းသည္ ေဒသခံအစိုးရမ်ား၏ စီးပြားေရး 
စီမံကိန္း ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရၿပီး၊ ျပင္ပကမၻာမွ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္ 
ကစားသူမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ရပါသည္။ အကယ္၍ ဤအေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈကို လ်စ္ 
လ်ဴ ရႈထားသူသည္ နစ္နာဖြယ္ အေၾကာင္းရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္ 
တက္ သြားမႈေၾကာင့္ သူတို႔လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မရႏိုင္ဘဲ ရွိတတ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
စီးပြားေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲသူမ်ားက ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာမည္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း 
တြက္ဆထားႏိုင္ပါက လူအမ်ား မနစ္နာရေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထား 
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ႏိုင္ပါသည္။

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဤသို႔ အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈသည္ လူအမ်ားကို စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အထူး 
အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စနစ္ေပါင္းစံုအတြင္း၌ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား 
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤသို႔ မတည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနကို လူအမ်ားက 
အသံုးခ်၌ သူတုိ႔ လိုခ်င္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ 
အေျခအေန ေပါင္းဆံုမႈ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ လူထုစည္း႐ံုးေရးသမား တဦးက အဆင္ ေျပသလို 
႐ုတ္ခ်ည္းတုံ႔ျပန္ရင္းျဖင့္ အခ်ိန္မျဖဳန္းေနေစသင့္ပါ။ လူထုစည္း႐ံုးေရးသမား တဦးက အတိတ္ႏွင့္ 
ပစၥဳပၸန္မွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ သံုးသပ္၍ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 
ေပါင္းဆံု ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ 
ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အေျခအေနေပါင္းဆံုမႈအတြက္ လူအမ်ားကို အသင့္ျဖစ္ေနေအာင္ 
စည္း႐ံုးထားၾကရပါမည္။ 

လူအမ်ားက အဆင္သင့္မျဖစ္ေသာ္လည္း လံုး၀ ဆံုးရႈံးလက္လႊတ္ရၿပီဟု မဆိုလိုပါ။ လူအမ်ားက 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနေပါင္းဆံုမႈ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္၊ ျဖစ္လာသည့္ အေျခ 
အေနကလည္း မိမိတို႔အတြက္ အေရးမသာလွ်င္၊ ဤအေျခအေနမ်ဳိးသည္ လူထုစည္း႐ံုးေရး သမား 
တဦးအတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းဟု ဆုိႏိုင္ပါေသးသည္။ လူထုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အယူအဆ 
ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ဖိႏွိပ္မႈခံေနၾကရျခင္း အေၾကာင္းတရား (ေရေသာက္ျမစ္ ပင္မျပႆနာ) ကို 
ဖြင့္ခ် သိျမင္ သေဘာေပါက္လာေစရန္ အတြက္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္၍ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ 
သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရည္ မွန္းထားမႈအတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ရိွေၾကာင္း၊ ဤတာ၀န္ကို ယူရန္ 
စည္း႐ံုး တိုက္တြန္းရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားက သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ ျပင္ဆင္ထားသလို 
အေျခအေနေပါင္းဆံုမႈ မျဖစ္လာပါက၊ လူအမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သူတို႔က ဤအေျခအေနအေပၚတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္လာေစရန္ ျပန္၍ မတုံ႔ျပန္ႏိုင္ပါက (အသိ 
စိတ္ရွိရွိျဖင့္ မတုံ႔ျပန္ႏိုင္ပါက) ပို၍ နစ္နာဆံုးရႈံးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ေန၍ 
ႏိုင္ငံေရးသင္ခန္းစာ မထုတ္ယူ အသံုးမခ်ႏိုင္ပါကလည္း ပို၍ နစ္နာဆံုးရႈံးၾကရဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

၁။ သူတို႔ လိုအပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေအာက္ေျခထု ျပည္သူမ်ားက 
အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရွိႏိုင္ပါသလား။

၂။ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈအတြက္ လူအမ်ားက အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ ဟူသည့္ 
အခ်က္ကို သင္မည္သို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။

၃။ အေျခအေနေပါင္းဆံုမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ေနမႈကို မည္သို႔ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါ သလဲ။ 

၄။ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ အယူအဆေရးရာနယ္ပယ္တြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို သင္မည္သို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ 

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ အသံုး၀င္သည့္ နည္းနာအခ်ဳိ႕

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ အခ်ဳိ႔အေရးပါသည့္နည္းနာမ်ားကို ေလ့လာသိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္ 
မည္။ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ေကာင္းတဦးသည္ နည္းနာမ်ားကို ေလ့လာေနျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းကို မည္သည့္ 
အခါတြင္မွ် ရပ္တန္႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ လူထုစည္း႐ံုးေရးကိစၥသည္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေန 
တတ္သည့္ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴးသည္လည္း အျမဲ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနရန္ 
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လိုအပ္ပါသည္။ အျမဲ ေလ့လာေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အျမဲတမ္း ရွာေဖြေလ့လာေနရန္၊ အျမဲတမ္း 
အသစ္ဖန္တီးေနရန္၊ အျမဲတမ္းပုိ၍ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား က သူတို႔အားလံုး သိရွိၿပီဟု ေက်နပ္ေနပါက၊ သူတို႔ လုပ္ငန္းအတြက္နည္းနာမ်ား 
ျပည့္စံုစြာ ဖန္တီးအသံုးခ်ခဲ့ၿပီးဟု ယူဆေန လွ်င္ ၎တို႔သည္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အသံုးမက်၊ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

နည္းနာမ်ား (tools) ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ အေရးႀကီးေသာ နည္းနာမ်ားမွာ မိမိတို႔အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ သတင္း 
မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကၽြမ္းက်င္မႈကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါက ျပႆနာမ်ား၊ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ပို၍ စနစ္တက်၊ အာ႐ံုစူးစိုက္၍ 
ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ (နည္းနာမ်ား) ႏွင့္ သင္က အဆင္ေျပ လာသည္အထိ၊ 
ပို၍ ယံုၾကည္မႈရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္သည္အထိ ေလ့က်င့္ပါ။       

နည္းနာ # (၁) ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် 

အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) 

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ျပႆနာ 
တခု၏ အေျဖမ်ား အတြက္ တီထြင္ၾကံဆမႈ ရွိရွိ စဥ္းစားရာ၌ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ျပႆနာအေပၚ ဦးတည္စဥ္းစားျခင္း ျပဳၿပီးေနာက္ ထိုျပႆနာအတြက္ အထူးအေထြ ဆန္းျပား 
သည့္ အေျဖအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညႇစ္ထုတ္ၾကံဆၾကျခင္းျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ ေစပါသည္။ ထြက္လာသမွ် အိုင္ဒီ 
ယာ (အၾကံဉာဏ္စိတ္ကူး) မ်ားမွာလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေစရပါမည္။ ဆန္းႏိုင္သမွ် 
ဆန္းေစရပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ပို၍ျပည့္စံုစြာ ေတြးရပါလိမ့္မည္။ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း 
(ရႏိုင္ သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ဆိုသည္မွာ ျဖန္႔ထြက္ေတြးျခင္း ပံုစံ 
(Lateral Thinking) တမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ပံုမွန္စဥ္းစားေတြးေခၚေနသည့္ ေဘာင္ထဲမွထြက္၍ 
ကိစၥမ်ားကို အျမင္သစ္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) က႑တြင္ 
စဥ္းစားအၾကံထုတ္ ခ်က္မ်ားကို မေ၀ဖန္ရပါ။ သင္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မွားယြင္းစြာ 
ေတြးထင္ေနသည့္ ျပႆနာ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ခ်ဳိးဖ်က္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ 
ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်လိုက္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳပါက အၾကံဉာဏ္စိတ္ကူးသစ္မ်ားကို 
ရပ္တန္႔သြားေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) က႑ 
ၿပီးဆံုးမွသာ ရရွိလာသည့္ အၾကံမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္မွ ပံုမွန္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖမ်ားကို စဥ္းစား ၾကံဆႏိုင္ပါသည္။ 
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သင္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ်အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ 
ၾကျခင္း) ျပဳပါက သင္၏အဖြဲ႔ႏွင့္ အလားတူ ေဆာင္ရြက္သည္ထက္စာလွ်င္ ပို၍က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ 
ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္က အျခားသူမ်ား၏ အတၱမ်ား၊ မည္သို႔ ထင္ျမင္မည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေနစရာ မလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ လြတ္လပ္စြာ တီထြင္ၾကံဆဖန္
တီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္တြင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေတြ႔အၾကံဳ မရွိထားပါက သင္တဦးတည္းက ထိေရာက္စြာ ဤသို႔ ၾကံစည္စဥ္းစားႏိုင္လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ 

အဖြဲ႔အလုိက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ 
အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) သည္ မ်ားစြာ ထိေရာက္မႈရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဖြဲ႔၀င္အားလံုး၏ အေတြ႔ 
အၾကံဳႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတဦးတေယာက္က 
အၾကံဉာဏ္ကုန္ခမ္းသြားသည့္အခါ၊ အျခားသူတဦး၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆမႈက သူ၏ 
ေတြးေခၚၾကံဆမႈကို ေနာက္တဆင့္သို႔ တိုးတက္လာေစပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အုပ္စုလိုက္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ 
ၾကျခင္း) သည္၊ လူ တဦးခ်င္းေဆာင္ရြက္သည္ထက္စာလွ်င္ ပို၍ အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းမ်ား 
ထြက္ေစပါသည္။ 

အုပ္စုျဖင့္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) 
သည္ လူတဦးခ်င္းအတြက္ အႏၱရာယ္ၾကံဳရဖြယ္လည္း ရွိပါေသးသည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ္လည္း ထူးျခား 
ဆန္းက်ယ္သည့္ အၾကံျပဳမႈမ်ားသည္ အစ ပိုင္းတြင္ ရူးရူးႏွမ္းႏွမ္း အၾကံျပဳမႈမ်ဳိးအျဖစ္ ျမင္ေနတတ္ 
ၾကပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္မည့္က႑ကို သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူက တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ 
စီမံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ တီထြင္ၾကံဆမႈမရွိသည့္သူက အျမင္သစ္၊ ၾကံဆမႈအသစ္မ်ားကို 
မေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားတက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားကိုလည္း ေစာ္ကား ခ်ဳိးႏွိမ္သည့္အသြင္ 
မေရာက္ေစေအာင္ ထိန္းသိမ္းရပါလိမ့္မည္။ 

အဖြဲ႔လိုက္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) 
က႑ကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္ 
မည္။ 

၁။ သင္က ေျဖရွင္းလိုသည့္ ျပႆနာကို တိက်စြာ စည္းေဘာင္သတ္မွတ္ပါ။ လိုအပ္သည့္လကၡဏာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳပါ။

၂။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပႆနာအေပၚတြင္သာ အာ႐ံုထား အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ပါ။

၃။ ဤက႑အတြင္း အျခားတဦး၏ အၾကံဉာဏ္ကို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳေစရန္ ေသခ်ာ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဤသို႔ ေ၀ဖန္မႈေၾကာင့္ အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ား မတင္ျပေတာ့ဘဲ ေနာက္တြန္႔သြား 
ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ တီထြင္ၾကံဆမႈ မျဖစ္ေစရန္ ဟန္႔သြားႏိုင္ၿပီး၊ ေကာင္းမြန္လြတ္ 
လပ္စြာ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾက 
ျခင္း) သေဘာလည္း ဆိတ္သုဥ္းသြားႏိုင္ပါသည္။ 

၄။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြင္း စိတ္အားထက္သန္သည့္၊ တဦးႏွင့္ တဦးေ၀ဖန္မႈ မရွိသည့္ အေနအထား 
ျဖစ္ေပၚေစေအာင္ တိုက္တြန္း အားေပးပါ။ လူတိုင္းက အၾကံဉာဏ္ထုတ္လာေစရန္၊ ေနာက္ဆံုး 
စကားအနည္းဆံုး တိတ္ဆိတ္ေနသူကပင္ အၾကံ ဉာဏ္ထုတ္လာေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။ 

၅။ လူအမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ 
အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အၾကံဉာဏ္မ်ားမ်ား တင္ျပစုေဆာင္းပါ။ 
လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားပါႏိုင္ သလို၊ လက္ေတြ႔မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ 
အၾကံဉာဏ္မ်ားလည္း ပါလိမ့္မည္။ တီထြင္ၾကံဆမႈကို အားေပးပါ။ 

၆။ အၾကံတခုအေပၚ အေတြးစဥ္တန္း ရထားရွည္ေနျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
၇။ လူတိုင္းကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အၾကံထုတ္ေစရန္ တိုက္တြန္းပါ။ သို႔မဟုတ္ အျခားအၾကံမ်ားကို အသစ္ 

ျပန္ဖန္တီးေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။
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၈။ ဤက႑အတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို မွတ္စုလိုက္ထားေစရန္ တဦးကို 
တာ၀န္ေပးပါ။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ နံရံကပ္စာရြက္ႀကီးကို သံုးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤက႑ၿပီးပါက စုေဆာင္းရသမွ်ကို ျပန္၍ ေလ့လာ စိစစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ပါက  ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾက 
ျခင္း) က႑တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူအားလံုးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းခြင္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးက ပါလာပါက ပိုေကာင္းပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ပါလာၿပီး၊ ပို၍ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိေစပါသည္။ 

နိဂံုး
၁။ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) သည္ 

ထူးျခားကြဲျပားသည့္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေဏွာက္ 
မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ ေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳရပါ။ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ လူမ်ား၏ တီထြင္ၾကံဆမႈကို 
အားေပးပါသည္။ 

၂။ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ အဆံုးအျဖတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ တီထြင္ၾကံဆမႈကို ဆိတ္သုဥ္းေစပါသည္။ 
၃။ လူတဦးခ်င္းက ဦးေဏွာက္မုန္တုိင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ 

ၾကျခင္း) သည္ အၾကံဉာဏ္မ်ားစြာကို ထြက္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအၾကံဉာဏ္မ်ားကို 
ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ ထိေရာက္မႈအားနည္းပါသည္။ အဖြဲ႔လိုက္ 
ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) သည္ 
အၾကံဉာဏ္ရရွိႏိုင္မႈ ပိုနည္းေသာ္လည္း၊ အၾကံတခုခ်င္းစီအတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခ 
မ်ားပါသည္။ အုပ္စုလိုက္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ 
အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) တြင္ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံုမွန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား ရွိပါသည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ဤသို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိးကိုရရွိရန္ သင့္တြင္ အေလ့အက်င့္ လိုအပ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ 
ျပႆနာ အခ်ဳိ႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္း 
အထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) အားျဖင့္ အေျဖမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ လူတေယာက္ကို ေခါင္းေဆာင္ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက ျပႆနာကို ေက်ာက္သင္ပုန္းႀကီးတြင္ ျမင္သာေအာင္ 
ခ်ေရးရပါမည္။ ျပႆနာကို တိက်စြာ၊ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရပါမည္။ [ျပႆနာက ေယဘုယ်က်စြာ 
ေဖာ္ျပထားလွ်င္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ 
ၾကျခင္း) သည္လည္း ေယဘုယ် အေျဖမ်ားသာ ထြက္လာပါလိမ့္မည္။] ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို 
သတ္မွတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္-ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ ဤအဖြဲ႔က ၂ မိနစ္အတြင္း  အေျဖအခု ၂၀ 
ထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ 
အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ျပဳရာတြင္ သင့္စိတ္ကို လြတ္လပ္စြာ လႊတ္ထားပါ။ ဤအၾကံဉာဏ္မ်ားက 
လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္-မႏိုင္ကို ေမ့ထားပါ။ တခါတရံ ထူးထူးဆန္းဆန္းအၾကံမ်ားက ျပႆနာႏွင့္ 
တည့္ေနတတ္ၿပီး ပိုေကာင္းမြန္သည့္ အၾကံျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း 
(ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ျပဳရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္က ရသမွ်အၾကံ 
မ်ားကို ေက်ာက္သင္ပုန္းေ႐ွ႕တြင္ ခ်ေရးရပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္က လူမ်ားကို ၾကံဆေစရန္ တိုက္တြန္း 
အားေပးရပါမည္။ အကယ္၍ တစံုတဦးက ေပးလာသည့္အၾကံကို ေ၀ဖန္ပါက၊ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ 
သူက ခ်က္ခ်င္းတားျမစ္ရပါမည္။ 

၁။ ရဲမ်ားက ႐ံုးကုိ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးေတာ့မည္ဟု သတင္းရသည္။ ရဲမ်ား ႐ံုးခန္းတြင္း မ၀င္လာေစရန္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ တားဆီးမည္နည္း။

@
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၂။ လူအမ်ားက ႐ံုးသန္႔ရွင္းေရးကုိ အမႈမထားဘဲ ေနေနၾကသည္။ ႐ံုးခန္းသန္႔ရွင္းေရးတြင္ လူတိုင္း 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေစ ရန္ မည္သို႔ ျပဳမည္နည္း။ 

၃။ (ယခု ျပႆနာက ပိုခက္ပါသည္။) (နအဖ) စစ္အစိုးရက သူတို႔ ရိကၡာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား 
သယ္ယူသြားျခင္းကို မည္သို႔ ရြာသားမ်ားက တားဆီးႏိုင္မည္နည္း။ 

အကယ္၍ သင္တို႔က ျပႆနာအေပၚ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို 
အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ျပဳၿပီးသည့္အခါ အေျဖတခုခ်င္းစီကို ၾကည့္၍ ျပႆနာကို မည္သို႔ 
ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကို ေလ့လာရမည္။ သတိျပဳရန္မွာ ထူးဆန္း၊ ရူးႏွမ္းေသာ အၾကံမ်ားသည္လည္း 
အေျဖေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

အျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ 
အၾကံထုတ္ၾကျခင္း) ဥပမာမ်ားကို စဥ္းစားပါ။ ဆက္လက္ ေလ့က်င့္ပါ။ 

နည္းနာ # (၂) ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အရာတိုင္းသည္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္အတိုင္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အကယ္၍ အမွန္အတိုင္း 
႐ုိးသားစြာ ေျဖမည္ဆိုပါ က ဆန္းဒါး (Sander) ၏ မ်ဥ္းၿပိဳင္အစီအစဥ္ (Paralleloprgam) တြင္ 
မ်ဥ္း ေအဘီ (AB) သည္ ဘီစီ (BC) ထက္ပို၍ ရွည္ သေယာင္ ထင္ေနရပါသည္။ ပို၍ရွည္သည္ဟု 
ျမင္ရေသာ္လည္း တိုင္းၾကည့္လွ်င္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မိမိတို႔ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ တခါတရံ မိမိတို႔အျမင္အရ 
ရွင္းလင္းလွပါသည္။ မိမိတို႔က သိျမင္သည္ဟု ထင္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥက မွားသည္၊ မည္သည့္ 
ကိစၥက မွန္သည္ဟု သိႏိုင္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ စဥ္းစားမႈမွာ အႀကီးအက်ယ္ လြဲေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ 
မိမိတို႔က အမွန္တရားကို ရွာေဖြရာတြင္ ပို၍ သတိျပဳေလးနက္စြာ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလို 
သည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားပိုမို ျပည့္စံုေစရန္အတြက္ မိမိတို႔က ေမးခြန္းထုတ္ၾကရပါမည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) ဆိုသည္မွာ ကိစၥ အေၾကာင္းအရာတခုကို ပိုမို 
ျပည္စ့ံစုြာ သရိွိႏိငုရ္န၊္ နကန္ကရ္ိႈင္းရိႈင္း အတြင္းသေဘာကိ ုသရိွိႏိငုရ္န ္အတြက ္ေမးခြန္းမ်ားထတုသ္ည္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုကို ၾကည့္ပါ။
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ဤပံုကို ဆန္းဒါး (Sander) ၏ မ်ဥ္းၿပိဳင္အစီအစဥ္ (Paralleloprgam) ဟု ေခၚပါသည္။ ဤမ်ဥ္းၿပိဳင္ 
အစီအစဥ္အတြင္းတြင္ မ်ဥ္း ၃ ေၾကာင္း ဆြဲထားပါသည္။ 

၁။ မ်ဥ္းမ်ားကို မတိုင္းထြာဘဲ ၾကည့္ပါက မ်ဥ္း ၃ ေၾကာင္း၊ AB, BC ႏွင့္ BD တို႔သည္ တူညီသေယာင္ 
ထင္ေနရပါသည္။ 

၂။ မည္သည့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားက တူညီသည္ဟု သင္ယူဆသနည္း။
၃။ မည္သည့္မ်ဥ္းက အတိုဆံုးနည္း။ မည္သည့္မ်ဥ္းက အရွည္ဆံုးနည္း။ 

ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီပါက၊ အေျဖမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မ်ဥ္းမ်ားကို တိုင္းထြာပါ။  

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚသူသည္ အစဥ္သျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ပါသည္။ အရာအားလံုးသည္ 
ပထမကနဦးတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္အတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု မေသခ်ာတတ္ပါ။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မျပဳခင္တြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား သင္ပို၍ သိရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသူမ်ားက 
အစဥ္သျဖင့္ "မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း" ႏွင့္ "မည္သို႔ ျဖစ္သနည္း" Why and How ကို 
ေမးတတ္ၾကပါသည္။ ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚသူအတြက္ အေျဖမွာ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ျခင္းျဖင့္ 
ရရွိပါသည္။ ပံုမွန္အတိုင္း လုပ္ေနၾကသည္ကို သူက ျငင္းဆန္၍ လုပ္တတ္ပါသည္။ လူအမ်ား က 
လက္ခံထားၾကသည့္ သံုးသပ္မႈမ်ားမွာ တခါတရံတြင္ တက္တက္စင္ လြဲေနတတ္ပါသည္။ 

ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚသူေကာင္းတေယာက္တြင္ ရွိတတ္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက မျပည့္စံုေသးဟု အစဥ္ထင္ျမင္ေနေလ့ ရွိပါသည္။ ထပ္၍ ေမးခြန္း 
မ်ား ထုတ္ေလ့ရွိပါ သည္။ 

၂။ အရာရာတိုင္းကို (စပ္စုစိတ္) အထူး စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ ရွိပါသည္။
၃။ ျဖစ္ရပ္တခုတိုင္းတြင္ ေနာက္ကြယ္၌ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ဟု ယံု 

ၾကည္ၿပီး၊ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္မလာတတ္ေၾကာင္း လက္ခံထားပါသည္။ 
၄။ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥမ်ား၌ ပို၍ နက္နဲသည့္၊ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္  

ျဖစ္ေနသည့္အေၾကာင္း ရင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုစိတ္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ 
၅။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းသည္ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာအေပၚ အေျခခံ၍ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ၌ ဆန္ 
စင္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိပါ။ 

ဤသို႔ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာေတြးေခၚလာသည့္အခါ လူထုစည္း႐ံုးေရးသမားတဦးသည္ ျပႆနာအေပၚ 
သက္ေရာက္ေနသည့္ အခ်က္ေပါင္းစံုကို စိစစ္ပိုင္ျခားမႈ လုပ္ေဆာင္လာ၍၊ ဤမတူကြဲျပားသည့္ 
အခ်က္မ်ား မည္သို႔မည္ပံု ဆက္စပ္ေနၾက ေၾကာင္းလည္း ရွာေဖြသိရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ ဤသို႔ 
ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားမွေန၍ ျပႆနာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ၍ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ 
ထိုအခါ ဤျပႆနာအတြက္ အထိေရာက္ဆံုး လႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပမာ.. 
၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တခုလံုးကို စတင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ဆိုင္ဂံုၿမိဳ႔ေတာ္ကို လည္း မ်ားမၾကာမီပင္ ၀ိုင္းပတ္ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္ဂံုရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ ေက်းလက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း သူတို႔မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္အ 
သြယ္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရပါသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္႐ံုမွ်မက၊ မိသားစုမ်ားကလည္း 
၎တို႔လိုအပ္ေနသည့္ ေနထိုင္စားရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ 
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ထိုအခါ မ်ားမၾကာမီပင္ သူတို႔ေနထိုင္ရာ အေဆာင္မ်ားမွ ႏွင္ခ်ခံရၿပီး၊ အခ်ဳိ႔မွာ စားစရာပင္ မရွိၾကပါ။ 

ဤေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္က ႏိုင္ငံတကာ (အဲန္ဂ်ီအုိ) မ်ားႏွင့္ ေတြ႔၍ ေထာက္ပံ့မႈ 
အတြက္ ေတာင္းဆို ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ သူတို႔က အၾကံထုတ္ကာ ဤေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ားကို 
အုပ္စု (၃) ခုအျဖစ္ ခြဲခဲ့ပါသည္။ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းသား ၂ ဦးက စာသင္ခန္းသို႔ သြားၾကပါသည္။ 
တတိယေက်ာင္းသားက ၿမိဳ႔တြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔သြား၍ အလုပ္ လုပ္ေပးပါသည္။ (အဲန္ဂ်ီအို) 
မ်ားက ဤေက်ာင္းသား ၃ ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေပး၍ ဤအက်ပ္အတည္းၾကံဳေနရစဥ္ ကာလ 
တေလွ်ာက္လံုး ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

၁။ သူတို႔ လက္ငင္းၾကံဳေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ဤေျဖရွင္းနည္းက နည္းေကာင္း 
ျဖစ္ပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မဟုတ္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ အေျဖတခု သင္ အၾကံျပဳေပးႏိုင္ပါမည္လား။
၃။ ဤအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျဖေပးႏိုင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပိုမို ရရွိရန္ မည္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးရန္လိုအပ္သည္ဟု သင္ ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ 

ဥပမာ... (ဆက္လက္၍) 

တလခန္႔ ၾကာသည့္အခါ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က (အဲန္ဂ်ီအို) အဖြဲ႔ထံသို႔ ေနာက္တႀကိမ္ ခ်ဥ္း 
ကပ္ လာျပန္ပါသည္။ ယခုတႀကိမ္တြင္ သူတို႔ ေျပာသည့္သတင္း အခ်က္အလက္က လံုး၀ျခားနား 
ေနပါသည္။

"ခင္ဗ်ား သိသလား။ ခင္ဗ်ားတို႔က က်ေနာ္တို႔ ရန္သူေတြပဲ" ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦးက 
ေျပာပါသည္။ 
အဲန္ဂ်ီအို ကိုယ္စားလွယ္လည္း ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားပါသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤသို႔ 
ခံစားေနရေၾကာင္း ေမး ျမန္းပါသည္။ 

"က်ေနာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔က အစိုးရရဲ႕တာ၀န္ပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔က ခင္ဗ်ားတို႔ဆီက အကူအညီရ 
ေနေတာ့ အစိုးရကို ရင္ဆိုင္ မေတာင္းဆိုေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔လည္း မေတာင္း 
ဆိုျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ အကူအညီ ေပးေနတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က တိုက္ပြဲကို ေရွာင္လႊဲသလို 
ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ဖို႔ လိုတယ္။" 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း (ဆက္လက္၍)

၁။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က ေျပာလိုက္သည့္ စကားသည္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသလား။ 
မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္နည္း။ မဟုတ္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ငင္းရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကနဦးအစ 
ကပင္ သတင္း အခ်က္အလက္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ မည္သည့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈရွိေသာ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးရမည္နည္း။ 

၃။ ဤသတင္းအခ်က္ အသစ္အရ၊ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ အေျဖကို အၾကံျပဳႏိုင္ပါမည္လား။ 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚသူေကာင္း တဦးသည္ အျမဲတေစ မိမိတို႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရွိ 

_

*

_

O



36

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အယူအဆေရးရာ အေျခအေနမ်ား ေပါင္းဆံုျဖစ္ေပၚမႈကို ရွာေဖြေနပါသည္။ 
အကယ္၍ ဤသို႔ ေပါင္းဆံုျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနတခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိလာပါက 
ဤေပါင္းဆံုျဖစ္ေပၚမႈကို ရွင္းလင္းျပႏိုင္မည့္ အေျဖအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြပါ 
သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူအမ်ားထံမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုလည္း ရရွိပါ 
သည္။ 

ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking)  ဆိုသည္မွာ အတိတ္အေတြ႔အၾကံဳတခုကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး၊ 
သင္ခန္းစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ထုတ္ယူ ဆင္ျခင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာကို 
အေျချပဳ၍ အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသင္ခန္း 
စာမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ က်င့္သံုးရန္ မူမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ယခင္အမွားမ်ဳိးလည္း 
မျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္လြဲႏိုင္ပါသည္။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းတခုကို ပို၍ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္တိုး 
တက္ေစရန္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ခ်ည္းကပ္ပံု နည္းနာမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ အက်ဳိး ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ဥပမာ.. 
အဖြဲ႔ငယ္တခုကို မၾကာေသးမီက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေပးရန္အတြက္ လူသစ္မ်ား 
ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚ ပါ၀င္ ေစခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္က ရွင္းျပရာတြင္ ယခုအဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏိုင္ငံ 
ေရးအဖြဲ႔မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ သည့္နည္းနာေပၚတြင္သာ အေျချပဳလႈပ္ရွားမည္ဟု 
ေျပာဆိုပါသည္။ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကလည္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ 
အလုပ္စလုပ္ၾကသည္။ ဤသို႔ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး အနည္းငယ္ၾကာသည့္အခါ ၀န္ထမ္း 
အသစ္က ဤအဖြဲ႔အစည္းကို ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ 
သို႔မွသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ဟု ဆိုလာပါသည္။ ဤသည္မွာ ႀကီးမား 
သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာပါသည္။ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားက မ်ားမၾကာမီပင္ ေဒါသမ်ားျဖစ္၍ အဖြဲ႔မွ ထြက္သြား 
ပါသည္။ အဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ေပၚခဲ့ရပါသည္။ ဤပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ရၿပီး၊ အလုပ္ေႏွာင့္ေႏွးကာ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 
အခ်ိန္ယူ၍ ျပန္လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ 

ဤအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္က ယခုပဋိပကၡအေပၚ ျပန္၍ သံုးသပ္စဥ္းစားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤသို႔ 
အလားတူ ေနာက္ တႀကိမ္ မျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္၍ 
ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါသည္။ "ဤျပႆနာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း" "ေနာက္တႀကိမ္ 
ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္အတြက္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္နည္း" စသျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

သူတို႔က အဖြဲ႔၏ အယူအဆေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္ငယ္တအုပ္ ေရးသားရန္ ဆံုးျဖတ္ၾက 
ပါသည္။ အဖြဲ႔သို႔ ၀င္လာသူမ်ားကို ဤအေၾကာင္း ဖတ္ခိုင္းပါသည္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္၊ ဤအယူအဆ 
အတိုင္း သေဘာတူလွ်င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါသည္။ 

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဤအဖြဲ႔တြင္ အယူအဆေရးရာ စာအုပ္ ရွိလာခဲ့ၿပီး၊ မူ၀ါဒေရးရာ စာအုပ္လည္း ရွိလာ 
ခဲ့ပါသည္။ ဤစာအုပ္ ၂ အုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္ သူတို႔၏ အတိတ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 
ျပန္၍ ေတြးဆ သင္ခန္းစာယူျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအယူအဆေရးရာႏွင့္ မူ၀ါဒ 
မ်ားမွာ လုပ္ၾကံေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ အတိတ္က မွားခဲ့သလုိ ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤသို႔ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking) ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္း တိုးတက္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္မ်ား ရွိပါသည္။ 

၁။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ဖန္တီးပါ။ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက အတိတ္က အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 
ျပန္၍ ၾကည့္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အေျခခံ၍ လူထုစည္း႐ံုးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သည့္နည္းက ထိေရာက္သည္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီးသည့္အခါ တိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
တိက်သည့္ အေတြ႔အၾကံဳတခု ရရွိၿပီးတိုင္း၊ ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို စည္း႐ံုးေရးမွဴးျဖစ္သူက 
အေသးစိတ္ ခ်ေရးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္သည္၊ ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ျဖစ္ပ်က္သည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ 
ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ သင္က မည္သည့္ 
လႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္သည္။ က်န္သူမ်ားက မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ 
ဤျဖစ္ရပ္တြင္ အျခားမည္သည့္ကိစၥမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
လိအုပပ္ါသည။္ ဤျဖစရ္ပမ္်ား မညသ္ို႔ ဆကစ္ပ္ေနသညလ္ည္း မွတတ္မ္းတငဖ္ို႔ လိအုပပ္ါလမိ္မ့ည။္ 
လႈပ္ရွားမႈ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားက မည္သို႔နည္း။ မည္သည့္ကိစၥမ်ားက ေအာင္ျမင္ 
မႈရ၍ မည္သည့္ကိစၥမ်ားက မေအာင္ျမင္ဘဲ ဆံုးရႈံးရသနည္း စသည္ျဖင့္ တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
လိုပါသည္။ 

၂။  လႈပ္ရွားမႈကို ျပန္၍ စိစစ္သံုးသပ္ပါ။ ဤအဆင့္တြင္ သင္၏ ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical 
Thinking) ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈက အေရးႀကီးပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈတခုကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ "မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း" (Why) 
ဟူ၍ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ပိုင္းျခားတတ္ သည့္ ေတြးေခၚမႈအတြက္ 
အေရးအႀကီးဆံုး ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ စည္း႐ံုးေရးမွဴးတဦးအေနျဖင့္ အျမဲေမးခြန္း 
ထုတ္ေနရမည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္သမွ်ကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္ရသည့္ "အေၾကာင္း" ရွိပါသည္။ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးက ျဖစ္ရပ္တခုကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္သည့္အခါ ဤျဖစ္ရပ္၏ အစိတ္ 
အပိုင္း၊ က႑တခုတိုင္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ရသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ စည္း႐ံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦး အေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္တိုင္းကို "သဘာ၀" အရ ျဖစ္သည္၊ ပံုမွန္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ဟု လက္မခံလိုပါ။ ျဖစ္ရသည့္ျဖစ္ရပ္တိုင္းတြင္ "အေၾကာင္းျပခ်က္" ရွိပါသည္။ 
ဤအဆင့္တြင္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးလုပ္သူက "မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း" (Why) ဟူ၍ 
ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိစၥတိုင္းအေပၚ သူေက်လည္စြာ သိရွိသည္အထိ ေမးခြန္းထုတ္ 
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္ ၂ ခုမွေန၍ ရရွိလာသည့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားကို စည္း႐ံုးေရးမွဴးက အႏွစ္ခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ ထုတ္ယူရပါမည္။ ၎တို႔ကို ၁ 
ေၾကာင္း၊ ၂ ေၾကာင္းျဖင့္ ႐ုိးရွင္းစြာ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေရးသားပါ။

ဥပမာ..
မူလက ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ ျပႆနာတက္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု၏ ဥပမာကို 
ျပန္ၾကည့္ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သင္ခန္းစာထုတ္ယူႏိုင္မည္ဟု နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလို 
ပါသည္။ 

(က) အဖြဲ႔အစည္း၏ အေရးပါသည့္ အယူအဆေရးရာကိစၥကို ႏႈတ္ျဖင့္သာ ေျပာဆိုထားပါက လူ 
အမ်ား အမွန္တကယ္ နားလည္သည္ဟု မေသခ်ာပါ။

(ခ) လူအမ်ားက အဖြဲ႔အစည္း၏ အယူအဆေရးရာကိစၥကို နားလည္ လက္ခံပါသည္ဟု ႏႈတ္ျဖင့္ 
ေျပာ႐ံုမွ်ျဖင့္ မရပါ။

(ဂ) လူတုိင္းက စာျဖင့္ေရး၍ အဖြဲ႔အစည္းကို ကတိက၀တ္ျပဳထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ အယူအဆေရးရာ၊ မူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

O

*
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၄။ လိုက္နာရမည့္မူမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း။ "မူ" ဆိုသည္မွာ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွန္ 
တရား ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနတခု ၾကံဳဆံုလာလွ်င္ မည္သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္၊ မည္သို႔ 
လုပ္ကိုင္ရမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ "ေရႊဥပေဒသ" (Golden Rule) မ်ားႏွင့္ ဆင္ တူပါသည္။ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ေပးၿပီး၊ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီးသည့္ အခါ စည္း႐ံုးေရးမွဴးက 
စံအခ်ဳိ႔သတ္မွတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤစံမ်ားကို အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ စံမ်ား၊ 
မူမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ေၾကာင့္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးလုပ္သူက ျပႆနာမ်ား ေရွာင္လႊဲႏိုင္ၿပီး၊ 
အနာဂတ္ကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ေတြးေတာႏိုင္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈတခု ေဆာင္ရြက္လွ်င္ မည္သည့္ 
ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာမည္ကို ပို၍ တိက်စြာ တြက္ခ်က္လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူတို႔ 
လိုလားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ 
ပို၍ လွ်င္ျမန္စြာ၊ ထိေရာက္စြာ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွား ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။     

ဥပမာ..
အထက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္ ၃ မွေန၍ အဖြဲ႔အစည္းက ေအာက္ပါ စံ (မူ၀ါဒ) မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

(က) အေရးႀကီးသည့္ အယူအဆေရးရာ ကိစၥမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အားလံုးကို 
ခ်ေရးထားၿပီး၊ အဖြဲ႔၀င္ အားလံုး၏ သေဘာတူညီမႈ ရယူထားရမည္။

(ခ) အဖြဲ႔၀င္တိုင္းက ဤ အယူအဆေရးရာ ကိစၥမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အားလံုးကို 
ေက်လည္စြာ ဖတ္ထား ရမည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔က ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရွင္းလင္းျပမႈမ်ား၊ သင္တန္း မ်ား စီစဥ္ေပးရမည္။

(ဂ) အဖြဲ႔၀င္အားလံုးလိုက္နာရမည့္ အယူအဆေရးရာ ကိစၥမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
အားလံုးကို သေဘာတူ ညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္။ 

နိဂံုး
အကယ္၍ စည္း႐ံုးေရးမွဴတဦးက အေတြ႔အၾကံဳတိုင္းကို ေဖာ္ျပပါ အဆင့္ ၄ ဆင့္ အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ပါက မ်ားမၾကာမီပင္ ျပန္၍ သံုးသပ္ေတြးဆတတ္သည့္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးေကာင္း တဦး 
ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ျပန္၍ေတြးဆျခင္း အရည္အခ်င္းကို ကၽြမ္းက်င္မႈတခုသဖြယ္ 
အျခား အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္ဖလွယ္ေ၀ငွႏိုင္ၿပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ အေျခက်က် ေျပာင္းလဲမႈ 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ျပန္လည္ေတြးဆျခင္း (Reflective thinking) ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္မွာ တုံ႔ျပန္သည့္ ေတြးေခၚမႈ 
(Reactionary thinking) ျဖစ္ပါသည္။ တုံ႔ျပန္သည့္ေတြးေခၚမႈဆိုသည္မွာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
အေျခအေနတရပ္ အေပၚတြင္ သိပ္ၾကာၾကာ စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို လက္တန္းတုံ႔ျပန္ 
လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-လူတဦးက သင္၏ ပခံုးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လာေဆာင့္မိသည့္  
အခါ ခ်က္ခ်င္း ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္ စဥ္းစားမႈမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ သင္က ခဏဆိုင္း၍ "မည္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ သူ/သူမက ဤသို႔ ျပဳမူရသနည္း" "သူ႔ကို အျပဳသေဘာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ 
အသံုးအ၀င္ဆံုး နည္းလမ္းက မည္သို႔ျဖစ္သနည္း" ဟူ၍ ေတြးသင့္ပါသည္။ အျခား ဥပမာတခုမွာ 
အကယ္၍ သင္က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းသြားစဥ္တြင္ အျခား ဆိုင္ကယ္တစီးက သင္၏ 
ေ႐ွ႕တြင္ လာရပ္ပါက သင္က ဘရိတ္အုပ္၍ ဤေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို ေရွာင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ဳိး 
ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔က ဤသုိ႔ တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ရပ္၍ စဥ္းစားေနျခင္း မရွိပါ။ ဤသို႔ တုံ႔ျပန္ 
သည့္ ေတြးေခၚမႈသည္ အေျခအေနမ်ားစြာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
မိမိတို႔က ျပန္လည္ ေတြးဆသည့္ အက်င့္ကို ေလ့က်င့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ပို၍ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

O

*

?



39

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

၁။ ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႔ကို ျပန္စဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ ပဋိပကၡတခု၊ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခထု ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳ စသျဖင့္) ထို႔ေနာက္ ျပန္လည္ ေတြးဆသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ဆင့္ကို ေလ့က်င့္ပါ။ အေတြ႔အၾကံဳမွ ေန၍ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
မည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္အႏွစ္ခ်ဳပ္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသနည္း။ 

၂။ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္သည့္ ေတြးေခၚမႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေန 
အခ်ဳိ႔ကို ခ်ေရးၾကည့္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တုံ႔ျပန္သည့္ ေတြးေခၚမႈေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ 
အေျခအေနအခ်ဳိ႔ကို ခ်ေရးပါ။ ျပန္လည္ ေတြးဆျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလားတူပင္ ခ်ေရး 
ၾကည့္ပါ။ 

၃။ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း)၊ ပိုင္း 
ျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking)၊ ျပန္လည္ေတြးဆျခင္း (Reflective thinking) 
တို႔ မည္သို႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါသနည္း။ 

ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ဆင္ျခင္ထုတ္ယူမႈ (deduce) ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္မွာ အေျဖတခု၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို 
သိရွိထားသည့္ အခ်က္ မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေသခ်ာ စနစ္တက် ေတြးေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking) 
သည္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း)၊ 
ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking)၊ ျပန္လည္ေတြးဆျခင္း (Reflective thinking) 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို သံုး၍ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပမာမ်ား..
၁။ တရား႐ံုး၏ ၾကားနာမႈတြင္ တရားသူႀကီးက သေဘာထားကြဲလြဲေနသည့္ ဘက္ႏွစ္ဘက္၏ 

သက္ေသအေထာက္အထား မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို နားေထာင္ပါသည္။ 
တရားသူႀကီးက သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပါသည္။ တရားသူႀကီးက မည္သူမွားသည္၊ မွန္သည္ကို ေတြးေတာစဥ္းစား 
ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ မရႏိုင္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ခံစာခ်က္အေပၚမူတည္၍ တုံ႔ျပန္စဥ္းစားမႈမ်ဳိးျဖင့္လည္း 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

၂။ စံုေထာက္႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္ရန္ သင္ႏွစ္သက္ပါက ရာဇ၀တ္မႈတခုအတြက္ စံုေထာက္က 
ရႏိုင္သမွ်ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ 
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သကၤာမကင္း ျဖစ္ခံရသူ ၃-ဦး၊ ၄-ဦး ရွိႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔က 
ရသမွ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾက၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
သကၤာမကင္းျဖစ္ရသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ဆင္ျခင္၍ 
အေျဖထုတ္ယူႏိုင္ၿပီဟု ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ ရာဇ၀တ္မႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (ဤသို႔ 
ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈမ်ဳိးအတြက္ ၾကည့္ရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ စံုေထာက္႐ုပ္ရွင္မွာ 
စာေရးဆရာမ အဂၢါသာ ခရစၥတီး (Agatha Christie) ေရးသားသည့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္သည္းဖို ႐ုပ္ရွင္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။)
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အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  

ယခုအခါ ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားနည္း (Deductive Thinking) ကိုသံုး၍ ျပႆနာတခုအတြက္ 
မည္သို႔ အေျဖရွာ မည္ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ မိမိတို႔က ျပႆနာကို တိတိက်က်ႏွင့္ ခ်ဳံ႔၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ အကယ္၍ ျပႆနာကုိ က်ယ္ျပန္ႀကီးမားစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါက (ဥပမာ-
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း... စသျဖင့္) သို႔ မဟုတ္ 
ေယဘုယ်က်လြန္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါက (ဥပမာ-လူထုမ်ားကုိ မည္သို႔ ပညာေပးမည္နည္း 
စသျဖင့္...) အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျဖရွာရန္အတြက္ ခက္ခဲလြန္းလွပါသည္။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ 
မိမိတို႔ျပႆနာကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တိတိက်က်ႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေကာင္း 
ဆံုး ဥပမာ တခု ေပးရလွ်င္ "ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း (ကမၻာလႊမ္းပတ္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေအာက္ေျခထု ျပည္သူမ်ားကို မည္သို႔ အသိပညာေပးမည္နည္း" စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္းနည္းကို သံုး၍ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အေျဖမ်ားကို စဥ္းစားေတြး 
ေတာ၍ ခ်ေရးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ညႇစ္ထုတ္ၾကံဆရေသာ အေျဖမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္လည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

က။ ေန႔စဥ္ ေရဒီယို အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း။
ခ။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ကာတြန္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း။
ဂ။ ေက်းရြာမ်ားကို လွည့္လည္၍ လူထုမ်ားကို ရွင္းျပျခင္း။
ဃ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအေၾကာင္းရွင္းျပရန္ နယ္လွည့္ ေတးဂီတႏွင့္ အကအဖြဲ႔မ်ားကို သံုးျခင္း။
င။ အေျခခံ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ စာေပးစာယူသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ျခင္း။
စ။ လူအမ်ားအတြက္ ဖတ္ရလြယ္ကူသည့္ ကာတြန္းစာအုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။
ဆ။ ဗီဒီယိုမ်ား စီစဥ္ျခင္း။
ဇ။ စသျဖင့္... 

၃။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ညႇစ္ထုတ္ၾကံဆထားသည့္ အေျဖမ်ားကို ေကာ္လံ ၂ ခုခြဲ၍ ေရးသားရန္ 
လိုပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ၏ ထိပ္တြင္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ ညႇစ္ထုတ္စဥ္းစားထားသည့္ 
အေျဖမ်ားဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ေစလုိပါသည္။ ဘယ္ဖက္ ေကာ္လံတြင္ ရသမွ်စုေဆာင္းထားသည့္ 
အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သံုးသပ္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျဖမ်ား ကို ေရးခ်ပါ။ 
ညာဖက္ေကာ္လံတြင္ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ (အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္) အေျဖမ်ားကို 
ခ်ေရးပါ။ 

၄။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အေျဖမ်ားကို ၾကည့္ၿပီးေသာအခါ သင္ရည္မွန္းထားခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ ဆံုးျဖတ္ပါ။ 
သင္ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ မည္သည့္အေျဖမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း။ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မည္သည့္ အေျဖမ်ားက အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အေျဖမ်ားထက္ 
မည္သို႔ပို၍ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္နည္း။

O
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ဥပမာ..
အေျခခံလူထုမ်ားကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ပတ္သက္၍ ပညာေပးရန္အတြက္ 

ေန႔စဥ္ေရဒီယို အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္

အျပဳ အပ်က္

၁။ ခ်က္ခ်င္း လူအမ်ားၾကား သိႏိုင္သည္။ ၁။ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အုပ္စုမ်ားရွိ လူအမ်ား 
စုတြင္ ေရဒီယို မရွိၾကပါ။

၂။ ၀န္ထမ္း အမ်ားအျပား မလိုပါ။ ၂။ ေရဒီယိုလႊင့္ခ်ိန္ ၀ယ္ယူရျခင္းသည္ 
ေစ်းႀကီး လွပါသည္။

၃။ စသျဖင့္... ၃။ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
အတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိပါ။

၄။ စသျဖင့္... 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

၁။ ေအာက္တြင္ေျဖရွင္းရန္ရွိသည့္ ျပႆနာအခ်ဳိ႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဖြဲ႔တခုလံုး အေနျဖင့္ 
ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏုိင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ၾကျခင္း)၊ 
ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking)၊ ျပန္လည္ေတြးဆျခင္း (Reflective thinking)၊ 
ျပန္လည္ ေတြးဆျခင္း (Deductive Thinking) နည္းမ်ားကို အသံုးခ်၍ အေျဖထုတ္ေပးပါ။ 

(က) လူသစ္တဦး သင္၏အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ပူးေပါင္းလာပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုး 
အႀကိမ္ သင္၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသူမ်ားက 
စိတ္မလုံမျခံဳ ျဖစ္ေနၾကၿပီး သူတို႔အေရးအတြက္ စဥ္းစားပူပန္ေနၾကပါသည္။ ၀န္ထမ္း 
မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ သူတို႔၏ 
ျပန္လည္ေတြးဆသည့္ အၾကံအစီမ်ား၊ အၾကံဉာဏ္ စိတ္ကူးမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် 
ေ၀ငွေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားတြင္ အဖိုးတန္သည့္ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားစြာ ရွိေနၾကပါသည္။ ၀န္ထမ္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ထိုသူမ်ားက ပြင့္ပြင့္ 
လင္းလင္း ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးလာေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

(ခ) သင္၏ အဖြဲ႔အစည္းက နယ္အေ၀းတေနရာတြင္ လုပ္ငန္းသစ္တခု စတင္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္မႈေပးထားၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔ကလည္း ဤ 
ေနရာသို႔ သြားရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ လူထုစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
စူးစမ္း သုေတသနျပဳရန္၊ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း 
အဖြဲ႔အစည္းတည္ေနရာႏွင့္ ၎ေနရာ အသစ္တို႔အၾကား ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲပါ 
သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မရွိဘဲ ေကာင္းမြန္သည့္ စည္း႐ံုးေရး 
အစီအစဥ္တခုကို ေဖာ္ထုတ္ေရး ဆြဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဆက္သြယ္ ေရး ျပႆနာကို 
မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ 

(ဂ) သင္၏အဖြဲ႔အစည္းက ၀န္ထမ္းမ်ားဖတ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စာတန္းမ်ား 
ျပင္ဆင္ရန္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားက လုံး၀မဖတ္ၾကပါ။ 
ဤသမူ်ား ဖတ္ေစလုိသည္ ့စာဖတလ္ာေစရန ္မညသုိ္႔တိက္ုတြန္းမညန္ည္း။ ဤစာတန္း 
မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေတြးဆ စဥ္းစားၾကေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

(ဃ) သင္၏အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အခ်ိန္အတိအက်အတိုင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္း တခု ရွိေနပါသည္။ အခ်ဳိ႔ ေသာသူမ်ားမွာ တာ၀န္ေပးထားသည့္ အလုပ္မ်ား 
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အစဥ္ေနာက္ က်ၿပီးမွ ၿပီးစီးတတ္ပါသည္။ လူတိုင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးေစရန္ 
သင္က မည္သို႔ တိုက္တြန္းအားေပး မည္နည္း။

(င) ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 
သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤ 
ေအာက္ေျခ လူထုမ်ားကို ဂလို ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ 
သင္က မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ 

၂။ အျခားျပႆနာမ်ား (အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးယဥ္ထားသည့္ ျပႆနာ 
မ်ား) ကို ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စဥ္းစားေဖာ္ျပေပးပါ။ 

တီထြင္ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative Thinking)

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

႐ုိး႐ုိး စာညႇပ္ကလစ္တခုကို ၾကည့္ပါ။ ဤစာညႇပ္ကလစ္ကို သင္ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနသည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို စဥ္းစား၍ ခ်ေရးပါ။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားအတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေတာႏိုင္ရန္ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္ 
မ်ားကို လႊတ္ထားေပးသည့္ အခါ က်ေနာ္တို႔တြင္ တီထြင္ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative 
Thinking) ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားသူသည္ ပံုမွန္ သမား႐ုိးက် ျပဳမူေန 
ျခင္း၊ ကိစၥအမ်ားအေပၚ ရႈျမင္ေနျခင္းကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္မႈ မရွိပါ။ ျပႆနာႏွင့္ အေျဖမ်ား အပါ 
အ၀င္ ကိစၥမ်ားကုိ သူတို႔က  အျခားမတူကြဲျပားသည့္ အျမင္ရႈေထာင့္အသီးသီးက ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ရွာၾကံ 
ၾကည့္တတ္ပါသည္။ အသစ္ျဖစ္ေသာ၊ ပို၍ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ ရွာေဖြ 
တတ္ၾကပါသည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

စာညႇပ္ကလစ္ကိုပင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ယခုအခါ ဤပစၥည္းကို စာညႇပ္ကလစ္ဟု စိတ္ထဲ မထားပါႏွင့္။ 
တခုခုအတြက္သံုးႏိုင္ သည့္ ပစၥည္းတခုဟုသာ စိတ္ထဲထားပါ။ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္ျဖစ္ သံုးႏိုင္သည္ဟု 
ထားပါ။ တမိနစ္အတြင္း ဤပစၥည္းကို မည္သို႔မည္ပံု သံုးႏိုင္မည္ဟု ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ ၾကံဆပါ။ 
စာရြက္တခုေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ ၿပီးလွ်င္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္လုပ္ပါ။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

၁။ သင္ ေနာက္တႀကိမ္ႀကိဳးစားတုိင္း ပို၍ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိလာပါသလား။ ပို၍ ေကာင္းလာပါ 
သလား။

၂။ ဤ ေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ဤေလ့က်င့္ခန္းကို ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဤတႀကိမ္တြင္ အျခားပစၥည္းမ်ား သံုးပါ။
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၁။ ဇြန္းတေခ်ာင္း
၂။ ေက်ာက္ခဲေသးေသးတလံုး
၃။ ပန္ကန္ျပားတခ်ပ္
၄။ ၀က္အူလွည့္တခု
၅။ ေဘးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ပံု 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ မိမိတို႔သည္ အေျဖမ်ားရွာရာ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိဘာသာ 
ကန္႔သတ္ထားသည္ႏွင့္ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔ကတီထြင္ဖန္တီးမႈျပဳရန္ ေၾကာက္ 
ရြံ႔ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔က ယခင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အတိုင္း လုပ္လိုေနၾကၿပီး၊ 
တခုခု အဆန္းထြင္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာၾကံဳေတြ႔ရမည္ကိုလည္း မလိုလားၾကေပ။ အႏုပညာရွင္မ်ား 
သည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ ေတြးေတာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔က အျမဲ 
တမ္း အသစ္အဆန္းဖန္တီးရန္ ၾကံဆေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သူတို႔က 
စာရြက္ညႇပ္ကလစ္ကို ၾကည့္သည့္အခါ သူတို႔က ပံုသဏၭာန္ကို ျမင္သလို ဤပစၥည္းအေပၚ အလင္း 
ျပန္ေနပံုကိုလည္း ျမင္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုဆရာ ေကာင္းမ်ားသည္လည္း တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိသည့္ 
ေတြးေတာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔က အေဆာက္အဦတခုကို ဓါတ္ပုံ ႐ုိက္သည့္အခါ အေဆာက္ 
အဦမွ် သာမကဘဲ အေရာင္မ်ား၊ အလင္းအေမွာင္မ်ား၊ အရိပ္မ်ား၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ယွဥ္၍ တည္ 
ေနပံု၊ တိမ္မ်ားႏွင့္ ပနာရေနပံု စသျဖင့္ ျမင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔က တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ 
အျမင္သစ္ဖက္မွ ၾကည့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စည္း႐ံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္လည္း တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ ေတြးေတာသူမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴး ေကာင္းတဦးသည္ လုပ္ငန္း ၂ ခုကို အတူတူ ပံုေသကားခ် ျပန္၍ မလုပ္ေဆာင္ဘဲ 
အတိတ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ အသစ္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သူတို႔က အတူတူျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္တခု 
ကိုပင္ တီထြင္ဖန္တီး၍ မတူဆန္းသစ္သည့္ အျမင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

သင္၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ စဥ္းစားမႈကို တဖန္ ျပန္၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။ သင္က မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႔ကို 
ထမင္းစားရန္ ဖိတ္ထားပါသည္။ သင္က သင္အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံး ဆြတ္ျပဳတ္ကို ခ်က္ထားၿပီး၊ 
၎ကိုပင္ အဓိကစားရန္ ျပင္ထားပါသည္။ သင္၏ မိတ္ေဆြမ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ သင္က 
မေတာ္မဆ ငံျပာရည္ပုလင္း ေမွာက္က်၍ ဟင္းထဲ၀င္သြားခဲ့ပါသည္။ ဟင္း လည္း ဆားငံသြားပါသည္။ 
သင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ေရာက္ရွိ၍ စားပြဲတြင္ ထိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ 
ဟင္းတခြက္ ထပ္ခ်က္ရန္လည္း အခ်ိန္မမီေတာ့ပါ။ ဤျပႆနာကို သင္မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ စဥ္းစားမႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔တြင္ ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းရန္ စဥ္းစားၾကံဆထားမႈ တခုတည္းသာရွိပါက ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဆိုသည္မွာ 
သိပ္မေသခ်ာလွပါ။ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး မိမိတို႔ကို တုတ္ေႏွာင္ထားမႈႀကိဳးမွာ လူအမ်ားက 
ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းတခုတည္းသာ ရွိသည္ဟု ယူဆထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ "က်ေနာ့္ 
မွာ ဒီနည္းလမ္းပဲ လုပ္ဖို႔ ရွိေတာ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အျခားလမ္းလည္း ေရြးစရာ မရွိဘူး" 
ဤသို႔ ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ ဤသို႔စဥ္းစားနည္းသည္ လြတ္ေျမာက္ေနသူတဦး ထက္ စာလွ်င္ 
သားေကာင္တဦးသဖြယ္ ခံစားေနရသည့္ ပံုႏွင့္ ပိုတူပါသည္။ ျပႆနာတိုင္းတြင္ တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းစရာ 
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နည္းလမ္း အေျမာက္အမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ လူတိုင္းက ဤအခ်က္ကို အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး၊ တုံ႔ျပန္ပံု 
နည္းလမ္းတခုတည္းသာရွိသည္ဟု မိမိကိုယ္ကို မိမိတုတ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို ျငင္းပယ္ေစလိုပါသည္။

အကယ္၍ အၾကံဉာဏ္သစ္တခုကို တင္ျပလိုက္ပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမ်ားက ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဆို၍ ျငင္းပယ္ေလ့ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အၾကံဉာဏ္ျဖစ္ေစဦး၊ စတင္ႀကဳိးပမ္းရမည့္အစား ဤသို႔ ျငင္းပယ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ တီထြင္ဖန္တီး 
တတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈကို ဆိတ္သုဥ္းေစပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးတတ္သည့္ ေတြးေခၚသူေကာင္း 
တဦးသည္ ဤအၾကံဉာဏ္ကုိ နားေထာင္၍ စဥ္းစားပါသည္။ "ဤအၾကံဉာဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မည္သို႔ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသနည္း၊ မည္သို႔ အသံုးခ်၍ ရႏိုင္မည္နည္း" ဟု စဥ္းစားပါသည္။ 
ဤအၾကံဉာဏ္ကို မည္သို႔ျပဳျပင္၍ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္နည္း။ လက္ေတြ႔ အေျခအေနႏွင့္ 
ကိုက္ညီေအာင္ မည္သို႔ ျပင္ဆင္မည္နည္း။ ဤအၾကံဉာဏ္ကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ အၾကံ 
ဉာဏ္သစ္ႏွင့္ မည္သို႔ ေပါင္းစပ္မည္နည္း။ စသျဖင့္ စဥ္းစားေလ့ ရွိပါသည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အစည္းအေ၀းတခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းတခုမွ ေပးလာ 
သည့္ ဘတ္ေငြ ၁၀,၀၀၀ (အလွဴေငြ) ကို မည္သုိ႔ အသံုးခ်မည္နည္းဟု ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 
လူအမ်ား အာလံုးနီးပါးက ႐ံုးအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အသစ္တလံုး ၀ယ္ယူလိုေနၾကပါသည္။ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား အေဟာင္းက ပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သင္က သေဘာမတူပါ။ အေၾကာင္းမွာ 
အဖဲြ႔အစည္းသို႔ လွဴလိုက္ေသာေငြသည္ အေျခခံ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိရာရွိေၾကာင္း 
တခုခု သုံးသင့္သည္ဟု သင္က ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္က အၾကံျပဳေသာ္လည္း 
မည္သူမွ် နားေထာင္ဟန္ မတူပါ။ သင္က ထပ္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မည္သူကမွ် နားမ၀င္ပါ။ သူတို႔က 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား အသစ္ရလိုေဇာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွား ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္က မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ သင္ေပးသည့္ အၾကံဉာဏ္အေပၚ လူအမ်ားနားေထာင္လာေစေရးအတြက္ သင္ကမည္သို႔ တီထြင္ 
ဖန္တီးမႈ ရွိသည့္ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ဳိး ျပဳမည္နည္း။

၂။ သင္၏ ခ်ည္းကပ္ပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ရလဒ္က မည္သို႔ ရွိမည္နည္း။
၃။ အကယ္၍ လူအမ်ားတုံ႔ျပန္ပံုက မထူးမျခား ၾကားေန၊ သို႔မဟုတ္ အဆိုးျမင္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္လာပါက 

သင္က မည္သို႔ေဆာင္ ရြက္မည္နည္း။

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

အကယ္၍ မိမိတို႔သည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ ေတြးေခၚသူေကာင္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါက၊ မိမိတို႔က 
ျပႆနာေျဖရွင္းရန္အတြက္ နည္းလမ္းတခုကို အသံုးခ်ေလ့ရွိပါသည္။ ဤအၾကံျပဳမႈအေပၚ လူ 
အမ်ားက ၾကားေန မထူးျခားဟန္ျပသည္ ဆိုလွ်င္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာျပသည္ ဆိုလွ်င္ 
ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ေတြးဆ အၾကံျပဳေလ့ ရွိၾကပါသည္။ အကယ္၍ အလားတူ တုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိးကိုသာ အႀကိမ္ 
ႀကိမ္ျပဳေနပါက ပို၍ပို၍ ဆန္႔က်င္ မႏွစ္လိုေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိး ျပၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တြင္ မိမိ 
ကိုယ္ကို မိမိ ရႈံ႔းနိမ့္ေအာင္ ျပဳေနသည္ႏွင့္သာ တူပါလိမ့္မည္။ 

အကယ္၍ မိမိတုိ႔ ခ်ည္းကပ္ေျဖရွင္းပံုကို လူအမ်ားက ၾကားေန မထူးမျခား သေဘာထားျပၾကမည္ 
ဆိုပါက၊ သို႔မဟုတ္ မလို သည့္ သေဘာ ျပၾကမည္ဆိုပါက မိမိတို႔က ခဏရပ္၍၊ ပို၍ စိစစ္ပိုင္းျခားမႈရွိစြာ 
စဥ္းစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လူအမ်ားက မိမိတို႔၏ အၾကံဉာဏ္အေပၚတြင္ 
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အျပဳသေဘာ  မတုံ႔ျပန္ၾကသနည္း။ မိမိက  ရွင္းလင္းစြာ စတင္ မေဆာင္ရြက္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
ေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ မိမိ၏ အၾကံဉာဏ္က အလုပ္မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားက 
သင့္ကို မႏွစ္သက္ၾကေသာေၾကာင့္ေလာ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ နားမေထာင္ဘဲ ေနၾကျခင္းေလာ။ 
စသျဖင့္ စဥ္းစားစရာ ရွိပါသည္။ အေျခအေနအေပၚ မိမိတို႔က ပို၍ ရွင္းလင္းလာသည့္အခါ ခ်ည္းကပ္ပံု 
နည္းအသစ္ အတြက္ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္၍ အျပင္းအထန္ ၾကံဆေတြးေတာမႈ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ဤသို႔ျဖင့္ အဖြဲ႔ထံမွ အၾကံမ်ားစြာ ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။ 

အစဥ္သျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈက အဆိုးခ်ည္းသာ ရေနပါက လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္မ်ား 
ဆက္၍ေပးေနျခင္းသည္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသည့္ႏွယ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တီထြင္ၾကံဆ စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ပို၍ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္၊ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္း၊ အၾကံဉာဏ္မ်ား ထြက္လာႏိုင္ 
ပါသည္။

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နမူနာဇာတ္လမ္းကို ဖတ္ပါ။ 

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (RIT) လေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေပးၿပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းျပန္ 
ဖြင့္လာ ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ေက်ာင္းတက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပတ္ခန္႔ၾကာေသာ အခါ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႔က အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ 
ထားသည့္ စာရြက္၊ ပိုစတာမ်ား ကပ္ၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို အာဏာ 
လႊဲေျပာင္း မေပးေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကို ေ၀ဖန္ထားၾကပါသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ေက်ာင္းျပန္ 
ပိတ္လိုက္ပါသည္။ ပိုစတာကပ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း အဖမ္းခံၾကရပါသည္။ စစ္တပ္ကလည္း 
မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေပးမည္ကို မသိရဟု ေျပာၾကပါသည္။ 

အကယ္၍ သင္သာ စစ္အစိုးရျဖစ္ပါက ကုလသမဂၢမွ အလည္အပတ္ေရာက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို 
ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ရျခင္း အေၾကာင္းအတြက္ မည္သို႔ ရွင္းျပမည္နည္း။ သင္ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည့္ပံုက 
႐ုိးသားသည့္ဟန္ ေပၚရမည္ ျဖစ္သလို၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္လည္း ေလးနက္ေၾကာင္း၊ 
စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ အကယ္၍ သင္က စစ္တပ္ကိုယ္စား အမွန္တကယ္ စဥ္းစားမည္ဆုိပါက၊ သူတို႔၏ စဥ္းစားျပဳမူပံုကို 
မတူသည့္ဖက္မွ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါမည္လား။

၂။ စစ္တပ္ဖက္က သဖြယ္ စဥ္းစားၿပီးသည့္အခါ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက မည္သို႔မည္ပံု တုံ႔ျပန္ႏိုင္မည္ကို 
၀ိုင္း၀န္း၍ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ စဥ္းစားႏိုင္ပါမည္လား။ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ရန္အတြက္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္နည္း။

၃။ စစ္တပ္ဖက္ကသဖြယ္ စဥ္းစားရန္ ခက္ခဲသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္နည္း။ မဟုတ္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

၄။ စစ္တပ္ကိုယ္စား သူတို႔ေနရာမွ ၀င္၍စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အျပဳသေဘာ 
ျဖစ္ပါသလား။ အပ်က္ သေဘာေဆာင္ပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မဟုတ္ပါက 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

တီထြင္ၾကံဆမႈရွိသည့္ စဥ္းစားနည္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ နည္းတခုမွာ မတူညီေသာ 
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ရႈေထာင့္မွ စဥ္းစား ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ဖက္က သဖြယ္ စဥ္းစားသည့္အခါ၊ သူတို႔ဖက္က မည္သို႔ 
စဥ္းစားသည္၊ မည္သည့္ကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ကို ပို၍ သေဘာေပါက္ သိျမင္လာႏိုင္ 
ပါသည္။ သူတို႔ဖက္က အားနည္းခ်က္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေကာင္း ေတြ႔ျမင္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ 
အေျပာင္းအလဲအတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို အၾကံဉာဏ္အသစ္မ်ား ထပ္မံရရွိႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

၁။ စစ္အစိုးရက လယ္သမားအေပၚ ၎တို႔၏ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္အတုတ္ ႀကီးမား 
စြာ ေကာက္ယူေနပါ သည္။ လယ္သမားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို စစ္တပ္က 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ မည္သို႔ကာကြယ္ႏိုင္ မည္ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားပါ။ 
သင္၏ အေျဖမ်ား ရရွိရန္ တီထြင္ၾကံဆသည့္နည္းလမ္းကို သံုး၍ စဥ္းစား ၾကံဆပါ။ 

၂။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔မ်ားရွိ လူထုမ်ားသည္ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမိန္႔မလို 
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ေဒသမ်ား အေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိ 
ၾကပါ။ ထိုသူမ်ားဆီ ဤသတင္းေပးႏိုင္ရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္း 
မ်ားကို စဥ္းစားပါ။ 

နိဂံုး
၁။ တီထြင္ၾကံဆမႈရွိေသာ ေတြးေခၚမႈ ဆိုသည္မွာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ 

သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ပါသည္။
၂။ တီထြင္ၾကံဆသည့္ ေတြးေခၚမႈ မရွိပါက ျပႆနာမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ရာတြင္၊ ရလဒ္အေျဖေကာင္း 

မထြက္ေသာ္လည္း နည္းတခုတည္းသာ ရွိသည့္သဖြယ္ အက်ဥ္းက်ေနရသည့္ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ 
ျဖစ္ေစပါသည္။

၃။ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ ေတြးေတာမႈကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္အခါ မိမိတို႔ပို၍ လြတ္ 
ေျမာက္လာဖြယ္ ရွိေနပါ သည္။ ျပႆနာမ်ားကို ပို၍ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ေတြ႔ရွိေစႏိုင္ၿပီး၊ ပို၍ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါသည္။ 

စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic thinking)

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လူတေယာက္သည္ ေခြးတေကာင္၊ ၾကက္တေကာင္၊ ေျပာင္းတအိပ္ကို ျမစ္ကိုျဖတ္၍ သယ္ေဆာင္ 
သြားရန္ ရွိေနပါသည္။ ေလွက ေသးငယ္လြန္းေနၿပီး သူႏွင့္ အျခားပစၥည္းတခုသာ သယ္ယူရန္ 
လံုေလာက္ ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ သူက အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖတ္ကူးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တခါသယ္ 
လွ်င္ ပစၥည္းတမ်ဳိးသာ သယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ 
ရွိေနပါသည္။ သူက ေခြးႏွင့္ ၾကက္ကို အတူတူခ်န္ထားပါက ေခြးက ၾကက္ကို စားလိုက္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ သူက ေျပာင္းအိတ္ႏွင့္ ၾကက္ကို အတူတကြ ခ်န္ထားပါက ၾကက္က ေျပာင္းမ်ားကို စားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သူက ျမစ္တဖက္ကမ္းသို႔ ထိုပစၥည္းမ်ား အားလံုး မပ်က္မစီး ေရာက္သြားရေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ျမစ္တဖက္ကမ္းသို႔ ေခြး၊ ၾကက္ႏွင့္ ေျပာင္းအိတ္ အားလံုး မပ်က္မစီး ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္သြားရ 
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည့္ နည္းလမ္းမည္မွ် ရွိသနည္း။ 

၂။ အကယ္၍ မွားယြင္းသယ္ေဆာင္မိပါက ၎လယ္သမားအေနျဖင့္ မည္သည့္အက်ဳိးရလဒ္ ရႏိုင္ပါ 
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သနည္း။ 
၃။ ဤဥပမာကို ေအာက္ေျခလူထုမ်ားအတြက္ မည္သို႔အသံုးခ်ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသနည္း။

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic thinking) ဆိုသည္မွာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို 
စနစတ္က်ျဖစ္ေစ ေအာင ္အစအီစဥဆ္ြျဲခင္းျဖစပ္ါသည။္ သို႔မွသာ ျပႆနာကိ ုကာကြယ္ေရွာငလ္ႊႏဲိငုၿ္ပီး၊ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပို၍ လွ်င္ျမန္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစပါသည္။

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

သင္က ကင္မရာအသစ္တ႐ံုး ၀ယ္လာပါသည္။ သင္က ပံုကိုဖြင့္၍ ကင္မရာ၊ ဓါတ္ခဲ (ဘက္ထရီမ်ား)၊ 
မွန္ဘီလူး၊ ဖလင္တို႔ကို ထုတ္ယူ၍ စားပြဲေပၚတြင္ တင္ထားပါသည္။ သင္က လာလည္သည့္ သူငယ္ 
ခ်င္းကို ဓါတ္ပံုခ်က္ခ်င္း ႐ုိက္ယူလုိပါ သည္။ သင္က ဓါတ္ပံု႐ုိက္ရန္အတြက္ ကင္မရာ ခလုတ္မႏွိပ္မီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ေရးပါသည္။ 

သင္၏ စာရင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ဓါတ္ခဲထည့္ရန္
၂။  မွန္ဘီလူးတပ္ဆင္ရန္
၃။  ဖလင္ထည့္ရန္
၄။  ASA setting ခ်ိန္ညိႇရန္
၅။  သင္၏ မိတ္ေဆြက ဟန္ေပးရန္
၆။  အလင္းမည္မွ် ရွိသည္ကို တုိင္းထြာရန္
၇။  သင္လိုအပ္သည့္ အလင္းအေမွာင္ခ်ိန္ရန္
၈။  သင္လိုအပ္သည့္ ရွပ္တာ အဖြင့္-အပိတ္ အျမန္ႏႈန္းခ်ိန္ရန္
၉။  သင္႐ုိက္ကူးမည့္ အရာ၀တၳဳကို ခ်ိန္ညိႇရန္
၁၀။  ကင္မရာ ခလုတ္ႏွိပ္ရန္

ယခုအခါ ဤအဆင့္ ၁၀ ခ်က္ကို မတူညီသည့္ အစဥ္အလိုက္ မွတ္သားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္-အဆင့္ ၅၊ 
၃၊ ၁၀၊ ၁၊ ၂၊ ၈၊ ၆၊ ၄၊ ၇၊ ၉။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ဤအဆင့္ ၁၀ ခ်က္ကို မွတ္မိသည့္အတြက္ သင္၏ ဓါတ္ပံု႐ုိက္လုပ္ငန္း မည္သို႔ရလဒ္ ရရွိမည္ 
နည္း။

၂။ ဤအဆင့္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္၍ ရႏိုင္ပါမည္လား။ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္လည္း ဓါတ္ပံု 
ေကာင္း ရႏိုင္ပါမည္လား။

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ 
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မဟုတ္ပါက ျပႆနာၾကံဳရႏိုင္ 
ပါသည္။ မိမိတို႔က စနစ္က်နစြာ ေတြးေတာစဥ္းစား ႏိုင္ေလေလ၊ မိမိတို႔လုပ္ငန္းတြင္ ျပႆနာၾကံဳ 
ေတြ႕ရ နည္းေလေလပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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မိမိတို႔က လုပ္ငန္းတခုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ျပႆနာတခုကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ဆြဲပါက၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ားအားလံုးကို ေသခ်ာစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွ 
သာ လုပ္ငန္းမ်ားေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ 
မ်ားအားလံုးကို ခ်ေရးပါက မိမိတို႔က စနစ္တက် ျပန္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အရင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို အစီအစဥ္ ဆြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈပင္ ျဖစ္ 
ပါသည္။

စနစ္တက် ေတြးေခၚျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ဦးမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ မိမိတို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို ျမင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ 
လုပ္ငန္းကို အရင္ဦးစြာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေစရန္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥက 
အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္ႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥက အေရးေပၚ အလွ်င္စလို ေဆာင္ရြက္ရန္ လို 
သည္ကို ခြဲထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ စနစ္တက်ေတြးေခၚမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး၊ 
လက္ငင္းျပႆနာမ်ားေနာက္ ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္ေနစရာ မလိုဘဲ၊ ေရရွည္ အစီအစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

၁။ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ သြားလည္ၿပီး၊ သူတို႔ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေငြ 
ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္၍ ေရာင္းခ်၍ ေငြရွာရန္ကိစၥ အစည္းအေ၀းတခုေခၚ၍ 
သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာသင့္ေၾကာင္း သင္ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ ထို၍ မေဆြး 
ေႏြးမီ သင္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည့္ ကိစၥအားလံုးကို စာရင္းခ်ေရးရန္  လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက် ထားရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂။ ႏိုင္ငံျခား ေက်ာင္းသားတစုက သင္၏ အဖြဲ႔အစည္းထံသို႔ လာလည္ပါသည္။ သူတို႔က နယ္စပ္သို႔ 
သြား၍ နယ္စပ္တြင္ရွိ ေနသည့္ သင္၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာလိုသည္ဟု ဆိုလာပါသည္။ 
သူတို႔က နယ္စပ္ရွိ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ ၂ နာရီ ခန္႔ယူ၍ ေဆြးေႏြးစကား ေျပာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္၊ သူတို႔က မည္သို႔ ကူညီေပးႏိုင္မည္ကို သိလိုေနၾကပါ 
သည္။ ၎ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မျဖစ္မီ သင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ 
မ်ားကို ခ်ေရးပါ။ ၎တို႔ကို ဆီေလ်ာ္သလို စီစဥ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈ (Revolutionary Thinking) 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ၎တို႔က 
တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ စာသင္ခန္းမ်ား အားလံုးသည္လည္း စစ္အစိုးရ၏ အမိန္႔၊ ညႊန္ 
ၾကားခ်က္မ်ား အတိုင္းသာ သင္ၾကားၾကရပါသည္။ သင္၏ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ သမိုင္း 
သင္ခန္းစာမွာ စစ္အစိုးရ၏ ရႈေထာင့္မွ ေရးသားထားသည္မ်ားကိုသာ သင္ၾကားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွအျမင္မ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ စစ္အစိုးရ၏ ေျပာဆို 
ခ်က္မ်ားသည္ လိမ္ညာမႈ မုသားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ 
ေနပါသည္။ ဤစာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေလးစား႐ုိေသမႈႏွင့္ ႐ုိးသားစြာ အျဖစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ထားမႈ မရွိပါ။ ဤျပႆနာကို သင္ မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ဤအေျခအေနအတြက္ အေျဖမ်ားကို ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္၊ ညႇစ္ထုတ္စဥ္းစားၾကရာ မည္မွ်ရ 
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သနည္း။ ဤသို႔ စဥ္းစားပံုမ်ဳိးသည္ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္ 
သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

၂။ "ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈ" ဟူသည့္ စကားလံုးကို သင္မည္သို႔ နားလည္ပါသနည္း။
၃။ ေကာင္းမြန္သည့္ "ေတာ္လွန္ေသာေတြးေခၚမႈ" တခုကို ဥပမာေပး ေဖာ္ျပပါ။ 

အေတြ႔အၾကံဳတခု 

ဗီယက္နမ္ ဒုကၡသည္စခန္းတခုရွိ အိမ္တလံုး ၿပိဳက်ေနပါသည္။ အိမ္နံရံမ်ားက ၿပိဳလဲက်ေနၿပီး၊ သက္ 
ကယ္အမိုးမ်ားကလည္း ဟိုသည္နားတြင္ ပ်က္စီးေနပါသည္။ မိုးရြာေသာအခါ အကုန္စို၍ ပ်က္စီး 
ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ပိုင္ရွင္က အိမ္ကို ျပန္ျပင္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို သိပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ကို ၿဖိဳခ်၍ ျပန္ေဆာက္ပါက မိသားစုတြင္ ေနစရာ မရွိေတာ့မည္ကို စဥ္းစား 
မိပါသည္။ မိုးဥတုျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း သူက မိသားစုကို အမိုးအကာျပင္ပ၌ ဒုကၡမေရာက္ေစ 
ခ်င္ပါ။ သူက အၾကံအသစ္တခု ရလာပါသည္။ သူက အိမ္သစ္ကို သူ၏ အိမ္ေဟာင္းအနီး၌ 
ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားၾကံစည္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိသားစုက အိမ္ေဟာင္း၌ပင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ 
ႏိုင္ၿပီး၊ အိမ္သစ္၏ အမိုးႏွင့္ အကာမ်ား ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အိမ္ေဟာင္းကို အတြင္းက ၿဖိဳခ် 
လိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေဆာက္ေနစဥ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း အမိုးအကာရွိေနမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈ (Revolutionary Thinking) ဆိုသည္မွာ ပို၍ သစ္လြင္ေသာ၊ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ အေဟာင္း၊ သံုး၍မရေတာ့ေသာ အရာကိစၥမ်ားကို ဖ်က္ 
ဆီးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သင္မလိုအပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္က အထက္ေဖာ္ျပပါ "ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈ (Revolutionary Thinking)" ၏ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို လက္ခံပါ က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ မူလက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဥပမာကိုေလ့လာၿပီး၊ 
အေျဖမ်ားကို အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျပန္စဥ္းစားပါက မည္သည့္အေျဖက ေတာ္လွန္ေသာ 
အေတြးအေခၚျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈ (Revolutionary Thinking) ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြး 
တင္ျပခဲ့သည့္ နည္းနာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းနာမ်ားကို တဖန္ျပန္၍ ေလ့လာ 
ေစလိုပါသည္။ 

၁။  ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ 
ၾကျခင္း) (Brainstorming) 

၂။  ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking)
၃။  ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking)
၄။  ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking) 
၅။  တီထြင္ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative Thinking) 
၆။  စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic Thinking) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားကိုသုံး၍ ေဟာင္းႏြမ္းၿပိဳက်ေနသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ 
ျပဳမူ ေန႐ံုမွ်သာမကဘဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ေတာ္လွန္ေသာေတြးေခၚမႈ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္မွာ "ေဖာက္ျပန္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (တုံ႔ျပန္ 
ျပဳမႈ႐ံု ေတြးေခၚမႈ)" (reactive thinking) ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတုံ႔ျပန္႐ံု ေတြးေခၚမႈတြင္ အထက္ေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည့္ နည္းနာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ။ အေျခအေနအေပၚ မိမိတို႔ခံစားမႈအေပၚ မူတည္၍ 
တုံ႔ျပန္လိုက္႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ တုံ႔ျပန္႐ံု ေတြးေခၚမႈသည္ လက္ငင္း ျပႆနာမ်ားအတြက္ 
ေရတိုအေျဖကိုသာ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈကသာ ေရရွည္အေျဖကို ေပးႏိုင္၍၊ 
ျပည္သူမ်ား၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ေ႐ွ႕ရႈပါသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ တစံုတခုကို တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ အသစ္ျဖစ္ 
သည့္၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးရာအရ ပို၍ တရားမွ်တသည့္ စနစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၁။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ကို သင္မည္သို႔ ယူဆပါသနည္း။
၂။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ကို သင္၏လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္မည္နည္း။
၃။ သင္ ဤေဖာ္ျပခ်က္ကို သေဘာတူညီပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မဟုတ္ပါက 

မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္နည္း။ 

နိဂံုးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား

၁။ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈသည္ ဤအခန္းက႑တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းနာမ်ားအတိုင္း 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးျဖစ္သူက ေလးနက္စြာ အသံုးခ်သည့္အခါ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဤနည္းနာမ်ားကို မိမိတို႔က ပို၍ သေဘာေပါက္ေလေလ၊ ပို၍ အသံုးခ်ေလေလ၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ 
ေတာ္လွန္ေရး ဆန္ဆန္ ပို၍ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚနည္း က်င့္သံုးျခင္းသည္ မိမိတို႔ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အေျခအေန 
အေပၚ တုံ႔ျပန္ျခင္း သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ 

၄။ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈအားျဖင့္ မိမိတို႔ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳၿပီး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အယူအဆေရးရာ စနစ္မ်ားတြင္ ေရရွည္ခံသည့္၊ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ ႏိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ 
ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈဟု သင္ယူဆသည့္ လကၡဏာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို၊ အျပဳအမူမ်ားကို သင္ 
စာရင္းခ်ေရးပါ။ ဤအျပဳအမူမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ၍ ဥပမာမ်ား ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဤအျပဳအမူမ်ား 
သည္ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈအတြက္ မည္သို႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ ယူဆ 
ပါသနည္း။ 

?

_

_

O
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နိဂံုးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား

သင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အျပဳအမူမ်ား စာရင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ အလုပ္အေပၚ အေရးတႀကီးစိတ္ထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔က ေလးဖင့္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ေနေလေလ၊ လူထုမ်ားပို၍ နစ္နာခံစားရေလပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏အခ်ိန္ကို အဖိ  
ႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္ကို မည္သို႔မည္ပံု အသံုးခ်သည္မွာ အဖိႏွိပ္ခံ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ မိမိတို႔၏ ေလးစားမႈႏွင့္ သံႏၷိဌာန္ခ်ထားမႈကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါသည္။ 

၂။ မိမိကုိယ္တိုင္ စည္းကမ္းတင္း က်ပ္လိုက္နာမႈ။ အေၾကာင္းမွာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကလည္း သင့္ကို ယံုၾကည္ 
ကိုးစား၍ရေၾကာင္း လက္ခံပါလိမ့္မည္။ မိမိကိုယ္မိမိ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ျခင္းသည္ အဖိႏွိပ္ခံ 
ျပည္သူမ်ားကို အက်ဳိးေဆာင္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူး အေရးႀကီးပါသည္။

၃။ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ေတြးေခၚရာတြင္ စနစ္က်ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
တရားမွ်တမႈ တုိက္ပြဲအတြက္ အင္အားအာဏာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ 
ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

၄။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားသည့္ ေတြးေခၚမႈ ေကာင္းေကာင္းက်င့္သံုးႏိုင္ျခင္း အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္း 
မွာ မိမိတုိ႔က အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုၿပီး အတြင္းက် နက္နဲသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

၅။ အေျခခံ ျပည္သူလူထုမ်ားကို အစဥ္သျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ 
ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈတြင္ အေျခခံျပည္သူလူထု၌ တရားမွ်တမႈအေပၚတြင္ လူအမ်ားၾကား၌ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျမင္ေတြ႔ရေစရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၆။ သင္ၾကားေလ့လာမႈအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔ ေလ့လာ၍ 
ျပည့္စံုလံုေလာက္ၿပီ၊ အျခားသူမ်ားထံမွ သင္ၾကားေလ့လာရန္ မလိုအပ္ဟု ယူဆထားပါက လႈပ္ 
ရွားမႈအတြက္ အသံုးမ၀င္သည့္ လူပိုျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ 

၇။ ဇြဲရွိျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခက္ခဲပင္ပန္း ပါသည္။ စိတ္ပ်က္စရာ ၾကံဳရပါကလည္း လက္ေျမႇာက္ အရႈံးေပးရန္ 
မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၈။ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပန္းတုိင္သည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤနည္းအားျဖင့္ 
မိမိတို႔တည္ေဆာက္လိုသည့္ အနာဂတ္ကိုပို၍ အာ႐ံုထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ ဤသို႔ေမွ်ာ္ျမင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကိုလည္း ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?) 

အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းထားမႈအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရာ (Structural analysis) တြင္ ဤနည္းနာက 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရပါသနည္း။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေဘးမွာေဖာ္ျပပါပံုကို ေသခ်ာ ေလ့လာပါ။

?

@

l
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ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) ႏွင့္ ျပန္၍ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking) 
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ၌ မိမိတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရ 
သနည္း (Why) ႏွင့္ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚသနည္း (How) စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ဤေဖာ္ျပပါ ပံုကို သင္မည္သို႔ နားလည္ပါသနည္း။
၂။ ပံုက ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျပဳသေဘာ၊ သို႔မဟုတ္ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္သ 

ေလာ။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 
၃။ ဤေဖာ္ျပပါပံုတြင္ သင္ကမည္သည့္အခ်က္ ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

နည္း။ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုကို ေသခ်ာ ေလ့လာပါ။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ယခုပံုက ပထမပံုႏွင့္ မည္သို႔ကြာျခားသနည္း။
၂။ "အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?)" ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ သင့္ကို မည္ 

သို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္နည္း။ 
၃။ "အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?)" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းက မည္သည့္အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ 

ပါသနည္း။ 
၄။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ (Why) ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု (How) ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးၿပီးေနာက္၊ 

"အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?)" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ဆက္ေမးရန္ မည္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) ႏွင့္ ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking) 
နည္းနာကို သံုးျခင္း အားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို 
သိေစႏိုင္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေမးခြန္းမ်ားကိုသာ 
ေမးျမန္းေနပါက ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္၍ လည္ၿပီး ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေနႏိုင္ပါသည္။ "အဲသည္ 
ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?)" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ထုတ္ယူ 
သည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking)၊ တီထြင္ ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative Thinking)၊ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚရသနည္း (Why)

မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚသနည္း 
(How)

အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။
(So What?)

@

_

_

O
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စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic Thinking) တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ လႈပ္ရွားမႈ (action) ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေစပါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိဘဲ၊ ဤနည္းနာ 
မ်ားအားျဖင့္ ေတာ္လွန္သည့္ ေတြးေခၚမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ မစြမ္းသာပါ။ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ "အဲသည္ေတာ့ 
ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?)" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ အကဲျဖတ္ေန႐ံုအဆင့္မွ 
လႈပ္ရွားမႈအဆင့္ ျဖစ္ေပၚေစလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

အေတြ႔အၾကံဳတခု 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ လယ္ယာအမ်ားစုတြင္ "ေျမေပါက္ႏြယ္" 
(Bind weed) ဟုေခၚေသာ ႏြယ္တမ်ဳိးရွိပါသည္။ ၎ႏြယ္မ်ဳိးမွာ အနီးရွိ 
အရာ၀တၳဳမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ေႏွာင္တည္းထားေလ့ ရွိပါသည္။ ဤ 
အပင္မ်ားမွာ ေျမႀကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး၊ အနီးရွိ အျခား 
အပင္မ်ားကို ေႏွာင္တည္း၍ တြယ္ငင္ထားပါသည္။ မ်ားမၾကာမီပင္ ထို 
အပင္မ်ား ေျမဆီ အဟာရအျပည့္အ၀ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေသၾကရ 
ပါသည္။ ဤႏြယ္ပင္မ်ားကို မထိန္းသိမ္းပါက ဆက္၍ဆက္၍ ပ်ံ႔ႏွံ႔ၿပီး 
အျခားအပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးမရေတာ့သည္အထိ ဖ်က္ဆီးပစ္တတ္ပါသည္။ 
လယ္သမားမ်ားအတြက္ အလြန္တရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးသည့္ ႏြယ္ပင္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏြယ္ 
ပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးမပစ္ပါက စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားကို ႏြယ္မ်ားက ဖ်က္ဆီးၾကမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ပါသည္။  

ဤႏြယ္ပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႔သူမ်ားက ျဖတ္ေတာက္ပစ္၍ 
မီးရိႈ႔ပစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႔သူ မ်ားက တူးဆြ၍ ေဖာ္ထုတ္ဖ်က္ဆီးၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႔က ေျမကိုထြန္ယက္ၿပီး 
အပင္မ်ားကို က်ဳိးျပတ္ေစ၍ ေျမႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရာေထြး ဖုံးအုပ္ေစပါသည္။ 

ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ား အားလုံး မေအာင္ျမင္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အေၾကာင္းမွာ အျမစ္ 
မ်ားမွေန၍ အပင္သစ္မ်ား ထပ္မံေပါက္ေရာက္ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမေပၚရွိ အပင္ကို 
ျဖတ္ပစ္ပါက ေျမေအာက္ရွိ အျမစ္မွ အပင္ထပ္ ေပါက္လိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တူးဆြေဖာ္ 
ထုတ္ ဖ်က္ဆီးပါကလည္း၊ အျမစ္အခ်ဳိ႔ကိုသာ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ပါသည္။ အျမစ္အနည္းငယ္ က်န္ပါ 
ကလည္း အပင္ ထပ္မံေပါက္ပြားႏိုင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ ထြန္ယက္လိုက္ပါက အျမစ္မ်ားအစိတ္ 
စိတ္အပိုင္းပိုင္း ျပတ္သြားေသာ္လည္း၊ အပိုင္းျပတ္မ်ားက ထပ္မံ၍ အပင္မ်ားေပါက္ဖြားေစႏိုင္ပါ 
သည္။ သို႔ျဖင့္အျမစ္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ပ်ံ႔ပြားေစေအာင္ လုပ္သကဲ့သို႔ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ 

ဤေျမေပါက္ႏြယ္ပင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းသုတ္သင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ အပင္၏ 
အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္မည့္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ေနရာကို ရွာရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အပင္၊ အျမစ္အနည္းငယ္ က်န္လွ်င္ေသာ္မွ ဆက္၍ ေပါက္ 
ပြားႏိုင္ပါေသးသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ဤပံုျပင္ကိုအေျခခံ၍ သင္ေလ့လာခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ မည္သို႔အသံုးခ်ႏိုင္သနည္း။ 
၂။ မိမိတို႔ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ေျမေပါက္ႏြယ္မ်ားက မည္သည့္ 

အရာမ်ားနည္း။ 

_

Q
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အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ဤသင္ခန္းစာတြင္ မိမိတို႔ေလ့လာခဲ့သည့္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေရေသာက္ျမစ္ကို မိမိတို႔က ရွာေဖြမေတြ႔ရိွပါက မိမိတို႔ ၾကာျမင့္စြာ ေဆာင္ 
ရြက္ၾကရပါလိမ့္မည္။ ျပႆနာမ်ားကလည္း ထပ္၍ထပ္၍ ေပၚေပါက္လာလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေျမေပၚတြင္ ေတြ႔ေနရေသာ အပင္မ်ားမွာ ျပႆနာ၏ ေရာဂါလကၡဏာေဖာ္ျပခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
အျမစ္သည္သာ ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းအရင္း အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔က ဆန္စင္ 
ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုသာ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေျဖရွင္းေနပါက ရႈံးနိမ့္ရမည္မွာ 
ေသခ်ာပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္-စစ္တပ္သည္ မိမိတို႔၏ ရန္သူအစစ္အမွန္ဟု ယူဆပါက၊ သူ႔ကို 
တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔စြမ္းအင္အားလံုးကို ဤေနရာတြင္ ပံုေအာအသံုးခ်ရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ျပႆနာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ကို မဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါက ေနာက္ထပ္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာ 
သည္ကို မိမိတို႔ၾကံဳေတြ႔ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းနာမ်ားကို ေလ့လာရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
ဖြဲ႔စည္းထားပံုစနစ္ကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာ 
မ်ား၏အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ထိေရာက္သည့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ ျပႆနာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ အဆံုးသတ္ေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ဖြဲ႔စည္းပံု (Structure) ဆိုသည္မွာ အရာကိစၥတခုကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ အေရးႀကီးသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလံုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-လူ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို အ႐ုိး၊ ႂကြက္သား၊ 
တစ္သွ်ဴးအသားမွ်င္မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား ပါသည္။ ဤအရာအားလံုးသည္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ဖြဲ႔စည္းထားပံု 
ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦတခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္လည္း နံရံမ်ား၊ အေျခခံတိုင္မ်ား၊ အမိုး စသျဖင့္ 
ပါ၀င္ပါသည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုတြင္လည္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အရာကိစၥမ်ား ရွိေနပါသည္။ စီးပြား 
ေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ အယူအဆေရးရာ စနစ္ စသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ 

အကဲျဖတ္မႈ (analysis) ဆိုသည္မွာ ဤဖြဲ႔စည္းထားပံုကို ေလ့လာရန္အတြက္ တခုစီ ခြဲျခားထုတ္ျခင္း 
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ ပစၥည္းမ်ား မည္သို႔မည္ပံု အလုပ္လုပ္ၾကသည္၊ မည္သို႔ ဆက္စပ္မႈရွိၾကသည္ကို 
ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ဤနည္းနာမ်ားကို ယခုအခန္းက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို သံုးၿပီး လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းတခု၏ ဖြဲ႔စည္းထားပံုကို ထိေရာက္စြာ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ 
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ေနာက္အခန္းတြင ္ဤနည္းနာမ်ားကိ ုမမိတိို႔၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း "ဖြဲ႔စည္း ထားပံ ုအကျဲဖတခ္်က္" 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ေတြ႔က်က် မည္သို႔ အသံုးခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ အမွန္တကယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဤျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခန္းက႑အတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

ဤအခနး္က႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သမွ် အားလံုးကို ျပန္လည္စိစစ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္း စဥ္တခုတုိင္းအေပၚ သင္မည္သို႔ နားလည္သည္ကို အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပန္လည္ေ၀ငွ 
ေဆြးေႏြးေစလိုပါသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းတြင္ မည္သို႔ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္မည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးေပး 
ေစလိုပါသည္။ ဤေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းပါက၊ သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းရန္ ရွိပါက၊ 
အဖြဲ႔ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ 

၁။  ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုမ်ား
၂။  ေရေသာက္ျမစ္ ျပႆနာမ်ား
၃။  ေရာဂါလကၡဏာသဖြယ္ ျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ား
၄။  သနားၾကင္နာစိတ္ (Sympathy)
၅။ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ (Empathy)
၆။ မူ (Principle) 
၇။ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈ (Conjuncture)
၈။  ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း (ရႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားကို အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ 

ၾကျခင္း) (Brainstorming) 
၉။ ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking)
၁၀။   ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking)
၁၁။  တုံ႔ျပန္သည့္သဖြယ္ ေတြးေခၚမႈ (Reactionary Thinking) 
၁၂။  ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking) 
၁၃။  တီထြင္ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative Thinking) 
၁၄။  စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic Thinking) 
၁၅။  ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈ (Revolutionary Thinking) 

အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ယခုအခါ မိမိတို႔အေနျဖင့္ "ျပႆနာကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့လာသင့္သနည္း" ဟူသည့္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းက႑တြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ နည္းနာမ်ားအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ဤနည္းနာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပံု ကိစၥမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ကို ထိေရာက္ 
စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္္ျပထားသည္မွာ၊ ဤနည္းနာမ်ားအားလံုးကို အတူတကြအသံုးခ်ႏုိင္ပါက မည္သို႔မည္ပံုအေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎နည္းနာမ်ား အေရးႀကီးရေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ 

၁။ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ျပႆနာမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္ျပႆနာ 
ကို ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤသို႔ သိရွိလာေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အယူအဆေရးရာ ဖြဲ႔စည္းပံု 
မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ထိေရာက္ေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အတိတ္ 
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ကို ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking)၊ ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective 
Thinking) မ်ဳိးျဖင့္ ျပန္စိစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေန 
သည္ကို ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking) မ်ဳိးျဖင့္ ၾကံဆရပါမည္။ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္၊ ေရရွည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ 
တီထြင္ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative Thinking) မ်ဳိးျဖင့္ ၾကံဆၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic Thinking) ကို အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ စိစစ္အကဲျဖတ္ 
ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို စနစ္တက် စုစည္းႏိုင္ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲ 
အတြက္ အစီအစဥ္တက် လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤနည္းနာမ်ားအားလံုးကို 
အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ကို ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚသူမ်ား ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မည္။ ေတာ္လွန္ 
ေသာ ေတြးေခၚသူဆိုသည္မွာ မိမိတို႔မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အေျခအေနကို တုံ႔ျပန္ေန႐ံုသာ 
တတ္သည့္သူမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ဖန္တီးႏိုင္သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တခုမွာ စည္း႐ံုးေရးမွဴးျဖစ္သူက " မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း 
(Why) " ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical 
Thinking)၊ ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective Thinking) မ်ားက ဤေမးခြန္း၏ အေျဖကို ေဖာ္ 
ထုတ္ရာတြင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ တစံုတခု မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေၾကာင္း မိမိတို႔ 
မသိရွိပါက၊ ၎ကိစၥအတြက္ အေျဖေကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

၃။ အျခားအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တခုမွာ စည္း႐ံုးေရးမွဴးတဦးအေနျဖင့္ "အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္ 
သနည္း။ (So What?)" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းအားျဖင့္ အေျခ 
အေနကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ မိမိတို႔က မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း ဆိုသည္ 
ကို ဆက္လက္ေတြးေတာ စဥ္းစားမိေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္လည္း 
စဥ္းစားမိေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking)၊ တီထြင္ 
ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative Thinking) ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းကို 
အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔က ပိုင္းျခားေတြးေခၚမႈႏွင့္ ျပန္၍ေတြး 
ဆမႈ ျပဳၿပီးေသာ္လည္း၊ "အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း" ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို မေမးမိပါက၊ မိမိတို႔ 
အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္သို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာကိစၥ အကဲျဖတ္မႈ 
ျပဳျခင္းသည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ယခုေမးခြန္း "အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း (So what?)" 
ဆိုသည္က မိမိတုိ႔ ေတြးေတာမႈ၊ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုေနမႈမွသည္ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္သို႔ ဆက္လက္ 
ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ 

၄။ စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic Thinking) ကို အလွ်င္အျမန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ျခင္း 
အားျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စုစည္းႏိုင္ၿပီး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် 
စုဖြဲ႔ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ စနစ္တက်ေတြးေခၚတတ္သည့္ အက်င့္ေကာင္းသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ 
လႊဲကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ တုံ႔ျပန္တတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈသည္ ယာယီျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ 
ေသာ္လည္း၊ အနာဂတ္တြင္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

၅။ ေတာလွ္န္ေသာ ေတြးေခၚမႈဆိသုညမွ္ာ ပိ၍ု ေကာင္းမြနသ္ည္ ့အနာဂတ္သစကုိ္ တည္ေဆာကႏ္ိငုရ္န ္
အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ဖက္မွ ေတြးေခၚစဥ္းစားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေသာ 
ေတြးေခၚမႈ ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔မႀကိဳက္သည့္ ကိစၥကို တိုက္ခိုက္႐ံုမွ် မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ 
ကိစၥတစံုတရာသည္ အလြန္တရာ ဆိုးရြား၍ ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ သေဘာသဘာ၀ ရွိလာပါက၊ 
၎ကို အစားထုိးေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ကိစၥကို တည္ေဆာက္ရန္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ညီးညဴမေနပါႏွင့္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါ။ ယခင္ၿပီးစီး 
ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာ ၈ ခု တြင္၊ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ နည္းနာမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ 
အသံုးခ်ႏိုင္ပါက ေတာ္လွန္သည့္ေတြးေခၚမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
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လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးလာခဲ့သမွ်ေသာ နည္းနာမ်ားကို အသံုးခ်၍ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား 
အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြေဆြးေႏြးေပးပါ။

၁။ သင္၏ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားက စီမံခ်က္ (ပေရာဂ်က္) တခုကို မႏွစ္သက္ၾကပါ။ ၎ကို ရပ္ပစ္လို 
ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ သူမ်ားက ၎စီမံခ်က္ကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ ေပးေစလိုေနၾကပါ 
သည္။ 

၂။ သင့္အဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒအရ အဖြဲ႔၏ ႐ံုးခန္းအသီးသီးတြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားခြင့္ မရွိပါ။ အခ်ဳိ႔ 
ေသာ သူမ်ားမွာ ႐ံုးခန္းအတြင္း အရက္ထားရွိၿပီး၊ လူအလစ္တြင္ ခိုးေသာက္ေနၾကေၾကာင္း 
ၾကားသိေနရပါသည္။ 

၃။ ႏိုင္ငံ၏ အျခားအရပ္ရွိ မိတ္ေဆြမ်ားက သင္၏ အဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္လာၿပီး၊ သူတို႔ေဒသတြင္ 
ကေလးမ်ားပညာေရး အတြက္ စီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။ 

၄။ သင္၏ အဖြဲ႔တြင္ စီမံခ်က္အားလံုးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လံုေလာက္သည့္ ရန္ပံုေငြ မရွိပါ။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေငြေခၽြတာႏိုင္ရန္ အခ်ဳိ႔ေသာစီမံခ်က္မ်ား ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္ အခ်ဳိ႔သူမ်ားက 
အၾကံျပဳေနၾကပါသည္။ 

၅။ ဤအခန္းက႑တြင္ ေလ့လာထားခဲ့ရသည့္ အခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအေပၚ 
ေဆြးေႏြးေပးပါ။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

၁။ ဤနည္းနာမ်ားသည္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မွသာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ၎တို႔ကို 
မိမိတို႔ လႈပ္ရွားမႈကိစၥအားလံုးတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် ဤနည္းနာမ်ားကို အသံုး 
ခ်ရန္ ေလ့က်င့္မႈ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၎နည္းနာမ်ားကို ၀န္ထမ္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အသိစိတ္ 
ရွိရွိျဖင့္ ထည့္သြင္း အသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေန႔တေန႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥမ်ားကို 
အစီအစဥ္ခ်ရာ၌လည္းေကာင္း၊ အၾကံဉာဏ္အခ်ဳိ႔ကို တင္ျပေဆြးေႏြးရာ၌လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔ 
အတြင္း၌ ပဋိပကၡႀကီး-ငယ္ ၾကံဳေတြ႔ရရာ၌လည္းေကာင္း အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္က 
ဤနည္းနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ပါက သင္၏လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာသည္ကို 
ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ကိုယ္သင္လည္း ပို၍ အေကာင္းျမင္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ 
အစည္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအေပၚတြင္လည္း ပို၍ အေကာင္းျမင္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ပိုင္းျခားတတ္သည့္ ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) ႏွင့္ ျပန္၍ ေတြးဆျခင္း (Reflective 
Thinking) ကို အသံုးခ်ျခင္း အားျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည္ (Why) ႏွင့္ မည္သို႔ 
ျဖစ္ေပၚသည္ (How) စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္း႐ံုးေရးမွဴးေကာင္း 
တဦးသည္ အရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို အစဥ္သျဖင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိပါသည္။ လူမ်ားက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း 

?

@
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စသျဖင့္ကိုလည္း သေဘာေပါက္နားလည္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတခုအေနျဖင့္လည္း 
အရာကိစၥမ်ား မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းႏွင့္ လူအမ်ားက မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ေန 
ၾကသည္ကို သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေလ့ရွိၾကပါသည္။ 

၃။ ဆင္ျခင္ထုတ္ယူသည့္ စဥ္းစားမႈ (Deductive Thinking)၊ တီထြင္ဖန္တီးသည့္ စဥ္းစားမႈ (Creative 
Thinking)၊ စနစ္တက် ေတြးေခၚမႈ (Systematic Thinking) စသည္တို႔ကို အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ 
"အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?)" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အေထာက္ 
အကူ ျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ေလ့လာရရွိသည့္၊ စုေဆာင္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ အေျခအေနအေပၚ မိမိတို႔မည္သို႔ ေဆာင္ 
ရြက္မည္နည္း။ "အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သနည္း။ (So What?)" ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးျခင္း 
အားျဖင့္ မိမိတို႔ ေျပာေန႐ံုသက္သက္၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ညီးတြားေန႐ံုသက္သက္ အေန 
အထားမွေန၍ ဆက္လက္ေရြ႔လ်ားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေခၚမႈသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေစၿပီး၊ မိမိတို႔ မႀကိဳက္ႏွစ္ 
သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အစားထိုးရန္အတြက္၊ မိမိတို႔ ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ ကိစၥ 
မ်ားအတြက္ ပို၍သစ္လြင္ေသာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အခန္း(၃)

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ၾကည္ျခင္း 

(Doing Structural Analysis) 

စတင္ျခင္း 

ဤအခန္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ သင္တန္းသားမ်ားအဖို႔ ပဋိပကၡ၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေအာင္ လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္း တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ကို ပိုင္းျခား သံုးသပ္ရာ၌ အေထာက္အကူေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္း တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ပိုင္းျခား သံုးသပ္ရာ၌ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ယခုေဖၚျပေသာ 
နည္းလမ္းသည္ တခုမွ်သာျဖစ္သည္။ အေတြ႔အၾကံဳရလာေသာအခါ၌ သင္တန္းသားမ်ားသည္ လူ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ စနစ္ေကာင္းႏွင့္ စနစ္ဆိုးတို႔ကို ပို၍ပင္ နက္႐ႈိင္းစြာ နားလည္လာေရး အတြက္ 
အျခားနည္းလမ္း မ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ၾကည့္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ဤအခန္းၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ၌ သငတ္န္းသားမ်ားသည ္ေအာကပ္ါတို႔ကိ ုလပု္ေဆာငလ္ာႏိငု္ေစမည ္
ျဖစ္သည္။ 
၁။ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးစနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း။
၂။ မိမိတုိ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ မညီမွ်မႈ (အလႊာကြဲျပားမႈမ်ား) ျဖစ္ေနပံုႏွင့္ ထိုမညီမွ်မႈက အမ်ားျပည္သူ 

တို႔အေပၚ ထိခိုက္ေနေစပံု။ 
၃။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ရွိအေနအထားကို ထိန္းသိမ္း 

ထားေရးအတြက္ ထိုအယူ၀ါဒေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္ထားပံုႏွင့္ အသံုးခ်ပံု။ 
၄။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ရွိအေနအထားကို ထိန္းသိမ္း 

ထားေရးအတြက္ ထို ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ထားပံုႏွင့္ အသံုးခ်ပံု။
၅။ ဤစနစ္သံုးခု အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနပံုကို သိျမင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား၏ ပင္မ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္စျပဳျခင္း။ 
၆။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ 

ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ စတင္ခ်မွတ္ျခင္း။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ပဋိပကၡ (Conflict) ဆိုသည္မွာ ကိုယ္စီ အက်ဳိးစီးပြား သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ အယူ 
၀ါဒဆိုင္ရာ မတူျခားနားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအၾကားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စု 
အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း သဟ 
ဇာတျဖစ္မႈ ၿပဳိကြဲျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း (Structural Analysis) ဆိုသည္မွာ 
ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တရပ္ ျဖစ္သည္။ 

- လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ စနစ္အားလံုးကုိ စနစ္တက်ေလ့လာ 
ျခင္း။ 

- အေကာင္းေရာအဆိုးပါ မတူကြဲျပားေသာ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား ဆက္သြယ္ေနပံုမ်ား 
ကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း။ 
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- စနစ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တစတစ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးခိုင္မာလာေစေသာ 
အင္အားစုမ်ားကို ရွာၾကည့္ျခင္း။ 

- ဤစနစ္မ်ားက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ျပည္သူတို႔အေပၚ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ 
ပံုကို ေလ့လာျခင္း။ 

- မည္သည့္စနစ္က အမ်ားျပည္သူတို႔ကို ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး၊ ျပဳျပင္ေရး သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း။

- ျပဳျပင္ေရး သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျခင္း။  

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း အလုပ္သည္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
လက္ေတြ႔ လုပ္ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရလာႏိုင္ပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံု 
စနစ္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားေၾကာင့္လည္း 
ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ားဆံုး ရႏိုင္ပါသည္။ ၎ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားမွာ 
၁။ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိျခင္း။ (ေ၀ဖန္ေရးက်က် 

စဥ္းစားျခင္း)။
၂။ အရာကိစၥတိုင္းမွာ "ဘာေၾကာင့္" (Why) ဟု စူးစမ္းလိုေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း။
၃။ မိမိသည္ အျပည့္အ၀ မသိေသး၊ အျပည့္အ၀နားမလည္ေသးဟူေသာ စိတ္ခံယူခ်က္ ရွိျခင္း။ 
၄။ စိတ္ကူးယဥ္မေနဘဲ တကယ္လက္ေတြ႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။ 
၅။ လက္ေတြ႔ အခုိင္အမာ အေနအထားကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေမးသင့္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို 

ေမးတတ္ျခင္း။
၆။ ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး အျခားသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွေန၍ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ 

သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ အထက္ေဖၚျပပါ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ပိုင္းျခားသံုး 
သပ္ရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္ဟု သင္သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္နည္း။ သေဘာမတူပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။  

၂။ အကယ္၍ တစံုတေယာက္မွာ ဤကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား တခုမွ် မရွိဟုဆိုပါလွ်င္ ရွိလာေအာင္ 
သူတို႔လုပ္ႏိုင္မည္လား။ လုပ္ႏိုင္မည္ဟုဆိုပါက မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။ မလုပ္ႏိုင္ဟုဆိုပါက 
အဘယ့္ေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ရသနည္း။ 

၃။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္မည္ဟု သင္ထင္ေသာ အျခားကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 

 အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈလုပ္ရာ၌ မိမိတုိ႔သည္ မိမိ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္  အေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ႀကိဳ 
တင္ခ်မွတ္ စဥ္းစားထားရန္ လိုပါသည္။ ဤထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ 
တေလ်ာက္လံုး၌ မိမိတို႔အား လမ္းညႊန္အျဖစ္ အေထာက္အကူ ေပးပါသည္။ ဤထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ 
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
 
၁။ လူမ်ားသည္ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားထဲ၌ ပါ၀င္ေနထိုင္ၿပီး၊ အျပန္အလွန္ 
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ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးစံုျဖင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ားသည္ အလြန္ 
စနစ္က်စြာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းလည္း ရွိႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အလြန္စနစ္မက်စြာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း 
လည္း ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔၏ လူအမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေရးကို အဆင္ေျပေစေသာ 
အျခခံနည္းလမ္းမ်ားအရ ဤလူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားကို စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။    

၂။ အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ၾကေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နယ္ပယ္ (၃) 
ခု ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ 

(က) လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ကမၻာေျမ၏ 
ဥစၥာဓနမ်ားကို ခန္႔ခြဲစီမံပံု။ ၎ကို စီးပြားေရးစနစ္ဟုေခၚသည္။ 

(ခ) လူမႈအသိုက္အ၀န္း တခုလုံးအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း 
အတြက္ မိမိတို႔၏ အာဏာႏွင့္ အမိန္႔အာဏာတို႔ကို ခြဲေ၀ပံု။ ၎ကို ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟု 
ေခၚသည္။ 

(ဂ) အေလးထားတန္ဘိုး၊ သေဘာထား၊ အျပဳအမူႏွင့္ ထံုးတမ္းဓေလ့တို႔ျဖင့္ ေဖၚျပေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ပံု။ (၎ကို အယူ၀ါဒေရးစနစ္ဟု ေခၚသည္။)

၃။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုထဲမွာ စနစ္တခုမဟုတ္ တခု လႊမ္းမိုးေနႏိုင္ပါသည္။ ဤစနစ္၏ အဂၤါအစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားသည္ ဆက္စပ္ ျဖန္႔က်က္ေနလွ်က္၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ သဟ 
ဇာတျဖစ္ေအာင္ စနစ္မ်ားကို ထိန္းညိႇေပးထားသည္။ လႊမ္းမိုးေနေသာစနစ္သည္ လူမႈဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုတခုလံုး တရားမွ်တေၾကာင္း ေဖၚျပရန္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

၄။ အျခားစနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားရာ၊ ထိန္းသိမ္းထားရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုတခု 
ဖန္တီးေပးေသာ လႊမ္းမိုးေန သည့္ ပင္မစနစ္တခုလည္းရွိသည္။ ဤလႊမ္းမိုးေနသည့္ ပင္မစနစ္ကို 
သမိုင္းေလ့လာမႈျဖင့္ ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ျပရမည္။ လူမႈစနစ္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း၌ ပင္မစနစ္ 
သည္ လႈပ္ရွားသူမ်ား ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ေရးမွာ ပထမ အဟန္႔အတားႀကီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ပင္မစနစ္သည္ ပဋိပကၡကို ရွာေတြ႔ရန္အခက္ခဲဆံုးေနရာျဖစ္သည့္အျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ ပို၍ 
ခက္ခဲေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ပင္မစနစ္ႀကီး ၿပဳိကြဲသြားသည္ႏွင့္တၿပဳိင္နက္ အျခားစနစ္ 
အားလံုးလိုက္၍ ၿပဳိသြားၾကသည္။ 

၅။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ အေရးကိစၥအေသး (Mircro)၊ အေရးကိစၥအႀကီး (Macro) ႏွင့္ ေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဘာင္လြန္ အေရးကိစၥႀကီးမ်ား (meta-dimension) ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနၾကျပန္သည္။ ေသးငယ္ေသာ ေက်းလက္ေတာ႐ြာ၏ အေရးကိစၥ အေသး 
အဆင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံခ်က္မ်ားသည္ အႀကီးစား သို႔မဟုတ္ တတိုင္း 
ျပည္လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေဆာက္အအံုအရ ၾကည့္ျမင္လွ်င္ လူမႈသေဘာေဆာင္သည့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံတခု၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ျမင္လွ်င္မူ  
ေဘာင္လြန္ေသာ အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမွေန၍ ၾကည့္ျမင္မွသာလွ်င္ 
ျပည့္စံုတိက်မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

၆။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အေသရပ္တန္႔ေနျခင္း မရွိေခ်။ အားေကာင္းရွင္သန္ေနၿပီး အစဥ္ ေျပာင္းလဲ 
ေနလွ်က္ရွိသည္။  

၇။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၎လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေန 
ၾကေသာ အတြင္းအင္အားစု မ်ားမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

၈။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အေရအတြက္သေဘာမွ်သာ ေဆာင္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ အရည္အခ်င္း 
သေဘာပါ ေဆာင္သည္။ ဖိႏွိပ္မႈသည္ ေက်းကၽြန္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ႏွင့္ အရင္းရွင္လႊမ္းမိုးေသာ 
စနစ္တို႔တြင္ တခုႏွင့္တခု မတူၾကေခ်။ 

၉။ လူမႈစနစ္တခု၏ အတြင္းပိုင္း အင္အားစုမ်ားကသာလွ်င္ အရည္အခ်င္းေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ 
က်ဥ္းႏိုင္သည္။ (ျပင္ပ အင္အားစုမ်ားသည္ အေရအတြက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚမွာသာ ၾသဇာ 
သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။) 

၁၀။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြင္းတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံ တုံ႔ျပန္ေနၾကေသာ အင္အားစု အားလံုး 
သည္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ တေျပးညီ အေရးပါၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံျခားတပ္ 
မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းခံရေသာ တုိင္းျပည္တျပည္၌ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ေရးအတြက္ 
သမ၀ါယမအဖြဲ႔မ်ားကို စည္း႐ံုးျခင္းအားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးထူးလာမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤသို႔ 
ဆိုရာ၌ သမ၀ါယမအဖြဲ႔မ်ားသည္ အရာမေရာက္ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎အဖြဲ႔မ်ား အေနနွင့္ ေရရွည္ရပ္ 
တည္သြားလိုၿပီး အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ဘ၀မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစလိုလွ်င္ အဓိက 
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ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္မွာေဖၚျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ မည္သည့့္ အခ်က္ကို သင္သေဘာတူသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္သေဘာတူရသနည္း။
၂။ မည္သည့္ အခ်က္ကို သင္သေဘာမတူသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 
၃။ အခ်က္အသီးသီးအတြက္ သာဓကမ်ား ေပးပါ။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ (A Structure) ဆိုသည္မွာ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အေထာက္ 
အကူ ျပဳၿပီး၊ အေဆာက္အဦႀကီး တခုလံုးကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားေပးေသာ စနစ္ အစုအေ၀း 
တခု စီစဥ္ဖြဲ႔စည္းထားပံုျဖစ္သည္။
      
စနစ္ (A System) ဆိုသည္မွာ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေနၾကၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၀တၱဳ ပစၥည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ စြမ္းအင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်ံ႔ႏံွံ႔မႈ 
အဆင္ေျပေစေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အစုအေ၀းတခု ျဖစ္သည္။ စနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ သာဓကေဆာင္ျပရေသာ္-မိမိတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ကုန္ 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ ျဖန္႔ေ၀ေရး၊ စားသံုးေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ အရာကိစၥ 
တိုင္းသည္ စီးပြားေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိစြာ အျပန္အလွန္ 
ဆက္ဆံေနၾကေသာစနစ္ (system) မ်ား၏ အစုအေ၀းတခုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုစနစ္ (Structure) ျဖစ္လာသည္။

တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (A stable society) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲရွိ စနစ္အခ်င္းခ်င္း 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည္။ စနစ္အခ်င္းခ်င္းသည္ 
အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳၿပီး အျပန္အလွန္အေထာက္အကူ ေပးေနၾကသည္။ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရ 
ေလာက္ေအာင္ တင္းမာမႈ မရွိေခ်။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ယေန႔ေခတ္၌ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊အယူ၀ါဒေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာ 
မွာ ကိုင္စြဲေလ့ရွိေသာ သေဘာတရားေရးရာ အယူ၀ါဒမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာပင္ 
ဤအယူ၀ါဒမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကို အလြဲလြဲ အမွားမွားသံုးစြဲခဲ့ဲၾက နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ဤသို႔ျဖင့္ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား မ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အဓိက အယူ၀ါဒမ်ားမွာ 
၁။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ
၂။ ဒီမိုကေရစီ 
၃။ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ
၄။ အရင္းရွင္၀ါဒ (စနစ္)
၅။ အာဏာရွင္စနစ္တို႔ ျဖစ္သည္။ 
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သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 

၁။ အထက္ေဖၚျပပါ အယူ၀ါဒတမ်ဳိးမ်ဳိးက်င့္သံုးသည္ဟု သင္ယူဆေသာ တိုင္းျပည္တခုစီကို ေဖၚျပပါ။ 
သင့္ယူဆခ်က္ အတြက္ ရွင္းလင္း၊ ခိုင္မာၿပီး၊ စနစ္က်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးပါ။ 

၂။ မည္သည့္အယူ၀ါဒသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 
၃။ မည္သည့္အယူ၀ါဒသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

ဒီမိုကေရစီ (Democracy) ဆိုသည္မွာ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္အရ ျပည္သူအမ်ား၏ အုပ္စိုး မႈဟု 
အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ အမ်ားစု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအားလံုး လက္ခံ 
ႏိုင္ေလာက္ေသာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ အတိအက်မရွိေခ်။ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား သည္ပင္လွ်င္ 
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု ေခၚတတ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရကို လူအမ်ားစုက ေ႐ြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည္ ဆုိရံုမွ်ႏွင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ အာမခံသည္ 
မဟုတ္ေခ်။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ားအျပားတြင္ Thomas R. Dye ႏွင့္ L. Harmon Ziegler တို႔ 
ေရးသားေသာ The Irony of Democracy " ဒီမိုကေရစီ၏ ကေမာက္ကမ တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ရမႈမ်ား" 
စာအုပ္မွေန၍ အေျခခံထားသည့္ ဤအက်ယ္အျပန္႔ ျခံဳငံုဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါ 
သည္။ 

- လူထုႀကီးက မိမိတို႔ဘ၀ကုိပံုေဖၚေပးမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ပါ၀င္ခြင့္ 
ရွိျခင္း။   

- လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ လူအမ်ားစု အုပ္စိုးေသာ 
အစိုးရ။

- လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ အေ႐ြးခံခြင့္။

- လူတဦးခ်င္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ႏွင့္ တဦးခ်င္း အျပည့္အ၀ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ႏိုင္ေစရန္ 
တန္းတူ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း... စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ 
ပါသည္။   

သို႔ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီသည္ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒ တရပ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ခြင့္ အာဏာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
ဒီမိုကေရစီ ပံုသဏၭာန္ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

(က) တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားက ကုိယ္စားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူတရပ္လံုးက 
တိုက္႐ိုက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ တိုက္႐ိုက္ 
ဒီမိုကေရစီပံုဏၭာန္ တမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္မွ ျပန္လည္ဆႏၵခံယူေစရာ၌ က်င့္သံုးေသာ ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အလံု 
အေလာက္ မ်ားျပားေသာ လူအမ်ားက ထိုသူကို ဖယ္ရွားေပးရန္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး 
ေတာင္းဆိုလာပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကားကာလတြင္ မဲျဖင့္ျဖဳတ္ခ်ပစ္ႏိုင္ေသာ ဒီမို 
ကေရစီမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ (၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တသီးပုဂၢလ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အေ႐ြး 
ခံရန္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ေရာ့စ္ပဲေရာ့ (Ross Parot) က တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ 
အမ်ဳိးအစားသစ္တခုကို တီထြင္အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ "အီ 
လက္ထေရာနစ္ ၿမိဳ႔အစည္းအေ၀းမ်ား" (အင္တာနက္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆြး 
ေႏြးႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႔ျပဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား) က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ အခ်ဳိ႔ေသာ တမ်ဳိး 
သားလံုးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္၍ရႏိုင္သည္ဟု ေရာ့စ္ပဲေရာ့က အၾကံျပဳ 
ခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အျမင္မွာ တိုင္းျပည္တခုလံုးႏွင့္ ကင္းကြာသည္ဟု ျမင္ 
ေနေသာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 
မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ဤအၾကံဉာဏ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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(ခ) ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ၌ ျပည္သူတို႔က မိမိတို႔ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးႏိုင္ေသာ 
ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔သည္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ဆက္
လက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းလည္းမျပဳေတာ့ဘဲ၊ အစိုးရလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ 
ေဆာင္႐ြက္ၾကတတ္ၾကသည္။

(ဂ) စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ၌ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားစု၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ခ်ျခင္းမဟုတ္
ဘဲ၊ အမ်ား၏စိတ္ဆႏၵ (Consensus) ျဖင့္ ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ (စနစ္)

ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒသည္ စီးပြားေရးအယူ၀ါဒ တမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ေရး၊ ထုတ္ 
လုပ္၍ ရရွိေသာ ကုန္စည္မ်ားကို လူအမ်ားအားအညီအမွ် ခြဲေ၀ေပးေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 
ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ၏ ေနာက္ခံအယူအဆမွာ – အရင္းရွင္စနစ္သည္ ပင္ကိုယ္သေဘာအရ တရားမွ်တမႈ 
မရွိ။ အေၾကာင္းမွာ ဤစနစ္သည္ ဥစၥာဓနကို လူအနည္းစုေလး၏ လက္ထဲမွာစုစည္းေစၿပီး၊ အမ်ားစု 
ႀကီး၏ အေထြေထြေကာင္းစားေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေအာက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အျမတ္ရေရးအစား လူမႈတရားမွ်တေရးကို ေမွ်ာ္မွန္း 
လွ်က္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဥစၥာဓနမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပို၍တရားမွ်တစြာ ခြဲေ၀ေပး 
ေရးကို ရည္ရြယ္သည္။

ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ၏ အဓိကမူမ်ားမွာ -

(က) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ လူသားအားလံုး၏ တန္းတူမႈႏွင့္ သူတို႔မွာ တန္းတူညီမွ်ေသာ 
အခြင့္အေရးရွိသည္ ဟူေသာအခ်က္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ 
ေသာ ေနရာတိုင္းမွာ တန္းတူျဖစ္သည္။     

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တခုတည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ 
လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးကို အာမခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သူတို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ခြဲေ၀ေပးရမည္။ အစိုးရသည္ ခြဲေ၀ 
မႈႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ လူတိုင္း လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား (ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါး၊ 
ပညာေရး၊ အပန္းေျဖအနားယူေရး) မွ်တႏိုင္သမ် မွ်တစြာရရွိေရးအတြက္ အာမခံမည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးေရး ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တာ၀န္ယူရမည္။ အစိုးရသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္သင့္သည္။ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အမ်ဳိးသားေရး အယူ ၀ါဒမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးရန္ တည္ေထာင္ထားျခင္း မဟုတ္။ 

(ဂ) ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း။ လူလူခ်င္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကသည္။ (သာဓက အားျဖင့္-လူတန္းစားစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ အေမြဆက္ခံရရွိေသာ အခြင့္ထူးမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။) ဤကဲ့ 
သို႔ေသာ စနစ္မ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိမႈကို ခ်ဳိးဖ်က္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ပုဂၢလိကပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကို ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ဤပိုင္ဆိုင္မႈကို အေၾကာင္း 
ျပဳ၍ ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးစနစ္တခုအျဖစ္သို႔ မေရာက္သေ႐ြ႔ အထိသာ ခြင့္ျပဳသည္။ 

အရင္းရွင္စနစ္

အရင္းရွင္စနစ္ဆိုသည္မွာ ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီးမ်ား၊ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ခြဲေ၀မႈတို႔ကို အလးထားေသာ စီးပြားေရးအယူ၀ါဒျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္စနစ္သည္ 
အရင္းႏွင့္ လုပ္ခစားအလုပ္တို႔ တည္ရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ တရပ္ျဖစ္ 
သည္။ အရင္းသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ စုပံုေနၿပီး၊ လုပ္ခ 
စားအလုပ္သည္ မိမိ၏အလုပ္ခ်ိန္ကို (အရင္းထဲမွ ေငြႏွင့္ေပးေခ်ေသာ) လုပ္ခႏွင့္ ဖလွယ္ယူေသာ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တန္းတူ 
ညီမွ် စားသံုးေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ အျမတ္ရေရးအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အရင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး 
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အရင္းအႏွီး ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည္။ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈသည္ အရင္းရွင္စနစ္တြင္ 
အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အရာကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ "ခံႏိုင္ရည္အရွိဆံုးသူ အသက္ရွင္က်န္" ေသာ ျဖစ္စဥ္၌ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားက ေသးငယ္ေသာ၊ အားေပ်ာ့ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မၾကာမီ ပထုတ္ပစ္ 
ေတာ့မည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးသည္ လူတို႔၏ တကယ့္တကယ္ လိုအပ္ 
ခ်က္ေပၚမွာ အေျခခံသည္မဟုတ္ဘဲ ေစ်းကြက္ေပၚမွာသာ အေျခခံသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေကာ္ပို 
ေရးရွင္းႀကီးမ်ားက အေရာင္းသြက္ေရးေၾကာ္ျငာျဖင့္ ေစ်းကြက္ကိုအမိအရ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ (၀ါဒ)    

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ (စနစ္) ဆိုသည္မွာ ပစၥည္းဥစၥာအားလံုးကို အမ်ားပိုင္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ 
ပိုင္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္တေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သူ တဦးတေယာက္မွ် 
အျခားသူတို႔ထက္ ထူးထူးကဲကဲ ပို၍ မပိုင္ရဟူေသာ အခ်က္ေပၚ အေျခခံထားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္သည္။ 

စစ္မွန္ေသာ ကြန္ုျမဴနစ္စနစ္သည္ မည္သည့္ဖလွယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဖလွယ္မႈတန္ဘိုးႏွင့္မွ် သဟဇာတ 
မျဖစ္ေခ်။ ၎သည္ စီးပြားေရးအရ ေဖၚျပေသာ ဒီမိုကေရစီအစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ ၎၏ ထူးျခားခ်ကမ္ွာ 
"အစြမ္းရွိသေလာက္လုပ္၊ လုပ္ သေလာက္ခံစားရေသာ အဆင့္မွ လိုအပ္သေလာက္ခံစားရေသာ 
အဆင့္သို႔" ဟူ ေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္

အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္၏ လက္၀ယ္တြင္ အာဏာကို စုစည္း 
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အစိုးရ စနစ္တမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္သည္ သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ထား 
မရွိ။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္းလည္း မရွိတတ္ၾကေခ်။ ၂၀ ရာစုတြင္ ထင္ရွားေသာ အာဏာရွင္ 
စနစ္မ်ားမွာ ဂ်ာမဏီျပည္ အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာ (၁၈၈၉ -၁၉၄၅)၊ အီအလီျပည္မွ ဘင္နီတို မူဆိုလီနီ 
(၁၈၈၃ -၁၉၄၅) ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွ ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ စတာလင္ (၁၈၇၉ -၁၉၅၃) တို႔၏ အာဏာရွင္ 
စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။    

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း 

၁။ အထက္မွာေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အယူ၀ါဒ (၅) မ်ဳိးအတြက္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္မ်ား 
အေၾကာင္းကို ေနာက္ တခါထပ္၍ ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အယူ၀ါဒမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမွန္ 
ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု သင္ ထင္မွတ္ေနပါေသးသလား။ 

၂။ အယူ၀ါဒအသီးသီးအတြက္ သာဓကေကာင္းမ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားအုပ္စုျဖင့္ ႀကိဳးစား ေ႐ြး 
ခ်ယ္ၾကည့္ပါ။

၃။ အယူ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ တခုႏွင့္တခု ဆန္႔က်င္ေနပံုမ်ားကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ သာဓကအား 
ျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္အၾကားမွာ ပဋိပကၡ ရွိပါသလား။ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ 
(စနစ္) ႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္ (၀ါဒ) တို႔အၾကားမွာ ပဋိပကၡ ရွိပါသလား။ 

၄။ သင့္တိုင္းျပည္ အေၾကာင္းကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ သင့္တိုင္းျပည္ကို အနီးစပ္ဆံုး 
ကိုယ္စားျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေရး အယူ၀ါဒႏွင့္ စီးပြားေရးအယူ၀ါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖၚျပပါ။

@
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လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ၾကည္ျခင္း 

Doing Structural Analysis
 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ရာ၌ ဤတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ 
မ်ား မည္သည့္ေနရာမွ ေပၚေပါက္လာသည္၊ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာသည္ တို႔ကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ၎တို႔၏ သမိုင္းအေၾကာင္း အစဥ္ ေမးျမန္း စူးစမ္း ၾကည့္ရေပမည္။ အလွ်င္ျမန္ဆံုးေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနသနည္း ဆိုသည္ကိုလည္း 
အထူး ႀကိဳးပမ္း စူးစမ္းၾကည့္ရမည္။ တေနရာရွိ သမိုင္း၀င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အျခား ေနရာေနရာမ်ားရွိ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

    ဥပမာ
(၁၉၆၀) ခုလြန္ႏွစ္မ်ား၏ ျမစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (Green Revolution) သည္ စပါး၊ ဂ်ံဳ စသည့္ 
သီးႏွံ အထြက္တိုးနည္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပျခင္းအားျဖင့္ အခ်ဳိ႔သီးႏွံမ်ား အထြက္တိုးလာရာမွ စတင္ 
ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္၊ ေစ်းကြက္တင္ႏိုင္ေသာ ရိကၡာမ်ား 
တိုးလာသျဖင့္ ဤေတာ္လွန္ေရးသည္ လူအခ်ဳိ႔အဖို႔ စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိေစပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ေျမယာမဲ့လယ္သမားမ်ားလည္း တိုးပြားလာခဲ့ရသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ သီးႏွံအထြက္တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းၿပီး၊ ေျမၾသဇာေကၽြးရန္ႏွင့္ 
မ်ဳိးေစ ့သစအ္ပင ္မ်ားကုိ ကာကြယရ္နလ္ိအုပ္ေသာ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အလြနအ္မင္းေစ်းႀကီးလာကာ 
ေငြေခ်းငွားရသည္။ အခ်ိန္တန္ေသာ အခါ၌ လယ္သမား အငယ္စားေလးမ်ားသည္ ေငြေခ်းစားသူမ်ား၊ 
အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႔၀င္ လယ္သမားမ်ားထံ လယ္ယာမ်ားကို ထိုးအပ္ 
ကာ လယ္ေျမမ်ား လက္လြတ္ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ လူမႈေရးမၿငိမ္သက္မႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာၿပီး ထိုမွေန၍ လယ္သမားပုန္ကန္မႈမ်ား (ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္) ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ဤသည္တို႔က အမွန္တကယ္ပင္ အယူ၀ါဒေရးစနစ္မ်ားကို ၾသဇာ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ 

ျမစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွ သင္ခန္းစာမ်ား (Lessons from the Green Revolution) စာအုပ္ကို 
ဖတ္ပါ။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို က႑ခြဲျခား 

သတ္မွတ္ျခင္း

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

စီးပြားေရးပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိထားသမွ်တို႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

(၁) စီးပြားေရးစနစ္ ဆိုေသာစကားကို သင္မည္သို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသနည္း။ 
(၂) စီးပြားေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာဓက အခ်ဳိ႔ကို ေဖၚျပပါ။

_
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အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

စီးပြားေရးစနစ္ (Economic System) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ 
႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးပံု စနစ္တစံုလံုး ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးပညာ (Economics) ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္း ရွားပါးေသာ ကမၻာေလာကရွိ လူတို႔၏ 
ျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္ပုံကို ေလ့လာေသာ ပညာျဖစ္သည္။ ကမၻာေလာက၌ မည္သည့္ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမဆို 
အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ဤအကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ 
မည္ပံု ခြဲေ၀သံုးစြဲမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ အေနႏွင့္ အစဥ္သျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ 
ေနၾကရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစဥ္သျဖင့္ တခုခုကို စြန္႔လႊတ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွစ္ခုအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ ၎တို႔ကို သင္မည္သို႔နားလည္သနည္း။ 
၂။ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အသီးသီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ သာဓကေဆာင္ ျပႏိုင္ပါသလား။
၃။ ရွာပါးခ်ဳိ႔တဲ့မႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ၎သည္ စီးပြားေရးပညာမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီး 

သနည္း။ သာဓကမ်ားေပးပါ။ 

ဥပမာ
၁။ လတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရသည္ ရွားပါးျခင္း မရွိဘဲ လူအားလံုးအတြက္ အလြယ္ 

ရႏိုင္ေသာ အခါမ်ဳိး၌ ေသာက္သံုးေရသည္ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ျဖစ္မလာေခ်။ 
သို႔ရာတြင္ လူဦးေရတိုးလာၿပီး ေသာက္သံုးေရကို လူတိုင္းအလြယ္ရႏိုင္ျခင္း မရွိေသာအခါ၌ 
သို႔တည္းမဟုတ္ ေရမ်ား ညစ္ညမ္းလာၿပီး သန္႔စင္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အခါ မ်ဳိး၌ ေရသည္ေရာင္း-
၀ယ္ရန္ လိုအပ္လာလွ်က္ စီးပြားေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ျဖစ္လာေလသည္။  

၂။ ကမၻာလူဦးေရ အလြန္နည္းၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ လူတို႔ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေတာထဲမွာ ေပါမ်ားေနေသာ အသီးအ႐ြက္မ်ား လိုက္လံရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေတာ 
႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို အမဲလိုက္ျခင္း အားျဖင့္ စားစာရာမ်ားကို အလြယ္ရႏိုင္ခဲ့သည္။ ရွားပါးေသာ 
စားစရာရိကၡာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ စီးပြားေရး စနစ္လည္း မလိုအပ္ခဲ့ေခ်။ 
လူဦးေရတိုးပြားလာၿပီး အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ လူအခ်င္းခ်င္းပို၍ အျပန္အလွန္ မွီခို 
လာရေသာ အခ်ိန္က်မွသာ စီးပြားေရးစနစ္သည္ အလွ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚႀကီးထြား လာခဲ့သည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

ရွားပါးမႈ (Scarcity) ဆိုသည္မွာ လူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ကုန္ပစၥည္း တမ်ဳိးမ်ဳိး မလံုမေလာက္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။
ျပတ္လပ္မႈ (Shortage) ဆိုသည္မွာ လူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္း 
တမ်ဳိးမ်ဳိး မလံုမေလာက္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

ရွားပါးမႈႏွင့္ ျပတ္လပ္မႈတို႔၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ ဤစကားလံုးမ်ားသည္ တခုႏွင့္တခု အဓိပၸါယ္ကဲြျပားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 

ထင္ပါသနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မထင္ရသနည္း။   
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၂။ သင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အေျခအေနထဲမွ သာဓကမ်ား ထုတ္ျပပါ။ 
၃။ ဤျဖစ္ရပ္အသီးသီးသည္ သင့္တိုင္းျပည္၏ ျပည္သူတို႔အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသ 

နည္း။ 

ဥပမာ 
ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ ဆန္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၀င္ အသီးသီးအတြက္ က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္ႏိုင္ 
ေလာက္ေအာင္ ေပးရန္ မလံုေလာက္ေသာ အခါ၌ ရွားပါးမႈ ျဖစ္ပြားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆန္ကို 
လံုေလာက္စြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ္လည္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ အခ်ဳိ႔လူမ်ားက ဆန္မ်ားကို သိုေလွာင္စုပံု 
ထားရာ အျခားသူမ်ား စားစရာ ဆန္ အလံုအေလာက္ မရႏိုင္ေခ်။ ဤတြင္ ျပတ္လတ္မႈ ျဖစ္ပြားသည္။ 
ျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ-
၁။ ျပတ္လပ္မႈသည္ ေစ်းႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသည္ျဖစ္ရာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားသူ 

ပိုင္ရွင္မ်ားအဖို႔ အျမတ္အစြန္း ပိုရႏိုင္သည္။
၂။ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ အခ်ိန္၌လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ကပ္ေဘး၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိေနေသာအခါ၌ 

လည္းေကာင္း လူတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားၾကသည္။ ဤ 
အခ်က္ေၾကာင့္ ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္တတ္သည္။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မည္သည့္ လူအုပ္စုမဆို အသက္ဆက္လက္ရွင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စားရမည္၊ ၀တ္ရမည္၊ ခိုနားစရာေနရာ 
ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႐ုပ္၀တၳဳအေျခခံ (Meterial basis of the society) 
ဟု ေခၚပါသည္။ ဤ႐ုပ္၀တၳဳ အေျခခံ မရွိဘဲ မည္သည့္ လူအုပ္စုမွ် တာရွည္ အသက္မဆက္ႏိုင္ေခ်။ 
သို႔ျဖစ္ရာ မိမိတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံံု စနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းကို စီးပြားေရးစနစ္ 
ေလ့လာမႈျဖင့္ ပထမဦးစြာ စတင္ျခင္းသည္ အလြန္ေလွ်ာ္ကန္ ပါသည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပါမ်ားေနၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၀င္တိုင္း အလြယ္တကူရေနေသာ 
အခါ မ်ဳိး၌ စီးပြားေရး စနစ္သည္ တကယ္ပင္ ႐ိုးရွင္းေနပါသည္။ ႐ုပ္၀တၳဳအေျခခံ၏ ဤစိတ္အပိုင္းတခုခု 
ရွားပါးလာေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ျပတ္လပ္လာေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာရပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ပြားေသာအခါ၌ စနစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ 
ေအာက္ပါတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 
၁။ မည္သည့္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္မည္နည္း။ 
၂။ ၎ကို မည္သို႔ထုတ္လုပ္မည္နည္း။ 
၃။ မည္သို႔ ခြဲေ၀ ျဖန္႔ျဖဴးမည္နည္း။
၄။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အတြက္ မည္သူ႔ကို တာ၀န္ေပးမည္နည္း။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

ထုတ္လုပ္မႈ (Production) ဆိုသည္မွာ လူတို႔၏အသက္ဆက္ေရးအတြက္ လိုက္လံရွာေဖြျခင္း၊ 
အမဲလိုက္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိး ျခင္း၊ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ သဘာ၀ထဲမွ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ 
 
အလုပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ (Organization of Labor) ဆုိသည္မွာ သဘာ၀ထဲမွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲရန္ႏွင့္ 
ေဖၚထုတ္ျပဳျပင္ရန္ အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စုေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ပံုျဖစ္သည္။

ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈ (Distribution) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားထဲတြင္ ႐ုပ္၀တၳဳ စားသံုးကုန္ပစၥည္း 
မ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ ေပးေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။
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စားသံုးမႈ (Consumption) ဆိုသည္မွာ လူတို႔၏ ႐ုပ္၀တၳဳ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ 
႐ုပ္၀တၳဳစားသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ 

 ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၿပီးလွ်င္ တခုစီအတြက္ သာဓကမ်ား 
ေပးပါ။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံံုစနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ရာ၌ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အသီးသီး 
သည္ မည္မွ်အေရးႀကီး ပါသနည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စီးပြားေရးစနစ္ကို အေလးထား၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံံု စနစ္ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ရာ၌ 
ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ စားသံုးမႈတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ 
လိုေပသည္။ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၁။ ထုတ္လုပ္မႈ 

- ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီးမ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ ေျမယာ၊ အရင္း စသည္) ကိုေဖၚျပပါ။
- ၎တို႔ကို မည္သူက ပိုင္ဆိုင္သနည္း။ 
- ၎တို႔က မည္သို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္သနည္း။ 

၂။ အလုပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ 
- အလုပ္ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းမႈျဖစ္ပါသလား။ (မ်ဳိးႏြယ္စု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)
- တုပ္ေႏွာင္တည္းထား၍ ခိုင္းေစသည့္သဖြယ္ အလုပ္လား။ (ေျမရွင္ႀကီး၀ါဒ) 
- ငွားရမ္းခိုင္းေစေသာ အလုပ္လား။ (အရင္းရွင္စနစ္) 
- တဦးခ်င္းလုပ္ေသာ လက္မႈပညာ အလုပ္လား။ 

၃။ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈ 
- ကုန္ေခ်ာကို ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေသာ စနစ္သည္ မည္သည့္စနစ္မ်ဳိး ျဖစ္သနည္း။ 
- ကုန္ေခ်ာကို ထုတ္လုပ္သူမွ စားသံုးသူထံသို႔ တိုက္႐ိုက္လႊဲေပးသလား။ သို႔တည္း 

မဟုတ္ အျမတ္စားေသာ ၾကားလူရွိသလား။ 
၄။ စားသံုးမႈ 

- ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ႀကိဳက္သေလာက္ စားသံုးႏိုင္သလား။ သို႔တည္း 
မဟုတ္ - အကယ္၍ အပိုအလ်ံ ရွိေနလွ်င္ ၎ကို မည္သို႔ အသံုးခ်သနည္း။ 

-  ရွားပါးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပတ္လပ္မႈ ရွိသလား။ အကယ္၍ ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ရသနည္း။ 

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း 

၁။ သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေလ့လာၾကည့္ၿပီး အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖပါ။ တိက်ႏိုင္သမွ် တိက် 
ေအာင္ႏွင့္ သာဓကမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သင့္အေျဖကို ခိုင္လံုေအာင္ 
ႀကိဳးစားပါ။ 

၂။ သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သမိုင္းတြင္ ေစာေစာက ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၿပီး 
လွ်င္ အလားတူ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကည့္ပါ။ 

၃။ ထိုသမိုင္းႏွစ္မ်ား တေလ်ာက္၌ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ စားသံုးမႈတို႔တြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
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ေၾကာင့္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသနည္း။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားက လူတို႔အေပၚ မည္သို႔ၾသဇာ 
သက္ေရာက္ခဲ့သနည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စီးပြားေရးစနစ္ကို ေလ့လာရာ၌ ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီး ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အခရာက်ေသာ အေၾကာင္း 
အခ်က္ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးစနစ္အရ အလြန္႐ိုးရွင္းေသာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက 
ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီးမ်ားကို လူအမ်ားက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ၾကသည္လည္းရွိ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လူ 
တဦးခ်င္းက မိမိတုိ႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းအႏွီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္လည္း ရွိခဲ့ 
သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းအႏွီးမ်ားတြင္ 
ေျမယာ၊ ထြန္ယက္ရိပ္သိမ္း ကရိယာ၊ ေရ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ လူတို႔သည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရး 
အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ 
ခဲ့ၾကသည္။ 

စီးပြားေရးစနစ္ ပို၍ ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီးပိုင္ဆိုင္ေရး ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ 
သည္ ပို၍ ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သူသည္ စီးပြားေရး 
စနစ္ကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ မၾကာမီ၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ မညီမမွ် ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တနည္း 
အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အလႊာမ်ား ကြဲျပားလာခဲ့သည္။ ထိပ္ပိုင္း၌ ဘာကိုထုတ္လုပ္မည္၊ ဘယ္လို 
ထုတ္လုပ္မည္၊ ဘယ္လိုခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းအႏွီး 
ပိုင္ရွင္မ်ား ရွိသည္။ ေအာက္ေျခ၌မူ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္လာသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမဲ့သူမ်ား ရွိသည္။ 
အလုပ္လုပ္သူတို႔သည္ ပစၥည္းမ်ားကို သူတို႔သံုးစြဲရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း မျပဳၾကေတာ့ဘဲ ထုတ္ 
လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားက ေပးေသာ လုပ္ခအတြက္သာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ဥစၥာဓန(ေျမယာ၊ 
အရင္း.. စသည္မ်ား) သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ မတူျခားနားေသာ လူတန္းစားမ်ား အၾကားတြင္ မညီမမွ် 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။  

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

ပို႔ကုန္ (export) ဆိုသည္မွာ ေဒသတြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ၿပီး၊ အျခားတိုင္းျပည္သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားတိုင္းျပည္ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းျပဳေသာ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ 

သြင္းကုန္ (import) ဆိုသည္မွာ အျခားတိုင္းျပည္မွာ ထုတ္လုပ္ၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းအားျဖင့္ မိမိတိုင္းျပည္ထဲသို႔ တင္သြင္းေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

 အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တိုင္းျပည္တျပည္သည္ အျခားတိုင္းျပည္တျပည္မွ ကုန္စည္မ်ား၀ယ္ယူလွ်င္ ဤကုန္စည္မ်ားအတြက္ 
တနည္းနည္းျဖင့္ ေပးေခ်ရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္စည္မ်ားကို 
တင္ပို႔ျခင္းအားျဖင့္ ေပးေခ်ၾကသည္။ တင္ပို႔ေသာ ကုန္စည္တန္ဖိုးက တင္သြင္းေသာ ကုန္စည္တန္ဖိုး 
ႏွင့္ ညီမွ်ေနလွ်င္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ တန္းေနသည္။ အကယ္၍ တိုင္းျပည္၏ ပို႔ကုန္သည္ သြင္းကုန္ထက္ 
ပိုမ်ားေနလွ်င္ ေပးေခ်မႈတန္ဖိုး ပိုေငြျပသည္။ သို႔ရာတြင္ သြင္းကုန္သည္ ပို႔ကုန္ထက္မ်ားေနလွ်င္ 
ေပးေခ်မႈတန္ဖိုး လိုေငြျပသည္။ ဤလိုေငြကို မေပးေခ်ႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္မွာ ေႂကြးတင္ေတာ့သည္။ 
လိုအပ္ပါက တိုင္းျပည္တို႔သည္ ျပည္တြင္းမွာ ရွားပါးမႈ ျဖစ္လာမည္ကိုသိလွ်က္ႏွင့္ပင္ အေႂကြးဆပ္ရန္ 
အတြက္ ျပည္တြင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ပို၍ တင္ပို႔ေနၾကရသည္။ 
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ဥပမာ 
၁။ တိုင္းျပည္ (က) သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး တိုင္းျပည္တျပည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကအားျဖင့္ ဆန္စပါး 

ထုတ္လုပ္သည္။ ၎သည္ တိုင္းျပည္ (ခ) ဆီမွ ကားမ်ားကို ၀ယ္ယူသည္။ ဤကားမ်ားကို 
စတိုင္က်က် ေမာင္းရန္အတြက္ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားက အလိုရွိၾကသည္။ ဤကားမ်ားကို 
လူခ်မ္းသာမ်ားက ပို၍ တင္သြင္းလိုေလ၊ တိုင္းျပည္ (က) အဖို႔ ေပးေခ်မႈ တန္ဖိုးညီမွ်ေအာင္ 
ဆန္စပါးကို ပို၍ တင္ပို႔ရေလျဖစ္သည္။ ဆန္စပါးတင္ပို႔ရန္ ပို၍ လိုအပ္လာသျဖင့္ မၾကာမီမွာပင္ 
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မေလာက္မငွ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ (ျပတ္ 
လပ္မႈ)။ လူခ်မ္းသာမ်ားက ကားတ၀ီ၀ီ ေမာင္းေနခ်ိန္မွာ အမ်ားျပည္သူတို႔က ငတ္မြတ္မႈ ေ၀ဒနာ 
ခံစားရေတာ့သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင့္တိုင္းျပည္၏ ပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ ပို႔ကုန္မ်ားကို မည္သူတို႔က ထုတ္လုပ္သနည္း။ ဤပို႔ကုန္မ်ားမွေန၍ သူတို႔မည္သည့္ အက်ဳိးမ်ား 

ခံစားရသနည္း။ 
၂။ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမည္ကို မည္သူတို႔က ဆံုးျဖတ္သနည္း။ 
၃။ ဤသြင္းကုန္မ်ားမွေန၍ မည္သူတို႔က အက်ဳိးခံစားရသနည္း။ 
၄။ ဤသြင္းကုန္မ်ားအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ ေပးေခ်ေနရသူမ်ားသည္ မည္သူတို႔ ျဖစ္သနည္း။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

စားသံုးေရး၀ါဒ (Consumerism) ဆိုသည္မွာ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေရး စိတ္ကဲျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူရန္ စိတ္တိမ္းညႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စားသံုးေရး၀ါဒသည္ စားသံုးမႈႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ကြဲျပားျခားနားပံုမွာ စားသံုးမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းက ထုတ္လုပ္ ထားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို စားသံုးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေရး 
အတြက္ ဤပစၥည္းမ်ားကို စားသုံးရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ဤပစၥည္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ လိုၿပီး 
ရင္း လိုေနေသာ စိတ္ဆႏၵသည္ စားသံုးေရး၀ါဒ ျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္စနစ္ က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးကို အဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားေစရမည္ျဖစ္ရာ စားသံုးေရး၀ါဒသည္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္သည္။ စားသံုးေရး၀ါဒ ႀကီးထြားလာျခင္းမရွိပါက ထုတ္လုပ္မႈကို ေနာက္ထပ္ လုပ္စရာလည္း 
မလိုေတာ့ဘဲ၊ ဤသို႔ျဖင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈကို တားဆီးလိုက္ရာ ေရာက္သည္။ စားသံုးေရး၀ါဒကို 
အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက္ကလည္းေကာင္း၊ အစဥ္အျမဲလိုအပ္ေနသည္ မဟုတ္ 
ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လိုသည္ထက္ပို၍ ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးေသာ အစြမ္းထက္ ေၾကာ္ညာ 
မ်ား ကလည္းေကာင္း တြန္းေဆာ္အားေပးေနလွ်က္ ရွိသည္။

 ဥပမာ
နာရီထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီတခုက ႏွစ္စဥ္နာရီလံုးေရမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ေရာင္းရေၾကာင္း ထုတ္ 
ေဖၚႏိုင္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္လိုသည္။ သို႔ရာတြင္ နာရီေစ်းကြက္သည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိေန 
သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ လူအားလုံးမွာ နာရီ ရွိေနၾကေသာအခါ၌ ေနာက္ထပ္ နာရီ၀ယ္စရာ မလို 
ေတာ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ကိစၥအမ်ားအျပားကို ေအာက္ပါ အတိုင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
၁။ တာရွည္မခံေသာ နာရီမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ နာရီတလံုး မၾကာခင္ ေဟာင္းႏြမ္း 

သြားေလ၊ လူအမ်ား အဖို႔ နာရီသစ္ မၾကာမၾကာ ၀ယ္ရေလျဖစ္သည္။ 
၂။ ကုမၸဏီသည္ နာရီအေဟာင္း ေကာင္းေနလွ်က္ႏွင့္ သစ္ဆန္းၿပီး "ပိုေကာင္း" ေသာ နာရီကို  
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လူအမ်ား ၀ယ္ခ်င္ေအာင္ ဆြဲဲေဆာင္ရန္အတြက္ နာရီ၏ ပံုသဏၭာန္၊ အေရာင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ပံု စနစ္ 
မ်ားကို အျမဲအေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္သည္။ 

၃။ ေနာက္ထပ္နာရီတလံုးလိုသည္၊ နာရီပံုစံသစ္က အေဟာင္းထက္ မ်ားစြာ ပိုေကာင္းသည္ဟု လူ 
အမ်ား ထင္မွတ္လာေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆြဲေဆာင္ေပးေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား လုပ္ႏိုင္ 
သည္။

သြက္လက္ေသာကုမၸဏီသည္ ဤနည္း တနည္းနည္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားလံုးကိုေသာ္လည္း 
ေကာင္း သံုးႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီ ႀကီးထြားေရးအတြက္ လူတို႔ အမွန္တကယ္ အသံုးလိုသည္ထက္ ပို၍ 
၀ယ္ေအာင္ လုပ္စရာရွိသည္တို႔ကို အကုန္လုပ္မည္။

စားသံုးေရး၀ါဒသည္ မၾကာမီမွာပင္ လူတို႔၏ အေလ့အထတခု ျဖစ္လာၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အလြန္ 
အကၽြံ သုံးစြဲျခင္းသည္ သာမန္ကိစၥ ျဖစ္သည္၊ ေကာင္းသည္ဟု ျမင္လာေတာ့သည္။ သည့္ေနာက္တြင္ 
ပစၥည္းမ်ားကို ပို၍ပို၍ ၀ယ္လာၾကေတာ့ကာ၊ သံုးစြဲခ်ိန္မရွိသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳရတတ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းရွိ လူတိုင္းအဖို႔ ဤအလြန္အကၽြံ သံုးစြဲမႈအတြက္ တတ္ႏိုင္ၾကသည္မဟုတ္ရာ၊ အခ်ဳိ႕လူမ်ား 
သည္ ေဘးေရာက္ကုန္ၾကၿပီး၊ အျခားသူမ်ား အလြန္ဇိမ္က်ေနခ်ိန္၌ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ "အျပင္ 
လူမ်ား" ဟု ျမင္ေနၾကေပလိမ့္မည္။ ႀကီးထြားလာေနေသာ စားသံုးေရး၀ါဒေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ပစၥည္း 
မ်ား ပို၍၀ယ္ႏိုင္ေအာင္ ေငြကို ပို၍ရွာရန္ လိုအပ္လာသည္။

 ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ သင့္တိုင္းျပည္မွာ စားသံုးေရး၀ါဒရွိပါအလား။
၂။ ရွိသည္ဟုဆုိလွ်င္ လူတိုင္း တန္းတူညီမွ် စားသံုးႏိုင္ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ စားသံုးႏိုင္သ 

နည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မစားသံုးႏိုင္ရသနည္။ 
၃။ စားသုံးေရး ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အၾကံဳး၀င္ေသာ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ ၎တို႔သည္ 

မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ဟုတ္ပါသလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေန 
သလား။

၄။ စားသံုးေရး၀ါဒမွ ေန၍ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
၅။ ဤစားသံုးေရး၀ါဒက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေနအထားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ပံုကို ေဖၚျပပါ။ 

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ 

စီးပြားေရးပညာသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာ စနစ္တခုျဖစ္ရာ သင့္အေနႏွင့္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၿပီး၊ 
တတ္သိ နားလည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ား ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အစတြင္ လက္စြဲစာ 
ေစာင္၏ စာဖတ္ျခင္း အခန္းပါ "စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးမ်ား" ကို ဖတ္ပါ။  

လူမႈေရးစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု (Organization of the Social 

System)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

လူမႈေရးစနစ္ (Social System) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ တဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ားကို 
စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ၎တို႔ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အဆင့္ေနရာေပၚမူတည္၍ အဓိကအားျဖင့္ 
ခြဲျခားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးစနစ္သည္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေန၍ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ေပၚထြက္လာ 
သည္ျဖစ္ရာ အမ်ားအားျဖင့္ ဤႏွစ္ခုကို တြဲ၍ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ ၾကသည္။
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မတူကြဲျပားေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားက မတူကြဲျပားေသာ မညီမွ်မႈ လူ႔အလႊာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ 
ပါသည္။  အစဥ္အလာ အရတည္ရွိခဲ့ေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးစု လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား (Traditional tribal society or Clannic societies) ၌ မညီမွ်မႈ (အတန္းအစား ခြဲျခားမႈ) 
ကို မေတြ႔ရသေလာက္ ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးႏြယ္စုေါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမ်ားေကာင္စီသည္ 
ေဆြမ်ဳိးစုအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ အထက္မွာေနျခင္း မရွိတတ္ေခ်။ ႐ိုေသေလးစားခံရျခင္း 
ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အမိန္႔အာဏာ အေျခခံေပၚမွာသာလွ်င္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္။ ဤေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားသည္ ေဆြမ်ဳိးစု၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ အျခားလူမ်ား အလုပ္လုပ္သည့္အတိုင္းပင္ လုပ္ေလ့ရွိၿပီး 
အျခားသူမ်ား မရသည့္ အခြင့္ထူးမ်ားကိုလည္း ရေလ့ မရွိေခ်။ 

ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Feudal societies) ၌ ေျမယာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ေျမရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ေျမယာမွာ အလုပ္လုပ္ေသာ လယ္သမားမ်ားအၾကား အၾကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားလာခဲ့ 
သည္။ လုပ္အားျဖင့္ ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ ဥစၥာဓနကို လူအားလံုးအတြက္ အညီအမွ် ခြဲေ၀သည္ 
မဟုတ္ေခ်။ မတန္တဆ အခ်ဳိးအဆသည္ ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ အရွင္သခင္မ်ားထံ ေရာက္သြား 
ၿပီး၊ ေသးငယ္ေသာ အခ်ဳိးအဆကို လူမ်ားစုႀကီးျဖစ္ေသာ လယ္သမားမ်ားက မွ်ေ၀ယူၾကရသည္။

အရင္းရွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Capitalist societies) ၌ မညီမွ်မႈသည္ (အရင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးအရင္း 
အႏွီးမ်ား) ပိုင္ရွင္ႏွင့္ လုပ္အားစိုက္ထုတ္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။ အရင္းရွင္စနစ္ 
သည္ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာ အေျခခံသည္ျဖစ္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ပိုမိုအာဏာရွိ၊ ပိုမို 
ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္သူတို႔သည္ ပို၍ေဘးေရာက္သြားသည္ ထက္ေဘးေရာက္ သြားၾက 
သည္။ 

ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေသာ စစ္မွန္ေသာ ဆိုရွယ္ 
လစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Socialist societies) ၌ မညီမွ်မႈ အလြန္နည္းလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ 
တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူတိုင္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား မွ်တစြာ မွ်ခြဲေ၀ေပးေရးကို အေလးထားေဆာင္
႐ြက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရင္းရွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အစြန္းထြက္ (အပို) အထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္၍ ရႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းအႏွီးပိုင္သူမ်ားက ဤအစြန္းထြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဤသို႔အားျဖင့္ ၎မွ အျမတ္ 
ထုတ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဥစၥာဓနေပၚမွာ အေျခခံလ်က္ မညီမမွ် ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူမႈေရး 
အရ အထက္မွာေနသူမ်ားႏွင့္ ေအာက္မွာေနရသူမ်ား ရွိလာသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူတန္းစားကြဲျပားျခားနားပံုကို ေဖၚျပပါ။  
၂။ သင္သည္ လူတန္းစား သုိ႔မဟုတ္ တန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိေသာ လူအုပ္စု မည္မွ် မ်ားမ်ား 
ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သနည္း။  
၃။ အုပ္စုအသီးသီး ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚေနပံုကို ေဖၚျပပါ။ 
၄။ အုပ္စုအသီးသီးသည္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ် ရွိသနည္း။ 
၅။ ဤအုပ္စုအသီးသီး၏ ထူးျခားေသာ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
၆။ အုပ္စုအသီးသီး၏ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ဳိးအစားကို ေဖၚျပပါ။
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ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အရင္းရွင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ လူမႈ 
ေရး မညီမွ်မႈကို လူမႈေရး ႀတိဂံျဖင့္ ေဖၚျပေလ့ရွိသည္။ 

၁။ ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီး လက္ကိုင္ထားသူမ်ားမွာ ဥစၥာဓန၊ အာဏာႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား 
ရွိသည္။ သူတို႔သည္ ထိပ္ဆံုးမွာရွိေနၿပီး လူနည္းစုေလးသာ ျဖစ္သည္။ 

၂။ ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္သူမ်ား (ပိုင္ရွင္မဟုတ္သူမ်ား) သည္ ဧရာမအမ်ားစုႀကီး 
ျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ အုပ္စုႏွစ္စု ကြဲေနေလ့ရွိသည္။ အလယ္အလတ္အုပ္စုတြင္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား... စသည့္ျဖင့္ ပါ၀င္ 
သည္။ သူတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ပညာသင္ယူႏိုင္ၾကသည္။ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရၾကသည့္ 
အျပင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ပိုရၾကသည္။ ႀတိဂံ၏ ေအာက္ေျခတြင္ ပညာ 
သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိ၊ သူတုိ႔ဘ၀ကိုလည္း တစံုတရာေသာ အဆင့္ထက္ပို၍ တိုးတက္ 
ေအာင္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းလည္း မရွိၾကေသာ လယ္သမားမ်ား၊ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ား 
စသည့္ျဖင့္ ရွိေနၾကသည္။       

၃။ သမိုင္းကို ျပန္လွန္ ေလ့လာၾကည့္ၿပီး သူတို႔၏ မူလဇစ္ျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္သာလွ်င္ 
ဤဆက္ဆံေရး ကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားကို နားလည္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ 

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ "ဖတ္စရာစာေစာင္မ်ား၊ ဖိုင္ 
တြဲ" ရွိ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ပါ။

 သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း 
   
ေအာက္ပါပံုကို အသံုးျပဳ၍ သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႐ုပ္ပံု (၂) ပံုကိုေရးဆြဲပါ။ ပထမ႐ုပ္ပံုသည္ အဓိက 
ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ား မျဖစ္ပြားမီက သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႐ုပ္ပံုျဖစ္သည္။ ဒုတိယပံုသည္ ယေန႔ 
သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႐ုပ္ပံုျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ ဤ ႐ုပ္ပံု 
ႏွစ္ပံုကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္၊ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ ဤေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္သူတို႔မွာ အက်ဳိးခံစားရသည္ ဆိုသည္တို႔ကို ေဖၚထုတ္ သတ္မွတ္ရန္္ လိုပါ 
လိမ့္မည္။ ပံုမွာျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းၾကည့္႐ံုမွ် မလုပ္ပါႏွင့္။ ပံုမွာ 
သင္ထည့္သြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္တိက်ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သုေတသန 
အလုပ္မ်ားလုပ္ပါ။ တတ္သိနားလည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ဖတ္ႏိုင္သမွ် စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။

၁။ (၁။ စီးပြားေရးစနစ္) ဟုေရးထားေသာအကြက္ထဲ၌ ေအာက္ပါေမးခြန့္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို 
ျဖည့္ပါ။

(က)  သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲရွိ ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းအႏွီးမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
(ခ)  ၎တို႔ကို မည္သူတို႔ပိုင္သနည္း။ 
(ဂ)  ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ရန္အတြက္ မည္သူတို႔က လုပ္အား စိုက္ထုတ္သနည္း။ 

လူမႈေရးအရ အလႊာကြဲျပားမႈ

၁။ စီးပြားေရးစနစ္

@

Q

O



75

(ဃ) ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို မည္သူတို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္သနည္း။ 
(င)  ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို မည္သို႔ လုပ္သနည္း။ 
(စ)  ထုတ္ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ရမည္၊ မည္ 

သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ ဆိုသည္တို႔ကို မည္သူတို႔က ဆံုးျဖတ္သနည္း။ 
(ဆ)  ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္တို႔မွ မည္သူတို႔က အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရသနည္း။
(ဇ)  ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္တို႔အတြက္ မည္သူတို႔က ေပးေခ်ရသနည္း။

သင့္တိုင္းျပည္၏ အတိတ္ႏွင့္ အစၥဳပၸန္ရွိ ရွင္းလင္းပီသေသာ စီးပြားေရးစနစ္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ 
ေပၚလာရန္အတြက္ ေမးရန္ လိုအပ္ေေသာ အျခားေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
 
၂။ ႀတိဂံထဲမွာ မူလအစတုန္းက သင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူတန္းစားမ်ား မည္မွ် ကြဲျပားျခားနားခဲ့ပံုႏွင့္ 

ယခုအလႊာမ်ား မည္မွ်ရွိေနသည္ကို ေရးထည့္ပါ။ အကယ္၍ ႀတိဂံပံုျဖင့္ သင့္တိုင္းျပည္၏ အတိတ္ 
ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ လူမႈေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို သင့္ေတာ္စြာ ေဖၚျပ၍မရဟု ဆိုပါလွ်င္ အျခား 
ႀကိဳက္ရာ ပံုတပံုကို ေရးဆြဲပါ။

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။ 
(က) သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို သင္ လူတန္းစားမည္မွ် ပိုင္းျခားမည္နည္း။ 
(ခ)  လူတန္းစားအသီးသီးတြင္ မည္သူတို႔ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသနည္။ 
(ဂ) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူတန္းစား အသီးသီး၏ အခန္းက႑ကို ေဖၚျပပါ။ 
(ဃ) လူတန္းစားအသီးတြင္ လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ် ရွိေနသနည္း။ 
(င) မည္သည့္လူတန္းစားသည္ အာဏာအရွိဆံုး ျဖစ္သနည္း။ ဤအာဏာကို မည္သို႔ အသံုးခ် 

သနည္း။
(စ) ဤအာဏာ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခား လူတန္းစားမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ပံုကို ေဖၚျပပါ။ 
သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ မညီမမွ် ျဖစ္ေနပံုကို ပို၍ ေကာင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေမးရန္လိုအပ္ 
ေသာ အျခားေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 

အယူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္း

(Classifying Facts/ Data Related to Ideology)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အယူ၀ါဒေရးစနစ္ (Ideological system) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ လူမ်ားက လူ႔ေဘာင္တခုလံုး 
အေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္းျပဳေသာ စနစ္တက် ခ်ည္းကပ္ပံု နည္း 
လမ္း ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ေၾကာင္းကို သင္မည္သို႔နားလည္သနည္း။ 
၂။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သာဓကအခ်ဳိ႕ကို ေဖၚျပပါ။ 
၃။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္၏ အရင္းခံ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
၄။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူတန္းစားအလႊာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ အေပၚ  ၾသဇာသက္ေရာက္ 

ပံုကို (တိက် ေရရာစြာ)ေဖၚျပပါ။
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အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မွန္သမွ်တြင္ ၎တို႔ကို တစည္းတလံုးတည္း ရွိေနေစသည့္အျပင္ (အင္အားသံုးျခင္း 
အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ) တည္ၿငိမ္ေအာင္လည္း အေထာက္အကူေပးေသာ 
ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ား ရွိပါသည္။ ဤဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈကို တည္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္ 
ထို႔ျပင္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရန္အတြက္ ၎သည္တရားမွ်တမႈ ရွိေၾကာင္း 
(ႀကိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း) ေဖၚျပရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားမႈ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ တည္ရွိေနရေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသင့္ 
ေၾကာင္း ယုတၱိက်ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးရမည္။
 
ေရွး႐ိုးစဥ္လာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈ အေၾကာင္းကို အရာ၀တၳဳမ်ား ေပၚ 
ေပါက္လာပံု ပံုျပင္ဒ႑ာရီမ်ား၊ ဤဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈကို ဖန္တီး၊ ေထာက္ကူေပးထားေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ၎ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္ တီထြင္ထားေသာစနစ္ 
တို႔ျဖင့္ ရွင္းျပေလ့ရွိသည္။ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ရွင္းျပရာ၌ လူအမ်ား အျမင္ျဖင့္ ရွင္းျပေလ့ရွိသည္။ 
ယေန႔ "ေခတ္သစ္" လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ ဤယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကို အယူ 
သည္းစြဲလန္းမႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ သိပၸံပညာ အေပၚ မွာ 
အေျခမခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ၎တို႔သည္ လူတို႔အား သူတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ 
အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးသည့္အျပင္၊ သူတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပံု၊ သက္၀င္ 
လႈပ္ရွားေစပံုတို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ဤလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးသည္ကား အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

မညီမွ်ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သဘာ၀ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အျဖစ္ 
မွန္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္း၊ တရားမွ်တေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္းအလုပ္ကို လႊမ္းမိုးေနေသာ လူတန္း 
စား (လူအုပ္စု) က လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ အဓိက 
ေျပာင္းလဲမႈႀကီး တခုခု ျဖစ္ပြားပါက ဤအုပ္စုသည္ အမ်ားဆံုး ဆံုး႐ႈံးရမည္ျဖစ္ရာ ယခုအေနအထား 
သည္ လူတိုင္းအတြက္ အေကာင္းးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အျခားအလႊာမ်ား ယံုမွတ္ 
ေအာင္ အထူးႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သူတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ထဲမွာ 
လူတိုင္း ေက်နပ္ေနေအာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေအာင္ ဆြဲေဆာင္နားခ်ရာ၌ အသံုးခ်ရမည့္ 
ယႏၱရား အမ်ားအျပားကို စိုက္ထူထားၾကပါ သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အျဖစ္မွန္မ်ားအေၾကာင္းကိုရွင္းျပရာ၌ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ ဆင္းသက္ 
လာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာပံုျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒ႑ာရီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အယူသည္း စြဲလန္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သင္ေနထိုင္ရာ အုပ္စု၏ သမိုင္းမွ သာဓကမ်ား ထုတ္ျပပါ။   

- ႐ိုးရာပံုျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒ႑ာရီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အယူသည္း စြဲလန္းမႈမ်ားသည္ 
မည္သို႔ေပၚေပါက္ခဲ့သနည္း။

- လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၎တို႔ကို မည္သို႔အသံုးခ်သနည္း။
- ၎တို႔သည္ ေကာင္းေသာရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးတည့္သည္ဟု သင္ထင္ပါ 

သလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထင္ပါ သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မထင္ရသနည္း။  
- ဤ႐ိုးရာပံုျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒ႑ာရီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အယူသည္း စြဲလန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 

မည္သူတို႔မွာ အက်ဳိးရွိသနည္း။
၂။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ၎၏ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အေၾကာင္း ရွင္းျပပံုႏွင့္ ၎တို႔ တရား 
မွ်တေၾကာင္း ေဖၚျပပံုတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ေနထိုင္ေသာ ပစၥဳပၸန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွ သာဓကမ်ား 
ထုတ္ျပပါ။ 

- ဤအယူ၀ါဒေရးစနစ္ကို မည္သူက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသနည္း။ 
- ၎ကို မည္သို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသနည္း။ 

_
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- မည္သူတို႔က အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရၿပီး မည္သူတို႔က ဒုကၡခံစားရသနည္း။
- ဤအယူ၀ါဒေရးစနစ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေဖၚျပပါ။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ ေကာင္းေၾကာင္း၊ လူတိုင္းအတြက္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း 
အယူ၀ါဒေရးရာ စနစ္ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမ်ားစုႀကီးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆြဲေဆာင္နားခ် 
ႏိုင္ေရး အတြက္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ထံုးစံဓေလ့၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ လႈပ္ရွားစိတ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ မ်ား 
ေကာင္းစြာဖြဲ႔တည္လာေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်၍ရေသာ ယႏၱရားမ်ား တည္ေဆာက္ထား 
ရန္ လိုပါသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စနစ္မ်ား၏ဒဏ္ကို 
ခံေနရသည့္တိုင္ ဤလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ လူတိုင္းအတြက္ အေကာင္း 
ဆံုး ျဖစ္ပါေပသည္ဟု လူတို႔က တကယ္ယံုၾကည္ သြားေသာအခါ၌ သူတို႔သည္ ဤ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ပုန္ကန္ျခားနားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
တည္ေဆာက္ပံု၏ တည္ၿငိမ္မႈကို အာမခံ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
 
တကယ့္တကယ္၌ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ် အစဥ္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ တည္ရွိေနသည္ မဟုတ္ 
ေခ်။ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ စုေပါင္းဘ၀၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရာ ဧရာမ ျပည္သူ 
အမ်ားစုႀကီးအဖို႔ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိမည့္ အခြင့္ေကာင္း တခုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ 
ကို လူနည္းစု ကေလးကသာ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ထားပါက ေျပာင္းလဲမႈသည္ ထိုလူနည္းစုကေလး 
အတြက္သာ အက်ဳိးရွိေစတတ္သည္။ 

အယူ၀ါဒေရးစနစ္မွာ ၎ကိုထိေရာက္ေအာင္ ေထာက္ကူေပးေနေသာ ယႏၱရားအမ်ားအျပား ရွိပါ 
သည္။ ၎ ယႏၱရားမ်ား တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

- ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို "သင့္ေတာ္ေသာ" ပညာေပးရာ ေက်ာင္းမ်ား။
- ေ႐ြးခ်ယ္တည္းျဖတ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထူထုထံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာ 

သတင္းဌာနမ်ား။
- အမ်ားျပည္သူတို႔ "မွန္ကန္စြာ" သက္၀င္ယံုၾကည္ေရးအတြက္ အေလးထားေသာ 

ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။ 
- ေတးဂီတ၊ အက၊ အႏုပညာ စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ား။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ရွိ သင္သိသမွ် ယႏၱရားမ်ားကို စာရင္းခ်ေရးပါ။ 
၂။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ရွိ ယႏၱရားအသီးသီးက သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ 

ေဆာင္႐ြက္ေနသနည္း။ 
၃။ ယႏၱရားအသီးသီးကို မည္သူက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသနည္း။ မည္သို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္သနည္း။  
၄။ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားႏွင့္ မခံစားရသူမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
၅။ သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူနည္းစုေလးက အယူ၀ါဒေရးစနစ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ဟု ဆိုပါလွ်င္၊ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုသည္ ေကာင္းပါေပသည္ဟု အက်ဳိးေက်းဇူးမခံစားရသူ လူမ်ား 
စုႀကီး ယံုၾကည္လာေအာင္ ဤယႏၱရားအသီးသီး ကို မည္သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္သနည္း။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာမ လူမ်ားစုႀကီး ေတြေ၀ၿငိမ္သက္ေနေအာင္ ဆြဲေဆာင္နားခ်ရန္အလို႔ငွာ လူနည္းစုေလးက အယူ 
၀ါဒေရးစနစ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ သူတို႔အဖို႔လိုအပ္သည္မွာ အမ်ားျပည္သူ 
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တို႔က ဤယႏၱရားမ်ားထဲမွာ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေပးၿပီး၊ လူနည္းစု၏ မူ၀ါဒေပၚလစီ မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ ေဖၚေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ကို ၀ိုင္းကူေပးရန္ ျဖစ္သည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ကိုယ္စားလွယ္ (An Agent) ဆိုသည္မွာ အာဏာမဲ့လူမ်ားစုႀကီးထဲမွ လာသူျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ 
မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အယူ၀ါဒေရး ယႏၱရားမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ သေဘာ 
တူထားသူ ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ ေကာင္းပါေပသည္ဟု လူ 
တိုင္း ယံုၾကည္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္နားခ်ေပးရာ၌ လူနည္းစုေလး၏ မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ ေဖၚေဆာင္ေပးသည္။

ဥပမာ
အာဏာရွင္သည္ လက္တဆုပ္စာမွ် ရွိေသာ သစၥာရွိ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အေပါင္းအပါမ်ားျဖင့္ ဧရာမ 
ျပည္သူ အမ်ားစုႀကီးကို ခ်ဳပ္ကိုင္စိုးမိုးသည္။ အာဏာရွင္အဖို႔ အေရးႀကီးသည္မွာ အမ်ားျပည္သူတို႔ 
ပုန္ကန္ထႂကြျခင္း မျပဳရေအာင္ သူ/သူမသည္ စိတ္ေကာင္းေစနာေကာင္းရွိေသာ အာဏာရွင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အမ်ားယုံၾကည္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အယူ၀ါဒေရး ယႏၱရားတခုကား စာသင္ 
ေက်ာင္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္း သင္႐ိုးညႊန္တမ္း ေရးဆြဲကာ၊ မိမိတို႔သည္ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ 
မဟုတ္ဘဲ ေလာကနိဗၺာန္တခုမွာ ေနေနရသည္ဟု ကေလးသူငယ္မ်ား ယံုၾကည္ေစေလာက္ေသာ 
နည္းမ်ဳိးျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒမ်ားကို သင္ၾကား ေပးသည္။
 
သို႔ရာတြင္ အာဏာရွင္အဖို႔ ဤေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ အမႈထမ္းမည့္ 
သစၥာရွိ မိတ္ေဆြမ်ား အလံုအေလာက္ မရွိေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာရွင္မွာ အာဏာမဲ့၊ အဖိႏွိပ္ခံ 
အုပ္စုထဲမွ လူမ်ား ေက်ာင္းဆရာ လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အာဏာရွင္စနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒမ်ား သင္ၾကား ေပးသင့္ေၾကာင္း ဆြဲေဆာင္ 
နားခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ လိုအပ္သည္။
 
ဤသို႔လုပ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းတခုမွာ အလုပ္ရရွိေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားရန္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ လူမ်ားသည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ ၀င္ေငြလိုေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ အလုပ္ျပဳတ္မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ အာဏာရွင္ သင္ေပးေစလို 
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ေပးရန္ သေဘာတူၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သူတို႔သည္ (ဆႏၵရွိသည္ 
ျဖစ္ေစ-မရွိသည္ျဖစ္ေစ) အာဏာရွင္၏ လူယံု(ကိုယ္စားလွယ္) မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး အာဏာရွင္အဖို႔ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ေစာေစာက သင္ခ်ေရးခဲ့ေသာ အယူ၀ါဒေရး ယႏၱရားမ်ားကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
- ယႏၱရားထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို သင္သိသမွ် 

စာရင္းျပဳစုပါ။ 
- သူတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မည္သည့္အလႊာမွ လာသနည္း။ 
- သူတို႔သည္ သူတို႔လုပ္ေနသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာေတြ႔သည္ဟု သင္ထင္ပါ 

သလား။ (တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမတို႔သည္ သူတို႔ 
သင္ၾကားေပးေနရသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာေတြ႔ပါသလား။ သတင္းစာ 
ဆရာ တို႔သည္ သူတို႔ေရးသားေနရသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာေတြ႔ပါသလား။ 

- အကယ္၍ သေဘာမေတြ႔ဟုဆိုပါက ဤယႏၱရာမ်ားထဲမွာ သူတို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု သင္ ထင္ပါသနည္း။ 

- ဤအယူ၀ါဒေရးစနစ္ထဲမွ ေပ်ာ့ကြက္ဟု သင္ထင္ေသာ အခ်က္တခ်က္ကို ေဖၚျပပါ။ 

*
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- အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤစနစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနရသနည္း။ 
- ဤအယူ၀ါဒေရးစနစ္ေအာက္မွာ ကာလတာရွည္ေန ေနရေသာ အာဏာမဲ့ျပည္သူမ်ား 

မွာ မည္သည့္ အျဖစ္မ်ား ျဖစ္ပြားသနည္း။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture of Oppression) ဆိုသည္မွာ ရက္စက္ေသာ အုပ္စိုးမႈ 
ေအာက္မွာ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရး နည္းလမ္းအျဖစ္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔က သည္းခံ 
က်င့္သံုးေနေသာ ယံုၾကည္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ တို႔၏ အေပါင္းအစု သေဘာတခု ျဖစ္သည္။

ဥပမာ 
ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္တခုမွာ ေနထိုင္ရေသာဘ၀၊ အထူးသျဖင့္ ပိုခ်မ္းသာေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ 
အလယ္ရွိ ဆင္းရဲ သား ပ်ံက်ရပ္ကြက္တခုတြင္ ေနထိုင္ရေသာ ဘ၀သည္ အလြန္ပင္ နာက်င္ခံခက္ 
ရွိလွသည္။ အာဟာရလည္း ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ပညာေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း 
မရရွိေသာေၾကာင့္ သင့္ ကေလးမ်ားကို ၾကည့္ရင္း ေဒါသ အမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ၿပီး၊ အမုန္းပင္ 
ပြားမိတတ္သည္။ ၿမိဳ႔ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ား၏ လူဦးေရသည္ အလြန္မ်ားျပား 
ေနလွ်က္ရွိၿပီး၊ အာဏာလက္ကိုင္ ရွိသူမ်ားမွာ အာဏာအမ်ားအျပား ရွိေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ 
ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ သူတို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနလွ်က္ရွိသည္။

သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူတို႔၏လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ဤၿခိမ္းေျခာက္မႈရန္မွ ကာကြယ္ 
ရန္အတြက္ အာဏာလက္ကိုင္ ရွိသူတို႔သည္ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ကုိ အထူးႀကိဳးစားပမ္းစား အသံုးခ် 
ေလသည္။ ျပည္သူတို႔ ေနထိုင္ေနရေသာ ဘ၀အျခအေနဆိုးသည္ ေက်နပ္လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သို႔တည္းမဟုတ္ ဤဘ၀ အေျခအေနဆိုးကို အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကံေကာင္း 
ေထာက္မျခင္း (ထီေပါက္ျခင္း) ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ဘာသာေရး ယံုၾကည္သက္၀င္မႈျဖင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူတို႔ ယံုမွတ္လာေအာင္ နားခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အာ 
ဏာလက္ကိုင္ရွိသူမ်ားအဖို႔ အေရးႀကီးသည္မွာ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေန လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား အဖို႔  
သူတို႔ခံစားေနရေသာ ဒုကၡ ေ၀ဒနာမ်ားသည္ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ မတရားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
တည္ေဆာက္ပံုစနစ္၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ မလာေစရန္ ျဖစ္သည္။     

အာဏာရွိလူအုပ္စု၏ ေျပာလိုေသာစကားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ယႏၱရားတို႔မွေန၍ ထပ္ျပန္တလဲလဲ ေျပာေပးသည္။ မိမိတို႔၏ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားသည္ မိမိတို႔ အျပစ္ 
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ား ယံုမွတ္လာသည္အထိ ျဖစ္သည္။ 
ဤစကားသည္ သူတို႔အဖို႔ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္တရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ သူတုိ႔၏ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား၏ တကယ့္ 
အေၾကာင္းရင္းအေပၚ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းေစသည္။ ဤဖိႏွိပ္ ျခင္းခံေနရေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။

- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အပ်င္းထူလြန္းေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထူအေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာတတ္ေသာ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ လမ္းညြန္မႈကို ခံယူရန္ လိုအပ္သည္။ 
- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလုပ္ကို ေကာင္းေကာင္ႀကိဳးစားလုပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထီေပါက္လွ်င္ 

ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္မည္။  
- ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဉာဏ္ပညာ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ ရွိေသာေၾကာင့္ 

အာဏာရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔တိုကို နာခံရန္သာ လိုအပ္သည္။ 

L
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ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ သင္ျမင္ေတြ႔ရေသာ ဖိႏွိပ္ျခင္းယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ 
- ဤဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အညႇာအလြယ္ဆံုး အုပ္စုမ်ားကို 

ေဖၚျပပါ။ 
- သင့္လူ႔အဖြဲဤစည္းမွာ ဖိႏွိပ္ျခင္း ခံေနရသည့္  ယဥ္ေက်းမႈ တစတစ ေပၚေပါက္လာ 

ပံုကို ေဖၚျပပါ။ 
- ၎ကို မည္သူတို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္သနည္း။ မည္သို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္သနည္း။ 
- ဖိႏွိပ္ျခင္း ခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေဖၚျပခ်က္မ်ားက မည္သည့္အခ်က္မ်ားနည္း။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဖႏိွိပျ္ခင္း ခံေနရသည္ ့ယဥ္ေက်းမႈတရပ ္ေဖၚစပျ္ခင္းသည ္ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်ျခင္းလပုင္န္းတြင ္အမ်ားျပည ္
သူတို႔ကို ပါ၀င္ခြင့္မျပဳလိုေသာ အာဏာရွင္၊ သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံု စနစ္တခု၏ 
အထိေရာက္ဆံုး မဟာဗ်ဴဟာတခု ျဖစ္သည္။ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ တရပ္သည္ အမ်ား 
ျပည္သူတို႔အား လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကင္းမဲ့ေစတတ္သည္။ အာဏာလက္မဲ့ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ လူတို႔ 
သည္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔တန္ဖိုးဆံုး႐ံႈးသြာသည္ဟု ခံစား သိရွိလာေသာအခါ၌ မထူးေတာ့ပါဟု 
သေဘာပိုက္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို အလြဲသံုးစား ျပဳတတ္ၾကသည္။ 
ဤသို႔ ျဖစ္သြားေသာအခါ၌ အာဏာရွိ အခြင့္ထူးခံတို႔သည္ ၎တို႔၏အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားဘ၀ကို 
အလြယ္ေလး ထိန္းသိမ္းသြား ႏိုင္ေပၿပီ။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

"သတင္းမီဒီယာ မွန္ဘီလူးမ်ား" Media Lens စာအုပ္ကို ေရးသားသူ ေဒးဗစ္အက္ဒ၀ပ္ (David 
Edwards) က ဤသို႔ ဆိုခဲ့သည္။ "အာဏာရွိသူ၏ စိတ္ဓါတ္ေရးရာႏွင့္ ဉာဏ္ပညာေရးရာ ႀကီးက်ယ္ 
ခန္းနားမႈ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ လမ္းေပၚက သာမန္ ေယာကၤ်ားႏွင့္ မိန္းမတို႔ကို မသိက်ဳိးကၽြံ ဥပကၡာျပဳ 
ေနထိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာမဲ့ေနေစရန္ လုပ္ထားႏိုင္လွ်င္ အာဏာရွိသူတို႔ အဖို႔ ေၾကာက္ေနစရာ 
မလိုေတာ့ေခ်။" ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။ 
 
၁။ ဤစကားက မည္သည့္အဓိပၸါယ္ကို ဆိုလိုသည္ဟု သင္ထင္သနည္း။ 
၂။ ဤစကားကို သင္သေဘာတူ ပါသလား။
၃။ ဤစကားသည္ ကၽႏ္ုပ္တို႔၏ အယူ၀ါဒေရးစနစ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု 

သင္ထင္ပါသလား။ 
၄။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု သင္မည္သို႔ ထင္ျမင္သနည္း။ 
၅။ သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲရွိ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ကို မည္သို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ 

သနည္း။ 

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း 

သင္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ လူမႈေရးစနစ္ 
တည္ေဆာက္ပံုတို႔ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ေသာ ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို တဖန္ျပန္ၾကည့္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းတည္ေဆာက္ပံု ပိုင္းျခားသုံးသပ္ခ်က္ကို ဆက္လုပ္ရန္အတြက္ ႐ုပ္ပံုမ်ားတြင္ အယူ၀ါဒေရး 
စနစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထပ္ျဖည့္ထည့္ပါမည္။  

_

_
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၁။ လူမႈေရးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုရွိ မည္သည့္လူတန္းစားအလႊာက အယူ၀ါဒေရးစနစ္ကို စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ 
သနည္း။

- မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္သနည္း။
- အယူ၀ါဒေရးစနစ္ေၾကာင့္ မည္သူတို႔က အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရသနည္း။ 
- အယူ၀ါဒေရးစနစ္ေၾကာင့္ မည္သူတို႔က အက်ဳိးေက်းဇူး အခ်ဳိ႕အ၀က္ခံစားရသနည္း။ 
- အက်ဳိးေက်းဇူး မျဖစ္သေလာက္ သို႔မဟုတ္ မခံစားရသူမ်ားကိုေဖၚျပပါ။ 
- အယူ၀ါဒေရးစနစ္တြင္ သူတုိ႔လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ လူမႈေရးစနစ္ တည္ 

ေဆာက္ပံုသည္ ေကာင္းပါေပသည္ဟု တကယ္ယံုမွတ္သြားသူမ်ား ရွိပါသလား။ 
- အကယ္၍ ရွိသည္ဟု ဆိုပါလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မည္သူမ်ားျဖစ္သနည္း။သူတို႔ကို မည္သို႔ 

ဆြဲေဆာင္နားခ်သနည္း။ 
၂။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖၚျပပါ။ (ဥပမာအားျဖင့္ ... စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ 

ဘုရာရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။)
- ဆြဲေဆာင္နားခ်ရာ၌ ၎တို႔ကို မည္သို႔အသံုးခ်သနည္း။ 
- ၎တို႔သည္ မည္မွ် ထိေရာက္သနည္း။ 
- တင္းခံျငင္းဆန္မႈ တစံုတရာရွိပါသလား။ (ရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

မရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နည္း။)
 ၃။ ယဥ္ေက်းမႈစနစ္၏ အဓိက ေဖၚျပခ်က္ႀကီးမ်ားကို မည္သူတို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္သနည္း။ 

- ပညာေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္သူ 
- ဘာသာေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္သူ 
- လူထုႏွင့္ဆိုင္ေသာ မီဒီယာမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္သူ
- ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္သူ 
- သူတို႔သည္ မည္သူတို႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အလုပ္အေကၽြး 

ျပဳသနည္း။ 
၄။ အယူ၀ါဒေရးစနစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 

- သူတို႔သည္ မည္သည့္ လူတန္းစားအလႊာမွ လာသနည္း။ 
- သူတို႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ေပးရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သေဘာတူသနည္း။ 
- လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ က်န္လူမ်ားအေပၚ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက မည္သို႔ၾသဇာ 

သက္ေရာက္သနည္း။
- အကယ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သူတို႔ ျငင္းဆန္ပါက သူတို႔အဖို႔ မည္သို႔ ေရွ႔ဆက္ 

ျဖစ္မည္နည္း။ 

လူမႈေရးအရ အလႊာကြဲျပားမႈ

၁။ စီးပြားေရးစနစ္

အယူ၀ါဒေရးစနစ္

ကိုယ္စားလွယ္

စဲြေဆ
ာင္နားခ်ျခင္း

စိုးမုိးခ်ဳပ္က
ိုင္ျခင္း
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- သူတို႔အားလံုးက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအဖို႔ မည္သို႔ 
ျဖစ္မည္နည္း။

 ၅။ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျဖစ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီေလာ။ 
- မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့သနည္း။ 
- ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ လူတန္းစားအလႊာမ်ားကို 

ေဖၚျပပါ။ 
- ဤယဥ္ေက်းမႈကို တင္းခံျငင္းဆန္မႈ တစံုတရာရွိပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ တင္းခံ 

ျငင္းဆန္ျခင္း ျပဳသနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တင္းခံျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳ 
သနည္း။  

- ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္တံ့ေအာင္ မည္သို႔ထိန္းသိမ္းထားသနည္း။ 
- ဤ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူတို႔က မည္သို႔ေဖၚျပၾက 

သနည္း။
၆။ အာဏာရ အုပ္စုသည္  မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာဏာရသနည္း။ 
၇။ အဖိႏွိပ္ခံအုပ္စုသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အာဏာမဲ့ အားေပ်ာ့ ေနရသနည္း။ 

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုင္းျခား 

ေလ့လာျခင္း

Classifying Facts/ Data Related to Political System

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္နားလည္ထားသမွ်ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆိုသည္ကို သင္မည္သို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသနည္း။ 
၂။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၏ ဥပမာအခ်ဳိ႕ကို ေဖၚျပပါ။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ (Political system) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုရိွ လူမႈစည္းကမ္းေဘာင္ တည္တံ့ 
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေပၚေပါက္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ လူတို႔အဖို႔ အခ်င္းခ်င္းသဟဇာတ 
ျဖစ္၊ ညီညြတ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ထိုမွတဖန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲအပ္ေပး 
ရန္ႏွင့္ လူမႈစည္းကမ္းေဘာင္ကို ထိ္န္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ 
တို႔အဖို႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု ေကာင္းသည္/ဆိုးသည္ ဆိုသည္မွာ ၎ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ၎ကို အသံုးခ် 
ျခင္းႏွင့္ ထိန္ခ်ဳပ္ျခင္းျပဳပံု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ လူတို႔၏ဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံုတို႔အေပၚ မူတည္ 
ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ အမိန္႔တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည္ျဖစ္ရာ လူအမ်ား အျပည့္အ၀လိုက္နာေအာင္ စည္းမ်ဥ္း၊ သို႔မဟုတ္ အင္အားကို သံုးရတတ္ 
သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳၿပီး 
အမ်ားျပည္သူတို႔ ဤစနစ္ထဲမွာ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္၊ စနစ္ကိုေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေသာ အခါမ်ဳိး၌ အင္ 
အားသံုးရန္ သိပ္မလိုအပ္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က အမ်ားျပည္သူတို႔ကုိ အသံုးခ်လာပါက (ဆိုလိုသည္ 
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မွာ ျပည္သူတို႔၏ အၾကံဉာဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေလးမထား 
လ်စ္လ်ဴ ျပဳထားျခင္းမ်ား ရွိလာပါက) လူမႈစည္းကမ္းေဘာင္ကို ထိန္းသိမ္းထားေရး အတြက္ ဖိႏွိပ္ေရး 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အင္အားကို အသံုးျပဳလာရတတ္ပါသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သင္သိသမ်ေဖၚျပပါ။
၂။ သင့္တိုင္းျပည္တြင္ ၎တို႔သည္ မည္သို႔လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနၾကသနည္း။
၃။ ၎တို႔ကို မည္သူတို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသနည္း။ 
၄။ ၎တို႔သည္ မည္သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေစသနည္း။ ထိုသူတို႔ကမည္သူတို႔ကို အသံုးခ်သနည္း။ 
၅။ သင့္တိုင္းျပည္တြင္ ျပည္သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုပါက ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါ 

သလား။ ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါလွ်င္ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသနည္။ ေျပာင္းလဲ 
မပစ္ႏိုင္ဟု ဆိုပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္ရသနည္း။ 

ဥပမာ
တိုင္းျပည္ (က) သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ပါ၀င္ခြင့္ရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အယူ၀ါဒေရး စနစ္တခု 
ျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရသည္။ တစံုတခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတို႔သေဘာ 
မတူပါက သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားႏိုင္၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ျပည္သူတို႔က ဤအေျခ 
အေနတြင္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေနၾက သျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအာဏာတည္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း မ်ားမ်ားစားစား မရွိေခ်။ ရွိေနသာ ဥပေဒမ်ားကလည္း တစံု 
တေယာက္က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုျခင္းမရွိသည့္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အခါမ်ဳိး၌ အာဏာတည္ ေစရန္ 
အတြက္သာ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို လိုအပ္သည့္အခါမ်ဳိးမွာသာ က်င့္သံုးသည္။

တိုင္းျပည္ (ခ) သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ပါ၀င္ခြင့္ သိပ္မေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု ျဖစ္သည္။ 
ဆံုးျဖတ္၏ခ်က္မ်ားကို အခြင့္ထူးခံ အုပ္စုတစုက ခ်မွတ္ၿပီး၊ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပၚမွာ အခြင့္ထူးခံ 
အုပ္စုက အက်ဳိးေက်းဇူး အမ်ားဆံုး ခံစားရေလ့ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ားျပည္သူတို႔ မၿငိမ္မသက္ 
ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေနကို အမ်ားျပည္သူတို႔ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အခြင့္ထူးခံအုပ္ 
စုက သိသျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူတို႔အတြက္အက်ဳိးရွိေသာ စနစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေနာက္ 
ထပ္၍ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၿပီး၊ ဥပေဒအာဏာတည္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အမ်ား ျပည္သူတို႔အား ခ်ဳပ္ကိုင္ေရး အာဏာကရိယာအျဖစ္ အသံုးခ်သည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ လူတန္းစား မညီမွ်ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခု၌ ပဋိပကၡမ်ား မ်ားေျမာင္လွၿပီး၊ လူတန္းစား 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား ပါ၀င္ေလ့ ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဖၚျပရေသာ္-
- ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအႏွီးမ်ားကို မည္သူပိုင္သင့္သနည္း။
- စီးပြားေရးစနစ္ကို မည္သူခ်ဳပ္ကိုင္သင့္သနည္း။ 
- မည္သူက ဥစၥာဓနတိုးပြားသင့္သနည္း။ 
- အစြန္းထြက္ (အပိုအလွ်ံ) ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔ ခြဲေ၀ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသင့္သနည္း။ 
- စသည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အုပ္စုသည္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးသည္။ 
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အေၾကာင္းမွာ သူတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွိၿပီး၊ သူတို႔၏အထူးအက်ဳိးစီးပြား (ဥစၥာဓနႏွင့္ ဥစၥာဓန 
ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေလ့ ရွိသည္။) ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ 
သူတို႔သည္ အာဏာလက္ကိုင္ရွိသူမ်ားျဖစ္၍ "အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စည္းကမ္းေဘာင္" တနည္း 
ဥပေဒတည္ျမဲေရး (Public order) ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
ဤ "အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စည္းကမ္းေဘာင္" ၏ ဆိုလိုရင္းမွာ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားမ်ား (အမ်ားတကာ 
ကို ခုတံုးလုပ္ လွ်က္) ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ေစာေစာပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္၊ လက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔သည္ အေကာင္း 
ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အျခားသူမ်ားအားလံုး ယံုမွတ္သြားေစရန္အတြက္ အာဏာရအုပ္စုက အယူ၀ါဒ 
ေရးစနစ္ကိုလည္း အသံုးခ်သည္။ အကယ္၍ ဤဆြဲေဆာင္နားခ်မႈသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမရပါက အာဏာရအုပ္စုသည္ တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပို၍ အားထားက်င့္သံုးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ တရား႐ံုးမ်ား၊ ပုလိပ္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား သံုးလွ်က္ ဤဥပေဒမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ က်င့္သံုးျခင္း၊ ေထာင္ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
တို႔အျပင္ စစ္တပ္မ်ားခ်ထားျခင္း အားျဖင့္ပင္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူတို႔ကို ေၾကာက္သြားေအာင္လုပ္ၿပီး 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ဥပေဒ၊ တရား႐ံုး၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ပုလိပ္ 
တပ္ဖြဲ႔၊ စစ္တပ္၊ အေျခခံ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ... စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤအစိတ္အပိုင္း အမ်ားစု 
သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ကို အာဏာ လက္ကိုင္ 
ထားေသာ အုပ္စုက အလြဲသံုးစားျပဳပါက ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ အၾကမ္းဖက္ေရး 
လက္နက္မ်ား ျဖစ္လာေလသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္စဥ္းစား၍ရသမ် ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလံုးကို ခ်ေရးပါ။ 
၁။ သင့္တိုင္းျပည္တြင္ မည္သူက ဤအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသနည္း။ 
၂။ သူတို႔သည္ ၎တို႔ကို မည္သို႔အသံုးခ်သနည္း။ (သာဓကမ်ားေပးပါ။)
၃။ ဤအစိတ္အပိုင္းအားလံုးတြင္ မည္သူတို႔က ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသနည္း။ 
၄။ ဤအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ သူတို႔က အဘယ့္ေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသနည္း။
၅။ သူတို႔၏ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ က်န္လူမ်ားအေပၚ မည္သို႔ 

သက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္း။ 
၆။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသနည္း။ သို႔မ 

ဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ မပစ္ႏိုင္ရသနည္း။  
၇။ အကယ္၍ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည္ဆိုပါက မည္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသနည္း။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အယူ၀ါဒေရးစနစ္ မွာကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ တရား႐ံုးမ်ား၌ ေရွ႔ေနမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား အမ်ားအျပား 
လိုအပ္ပါသည္။ ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔၌ တပ္သား အေျမာက္အျမား လိုပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္၊ အခ်ဳပ္ခန္း 
ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ား၌ အမႈထမ္းမ်ား လိုပါသည္။ စစ္တပ္၌ လူအင္အား အေျမာက္ 
အျမား လိုၿပီး၊ မျပတ္စုေဆာင္းေပးေသာ တပ္သားသစ္မ်ားရွိရမည္။ အာဏာရအုပ္စု၏ လူူအင္အား 
ျဖင့္ ဤလူအားလုံးကို ျဖည့္ဆည္ေပးႏိုင္ခ်င္မွ ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ သူတို႔သည္ အလုပ္အင္ 
အား ျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ အျခားအလႊာမ်ားမွေန၍ ဆြဲထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ တကယ္တမ္း တည္ၿငိမ္ေနၿပီး၊ အလႊာအခ်င္းခ်င္းၾကား မွာေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အလႊာတခုခုအတြင္းမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း တင္းမာမႈ သိသိသာသာ မရွိပါက ဤ 
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အလုပ္အင္အားစုသည္ အလုပ္တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အျပင္ အမ်ား၏ ေလးစား 
ျခင္းလည္း ခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း၊ တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားေနလွ်က္ရွိၿပီး အာဏာရအုပ္စုကလည္း စည္းကမ္းေဘာင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပို၍ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ရန္လိုသည္ဟု ထင္ျမင္ေန 
ေသာအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ အသံုးခ်ခံရေသာ အလုပ္အင္အားစုသည္ မိမိတို႔၏ 
ဘ၀တူမ်ားႏွင့္ပါ ကင္းကြာလာႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ "ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ" နည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္လာသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမႈထမ္းေနသူမ်ားႏွင့္ ထိုႏိုင္ငံ 
ေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူတန္းစားအလႊာတခုတည္းမွ လာၾကေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ
ဗီယက္နမ္တြင္ အေမရိကန္ စစ္တိုက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္းက အေမရိကန္ျပည္တလႊား၌ ဧရာမ 
စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္၊ ကင့္စတိတ္ တကၠသိုလ္ 
(Kent State University) ၌ နာမည္ေက်ာ္ ဆႏၵျပပြဲတခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အေမရိကန္ 
လူလတ္တန္းစားမွ လာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္၌ စုေ၀းလွ်က္ 
ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အေျခအေန ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (National 
Guard) ကို ခ်ထားလိုက္သည္။ အမ်ဳိးသားအေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ လူလတ္ 
တန္းစား အနိမ့္လႊာမွ လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။
 
ဆႏၵျပပြဲကာလအတြင္း၌ အေၾကာင္းတစံုတခုေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအေစာင့္တပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္လိုက္ရာ 
ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူအခ်ဳိ႕သည္ ဆႏၵျပပြဲမွာပါ၀င္သူမ်ား မဟုတ္ 
ၾကဘဲ၊ အနီးအနားမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြား သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ 
လူလတ္တန္းစားထဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပဲသြားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားအေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အေပၚ အမုန္းပြား 
မႈမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အျခား လူလတ္တန္းစား အေမရိကန္မ်ားကမူ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာ 
ထား ေဖၚထုတ္ျပခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဘက္သို႔ မွ်ားဦးလွည့္၍ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ သင္ခ်ေရးခဲ့သမွ် အားလံုးကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ 
- အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးတြင္ လူေပါင္းမည္မွ် အလုပ္လုပ္ေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသ 

နည္း။ 
- သူတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မည္သည့္အလႊာမွ လာၾကသနည္း။ 
- သူတို႔အေနႏွင့္ သူတို႔အလုပ္ကို မလုပ္ဟု ႐ုတ္တရက္ ျငင္းဆန္လိုက္လွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ 

မည္နည္း။ 
- မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာဏာရွိသူ လက္တဆုပ္စာ လူစုသည္ သူတို႔အေပၚ 

ဧရာမလူမ်ားစုႀကီးက မုန္းတီးေနလွ်က္ႏွင့္ သူတို႔၏အာဏာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရ 
သနည္း။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

"အာဏာ" (Power) ဟူေသာစကားတြင္ အဓိပၸါယ္ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

L
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၁။ အာဏာဆိုသည္မွာ အျခားသူမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သံုးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၾသဇာ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ အာဏာဆိုသည္မွာ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္ေဖၚျပပါ အာဏာ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္မည္သို႔ ထင္ျမင္ယူဆ 
သနည္း။ 

- ၎တို႔သည္ ေကာင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္ဟု ထင္ပါသလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ 
မေကာင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေကာင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ 
ေဆာင္ပါသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေကာင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ ပါသနည္း။ 

- သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အလႊာအသီးသီးတြင္ ရွိေနေသာ အာဏာ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို 
ေဖၚျပပါ။ 

- သူတို႔မွာရွိေသာ အာဏာကို မည္သို႔ က်င့္သံုးသနည္း။ 
- လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွာ ရွိသင့္သည္ဟု သင္ထင္ေသာ အာဏာ အမ်ဳိးအစား 

အသီးသီးကို ေဖၚျပပါ။
- အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႔မွာ ဤအာဏာ အမ်ဳိးအစားမ်ား မရွိရသနည္း။ 
- မည္သို႔ ရရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါသနည္း။ 
- ၎ကို မည္သို႔အသံုးခ် သင့္သနည္း။ 

၂။ အာဏာဆိုသည္မွာ "တစံုတေယာက္က ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သင္အလိုရွိ 
ေသာအရာကို သူ႔အား လုပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္" ဟု မက္စ္ ၀က္ဘာ (Max Wrber) က ဆိုပါသည္။ 
တရားမွ်တမႈ ရွိေသာအာဏာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာဆိုသည္မွာ သင္လုပ္ေစလိုေသာ 
အရာကို တစံုတေယာက္က လိုလုိလားလား လုပ္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္သည္။ အတင္းအၾကပ္ 
ခိုင္းေစေသာအာဏာ သို႔မဟုတ္ လြမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆိုသည္မွာ တစံုတေယာက္က မလုပ္လိုပါ 
ဘဲလွ်က္ သင္လုပ္ေစလိုေသာအရာကို လုပ္ေစေသာအခါမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

 - ဤအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္မည္သို႔ ျမင္သနည္း။ 
- ၎သည္ အထက္မွာေဖၚျပထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔သက္ဆိုင္ 

ပါသနည္း။ 
- သင့္မွာ မည္သည့္ အာဏာအမ်ဳိးအစား ရွိသနည္း။ 
- မည္သို႔ေသာ အာဏာအမ်ဳိးအစားကို သင္အေလးထားသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 

အေလးထားသနည္း။ 

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း  

သင့္တိုင္းျပည္၏ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႐ုပ္ပံုတြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ျဖည့္ထည့္ေပးပါ။ 
တဖက္စာမ်က္ႏွာပါ ႐ုပ္ပံုကို လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။ 

@
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၁။ လူမႈေရးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုရွိ မည္သည့္အလႊာက ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္သည္ကို ဆံုး 
ျဖတ္ သတ္မွတ္ပါ။ 

- မည္သို႔ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္သနည္း။ 
- ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ ရွိလာခဲ့သနည္း။ 
- ၎တို႔သည္ ဤႏိုင္ငံေရးအာဏာကို မည္သို႔ အသံုးခ်သနည္း။ 
- ဤႏိုင္ငံေရး အာဏာေၾကာင့္ မည္သူတို႔က အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရသနည္း။ အက်ဳိး 

ေက်းဇူးမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
- ဤႏိုင္ငံေရး အာဏာေၾကာင့္ မည္သူတို႔က အက်ဳိးေက်းဇူး အခ်ဳိ႕အ၀က္ ခံစားရသ 

နည္း။ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
- အက်ဳိးေက်းဇူး မျဖစ္သေလာက္ သို႔မဟုတ္ မခံစားရသူမ်ားကုိ ေဖၚျပပါ။ အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ မခံစားရသနည္း။ 
- ႏိုင္ငံေရးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုတြင္ သူတို႔လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ လူမႈေရး 

စနစ္ တည္ေဆာက္ပံုသည္ ေကာင္းပါေပသည္ဟု တကယ္ယံုမွတ္သြားသူမ်ား ရွိပါ 
သလား။ 

-  အကယ္၍ ရွိသည္ဟု ဆိုပါလွ်င္၊ သူတို႔သည္ မည္သူမ်ား ျဖစ္သနည္း။ သူတို႔ကို 
မည္သို႔ စြဲေဆာင္ နားခ်သနည္း။ 

- သူတို႔လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
-  သူတို႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံု တခုလံုးအေပၚ 

ၾသဇာသက္ေရာက္ပံုမ်ားကို ေဖၚျပပါ။

၂။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေဖၚျပပါ။ (ဥပမာအားျဖင့္ တရား႐ံုးမ်ား၊ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။)

- သူတို႔သည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ မည္သို႔ အင္အားသံုးေလ့ရွိသနည္း။ 
- ဤ အင္အားသံုးမႈ ဒဏ္ကို မည္သည့္အုပ္စုမ်ားက အခံရဆံုးျဖစ္သနည္း။ ခံရပံုမ်ားကို 

ေဖၚျပပါ။ 
- ဤအင္အားသည္ မည္မွ် ထိခိုက္ေစသနည္း။ 
- ဤအင္အားကို ဆန္႔က်င္ခုခံမႈ တစံုတရာရွိပါသလား။ ရွိသည္ဟုဆိုပါလွ်င္ မည္သို႔ 

ေသာ ခုခံမႈမ်ဳိး ျဖစ္သနည္း။ မရွိဟု ဆိုပါလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မရွိရသနည္း။   

လူမႈေရးအရ အလႊာကြဲျပားမႈ

စီးပြားေရးစနစ္

အယူ၀ါဒေရးစနစ္

ကိုယ္စားလွယ္

စဲြေဆ
ာင္နားခ်ျခင္း

စိုးမုိးခ်ဳပ္က
ိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးစနစ္

ကိုယ္စားလွယ္

စိုး
မုိး

ခ်ဳ
ပ္က

ိုင္ျခ
င္း

အ
င္အ

ားအ
သ
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၃။ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးလိုအင္ဆႏၵအတိုင္း အျခားသူမ်ားလိုက္နာေအာင္ မည္သို႔လုပ္သနည္း။ 
-   ဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔ ခ်မွတ္ ျပဌာန္းသနည္း။ 
-   မည္သူတို႔က အၾကံျပဳ၊ ခ်မွတ္ေပးသနည္း။ 
-   ဤဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔အာဏာ တည္ေစသနည္း။ 
-   မည္သူတို႔က အက်ဳိးေက်းဇူး အမ်ားဆံုး ခံစားရသနည္း။ (ဆိုလိုသည္မွာ ထုတ္လုပ္ 

ေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူလတ္တန္းစားမ်ား စသည္ျဖင့္...)

၄။ လက္ရွိ ကိုယ္စားျပဳစနစ္အမ်ဳိးအစားကို ေဖၚျပပါ။ 
- ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ႏိုင္သူမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
- မည္သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး၊ ေလးေလးနက္ 

နက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚသနည္း။ 
- ဤေပၚလစီမ်ားသည္ မည္သူတို႔ကို အက်ဳိးရွိေစသနည္း။
- လူထုႀကီးက မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရသနည္း။ 

၅။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေပးေနရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (Agents) မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
- သူတို႔သည္ မည္သည့္လူတန္းစားအလႊာမွ လာသနည္း။
-  သူတို႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ေပးရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သေဘာတူသနည္း။ 
- လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ က်န္လူမ်ားအေပၚ သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက မည္သို႔ၾသဇာ 

သက္ေရာက္သနည္း။
- အကယ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သူတို႔ ျငင္းဆန္ပါက သူတုိ႔အဖို႔ မည္သို႔ အက်ဳိး 

ဆက္ ျဖစ္မည္နည္း။
- သူတို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳပါဟု မည္သို႔ျငင္းဆန္ ႏိုင္မည္နည္း။ 
- အကယ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳပါဟု ျငင္းဆန္လိုက္လွ်င္ မည္သည့္ အက်ဳိး 

ဆက္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္နည္း။
 
၆။ ဤႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ရွိေသာ အားနည္းခ်က္ကို ေဖၚျပပါ။

- ဤအားနည္းခ်က္သည္ မည္သို႔ေပၚလြင္ထင္ရွားေနသနည္း။ 
-  ဤအားနည္းခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သတိျပဳမိပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ သတိျပဳ 

မိသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ သတိမျပဳမိ ျဖစ္ရသနည္း။
- ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူထဲမွာ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

တရပ္ ရွိေနသလား။ 
- ရွိသည္ဟုဆိုပါလွ်င္ ၎သည္ မည္သို႔ေပၚလြင္ေနသနည္း။ 
- ဤဖိႏိွပ္ျခင္း ခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္တခု

လံုးအေပၚမွာ မည္သို႔ၾသဇာသက္ ေရာက္ေနသနည္း။ 
- ၎သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္တည္ရွိေနၿပီး၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲဘဲ ေနရသ 

နည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုသည္ လူမႈေရး အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ ဘ၀တည္တံ့ေရးအတြက္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလူမႈေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား 
သည္ ညီညြတ္မႈႏွင့္ တစံုတရာေသာ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ အလို႔ငွာ အစဥ္မျပတ္ အျပန္ 
အလွန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီး၊ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူ ေပးေနၾကရေပမည္။ ဤအျပန္ 
အလွန္တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူေပးမႈသည္ အစဥ္သျဖင့္ အေကာင္းသေဘာ ေဆာင္သည္ 
သာမက၊ လူအားလံုးအသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိန္းညိႇမႈကိုလည္း လုပ္ေနေလ့ရွိသည္။
 
သို႔ရာတြင္ ဤတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ညီညြတ္မႈတို႔သည္ အျပည့္အ၀အာမခံ၍ ရႏိုင္ေသာ အရာကိစၥမ်ား 
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မဟုတ္ၾကေခ်။ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ေျဖရွင္းေပးရသည္လည္း ရွိသည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
သည္လည္း မွန္မွန္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ 
မၾကာမီမွာပင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ မည္သည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသနည္း၊ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မည္သူက ဦးစီးကြပ္ကဲေနသနည္း၊ ထို 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူမႈအုပ္စုအသီးသီးအေပၚ မည္သို႔ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနသနည္း ဆိုသည္ 
တို႔ကို ေလ့လာသိရွိထားရန္ ျဖစ္သည္။ 
 
စနစ္တခု (ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒေရးစနစ္) မွာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားေသာ 
အခါ၌ အျခားစနစ္ အားလံုးကိုလည္း ၾသဇာ႐ိုက္ခတ္သည္။ ဥပမာေဖာ္ျပရေသာ္ - စီးပြားေရးစနစ္တခု 
အေျခယိုင္လာေသာအခါ၌ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတို႔သည္ 
စီးပြားေရး ဒုကၡခံစားလာရၿပီး၊ ဤစီးပြားေရးဒုကၡက ဧရာမအမ်ားစုႀကီးကို ထိခိုက္ေလ့ရွိရာ ႏိုင္ငံေရး 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ပို၍အသင့္ ျဖစ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။
 
စနစ္သံုးခု (စီးပြားေရး၊ အယူ၀ါဒေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား) အနက္ စနစ္တခုသည္ အခရာျဖစ္လိမ့္ 
မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အားျပဳခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ 
ဤအခရာက်ေသာ စနစ္သည္ တင္းမာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ဥ္းၾကပ္နာက်င္မႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳ 
တင္တားဆီးျခင္း၊ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစျခင္းအားျဖင့္  အျခားစနစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ညီညြတ္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ စုစည္းေပးေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္ေနာက္ဆံုးေရးဆြဲခဲ့ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ စီးပြားေရး၊ အယူ၀ါဒ 
ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေအာက္ပါေမးခြန္း အားလံုးကို ေျဖပါ။ 
၁။ သင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မည္သည့္စနစ္သည္ အခရာစနစ္ ျဖစ္ေနသနည္း။ 
၂။ ဤစနစ္သည္ အျခားစနစ္မ်ားကုိ မည္သို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး၊ မည္သို႔ ညီညြတ္ေအာင္ 

စုစည္း ေပးသနည္း။ 
၃။ ဤအခရာက်ေသာစနစ္သည္ တင္းမာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ဥ္းၾကပ္နာက်င္မႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ 

မည္သို႔ ႀကိဳတင္တားဆီ္း ေပးသနည္း။ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးသနည္း။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အစဥ္အားေကာင္းရွင္သန္ေနၿပီး၊ စနစ္အားလုံးႏွင့္ လူတန္းစားအားလံုးသည္ 
အစဥ္အျမဲ ညီညြတ္သဟဇာတ ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္မ်ဳိး ရွားပါသည္။ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လူမႈ 
အုပ္စုသည္ အျခားအုပ္စုမ်ားကို အစဥ္အျမဲ လံုး၀ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည္ မဟုတ္သျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား 
အစဥ္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနေပသည္။ ဤတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္လာမည့္ ေျပာင္းလဲမႈ 
(အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစ၊ သည့္ထက္ပို၍ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစ) 
သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။အေၾကာင္းမွာ ဤတြင္ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားက မိမိတို႔ 
အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ စတင္လႈပ္ရွားမည့္ အလားအလာရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤ အေျခအေနကို အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ေပါင္းဆံုေသာ အေျခအေနဟု ေခၚ 
သည္။ ဤအေျခအေနမွ အခြင့္ေကာင္းယူရန္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါက အက်ဳိးေက်း 
ဇူး အမ်ားဆံုးရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

စနစ္တခုတြင္ အျခားစနစ္မ်ားတြင္ ထက္ပို၍ လွ်င္ျမန္စြာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ 
တနည္းဆိုရေသာ္ စနစ္တခုသည္ အျခားစနစ္မ်ားထက္ ပို၍ ေျပာင္းလဲရန္ အလားအလာ ပိုမ်ားသည္ 
လည္း ရွိတတ္ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ဥပေဒကို ျပဌာန္း၍ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ 
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ျမန္ေသာ္လည္း၊ လူတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ 
ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စနစ္ထဲရွိ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရန္ အလားအလာအရွိဆံုး အခ်က္အခ်ာေနရာ 
မ်ားကို  အစဥ္အျမဲရွာေဖြေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ၌ သင့္တြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ 
ေမးစရာေမးခြန္းမ်ား ရွိလာပါသည္။ ၎တို႔မွာ- 
၁။ ေျပာင္းလဲမႈ အျမန္ဆံုးျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားက အဘယ္နည္း။ ဤေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရာ၌ 

လက္ရွိလူမႈေရး အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ဆက္ဆံမႈမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ တည္ရွိေနရေၾကာင္းကို 
နားလည္ရန္အတြက္ သမိုင္းကိုျပန္လည္ ေလ့လာၾကည့္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ယေန႔ေျမယာမဲ့လယ္သမားမ်ား အလွ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္းသည္ ျမစိမ္းေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး၏ 
တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။)

၂။ စနစ္တခုမွာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အျခားစနစ္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ 
ရွိပါသလား။ (ဥပမာ ပညာေရးစနစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသလား။)

၃။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အျခားစနစ္မ်ား၏ အနာဂတ္အေပၚတြင္ မည္သို႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည္နည္း။ 

၄။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူမႈေရးစနစ္ရွိ အလႊာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚတြင္ မည္သို႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည္နည္း။ 

၅။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဆင္းရဲသားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔သည္ သူတို႔ဘ၀မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ မည္သည့္စနစ္မ်ားတြင္ အေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဆံုး ျဖစ္မည္နည္း။

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း 

ယခုအခ်ိန္တြင္ သင့္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႐ုပ္ပံုလႊာ ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ (တပံုက သင္၏ ေရွးရိုး လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းပံု ျဖစ္ၿပီး အျခားတပံုက သင္၏ ယေန႔ကာလ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပံု ျဖစ္ပါသည္။ နံရံေပၚမွာ 
ဤပံုႏွစ္ပံုကို ပလာစကၠဴခ်ပ္ႀကီးတခ်ပ္ ျခားလွ်က္ ခ်ိတ္ထားပါ။ ပံုႏွစ္ပံုကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး ပထမ 
႐ုပ္ပံုမွ ဒုတိယ႐ုပ္ပံုဆီသို႔ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခ်ေရးပါ။ ပလာစကၠဴခ်ပ္ႀကီး တခုေပၚတြင္ 
ဤေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၏ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို (အစဥ္လိုက္) ေရးပါ။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစေသာ (ေဒသဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ဆိုင္ရာႏွင့္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ) ထူးထူးျခားျခား သမိုင္းျဖစ္ရပ္ 
မ်ားကိုလည္း ညႊန္ျပေပးပါ။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ဤ႐ုပ္ပံုႏွစ္ပံု၏ မတူျခားနားခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
၂။ ဤမတူျခားနားခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း။
၃။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈအလႊာအသီးသီးအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ခဲ့ 

သနည္း။ 
၄။ မည္သည့္စနစ္မ်ားမွာ အသိသာအထင္ရွားဆံုး ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း။ ဤေျပာင္းလဲမႈ 

သည္ အျခားစနစ္မ်ား အေပၚ မည္သို႔ ၾသဇာသက္ေရာက္ သနည္း။ 
၅။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မည္သူက ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲ ခဲ့သနည္း။
၆။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးဒဏ္ကို မည္သူတို႔ ခံစားၾကရသနည္း။ မည္သို႔ ခံရသနည္း။ အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ ခံရသနည္း။ 

@
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၇။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚၾသဇာသက္ေရာက္ေသာ သမိုင္း၀င္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ေပါင္းဆံုေသာ 
အေျခအေနမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ အာဏာလက္ကိုင္ထားသူတို႔က ဤအေျခအေနမ်ားကို မည္သို႔ 
အသံုးခ်ခဲ့သနည္း။

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း

သင္တန္းသား အားလံုး ျမင္ႏိုင္၊ ေရးႏိုင္ေအာင္ ပလာစကၠဴခ်ပ္ႀကီး ႏွစ္ခ်ပ္ကို နံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။ 
လိုအပ္ေသာအခါ သင္တန္းသားမ်ား အလြယ္တကူ ရည္ညႊန္းႏိုင္ေအာင္ သင္ေရးဆြဲထားေသာ ေရွး႐ိုး 
သမား႐ိုးက် လူ႔အဖြဲ႔အစည္း႐ုပ္ပံုႏွင့္ ယေန႔ကာလ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႐ုပ္ပံုတို႔ကို နီးနီးမွာ ယွဥ္ထားပါ။

၁။ စကၠဴခ်ပ္ႀကီးတခ်ပ္ကို ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းျဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းအညီအမွ် ပိုင္းျခားပါ။ တဘက္၏ထိပ္တြင္ 
"အေကာင္း" ဟု ေရးၿပီး၊ အျခားတဘက္တြင္ "အဆိုး" ဟုေရးပါ။ 

အျပဳသေဘာ (အေကာင္း) အပ်က္ဆိုးက်ဳိး (အဆိုး)

သင္ေရးဆြဲထားေသာ ေရွး႐ိုး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း႐ုပ္ပံုႏွင့္ ယေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း႐ုပ္ပံု တို႔ကို ျပန္ၾကည္ 
ၿပီး၊ ဤ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ေရးႏိုင္သမွ် အခ်က္မ်ားအားလုံးကို ခ်ေရးပါ။ ပံု၏ အေကာင္း 
ဘက္ျခမ္း၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္တြင္ သင္ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ေသာ၊ သင္ထိန္းသိမ္း ထားလိုေသာ၊ သင္ 
ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္လိုေသာ အရာမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ 

အဆိုးဘက္ျခမ္း၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္တြင္ သင္အလိုမရွိေသာ အရာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ 
၍ ရႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သင္ရွိေစလိုေသာ အရာမ်ားကို ခ်ေရးပါ။
 
ဤကားခ်ပ္ကို ေရးဆြဲရာ၌ အေသးစိတ္က်ႏိုင္သမွ် က်ၿပီး ျပည့္စံုႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုပါေစ။ ဤပံုကား 
ခ်ပ္သည္ သင္တည္ေဆာက္လိုေသာ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္ တရပ္ခ်မွတ္ 
ရာ၌ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၂။ ဒုတိယစကၠဴခ်ပ္ေပၚ၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တို႔ျဖစ္ေစလိုေသာ အေနအထား  
ကို သင္တန္းသားမ်ား စုေပါင္း၍ ေရးဆြဲပါ။ ေရွး႐ိုး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ယေန႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ 
႐ုပ္ပံုမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေကာင္း၊ အဆိုး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လည္းေကာင္း ျပန္၍ 
ၾကည့္ပါ။ ဤ သင္တည္ေဆာက္လုိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္၏ ႐ုပ္ပံု (အနာဂတ္အတြက္ သင္၏ 
အေမွ်ာ္အျမင္) တြင္ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ 
တမ်ဳိးမ်ဳိး (ဆိုလိုသည္မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၊ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ 
စသည္) ကို အဓိကထား၍ ေဖၚျပျခင္း မျပဳဘဲ၊ လူမႈေရးစနစ္ကို သင္မည္သို႔ ျဖစ္ေစလို သည္၊ 
ဤလူမႈေရးစနစ္ကို စီးပြားေရး၊ အယူ၀ါဒေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေစလို 
သည္တို႔ကို အေလးထား၍ ေဖၚျပသင့္သည္။  

ဤ႐ုပ္ပံုကို အေသးစိတ္ႏိုင္သမွ် အေသးစိတ္ ေရးဆြဲပါ။ အုပ္စု၀င္ အားလံုး သေဘာတူလက္ခံသည္ 
အထိ ေရးဆြဲပါ။ မည္သူမွ် မိမိစိတ္ကူးကို အျခားသူမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ လက္မခံခိုင္းသင့္ပါ။ 

l
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အနာဂတ္အတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္ တရပ္ ရရွိလာသည္အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ပါ။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္တို႔ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပံုကားခ်ပ္မ်ား အားလံုးကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ 
၁။ မည္သည့္အရာက ယေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အုပ္စုတစု အေနႏွင့္ သင္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔ 

အစည္းအျဖစ္သို႔ တည္ေဆာက္ ေျပာင္းလဲမရေအာင္ တားဆီး ပိတ္ပင္ေနသနည္း။ 
၂။ ယေန႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို သင္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည္ 

ဟု သင္မည္မွ်ေလာက္ ယံုၾကည္သနည္း။
၃။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္တခုကို တည္ေဆာက္၍ရႏိုင္သည္ဟု သင္မယံုၾကည္ပါလွ်င္ ဤလုပ္ငန္းကို 

ဆက္လုပ္စရာအေၾကာင္း တစံုတရာ ရွိပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆက္လုပ္သင့္သနည္း။ 
သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆက္မလုပ္သင့္ သနည္း။ 

၄။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ကို တည္ေဆာက္၍ ရႏိုင္သည္ဟု သင္ တကယ္ယံုၾကည္ပါလွ်င္ မည္သို႔ 
တည္ေဆာက္မည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းျပပါ။ 

၅။ ယေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ လူတန္းစားအလႊာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ မည္သည့္အလႊာသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
သစ္ တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ အလားအလာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 

၆။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ရာ၌ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီး ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ 
အခန္းက႑မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 

၇။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ တည္ေဆာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို အက်ဥ္း 
ခ်ဳံး ဖလွယ္ပါ။ သင္တို႔ လုပ္ခဲ့ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံု ပိုင္းျခားသံုးသပ္ခ်က္ အေပၚမွာ 
အေျခခံျဖစ္ေအာင္ အေျခခံပါ။ 

နိဂံုး 
၁။ လူမႈေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ပုံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အယူ၀ါဒေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား 

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခု အစဥ္သျဖင့္ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ 
ဆက္ဆံေနလွ်က္ ရွိသည့္အျပင္၊ အခရာက် ေသာ စနစ္တခုက အျခားစနစ္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈ 
အေပၚတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္။ 

၂။ လူမႈေရးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ အစဥ္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ လူမႈေရးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုရွိ 
မည္သည့္ အလႊာက ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ 
ဆိုေသာ အခ်က္ေပၚ မူတည္၍ အက်ဳိးေက်းဇူး အမ်ားဆံုး ခံစား ရရွိႏိုင္သည္။

၃။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေပၚမွာ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားသည္ လူမႈေရးစနစ္ကို အလြန္သိသာ 
ထင္ရွားေသာ လူတန္းစားအလႊာမ်ားအျဖစ္သို႔ ကြဲထြက္ေစသည္။ လူတန္းစာအလႊာတခု (အနည္း 
တကာ့ အနည္းစုေလး ျဖစ္တတ္သည္) က ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းအႏွီးမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဤသို႔ျဖင့္ အာဏာရွိလာကာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အယူ၀ါဒေရးစနစ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမည္။ 
လူမ်ားစုႀကီးကမူ ဤစနစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ လုပ္အား စိုက္ 
ထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၄။ လူတန္းစားအလႊာမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ကြဲျပားေသာ လူမႈေရးစနစ္တခု၌ လူလတ္တန္းစား 
သည္ ဥစၥာဓနအခ်ဳိ႕ ရရွိေရးအတြက္ ၾကံေဆာင္တတ္သည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ သူတို႔သည္ သည့္ 
ထက္ ပိုျမင့္ေသာ လူတန္းစားအလႊာဆီသို႔ တက္လွမ္းေရး အခြင့္အလမ္း (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္) ရရွိ 
သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးအမ်ားဆုံး ရွိေစမည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ဤလူတန္းစားသည္ အားထားေလာက္စရာ မရွိေခ်။ 

၅။ လူဦးေရပိုမ်ားေသာ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ၌ သူတို႔သည္ အလုပ္ 
တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး၊ အာဏာရွိလူတန္းစား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ လူမႈေရးအဆင့္ေနရာမွာ ေပ်ာ္ပိုက္ 
ျခင္း မရွိတတ္ၾကေခ်။ သူတို႔သည္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္ ျဖစ္ရာ 
သူတို႔၏ ဆိုး႐ြားေသာ ဘ၀အေျခအေနသည္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ ဘ၀အေျခအေန ျဖစ္သည္ 
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ဟု ဆိုေသာ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ရရွိလာခဲ့သည္။ 
၆။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ အာဏာရွိလူတန္းစား၊ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ ဆင္းရဲသား လူတန္း 

စားတို႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ ကြာဟေနမႈကို ပယ္ဖ်က္ပစ္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဘက္သို႔ ေရွ႔႐ႈ 
ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး လိုအပ္လာပါသည္။ 

၇။ အာဏာရအုပ္စုမွာ ေငြအလံုးအရင္း၊ လက္နက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈတို႔ ရွိထားသည့္ 
အျပင္ အယူ၀ါဒေရးစနစ္ကိုလည္း ကိုင္တြယ္အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း ရွိေနသည္။ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား 
မွာမူ အေရအတြက္ အင္အားရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈ မွန္သမွ်သည္ သူတို႔၏ ေသြးစည္းမႈအင္အားႏွင့္ ေခတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာမွသာ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာင္း 
လဲေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တည္ရွိရာေနရာတို႔ကို ပို၍နက္နက္နဲနဲ နားလည္လာေအာင္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀ 
တေလ်ာက္လံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းညြန္ေပးမည့္ ပို၍ ရွင္းလင္းျပတ္သား၊ ပို၍ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
အယူ၀ါဒတရပ္ ရရွိလာေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္စဥ္တရပ္လည္းျဖစ္ 
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ပို၍ေကာင္း 
စြာ သိျမင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သို႔ေသာ အနာဂတ္မ်ဳိးကို တည္ေဆာက္လိုသည္ 
ဆိုေသာ ၾကည္လင္ရွင္းလင္းသည့္ အျမင္ႏွင့္ ထိုအနာဂတ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ 
တရပ္ကိုလည္း ရရွိလာႏိုင္ေပသည္။ 

 အတိတ္  ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သစ္လြင္ၿပီး၊ တရားမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္တရပ္ အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္ေစ 
လိုသည္ဟု ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ၾကည္လင္ရွင္းလင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာ 
တရပ္ကို ရွာၾကံရေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ ပိုင္းျခား 
သံုးသပ္မႈကို အလြန္ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ရေပမည္။ 

ရပ္တည္ခ်က္ (Standing Point)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ရပ္တည္ခ်က္ (Standing Point) ဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကို အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ လူမႈေရး 
စနစ္ တည္ေဆာက္ပံု ပိုင္းျခားသံုးသပ္နည္းကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံုးျပဳမည့္ (လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္း၏) အုပ္စုျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အခြင့္ထူးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 

၃။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ 

"ဘာလုပ္ၾကမည္လဲ" 

ဟု ေမးျမန္းျခင္း။

၂။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ 

ယခုလိုအေနအထားမ်ဳိးသို႔ 

မည္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သနည္း။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခုလို 

အေနအထားမ်ဳိး 

ျဖစ္ေနရသနည္း။ 

အေမွ်ာ္အျမင္ တရပ္ရရွိရန္ 

မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ ရရွိရန္ 

၁။ သမိုင္းကို

နားလည္ေအာင္

ေလ့လာျခင္း
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တည္ေဆာက္ထားသည္ျဖစ္ရာ လူမႈေရးစနစ္ရွိ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးက ၎တို႔အေပၚ မတူကြဲျပားစြာ ၾသဇာ 
သက္ေရာက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အယူ၀ါဒ 
ေရးစနစ္မ်ားကို နားလည္လာသည္ျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို မည္သည့္အုပ္စု 
၏ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ျမင္မည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ ရေပလိမ့္မည္။ 

ဥပမာ 
အရင္းရွင္ စီးပြားေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ က်င့္သံုးေနေသာ တိုင္းျပည္တျပည္၌ အာဏာရွိ လူတန္း 
စားသည္ စီးပြားေရးစနစ္ကို အလြန္အေလးထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားသည္ ဤစီးပြားေရးစနစ္ကို အမွန္ 
တကယ္ပင္ အျပစ္ျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ ႀကိဳးစားလုပ္လုပ္ ဆင္းရဲျမဲ 
ဆင္းရဲေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစနစ္ကို ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္ရာ၌ မည္သည့္အုပ္စု၏ 
အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္က ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ရပ္တည္ခ်က္ကိစၥသည္ အေရးႀကီးပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။ သို႔မဟုတ္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးမႀကီး သနည္း။ 

၂။ လူတဦးတေယာက္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို သင္မည္သို႔ သတ္မွတ္မည္နည္း။
၃။ သင္အလုပ္လုပ္ရာ၌ ရပ္တည္ခ်က္က မည္သို႔ ၾသဇာသက္ေရာက္သနည္း။ 
၄။ သင့္ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ သင္သည္ သင့္ကို စီးပြားေရးအရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္ေစ 

ႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္သလား။ ထင္ျမင္သည္ဟုဆိုပါလွ်င္ မည္သို႔ 
ထင္ျမင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ သာဓကမ်ား ေပးပါ။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ မည္သူတို႔မွာ အက်ဳိးအမ်ားဆံုး ရွိသည္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ေပၚလြင္ 
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထင္ျမင္သေဘာထားပံုေပၚမွာလည္း ေပၚလြင္ပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားဘက္မွာ ရပ္တည္သည္ဟု ဆိုပါလွ်င္ မိမိ၏ စီးပြားေရး 
အခြင့္ထူးအခ်ဳိ႕ ဆံုး႐ႈံးသြားမည္ ဆိုလွ်င္ေသာ္မွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ကုိ သူတို႔ဖန္တီးရာ၌ အေထာက္ 
အကူေပးရန္ အသင့္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရပ္တည္ခ်က္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အလြန္ အေရးႀကီး 
သည့္အျပင္ ခက္လည္း ခက္ခဲပါသည္။

ဥပမာ
သင့္မွာ ေျမကြက္အမ်ားအျပားရိွၿပီး၊ ေျမယာမပိုင္ဆိုင္ဘဲ ေျမမဲ့ေနသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား 
ရွိသည္။ သူတို႔သည္ ေျမယာ ျပန္လည္ေ၀ျခမ္းေရး လုပ္မည့္ ေျမယာစနစ္ျပဳျပင္ေရး အတြက္ 
တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ လူတိုင္း ရိကၡာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေျမကြက္ေလး 
တကြက္ ရရွိေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သင္၏ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ 
ေျမယာမဲ့ လူတန္းစားဘက္က ရပ္တည္မည္ဟု ေ႐ြးခ်ယ္ပါက သင္သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ေျမယာစနစ္ 
ျပဳျပင္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္သည္ ျပန္လည္ ေ၀ျခမ္းႏိုင္ေရး 
အတြက္ သင့္ေျမကြက္အခ်ဳိ႕ကို စြန္႔လႊတ္ရေပလိမ့္မည္။

O

*

*

_



95

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း  

သင္တန္းသားမ်ားကို အုပ္စု ၅ စု ခြဲပါ။ ပထမအုပ္စုသည္ အာဏာရွိသူမ်ား၊ ဒုတိယအုပ္စုသည္ 
လူလတ္တန္းစား၊ တတိယအုပ္စုသည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ စတုတၳအုပ္စုသည္ လူရာသြင္းမခံရဆံုး 
လူမ်ား (ေျမမဲ့၊ အိုးအိမ္မဲ့၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား စသည္တုိ႔) ျဖစ္သည္။ ပဥၥမအုပ္စုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
တည္ေဆာက္ပံု ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ၎လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပိုမို ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ 
ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာၾကံျခင္း ျပဳလိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ပံု၏လက္၀ဲဘက္ျခမ္းမွာ ရွိ 
သည္။ ေအာက္မွာေပးထားေသာ ပံုက္ုၾကည့္လွ်က္ လူမႈေရးအုပ္စု (၄) စုက လက္ယာဘက္ရွိ စနစ္မ်ား 
အေၾကာင္းကို "ကူညီေပးမည့္သူမ်ား" အား ရွင္းျပပါ။ "ကူညီေပးမည့္သူမ်ား" က မတူကြဲျပားေသာ 
ရွင္းျပခ်က္မ်ားကို သင္ပုန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ စကၠဴခ်ပ္ႀကီး တခ်ပ္ေပၚမွာ ခ်ေရးပါ။

 
ရပ္တည္ခ်က္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ မတူျခားနားေသာ လူမႈေရးအုပ္စုမ်ားသည္ ဆိုခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မတူျခားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မတူျခားနားေသာ ထင္ျမင္ 
ခ်က္မ်ား ေပးသနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မတူျခားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မေပး 
သနည္း။ 

၂။ ရပ္တည္ခ်က္ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ သင္ခ်ဳပ္ယူရရွိေသာ အခ်က္ 
မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 

၃။ အုပ္စုတစု၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ မတူျခားနားေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုအဖြဲ႔၀င္မ်ား အတူတြဲ၍ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါ မည္လား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖစ္ 
ႏိုင္သနည္း။ 

၄။ အုပ္စုတစုအဖို႔ ဘံုတူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မည္သို႔လုပ္ရမည္နည္း။
၅။ လူတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပံုႏွင့္ ထိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ားအေပၚ ရပ္တည္ 

ခ်က္က မည္သို႔ ၾသဇာ သက္ေရာက္သနည္း။
၆။ သင့္ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖၚျပပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္မွာ ဤရပ္တည္ခ်က္ ရွိသနည္း။ 

ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသရွိ 
လက္ငင္းအေျခအေန

အယူ၀ါဒေရးရာစနစ္

စီးပြားေရးစနစ္

ႏိုင္ငံေရးစနစ္

လူတန္းစားစနစ္

လူမႈဖူလံုေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး၊ 
လြတ္ေျမာက္ေရး၊
ေခတ္ေျပာင္း ျပဳျပင္ေရး.. 

အင္အားအာဏာရွိသူမ်ား

အလယ္အလတ္

ဆင္းရဲ

အေျခခံ
လူတန္းစား
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အယူ၀ါဒ (Ideology)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အယူ၀ါဒ (Ideology) ဆိုသည္မွာ မိမိအေၾကာင္း၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ မိမိ၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတခု၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား အစုအေပါင္းျဖစ္ၿပီး 
မိမိသည္ ကမၻာေလာကႀကီးႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနပံု၊ မိမိတို႔ မည္သို႔ေနထိုင္ပံုႏွင့္ မိမိတို႔၏ 
အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း 

၁။ အယူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာဓက အခ်ဳိ႔ ေပးပါ။ 
၂။ အယူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ေဖၚျပပါ။ 
၃။ လူတိုင္းမွာ အယူ၀ါဒ ကိုယ္စီရွိသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွိရသနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ 

မရွိရသနည္း။ 
၄။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အယူ၀ါဒအေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္ပါသလား။ 
၅။ သင္ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အုပ္စုမွာ အယူ၀ါဒ ရွိပါသလား။ ဤအယူ၀ါဒအေၾကာင္းကို ေဖၚျပပါ။ 

ၿပီးလွ်င္ ဤအယူ၀ါဒ တည္ေဆာက္ခဲ့ပံုကို ေဖၚျပပါ။ 
၆။ လူတဦးေယာက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစု၏ အယူ၀ါဒသည္ ေျပာင္းလဲတတ္ပါသလား၊ အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲတတ္ပါသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနရသနည္း။ 
၇။ လူတဦးတေယာက္၏ အယူ၀ါဒသည္ မည္သို႔ေသာ အယူ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္း သင္ေျပာျပႏိုင္ပါသ 

လား။ သူတို႔ေျပာစကားေၾကာင့္ ေဖၚျပႏိုင္ျခင္းလား။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဖၚျပႏိုင္ 
ျခင္းလား။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူတိုင္းမွာ အယူ၀ါဒရွိသည္။ အမွား၊ အမွန္၊ မိမိျဖစ္ေစလိုေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ မိမိ၏ ဦးစားေပး 
ကိစၥမ်ား၊ မိမိအတူတြဲ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လိုေသာ လူအမ်ဳိးအစားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညြန္ 
ေပးေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ား အစုအေ၀းသည္ လူတိုင္းတြင္ ရွိပါသည္။ ဤအယူ၀ါဒသည္ မိမိ၏ အေတြ႔ 
အၾကံဳ၊ ဖတ္ခဲ့သမွ်ေသာ စာမ်ား၊ မိမိေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ မိမိျဖစ္ေစ 
လိုေသာ ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္း အသိအျမင္တို႔မွေန၍ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အေတြ႔အၾကံဳ 
သစ္မ်ား ရလာျခင္းႏွင့္ အျခားလူမ်ားဆီမွ အသိအျမင္မ်ားရလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္လည္း အယူ၀ါဒ 
ေျပာင္းလဲတတ္သည္။ အစပိုင္း၌ အယူ၀ါဒသည္ အေတြးထဲမွာ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိဘ၀၏ 
တကယ့္ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ျဖစ္မလာေသးသျဖင့္ ဤအယူ၀ါဒမွေန၍ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ် 
ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိေတြးေခၚစဥ္းစားေသာ အယူ 
၀ါဒအေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ ပတ္၀န္းက်င္ ကမၻာေလာကႏွင့္ မည္သို႔ သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း တို႔ကို 
သိစျပဳလာသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မလုပ္ေသးဘဲ  ေနခ်င္ေနၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအယူ 
၀ါဒကို မိမိဘ၀၊ မိမိလူမႈအသိုက္အ၀န္း၏ ဘ၀မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔ႏွင့္ စိတ္ထဲမွာ ဟပ္စပ္ 
ၾကည့္ေနတတ္သည္။

မိမိေတြးေခၚစဥ္းစားေသာ အယူ၀ါဒသည္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေျဖေကာင္းမ်ားေပး ႏိုင္သည္ဟု ထင္ရပါက ဤအယူ၀ါဒတြင္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ယံုၾကည္စျပဳလာ 
ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အယူ၀ါဒသည္ မိမိ၏ အျပဳအမူေပၚတြင္ တျဖည္းျဖည္း ၾသဇာသက္ေရာက္ 
လႊမ္းမိုးလာပါသည္။ တခုခု လုပ္စရာရွိလာေသာ အခါ၌ ဤအယူ၀ါဒကို အသံုးခ်ရန္ စဥ္းစားေကာင္း 
စဥ္းစား လာပါလိမ့္မည္။
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အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် အယူ၀ါဒ 
သည္ မိမိအတြက္ အမွန္တရား ျဖစ္သည္ 
ဟု တကယ္တမ္း လက္ခံယံုၾကည္လာ 
ေသာအခါ၌ အယူ၀ါဒသည္ မိမိဘ၀၊ မိမိ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကို မသိမသာ လမ္း 
ညြန္စ ျပဳလာသည္။ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို မသိမသာ ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းေပး 
စျပဳလာသည္။ 

လူတဦး တေယာက္၏ အယူ၀ါဒကို 
အေကာင္းဆံုး သတ္မွတ္နည္းမွာ သူ႔ဘ၀ 
ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
အခက္အခဲေတြ႔ေနေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ လူတဦးတေယာက္၏ အယူ၀ါဒအေၾကာင္းကို သူ၏စကားမ်ားက ေဖၚျပသည္မဟုတ္ဘဲ၊ သူ႔လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကသာ ေဖၚျပသည္ဟူေသာ အဆိုကို သင္ သေဘာတူလက္ခံပါသလား။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ လက္ခံသနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္မခံရသနည္း။ 

၂။ အယူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပံုအေၾကာင္း အထက္ပါ ရွင္းျပခ်က္ကို သင္သေဘာတူ လက္ခံပါသလား။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္ခံသနည္း။ သုိ႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္မခံရသနည္း။ အျခားနည္းျဖင့္ 
ေပၚေပါက္လာပံုကို သင္ရွင္းျပႏိုင္ပါ သလား။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သို႔မဟုတ္ သင္ရွိေနသည့္ အုပ္စု၏ အယူ၀ါဒအေၾကာင္းကို ေလးေလးနက္နက္ 
စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသို႔စဥ္းစားၾကည့္ေသာ အလုပ္ကို အဆင့္ (၄) 
ဆင့္ထား၍ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အယူ၀ါဒအေၾကာင္း စဥ္းစားရာ၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံု ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈ 
ကို အေလးအနက္ထား လုပ္သင့္ပါသည္။ ဤပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စီးပြားေရးစနစ္၊ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူတန္းစားကြဲျပားမႈ၊ အယူ၀ါဒေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဤပိုင္းျခား သံုးသပ္မႈမွေန၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ပို၍ရွင္းလင္း ျပတ္ 
သားစြာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 ၂။ ဤပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈလုပ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရာ၌ 
အေထာက္အကူျဖစ္ ေစပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အယူ၀ါဒအေၾကာင္းကို ပို၍နက္ 
႐ႈိင္းစြာ ေလ့လာသိရွိ ေစႏိုင္ပါသည္။ 

-  ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရင္းခံျပႆနာမ်ားကို 
ေဖၚျပပါ။ 

-  ဤအရင္းခံျပႆနာ (ေရေသာက္ျမစ္ ျပႆနာ) မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖၚျပပါ။ 
-  ေျပာင္းလဲမႈသည္ မည္သို႔မည္ပံု ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္နည္း။ 
-  ေျပာင္းလဲမႈကို မည္သူက ဦးေဆာင္မည္နည္း။
-  သင္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖၚျပပါ။ 

၃။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အယူ၀ါဒတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ 

O

_



98

၍ ၾကည္လင္ရွင္းလင္းၿပီး၊ အေသး 
စိတ္က်ေသာ အျမင္တရပ္ ေပၚေပါက္ 
ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
သင့္သည္။ 

၄။  ေနာက္ဆံုး၌ ကၽြႏ္ပုတ္ို႔သညအ္ေဟာင္း 
မွ အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
စနစ္က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ကို 
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား 

ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ အထက္ပါအခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ ဤအခ်က္မ်ားကို သင္သေဘာတူ လက္ခံပါ သလား။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ သေဘာတူ လက္ခံသနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သေဘာမတူရ 
သနည္း။ 

၂။ ဤအဆင့္ အသီးသီးအတြက္ ဥပမာမ်ား ေပးႏိုင္ပါသလား။ 
၃။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အယူ၀ါဒျဖစ္ေပၚလာပံုကို ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးပါ။ ၎သည္ အထက္ပါအဆင့္မ်ား အတိုင္း 

ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသလား။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မိမိအယူ၀ါဒအေၾကာင္းကို ေျပာျပလိုသူမ်ား ရွိတတ္သည္။ သူတို႔အဖုိ႔ ဤသို႔ေျပာျပရာ၌ ပညာရွင္ဆန္ 
သည္။ အမ်ားအား ျဖင့္ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ အယူ၀ါဒအေၾကာင္းကို အလြန္႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး မွတ္သား 
အထင္ႀကီးစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ၾကသည္။ 
သို႔ျဖစ္ေစကာမ ူသတူို႔လုပက္ိငု္ေဆာင႐္ြကပ္ံ၊ု ေဆာင႐္ြကမ္ႈ အေပၚအေလးထားပံတုို႔သည ္သတုိူ႔ေျပာျပ 
ေသာ အယူ၀ါဒႏွင့္ တျခားစီ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဤအယူ၀ါဒမ်ဳိးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က "ဦးေခါင္းထဲက အယူ 
၀ါဒ" ဟုေခၚသည္။ ေခါင္းထဲမွာသာရွိၿပီး ႏႈတ္ကတတြတ္တြတ္ ထြက္လာတတ္သည္။ လက္ေတြ႔ဘ၀ 
တြင္ ထင္ဟပ္ေဖၚျပႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေခ်။
 
"စိတ္ႏွလံုးထဲက အယူ၀ါဒ" သည္ စိတ္ႏွလံုးထဲအထိ ေရာက္ေနၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေနထိုင္က်င့္ၾကံပံုကို ထိန္းကြပ္ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနထိုင္က်င့္ၾကံပံုတို႔ကို လူအမ်ားျမင္ႏိုင္သည္။ 
ဤအယူ၀ါဒမ်ဳိးသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

လက္ယာဘက္က ပံုကိုၾကည့္ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ ဦးေခါင္းထဲက အယူ၀ါဒႏွင့္ စိတ္ႏွလံုးထဲက အယူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပမာမ်ား ေပးပါ။ 
၂။ မည္သည့္ အယူ၀ါဒမ်ဳိးသည္ အလြယ္ဆံုးျဖစ္ေပၚသည္ဟု သင္ထင္သနည္း။ 
၃။ မည္သည့္ အယူ၀ါဒမ်ဳိးသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထင္ 

သနည္း။ 
၄။ ဦးေခါင္းထဲက အယူ၀ါဒကို စိတ္ႏွလံုးထဲက အယူ၀ါဒအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းပစ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ 

ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ ေျပာင္းပစ္မည္နည္း။ 
၅။ သင္၏ ဦးေခါင္းထဲက အယူ၀ါဒႏွင့္ စိတ္ႏွလံုးထဲက အယူ၀ါဒတို႔အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးျပပါ။ 
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ဥပမာ
ဦးေခါင္းထဲက အယူ၀ါဒရွိေနေသာ 
လူတေယာက္သည္ လူအားလံုး 
တန္းတူညီမွ်ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ေရး 
အေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ 
ေလာင္၊ အာ၀ဇၨန္းေကာင္းေကာင္း 
ျဖင့္ ေဟာေျပာခ်င္ ေျပာမည္။ 
သို႔ရာတြင္ လယ္သမားမ်ားက 
သီးႏွံေစ်းႏႈန္း ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ 
သပိတ္ေမွာက္ၾကေသာ အခါ၌ ထုိ 
ပုဂၢိဳလ္သည္ လယ္သမားမ်ားကုိ 
စိတ္ဆိုးသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
လယ္သမားမ်ား၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္  
ရိကၡာပိုရွားၿပီး ေစ်းႀကီးလာေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဆိုရွယ္လစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ယုံၾကည္ေသာ စိတ္ႏွလံုးထဲက အယူ၀ါဒ ရွိသူတေယာက္သည္ လယ္ 
သမားမ်ား အမွန္တကယ္ ေသြးစုပ္ခံရသည္ဟု ျမင္ပါက လယ္သမားမ်ားဘက္မွ မဆုတ္မဆိုင္း 
ရပ္တည္ေပလိမ့္မည္။ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ ပိုမိုေခ်ာင္ခ်ိလာမည္ဆိုပါက သူ/သူမသည္ ရိကၡာ 
ေစ်းႏႈန္းကို ပိုေပးရန္ လက္ေႏွးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္  

"အယူ၀ါဒ၊ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စဥ္းစားခ်က္အခ်ဳိ႔" (Ideology, Some Thoughts) စာအုပ္ကို 
ဖတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း 

သင္တန္းသား အသီးသီး အေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူလွ်က္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံု ပိုင္းျခားသံုးသပ္ 
ျခင္း အခန္းမွ မွတ္စုမ်ားကို ျပန္၍ ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေသာ ေနရာ 
တေနရာရာရွာၿပီး၊ စိတ္ေအးလက္ေအး ျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို တဦးခ်င္း ေျဖဆိုသင့္သည္။
 
၁။ ယေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္၏ပိုင္းျခားသံုးသပ္ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားပါ။

-  ဤသို႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပံု ပိုင္းျခားသံုးသပ္ခ်က္ (Structural analysis) 
လုပ္ၿပီး ေနာက္တြင္ သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္နားလည္မႈ မည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သနည္း။  

- သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္နားလည္မႈ မည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့သနည္း။

-  အနာဂတ္အတြက္ သင္၏ အေမွ်ာ္အျမင္ကို ေဖၚျပပါ။ 
-  ထိုအနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အတြက္ သင္လုပ္လို 

ေသာအရာကို ေဖၚျပပါ။ 
၂။ သင္၏ အယူ၀ါဒအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းႏိုင္သမွ် ရွင္းလင္းေအာင္ႏွင့္ အေသးစိတ္က်ႏိုင္သမွ် 

က်ေအာင္ ေရးသားပါ။ အမွန္မွာ ၎သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါ 
သည္။
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-  ေဒသဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ဆုိင္ရာႏွင့္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း 
သင္ နားလည္ထားပံု။  

-  သင္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ သင္ျမင္ထားေသာ အရင္းခံ (ေရေသာက္ျမစ္) ျပႆနာ 
မ်ား။ 

-  သင့္ ရပ္တည္ခ်က္။
-  ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု သင္ 

ထင္ျမင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း သင္၏ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား။ 

-  ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ား မည္သို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သင္၏ အျမင္။
- ပို၍တရားမွ်တ၊ ပို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေရးအတြက္ သင္တေလွ်ာက္ 

လံုး ေနထိုင္က်င့္ၾကံခဲ့ပံု။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အုပ္စု ျပန္ဖြဲ႔ၿပီးလွ်င္ သင္တို႔ေရးသားခဲ့သည္ တို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ႐ိုး႐ိုးသာသား ဖလွယ္ၾကပါ။ 
အျခားသူမ်ား ေျပာျပသည္ကို ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ျဖစ္ေအာင္ နားေထာင္ပါ။ အရာကိစၥတိုင္းမွာ 
တသေဘာတည္း ျဖစ္ဖို႔ အေရးမႀကီးပါ။ အေရးႀကီးသည္မွာ သေဘာမတူေသာ အခ်က္မ်ား၌ အျခား 
သူ၏ အျမင္တို႔ကို နားလည္ေအာင္ အေလးအနက္ထား ႀကိဳးစားရန္ျဖစ္သည္။ 

လူစံုတက္စံု ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖဆိုျခင္းတို႔ကို ၿပီးသြားလွ်င္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား 
ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ လူအားလံုး၏ ဘံုတူညီေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
၂။ အျမင္ကြဲလြဲၾကေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။    
၃။ ဤကြဲလြဲမႈသည္ မည္မွ်အထိ ေလးနက္သနည္း။ 
၄။ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ယူၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆြးေႏြးသင့္ ပါသလား။ အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေဆြးေႏြးသင့္သနည္း။ 
၅။ အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုင္းျခား သံုးသပ္ခ်က္၊ 

အယူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ဘံုသေဘာတူညီမႈအလံုအေလာက္ ရွိပါၿပီလား။ 
၆။ အကယ္၍ မရွိပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ မရွိရသနည္း။ အကယ္၍ ရွိသည္ဆိုပါက ေနာက္ထပ္ မည္သို႔ 

ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

_
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အနာဂတ္အျမင္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

" အနာဂတ္အျမင္" (Vision) ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ထိုစကားလံုးသည္ သင္၏ဘ၀တြင္ 
အေရးပါ- မပါ ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

သင္တန္းသား တေယာက္စီကုိ တေပ ခန္႔ 
အရွည္ရွိသည့္ ႀကိဳးႏွစ္စစီ ေပးပါ။ သင္က 
သူတို႔ကုိ အထူးႀကိဳးခ်ည္နည္း တရပ္ျဖစ္ 
သည့္ သႏၱာေက်ာက္တန္းကဲ့သို႔ ခ်ည္ 
နည္းကို သင္ၾကားေပးမည့္ အေၾကာင္း 
ေျပာျပပါ။ ထိုႀကိဳးခ်ည္နည္းမွာ လံုးပတ္ 
တူညီေသာ ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းကို အားႏွင့္ဆြဲ 
ေသာ္မွ မေျပသည့္ အဖုအထံုးျဖစ္ေအာင္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ္လည္း အလြယ္တ 
ကူ ျပန္ေျဖႏိုင္ေသာ ခ်ည္နည္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားက ႀကိဳးထံုး လုပ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လံုေလာက္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ 
ေနရာသို႔ ေရႊ႔ၿပီးၾကေသာအခါ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကို သူတုိ႔ထံ ေ၀ေပးပါ။ (သို႔မ 
ဟုတ္) ညႊန္ၾကားခ်က္ကို စာရြက္ႀကီးႀကီး 
တြင္ ေရး၍ လူတိုင္း ျမင္သာေသာ တေနရာ 
တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို 
ညာဖက္ရွိ ေလးေထာင့္ကြက္ ထဲတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႀကိဳးထံုးကို အၿပီးခ်ည္ 
ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ ငါးမိနစ္ခန္႔ ေပးပါ။ လူအမ်ား 
စုသည္ ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ႀကိဳးထံုးကို 
ခ်ည္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

၁။ ႀကိဳးထုံးကို သင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ခ်ည္ႏိုင္ခဲ့ပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ 
ျမင္ပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ပါသနည္း။

၂။ ဤအလုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ရန္ မည္သည့္အရာ လိုအပ္ပါသနည္း။

ႀကိဳးစ၏ ညာဘက္စြန္းအစ ကို ဘယ္ဘက္ (A) 
သုိ႕ ထပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ (B) ေအာက္ ကိုသြင္းပါ။ 
ထို႔ေနာက္ ဘယ္ဘက္စြန္းအစကို ညာဘက္ 
(C) သုိ႔ထပ္ၿပီး (D) ေအာက္ကိုသြင္းပါ။ 

ျပန္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ႀကိဳးကြင္း ႏွစ္ခုသည္ 
အခ်င္းခ်င္း ေလွ်ာထိုးေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ 
အကယ္၍ သင္က သာ ႀကိဳးမ်ားကို 
မွားယြင္းစြာ ထပ္မိခဲ့လွ်င္ အဘြားႀကီးႀကိဳးထံုး 
ဟုေခၚေသာ အားသံုး၍ဆြဲလွ်င္ ဆြဲသေလာက္ 
ျပန္ေျဖရန္ ခက္ခဲေသာ ႀကိဳးထံုးအမွားကိုသာ 
ရလာေပမည္။

ေဘးတဘက္တခ်က္ရွိ ႀကိဳးတန္းမ်ားကို 
သုိ႕မဟုတ္ လႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ ႀကိဳးစြန္းမ်ားကို 
ဆြဲကာ တင္းက်ပ္ခိုင္ မာေအာင္လုပ္ပါ (E)။ 
ႏွစ္ဆေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးထံုး တဘက္တခ်က္မွ 
လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ ႀကိဳးစြန္းအစမ်ားကို 
တ၀က္ခ်ည္ ပတ္ခ်ည္ကာ ႀကိဳးထံုးကို 
အဆံုးသတ္ပါ။ (F) 
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သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လုပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သည္တခါ 
တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ႀကိဳးခ်ည္နည္းပံုႏွင့္တကြ ျပသ 
ပါ။ ပံုကုိေရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုပါ အသံုးျပဳကာ 
ႀကိဳးကို ခ်ည္ႏိုင္ေအာင္ ထပ္မံႀကိဳးစားခိုင္းပါ။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

၁။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ႀကိဳးခ်ည္ရသည္မွာ ပိုမို 
လြယ္ ကူပါသလား။ ဘာေၾကာင္လ့ြယက္သူလ။ဲ 
ဘာေၾကာင့္ မလြယ္ကူသလဲ။

၂။ ဤလႈပ္ရွားမႈက သင့္ကို အနာဂတ္အျမင္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဘာေျပာျပပါသလဲ။

အနာဂတ္အျမင္ (Vision) 

အနာဂတ္အျမင္ ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးထဲမွ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ အေတြးပံုရိပ္ တခုျဖစ္သည္။ ၎က 
မိမိဘာၿပီး ေျမာက္ခ်င္သလဲ ဆိုသည့္ အလြန္ထင္ရွား ျပတ္သားေသာ ႐ုပ္ပံုကို ေဖာ္ျပသည္။

ဥပမာ
အကယ္၍ သင္က အိမ္တလံုးကို ေဆာက္ခ်င္လွ်င္ အိမ္ေဆာက္ၿပီးေသာအခါ မည္သည့္ပံုစံကို လိုခ်င္ 
သည ္ဆိသုညကုိ္ သငတိ္တကိ်က် သရိန ္လိအုပပ္ါသည။္ သို႔မွသာ အတုျ္မစ ္မညက္ဲသ့ို႔ခ်မည ္တခံါးမ်ား 
ျပဳတင္းေပါက္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ တပ္ဆင္မည္ ဆိုသည္ကို သင္သိႏိုင္မည္။ ေဆာက္ၿပီးသြားမည့္အိမ္၏ 
႐ုပ္ပံုမွာ သင္၏ အနာဂတ္အျမင္ ျဖစ္သည္။ စာရြက္ထဲရွိ အိမ္ပံုၾကမ္းမွာ သင္လိုခ်င္ေသာ အိမ္ပံုစံ 
အတိအက်ရေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာက္မည္ဆိုသည့္ နည္းဗ်ဳဟာျဖစ္သည္။

နိဂံုး
၁။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသစ္တခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အနာဂတ္အျမင္မွာ 

အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
၂။ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အနာဂတ္အျမင္သည္ မိမိတို႔ တိုးတက္မႈရွိ- မရွိႏွင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ား လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေနျခင္း- ေရာက္မေနျခင္းကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစသည္။

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

သင္တန္းသားမ်ားကို အုပ္စု ႏွစ္ခုခြဲကာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းက႑မ်ားအလိုက္ သရုပ္ေဆာင္မႈ  
ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ တဖြဲ႔သည္ အျခားတဖြဲ႔ထက္ ပို၍ အင္အားနည္းရမည္။ ဥပမာ- အကယ္၍ သင္တန္း 
တြင္ သင္တန္းသား ဆယ္ဦး ရွိပါက တဖြဲ႔ကို ၃ ေယာက္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းကာ က်န္တဖြဲ႔ကို ၇ ေယာက္ ျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းပါ။ အင္အားမ်ားေသာ အဖြဲ႔ကို အဖိႏွိပ္ခံ ရြာသားမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေစၿပီး၊ အင္အား 
နည္းေသာ အဖြဲ႔ကုိ ရြာသားမ်ားအား ကူညီခ်င္သူ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။ အဖြဲ႔၀င္ 
နည္းေသာအဖြဲ႕ကို "အကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႔" ဟုေခၚပါ။

ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ၏ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
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ရြာသားမ်ားသည္ ေတာပိုင္းရြာဟု အမည္ရသည့္ ရြာမွျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ စစ္အစိုးရ၏ 
ဖိႏွိပ္ မႈေအာက္တြင္ ခံစားေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ၿပီး 
လွ်င္ၿပီး ခ်င္း စစ္သားမ်ားက ရြာကုိလာၿပီး ဆန္အမ်ားစုကို လာသိမ္းၾကသည္။ တိရိစၧာန္မ်ားကိုပင္ 
ယူေဆာင္ သြားၾကသည္။ လူအမ်ားမွာ က်န္တႏွစ္လံုးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုမေလာက္ျဖင့္ 
က်န္ခဲ့ၾကရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္သားမ်ားက ရြာကို မၾကာခဏလာကာ ရြာသားမ်ားကို 
ေပၚတာဆြဲျခင္း စစ္တပ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားေပး ေခၚျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳ 
လုပ္ ေနၾကပါသည္။ ျငင္းဆန္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားကို ေထာင္ခ်သည္။ ႏွိပ္စက္သည္။ ရြာသူ ရြာသား 
မ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိေလရာ ရြာသားမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္ ေၾကာက္ရြံ႔ 
တုန္လႈပ္စြာ ခံစားေနၾကရပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားကုိမူ ရြာသားမ်ားက ေထာက္ခံၾက 
ေသာ္လည္း ရြာကို မလာေစခ်င္ၾကေတာ့ပါ။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ တခါရြာကို လာလိုက္ 
တိုင္း စစ္တပ္က အတိုးခ်ကာ ႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ 
တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္စြာျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေရးအတြက္သာ အာ႐ုံစူးစိုက္ၿပီး တႏွစ္တႏွစ္ 
ေနထိုင္ ေနၾကရေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ စစ္တပ္ကုိ အလြန္စိတ္ဆိုးေနၾကေသာ္လည္း သူတို႔ကို 
မည္သူမွ မကာကြယ္ႏိုင္ မကယ္တင္ႏိုင္ေတာ့ဟုသာ မွတ္ယူေနၾကေတာ့သည္။ သူတို႔ဘ၀သည္ 
လံုး၀ အကာကြယ္မဲ့ေသာ ျပဳသမွ် ႏုရေတာ့မည့္ သားေကာင္ဘ၀ဟု ခံစားေနၾကေတာ့သည္။ 

လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူတခ်ဳိ႕က ထိုရြာသုိ႔ အကူအညီေပးရန္ သြားသည္။ သူတို႔သည္ 
လူထု၏ဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အမွန္တကယ္ ၀န္ေဆာင္ေပးလိုသူ၊ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ 
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ အမွန္တကယ္ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ 
နည္း။

သင္တန္းသားမ်ားကို ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေစရျခင္းသည္ အကူအညီေပးရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္း 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ပိုမို ပိုင္းျခား သိျမင္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႕ႏွစ္ခုကို သူတို႔၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း စဥ္းစားႏိုင္ေစရန္ အခ်ိန္တိုတခုေပးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက 
သူတို႔ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ခန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားပါ။ သို႔မွသာ တဖြဲ႔၏ 
အၾကံကို တျခားတဖြဲ႔က မၾကားေစ အေႏွာင့္အယွက္လည္း မျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားအျဖစ္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဖြဲ႔က ဇာတ္လမ္းထဲရွိ ရြာသားမ်ားကို အာ႐ုံထားကာ သူတို႔ကဲ့သို႔ေတြးေတာျခင္း 
ေျပာဆိုျခင္း ျပဳမႈျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ အကူအညီေပးမည့္ အဖြဲ႔က ရြာသားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ခ်ဥ္း 
ကပ္ရမည္ မည္သည့္နည္းဗ်ဳဟာမ်ား သံုးကာ ကူညီရမည္ ဆိုသည္ကို ၾကံဆထားရပါမည္။ အဖြဲ႔ 
ႏွစ္ဖြဲ႔လံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာအခါ အကူအညီေပးမည့္ အဖြဲ႔ကို ရြာသားမ်ားရွိေနေသာ အခန္းထဲသို႔ 
၀င္လာခိုင္းပါ။ ထိုအခါ ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း စတင္ပါၿပီ။

တဖြဲ႔စီ၏ အခန္းက႑မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ သတ္မွတ္ နားလည္ေစရန္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္အထိ 
ဇာတ္တိုက္ သရုပ္ေဆာင္ ၿပီးေသာအခါ ရပ္နား၍ အခန္းက႑ကို လဲလွယ္ခိုင္းပါ။ သင္တန္းသား 
တေယာက္စီသည္ အခန္းက႑ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖူးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

သင္တန္းသား အားလံုးသည္ ရြာသားမ်ား အျဖစ္ေရာ အကူအညီေပးသူမ်ား အျဖစ္ပါ သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ 
ရၿပီးသြားေသာအခါ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင္တန္းသား 
စုစုေပါင္းဦးေရ အေတာ္အတန္ မ်ားျပားေနပါက ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေစ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖစ္ေစ လူခြဲေပးပါ။ သို႔မွသာ 
လူတဦးခ်င္းတြင္ သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ေ၀ငွဖလွယ္ႏိုင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ အဖြဲ႔တဖြဲ႔စီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ မည္သည္တို႔ ျဖစ္သနည္း။ 
(ဤအခ်က္မ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ စာရင္းခ်ေရးေစ၍ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းနာ တခုခ်င္းစီကို ေသခ်ာ 
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ေဖာ္ျပပါ။) 
၂။ မည္သည့္အဖြဲ႔က အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၃။ မည္သည့္အဖြဲ႔က ထိေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သနည္။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 
၄။ အကူအညီေပးသူမ်ား တဖြဲ႔စီတြင္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသနည္း။ (ဥပမာ။ 

ေခါင္းေဆာင္၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အာဏာရွင္၊ စသည္ျဖင့္ ... )၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔၏ 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ဤသို႔ ခြဲျခား သတ္မွတ္ရသနည္း။

၅။ အကူအညီေပး သူမ်ား၏ အခန္းက႑မွ သရုပ္ေဆာင္စဥ္ သင္မည္ကဲ့သို႔ ခံစားရပါသနည္း။
၆။ ရြာသားအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ သင္မည္ကဲ့သို႔ ခံစားခဲ့ရသည္ကို 

ေသခ်ာစြာ ျပန္လွန္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ မည္သည့္ အကူအညီေပးသူ အဖြဲ႔က သင့္ကို စိတ္သက္ 
သာရာ ရေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပန္လည္ ျပည့္၀လာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သနည္း။  ဤကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ေအာင္ သူတုိ႔က မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ခဲ့သနည္း။ မည္သည့္ အကူအညီေပးသူ အဖြဲ႔က သင့္ကို 
စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေအာင္ ေဒါသပင္ထြက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သနည္း။ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ 
က မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ခဲ့သနည္း။

၇။ မည္သည့္ အကူအညီေပးသူ အဖြဲ႔က ရြာကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကူညီႏိုင္မည္ဟု သင္အမွန္ 
တကယ္ ထင္ျမင္မိ ပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

သင္တန္းသားမ်ား အားလံုးကို အုပ္စုႀကီးတခု အေနျဖင့္ ျပန္ဖြဲ႔ကာ သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံစား 
ခ်က္ မ်ားကို ေ၀မွ်ခိုင္းပါ။ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ေကာ္လန္ေလးခုျဖင့္ စာရြက္ႀကီးတရြက္ 
ကို ျပင္ဆင္ပါ။ ေကာ္လန္ ေလးခုကို ဥပမာတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ေခါင္းစဥ္တပ္ပါ။ 

ပန္းတိုင္မ်ား နည္းဗ်ဴဟာ အခန္းက႑ ျခားနားခ်က္မ်ား

အဖြဲ႔တစ္ခုက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို မွ်ေ၀ ေျပာျပၾကသည့္အခါ 
သူတို႔ သူတို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈေပၚမူတည္၍ ဇယားထဲတြင္ ျဖည့္သြင္းပါ။ "ပန္းတိုင္မ်ား" ဟု ေခါင္းစဥ္ 
တပ္ထားေသာ ေကာ္လန္တြင္ အကူအညီေပးသူအဖြဲ႔မ်ား ရြာသားမ်ားရွိရာ သြားခဲ့စဥ္က သူတို႔ 
၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ခ်ေရးပါ။ "နည္းဗ်ဴဟာမ်ား" ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ေကာ္ 
လန္တြင္ ရြာသားမ်ားကို ကူညီစဥ္က သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ေရာက္ေစရန္ သံုးခဲ့ 
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးပါ။ "ရြာသားမ်ား၏ အခန္းက႑" ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ေကာ္ 
လန္တြင္ ရြာသားမ်ားက  ခ်ဥ္းကပ္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ပံုကို ေရးပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ 
“ျခားနားခ်က္မ်ား” ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ေကာ္လန္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴ 
ဟာမ်ား တခုႏွင့္တခု မည္သို႔ ကြဲျပားျခားနားသည္ကို အတိုခ်ဳပ္ေရးပါ။ 

ထို႔ေနာက္ မတူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္းဘက္ကေရာ 
အဆိုးဘက္ကပါ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးပါ။        

ထပ္မံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ရည္ညႊန္း သံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ဇယားကို နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။
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ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္အျမင္ကို ေ၀ငွဖလွယ္ပါ။
၁။ ရြာသားမ်ားကုိ ကူညီရန္ သင္၏ နည္းဗ်ဳဟာကို အၾကံထုတ္ခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း (Structural analysis) ဟူသည့္အခန္းမွ သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို 
ျပန္လည္ေတြးေတာ ဆင္ျခင္မိခဲ့ပါသလား။

၂။ အကယ္၍ ေတြးေတာဆင္ျခင္မိခဲ့လွ်င္ ရြာသားမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ အၾကံထုတ္ရာတြင္ ထို 
သင္ခန္းစာမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသနည္း။

၃။ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္မိျခင္း မရွိခဲ့ပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၄။ ယခုသင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈမွ အေျခခံလူထုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင့္အလုပ္အတြက္ 

အသံုး၀င္ႏိုင္မည့္ မည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိပါသနည္း။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း (structural analysis) ဆိုသည္မွာ လက္ရွိ အရႈပ္အေထြး 
မ်ား ျပႆနာမ်ား၏ ရင္းျမစ္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸာန္၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ လူထုကို စည္း႐ုံးျခင္း 
(community organizing) ဆိုသည္မွာ အေျခခံလူထု ကုိယ္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ 
ကူညီကာ ၎တို႔ႏွင့္ အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခၚပါသည္။ ထိုသို႔ 
လူထု၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမွသည္ ၎တုိ႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ အေပၚ 
ကုိယ္ပိုင္ အနာဂတ္အျမင္မ်ား ေဆာက္တည္ႏိုင္ၿပီး ထိုအနာဂတ္အျမင္မ်ားကို လက္ေတြ႔သို႔ ကူး 
ေျပာင္းရန္အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာ တခု ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၏ ရလာဒ္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ တစ္ခုအတြက္ အနာဂတ္အျမင္ကို ပံုေဖာ္ 
ျခင္းႏွင့္ သေဘာတရား ေရးရာမ်ားမွသည္ အေျခခံလူထုကို ကူညီေသာအခါတြင္ လူထုစည္း ႐ုံးေရး 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လူမႈေရးစသည္ ျဖင့္ မိမိတို႔ ပါ၀င္လႈပ္ရွားရမည့္ အခန္းက႑ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

သင္တန္းသား တေယာက္စီကို စာရြက္ တရြက္စီေပးကာ ေအာက္ပါ အလုပ္မ်ားကို တဦးခ်င္း လုပ္ 
ေဆာင္ခိုင္းပါ။

အေျခခံလူထုႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ တခုႏွင့္ 
တခုမည္သို႔ ကြာျခားပံုကို ရွာေဖြပါ။ အေသးစိတ္ က်ႏိုင္သမွ် က်ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ 
ဥပမာမ်ား ေပးပါ။

၁။ သာေရးနာေရး လုပ္သား (Welfare worker)
၂။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သား  (Development worker)
၃။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္သား (Reformation worker)
၄။ လြတ္ေျမာက္ေရးလုပ္သား (Liberation worker)
၅။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္သား (Transformation worker)
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သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကို ဘံုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္လည္ဖြဲ႔စည္းကာ သူတို႔၏ အဓိပၸာယ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပမာမ်ားကို ေ၀မွ်ခိုင္းပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူ 
ခိုင္းပါ။ 

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အေျခခံလူထုႏွင့္ အတူ မိမိတို႔ ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ က႑မ်ဳိးစံုရွိပါသည္။ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ေသာ 
က႑သည္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္အေပၚ အနာဂတ္ 
အျမင္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ မိမိတို႔၏ အစစ္အမွန္ သေဘာတရားေရးရာေပၚ အေျခခံပါမည္။ ေအာက္ 
ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ သာမန္အားျဖင့္ ရွိတတ္သည့္ အခန္းက႑ ၅ မ်ဳိး၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတို႔ ရရွိႏိုင္သည့္ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က႑တခုစီသည္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားၿပီး အေျခခံလူထုမ်ား 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နစ္နာခံစားေနရသည္ကို အထူးတလည္ နားလည္မႈတခုစီ အေပၚ အေျခခံ 
ထားပါသည္။ 

တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းအတြက္ တုံ႔ျပန္ပံု ၅ မ်ဳိး

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

က။ နစ္နာဒုကၡ 

ေရာက္ေစသည့္ 

အေၾကာင္းအရင္း

မီးေဘး၊

သဘာ၀ေဘး 

အႏၱရာယ္မ်ား၊ 

ကံဆိုးျခင္း စသျဖင့္

ပညာမဲ့ျခင္း၊

အရင္းအႏွီးမဲ့ျခင္း

စသျဖင့္

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 

အျခား၀န္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိၾကပါ

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊

ဖိႏွိပ္ ခ်ယ္လွယ္ေနျခင္း၊ 

စသျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းပံု၊

မလံုေလာက္ျခင္း

ခ။ ပန္းတိုင္မ်ား နစ္နာခံစားရမႈ 

သက္သာေစရန္

ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 

ဗဟုသုတမ်ား 

တိုးတက္ေစျခင္း

စသျဖင့္

ရွိေနၿပီးသား ဖြဲ႔စည္းပံုကို 

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 

လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေခါင္းပံုျဖတ္ခ်ယ္လွယ္ 

ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို 

စိန္ေခၚ၍ေအာင္ျမင္ေအာင္ 

အႏိုင္ယူျခင္း

အသစ္ေသာ စီးပြားေရး၊ 

ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 

ပညာေရး ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား 

တည္ေဆာက္ျခင္း

ဂ။ ၀န္ေဆာင္မႈ 

အစီအစဥ္မ်ား 

ငတ္မြတ္မႈ

ကူညီေထာက္ပံ့ေရး၊ 

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 

အကူအညီ၊

ကေလးမ်ားကို ကူညီျခင္း၊ 

ေဆးခန္းမ်ား၊ စသျဖင့္

နည္းပညာသင္တန္းမ်ား၊ 

၀င္ေငြရရွိေရး 

ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

စုေဆာင္းေရး 

အစီအစဥ္မ်ား

စသျဖင့္

ဥပေဒေၾကာင္းအရ 

ကူညီျခင္း၊

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို 

အၾကံေပးျခင္း၊

ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေစျခင္း

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 

အသိပညာေပးေရး 

အစီအစဥ္မ်ား

စဥ္ၿပိဳင္ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ 

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေပးျခင္း၊ 

စသျဖင့္...

ဃ။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈ 

ပံုစံ 

အာဏာရွိမႈအေပၚ

လံုး၀ မွီခိုထားသည္ 

အၾကံေပးျခင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

ခြဲေ၀တာ၀န္ယူမႈ

ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔။ 

စည္းကမ္းတိတိက်က်ျဖင့္ 

အာဏာကိုက်င့္သံုးျခင္း

ပံုေဖာ္ေစျခင္း။ 

တတ္ႏိုင္စြမ္းေစျခင္း။ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

ခြဲေ၀တာ၀န္ယူမႈ

င။ ယံုၾကည္ 

သက္၀င္မႈ

အလွဴေပးျခင္း၊ 

ဆင္းရဲသူမ်ားကို 

ကူညီေပးရန္ လိုအပ္သည္

လူမ်ားကို သူတို႔ဘာသာ 

ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ 

ကူညီေပးျခင္း

တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား၊ 

တန္းတူအခြင့္အလမ္းမ်ား

လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းႏွင့္ 

မေကာင္းမႈမ်ား နိဂုံးခ်ဳပ္ 

ေစျခင္း

လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းသစ္ 

အတြက္ ေမွ်ာ္ရည္မွန္းျခင္း

စ။ အခန္းက႑ လူမႈဖူလံုေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လစ္ဘရယ္

အယူျဖင့္ ျပန္လည္

ျပင္ဆင္ေပးေရး

လြတ္ေျမာက္ေရး လူမႈစနစ္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
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ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

ပန္းတိုင္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ရြာသားမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို စာရင္း 
ျပဳစုထားေသာ ဇယားကို တဖန္ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ထုိစာရင္းႏွင့္ အထက္က ဇယားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ပန္းတုိင္ 
တခုစီႏွင့္ တံု႔ျပန္ပံု ၅ မ်ဳိးတို႔၏ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားကို ယွဥ္တြဲပါ။

၁။ ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္စဥ္တြင္ တဖြဲ႔စီက ဤဇယားအရ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ သြားၾကသနည္း။

၂။ တဖြဲ႔စီက သူတို႔သံုးသြားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသနည္း။ ထိုက်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈကို ဤဇယားႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္မည္နည္း။

၃။ ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ သံုးစြဲသြားေသာ နည္းဗ်ဳဟာတခုစီမွ ရြာသားမ်ားအတြက္ 
မည္သို႔ေသာ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသနည္း။

၄။ ရြာသားမ်ားကို ကူညီရန္ မည္သည့္ နည္းဗ်ဳဟာကို သင္ ယခု သံုးစြဲပါမည္နည္း။

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

ဇာတ္တိုက္သရုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တႀကိမ္ျပန္လုပ္ပါ။ ဇယားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ "မတရားမႈ 
အတြက္ တံု႔ျပန္ခ်က္ ၅ မ်ဳိး" ဟု အမည္ရသည့္ တံု႔ျပန္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးခ်ရန္ႀကိဳးစားပါ။ ထို႔ေနာက္ 
ထိုတံု႔ျပန္ပံု တခုစီမွ ရြာသားမ်ားအေပၚ ျဖစ္လာမည့္ သင္ထင္ျမင္ေသာ အက်ဳိးရလာဒ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ေဆြးေႏြးပါ။ 

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ "ရပ္တည္ခ်က္၊ မိမိတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ (ဆိုလိုသည္မွာ မတရား 
မႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈတို႔ ႀကီးစိုးေသာကာလအတြင္း မိမိတို႔ ကတိျပဳကာ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာအဖြဲ႔) ႏွင့္ မတရားမႈမ်ားအေပၚတံု႔ျပန္ပံုကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးေသာ မိမိတို႔၏ သေဘာ 
တရားေရးရာမ်ား" အေၾကာင္းကို ေျပာခဲ့ၾက ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ မိမိတို႔၏ ရပ္တည္ 
ခ်က္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အလယ္ သို႔မဟုတ္ အထက္က်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနပါက 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သာေရးနာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး အသြင္မ်ားျဖင့္ မတရားမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ 
ေကာင္း တံု႔ျပန္ေပမည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အဖိႏွိပ္ခံမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက 
လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  မ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ေပမည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

"...အကယ္၍ မိမိတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အလယ္အလတ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ 
တန္းက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သာေရးနာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လြတ္ 
ေျမာက္ေရး အသြင္မ်ားျဖင့္ မတရားမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ေကာင္းတံု႔ျပန္ေပမည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔က 
အဖိႏွိပ္ခံမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖင့္ 
တံု႔ျပန္ေပမည္။"

အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္ပါ။
၁။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္ကို သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာတူသနည္း။ မည္ 

သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာမတူသနည္း။
၂။ သင္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ သင့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဥပမာ ေပးႏိုင္မည္ 

ေလာ။

O
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အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မတရားမႈအေပၚ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ တုံ႔ျပန္ပံုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀တြင္ မည္သို႔ ေနထိုင္ၾကမည္ႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္မ်ားကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလုပ္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ တံု႔ျပန္ပံုက ထိုအလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးမႈ 
ရွိေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ျဖင့္ တံု႔ျပန္မည္ဟု ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက ၎ေအာက္မွ အခန္းက႑မ်ား ျဖစ္ေသာ သာေရးနာေရး၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လြတ္ေျမာက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရး တို႔ကို လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေသးသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္မည့္ တံု႔ျပန္ပုံ နည္းလမ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တည္ေဆာက္မည့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ 
တရားဥပေဒႏွင့္ ပညာေရး ဖြဲ႔စည္းပံု တို႔၏ ပန္းတိုင္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံေနေပလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သာေရးနာေရး နည္းလမ္းျဖင့္သာ တံု႔ျပန္မည္ဟု ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေျခ 
မရွိေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နစ္နာခံစားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားကို 
နားလည္ပံုမွာ လြန္စြာမွ ကြာျခားသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖင့္ တံု႔ျပန္မည္ ဟု 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက သာေရးနာေရးကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပန္လည္တည္ 
ေဆာက္ေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားကိုမူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာတူ 

သနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာမတူသနည္း။
၂။ ဥပမာမ်ား ေပးႏိုင္ပါသလား။

ဥပမာ
ဦးကႀကီးသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ကူညီလိုသည္။ ဆင္းရဲရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ပညာႏွင့္ေငြေၾကး 
လံုေလာက္စြာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု သူယံုၾကည္သည္။ သူ၏ ပန္းတုိင္မွာ ရြာသားမ်ား ဗဟုသုတ 
ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေသးစားမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေခ်းေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ သူသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း (တံု႔ျပန္ပံု နံပါတ္ ၂) ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ လူမ်ားသည္ အလြန္ဆာေလာင္ေနၾကၿပီး အစားအစာကို ခ်က္ျခင္း 
လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိျမင္လိုက္ရေလသည္။ အစားအစာကို ေပး႐ုံေပးမည့္အစား သူက ပညာ 
ေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည္ ဆိုၿပီး လူမ်ားကို ေခၚလိုက္သည္။ သင္တန္းအၿပီးတြင္ လူမ်ား စားသံုး 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္ႏွင့္ စည္သြပ္ဗူးမ်ားကို ေပးလိုက္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သူ၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ 
ပညာေရးႏွင့္ အသံုးခ်စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစေရး ကို ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သာေရးနာေရး 
နည္းလမ္းကို သူက အသံုးခ်လိုက္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ သူသည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို 
စိတ္မ၀င္စားပါ။ သူက ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးဆန္ေသာ နည္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သူပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း 
မျပဳႏိုင္ဟု ျမင္သျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆန္ျခင္းသည္ သူ၏ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းဟု ဆိုလိုေနသည္။ 

မခေခြးကလည္း ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီလိုပါသည္။ ဆင္းရဲရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္ 
ခံရျခင္း၊ လႊမ္းမိုးခံရျခင္းႏွင့္ အဖိႏိွပ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သူက ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သူက လြတ္ေျမာက္ေရး ဟူေသာ တံု႔ျပန္ပံု နည္းလမ္း နံပါတ္ ၄ ကုိေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ သူသည္ 
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ဆင္းရဲသားမ်ားကို အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ ကူညီလိုသည္။ သို႔မွသာ 
လွ်င္ ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို စိန္ေခၚ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
လူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သူက သာေရးနာေရးအခ်ဳိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ တဆင့္ သူက လူထုကို စည္း႐ုံး 
ထားႏိုင္ၿပီး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ရန္ အင္အား လိုအပ္ေၾကာင္း 
လူထု သိျမင္လာႏိုင္ေအာင္ ကူညီပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ တည္ရွိသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း သစ္တခုကို အမွန္တကယ္ မတည္ေဆာက္ခဲ့ပါ။ သည့္အစား သူက လူထုအားျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးခ်လာႏိုင္မည့္ အင္အားရွိလာရန္သာ ကူညီခဲ့သည္။  

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

အထက္ပါ ဥပမာ ၂ ခုကို ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ အထက္ပါ ဥပမာ ၂ခု ကြဲျပားျခားနားသည္ဟု သင္သေဘာတူပါလား။ ၎တို႔သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ 

ကြဲျပားျခားနား သနည္း။
၂။ ထိုဥပမာ ၂ ခုသည္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ေသာ "အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား" အျဖစ္ 

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထင္ျမင္မိပါသနည္း။ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မထင္ျမင္မိပါသနည္း။

၃။ သင့္ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းျပရန္ ကိုယ္ပိုင္ ဥပမာ ၂ ခုေပးပါ။

စည္း႐ုံးျခင္း

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

အကယ္၍ မတရားမႈကို တံု႔ျပန္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ေသာနည္းလမ္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း 
(တံု႔ျပန္ပံု နံပါတ္ ၅) ျဖစ္ပါက ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ပညာေရး ဖြဲ႔စည္းပံု 
သ႑ာန္ အသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားကို 
"လူထုကို စည္း႐ုံးျခင္း (community organizing)" ဟု တစုတေ၀းတည္း အားျဖင့္ ေခၚဆိုပါသည္။

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

လူထုကိုစည္း႐ုံးျခင္း (community organizing) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ 
ဖိႏွိပ္မႈ အခံရဆံုးသူမ်ားကို လံုေလာက္စြာ အင္အားျဖည့္တင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခၚသည္။ 
ထိုသို႔ အင္အား ျဖည့္တင္းေပးမွသာ လူထု၏ ဘ၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လူထုတရပ္လံုး ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္လာႏိုင္ၿပီး ၎တို႔လိုအပ္ 
လိုလားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ဳိးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ေပမည္။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စည္း႐ုံးျခင္းသည္ ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဦးေဆာင္လွ်င္ 
လူထုအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္၍ သူတို႔က အမိန္႕ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စည္း႐ုံးရာ 
တြင္မူ လူထုအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ပါ။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို သူတို႔ 
ကိုယ္တိုင္ ရွာႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ စည္း႐ုံးျခင္း၏ နည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ေျခလူထုသည္ ဖြဲ႔ 
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စည္း တည္ေဆာက္ပံုကို ခြဲ 
ျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္း အတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ရရွိေစၿပီး 
သူတို႔ တည္ေဆာက္လိုေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အနာ 
ဂတ္အျမင္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ေစ 
မည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္း 

ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

စာရြက္ႀကီးတရြက္ ေပၚတြင္ 
ေကာ္လံႏွစ္ခုခြဲပါ။ ေကာ္လံ 
တခုကို "ေခါင္းေဆာင္" ဟု 
အမည္တပ္၍ က်န္တခုကို 
"စည္း႐ုံးေရးသမား" ဟု 
အမည္ တပ္ပါ။ 

သင္တန္းသားမ်ားအား တဖြဲ႔တည္း စုစည္းေစၿပီး ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားတို႔ အၾကား 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား ရွာႏိုင္သမွ်ရွာရန္  ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ (အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္) 
ပါ။ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ သူတို႔ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားပံုမ်ား၊ တဦးစီ၏ ေကာင္းကြက္ ဆိုး 
ကြက္မ်ား စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ လက္ယာဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားတြင္ ဥမမာမ်ား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

သင္တို႔ ျပဳစုခဲ့ေသာ စာရင္းအေပၚ အခ်ိန္ယူ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ အဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ 
လုပ္ရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွစ္မ်ိ္ဳး (ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးသမား) ၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ရွင္း 
လင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ပါေစ။

၁။ သင္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့စဥ္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္က အေတြ႔အၾကံဳ 
မ်ားကို မွ်ေ၀ပါ။

၂။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရာတြင္ မည္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုက ပိုမိုထိေရာက္မည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါ 
သနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

၃။ စည္း႐ံုးေရးသမား ေကာင္းမ်ားဟု သင္ထင္ျမင္သူမ်ား၏ အမည္ကုိ ေျပာျပႏုိင္မည္ေလာ။ အကယ္ 
၍ ေျပာျပႏိုင္ပါက သူတို႔၏အလုပ္တြင္ မည္သည္တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု 
သင္ ထင္ျမင္ပါသနည္း။

၄။ စည္း႐ုံးျခင္းသည္ ဦးေဆာင္ျခင္းထက္ ပိုမိုခက္ခဲသည္ ဆိုပါက စည္း႐ုံးေရးသမားမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ 
သင္တန္းပို႔ခ်ရာတြင္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခ်ိန္ပို သံုးသင့္ပါသနည္း။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားတို႔ အၾကား အဓိက ကြဲျပားျခားနားခ်က္ တခုမွာ ေခါင္းေဆာင္သည္ 
လူထုက သူတို႔ျပႆနာကို သူတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု မယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ စည္း႐ုံးေရး 

ေခါင္းေဆာင္ စည္းရံုးေရးသမား

အလုပ္ျမန္ဆန္သည္ အလုပ္ေႏွးေကြးသည္

အလုပ္လြယ္သည္ အလုပ္ ခက္ခဲသည္၊

မ်ားစြာေျပာရန္ 
လိုအပ္သည္

မ်ားစြာ နားေထာင္ရန္ 
လိုအပ္သည္

အမိန္႔ေပးရသည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရသည္
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သမားသည္ကား လူထု၏ စြမ္းရည္ကို အျပည့္အ၀ယံုၾကည္သျဖင့္ လူထုက လိုအပ္၊ လိုလားသည့္ 
အေပၚတြင္ လူထုဘာသာ ရပ္တည္ကာ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္မည့္ အင္အား 
ျဖည့္တင္းေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

လူထုအင္အား (Power) ဆိုသည္မွာ လူထု၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဘ၀ကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ တက္တက္ 
ႂကြႂကြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ဆိုလိုသည္။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူထုကို စည္း႐ုံးျခင္း ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ "စည္း႐ုံးျခင္းဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
၏ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ဖိႏွိပ္အခံရဆုံး လူမ်ားကို အင္အား ျဖည့္တင္းေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တခု ျဖစ္ 
သည္" ဟု ဆိုပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ စည္း႐ုံးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေျခခံလူထုကို 
လုံေလာက္သည့္ အင္အားရရွိေအာင္ ကူညီရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအင္အားျဖင့္ အေျခခံလူထုသည္ လူထု 
အဖြဲ႔အစည္းကိုေရာ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုပါ လႊမ္းမိုးမႈရႏိုင္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ 
သူတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းက်ဳိးမ်ား သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူထုအင္အားဟူသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဘ၀မ်ားကို တိုက္ရိုက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ အေၾကာင္း 
ျခင္းရာမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ႏိႈင္မႈ၏ အတိုင္းအတာ ပမာဏျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။  လူထု 
အင္အားကို နယ္ပယ္ ၄ ခု ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျဖရွင္းလိုေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္စြမ္း အင္အား 
၂။ ထိုျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဳဟာမ်ား ၾကံစည္ 

ႏိုင္စြမ္း အင္အား 
၃။ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လုပ္ေဆာင္အားထုတ္ ႏိုင္စြမ္း 

အင္အား 
၄။ ထိုအားထုတ္မႈ၏ ရလာဒ္ကို အက်ဳိးခံစားႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခြင့္ 

အင္အား 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

အထက္ေဖာ္ျပပါ လူထုအင္အား၏ နယ္ပယ္ ၄ ရပ္ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ လူထုအင္အား၏ ယခုအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို သင္သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ 

ေၾကာင့္ သေဘာတူသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာမတူသနည္း။
၂။ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားေသာ သင္၏ 

ဇယားကို တဖန္ ျပန္၍ ယွဥ္ၾကည့္ပါ။
၃။ မည္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုက လူထုကို အင္အားအမ်ားဆံုး ေပးေစပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ 

ေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေပးေစပါသနည္း။

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

စာရြက္ ၅ ရြက္ေပၚတြင္ ညာဘက္တြင္ ျပထားေသာ ပံုကို ျပန္လည္ေရးဆြဲပါ။ ထို႔ေနာက္ မတရားမႈကို 
တံု႔ျပန္ပံု ၅ မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ တံု႔ျပန္ပံု တမ်ဳိးစီအတြက္ စာရြက္တရြက္စီ 
အသံုးျပဳကာ တံု႔ျပန္မႈ တမ်ဳိးစီက လူထုကိုေပးေသာ အင္အား အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေရးပါ။ သင္၏ 
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဥပမာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းမ်ားေပးကာ ခုခံကာကြယ္ပါ။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ မတရားမႈအေပၚ မည္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈကို သင္ 

ျပဳလုပ္မည္နည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
နည္း။

၂။ ပစ္ပယ္ခံထားရသည့္ ေအာက္ေျခလူထုကို 
ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ေလာ။ 
စည္း႐ုံးေရးသမား အေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ 
ေလာ။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

ဤဆိုရိုးစကားကို သင္ၾကားေကာင္း ၾကားဖူးပါလိမ့္ 
မည္။  "ငါးတေကာင္ကို ေပးလွ်င္ တရက္စာသာ 
စားရမည္။ ငါးဖမ္းနည္းကို ေပးလွ်င္ ေန႔စဥ္ငါးစားရမည္။” 
၁။ ဤဆိုရိုးစကားကို သင္နားလည္သလို ရွင္းျပပါ။
၂။ ဤဆိုရိုးစကားကို သင္သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာတူသနည္း။ 

မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာမတူသနည္း။
၃။ ဤဆိုရိုးစကားသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တခုခု ထပ္ျဖည့္ 

သင့္ေသးသည္ဟု ခံစားရပါလား။ အကယ္၍ခံစားရလွ်င္ မည္သည္ကို ထပ္ျဖည့္သင့္သနည္း။

နိဂုံး
၁။ လူမႈ၀န္ထမ္းအလုပ္သည္ တေယာက္ေယာက္အား ငါးတေကာင္ကိုသာ ေပးျခင္းႏွင့္ တူသည္။ 

ထိုလူရသြားႏိုင္သမွ် အင္အားသည္ ငါးကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ တရက္စာ စားသံုးႏိုင္သည့္ အာ 
ဟာရသာ ျဖစ္သည္။

၂။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအလုပ္သည္ လူမ်ားကို ငါးမည္ကဲ့သို႔ မွ်ားရမည္ကို သင္ျပေပးျခင္းႏွင့္ တူသည္။ သူ 
တို႔သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၌ တရားမွွ်တမႈ မရရွိေသးေစကာမူ ဆက္လက္၍ ငါးမွ်ားႏိုင္ၿပီး ေန႔တိုင္း 
စားစရာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။

၃။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပ 
ပါ ၀ါက်ကို ထည့္သြင္းရပါမည္။ "လူထုအင္အားကို သံုးပံုသံုးနည္းကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
(structure) မ်ားက မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲသည္ကို လူထုနားလည္ေအာင္ ကူညီပါ 
က တရားမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသစ္ကို ဖန္တီးရန္ သူတုိ႔အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္လာ 
ၾကပါလိမ့္မည္။" 

လူထုအင္အား ျဖည့္တင္းေပးျခင္း (Empowerment) 

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူထုသည္ အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ အဖိႏွိပ္ခံလာရေသာအခါ သူတို႔၏ အင္အားမ်ား မၾကာခဏ ေပ်ာက္ 
ဆံုး သြားေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၎သည္ လူထုကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းေသာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ နာ 
က်င္ ခံစားရျခင္းမ်ားသို႔ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ေသာ ဖိႏွိပ္မႈအစဥ္အလာ၏ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္သည္။ 
လူမႈစည္း႐ုံးေရးက ထိုဖိႏွိပ္မႈအစဥ္အလာကို တျဖည္ျဖည္း ထိုးေဖာက္ လာရမည္။ သို႔မွသာ လူထုသည္ 
သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာတန္ဖိုးကို ျပန္လည္ခံစားရရွိကာ သူတို႔ကို ဖိႏွိပ္ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

ျပႆနာမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အစီအစဥ္မ်ား 

ေရးဆြဲျခင္း

လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္း

အက်ဳိးရလဒ္မ်ား 

ရရွိျခင္း
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(structure) မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သႏၷိ႒ာန္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူထု 
အင္အား ျဖည့္တင္းေပးျခင္းသည္ ရိုးရွင္းေသာ ကိစၥတရပ္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ စည္း႐ုံးေရးသမားက 
ဂ႐ုတစိုက္ အလုပ္မလုပ္ပဲ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အင္အားျဖည့္သြင္းေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသခ်ာစြာနားမလည္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုဆိုးေသာ နာက်င္ခံစားရျခင္းမ်ား 
ျဖစ္လာေစေသာ အေျခအေနတရပ္ကို ဖန္တီးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားႏိုင္ပါသည္။

လူထုကို အင္အားရေအာင္ ကူညီေပးျခင္းမွာ အလြန္မခက္ခဲပါ။ လူအမ်ားအျပား အတူတကြစုေပါင္း 
လပု္ေဆာငၾ္ကလွ်င ္အငအ္ားရိွေသာ အပုစ္တုစခ္ ုျဖစလ္ာပါသည။္ တခါတရတံြင ္လအူမ်ားအျပားသည ္
တခုခုအေပၚ ေဒါသထြက္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔တြင္ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
မဟာဗ်ဴဟာ မရွိေသာအခါ ေသာင္းက်န္းေသာ လူအုပ္ (mob) ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ေသာင္း 
က်န္းေသာ လူအုပ္သည္ ေကာင္းစြာစုစည္းမႈ မရွိတတ္ဘဲ အမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔ 
ကုိယ္တိုင္ကို လည္းေကာင္း အဖ်က္အဆီးမ်ားကို ဖန္တီးတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူထုအင္အားသက္သက္ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အေျခခံလူထုကို ေကာင္း 
က်ဳိးမ်ား သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ အင္အားျဖည့္တင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

ေအာက္ပါဂရပ္ကို ၾကည့္ပါ။ လူထု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဖိႏွိပ္ခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
သစ္ကို ေျပာင္းေရႊ႔ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ သူတို႔၏ အနာဂတ္အျမင္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္။

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူထုအား အင္အားရရွိေအာင္သာ ကူညီလွ်င္ သူတို႔သည္ အနာဂတ္အျမင္ရွိရာသို႔ 
ေရာက္ရွိႏိုင္ပါမည္လား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရာက္မည္နည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
မေရာက္မည္နည္း။

၂။ သူတို႔၏ အနာဂတ္အျမင္ထံ ေရြ႔လ်ားသြားႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔ကို မည္သည့္အရာမ်ား တိုးတက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။

ေရွ႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခန္းမ်ားတြင္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ပံုကို ေကာင္းမြန္စြာ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးခ်ကိရိယာ (နည္းနာ) မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ထိုအသုံးခ်ကိရိယာမ်ား (နည္းနာမ်ား) သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ အေျခခံ 
လူထုအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ လူထုစည္း႐ုံးျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္တခုမွာ ထို 
အသံုးခ်ကိရိယာမ်ားကို လူထုက ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အနာဂတ္အျမင္

အာဏာမဲ့

အာဏာလက္ကိုင္

အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား
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၁။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူထုကို ေ၀ဖန္ႏိုင္ေသာ၊ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ၊ ေကာက္ယူဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ၊ 
စနစ္တက်ျဖစ္ေသာႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေတာပံုမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေအာင္ လုပ္ေပးပါက သူတုိ႔သည္ သူတို႔၏ အနာဂတ္အျမင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါမည္လား။ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္နည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေရာက္ရွိႏိုင္မည္ 
နည္း။

၂။ စုစည္းမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းကိုေရာ ထိိုအေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ကိုပါ အေလးထားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အေရးမႀကီးပါသနည္း။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူထုအင္အား ျဖည့္တင္းေပးျခင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူအမ်ားအျပား အတူတကြ စုေပါင္းကာ သူတို႔ 
ေျဖရွင္းလိုေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ အေလးထားႏိုင္ရန္ လူထုအင္အားရလာ ေအာင္ 
ကူညီျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုကို ေကာင္းမြန္စြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအတြက္ လိုအပ္ ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ဤအလုပ္ႏွစ္ခုကို တၿပိဳင္ နက္ 
လုပ္ရပါမည္။ သုိ႔မွသာ အနာဂတ္အျမင္ ရွိရာသို႔ လႈပ္ရွားမႈမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေခ်ာေမြ႔၍ တိုက္႐ိုက္ 
က်ပါမည္။ (ဂရပ္ပံုကို ၾကည့္ပါ။)

လူထုအင္အား  ရရွိေစေရးႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ကူညီ 
ရန္အတြက္ အေသအခ်ာခ်မွတ္ထားေသာ စီမံခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
ေသာအခါ လူထုသည္ အဆင့္မ်ားစြာကိုျဖတ္သန္းကာ စတင္ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ဤသည္ကို 
ႏိုးထျခင္း၊ အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။

အနာဂတ္အျမင္

အာဏာမဲ့

အာဏာလက္ကိုင္

အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား ေ၀ဖန္ႏိုင္ေသာ၊ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ၊ ေကာက္ယူဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ၊ 

စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ၊ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေတာပံုမ်ားအတြက္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကိုသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ

အနာဂတ္အျမင္

အာဏာမဲ့

အာဏာလက္ကိုင္

အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား ေ၀ဖန္ႏိုင္ေသာ၊ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ၊ ေကာက္ယူဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ၊ 

စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ၊ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေတာပံုမ်ားအတြက္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကိုသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ

O
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အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ႏိုးထျခင္း (Awakening) သည္ ဖိႏိွပ္မႈ၏အစဥ္အလာမ်ားမွ ထိုးေဖာက္ရန္ ပထမအဆင့့္ျဖစ္သည္။ 
ထိအုဆင္တ့ြင ္လူထသုည ္သတူို႔၏ ဒကုၡမ်ားသည ္သာမနမ္ဟတ္ုဘ ဲလူ႔အငအ္ားမ်ား၏ ဖနတ္ီးမႈေၾကာင္ ့
ျဖစ္လာရသည္ဟု တေျဖးေျဖး သတိျပဳလာမည္။ ထိုအဆင့္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

၁။ ဆင္းရဲမႈ၏ အစဥ္အလာကို တစတစ ဆန္႔က်င္လာျခင္း
-  လူထုအင္အား ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို သတိထားမိလာျခင္း
-  အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို သတိထားမိလာျခင္း
-  ပါ၀င္ေျပာဆိုရန္ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ရရွိလာျခင္း
-  ကၽြမ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ားကို စတင္သင္ယူလာျခင္း

၂။ ေၾကာက္ရြံ႔မႈကင္းေ၀းျခင္း
-  အဏာရွိသူမ်ားကို နတ္ေဒ၀တာမ်ား အေနျဖင့္ မျမင္ေတာ့ဘဲ သာမန္လူ အေနျဖင့္သာ 

ျမင္ျခင္း
-  လူတိုင္းသည္ တန္းတူျဖစ္သည္ဟု ျမင္ျခင္း
-  မိမိဂုဏ္သိကၡာ၏ ခံစားမႈကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း

၃။ တက္ႂကြလာျခင္း
-  လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားကို စတင္ ေျဖရွင္းလာျခင္း
-  အထူးတလည္ ျပႆနာမ်ား အတြက္ လူထုအဖြဲ႔ငယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း
-  စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ျပႆနာမ်ားကို သံုးသပ္လာျခင္း

၄။ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ ရရွိလာျခင္း
-  သတင္း အခ်က္အလက္ကို ေလ့လာျခင္း
-  ျပန္လွန္ေျပာဆိုမႈ စတင္ ျပဳလုပ္လာျခင္း
-  ေဒသခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခား အင္အားရွိသူမ်ားကို စတင္ စိန္ေခၚလာျခင္း

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းလာျခင္း (Enlightening) သည္ ဒုတိယအဆင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ လူ 
မ်ားသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္သာဟု အေသသတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ ေမးခြန္း 
ထုတ္ရာတြင္ ပိုမို တက္ႂကြလာၾကသည္။ အေတြးအေခၚအသစ္မ်ားႏွင့္ အမွန္တရား အသစ္မ်ားကို 
လည္း စတင္ရွာေဖြလာၾကသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ...

၁။ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း
-  ဘာေၾကာင့္ အျဖစ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ပြားရပံု
-  မည္သူက တာ၀န္ရွိသနည္းဟု ေမးျမန္းျခင္း
-  အေျဖကို ရွာေဖြျခင္း
-  သူတို႔၏ ျပႆနာအေသးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ကမၻာအဆင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၏ 

ဆက္စပ္ပံုကို ျမင္ျခင္း

၂။ ရွာေဖြျခင္း
-  သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုလုိခ်င္ျခင္း
-  ဗဟုသုတ ပုိလုိခ်င္ျခင္း
-  ကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုလုိခ်င္ျခင္း
-  လႈပ္ရွားမႈ ပိုလိုခ်င္ျခင္း

L
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၃။ အမွန္တရားကို သိျမင္ျခင္း
-  ျပႆနာမ်ားသည္ သဘာ၀ သုိ႔မဟုတ္ ကံၾကမၼာမဟုတ္ပါ
-  ျပႆနာမ်ားသည္ လူတို႔၏ဖန္တီးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။
-  အင္အား ရွိသူမ်ားက ျပႆနာမ်ားကို ဖန္တီးေနသည္။
-  အဖိႏွိပ္ခံမ်ားကလည္း အင္အားရွိသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈ မျပဳျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို 

ဖန္တီးသည္။
- အဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားကသာ သူတို႔လုိအပ္လိုခ်င္ေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေခၚေဆာင္ႏိုင္ 

မည္။
-  အင္အားသည္ စည္းလံုးေသာ လူထုထံတြင္ ရွိသည္။
-  စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ သေဘာတရားေရးရာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေျပာင္းရ 

မည္။ သုိ႔မွသာ တရားမွ်တမႈ တည္ရွိႏိုင္မည္။

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း (Grouping) သည္ တတိယအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ လူထုသည္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို ေခၚေဆာင္ရန္အတြက္ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခ်ိတ္ 
ဆက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမင္လာသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ...

၁။ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း
-  လူထုအင္အား အတြက္
-  အေထာက္အပံ့အတြက္
-  စီမံခ်က္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္
-  ေလ့လာရန္အတြက္
-  အင္အားႀကီးေသာ မတရားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ မပူးေပါင္းရန္အတြက္

၂။ အုပ္စုမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
-  ပို၍ႀကီးေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဆန္႔က်င္ရန္
-  စီးပြားေရး၊ သေဘာတရားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲရန္အတြက္
-  ပိုမိုနက္ရႈိင္းေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈအတြက္

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (Transforming) သည္ စတုတၱအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ လူမ်ားသည္ 
တန္ျပန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အားလံုးကို တရားမွ်တမႈေပးသည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အသစ္မ်ား 
ထူေထာင္ရန္ အတြက္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ကာ  ထိေရာက္ေသာ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားကို စတင္ဖန္တီး 
ၾကသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ...
 
၁။ အင္အားႀကီးေသာ မတရားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း

-  ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရွိျခင္း
-  ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အသစ္ကို တင္ျပျခင္း
-  တရားမွ်စြာျဖင့္ လူထုအင္အားကို ေဖာ္ျပျခင္း
-  ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း
-  ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

၂။ တန္ျပန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း
-  ေက်းရြာအဆင့္ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံအဆင့္
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-  အနာဂတ္အျမင္သစ္တြင္ အေျခခံသည္။
-  အေျခခံလူထု၏ အင္အားတြင္ အေျခခံသည္။

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

တန္ျပန္အဖြဲ႔အစည္း (Counter-institutions) ဆိုသည္မွာ ဖိႏွိပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးကို 
အစားထိုးရန္အတြက္ တရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံကာ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ သေဘာတရားေရး၊ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းသစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးဟူသည္ တခုခုကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ 
ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ အေဟာင္းတခုကုိ အစားထိုးရန္အတြက္ အသစ္ 
တခုကို တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး အစစ္အမွန္ဆိုသည္မွာ ပညာေရး 
စနစ္ဆိုး သုိ႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္ေသာ အရင္းရွင္ စနစ္၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ကဲ့သုိ႔ အရာမ်ားကို ညီးညဴ 
တိုင္တန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔တိုက္ခိုက္ေနမည့္အစား လူထုသည္ 
အတူတကြ စုစည္းကာ သူတို႔မႏွစ္သက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ အနာဂတ္ 
အျမင္သစ္တခု ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ တန္ျပန္အဖြဲ႔အစည္းသစ္မ်ား အတူတကြ တည္ေဆာက္ျခင္း 
ကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုအခါ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ျပန္လည္ခုခံၾကပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ အကယ္၍ တန္ျပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လူထုလိုလားေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ဖိႏွိပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ ျခယ္လွယ္ႏိုင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုး 
လာပါမည္။ မၾကာမီ အေျပာင္းအလဲတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

၁။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုမွာ တခုခုကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္သည္ဆိုျခင္းထက္ တန္ျပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 
တည္ေထာင္ျခင္းဟူသည့္ အယူအဆကို သင္သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
သေဘာတူပါသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာမတူပါသနည္း။ 

၂။ သင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အယူအဆဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေျပာပါ။ 
၎တို႔၏ တန္ျပန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မည္သို႔ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါ။

၃။ တန္ျပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို သင္သိပါသလား။ သိလွ်င္ သူတို႔မည္ 
ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသနည္း။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

ေအာက္ပါ ဂရပ္ကိုေလ့လာပါ။

၁။ သင္ႏွင့္ အျခားသင္တန္းသားမ်ား အားလံုး ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သည္ဟု သင္ယံုၾကည္ေသာ 
အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။

၂။ ယခု ေဆြးေႏြးၿပီးခဲ့ေသာ အဆင့္ေလးဆင့္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ တခုစီကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္ 
ဥပမာမ်ား ရွာေဖြပါ။

၃။ ယခု သင္သည္ မည္သည့္အဆင့္ကို ေရာက္ေနသည္ဟု ထင္ပါသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္နည္း။
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နိဂုံး
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဂရပ္ကိုသံုး၍ အေျခခံလူထု၏ အင္အား ႏွင့္ အင္အား  ျဖည့္တင္းေပးျခင္း အေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးခ်က္ကို အတုိခ်ဳပ္ေရးပါ။

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

ေပၚလို ဖယ္ရာ (Paulo Freire) ၏ စာတမ္းကို ဖတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။

အနာဂတ္အျမင္

အာဏာမဲ့

အာဏာလက္ကိုင္

အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား ေ၀ဖန္ႏိုင္ေသာ၊ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ၊ ေကာက္ယူဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ၊ 

စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ၊ ေတာ္လွန္ေသာ ေတြးေတာပံုမ်ားအတြက္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကိုသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ

ႏိုးထျခင္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း

အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းလာျခင္း

၁။ ျပႆနာကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း

မည္သည့္ျပႆနာကို က်ေနာ္တို႔ ေျဖရွင္းလိုၾကသနည္း

မည္သို႔ေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ဳိး လိုခ်င္သနည္း

မည္သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး လိုခ်င္သနည္း

မည္သို႔ေသာ အကူအညီ လိုခ်င္သနည္း

ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္လိုေနသနည္း။ 

၂။ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း

ျပႆနာကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းလိုသနည္း

မိမိတို႔ မည္ကဲ့သို႔ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္လိုၾကသနည္း

မိမိတို႔က အျခားသူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ကူညီေစလိုသနည္း

၃။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ

မိမိတို႔က အလုပ္ကို မိမိတို႔ဘာသာ ေဆာင္ရြက္မည္

မိမိတို႔က အလုပ္ကို မိမိတို႔ နည္းလမ္းအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္မည္

မိမိတို႔က တာ၀န္သိသိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ တတ္ႏိုင္စြမ္းသည္။

၄။ အက်ဳိးရလဒ္ကို ခံစာျခင္း

အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိျခင္း

ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံျခင္း

အင္အား အာဏာႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားလာေစျခင္း

ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈ ရရွိလာေစျခင္း

အေျခခံ လူတန္းစား

လူထုစည္း ႐ံုးေရးမွဴး
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စည္း႐ုံးျခင္း၏ ပန္းတိုင္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

သင္တို႔ ထင္ျမင္ေသာ စည္း႐ုံးျခင္း၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို အတူတကြ ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ (အျပင္း 
အထန္ အၾကံထုတ္) ပါ။ ၿပီးေသာအခါ သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေယဘုယ် ေခါင္းစဥ္ 
အခ်ဳိ႔အျဖစ္ စုစည္းပါ။ ၎တို႔ကို စာရြက္တရြက္ေပၚတြင္ ေရးခ်ပါ။ ထို႔ေနာက္ နံရံေပၚ သို႔မဟုတ္ 
အလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာတခုခုတြင္ ကပ္ထားပါ။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စည္း႐ုံးျခင္းတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပန္းတိုင္ ၃ ခု ရွိပါသည္။
၁။ စည္း႐ုံးျခင္း၏ ပထမဆံုးပန္းတိုင္မွာ ရပ္ရြာအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား 

ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ား၏ 
အစုအေ၀းကို တျဖည္းျဖည္း စုစည္းတည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔သုိ႔ေသာ အစုအေ၀းကို လူထု 
အစည္းအ႐ုံး  [People’s Organization (PO)]  ဟုေခၚသည္။

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

လူထုအစည္းအ႐ုံး ဟူသည္မွာ ေကာင္းစြာစုစည္းထားေသာ လူအုပ္စု အဖြဲ႔ႀကီး ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ေသာ 
လူထုကို ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။
(က) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးသပ္ရန္
(ခ) အေရးယူလႈပ္ရွားရန္အတြက္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
(ဂ) အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ 

မ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ခ်မွတ္ရန္
(ဃ) အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လႈပ္ 

ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္
(င) ရပ္ရြာျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မည္ 

သုိ႔ ဆက္စပ္ပံုကို နားလည္ရန္
(စ) သူတုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ ခ်ဲ႔ထြင္ 

ရန္
(ဆ) ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာမ်ား အရ ေတြးေခၚလာႏိုင္ရန္
(ဇ)  တရားမွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို အေမွ်ာ္အျမင္ရွိ 

လာရန္
(စ်) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ ႏွင့္ တာ၀န္ယူရာတြင္ မည္သို႔ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ပံုကို သင္ၾကားရန္
(ည) အျပည့္အ၀ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရန္
(ဋ) တာ၀န္ယူခ်င္စိတ္ရွိရန္ႏွင့္ တီထြင္ေတြးေတာခ်င္စိတ္ရွိရန္
(ဌ) အားလံုးအတြက္ တရားမႈတမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးတန္ဖိုးအျဖစ္ ခံယူရန္

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၂။ စည္း႐ုံးျခင္း၏ ဒုတိယပန္းတုိင္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ဖိႏွိပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီး 
ေနေသာ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ မႈမ်ားကို 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္။ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမွ်တသည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ 
ပံုမ်ားမွသည္ လူအားလံုးအတြက္ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အျပည့္အ၀ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ေဆာင္ယူလာႏိုင္ေပမည္။

၃။ စည္း႐ုံးျခင္း၏ တတိယပန္းတိုင္မွာ လူထု၏ဘ၀ကို တိုက္ရိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ လူထုကုိ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ 
ကူညီရန္ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

အထက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားခဲ့ေသာ စည္း႐ုံးျခင္း၏ ပန္းတိုင္ ၃ ခုကို သင္တို႔  ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ 
(အျပင္း အထန္အၾကံထုတ္) ကာ ရရွိခဲ့ၿပီးေသာ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။
၁) သင္တို႔ ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ထားခဲ့ေသာ ပန္းတိုင္မ်ားသည္ ယခု ပန္းတုိင္ ၃ ခုႏွင့္ 
အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ပါ သလား။
၂) အကယ္၍ မျဖစ္ပါက သင္တို႔၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို ဤစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းပါ။ စည္း႐ုံးျခင္း၏ 
ပန္းတိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ၿပီးေၾကာင္း သင့္ကိုယ္သင္ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ယံုၾကည္မႈရွိပါေစ။

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

"ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရး" (Political Education) ကိုဖတ္ပါ။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ကာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ ထို႔ေနာက္ ပို၍ႀကီးေသာ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ပါ။
၁။ "ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရး" ဟူသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုသနည္း။
၂။ သင္၏ရြာ သို႔မဟုတ္ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ "ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရး" ၏ ဥပမာ 

ေကာင္းအခ်ဳိ႔ကို ေဖာ္ျပပါ။
၃။ သင့္လူမႈ၀န္းက်င္ရွိ လူထုၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရးအတြက္ ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ 

ပါ။
၄။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရးအတြက္ သံုးႏိုင္ေသာ သင့္လူမႈ၀န္းက်င္ရွိ သာမန္ အျဖစ္အပ်က္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ပါ။
၅။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရး သည္ မည္သည့္အားျဖင့္ စည္း႐ံုးျခင္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္ 

အပိုင္းတခု ျဖစ္ေနပါသနည္။ 
၆။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေရးသည္ စည္း႐ုံးျခင္း၏ မည္သည့္ပန္းတိုင္ကို အေထာက္အကူ ျပဳေန 

ပါသနည္း။

စည္း႐ုံးေရးသမားတဦး၏ အရည္အခ်င္းမ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ မည္ကဲ့သို႔ေသာလူမ်ဳိးသည္ အေကာင္းဆံုး စည္း႐ုံးေရးသမားျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသ 
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နည္း။
၂။ မည္သူမဆို စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း။
၃။ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္တြင္ ရွိသည့္ သေဘာတရားေရးရာ ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္အခ်ဳိ႔ 

မွာ မည္သည္တို႔ ျဖစ္သနည္း။
၄။ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္တြင္ရွိသည့္ အရည္အခ်င္းတခ်ဳိ႔မွာ မည္သည္တို႔ ျဖစ္သ 

နည္း။

အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အေျခခံလူထု၏ လႈပ္ရွားမႈကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ စည္း႐ုံးေရး 
သမား တေယာက္သည္ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ယံုၾကည္မႈထားရမည္။ အဖိ 
ႏွိပ္ခံမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု မမွတ္ယူရပါ။ ထိုသို႔ယံုၾကည္မႈသည္ အျမဲပင္ အလို 
အေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အဖိႏွိပ္ခံတို႔၏ အသံကိုနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ေလ့လာျခင္းတြင္ အခ်ိန္မ်ားမ်ားသုံးကာ ထိုယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ စည္း႐ုံးေရး 
သမား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသူ တဦးသည္ ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္ထားရပါမည္။

စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္းတေယာက္သည္ စည္း႐ုံးရာတြင္လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေကာင္းမ်ား 
အမွန္တကယ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေျခခံ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား ရွိထားရန္ လို 
အပ္ပါသည္။

၁။ စည္း႐ုံးေရးသမားတေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္ 
မ်ားမွာ -

(က)  လူထုသည္ ဖိႏွိပ္ခံေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပ်င္းရိေန၍မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ စီးပြား 
ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားက ဖိႏွိပ္မႈကို ဖန္တီးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(ခ) လူတိုင္းသာတူညီမွ်ျဖစ္မည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္တခုကို လူထုက စုစည္းညီညြတ္ 
ခိုင္မာစြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ထိုဖိႏွိပ္သည့္အေျခအေန အမွန္တကယ္ ေျပာင္း 
လဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူထုကို အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေစေသာ အေျပာင္း အလဲ 
သည္ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားထံမွသာ လာမည္။ လႈမႈအေျပာင္းအလဲတြင္ မိုးေပၚမွ က်လာမည့္  
ျဖစ္ႏို္င္ေျခမ်ားဟူ၍ မရွိပါ။

(ဂ) ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို ဆက္လက္သည္းခံႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့သည့္အေျခအေနတြင္ လူထု 
သည္ သူတို႔လိုလားေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကေပမည္။ သို႔ 
ေသာ္လည္း "ဆင္းရဲျခင္း၏ အစဥ္အလာအရ ျဖစ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္" 
သူတို႔သည္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားျခင္းကုိ ေႏွာင့္ေႏွးထားႏိုင္ၾကသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဒုကၡ 
ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးမိေနေပမည္။

(ဃ) အဖိႏွိပ္ခံမ်ားက လႈပ္ရွားမႈ ေစာေစာလုပ္ေလေလ လိုခ်င္ေသာ အေျပာင္းအလဲကို 
ေရာက္ရန္ လြယ္ကူေလေလျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ၏ အက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ပိုမိုလွ်င္ 
ျမန္စြာ ခံစားႏိုင္ေလေလ ျဖစ္သည္။

(င) ဆင္းရဲသားမ်ားက မဟာဗ်ဳဟာမ်ား ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ကာ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကမွ 
သာလွ်င္ ထိုအေျပာင္းအလဲကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
လူထုအင္အားကို ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ စုစည္းလာေသာ လူထုက "လူထု 
အဖြဲ႕အစည္း" အစစ္အမွန္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္။

(စ)  သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲျခင္း၏ အစဥ္အလာက လူထုကို လူထုအစည္းအ႐ုံး တည္ေဆာက္ျခင္း 
ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္။ ဆင္းရဲျခင္း၏ အစဥ္အလာသည္ အာဏာရွိသူမ်ားက သူတို႔၏ 
အာဏာကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အလယ္အလတ္တန္းစား အန္ဂ်ီအုိမ်ားက အဖိႏွိပ္ခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ 

_
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တြင္လည္း ဤသို႔ျဖစ္ပြားလာတတ္ပါသည္။
(ဆ) အဖိႏွိပ္ခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ အန္ဂ်ီအိုသည္ လူထုအစည္းအ႐ုံး အစစ္အမွန္ 

တည္ေထာင္ေရးကို အရွိန္ေႏွးေစႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အရွိန္ျမင့္ေစမည္။ ၾကားေန 
ေသာ လမ္းေၾကာင္းဟူ၍ မရွိပါ။ အန္ဂ်ီအိုသည္ အဖိႏွိပ္ခံတို႔၏ လူသားဂုဏ္သိကၡာ 
အျပည့္အ၀ရရွိေအာင္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈကို ကူညီေနသည္ေလာ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ 
ေလာ ဆိုသည္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ မေပးႏိုင္ပါ။

(ဇ) လူအနည္းငယ္သာလွ်င္ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ လႈမႈေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ရာတြင္ 
ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အဖိႏွိပ္ 
ခံတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားတြင္ အစစ္အမွန္ ယံုၾကည္မႈ လိုအပ္ပါ 
သည္။

(စ်)  စည္း႐ုံးျခင္းဆိုသည္မွာ လူထုကို တခုခုလုပ္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
လူထု သဘာ၀အေလ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ထိုရုန္းကန္မႈကို 
ပံ့ပိုးေပးမည့္ တီထြင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္းေပးျခင္းသာ ျဖစ္ 
သည္။  လူထုသည္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွား 
ရုန္းကန္ၾကရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကင္းေ၀းေလ 
သည္။ စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ ဤျဖစ္စဥ္ကို သတိျပဳမိၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္လာႏိုင္ 
ေလာက္ေအာင္ လိမၼာပါးနပ္ရန္ လိုပါသည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း ဗ်ဴဟာခ်ျခင္း သတင္း 
အခ်က္အလက္ ေ၀မွ်ျခင္းစသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ လူထု 
၏ ျဖစ္စဥ္ကို အားေပးၿပီး ပိုမိုခိုင္မာ အရွိန္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

(ည) လူထု၏ ျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေထာက္အပံ႕ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စည္း႐ုံးေရး 
သမားသည္ လူထု အစည္းအ႐ုံး အစစ္အမွန္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ပံုစံရွိမည္ဆိုသည့္ 
အနာဂတ္ အျမင္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပိုမို တရားမွ်တၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေန 
တခုသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိရန္အတြက္ အားေကာင္း ထိေရာက္ကာ အေျမာ္အျမင္ 
ရွိေသာ လူထုအစည္းအ႐ုံး ျဖစ္လာေအာင္ လူထုလိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဗဟုသုတ 
ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အျမင္ရွိ 
ရမည္။

(ဍ)  လူအမ်ားအျပားသည္ စည္း႐ုံးေရးသမား ျဖစ္လိုျခင္းျဖင့္ အစျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
လူအနည္းငယ္သာလွ်င္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း တခုခုကို အမွန္တကယ္ စည္း႐ုံးရန္ 
လံုေလာက္စြာ ရွည္ၾကာသည့္ အခ်ိန္ကာလတခုတြင္ က်န္ရစ္ႏိုင္ခဲ့ၾက ေလသည္။ 
ရပ္ရြာေဒသတြင္း အဆင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္တို႔ရွိ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ 
ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားအေပၚ ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ 
အထူးတလည္ အားထုတ္မႈ ျပဳၾကသူမ်ား  အရည္အေသြးမွန္ရွိသူမ်ား၊ စိတ္အေႏွာင့္ 
အယွက္ျဖစ္စရာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ စိတ္အားေလ်ာ့စရာ မ်ားကို သည္းခံႏိုင္ၿပီး လူထုကို 
ကူညီရာတြင္ ယံုၾကည္မႈ ခုိင္ခိုင္မာမာ ရွိသူမ်ားသာလွ်င္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္မည္။

၂။ စည္း႐ုံးေရးသမားတဦး၏ အေရးႀကီးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။

(က)  လူထုကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္မႈ
(ခ)  လူထုအေပၚ ဂရုဏာေဒါေသာ ထြက္ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္ခင္မႈ နက္ရိႈင္းရမည္။ 

သနားစာနာျခင္းသည္ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာ 
အရည္အခ်င္း တရပ္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သနားစာနာ႐ုံျဖင့္ 
မည္သည့္အရာကိုမွ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူထု၏ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ထုိဒုကၡမွ 
ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မည့္ သူတို႔၏အလားအလာႏွင့္ ထိုသုိ႔ေဖာက္ထြက္ရန္ ေၾကာက္လန္႔ 
ေနမႈကို စတင္နားလည္လာလွ်င္ စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ ေဒါသထြက္ကာ ေ၀ဖန္ 
ေျပာဆိုလာမည္။ လူထုကလည္း စည္း႐ုံးေရးသမား ေဒါသထြက္ေနရျခင္း မွာ 
ျပည္သူလူထုဖိႏွိပ္ခံရျခင္းကို မေက်နပ္၍ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ သူ၏ တင္တင္ စီးစီး 
ေျပာဆိုတတ္သည့္ စရိုက္ေၾကာင့္ေလာ ဆိုသည္ကို ေနာင္တြင္ သေဘာေပါက္ 
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လာမည္။ မတရား ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ ေဒါသႏွင့္ ေျပာဆို 
ေနသည္ဟု ျမင္လာလွ်င္ ျပည္သူလူထုကလည္း ထိုဖိႏွိပ္မႈမ်ားအေပၚ လိုက္၍ ေဒါသ 
ထြက္လာလိမ့္မည္။ ထို႔မွတဆင့္ တံု႔ျပန္မႈ တခုခု ေဆာင္ရြက္လာၾကလိမ့္မည္။ 

(ဂ)  လူထု၏ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိရမည္။ လူထုသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးကို 
ပို၍ ေထာက္ပံ့အားေပး တည္ေဆာက္တတ္သည့္ သဘာ၀ကို နားလည္ရမည္။ 
အကယ္၍ စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ ထုိျဖစ္စဥ္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္း မရွိ 
ပါက အရႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးကိုသာ 
ျဖစ္ေပၚေစမည္။

(ဃ)  ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို အလ်င္အျမန္ ၿပီးေျမာက္ေစလိုျခင္း။ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း 
တေယာက္သည္ လူထုက အေျပာင္းအလဲအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ကို နား 
လည္သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုသည္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ေနတတ္သည္။ ထို 
သို႔ ေၾကာက္ရြံ႔ေနေလေလ သူတို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွာ ၾကာရွည္ေနေလေလ ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔ၾကာရွည္ေလေလ ေနာင္တြင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ တိုက္ခိုက္ ရုန္းကန္ရန္ 
ခက္ခဲေလေလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္သည္ 
စည္း႐ုံးေရးျဖစ္စဥ္သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္သည္ကို 
အစဥ္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေနၿပီး အရိွန္ျမႇင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အျမဲၾကံဆ 
ေနသင့္ပါသည္။ သူသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို အလိုရွိလိမ့္မည္။ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ လိုလိမ့္မည္။ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ပုိမိုရရွိ လိုလိမ့္မည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိေရာက္မႈ နည္းပါးစြာ ေႏွးေႏွးေကြးေကြး မမွန္မကန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါက နာက်င္ခံစားမႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး အဖိႏိွပ္ခံမ်ားအတြက္ 
ပိုမို ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေစမည္ကို သိရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(င) မရပ္မနား စူးစမ္းလိုစိတ္ ရွိျခင္း။ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္သည္ လူထု 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္း အစည္းအေ၀းတုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္း အၿပီးတြင္ အျဖစ္အပ်က္ 
မ်ားကို အေသးစိတ္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ 
သူသည္ စည္း႐ုံုးျခင္းအေၾကာင္းကုိ နားလည္ သိရွိၿပီးသမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ေနျခင္းမရွိဘဲ 
ပိုမို နားလည္လာေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးစားကာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
ေနလိမ့္မည္။ သူႏွင့္ သူ၏ေန႔စဥ္ အားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ "ဘာေၾကာင့္… လဲ" ဟူသည္ 
ကို အစဥ္ ေမးခြန္း ထုတ္ေနေပလိမ့္မည္။

(စ) စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္းတေယာက္သည္ အတိတ္ကအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဆင္ျခင္ 
၍ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မူမ်ားခ်မွတ္ကာ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာ သင္ခန္းစာယူတတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲေနျခင္း မရွိပါ။ အေတြ႕အၾကံဳတိုင္း 
ကို စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း၏ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ မည္သို႔ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ဟူသည့္ သင္ခန္းစာတခုခုရရန္ အခြင့္အေရးတရပ္ အေနျဖင့္ရႈျမင္သည္။  

(ဆ) စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္းမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အနီးကပ္ စည္းလံုးစြာ အလုပ္ 
လုပ္သည္။ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေခ်ာက္တြန္းျခင္း၊ အျပဳသေဘာ 
မေဆာင္ေသာ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ တင္စီးျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မတည့္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း 
မ်ားသည္ အက်ဳိးမရွိပဲ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ အတိုက္ 
အခိုက္မ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အဖြဲ႔သို႔ ပိုမိုရင့္က်က္ေသာ ေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားအသြင္သို႔ ခ်က္ခ်င္း ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ လူထု၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေႏွာင့္ 
အယွက္ ကင္းေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခ်ာက္တြန္းျခင္းသည္ မရင့္က်က္ေသာ 
ကေလးဆန္မႈတခု အျဖစ္ ျမင္ေစေသာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

(ဇ) စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္သည္ လူထုႏွင့္ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
အေပၚ ေလးေလးစားစား ရွိသည္။ သူသည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ အျပဳ 
အမူမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး မသင့္တင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
လမ္းခြဲရသည့္ တိုင္ေအာင္ သူ၏ထြက္ခြာမႈေၾကာင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ထိခိုက္မႈမရွိ 
ေစရန္ စီမံခဲ့ေလ့ရွိသည္။ သူ႕ေနရာတြင္ အျခား အရည္အခ်င္း ျပည့္၀သူတေယာက္ 
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အစားထိုး၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေလ့ရွိသည္။ ေနာက္လူမွ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိပဲ တာ၀န္ 
ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္း အျပည့္အစံု ထားခဲ့ေလ့ရွိ 
သည္။ အကူးအေျပာင္း ေခ်ာေမြ႕ရန္လည္း ကူညီေလ့ရွိသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ 
မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ လူထုႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလးစား 
ခ်စ္ခင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဤသို႔ စီမံထားခဲ့ေလ့ ရွိသည္။

(စ်) အလံုးစံု ရိုးသားျခင္းသည္ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လိုသည္။ စည္း႐ုံးေရးသမား၏ အခ်ိန္မ်ား၊ စြမ္းအားမ်ား အရင္းအျမစ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္း 
ပိုင္ေရာ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ပါ ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ား အားလံုးအတြက္ ရိုးသားျခင္းကို 
အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအရာအားလံုးသည္ လူထုႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား သက္ 
ဆိုင္ ေနသျဖင့္ ၎တို႔ကို အလြဲသုံးစားျပဳပါက လူထုအေပၚ အျမတ္ထုတ္ သကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေနေပမည္။

(ည) စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္သည္ သူ၏ အတၱကို ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့ရွိသည္။ 
အတၱႀကီးမႈသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားခဲ့သမွ်ကို  အလြယ္တကူ ပ်က္စီးေစသည္။

(ဋ) စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း တေယာက္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမ်ားရွိ႐ုံျဖင့္ မလံု 
ေလာက္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ နားလည္သည္။ တခါတရံတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ေကာင္းမ်ားကို အေျခခံေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူထုကို တကယ့္ တကယ္ 
တြင္ ပိုမို ထိခိုက္နစ္နာ ေစတတ္သည္။

 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း 

သင္တန္းသားမ်ားကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာေစကာ အဖြဲ႕ငယ္ 
မ်ားခြဲ၍ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။
၁။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို သင္သေဘာတူသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို သင္သေဘာ မတူသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၃။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို စာရင္းထဲတြင္ ထပ္ထည့္လိုပါသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၄။ ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္မွာ မည္သည့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသနည္း။
၅။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို သင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သနည္း။
၆။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို အားနည္းသည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။ ျပဳျပင္ရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ 

ရပါမည္နည္း။
၇။ "ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ရွိ႐ုံျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ" ဆိုသည္ကို သင္သေဘာတူပါသလား။ မည္ 

သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာတူပါသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာမတူပါသနည္း။ 
ဥပမာမ်ား ေပးပါ။

အဖြဲ႔ႀကီးအေနျဖင့္ ျပန္စုဆံုကာ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ခိုင္းပါ။ တူညီေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ခိုင္းပါ။ အဖြဲ႔ႀကီးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။

၁။ အထက္ပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲသူ အဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မည္သို႔ 
အသံုးခ် ႏိုင္မည္နည္း။

၂။ စည္း႐ုံးေရးသမားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ မည္သို႔ ကြဲျပား ျခားနားသနည္း။
၃။ စည္း႐ုံးေရးသမားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေကာင္းကြက္ ဆိုးကြက္မ်ားမွာ မည္သည္တို႔ ျဖစ္သ 

နည္း။
၄။ သင္ စည္း႐ံုးေရးသမား ျဖစ္လုိပါသလား။ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လုိပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ 

ေၾကာင့္နည္း။
၅။ စည္း႐ုံးေရးသမား တေယာက္သည္ ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေနတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ 

ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ 
ေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

_
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စည္း႐ုံးေရးသမား၏ အခန္းက႑

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေရွ႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း စည္း႐ုံးေရးသမား တေယာက္၏ အခန္းက႑သည္ ေခါင္းေဆာင္ 
တေယာက္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ မတူဘဲ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္သည္။ လူထုကို ညႊန္ၾကားမႈ ေပးသည္။ လူထု၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚတြင္ တာ၀န္ယူရသည္။ 
စည္း႐ုံးေရးသမားက လႈံ႕ေဆာ္ စည္း႐ုံးေပးျခင္းကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရသည္။ လူထု၏ ေရရွည္ လႈပ္ရွား 
ရုန္းကန္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဗဟုသုတမ်ား သေဘာထားမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
ရန္အတြက္ ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ရသည္။ ဤသည္တို႔ကို စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ လူထုကို ထားခဲ့ 
ကာ နယ္ပယ္အသစ္တြင္ အလုပ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုုင္းအတာ တခု 
အတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရမည္။

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

သင္တို႔ ျပဳစုခဲ့ေသာ စည္း႐ုံးေရးသမားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ကြာျခားပံု စာရင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ 
၁။ ထိုစာရင္းကို ယခု သေဘာတူပါေသးရဲ႕ေလာ။
၂။ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ ေျပာင္းလဲလိုပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ စည္း႐ုံးေရးသမားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
အခ်က္တခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ စည္း႐ုံးေရးသမားမ်ားက 
သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုစာရင္းမွာ ၿပီးျပည့္စံုျခင္း မရွိေသာ္လည္း စည္း႐ုံးေရးသမား တေယာက္ 
လႈပ္ရွားရမည့္ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စည္း႐ုံးေရးသမား ေခါင္းေဆာင္

၁။ ေရတိုပါ၀င္မႈ ေရရွည္ပါ၀င္မႈ

၂။ လူထုအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ် လူထုအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသည္

၃။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ထြက္ခြာသြားရန္ 

လြယ္ကူသည္

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ထြက္ခြာသြားရန္ မလြယ္ကူ

၄။ လူထုၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းမဟုတ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူထုၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာသည္

၅။ ၾသဇာအာဏာမရွိ ၾသဇာအာဏာရွိသည္

၆။ လူထုက သူ႔စကားကို လိုက္နာျခင္းမရွိ လူထုက သူ႔စကားကို လိုက္နာသည္

၇။ မဟာဗ်ဳဟာမ်ား မၾကံဆပါ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ၾကံဆသည္

၈။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူမဟုတ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ ျဖစ္တတ္သည္

၉။ လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမေပး လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည္

၁၀။ အထက္စီးမွ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမျပဳ အထက္စီးမွ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္သည္
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ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

သင္၏စာရင္းႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းကို ေပါင္းစည္းပါ။ သင့္ကုိယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္ 
စဥ္းစားပါ။ 
၁။ ယခင္က သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသေလာ။ စည္း႐ုံးေရးသမားအျဖစ္ လုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့ပါသေလာ။
၂။ ဥပမာမ်ားေပးကာ အျခားအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ခိုင္းပါ။
၃။ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ရသည္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးသမား လုပ္ရသည္မွာ မည္သည္က ပိုမိုလြယ္ကူပါ 

သနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၄။ သင္သိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္းမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကို ေျပာျပ 

ႏိုင္ပါသလား။
၅။ သူတုိ႔ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။ သူတို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားမွာ မည္သည္ 

တို႔ ျဖစ္ပါသနည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူထုစည္း႐ုံးေရးသမားသည္ သူစည္း႐ုံးေနေသာ လူထုထဲ၌ အေရးပါေသာအခန္းမွ ပါ၀င္ရမည္။ 
သူသည္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမယူမိေစရန္ သတိထားရမည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း လူထု 
ထဲ၌ မိမိတည္ေဆာက္လိုသည့္ အနာဂတ္အျမင္ႏွင့္ ထိုအျမင္သို႔ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔တည္ေဆာက္ 
မည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိထားရမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္မွာ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ေအာက္ပါတို႔မွာ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၿပီးေျမာက္ရမည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ လူထု၏ အေျခအေနမွန္ကို ေလ့လာကာ လူထုမွ တြန္းလွန္ရုန္းကန္ရာတြင္ ဟန္႔တားေနသည့္ 

အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား (ဖိႏွိပ္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀/ ယဥ္ေက်းမႈ) ကို သံုးသပ္ရမည္။
၂။ လူထုအား လက္ေတြ႔အမွန္တရားကို ထင္ဟပ္နားလည္ေအာင္ ကူညီပါ။ သုိ႔မွသာ လူထုသည္ 

အမွန္တကယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုသည္မွာ သူတို႔ကုိယ္၌တြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း သိျမင္လာမည္။
၃။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို လူထုနားလည္ 

ေစရန္ လူထုၾကားမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ထင္ဟပ္ေအာင္ တင္ျပရမည္။
၄။ လူထုကို သူတုိ႔လိုခ်င္ေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဘာလုပ္ႏိုင္သည္ကို ျမင္လာ 

ေအာင္ ကူညီရမည္။
၅။ လူထုကို သူတို႔ ထူေထာင္လိုသည့္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အနာဂတ္အျမင္ 

ကို တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီရမည္။ ထိုအနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
သေဘာတရားေရးရာဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား ပါ၀င္မည္။

၆။ လူထုကို ေအာက္ပါ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိေအာင္ ကူညီရမည္။
(က) သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္း
(ခ)  မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ၾကံဆျခင္း
(ဂ) ရပ္ရြာတြင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္း၊ ကမၻာအတြင္း အခ်ိတ္အဆက္မ်ား တည္ေဆာက္ 

ျခင္း
(ဃ) အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း
(င)  အနာဂတ္အျမင္ တည္ေဆာက္ျခင္း

၇။ ထုိကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီ 
ရမည္။

၈။ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်ရမည့္ ဗဟုသုတ 
မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူရန္ ထားရွိရမည့္ သေဘာထားမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လူထုကို 
အားေပးရမည္။

၉။ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း တခုလံုးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရမည္။
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ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ ထိုအခ်က္ တခုစီကို သင္သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာတူပါသနည္း။ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာမတူပါသနည္း။
၂။ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတခုလံုးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

တည္ေဆာက္ေပးရမည္နည္း။ ဥပမာမ်ား ေပးပါ။
၃။ အေျခခံလူထုႏွင့္ အထက္ပါ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။
 (က) လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္
 (ခ) ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္  တံု႔ျပန္ျခင္း လႈပ္ရွားရုန္းကန္ျခင္းမ်ားျဖင့္

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

"တခုတည္းေသာ အင္အား  (The Power of One)" အမည္ရွိ ရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ 
ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ ရုပ္ရွင္ထဲတြင္ မည္သူသည္ စည္း႐ုံးေရးသမားဟု သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ 

ေၾကာင့္နည္း။
၂။ သူသည္ စည္း႐ုံးရန္အတြက္ မည္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုးသြားပါသနည္း။
၃။ မည္သူသည္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပိုတူသနည္း။
၅။ "တခုတည္းေသာ အင္အား" ဟူသည္မွာ ဘာကို ဆိုလိုသည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။
၆။ သင္၏ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ရန္ ဤရုပ္ရွင္မွ မည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ရပါ 

သနည္း။

နိဂုံး
၁။ တကယ့္ စည္း႐ုံးေရးသမား အစစ္သည္ ဇာတ္လိုက္၏ အႏိုင္ယူျခင္းကိုခံလိုက္ရေသာ အာဖရိ 

ကန္ လက္ေ၀ွ႔ သမားျဖစ္သည္။ သူ၏ ရႈံးနိမ့္မႈမွသည္ လူအမ်ား၏ ဘံုပန္းတိုင္အတြက္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသို႔ ျဖစ္လာေအာင္ အသံုးခ်သြားခဲ့သည္။

၂။ "တခုတည္းေသာ အင္အား" ဆိုေသာ စကားတြင္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ ပထမအဓိပၸါယ္မွာ 
လူတို႔ကသာ သတိျပဳမိကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ လူတဦးခ်င္း 
တေယာက္ခ်င္း၏ အင္အားအစြမ္းသတၱိ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဓိပၸာယ္မွာ မတူညီေသာ လူအုပ္စု 
မ်ား စုေပါင္းကာ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ တိုက္ပြဲတခုအတြက္ အတူတူ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရေသာ 
အခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဖြဲ႔တခုလံုး၏ စုေပါင္းစြမ္းရည္အင္အား ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ 
ေထာင္တခုထဲတြင္ ဘာသာစကား လူမ်ဳိး ဓေလ့ထံုးစီ မတူညီေသာ ေထာင္သား အမ်ားအျပား 
ရွိေနမည္။ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းလည္း သင့္တင့္ၾကမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ အားလံုး စုေပါင္းကာ 
အသံတသံတည္း ထြက္ေသာအခါ ေထာင္အေစာင့္အၾကပ္မ်ားကို အႏိုင္ ယူႏိုင္ေပမည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈ ဗဟုသုတႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈကို 

တည္ေဆာက္ျခင္း

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆို စည္း႐ုံးေရးသမားတေယာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားကို 
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လူထု အင္အားျဖည့္တင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ 
ေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ အင္အားမဲ့ေနသူမ်ားကို အင္အားျဖည့္တင္းေပးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာ 
မ်ားကို အတူတကြ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုတရားမွ်တကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အင္အားမဲ့သူမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိ 
ရန္ႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား တည္ေထာင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ တို႔၏ သေဘာတရားမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ မည္သုိ႔ကြဲျပားျခားနားပါသနည္း။
၂။ လူထုစည္း႐ုံးျခင္းတြင္ ၎တို႔က မည္သုိ႔အသံုး၀င္ပါသနည္။
၃။ စည္း႐ုံးျခင္းတြင္ ၎တို႔က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးပါပါသနည္း။
၄။  စည္း႐ုံးေရးသမားတေယာက္သည္ လူထုကို  ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း 

မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ မည္သို႔ ကူညီႏိုင္မည္နည္း။
(က) လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္
(ခ)  ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္  တံု႔ျပန္ျခင္း လႈပ္ရွားရုန္းကန္ျခင္းမ်ားျဖင့္

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (skills) ဆိုသည္မွာ  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
လူထု၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ခိုင္မာေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လူထု 
သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူႏိုင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။

၁။ စာေရးျခင္း စာဖတ္ျခင္း
၂။ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း
၃။ လူအမ်ားေရွ႔တြင္ စကားေျပာျခင္း
၄။ စိုက္ပ်ိဳးေရး
၅။ ေဆာက္လုပ္ေရး
၆။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
၇။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း)
၈။ ထိေရာက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

ဗဟုသုတ (knowledge) ဆိုသည္မွာ လူထုသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အျပဳသေဘာျဖင့္ အသုံးခ်ႏိုင္ 
ရန္အတြက္ နားလည္ရန္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စာရင္းဇယားမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဗဟုသုတရွိျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈကို မည္သို႔အသံုးခ်ရမည္ 
ဆိုသည္ကို သိရွိေစသည္။
 
စိတ္အားထက္သန္မႈ (motivation) သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားမွ ေပၚ 
ေပါက္လာသည္။ ၎ယံုၾကည္မႈ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ မည္သည့္ ပန္းတိုင္အတြက္ မည္ 
သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ အသံုးခ်မည္ဟု ပိုင္းျဖတ္ေပးသည္။ မေကာင္းေသာ စိတ္အား 
ထက္သန္မႈဆိုပါက ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုး 
ခ်မည္ဟု ဆိုလိုေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာတရားေရးရာ 
ႏွင့္ အနာဂတ္အျမင္က ထင္ဟပ္ေနသည္။

ဥပမာ
ဗီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္းသည္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈတမ်ဳိး 
ျဖစ္သည္။ ထိုကၽြမ္းက်င္မႈကို အသံုးခ်ရန္ ရုပ္ပံုေကာင္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၾကာင္း ဗဟုသုတရွိရမည္။ 
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မွန္ဘီလူးကို မည္သည့္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ခ်ံဳ႕ျခင္း ခ်ဲ႕ျခင္းကို သိရွိရမည္။ ဇာတ္လမ္း 
ေကာင္းကို မည္သို႔ဆက္စပ္ရမည္ မည္သည့္ ေနရာေကာင္းမ်ားတြင္ ရိုက္ကူးရမည္ စသည္တို႔ကို 
သိရွိရပါမည္။ ထိုဗဟုသုတမ်ား မရွိလွ်င္ ဗီဒီယိုကင္မရာျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေကာင္းမ်ားကို အသံုးခ်ရန္ 
ခက္ခဲေပမည္။

ဗီဒီယိုကင္မရာသံုးရာတြင္ စိတ္အားထက္သန္မႈသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သို႔ 
အသံုးခ်မည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ဗီဒီယိုကို အျခားသူမ်ားအား အလြဲသံုးစား 
လုပ္ရာတြင္ သံုးႏိုင္သည္။ (ဥပမာ ညစ္ညမ္းပံုမ်ား ရိုက္ကူးျခင္း။) အခ်ဳိ႔က သူတို႔ကုိယ္တိုင္အတြက္ 
စီးပြားရွာရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ သံုးႏိုင္သည္။ တဖက္မွၾကည့္လွ်င္လည္း ဗီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္းကို လူ႕ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ကမၻာကသိေအာင္တင္ျပျခင္းတြင္ သံုးျခင္းျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံမ်ား 
သည္ သူတို႔၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွ်ေ၀ကာ သင့္ေတာ္ေသာ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါ သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ သေဘာတရားေရးရာႏွင့္ အနာဂတ္အျမင္မ်ားအတြင္း 
အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေ၀မွ်ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ မည္သည့္အရာသည္ လူထုကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါသ 

နည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ မည္သည့္အရာသည္ လူထုကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါသနည္း။ 

မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၃။ ထိုအရာမ်ားကုိ တခုမွ် မတည္ေဆာက္ပဲႏွင့္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါ 

သလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း။ မည္သည့္ အတြက္ 
ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း မရွိမည္နည္း။

၄။ လူထုအတြင္း ထိုအရာမ်ားအားလံုးကို တည္ေဆာက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ဳိ႔မွာ မည္သည္တို႔ 
ျဖစ္မည္နည္း။

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

တဖက္ပါ ပံုကိုၾကည့္ပါ။

ေပးထားတဲ့ပံုအရ အေရးအႀကီးဆံုး တည္ေဆာက္ရမည့္ 
အရာမွာ သေဘာတရားေရးရာႏွင့္ အနာဂတ္အျမင္ ျဖစ္ 
သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္း 
က်င္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈကို အဆံုး 
အျဖတ္ေပးသည္။ ထိုဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀ႏွင့္ အလုပ္အတြက္ အသံုးခ်သြားေပမည္။ 
သင္၏ကုိယ္ပိုင္ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္း 
လင္း ထင္ဟပ္ေသာ ပံုအသစ္ကို ဆြဲပါ။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

သင္တို႔ဆြဲထားေသာ ပံုမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းေ၀မွ်ပါ။
၁။ သင္တို႔၏ပံုမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသလား။ မည္သို႔ကြဲ 

ျပားသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ သင့္ပံုတြင္ မည္သည့္ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသနည္း။

ဗဟ
သုုတစိတ

အ္ားထက္သန္မႈ

အ

ယအူဆႏငွ့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က
္

ကၽြမ္းက်င္မႈ
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၃။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံလူထူႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ သင္၏ပံုကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုး 
ခ်ႏိုင္ မည္နည္း။

အင္အားျဖည့္တင္းေပးျခင္း၏ အခန္းက႑

(The Role of Empowerment)  

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အဖိႏွိပ္ခံမ်ားသည္ ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူရန္ မလိုပါ။ သူတို႔သည္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အင္အား ျဖည့္တင္းခံ 
ရရန္သာ လိုအပ္သည္။ အင္အားဆိုသည္မွာ အင္အားသံုးျခင္းကို မဆိုလိုပါ။ အင္အားဆိုသည္မွာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ႏိုင္စြမ္း ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

ဤအခန္းတြင္ ေရွ႔က သင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ ဇယား ၅ ခုကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ထိုဇယားမ်ားက မတရား မႈကို 
အေျခခံ လူထုက တံု႔ျပန္ပံု ၅ မ်ဳိးေအာက္တြင္ လူထု၏ အင္အား မည္မွ်လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းကို 
ျပသည္။ ထုိဇယားမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုကဲ့သုိ႔ မည္သည့္တုံ႔ျပန္ပံုတြင္ မည္သည့္ အင္အား 
နယ္ပယ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ျပသင့္သည္။ လူထုအင္အား၏ နယ္ပယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ကို ျပန္ေလ့လာပါ။

၁။ သင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ ဇယား ၅ ခုကို သင္သေဘာ 
တူပါေသး၏ ေလာ။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
သေဘာတူပါသနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ 
ေၾကာင့္ သေဘာမတူပါသနည္း။

၂။ လူထုအင္အား၏ နယ္ပယ္ ၄ ရပ္သည္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ လူထ၏ုအရည္ 
အေသြးအတြက္ မည္သို႔အေရးပါသနည္း။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၁။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သာေရးနာေရး နည္းလမ္းအားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ စတုတၱ ဇယားကြက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိျခင္းအတြက္ အကန္႔အသတ္ တခုအတြင္းမွ အင္ 
အားကိုသာ ေပးသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ သာေရးနာေရး အဖြဲ႕အစည္းကို ဆင္းရဲမႈမ်ားထဲမွ 
သူတို႔ ေျဖရွင္းလုိသည့္ ဧရိယာနယ္ပယ္ကို ေရြးခ်ယ္ေစသည္။ ျပႆနာမ်ားကို  မည္သို႔ ေျဖရွင္း 
မည္ဆိုသည္ကို ၾကံဆေစသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ဘာသာ လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ လူထုသည္ 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို လက္ခံရရွိသူ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။  

၂။ သမားရိုးက် ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူထုသည္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွား 
မႈမ်ားကို (ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္မူ အခႏႈန္းထားျဖင့္) ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္တခု 
အတြင္းမွ အင္အားသာရွိမည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုသည္ တခုခုကို အထူးျပဳေဆာင္ 
ရြက္ေလ့ ရွိၾကေလရာ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ အထူးနည္းလမ္းမ်ား ရွိၾကေလသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတ္ 

ျပႆနာမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အစီအစဥ္မ်ား 

ေရးဆြဲျခင္း

လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္း

အက်ဳိးရလဒ္မ်ား 

ရရွိျခင္း
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မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္တြင္း၌ အင္အားျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိလာမည္။
၃။ လြတ္လပ္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသည္ သမားရိုးက် ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းကို အထူးျပဳျခင္း၌ ဆင္တူသည္။ သုိ႔မွသာ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို 
မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္မည္။ ထိုအခါ အေျခခံလူထုသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ပါ၀င္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိႏိုင္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုလည္း တနည္းနည္းျဖင့္ 
ရရွိႏိုင္သည္။

၄။ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူထုကို ပါ၀င္လႈပ္ရွားေစရန္ ဖန္တီးေပးတတ္ 
ၿပီး အင္အားအဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေပးစြမ္းသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အၿမဲလိုလိုပင္ အေျခခံလူထု၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ အစျပဳေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ လူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံေပၚတြင္ 
အလြန္ မူတည္သည္။

၅။ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္မႈရွိရန္ ဆိုပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အင္အားအဆင့္ မ်ဳိးစံုမွ အေျခခံ 
လူထု၏ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈကို ခြင့္ျပဳရေပမည္။ လူထုသည္ ျပႆနာမ်ားကို ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ေျဖရွင္းမႈကို ရွာေဖြရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
ဗဟုသုတရွိရမည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ ထို႔ေနာက္ 
သူတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ထိုအက်ဳိးရလာဒ္မ်ားအေပၚ 
အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူရမည္။ သာေရးနာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
၏ အဓိကကြဲျပားျခားနားမႈ တခုမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တိုက္ရိုက္တံု႔ျပန္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ကတိျပဳပါ၀င္ထား 
ေသာ လူထုစည္း႐ုံးေရးသမားမ်ားသည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
အဆင္သင့္ခ်မွတ္ၿပီးေသာ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

အဂၤလိပ္ ဆိုရိုးစကားတခုရွိပါသည္။ "သင့္တြင္ရွိေသာ ကိရိယာက တူ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ျပႆနာမ်ားကို 
သံ အျဖစ္ သင္ျမင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။"

၁။ ထိုဆိုရိုးစကားက မည္သည္ကို ဆိုလိုပါသနည္း။
၂။ အထက္က ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ထိုဆို႐ိုးစကားကို မည္သို႔အသံုးခ်ႏိုင္ပါသနည္း။

နိဂုံး
ဤစကားပံုက ဆုိလိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ လူထုကို ကူညီႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းတခုတည္း ရွိမွသာ 
လွ်င္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား အားလံုးကို တူညီေသာ ရႈေထာင့္မွ ရႈျမင္ႏိုင္ေပမည္။ 
ဥပမာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ပဲကုိ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဆိုလွ်င္ ျပႆနာအားလံုးကို ပဲစိုက္ျခင္း 
ႏွင့္ ပဲစားသံုးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု ရႈျမင္ေပမည္။ ပဲစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
လုပ္သားသည္ လူထုထံလာလွ်င္ ပဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ပဲစားသံုးျခင္းကုိ သင္ၾကားေပးရန္ အၾကံျဖင့္ 
လာေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္မည့္ စည္း႐ုံးေရးသမားသည္ သူ၏ ပဲစိုက္ 
ပ်ိဳးေရး ကၽြမ္းက်င္မႈကို လူထုက ေတာင္းဆိုလာေသာ အခါမွသာ အသံုးခ်လိမ့္မည္။ သူက လူထု၏ 
ျပႆနာမ်ားကို နားေထာင္ကာ လူထုလိုလားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ 
သူမ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးေပမည္။

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ျပႆနာမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း- ဆင္းရဲၿပီး အဖိႏွိပ္ခံရေသာ လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အလြန္မ်ားျပားေသာ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္းျခင္းရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႔ၾကံဳရင္ဆိုင္ ေနရတတ္ 
ပါသည္။ ထိုလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ျပင္ပမွ လူထုသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳ ဗဟုသုတ 
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မ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ မည္သည့္ျပႆနာကို ပထမဆံုးေျဖရွင္းရမည္ ဆိုသည္ကို လူထုအတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ေပးေလ့ ရွိၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း ျဖစ္ေန သည္။ 
လူထုသည္ သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ရႈျမင္ သံုးသပ္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္ 
ျပႆနာကို အရင္ဆံုး ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ကို ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ သံုးသပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

စီမံခ်က္ခ်ျခင္း-  ျပႆနာတိုင္းတြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေျဖရွင္း 
ပံုမ်ားသည္ အက်ဳိးရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ အက်ဳိးရလာဒ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစ 
ပါသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အင္အားကို ေဖာ္ျပျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ လူမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေျဖရွင္းပံု နည္းလမ္း 
မ်ား၏ ေကာင္းကြက္ ဆိုးကြက္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ ထိုသို႔ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း 
အေပၚမူတည္ကာ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ကို ေရြးခ်ယ္ရ မည္။ ထို႔ေနာက္ လူထုသည္ 
သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀တာ၀န္ရွိကာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပိုမိုအင္အား ရရွိလာ 
မည္ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း- ေျဖရွင္းပံု နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာအခါ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရမည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကို သတ္မွတ္ကာ အလုပ္မ်ား ခြဲေ၀ရမည္။ လူထုကိုယ္ 
တိုင္သည္ အဆင္သင့္ျဖစ္ကာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္တိုင္းအတြက္ စိတ္အားတက္ႂကြမႈရွိေန 
ရမည္။ ထိုအခါမွသာ ျပႆနာကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးရလာဒ္ 
မ်ားအတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူလာမည္ျဖစ္သည္။ 

အက်ဳိးရလာဒ္ကို ခံစားျခင္း- ဤအပိုင္းသည္ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းတြင္ အေရးပါေသာ အပုိင္း 
ျဖစ္သည္။ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားသည္ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းလိုက္ႏိုင္ေသာအခါ ေအာင္ျမင္ မႈ၏ 
အသီးအပြင့္ကို ရယူခံစားႏိုင္ရမည္။ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ လူထု၏ ဂုဏ္သိကၡာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ယူေဆာင္လာေပးသည္။ လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
သမွ်အတြက္ တာ၀န္သိစိတ္ကိုလည္း ယူေဆာင္ေပးသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
မရရွိလာခဲ့ေသာ္မွ ေနာင္အနာဂတ္ အလုပ္မ်ားတြင္ ပိုမို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့ေသာ 
အေတြ႔အၾကံဳမွ စုေပါင္းသင္ယူျခင္းျဖင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ႏိုင္ပါေသးသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေ၀ငွဖလွယ္ျခင္း

စည္း႐ုံးေရးသမားတေယာက္သည္ အင္အားျဖည့္တင္းေပးျခင္း အဆင့္ ၄ ဆင့္စလံုးတြင္ လူထုက 
လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပါ၀င္ရန္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စည္း႐ုံးေရးသမား၏ 
အခန္းက႑ဆိုသည္မွာ ဦးေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အင္အားျဖည့္တင္းေပးျခင္းဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
၁။ ျပင္ပအဖြဲ႔တခုခု၏ အကူအညီေပးျခင္းကို သင္ ခံယူဖူးပါသလား။ ခံယူခဲ့ဖူးပါက သူတို႔သည္ မည္ 

သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို သံုးခဲ့ၾကသနည္း။ သင့္ကိုေရာ မည္သို႔ ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသနည္း။ 
သင္၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။

၂။ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ ၄ ဆင့္စလံုးတြင္ ရြာမွ အဖိႏွိပ္ခံမ်ား အင္အားျဖည့္တင္းခံရေစရန္ 
သူတို႔ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ပါမည္နည္း။

၃။ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းသည္ မည္မွ် အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ မည္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

_
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ေခါင္းေဆာင္မႈ

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အရည္အခ်င္းတရပ္ ျဖစ္ပါသလား။ 
၂။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္၊ လူအမ်ားကို အင္အားျဖည့္တင္းေပးသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ဳိးကို မည္ 

သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း။
၃။ မည္သူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ေနရာယူသင့္သနည္း။ စည္းရံုးေရးသမား တဦး 

ေလာ။ ျပည္သူမ်ား ေလာ။
၄။ ေမးခြန္း အမွတ္-၃ မွ သင့္ အေျဖအတြက္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပပါ။ ဥပမာေပး၍ ေဖာ္ျပေပးပါ။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စည္းရံုးေရးသမားတဦးသည္ ေခါင္းေဆာင္တဦး အခန္းက႑ကို ၀င္ေရာက္ေနရာ မယူသင့္ေသာ္ 
လည္း၊ စည္းရံုးေရးသမားတဦးက ျပည္သူမ်ားအတြင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊ ကၽြမ္းက်င္ 
မႈကို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အရည္အေသြး ဆိုသည္မွာ လူအနည္းစုတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ တည္ေဆာက္ေနသည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းတခုကို ကာကြယ္ 
မႈေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူအမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္ 
အေသြး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျပည့္၀လာပါက ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေန၍ လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ေနျခင္း၊ အာဏာ 
ရွင္သဖြယ္ ျပဳမူေနျခင္း ျပဳရန္လည္း ပို၍ ခက္ခဲလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူထုမ်ား အားလံုးတြင္ 
အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးရွိလာပါက ရန္သူက လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္း အားေကာင္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္အနည္းစုကို ဖ်ားေယာင္း ၀ယ္ယူျခင္း 
ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္လိ္မ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ရပ္ရြာရွိ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တဦးဆိုသည္မွာ မည္သို႔ေသာ အခ်က္မ်ား 
အေပၚ အေျခခံ၍ သင္ယူဆပါသနည္း။

၂။ လူအားလံုးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ 
သည္ဟု သင္ယူဆပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မယူဆပါက မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္နည္း။

၃။ လူမ်ားအားလုံးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္ 
သည္ဟု သင္ ထင္ျမင္ယူဆပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မယူဆပါက မည္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

၄။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္း ၁၊ ၂၊ ၃ အတြက္ သင္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ဥပမာမ်ားေပး၍ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါမည္ ေလာ။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုသည္မွာ အာဏာရွင္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို 
သူတို႔ခ်ည္းကသာ ခ်မွတ္ျခင္း မရွိသလို၊ အလုပ္အားလံုးကိုလည္း သူတို႔ခ်ည္းကသာ မေဆာင္ ရြက္ပါ။ 
လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို တဦးတည္းက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဆိုသည္ 
မွာ ရွိလွ်င္လည္း အလြန္ရွားပါး ပါလိမ့္မည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး 
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အေထြေထြ လိုအပ္ၿပီး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အုပ္စုအလိုက္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ 
မႈကို အလွည့္က် ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပို၍ သန္စြမ္း ေကာင္းမြန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို 
ရေစႏိုင္ပါသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တဦးတြင္ ရွိႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 
၁။ လူအမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္လာေစေအာင္၊ စိတ္အားထက္သန္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ျခင္း။ 
၂။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားကို တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္း။
၃။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ေနရာက႑တခုခု၌ ဗဟုသုတရွိျခင္း။
၄။ အျခားသူမ်ားကို သူတို႔၏တာ၀န္မ်ား ခ်ေပးခြဲေ၀ႏိုင္ျခင္း။
၅။ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈ တာ၀န္ယူလာေစရန္ စိတ္၀င္စားလာေစျခင္း။
၆။ သတၱိရွိျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္ျမင္ျခင္း။ 

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

" ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း" အေၾကာင္း ဖတ္ပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။

လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈ 

အေျခခံလူထုမ်ားႏွင့္ လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပင္မႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး နည္းနာမွာ 
လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈ နည္းနာပင္ ျဖစ္သည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

လႈပ္ရွားမႈ (Action) ဆိုသည္မွာ ရည္မွန္းခ်က္တခုကို ျပည့္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ လူအုပ္စုတခုက 
စုစည္း၍ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းတြင္ 
လႈပ္ရွားမႈဆိုသည္မွာ အေျပာင္းအလဲတခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ လူထု 
အင္အားအာဏာကို ျပသျခင္းျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ (Reflection) ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ်ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား 
မႈရွိရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္၍ ၎တို႔ထံမွ သင္ခန္းစာထုတ္ ေလ့လာၿပီး၊ ေလ့လာရရွိေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားမွ မူမ်ား ထုတ္ယူရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အနာဂတ္အလုပ္မ်ားကို ပို၍ 
စနစ္က် ထိေရာက္မႈ ရွိလာေစသည္။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ ဤအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သင္ သေဘာတူပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မတူပါက 

မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ ဤအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ ဥပမာေပး ေဖာ္ျပႏိုင္ပါမည္လား။
၃။ ဤေဖာ္ျပပါ အယူအဆႏွစ္ရပ္ကို သင္ ပံုမွန္ဆိုသလို အသံုးျပဳပါသလား။ အသံုးျပဳပါက မည္သို႔ 

အသံုးျပဳသနည္း။
၄။ ဤအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳႏိုင္မည္ 

နည္း။ 
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တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားစုက "လႈပ္ရွားမႈေဖာ္ေရး" ကိုသာ အေလးထား စိတ္၀င္စားေလ့ရွိပါသည္။ 
သူတို႔က အေရးပါသည္ဟု ယူဆသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တေန႔ၿပီးတေန႔ လႈပ္ရွား၍ မအားႏိုင္ေအာင္ 
ရွိၾကပါသည္။ အလုပ္မ်ားေနသည္မွာ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ 
ထိေရာက္မႈရွိေစေရး ျဖစ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈတခုတည္း သက္သက္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို မျဖစ္ေစပါ။ အေသအခ်ာ အစီအစဥ္ခ် ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မဟုတ္လွ်င္၊ အေသအခ်ာ 
ပစ္မွတ္ထားဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္လွ်င္ လူအမ်ားက အလုပ္မ်ား၍ ေမာေနၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈရွိရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူအမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ား အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ျပန္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ 
လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ေရေသာက္ျမစ္ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍ နက္ရိႈင္းစြာ နားလည္လာေစၿပီး၊ 
အနာဂတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် ပို၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ-
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ မရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈတခုသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုႏွင့္ တူပါလိမ့္မည္။ 

လႈပ္ရွားမႈက လူမ်ားကို အလုပ္မ်ားေနေစမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကရြတ္ေခြကင္းေလွ်ာက္ စက္၀ိုင္း 
အတြင္း လည္ေနသည္ႏွင့္ တူလိမ့္မည္။ မိမိရည္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေနရာသို႔ ေရြ႔လ်ားေရာက္ရွိ 
ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ လူမ်ားက "မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း" "မည္သို႔နည္း" "သို႔အခါ မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း" စသျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးမိၾကပါလိမ့္မည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားေၾကာင့္ 
လႈပ္ရွားမႈကို ေရွ႕သို႔ တိုးတက္ေစ၍ လူအမ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အင္အားစြမ္းအင္မ်ား 
ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္ အတူ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

လႈပ္ရွားမႈ တခုၿပီးတိုင္း ေနာက္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လာရပါလိမ့္မည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈက 
တဆင့္ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္။ ဤအတိုင္း ထပ္ဆင့္သြား၍ လႈပ္ရွားမႈက 
မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားရာ ေနရာအေရာက္ သြားရပါလိမ့္မည္။ 

အနာဂတ္အျမင္လက္တေလာ

အေျခအေန

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ

အနာဂတ္အျမင္

လက္တေလာ

အေျခအေန

*
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လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈ နည္းသည္ လူအမ်ားက သင္တန္းမ်ားတြင္ သီအိုရီ 
သေဘာတရားမ်ားကို ေလ့လာေနျခင္းထက္၊ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာထုတ္ယူ၍ 
အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး သင္ၾကားႏိုင္သည္ဟူသည့္ သေဘာကုိ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အေကာင္းဆံုးဆရာမွာ အေတြ႔အၾကံဳပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႔အၾကံဳဆိုသည္မွာလည္း လႈပ္ရွားမႈ-
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။ 

လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈ နည္းသည္ တခါတရံ "အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ 
ခ်ည္းကပ္နည္း (Dialogical appraoch)" ဟု ေခၚဆိုေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ၎ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ဖက္မွာ 
ဘဏ္ေငြထုတ္သြင္းျခင္း သဖြယ္ ခ်ည္းကပ္နည္း (Banking appraoch) ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ခ်ည္းကပ္နည္း (Dialogical appraoch) ဆိုသည္မွာ လူ 
အမ်ား၏ ေယဘုယ် အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤခ်ည္းကပ္နည္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ လူတိုင္း 
က ဆရာျဖစ္ၿပီး၊ အျပန္အလွန္ ေလ့လာသင္ၾကားၾကပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဆက္လက္ျဖစ္ 
ေပၚေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျဖင့္ ေနာက္ထပ္အသစ္ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈသို႔ ဦးတည္ေစရပါမည္။  
   
ဘဏ္ေငြထုတ္သြင္းျခင္းသဖြယ္ ခ်ည္းကပ္ 
နည္း (Banking appraoch) ဆိုသည္ 
မွာ ဘဏ္တြင္ ပိုက္ဆံအပ္ႏွံသည့္ နည္း 
စနစ္ႏွင့္ တူပါသည္။ လူတဦးတြင္ ပိုက္ဆံ 
ရွိပါက လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္ ဘဏ္တြင္ 
အပ္ႏွံထားသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
နည္းသည္ အေပၚမွ ေအာက္သို႔ ခ်ည္းကပ္ 
ပံုမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္တခုသဖြယ္ လက္ခံ 
ထားရံု သက္သက္ ျဖစ္ပါသည္။ အျပည့္ 
အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခြင့္မရွိပါ။ အခ်ဳိ႕ 
ေသာ သူမ်ားက ဤနည္းကို ေမာ္ေတာ္ကားတြင္းသို႔ ဓါတ္ဆီျဖည့္သည့္ နည္းႏွင့္ ဥပမာေပးၾကပါ 
သည္။ ဤသို႔ ဘဏ္မ်ားတြင္ ပိုက္ဆံအပ္ႏွံထားသည့္ နည္းသည္ ေက်ာင္းအမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳ 
ၾကၿပီး ဆရာကေျပာ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားက နားေထာင္ရံု သက္သက္မွ် ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား 
ေမးက ျပန္လွန္ ေမးခြန္းေမးခြင့္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ သေဘာမတူလွ်င္ေသာ္မွ ျပန္လည္ 
မွတ္ခ်က္ေပးခြင့္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေခါင္းတြင္းသို႔ အေတြး 
အေခၚ အိုင္ဒီယာမ်ားကို စုေဆာင္းေပးသြင္းထားသည့္ သဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳမွ တဆင့္ ေလ့လာခြင့္ မရွိၾကေသာေၾကာင့္၊ ဆရာ 
သင္ၾကားသမွ် အမ်ားစုကို ျပန္ေမ့သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ဘ၀ လက္ေတြ႕အေျခ 
အေနမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္အသံုးခ်ခြင့္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရၾကမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

လူထုကို စည္းရံုးျခင္းသည္ လူအမ်ားကို ခြန္အားျဖည့္ဆီးေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို သူတို႔ကုိယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္၍ သူတို႔၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးအေနျဖင့္ ဘဏ္တြင္ ေငြအပ္ႏွံ 
ထားသကဲ့သို႔ ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဘဏ္ေငြသြင္း-ထုတ္ပံု 
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ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ဳိးသည္ လူမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆရာအျဖစ္၊ ေလ့လာသင္ၾကားသူအျဖစ္ ခြင့္ေပး 
လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သူတို႔က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံယူရံုသက္သက္မွ် ျဖစ္ေနပါ 
သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ခ်ည္းကပ္နည္း (Dialogical appraoch) နည္းႏွင့္ ဘဏ္ေငြထုတ္ 
သြင္းျခင္း သဖြယ္ ခ်ည္းကပ္နည္း (Banking appraoch) မ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ 

၁။ ဤခ်ည္းကပ္ပံု နည္းစနစ္ ၂-ခုအၾကား မည္သို႔ကြာျခားသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။ 
၂။ ဤခ်ည္းကပ္ပံုနည္းအသီးသီးကို ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေ၀ငွေဆြးေႏြးပါ။
၃။ ေက်ာင္းသားတဦး အေနျဖင့္၊ ဘဏ္သို႔ ေငြသြင္း-ထုတ္ပံု စနစ္ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ဳိး 

ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါသလား။
၄။ ဤသို႔ ၾကံဳဖူးပါက သင့္အေနျဖင့္ မည္သို႔ ခံစားရသနည္း။ ထိုအခ်ိန္က သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ 

သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္၍ အမွတ္ရပါေသးသလား။ ထိုသင္ခန္းစာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျပန္၍ 
အသံုးခ်ႏိုင္ပါသလား။ 

၅။ သင့္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးရွိသည့္ သင္ခန္းစာအခ်ဳိ႔ရရွိခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳ (သင္ပါ၀င္ 
ပတ္သက္ခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း) ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပါ။

၆။ ဤခ်ည္းကပ္ပံု နည္း (၂) ခု၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သင္ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း 
ေဆြးေႏြးပါ။ 

၇။ မည္သည့္ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းက ေရရွည္တြင္ လူထုမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိေစမည္ဟု 
ထင္ျမင္ယူဆသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ခ်ည္းကပ္နည္း (Dialogical appraoch) နည္းသည္ လူထု 
အမ်ားက သူတို႔ ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနၾကရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ရာမွ စတင္ 
ပါသည္။ သူတို႔ စတင္လႈပ္ရွား ရင္ဆုိင္ရန္ အသင့္ျဖစ္သည့္ ျပႆနာ တခု၊ သို႔မဟုတ္ ၂-ခု ကို စတင္ 
ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ဤ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လူမ်ားက စုေပါင္း ၍ 
ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ၾကပါသည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးက ထိုသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေျဖမ်ားကို အမ်ားဆံုး ရွာေဖြႏိုင္ 
ရန္အတြက္ တိုက္တြန္း အားေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔က အေကာင္းဆံုးဟု ယူဆသည့္ နည္း 
လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မည္။

သူတို႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီးသည့္အခါ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္တခု ယူရပါမည္။ 
ဤသို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္သည့္ကာလတြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မည္သည့္ သင္ခန္းစာ ရရွိခဲ့သည္ကို 
ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကရပါမည္။ ရန္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ေလ့လာ 
သင္ခန္းစာရသည္ကို ေလ့လာၾကရပါမည္။ ဤသို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စည္းရံုးေရးမွဴး 
က ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ သေဘာတရားေရးရာအရ 
သူတို႔၏ ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရပါမည္။ 

ထို႔အျပင္ ဤသို႔အတူတကြ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ လႈပ္ရွားၾကရမည့္ 
ျပႆနာအသစ္တခုကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ၾကရပါလိမ့္မည္။ လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ 
တခုတိုင္းသည္ ေနာက္ထပ္ အသစ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈသို႔ ဦးတည္ၾကရပါ 
မည္။ လူအမ်ားက အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် သူတို႔ ကိုင္တြယ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ပိုမိုခက္ခဲ ရႈပ္ေထြးလာပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ ေအာင္ျမင္စြာ 
လႈပ္ရွား-မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ သင္ခန္းစာထုတ္ယူစရာ ကိစၥ 
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ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဤအေတြ႔အၾကံဳမွေန၍ သူတို႔အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ ရန္သူအေၾကာင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ 
အေၾကာင္း အေပၚ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ေပးပါလိမ့္မည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးက လူထုမ်ားကို သင္ၾကား 
ေပးရန္ မလိုအပ္ ပါ။ လူမ်ားက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳမွ သင္ခန္းစာထုတ္ ေလ့လာၾကရပါမည္။ 
ဤသင္ခန္းစာမ်ားသည္သာ ပို၍ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ေရရွည္စြဲတင္ က်န္ရစ္ပါလိမ့္မည္။ စာသင္ခန္းမ်ား 
အတြင္း သင္ၾကားသည့္ သီအိုရီ သေဘာတရားမ်ားထက္ ပို၍ ေရရွည္ခံ မွတ္မိေစပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ လူအမ်ားကို ဤသို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကိစၥကို ေအာင္ 
ျမင္ ထေျမာက္ေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားေမး၍ ကူညီေပးရပါမည္။ သူတို႔ကို ပို၍ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈရွိရွိ 
စဥ္းစားေစရန္ႏွင့္ ပို၍ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ ျပဳေစရန္ တိုက္တြန္းရပါမည္။ လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း/ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးရပါမည္။

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ 

စာရြက္ႀကီးတရြက္ကို ေကာ္လန္ ၂-ခု ခြဲပါ။ စာရြက္ထိပ္ ေကာ္လန္တခုတြင္ "ဘဏ္စနစ္သဖြယ္ 
ခ်ည္းကပ္မႈ" ဟု ေရးပါ။ အျခားေကာ္လန္တခုတြင္ "အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ခ်ည္းကပ္မႈ" ဟု 
ေရးပါ။ အဖြဲ႔ကို ဤခ်ည္းကပ္ ပံု နည္း၂-ခုအေပၚတြင္ အျပင္အထန္ အၾကံထုတ္ေစ၍ ကြာျခားခ်က္ 
မ်ားကို ျဖည့္သြင္းေစရန္ ေစခိုင္းပါ။ 

နိဂံုး
ဘဏ္စနစ္သဖြယ္ခ်ည္းကပ္ပံု အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ခ်ည္းကပ္ပံု

အထက္မွ ေအာက္ ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔

လွ်င္ျမန္ ေႏွးေကြး၊ ပ်င္းစရာေကာင္း

ေရတိုခံ ေရရွည္ခံ

အလြယ္တကူျပန္ေမ့ႏိုင္ အေလ့အက်င့္သဖြယ္ျဖစ္လာ

ေက်ာင္းသား - ဆရာ ဆက္ဆံေရး လူအားလံုး ဆရာလည္းျဖစ္၊ ေက်ာင္းသားလည္းျဖစ္

သီအိုရီသေဘာဆန္ အေတြ႕အၾကံဳမွသင္ၾကား

လက္ငင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ေရရွည္အေျဖျဖစ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈမဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရည္ရြယ္

သီအိုရီသမားမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးေပး အမွန္တကယ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားအျဖစ္ ဖန္တီးေပး

ေက်ာင္းစာသင္ခန္း စနစ္ လႈပ္ရွားမႈ လက္ေတြ႕သေဘာကို ပိုဦးတည္

ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

လူအမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ စည္းရံုးေရးမွဴးက အသံုးခ်ႏိုင္သည့္အေရးႀကီးေသာ ကိရိယာတခုမွာ ေမး 
ခြန္းေကာင္းမ်ား ေမးျမန္းေပးျခင္းႏွင့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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စည္းရံုးေရးမွဴးတဦးအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ မည္သည့္အခါမွ် ၿငီးေငြ႔ျခင္းမရွိပါ။ သို႔မွသာ လူ 
အမ်ားကို ပို၍နက္ရိႈင္းစြာ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားမိေစၿပီး၊ အေတြ႔အၾကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား 
ပို၍ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားသည္ လူအမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ 
စိစစ္ႏိုင္ရန္ စည္းရံုးေရးမွဴးက အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
သူတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား ရွာေဖြရရွိႏိုင္ေအာင္ ေမးျမန္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁။ သူတို႔က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္သနည္း။
၂။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေျခအေနက မတိုးတက္သနည္း။
၃။ မည္သူ/ မည္သည့္အရာက ရန္သူ အစစ္အမွန္နည္း။
၄။ သူတို႔တြင္ မည္သို႔ေသာ အာဏာရွိေနသနည္း။ မည္သို႔ အသံုးခ်ေနၾကသနည္း။
၅။ သူတို႔တြင္ အနာဂတ္အတြက္ မည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္ ရွိၾကသနည္း။
၆။ မည္သူတို႔က သူတို႔၏ အစစ္အမွန္ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ မဟာမိတ္အင္အားစုမ်ား ျဖစ္သနည္း။ 

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ

ရပ္ရြာတခုမွ လူထုမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္ အေရးရွိေနပါသည္။ ဤသုိ႔ ႏွင္ထုတ္ခံမည့္အေရး ရပ္ဆိုင္း 
ေစရန္အတြက္ ဆႏၵျပပြဲတခု စုရံုးစီစဥ္ၾကရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက 
သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို နားမေထာင္ၾကပါ။ 
၁။ ဤအေျခအေနကို အသံုးခ်၍ လူအမ်ားကို မည္သို႔ စည္းရံုးမည္နည္း။
၂။ လူမ်ားက သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွေန၍ သင္ခန္းစာ ထုတ္ယူၾကမည္ဟု သင္ထင္ 

ျမင္ယူဆပါသနည္း။ 
၃။ ဤအေတြ႔အၾကံဳအေပၚတြင္ လူအမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ၌ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ သင္က မည္သည့္ 

ေမးခြန္းမ်ား ေမးမည္နည္း။ စာရင္းျပဳစုေပးပါ။
၄။ လူမ်ား မည္သို႔ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု သင္ ထင္ျမင္ပါသနည္း။

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

"သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ" ဟူသည့္ စာတမ္းကိုဖတ္ပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။ 

လူထုစည္းရံုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္

အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ သူမ်ားကို စည္းရံုးရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံု အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အေျခအေနတိုင္းတြင္ 
အလုပ္ျဖစ္သည့္ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ နည္းတခုတည္း မဟုတ္ပါ။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္း တဦးသည္ 
သေဘာတရား သီအိုရီမ်ားကို ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာထုတ္ျခင္း၊ ပို၍ လက္ 
ေတြ႕က်ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ သေဘာတရား သီအိုရီအသစ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ထုတ္ျခင္း 
စသျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ျပဳမူ ႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း စည္းရံုးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေၾကာင္းသည္ မေျပာင္းလဲပါ။ အဖိႏွိပ္ခံလူထုမ်ားကို 
အင္အား ျဖည့္တင္းေပးရန္ ျဖစ္ၿပီး၊ မတရား မမွ်တသည့္ စနစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးတဦးသည္ စဥ္းစားၾကံဆရာတြင္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ျပဳရာတြင္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို အစဥ္သျဖင့္ ဦးတည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူထုကို စည္းရံုႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းတိုင္းသည္ ဤဦးတည္ခ်က္ကို အစဥ္ေခါင္းထဲထား၍ ဦးတည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္ သူ၏ ခ်ည္းကပ္ပံု၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းနာမ်ားကို 
အစဥ္မျပတ္ ေမးခြန္းထုတ္ေနျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ျပဳပါသည္။ ဤခ်ည္းကပ္ပံုျဖင့္ လူထု 
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ေလာ-မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖူးေလာဟု အစဥ္ေမးခြန္း ထုတ္ 
ေလ့ ရွိပါသည္။ ဤနည္းနာျဖင့္ ျပည္သူကို အင္အားျဖည့္ဆီးႏိုင္မည္ေလာ-မျဖစ္ေစႏိုင္ဖူး ေလာ။ 
ဤခ်ည္းကပ္ပံုနည္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ 
မည္ ေလာ-မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖူးေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။ 

အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားကို စည္းရံုးရန္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပထမဦးစြာ ေရွးယခင္ အမူ 
အက်င့္ ေဟာင္းမ်ားကို ရိုက္ခ်ဳိးႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ထားသင့္ပါသည္။ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ 
အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အေျခအေနအတိုင္း လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးေနသည့္အေပၚ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျချပရန္ ျပဳမူထားတတ္ပါသည္။ အက်င့္ 
အေလ့အထသဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားသည္ နားေထာင္ 
ရန္ႏွင့္ က်ဳိးႏြံနာခံရန္အတြက္ အာဏာရွိသူမ်ားက ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္ေနတတ္ ပါသည္။ 
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ သူတုိ႔ ဘာလိုခ်င္သည္ကို ေတြးေတာေဖာ္ျပရန္၊ သူတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ မ၀ံ့ရဲၾကပါ။ ဤသို႔ မိမိကိုယ္ကို ဖုံးကြယ္ေနထိုင္တတ္သည့္ အမူအက်င့္ကို "ဖိႏွိပ္ခံ 
ထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ" (Cultural of oppression) ဟု ေခၚပါသည္။ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဤယဥ္ေက်းမႈကို ခ်ဳိးဖ်က္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ လူမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚေစရန္ႏွင့္ လြတ္ 
လပ္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေစရပါမည္။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္ပါ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည့္ "ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ" (Culture of Oppression) ကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ 
၁။ "ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ" (Culture of Oppression) ကို သင္မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ 

မည္နည္း။
၂။ "ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ" (Culture of Oppression) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပမာမ်ား မ်ားႏိုင္ 

သမွ် မ်ားေအာင္ ေပးပါ။
၃။ ဤ "ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ" (Culture of Oppression) ကို ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 

မည္သည့္ နည္းလမ္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အသံုးျပဳမည္နည္း။ 
၄။ လူမ်ားတြင္ "ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ" (Culture of Oppression) မည္သို႔ ၀င္ေရာက္လာ 

သနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၅။ ဤသုိ႔ ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ အေလ့အထရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ လူမ်ားက မည္သည့္အတြက္ 

ေၾကာင့္ လက္ခံထားရသနည္း။
၆။ ဤ ယဥ္ေက်းမႈမွ ေန၍ မည္သူက အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိသနည္း။ 
၇။ ဤသုိ႔ "ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ" (Culture of Oppression) ကို ခ်ဳိးဖ်က္ရန္အတြက္ 

လူအမ်ားကို အင္အားျဖည့္ဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိသနည္း။ 

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ 

ဤေလ့က်င့္ခန္းသည္ လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူအမ်ားကို အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးေရး 
သည္  မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးပါရသည္ကို သင္တန္းသားမ်ားအဖို႔ တဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အရ ပို၍ သေဘာေပါက္လာေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အုပ္စုႀကီးပါက လူ 
၆-ဦးခန္႔ပါသည့္ အုပ္စုငယ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲထုတ္သင့္ပါသည္။ ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားမႈ ရွိပါက ဤေလ့က်င့္ 
ခန္းသည္ ပို၍ ထိေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းသားတိုင္းက ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အတိအက် 
လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အုပ္စုတိုင္းက လူတဦးကို သူတို႔၏ "ေခါင္းေဆာင္" အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ က်န္ေသာ အဖြဲ႔၀င္တိုင္းက 
မ်က္ေစ့ကို စည္းထားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ သင္တန္းသား 
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တိုင္းကို ေအာက္ပါ အတိုင္းညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးပါ။ 

၁။ ေလ့က်င့္ခန္း စတင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မည္သူမွ် ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 
သင္တန္းဆရာက စကားေျပာခိုင္းမွသာ သင္တန္းသားမ်ား စကားေျပာခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ တားျမစ္ထားခ်ိန္တြင္ စကားေျပာဆိုပါက၊ ေမးခြန္းထုတ္ပါက ၎သင္တန္းသားကို 
ေလ့က်င့္ခန္း အတြင္းမွ ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ အုပ္စုတိုင္းကုိ လုပ္ငန္းတခု ေဆာင္ရြက္ခိုင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက သူ၏အဖြဲ႕ 
၀င္တိုင္း ဤလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေစရန္အတြက္ ခိုင္းေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 
ပါက လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသည္ဟု ယူဆမည္ မဟုတ္ပါ။ 

အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည့္ သင္တန္းသားတိုင္းက ဤညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သေဘာေပါက္ၿပီ ဆိုပါက၊ 
၎အတိုင္း လိုက္နာမည္ဟု သေဘာတူပါက ေလ့က်င့္ခန္းကို စတင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈကို 
အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပထမအဆင့္ ။     ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမွ လြဲ၍ က်န္သူမ်ားအားလံုးကို မ်က္ေစ့စည္းခုိင္းပါ။ 
လူအားလံုး (ေခါင္းေဆာင္အပါအ၀င္) မည္သူမွ စကားမေျပာရဟု ညႊန္ၾကားပါ။ ေလ့က်င့္ခန္း 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လံုး၀ တိတ္ဆိတ္ေနေစရပါမည္။ လူအားလံုး တိတ္ဆိတ္၊ မ်က္ေစ့မ်ား 
ပိတ္ထားၿပီ ဆိုပါက ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ားကို သင့္ထံ ေခၚယူပါ။ သင္က ခပ္လြယ္လြယ္ ပံုတခု 
ဆြဲထားသည့္ စာရြက္တရြက္ကို ေပးပါ။ သူ၏အဖြဲ႔ကို အလားတူ ပံုတပံု စာရြက္ အလြတ္ေပၚတြင္ 
တမိနစ္အတြင္း ဆြဲေစရန္အတြက္ ခိုင္းေစပါ။ လူတိုင္းက လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အပါအ၀င္ 
မည္သူကမွ် စကားမေျပာရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားပါ။ 

ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက သူ၏အဖြဲ႔သားမ်ားကို မည္သို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျပဳလုပ္သည္ကို ေလ့ 
လာၾကည့္ရႈပါ။ လူတိုင္း စကားမေျပာေစရန္ႏွင့္ လူတိုင္းပါ၀င္ခြင့္ရေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ တမိနစ္ 
ၿပီးေနာက္ လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းကို ရပ္ခိုင္းပါ။ မူလပံုႏွင့္ သူတို႔ဆြဲထားသည့္ပံုကို ယွဥ္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ 
ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေစႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ မ်က္ေစ့ မျမင္ပါက၊ အသံမ်ား တိတ္ဆိတ္၊ မၾကားရပါက ဤေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ မည္သို႔ ခံစား 
ရပါသနည္း။ 

၂။ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ၾကမႈအတြက္ သင္ ေက်နပ္မႈ ရပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 
မရပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

၃။ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ မည္သို႔ ခံစားရသနည္း။
၄။ အဖြဲ႔၀င္တိုင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္းေကာင္း ရပါသလား။ ရပါက မည္သည့္ အတြက္ 

ေၾကာင့္နည္း။ မရပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

ဒုတိယအဆင့္။     ။ လူမ်ားကို မ်က္ေစ့ ျပန္စည္းခိုင္းၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူကုိ စကားေျပာခြင့္ ျပဳပါသည္။ 
က်န္သူမ်ားက စကားမေျပာဘဲ တိတ္တိတ္ေနရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္မူ လူအားလံုး ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူကို ပံုအသစ္ထပ္ေပးၿပီး ပံုတူ ဆြဲခိုင္းပါ။ ဤ 
ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္လည္း အခ်ိန္ တမိနစ္ပင္ ေပးပါသည္။ အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ သူတို႔ဆြဲထားသည့္ 
ပံုကို ျပန္၍ ယွဥ္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလားတူပင္ ျပန္ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 
ဤတႀကိမ္တြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားလည္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ယခုတႀကိမ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရ ပိုမိုလြယ္ကူပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 
မလြယ္ကူပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

၂။ ယခုတႀကိမ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရသည္ကို သင္ ပိုမို ေပ်ာ္ရႊင္ပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္နည္း။ မေပ်ာ္ရႊင္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 
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၃။ ယခုတခါ အသံျပဳႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ အေနျဖင့္၊ ေခါင္းေဆာင္ရသည္မွာ ပိုမို လြယ္ 
ကူပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ မလြယ္ကူပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

တတိယအဆင့္ ။     ။ ဤေလ့က်င့္ခန္းကိုပင္ တတိယအႀကိမ္ ထပ္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ 
တႀကိမ္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမွလြဲ၍ က်န္သူမ်ားကို မ်က္ေစ့စည္းထားေစရန္ ခိုင္းပါ။ ဤတႀကိမ္တြင္ 
လူတိုင္းကို စကားေျပာႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးထားပါ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ 
က်န္သူမ်ားကလည္း ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ပံုတခုကို ေပး၍ ပံုတူဆြဲခိုင္းပါ။ 
တမိနစ္ၿပီးေသာအခါ ျပန္ၾကည့္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

စတုတၳအဆင့္ ။     ။ ယခုတႀကိမ္တြင္ မည္သည့္ပံုဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္က သူတို႔ကုိ ေျပာ 
ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း၍ သူတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္ 
သက္ရာပံုကို ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္ တမိနစ္သာ ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ 
မ်က္ေစ့မ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားခိုင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ တစံုတေယာက္က ေမးျမန္းပါက ထိုသူကို 
ေလ့က်င့္ခန္းအတြင္းမွ အျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကစားပြဲ ပထမစည္းမ်ဥ္းကို 
ခ်ဳိးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္း 
မွာ ထိုသူမ်ားက သူတို႔၏ မ်က္ေစ့မ်ားကို သူတို႔ဘာသာပိတ္ၾကမည္ကို ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ (အေၾကာင္းမွာ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ ပိတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။) (ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ) ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ မ်က္ေစ့ပိတ္ မထားပါကလည္း မည္သို႔မွ မေျပာပါႏွင့္။ 

တမိနစ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ပံုကို ျပခိုင္းပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားအတိုင္း ေမး၍ ေဆြးေႏြးေစ 
ပါ။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ သူတို႔ မ်က္ေစ့စည္းပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မ်က္ေစ့ပိတ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။ မ်က္ေစ့ 
မစည္းပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မစည္းေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။

၂။ ဤေလ့က်င့္ခန္း အဆင့္ ၄-ဆင့္အနက္ မည္သည့္ အဆင့္က အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္သနည္း။ 
အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

၃။ ဤေလ့က်င့္ခန္းမွေန၍ သင္မည္သည့္ အခ်က္မ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသနည္း။ 
၄။ ဤေလ့က်င့္ခန္းကို လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္သနည္း။ 

နိဂံုး
ဤေလ့က်င့္ခန္းမွေန၍ အေရးႀကီးသည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္အခ်ဳိ႔ကို ထုတ္ႏႈတ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
၁။ ေလ့က်င့္ခန္း၏ ပထမအဆင့္၌ လူမ်ားတြင္ နားမရွိၾကပါ။ (သတင္းမ်ားကို လက္ခံရယူႏိုင္ျခင္း 

မရွိၾကပါ။) မ်က္လံုးလည္း မရွိၾကပါ။ (မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ျခင္းလည္း 
မရွိၾကပါ။) ပါးစပ္လည္း မရွိၾကပါ။ (ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖလွယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါ။) 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အေပၚတြင္သာ လံုးလံုး မွီခိုေနၾကရပါသည္။ 

၂။ စတုတၳအဆင့္တြင္ လူအခ်ဳိ႔က သူတို႔၏မ်က္ေစ့မ်ားကို သူတို႔ဘာသာ ဖံုးအုပ္ၾကပါသည္။ ဤ 
သည္မွာ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္၌ ေနၾကရသည့္ လူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture of Oppression) အတြက္ 
နမူနာေကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားက ဖိႏွိပ္ခံေနရသည္ကို အသားက်ေနသည့္နည္းတူ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မေပးဘဲထားသည္ကိုလည္း အသားက်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတိုင္း လက္ခံ၍ 
ေနၾကပါသည္။ ဤသို႔ေနျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ လြတ္ေျမာက္မႈကို မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ 

၃။ ဤေလ့က်င့္ခန္း အဆင့္တိုင္း၌ လူတိုင္းက အင္အားအာဏာ အနည္းငယ္စီ ရလာၾကပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း စတုတၳအဆင့္တြင္သာ လူမ်ားက သူတို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုပါက ပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္ခြင့္ အျပည့္ရလာၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စတုတၳအဆင့္တြင္ လႈပ္ရွားမႈ၏ရလဒ္မ်ားက 
အေကာင္းဖက္သေဘာ ပို၍ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 

၄။ ပထမ အဆင့္ ၃ ခုတြင္ တာ၀န္ရွိမႈအားလံုးသည္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ အေပၚတြင္သာ သက္သက္ 
က်ေရာက္ေနၿပီး၊ ရလဒ္မွာ မေကာင္းဘဲ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါက၊ ေခါင္းေဆာင္၏ အရည္အခ်င္း 
ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ 

?
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၅။ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာသူမ်ားကို သူတို႔ကို ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္တဦး မလိုအပ္ပါ။ 
သူတို႔အတြက္ တစံုတဦးက အက်ဳိးေဆာင္ေပးရန္လည္း မလိုအပ္ပါ။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားကို 
သူတို႔၏ နားမ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ (သူတို႔၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။) 
သူတို႔၏ မ်က္လုံးမ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (သူတို႔၏၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ 
အေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရန္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ ေရေသာက္ျမစ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိ 
ရန္ လိုအပ္ပါသည္။) သူတို႔၏ ပါးစပ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (သတၱိရွိလာေစရန္ႏွင့္ 
သူတို႔၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ထိေရာက္စြာတင္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။) 

၆။ စည္းရံုးေရးမွဴးတေယာက္၏ အထူးအေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းမွာ လူမ်ားကို သူတို႔၏ နားမ်ား၊ 
မ်က္ေစ့မ်ားႏွင့္ ပါးစပ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အေျခအေန 
အားလံုးတြင္ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ရွာၾကံေနရပါမည္။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ လူမ်ားကို သူတို႔၏ နားမ်ား၊ မ်က္ေစ့မ်ားႏွင့္ ပါးစပ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္မည္နည္း။

၂။ ဤအခ်က္သည္ မည္မွ် အေရးႀကီးသနည္း။
၃။ မိမိကိုယ္ကို အခ်ိန္တခုယူ ျပန္ေ၀ဖန္သံုးသပ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္ေရာ နားမ်ား၊ မ်က္ေစ့မ်ားႏွင့္ 

ပါးစပ္မ်ား မည္မွ်ပြင့္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ 

သင္တန္းတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ 

ေအာက္တြင္ အေျခအေန အခ်ဳိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းကို အသံုးခ်၍ လူမႈဖူလံုေရး လုပ္သားတဦး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္သားတဦး၊ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမား တဦး၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးႏွင့္ လူမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲလိုသူတဦးတို႔ 
အေျခအေနကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည့္ မတူကြဲျပားေသာ မဟာဗ်ဴ 
ဟာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 

၁။ ရြာမီးေလာင္ၿပီး လူမ်ားတြင္ အ၀တ္အထည္၊ အစားအေသာက္၊ ေနစရာ မက်န္ရွိဘဲ ျဖစ္ေန 
သည္။ 

၂။ ရြာရွိ လူအမ်ားအျပားသည္ စာမေရး၊ မဖတ္တတ္ၾကပါ။ စာတတ္သူမ်ားကိုယ္၌ေသာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာ မေနထိုင္ၾကရေသာေၾကာင့္ သူတို႔ စာတတ္ေျမာက္လို စိတ္လည္း မရွိၾကပါ။

၃။ ရြာငယ္ကေလးသည္ အလြန္ဆင္းရဲလွၿပီး၊ ရြာရွိလူမ်ားက သူတို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို 
တိုးတက္ခ်င္ေနၾကသည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းကေလးႏွင့္ ေဆးေပးခန္းကေလး တည္ေဆာက္ 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔က ေငြေခ်းလိုေနၿပီး ငွက္ေပ်ာစိုက္၍ ေရာင္းခ်ကာ ေငြရွာလိုေနၾက 
သည္။ 

၄။ ရြာရွိ ကေလးငယ္တဦးသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ အလြန္ဖ်ားေနၿပီး၊ ခ်က္ခ်င္း ေဆးရံုပို႔ရန္ လိုအပ္ 
ေနသည္။  

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမ်ားကုိ တဖန္ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဤအေျခအေန တခုခ်င္းကို အသံုးျပဳ၍ လူ 
မ်ားကို သူတို႔၏ နားမ်ား၊ မ်က္ေစ့မ်ား၊ ပါးစပ္မ်ား ဖြင့္ေပးမည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

@
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၂။ ေဖာ္ျပပါပံုကို ၾကည့္၍ ၎၏ အဓိပၸါယ္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ လူမ်ားတြင္ သူတို႔၌ နားမ်ား၊ မ်က္ေစ့ 
မ်ား၊ ပါးစပ္မ်ား ရွိလာသည့္အခါ ဂုဏ္သိကၡာရွိလာသည္ ဆိုသည္ကုိ သေဘာတူညီပါသလား။ 
မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ သေဘာမတူပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

"သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ" ဟူသည့္ စာတမ္းကိုဖတ္ပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။ 

နိဂံုး 
စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ 
ပါသည္။

၁။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္း တဦးသည္ လူခ်စ္ခင္ရန္အတြက္ အလုပ္မလုပ္ပါ။ လူအမ်ားက စည္းရံုး 
ေရးမွဴးအေပၚ ေဒါသထြက္ၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုေဒါသသည္ စနစ္ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ပါက ေကာင္းေသာေဒါသ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကို လူအမ်ား၏ အသိပညာ၊ ခံယူခ်က္ ျမႇင့္ 
တင္ေပးေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းဟု ယူဆပါသည္။ သူတုိ႔၏ မ်က္ေစ့၊ နားႏွင့္ ပါးစပ္ 
မ်ားကို ဖြင့္ေပးေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းဟု ယူဆပါသည္။ 

၃။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္ အေျခခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို သူတို႔ 
ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းရန္ အစဥ္သျဖင့္ တိုက္တြန္းစိန္ေခၚ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေန 
တတ္ပါသည္။ 

၄။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္ အနာဂတ္အတြက္ ရွင္းလင္းေနေသာေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္ ရွိပါသည္။ 
၅။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ မေကာင္းဆိုးရြားေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ 

ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ 
၆။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္ ရပ္ရြာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ကန္႔ 

သတ္ခ်က္ထား ရွိၿပီး၊ ၿပီးေနာက္ အျခားေဒသ အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုသို႔ ထပ္မံေရႊ႔ေျပာင္း၍ 
စည္းရံုးေရးအလုပ္ကို စတင္ျပန္သည္။ 

၇။ စည္းရံုးေရးမွဴးေကာင္းတဦးသည္ ျပႆနာမ်ား၊ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္  အစဥ္ဆက္သြယ္၍ 
သူတို႔၏ အလုပ္ကို တိုးခ်ဲ႕တတ္ပါသည္။ 

၁။ နားမ်ား
 သတင္းမ်ား ရရွိခြင့္
 မည္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပ်က္ေနေၾကာင္း၊
 မည္သည့္အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ေနေၾကာင္း
 သိရွိပိုင္ခြင့္

၂။ ပါးစပ္
 အိုင္ဒီယာမ်ား ဖလွယ္ခြင့္
 ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အခြင့္အေရး

၃။ မ်က္လံုးမ်ား
 အမွန္တရားကို သိရွိခြင့္
 လူတိုင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္
 လူတိုင္းျမင္သလို ရႈျမင္ပိုင္ခြင့္

မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ဂုဏ္သိကၡာကို ဖန္တီးေပးသနည္း

?

Q
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လူထုစည္းရံုးေရးသမားတဦး လုပ္ေဆာင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါကိစၥမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအတြက္ အေျခခံလူထုမ်ား၏ အင္အား အာဏာကို တိုးတက္လာေစရန္ ပံ့ပိုး 
ျဖည့္ဆီးေပးပါသည္။ 

• သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလိုသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္။
• ျပႆနာကို သူတို႔မည္သို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္ကို အစီအစဥ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေစရန္
• လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စနစ္တက်ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္
• လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရလာသည့္ရလဒ္ကို တာ၀န္ခံရန္။ 

၂။ အေျခခံလူထုမ်ားကို ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္စိန္ေခၚပါသည္။
• သူတို႔နားလည္ရမည့္ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ နားမ်ား 

ကို ဖြင့္ေပးရန္။
• သူတို႔၏ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔ပါးစပ္မ်ား 

ကို ဖြင့္ေစရန္။
• သူတို႔၏ ဆင္းရဲမႈအေပၚျဖစ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚႏွင့္ သူတို႔ကို ဖိႏွိပ္ေနျခင္း 

အေၾကာင္းတရားအမွန္ကို သိျမင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ သူတို႔၏ မ်က္ေစ့မ်ားကို ဖြင့္ေစ 
ရန္။

• ဖိႏွိပ္သူ၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္တခုမွာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား၏ မ်က္လံုး၊ နား၊ ပါးစပ္ 
မ်ားကို ပိတ္ထားေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိထားရန္ ျဖစ္သည္။ 

၃။ အေျခခံလူထုမ်ားကို ေအာက္ပါကိစၥမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ တိုက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္စိန္ေခၚရပါမည္။
• ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈ ရွိရွိ စဥ္းစားေစရန္။
• တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိ စဥ္းစားေစရန္။
• ထုတ္ယူဆင္ျခင္မႈ ရွိရွိ စဥ္းစားေစရန္။
• စနစ္တက် စဥ္းစားေစရန္။
• ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးအျဖစ္ စဥ္းစားေစရန္။
• စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ကို စဥ္းစားေစရန္။ 

၄။ အေျခခံလူထုမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ တန္ျပန္ အဖြဲ႔အစည္း/စနစ္မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေစေရး 
အတြက္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ေပးရန္။

၅။ လူထုမ်ားကို စုေပါင္း၍ တခုတည္းေသာ အင္အားအာဏာ ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္။
၆။ လူထုမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္။
၇။ လူထုမ်ားကို "ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ယဥ္ေက်းမႈ" ကို ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္ 

စိန္ေခၚရန္။
၈။ အေျခအေန ေပါင္းဆံုလာမႈကို သိရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ 

ဆင္ေပးရန္။
၉။ အေျခခံလူထုမ်ား၏ ခ်စ္ေမတၱာႏွင့္ ေထာက္ခံမႈအစား၊ သူတို႔ကုိ စည္းရံုးရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ 

ထားရန္။

လူထုစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္မ်ား

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ပံု နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ရွိပါသည္။ စည္း႐ံုးေရးသမားက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ၎လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
အင္အားအာဏာ ျဖည့္တင္းႏိုင္ေအာင္၊ စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
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အရည္အခ်င္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္ (၁၀) ဆင့္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးပါက လူထုစည္း႐ုံး 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသ 
အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ က်င့္သံုးရန္လည္း လိုအပ္ပါေသးသည္။ လူထုစည္း 
႐ုံးေရးလုပ္ငန္း၏ အဆင့္ (၁၀) ခုကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေလ့လာ၍ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စြဲမွတ္ထားရမည့္ အခ်က္မွာ သီအိုရီ 
သေဘာတရားမ်ားသည္ မိမိတို႔ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ ဥပေဒသမ်ား မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ ပိုမို 
ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ အလုပ္လမ္းညႊန္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၁) တသားတည္း ေပါင္းစည္းေစျခင္း (Integration) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

တသားတည္း ေပါင္းစည္းေစျခင္း (Integration) ဆိုသည္မွာ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
လူတန္းစားမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ၊ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႔၊ 
အစုအစည္းတခုအျဖစ္ အတူတကြပါ၀င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းဆို 
ရေသာ္၊ လူမ်ားကုိ သင္ႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အုပ္စုတခုအတြင္း လက္ခံလာေအာင္ လိုလိုလားလား 
လက္ခံ ႀကိဳဆိုသည့္ အဆင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေက်းရြာတိုင္းႏွင့္ လူအုပ္စုတိုင္းတြင္ မတူကြဲျပားမႈ ရွိပါသည္။ အလြယ္ဆံုးေျပာရလွ်င္ ဘာသာစကား 
တခုတည္း ေျပာသည္။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအတူတူ၊ လူမ်ဳိးအတူတူျဖစ္ေသာ္လည္း သင္စည္း႐ုံး 
ရမည့္ လူထုမ်ားကုိ နားလည္သည္ဟု ေျပာဆိုရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေက်းရြာတိုင္းႏွင့္ ေက်းရြာတြင္းရွိ 
မိသားစုတိုင္းတြင္ မတူကြဲျပားေသာ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဤအခ်က္က ဤ 
ေက်းရြာ၊ ဤမိသားစုအေနျဖင့္ မည္သို႔စဥ္းစားေတြးေခၚသည္ ဆိုသည့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါ 
သည္။ သူတို႔ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ ျပႆနာႏွင့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအေပၚ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ၾကသည္ဆို 
သည္မွာလည္း ဤအခ်က္မ်ားက လႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။ တသားတည္း ေပါင္းစည္းေစျခင္းျဖင့္ မိမိ 
တို႔က လူအမ်ားက သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ ရႈျမင္ၾကသည္၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ 
ထိတ္လန္႔မႈ ရွိေနသည္။ သူတို႔၏ အတိတ္ကာလ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက မည္သို႔ရွိသည္။ ဖိႏွိပ္ခံထား 
ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်ဳိးဖ်က္ရန္အတြက္ လူမ်ားကို စုစည္း႐ုံး၍ အတူတကြ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္မွာ မည္ 
သည့္ နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုးျဖစ္သည္ကို အတိအက်သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။  တသားတည္းေပါင္းစည္းျခင္းမွာ မည္မွ် အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသနည္း။
၂။ ေမးခြန္း # ၁ အေျဖအေပၚ ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးမည့္ နမူနာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ 
၃။ အကယ္၍ သင္သည္ ေက်းရြာရွိ လူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတခုတည္း၊ လူတန္းစား တခု 

တည္းျဖစ္ပါက သူတို႔ကိုစည္း႐ုံးရန္ သင္အခက္အခဲ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ မတူကြဲျပားခ်က္မ်ားက မည္ 
သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သနည္း။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တသားတည္း ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ျပည္သူ 
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မ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆရာအျဖစ္ ေရာက္လာေစမွသာ ထိေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ထိုရပ္ရြာ၊ လူမႈ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္း၌ ေနထိုင္သူ စည္း႐ုံးေရးမွဴး သည္ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထိုင္၍ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ သူမ်ဳိး ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ လူထုမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
ေပးေရးအတြက္ အလုပ္မျဖစ္လွပါ။ တသားတည္းေပါင္းစည္းေစျခင္းသည္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးကိုယ္ 
တိုင္၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္လိုၿပီး၊ ျပည္သူအမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေနသည့္ လက္ရွိ 
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အယူအဆေရးရာ တည္ေဆာက္ထားမႈ၊ ဖြဲ႔စည္းထားမႈမ်ားအေပၚ 
ေဒါမနႆျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေဒါသေၾကာင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးအဖို႔ စည္း႐ုံး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္စြဲျမဲေနေစၿပီး၊ ျဖစ္ေပၚလာသမွ်ေသာ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္ 
က်စရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးအေနျဖင့္ လူထုမ်ားကို 
အမွန္တကယ္ ခ်စ္ခင္ရန္၊ ေလးစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တသားတည္းေပါင္းစည္းမႈမွတဆင့္ 
စည္း႐ုံးေရးမွဴးတဦး အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ ထားသည္ကို စတင္ 
ေလ့လာႏိုင္ၿပီး၊ သူတို႔ မည္သည့္ျပႆနာမ်ားကို စတင္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္ကို သေဘာ 
ေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ရပ္ရြာတခု၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုက္အ၀န္း အသစ္တရပ္သို႔ မည္သို႔မည္ပံု အထိေရာက္ဆံုး 
တသားတည္း ေပါင္းစည္း ႏိုင္မည္ကို ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္၍ အျပင္းအထန္ ၾကံဆပါ။ 

နိဂံုး
တသားတည္း ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေရးပါသည့္ ပထမဦးဆံုး ေျခ 
လွမ္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ တသားတည္းေပါင္းစည္းျခင္းကို ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက 
ေနာက္ပိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေပ်ာ့ႏိုင္ၿပီး၊ မေအာင္ျမင္ပင္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တသားတည္းေပါင္းစည္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ရပ္ရြာအတြင္း၌ ေနထိုင္စရာအိမ္တလံုး၊ သို႔မဟုတ္ ေနစရာေနရာတခုကို ရွာေဖြပါ။ 
၂။ တလ၊ ႏွစ္လ စသျဖင့္ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္တခု ထားရွိ၍ (၎ရပ္ရြာ၏ 

လူဦးေရ အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ အခ်ိန္အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။) ထိုရပ္ရြာအတြင္းရွိ 
လူတိုင္း၏ အမည္ကို မွတ္မိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ 

၃။ ၎ရပ္ရြာ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေျမပံုဆြဲပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျမပံုတခုဆြဲၿပီး မည္သည့္အိမ္က 
မည္သည့္ေနရာမွာ ရွိသည္၊ လမ္း၊ ေခ်ာင္း စသျဖင့္ကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္မ်ားတြင္ 
ေနထိုင္သည့္ သူမ်ားကိုလည္း ေျမပံုတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လိုပါသည္။ 

၄။ လူထုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အတူလုပ္ကိုင္ရန္၊ နားေထာင္ရန္၊ ထိုသူမ်ား၏ အလာပသလာပ 
ေျပာဆိုေနသည္မ်ားကို နားေထာင္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။ ဤသို႔ အေထြေထြ ေျပာဆိုေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ 
ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ျပႆနာမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အရွိဆံုးျဖစ္သည္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ 
ႏိုင္ပါသည္။ အတူတကြ စားေသာက္ၾကစဥ္ အခ်ိန္၊ အတူတူထိုင္၍ ေျပာဆိုၾကစဥ္အခ်ိန္ စသည္ 
မ်ားကို အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎ရပ္ရြာလူမႈ အသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း ပို၍ ေပါင္းစည္း 
မိေစႏိုင္ပါသည္။ 

၅။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဘုန္းႀကီး၊ သင္းအုပ္ဆရာ စသျဖင့္)၊ ရပ္ရြာရွိ လူမႈေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ေနၾကသည့္ တရား၀င္မဟုတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ သြား 
ေရာက္လည္ပတ္၍ စကားမၿမီေျပာဆိုပါ။ ထိုသူမ်ားက ဤလူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာ ေပးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤရပ္ရြာ၏ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္း 
ႏွင့္ ယခင္က သူတို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအားျဖင့္၊ စည္း႐ုံးေရးမွဴးကို 
ထိုရပ္ရြာက ပို၍ လက္ခံလိုလားေစႏိုင္ပါသည္။ 
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၆။ တသားတည္းေပါင္းစည္းေစျခင္း အဆင့္တြင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးအေနျဖင့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား တိုက္ရုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဦးမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ပါ။ ထုိရပ္ရြာ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴးကို ရပ္ရြာလူထုက သိရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 
အခ်ိန္မွ်သာျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကို သူစိမ္းအျဖစ္၊ ျပင္ပမွလာသူအျဖစ္ မျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနရ 
သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၂) လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) ဆိုသည္မွာ ထိုရပ္ရြာ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အယူအဆေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို စနစ္တက် စစ္ေဆး 
ၾကည့္ရႈသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဖက္စံုေထာင့္စံုက သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) ႏွင့္ တသားတည္း ေပါင္းစည္းေစျခင္း လုပ္ငန္း 
စဥ္တို႔ ကြာျခားသည့္ အခ်က္မွာ ယခုလုပ္ငန္းက ပို၍ ဖက္စံု၊ ေထာင့္စံု ေလ့လာရန္ လိုအပ္ၿပီး ပို၍ 
စနစ္က်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တသားတည္း ေပါင္းစည္းေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးကို 
ထိုရပ္ရြာအတြင္းမွ လူတဦးအျဖစ္ လက္ခံလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရ ၿပီး၊ လူမ်ားကို သိကၽြမ္းလာေအာင္၊ 
သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို သိရွိလာေအာင္၊ ထိုသူတို႔၏ ေလာကအေပၚအျမင္ကို သိရွိ ႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ လူမႈေရးစစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ပို၍ စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈရွိရန္ လိုအပ္ ၿပီး၊ 
ပို၍ နက္ရိႈင္းစြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ေအာင္၊ လူအမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရပါသည္။ တခါတရံ လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား 
ျပဳစု၍ နည္းလမ္းတခု အျဖစ္ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေမးခြန္းလႊာ ျပဳစုေရးသားထားၿပီး လူအမ်ားကို ျဖန္႔ 
ေ၀ေျဖဆိုခိုင္းပါက လူအမ်ားက သူတို႔၏ ဘ၀အတြင္း ခ်င္းနင္းက်ဴးေက်ာ္သည္ဟု ထင္စရာရွိသ 
လို၊ ရႈပ္ေထြးေ၀၀ါးစရာ အေၾကာင္းလည္း ရွိေနပါသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက လူအမ်ားႏွင့္ သာမန္ 
စကားေျပာ ေမးျမန္း၍ ျပန္လာၿပီး ဤရပ္ရြာအတြင္း ေနထိုင္သူတဦးခ်င္းအတြက္ ပံုစံတြင္ ကိုယ့္ 
ဘာသာ ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) မွတဆင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ၎ရပ္ရြာအတြင္း 
ေနထိုင္သူတဦးခ်င္းအေၾကာင္း ပို၍ သိရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူတဦးခ်င္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ျပႆနာ 
မ်ားအေပၚ ထိုသူမ်ားက မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ၾက သည္၊ ထိုသူမ်ားကို မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး လႈံ႔ေဆာ္ 
စည္း႐ုံးႏိုင္မည္ကို သိရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) 
အားျဖင့္ မတူကြဲျပားသည့္သူမ်ားတြင္ ရွိေနၾကသည့္ မတူကြဲျပားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္း 
မ်ားကို သိရွိႏိုင္ၿပီး၊ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လူအမ်ားကို မည္သို႔ေသာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ထား 
သည့္ ယဥ္ေက်းမႈက လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) မွတဆင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားစြာကိုလည္း 
အက်ယ္အျပန္႔သိရွိ ႏိုင္ပါေသးသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဤလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို 
ခြဲျခမ္းစိစစ္ သံုးသပ္ရန္အတြက္ အေရး ႀကီးပါသည္။ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ နည္းနာမ်ား၊ လုပ္ငန္း အခ်ိန္ဇယား စသျဖင့္ ခ်မွတ္ရန္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးတဦးအတြက္ 
အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ 
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ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (Social Survey) မွတဆင့္ မည္သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူ စုေဆာင္းႏိုင္မည္ကို ၾကံဆ ေဆြးေႏြးပါ။

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

" ရပ္ရြာအတြင္း လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း" ကို ဖတ္၍ ေဆြးေႏြးပါ။ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ 
ရပ္ရြာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေစေအာင္ မည္သို႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုသည္။ ျဖည့္စြက္လိုသည္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 
ဤသို႔ လူမႈေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို အတိအက် ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကရသည့္ ရပ္ရြာ၊ ပတ္၀န္းက်င္တခုခ်င္း အတြက္ ပံုစံ နမူနာတခုကို ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ 

နိဂံုး
ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈေရး စစ္တမ္းတရပ္သည္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးတဦးအတြက္ အလြန္ အေရးပါသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ၂ ခုကို ေပးပါသည္။ 
၁။ လူအမ်ားရင္ဆုိင္ေနၾကရသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာစာရင္း (issue of the people-

-i of p) ကို ရေစႏိုင္ ပါသည္။ ဤျပႆနာမ်ားကို လူမ်ားက ေျပာဆိုေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျဖရွင္း 
လိုသည္ျဖစ္ေစ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ 

၂။ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ (culture of oppression-- c of o) တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ လူမ်ား၏ 
ခံယူေဖာ္ျပခ်က္ အျပည့္အစံု စာရင္း။ ဤခံယူခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စနစ္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ရန္ လူမ်ားကို ဟန္႔တားထားပါသည္။ 

၎တို႔ကို စာရြက္တခုတြင္ ေကာ္လံ ၂ ခုခြဲ၍ စာရင္းေရးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ေနာက္ ပိုင္း 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ပံုတြင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး 
တဦးအေနျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည့္ ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ နမူနာအခ်ဳိ႔ကို ေတြ႔ရွိရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ပို၍ တသားတည္းက်စြာ ထိုရပ္ရြာႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေလေလ၊ သူ၏ 
လူမႈေရးစစ္တမ္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပို၍ ျပည့္စံုေလေလပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းမ်ားတြင္ ပို၍ 
အေသးစိတ္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္လာပါက လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပို၍ စနစ္က် 
ထိေရာက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စည္း႐ုံးေရးမွဴးတဦးအေနျဖင့္ မွတ္မိထားရမည့္ အေရးပါသည့္အခ်က္မွာ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက 
လူထုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ ေျဖရွင္းရန္သည္ လူထုမ်ားက သူတို႔ 
ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴး၏ တာ၀န္မွာ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်ဳိးဖ်က္ေပးရန္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ဤသို႔အားျဖင့္ လူထုမ်ားက ခြန္အားစြမ္းအင္ ရရွိလာၾက 
မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ စနစ္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
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သင္တန္းအတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ 

စာရြက္တခုကို ေကာ္လံ ၂ 
ခု ခြဲပါ။ ဤေကာ္လံမ်ားကို 
လူထုမ်ား၏ ျပႆနာ 
မ်ား (I of P) ႏွင့္ 
ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ (C of O) ဟူ၍ 
ေခါင္းစီးတပ္ပါ။ သင္၏ 
ယခင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 
အေျခခံ၍ ဤေကာ္လံမ်ား 
တြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ခ်ေရးပါ။ 
သင္၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 
ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္းျဖင့္၊ 
ကိစၥ တခုအခ်င္းအေပၚ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပၚလာ 
ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ (၃) လ်ာထားေသာ အစီအစဥ္ (Tentative Plan) 

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

လ်ာထားေသာ အစီအစဥ္ (Tentative Plan) ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရေသး 
သည့္ ယာယီအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ မျပဳရေသးသည့္၊ လူအမ်ား သေဘာတူညီ 
မႈ မရွိေသးသည့္ အစီအစဥ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တသားတည္းေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးစစ္တမ္း ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားမွတဆင့္ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္ 
တခုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္အားျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ပို၍ စနစ္တက် မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး၊ မည္သို႔ လူထုစည္း႐ုံးေရး စတင္ရမည္ကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္လည္း ဤအစီအစဥ္သည္ လ်ာထားခ်က္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆံုးတြင္ 
လူထုမ်ားက မည္သည့္ျပႆနာကုိ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ကို သူတို႔ဘာသာ 
ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္သည္ လူထုမ်ားထက္၊ စည္း႐ုံး 
ေရးမွဴး အတြက္ကို ပို၍ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္တခုကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ ဤကိစၥသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

မထင္ပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္တခု၏ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္က မည္သည္နည္း။
၃။ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္တခုသည္ မည္သို႔ ျဖစ္သင့္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ 

လူထုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား

(I of P)

ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ

(C of O)

ေရမရွိ ေၾကာက္႐ံြေနျခင္း

အစားအေသာက္မရွိ ေခါင္းေဆာင္လိုအပ္ေနျခင္း

ေပၚတာဆဲြခံရျခင္း တံုဏွိဘာေ၀ေနျခင္း

ေဆးခန္းမရွိ ကံၾကမၼာအေပၚယံုၾကည္ေနျခင္း

ေက်ာင္းမရွိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနျခင္း

ကေလးမ်ား ဖ်ားနာေနျခင္း မညီညြတ္ျခငး္
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အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လ်ာထားေသာ အစီအစဥ္တခုတြင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက လူထုအဖြဲ႔အစည္းတခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ရရွိႏိုင္သမွ်ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အသိပညာမ်ား၊ လူအမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို 
စုေဆာင္းခ်ေရးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက လူထုမ်ားအတြင္း ရွိေနသည္။ မည္ 
သည့္အခ်က္မ်ားကို ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးေစရမည္ကိုလည္း သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာရင္းေၾကာင့္ 
စည္း႐ုံးေရးမွဴးအေနျဖင့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရပ္ရြာတြင္းရွိ မတူကြဲျပားေသာ ကၽြမ္း 
က်င္မႈမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္သူမ်ားကို တိက်ေသာတာ၀န္၊ အခန္းက႑မ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ႏိုင္ 
ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္- ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္ 
ေပးေရးအတြက္ အလြန္စိတ္အားထက္သန္မႈရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦးကို ၎ျပႆနာကို ေဆြးေႏြး 
အေျဖရွာရန္အတြက္ က်န္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးလာေစ ႏိုင္ပါသည္။ ဤရပ္ရြာျပင္ပသို႔ 
ခရီးသြားလာဖူးသူ ေယာက္်ားတဦးကို ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရပ္ရြာလူထုသို႔ ရွင္းျပ 
ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

လူထုသို႔ တသားတည္း သူ၏ေပါင္းစပ္ၿပီးေနာက္၊ လူမႈေရး စစ္တမ္းထုတ္ၿပီးေနာက္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက 
ဆြဲထားေသာ ေဖာ္ျပပါ ဇယားမ်ဳိးျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ 
ပါသည္။     
   
လူထုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား
(I of P) ကို အေရးေပး 
ရမည့္ အစီအစဥ္အလိုက္ 
စုစည္းထားႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္- လူအမ်ားက 
အေျပာမ်ားေနသည့္ကိစၥ၊ 
ျပႆနာကို အေပၚတြင္ 
တင္ရပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၎ရပ္ရြာက ပို၍ 
အေလးထားသည့္ 
ျပႆနာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
အေရးေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ျပႆနာသည္ ေျဖရွင္းရန္ 
လြယ္ကူသည့္ ျပႆနာ 
ျဖစ္ရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ရ 
ပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ 
စည္း႐ုံးေရးမွဴးတဦးက ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းရန္ စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္သည့္ ပထမဦးဆံုးျပႆနာသည္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ရပါမည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူမ်ား မိမိဘာသာ 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ ယဥ္ေက်းမႈ (C of O) ကိုလည္း အေရးပါမႈအလိုက္ စုစည္းရပါလိမ့္မည္။ 
မည္သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ ယဥ္ေက်းမႈ (C of O) ကို ပထမဦးဆုံး ေျဖရွင္းရပါမည္နည္း။ စဥ္းစား 
ရန္လိုပါသည္။ အေရးႀကီးမႈ အစီအစဥ္အလိုက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီး 
ပါသည္။ အလြန္ရႈပ္ေထြးခက္ခဲသည့္ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးကို ဦးဆံုးစတင္ ခ်ဳိးဖ်က္ 
ေျဖရွင္းရန္ဆိုသည္မွာ မေကာင္းလွပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- လူထုမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေန သည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ဖယ္ရွားေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ဆိုသည္မွာ၊ ဖိႏွိပ္ထားသည့္စနစ္၊ ဖိႏွိပ္သူလူတန္း 
စားမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေနသည့္ အေၾကာက္တရားကို ေျဖရွင္းရန္ထက္ ပို၍ လြယ္ကူပါသည္။ 

လူထုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား

(I of P)

ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ

(C of O)

ေရမရွိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနျခင္း

အစားအေသာက္မရွိ တံုဏွိဘာေ၀ေနျခင္း

ကေလးမ်ား ဖ်ားနာေနျခင္း ေခါင္းေဆာင္တဦး လိုအပ္ေနျခင္း

ေဆးခန္းမရွိ ကံၾကမၼာအေပၚယံုၾကည္ေနျခင္း

ေက်ာင္းမရွိ ေၾကာက္ရြံေနျခင္း

ေပၚတာဆဲြခံရျခင္း မညီညြတ္ျခငး္

O
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လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အိမ္တလံုးတည္ေဆာက္သည္ႏွင့္ တူပါသည္။ အခက္ခဲဆံုး 
ေသာ၊ အႀကီးမားဆံုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စတင္ေလ့ မရွိပါ။ ပထမဦးစြာ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ကို အရင္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သို႔မွသာ အိမ္ကို ေရရွည္ခံေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ လူမ်ားကို သူတို႔၏ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို စနစ္တက် ခ်ဳိးဖ်က္ေစျခင္း၊ တခ်ိန္တည္း 
မွာပင္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရရွိလာ 
ေစျခင္းျဖင့္ အားကိုးႏိုင္သည့္ ခိုင္မာသည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းတခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

သင္တန္းအတြင္း ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္၊ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ဇယားတခု ျပဳစုရရွိခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဇယားတြင္ လူထုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား (I of P) ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ (C 
of O) တို႔ကို စာရင္းတင္ ထားခဲ့ပါသည္။ ဤစာရင္းမ်ားကို ျပန္ၾကည့္၍ ဤေကာ္လံမ်ားကို အေရးပါမႈ 
အလိုက္၊ အထက္-ေအာက္ ျပန္စီစဥ္ပါ။ မည္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ထိပ္တြင္တင္၍၊ ဦးစားေပး၍ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သင့္အျမင္ကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးပါ။ 

သင္က ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါ၊ ျပည္သူမ်ား၏ ျပႆနာကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ 
အသံုးခ်၍ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို မည္သို႔ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္မည္ကို ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္၍ 
အျပင္းအထန္ ၾကံဆေဆြးေႏြးပါ။ အမွတ္ရရန္ အခ်က္မွာ လူထုမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူထုမ်ားက 
သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး၊ စည္း႐ုံးေရးမွဴး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖိႏွိပ္ခံ 
ထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်ဳိးဖ်က္ေစျခင္းျဖင့္၊ လူထုမ်ားကို သူတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္၊ သူတို႔၏ လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ ဘ၀မ်ားကို 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေစမည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ (Time Line)- ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး 
တဦးအေနႏွင့္ သူ၏လုပ္ငန္းတြင္ စည္းကမ္းစနစ္က်လာေစၿပီး၊ ပို၍လွ်င္ျမန္စြာ၊ ေခ်ာေမြ႔စြာ 
ခရီးဆက္ႏိုင္ေစပါသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးေကာင္းတဦး ဆိုသည္မွာ သူ၏ အလုပ္ အရည္အေသြး 
ႏွင့္ အလွ်င္ကို အျမဲတေစ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ေနတတ္ျခင္း မရွိပါ။ အားမလို အားမရ ျဖစ္ေနတတ္ 
ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားထားျခင္း အားျဖင့္ အလုပ္ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲရန္ တနည္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ထားရွိျခင္း 
အားျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးကို အလုပ္ပိုမို ၿပီးေျမာက္ေစရန္ တြန္းေဆာ္ ေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- 
စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ရပ္ရြာမွ လူအုပ္စုငယ္တခုကို ၂-ပတ္အခ်ိန္အတြင္း စည္း႐ုံး၍ လႈပ္ရွားလာေစရန္ 
အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည္ ဆိုပါစို႔။ အကယ္၍ ဤရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္ပါက၊ သူက ဤ 
ေဒသကို ခြါ၍ အျခားေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ တက္ႂကြလႈပ္ 
ရွားသည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း တရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး၏ လ်ာထားသည့္ 
အစီအစဥ္သည္ ၂-ႏွစ္ကာလထက္ ပို၍ မေက်ာ္လြန္ ေစသင့္ေပ။  

၂။ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္တြင္ မတူကြဲျပားသည့္ ရပ္ရြာတြင္းရွိ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဦးတည္ 
အေလးထား ေရးဆြဲထားသင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူအားလံုးကုိ သူတို႔အားလံုး ၾကံဳေတြ႔ေနရ 
သည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းထ၍ လႈပ္ရွားလာၾကရန္ ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ 
ႏိုင္ပါ။ လူမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားသည့္ စိတ္၀င္စားမႈ၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႔ တြင္ 
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မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မရွိဘဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႔က လူအမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည္ကို အဆင္မေျပဘဲ ရွိေနတတ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပထမတြင္ 
လူနည္းစုတစုကိုသာ ေသးငယ္သည့္ ျပႆနာအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားေစရန္ စည္း႐ုံးရပါမည္။ 
သို႔မွသာ စည္း႐ုံးေရးမွဴးအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကို လြယ္ကူစြာ ျမႇင့္ တင္ေပးႏိုင္ၿပီး 
လူမ်ား၏ ဖိႏွပ္ခံထားရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္း႐ုံး 
ေရးမွဴး အေနျဖင့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အုပ္စု ၄-၅ ခုႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေရးအတြက္ 
အခက္အခဲ မရွိလွပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမ်ားက ပို၍ ယံုၾကည္မႈရွိလာၾကၿပီး၊ သူတို႔အေပၚ 
ဖိႏွိပ္ေနမႈ အေျခခံေရေသာက္ျမစ္ အေၾကာင္းမ်ားကို ပို၍ အခ်င္းခ်င္း ေလးေလးနက္နက္ 
နားလည္လာသည့္အခါ အုပ္စုငယ္မ်ားကို စုေပါင္း၍ အဓိကက်သည့္ လူထုျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာတခုတြင္ လူ ၆၀ ခန္႔ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ေက်းရြာမွာ ဆင္းရဲလွၿပီး၊ လူငယ္ 
အမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႔တက္၍ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနၾကရပါသည္။ လူအမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္သာ အသက္ေမြးေနၾကရေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ေစ်းကြက္ကို 
မွီခို၍ ေရာင္းခ်ေနၾကရပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္သည္က လွည့္ဖ်ားခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။ 
သူက ေငြေခ်းထားၿပီး သူ႔ကို မွီခိုေနေစပါသည္။ သူက ေစ်းကြက္ကုိ လံုး၀ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး၊ လယ္ 
သမားအမ်ားစုမွာ ေႂကြးတင္ေနၾကရပါသည္။ အေျခအေနက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့စရာ အေျခအေန 
ျဖစ္ပါသည္။ 

စည္း႐ုံးေရးမွဴးက တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ေနထိုင္ၿပီး၊ လူမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာ 
ၿပီးေနာက္ ေက်းရြာရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကေလးမ်ား က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႔ယြင္းက်ဆင္း 
လာေနသည့္ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ မိသားစု ေန႔စဥ္စားေသာက္ရန္ အတြက္ပင္ ခက္ခဲ 
ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ေယာက္်ားမ်ားက ဤကုန္သည္ထံ သူတို႔ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပူပန္ေနၾကပါသည္။ ကေလးရွိသူ မိသားစုမ်ားက ကေလးမ်ားအတြက္ စာသင္ရန္ 
ေက်ာင္းမရွိေၾကာင္း၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကလည္း ရြာကိုစြန္႔၍ ထြက္ခြါသြားၾကေသာေၾကာင့္ 
လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူပင္ နည္းလာေၾကာင္း စိုးရိမ္၍ ေဖာ္ျပေျပာဆိုၾကပါသည္။ 

အစီအစဥ္တခု လ်ာထားျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက မတူကြဲျပားသည့္ အုပ္စု 
မ်ားကို စတင္စည္း႐ုံးပါသည္။ သူက အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုတခုကို စည္း႐ုံး၍ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံု ေစရန္ 
မီးဖိုေခ်ာင္စိုက္ခင္းတခု ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ အျခားမိသားစုမ်ားကိုလည္း စည္း႐ုံး၍ ရြာတြင္ 
ေက်ာင္းတေက်ာင္း ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ ဆရာတေယာက္ ရရွိေစေရးအတြက္ စည္း႐ုံးနည္းလမ္းရွာ 
ပါသည္။ အျခား အမ်ဳိးသမီးတစုကလည္း စုဆံု၍ သူတို႔ကေလးမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မၾကာ 
ခဏ ဖ်ားနာရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ စတုတၳလူႀကီးအစုက စုဆံုၾကၿပီး သူတို႔၏ အေႂကြးမ်ား 
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကပါသည္။ သူတို႔ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ျဖစ္ေနရသည့္ စနစ္အေၾကာင္းကို 
ပိုမိုနားလည္သိရွိႏိုင္ ရန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

လူအုပ္စု ၄- ခု သည္ လအတန္ၾကာမွ် ခြဲ၍ အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုပ္စုႀကီးတခု 
အျဖစ္ ေပါင္းစည္း၍ ေႂကြးၿမီျပႆနာႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်းရြာတြင္း အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီး 
ေပးေရး ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဤလူငယ္မ်ား ရြာမွ ထြက္ခြါ သြားရန္ 
မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ 

ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုးမွတဆင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ဖိႏွိပ္ခံထားရသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့ 
အထကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေတြ႔ရသလို၊ မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အနာ 
ဂတ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေက်းရြာမ်ဳိး သူတို႔ ျမင္လို၊ တည္ေဆာက္လိုၾကသည္ကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္း 
စိတ္ကူးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ သူတို႔၏ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။ 

?



154

သင္တန္းအတြင္း ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈ 

လြန္ခဲ့သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြင္း သင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ ကိစၥမ်ားကို ျပန္ 
ယူပါ။ တကယ္မရွိသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ရပ္ရြာတခုအတြက္၊ အစီအစဥ္တခု လ်ာထားေရးဆြဲပါ။ 
သင္၏ စိတ္ကူးၾကံဆမႈကို သံုးပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် အေသးစိတ္ ေရးဆြဲပါ။ ေလ့က်င့္ခန္း အစိတ္အပိုင္း 
တခုခ်င္းကို အေသးစိတ္ က်က်နန ေဆြးေႏြးပါ။ 

အဆင့္ (၄) အေျခခံ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား။ ေျမကို ျပင္ဆင္ျခင္း။ 
(Ground Work) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အေျခခံ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Ground Work) ဆိုသည္မွာ သူတို႔ လက္ငင္းၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းလာေစေရးအတြက္ အိမ္တလံုးမွ တလံုး၊ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း 
သြားေရာက္ေတြ႔ဆံ၍ု တိကုတ္ြန္းေျပာဆိရုသည္ ့လပုင္န္းစဥ ္ျဖစပ္ါသည။္ အပငမ္်ားစိကုပ္်ဳိးရနအ္တြက ္
ေျမႀကီးကို ျပဳျပင္ရသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ တူပါသည္။ သို႔မွသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လူတဦးခ်င္း 
သည္ သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစားျခင္း၊ ၀ိုင္း၀န္းၾကံဆျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္၍ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ သတၱိရွိလာျခင္းတို႔ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စည္း႐ုံးေရးမွဴးက တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ေနထိုင္ၿပီး၊ လူမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာ 
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္မွသာ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား (ေျမျပင္ 
သည့္သဖြယ္ လုပ္ငန္းမ်ား) က ေအာင္ျမင္ ထိေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တသားတည္း ပူးေပါင္းႏိုင္မႈ 
အားနည္းျခင္း၊ လူမႈစစ္တမ္း မျပည့္မစံု ေကာက္ယူစုေဆာင္း ထားျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး 
အေနျဖင့္ မည္သူႏွင့္ စကားေျပာဆိုရမည္ကို မသိရွိ၊ ခက္ခဲေနေစႏိုင္ၿပီး၊ ထိုသူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥ ေျပာဆိုရမည္ကိုလည္း မသိရွိဘဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ 

အေျခခံ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္သည့္ 
အရည္အခ်င္းသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသို႔ ထိေရာက္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ တိုက္တြန္း 
ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ားကို သူတို႔၏ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထ၊ အတားအဆီးမ်ားကို 
ေက်ာ္ျဖတ္ရဲေစႏိုင္ၿပီး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ အေျခခံ ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လူအားလံုးႏွင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း ပါ၀င္ၿပီး၊ လူမ်ားကိုလည္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ျပႆနာ 
မ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြယ္နည္းဟူ၍ မရွိပါ။ အေသးစိတ္က်က် ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေန႔စဥ္ 
အားထုတ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူထုမ်ားက လႈပ္ရွားရင္ဆိုင္လာရန္ အသင့္ 
ျဖစ္လာသည့္ ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ စကားေျပာဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေျခခံဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးသည္ လူထုမ်ား ရွိသည့္ေနရာတြင္ သြား 
ေရာက္ေတြ႔ဆံုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- အကယ္၍ ရြာသားမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား 
ျဖစ္ပါက စည္း႐ုံးေရးမွဴးသည္ သူတုိ႔ စပါးစိုက္သည့္ေနရာ၊ ရိတ္သိမ္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ 
ကူညီရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ေဆြးေႏြးစကားေျပာႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္ 
ေျပာင္ႏိုင္သလို၊ တိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ နားရန္အတြက္ အခ်ိန္ မရွိပါ။ အကယ္၍ 
ရြာသားမ်ားက အစားအေသာက္စားရန္ နားေနသည့္အခ်ိန္၌ပင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ထိုသူမ်ားႏွင့္ 
စကားစၿမီ ေျပာဆို၍ ထိုသူမ်ား လႈပ္ရွားလာေစရန္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အကယ္၍ အေျခခံဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးေကြးေနပါက၊ သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ မေဆာင္ရြက္ 
ပါက ျပည္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလည္း ေႏွးေကြးေနမည္ ျဖစ္သည္။ အရႈံးလည္း ေတြ႔ႏိုင္ 
ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက အေျခခံ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို "ေျခေထာက္ႏွင့္ ပါးစပ္ျဖင့္ 
လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္း" ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္ လမ္းေလွ်ာက္ရျခင္းႏွင့္ အလြန္ 
စကားေျပာရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပမာ
ဘန္ေကာက္ရွိ ပ်ံက်ရပ္ကြက္တခုတြင္ သူတို႔ကေလးမ်ားအတြက္ အနီးအနားတြင္ ေက်ာင္းမရွိ 
ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ေျပာ ဆိုေနၾကပါသည္။ အနီးတြင္ ရွိေနေသာေက်ာင္းမွာ သူတို႔အတြက္ 
အလြန္ေစ်းႀကီး၍ မတတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရၿပီး၊ အျခားေက်ာင္းမ်ားသို႔  ပို႔ရန္လည္း ကားမ်ားရႈပ္ေထြးေန 
သည့္ လမ္းမ်ားကုိ ျဖတ္၍ ကေလးငယ္မ်ား ေ၀းလံစြာ ေလွ်ာက္သြားၾကရမည္ကို စိတ္မခ်ႏိုင္ 
ျဖစ္ေနရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သူတို႔မည္သို႔မွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မရွိၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔က ဆင္းရဲသားမ်ားဟု ခံစားေနၾကရၿပီး၊ သူတို႔တြင္ အရည္အခ်င္းမရွိ၊ 
ေက်ာင္းေတာင္းဆိုရန္ အတြက္ အခြင့္မရွိဟု ထင္ျမင္ေနၾကပါသည္။ 

စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ပထမပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိခင္မ်ားႏွင့္ စကားစေျပာပါသည္။ ထိုမိခင္ 
မ်ားက ဤပ်ံက်ရပ္ကြက္ အတြင္း၌ပင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူမက တအိမ္တက္ဆင္း 
သြား၍ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ မည္သုိ႔ခံစားေနရပံုကို သိရွိရန္ ႀကိဳး 
စားပါသည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးပမ္းၾကေၾကာင္း 
လည္း သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ သူမ နားေထာင္ေနစဥ္၌လည္း ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးပါသည္။ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ေက်ာင္းမရွိရေၾကာင္း ေမးပါသည္။ သူတို႔ကေလးမ်ား 
စာမတတ္ပါက အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ျဖစ္ၾကမည္ကို ေမးပါသည္။ ဤကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားရ 
ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ မည္သူတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။ ထိုသူမ်ားက 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မကူညီၾကေၾကာင္းလည္း စသျဖင့္... ေမးျမန္းပါသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဤေမးခြန္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္လာၿပီး၊ ဆက္၍ စကား မေျပာလိုၾက 
ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာမိခင္မ်ားက ပို၍ ပို၍ စိတ္၀င္စားမႈ ျပလာၾက ပါသည္။ ထိုအခါ 
စည္း႐ုံးေရးမွဴးက စိတ္၀င္စားမႈရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆုံ၍ အျမင္ဖလွယ္ၾကရန္ အၾကံ 
ေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူမက အၾကံေပးသည္မွာ အစည္းအေ၀း မစခင္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို 
လာတက္ေရာက္ရန္ စည္း႐ုံးပါရန္လည္း ေျပာပါသည္။ ဤသို႔ အေျခခံဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ၿပီးေသာအခါ သူတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ အေမမ်ားက ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ အစည္းအေ၀း 
ေခၚဆိုႏိုင္ပါေတာ့သည္။

သင္တန္းအတြင္း ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္မႈ

သင္တန္းသားမ်ားကို အုပ္စု ၂ ခုခြဲပါ။ လူ၂-၃ဦး ပါသည့္ အုပ္စုငယ္က စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ 
တာ၀န္ယူပါလိမ့္မည္။ က်န္သူမ်ားက ရပ္ရြာေနလူထုမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

၁။ ပထမ အားလုံးစုဆံု၍ အျပင္းအထန္ အၾကံထုတ္ေဆြးေႏြးပါ။ (သင္တန္းသားအားလံုး) မည္သို႔ 
ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ရပ္ကြက္မ်ဳိးျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ျပႆနာ ၾကံဳေနရသည္ကို ၀ိုင္း၀န္း 
စဥ္းစားပါ။ ထို႔အျပင္ ရွိေနသည့္ ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဤယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ လူ 
အမ်ားကို ေနာက္သို႔ တုံ႔ဆြဲထားသည့္ အေျခအေနကိုလည္း စဥ္းစားပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အေစာ 
ပိုင္းက ဆြဲထားသည့္ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္ (Tentative plan) ႏွင့္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း 
လိုအပ္လွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

၂။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားသည္ ယခုအခါ အေျခခံဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းကို စသင့္ပါၿပီ။ သူတို႔က ရြာ 
သားတဦးခ်င္းဆီကို သြား၍ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပါ။ ရြာသားမ်ားေျပာသည့္ 
အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္ပါ။ ရြာသားမ်ား ပို၍ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားလာ 
ေစရန္ အေရးႀကီးသည့္၊ သူတို႔စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ သူတို႔ 
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အေနျဖင့္ ပို၍ေလ့လာသင့္သည္ဟု ခံစားမႈျဖစ္လာေအာင္ ေမးျမန္းပါ။ သင္တန္းသားမ်ားက 
အေျခခံဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ 
လာသည္အထိ လိုအပ္သလို အခ်ိန္ယူ ေလ့က်င့္ခိုင္း ႏိုင္ပါသည္။ 

၃။ အုပ္စုႀကီးအေနျဖင့္ ျပန္ဆံုေစ၍ ေဆြးေႏြးပါ။ 
(က) ရြာသားအေနျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း စည္း႐ုံးေရးမွဴး၏ လုပ္ငန္းအေပၚ မည္သို႔ ခံစားရ 

ပါသနည္း။ မည္သို႔ အားေကာင္း ခ်က္ရွိသနည္း။ မည္သို႔ အားနည္းခ်က္ ရွိသနည္း။
(ခ) ေမးခြန္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားက အေကာင္းဆံုးနည္း။ မည္သည့္အတြက္ 

ေၾကာင့္နည္း။ ေမးခြန္းမ်ား မေကာင္းပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 
(ဂ) အေျခခံဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေမးျမန္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုေပါင္းၾကံဆပါ။ ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္၍ အျပင္း 
အထန္ ေဆြးေႏြးပါ။ 

(ဃ) စည္း႐ုံးေရးမွဴတဦးအေနျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း အေျခခံဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ မည္သို႔ ေလ့လာသင္ခန္းစာရသနည္း။ 

(င) စည္း႐ုံးေရးမွဴတဦးအေနျဖင့္ သင္၏ အေျခခံဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း နည္းနာအေပၚ 
မည္သို႔ ထင္ျမင္ယူဆသနည္း။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက အားေကာင္းခ်က္နည္း။ 
မည္သည့္အခ်က္မ်ားက အားနည္းခ်က္နည္း။ 

အဆင့္ (၅) အစည္းအေ၀းမ်ား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အစည္းအေ၀း တခုဆိုသည္မွာ လူတဦးထက္ပို၍ တိက်သည့္ ျပႆနာတရပ္၊ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈ 
တခုအတြက္ အစီအစဥ္ တခု အတိအက်ဆြဲရန္ ၀ိုင္း၀န္းတိုင္ပင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

အေျခခံ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ အျခားလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းမွာ လူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေစ၍ သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ 
ေ၀ငွေစရန္၊ ဤျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္လိုသည္ကို ဦးေဏွာက္ 
မုန္တိုင္းဆင္ ၾကံဆၾကေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအအေ၀းဆိုသည္မွာ လူအမ်ား သူတို႔ကိုယ္ 
တိုင္ ဒီမိုကေရစီကုိ စတင္က်င့္သုံးသည့္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ လူတုိင္းသည္ သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ေျပာဆိုခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္တကယ္တုိင္ လူတိုင္းကို စကားေျပာဆို 
လာေစရန္လည္း တိုက္တြန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေျပာဆိုရဲလာေစရန္ စည္း႐ုံးေရးမွဴး က 
တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဖလွယ္ေ၀ငွသည့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတိုင္းက သေဘာတူ 
ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အမ်ားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အိုင္ဒီယာမ်ားကို 
နားေထာင္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ မည္သည့္ အိုင္ဒီယာက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သနည္း ဆို 
သည္ကို  ရွာေဖြျခင္း၊ လူအမ်ားက အတူတူ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ သေဘာတူျခင္းတို႔လည္း 
အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ လူတိုင္းအတြက္ သူတို႔လိုအပ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကို 
ေလ့က်င့္ရန္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အသိ ဗဟုသုတမ်ားရလာေစၿပီး၊ သူတို႔၏ စိတ္အားထက္သန္ 
မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ဤအစည္းအေ၀းမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရန္သာမက၊ လူတိုင္းကို သူတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာ 
ေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ လူမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းႏွင့္ 
သူတို႔၏ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္အေျခအေနကို ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ေစရန္လည္း 
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ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားကို သူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ဖြဲ႔စည္းထားပံုမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔ 
ဖိႏွိပ္ခံေနၾကရပံုကုိ ျမင္ေအာင္ ျပရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊ ပိုမိုသစ္လြင္ေသာ၊ ပိုမိုတရားမွ်တမႈရွိေသာ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး စတင္ 
ေတြးေတာလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ရပ္ရြာ အစည္းအေ၀းတခုတြင္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက မည္သို႔ေသာ အခန္းက႑မ်ဳိး ယူသင့္သည္ 
ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။ သူ/သူမက ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ ယူသင့္ပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္နည္း။ အလားတူ မယူဆပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

၂။ လူအမ်ားက စု႐ုံး၍ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္သည့္အခါ လူတိုင္း စကားေျပာဆို 
ၾကမည္၊ သူတို႔အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလာၾကေစရန္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ 
သနည္း။ 

၃။ ဤအစည္းအေ၀း၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္က မည္သို႔ ျဖစ္သင့္သနည္း။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား       

အကယ္၍ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက အေျခခံဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္က်နစြာ ေဆာင္ရြက္ထား 
လွ်င္၊ အစည္း အေ၀းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ၀င္ယူရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ 
လူမ်ားက ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားမႈ ရွိပါက သူတို႔က ေျပာဆိုရန္အတြက္ အသင့္ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ 
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ စည္း႐ုံးေရးမွဴးလုပ္သူက လူမ်ားကို စကားေျပာဆိုလာေစရန္ အတြက္ 
တိုက္တြန္းရ သည္လည္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ လူတဦးခ်င္းကို ေမးခြန္းမ်ားေမး ေပးျခင္း ျဖင့္ 
သူတို႔၏ အျမင္မ်ား ဖလွယ္ဖြင့္ဟလာေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံဆက္ဆံေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကတည္းကပင္ မည္သူက ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေရြးခ်ယ္၍ စည္း႐ုံးေရး 
မွဴးက ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခုိင္းလွ်င္လည္း ရပါသည္။ မည္သူက ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားလွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။ တခါတရံ အစည္းအေ၀းတိုင္း တြင္ 
မတူေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား ထားရွိျခင္းသည္လည္း ေကာင္းပါသည္။ ထိုအခါ လူတိုင္းက ဤ အေတြ႔ 
အၾကံဳကို ရေစၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေရွ႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတိုးတက္ 
လာေစႏိုင္ပါ သည္။ 

အစည္းအေ၀းတြင္ လူအခ်ဳိ႔ကို သူတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ေျပာဆိုလာေစရန္ အေကာင္းဆံုး 
နည္းမွာ အေျခခံဆက္ဆံေရး ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလက သူ႔ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံ 
ဆက္ဆံေရး ေဆာင္ရြက္ျပင္ဆင္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ လူတိုင္းကို သူတို႔ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေမးခြန္း 
မ်ားကို တိုက္တြန္းေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္စဥ္းစား အၾကံထုတ္ထားေစျခင္း၊ အစည္းအေ၀းအတြက္ 
အၾကံေပးခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ဤအၾကံ 
အစည္းမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာ သူ/သူမက လူအမ်ား သူတို႔ 
အၾကံမ်ားကို ေျပာဆိုလာေစရန္အတြက္ အစေဖာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း 
တြင္ လူမ်ားက စကားေျပာရန္ ရွက္ရြံ႔ေနတတ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးထံမွ တိုက္ 
တြန္းအားေပးခ်က္သည္ အလြန္ထိေရာက္လွပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေနာက္တဆင့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်ကျ္ဖင္ ့အစည္းအေ၀းကိ ုနဂိံုးခ်ဳပ ္႐ပုသိ္မ္းသင္ပ့ါသည။္ အကယ၍္ အစည္းအေ၀းတြင ္ဤျပႆနာကိ ု
မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ဟု နိဂံုးမခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက၊ အနည္းဆံုး မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထပ္မံစုေဆာင္းရမည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနာက္အစည္းအေ၀း ထပ္လုပ္မည္ စသျဖင့္ ေဆြးေႏြး၍ 
နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးပါက စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေနာက္ထပ္ 
အေျခခံဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္လုပ္ရပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမ်ားက သူတို႔ ျပႆနာ 
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ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေပးလိုက္သည့္ တာ၀န္အေပၚ စြဲျမဲေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံ 
ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား သည္ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
ျပည္သူမ်ားက သူတို႔လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာ သည္အထိ ျပဳလုပ္ေန 
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၆) ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္ျခင္း (Role Play)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္ျခင္း (Role Play) ဆိုသည္မွာ အရည္အခ်င္းသစ္မ်ား 
တိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ အျခားသူ၏ ေနရာကို ကို္ယ္စား၀င္ေရာက္၍ စဥ္းစားႏိုင္ေစရန္အတြက္၊ 
အျခားသူမ်ား၏ အသြင္ကိုယူ ဇာတ္တိုက္သ႐ုပ္ ေဆာင္ေလ့က်င့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပမာ
ေက်းရြာငယ္ကေလးတခု၏ ရြာသားမ်ားက ခရိုင္အႀကီးအကဲႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုလိုၾကပါသည္။ 
သူတို႔ေတြ႔လိုသည့္ အေၾကာင္းမွာ ျခစားေနသည့္ အရာရွိမ်ားအေၾကာင္း တိုင္ၾကားရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔က 
တရား၀င္ေပးရမည့္အခြန္ထက္မ်ားစြာ တိုး၍ ေကာက္ယူေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သူတို႔က ခရိုင္အႀကီးအကဲကို ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကၿပီး၊ သူႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ေျပာဆိုရမည္ကိုလည္း မသိ 
ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ 

ထိုအခါ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ျပဇာတ္ကသည့္သဖြယ္ ခရိုင္အႀကီးအကဲႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေရး ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ 
ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေစျခင္းျပဳပါသည္။ ရြာသားတဦးကမွ် ခရိုင္အႀကီးအကဲကို မေတြ႔ဖူးၾက 
ေသာေၾကာင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ဤေနရာကို သူကိုယ္တိုင္ယူရန္ သေဘာတူပါသည္။ လာဘ္စားေန 
သည့္ အရာရွိဆိုးႏွင့္ ေတြ႔ဖူးေနၾကျဖစ္သူ ရြာသားတဦးက ဤအရာရွိ အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
အျခားရြာသားမ်ားက အစီအစဥ္တခုျပင္ဆင္၍ ခရိုင္အႀကီးအကဲထံ ခ်ဥ္းကပ္ေတြ႔ဆံုၾကပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ျပဇာတ္ကသည့္သဖြယ္ ေလ့က်င့္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးသည္မွာ ခရိုင္အႀကီးအကဲအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္သူႏွင့္ လာဘ္စားေနသည့္ အရာရွိဆိုးအျဖစ္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္သူတို႔က အမွန္အတိုင္း ျပဳမူရန္လိုအပ္ၿပီး၊ မဟုတ္သည္ကို ဟန္ေဆာင္ မဖန္တီးရန္ 
လိုပါသည္။ 

ဤသို႔ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရြာလူထုမ်ားက သူတို႔လႈပ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္ကို 
ျပင္ဆင္ၾကၿပီး၊ ခရိုင္ အႀကီးအကဲထံ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးက ရြာသားမ်ားကို ေမးခြန္း 
မ်ားေမး၍ ခရိုင္အႀကီးအကဲႏွင့္ ေတြ႔သည့္အခါ သူက တကယ္ျပဳမူဆက္ဆံမည့္ ပံုစံအတိုင္း ဆက္ဆံ 
ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားက သူတို႔ မည္သည့္ေမးခြန္း မ်ဳိး ေမးျမန္းခံရမည္ကို သိရွိလာၾကၿပီး၊ 
ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ လာဘ္စားေနသည့္ အရာရွိဆိုးက မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူႏိုင္သည္ကိုလည္း သူတို႔ 
သိလာၾကပါသည္။ ထိုအခါ ထိုသူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ မည္သုိ႔ ျပင္ဆင္ရမည္ကို သိလာၾကပါ 
သည္။ 

အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ရြာသားမ်ားကလည္း အျခားသူမ်ား၏ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေစ 
သင့္ပါသည္။ ထုိအခါမွသာ သူတုိ႔ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္စဥ္းစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခရိုင္လူႀကီးက 
မည္သို႔စဥ္းစားမည္၊ လာဘ္စားေနသူ အရာရွိက မည္သို႔ စဥ္းစားမည္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိႏိုင္ 
ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပိုမိုနားလည္သိရွိလာေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက သူတို႔၏ကိစၥကို 
ထိေရာက္ေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု တင္ျပရမည္ကို သိလာၾကၿပီး၊ အေျဖထြက္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုႏိုင္ၾက 
မည္ ျဖစ္သည္။ 
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ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ဤသို႔ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ယူဆပါ 
သလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ အေရးမႀကီးဟု ထင္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
နည္း။

၂။ ထိေရာက္ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ား ရႏိုင္သည္ကို ဦးေဏွာက္ 
မုန္တိုင္းဆင္၍ ရသမွ် ၾကံဆပါ။

၃။ သင့္အေနျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခဲ့ဖူးပါသလား။ သ႐ုပ္ေဆာင္ဖူးပါက အေသး 
စိတ္ကို ျပန္ေျပာျပပါ။ 

၄။ ဤသို႔ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားက မည္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သနည္း။ 

သင္တန္းအတြင္း ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ရန္

လက္ေတြ အသံုးက်ႏိုင္မည့္ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း (Role play) ၂- ခု၊ ၃- ခု လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
လူတိုင္းကို ေျပာင္းလဲသ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။ ထိုအခါမွသာ သူတို႔က မတူသည့္အေတြ႔အၾကံဳရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

"ငါး ဇလံု" (Fish bowl) နည္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း အခ်ဳိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
ဤခ်ည္းကပ္ပံုနည္းတြင္ သင္တန္းသားအခ်ဳိ႔က သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ၎အစား သူတို႔က 
အနီးအနားတြင္ ထိုင္ၾကည့္၍ အျခားသူမ်ား သ႐ုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေလ့လာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ 
တခါတရံ သူတို႔က ဇာတ္လမ္းကိုရပ္၍ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို အၾကံေပးႏိုင္ပါသည္။ ေ၀ဖန္ 
ႏိုင္ပါသည္။ လူတိုင္းက ထိုင္ၾကည့္ေနသူအျဖစ္ အလွည့္က် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရလွ်င္လည္း ေကာင္းပါ 
သည္။ 

နိဂံုး
ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 
၁။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူတိုင္းက လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အစီအစဥ္ကုိ ပို၍ ထိေရာက္စြာေရးဆြဲႏိုင္ၿပီး၊ 

မတူကြဲျပားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
၂။ ဤသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူမ်ားကို ယံုၾကည္မႈတိုးတက္ေစၿပီး၊ 

တကယ္လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရ သည့္အခါ လြယ္ကူေစသည္။ 

၃။ လူထုမ်ားကို သူတို႔၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေစသည္။ 
၄။ သူတို႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ားက ပို၍ နက္နက္နဲနဲ နားလည္သိရွိေစႏိုင္ၿပီး၊ 

သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္ ျခင္းျဖင့္ ပို၍အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္သည္။
၅။ ဤသုိ႔ျဖင့္ လူမ်ားကို ပို၍ ထိေရာက္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသီးသီး 

အသကအသက တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀ ယူေစႏိုင္သည္။ 
၆။ လူမ်ားကို အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစၿပီး၊ သတၱိလည္း ျဖစ္လာေစသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း 

ရွင္သန္လာေစသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ အထက္ပါ အခ်က္တိုင္းကို သင္သေဘာတူညီပါသလား။  မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ 

သေဘာမတူပါက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
၂။ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ယူဆသည့္ အျခားအခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ ရွိပါသလား။ 
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အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ေနာက္ဆံုးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္သည့္ အခ်ိန္သည္၊ မည္သည့္အခန္းက႑ 
မွေန၍ လူမ်ားက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္- 
၁။ မည္သူက စကားေျပာမည္။
၂။ မည္သူက မွတ္တမ္းတင္မည္။ (အကယ္၍ လူထုမ်ားက အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါက စည္း႐ုံးေရး 

မွဴးက ဤတာ၀န္ကို ယူသင့္ပါသည္။) 
၃။ ဤလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း မည္သူက အမိန္႔ေပးဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာက ေနမည္နည္း။ 

အဖြဲ႔အတြင္း တာ၀န္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ခြဲေ၀ျဖန္႔ထားေစလိုပါသည္။ လူတိုင္းက လႈပ္ရွားမႈ ရွိေနလွ်င္ 
ပို၍ ေကာင္းပါသည္။ အကယ္၍ အရာရွိတဦးဦးႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္ေသာ္မွ ဤအတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက 
ပိုေကာင္းပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈသည္ လူထုမ်ားကို ကိုယ္တိုင္အေတြ႔အၾကံဳရေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ 
အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူ ၁-၂ ဦးသာ သြားေတြ႔ ပါက၊ သူတို႔သာ အေတြ႔အၾကံဳရသူ ရွိပါလိမ့္မည္။ 
အကယ္၍ လူအမ်ားစု၍ သြားေတြ႔ႏိုင္ပါက လူအင္အားေၾကာင့္ ပို၍ အားတက္ႏိုင္ပါသည္။ ပို၍ 
ယံုၾကည္မႈ ရွိႏိုင္ၿပီး ျပႆနာတစံုတရာ ေပၚေပါက္ပါကလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၇) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (Action) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

လႈပ္ရွားမႈ (Action) ဆိုသည္မွာ  ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ (သို႔တည္းမဟုတ္) ေျပာင္းလဲမႈ 
ေပၚေပါက္ေအာင္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈအင္အားျဖင့္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ် တသားတည္း ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ လူမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ အေျခခံလူထုလုပ္ငန္း 
မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ဇာတ္တိုက္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလ့က်င့္ေစျခင္းတုိ႔မွေန၍ ေနာက္ဆံုး ေျပာင္းလဲမႈ 
ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္  လႈပ္ရွားမႈတခုခု ရလဒ္ထြက္လာေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမွေန၍ 
အမ်ား ျပည္သူတို႔ အမွန္တကယ္ သင္ခန္းစာ ထုတ္ယူႏိုင္ၾကရပါမည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ 
အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုက္႐ုိက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွေန၍ ဤ 
အၾကံဉာဏ္တို႔သည္ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သူတို႔၏ေရွ႔လာမည့္တိုက္ပြဲ၏ 
ပံုသ႑ာန္ကို ေရြးခ်ယ္ရာ၌ အေထာက္အကူ ေပးပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ တိုက္႐ုိက္လႈပ္ရွား 
ရာမွရရွိေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲမွေန၍ွ စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ေရာက္ရွိ သြားသည္။ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ အဖို႔ သေဘာတရားေရးရာ အယူအဆႏွင့္ ေရွ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
အျမင္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ အေထာက္အကူေပးပါသည္။    

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈအခ်ဳိ႔ကို မွ်ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါ။ 
၁။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ သင္မည္သို႔ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါသနည္း။
၂။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ သင္၏အဖြဲ႔က မည္သို႔စည္း႐ံုး ဖြဲ႔စည္းပါသနည္း။ 

L
l

_

O

O



161

၃။ သင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသနည္း။ (သို႔မဟုတ္ပါက) အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရ သနည္း။

၄။ လႈပ္ရွားမႈမွေန၍ သင္မည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားရခဲ့ပါသနည္း။
၅။ လႈပ္ရွားမႈမွ မည္သည့္အက်ဳိးရလဒ္မ်ားရရွိခဲ့ပါသနည္း။ 
၆။ လႈပ္ရွားမႈၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္ဘာလုပ္ပါသနည္း။
၇။ သင္ လႈပ္ရွားမႈကို ေနာက္တႀကိမ္လုပ္ခြင့္ ၾကံဳဦးမည္ဆိုပါက ပို၍ေကာင္း၊ ပို၍ထိေရာက္ေအာင္ 

သင္မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။  
၈။ စိတ္ႏွလံုးမွာစြဲေနေသာ အယူအဆကို အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို 
သင္ သေဘာတူပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ သေဘာတူရသနည္း။ (သို႔မဟုတ္ပါက) အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ သေဘာမတူရသနည္း။

အဆင့္ (၈) ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (Evaluation) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (Evaluation) ဆိုသည္မွာ အားေကာင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ တန္ဘိုးႏွင့္ 
လႈပ္ရွားမႈမွ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ အကဲျဖတ္ 
စီစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ျဖစ္ ပါသည္။

 အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

အကယ္၍ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်တို႔ကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈလွ်က္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
မိမိတို႔စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့၊ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္တို႔ကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး နည္းလမ္းမ်ား 
ရွာၾကံမည္ဆိုပါက ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ မိမိတို႔ဘာကို ေကာင္းစြာလုပ္ခဲ့သနည္း၊ အားနည္းခ်က္မ်ားက မည္သို႔ရွိသနည္း၊ ပုဂၢိဳလ္ 
အသီးသီးက မိမိတို႔အခန္းက႑ကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသနည္း၊ လႈပ္ရွားမႈမွေန၍ မည္သည့္ 
ရလဒမ္်ား ရခဲသ့နည္း ဆုိသညတ္ို႔ကိ ုသရိွိရနအ္တြက္ လႈပရွ္ားမႈထဲမွ လက္ေတြ႔ လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားကိ ု
ျပန္ ေျပာင္းၾကည့္႐ႈပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈၿပီးၿပီးခ်င္း လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ ပူပူေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနစဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးသည ္စူးစမ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ လႈံ႔ေဆာ္ေသြးထိုးေပးေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းအားျဖင္ ့
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္း အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါ။ 
၁။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ရသနည္း။
၂။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ သင္ မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့သနည္း။ 
၃။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သနည္းး။
၄။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ အရာေရာက္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသလား။ 
၅။ သင့္အေတြ႔အၾကံဳအရ ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု 

သင္ထင္ျမင္ပါ သနည္း။
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 နိဂံုး
ေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမွ ေအာက္ပါရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာတတ္ပါသည္။ 
၁။ မိမိတို႔မွာရွိသင့္သည္ (သို႔မဟုတ္) ေရွ႔ဆက္၍ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရမည္ဟု သိျမင္လာ 

ေသာ လူတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား ဆိုင္ရာစာရင္း။ 
၂။ ေနာက္ထပ္ေလ့လာသင့္သည္ဟု သိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား။
၃။ မိမိတုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစု၏ သေဘာထားမ်ားကို ပို၍နက္႐ႈိင္းစြာ 

နားလည္လာျခင္း။
၄။ ဤကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အသိအျမင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ရွိေအာင္မည္သို႔ ၾကံေဆာင္မည္ဟူ 

ေသာ အခိုင္အမာ စီမံကိန္းတရပ္။
၅။ လႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းတရပ္။
၆။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ အမ်ားျပည္သူတို႔ အေနႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဤအက်င့္ ဓေလ့ 

က မိမိတို႔ကို မည္သို႔ ခ်ဳိးႏွိမ္ထားသနည္းဆိုသည္တို႔ကို သိျမင္လာေစသည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ျပဳသည့္အခ်ိန္သည္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ 
ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္းမွာ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရး 
ပညာေပးမႈမ်ား လုပ္၍ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူအမ်ားအင္အားအာဏာဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစ 
ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္ အပိုင္းတခုလည္း ျဖစ္သည္။ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးသည္ ဤအခြင့္အလမ္းကို အသံုးခ်ကာ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေပးရမည္။ 
သို႔မွသာ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈ၏ အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဤဖိႏွိပ္မႈ ဇစ္ျမစ္မ်ား 
ထိန္းသိမ္းရာ၌ မိမိတို႔က မည္သုိ႔အေထာက္အကူ ေပးေနပံုမ်ားကို သိျမင္ေတြ႔ရွိလာေရးအတြက္ 
မိမိတို႔၏ အေနအထားကို ပို၍နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ၾကည့္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို 
က်က်နနမလုပ္မိပါက လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ၊ အလြန္အလုပ္႐ႈပ္ 
႐ံုသာ ရွိမည္။ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ၿပီးသည့္အခါ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈအသစ္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
အဆံုးသတ္ရမည္။ သို႔မွသာ လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႔ဆက္ႏိုင္ 
မည္ ျဖစ္သည္။      

အဆင့္ (၉) ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း (Reflection)

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း (Reflection) ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစံုတဦး သို႔မဟုတ္ 
ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အုပ္စုက ၎တို႔ တည္ရွိရာ လူမႈလက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း 
စူးစမ္းၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းျပဳခ်ိန္သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနႏွင့္ မိမိတို႔ႀကီးျပင္းရွင္သန္ေန 
ပံုႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနပံုတို႔ကို သိျမင္နားလည္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။ ျပန္လည္ 
ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းကို လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပားလုပ္ၿပီးေနာက္မွာ လုပ္သင့္သည္။ ဤသို႔ 
ျပန္လည္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားၾကည့္ေနစဥ္ အတြင္း၌ လူတို႔သည္ သူတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့သည္၊ ဘယ္လို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ခဲ့သည္တို႔ကို အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳၾကဘဲ၊ မိမိတို႔မွာ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲ 
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မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုသာ ၾကည့္ၾကသည္။
 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူတို႔မွာ တျဖည္းျဖည္း တစစ 
ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚစိုးမိုးေနေသာ အယူအဆေရး၊ စီးပြား 
ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ အနာဂတ္ အတြက္၎တို႔၏ ေမွ်ာ္ျမင္ပံုမ်ား၊ မိမိတို႔အေပၚ မိမိတို႔႐ႈျမင္ပံုႏွင့္ 
၎တို႔၏ဖိႏွိပ္ေသာ အက်င့္ဓလ့တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိျမင္နားလည္မႈ ရွိလာေစသည္။ 

ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းသည္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးအဖို႔ ဖိႏွိပ္ေသာအက်င့္ဓေလ့ (ယဥ္ေက်းမႈ) 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း တခုျဖစ္ 
သည့္ျပင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ အေနႏွင့္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ရာ၌ အလြန္အေရး 
ႀကီးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူ ျပဳေပးပါသည္။ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴးအေနႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၌ ေလာမႀကီးမိရန္ သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပန္လည္ 
ဆင္ျခင္စဥ္းစား ၾကည့္ျခင္းျပဳခ်ိန္သည္ နင္လားငါလား အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္အျဖစ္၊ သူတို႔ကိုယ္ 
သူတို႔ ျပန္လည္စိန္ေခၚ၍ စိစစ္စူးစမ္းေသာ အခ်ိန္အျဖစ္ အမ်ားျပည္ သူတို႔သေဘာေပါက္ နားလည္ 
ေစရမည္။  

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္ယခုအထိ ပါ၀င္လာခဲ့ေသာ သင္တန္းျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း 
ျပဳပါ။ ဤ အလပုသ္ည ္သငတ္န္းႏွင္ ့ပတသ္က၍္ တနဘ္ိုးျဖတျ္ခင္းမဟတု၊္ သငႀ္ကီးျပင္းရွငသ္န္ေနပံႏွုင္ ့
ေျပာင္းလဲေနပံုတို႔ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။
 
၁။ သင္၏ေအာက္ပါ အခ်င္းအရာတို႔တြင္ မည္သည့္ေျပာင္လဲမႈမ်ားကို ေတြ႔ရပါသနည္း။ 

(က)  စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အယူအဆေရးရာ စနစ္မ်ားအေၾကာင္းနားလည္မႈတြင္ 
(ခ)  သင္၏ အယူအဆေရးရာတြင္ 
(ဂ)  အနာဂတ္အတြက္ သင္၏ေမွ်ာ္ျမင္ပံုတြင္     
(ဃ)  သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္စိတ္ထက္သန္မႈတြင္ 
(င)  အျခားသင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ သင္၏ဆက္ဆံေရးတြင္ 
(စ)  အနာဂတ္အတြက္ထားရွိေသာ သင္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ 

၂။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ား မည္သို႔ ေပၚေပါက္လာပါသနည္း။
၃။ ဤေျပာင္လဲမႈမ်ားကို သင္ေက်နပ္အားရပါသလား။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း၊ မဟုတ္ပါက 

မည္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္နည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းျပဳေနေသာအခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ စည္း႐ံုးေရးမွဴးအေနႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတို႔ ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားျခင္း၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း၊ ျခံဳငံုစဥ္းစားျခင္းတို႔၌ 
ကၽြမ္းက်င္မႈရလာေအာင္ ႀကဳိးပမ္းရာ၌လည္း အေထာက္အကူေပးသင့္သည္။ ထိုမွေန၍ ျပည္သူတို႔ 
မွာ သူတို႔ေနာက္ထပ္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာလိုသနည္း၊ ေနာက္ေနာင္၌ မည္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးထားလိုသနည္း၊ အနာဂတ္အတြက္ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးကို ေမွ်ာ္မွန္း
ထားသနည္းဆိုသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစသင့္သည္။
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အဆင့္(၁၀) လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

လူထုအဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာ ရွည္ၾကာေသာ လႈပ္ရွားမႈ/ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း/ 
လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မွ ေပၚထြက္လာေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱရားမ်ား၊ စနစ္မ်ားမွေန၍ သစ္ 
လြင္ တရားမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ေရးအတြက္ အင္အားေရာ၊ သေဘာ 
တရားေရး အယူအဆပါ ရွိေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အကယ္၍ စည္း႐ံုးေရးမွဴးတဦးက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖြဲ႔စည္းေပးႏိုင္စြမ္း 
လည္းရွိ၊ ၿပီးဆံုးကာလႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ စမ္းသပ္ စီမံကိန္း 
ေကာင္းတခု ခ်မွတ္ေပးႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည့္ အျပင္၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ပညာေပးမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ေရးအက်င့္စ႐ုိက္ကို ခ်ဳိးဖ်က္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တီထြင္ဖန္တီးမႈလည္းရွိ၊ 
အလြန္တရာလည္း တက္ႂကြမႈ ရွိၾကပါက လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပံုေပၚစျပဳ လာပါလိမ့္မည္။ 
ဤအလုပ္သည္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ ေန႔မအား ညမအား အလုပ္လုပ္ 
ေအာင္ တြန္းေဆာ္ ေပးမည့္ ျပည္သူတို႔အေပၚ ဦးထိပ္ထားသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိး ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

သင္ၾကံဳေတြ႔ဖူးေသာ အုပ္စုအခ်ဳိ႔ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ 
၁။ ၎တို႔ကို လူထုအဖြဲ႔အစည္းဟု သင္ထင္ျမင္ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ မထင္ျမင္ရသနည္း။  
၂။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းဟု ေခၚႏိုင္ေလာက္ မည္သည့္ အရည္အေသြးမ်ား ရွိသင့္ပါသနည္း။ ၎အရည္ 

အေသြးမ်ားကို စာရြက္ေပၚမွာ စာရင္းခ်ေရးပါ။ 
၃။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္ ကူညီဖြဲ႔စည္းေပး၍ ရႏိုင္သည္ဟု သင္ယံုၾကည္ပါသ 

လား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ယံုၾကည္သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မယံုၾကည္ရသနည္း။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူထုအဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူရတတ္သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ 
အသင့္ျဖစ္ေနမႈႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္အားေပးမႈ အေပၚ မူတည္သည္။ 
လမူႈအသိက္ုအ၀န္းတခ ု(ရပရ္ြာတခ)ု သည ္အဖြ႔ဲအစည္းတခအုျဖစ ္စတငလ္ႈပရွ္ားလာသညဟ္ ုဆိလွု်င ္
ဤလူမႈအသိုက္အ၀န္း (ရပ္ရြာ) သည္ စစ္မွန္ေသာ လူထုအဖြဲ႔အစည္းတခု အဆင့္သို႔ေရာက္ၿပီ ဟုတ္/
မဟုတ္ သင္မည္သို႔ ေျပာႏိုင္ပါမည္နည္း။ ၎သည္ လူထုအဖြဲ႔ အစည္းတခု၏ ၾကန္အင္လကၡဏာ 
ရပ္မ်ားရွိ /မရွိ သတ္မွတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႔ကို ေမး 
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
    
၁။ လူအမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ ဘံုတူညီေသာ အေမွ်ာ္အျမင္တရပ္ကို စုေပါင္းခ်မွတ္ ႏိုင္ပါ 

သလား။
၂။ သူတို႔၏အေမွ်ာ္အျမင္သည္ သူတို႔လူမႈအသိုက္အ၀န္းမွ်ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ လူ 

သားထုတရပ္လံုး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသလား။
၃။ သူတို႔သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဒုကၡေ၀ဒနာခံစားရမႈႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ ေသြးစုပ္မႈတို႔ ျဖစ္ပြားေစေသာ 
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လူေနမႈ အေဆာက္အဦကို ေျပာင္းလဲပစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အယူအဆ 
ေရးတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသလား။ 

၄။ သူတို႔သည္ စုေပါင္း၊ ကိုယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္မႈကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ 
ပါသလား။

၅။ သူတို႔၏အေမွ်ာ္အျမင္အတိုင္း ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ အတိအက် သတ္မွတ္ထားေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ ေဆာက္ပံုမ်ား ရွိပါသလား။ 

(က) လူမႈအသိုက္အ၀န္း (ရပ္ရြာ) ထဲတြင္ မည္သို႔ ဖြဲ႔စည္းထားမႈမ်ား ရွိေနသနည္း။ 
(ခ)  ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အသီးသီး၏ အတိအက် သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
(ဂ) ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အသီးသီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သတ္ 

မွတ္ထာေးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ေဖၚျပပါ။ 
(ဃ)  ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ကို မည္သို႔ အေကာင္ထည္ေဖၚ၊ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၊ တိုးတက္လာေအာင္ အား 
ေပးပါသနည္း။

(င) ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားပါသလား။ 
(စ) လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ဆက္လက္တိုးတက္ေစေရး အတြက္ 

လမ္းညြန္အျဖစ္ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္တခု ခ်မွတ္ထားပါသလား။  

၆။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသီးသီးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ပါ၀င္မႈ အတိုင္းအတာ 
ကို ေဖၚျပပါ။

(က) စီမံကိန္းခ်မွတ္ရာတြင္ 
(ခ)  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္  
(ဂ)  လႈပ္ရွားမႈေဖၚေဆာင္ရာတြင္ 
(ဃ) ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေသာ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ တန္ဘိုးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 

တြင္
(င) ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေသာ အၾကံဉာဏ္၊ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေ၀ဖန္ေရး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ 

ေ၀ဖန္ေရးတို႔ကို ဖလွယ္ရာတြင္
၇။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အတြင္းပိုင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပရွိ 

အမ်ားျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈႀကီး တခုလုံးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုေသာ္၎ တိုးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္ 
အသံုး၀င္ေသာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေဖၚျပပါ။

၈။ လူထုအဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး 
တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ႐ုပ္၀တၱဳ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသလား။ 

၉။ လူအမ်ား၏ လူမႈေရးအသိစိတ္ဓါတ္ အတိုင္းအတာကို ေဖၚျပပါ။ 
၁၀။ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ လူမႈအသိုက္အ၀န္းကို ႀကီးပြားတိုးတက္ေစလိုၿပီး၊ ထိုသို႔ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး 

အတြက္ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္၊ ၾကံရည္ဖန္ရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တကယ္တမ္းေပးလွဴေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဖၚျပပါ။ 

၁၁။ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မည့္သူ တဦး၊ ႏွစ္ဦးရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းေခါင္း 
ေဆာင္မႈ ရွိပါသလား။ 

၁၂။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အစဥ္သျဖင့္ ျပႆနာေပါင္းစံုကို စဥ္းစားကိုင္တြယ္မႈ ရွိပါသလား။  
၁၃။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူတဦးခ်င္းစုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းလား။သို႔တည္းမဟုတ္ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း အေသးကေလးမ်ားကို စုေပါင္းဖြဲစည္းထာေးသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းလား။ 

၁၄။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေနပါသလား။ 
၁၅။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အေလးအနက္ ရည္စူးထား 

ပါသလား။ 
၁၆။ အဖြဲ႔အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်တြင္ တရားမွ်တမႈသည္ အေရးႀကီးဆံုး အေၾကာင္းအခ်က္ 
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ျဖစ္ပါသလား။ 
၁၇။ အဖြဲ႔အစည္းမွာ တတိုင္းျပည္လံုးဆိုင္ရာအျမင္၊ သို႔မဟုတ္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာအျမင္ ရွိပါသ 

လား။ 

 ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းသည္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူျခားနားရပါ 
သလဲ။

၂။ တိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ရာတြင္ လုထုအဖြဲ႔အစည္းက 
မည္သို႔ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ပါသလဲ။

အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဖိႏိွပ္မႈ၏ အေျခအျမစ္မ်ားသည္ တတိုင္းျပည္လံုးဆိုင္ရာႏွင့္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျခအျမစ္မ်ား 
မွ လာသည္ျဖစ္ရာ ဤအခ်က္ကို အမွန္တကယ္နားလည္ထားေသာ လူထုအဖြဲ႔အစည္း အေနႏွင့္ 
တတိုင္းျပည္လံုးဆိုင္ရာႏွင့္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာအျမင္ ရွိရေပမည္။ ဤအျမင္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာေရး 
အတြက္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ယူရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးတေယာက္ 
အဖို႔ ဤအတြက္ အစဥ္လံုးပမ္းေနရေပမည္။

ေက်းရြာတရြာရွိ အုပ္စုကေလးမ်ားသည္ တရြာလံုး၏ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ 
ေနာက္ဆံုးမွာ ေသြးစည္းညီညြတ္ၾကရသည္ ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္တ၀ွမ္းလံုးရွိ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
သည္လည္း ထို႔အတူပင္၊ တတိုင္းျပည္လံုးမွာ ေျပာင္းလဲမႈ ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးမွာ 
ေသြးစည္း ညီညြတ္ၾကရေပမည္။ အုပ္စုကေလးမ်ား သူတို႔၏အျမင္ကုိ သူတို႔ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ 
အုပ္စုအေပၚမွာသာ စူးစိုက္မထားေစဘဲ သူတို႔ျပႆနာမ်ားသည္ တတိုင္းျပည္လံုးႏွင့္ တကမၻာလံုး 
သေဘာေဆာင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာေစရန္အတြက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ သူတို႔ကို အစဥ္ 
မျပတ္ အေထာက္အကူေပးေနရမည္။ တိုင္းျပည္၏ နယ္ေျမေဒသအမ်ဳိးမိ်ဳးမွ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေသြးစည္းညီညြတ္ ႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ ေဖၚေဆာင္ၾကေတာ့သည္။ ျပည္သူ႔ 
လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္သူဦးေရေရာ၊ ပါ၀င္သူ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈပါမ်ားေပသည္။ ဤေနရာမွာ 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အင္အားကိုရရွိေပသည္။

အလားတူပင္၊ တုိင္းျပည္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ တရားမွ်တေရး ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ 
ႏိုင္ေသာ အခါ၌ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အင္အားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ဤသည္မွာ ႀကီးက်ယ္လွေသာ အျမင္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔၏ သက္တမ္းမွာ ျမင္ေတြ႔ခ်င္မွ ျမင္ေတြ႔ရ 
ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤအျမင္မ်ဳိးသည္ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေနာက္ဆံုး 
မွာ ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္သည္ဟူေသာ ခြန္အားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ လူမႈအသိုက္အ၀န္း (ရပ္ရြာ) ၏ စည္း႐ံုးေရးအဆင့္ အသီးသီးကို အေသးစိတ္ စီစစ္သံုးသပ္ပါ။ 
၂။ ဤအဆင့္မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ သင္တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ပါ။
၃။ ဤအဆင့္မ်ားသည္ အေရးမႀကီးဟု သင္ထင္ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
၄။ ျဖည့္စြက္သင့္သည္ဟု သင္ထင္ေသာ အဆင့္မ်ားရွိပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 
၅။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေကာင္း ျဖစ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး 

ပါ။ 
၆။ ဤသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးကို သင္ေတြ႔ဖူးပါသလား။ 
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၇။ သင္တို႔၏ နယ္ေျမတြင္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း၍ ရႏိုင္သည္ဟု သင္အမွန္တကယ္ 
ယံုၾကည္ပါသလား။  

၈။ ရပ္ရြာစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ေရးသည္ သင္စိတ္အားထက္သန္စြာ 
ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖစ္သနည္း။ သို႔မဟုတ္ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ မျဖစ္ရသနည္း။ 

ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

The Raising of Iceberg စာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီးေဆြးေႏြးပါ။

စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း (Organizing) အေၾကာင္းကို ဖတ္ရန္ႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးရန္

လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခု ေဖၚေဆာင္ျခင္း  (Building a Movement) 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

လႈပ္ရွားမႈႀကီး (Movement) ဆိုသည္မွာ ဘံုတူညီေသာ အျမင္တရပ္ရရွိေရးအတြက္ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္ေသာ ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတရပ္က ကာလတခုၾကာမွ် အခ်ိန္ယူ 
ေဖၚေဆာင္ေသာ ဆက္တိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစလာေအာင္ လႈပ္ရွားၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း

စာရြက္တရြက္ကို ေကာ္လံႏွစ္ခုခြဲပါ။ ေကာ္လံတခုတြင္ "အဖြဲ႔အစည္း" ဟုေရးပါ။ ေနာက္တခုတြင္ 
"လႈပ္ရွားမႈ (ႀကီး)" ဟု ေရးပါ။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ (ႀကီး) တို႔၏ မတူျခားနားခ်က္မ်ားကို 
စာရင္းခ်ေရးပါ။ သင္ ေရးၿပီးေသာအခါ၌ သင့္ေရးထားေသာ အခ်က္မ်ားကို အုပ္စုထဲမွာ 
ခ်ျပပါ။ အုပ္စု၀င္အားလံုး၏ ေရးသားထားေသာ အခ်က္မ်ားကို တေကာ္လံ တည္းျဖစ္ေအာင္ 
ေပါင္းလိုက္ပါ။ 

နိဂံုး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုအရ လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေထာင္ပံုအရ လည္းေကာင္း လံုး၀ ျခားနားပါသည္။ ဤျခားနားခ်က္အခ်ဳိ႔ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ 
ေဖၚျပထားပါသည္။  
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အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေကာင္းစြာစည္း႐ံုး ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမွေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမွေဆာင္က်ဥ္းေပးမည့္ လူထုမ်ား၏ အင္အား 
တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာရမည္။ ဤလံုေလာက္ေသာ လူထုမ်ား၏ အင္အားရရွိေရးအတြက္ ဆိုလွ်င္ စည္း 
႐ံုး ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တရပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ 
အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစုရေပမည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေျပာင္းလဲေရး အင္အား တိုးပြားလာေပလိမ့္ 
မည္။ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ဘံုတူညီေသာအျမင္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစုလာၾကေသာအခါ၌ ၎တို႔သည္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခု ျဖစ္လာ 
ေလသည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။ ထိေရာက္ေသာလႈပ္ရွားမႈႀကီး တရပ္ေဖၚေဆာင္ေရးအတြက္ သင္လိုအပ္မည္ထင္ေသာ အခ်က္ 
အခ်ဳိ႔ကို ေဖၚျပပါ။

နိဂံုး
ထိေရာက္ေသာလႈပ္ရွားမႈႀကီးတခု ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ 
၎တို႔အနက္ အခ်ဳိ႔မွာ-   
၁။ အုပ္စု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွာ ကိုယ္စီထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ကၽြမ္း 

က်င္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားရွိျခင္း။ 
၂။ အတူပူးေပါင္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အားလံုးမွာ တူညီေသာ 

အျမင္တရပ္ရွိျခင္း။
၃။ အားလုံးမွာ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို တစုတစည္းတည္းေသာ ႀကဳိးပမ္းမႈတခု အျဖစ္ 

သို႔ ဆက္စပ္ေပးလိုစိတ္ ရွိျခင္း။
၄။ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ တထပ္တည္း က်မေနသည့္တိုင္ 

အားလံုးက အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇမႈျခင္း။ 
၅။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးသည္ တာ၀န္ေက်ပြန္ၿပီး ယံုၾကည္အားထားေလာက္ျခင္း။
၆။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက တခုလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုျမင္ၿပီး၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အလုပ္ 

အဖဲြ႕အစည္း လႈပ္ရွားမႈ (ႀကီး)

ေရရွည္ ေရတိုျဖစ္ေလ့ရွိ

ဖဲြ႕စည္းပံုတိက် ဖဲြ႕စည္းပံုမတိက်

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိ စည္းမ်ဥ္းမရွိ

လစာရ၀န္ထမ္းမ်ား ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား

လစာအျမင္ေၾကာင့္ စုစည္း ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ စုစည္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ 

ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္

ဘံုအေၾကာင္းကိစၥမ်ားေၾကာင့့္ 

ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္

ဖ်က္သိမ္းရန္ခက္ ဖ်က္သိမ္းရန္လြယ္

ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားမႈ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မရွိ
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ေကာင္းစြာ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးျခင္း။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

အထက္မွာ ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးပါ။
၁။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား 

ျဖစ္သည္ဟု သင္သေဘာတူပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ သေဘာတူပါသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
သေဘာမတူရသနည္း။ 

၂။ သင့္မွာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိပါသလား။ အကယ္၍ 
ရွိပါက အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးျပပါ။ 

၃။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားတြင္ သင္ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပပါ။ 
၄။ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုမွာ ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖို႔ အယူအဆ တထပ္ 

တည္းက်ရန္လိုသည္ဟု သင္ ထင္ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထင္သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
မထင္ရသနည္း။

၅။ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခု၏ ရည္စူးထားေသာ အျမင္တရပ္ရရွိေရးကို အဟန္႔အတားျပဳမည့္ အခက္အခဲ 
အတားအဆီး အခ်ဳိ႔ကို ေဖၚျပပါ။ 

နိဂံုး 
လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခု ေအာင္ျမင္ေရးကို အဟန္႔အတားျပဳေနေသာ အရာကိစၥ အမ်ားအျပားရွိသည္။ 
၎တို႔အနက္ အခ်ဳိ႔မွာ -
၁။ အုပ္စုအခ်ဳိ႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႔အတြင္းရွိ အတြင္းပိုင္းပဋိပကၡမ်ား။
၂။ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား။
၃။ အခ်ဳိ႔ေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မာနေထာင္လႊားမႈ။
၄။ အယူအဆခ်င္းမတူေသာ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚမေလးစားမႈ။
၅။ အစြမ္းကုန္ျဖစ္ညႇစ္ အၾကံထုတ္ျခင္း (ဦးေဏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း) မျပဳ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း မျပဳေသာ စဥ္းစားေတြးေတာမႈမဲ့သူမ်ား။ 
၆။ ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈ။ 

သင္တန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္း 

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လႈပ္ရွာမႈႀကီးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
အတူတကြပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အုပ္စုတစု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တခု၏ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္လည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ အတူတကြ စီမံကိန္းခ်မွတ္ရန္ 
ႀကဳိးစားသင့္ေၾကာင္း ေဖၚျပရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ပါသည္။ 

ဆြဲရန္သိပ္မခက္ေသာ ပံုတပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သို႔ရာ 
တြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္မ်ား အလုံအေလာက္ပါ ပါေစ။ ယခု ေပး 
ထားေသာ နမူနာသည္ ငွက္တေကာင္ ပ်ံသန္းေန 
ပံု ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္သူတိုင္း အနည္းဆံုး ႐ုပ္ပံု၏ 
အစိတ္အပိုင္းပါရွိေသာ ေလးေထာင့္ကြက္ တကြက္ 
စီ ရရွိေစရန္အတြက္ ႐ုပ္ပံုကို ႐ြယ္တူ ေလးေထာင့္ 
ကြက္မ်ား ရေအာင္ ျဖတ္ညႇပ္ပါ။ အကယ္၍ အုပ္စုမွာ 
လူမ်ားေနပါက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စီစဥ္ရာ၌ ပို၍ လြယ္ကူ ေအာင္ အုပ္စုငယ္ ၂ စု၊ ၃ စု ခြဲရန္ 
လိုအပ္ေကာင္း လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤပံုကို ေလးေထာင့္ကြက္ (၁၈) ကြက္ျဖင့္   ပိုင္းထားပါသည္။ 
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သင္ ဖြဲ႔ေပးထားေသာ အုပ္စု၀င္အေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ အကြက္နည္းလွ်င္ ပံု ႀကီးႀကီး 
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ အဆင့္အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

အဆင့္ (၁) - သင္စီစဥ္ထားေသာ ပံုကို သင္တန္းသားမ်ား မျမင္ပါေစႏွင့္။ သင္တန္းသားအသီးသီးကို 
(၆) လက္မ ပတ္လည္ရွိေသာ ဗလာစကၠဴ တခ်ပ္စီေပးပါ။ သင္တန္းသားတဦးစီအား စာရြက္ေပၚတြင္ 
႐ုပ္ပံုတခုခု ေရးဆြဲပါေစ။ ေရးဆြဲခ်ိန္ ၂ မိနစ္ ၃ မိနစ္ ကန္႔သတ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ပံုမ်ားေရးဆြဲၿပီး 
ေသာအခါ၌ လူျပန္စုကာ၊ ပံုကိုျပလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤပံုကုိ ေရးဆြဲရေၾကာင္း ရွင္းျပပါေစ။ 
အခ်ဳိ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သူတကာထက္ပို၍ ပံုဆြဲေကာင္းပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ အားလံုးကို သူတို႔၏ 
ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈအတြက္ ခ်ီးက်ဳးစကား ေျပာသင့္သည္။ အားလုံးက ပံုအေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီးေသာ 
အခါ၌ အုပ္စုအသီးသီးအား သူတို႔ဆြဲထားေသာပံုမ်ားကို ပံုႀကီးတပံုျဖစ္ေအာင္ ဆက္စပ္ၾကည့္ပါေစ။ 

ဤသို႔မျဖစ္ႏိုင္ဟု မဆိုႏိုင္သည့္တုိင္ ျဖစ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး သည္ ဘံုတူညီေသာ အျမင္တရပ္ မရွိဘဲ၊ ၎တို႔၏ ပံုကိုေရးဆြဲထားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆက္စပ္ၾကည့္ ၿပီး ခဏအၾကာ၌၊ ပံုတပံုတည္းျဖစ္ေအာင္ ဆက္စပ္ၾကည့္ရာတြင္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေတြ႔ရေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး ၾကပါေစ။ 

အဆင့္(၂) - သင္တန္းသားအသီးသီးကို ေနာက္တႀကိမ္ထပ္၍၊ ေလးေထာင့္ပံုစကၠဴ တခ်ပ္စီေပးပါ။ 
ဤတႀကိမ္၌ သင္ ေစာေစာက ငွက္ပံုမွ ျဖတ္ညႇပ္ထားေသာ ေလးေထာင့္စကၠဴခ်ပ္မ်ား ေပးပါ။ ဤပံုကို 
ပံုႀကီးခ်ဲ႔ကူးဆြဲစရာ ရွိသျဖင့္ ယခုေပးေသာ စကၠဴခ်ပ္သည္ ေစာေစာက ရထားေသာ ဗလာစကၠဴခ်ပ္ 
ထက္ ပို၍ေသးေသး ျဖစ္ရန္လိုပါသည္။

ငွက္ပံုကို သူတို႔မျမင္ပါေစႏွင့္။ သို႔မွသာ ပံုႀကီးကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္၍မရ၊ သူတို႔အသီးသီးရထား 
ေသာ အစိတ္အပိုင္းကိုလည္း ဘာမွန္းမသိျဖစ္မည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ရထားေသာ စကၠဴခ်ပ္ အေသး 
ေပၚရွိ ပံုကို (၆) လက္မ ပတ္လည္ စကၠဴခ်ပ္ေပၚမွာ ပံုႀကီးခ်ဲ႔ ကူးဆြဲပါေစ။ 

ဤသို႔လုပ္ၿပီးလွ်င္ လူျပန္စုေစကာ စကၠဴပိုင္းမ်ားကို ဘံုစုေပါင္းပံုတပံုျဖစ္ေအာင္ ဆက္စပ္ၾကည့္ပါေစ။ 
ပံုႀကီးသည္ ဘာပံု ျဖစ္မည္မွန္းမသိေသးသျဖင့္ ဤသို႔လုပ္ရသည္မွာ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ခဏၾကာမွ် 
သူတို႔ႀကဳိးစားၾကည့္ၿပီး ေနာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္ (၃) သို႔ ကူးေျပာင္းပါ။  

အဆင့္ (၃) - ေနာက္တႀကိမ္ ဗလာစကၠဴခ်ပ္ တခ်ပ္စီေပးၿပီး၊ အဆင့္ (၂) မွာ ေပးခဲ့ေသာ ပံုအေသး 
ကိုလည္း ကိုင္ထား ပါေစ။ ဤတႀကိမ္၌ သူတို႔အား ႐ုပ္ပံုအႀကီးကို ျပပါ။ ဘံုစုေပါင္းပံု အျဖစ္သို႔ 
ဆက္စပ္၍ရေအာင္ ပံုအပိုင္းအစမ်ားကို ပံုႀကီးခ်ဲ႔ ကူးဆြဲရာ၌ ယခုအခါ အတူစုေပါင္း လုပ္ပါေစ။ 
သူတို႔သည္ သင္ျပထားေသာ အျပည့္ပံုကို ျမင္ရသည္ျဖစ္ရာ သူတို႔ရထားေသာ အစိတ္အပိုင္း 
အေၾကာင္းကို သိႏိုင္ပါသည္။ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ဆက္စပ္၍ရေအာင္ မိမိ၏ 
အပိုင္းကို ကူးဆြဲရာ၌ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစိတ္အပိုင္း အား 
လံုးကို ပံုႀကီး အျဖစ္သို႔ ဆက္စပ္ၾကည့္ပါေစ။ အဆင္ေျပေအာင္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ၾကပါလွ်င္ 
အခက္အခဲ သိပ္မရွိဘဲ လုပ္ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

၁။  အဆင့္ (၁) ႏွင့္ အဆင့္ (၂) တုိ႔တြင္ ဘံုစုေပါင္း႐ုပ္ပံုရေအာင္ လုပ္ရာ၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ခက္ခဲရ 
သနည္း။

၂။  အဆင့္ (၃) မွာ သင္တို႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သနည္း။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရသနည္း။  

၃။  အဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုေဖၚေဆာင္ရန္ႀကဳိး

_
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စားရာ၌လည္းေကာင္း ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေတြ႔အၾကံဳကို အသံုးခ်မည္လား။

 နိဂံုး
၁။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ အုပ္စုမွာ ဘံုတူညီေသာ အျမင္တရပ္ မရွိခဲ့ေခ်။ 

(႐ုပ္ပံုႀကီးကို စဥ္းစားၾကည့္၍ မရခဲ့ေခ်။) သို႔ျဖစ္ရာ သူတို႔အသီးသီးက အႏုပညာေျမာက္ေသာ 
႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည့္တိုင္ သူတို႔ ေရးဆြဲထားေသာ ႐ုပ္ပံုအားလံုးကို ဘံုစုေပါင္း႐ုပ္ပံုႀကီး 
တပံုအျဖစ္သို႔ ဆက္စပ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲခဲ့သည္။ 

၂။ အဆင့္ (၂) တြင္ သူတို႔ အသီးသီးသည္ ဘံုစုေပါင္း႐ုပ္ပံုႀကီးတပံု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရးဆြဲ 
ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပံုႀကီးကုိစဥ္းစားၾကည့္၍ မရေသာေၾကာင့္ ပံုအပိုင္းအစအားလံုးကို 
ဆက္စပ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲခဲ့သည္။ 

၃။ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ (၃) တြင္ လူတိုင္းက ႐ုပ္ပံုကိုႀကီးကို ျမင္ရသည္ျဖစ္ရာ မိမိသည္ မည္သည့္ 
အစိတ္အပိုင္းကို ေရးဆြဲရမည္။ မိမိ၏အပိုင္းကို အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ 
စပ္ရမည္ကို သိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာလုပ္ရသည္မွာ မ်ားစြာပို၍လြယ္ကူၿပီး၊ ပို၍ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။  

၄။ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုတြင္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုတစုအတြင္းမွာပင္လည္းေကာင္း အလုပ္ကို အလြန္ 
ေကာင္းစြာ လုပ္ႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘံုတူညီေသာအျမင္တရပ္ (႐ုပ္ပံုႀကီး) မရွိပါက 
သူတို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ အားလံုးအဖို႔ ေက်နပ္ေလာက္စရာ တခုခုကို 
ရေအာင္လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ တနည္းဆိုရလွ်င္ အလုပ္႐ႈပ္ရံုသာ ရွိၿပီး ထိေရာက္မႈေတာ့ရွိမည္ 
မဟုတ္ေခ်။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွျခင္း

လက္ယာဘက္တြင္ ေလးေထာင့္ပံု အကြက္ 
(၉) ကြက္ျဖင့္ ပိုင္းထားေသာ ႐ုပ္ပံုတပံု ရွိသည္။ 
အကြက္အသီးသီး၌ အဖြဲ႔အစည္းတခု သို႔မဟုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈႀကီး တခုမွာ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေရးထားပါသည္။ 
၁။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသီးသီးကုိ အလြန္ တာ၀န္ 

ေက်ပြန္စြာႏွင့္ အလြန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ 
ရြက္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ပံုႀကီး (အျမင္) ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
မႈမရွိလွ်င္မည္သည့္အက်ဳိးရလဒ္ ထြက္ေပၚလာ 
မည္ဟု သင္ထင္သနည္း။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္နည္း။  

၂။ အထက္မွာလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေတြ႔အၾကံဳကို ဤ႐ုပ္ပံုမွာ အသံုးခ်ၿပီး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ အဆင့္အသီးသီးက လုပ္ငန္းအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္ပံုကို ေဆြးေႏြးပါ။  

၃။ ေအာက္ေျခလူထုထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ဘံုတူညီေသာ အျမင္တရပ္သည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ 
ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု သင္ယံုၾကည္ပါသလား။  

၄။ အုပ္စုတစုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခု အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဘံုတူညီေသာ အျမင္တရပ္သည္ မည္မွ် 
အေရးႀကီးပါသနည္း။

?
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ရပ္ရြာ စည္း႐ံုးေရးသမားမ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္
၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ


