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ယချ�စီ်တ���ပို့ါ ထင်�မြ�င်�ချ�က်�နှှင်�် ရှုုမော်ထ်င်�်��်�သည်� စီ်မော်��သူ(��်�)၏ ထင်�မြ�င်�ချ�က်�နှှင်�် ရှုုမော်ထ်င်�်��်�
သ်မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� UNODC၊ UN Women၊ က်�လသ�ဂျူးဂနှှင််� လက်�မော်အ်က်�ချံ အ��ွ�အစီည်�� အ်�လ�ံ�၏ ထင်�မြ�င်�ချ�က်�
နှှင်�် ရှုုမော်ထ်င််���်�က်�့ က့်�ယ�စီ်�မြပို့ုမြချင်�� ��ှ့ပို့ါ။

(ယချ�စီ်တ���သည်� က်�လသ�ဂျူးဂ၏ တ�်�ဝင်� စီ်�ွက်�စီ်တ��� �ဟု�တ�ပို့ါ။ နှ့�င်�င်၊ံ န်းယ�ပို့ယ�၊ ပြီး�့ု�၊ မော်ေသ��်�၏ 
အ်ဏာ်ပို့့�င်���်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍မြ�စီ�မော်စီ၊ ၎င်��တ့��၏ န်းယ�န်း့�့တ�နှှင်�် စီည်����ဉ်��တ့��အ်� က်န်း�်သတ�ချ�က်� မော်မြပို့်င်��လ�
မြချင်��နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍မြ�စီ�မော်စီ ယချ�စီ်�ွက်�စီ်တ���တွင်� မော်�်�မြပို့သတ��ှတ�ချ�က်���်�နှှင်�် တင်�မြပို့ချ�က်���်�သည်� 
က်�လသ�ဂျူးဂ�ူ�ယစီ�မော်��ဝါ�နှှင်�် မြပို့စီ��ု�့�င်��်ရှု��ံ သ့���ဟု�တ� UN Women တ့��၏ အမြ�င်�က်�့ မော်�်�မြပို့သတ��ှတ�ချ�က်� 
မြ�စီ�သည်�ဟု� �့�လ့�မြချင်�� ��ှ့မော်စီ�။)

UNODC နှှင်�် UN Women တ့��သည်� ဤလက်�စီ�ွစီ်အ�ပို့� မြပို့ုစီ�မော်��သ်�မြချင်��နှှင်�် ချ�န့်း�ည်ိ့ မြပို့င်��င်��်တွင်� ပို့ါဝင်�
အ်�မြ�ည််�မော်ပို့�ချ�သ်ည်�် န်းည်��စီန်းစီ��့�င်��် က်ွ���က်�င်�သူ��်�နှှင်�် UNODC၊ UN Women ဝန်း�ထ�����်�၏ အကြံက်မံြပို့ု
ချ�က်���်�နှှင်�် ပို့ံ်ပို့့���ု��်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုလ့�ပို့ါသည်�။

ဤလက်�စီွ�စီ်အ�ပို့�က်�့ သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ��� က်ွ���က်�င်�သူ Ms. Stephanie Hills �ှ မြပို့ုစီ�မော်��သ်�ပြီးပို့ီ�၊ န်းည်��စီန်းစီ�
�့�င်��် တည်��မြ�တ�သူ/ စီ်မြပို့င်�သူ Ms. Mary Ann Perkins နှှင်�် UNODC န်းယ�စီပို့�စီီ�ခံျန်း�်ချွ��ု အစီီအစီဉ်�တ့���ှ 
တည်��မြ�တ�မော်ပို့�ထ်�သည်�။

UNODC နှှင်�် UN Women တ့��သည်� ဤလက်�စီ�ွစီ်အ�ပို့� မြ�စီ�မော်ပို့်လ်မော်စီ�န်း� ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�ချ�သ်ည်�် အ�ွ��ဝင်�နှ့�င်�င်�ံ�်�က့်�
လည်�� မော်က်��ဇူးူ�တင်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုလ့�ပို့ါသည်�။

ဤစီီ�ကံ့်န်း��က့်� က်မော်န်းေါနှ့�င်�င် ံအစီ့���၏ သမော်�်ထ်�ကြီးက်ီ�စီွ်မော်သ် ပို့ံ်ပို့့���ုမြ�င််� �ဏ္ဍာ်မော်င်ွ မော်ထ်က်�ပို့ံ်ထ်�သည်�။

© �ူပို့့�င်�ချွင်�် ၂၀၂၁၊ က်�လသ�ဂျူးဂ�ူ�ယစီ�မော်��ဝါ�နှှင်�် မြပို့စီ��ု�့�င်��်ရှု��ံနှှင်�် က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှမော်�� အတွက်� နှှင်�် 
အ�� ့ု�သ�ီ���်� လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�် မြ�ိင်�်တင်�မော်ပို့�မော်��အတွက်� က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��အစီည်�� (UN Women)။ ဤစီ်မော်စီ်င်�က်�့ 
ပို့ည််မော်��အတွက်� သ့���ဟု�တ� အက်� ့ု�အမြ�တ� �ပို့ါမော်သ် �ည်��ွယ�ချ�က်���်� အတွက်� အလ�ံ�စီ�မံြ�စီ�မော်စီ သ့���ဟု�တ� 
တစီ�စီ့တ�တစီ�ပို့့�င်��မြ�စီ�မော်စီ �ည်�သည်�်ပို့�စံီံမြ�င််���့� �ူပို့့�င်�ချွင်�်ပို့့�င်��ှင်�ထ�ံှ အထူ�ချွင်�်မြပို့ုချ�က်��ယူ�န်း��လ့��� �င်��မြ�စီ�
မြ�စီ�မော်�က််င်�� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုမော်�်�မြပို့၍ ထပို့��ထံ�တ�မော်ဝနှ့�င်�သည်�။ ဤစီ်မော်စီ်င်�က်�့ �င်��မြ�စီ�အမြ�စီ� အသ��ံမြပို့ုထ်�
မော်သ် ထ�တ�မော်ဝ�ု၏ �့တးူက့်� UNODC နှှင်�် UN Women သ့�� unodc-thailandfieldoffice@un.org ၊ info.
bangkok@unwomen.org တ့���ှတစီ��င်�် အီ�မော်��လ�မော်ပို့�ပို့့��မော်ပို့�ပို့ါက် မော်က်��ဇူးူ�တင်�စီွ်မြ�င််� လက်�ချပံို့ါ�ည်�။

��က်�နှှ်���ံပို့� ံ- UNODC/ UN Women/ Tuan
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က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှမော်��အတွက်� နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်� လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�မော်��အတွက်� က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��
အစီည်�� (UN Women) သည်� က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှ မော်��နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်� လ�ပို့�ပို့့�င်�ချွင်�်မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�မော်��
အတွက်� �ည်��ွယ� လ�ပို့�မော်�်င်�လ�က်� �ှ့သည်�် က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��အစီည်�� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။  UN Women သည်� 
က်�လသ�ဂျူးဂ အ�ွ��ဝင်�နှ့�င်�င်�ံ�်� အ်� က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှမော်�� ��ှ့မော်အ်င်�မြ�င်��န်း�အတွက်� က်�့် စ်ီနံှုန်း����်�ချ��ှတ�
�်တွင်� ပို့ံ်ပို့့��မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� က်�့် တစီ�ဝန်း���ှ့ အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�အတွက်� အ�ှန်း�တက်ယ� အက်� ့ု��ှ့
မော်စီ�န်း� နှှင်�် စီနံှုန်း����်�က့်� ထ့မော်�်က်�စီွ်အမော်က််င်�အထည်�မော်�်�မော်စီ�န်း� လ့�အပို့�မော်သ် ဥပို့မော်ေ��်�၊ �ူဝါေ��်�၊ 
အစီီအစီဉ်���်�နှှင်�် ဝန်း�မော်�်င်��ု��်� မော်���ွ��်တွင်� အစီ့�����်�နှှင််� အ�ပို့��က်� အ�ွ��အစီည်����်�နှှင််� လ�ပို့�က့်�င်�
လ�က်��ှ့သည်�။  UN Women သည်� အ�� ့ု�သ�ီ� ��်�နှှင််� �့န်း��က်မော်လ���်�အတွက်� မော်��ှည်��ွ�ံပြီး�့ု� တ့��တက်�
မော်�� �ည်��ှန်း��ချ�က်���်� အ�ှန်း�တက်ယ� မြ�စီ�လ်မော်စီ�န်း�အတွက်� က်�့် တစီ�လှ်�တွင်� မော်�်င်��ွက်�လ�က်��ှ့ပြီးပို့ီ� 
�ဝ၏ က်ဏ္ဍာ�ပို့�တ့�င်��တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်� တန်း��တူပို့ါဝင်�နှ�့င်�မော်��က့်� မော်ထ်က်�ချံ �ပို့�တည်�မော်ပို့� ပို့ါသည်�။ က်�်�/
�တန်း��တူည်ီ�ှမော်�� စီနံှုန်း��သစီ���်�အမော်ပို့် သမော်�်တူည်ီချ�က်�က့်� က်�လသ�ဂျူးဂ၏ ချ�တ့��က်��ု��်��ှ�င််� နှ့�င်�င်ံ
��်�က့်� အသ့မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� ပြီးင့်���ချ����မော်��နှှင််� လ�ခံြုံချုံမော်��၊ လူ်အချွင်�်အမော်��နှှင်�် မော်��ှည်�တည်�တံ်မော်သ် �ွ�ံပြီး�့ု��ု ဟုူမော်သ် 
က်�့် လ��ံ�့�င်��် တ့��တက်��ု၏ �ဏ္ဍာ့ုင်�သ�ံ��ပို့�၏ ဗဟု့�ချ�က်�တွင်� က်�်�/� တန်း��တူည်ီ�ှ�ုက့်� ထ်��ှ့သည်�။ UN 
Women သည်� မော်ပို့ါင်��စီပို့�ည်ိ့နှုင်��မော်�်င်��ွက်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� က်�်�/�တန်း��တူည်ီ�ှ�ု မြ�ိင််�တင်�မြချင်��နှှင်�် ၂၀၃၀ လ�ပို့�င်န်း��
အစီီအစီဉ်�နှှင်�် �က်�စီပို့�မော်န်းမော်သ် ည်ိ့နှုင်��မော်�ွ�မော်နှွ��ု��်�နှှင််� သမော်�်တူည်ီချ�က်���်�တွင်� က်�လသ�ဂျူးဂ လ�ပို့�င်န်း��
စီန်းစီ�က့်� မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�သည်�။

က်�လသ�ဂျူးဂ��ူယစီ�မော်��ဝါ�နှှင််� မြပို့စီ��ု��့င်��်ရှု��ံ (UNODC) သည်� ��ူယစီ�မော်��ဝါ�၊ �်ဇူးဝတ��ုနှှင််� အ�က်����က်�
�ုတ့��မော်�က််င််� မြ�စီ�မော်ပို့်မော်န်းမော်သ် ပြီးချ�့��မော်မြချ်က်��ု��်�က်�့ မော်မြ��ှင်���န်း�အတွက်� က်�့် တစီ�ဝန်း���့ှ အ�ွ��ဝင်�နှ�့င်�င်�ံ�်�နှှင််� 
အတမူော်�်င်��ွက်�လ�က်� �့ှသည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့�� အ�ွ��အစီည်��သည်� အမော်�ှ�မော်တ်င်�အ်�ှတွင်� နှ့�င်�င်မံြ�တ�မော်က်� �် အ�ပို့�စီ�
�ွ���ုချင်����်�၏ စီန့်း�မော်ချ်�ုက့်� မော်မြ��ှင်���န်း�နှှင်�် တ�်��ှတ�ုနှှင််� တ�်�ဥပို့မော်ေ စီ့����့�မော်��က်�့ မြ�ိင််�တင်��န်း� အ်�ယီံ
�မူော်�်င်���်�က်�့ ပို့ံ်ပို့့���န်း� သ�ီမြချ်�မော်န်း�်ယူထ်�သည်�။ အ�့�ပို့ါ �က်�မော်ပို့ါင်��စီ��ှံ ကြီးက့်ု �ပို့����ု��်�သည်� စီ�ီပွို့်�မော်��၊ 
လ�ုူမော်�� နှ့�င်�င်မံော်��နှှင််� လ�ခံြုံချုံမော်����့င်��် က်စ့ီစ�ပို့���်�တွင်� မော်ေသတွင်��ပို့�ူမော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်��ုအတွက်� အမော်မြချချ ံ
အ�တ�မြ�စီ�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

မော်ေသတွင်�� ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�မော်သ် နှ့�င်�င်မံော်��-လ�ခံြုံချုံမော်�� ပို့�ူမော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်��ုက်�့ ဦး�တည်�လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းမော်သ် 
၎င်��၏ က်�ယ�မြပို့န်း�်မော်သ် အမော်တွ�အကြံက်ုံနှှင်�်အတ ူ UNODC သည်� အ်�ယီနှံှင်�် က်�လသ�ဂျူးဂတ့��အ�က််� �က်�စီ�ံ 
ပို့�ူမော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်�မော်�� ပို့�ူတွ�မော်�က်ည််ချ�က်�က့်� အမော်က််င်�အထည်�မော်�်��န်း�အတွက်� ဦး�မော်�်င်��န်း� သ�်ဝက်�
မော်သ် မော်�ွ�ချ�ယ��ုမြ�စီ�ပို့ါသည်�။ UNODC သည်�  အ်�ယီ ံ အသ့�င်��အဝ့�င်��၏ �ဏ္ဍာ့ု င်�သ��ံ�ပို့�အတွင်�� က်�်�/�
တန်း��တညူ်�ီှ�ုနှှင််� အ�� ့ု�သ��ီ��်�၏ လ�ပို့�ပို့�့င်�ခွျင်�် မြ�ိင််�တင်�မော်��အမော်ပို့် အ�ွ��ဝင်� နှ့�င်�င်�ံ�်�က်�့ ထမ့ော်�်က်�စွီ် ပို့ံ်ပို့့���န်း� 
ေဇီူး့�င်��ပို့�စံီထံ�တ�ထ်�သည််� န်းည်��ပို့ည််��့င်��် ပို့ံ်ပို့�့��ု�ူမော်�်င်�တစီ�ချ�က့်� သ�မော်တသန်းမြပို့ုပြီးပို့�ီ မော်���ွ�ချ�သ်ည်�။ 

က်�်�/�တန်း��တညူ်�ီှ�ုနှှင််� အ�� ့ု�သ��ီ��်�နှှင််� �န့်း��က်မော်လ���်�၏ လ�ပို့�ပို့�့င်�ခွျင်�်အ်ဏာ်သည်� မော်��ှည်�တည်�တံ်
ချ့�င်�ပြီး��မော်သ် �ံွ�ပြီး�့ု�မော်��ပို့န်း��တ့�င်�အ်�လ��ံတွင်� တ့��တက်��ုအတွက်� ��့ှ�မြ�စီ�လ့�အပို့�သည်�် အ်�မြ�ည််�လ�ပို့�မော်�်င်��ု
တစီ�ချ� မြ�စီ��ည်�ဟု� UNODC က် အသအ့�ှတ�မြပို့ုန်း်�လည်�ပို့ါသည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ စွီ���မော်�်င်��ည်�မြ�ိင်�်တင်�မော်�� 
လုပို့��ှ်��ု��်��ှတ�င််� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� မော်အဂျူး�င်�စီ�ီ�်�အတွင်�� အ�� ့ု�သ��ီ အ�်�့ှ��်� ပို့ါဝင်��ုနှှင်�် ဦး�မော်�်င်��ုတ့��
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ဤသင်�တန်း��သင်�ရှု�့�ညွှှန်း��တ���သည်� အ�� ့ု�သ�ီ�နှှင်�်�့န်း��က်မော်လ���်�အ်� လူက်�န်း�က်ူ��ု
နှှင်�် က်�်�၊ �မော်���်အမော်မြချချ ံ အ�က်����က်��ုတ့��က့်� က့်�င်�တွယ�မော်မြ��ှင်��မော်န်းသည်�် န်းယ�စီပို့�
တ်ဝန်း�က်�အ�်�ှ့��်�၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�မြ�ိင််�တင်��န်း�နှှင်�် လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��်တွင်� 
အမော်ထ်က်�အပို့ံ်မြ�စီ��န်း� �ည်��ွယ�ပို့ါသည်�။ သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���တွင်�ပို့ါဝင်�သည်�် အမော်�က််င်��အ�်
��်�သည်� အ�်�ှ့��်�အ်� က်�်�၊ �မော်���် အသ့ပို့ည််နှှင်�် စီွ���မော်�်င်��ည်���်���ှ့မော်စီ�န်း� 
�ည်��ွယ�ပို့ါသည်�။

�ည်��ွယ�ချ�က်�
ဤမော်�်�ဂျူး�း� (၃) ချ�သည်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�၏စီွ���မော်�်င်��ည်�အ်�မော်အ်က်�ပို့ါန်းည်��လ��� 
(၂) �� ့ု�မြ�င််� တ့��တက်�မော်စီ�န်း� �ည်��ွယ�ပို့ါသည်�- 

(၁) ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��အစီည်��အတွင်��၌လည်��မော်က််င်��၊ မြပို့င်�ပို့အ�ွ��/လူ��်�နှှင််�
လည်��မော်က််င်�� လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��်တွင်� က်�်�၊ � မော်���် အမော်မြချမြပို့ုနှှင်�် လူတ့�င်��ပို့ါဝင်�
သည်�် န်းည်��လ�����်�မြ�င််� မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်�မော်��အ်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့��န်း�
(၂) လူက်�န်း�က်ူ��ု��်�နှှင််� အမြချ်��်ဇူးဝတ��ုတ့��က့်� စီ�စံီ���မော်ထ်က်�လှ����်တွင်� က်�်�၊ � 
မော်���် အမော်လ�မော်ပို့� စီ�စံီ���စီစီ�မော်��မြချင်��တ့�� မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��န်း�အတွက်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��
��်�၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�မြ�ိင််�တင်��န်း�

အ���ံသတ��ည်��ှန်း��ချ�က်���်�
မော်�်�ဂျူး�း���်�အတွက်� အ���ံသတ��ည်��ှန်း��ချ�က်���်��ှ် မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�-

(၁) ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��မော်�်င်��ွက်�သည်�်အ�ွ����်�နှှင််� လက်�မော်တွ�က်ွင်���င်��မော်�်င်��ွက်�မော်န်း
သည်�် အ�်�ှ့��်�၏ က်�်�၊ ��့�င်��်အသ့ပို့ည််��်� တ့��တက်�မော်စီ�န်း�
(၂) လူက်�န်း�က်ူ�ချ�ံသူ��်�အပို့ါအဝင်� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သူ��်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� စီ�စံီ���
မော်ထ်က်�လှ����်တွင်� က်�်�၊�မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�န်းည်��လ���မြ�င််� လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်�
�န်း�
(၃) က်�်�၊ �မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�သည််� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တစီ�ချ� တည်�မော်�်က်��န်း�။ အထူ�သမြ�င််� 
မော်အ်က်�မော်မြချဝန်း�ထ�����်� မော်က််င်���ွန်း�စီွ်မော်န်းထ့�င်�နှ�့င်��န်း�နှှင်�် အ�ွ��ဝင်���်�အ်�လ��ံ �့�့က့်�ယ�
က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မော်စီ�န်း�နှှင်�် အ�ွ��အစီည်��အတွင်�� ၎င်��တ့��အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်�၌ ပို့့��့�တ့��တက်�ပြီးပို့ီ� 
လ�ပို့�င်န်း��စီွ����ည်� မြ�င််�တက်�လ်�န်း�။

မော်�်�ဂျူး�း���်�
မော်�်�ဂျူး�း� (၃) ချ��ှ်မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�-

• မော်�်�ဂျူး�း� ၁- ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�နှှင််� လက်�မော်တွ�က်ွင်���င်��မော်�်င်��ွက်�မော်န်းသည်�်
အ�်�ှ့��်�အတွက်� က်�်�၊� �့�င်��်အသ့ပို့ည််မော်ပို့��ု 1

1 *မော်�်�ဂျူး�း� ၁ အ်� မော်�်�ဂျူး�း� ၂နှှင််� ၃ တ့���တ့�င်��ီ ပို့့��ချ�မော်�ွ�မော်နှွ�သင််�ပို့ါသည်�။
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• မော်�်�ဂျူး�း�  ၂ - လူက်�န်း�က်ူ�ခံျ�သူ��်�နှှင််� အမြချ်�ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သူ��်�အတွက်� 
က်�်�၊� မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�သည််�စီ�စံီ���စီစီ�မော်����ု�်� လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�

• မော်�်�ဂျူး�း� ၃ - ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�အတွက်� က်�်�၊ �မော်���် အမော်လ�မော်ပို့��ုနှှင််�
ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�်ယတ့မြပို့တ�မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��ု

�ည်��ွယ�ထ်�သည်�် သင်�တန်း��သ်�
အင်ယ�တန်း��နှှင်�် အလယ�အလတ�အ�င်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�်�ှ့ (၂၀) ဦး�အထ့ ပို့ါဝင်�
မော်သ် သင်�တန်း��သ်�အ�ပို့�စီ�အ်� သင်�တန်း��မော်ပို့��န်း� မော်���ွ�ထ်�မော်သ် သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ��� 
မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ဤမော်�်�ဂျူး�း���်�တွင်� ချ��ှတ�ထ်�မော်သ် သင်�တန်း���ည်��ွယ�ချ�က်���်� 
မော်အ်င်�မြ�င်��န်း�အတွက်� အလ�ပို့�ရှု�မံော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ွ�တ့�င်��တွင်� က်�်�၊ � နှှစီ��� ့ု�စီလ��ံ (�ည်��ွယ�
ထ်�သည်�် အ�� ့ု�သ�ီ� သင်�တန်း��သ်� အန်းည်�����ံ (၃၅)�်ချ့�င်�နှုန်း��) ပို့ါဝင်�သင်�်
ပို့ါသည်�။ အလ�ပို့�ရှု�မံော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ွ���်�၏ အချ�န့်း�နှှင်�်မော်န်း�်တ့��က့်� �့�့တ့��မော်ေသယဉ်�မော်က်���ုအ� 
အ�� ့ု�သ�ီ���်� တက်�မော်�်က်�နှ�့င်��န်း� စီီ�သံင်�်ပို့ါသည်�။
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သင်�တန်း��သ်���်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�နှှင်�် က့်�က်�ည်ီသည်�် အဓိ့က် သင်��က််�န်းည်��စီန်းစီ� သ��ံချ�
မြ�စီ�သည်�် အမြ�င်�အ်ရှု�နံှှင်�် အ�က််�အ်ရှု�အံသ��ံမြပို့ုမြချင်��နှှင်�် သင်�တန်း��သ်���်�က့်�ယ�တ�့င်� ပို့ါဝင်�
မော်�်င်��ွက်�မြချင်�� န်းည်��လ���တ့��မြ�င််� သင်�ရှု�့�ညွှှန်း��တ��� ပို့�ံစီအံ်� မော်���ွ�ထ်�ပို့ါသည်�။ မော်အ်က်�ပို့ါ
တ့��က့်� မော်ပို့ါင်��စီပို့�ထ်�မော်သ် န်းည်��လ�����်�အ်� အသ��ံမြပို့ုသွ်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�-

• တင်��က်�မြပို့သ�ု��်�
• မြ�စီ�စီဉ်���်�အ်� မော်လလ််မြချင်��
• အမြပို့န်း�အလှန်း� မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��မြချင်��
• အ�ွ���ွ��၍ အ�ွ��၀င်���်�၏ �တူည်ီမော်သ်စီွ����ည်���်�သ��ံပြီးပို့ီ� �န်း��စီစီ�မော်ဝ�န်း�မြချင်�� 

(critical analysis)၊ မြပို့ဿန်း် မော်မြ��ှင်��မြချင်�� (problem solving) နှှင်�် အချ�င်��ချ�င်�� 
သင်��က််��ှမော်ဝမြချင်�� (peer-learning/sharing) တ့��မော်�်င်��ွက်�မြချင်��

သင့်ရ်ိုးး��ည်�န်း�်တွမိုး�်
�းဇိုး�င့်�်

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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က်���၊ မိုးဒေ���� အဒေ��ဒေပ�၀န်းဒ်ေ��င့်မ်ိုးဒေပ�ပြ�င့်�်

သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���သည်� က်�်�၊ �အမြ�င်��က်ည််�ရှုုမြချင်��က့်� မော်က်�်�လွန်း�၍ က်�်�၊ �မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�
မော်သ် ပို့ါဝင်�မော်�်င်��ွက်�ချ�ဉ်��က်ပို့��ု န်းည်��လ���မြ�စီ�မော်သ် Malcolm Knowles ၏ “အ�ွယ�မော်�်က်�
သူ��်�အတွက်� မော်လလ််သင်�ယူမြချင်���့�င်��် စီည်����ဉ်����်�” (Principles of Adult Learning) 
က့်� အသ့ပို့ည််မော်ပို့�ပို့ါ�ည်�။ ဤန်းည်��လ���အ်� ပို့ည််မော်ပို့��်တွင်� စီီစီဉ်�မော်�်င်��ွက်�သူသည်� 
မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� သတ့မြပို့ု�့�န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�-

အ�ွယ်ဒ်ေ��က်ပ်ြီးပး�သူမိုး���သည် ်က်း�ယ်တ်ွး�င့်�်���ပြဖွဲ့တွပ်ြီးပး� မိုးးမိုးးက်း�ယ်တ်ွး�င့် ်ထိးန်း�်ဒေကြက်�င့်�်နှး�င့်သ်ူမိုး��� 
ပြဖွဲ့စိုးသ်ည်။်

သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့သည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� သင်�တန်း��က််လ တစီ�မော်လှ်က်�လ��ံ 
တက်�ကြွက်စီွ် ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီသူအမြ�စီ� မော်�်င်��ွက်�သင်�်ပို့ါသည်�။ အ�ွ��လ့�က်� မြပို့ဿန်း်��်�မော်မြ��ှင်��
မြချင်��၊ �န်း��စီစီ�မြချင်��နှှင်�် အ�ွ��လ့�က်� တင်��က်�မြပို့သ�ု��်��ှ အချ�င်��ချ�င်��သင်��က််��ုအ်� အ်�မော်ပို့�
သည်�်ပို့�ံစီအံမြ�စီ� သင်�တန်း��တွင်� လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�က့်� ေီဇူး့�င်��မော်���ွ��ပို့ါ�ည်�။

ဤသင်��က််�န်းည်��စီန်းစီ�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ ထင်�မြ�င်�ယူ�ချ�က်�၊ စီ့တ�က်ူ�စီ့တ�သန်း��တ့��
က့်� မော်�ွ�မော်နှွ�တင်�မြပို့မြချင်��နှှင်�် မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��မြ�န်း��မြချင်��တ့��မော်�က််င််� ၎င်��တ့��အတွက်� 
မြပို့ဿန်း် �မြ�စီ��� လ�ခံြုံချုံ�ု�ှ့သည်�ဟု� ချစံီ်���န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ သ့���်တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ 
ရှု့���်ယဉ်�မော်က်���ုနှှင််� အလ�ပို့�အက့်�င်�မော်ပို့်အလ့�က်� က်�်��အ�က််� �သဇူး်အ်ဏာ် အ်�ပြီးပို့့ုင်��ု��်�
မော်�က််င််� ထ့�သ့��မော်�ွ�မော်နှွ�တင်�မြပို့�န်း� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု ��ှ့သည်���်� မြ�စီ�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�် 
အ�� ့ု�သ်� အ��်�စီ��ှ့မော်သ် သင်��က််�မော်��ချန်း���တစီ�ချ�အတွင်�� အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� ၎င်��တ့��၏ 
စီ့တ�က်ူ�စီ့တ�သန်း����်�က့်� �ှမော်ဝ�န်း� စီ့တ��သက်��သ် မြ�စီ�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။ အမြချ်�ဥပို့�်အမော်န်းမြ�င််� 
�ဟု်�့�ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��မော်သ် ယဉ်�မော်က်���ုနှှင််� အလ�ပို့�ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�အမော်�က််င်��က့်� မော်�ွ�မော်နှွ���ည်��့�
ပို့ါက် အ�� ့ု�သ်� သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� စီ့တ�တွင်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် ��ှ့နှ့�င်�ပို့ါ။

သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူသည်� သင်�တန်း���စီ�ီတွင်� အ�့�ပို့ါအမော်မြချအမော်န်း��်�အ်� စီဉ်��စီ်�ထ်�သင််�
ပို့ါသည်�-

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�၏ က့်�ယ�မော်��အချ�က်�အလက်���်�အ်� သ့�ှ့န်း်�လည်�မြချင်��

(က်) သင်�တန်း��တွင်�ပို့ါ၀င်�သည်�် အချ�က်�အလက်���်�က့်� သ့�ှ့ထ်��န်း�နှှင်�် သင်�တန်း��သ်�
��်�အမော်ပို့် ၎င်��အချ�က်�အလက်���်�၏ သက်�မော်�်က်�နှ့�င်�ပို့�တံ့��က့်� သတ့မြပို့ုပို့ါ။
(ချ) မြ�စီ�နှ�့င်�ပို့ါက် သင်�တန်း��သ်���်�၏ သင်�တန်း��အမော်ပို့် မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်�၊ �ည်��ှန်း��ချ�က်�
��်�နှှင်�် အမော်တွ�အကြံက်ုံ၊ အလ�ပို့�အက့်�င်�တ့��က့်�သ့�ှ့�န်း� က်�်��မော်���် အမော်မြချမြပို့ုသင်�တန်း��
��်� လ့�အပို့�ချ�က်�စီစီ�တ���က်�့ မော်က််က်�ယူပို့ါ၊ သင်�တန်း��အမော်ပို့် မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်�နှှင်�် 
�ည်��ှန်း��ချ�က်���်�က့်� အမော်မြချချ၍ံ သင်�တန်း��တွင်� သင်��က််�သင််�သည်�် အမော်�က််င်��အ�်
တ့��အ်� ထည်�်သွင်��နှ့�င်�သည်�၊ �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�နှငှ်�် ၎င်��တ့��၏ အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�သည်� 
သင်�တန်း��သ်���်�၏ �တူည်ီမော်သ်အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်� �ှ့�က်သည််� သင်�တန်း��သ်���်� 
အတူတက်ွလ�ပို့�မော်�်င်��က်�န်း�နှှင်�် ၎င်��တ့��တွင်��ှ့နှှင်�်ပြီးပို့ီ�သ်� က်ွ���က်�င်��ုမော်ပို့်အမော်မြချချ၍ံ 
�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုတည်�မော်�်က်��န်း� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�သည်�။
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(ဂျူး) သင်�တန်း��တ့�င်��၏အစီက််လ��်�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ သင်�တန်း��အမော်ပို့် 
မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်���်� နှှင်�် အမြချ်� စီ့တ�ဝင်�စီ်��ု��်�အ်� စီ�မော်�်င်��ထ်���ည်�။ 

၂။  အ်�လ��ံပို့ါဝင်�နှ�့င်�သည်�်န်းည်��ဗ�းဟု်��်� မော်���ွ�မြချင်��

(က်) သင်�တန်း��တ့�င်��၏ ပို့ထ���ံ�စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�က့်�ယ�တ�့င်�
သတ��ှတ�သည်�် “အမော်မြချချစံီည်����ဉ်��” ��်� မော်���ွ�မြချင်��အစီီအစီဉ်�ပို့ါဝင်�သင်�်ပို့ါသည်�2။ 
သင်�တန်း��သူ��်�၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�နှှင်�် အသ့ပို့ည််��်��ှမော်ဝမြချင်��၏အမော်��ပို့ါ�ုက့်� 
သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူ��်�က် အမော်လ�ထ်�သင််�ပို့ါသည်�။
(ချ) သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူသည်� သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်�� က်�်�၊ �အ�ပို့�စီ��က််� မော်မြပို့်င်��လ��ုတ့��
က့်� သ့�ှ့ထ်�သင််�ပို့ါသည်�။ တစီ�ဦး�တစီ�မော်ယ်က်�ချ�င်��စီီ၏ �တူည်ီ�ုမော်သ် စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်
��်�နှှင်�် ၎င်��တ့��ချ�င်�� �ည်�သ့��မြပို့ု�ူ�က်���ံက်က့်� သတ့မြပို့ုမြချင်��သည်� သင်�တန်း��တွင်� 
�ည်�သည်�် န်းည်��ဗ�းဟု်��်�အ်� (ဥပို့�် တ့တ��့တ�စီွ်မော်န်းတတ�မော်သ် သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်� ၎င်��၏အ�ွ���ှမော်မြ�နှ့�င်�သည်�ဟု� မော်တွ���မံော်��မြ�န်း���န်း� (သ့��) အ�ွ��တွင်� ၎င်��တ့��မော်န်း�်
�နှ့�င်�သည်�် မော်��ချွန်း����်�မော်���န်း� အ်�မော်ပို့�တ့�က်�တွန်း��မြချင်��) အသ��ံမြပို့ုသင််�သည်�က့်� သ့�ှ့
နှ့�င်�သည်�။
(ဂျူး) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မော်�်မော်နှှ်ထ်�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��က််လအတွင်�� အမြချ်�သူ��်�
နှှင်�် အတူတက်ွ မော်လ်လ်လ�ပို့�မော်�်င်�နှ့�င်��ည်�် အချွင်�်အလ���တ့��က့်� �န်း�တီ�မော်ပို့���ည်�။ 
ဥပို့�်-

(၁) သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၁-၄ စီသည််� အ�ှတ�စီဉ်���်� မော်ပို့�ထ်�ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်�
 ၁ အချ�င်��ချ�င်��၊ ၂ အချ�င်��ချ�င်�� စီသမြ�င််� အတူလ�ပို့�မော်�်င်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။
(၂) သင်�တန်း��သ့�� လ်မော်�်က်��သည်�် အမော်ဝ����ံနှှင်�် အန်းီ����ံချ�ီ�အက်ွ်အမော်ဝ� 
(သ့��) မော်�ွ�မော်န်း် အစီ�ှ့သည်�် �တူည်ီနှ့�င်�သည်�် က့်န်း��ဂျူးဏာန်း����်�က့်� အမော်မြချချပံြီးပို့ီ� 
သင်�တန်း��သ်���်�အ်� လ့�င်��တစီ�ချ�မော်ပို့်�ပို့�ချ့�င်��ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� လ့�င်��တစီ�မော်လှ်က်� 
အ�ွ��ဝင်� ၄ ဦး�ပို့ါ၀င်�သည်�် အ�ွ����်� �ွ��စီည်��ပို့ါ။

အ�ွယ်ဒ်ေ��က်ပ်ြီးပး�သူမိုး���ပြဖွဲ့စိုးသ်ပြဖွဲ့င့်် ်သင့်တ်ွန်း�်ပတွဝ်န်း�်က်�င့်သ်း�� ဘဝတွစိုးဒ်ေ�ာ�က် ်အဒေတွ့�အကြုံက်�ံ
မိုး���နှှင့်် ်ဗဟု�သ�တွမိုး���စိုး့�က်း� ယ်ူဒေ��င့်�်�နှး�င့်ပ်ါသည်။် သင်�တန်း��သ်���်�က် မော်��က်င်��လ�ခံြုံချုံ
သည်�ဟု� ချစံီ်��ပို့ါက် ၎င်��တ့��၏အမော်တွ�အကြံက်ုံနှှင်�် အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်� �ှမော်ဝမော်ပို့�နှ့�င်��န်း� အ်�မော်ပို့�
တ့�က်�တွန်း��သည်�်၊ အ်�မော်ပို့�သည််� သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���မြ�စီ�မော်စီ�န်း�  မော်���ွ�ထ်���ည်�။

အ�ွယ်ဒ်ေ��က်ပ်ြီးပး�သူမိုး���သည် ် ၎င့်�်တွး��၏�ည်မ်ိုးှန်း�်��က်အ်ဒေပ် အ�ရိုး��စိုးူ�စိုးး�က်�်�ပဒ်ေ��င့််
ကြက်သည်။် သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်�အ်� �့တ��က်�ချ�န့်း�တွင်� သင်�ချန်း��စီ်တ့�င်��က့်� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့� 
မော်�ွ�မော်နှွ�တင်�မြပို့သင််�ပို့ါသည်�။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� သင်��က််�မော်�� မော်�ှ်��ှန်း���လေ���်�အ်� 
အ�က်��မြပို့တ� အသ့မော်ပို့�မြချင်��သည်� အ�့�ပို့ါ�လေ���်� ��ှ့နှ့�င်��န်း� ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�မြချင်�� မြ�စီ�
ပို့ါသည်�။

အ�ွယ်ဒ်ေ��က်ပ်ြီးပး�သူမိုး���သည် ် က်� းံ�ဒေကြက်�င့်�်�းဒေ���မ်ိုးက်း� အဒေ��ဒေပ�ကြက်သည်။် 
သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���နှှင်�် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�၏ �ှတ�စီ���်�သည်� သင်�တန်း��တွင်�ပို့ါဝင်�သူ��်�၏ 
2  မော်အ်က်�တွင်�မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် အ်�လ��ံပို့ါဝင်��ုအ်� အ်�မော်ပို့��န်း� “စီည်����ဉ်����်�” အပို့ါအဝင်�“သင်�တန်း��ပို့့��ချ��ုလ���ညွှှန်း�    
ချ�က်�”နှှင်�်ပို့တ�သက်�သည်�် �ှတ�စီ�အ်��က်ည််�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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က်�်�၊ �မော်���် �့�င်��်ရှုုမြ�င်��ုနှှင်�် ၎င်��တ့��၏အလ�ပို့���်� �ည်�သ့���ည်�ပို့� ံ �က်�စီပို့�သည်�
က့်� သ့�ှ့မော်အ်င်� �န်း�တီ�ထ်���ည်�။ သင်�တန်း��တွင်�ပို့ါဝင်�မော်သ် အမော်�က််င်��အ�်��်�သည်� 
သင်�တန်း��သ်���်�၏ လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�နှှင်�် �ည်�သ့��ပို့တ�သက်�သည်�နှှင်�် �ည်�သ့��မြပို့န်း�လည်�အသ�ံ�ချ�
နှ့�င်�သည်�က့်� မော်��မြ�န်း��နှ့�င်��ည်�် အချွင်�်အလ�����်�က့်� သင်�တန်း��စီီစီဉ်�သူ��်��ှ �န်း�တီ�မော်ပို့�သင််�
ပို့ါသည်�။ 

အ�ွယ်ဒ်ေ��က်ပ်ြီးပး�သူမိုး���သည် ်�က်ဒ်ေတွ့��န်း်ကြက်သည်။် သင်�တန်း��သ်���်�အ်� သင်�တန်း��တွင်� 
သင်��က််���ုအ်� လက်�မော်တွ�တွင်��ည်�သ့��မြပို့န်း�လည်� အသ�ံ�ချ���ည်�က့်�သ့�ှ့�န်း� သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���
အ်� စီီ�ထံ်�သင်�်သည်�။ ယင်��က့်� အမြပို့န်း� အလှန်း�မော်တွ���မံော်��မြ�န်း��မြချင်��၊ အ�ွ��လ့�က်�မော်တွ���ံ
မော်��မြ�န်း��မြချင်��နှှင်�် လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း���်�စီီ�မံော်�်င်��ွက်�မြချင်��မြ�င််�သ် ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်�နှ့�င်� ပို့ါ�ည်�။ 
သင်�ယူမော်လလ််�ုအ်� လက်�မော်တွ�မြပို့န်း�လည်�အသ��ံချ�ချ�န့်း�တွင်� က်�်��မော်���်မော်�က််င််� ၎င်��တ့��
အ�ွ��ဝင်���်�တွင်� �ည်�သ့��မော်သ်စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်� ကြံက်ုံမော်တွ�နှ့�င်�မော်�က််င်��နှှင်�်ထ့�စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�အ်� �ည်�
က်�သ့်��မော်က်�်�လှ်�နှ့�င်��ည်�တ့��အ်� မော်တွ�မော်တ် �က်�န်း� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� တ့�က်�တွန်း��သင်�်
ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��အ်� စီွ���မော်�်င်��ည်��ွ�ံပြီး�့ု�တ့��တက်�မော်စီ�န်း� အမော်ထ်က်�အပို့ံ်အမြ�စီ� အပြီး��တ���ရှုုမြ�င်�
သင်�်ပို့ါသည်�၊ အဓိ့က် အချ�က်��ှ် သင်�တန်း��သ်���်�က် လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� မြပို့န်း�လည်�အသ��ံချ�နှ့�င်�
�ည်�် အစီီအစီဥ်��်�မော်���ွ��န်း�နှှင်�် မော်မြပို့်င်��လ� တ့��တက်��ုက့်� လ�ပို့�မော်�်င်�သူ��်�မြ�စီ��ပို့ါ�ည်�။

Photo: UNODC/ UN Women /Pathuumporn Thongking
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အ�ွယ်ဒ်ေ��က်ပ်ြီးပး�ဒေသ� ဒေ��်�သင့်က်ြက်��သူသည် ် ရိုးး�ဒေသဒေ��စိုး��မိုးပြပသ�မိုးည်။် 
သင်�တန်း��သ်���်�၏ ဗဟု�သ�တနှှင်�် အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�အ်� �ှမော်ဝနှ့�င်��န်း�အတွက်� ဤအချ�က်�
အ်� သင်�ရှု�့�ညွှှန်း��တ���တွင်�ပို့ါ၀င်���ည်�။ သ့���်တွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�က် သင်�တန်း��ချန်း���
အတွင်���ှ့ သင်�တန်း��သ်���်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်�အ်�န်း်�လည်�ပြီးပို့ီ� အမော်မြပို့်င်��အလ�အ်� စီီ�ခံျန်း�်ချွ�နှ့�င်�
မော်သ် က်ွ���က်�င်��ု�ှ့�ှသ်လှင်� ယင်��အချ�က်�က်�့ မော်မြ��ှင်��နှ့�င်��ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်အမော်န်းမြ�င််� 
သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�မော်�က််င််� အ�က်��မြပို့တ� အမော်နှှ်င်�်အယှက်� မြ�စီ�မော်န်းပို့ါက် အမြပို့စီ�တင်��ည်�်
အစီ်� ၎င်��မော်�ွ�မော်နှွ�သည််� အချ�က်�အ်� �ှတ�ထ်�မော်�က််င်��နှှင်�် မော်န်း်င်�တွင်� မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ�
သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် �ှင်��မြပို့မြချင်��မြ�င််� သ့��မော်�ွ�စီွ် မော်မြ��ှင်��သင်�်ပို့ါသည်�။

Photo: UNODC/ UN Women



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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က်���၊ မိုး နှှစိုးမ်ိုး� းံ�အပြပင့် ်အပြ����းင့်က့််�ပြပ��မိုးမိုး���ပါ ထိည််သ့်င့်�်ဒေ��်�ပြ�င့်�်

ဤသင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���အ်� က်�လသ�ဂျူးဂ အစီီအစီဉ်� အ်�လ��ံ၏ အမော်မြချချမံြ�စီ�မော်သ် 
“ထ့ချ့�က်��ု လ��ံဝ��ှ့မော်စီ�” �ူသမော်�်နှှင်�်အည်ီ ယဉ်�မော်က်���ုအ� သင်�်မော်လ�်�သည်�်န်းည်��လ���မြ�င််� 
ချ�ဉ်��က်ပို့���ည်�။ ဤအစီီအစီဉ်�က့်� မော်န်း�်အမော်န်းအထ်�နှှင်�် ယဉ်�မော်က်���ု အမော်မြချအမော်န်း �� ့ု�စီ�တံွင်� 
အသ��ံချ�နှ့�င်��န်း� မော်���ွ�ထ်�မြချင်��မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� မော်ေသအလ့�က်� လ့�အပို့�ချ�က်���်�နှှင်�် က့်�က်�ည်ီမော်စီ�န်း� 
မော်လက််�င်�်မော်�� သင်�တန်း��မော်ပို့�သူ��်��ှ လ့�အပို့�သလ့� ချ�န့်း�ည်ိ့မြပို့င်��င်���ည်� မြ�စီ�သည်�။ 

ဤသင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���က့်� က်�်�၊ � နှှစီ��� ့ု��ဟု�တ�သည်�် အမြချ်�လ့င်�က်�ွမြပို့်��ု��်�က့်� ထည်�်သွင်��
မော်�်�မြပို့ပို့ါက် နှ့�င်�င်အံမော်မြချအမော်န်းအ�/ ယဉ်�မော်က်���ုအ� �သင်�်မော်လ�်�သည်�် (ဥပို့�် အမြချ်�လ့င်�
အ�� ့ု�အစီ်���်�က့်� ဥပို့မော်ေအ� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုမြချင်�� ��ှ့လှင်� သ့���ဟု�တ� ထ့�လ့င်�က်�ွမြပို့်��ုတ့��က့်� 
ဥပို့မော်ေအ� အမြပို့စီ�မော်ပို့�နှ�့င်�သည်� �့�လှင်�) မော်န်း�်��်�တွင်�  ပို့့��ချ��ည်��့�ပို့ါက် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ 
အမော်န်းမြ�င်�် က်�်�၊ � လ့င်�နှှစီ��� ့ု�က့်�သ် ထည်�်သွင်��အသ��ံမြပို့ုပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��ပို့့��ချ���ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 
သ့��မော်သ်�လည်�� ဤသင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���က့်� အမြချ်�လ့င်�က်ွ�မြပို့်��ု��်�အ်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ု
ထ်�သည်�် နှ့�င်�င်/ံယဉ်�မော်က်���ု အမော်န်းအထ်�တွင်� ပို့့��ချ��ည်���့ပို့ါက် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� 
သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���တွင်� လ့င်�တူနှှစီ�သက်�သူ အ�� ့ု�သ�ီ���်�၊ လ့င်�တူနှှစီ�သက်�သူ အ�� ့ု�သ်�
��်�၊ က်�်�၊ � နှှစီ��� ့ု�စီလ�ံ� နှှစီ�သက်�သူ��်�၊ လ့င်�မော်မြပို့်င်��သူ��်�၊ က်�်�၊ � �ဟု�တ�သ�ူ�်�နှှင်�် 
အမြချ်� (LGBTI+) အ�� ့ု�အစီ်���်�အ်�လ��ံက့်� ထည်�်သွင်�� စီဉ်��စီ်�မော်ပို့�သည််� သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���
တစီ�ချ�အမြ�စီ� ချ�န့်း�ည်ိ့မြပို့င်��င်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��အ�� ့ု�အစီ်���်�အမော်�က််င်�� မော်�ွ�မော်နှွ��ု၊ မော်လလ််�ု��်�က့်� 
အ်�မော်ပို့�သင််�သည်�။ 
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သင်�ချန်း��စီ်တစီ�ချ�စီီတွင်� ပို့ါဝင်��ည်�် အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်�� သတ��ှတ�ထ်�
ပို့ါသည်�-

ဒေမိုး�်ဂျူး�း�အက်�ဉ်း�်��ံပ ်- ဒေမိုး�ဂ်ျူး�း�အ�� အက်�ဉ်း�်��ံပ ်ဒေဖွဲ့�ပ်ြပ��က်တ်ွစိုး�်�ပြဖွဲ့စိုးပ်ြီးပး� ၎င့်�်တွ့င့် ်ဒေအ�က််
ပါတွး�� ပါဝင့်သ်ည်-် 

• မော်�်�ဂျူး�း��ည်��ွယ�ချ�က်� - မော်�်�ဂျူး�း�၏ ပို့န်း��တ့�င်�
• �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�- မော်�်�ဂျူး�း�၏ မော်န်း်က်���ံ��ည်��ွယ�ချ�က်� မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�

�ည်�် �ည်��ှန်း��ချ�က်���်� မြ�စီ�သည်� (စီ်သင်�ချ�န့်း�တ�့င်��တွင်� �ည်��ွယ�ချ�က်�ပို့န်း��တ့�င်� 
မော်�်က်��ှ့သည်�နှှင်�် �ပို့���့င်��ပို့ါ�ည်�)

• သင်�ရှု့��အစီီအစီဉ်�- သတ��ှတ�သည်�်�က်���်�တွင်� ပို့့��ချ��ည်�် မော်�်�ဂျူး�း�တစီ�ချ�ချ�င်��စီီ၏ 
သင်�တန်း��အချ�န့်း�ဇူးယ်�

Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

သင့်ရ်ိုးး��ည်�န်း�်တွမိုး�်
ပ��စိုး�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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စိုး�သင့်�်� းန်း်အက်�ဉ်း်���ံပ ်- စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပတ်ွး�င့်�်တွ့င့် ်စိုး�သင့်�်� းန်းမ်ိုး���က်း� မိုးည်သ်း��ပး���� 
သ့��မိုးည်ပ်ြဖွဲ့စိုးဒ်ေကြက်�င့်�် ဒေဖွဲ့�ပ်ြပဒေပ�ထိ��ပါသည်။် စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပပ်ါ အဒေကြက်�င့်�်အ��
မိုး���မိုးှ� ဒေအ�က်ပ်ါအတွး�င့်�် ပြဖွဲ့စိုးက်ြက်သည် ်-

• စီ်သင်�ချ�န့်း� �ည်��ွယ�ချ�က်�- မော်�်�ဂျူး�း�၏ မော်န်း်က်����ံ�ည်��ှန်း��ချ�က်�အမော်ပို့် အမော်မြချချံ
ပို့ါသည်�။

• စီ်သင်�ချ�န့်း� �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�- သင်��က််��မြချင်��၏ �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�သည်� စီ်သင်�
ချ�န့်း� �ည်��ွယ�ချ�က်�အ်� ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်�မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

• အချ�န့်း�- စီ်သင်�ချ�န့်း�၏ �က််မြ�င််�ချ�န့်း�
• အမော်ထ်က်�အက်ူမြပို့ု ပို့စီစည်����်�- စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွက်� လ့�အပို့�မော်သ် အမော်ထ်က်�အက်ူ

မြပို့ု ပို့စီစည်����်�က့်� မော်�်�မြပို့မော်သ် စီ်�ပို့ွ�ချ�တံစီ�လ�ံ�နှှင်�် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအတွက်� 
အမော်ထ်က်�အက်ူမြ�စီ��ည်�် �ှတ�စီ���်�အ်� သင်�တန်း���စီ�ီ မြပို့င်��င်�မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။

• လုပို့��ှ်�မော်�်င်��ွက်��ု��်�- စီ်သင်�ချ�န့်း�တ့�င်��တွင်� လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�အ်� မော်အ်က်�ပို့ါ
အတ့�င်�� ချွ�မြချ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�-
• �ည်��ွယ�ချ�က်�- လုပို့��ှ်�မော်�်င်��ွက်��ု၏ �ည်��ွယ�ချ�က်�အ်� �ှင်��လင်��မြချင်�� 

(စီ်သင်�ချ�န့်း�၏ �ည်��ှန်း��ချ�က်�နှှင်�် �ည်�က်�သ့်�� �က်�နှွယ�သည်�က့်� အမော်မြချချသံည်�)
• အချ�န့်း�- လုပို့��ှ်�မော်�်င်��ွက်��န်း� �က််မြ�င််�ချ�န့်း�
• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအတွက်� လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�- အစီ့တ�အပို့့�င်��တစီ�ချ�စီီ၏ �က််ချ�န့်း�

အပို့ါအ၀င်� �ည်�သ့�� မော်�်င်��ွက်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� အ�င်�်�င်�် ညွှှန်း��က််�ချ�က်�

န်း�ပါတွစ်ိုးဉ်းတ်ွပပ်ြ�င့်�် - ဒေန်း�က်�်က်တ်ွ့�ပါ အဒေထိ�က်အ်က်ူပြပံ ပစိုးစည်�်မိုး���၊ အသ���ပြပံမိုးည်် ်
�င့်�်ပြမိုးစိုးမ်ိုး��� အ������က်း� ၎င့်�်တွး��အ�� အသ���ပြပံမိုးည်် ်ဒေန်း့�က်၊် စိုး�သင့်�်� းန်း်နှှင့််် �ပ�်ှ��မိုးတွး��အ� 
အစိုးဉ်း�်း�က် ်န်း�ပါတွစ်ိုးဉ်းတ်ွပဒ်ေပ��မိုးည်။် အဒေထိ�က်အ်က်ူပြပံ ပစိုးစည်�်တွစိုး�်�၊ �င့်�်ပြမိုးစိုးတ်ွစိုး်��၏ 
အမိုးှတွစ်ိုးဉ်း်သည် ်၂.၃.၄ ပြဖွဲ့စိုးပ်ါက် ၎င့်�်သည် ်-

• ၂ �က်�မော်မြ�်က်��က်�
• စီ်သင်�ချ�န့်း� ၃
• ၄ ချ�မော်မြ�်က်� လုပို့��ှ်��ုတွင်� အသ��ံမြပို့ု�ည််� ပို့စီစည်��မြ�စီ�ပို့ါသည်�။
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����မိုး
�မိုး�်ည်�န်း�်�က််

Photo: UNODC/ UN Women



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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ဤသင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���တွင်� ပို့ါဝင်�မော်သ် စီ်သင်�ချ�န့်း� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့���်�သည်� ပို့့��ချ��ည်�် 
လ���ညွှှန်း�ချ�က်� အမော်သ�စီ့တ�အ်� မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ်�လည်�� အချ� ့ု�မော်န်း�်��်�တွင်� သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူက့်�ယ�တ့�င်� လ့�အပို့�သလ့� ထည်�်သွင်��မြ�ည််�စီွက်��န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ ၎င်��တ့���ှ် - 

• မော်�်�ဂျူး�း� ၂ အတွက်� ပို့ထ���ံ��က်� �န်းက်�ပို့့�င်��တွင်� လ�ပို့�မော်�်င်��ည်�် အ�ွင်�်စီ်သင်�ချ�န့်း�
• မော်န်း်စီဉ်�သင်�တန်း��ပို့့��ချ��ု လ�ပို့�င်န်း����်� -

• ယ�န်း�မော်န်း် သင်��က််�ချ��်ု��်��ှ အဓိ့က်အချ�က်�အလက်���်�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�
မြချင်��က့်� (ပို့ထ��က်��ှလွ�ပြီးပို့ီ�) မော်န်း်စီဉ်�န်းံန်းက်�ပို့့�င်��အချ�န့်း�တွင်�မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ။

• မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ည်မော်န်းပို့့�င်�� စီ်သင်�ချ�န့်း���်�အတွက်� သင်�တန်း��သ်�
��်�၏ စီွ���အင်�မြ�ိင််�တင်��န်း�နှှင်�် တက်�တက်�ကြွက်ကြွက် ပို့ါဝင်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�
�န်း� လ့�အပို့�သည်�။

• စီ်သင်�ချ�န့်း�အ���ံတွင်� သင်�ချန်း��စီ်အ်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�ချ�န့်း���်� မော်န်း်စီဉ်�ထ်��ှ့ပို့ါ 
(သင်�တန်း��သ်���်� သင်�တန်း��တစီ�ချ�လ�ံ�အ်� အက်�မြ�တ���ည်�် မော်န်း်က်���ံ��က်�၊ 
မော်န်း်က်���ံ�ချ�န့်း��ှလွ�ပြီးပို့ီ�)။

မော်အ်က်�ပို့ါအချန်း����်�တွင်� ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�နှှင်�် န်းည်��လ�����်�ပို့ါဝင်�သည်�။

သင့်တ်ွန်း�်အဖွဲ့့င့််�်� းန်း်

သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်�တစီ�ချ�၏ ပို့ထ���ံ�မော်န်း်၏ အ�ွင်�်ချ�န့်း�အ်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ စီ့တ�ကြီးက့်ုက်�
မော်�်င်��ွက်�ချွင်�် မော်ပို့�သင််�သည်�။ သ့���်တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�သင်�်သည်�-

၁။ တစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး� �င်��နှှီ�မော်စီ�န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်� - မော်ပို့�်�စီ�်မော်က််င်��မော်သ် န်းည်��လ���
မြ�င််� သင်�တန်း��သ်���်� အချ�င်��ချ�င်���့တ��က်�မြချင်��။

သင်�တန်း��သ်�အချ�င်��ချ�င်�� �ူလက်ပို့င်� သ့�ှ့မော်န်းမော်စီက််�ူ ဤအစီီအစီဉ်�အ်� လ�ပို့�မော်�်င်�
သင်�်သည်�။ ယင်��သ့��လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်��သည်� သင်�တန်း��သည်� မော်��က်င်��လ�ခံြုံချုံ၍ လူတ့�င်��
ပို့ါဝင်�ချွင်�်�မော်သ် ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�ဟု� ချစံီ်�မော်စီသည်�။ ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� န်းည်��လ���မော်မြ�်က်�
��်�စီွ်အ်� အင်�တ်န်းက်�မော်ပို့်တွင်��ှ်မော်�ွနှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အချ�င်��ချ�င်�� �င်��နှှီ�က်ွ���ဝင်�သည်� မြ�စီ�မော်စီ၊ 
�သ့�ှ့သည်� မြ�စီ�မော်စီ အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်အ်�မြ�င််�-

• Dominoes (ေ့��ဇူးက်���်�)

• ပို့ါဝင်�သူ��်�အ်� A4 စီ်�ွက်�တစီ��ွက်�စီီနှှင်�် မော်�်ပို့င်�တစီ�မော်ချ�်င်��စီီ မော်ပို့�
ထ်�ပို့ါ�ည်�။ စီ်�ွက်�အ်� အလယ�တည်�်တည်�်�ှ မော်ချါက်�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� 
အ�့�ပို့ါမော်ချါက်��်မော်ပို့်တွင်� ��ဉ်��တစီ�မော်�က််င်���ွ�ချ့�င်��ပို့ါ။ စီ်�ွက်�သည်� Dom-
ino (ေ့��ဇူးက်�) က်�သ့်�� ထင်��ှ်�စီွ် နှှစီ�ပို့့�င်��မြ�စီ�သွ်�ပို့ါ�ည်�။

• ပို့ါဝင်�သူ��်�အ်� ၎င်��တ့��၏အလ�ပို့�အ်� က့်�ယ�စီ်�မြပို့ု�ည််� ရှု�ပို့�ပို့�တံစီ�ပို့�ံ 
(စီ်သ်��ပို့ါ) အ်� စီ်�ွက်�တစီ�ပို့့�င်�� မော်���ွ�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ� အမြချ်�တစီ�ပို့့�င်��တွင်� 
၎င်��တ့��၏ က့်�ယ�ပို့့�င်��ဝအ်� က့်�ယ�စီ်�မြပို့ု�ည််� ရှု�ပို့�ပို့�တံစီ�ပို့�အံ်� မော်���ွ�ချ့�င်��
ပို့ါ။ ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ၎င်��တ့��အ်�လ��ံအ်� စီက်�ဝ့�င်��ပို့�ံသဏ္ဍာ်န်း� �တ�တပို့��ပို့�ချ�့င်��ပို့ါ။
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• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ စီတင်�၍ သင်�တန်း��သ်���်�က် ၎င်��တ့��မော်���ွ�ထ်�မော်သ်
ပို့��ံ�်�က့်� အသ�ံ�မြပို့ု၍ �့တ��က်�ချ့�င်��ပို့ါ။ ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� မော်���ွ�ထ်�မော်သ်ပို့��ံ�်�
အ်� �က်���မြပို့င်�တွင်� ချ�ထ်�လ့�က်�ပို့ါ။

• အလ�ပို့� (သ့��) က့်�ယ�ပို့့�င်��ဝ တူည်ီသည်�် သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�၏ ရှု�ပို့�ပို့�နံှှင်�် 
အမြချ်�တစီ�ဦး�၏ရှု�ပို့�ပို့�ကံ့်� �က်�ပို့ါ။

• ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��ုက့်� သင်�တန်း��သ်�အ်�လ��ံ၏ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်� �က်�စီပို့�သွ်�
သည်�အထ့ အချ�င်��ချ�င်�� �့တ��က်�၍ လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ။

• Call my Bluff (လ့���လ့�� ချန်း�်�ှန်း��သည်�် က်စီ်�န်းည်��)

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီ်�ွက်�တစီ�ချ�မော်ပို့်တွင်� ၎င်��တ့��က့်�ယ�မော်��က့်�ယ�တ်
အချ�က်� (၃) ချ� မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။

• တစီ�ချ�က်�က့်� အ�ှန်း�မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။
• နှှစီ�ချ�က်�က့်� အ�ှ်�မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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• သင်�တန်း��သ်���်�က် ၎င်��တ့��မော်��ထ်�မော်သ် အချ�က်���်�အ်� အသထံွက်�
�တ�မြပို့ပြီးပို့ီ� အမြချ်�သင်�တန်း��သ်���်�က် အချ�က်� (၃) ချ�က်�အန်းက်� �ှန်း�သည်�်
အချ�က်�အ်� ချန်း�်�ှန်း��ချ့�င်��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�၏ အချ�က်� (၃) ချ�က်�မြ�င်�် စီတင်�သင်�်ပို့ါသည်�။ မြ�စီ�နှ�့င်�
ပို့ါက် ပို့��ံှန်း��ဟု�တ�မော်သ် (သ့��) မော်ပို့�်��ှင်�စီ�်မော်က််င်��မော်သ် အချ�က်���်�အ်� 
မော်�ွ�ချ�ယ�ပို့ါ။

• ဤလ�ပို့�မော်�်င်��ုသည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မော်ပို့�်��ှင်�မော်စီပြီးပို့ီ� အတူ
�ယ�မော်�်မြချင်��မြ�င််� စီ့တ�သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် မြ�စီ�မော်စီပို့ါ�ည်�။

• Desert Island Items (က်နှာ် �က်ွန်း��တွင်� ယူသွ်��ည််� ပို့စီစည်��မော်�ွ�ချ့�င်��မော်သ် 
က်စီ်�န်းည်��)

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်� က်နှာ်�က်ွန်း��တစီ�က်ွန်း��တွင်� တစီ�မော်ယ်က်�တည်�� 
(၃) လမော်န်း�န်း� မော်�ွ�ချ�ယ�ချ�ံမော်�က််င်�� မော်မြပို့်ပို့ါ။

• အ�့�ပို့ါသင်�တန်း��သ်�အ်� ဇူး့��ချပံို့စီစည်��တစီ�ချ� (ချ�စီ�ချင်�သူ��်�၏ ဓိ်တ�ပို့�ံ
တစီ�ပို့�ံ (သ့��) မော်န်း်စီဉ်�သ��ံ ပို့စီစည်��တစီ�ချ��ဟု�တ�မော်သ်) ယူမော်�်င်�ချွင်�်မြပို့ု
မော်�က််င်�� မော်မြပို့်မြပို့ပို့ါ။ ပို့ါဝင်�သူ��်��ှ ၎င်��တ့��အမော်မြ���်�က့်� မော်�ွ�ချ�ယ��န်း� အချ�န့်း�
အန်းည်��င်ယ�မော်ပို့�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ ၎င်��၏တန်း��့��ကြီးက်ီ�ပို့စီစည်���ှ် �ည်�သည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��
နှှင်�် ထ့�ပို့စီစည်��က့်� မော်�ွ�ချ�ယ��မြချင်�� အမော်�က််င်���င်��တ့��က့်� �ှင်��မြပို့မော်ပို့���ည်�။ 
ထ့��မော်န်း်က်� အ�ွ��ဝင်���်�သည်� ၎င်��တ့��မော်�ွ�ချ�ယ��ည်�် ပို့စီစည်����်�နှှင်�် မော်�ွ�ချ�ယ�
�မြချင်�� အမော်�က််င်���င်����်�က့်� အလှည််�က်� �ှင်��မြပို့�ပို့ါ�ည်�။

၂။ မော်�်�ဂျူး�း� ၃နှှင််� �့တ��က်�မော်ပို့�ပို့ါ

တင်��က်�မြပို့သ�ု၏ အ�ွင်�်�လ့�က်�တွင်� မော်�်�ဂျူး�း� (သ့��) သင်�တန်း��နှှင်�် ပို့တ�သက်�
သည်�် အက်�ဉ်��ချ�ုံ�နှှင်�် သင်�တန်း�� အစီီအစီဉ်�အ်� �ည်�က်�သ့်��မော်���ွ�ထ်�သည်�
က့်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �ှင်��လင်��ပို့ါ။ လက်�စီ�ွစီ်မော်စီ်င်���်� မြ�န်း�်မော်ဝမော်ပို့��ည်�
မြ�စီ�မော်�က််င်�� မော်မြပို့်မြပို့ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��အစီအ��ံ� လ�ပို့�မော်�်င်��ုတ့�င်��တွင်� အ�ွ��လ့�က်�
ပို့ူ�မော်ပို့ါင်�� လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်��သည်� ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�သမြ�င််� အ�့�ပို့ါလက်�စီွ�စီ်မော်စီ်င်�အ်� 
တစီ�ဦး�ချ�င်�� သီ�မြချ်��တ�ရှုုမြချင်���ှ မော်�ှ်င်�က်�ဉ်��န်း�တ့��က့်� မော်မြပို့်�က််�ပို့ါ။

၃။ မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့���ု��်�

သင်�တန်း��သ်���်�၏ သင်�တန်း��အမော်ပို့်စီ့���့���ု��်� (ဥပို့�် သင်�တန်း��သ်���်�သည်� 
၎င်��တ့��၏က့်�ယ�မော်��က့်�ယ�တ် အချ�က်�အလက်���်� မော်��မြ�န်း��ချံ��န်း� မော်�က််က်��ွံ�နှ့�င်�
�က်သမြ�င််�) အ်� သ့�ှ့မြချင်��မြ�င််� သင်�တန်း��ပို့့��ချ��ု န်းည်��စီန်းစီ���်�က့်� လ့�အပို့�သလ့� စီီ�ံ
မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��န်း�အတွက်� န်းည်��မြပို့��်�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်�
��်�အ်� သ့�ှ့�န်း� အမော်��ကြီးက်ီ�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�် သင်�တန်း��သ်���်�သည်� ၎င်��တ့��၏ 
က့်�ယ�မော်��အချ�က်�အလက်���်�က့်� �ှမော်ဝချ့�င်���ည်�က်�့ စီ့���့���က်ပို့ါသလ်�။ မော်�ှ်��ှန်း��
ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့���ု��်�က့်� ကြီးက့်ုတင်�သ့�ှ့ထ်�ပို့ါက် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�သည်� အ�ွင်�်
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စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်���်�က်�့ စီီ�မံြချင်�� သ့���ဟု�တ� အတည်�မြပို့ုမြချင်��နှှင်�် ၎င်��
တ့��မော်မြပို့်မြပို့လ်�ည််� စီ့���့���ု��်�နှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� စီ့တ�မော်အ�မော်စီမြချင်��မြ�င််� လ့�အပို့�
သလ့� က်ွပို့�က်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ 

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� သ့��မော်�ွ�စီွ်မြ�င််� �ည်�သူ်အမော်�က််င်�� မော်မြပို့်�့�မော်န်းမော်�က််င်�� 
�သ့မော်အ်င်� �ှတ�ချ�က်�မော်ပို့�မော်မြပို့်�့�မြချင်��မြ�င််� အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်� �ှမော်ဝမြချင်��
သည်� လ�ံခြုံချုံ�ု�ှ့သည်�ဟု� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ချစံီ်��မော်စီ�ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 
သင်�တန်း���စီ�ီ လ့�အပို့�ချ�က်� စီစီ�တ���မော်က််က်�ယူမြချင်��မြ�င််� သင်�တန်း��သ်���်�၏ 
အချ�က်�အလက်���်�အ်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�က် သ့�ှ့နှ့�င်�ပို့ါသည်�။
အမြချ်�န်းည်��လ����ှ် သင်�တန်း��စီတင်��ွင်�်လှစီ�ချ�န့်း�တွင်� လူတ့�င်��ပို့ါဝင်�နှ�့င်�မော်သ် 
န်းည်��လ���မြ�င််� မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်�� မော်မြ��ှင်��နှ့�င်�သည်�။

မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့���ု��်�
• အချန်း��မော်�ှ��ှ့ flip chart ၏ အလယ�တည်�်တည်�်တွင်� မော်ေါင်�လ့�က်���ဉ်��

တစီ�မော်�က််င်���ွ�ပို့ါ။
• ��ဉ်��၏တစီ��က်�အမော်ပို့်���ံတွင်� မော်�ှ်�လင််�ချ�က်���်�ဟု�မော်��ပြီးပို့ီ� အမြချ်�

တစီ��က်�တွင်� စီ့���့���ု��်�ဟု� မော်��ပို့ါ။
• flip chart မော်ပို့်တွင်� က်ပို့�နှ�့င်��န်း�အတွက်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� 

ပို့့��စီက်တ�အ�ွယ�စီက်းူ (သ့��) အမော်န်း်က်��က်�တွင်� မော်က််�ပို့ါသည်�် �ှတ�စီ�
မော်���ှတ�သည်�် စီက်းူ��်�မြ�န်း�်မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�စီီအ်� ၄ �ွက်��ှ ၆ �ွက်�အထ့ စီက်းူ��်�မော်ပို့�ထ်�
ပြီးပို့ီ� �တူည်ီမော်သ် အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�အ်� အ�့�ပို့ါစီက်းူ��်�တွင်� မော်��ချ့�င်��
ပို့ါ။

• မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်�မော်ချါင်��စီဉ်�အတွက်� ဤသင်�တန်း���ှ�ည်�သည်�တ့��က့်� 
မော်�ှ်�လင်�်သည်� (ဥပို့�် အမော်�က််င်��အ�်တစီ�ချ�က်�့ အမော်သ�စီ့တ�က့်�သ့�ှ့
�န်း� (သ့��) က်ွ���က်�င်�တတ�မော်မြ�်က်��န်း�) က့်� မော်��ချ့�င်��ပို့ါ။

• စီ့���့���ု��်�အတွက်� သင်�တန်း��တွင်� ပို့့��ချ�မော်သ်အမော်�က််င်��အ�်��်� (သ့��) 
န်းည်��လ���တ့��မော်�က််င််� (ဥပို့�် သရှု�ပို့�မြပို့ချ�့င်��မော်စီ�ု��်�နှှင််� သင်��က််��ု
အသစီ���်�) သင်�တန်း��သ်���်� စီ့���့���သည်���်�က့်� မော်��ပို့ါ။

• �ည်�သည်�်�ှတ�စီ�က့်� �ည်�သူက်မော်��သည်�ဟု� အမြချ်�သူ��်��သ့�ှ့နှ့�င်��န်း� 
မော်�်င်��ွက်�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��တ့��မော်တွ�ထင်�သ�ှက့်� ချ�မော်��
�န်း� တ့�က်�တွန်း��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်���်� အ်�လ��ံသည်� ၎င်��တ့��၏�ှတ�စီ�စီက်ူး��်�အ်� flip 
chart မော်ပို့်တွင်� က်ပို့�ပြီးပို့ီ�သည််�အချါတွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် ပြီးင့်��သက်�စီွ်
�တ�ရှုုပြီးပို့ီ� လူန်းည်��စီ�တွင်� သင်��က််�န်းည်��စီန်းစီ�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ စီ့���့���ု
��်� �ှ့မော်န်းသလ်� စီသမြ�င််� မော်ယ��ယ�တူည်ီမော်န်းမော်သ် အမော်�က််င်��အ�်
��်�က့်� အ�ပို့�စီ��ွ��နှ့�င်�သလ်� �က်ည််�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့���ု��်�အမော်ပို့် 
အမော်မြချချ၍ံ သင်�်မော်တ်�သလ့� စီီ�လံ�ပို့�မော်�်င်���ည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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၄။ လ�ခံြုံချုံ�ုအက််အက်ွယ�မော်ပို့�မြချင်��

လူတစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး� သည်���ချံနှ့�င်�မော်အ်င်� မော်ပို့ါက်�က်ွ�မော်စီတတ�မော်သ်အချ�က်���်�
�တူည်ီ�က်သမြ�င််� သင်�တန်း��၏ ပို့ထ���ံ�အချ�န့်း�တ�့င်��တွင်� သင်�တန်း��က််လ
အတွင်�� စီ့တ��သက်�သ်ချစံီ်��ပို့ါက် သင်�တန်း��ချန်း���အမြပို့င်�သ့�� မော်ချတူထွက်�မော်န်းမြချင်��
အ်� န်း်�လည်�လက်�ချမံော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အသ့မော်ပို့�မော်မြပို့်�က််�မြချင်�� 
အစီီအစီဉ်�ပို့ါဝင်�သင်�်သည်�။ ထ့��မြပို့င်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူထ�ံှ လ့�အပို့�ပို့ါက် အက်ူအည်ီ
�ယူနှ့�င်�မော်�က််င်�� အသ့မော်ပို့��ပို့ါ�ည်�။ သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီအမော်န်းမြ�င််� 
�ည်�သည်�်အမော်�က််င်��အ�်သည်� စီ့တ�မော်ပို့ါက်�က်ွ�မော်စီတတ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း���စီ�ီ 
ကြီးက့်ုတင်�သ့�ှ့ထ်�ပြီးပို့ီ� လ့�အပို့�ပို့ါက် �ည်�သ့��ဝန်း�မော်�်င်��ု �ယူနှ့�င်�မော်�က််င်�� သ့�ှ့ထ်�
သင်�်သည်�။ ဥပို့�် အသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်��ည်�် မော်ေသတွင်�� တ့�င်�ပို့င်�မော်�ွ�မော်နှွ�မော်�� ဝန်း�မော်�်င်��ု
��်�သ့�� ညွှှန်း���့�မော်ပို့�နှ့�င်�သည်�။

၅။ အက်ူလ�ပို့�င်န်း��စီဉ်���်�

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က်�သ့်��မော်သ် အမော်မြချချ ံ လ့�အပို့�ချ�က်���်� 
မြ�ည်�်တင်��နှ့�င်��န်း� လ့�အပို့�သည်�် က့်စီစ�ပို့���်�က့်�လည်�� တ်ဝန်း�ယူမော်ပို့���ည်�။

• မော်��က်င်���ုနှှင်�် လ�ခံြုံချုံစီ့တ�ချ���ု - ဥပို့�် အမော်��မော်ပို့်ထွက်�မော်ပို့ါက်�နှှင်�် 
အနှာ�်ယ��ှ့မော်�က််င်�� အချ�က်�မော်ပို့�သ ံ�က််��ပို့ါက် �ည်�က်�သ့်��မြပို့ုလ�ပို့��လ�

• သန်း�်စီင်�ချန်း��နှှင်�် မော်�ချ� ့ု�ချန်း����်�၏ တည်�မော်န်း�်
• မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�ချ�န့်း�နှှင်�် အမြချ်��က်�နှွယ�သည်�် အမော်သ�စီ့တ�အချ�က်���်�

၆။ အမော်မြချချစံီည်����ဉ်����်�

သင်�တန်း��အ်�လ��ံ၏အစီတွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��သ်���်�နှှင််�
အတူ သင်�တန်း��အမော်မြချချ ံ စီည်����ဉ်����်� မော်���ွ�မြချင်��မြ�င််�  အ်�လ��ံသမော်�်တူည်ီ
သည်�် န်းည်��လ�����်���ှ့ပို့ါ�ည်�။ ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��မြ�င််� အနှုတ�လက်ခဏာ်မော်�်င်�
�ည်�် အမော်မြပို့်င်��အလ���်�အ်� မော်လ�်ခ်ျ�မော်ပို့�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွင်�� �့��့�င်����န်း�� 
အသ�ံ�မြပို့ုမြချင်��က်�သ့်��မော်သ် �မော်က််င်��သည်�် အမော်လအ်ထ��်�လည်�� ထ့န်း��သ့���နှ့�င်�
�ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။
အမော်မြချချစံီည်����ဉ်����်�အ်� သင်�တန်း��ချန်း���မော်�ှ��ှ့ စီ်�ွက်��ှည်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်� မော်��သ်�
ထ်�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်��ှလည်�� ပို့ါဝင်�သင်�်သည်�်အချ�က်���်� အကြံက်ဉံာ်ဏာ�မော်ပို့�
နှ့�င်��န်း� မော်��မြ�န်း����ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ အမော်မြချချံစီည်����ဉ်����်�တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�
နှ့�င်�ပို့ါသည်�-

• �့��့�င်����န်း����်�အ်�  သင်�တန်း��သ်���်�၏ အ့တ�ထ�တွင်� န်း်�ချ�န့်း�အထ့ 
သ့����ည်��ထ်���ည်�။

• �့�့တ့��အ�ွ��အတွင်�� တစီ�ဦး�ဦး��ှ မော်�ွ�မော်နှွ�မော်န်းစီဉ်� မော်���ှ စီက််�အပြီးပို့့ုင်� 
�မော်မြပို့်�ပို့ါ။

• �တူည်ီမော်သ်အမြ�င်�အ်� မော်လ�စီ်�ပို့ါ။
• သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်�� မော်မြပို့်�့�မော်�ွ�မော်နှွ��ု��်�အ်� မြပို့င်�ပို့သ့�� �မော်ပို့ါက်�

�က််�ပို့ါမော်စီနှှင််�။
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• သင်�တန်း��န်း်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်��သ့�� လူတ့�င်�� အချ�န့်း��ီ 
မြပို့န်း�လည်�ဝင်�မော်�်က်�သင်�်ပို့ါသည်�။

၇။ မော်��ချွန်း��ဥယ�်ဉ်�နှှင်�် �င်��မြ�စီ�စီ်��က်�နှှ်

စီ်�ွက်��ှည်�ကြီးက်ီ�နှှစီ�ချ�အ်� သင်�တန်း��ချန်း���အတွင်�� န်း�ံတံွင်�က်ပို့�ထ်�ပြီးပို့ီ� တစီ�ချ�တွင်� 
မော်��ချွန်း����်�ဟု� မော်��ထ်�ပြီးပို့ီ� က်�န်း�တစီ�ချ�တွင်� �င်��မြ�စီ���်�ဟု� မော်��ပို့ါ။

• မော်��ချွန်း����်�- စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွင်�� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မြပို့န်း�လည်�မော်မြ��က််�
မြချင်����ှ့ဟု� ချစံီ်��မော်သ် �ည်�သည်�်မော်��ချွန်း����်�က့်���့� သင်�တန်း��သ်���်�
�ှ တ့တ�တ�့တ� လ်မော်�်က်�မော်��သ်�နှ့�င်�သည်�။ သ့���ဟု�တ� သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်� မြပို့န်း�လည်�မော်မြ��က််�မြချင်���မြပို့ုဟု�ထင်�သည်�် မော်��ချွန်း��အ်� သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူက် မော်��နှ့�င်�သည်�။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်��ချွန်း����်�က့်� မြပို့န်း�လည်�
�တ�ရှုုပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အမြချ်�သင််�မော်တ်�သည်�်အချ�န့်း�တွင်� အ�့�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်� 
မော်မြ��က််�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

• �င်��မြ�စီ���်�- သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူနှှင်�် သင်�တန်း��သ်���်�သည်� သင်�တန်း��
က််လတွင်� အသ��ံဝင်��ည်�် အ�င်��အမြ�စီ���်�အ်� (စီ်အ�ပို့���်�၊ 
ဝက်�����့ေ���်�စီသမြ�င််�) မော်တွ�မော်တ်ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� 
သင်�တန်း��သ်���်�အတွက်� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်��ည်�် �င်��မြ�စီ���်�က့်� အ�့�ပို့ါ 
�င်��မြ�စီ�စီ်�ွက်�တွင်� မော်��ထ်�နှ့�င်�သည်�။
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ဒေန်း့စိုးဉ်း�်�ပင့််န်း�်ဒေ��င့်တ်ွ�မိုး���
န်း�န်းက်ပ်း�င့်�် ခြုံ��ံ င့်��သ���သပပ်ြ�င့်�်

သင်�တန်း��၏ န်းနံ်းက်�ပို့့�င်��အချ�န့်း�အ်� ယ�န်း�မော်န်း်�ှပို့့��ချ�ချ�မ်ော်သ် သင်�ချန်း��စီ်��်�ထ��ှ အဓိ့က်က်�
မော်သ် အချ�က်���်�အ်� မြပို့န်း�လည်�ခြုံချုံင်�သံ��ံသပို့�မြချင်��မြ�င််� စီတင်�သင်�်ပို့ါသည်�။ ဤအစီီအစီဉ်�အ်� 
၁၅ �့န်းစီ�ထက်� �ပို့့��့�သည််� မော်ပို့�်��ှင်��ွယ�မော်က််င်��မော်သ် အစီီအစီဉ်�မြ�င််� မော်�်င်��ွက်�သင်�်ပို့ါသည်�။ 
အ�့�ပို့ါအစီီအစီဉ်���်�တွင်�

• အ�ွ��လ့�က်�ဉာ်ဏာ�စီ���
• သင်�တန်း��သ်���်�အချ�င်��ချ�င်�� မော်�်လ��ံပို့စီ�မော်ပို့ါက်�မော်သ် က်စီ်�န်းည်��မြ�င််� ယ�န်း�မော်န်း်က် 

မော်��ချွန်း����်�က့်� မော်��မြ�န်း��မြချင်��နှှင်�် မော်မြ��က််�မြချင်��
• စီက်းူအပို့့�င်��မော်ပို့်တွင်� မော်��သ်�ထ်�မော်သ် ကြီးက့်ုတင်�စီီစီဉ်�ထ်�သည်�် မော်��ချွန်း����်�အ်� 

ဦး�ထ�ပို့�တစီ�ချ�အတွင်�� ထည်�်ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်��ှ အလှည််�က်�နှုက်�၍ က်��်မော်��ချွန်း��
က့်� မော်မြ��က််�မြချင်��

စီီစီဉ်�သူသည်� ခြုံချုံင်�သံ��ံသပို့�မြချင်��အပို့့�င်��တွင်� သင်�တန်း��သ်�အ်�လ��ံ (အ�� ့ု�သ်�၊ အ�� ့ု�သ�ီ�) 
ပို့ါဝင်�မော်စီသင်�်ပို့ါသည်�။

ဒေန်း့�ည်စ်ိုး�ပြီးပး�ဒေန်း�က် ်တွက်က်ြွက်ဒေအ�င့််��့ဒေ��မ်ိုးမိုး���

သင်�တန်း��သ်���်�၏ စီွ���အင်���်�နှှင်�် ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��ပို့ါဝင်��ုတ့��သည်� မော်န်း်လည်�စီ်စီ်�သ��ံပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� 
ယ�တ�မော်လ�်သ်ွ်�ပို့ါသည်�။ သ့��ပို့ါ၍ မော်န်း်လည်�ပို့့�င်��အချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်� က့်�ယ�က််ယ
လုပို့��ှ်��ု��်� မြပို့ုလ�ပို့�နှ�့င်��ည်�် မော်ပို့�်��ှင်�စီ�်အစီီအစီဉ်�မြ�င််� စီတင်��န်း� အကြံက်ံမြပို့ုပို့ါသည်�။ ထ့�
က်�သ့်��မော်သ် အစီီအစီဉ်���်�အ်� အင်�တ်န်းက်�မော်ပို့်တွင်� ��်�စီွ်မော်တွ��ှ့နှ့�င်�သလ့�သင်�တန်း��ပို့့��ချ�
သူ င်ယ�စီဉ်��ဝက် က်စီ်�ချ�မ်ော်သ် က်စီ်�န်းည်����်�က့်� သစီ�လွင်�စီွ် မြပို့န်း�လည်�တီထွင်�၍လည်�� 
က်စီ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ အဓိ့က်�ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် သင်�တန်း��သ်���်� ထ့�င်�င့်�က်��မော်န်း�� လုပို့��ှ်��ု�ှ့
မော်စီ�န်း�မြ�စီ�သည်�။

သ့���်တွင်� ထ့�က်�သ့်��က်စီ်�မြချင်��သည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ရှု�ပို့�ပို့့�င်�� (သ့��) စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��် 
�သက်��သ်မြ�စီ�မော်စီ နှ့�င်�သလ်� မော်��မြ�န်း���န်း� �မော်�ပ်ို့ါနှှင်�်။

မော်န်း်စီဉ်� ခြုံချုံင်�သံ��ံသပို့�မြချင်�� (ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�)

မော်န်း်စီဉ်�သင်�တန်း��ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း���်�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မော်��ချွန်း����်� မော်��မြ�န်း��ချွင်�်မော်ပို့�
�န်း�နှှင်�် မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� ၁၅ �့န်းစီ�ချန်း�်အချ�န့်း�မော်ပို့�ပို့ါ။ မြပို့န်း�လည်�မော်�ွ�မော်နှွ�ချ�က်���်�သည်� 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအ်� မော်န်း်က်�တစီ�မော်န်း်တွင်� �ည်�က်�သ့်�� ပို့့��ချ�မော်ပို့���ည်� က့်� အသ့မော်ပို့�နှ့�င်�လ့��်�ည်�။
ဤက်�သ့်��မော်သ်န်းည်��လ���နှှင်�် တူည်ီမော်သ်န်းည်��လ���တစီ�ချ��ှ်  အထက်�တွင်� မော်�်�မြပို့ထ်�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�
သည်�် “မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်�နှှင်�် စီ့���့���ု��်�” န်းည်��လ���မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ သ့���်တွင်� “မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်�
��်�နှှင်�် စီ့���့���ု��်�” ဟု� မော်ချါင်��စီဉ်�တပို့��ည်�်အစီ်� “�်မော်တွ အ�င်�မော်မြပို့ချ�်သလ�”နှှင်�် “တက်ယ�
လ့� ေီလ့��့��င်� ပို့့�မော်က််င်���ယ�” (သင်�တန်း��သ်�က် စီီစီဉ်��ယ��့��င်� �ယ�လ့�အမော်မြပို့်င်��အလ� 
လ�ပို့��လ�) အစီ�ှ့သည်�်မော်ချါင်��စီဥ်တ့��က့်� သ��ံ�က်ည််�သင်�်ပို့ါသည်�။ FLIP CHARTမော်ပို့်တွင်� ချ�မော်��
မော်န်းစီဉ်� �ည်�သူ�ှ�မြ�င်��မော်စီ�န်း� FLIP CHART��်�အ်� န်း�ံံ�က်�သ့����က်�နှှ်�ူထ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။
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�ည်�်ွယ်�်�က််

မော်�်�ဂျူး�း� ၃ ၏ �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်�က့်� က်�်�၊ �မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�
သည်�် အမြ�င်�ရှုုမော်ထ်င််��ှ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ�မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��ုတ့��က့်� အ်�မော်ပို့�
�န်း� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

သင့်က်ြက်��ဒေ���း�င့်�်� �ည်�်ွယ်�်�က်မ်ိုး���

၁။ ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ����်�အတွက်� အ�့��တန်း�သည်�် အသ့ပို့ည််၊ စီွ����ည်�နှှင်�် 
အ�ည်�အချ�င်����်�က့်� အဓိ့ပို့ာ်ယ�သတ��ှတ��န်း�။
၂။ �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��ုတ့��က့်� အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့��န်း�။
၃။ သ့မြ�င်�စီ့တ�အသ��ံချ� စီ့တ�ပို့ည််က့်� အသ��ံမြပို့ု၍ က်ွနှ��ပို့�တ့�� တစီ�ဦး�ချ�င်��အမော်န်းမြ�င်�် �န်း�တီ�
ထ်�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� က်န်း�်သတ�သည်�် အမြ�င်���်�နှှင်�် ၎င်��တ့��အမော်ပို့် က်�်�၊ �မော်���်၏ 
အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�ပို့�တံ့��က့်� မော်လလ််�န်း�။
၄။ �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု တည်�မော်�်က်��န်း� န်းည်��လ�����်�နှှင််� န်းည်��စီန်းစီ���်�က့်� 
အသ��ံမြပို့ု�န်း�။

ဒေမိုး�ဂ်ျူး�ံ�
အက်�ဉ်း�်��ံပ်

Photo: UNODC/ UN Women



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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၅။ က်ွနှ��ပို့�တ့��တစီ�ဦး�ချ�င်��နှှင်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ����်�၏ ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်�စီွ���
က့်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်နှ့�င်��ည်�် န်းည်��လ�����်�က့်� မော်လလ််�န်း�။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�

ဤမော်�်�ဂျူး�း�၏ အဓိ့က်�ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်� တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီမြ�စီ�မော်စီ၊ အ�ွ��
လ့�က်�မြ�စီ�မော်စီ လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��ုတွင်� က်�်�၊ �မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�သည််� အမော်မြပို့်င်��လ�တ့��က့်� 
ပို့� ့ု�မော်ထ်င်�မော်ပို့��န်း� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ �ည်�သ့��မော်သ် အသွင်�မော်မြပို့်င်��လ��ု�� ့ု�အတွက်���့� အချ�န့်း�နှှင်�် 
���တ��န်းစီ� လ�ပို့�က့်�င်��ု��်� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ ယချ�လ့�ချ�င်�သည်�် �လေ�က်�့ သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်� 
၄ �က်�၊ ၅ �က်�အတွင်�� အမြပို့ည်�်အစီ� ံ��ှ့နှ့�င်��န်း� မော်�ှ်��ှန်း��ပို့ါက် မော်လ်�ကြီးက်ီ�လွန်း���် မော်�်က်�ပို့ါ
လ့��်�ည်�။ ထ့��မော်�က််င််� ဤမော်လက််�င်�်မော်�� သင်�ရှု့��ညွှှန်း��တ���သည်� မော်မြပို့်င်��လ��ုက့်� အစီပို့� ့ု�မော်ပို့��န်း�
နှှင်�် သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��န်း� မော်ထ်က်�ပို့ံ်အ်�မော်ပို့���ည်� မြ�စီ�
ပို့ါသည်� -

• က်�်�၊ �မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�သည််� မော်မြပို့်င်��လ��ုက့်� လ့�အပို့�သည်�ဟု� အသ့အ�ှတ�မြပို့ု�န်း�
• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အမော်မြပို့်င်��အလ�အတွက်� ကြီးက့်ု�စီ်�လ့�စီ့တ� တ့��ပို့ွ်�မော်စီ�န်း� 

�ည်��ွယ�ပြီးပို့ီ� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်သူ/ ချ�ံသူသ်�မော်က််င်���်�အမော်ပို့် က့်�ယ�ချ�င်��စီ်စီ့တ� 
တ့��မြ�ိင််��န်း�

• �့�့က့်�ယ�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ုက့်� အ်�မော်ပို့��န်း�
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ����်�အ်��က််� �လှယ�နှ�့င်�သည်�်၊ အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�သည်�် အသ့ပို့ည််၊ 

စီွ����ည်�နှှင်�် န်းည်��စီန်းစီ���်� တ့��မြ�ိင််��န်း�။

သင်�တန်း��သ်���်�သည်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��နှှင်�် ပို့တ�သက်�သည်�် အမော်မြချချသံမော်�်က့်� န်း်�လည်��န်း� 
အမော်��ကြီးက်ီ�သည်�။

• က်�်�၊ �မော်���်
• က်�်�၊ � စီနံှုန်း����်�နှှင််� အမော်မြချအမော်န်း��်�
• အ�� ့ု�သ်� (အမော်�/သ်�) ဦး�စီ်�မော်ပို့� လူ်အ�ွ��အစီည်��
• က်�်�၊ �မော်���် အမော်မြချမြပို့ုချွ�မြချ်��က်���ံု

ဤသင်�ချန်း��စီ်က့်� �သင်��က််��ီ မော်�်�ဂျူး�း� ၁ - “ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�နှှင််� မော်�ှ�တန်း��
န်းယ�မော်မြ�တွင်� က်ွင်���င်��မော်�်င်��ွက်�မော်န်းသည်�် အ�်�ှ့��်�အတွက်� က်�်�၊ �မော်���် န်း်�လည်�
သ့မြ�င်��ု�့�င်��် သင်�ရှု�့�” သ့���ဟု�တ� “က်�လသ�ဂျူးဂဝန်း�ထ�����်�အတွက်� က်�်�၊ � တန်း��တူည်ီ�ှ 
�့တ��က်�” 3 အွန်း�လ�့င်��သင်�တန်း��က့်� သင်�တန်း��သ်���်�က် တက်�မော်�်က်�ထ်�ပြီးပို့ီ� မြ�စီ�သင်�်
ပို့ါသည်�။

ဤသင်�ချန်း��စီ်တွင်� စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��် သီအ့��ီ��်�နှှင််� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု��်�က့်� မော်ပို့ါင်��စီပို့�
အသ��ံမြပို့ု၍ ‘�့�့က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ု’ ၏ အဓိ့ပို့ာ်ယ�က့်� စီ့စီစီ�မော်လလ််ပြီးပို့ီ� �့�့က့်�ယ�က့်� 
ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုတ့��အ်� က်�်�၊ �မော်���် အမော်လ�မော်ပို့�သည််� ရှုုမော်ထ်င်�်

3   https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11245
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သင်�တန်း��အစီီအစီဉ်�

ပို့ထ�မော်န်း်

ကြီးက့်ု�့�မြချင်��နှှင်�်
�့တ��က်�မြချင်��
(၃၀ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၁
မော်န်း�်ချ��ှတ�မြချင်�� (၆၀ �့န်းစီ�)

မော်ချတနူ်း်�ချ�န့်း� (၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၂
က်�်�၊ �မော်���်နှှင််� ဥပို့မော်ေ
စီ့���့��မော်��
(၉၀ �့န်းစီ�)

မော်န်း်လည်�စီ် (၆၀ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၃
�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�့�တ် 
�်လ�
(၉၀ �့န်းစီ�)

မော်ချတနူ်း်�ချ�န့်း� (၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၄
ထ့ချ့�က်�ချ�ံလွယ�မြချင်��နှှင်�် 
အ�င်�မော်မြပို့သည််� န်းယ�ပို့ယ� (၉၀ 
�့န်းစီ�)

တစီ�မော်န်း်တ်မြပို့န်း�လည်�
သ��ံသပို့�မြချင်�� (၁၅ �့န်းစီ�)

ေ�တ့ယမော်န်း်

န်းံန်းက်�ပို့့�င်�� 
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်��
(၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၁
က်�်�၊ �မော်���် ပို့�သံွင်���ုမော်�က််င််� 
ယ�ံ�က်ည်��ု��်� မော်မြပို့်င်��လ�ပို့� ံ
(၉၀ �့န်းစီ�)

မော်ချတနူ်း်�ချ�န့်း� (၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၂
�့�့က့်�ယ�က့်� ချ�ုပို့�မော်နှှ်င်�မော်စီသည်�် 
ယ��ံက်ည်��ု��်� မော်ပို့်မော်ပို့ါက်�လ်ပို့�ံ
(၉၀ �့န်းစီ�)

မော်န်း်လည်�စီ် (၆၀ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၃
�့�့က့်�ယ�၌နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�၏ 
အက်ူအည်ီ�မြ�စီ�မော်သ် အမော်တွ�
��်�က့်� န်း်�လည်�မြချင်�� 
(၉၀ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၄
အမော်မြပို့်င်��အလ� �န်း�တီ�မြချင်��
(၉၀ �့န်းစီ�)

တစီ�မော်န်း်တ်မြပို့န်း�လည်�
သ��ံသပို့�မြချင်�� (၁၅ �့န်းစီ�)

တတ့ယမော်န်း်

န်းနံ်းက်�ပို့့�င်�� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်��
(၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၁
အတွင်���ှလ်မော်သ် ယ��ံက်ည်��ု
တည်�မော်�်က်�
မြချင်�� (၁၄၅ �့န်းစီ�)

မော်ချတူန်း်�ချ�န့်း� (၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း�၁ (အ�က်�)

မော်န်း်လည်�စီ် (၆၀ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း�၂
�က်�သွယ�မော်��
(၁၈၀ �့န်းစီ�)

မော်ချတူန်း်�ချ�န့်း� (၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း�၂ (အ�က်�)

တစီ�မော်န်း်တ်မြပို့န်း�လည်�
သ��ံသပို့�မြချင်�� (၁၅ �့န်းစီ�)

စီတ�တထမော်န်း်

န်းနံ်းက်�ပို့့�င်�� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်��
(၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း� ၁
ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုနှှင်�် 
အ�ွ��လ့�က်� မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��ု
(၉၀ �့န်းစီ�)

မော်ချတူန်း်�ချ�န့်း� (၁၅ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း�၁ (အ�က်�)

မော်န်း်လည်�စီ် (၆၀ �့န်းစီ�)

စီ်သင်�ချ�န့်း�၂
အက်� ့ု��ှ့မော်စီမော်�� 
(၁၂၀ �့န်းစီ�)

မော်ချတူန်း်�ချ�န့်း� (၁၅ �့န်းစီ�)

ပို့့တ�ပို့ွ�

�ှ ချ�ဉ်��က်ပို့��န်း� �ည်��ွယ�ထ်�ပို့ါသည်�။ ဤသင်�ချန်း��စီ်တွင်� �့�ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��သည််� �့�့က့်�ယ�က့်�
ယ��ံက်ည်��ု ‘အ�� ့ု�အစီ်�’ မြ�စီ�မော်သ် �င်��ွင်�်သွ်�လ်မြပို့ု�ူပို့�၊ံ ပြီး��ပြီး��လက်���ွနှုတ��က်�မြချင်�� အစီ
�ှ့သည်�တ့��က့်� အ်ရှု�ံစီ့�က်�သည်�် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု
�့�င်��် သ�်�ရှု့��က်� မော်လက််�င်�်န်းည်����်��ဟု�တ�သည်�် ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��တစီ�ချ�က့်� အသ�ံ�မြပို့ုထ်�
ပို့ါသည်�။ လူတ့�င်��သည်� တစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး� �တူ�က်�� ၎င်��တ့��၏ ချစံီ်�ချ�က်���်�၊ အမော်တွ���်�
နှှင်�် အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� မော်�်�မြပို့သည််�ပို့�ံစီ ံ အ�� ့ု��� ့ု��ှ့�က်သည်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုပြီးပို့ီ� ပို့ွင်�်လင်��
ပြီးပို့ီ� ရှု့��သ်�သည်�် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုပို့�စံီကံ့်� အ်�မော်ပို့��န်း� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ဤသင်�ချန်း��စီ်သည်� 
ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ����်�အတွင်�� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ပို့့��့�စီစီ��ှန်း�မော်သ် 



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��တစီ�ချ�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု��်�အ်� ပို့� ့ု�မော်ထ်င်�မော်ပို့��န်း� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။
စိုး�သင့်�်� းန်း်အက်�ဉ်း�်��ံပမ်ိုး���

မော်�်�မြပို့ပို့ါစီ်သင်�ချ�န့်း���်�တွင်� မော်�်�ဂျူး�း� ၃ အတွက်� စီ်သင်�ချ�န့်း�အက်�ဉ်��ချ�ုပို့���်� ပို့ါဝင်�ပို့ါသည်�။
မော်�်�မြပို့ပို့ါစီ်သင်�ချ�န့်း���်�အ်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ မော်���ွ�မော်ပို့�သင််�ပို့ါသည်�-

• အ�ွင်�်ချ�န့်း�
• တစီ�မော်န်း်တ်ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်��
• န်းနံ်းက်�ပို့့�င်��ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်��

အထက်�ပို့ါ “ပို့့��ချ��ုလ���ညွှှန်း�” အချန်း��တွင်� ဤသင်�ချန်း��စီ်��်� မော်���ွ��်တွင်� အသ��ံဝင်��ည်�် 
�င်��မြ�စီ���်� ပို့ါ�ှ့ပို့ါသည်�။

Photo: UNODC/ UN Women / Tuan
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စီ်သင်�ချ�န့်း� ၁ 
ပြမိုးင့်က့််င့်�် စိုး��င့်�်ဇိုယ်��ပြပံစိုး�ပြ�င့်�်

ပို့ထ�မော်န်း်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��အဖွဲ့့��တွစိုး�်�အတွ့င့်�် အသးပည်�မိုး���၊ က်ွမိုး�်က်�င့်မ်ိုးမိုး���နှှင့်် ်
ပင့်က််း�ယ်အ်�ည်အ်��င့်�်မိုး��� အ�� �့�ပြ����န်းန်ှှင့််် က်���၊မိုးဒေ����ရိုးဒေထိ�င့််ပ်ြဖွဲ့င့်် ်ထိင့်ဟ်ုပ်မိုး�ှးဒေစိုး�န်း်

 
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� သင်�တန်း��သ်���်�သည်� -

• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�အတွင်�� �တူည်ီမော်သ်အသ့ပို့ည််��်�၊ က်ွ���က်�င်��ု��်�နှှင််� 
ပို့င်�က်�့အ�ည်�အချ�င်����်� (KSA) ၏ တန်း��့����်�အ်� မော်���ွ�နှ့�င်�ပို့ါလ့��်�ည်�။

• KSA ၏ အဓိ့က်မော်သ်ခ်ျ�က်�အ်� ချွ�မြချ်�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ဦး�စီ်�မော်ပို့�သတ��ှတ�နှ့�င်�ပို့ါလ့��်�ည်�။
• က်�်�၊�မော်���် ရှုုမော်ထ်င််�မြ�င််� KSA အ်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

အ�� းန်း် - ၆၀ မိုးးန်းစိုး်

အက်ူပို့စီစည်����်�

ဗီေီယ့��့�င်���်�

စီက်းူအကြီးက်ီ�နှှင်�် မော်�်ပို့င်���်�

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ����်�၌ အလ�ပို့�လ�ပို့�မော်န်းသည်�် အ�� ့ု�သ�ီ�
��်� ပို့ါ�ှ့သည််� ဗီေီယ့��့�င်� အတ့���်�က့်� အွန်း�လ�့င်���ှ မော်�ွ�ချ�ယ�ပို့ါ

ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်��ု လ���ညွှှန်း�ချ�က်�

အ�ွ��တစီ��ွ��အတွင်�� �တူည်ီမော်သ် အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်� နှှင််�  
အသ့ပို့ည််၊ စီွ����ည်�နှှင်�် ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� �ှ်မော်�ွ
သတ��ှတ��န်း�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်�နှှင််� 
အသ့ပို့ည််၊ စီွ����ည်�နှှင်�် 
ဝ့မော်သသ လက်ခဏာ်��်�က့်� 
�ှ်မော်�ွသတ��ှတ�မြချင်��

၅၀

�ည်��ွယ�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - အ�န်း�်က်ဏ္ဍမိုး���နှှင့််အ်သးပည်�၊စိုး့မိုး�်�ည်န်ှှင့်််ဝးဒေသသ�က်ခဏာ�မိုး���က်း��ှ�ဒေဖွဲ့့
သတွမ်ိုးှတွပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်-
အ�ွ��တစီ���ွ�အတွင်�� �တူည်ီမော်သ်အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်�နှှင််� အသ့ပို့ည််၊ စီွ����ည်�နှှင်�်
ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� �ှ်မော်�ွသတ��ှတ��န်း�။

အ�� းန်း် - ၅၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤလုပို့��ှ်��ု၏ �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် က်�်� သ့���ဟု�တ� � တစီ��� ့ု�တွင်�သ် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ��
��်�အတွက်� လ့�အပို့�သည်�် အသ့ပို့ည််၊ စီွ����ည်�နှှင်�် ဝ့မော်သသလက်ခဏာ် (KSA) ��်� �ှ့သည်�
ဟု� ဇူးီဝက်�မန်းည်��အ� အမော်�က််င်��မြပို့ချ�က်� လ�ံ�ဝ��ှ့မော်�က််င်��က့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�နှ့�င်��န်း� မြ�စီ�
ပို့ါသည်�။ ၎င်��သည်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုနှငှ်�် ယတ့မြပို့တ� မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��ုတ့��က့်� အဓိ့ပို့ာ်ယ�
�ွင်�်�့�ချ�က်�နှှင်�် လက်�မော်တွ�အသ��ံချ��ု ရှုုမော်ထ်င်�်တ့���ှ ပို့့��့�အ်ရှု�စံီ�့က်�သည်�် အမြချ်�သင်�ချန်း��စီ်��်�
အတွက်� အမော်မြချချအံ�တ�မြ�စီ� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ တွ�ဝန်း၊် က်ွမိုး�်က်�င့်မ်ိုးမိုး���နှှင့်် ်ထိင့်ပ်ြမိုးင့်�်�က်မ်ိုး���ဒေပြမိုးပ��

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ွ��င်ယ���်�အမြ�စီ�ချွ�ပို့ါ။ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ���်�နှှင််� အမော်�်င်�မော်�ွ�ချ�ယ�
ထ်�မော်သ် မော်�်ပို့င်� ��်�က့်� အ�ွ��တစီ�ချ�စီီသ့�� မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။
၂။ သင်�တန်း��ချန်း���မော်�ှ��ှ့စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်� သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့သည်� ပို့င်�်က်ူရှု�ပို့�ပို့�ကံ််�ချ�ပို့�
တစီ�ချ� မော်���ွ�သင််�သည်�။ 4

၃။ ပို့ထ�ဦး����ံအမော်န်းမြ�င်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�တွင်� ၎င်��တ့��၏တ်ဝန်း���်�က့်� စီ်�င်��
မြပို့ုစီ��န်း�မြ�စီ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ အလ�ပို့�တ်ဝန်း���်�ဟုူမော်သ်မော်ချါင်��စီဉ်�
မြ�င််� အလယ�စီက်�ဝ့�င်��တစီ�ချ� မော်���ွ�မြချင်�� မြ�င််� မြပို့ုလ�ပို့�သင်�်သည်�။ ထ့��မော်န်း်က်� စီ်�ွက်�မော်ပို့်
တွင်��ှ့မော်န်းမော်သ် �တူည်ီမော်သ် အလ�ပို့�တ်ဝန်း�တစီ�ချ�စီီအတွက်� �ွ�ထ်�မော်သ်စီက်�ဝ့�င်����်��ီ
သ့�� ဦး�တည်�သည်�်��ဉ်����်�က့်� �ွ�သင််�သည်�။

အ�� ့ု�သ�ီ� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်� ရှု��ံအလ�ပို့��ဟု�တ�
သည်�် အလ�ပို့��� ့ု�စီ� ံလ�ပို့�မော်န်းသည်�်ပို့�စံီကံ့်� န်း�ူန်း်မြပို့�န်း�။

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၂။ ဗီေီယ့��့�င်���်� ၁၀

�ည်��ွယ�ချ�က်�

4 https://www.the-organic-mind.com/spider-diagrams.html
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၄။ အလ�ပို့�တ်ဝန်း���်� က်�န်း�သွ်�သည်�်အချါ အလ�ပို့�တ်ဝန်း�တစီ�ချ�စီီအတွက်� လ့�အပို့�မော်သ် 
က်ွ���က်�င်��ု��်�နှှင််� အမြ�င်���်� က့်�မော်�်�ထ�တ�သွ်�ပို့ါ�ည်�။ အလ�ပို့�တ်ဝန်း�တစီ�ချ�အတွက်� 
လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� စီဉ်��စီ်� မော်သ်အချါတွင်� မော်အ်က်�ပို့ါအချ�က်���်�က့်� �က်ည််�
သင်�်မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ -

(က်) န်းည်��စီန်းစီ�ပို့့�င်��နှှင်�် ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��် စီွ����ည်���်� - လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း�အတွက်� 
�ည်�သည်�် န်းည်��စီန်းစီ�ပို့့�င်�� သ့���ဟု�တ� ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��် စီွ����ည်���်� လ့�အပို့��ည်�န်းည်��။ 
ဥပို့�် လက်�န်းက်�က့်�င်�တွယ�မြချင်��၊ ယ်ဉ်�မော်�်င်��နှှင်�မြချင်��၊ ချနှာ်က့်�ယ�ကြံက်ံ်ချ့�င်��ု စီသမြ�င််�။
(ဂျူး) က့်�ယ��ည်�က့်�ယ�မော်သွ���်� - အ�့�ပို့ါတ်ဝန်း�က်�့ထ���မော်�်င်�နှ�့င်��န်း� လူတစီ�
ဦး�က့်��ည်�သည်�် ဝ့မော်သသ လက်ခဏာ်��်�က် က်ူည်ီနှ့�င်�သလ�။ ဥပို့�်-လူ�ုမော်���် 
က်ွ���က်�င်��ု��်�၊ သခံျင်��တ�န်း�၊မော်ချါင်��မော်�်င်��ု၊အမော်သ�စီ့တ� ရှုုမြ�င်�နှ့�င်�စီွ��� သမြ�င််�။

ပို့င်�်က်ူက််�ချ�ပို့�တွင်�သူတ့�� မော်�်�ထ�တ�ထ်�မော်သ်အလ�ပို့�တ်ဝန်း�တစီ�ချ�စီီက့်� �က်ည်�်�န်း�နှှင်�်
အလ�ပို့�တ်ဝန်း�စီက်�ဝ�့င်����်�က့်��က်�ထ်�မော်သ်��ဉ်����်�က့်�သ��ံ၍အ�့�ပို့ါအလ�ပို့���်�တွင်�
က်ွ���က်�င်��ု��်�နှှင််�အမြ�င်���်�က့်�ထပို့�ထည်�်�န်း�သင်�တန်း��သ်���်�က့်�မော်မြပို့်ပို့ါ။

၅။ သင်�တန်း��သ်���်�က် က်ွ���က်�င်��ု��်�နှှင််� အမြ�င်���်�ထည််�ပြီးပို့ီ�သွ်�ချ�န့်း�တွင်� တူည်ီ
သည်�် အချ�က်���်�က့်� �ှ်မော်�ွမော်�်�ထ�တ�သွ်��ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့��န်း� သင်�တန်း��
န်းည်��မြပို့က်  ပို့င်�်က်ူပို့�ကံ််�ချ�ပို့�တွင်� အသ��ံမြပို့ု�န်း� မော်��ချွန်း����်�မော်��ပြီးပို့ီ�/လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်�
မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်� လ့�က်�ပို့ါလ�ပို့�မော်�်င်��န်း� �့န်းစီ�အန်းည်��င်ယ�မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ 
မော်��ချွန်း����်��ှ် မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�သည်�-

(က်) အလ�ပို့�တ်ဝန်း�တစီ�ချ�အတွက်� က်ွ���က်�င်��ု�့�င်��်စီက််�လ��ံ��်� မော်��ထ်�
သလ်�။ မော်��ထ်�လှင်�သင်�တ့��၏က််�ချ�ပို့�တွင်� က်ွ���က်�င်��ု�့�င်��် စီက််�လ��ံ
မော်��ထ်�တ် �ယ�နှှစီ�ကြီးက့်���ှ့သလ�။ တစီ�ကြီးက့်��ထက်��က်မော်��ထ်�မော်သ် က်ွ���က်�င်��ု
�့�င်��် စီက််�လ��ံတ့�င်��အတွက်� ေီလ့�လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ။
(ချ) က့်�ယ�မော်��က့်�ယ�မော်သွ���်��့�င်��်စီက််�လ��ံ��်� မော်��ထ်�တ်�ှ့သလ်�။ 
မော်��ထ်�လှင်� သင်�တ့��၏က််�ချ�ပို့�တွင်� က်ွ���က်�င်��ု�့�င်��် စီက််�လ��ံမော်��ထ်�တ် 
�ယ�နှှစီ�ကြီးက့်�� �ှ့သလ�။ တစီ�ကြီးက့်��ထက်��က်မော်��ထ်�မော်သ် က့်�ယ��ည်�က့်�ယ�မော်သွ�
�့�င်��် စီက််�လ��ံတ့�င်�� အတွက်� ေီလ့�လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ။
(ဂျူး) တစီ�ကြီးက့်��ထက်�ပို့့�၍ မော်တွ��သည်�ဟု� သင်��ှတ�သ်�ထ်�မော်သ် စီက််�လ��ံ
��်�သည်� အလ�ပို့�အချန်း��က်ဏ္ဍာ အ်�လ��ံတွင်� သ့���ဟု�တ� အချ� ့ု� အချန်း��က်ဏ္ဍာ အ�� ့ု�
အစီ်���်�တွင်� မော်တွ��သလ်�။ ဥပို့�် အသက်�အ�ွယ�ကြီးက်ီ�မြချင်��။

၆။  သင်�တန်း��သ်���်�က် မော်�်�ထ�တ�သတ��ှတ�မော်သ်က်ွ���က်�င်��ု��်�နှှင််� ပို့င်�က့်�ယ�
အ�ည်�အချ�င်����်�က့်� ထင်�ဟုပို့�မော်ပို့်လွင်�မော်စီ�န်း�နှှင်�် မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ အ�ပို့�စီ� ၃ စီ�တွင်� 
က့်�ယ�တ့�င်�သတ��ှတ��န်း� မော်မြပို့်ပို့ါ-

(က်) အ�� ့ု�သ်�
(ချ) အ�� ့ု�သ�ီ�
(ဂျူး) နှှစီ�ချ�စီလ��ံ



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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၇။ အ�ွ��၏ မြပို့န်း�လည်�မော်ဝ�န်း�ချ�က်��ယူပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့သည်�

(က်) မော်တွ�ကြံက်ုံ�မော်သ် ပို့�ံစီသံွတ�သွင်���ု��်�အမော်ပို့် စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်� ဥပို့�်၊ အ�� ့ု�သ်�
��်�သည်� က််ယ�့�င်��်လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�တွင်� ပို့့��့�သ်လွန်း�သည်�။ ထ့�သ့�� ပို့�စံီံ
သွတ�သွင်���ု��်� �့�င်��် စီ့န်း�မော်ချ်�ုအ်� သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့သည်� သင်�တန်း��သ်���်�
အ်� ထင်�ဟုပို့� သ�ံ�သပို့�မော်စီသည်�် န်းည်��လ���အ်� အသ��ံမြပို့ုသင််�ပို့ါသည်�၊ �့�လ့�သည်�
�ှ်- အ�� ့ု�သ်���်�က် တ်ဝန်း�တစီ�ချ�က့်� ပို့့�၍ လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်�သည်� (သ့���ဟု�တ� 
မော်မြပို့်င်��မြပို့န်း�) ဟု�၎င်��တ့��ချံစီ်��သည််� ဇူးီဝက်�မအမော်�က််င်��မြပို့ချ�က်�က်�သ့်�� သင်�တန်း��သ်�
��်�က် ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မော်စီသည်�် မော်��ချွန်း����်�မော်��မြ�န်း�� ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��က့်�ယ�တ့�င်�စီ့စီစီ�
သ��ံသပို့��န်း� လ���ညွှှန်း�မော်ပို့�သည််� န်းည်��လ���အ်� အသ��ံမြပို့ုသင််�သည်�။
(ချ) လ့င်�နှှင်�်က်�်�၊�မော်���် �တူည်ီ�ုအ်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� သတ့မော်ပို့���ည်� 
(ဤအမော်�က််င်�� သည်�မော်�်�ဂျူး�း� ၁နှှင်�် ၂ �ှ မြ�စီ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်���်�က် အ�ှတ��
သင်�်သည်�၊ သ့��မော်သ်� က်�်�၊�မော်���် အမော်မြချအမော်န်းအ်� ချယံူ�ု မော်မြပို့်င်��လ�မြချင်��အမော်ပို့် 
အမော်ထ်က်�အက်ူမြ�စီ�မော်စီသမြ�င််� အပြီး�� သတ့မော်ပို့�မော်န်းလှင်� မော်က််င်��ပို့ါသည်�။ 
(ဂျူး) �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�က် က်�်�၊�တန်း��တူည်ီ�ှ�ုအမော်ပို့် 
ပို့ါဝင်�ပြီးပို့ီ� အ်�မော်ပို့�သည််� အမော်မြချအမော်န်းသ့��မော်�်က်��န်း�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��လင်��မော်မြပို့်�က််�
မြချင်��မြ�င််� စီ်သင်�ချ�န့်း�က့်� အနှှစီ�ချ�ုပို့�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ၊ ထ့��မော်န်း်က်� အ�� ့ု�သ်�နှှင်�်အ�� ့ု�သ��ီ
တ့�� သည်�လ�ပို့�င်န်း����်�/တ်ဝန်း���်� က့်� တူည်ီစီွ်�ထ���မော်�်င်�နှ့�င်�ဟုူမော်သ် ဇူးီဝက်�မ 
အမော်�က််င်��မြပို့ချ�က်���ှ့မော်�က််င်��  က်ွနှ��ပို့�တ့��န်း်�လည်�သမော်�်မော်ပို့ါက်�မော်သ် အမော်မြချအမော်န်း
�ှ စီတင်��န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�လ��ံသည်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချအမော်န်း၏ 
ထ�တ�က်�န်း���်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� (သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့��်�က် ၎င်��တ့��လည်�� ထ့�န်းည်��လည်��မော်က််င်��
ပို့င်� မြ�စီ�သည်�က့်� သတ့မြပို့ုသင််�ပို့ါသည်�)။ဤမော်�်�ဂျူး�း� ၃ ၏ သင်�ချန်း��စီ်��်�အတွင်�� 
အ�့�ပို့ါ တည်�မော်�်က်��ု��်� �ည်�သ့��မော်ပို့်မော်ပို့ါက်�လ်သည်�နှှင်�် အ�ွ����်�တွင်� အ်�လ��ံ
ပို့့��့� ပို့ါဝင်�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ပို့့��့�စီည်��လ�ံ�ည်ီညွှွတ�မော်စီ�န်း� ၎င်��တ့��အ်� �ည်�သ့�စီ့န်း�မော်ချ်��ည်�တ့��
က့်� မော်လလ််သွ်��ည်� မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့���ှတစီ��င်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်�အ်� ၎င်��
တ့��၏အလ�ပို့���်�က့်� ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�စီွ် လ�ပို့�မော်�်င်�မော်စီနှ့�င်��ည်� မြ�စီ�သည်�။

က်���၊မိုးနှှစိုးမ်ိုး� းံ�စိုး���� မိုးဟု�တွဟ်ု� ��ယ်ူသတွမ်ိုးှတွမ်ိုးမိုး���နှှင့်် ်ပတွသ်က်၍် သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်
မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

အချ�က်� ၇ တွင်� မော်�်�ထ�တ�ထ်�မော်သ် တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီ�ှ့ က်ွ���က်�င်��ု��်�နှှင််� စီွ����ည်� ��်�အမော်ပို့် 
က်�်�၊�မော်���်က် သက်�မော်�်က်��ု�ှ့မော်�က််င်�� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�သည်�်အချါ ယဉ်�မော်က်���ုအ�
သင်�်မော်လ�်�ပို့ါက် က်�်�၊�မော်���်မော်�်�ထ�တ�သတ��ှတ�ချ�က်���်�တွင်�(LGBTI+)ပို့ါဝင်�သင်�်ပို့ါသည်�။ 
က်�်�၊�မော်���်မော်�်�ထ�တ�သတ��ှတ�မြချင်��နှှင်�် လ့င်�စီ့တ�တ့���ညွှွတ��ုတ့��အ�က််� �တူည်ီ�ုက့်� 
သင်�တန်း��သ်�အ်�လ��ံ �င်��နှှီ�က်ွ���ဝင်�၍ န်း်�လည်�သမော်�်မော်ပို့ါက်��န်း�အတွက်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�
သူသည်� (LGBTI+) အဓိ့ပို့ာါယ� သတ��ှတ�ချ�က်� ��်�အ်� �ှင်��မြပို့၊ စီစီ�မော်���န်း� အချ�န့်း�မော်ပို့�သင်�်
သည်�။

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�သည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီွ����ည်� သ့���ဟု�တ� ဝ့မော်သသလက်ခဏာ် 
တစီ�ချ�သည်� က်�်� သ့���ဟု�တ� � တစီ��� ့ု��� ့ု�နှှင်�် �က်�နှွယ�မော်န်းနှ့�င်�သည်�် ဇူးီဝက်�မန်းည်��အ� 
အမော်�က််င်���င်���ှ့��ှ့ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��်တွင်� က်ူည်ီမော်ပို့��န်း�အတွက်� အ်ရှု�စံီ့�က်� လ�ပို့�မော်�်င်��ပို့ါ
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�ည်�။ အ�ွ����်�သည်� က်�်�၊ � က်ွ�မြပို့်��ုအလ့�က်� လူ်အသ့�င်��အဝ့�င်���ှ အ်�မော်ပို့�သည််� သ့���ဟု�တ� 
အ်��မော်ပို့�သည််� စီွ����ည်� သ့���ဟု�တ� ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� �ှ်မော်�ွမော်�်�ထ�တ�နှ့�င်�သလ်�။ 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သ့��မော်�ွ�ပြီးပို့ီ� တစီ�ထစီ�ချ� �ဟု�တ�မော်သ်အမြ�င်�မြ�င််� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု��်�
က့်� အ်�မော်ပို့�သင််�ပို့ါသည်�။

�ပ�်ှ��မိုး ၂ - ဗ့း�းယ်း�ဖွဲ့း�င့်မ်ိုး���

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ�� အ���ှးမိုး��� အပြဖွဲ့စိုး ်အမိုး� းံ�သမိုးး�မိုး��� ��ပဒ်ေန်းသည််် ဥပမိုး�မိုး���
က်း� ပြပသ�န်း်

အ�� းန်း် - ၁၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး��� -
 
ဤသင်�တန်း���စီတင်��ီ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� တစီ�က်�့် လ�ံ�တွင်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�တွင်� 
အ�� ့ု�သ�ီ���်� လ�ပို့�က့်�င်�မော်န်းသည်�်ဥပို့�် - လက်�န်းက်��့�င်��်န်းည်��မြပို့��်၊ ပို့ဋိ့ပို့က်ခမော်ေသ��်�
တွင်� အလ�ပို့�လ�ပို့�မော်န်းမြချင်��၊ လူအ�ပို့�က့်�ထ့န်း��ချ�ုပို့�မြချင်��၊ စီ့န်း�မော်ချ်သည်�်အမြပို့ုအ�ူက့်� မော်လ�််န်း�မော်စီမြချင်��
စီသမြ�င််� ဗွီေီယ့��့�င်���်�က့်�အွန်း�လ�့င်���ှ မော်�ွ�ချ�ယ�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။ဗီေီယ့��့�င်���်�တွင်� ဤမော်လက််�င်�်မော်�� 
အစီီအစီဉ်�၏ သတင်��စီက််�မြ�စီ�သည်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်� အလ�ပို့�
လ�ပို့�နှ့�င်�စီွ���နှှင်�် က်�်��မော်���်နှှင်�် ပို့တ�သတ�ပြီးပို့ီ� သ�်�ရှု့��က်� �့�ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��သည််� အမြ�င်���်�
က့်� စီ့န်း�မော်ချ်နှ့�င်�စီွ���တ့��က့်� အ်�မော်ပို့�မော်�က််င်��က့်� သရှု�ပို့�မြပို့နှ့�င်��ပို့ါ�ည်�။ မော်�ှ�တွင်�မော်လလ််ချ�်သည်�် 
မော်စီ်င်�်�က်ည််�စီ်�င်��က့်� မြပို့န်း�လည်�က့်��က််��ပို့ါက် က်�်�သ့���ဟု�တ� � တစီ��� ့ု��� ့ု�နှှင်�် �က်�စီပို့�
မော်သ်စီွ����ည်���်�နှှင်�် က့်�ယ��ည်�က့်�ယ�မော်သွ���်��့�င်��် သ့သ်ထင်��ှ်�သည််�အချ�က်���်�နှှင်�် ဗွီ
ေီယ့���်�တွင်� �်က့်�မြပို့ထ်�သလ�တ့��က့်� မော်ထ်က်�မြပို့ပို့ါ။

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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စိုး�သင့်�်� းန်း် ၂ 

က်���၊မိုးဒေ����နှှင့်် ်ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��
�ည်�်ွယ်�်�က် ်- က်���၊မိုးဒေ����ရိုးဒေထိ�င့်််မိုး���မိုးှဒေန်း၍ နှး�င့်င့််�အဒေပြ�အဒေန်း�း�က်၍် ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ�� 
��ပင့််န်း�်က်း�ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း်

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်မ်ိုးှန်း�်��က်မ်ိုး���

ဤသင်�ချန်း��စီ်ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််�

• ၎င်��တ့��၏အလ�ပို့�အက့်�င်�တွင်� က်�်�၊�မော်���်ရှုုမော်ထ်င််��ှ�က်ည််�ပြီးပို့ီ� အက်ယ�၍ ၎င်��
တ့��သည်� �န်း�်က်�င်��က်�လ့င်� မြ�စီ�ချ�်ပို့ါက် အမော်မြချအမော်န်းသည်��ည်�သ့��က်ွ်မြချ်�သလ�က့်� 
ထင်�ဟုပို့� သ��ံသပို့�နှ့�င်��ည်�မြ�စီ�သည်�။

• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��တစီ�ချ�တွင်� အလ�ပို့�လ�ပို့�က်�့င်�လ့�သည်�် အ�� ့ု�သ�ီ���်�အတွက်� 
အဓိ့က်စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�က့်� မော်�်�ထ�တ� နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

• �တူည်ီမော်သ်အ�ွ��ဝင်���်�မြ�င််� �ွ��စီည်��ထ်�သည််�အ�ွ��တစီ�ချ�၏ အက်� ့ု�မော်က်��ဇူးူ���်�က့်� 
သတ့မြပို့ု�့လ့�်��ည်�။

• လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� တန်း��တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� �တူက်ွ�မြပို့်��ု၏ အဓိ့က်အစီ့တ�အပို့့�င်����်�က့်� 
မော်�်�ထ�တ�နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

အက်ူပို့စီစည်����်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

စီက်းူအကြီးက်ီ�နှှင်�် မော်�်ပို့င်���်�

လုပို့��ှ်��ု ၁
၁.၂.၁ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ု  
ဇူးယ်�စီ်�ွက်�

လုပို့��ှ်��ု ၂

သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်� တစီ�စီ�စံီ် ပို့�င််�ထ�တ�ပို့ါ။

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��တွင်���ှ အ�� ့ု�သ�ီ���်� �့�င်��် 
က့်န်း��ဂျူးဏာန်း����်� ပို့ါ�ှ့သည််� �လ့�က်�တစီ�ချ�နှှင်�် သက်��့�င်��် 
မော်��ချွန်း��တစီ�စီ�ကံ်�့ �န်း�တီ�ထ်�ပို့ါ

ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်��ု လ���ညွှှန်း�ချ�က်�
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�်နှှင့််် အပြ����းင့်မ်ိုး���အတွ့က််
က်း�ယ်�်�င့်�်စိုး�စိုးးတွ်

အ�� းန်း် - ၃၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�်အတွ့က် ်စိုး��ွက်မ်ိုး���

၁။  စီ်�ွက်� ၁.၂.၁ ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်�� စီ်�ွက်���်�က့်� သင်�တန်း����်�က့်�မော်ဝမော်ပို့�ပြီးပို့ီ�
မော်မြ��့��န်း� အချ�န့်း� ၂၀ �့န်းစီ� မော်ပို့�ပို့ါ။
၂။ လက်�က်�န်း� ၁၀ �့န်းစီ�အတွင်�� သင်�တန်း��သ်���်�၏ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု��်�အမော်�က််င်�� 
မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ။ ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ုဇူးယ်�ပို့ါ မော်��ချွန်း��တ့�င်��အ်� မော်မြ��့�ချ့�င်���ည်�်အစီ်� 
သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��တ့�� �န်း�်က်�င်��က်�လ့င်� မြ�စီ�ချ�်လှင်� အမော်မြချအမော်န်း �ည်�သ့��
က်ွ�မြပို့်��ည်�က်�့ မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်� သ��ံနှ့�င်�ပို့ါသည်� -

�့�့က့်�ယ�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်��နှှင်�် အမြချ်�လ့င်���်�
အတွက်� က့်�ယ�ချ�င်��စီ်စီ့တ�

နှ့�င်�င်အံမော်မြချအမော်န်းအလ့�က်�ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်�
အ�� ့ု�သ�ီ���်�အတွက်�စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�နှှင််�အချွင်�်အလ���
��်�က့်� မော်�်�ထ�တ��န်း�

�� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ု၊ အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� တန်း��တူ
ည်ီ�ုတ့��က့်� အဓိ့ပို့ာ်ယ� �ွင်�်�့��န်း�နှှင်�် နှ့�င်�င်အံမော်န်းအထ်�
တွင်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်� ရှုုမော်ထ်င််�နှှင်�် မော်�်�ဂျူး�း� ၃ 
အတွက်� အ�တ�မြ�စီ�အမြ�စီ� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်��

၂။နှ့�င်�င်အံမော်မြချအမော်န်းအ
လ့�က်�အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််�
ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�

၃။ �� ့ု�က်ွ�စီ�ံလင်��ု၊ အ�ှန်း�
တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� 
တန်း��တူည်ီ�ု�့�င်��် 
တင်��က်�မြပို့သ�ု

၃၀

၄၀

၂၀

�ည်��ယွ�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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• အ�� ့ု�သ�ီ� / အ�� ့ု�သ်���်� ယူချွင််���ှ့မော်သ်/ �ယူ�န်း� အ်�မော်ပို့�ထ်�မော်သ် 
ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� �်ထူ�တ်ဝန်း���်� �ှ့သလ်�။

• အ�� ့ု�သ�ီ� / အ�� ့ု�သ်���်�သည်� ၎င်��တ့��အလ�ပို့��်ထူ� တက်�နှ့�င်�သည်�် ပို့�်ဏာ 
အမော်ပို့်မြ�စီ�မော်စီ၊ ၎င်��တ့��တ်ဝန်း�ယူနှ့�င်�သည်�် လ�ပို့�င်န်း���်ထူ� အ�� ့ု�အစီ်�အမော်ပို့်မြ�စီ�
မော်စီ သက်�မော်�်က်��ု�ှ့နှ့�င်�သည်�် အလ�ပို့�အက့်�င်�မြပို့င်�ပို့ အချန်း��က်ဏ္ဍာ��်� �ှ့သလ်�။

• က်�်�မြ�စီ�မော်စီ၊ �မြ�စီ�မော်စီ တ�်�ဥပို့မော်ေ စီ့��့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��တွင်� မော်ချါင်��မော်�်င်��်ထူ�/ 
���ံမြ�တ�ချ�က်� ချ��ှတ�နှ့�င်�သည်�် �်ထူ�သ့�� မော်�်က်��ှ့နှ�့င်��န်း�အတွက်� အတ်�အ�ီ�
��်� �ှ့သလ်�။ (�ည်�သည်�် အတ်�အ�ီ���်� �ှ့သလ�။)

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� သင််�မော်လ�်�ပို့ါက် ၎င်��တ့��၏ က့်�ယ�မော်��က့်�ယ�တ် 
အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�အ်� �ှမော်ဝမော်ပို့�မော်စီပို့ါ။

�ပ�်ှ��မိုး ၂ - နှး�င့်င့််�အဒေပြ�အဒေန်းအ�း�က် ်အမိုး� းံ�သမိုးး�မိုး���နှှင့်် ်ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ����ပင့််န်း်��့င့််

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- နှး�င့်င့််�အဒေပြ�အဒေန်းအ�း�က် ်ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ����ပင့််န်း�်�့င့်တ်ွ့င့် ်အမိုး� းံ�သမိုးး�မိုး���
အတွ့က် ်စိုးးန်းဒ်ေ�်မိုးမိုး���နှှင့်် ်အ�့င့်််အ�မိုး်�မိုး���က်း� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း်

အ�� းန်း် - ၄၀ မိုးးန်းစိုး ်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ စိုး��င့်�်အင့်�်အ��က်အ်�က်မ်ိုး��� (၁၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��ချွင်��ှ့ အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� သက်���့င်�
မော်သ် စီ်�င်��အင်��အချ�က်� အလက်�နှှင်�် �က်�စီပို့�မော်��ချွန်း����်�က့်� သင်�တန်း���စီတင်��ီ 
ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်�ထ်�သင်�်သည်�။ စီ်�င်��အင်����်�တွင်� အန်းည်����ံ� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��ပို့ါသင်�်
သည်� -

(က်) တစီ�က်�့် လ��ံ/မော်ေသတွင်��/နှ့�င်�င်တံွင်��တွင်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�၌�ှ့မော်န်း
သည်�် အ�� ့ု�သ�ီ� အမော်�အတွက်�
(ချ) ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း���ှ့ သက်��့�င်��်က်ဏ္ဍာအသီ�သီ� ဥပို့�် - ရှု��ံထ့�င်�၊ 
က်ွင်���င်��နှှင်�် ဦး�မော်�်င်�ဦး��ွက်�မြပို့ုမော်န်း�် စီသည်�တ့��တွင်�လ�ပို့�က့်�င်�မော်န်းမော်သ် အ�� ့ု�သ�ီ�
အမော်�အတွက်�
(ဂျူး) ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��တွင်� ပို့ါဝင်�/အမော်ထ်က်�အပို့ံ်မြ�စီ��န်း� ထင်�ဟုပို့�သည်�် 
�ည်�သည်�်စီ်�င်��အင်����့�

၂။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီ်�င်��အချ�က်�အလက်���်�က့်�မြပို့သပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ဝါက်�အချ� ့ု�
�တ�မြပို့�ည်� မြ�စီ�မော်�က််င်��နှှင်�် သင်�တန်း��သ်���်�၏ တ်ဝန်း��ှ် အ�့�ပို့ါဝါက်���်�သည်� �ည်�
သည်�်စီ်�င်��အချ�က်�အလက်�အ်� �ည်�ညွှှန်း��က့်��က််�မော်�က််င်�� ချန်း�်�ှန်း����ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� 
�ှင်��မြပို့ပို့ါ။
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●	 What	do	you	think	are	the	major	obstacles	for	women	wishing	
to enter	the	law	enforcement	profession?

●	 What	do	you	think	are	the	major	obstacles	for	women	wishing	
to	progress	in	the	law	enforcement	profession?

●	 Are	these	obstacles	the	same	for	all	women	or	are	there	other	
factors	that	affect	opportunities?

Discuss

၁.၂ အဖွဲ့့���း�က်ဒ်ေ�့�ဒေနှ့���က် ်(၄၀ မိုးးန်းစိုး)်
၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ွ����်��ွ��၍ မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။

�လ့�က်� - မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�သ့�� ဝင်�မော်�်က်��န်း��နှဒ�ှ့မော်သ် အ�� ့ု�သ�ီ���်�အတွက်� 

အဓိ့က် အတ်�အ�ီ���်��ှ် �်မော်တွလ့��ထင်�သလ�။
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�ထ��ှ့ တ့��တက်�လ�့စီ့တ��ှ့မော်သ် အ�� ့ု�သ�ီ���်�အတွက်� 

အဓိ့က် အတ်�အ�ီ���်��ှ် �်မော်တွလ့��ထင်�သလ�။
• အ�့�ပို့ါအတ်�အ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ�ီ�အ်�လ��ံအတွက်� တူည်ီပို့ါသလ်� (သ့��) 

အချွင်�်အလ�����်�က့်� အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�မော်သ် အမြချ်�အချ�က်���်��ှ့မော်သ�သလ်�။

၂။ ၂၀ �့န်းစီ��က််ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အ�ွ����်�၏ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�ချ�က်��ယူပို့ါ။ သင်�တန်း��ချန်း���မော်�ှ�
�ှ့ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တွင်� �ှတ�စီ���်�လ့�က်�မော်��ပို့ါ။ န်း�ံတံွင်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ���်�က့်�က်ပို့�ပို့ါ။

• အ�ွ����်��ှ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ုချ�က်� မော်ပို့�မော်န်းချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� 
အ�� ့ု�သ်���်� အလ်�တူ အတ်�အ�ီ���်�နှှင််� မော်တွ�ကြံက်ုံ�သလ်� သ့���ဟု�တ� 
အချ� ့ု�မော်သ် မော်န်း်က်�ချံအမော်မြချအမော်န်း သ့���ဟု�တ� လူ�� ့ု��ှ အ�� ့ု�သ်���်�သ် 
အလ်�တူ အတ်�အ�ီ���်� မော်တွ�ကြံက်ုံ�သလ်�။

• ယင်��က့်�န်း�ံံမော်ပို့်တွင်� က်ပို့�ထ်�ပြီးပို့�ီ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်� မော်တွ�ကြံက်ုံ�
သည်�် အချက်�အချ���်�နှှင်�် ၎င်��တ့��က့်� �ည်�သ့��က်ူည်ီ မော်က်�်�လှ်�နှ့�င်��ည်�က့်� ထင်�ဟုပို့�
သ�ံ�သပို့��န်း� န်းည်��လ���အမြ�စီ� သင်�တန်း��ချ�န့်း� တစီ�မော်လှ်က်�လ�ံ�တွင်� အသ�ံ�မြပို့ုသွ်�
�ည်� မြ�စီ�သည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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က်���၊ မိုး နှှစိုးမ်ိုး� းံ�ထိ�မိုးဟု�တွဒ်ေသ� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွပ်ြ�င့်�်အတွ့က်သ်င့််တွန်း်�ပး����သူ�မိုး�်ညွှှန်း်��က်မ်ိုးှတွစ်ိုး�
မိုး���

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်� ပို့ါဝင်�လ်မြချင်��နှှင်�် တ့��တက်�လ်မြချင်��အတွက်� 
စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�အ်� မော်�်�ထ�တ�ပြီးပို့ီ�သည်�နှှင်�် ယဉ်�မော်က်���ုအ�သင််�မော်လ�်��ည်��့�ပို့ါက် 
LGBTI+တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီအတွက်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အတွင်�� အချက်�အချ���်�အမော်ပို့် မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� 
ထင်�ဟုပို့�၍ မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် တ့�က်�တွန်း�� သင်�်ပို့ါသည်�-

• LGBTI+တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီအတွက်� ဥပို့မော်ေစီ�့��့��မော်��အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��သ့�� ဝင်�မော်�်က်�
လ့�သည်�် �နှဒအတွက်� အဓိ့က်အတ်�အ�ီ�က် �်မြ�စီ�သည်�ဟု� သူတ့��ထင်�ပို့ါသလ�။

• LGBTI+တစီ�ဦး�ချ�င်��၏ ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��တွင်� တ့��တက်� လ့�စီ့တ�
အတွက်� အဓိ့က်အတ်�အ�ီ���်�က် �်မြ�စီ��လ�လ့�� သူတ့��ထင်�ပို့ါသလ�။

• အ�့�ပို့ါအတ်�အ�ီ���်�သည်� LGBTI+တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီအတွက်� တူည်ီပို့ါသလ်� 
(သ့���ဟု�တ�) အချွင်�်အလ�����်�အ်� သက်�မော်�်က်�သည်�် အမြချ်�အမော်�က််င်��ချ�င်���်��်�
�ှ့မော်န်းပို့ါသလ်�။

အ�့�ပို့ါအချ�က်���်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှဦး�မော်�်င်�၍ မော်�်င်��ွက်�သင်�်ပို့ါသည်�။ ဤထင်�ဟုပို့�
သ�ံ�သပို့��ုတွင်� ပို့ါဝင်��ုသည်� လုပို့��ှ်��ုအချ�န့်း���်�အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်�ပြီးပို့ီ� ထ့��မော်�က််င််� 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း�� အချ�န့်း���်�က့်� လ့�က်�မော်လ�်ည်မီော်ထွ မြပို့င်��င်�သင်�်ပို့ါသည်�။ ဤ
စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွက်�မော်ပို့�ထ်�ချ�န့်း���်�သည်� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�အချ�န့်း�မော်က််င်��စီွ်မော်ပို့�ထ်�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�
သမြ�င််� လ့�အပို့�သလ့�မြပို့င်��င်��န်း� အချွင်�်အလ��� �ှ့ပို့ါသည်�။

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤအမော်�က််င်��အ�်အ်� မော်လလ််�မြချင်���ှ် န်းည်��လ��� ၂ န်းည်��မြ�င််� ဤသင်�ချန်း��စီ်၏ 
အ�တ�မြ�စီ�ချ�နှ့�င်��န်း� မြ�စီ�သည်�ဟု� �ှင်��မြပို့ပြီးပို့ီ� လုပို့��ှ်��ုက့်� အ���ံသတ�ပို့ါ -

၁။ က်ွနှ��ပို့�တ့�� တစီ�ဦး�စီီအတွက်� တ�်�ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အလ�ပို့�အက့်�င်���်�နှှင်�် �့�့က့်�ယ�
က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုတ့��အမော်ပို့် က်�်�၊�က်ွ�မြပို့်��ု၏ အက်� ့ု�
သက်�မော်�်က်��ုက့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း�။
၂။ အ�ွ��အတွင်�� က့်�ယ�ချ�င်��စီ်�ု၏ အမော်��ကြီးက်ီ�ပို့�နံှှင်�် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� 
လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုတ့��အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်�နှ�့င်�ပို့�တံ့��အ်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�နှ့�င်��န်း�အတွက်� 
က်�်�၊�မော်���်မော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်��ု
အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်��န်း�။
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What	is	meant	by	‘equality	and	diversity	in	
the	workplace’?	

Discuss...

�ပ�်ှ��မိုး ၃ -မိုး� းံ�က့်�စိုး���င့််မိုး၊အမိုးှန်းတ်ွက်ယ်သ်�တွူည်းမိုးာမိုးနှှင့်််တွန်း�်တွူည်းမိုး�း�င့်�်�တွင့်�်က််
ပြပသမိုး

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုး� းံ�က့်�စိုး���င့်မ်ိုး၊ အမိုးှန်းတ်ွက်ယ် ်သ�တွညူ်းမိုးာမိုးနှှင့်် ်တွန်း်�တွူည်းမိုးတွး��က်း� 
အဓိးပာ�ယ် ်ဖွဲ့့င့်််�း��န်းန်ှှင့််် နှး�င့်င့််�အဒေန်းအထိ��တွ့င့် ်ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ�� ��ပင့််န်း�်�့င့် ်ရိုးဒေထိ�င့််န်ှှင့််် 
ဒေမိုး�ဂ်ျူး�း� ၃ အတွ့က် ်အ�တွပ်ြမိုးစိုးအ်ပြဖွဲ့စိုး ်ဒေ�့�ဒေနှ့��န်း။်

အ�� းန်း် - ၂၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း်��က်မ်ိုး���

�လ့�က်� - မော်�ွ�မော်နှွ�မြချင်��
‘လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� တန်း��တူည်ီ�ု’ သည်� �ည်�သည်�က့်� �့�လ့�သန်းည်��။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �လ့�က်�က့်� မြပို့သပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� �ှမော်ဝမော်စီပို့ါ။

�လ့�က်� - သ်တူည်ီ�ှ�ု

“သ်တူည်ီ�ှ�ုသည်� လူတ့�င်��တွင်� တူည်ီမော်သ် အချွင်�်အမော်�� �ှ့မော်စီ�န်း�နှှင်�် ၎င်��တ့��၏ ဝ့မော်သသ 
လက်ခဏာ်��်�မော်�က််င််� �က်��ပံို့� ံ �တူည်ီမြချင်�� သ့���ဟု�တ� ချွ�မြချ်��က်��ခံျ�ံမြချင်�� ��ှ့မော်စီ�န်း� 
လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။”

“Equality	is	about	ensuring	everyone	has	an	

equal	opportunity	and	is	not	treated	differently	

or	discriminated	against	because	of	their	

characteristics.”

(Union	Learn,	2019.	See	www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-whats-difference)

Equality 

(Union Learn, 2019. See www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-whats-difference)
�လ့�က်� - က်�်�၊၊ �မော်���် သ်တူည်ီ�ှ�ု

အ�� ့ု�သ�ီ�နှှင်�် အ�� ့ု�သ်�တ့��အ�က််� သ်တူည်ီ�ှ�ု (က်�်�၊�မော်���် သ်တူည်ီ�ှ�ု) �့�သည်�
�ှ် အ�� ့ု�သ�ီ���်�နှှင််� အ�� ့ု�သ်���်�၊ �့န်း��က်မော်လ���်�နှှင််� မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�အ�က််� 
အချွင်�်အမော်��၊ တ်ဝန်း�ဝတ�ူ်�နှှင်�် အချွင်�်အလ�����်� သ်တူည်ီ�ှ�ုက့်� �့�လ့�သည်�။ သ်တူည်ီ�ှ
�ု �့�သည်��ှ် အ�� ့ု�သ�ီ�နှှင်�် အ�� ့ု�သ်���်� လ�ံ�ဝတူည်ီလ်မြချင်�� �ဟု�တ��� အ�� ့ု�သ�ီ�နှှင်�် 
အ�� ့ု�သ်���်�၏ အချွင်�်အမော်����်�၊ တ်ဝန်း�ဝတ�ူ်���်�နှှင်�် အချွင်�်အလ�����်�သည်� ၎င်��တ့�� 
မော်ယ်က်��်�မြ�စီ�သည်�၊ �့န်း���မြ�စီ�သည်�အမော်ပို့် �ူတည်��ည်� �ဟု�တ�ပို့ါ။

(UN Women, 2019. See www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm)
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Equality	between	women	and	men	(gender	equality)	refers	to	
the	equal	rights,	responsibilities	and	opportunities	of	women	and	
men	and	girls	and	boys.	Equality	does	not	mean	that	women	
and	men	will	become	the	same	but	that	women’s	and	men’s	
rights,	responsibilities	and	opportunities	will	not	depend	on	
whether	they	are	born	male	or	female.	

(UN	Women,	2019.	See	www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm)	

Gender Equality

�လ့�က်� - �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ု

“�� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ုသည်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� တစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး� �ည်��ှက်ွ�မြပို့်�သည်�က့်� ချ��ီမော်မြ�ိ်က်�မြချင်��
နှှင်�် တန်း���့�ထ်�မြချင်�� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ၎င်��သည်� ဂျူး�ဏာ�သ့က်ခ်နှှင်�် မော်လ�စီ်��ုတ့�� က်�်သ့��မော်သ် 
သမော်�်တ�်���်�က့်� အမော်မြချချပံြီးပို့ီ� လူ်အချွင်�်အမော်��နှှင်�် လွတ�လပို့��ုက့်� အ်�မော်ပို့�မြချင်��နှှင်�် ချ့�င်�
ပြီး��စီွ် ချ�တ့��က်�လ�က်��ှ့သည်�။ �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ုသည်� အမြချ်�သူ��်�၏ �တူည်ီမော်သ် မော်န်း်က်�ချံ
အမော်မြချအမော်န်း��်�၊ အသ့ပို့ည််၊ စီွ���မော်�်င်��ည်�နှှင်�် အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုမြချင်��၊ 
တန်း���့�ထ်�မြချင်��နှှင်�် အမော်လ�ထ်�မြချင်��နှှင်�် ယင်���တူည်ီ�ု��်�က့်� အ်�မော်ပို့�မြချင်��နှှင်�် အလ�ပို့�
ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်�ပြီးပို့ီ� ထ့မော်�်က်�သည်�် လ�ပို့�သ်�အင်�အ်�စီ� �န်း�တီ��န်း�တွင်� အသ��ံမြပို့ုမြချင်��တ့��အတွက်� 
မြ�စီ�ပို့ါသည်�။”

(Union Learn, 2019. See www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-whats-difference)



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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“Diversity	is	about	celebrating	and	valuing	how	different	we	all	
are.	This	is	strongly	linked	with	promoting	human	rights	and	
freedoms,	based	on	principles	such	as	dignity	and	respect.	
Diversity	is	about	recognizing,	valuing	and	taking	account	
of	people’s	different	backgrounds,	knowledge,	skills,	and	
experiences,	and	encouraging	and	using	those	differences	to	
create	a	productive	and	effective	workforce”

(Union	Learn,	2019.	See	www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-whats-
difference)

Diversity 

�လ့�က်� - အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ု/ တန်း��တူည်ီ�ု

လူတ့�င်��တွင်� အချွင်�်အလ��� တူည်ီမော်သ်�လည်�� တူည်ီသည််� �လေ�က်�့ ��ှ့နှ�့င်��န်း� တူည်ီမော်သ် 
အ်�သ်ချ�က်���်� ��ှ့သည်�က့်� သတ့မြပို့ု�့�န်း� လ့�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�် �ယ��က်ဉ်�ချ�ံမော်သ် 
အသ့�င်��အဝ့�င်���ှမြ�စီ�မြချင်�� သ့���ဟု�တ� ချနှာ်က့်�ယ� �သန်း�စီွ���မြချင်��တ့�� က်�သ့်��မော်သ် အမော်မြချချစံီွ����ည်� 
�တူည်ီ�ု��်� �ှ့နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုသည်� အချွင်�်အလ��� တူည်ီသူအ်�လ��ံသည်� တူည်ီမော်သ် �လေ�
��်� ��ှ့နှ့�င်��န်း� တူည်ီမော်သ် အချွင်�်အမော်�� �ှ့မော်စီ�န်း�အတွက်� စီန်းစီ�တစီ�ချ�အတွင်�� ဟုန်း�ချ�က်��ည်ီ
�ု��်�က့်� မြပို့င်��င်��န်း�အတွက်� အထ�ူလ�ပို့�မော်�်င်���ု�်� လ့�အပို့�နှ့�င်�သည်�ဟု� အသ့အ�ှတ�မြပို့ု
ပို့ါသည်�။
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

သ်တူည်ီ�ှ�ုသည်� လူတစီ�ဦး�စီီအတွက်� တူည်ီမော်သ် အချွင်�်အလ���၊ �က်���ံုနှှင်�် မော်ထ်က်�ပို့ံ်
�ု��်� ��ှ့မော်စီ�န်း� အ်ရှု�ံစီ့�က်�ပြီးပို့ီ� အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ု/ တန်း��တူည်ီ�ုသည်� လူ�တူသလ့� 
အ�့�ပို့ါ အချွင်�်အလ�����်�က့်� �ယူ�န်း�အတွက်� �တူည်ီမော်သ် အတ်�အ�ီ���်� �ှ့�က်မော်�က််င်�� 
လက်�ချံသည်�။ အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုသည်� အချွင်�်အလ���သ်�က် �လေ�အမော်ပို့်တွင်�
လည်�� အ်ရှု�စံီ�့က်�သည်�။

ဥပို့�် အချွင်�်အလ��� တူည်ီသည်���့ပို့ါက် အ�� ့ု�သ်�နှှင်�် အ�� ့ု�သ�ီ� နှှစီ��� ့ု�စီလ��ံအတွက်� တူည်ီ
မော်သ်အလ�ပို့� မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�မော်သ်�လည်�� အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုတွင်� က်မော်လ�သူင်ယ� မြပို့ုစီ�
မြချင်�� သ့���ဟု�တ� မော်မြပို့်င်��လွယ�မြပို့င်�လွယ� အလ�ပို့�ချ�န့်း���်� စီသမြ�င််� အလ�ပို့��့�င်��် မော်ထ်က်�ပို့ံ်�ု
��်� အသ��ံမြပို့ု၍ အလ�ပို့�မော်န်း�်က့်� က်�်�၊ � နှှစီ��� ့ု�စီလ��ံအတွက်� အ�င်�မော်မြပို့မော်စီ�န်း� ထည်�်သွင်��
စီဉ်��စီ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုသည်� လူတစီ�ဦး�စီီအတွက်� အတ်�အ�ီ�မြ�စီ�မော်စီနှ့�င်��ည်�် က်�်�၊
�မော်���်၊ ယဉ်�မော်က်���ုနှှင််� လူ�ုစီီ�ပို့ွ်�မော်�� အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� ထည်�်သွင်��စီဉ်��စီ်�ပြီးပို့ီ� 
သ်တူည်ီ�ှ�ု ��ှ့မော်စီ�န်း� �ည်��ွယ��န်း�တီ�ထ်�သည််� အချွင်�်အလ�����်�က့်� ၎င်��တ့��က့်�ယ�၌ ��ှ့
နှ့�င်��န်း�အတွက်� အတ်�အ�ီ���်�က့်� မော်က်�်�လှ်�နှ့�င်��န်း�အတွက်� န်းည်��လ�����်�က့်� �ှ်မော်�ွနှ့�င်�
ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ၎င်��တ့�� သ့���ဟု�တ� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်� တစီ�ဦး� အချွင်�်အလ��� �ယူနှ့�င်�စီွ���
အမော်ပို့် �့��က်� ့ု�သက်�မော်�်က်�မော်စီသည်�် အတ်�အ�ီ���်�က့်� မြ�င်��ူ�/ မော်တွ�ကြံက်ုံ�ူ�သည်�် န်း�ူန်း်
��်� စီဉ်��စီ်�မော်စီပို့ါ။

Recognizes	that	not	all	have	the	same	advantages	to	reach	the	
same	results	given	the	same	opportunities,	i.e.,	we	start	off	on	
uneven	playing	fields,	for	example	coming	from	a	marginalized	
community	or	having	a	physical	disability.

Substantive	equality	recognizes	that	specific	measures	may	
be	needed	to	rectify	an	imbalance	in	a	system	so	that	all	
individuals	offered	the	same	opportunity	will	also	have	equal	
chance	of	achieving	the	same	results/	outcomes.	

Substantive Equality/ Equity 



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�သည်� နှ့�င်�င်အံတွင်�� ဥပို့မော်ေမော်���် လ့�အပို့�ချ�က်���်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ 
မော်�ွ�မော်နှွ��်တွင်� ဦး�မော်�်င်�နှ့�င်��န်း�အတွက်� သင်�တန်း���စီတင်��ီ လက်��ှ့နှ�့င်�င် ံ အမော်မြချအမော်န်းတွင်� 
သ်တူည်ီ�ှ�ု၊ အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ု�့�င်��် �ူဝါေ��်�၊ အမော်လအ်က်�င်�်
��်�နှှင်�် လက်�မော်တွ�အမော်မြချအမော်န်း��်�က့်� ကြီးက့်ုတင်�မော်လလ််�န်း� အကြံက်မံြပို့ုလ့�ပို့ါသည်�။

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ဤသင်�ချန်း��စီ်�တ့�င်��ီ ကြီးက့်ုတင်�လ�့အပို့�ချ�က်�အမော်န်းမြ�င်�်
မော်�်�ဂျူး�း� ၁ ပို့ါ စီ်�ွက်�မော်ပို့် သ်တူည်ီ�ှ�ု၊ တန်း��တူည်ီ�ုနှှင််� အ�ှန်း�တက်ယ� သ်တူည်ီ�ှ�ု၊ 
တန်း��တူည်ီ�ုတ့��အ�က််� က်ွ်မြချ်�ချ�က်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� မော်�ွ�မော်နှွ�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�သည်�်အတွက်� 
လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� ၎င်��က်ွ်မြချ်�ချ�က်�၏ သက်�မော်�်က်�ပို့�ကံ့်� အ်ရှု�စံီ့�က်�ပြီးပို့ီ� မြပို့န်း�မော်နှှ�သည်�်
အမော်န်းမြ�င်�် မော်�ွ�မော်နှွ�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။
၂။ လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်�� သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ုတ့��အ်� မော်ထ်က်�ချံမြချင်��သည်� နှ့�င်�င်ံ
အမော်မြချအမော်န်းအ� ဥပို့မော်ေမော်���် က်န်း�်သတ�ချ�က်�မြပို့င်�ပို့၌ �ှ့မော်စီက််�ူ ထ့�သ့��မော်ထ်က်�ချမံြချင်��၏ 
အက်� ့ု�အမြ�တ���်� အမော်�က််င်�� မော်�ွ�မော်နှွ�မော်စီပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီ်သင်�ချ�န့်း� ၁ တွင်� 
ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ����်�အတွက်� လ့�အပို့�သည်�ဟု� ၎င်��တ့��သတ��ှတ�ချ�်မော်သ် အ�� ့ု�စီ�လံင်�
သည်�် စီွ����ည်���်�ထ ံမြပို့န်း�လည်�အ်ရှု�စံီ�့က်�မော်စီပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� စီ်သင်�ချ�န့်း� ၂ ၏ 
အမော်စီ်ပို့့�င်��တွင်� လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�်မော်သ် ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့� လုပို့��ှ်��ုအမော်�က််င်�� မြပို့န်း�သတ့မော်ပို့�
ပို့ါ။ အချ� ့ု�သင်�တန်း��သ်���်�သည်� သ်တူည်ီ�ှ�ု သ့���ဟု�တ� �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ု စီည်����ဉ်��
စီည်��က်�����်�/ �ူဝါေ��်�အ� ��ှ�တ �က်��ခံျ�ံသည်�ဟု� ချစံီ်��နှ့�င်�မော်သ်�လည်�� ၎င်��
တ့��သည်� �န်း�်က်�င်��က်�လ့င်� မြ�စီ�ပို့ါက် ထ့�သ့��ချစံီ်���ည်� မြ�စီ�သလ်�။

�လ့�က်� - အမော်ပို့်�ှမော်အ်က်�သ့��နှှင်�် မော်အ်က်��ှအမော်ပို့်သ့��

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ု ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်�မော်စီ�န်း�အတွက်� 
အမော်ပို့်�ှမော်အ်က်�သ့��နှှင်�် မော်အ်က်��ှအမော်ပို့်သ့�� ချ�ဉ်��က်ပို့��ုက့်� လ့�အပို့�ပို့ါသည်� -

Achieving	equality	and	diversity	in	law	enforcement	requires	a	
top-down	and	bottom	up	approach:	

Top-down: systemic	change	reflected	in	policies	and	
practices,	made	at	an	institutional	level,	and	practised	
operationally	through	to	individual	team	level.	

Bottom-up:	we	as	individuals	need	to	recognise	our	roles	
and	responsibilities	to	ourselves	and	each	other	to	make	
positive	change.	

Top-down and Bottom-up
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အမော်ပို့်�ှမော်အ်က်�သ့�� - အ�ွ��အစီည်��အ�င်�်�ှ ချ��ှတ�ပြီးပို့ီ� အ�ွ��တစီ���ွ�ချ�င်��အ�င်�်တွင်� 
လ�ပို့�င်န်း��လည်�ပို့တ��်၌ က်�င်�်သ��ံသွ်��ည််� �ူဝါေ��်�နှှင်�် အမော်လအ်က်�င်�်��်�အ� စီန်းစီ�တွင်�� 
မော်မြပို့်င်��လ��ု
မော်အ်က်��ှအမော်ပို့်သ့�� - က်ွနှ��ပို့�တ့�� လူတစီ�ဦး�ချ�င်��စီီ အမော်န်းမြ�င်�် အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် 
မော်မြပို့်င်��လ��ု��်� လ�ပို့�နှ့�င်��န်း�အတွက်� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ တ်ဝန်း���်�နှှင်�် ဝတ�ူ်���်�က့်� �့�့
က့်�ယ�တ့�င်�နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�အတွက်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ု�န်း� လ့�အပို့�သည်�။

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ု ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်�မော်စီ�န်း�အတွက်� အမော်ပို့်�ှမော်အ်က်�
သ့��နှှင်�် မော်အ်က်��ှအမော်ပို့်သ့�� ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်�� နှှစီ��� ့ု�စီလ��ံ လ့�အပို့�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပြီးပို့ီ� ဤစီ်သင်�
ချ�န့်း�က်�့ အ��ံ�သတ�ပို့ါ။

အမော်ပို့်�ှမော်အ်က်�သ့�� ချ�ဉ်��က်ပို့��ု �့�သည်��ှ် သ်တူည်ီ�ှ�ုနှှင််� �� ့ု�က်ွ�စီ�လံင်��ုတ့��အတွက်� 
အတ်�အ�ီ���်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုပြီးပို့ီ� စီ့န်း�မော်ချ်သည်�် အ�ွ��အစီည်��အ�င်�် မော်မြပို့်င်��လ��ု 
လ့�အပို့�ချ�က်�က့်� �့�လ့�ပို့ါသည်�။ ယင်��အတ်�အ�ီ���်��ှ -

• အ�� ့ု�သ်�၊ အ�� ့ု�သ�ီ���်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�သ့�� ဝင်�မော်�်က်�မြချင်��နှှင်�် 
�်ထူ�တ့��မြချင်��အတွက်� က်မော်လ�မြပို့ုစီ�မြချင်��မော်�က််င််� အမော်နှှ်င်�်အယှက်��ု၊

• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� LGBTI+ အသ့�င်��အဝ့�င်��ဝင်���်� လ့�အပို့�ချ�က်�၊
• ဩဇူး်အ်ဏာ်�ှ့သည်�် �်ထူ�တ်ဝန်း���်�က့်� မော်ယ်က်��်���်�/ အချ� ့ု�မော်သ် လူ�� ့ု�မြ�စီ�

သည်�် မော်ယ်က်��်���်�က့်� တ်ဝန်း�မော်ပို့�လ့�သည််� အ�ွ��အစီည်��ပို့့�င်���ှ �က်�လ့�က်��ု၊
• ဥပို့မော်ေစီ့��့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��တွင်� အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� ရှု��ံလ�ပို့�င်န်း�� အဓိ့က်လ�ပို့�မော်စီ�န်း� 

�က်�လ့�က်��ု၊
• က်မော်လ�မြပို့ုစီ��်တွင်� အ�� ့ု�သ်���်�၏ အချန်း��က်ဏ္ဍာက့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုသည်�် �ှတ

မော်သ် �့ချင်�မြ�စီ��ု/�ချင်�မြ�စီ��ု �ူဝါေ��်�နှှင်�် အက်� ့ု�အမြ�တ���်�၏ သက်�မော်�်က်��ုတ့�� 
မြ�စီ�နှ�့င်�သည်�။

မော်အ်က်��ှအမော်ပို့်သ့�� ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��သည်� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် အမော်မြပို့်င်��အလ� လ�ပို့�
�်တွင်� လူတစီ�ဦး�စီီ�ှ တက်�ကြွက်စီွ်ပို့ါဝင်��န်း� ဝတ�ူ်�က့်� �့�လ့�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။ ဥပို့�် -

• က်�်�၊�၊ လ့င်�ပို့့�င်���့�င်��် ချယံူ�ုနှှင်�် လူ�� ့ု� �တူည်ီသည်�် လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အ်� 
က့်�ယ�ချ�င်��စီ်စီ့တ� မော်�ွ��န်း�နှှင်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��တွင်� ၎င်��တ့��လ�ပို့�က်�့င်��်၌ ၎င်��
အချ�က်���်�၏ သက်�မော်�်က်��ု��်�က့်� အချ�န့်း�ယူ၍ ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��န်း�။

• �့�့၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အတွက်� အမော်ထ်က်�အပို့ံ်မြ�စီ�နှ�့င်�သည်�် အမော်သ�အ�ှ်� 
လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်���်�က့်� သတ့မြပို့ု�့�န်း�။

• လူတစီ�ဦး�စီီက့်� မော်နှှ်င်�်မော်နှှ�မော်စီသည်�် အချ�က်���်�အမော်�က််င်�� သတ့မြပို့ုပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်�
��်� ဥပို့မော်ေစီ့��့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� �်ထူ��က်�တ့���န်း�အတွက်� �ည်�သည်�်
အတ်�အ�ီ���်�၊ အချက်�အချ���်�က့်� မော်တွ��ူ�သန်းည်��။ ထ့�အတ်�အ�ီ���်�၊ 
အချက်�အချ���်� �ည်�သည်�်အတွက်�မော်�က််င််� မြ�စီ�မော်ပို့်လ်�သန်းည်��။ 



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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ထ့��မြပို့င်� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် အမော်မြပို့်င်��အလ���်� လ�ပို့�နှ့�င်��န်း� သင်�တန်း��သ်���်� 
�ည်�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်�နှ့�င်��ည်�န်းည်��။

ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� မော်�ှ��က်�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� 
လူတစီ�ဦး�စီီနှှင်�် အ�ပို့�စီ�လ�့က်� အမြပို့ုအ�ူ��်�အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်��ု�ှ့နှ့�င်�သည်�် �တူည်ီမော်သ် 
က့်စီစ�ပို့���်�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း� အ်�မော်ပို့�မြချင်��မြ�င််� ‘မော်အ်က်��ှအမော်ပို့်သ့��’ ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��
အမော်ပို့် အဓိ့က်အ်ရှု�စံီ့�က်�သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။ အ�့�ပို့ါ က့်စီစ�ပို့���်�က့်� သ့ထ်�
သည်�်အမော်လ�်က်� သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� �့�့တ့�� အမြပို့ုအ�ူမော်�က််င််� အမြချ်�သူ��်�အမော်ပို့် 
�ည်�သ့��ထ့ချ့�က်�နှ�့င်�မော်�က််င်��နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�၏ အမြပို့ုအ�ူ��်�မော်�က််င််� ၎င်��တ့��တစီ�ဦး�စီီအမော်ပို့် 
�ည်�သ့��ထ့ချ့�က်�နှ�့င်�မော်�က််င်�� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�နှ�့င်��န်း� မော်�ှ်��ှန်း��ထ်�ပို့ါသည်�။ သင်�တန်း��သ်�
��်�သည်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်��မြ�င််� အမော်မြပို့်င်��အလ�အတွက်� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် 
�ဟု်ဗ�းဟု်��်�က့်� �ှ်မော်�ွနှ့�င်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။
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�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး�း�တွ� ဘ�န်း�့တွူသ��နှှင့်် ်အ��ါက်း�ဘယ်�်း�
တွည်ဒ်ေ��က်ယ််ူမိုး�� တွး��အ�� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း်

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်မ်ိုးှန်း�်��က် ်-
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််�

• စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် လူ်ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�က်မြ�စီ�မော်စီမော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�
ယ�ံ�က်ည်��ုတ့��က့်� နှုင်��ယှဉ်�နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

အ�� းန်း် - ၉၀ မိုးးန်းစိုး်

စိုး�သင့်�်� းန်း် ၃

မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး�း�တွ�ဘ���

အက်ူပို့စီစည်����်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု၊ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�နှှင်�် 
မော်�်ပို့င်���်�

လုပို့��ှ်��ု ၂ အတွက်� ဓိ်တ�ပို့�ံ
�လ့�က်� ၃ ချ�

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ�ှ ကြီးက့်ုတင်��န်း�တီ�ထ်��န်း� လ့�အပို့�ပြီးပို့ီ� 
အမော်သ�စီ့တ�က်�့ လုပို့��ှ်��ုအ်� �ှင်��လင်��ချ�က်�တွင်� �က်ည််�ရှုု
နှ့�င်�သည်�။

မြပို့င်��င်�မော်�� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�့�တ် �်န်း�်တူသလ�၊ �ယ�လ့�
ချစံီ်��သလ� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း�။

အ�� ့ု�သ်�ဦး�စီ်�မော်ပို့�မော်သ်ယဉ်�မော်က်���ုတွင်��့�့က့်�ယ�က့်�
ယ��ံက်ည်�ချ�က်��ှ့မြချင်��အ်�အ�� ့ု�သ်���်�၏ဗီဇူးအမြ�စီ�တွ�
မြ�င်��ုက့်�မော်က်�်�လွန်း�၍�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��၏ပို့�စံီံ
အ�� ့ု��� ့ု�က်�့မော်�်�ထ�တ��န်း�

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု 
အ်�မော်�်�ထ�တ��န်း�

၂။ �့�့က့်�ယ�က်�့ယ��ံက်ည်��ု
�ှ့မြချင်��ပို့�စံီအံ�� ့ု��� ့ု�

၆၀

၃၀

�ည်��ွယ�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးအ�� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း ်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး�း�တွ�ဘ�န်း�့တွူသ��၊ဘယ်�်း���စိုး���သ��ထိင့်ဟ်ုပ်
သ���သပ�်န်း။်

အ�� းန်း် - ၆၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူမိုး���အတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးအ�� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွပ်ြ�င့်�် (၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

ယချ�စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွင်�� သင်�တန်း��သ်���်�သည်� ရှု့��သ်�ပြီးပို့ီ� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်�သည်�် ပို့�ံစီံ
�� ့ု�မြ�င််� �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�နှ့�င်�စီွ��� �ှ့လ်�န်း�အတွက်� �့�့တ့��တစီ�ဦး�စီီက့်� မော်လလ််��ည်�
မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၂ �ွ��ချွ�ပို့ါ (သင်�တန်း��သ်���်�ပို့ါက် အ�ွ����်���်��ွ��၍ 
     တစီ�ဝက်�အ်� တူည်မီော်သ်အလ�ပို့�က်�့ လ�ပို့�ချ့�င်��ပို့ါ)။
• အ�ွ��တစီ���ွ�အ်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�့�တ်�်လ�က်�့ လ�ပို့�မော်�်င်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��

နှှင်�် အမြချ်�တစီ��ွ��အ်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ�ံ�က်ည်��ု��ှ့မြချင်��က် �်လ�နှှင်�် �ယ�လ့�ချစံီ်�
�သလ�က့်� လ�ပို့�မော်�်င်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� မော်မြပို့်ပို့ါ။

• တစီ��ွ��စီီအ်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တစီ��ွက်�နှှင်�် မော်�်ပ်ို့င်���်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� အတ့�င်�နှှစီ�ချ�မြ�စီ�မော်စီ�န်း� 
စီ်�ွက်�အလယ�တွင်� မော်ေါင်�လ့�က်� ��ဉ်���ွ�ချ့�င်��ပို့ါ။ စီ်တ့�င်� ၂ ချ� ထ့ပို့�တွင်� ‘�်နှှင်�်

      တူသလ�’နှှင််� ‘�ယ�လ့�ချစံီ်��သလ�’ တ့��က့်�မော်��သင််�သည်�။ အဓိ့ပို့ာါယ��ှ် -
• �်နှှင်�်တူသလ� - လူတစီ�ဦး�က်မော်�်�မြပို့မော်သ် အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််� စီရှု့�က်�
      လက်ခဏာ်��်�
• �ယ�လ့�ချစံီ်��သလ� - လူတစီ�ဦး�ချ�င်��စီီ ကြံက်ုံမော်တွ�ချစံီ်��မော်သ် စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��်

နှှင်�် စီ့တ�ချစံီ်��ု
• အ�ွ��တ့�င်��သည်� ၎င်��တ့��အတွက်� သတ��ှတ�မော်ပို့�ထ်�သည််� တ်ဝန်း�အတွက်� 
      မော်က််�လ�ံ�်�က့်� အပြီးပို့ီ�မြ�ည််�သွင်����ည်�။

၁.၂ မိုး�က်န်ှှ�စိုး��ည်း (၃၀ မိုးးန်းစိုး)်

အ�ွ����်�ထ�ံှ ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ု �ယူ၍ မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� မော်��ပို့ါ -
• �့�့က့်�ယ�က့်� ယ�ံ�က်ည်��ု�ှ့သူ၏ အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််� စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်��်�က့်�မော်�်�မြပို့�န်း� 

စီက််�လ��ံ��်�က့်��က်ည််�ပို့ါ (သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် စီက််�လ��ံအချ� ့ု�က့်� မော်�ွ�ချ�ယ�သင်�်
သည်�)။ အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�တွင်� ထ့�အမြပို့ုအ�ူ�ှ့ပို့ါက် လူ��်�က် �ယ�လ့�ချယံူ�က်သလ�။ 
အ�� ့ု�သ်�တစီ�မော်ယ်က်�မြ�စီ�လှင်� �ယ�လ့�ချယံူ�က်သလ�။

• အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�နှှင်�် အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး�အ�က််� အမြပို့ုအ�ူမော်မြပို့်င်��လ��ုက့်�မော်�်�မြပို့�န်း� 
စီက််�လ��ံ ဥပို့�် - ���ံမြ�တ�ချ�က်�ချ��ုဟုူမော်သ် စီက််�လ��ံသည်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်�
�ု�ှ့သည််� အ�� ့ု�သ�ီ�အမော်�က််င်�� မော်�်�မြပို့ချ�န့်း�တွင်� ��်�ကြီးက်ီ�လ�ပို့�သည်� ဟုူမော်သ် - 
အဓိ့ပို့ာါယ�မော်မြပို့်င်��လ� သွ်�သလ်�။ အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�က် ထ့�အမြပို့ုအ�ူ �� ့ု��ှ့လှင်� လူ
��်�က် �ည်�သ့��ချယံူသန်းည်��။ အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး�မြ�စီ�ပို့ါက် �ယ�လ�့ချယံူ�က်သလ�။
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• ယချ�အချ�န့်း�တွင်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု��ှ့မော်သ်လူတစီ�ဦး�၏ အမြပို့ုအ�ူနှှင်�်စီရှု့�က်�
လက်ခဏာ် အမော်�က််င်��က့်� မော်�ှ�က်အတ့�င်�� လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ။

• �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု��ှ့မော်သ် အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး� (သ့��) အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�အန်းက်� 
�ည်�သူက့်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� လူ်အ�ွ��အစီည်��တွင်�နှှင်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� ပို့့��့�
လက်�ချံနှ့�င်�သန်းည်��။

• က်�်�၊�တစီ��� ့ု�စီီက် �တူည်ီမော်သ်စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်က့်�မော်�်�မြပို့ချ�န့်း�တွင်� အမြချ်�သူ��်�၏ 
တ��ံမြပို့န်း�မော်�်င်��ွက်�ချ�က်� က် �ယ�လ�့လ�။

• �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့သူတစီ�ဦး�၏ စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်အ်�လ��ံက့်��က်ည််��န်း� 
သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်မြပို့်ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��အမော်န်းမြ�င်�် ထ့�စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်��်�က့်�မြပို့သ�န်း� 
စီ့တ�သက်�သ်�ု�ှ့သလ်�နှှင််� သ�်ဝက်�က်� လ�ပို့�မြပို့နှ�့င်� သလ်� စီဉ်��စီ်��န်း� မော်မြပို့်ပို့ါ။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူမိုး���အတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤလုပို့��ှ်��ုတွင်� အဓိ့က်သင်��က််�မော်��အချ�က်���်��ှ် -

၁။ စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်��်� ဥပို့�် - တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�က်မော်�်�မြပို့မော်သ် အမြပို့ုအ�ူနှှင်�် လုပို့��ှ်��ုတ့��
�ှတ�င်�် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့သည်�က့်� လူ��်�က် သတ့�ူ�့သည်�။
၂။ ထ့�အမြပို့ုအ�ူ��်�က့်� လူ��်�က် သတ့�ူ�့ပို့�သံည်� က်�်�၊�အ�က််�က်ွ်မြချ်��ု�ှ့သည်�။
၃။ အ�� ့ု�သ်�ဦး�စီ်�မော်ပို့�သည််�လူ်အ�ွ��အစီည်��တွင်� က်�်�နှှင်�်ပို့တ�သက်�သည်�် အဓိ့ပို့ာါယ�
မော်�်�မြပို့ချ�က်�သည်� အမြချ်� လ့င်���်�အမော်ပို့် �့အ်�မြ�စီ�မော်စီသည်�။
၄။ �့�့က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��သည်� လူ်အ�ွ��အစီည်��က် အမော်မြချအမော်န်းမော်ပို့်�ူတည်� လက်�ချံ
မြချင်����်� (အမြပို့စီ� မော်ပို့�မြချင်��နှှင်�် အ်�မြ�စီ�မော်စီမြချင်��တ့�� မြ�ိုပို့�နှှံထ်�သည်�်)နှှင်�် �က်�စီပို့��ု�ှ့သည်�။ 
ဥပို့�် - အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�သည်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုက့်� မော်�်�မြပို့မြချင်��နှှင်�် အ�� ့ု�သ်�တစီ�
ဦး�က် တူည်ီမော်သ် စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်တစီ�ချ�က်�့ မော်�်�မြပို့ မြချင်��က့်� �တူည်ီမော်သ်ပို့�မံြ�င််� ရှုုမြ�င်��က်
သည်� - �့�လ့�သည်��ှ် အ��်�ဂျူးရှု�စီ့�က်�မော်အ်င်�လ�ပို့�မြပို့မြချင်�� (အ�� ့ု�သ်�)နှှင််� ��်လ�ပို့�မြချင်�� 
(အ�� ့ု�သ�ီ�)
၅။ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��က့်� စီစီ��ှန်း�မော်သ်န်းည်��လ���မြ�င််� လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� က်ွနှ��ပို့�

Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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“The	stuff	that	turns	thoughts	into	action”	

But	is	this	enough???

But What is Self-confidence? 

တ့��က် အ်�မော်ပို့�တ့�က်� တွန်း��သင်�်သည်� - ယင်��က့်� မော်န်း်က်�ထပို့�လုပို့��ှ်��ု��်�တွင်� မော်လလ််
မော်�်�ထ�တ�သွ်��ည်�။

၁.၃ တွင့်�်က်ပ်ြပသပြ�င့်�် (၁၀ မိုးးန်းစိုး)်

�လ့�က်�-�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု �့�တ်�်လ�။
“စီ့တ�က်ူ���်�က့်� လုပို့��ှ်��ုအမြ�စီ� မော်မြပို့်င်��လ�မော်ပို့�မော်သ် အ�်”
(Richard Petty, စီ့တ�ပို့ည််ပို့ါမော်�်က်ခ)
ေါမော်ပို့�� ်ေါတစီ�ချ�တည်��န်း�် လ�မံော်လ်က်�သလ်�။
သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

တ့က်�မော်သ်ထင်�မြ�င်�ချ�က်�က့်� မော်�်�မြပို့နှ့�င်�မော်သ် ���ံမြ�တ�ချ�က်�ချ�နှ့�င်�မော်သ် လုပို့��ှ်�မော်�်င်��ွက်�
မြချင်��နှှင်�် က့်�ယ�အ�ူအ�်မြ�င််�မြပို့သမြချင်�� အစီ�ှ့သည်�် အမြပို့ုအ�ူ�့�င်��်စီရှု�့က်�လက်ခဏာ်��်�
က့်� တင်��က်�မြပို့မြချင်��တ့��က့်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့သည်�ဟု� မော်�ှ�ရှု့��အစီဉ်�အလ်အ� က်ွနှ��ပို့�
တ့��ရှုုမြ�င်�သည်�။ အ�့�ပို့ါအမြ�င်�နှှစီ�ချ� မော်ပို့ါင်��စီပို့�ထ်�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��သည်� 
အ��်�အ်�မြ�င််� လွန်း�စီွ်အ�� ့ု�သ်��န်း�လွန်း��သည်�် အမြ�င်���်�မြ�စီ�သည်�။ ဥပို့�် - လက်�က့်�င်�
�ွ� နှုတ��က်�မြချင်��နှှင်�် �င်��ွင်�်ကြွက််�ဝင််�မော်သ် အ�ူအ�်��်� စီသမြ�င််�။ ၎င်��အ�ူအ�်��်�သည်� 
�့�ဝါေအ� အ�� ့ု�သ��ီအ်�အဓိ့ပို့ာ် ယ��ွင်�်�့�ချ�က်�နှှင်�်လည်�� �ီ�န်း�မော်န်းပို့ါသည်�။

�့�ဝါေအ� �့�့က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ုအမြ�င်�က့်� ယူပို့ါက် လူတ့�င်��သည်� �့�့က့်�ယ�၌နှှင်�် အမြချ်�
သူ��်�အ်� �့�ဝါေ စီခံျ�န့်း�စီညံွှှန်း����်�နှှင််� က့်�က်�ည်ီသည်�် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု အ�� ့ု�အစီ်�က့်� 
အသ��ံမြပို့ု�ည်�ဟု� မော်�ှ်�လင်�်�ည်� မြ�စီ�သည်�။

�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု၏ ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�အမော်�က််င်�� မော်�ှ�က်လုပို့��ှ်��ုတွင်� မော်�်�ထ�တ�
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ချ�်စီဉ်�က်နှှင်�် တစီ�မော်န်း�် �်တွင်� ဥပို့�်- အလ�ပို့�လူမော်တွ�မော်မြ�စီဉ်� �ည်��ွယ�ချ�က်�နှှင်�် သတ့�ှ့�ှ့
မြ�င််� ‘�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့သည်�ဟု�ဟုန်း�မော်�်င်��ု’ လ�ပို့��ူ�သလ်�ဟု� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် 
သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မော်��နှ့�င်�သည်�။ အ�လ့�ဟုန်း�မော်�်င်��ူ��င်� အ�ေါ �ယ�လ့� ချံစီ်��သလ�၊ 
သ�်ဝအတ့�င်��နှှင်�် သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့���လ်�။ ထ့�သ့��ဟုန်း�မော်�်င်�မြချင်���ှ် အ�ှ်�မြပို့ုလ�ပို့�
မြချင်�� �ဟု�တ���၊ လူတ့�င်���ဝတွင်� တစီ�ချ�န့်း�ချ�န့်း�တွင်� လ�ပို့��ူ�မော်သ်အ�်မြ�စီ�မော်�က််င်��မော်မြပို့်မြပို့ပို့ါ။ 
သ့��မော်သ်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုတည်�မော်�်က်�မြချင်��နှှင်�် စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့
မြချင်��သည်� ပို့့��့�သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ပို့့��့�သ�်ဝက်�မော်သ်န်းည်��လ���မြ�စီ�သည်�။

�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��၏ က်�်�၊�လ့�က်�မော်လ�်ည်ီမော်ထွ�ှ့မော်သ်န်းည်��လ���သည်� ‘အမော်တွ�
��်�က့်� လုပို့��ှ်��ုအမြ�စီ� မော်မြပို့်င်��လ�မော်သ်အ�်’ �ှစီတင်�က်် လူတစီ�ဦး�ချ�င်��စီီ၏ �့�့က့်�ယ�
က့်�ယ��ံက်ည်�မြချင်��သည်� �တူည်ီ�က်မော်�က််င်�� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုသည်�။“အမော်တွ���်�က့်� လုပို့��ှ်��ု
အမြ�စီ� မော်မြပို့်င်��လ�သည်�်အ�်” ဟု� မြပို့န်း�မြ�င်��က်ည််�ပို့ါက် ယင်��အ်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုသည််� ရှုုမော်ထ်င်�်
�ှ �့�့က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ုအ်� ချ�ဉ်��က်ပို့�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။ သ့��မော်သ်�လည်�� ယင်��အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့�ချ�က်� 
တစီ�ချ�တည်��မြ�င််� ပို့့��့�စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုသ့�� မော်မြပို့်င်��လ��ုအ်� ပို့� ့ု�မော်ထ်င်�မော်ပို့�
�န်း� လ�မံော်လ်က်��ည်��ဟု�တ�ပို့ါ။ �့�ဝါေအမြ�င်�အ� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုသည်�လည်�� အမော်တွ�
��်�က့်� လုပို့��ှ်��ုအမြ�စီ� မော်မြပို့်င်��မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအ်� ဥပို့�် ပြီး��ပြီး�� လက်��ွ�နှုတ��က်�မြချင်��နှှင်�် �င်�အ�ပို့��ွင်�် သွ်�လ်မြချင်�� 
စီသည်�တ့�� က်�သ့်��မော်သ် �့�ဝါေအမြ�င်�အ�သ် အဓိ့ပို့ာ်ယ��ွင်�်�့��ည်� �့�ပို့ါက် ထ့��မော်�က််င််� �စီစီ�
�ှန်း�မော်သ် အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််� အနှုတ�သမော်�်မော်�်င်�မော်သ် ဩဇူး်မော်မြပို့်င်��လ��ု��်� မြ�စီ�မော်ပို့်လ်ပို့ါ
�ည်�။ မြ�င်�သ်မော်သ်၊ ���င််�မော်သ် အမြပို့ုအ�ူ��်�၊ ပြီး��ခြုံ�မံော်သ် လက်��ွ�နှုတ��က်��ု��်�နှှင်�် �င်��ွင်�်
သွ်�လ်�ု��်�မြ�င််�သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုက့်� မြပို့သနှ့�င်��ည်��့�ပို့ါက် ထ့�သ့��မြပို့သ�န်း� စီ့တ�
သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် ��ှ့သူ��်�သည်� ၎င်��တ့��၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� �ှမော်ဝ�မော်ပို့�နှ့�င်�မြချင်�� 
သ့���ဟု�တ� ၎င်��တ့��၏ အမော်တွ���်�က့်� ထ�တ��မြပို့နှ့�င်�မြချင်����်� မြ�စီ�လ်နှ�့င်�ပို့ါသည်�။ က်�်�၊�မော်���် 
ရှုုမော်ထ်င်�်�ှ �က်ည််�ပို့ါက် �့န်း��က်မော်လ���်�အ်� ဣမော်�နှဒမြ�င််� မြပို့ု�ူမော်န်းထ့�င်��န်း� �့����ံ�တတ�သည်�် 

Photo: UNODC/ UN Women/ Tuan
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ယဉ်�မော်က်���ုတ့��တွင်� �့�ဝါေအမြ�င်�အ� သ်�န်း�မြ�စီ�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်�သည်�် အ�ူအ�်
��်�က့်� မြပို့သ�န်း�အတွက်� က်�်�၊�မော်���်အမော်မြချမြပို့ု အတ်�အ�ီ���်� �ှ့လ်နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အ�� ့ု�သ်�
��်�က့်�လည်�� ထ့�အမြပို့ုအ�ူ��်�မြ�င််� မြပို့ု�ူ�န်း� ပို့့��့��့အ်�မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။
အက်�ဉ်��ချ�ုပို့��့��လှင်� လူတ့�င်��သည်� �့�့တ့��၏ စီ့တ�ချစံီ်�ချ�က်���်�၊ အမော်တွ���်�နှှင််� အကြံက်ဉံာ်ဏာ�
��်�က့်� �ှမော်ဝသည််�ပို့�ံ �တူည်ီ�က်မော်�က််င်�� အသ့အ�ှတ�မြပို့ု၍ ပို့ွင်�်လင်��ပြီးပို့ီ� ရှု့��သ်�မော်သ် �့�့က့်�ယ�
က့်� ယ��ံက်ည်��ုပို့�စံီံက့်� အ်�မော်ပို့��ပို့ါ�ည်�။ ထ့�သ့�� အ်�မော်ပို့�နှ့�င်��န်း� ယဉ်�မော်က်���ုပို့့�င်��အ� မော်မြပို့်င်��လ�
�န်း� လ့�အပို့�သည်�။ မော်မြပို့်င်��လ��ု�ှ် မော်နှှ�မော်က်ွ�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အ���ံသတ�တွင်� သတူ့လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ 
‘သတူ့’ နှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ��က််ချင်� မြပို့န်း�လည်�မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။

�လ့�က်� - �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု vs ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု
မော်��ချွန်း�� - �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်��ု �ယ�လ့�က်ွ်မြချ်�သလ�။
သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

Question:	What	is	the	difference	between	

self-confidence	and	assertiveness?	

Self-confidence versus Assertiveness 

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �လ့�က်�က့်� မြပို့သပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အမော်တွ���်�က့်� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ ထ့�အမော်တွ�
��်�က့်� မော်�်�မြပို့ပို့ါ �လ့�က်�တွင်� စီ�စီည်��ပို့ါ။

�လ့�က်� - �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု vs ယတ့မြပို့တ�လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု
�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု - �့�့က့်�ယ�၌နှှင်�် �့�့၏ စီွ����ည်���်�အမော်ပို့် ယ��ံက်ည်��ု
ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု - �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု၊ ထင်�မြ�င်�ချ�က်� သ့���ဟု�တ� အမော်တွ�အမြ�င်�
တ့��က့်� �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�နှ့�င်�စီွ���
သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွ်စိုး�မိုး���
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Self-confidence:	Your	belief	 in	yourself	and	your	
abilities	

Assertiveness:	Your	ability	 to	 communicate	your	
self-confidence,	position	or	opinion

Self-confidence versus Assertiveness

မော်�်�ဂျူး�း� ၃ ၏ မော်န်း်က်�ပို့့�င်��တွင်� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုက့်� အ်ရှု��ံစီ့�က်��ီ ပို့ထ�ပို့့�င်��တွင်� 
လူတစီ�ဦး�စီီက့်� �့�့က့်�ယ�က်�့ စီစီ��ှန်း�မော်သ် ယ��ံက်ည်��ု မော်�ွ�မြ�းနှ့�င်��န်း� က်ူည်ီသွ်��ည်� မြ�စီ�သည်�။

�ပ်�ှ��မိုး ၂ - မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး�ှးပြ�င့်�် ပ��စိုး�အမိုး� းံ�မိုး� းံ�

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- အမိုး� းံ�သ��ဦး�စိုး��ဒေပ�ဒေသ� ယ်ဉ်းဒ်ေက်��မိုးတွ့င့် ်မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ယ်��ကြက်ည်�်�က်�်ှးပြ�င့်�်
အ�� အမိုး� းံ�သ��မိုး���၏ဗးဇိုအပြဖွဲ့စိုးတ်ွ့�ပြမိုးင့်မ်ိုးက်း� ဒေက်���့်န်း်၍ မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး�ှးပြ�င့်�်၏ 
ပ��စိုး�အမိုး� းံ�မိုး� းံ�က်း� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း်

အ�� းန်း် - ၃၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး်�ညွှှန်း်��က်မ်ိုး���
၁.၁ �မိုး�်ညွှှန်း်ထိ��ဒေသ� ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပဒ်ေစိုးပြ�င့်�်

ဤလုပို့��ှ်��ုအတွက်� အ�� ့ု�သ်�ဦး�စီ်�မော်ပို့�မော်သ်ယဉ်�မော်က်���ုတွင်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်�ချ�က်��ှ့
�ုနှှင်�် အ�� ့ု�သ်���်�၏ �� ့ု�ဗီဇူးအမြ�စီ� �မော်�်�မြပို့မော်သ် ထင်��ှ်�၍လူသ့��်�မော်သ် (ယဉ်�မော်က်���ု
အ�သင်�်မော်တ်�မော်သ်) လူပို့�ဂျူးဂ့ုလ� ၃ ဦး�၏ ရှု�ပို့�ပို့� ံ��်�က့်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မော်�ွ�ချ�ယ�သင်�်သည်�။ 
ဥပို့�် - ေလ့�င်��လ်��်�
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ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�က့်� �လ့�က်� ၃ ချ�တွင်� သီ�မြချ်�စီီ မြပို့သင််�သည်�။�လ့�က်�မော်ပို့်တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း��
��်�မြ�င််�-

• ထ့�လူအ်� �်မော်�က််င််� နှှစီ�သက်� သန်းည်��။
• ထ့�လူနှှင်�်ပို့တ�သက်�၍ သင်�မော်လ�စီ်��မော်သ်အချ�က်�မော်တွက် �်လ�။
• ထ့�လူတွင်� က့်�ယ�်က့်�က့်�ယ�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မော်�က််င်�� မော်�်�မြပို့သည်�ဟု� သင်�်အ်� �်မော်တွက် 

ထင်�မြ�င်�မော်စီ သလ�။

၁။ ဤလုပို့��ှ်��ုတွင်� လူအ�� ့ု�အစီ်� ၄ �� ့ု�က့်� သ��ံသပို့�မြချင်��မြ�င််� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု
�ှ့မြချင်��၏ �တူည်ီမော်သ် ပို့�စံီ�ံ�်�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ လူ
တစီ�ဦး�စီီအတွက်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု မော်��ခွျန်း�� ��်�က့်��တ��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်မြပို့်
ပို့ါ၊ မော်��ချွန်း����်�က့်� ချ�မော်���န်း��လ�့ပို့ါ၊ သ့��မော်သ်� သူတ့��စီ့တ�တွင်� မော်ပို့်လ်သည််� စီက််�လ��ံ
��်�က့်� စီ်�ွက်�မော်သ���်�တွင်� ချ�မော်��သင််�သည်�။

၂။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သူတ့��၏လက်�မော်တွ��ဝတွင်� �့ချင်�တ်ဝန်း�ယူထ်��သူ၊ ၎င်��
တ့��၏�့ချင်���်� မြ�စီ��န်း�� လ့�အပို့�မော်ပို့၊ အမြချ်�သူတစီ�ဦး�၏ �့ချင်�တစီ�ဦး�အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်�
�န်း�မော်မြပို့်သင််�သည်�။ သ့���်တွင်� ၎င်��တ့��က် သူ�အ်� မော်လ�စီ်��န်း�နှှင်�် သူ�အ်� �့ချင်�
မော်က််င်��တစီ�ဦး�အမြ�စီ�ရှုုမြ�င်��န်း� အမော်��ကြီးက်ီ�သည်�။

၃။ သူတ့��၏စီ့တ�တွင်� တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�မော်ပို့်လ်သည်�နှှင်�် မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်� ထင်�ဟုပို့�
သ��ံသပို့�သင်�်သည်�-

(က်) ေီလူက့်� �်သမော်�်က်�တ်လ�။
(ချ) ေီလူ��� �ယ�လ�့စီရှု့�က်�လက်ခဏာ်မော်တွက့်� သမော်�်က်�တ်လ�။
(ဂျူး) သူတ့���ှ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့တယ�လ့�� ထင်�မြ�င်�မော်အ်င်� ေီလူက် �်လ�ပို့�
သလ�။

၄။ ထ့��မော်န်း်က်� �လ့�က်���်�တွင်� မော်�ွ�ချ�ယ�ထ်�မော်သ် လူသ့��်�သည််� လူပို့�ဂျူးဂ့ုလ� ၃ ဦး� 
အမော်�က််င်��က့်� မော်စီ်မော်စီ်က် အတ့�င်�� မော်လက််�င်�်ပို့ါ။

၅။ ထ့��မော်န်း်က်� သင်�တန်း��သ်���်� ချ�မော်��ထ်�မော်သ် စီက််�လ��ံ��်�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�
ပို့ါ။ အမော်�ှ� စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�့�တ် �ယ�လ့��� ့ု�လ�အမော်�က််င်�� 
စီဉ်��စီ်�ပြီးပို့ီ� စီ်သင်�ချန်း��မော်�ှ��ှ့ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တွင်� ချ�မော်��ထ်�မော်သ် အချ�က်���်�နှှင်�် နှုင်��ယှဉ်�
ပို့ါ။ မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� မော်�်�ထ�တ�ချ့�င်��ပို့ါ-

(က်) �လ့�က်� ၃ ချ�အမော်ပို့် ၎င်��တ့��၏ တ�ံ�မြပို့န်း�ပို့�ံနှှင်�် ��က််မော်သ��ီက် လုပို့��ှ်���ု�်�
အမော်ပို့် တ��ံမြပို့န်း�ပို့�တံ့��အ�က််� တူည်ီသည််�အချ�က်���်�
(ချ) �လ့�က်� ၃ ချ�အမော်ပို့် ၎င်��တ့��၏ တ�ံ�မြပို့န်း�ပို့�ံနှှင်�် ��က််မော်သ��ီက် လုပို့��ှ်���ု�်�
အမော်ပို့် တ��ံမြပို့န်း�ပို့�တံ့��အ�က််� က်ွ�မြပို့်�သည််�အချ�က်���်�

၆။ အဓိ့က်တူည်ီ�ု��်�အမော်�က််င်�� စီက််�မော်မြပို့်မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ၊ အ�� ့ု�သ်�ဦး�စီ်�မော်ပို့�
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မော်သ် လူ�ုအသ့�င်��အဝ့�င်��တွင်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��၏ အမြချ်�မြ�စီ�နှ့�င်�သည်���်�က့်� 
�ီ�မော်�်င်��ထ့��မြပို့ပို့ါ။ �့ချင်�နှှင်�် အမြချ်� လူသ့��်�သူ တ့��အ်�သ��ံသပို့�မော်သ်အချါတွင်� အ��်�
အ်�မြ�င််� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��အ်� စီ့တ�လုပို့��ှ်��ု၊ မော်နှွ�မော်ထွ��ု၊ �င်��နှှီ��ု စီသမြ�င််� 
မော်ပို့်ထွက်�လ်မော်လ�်ှ့သည်�။ ၎င်��စီက််�လ��ံတ့��သည်� အ�� ့ု�သ်�ဦး�စီ်�မော်ပို့�မော်သ် 
လူ်အသ့�င်��အဝ့�င်��တွင်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မြချင်��အမော်�က််င်�� နှှင်�်�က်�စီပို့�၍ 
��က််ချဏာမော်ပို့�်က်�မော်န်းမော်သ် စီက််�လ��ံ��်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ီ�မော်�်င်��ထ့��မြပို့ပို့ါ။

၇။ �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့�န်း� ကြီးက့်ု�စီ်�မော်န်းချ�န့်း�တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့��လက်�ချံမော်သ် အ�ှန်း�
တက်ယ� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု �ှ့သူ �ဟု�တ�သည်�် သူတစီ�ဦး�မြ�စီ�လ်�န်း� �ကြီးက့်ု�ပို့���သင်�်
မော်�က််င်��နှှင်�် ထ့�လူအ်� သတူ့�ှ့�န်း� တ့�က်�တွန်း��သင်�်မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့မြချင်��မြ�င််� စီ်သင်�ချ�န့်း�က့်� 
ပို့့တ�သ့���ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�အ်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�
�န်း�နှှင်�် �်မော်တွက် က်ွနှ��ပို့�တ့��က့်� ထ့�မော်န်း�်�ှ် �က်�လက်�
မော်န်းမော်စီသလ�

�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်�ချ�က်�နှှင်�်�့�င်�မော်သ် အယူအ���်�
က့်� စီတင်�အသွင်�မော်မြပို့်င်���န်း�

စီ်သင်�ချ�န့်း� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ က်ွနှ��ပို့�တ့���့တ�မော်�ွ 
မြ�စီ�သည်�် သက်�မော်တ်င်�် 
သက်�သ် �ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�

၂။ ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ု၏ 
စီွ���အ်�

၄၅

၄၅

�ည်��ွယ�ချ�က်�

�ည်�်ွယ်�်�က်-် မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးနှှင့််် သက်ဒ်ေတွ�င့်််သက်သ်��ှးဒေသ�ဇို�န်းတ်ွး��အကြက်�� �က််
သ့ယ်�်�က်က််း� ဒေ��်��န်း်

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်မ်ိုးှန်း�်��က်မ်ိုး��� -
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက် သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� -

• သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�၏ သမော်�်သ�်ဝက့်� မော်လလ််ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�လ့��်�ည်�။
• ထ့ချ့�က်�ချစံီ်��လွယ�သည်�ဟုူမော်သ် ချစံီ်�ချ�က်�သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု 

တည်�မော်�်က်��်တွင်� ��ှ့�မြ�စီ�မော်သ် အစီ့တ�အပို့့�င်�� မြ�စီ�သည်�်အမော်�က််င်�� မော်�ွ�မော်နှွ�
ပြီးပို့ီ� မြ�စီ�လ့��်�ည်�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် ၄ 

ထိး�း�က်န််းစိုးန််း��့ယ််မိုးနှှင့််် 
သက််ဒေတွ�င့်််သက်သ်��ှးဒေသ�ဇို�န်း်

�င်��မြ�စီ�

၁.၄.၁ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့သည််�
ဇူး�န်း�အ်� မော်လလ််မြချင်��

တစီ��ွ��လှင်� တစီ�စီ�စံီ် ပို့�င််�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ

မြပို့င်��င်��န်း� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - က်ွနှ်�ပတ်ွး��မိုးးတွဒ်ေ�့ပြဖွဲ့စိုးသ်ည််် သက်ဒ်ေတွ�င့်််သက်သ်��ှးဒေသ�ဇို�န်း်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- သက်ဒ်ေတွ�င့်််သက်သ်��ှးဒေသ�ဇို�န်းအ်�� ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပ�်န်းန်ှှင့််် ဘ�ဒေတွ့က် 
က်ွနှ�်ပတ်ွး��က်း� ထိး�ဒေန်း��မိုးှ� �က်�်က်ဒ်ေန်းဒေစိုးသ��

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း်��က်မ်ိုး���
၁.၁ ဒေ�့�ဒေနှ့���က် ်(၅ မိုးးန်းစိုး)်

�လ့�က်� - မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ
သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��့�တ် �်လ�။
အ�မော်န်း�်က့်� �်မော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့�� သမော်�်က်�သလ�။

သင့််တွန်း�်ပး����သူမိုး���အတွ့က် ်မှိုးတွစ်ိုး�မိုး���

သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�အ်� ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�မော်န်း်က်�ပို့့�င်��တွင်� ထပို့��မံော်လ်လ်�ည်�
မြ�စီ�သည်�။ ဤအ�င်�်၌ သင်��က််�မော်���့�င်��် အဓိ့က်အချ�က်��ှ် သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်
ဇူး�န်း�တွင်� သူတ့���်မော်တွ��သလ�။ အ�ေီ�ှ်မော်န်း�တ် က့်� �ယ�လ့�ချံစီ်��သလ�တ့��အ်� ထင်�ဟုပို့�
သ��ံသပို့��န်း�အတွက်� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� တ့�က်�တွန်း���န်း� မြ�စီ�သည်�။

What	is	the	comfort	zone?
Why	do	we	like	it	there?

Discuss 

Comfort	Zone



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Read	the	examples	on	1.4.1	Exploring	the	Comfort	Zone	and	answer	
the	following	questions:

●	 Why	may	this	action	feel	outside	of	someone’s	comfort	zone?

●	 What	kind	of	emotions	they	may	feel	about	being	made	to	do	it?

●	 What	may	stop	them	from	doing	it?

●	 How	does	gender	affect	our	comfort	zone?		

○	 Think	about	how	you	feel	you	should	behave	because	of	cultural	
perceptions	of	gender,	e.g.,	a	man	feeling	self-conscious	about	
expressing	 fear	 due	 to	 gender	 norms	or	 a	woman	not	 feeling	
confident	about	socialising	in	a	predominantly	male	environment.

Discuss 

၁.၂ ဘယ်အ်��ဒေတွ့က် က်ွနှ်�ပတ်ွး��က်း� သက်ဒ်ေတွ�င့်််သက်သ်��ှးဒေသ�ဇို�န်းမ်ိုးှ� ထိ��တွ��� 
(၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�အ်� မော်�်�ထ�တ�မြချင်�� ဥပို့�်��်� ၁.၄.၁ က့်� �တ�ပို့ါ၊ မော်အ်က်�ပို့ါ
မော်��ချွန်း����်�က့်� မော်မြ�ပို့ါ-

• တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�၏ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း� မြပို့င်�ပို့က့်�မော်�်က်�မော်စီသည်�ဟု� 
   ဤလုပို့��ှ်��ုက် အ�ယ�မော်�က််င််� ချစံီ်��မော်စီလ့�်��ည်�လ�။

• ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်�သမြ�င််� �ည်�သ့��မော်သ် စီ့တ�ချစံီ်��ု��်� သူတ့��ချစံီ်��သလ�။
• �်အတွက်�မော်�က််င််� �က်��လ�ပို့��� �ပို့�လ�့က်��လ�။
• က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�အ်� က်�်�၊�မော်���်က် �ည်�သ့�� 

သက်�မော်�်က်��ု�ှ့သန်းည်��။
• က်�်�၊�မော်���်အမော်ပို့် ယဉ်�မော်က်���ုပို့့�င်���့�င်��် အမြ�င်���်�မော်�က််င််� သင်��ည်�သ့��မြပို့ု�ူ 

မော်န်းထ့�င်���ည်�ဟု� ချစံီ်�ချ�က်�အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်��က်ည််�ပို့ါ။ ဥပို့�် က်�်�၊�မော်���် 
စီနံှုန်း����်�မော်�က််င််� အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး� သူ၏မော်�က််က်��ွ�ံ�ုက့်� ထ�တ�မော်�်�မြပို့�န်း� �ဝံ်
��မြချင်�� သ့���ဟု�တ� အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး� အ�� ့ု�သ်���်� ကြီးက်ီ�စီ့��သည်�် ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�
တွင်� လူ�ု�က်��မံော်��နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ ယ��ံက်ည်��ု ��ှ့မြချင်��။
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Shame: Caused	by	feeling	inadequate	or	unworthy	

Fear: Caused	by	the	potential	for	rejection	or	failure	

Barriers to Leaving the Comfort Zone 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤမော်န်း�်တွင်� ထပို့�မော်န်းမော်သ်မော်��ချွန်း����်�ပို့ါနှ့�င်�သည်�။ ယင်���ှ်မြပို့ဿန်း်��ှ့ပို့ါ။ ထ့�မော်��ချွန်း��
တ့��သည်� သင်�တန်း��သ်���်� အ်� က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�တွင်� �ှ့
မော်စီသည်�က်�့ အ�ှန်း�တက်ယ�ထင်�ဟုပို့�မော်စီ�န်း�နှှင်�် ၎င်��သည်� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�မော်သ် ချစံီ်�ချ�က်�
နှှင်�် ချ�တ့��က်�မော်န်းမော်�က််င်��က့်� သတ့မြပို့ု�့�န်း� (ဤမော်န်း�်တွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် အမော်သ�စီ့တ�
�မော်မြပို့်��) မြ�စီ�သည်�။

၁.၃ မိုး�က်န်ှှ�စိုး��ည်းဒေ�့�ဒေနှ့�ပြ�င့်�် (၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။  သင်�တန်း��သ်���်�၏ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့� မော်ဝ�န်း��ု��်��ယူပို့ါ၊ စီ်သင်�ချန်း��မော်�ှ�စီ်�ွက်�
ကြီးက်ီ�မော်ပို့်�ှ အဓိ့က်စီက််� လ��ံ��်�က့်� �က်ည််�ပို့ါ။ ဥပို့�် -

• ရှုုံ�န်း့��်�ှ် မော်�က််က်��ွ�ံ�ု
• အရှုူ�နှှင်�်တူ�ှ် မော်�က််က်��ွ�ံ�ု
• ��ှန်း�မော်သ်အမော်�က််င်��မော်မြပို့်�ှ် စီ့���့���ု
• �့သ်�စီ�ထ�ံှတ��ံမြပို့န်း��ုအ်� မော်�က််က်��ွ�ံမြချင်��

၂။  ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ုပြီးပို့ီ����ံသည်�နှှင်�် စီ့တ�လုပို့��ှ်�မော်စီမော်သ် စီက််�လ��ံ��်�က့်� ��ဉ်��သ်�
ပို့ါ၊ ထ့��မော်န်း်က်� သင်�တန်း�� သ်���်�တွင်� တူည်ီမော်သ်စီက််�လ��ံ��်� �ှ့သလ်�မော်��ပို့ါ။
၃။  မော်ယ��ယ�အ်�မြ�င််� စီက််�လ��ံ��်�သည်� မော်�က််က်��ွံ��ုနှှင်�် �က်�စီပို့�မော်န်းသည်�။ ထ့�သ့��
မြ�စီ�သည်�က့်� ဤအ�င်�်တွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် အသ့အ�ှတ�မြပို့ုထ်�ရှု�သံ်မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� သ့ပို့��
�က််ချင်� မြပို့န်း�လည်�မော်လလ််�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

�လ့�က်� - သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှ ထွက်�ချွ်�်တွင်� အတ်�အ�ီ���်�
�ှက်��ွ�ံ�ု -  �ထ့�က်�တန်း� သ့���ဟု�တ� �မြပို့ည််�စီ�ံဟု� ချစံီ်��မြချင်��မော်�က််င််� မြ�စီ��သည်�
မော်�က််က်��ွံ��ု -  မြင်င်��ပို့ယ�ချ�ံနှ့�င်�မော်မြချ သ့���ဟု�တ� �မော်အ်င်�မြ�င်�နှ့�င်�မော်မြချမော်�က််င််� မြ�စီ��သည်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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လူ��်�က့်� အ�ွ��အစီည်��အမော်ဝ�တွင်� စီက််�မော်မြပို့်ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အမြ�င်���်�က့်� �ှမော်ဝမြချင်�� သ့���ဟု�တ� 
အကြီးက်ီ�တန်း�� �်ထူ�မော်န်း�်��်�တွင်� မော်လှ်က်�ထ်�မြချင်�� အစီ�ှ့သည်�် ၎င်��တ့��နှှစီ�သက်��ွယ�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� 
လက်�လှ����ှီသည််� အချွင်�်အလ�����်�က့်� �ယူ�န်း�အတွက်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှ 
ထွက်�ချွ်မြချင်��က့်� တ်�မြ�စီ�မော်န်းသည်�် အချ�က်���်�အမော်ပို့် အ်ရှု�စံီ့�က်�သွ်��ည်� မြ�စီ�သည်�။ လူတ့�� 
အချွင်�်အလ���တစီ�ချ�က့်� လ့�ချ�င်�သည်�်အမြပို့င်� ထ့�အချွင်�်အလ���က့်� လက်�လှ����ီချ�န့်း�တွင်� အ��်�
အ်�မြ�င််� မော်�က််က်��ွံ��ုနှှင်�် �ှက်��ွ�ံ�ုတ့��သည်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှချွ်ပြီးပို့ီ� ထ့�
အချွင်�်အလ���အတွက်� ကြီးက့်ု�ပို့����ုအ်� တ်��ီ�မော်န်းသည််� စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်���်� မြ�စီ��က်ပို့ါသည်�။

�့�့မော်�က််င််� အမြချ်�သူတစီ�ဦး�အမော်ပို့် �့��က်� ့ု�သက်�မော်�်က်�မော်စီချ�်သည်�် အမြပို့ုအ�ူတစီ�ချ�အ်� 
�ှက်��ွ�ံ�ုမော်�က််င််� မော်န်း်င်�တ�သည်�် အမော်မြချအမော်န်း�� ့ု�တွင်� ထ့�သ့���ှက်��ွ�ံမြချင်��မော်�က််င််� မော်န်း်င်�တွင်� 
ထ့�အမြပို့ုအ�ူက့်� မော်�ှ်င်��ှ်�နှ�့င်��န်း� သင်��က််�မော်ပို့�နှ့�င်�သမြ�င််� �ှက်��ွ�ံ�ုသည်� အသ��ံဝင်�ပို့ါသည်�။ 
သ့��မော်သ်�လည်�� လူ��်�သည်� ��က််ချဏာ�့�သလ့�ပို့င်� ဥပို့�် �့�့တ့�� အ�ည်�အချ�င်����ီ သ့���ဟု�တ� 
�့�့တ့�� အမော်တွ�အမြ�င်���်��ှ် အမြချ်�သူ��်�န်းည်��တူ အ�့���တန်း�ဟု� ချစံီ်��သည််�အတွက်� 
�လ့�အပို့��� �ှက်��ွ�ံတတ��က်ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့���ှက်��ွ�ံ�ု�� ့ု�သည်� အ��်�အ်�မြ�င််� �့�့၏ က်�်�၊ �
က်ွ�မြပို့်��ုအမော်ပို့် �ူတည်�ပြီးပို့ီ� �ည်�သ့��ပို့�စံီ�ံှ့��ည်�၊ မြပို့ု�ူ��ည်�၊ �ဝက့်� �ည်�သ့��မြ�င်���ည်�ဟု� စီဉ်�
�က်��မြပို့တ� တ့�က်�တွန်း��မော်လ�်ှ့မော်သ် အချ� ့ု� က်�်�၊�မော်���် လူ်မော်�်င်�သွတ�သွင်���ု/ သွန်း�သင်�
�ု��်� က်�သ့်��မော်သ် ယဉ်�မော်က်���ုနှှင််� လူ�ုမော်�� က့်စီစ�ပို့���်�မော်�က််င််� မြ�စီ�မော်လ�်ှ့ပို့ါသည်�။ ထ့�
အမော်မြချအမော်န်းတွင်� �ှက်��ွ�ံ�ုသည်� အ��်�အ်�မြ�င််� အက်ူအည်ီ�မြ�စီ�မော်စီ�� �့��က်� ့ု�ပို့င်� မြ�စီ�မော်စီနှ�့င်�
ပို့ါသည်�။

မော်�က််က်��ွံ��ုသည်� ဝက်�ဝကံ့်�က်�ချ�ံမြချင်�� က်�်သ့��မော်သ် လက်�မော်တွ�အနှာ�်ယ���်��ှ တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�
က့်� က််က်ွယ�မော်ပို့�ချ�န့်း�တွင်� အသ��ံဝင်�ပို့ါသည်�။ သ့��မော်သ်�လည်�� မြင်င်��ပို့ယ�ချံ��ည်� သ့���ဟု�တ� 
�မော်အ်င်�မြ�င်��ည်� စီ့���့��သမြ�င်�်တ့��တက်�နှ့�င်��ည်�်၊ �့�့၏ အလ်�အလ်က့်� အမြပို့ည်�်အဝ 
မြ�ည်�်�ည်��နှ့�င်��ည်�် အချွင်�်အလ���က့်� လက်�လွတ�ချခံျ�န့်း�တွင်� မော်�က််က်��ွံ��ုမော်�က််င််� လူအ��်�
အတွက်� �့��က်� ့ု�မြ�စီ�မော်စီပို့ါသည်�။

5   https://daretolead.brenebrown.com/
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5   https://daretolead.brenebrown.com/.

“It’s	not	fear	that	gets	in	the	way	…	it’s	armour.	When	
things	get	tough,	do	we	lean	into	vulnerability	and	get	
curious,	 or	 do	we	 self-protect	 in	ways	 that	move	 us	
away	from	our	values?”	(Brene	Brown)5

Discuss 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ယချ��့�စီက််�သည်� နှ့�င်�င်တံက််တွင်� မော်က်�်��က််�သည််� ပို့ါမော်�်က်ခ Brene Brown ၏ အ�့�
မြ�စီ�သည်�။ ဤ�့�စီက််�က့်� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� သတူ့�ှ့�ှ့ ဦး�မော်�်င်��ု�ှ မော်က််က်�နှုတ�ထ်�မြချင်�� 
မြ�စီ�သည်�။ “သခံျ�ပို့�က််” �့�သည်��ှ် �့�့က့်�ယ�က့်� က််က်ွယ��န်း�အတွက်� က်ွနှ��ပို့�တ့��အသ��ံမြပို့ု
သည်�် န်းည်��ဗ�းဟု်��်�က့်� �ည်�ညွှှန်း��မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။

�လ့�က်� - မော်�က််က်��ွ�ံလှင်� တ��ံမြပို့န်း��ု
တ့�က်�ချ့�က်��ည်�၊ ထွက်�မော်မြပို့��ည်�၊ �လုပို့����ပို့�မော်န်း�ည်�

�လ့�က်� - မော်�က််က်��ွ�ံ�ုနှှင်�် သခံျ�ပို့�က််
“မော်�က််က်�တ်က် အတ်�အ�ီ� �ဟု�တ�ပို့ါ�ူ�... သခံျ�ပို့�က်် မော်�က််င််�ပို့ါ။ ချက်�ချ�လ်ပြီးပို့ီ�့��င်� 
ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ုက့်� အမော်လ�ထ်�ပြီးပို့ီ� စီူ�စီ���လ့�စီ့တ� မော်ပို့်�လ်� ေါ�ှ�ဟု�တ� က်ွနှ��ပို့�တ့����� 
တန်း���့�မော်တွ��� မော်ဝ��်က့်�မော်�်က်�မော်စီ��် န်းည်��လ���မော်တွန်း�် က့်�ယ်�က့်�ယ�က်�့ က််က်ွယ��လ်�။”
(Brene Brown)5



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု

61

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

မော်�က််က်��ွံ��ု သ့���ဟု�တ� စီ့တ��့စီီ��ုက့်� ကြံက်ုံမော်တွ��လှင်� လူတ့��သည်� ဦး�မော်နှှ်က်�မော်�ှ�ပို့့�င်�� 
အသ့ဉာ်ဏာ�နှှင်�်�့�င်�သည်�် အပို့့�င်��က့်� �က်��သ�ံ�မော်တ်ပ်ို့ါ။ ပို့ထ���ံ� �င်�်က်�မြ�စီ�ထွန်း��ချ�သ်ည်�် 
ဦး�မော်နှှ်က်�အစီ့တ�အပို့့�င်�� မြ�စီ�သည်�်အတွက်� က်�့် ဦး� ဦး�မော်နှှ်က်�ဟု�လည်�� မော်ချ်သည်�် ဦး�မော်နှှ်က်�၏ 
�သ့စီ့တ�အပို့့�င်��က့်� သ�ံ��ည်�မြ�စီ�သည်�။ ဦး�မော်နှှ်က်�၏ ဤအစီ့တ�အပို့့�င်��သည်� အနှာ�်ယ�နှှင်�်
ကြံက်ုံလှင်� တ��ံမြပို့န်း��ုက့်� ထ့န်း��ချ�ုပို့�မော်ပို့�ပို့ါသည်�။ မော်�ှ�မော်ချတ�လူ��်� ဂျူးူ��်�အတွင်�� မော်န်းထ့�င်�ပြီးပို့ီ� အ��
လ့�က်�၍ အသက်��ှင်��သည်�်အချ�န့်း�က်�့ မြပို့န်း�စီဉ်��စီ်��က်ည််�လှင်� ထ့�ဦး�မော်နှှ်က်� အစီ့တ�အပို့့�င်��သည်� 
မော်တ်တွင်��၌ ၎င်��တ့��အ်� ဝက်�ဝ�ံ�်� အနှာ�်ယ��ှ က််က်ွယ�မော်ပို့��ည်� မြ�စီ�သည်�။ န်းည်��ဗ�းဟု် ၃ 
�� ့ု�အလ့�က်� မြပို့ု�ူမော်စီမြချင်��မြ�င််� က််က်ွယ�မော်ပို့�မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။

တ့�က်�ချ့�က်��ည်� - အနှာ�်ယ�က့်� တ့�က်�ထ�တ�မြချင်��မြ�င််� တ��ံမြပို့န်း��န်း�
ထွက်�မော်မြပို့��ည်� - အနှာ�်ယ��ှ ထွက်�မော်မြပို့��န်း�
�လုပို့����ပို့��ည်� - အနှာ�်ယ��ှ ပို့�န်း��မော်�ှ်င်�ပြီးပို့ီ� အနှာ�်ယ� မော်က်�်�သွ်�သည်�အထ့ လ��ံဝ�လုပို့��န်း�။

က်�ံမော်က််င်��စီွ်ပို့င်� ဦး�မော်နှှ်က်�၏ �သ့စီ့တ�အပို့့�င်��သည်� မော်�ှ�မော်ချတ�ဦး�လူ��်�က့်� မော်မြပို့�လ့�က်�
တ့�က်�ချ့�က်��ည်�် မော်တ်ရှု့�င်��ဝက်�ဝံ��်� က်�သ့်��မော်သ် အနှာ�်ယ���်�နှှင်�် အလ�ပို့�ဝန်း�ပို့့မြချင်�� သ့���ဟု�တ� 
�့�့တ့�� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့သည်�်ဇူး�န်း� မြပို့င်�ပို့�ှ အလ�ပို့�တစီ�ချ�လ�ပို့��န်း� ချ့�င်��မော်စီချ�ံမြချင်��တ့�� က်�သ့်��
မော်သ် ယမော်န်း်မော်ချတ� စီ့တ��့စီီ��ု��်�က့်� ချွ�မြချ်�နှ့�င်�သည်�အထ့ �င်�်က်�မော်မြပို့်င်��လ�မြချင်�� ��ှ့မော်သ�ပို့ါ။

အနှာ�်ယ�နှှင်�် ကြံက်ုံ�သည်�်အချါ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ပို့င်�က်�့ယ�စီ့တ�အ� �့�့က့်�ယ�က့်� က််က်ွယ�ပြီးပို့ီ� စီက််�
အ��့�လှင်� သခံျ�ပို့�က်် ဝတ�လ�့က်��ည်� မြ�စီ�သည်�။
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�လ့�က်� - ‘သခံျ�ပို့�က််ဝတ� န်းည်��ဗ�းဟု်’ အ�� ့ု�အစီ်� န်း�ူန်း်��်�
• အချွင်�်အလ�����်�၊ အမော်မြချအမော်န်း��်�နှှင််� လ�ူ�်�အမော်ပို့် အမော်က််င်���မြ�င်�မြချင်��
• �့�့က့်�ယ�က့်�နှှင်�်/သ့���ဟု�တ� အမြချ်�သူ��်�က့်� အမြပို့စီ�တင်�မော်ဝ�န်း�မြချင်��
• မော်�ှ်င်��ှ်�မြချင်��
• စီ့တ�ချစံီ်��ု ထ�သံွ်�မြချင်�� (အ��်�အ်�မြ�င််� အလွန်း�အက်ွ ံ က့်�ယ�လက်�လုပို့��ှ်�မြချင်��၊ 

အစီ်�စီ်�မြချင်��၊ အ�က်�မော်သ်က်�မြချင်��၊ �ူ�ယစီ�မော်��သ�ံ�မြချင်��တ့��မြ�င််�)

Cynicism	towards	opportunities,	situations	and	people	

Criticizing	ourselves	and/	or	others	

Avoidance	

Emotional	numbing	(often	through	excessive	exercise,	
food,	alcohol	or	drugs)

Examples of Types of ‘Armour Strategies’

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

လူ�တူသည်�်အမော်လ�်က်� အသ��ံမြပို့ုသည််� သခံျ�ပို့�က််ဝတ�န်းည်�� �� ့ု�စီ��ံှ့နှ�့င်�၍ ဤ�လ့�က်�ပို့ါ 
စီ်�င်���ှ် အမြပို့ည်�်အစီ�ံ �ဟု�တ�ပို့ါ။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် အမြချ်�န်း�ူန်း်��်� ထပို့�မော်ပို့��န်း� အ်�မော်ပို့�
လ့�ပို့ါသည်�။

�လ့�က်� - သခံျ�ပို့�က်် န်း�ူန်း်

သင်�အစီည်��အမော်ဝ�တစီ�ချ� တက်�မော်န်းပြီးပို့ီ� သင်�အမြချ်�သူ��်�ထ ံ �ှမော်ဝမော်ပို့�လ့�သည််� အကြံက်ဉံာ်ဏာ�
တစီ�ချ� �ှ့မော်သ်�လည်�� ‘အဓိ့ပို့ာ်ယ���ှ့သည််�’ အကြံက်မံြ�စီ��ည်�က့်� မော်�က််က်��ွံ�သည်�။ သခံျ�ပို့�က််ဝတ�
န်းည်�� = အစီည်��အမော်ဝ�တွင်� စီက််��မော်မြပို့်��မော်န်းသည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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အမြချ်�အ�ွ�� တစီ��ွ��နှှင်�် အတူအလ�ပို့�လ�ပို့��န်း� အချွင်�်အလ���တစီ�ချ�က့်� အ�ယူ�န်း� သင်�်
လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်� တစီ�ဦး�က် အကြံက်ံမြပို့ုလ်သည်�။ သင်�အမြင်င်��ချ�ံ�ည်�ဟု� ထင်�၍မြ�စီ�မော်စီ၊ သင်�်
အ�ည်�အချ�င်��နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� �့�့က့်�ယ�က့်� �ယ�ံ�က်ည်�၍မြ�စီ�မော်စီ ထ့�အချွင်�်အလ���အတွက်� 
မော်လှ်က်�ထ်��န်း� စီ့တ��ဝံ်��ပို့ါ။ သခံျ�ပို့�က််ဝတ�န်းည်�� = “�်လ့��အချ�န့်း�မြ�ုန်း��မော်န်း�ှ်လ�။ အမော်��
စီ့�က်�ချ�ံ�ှ်လ� �ဟု�တ���န်း�်” ဟု� သင်�မြပို့န်း�မော်မြ�သည်�။

You	are	at	a	meeting,	and	you	have	an	idea	that	you	would	like	to	share	
but	you	experience	fear	that	it	might	sound	‘silly’.	Armour	strategy	=	Keep	
quiet	in	the	meeting	

A	 colleague	 suggests	 that	 you	 put	 yourself	 forward	 for	 an	 opportunity	
to	do	some	work	with	a	different	team,	as	they	know	you	would	like	to	
develop	your	skills	in	that	area.	You	feel	nervous	about	putting	yourself	
forward	as	you	think	you	might	get	rejected	or	you	have	self-doubt	about	
your	abilities.	Armour	strategy	=	You	respond,	“What’s	the	point	in	wasting	
my	time?	I’ll	never	be	picked.”	

Example of Armour 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

�ှက်��ွ�ံ�ု၊ မော်�က််က်��ွံ��ုနှှင်�် သခံျ�ပို့�က််ဝတ�လ�့မြချင်��တ့��သည်� လူသ်���်�တွင်� အမော်တွ����်�သည််� 
အမြပို့ုအ�ူ��်� မြ�စီ��က်မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပြီးပို့ီ� လုပို့��ှ်��ုက့်� အ���ံသတ�ပို့ါ။ ယ��ံက်ည်�ချ�က်� အမြပို့ည်�်�ှ့
သည်�ဟု� ထင်��သည်�် မော်ချါင်��မော်�်င်���်�ပို့င်� ထ့�သ့��လ�ပို့�တတ�ပို့ါသည်�။ လူ��်�သည်� စီစီ��ှန်း�မော်သ် 
�့�့က့်�ယ�က့်� ယ�ံ�က်ည်��ုအ်� က်�င်�်သ�ံ�မော်န်းပို့ါက် အန်းည်��င်ယ� မော်�က််က်��ွံ�နှ့�င်�မော်သ်�လည်�� ‘သခံျ�ပို့�
က််’ ဝတ��လ်� သ့���ဟု�တ� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ုက့်� အလ�ပို့�မော်ပို့��လ်� �့�့အသ့စီ့တ�အ� 
မော်�ွ�ချ�ယ�နှ�့င်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ မော်�ှ��က်�လုပို့��ှ်��ုတွင်� ယချ�အမော်မြချအမော်န်းတွင်� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်
လွယ��ုက့်� မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။
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သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���
• �့န်းစီ�အန်းည်��င်ယ� �က််ပြီးပို့ီ�လှင်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��တ့��၏ အမော်တွ�အကြံက်�ံ�်�

က့်� ��က်�နှှ်စီ�ညံ်ီ မော်�ွ�မော်နှွ�မော်စီပို့ါ။
• မော်ယ��ယ�အ်�မြ�င််� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ုအ်� အ်�န်းည်��ချ�က်�တစီ��ပို့� (သ့��) အနှာ�်ယ�

တစီ�ချ�နှှင်�် ထ့မော်တွ�နှ့�င်�မော်မြချတစီ��ပို့�ဟု� စီဉ်��စီ်�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။
• ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ုသည်� လူတစီ�ဦး�၏ထင်�မြ�င်�ချ�က်�တွင်� �ှတ�ု��ှ့သည်�လည်�� မြ�စီ�

နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အမော်မြချအမော်န်းက့်�လ့�က်�ပြီးပို့ီ� က်ွ်မြချ်�နှ့�င်�သည်�။ လူတစီ�ဦး�သည်� အမော်မြချမော်န်းတစီ�ချ�
တွင်� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သည်�ဟု� ချံစီ်�နှ့�င်� (သ့��) စီဉ်��စီ်�နှ�့င်� (ဥပို့�် - အလ�ပို့�နှှင်�်�့�င်�
မော်သ် အစီည်��အမော်ဝ�တစီ�ချ�တွင်� သ့��မော်သ်� အမြချ်� ဥပို့�် - �့သ်�စီ��ဝတွင်� ထ့�သ့��
�ချစံီ်��) မော်သ်�လည်�� အမြချ်�အမော်မြချအမော်န်းတစီ��ပို့�တွင်� ကြံက်ံ်ချ့�င်�သည်� (သ့��) ကြံက်ံက်ြံက်ံ်
ချနံှ့�င်�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

“Vulnerability	is	weakness”

Discuss

�ပ�်ှ��မိုး ၂ - ထိး�း�က်န််းစိုးန််း��့ယ်မ်ိုး၏ စိုး့မိုး�်အ��

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်�်�က်န်ှှင့်််�း�င့််ဒေသ� အယ်ူအ�မိုး���က်း� စိုးတွင့်အ်သ့င့််
ဒေပြပ�င့်�်�န်း်

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

၂.၁ ထိး�း�က်န််းစိုး်န်း��့ယ်မ်ိုး ၏ အဓိးပာ�ယ်ဖ်ွဲ့့င့်််�း���က် ်(၁၀ မိုးးန်းစိုး)်
၁။  သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �လ့�က်�က့်�မြပို့သ၍ မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ

�လ့�က်� - မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ
“ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ုသည်� အ်�န်းည်��ချ�က်�မြ�စီ�သည်�”



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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• ‘ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ု’ ဟုူမော်သ် မော်ဝါဟု်�က့်� ရှုုမော်ထ်င််��� ့ု�စီ��ံှ အသ��ံမြပို့ုလ�က်� �ှ့
မော်သ်�လည်�� ဤသင်�ချန်း��စီ်တွင်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု တည်�မော်�်က်��်တွင်� ယင်��
ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်�ုအ်� လ့�အပို့�ချ�က်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍သ် မော်လလ််သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� 
�ှင်��မြပို့ပို့ါ။

၂.၂ �မိုး�်ညွှှန်း�်�က်ပ်ြဖွဲ့င့်် ်စိုးးတွက််ူ�ပ��ဒေဖွဲ့�်ပြ�င့်�် (၃၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ ၎င်��တ့��၏�ဝတွင်� စီ့န်း�မော်ချ်�ုမော်တွ�ကြံက်ုံချ�်�ပြီးပို့ီ� မော်အ်င်�မြ�င်�ချ�်မော်သ် မော်ပို့�်��ှင်��ွယ�
အ�ှတ�တ�တစီ�ချ�က့်� စီဉ်��စီ်��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်မြပို့်ပို့ါ။ မော်အ်က်�ပို့ါအကြံက်�ံ�်� မော်ပို့�
နှ့�င်�သည်� -

• စီ်မော်��ပို့ွ�တစီ�ချ� မော်အ်င်�မြ�င်�မြချင်��
• အ်�က်စီ်�နှှင််�ပို့တ�သက်�မော်သ် စီ့န်း�မော်ချ်�ုတစီ�ချ� လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်��
• အလ�ပို့�တွင်� တင်��က်�မြပို့သ�ုတစီ�ချ� မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��

၂။ ဤအ�င်�်၌ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအမော်န်းမြ�င််� ချန်း���မော်�ှ�တွင်�ထ့�င်�ပြီးပို့ီ� န်း်�န်း်�မော်န်းမော်န်းပို့�စံီမံြ�င််� 
မော်န်းနှ့�င်�ပို့ါသည်�။

၃။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အသက်�ရှူှးထ�တ� မော်လ်က်�င်�်ချန်း��မြပို့ုလ�ပို့��န်း�၊ မော်မြ�မော်လ�်ထ််��န်း� 
မော်မြပို့်ပို့ါ။ လ့�အပို့�ပို့ါက် ��က်�လ��ံ�ှ့တ�ထ်�နှ့�င်�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

၄။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ မော်��ချွန်း����်�က့်� မြ�ည်��မြ�ည်��နှှင်�် �ှန်း��ှန်း� �တ�မြပို့
ပို့ါ။ မော်��ချွန်း��တစီ�ချ�စီီ အ�က််�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်� မြပို့န်း�စီဉ်��စီ်�နှ့�င်��န်း� အချ�န့်း�န်း်�မော်ပို့�ပို့ါ။

၅။ သူတ့��မော်�ွ�ချ�ယ�ထ်�မော်သ် မော်ပို့�်��ှင်��ွယ�မြ�စီ��ပို့�က့်� သတ့��န်း� ထ့�မော်အ်င်�မြ�င်��ု���ီ
က််လ/အချ�န့်း�က်�့ ဦး�တည်�စီဉ်��စီ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��မော်မြပို့်ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� 
စီဉ်��စီ်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ-

• ထ့�မော်အ်င်�မြ�င်��ုက် �ယ�တ�န်း��က်လ�။
• အ�ေါ�်လ�နှှင်�် �င်���်မော်�က််င််� မော်အ်င်�မြ�င်�ချ�င်�တ်လ�။
• စီ့န်း�မော်ချ်�ုမြပို့ုလ�ပို့�ချ�်သည်�် အချ့�က်�အတန်း�်�တ့�င်��ီမော်န်း်�က်�မော်တွ၊ �က်�သတပူို့တ���်�

အတွင်�� �င်���ယ�လ�့ချစံီ်�� သလ�။

၆။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� တတ�နှ့�င်�သ�ှ အမော်သ�စီ့တ� �ှင်��မြပို့မော်စီပို့ါ။ ထ့�သ့�� မော်အ်င်�မြ�င်�ချါန်းီ�
တွင်� -

• �င်��မြ�င်�နှ့�င်�မော်သ် အ�်��်�က့်� စီဉ်��စီ်�ပို့ါ။
• �င်���ယ��ှ်လ�၊ �ယ�သူန်း�်လ�။
• �င်��ပို့တ�ဝန်း��က်�င်��ှ် �ယ�လ�့အမော်�်င်�မော်တွန်း�် ပို့�သံဏ္ဍာ်န်း�မော်တွ�ှ့သလ�။
• �ယ�လ့��ူည်သံမံော်တွ �င်���က််��လ�။ လူမော်တွလ်�၊ သ�်ဝအတ့�င်��လ်�၊ 

ဂျူးီတသလံ်�။
• ထင်��ှ်�မော်သ် အန်းံ်��်� (သ့��) အ�သ်��်� �ှ့သလ်�။
• �င်���ယ�လ�့ ချစံီ်�ချ��်သလ�။
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၇။ မော်န်း်က်���ံ�မော်��ချွန်း��မော်��ပြီးပို့ီ�သည်�နှှင်�် သင်�တန်း��သ်���်�က့်� စီ်သင်�ချန်း��အတွင်�� မြပို့န်း�
အ်ရှု�စံီ့�က်�မော်စီပြီးပို့ီ� သူတ့���ယ�လ့�ချံစီ်�ချ��်သလ� မော်��ပို့ါ။

၈။ အက်ယ�၍ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့ပို့ါက် သူတ့��၏အ�ှတ�တ���်�နှှင််�ချစံီ်�ချ�က်���်�က့်� 
အမြချ်�သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မြပို့န်း�လည်�မော်ဝ�ှ�န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။

• သူတ့�� လ�ပို့�မော်�်င်�သည်�်အ�် �ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်��ီနှှင်�် ပြီးပို့ီ����ံပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�တွင်� ချစံီ်��ု
မော်မြပို့်င်��လ� သည်�က့်� သတ့မြပို့ု�့သလ်� အ�ွ��အ်�မော်��ပို့ါ။

• မော်အ်င်�မြ�င်�မော်အ်င်��မော်�်င်��ွက်��ီ ထ့ချ့�က်�လွယ�သည်�ဟု� သူတ့��ချစံီ်��သလ်�။
�ယ�လ့�လ�။ အ�့�ပို့ါ ထ့ချ့�က်�လွယ��ုသည်� လ့�အပို့�လ့��လ်�။

• စီ့န်း�မော်ချ်�ုတချ� ့ု�အ်� �မော်အ်င်�မြ�င်��ီ ထ့ချ့�က်�လွယ�သည်�ဟု� က်ွနှ��ပို့�တ့�� ��က််ချဏာ 
ချစံီ်�� သလ်�။ အက်ယ�၍ �ချစံီ်��လှင်� မော်အ်င်�မြ�င်��ုဟု် အ�မော်လ်က်�ထ့ 
အဓ့ိပို့ာ်ယ��ှ့လ့��လ်�။

၉။ သူတ့��မော်အ်င်�မြ�င်�ချ�်မော်သ်အ�်က် �်လ�နှှင်�် ထ့�အ�်က့်��လ�ပို့��ီက် ထ့�အမော်�က််င်��နှှင်�်
ပို့တ�သက်�၍ စီ့���့��ပို့ူပို့န်း�/ ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သည်�ဟု� ချစံီ်��သည်��ှ် ထ့�က်�တန်း����လ်�
ဟု� သင်�တန်း��သ်���်�က့်�မော်��ပို့ါ။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤမော်လက််�င်�်ချန်း��သည်� အလွန်း�စီွ���အ်��ှ့မော်သ် မော်လ်က်�င်�်ချန်း��မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ထ့�ှလွယ��ုက့်�သတ့မြပို့ု
ပြီးပို့ီ� နှူ�ည်ံ်သ့��မော်�ွ�စီွ် က့်�င်�တွယ�မော်�်င်��ွက်��န်း� လ့�အပို့�သည်�။ ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ုသည်� သက်�
မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှ ထွက်�ချွ်မြချင်��နှှင်�် စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု ပို့� ့ု�မော်ထ်င်�
မြချင်��တ့��အတွက်� ��ှ့�မြ�စီ� အစီ့တ�အပို့့�င်��တစီ�ချ� မြ�စီ�မော်�က််င်��က့်� �ှင်��မြပို့မြချင်��မြ�င််� အ���ံသတ�ပို့ါ။ 
လူ��်� စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုက့်� က်�င်�်သ��ံပို့ါက် မော်�်က်��်ဝင်�်ကြွက််�မြချင်�� က်�သ့်��
မော်သ် သခံျ�ပို့�က််ဝတ� န်းည်��ဗ�းဟု်��်� သ့���ဟု�တ� အမြချ်�န်းည်��ဗ�းဟု်��်�က့်� သ��ံ�ည်��ဟု�တ�
ပို့ါ။ စီစီ��ှန်း��ုနှှင်�်အတူ ပို့င်�က်�့ယ�အသ့စီ့တ�အ� မြင်င်��ပို့ယ�ချ�ံ�ည်�၊ အ�ှက်���ည်� သ့���ဟု�တ� �
မော်အ်င်�မြ�င်��ည်�က့်� မော်�က််က်��ွံ��ုက့်�လည်�� ချစံီ်���ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ သ့��မော်သ်�လည်�� ထ့�
မော်�က််က်��ွံ��ုက့်� ချစံီ်��ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� မော်�က််က်��ွံ��ုက့်���ု�� �က်�လက်�လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်��မြ�င််� 
‘သင်�ယူမော်သ်ဇူး�န်း�’ အတွင်��သ့�� ဝင်�မော်�်က်�နှ�့င်�ပြီးပို့ီ� ယင်��သင်�ယူ�ုဇူး�န်း�သည်� �ွံ�ပြီး�့ု�တ့��တက်��ုနှှင်�် 
စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုတ့�� မြ�စီ�ထွန်း��သည်�်မော်န်း�် မြ�စီ�သည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���

�လ�့က်�တွင်��့�့က့်�ယ�က့်�ယ�ံ�က်ည်��ု�ှ့သူနှှင်�်ယ�ံ�က်ည်��ု��ှ့သူတ့��အ်�နှုင်��ယှဉ်�မြပို့ထ်�ပို့ါသည်�။
ထ့�ဥပို့�်တွင်�ပို့ါမော်သ်�့�့က့်�ယ�က်�့ယ��ံက်ည်��ု�ှ့သူ�့�သည်��ှ်လူတစီ�ဦး�သည်�မော်န်း်စီဉ်�မော်န်း်တ့�င်��နှှင်�်
အမော်မြချအမော်န်းတ့�င်��တွင်��့�့က်�့ယ�က့်�ယ�ံ�က်ည်��ု�ှ့သည်�ဟု���့�လ့�ပို့ါ။�့�့က့်�ယ�က့်�ယ�ံ�က်ည်��ုသည်�
အတက်�/အက်��ှ့သည်�။ထ့�ဥပို့�်က်မော်မြပို့်လ�့သည်��ှ်သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�အ်�
လက်�မော်တွ�က်�က်��ည်�သ့���ွ��န်း�်နှ့�င်�သလ�နှှင်�်ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ�သည်� (သ့��) တ့��တက်�သည်�ဟု�
လူတစီ�ဦး�အ်�စီ့တ�ချံစီ်�ချွင်�်မြပို့ုမြချင်��၏စီွ���အ်�က့်�အ�ှတ��မော်စီ�န်း�မြ�စီ�သည်�။

သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�သည်� သင်��က််��ုနှှင််� တ့��တက်��ုတ့����ှ့မော်သ် သက်�မော်တ်င်�်
သက်�သ်�ှ့မော်သ် မော်န်း�်တစီ�ချ�မြ�စီ�သည်�။ ထ့�မော်န်း�်တွင်� တစီ�ချ�န့်း�လ��ံ�ှ့မော်န်းပို့ါက် တ့��တက်��ွ�ံပြီး�့ု�
�ု��ှ့သည်�က့်� ချံစီ်���ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ �ဝမော်ပို့�်��ှင်��ုနှှင်�် �ဝတက်�လ���အတွက်� လ�ပို့�
နှ့�င်�စီွ����ည်�တ့��က့်� ထ့ချ့�က်�လ့��်�ည်�။ လူသ်���်� မြ�စီ�သည်�်အ်�မော်လ�်�စီွ် က်ွနှ��ပို့�တ့���ဝမော်ပို့�်�
�ှင်��ုအတွက်� င်ါကြီးက့်ု�စီ်�မော်န်းသည်�ဟုူမော်သ်အသ့နှှင်�် မော်အ်င်�မြ�င်��ုတ့�� က့်� ချစံီ်��န်း�လ့�အပို့�သည်�။

သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�၏ မြပို့င်�ပို့သည်� မော်လလ််သင်�ယူ�ုဇူး�န်း�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ထ့�မော်န်း�်သည်� 
�့�့က့်�ယ��့�့ တ့��တက်�မော်စီ�န်း� တွန်း��တ့�က်�မော်�်င်��ွက်�မော်သ် မော်န်း�်မြ�စီ�သည်�။ 

မော်န်း်က်�တစီ�လှ်သည်� အနှာ�်ယ�ဇူး�န်း�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� တွန်း��အ်���်�သည််�အတွက်� ထ့�မော်န်း�်တွင်� 
အနှာ�်ယ��ှ့သည်�ဟု� ချံစီ်��ပို့ါ�ည်�။

၂.၃ တွင့်�်က်ပ်ြပသပြ�င့်�်
သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း� �လ့�က်�က့်�မြပို့ပို့ါ။
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သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှ မော်လလ််သင်�ယူ�ုဇူး�န်း�သ့�� ပို့့�ထွက်�မော်လမော်လ သက်�မော်တ်င်�်
သက်�သ်�ှ့မော်သ် ဇူး�န်း���်�နှှင်�် မော်လလ််သင်��က််��ုဇူး�န်း���်� ပို့့�ကြီးက်ီ�လ်ပြီးပို့ီ� အနှာ�်ယ��ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�
��်� ပို့့�မော်သ�င်ယ�လ်လ့��်�ည်�။

ဥပို့�် သင်�်သူမော်��က် အလ�ပို့�တွင်� တင်��က်�မြပို့သ�န်း� တ်ဝန်း�မော်ပို့�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� သင်� ထ့�သ့��တင်��က်�
မြပို့သ��ည်�က့်� မော်�က််က်��ွံ�မော်န်းသည်�။ သင်�သခံျ�ပို့�က််ဝတ� န်းည်��ဗ�းဟု်��်�က့်� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�သလ့� 
ထ့�အချွင်�်အလ���အ်� မြင်င်��ပို့ယ��န်း� �င်�မော်မြချလည်�� မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ သ့��မော်သ်�လည်�� သင်�်ထ့ချ့�က်�
လွယ��ုက့်� �င်���့င်�ပြီးပို့ီ�၊ မော်�က််က်��ွံ��ုက့်� ချစံီ်�ပြီးပို့ီ� တင်��က်�မြပို့သ�န်း� ���ံမြ�တ�ချ�်ပို့ါ။ သင်�တက်�
�က်�မြပို့သ�ု လ�ပို့�မော်န်းချ�န့်း�တွင်� သင်�သည်� သင်�ယူ�ုဇူး�န်း�အတွင်�� မော်�်က်��ှ့မော်န်းပို့ါသည်�။ ထ့�သ့�� တင်�
�က်�မြပို့သ�န်း�အတွက်� သင်�၏သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် �ှ့မော်သ်ဇူး�န်း� မြပို့င်�ပို့သ့��ထွက်�သည်�်အတွက်� 
မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ တင်��က်�မြပို့သပြီးပို့ီ�ချ�န့်း�တွင်� မော်န်း်က်�တစီ�ကြီးက့်�� တင်��က်�မြပို့သ�န်း� တ်ဝန်း�မော်ပို့�လ်
ပို့ါက် ယချ�တစီ�ကြီးက့်��လ့� စီ့���့��မော်တ်�်ည်� �ဟု�တ�ပို့ါ။ တင်��က်�မြပို့သ�ု ပို့့�လ�ပို့�မော်လ ပို့့��့�၍ သက်�
မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်လ မြ�စီ�လ်ပြီးပို့ီ� မော်န်း်င်�တွင်� သင်�၏ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှ 
ထွက်�စီ�်�လ�့�� တင်��က်�မြပို့သ�ု��်� လ�ပို့�နှ့�င်�လ်�ည်� မြ�စီ�သည်�။

‘ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်လွယ��ုသည်� အ်�န်းည်��ချ�က်�မြ�စီ�သည်�’ ဟုူမော်သ် မော်��ချွန်း���က်�သ့�� မြပို့န်း�လှည်�်ပြီးပို့ီ� 
ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း် လွယ��ုသည်� သတူ့�ှ့�န်း�နှှင်�် တ့��တက်��န်း� ��ှ့�မြ�စီ�လ့�အပို့�သည်�ဟု� မော်�ွ�မော်နှွ�
မြင်င်��ချ�နံှ့�င်�သည်�။ ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း် လွယ��ုသည်� �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မော်စီသည််� မော်မြချတစီ�လှ���
အမြ�စီ� က်ွနှ��ပို့�တ့�� သတ့မြပို့ု၊ လက်�ချံသည်�နှှင်�် တပြီးပို့့ုင်�န်းက်� ယင်��အ်� ပို့့��့�စီီ�ခံျန်း�်ချွ�နှ့�င်�လ်သည်�။ 
အ�ယ�မော်�က််င််��့�မော်သ်� က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု က့်�ယ�ပို့�့င်�ပို့�စံီံ
တည်�မော်�်က်��န်း� ကြီးက့်ု�ပို့���မော်သ်မော်�က််င််�မြ�စီ�သည်�။

�လ့�က်� - သတူ့
သတူ့ (Courage) သည်� နှှလ��ံသ်�ဟု� အဓိ့ပို့ာ်ယ��သည်�် လက်�တင်��်သ် ‘Cour’ �ှ လ်
ပို့ါသည်�။ �့�လ့��င်��အ� နှှလ��ံစီ့တ��င်��အတ့�င်�� မော်န်းထ့�င်�မြချင်��ဟု� အဓိ့ပို့ာ်ယ��ပြီးပို့ီ� သင်�်က့်� အ�ှ့အ�ှ့
အတ့�င်�� အမြ�င်�ချမံြချင်��က့်� သတူ့ဟု�မော်ချ်၍ စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ု မြ�စီ�ပို့ါသည်�။
စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု �့�သည်��ှ် က့်�ယ�ဟုန်း�အ�ူအ�် သင်��က််�သူ��်��ှ 
အ်�မော်ပို့�သင်��က််�မော်လ�်ှ့သည်�် ��က်�လ��ံမြချင်�� မော်သချ�်��ံ�က်ည််�၊ လက်�ပြီး��ပြီး���ွ�ပြီးပို့ီ� နှုတ��က်�
ဟုူမော်သ် ‘�့�ဝါေအ� �န်း�တီ�ထ်�မော်သ်’ �့�့က့်�ယ�က်�့ယ��ံက်ည်��ု ‘အ�� ့ု�အစီ်�’ �ဟု�တ�ပို့ါ။
�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု �့�သည်��ှ် သင်�၏အစီစီ�အ�ှန်း�က်�့ မြပို့သ��သည််�သတူ့ မြ�စီ�သင်�်ပို့ါသည်�။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���
မော်န်း်က်�သင်�ချန်း��စီ်��်�တွင်� လူ��်�အ်� �့�့က့်�ယ�က့်�နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�က့်� န်း်�လည်�မော်စီ�န်း� 
မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့��ည််� စီ့တ�ပို့ည််အချ� ့ု�က့်� သင်��က််�မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�
ယ��ံက်ည်��ု မော်�ွ�မြ�းမြချင်��ချ�ီ�စီဉ်�အ်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့��န်း�နှှင်�် လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်� တစီ�ဦး�နှှင်�်
တစီ�ဦး� စီစီ��ှန်း�မော်သ် ယ��ံက်ည်��ု�ှ့မော်စီ�န်း� အ်�မော်ပို့��ည််� အ�ွ����်�က့်� �ွ��စီည်���န်း� �ည်��ွယ�
ထ်�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Courage	comes	from	the	Latin	word	‘Cour’	=	Heart
It	literally	means	to	live	with	heart,	which	means	to	allow	yourself	
to	be	seen	as	you	really	are,	this	is	courage	and	this	is	authentic	
self-confidence.	
Authentic	self-confidence	is	not	a	‘patriarchally-manufactured’	
‘brand’	the	type	we	see	promoted	by	body	language	coaches	
who	teach	people	how	to	use	good	eye	contact	and	strong	
handshakes.	
Self-confidence	should	be	about	having	the	courage	to	be	
authentically	you!	

Courage

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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�ည်�်ွယ်�်�က် ်- က်���၊မိုးဒေ�����ူမိုးမိုးူဒေဘ�င့်သ့်တွသ့်င့်�်ပြ�င့်�်ဒေကြက်�င့်် ်က်ွနှ�်ပတ်ွး��၏ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး
စိုးန်းစိုး်က်း� မိုးည်သ်း��ပ��ဒေဖွဲ့�သ်��က်း� သင့်တ်ွန်း်�သ��မိုး���က် ဒေ��်��န်း်

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်မ်ိုးှန်း�်��က်မ်ိုး���
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�၌ သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်�
လ့��်�ည်� -

• လူ�ုမော်���့�င်��်အမော်မြချအမော်န်း��်�က် က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ရှုုမြ�င်�သ��ံသပို့�ပို့��ံ�်�က့်� �ည်�သ့��ပို့�မံော်�်�
သလ�အ်� သတ့မြပို့ု�န်း�

အ�� းန်း် - ၉၀ မိုးးန်းစိုး်

* ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်�အတွက်� က်�်�၊�မော်���် သ့န်း်�လည်��ုမြ�ိင််�တင်�မော်�� သင်�တန်း��” တက်�မော်�်က်�
ပြီးပို့ီ�သည််� သင်�တန်း��သ်���်�သည်� က်�်�၊�မော်���်လူ�ု�ူမော်�်င်� သွတ�သွင်���ု သမော်�်တ�်�က့်� မော်တွ��ူ��ည်�
မြ�စီ�သည်�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် ၁
က်���၊မိုးဒေ�����ူမိုးမိုးူဒေဘ�င့််
သ့တွသ့်င့်�်မိုးက် က်ွနှ်�ပ်တွး��၏ 
ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးစိုးန်းစိုး ်အ�� ပ��ဒေဖွဲ့�ပ်��

ေ�တ့ယမော်န်း်

အက်ူပို့စီစည်����်�

ယဉ်�မော်က်���ုအလ့�က်� က်�်�၊ � 
�့�င်��် စီနံှုန်း����်�က့်� မော်�်�မြပို့သည််� 
�ဂျူးဂဇူးင်����်�နှှင််� သတင်��ဗွီေီယ့���်�

၂.၁.၁ က်�်� ၊�မော်���် �ူမော်�်င်�
သွတ�သွင်��မြချင်�� �့�င်��် ထင်�ဟုပို့�
သ�ံ�သပို့��ု မော်��ချွန်း����်�

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအတွက်� လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�တွင်� ပို့ါဝင်�သည်�် 
လ���ညွှှန်း�ချ�က်�

တစီ��ွ��လှင်� တစီ�စီ�စံီ် ပို့�င််�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ

ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်��ု လ���ညွှှန်း�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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က်�်�၊�မော်���်လူ�ု�က်��ံမော်��အမော်�က််င်��မော်လလ််�န်း�။

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အမော်မြချအမော်န်းတွင်� လူ�ု�ူမော်�်င်�သွတ�သွင်��
�ုက့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ က်�်�၊�မော်���်လူ�ု 
�က်��မံော်��

၂။ အမော်မြချအမော်န်းအ� က်�်�၊�
မော်���် ပို့�သံွင်��မြချင်�� - အမြ�န်း�
စီက််�မော်မြပို့်မြချင်��

၆၀

၃၀

�ည်��ွယ�ချ�က်�

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���

ယချင်�စီ်သင်�ချ�န့်း��ှ မော်န်း်က်���ံ�မော်မြပို့်ချ�သ်ည်�် အချ�က်���်�က့်� အက်�ယ��ွင်�်မြချင်��မြ�င််� ဤစီ်သင်�
ချ�န့်း�က်�့ စီတင်�ပို့ါ။ မော်န်း်က်�ထပို့�စီ်သင်�ချ�န့်း� အန်းည်��င်ယ�တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါအမော်�က််င်���င်����်�အ� 
စီ့တ�ပို့ည််နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� မော်လလ််သွ်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ -

• စီစီ��ှန်း�သည်�်ရှုုမော်ထ်င်�်�ှ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ�ံ�က်ည်��ုက့်� ချ�ဉ်��က်ပို့�နှ�့င်��န်း�အတွက်� �့�့က့်�ယ�
က့်� န်း်�လည်�နှ့�င်��န်း�နှှင်�် �့�့တ့��၏ ချစံီ်�ချ�က်�နှှင်�် မြပို့ု�ူမော်န်းထ့�င်�ပို့�တံ့��က့်� သမော်�်မော်ပို့ါက်�နှ�့င်�
�န်း�။

• �့�့က့်�ယ�က့်� န်း်�လည်�မြချင်��မြ�င််� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ �့တ�မော်�ွ��်�နှှင်�် လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�
အမော်ပို့် န်း်�လည်�သမော်�်မော်ပို့ါက်�နှ�့င်�စီွ���က့်� မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�
သည်�် �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့မြချင်��နှှင်�် အ�ွ��တွင်�� �က်��မံော်��တ့��မြ�င််� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�
မော်သ် လ�ပို့�င်န်း��ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�တစီ�ချ� �န်း�တီ��်တွင်� အက်ူအည်ီမြ�စီ�မော်စီ�န်း�။

‘
က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�က်��မံော်��’ က့်� မော်လလ််မြချင်��မြ�င််� စီ်သင်�ချ�န့်း�က့်� စီတင်�ပို့ါ။

�ပ�်ှ��မိုး ၁ - က်���၊မိုးဒေ���� �ူမိုး�က်�်�ဒေ��

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- က်���၊မိုးဒေ���� �ူမိုး�က်�်�ဒေ��အဒေကြက်�င့်�် ဒေ��်��န်း။်

အ�� းန်း် - ၆၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
သင်�တန်း���စီတင်��ီ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��မော်�်မော်နှှ်ပို့ါဝင်�သည်�် တင်��က်�မြပို့သ�ု 
�လ့�က်���်�က့်��န်း�တီ�ထ်��န်း� လ့�အပို့�သည်�။
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• သတင်��စီ်/ �ဂျူးဂဇူးင်�� သတင်��မော်�်င်��ပို့ါ���်�
• ပို့�နံှှ့ပို့�ထ�တ�မော်ဝမော်သ် မော်�က််�မြင််��်�
• တီဗွီမော်�က််�မြင််�့�င်���်�/�ီေီယ်�� ့ု�စီ��ံှတ�င်�်မြပို့သနှ့�င်�မော်သ် ဗွီေီယ့�/သတင်��မော်�်င်��ပို့ါ�

တစီ�ချ�စီီ

သင်�တန်း��သ်���်� လုပို့��ှ်��ုအတွင်�� အ်ရှု�ံစီူ�စီ့�က်���ည်�် အချ�က်�က့်� �ှင်��လင်��စီွ် သ့နှ့�င်�မော်စီ�န်း�
အတွက်� ဗီေီယ့��့�င်�/ မော်�်င်��ပို့ါ� တစီ�ချ�စီီအတွက်� �လ့�က်�တစီ�ချ� သီ�သန်း�်�န်း�တီ�ပို့ါ။
က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ �ဝစီတင်�သည်��ှ အ�င်�်တ့�င်��တွင်� က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�က်��ံမော်�� မြ�စီ�ပို့ွ်�ပို့�ကံ့်� 
ထင်�ဟုပို့�မြပို့သမော်န်းသည်�် ဗီေီယ့��့�င်���်�နှှင်�် ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�က့်� စီ�စီည်��ပို့ါ။ ဥပို့�် -

၁။ အရှု�ပို့���်�နှှင်�် �ီ��့�မော်ချ�်င်�သ�ံ�ပို့စီစည်����်�က့်� �့န်း��က်မော်လ���်�အတွက်��ည်��ွယ�
မော်�က််�မြင််ပြီးပို့ီ� သူ��မော်က််င်��နှှင်�် အမော်�်က်�အဦး� မော်�်က်�လ�ပို့�သည်�် က်စီ်�စီ�်��်�က့်� 
မော်ယ်က်��်�မော်လ���်�အတွက်��ည်��ွယ�မော်�က််�မြင််သည််�YouTube ဗီေီယ့� မော်�က််�မြင််��်�
၂။ �့တ�က်ပို့�ပို့စီစည်��အတွက်� အ�� ့ု�သ�ီ�ချနှာ်က့်�ယ� မော်က််က်�မော်�က််င်����်�ပို့ါသည််�ပို့�ံ��်�က့်� 
မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် �ဂျူးဂဇူးင်����်�
၃။ DIY က်ွ���က်�င်�ပြီးပို့ီ� �့သ်�စီ�က့်�ပို့ံပ်ို့့���န်း� အလ�ပို့�တွင်�မော်အ်င်�မြ�င်�မော်န်းသူတစီ�ဦး�၏ပို့�အံ်� 
မော်�က််�မြင််မြချင်��။

�လ့�က်�စီီ��ီ� ၁ တွင်� �လ့�က်� ၆ ချ�ချန်း�်ထည်�်ပို့ါ။ လူ်�ဝတွင်� အသက်�အ�ွယ�အ�� ့ု��� ့ု�၌ 
�က်�မော်ပို့ါင်��စီ��ံှ က်�်�၊� လူ�ု�ူမော်�်င်�သွတ�သွင်��သည်�် န်း�ူန်း်��်�က့်�မော်�်�မြပို့သည််�ဥပို့�်��်� 
စီ�မော်�်င်��ပို့ါ။

၁.၁ က်���၊မိုးဒေ���� �ူမိုးမိုးူဒေဘ�င့်သ့်တွသ့်င့်�်ပြ�င့်�်အ�� ထိင့်ဟ်ုပပ်ြ�င့်�်�း�င့်�်� တွင့်�်က်ပ်ြပသမိုး 
(၆၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ွ��င်ယ���်�အမြ�စီ�ချ�ွပို့ါ။ စီ်�ွက်�ထ�ပို့� ၂.၁.၁ က်�်�၊�မော်���်
အမော်မြချအမော်န်းထင်�ဟုပို့�မြချင်��က့်� မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ (အ�ွ��တစီ�ချ�အတွက်� တစီ�စီ�ံစီီ)။
၂။ �လ့�က်���်�က့်� မြပို့သသွ်��ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� တစီ�ချ�စီီက့်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� ထင်�ဟုပို့�မြချင်��တွင်�ပို့ါ
သည်�် မော်��ချွန်း����်�က့်� သ��ံသင်�်မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။
၃။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� �လ့�က်�တစီ�ချ�စီီနှှင်�် ဗွီေီယ့��့�င်�တစီ�ချ�စီီမြပို့သပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်��်�
အ်� ၅ �့န်းစီ�ချန်း�်  မော်�ွ�မော်နှွ�ချ့�င်��ပို့ါ။
၄။ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ၎င်��တ့��၏စီ့တ�က်ူ���်�နှှင််� အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�၊ ၎င်��တ့��၏ 
�ဝအမော်ပို့်ရှု့�က်�ချတ��ုတ့��က့်� မြပို့န်း�လည်��ှမော်ဝမော်ပို့��န်း� သင်�တန်း��သ်�က့်�တ့�က်�တွန်း��ပို့ါ။
၅။ သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့သည်� အဓိ့က်�က်�မော်�်ချ����်�က့်� စီ်သင်�ချန်း��မော်�ှ��ှ့ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်၌ 
�ှတ�စီ���်�မော်���ှတ�၍ န်း�ံတံွင်�က်ပို့�ထ်�ပို့ါ။ ယင်��တ့��သည်� သင်�ရှု့��တစီ�မော်လှ်က်� ထင်�ဟုပို့�
သ��ံသပို့�မြချင်��အတွက်� အမော်ထ်က်�အက်ူမြ�စီ��ည်�။
၆။ �လ့�က်�က့်�မြပို့သမြချင်��နှှင်�် က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�ူမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်�� အဓိ့ပို့ာ်ယ�က့်� 
မော်ပို့ါင်��စီပို့�ပို့ါ -



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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“The	 process	 by	 which	 individuals	 develop,	 refine	
and	 learn	 to	 ‘do’	gender	 through	 internalizing	gender	
norms	 and	 roles	 as	 they	 interact	with	 key	 agents	 of	
socialization,	such	as	their	family,	social	networks	and	
other	social	institutions”.	

(UNICEF,	 2019.	 See	 https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-
why-does-it-matter/)

Gender Socialization 

��း�က်-် က်���၊မိုး �ူမိုး မိုးူဒေဘ�င့်သ့်တွသ့်င့်�်ပြ�င့်�်

“လူ�ု�ူမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��မြပို့ုလ�ပို့�သူ��်� (ဥပို့�် ၎င်��တ့��၏ �့သ်�စီ�၊ လူ�ုအသ့�င်��အဝ့�င်��
��်�နှှင်�် အမြချ်�လူ�ုမော်���့�င်��်အ�ွ��အစီည်����်�)နှှင််� ထ့မော်တွ��က်��ံပြီးပို့ီ� က်�်�၊�မော်���်စီနံှုန်း��
��်�နှှင်�်တ်ဝန်း� ��်��ှတ�င််� က်�်�၊�မြပို့ုလ�ပို့��န်း�အတွက်� လူတစီ�ဦး�ချ�င်��စီီက် ထူမော်ထ်င်�၊ �ွ����၊ံ 
သင်�ယူသည်�။” (Unicef, 2019)
(UNICEF, 2019. See https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-
and-why-does-it-matter/)



74

Social	 Conditioning	 is	 the	 process	 of	 influencing	 individuals	 in	 society	 to	 have	 certain	

beliefs,	desires,	behaviours,	emotional	and	physical	reactions,	which	are	approved	by	the	

society	in	general	or	by	certain	groups	within	it.

Explain	that	social	conditioning	affects	all	aspects	of	life	and	behaviour.	For	example,	we	

are	influenced	by	messages	on:	

a.	 How	to	behave	

b.	 What	success	and	failure	look	like	

c.	 What	milestones	we	should	reach/	by	which	age

d.	 What	to	wear	

e.	 What	to	eat

f.	 What	to	buy	

Social Conditioning Theory 

��း�က် ်- �ူမိုးဒေဘ�င့်သ့်တွသ့်င့်�်မိုး သးအး��း

လူ�ုမော်���့�င်��် အမော်မြချအမော်န်း�့�သည်��ှ် မော်ယ��ယ�အ်�မြ�င်�် လူ်အ�ွ��အစီည်���ှ (သ့��) လူအ�ပို့�စီ�
အချ� ့ု� က်  သမော်�်တူမော်သ် ယ��ံက်ည်�ချ�က်���်�၊ လ့�အင်��နှဒ��်�၊ အမြပို့ုအ�ူ��်�၊ စီ့တ�ချစံီ်��ု
�့�င်��်နှှင်�် ရှု�ပို့�ပို့�့င်���့�င်��် တ��ံမြပို့န်း�မော်�်င်��ွက်�မြချင်����်��ှ့�န်း�  လူ်အ�ွ��အစီည်��တွင်� လူတစီ�ဦး�
ချ�င်��စီီအ်� �သဇူး် လှ����့��သည််� လ�ပို့�င်န်း��စီဉ်�မြ�စီ�သည်�။

လူ�ုမော်���့�င်��်အမော်မြချအမော်န်းသည်� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏�ဝနှှင်�်အမြပို့ုအ�ူ��်�က့်� ပို့�ံစီ�ံ� ့ု�စီ�မံြ�င််�အက်� ့ု�
သက်�မော်�်က်� သည်�။ ဥပို့�် - က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� မော်အ်က်�ပို့ါ�က်�မော်�်ချ����်�က် �သဇူး်လှ����့��ချံ
�တတ�သည်� -

(က်)�ည်�သ့��မြပို့ု�ူသလ�
(ချ) �ည်�သည်�်မော်အ်င်�မြ�င်��ုနှှင်�် ရှုု�ံန်း့��်�ုပို့�မံော်ပို့်သလ�
(ဂျူး) က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� �ည်�သည်�်�ှတ�တ့�င်���်�က့်� �ည်�သည်�်အသက်�တွင်� မော်�်က်��ှ့နှ�့င်�သလ�
(ဃ)�်ဝတ��လ�
(င်) �်စီ်��လ�
(စီ) �်ဝယ��လ�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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�ပ�်ှ��မိုး ၂ - အဒေပြ�အဒေန်းအ�က်���၊မိုးဒေ����ပ��သ့င့်�်ပြ�င့်�် - အပြမိုးန်းစ်ိုးက်��ဒေပြပ�ပြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ��အဒေပြ�အဒေန်းတွ့င့်�်ူမိုးမိုးူဒေဘ�င့်သ့်တွသ့်င့်�်မိုးက်း�ထိင့်ဟ်ုပ်
သ���သပ�်န်း။်

အ�� းန်း် - ၃၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� �တ�တပို့��ပို့�ပြီးပို့ီ� အချန်း��တွင်�� မော်န်း�်�ှင်��မော်စီပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်�
��်�က့်� ပို့ါဝင်�သူဦး�မော်� တူည်ီသည််� ‘အ�ွ�� က်’ နှှင််� ‘အ�ွ�� ချ’ ဟုူ၍ ၂ �ွ��ချွ�လ့�က်�ပို့ါ။

၂။ အ�ွ�� က် �ှ သင်�တန်း��သ်���်� အ�ွ�� ချ �ှ သင်�တန်း��သ်���်�နှှင််� ��က်�နှှ်ချ�င်���့�င်�မော်စီ
ပြီးပို့ီ� တန်း��စီီ၍ အပြီးပို့့ုင်��ပို့�မော်စီပို့ါ။

၃။ ယချ�လုပို့��ှ်��ုက့်� ‘အမြ�န်း�စီက််�မော်မြပို့်မြချင်��’ ဟု� မော်ချ်�့�ပြီးပို့ီ� ��က်�နှှ်ချ�င်���့�င်� �ပို့�မော်န်း
သူ��်�သည်� အမြပို့န်း�အလှန်း� စီက််�အမြ�န်း�မော်မြပို့်��ည်� မြ�စီ�သည်�။ လ�ပို့�င်န်း��စီဉ်���်��ှ 
စီက််�မော်မြပို့်�့��ု တစီ�ချ�ပြီးပို့ီ�လှင်� အ�ွ�� ချ �ှ အ�ွ��ဝင်���်�သည်� အ�ွ�� က် �ှ မော်န်း်က်�ထပို့�အ�ွ��
ဝင်� တစီ�ဦး�မော်�ှ�သ့�� တစီ�မော်န်း�်စီီ မော်�ှ�သွ်�ပို့ါ�ည်�။ ထ့�သ့��မော်�ှ�သည််�အတွက်� စီက််�မော်မြပို့်�န်း� 
အမော်�က််င်��အ�် အသစီ�တစီ�ချ� မော်ပို့�လ့�က်�တ့�င်�� လူတ့�င်��တွင်� စီက််�မော်မြပို့်�က်� အသစီ�တစီ�
ဦး� �ှ့�ည်�မြ�စီ�သည်�။

၄။ စီက််�မော်မြပို့်�န်း� အမော်�က််င်��အ�်တ့�င်��သည်� လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်���ု၏ အစီ့တ�အပို့့�င်��
��်�နှှင်�် �က်�နှွယ�မော်န်းမော်�က််င်��နှှင်�် ၎င်��တ့��မော်�က််င််� လူသူအ��်�၊ ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�ွ��ဝင်�
��်�အမော်ပို့် �ည်�သ့��သက်�မော်�်က်��ု�ှ့မော်�က််င်��က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ မော်�ွ�မော်နှွ��ု တစီ�ချ�စီီအတွက်� 
အချ�န့်း� ၂ �့န်းစီ�အတ့ မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� အချ�န့်း�မြပို့ည်�်လှင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် စီက််�မော်မြပို့်�့�
မြချင်��က့်� �ပို့�တန်း�်မော်စီပြီးပို့ီ� အ�ွ��လ့�က်� တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ုချ�က်� မော်တ်င်��ချပံို့ါ�ည်�။

၅။ စီက််�မော်မြပို့်�့��န်း� အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� �လ့�က်���်�တွင်� မော်�်�မြပို့ထ်�သည်� (ဤ
လုပို့��ှ်��ု၏ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ုချ�က်� အပို့့�င်��တွင်� တင်��က်�မြပို့သ�ု �လ့�က်���်�ပို့ါ သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူအတွက်� �ှတ�စီ���်�တွင်� �က်ည််�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။)

၆။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� အမော်�က််င်��အ�် �လ့�က်�တစီ�ချ�စီီက့်� အစီဉ်�လ့�က်� မြပို့သမော်ပို့��
�ည်�။ အမြပို့န်း�အလှန်း� စီက််�မော်မြပို့်�့��န်း� အချ�န့်း� ၂ �့န်းစီ�ပြီးပို့ီ�လှင်� အ�ွ��လ့�က်� တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်ံမြပို့ု
�န်း�အတွက်� ၅ �့န်းစီ� ��က်�နှှ်စီ�ညံ်ီ မော်�ွ�မော်နှွ�ချ�န့်း� မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�သည်�။

၇။ အ�ွ��လ့�က်� တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ုချ�က်���်��ှ အဓိ့က်အချ�က်���်�က့်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တစီ�ချ�တွင်� 
�ှတ�သ်�ထ်�ပို့ါ။
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In	this	society	(country)	
what	characteristics	are	
valued	in	a	woman?

Topic 1

�လ့�က်� - အမော်�က််င်��အ�် ၁

လက်��ှ့အသ့�င်��အဝ့�င်�� (နှ့�င်�င်)ံ ၌ အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏ �ည်�သ့��ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� တန်း��့��
ထ်�သန်းည်��။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

• သင်�တန်း��သ်���်�၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� �ယူပို့ါ။ က်မော်လ�ယူမြချင်��၊ အ့��မော်ထ်င်��မြပို့ု�ီ 
လ့င်��က်��ံမြချင်���ှ မော်�ှ်င်��က်ဉ်�မြချင်��၊ အ��်�လက်�ချံသည်�် ဝတ�စီ်��င်�ယင်� မော်န်းထ့�င်�ပို့�ံ 
စီသည်�တ့��က့်� အမော်တ�ွ���်�သည်�။

• သင်�တန်း��သ်���်� အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� �ှမော်ဝမော်ပို့�စီဉ်�တွင်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တစီ��ွက်�မော်ပို့်
တွင်� ချ�မော်��ထ်�ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အ�ွ�� ချ �ှ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အ�ွ�� က် �ှ မော်န်း်က်�တစီ�
ဦး�မော်�ှ�သ့��မော်�ှ��န်း� မော်မြပို့်ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� မော်န်း်က်�ထပို့�မော်��ချွန်း�� �က်�မော်��ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Reflect	on	the	characteristics	that	are	valued	in	
women	in	our	society.	How	are	these	characteristics	
encouraged/	promoted?	Think	about	media,	religion,	
family,	etc.	Consider	the	impact	of	images	in	
magazines	that	look	a	certain	way	or	religious	laws	
that	impact	women.

Topic 2

�လ့�က်� - အမော်�က််င်��အ�် ၂

က်ွနှ��ပို့�တ့�� အသ့�င်��အဝ့�င်��တွင်� တန်း���့�ထ်�သည််� အ�� ့ု�သ�ီ���်�၏ ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�
အမော်�က််င်�� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�ပို့ါ။ ယင်��ဝ့မော်သလက်ခဏာ်��်�က့်� �ည်�သ့��အ်�မော်ပို့�သန်းည်��။ 
�ီေီယ်၊ �်သ်တ�်�၊ �့သ်�စီ� အစီ�ှ့သည်�တ့��အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်�ပို့ါ။ �ဂျူးဂဇူးင်����်��ှ အ��်�
လက်�ချမံော်သ် အ�� ့ု�သ�ီ� ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�၏ သက်�မော်�်က်��ု သ့���ဟု�တ� အ�� ့ု�သ�ီ���်�အမော်ပို့် 
သက်�မော်�်က်��ု�ှ့သည််� �်သ်မော်�� ဥပို့မော်ေ��်�အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်�ပို့ါ။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

အချ�န့်း� ၂ �့န်းစီ�မြပို့ည််�လှင်� သင်�တန်း��သ်���်�ထ�ံှ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ုချ�က်� မော်တ်င်��ချပံြီးပို့ီ� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�
မော်ပို့်တွင်� မော်���ှတ�ထ်�ပို့ါ။ အ�ွ��တွင်���ှ အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� အ�့�ပို့ါ တ့�က်�တွန်း��သတင်��စီက််�
တ့��မော်�က််င််� ယင်��ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� မြပို့သ�န်း� �့အ်�မော်ပို့�ချ�ံသလ်� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ 
ထ့��မော်န်း်က်�တွင်� အ�ွ�� ချ က့်� စီက််�မော်မြပို့်�က်� လ�မော်စီပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်�မော်��ချွန်း�� �က်�မော်��ပို့ါ။



78

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

အချ�န့်း� ၂ �့န်းစီ�မြပို့ည််�လှင်� သင်�တန်း��သ်���်�ထ�ံှ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ုချ�က်� မော်တ်င်��ချပံြီးပို့ီ� စီ်�ွက်�
ကြီးက်ီ�မော်ပို့်တွင်� မော်���ှတ�ထ်�ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်�တွင်� အ�ွ�� ချ က့်� စီက််�မော်မြပို့်�က်�လ�မော်စီပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်�
မော်��ချွန်း�� �က်�မော်��ပို့ါ။

�လ့�က်� - အမော်�က််င်��အ�် ၄

လက်��ှ့အသ�့င်��အဝ့�င်�� (နှ့�င်�င်)ံ ၌ အ�� ့ု�သ်���်�၏ �ည်�သ့��ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� တန်း���့�
ထ်�သန်းည်��။

•	 Look	 at	 the	 characteristics	 that	 are	 valued.	 Do	 they	 make	
it	 difficult	 for	 women	 to	 pursue	 a	 law	 enforcement	 career?	
Consider	this	question	in	terms	of:	
o	The	other	roles	and	responsibilities	women	might	have.
o	How	women	are	expected	to	look	or	behave.	

•	 How	might	that	impact	on	women	in	certain	law	enforcement	
situations?	

Topic 3

�လ့�က်� - အမော်�က််င်��အ�် ၃

• တန်း���့�ထ်�သည််� ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� �က်ည််�ပို့ါ။ ၎င်��တ့��မော်�က််င််� အ�� ့ု�သ�ီ���်� 
ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�သ့�� ဝင်�မော်�်က်��်၌ အချက်�အချ� �ှ့သလ်�။ ဤမော်��ချွန်း��
အတွက်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� ထည်�်သွင်��စီဉ်��စီ်�ပို့ါ -
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�တွင်� �ှ့နှ့�င်�သည်�် အမြချ်�တ်ဝန်း�နှှင်�် ဝတ�ူ်���်�။
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� �ည်�သ့���ည်�ပို့� ံ ဝတ�စီ်��င်�ယင်��န်း� သ့���ဟု�တ� မြပို့ု�ူမော်န်းထ့�င်�

�န်း� မော်�ှ်��ှန်း��ထ်�သန်းည်��။
• ထ့��အတွက်�မော်�က််င််� အ�� ့ု�သ�ီ���်�အ်� အချ� ့ု�မော်သ် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��

အမော်မြချအမော်န်း��်�တွင်� �ည်�သ့��သက်�မော်�်က်��ု �ှ့နှ့�င်�သန်းည်��။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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• သင်�တန်း��သ်���်�၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� �ယူပို့ါ။ �ချင်�မြ�စီ�မြချင်��၊ �့သ်�စီ�က့်� ဝင်�မော်င်ွ
�ှ်မော်ပို့�သည််� ချင်�ပို့ွန်း��မော်က််င်��မြ�စီ�မြချင်��တ့��သည်� အမော်တွ����်�သည််�အချ�က်���်� မြ�စီ��က်
သည်�။

• သင်�တန်း��သ်���်� အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� �ှမော်ဝမော်ပို့�စီဉ်�တွင်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တစီ��ွက်�မော်ပို့်
တွင်� ချ�မော်��ထ်�ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� အ�ွ�� ချ �ှ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အ�ွ�� က် �ှ မော်န်း်က်�
တစီ�ဦး�မော်�ှ�သ့��မော်�ှ��န်း� မော်မြပို့်ပြီးပို့ီ�လှင်� မော်န်း်က်�ထပို့�မော်��ချွန်း�� �က်�မော်��ပို့ါ။

�လ့�က်� - အမော်�က််င်��အ�် ၅

က်ွနှ��ပို့�တ့�� အသ့�င်��အဝ့�င်��တွင်� တန်း���့�ထ်�သည််� အ�� ့ု�သ်���်�၏ ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�
အမော်�က််င်�� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�ပို့ါ။ ယင်��ဝ့မော်သလက်ခဏာ်��်�က့်� �ည်�သ့��အ်�မော်ပို့�သန်းည်��။ 
�ီေီယ်၊ �်သ်တ�်�၊ �့သ်�စီ� အစီ�ှ့သည်�တ့��အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်�ပို့ါ။ �ဂျူးဂဇူးင်����်��ှ အ��်�
လက်�ချမံော်သ် အ�� ့ု�သ်���်�၏ ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�၏ သက်�မော်�်က်��ု သ့���ဟု�တ� အ�� ့ု�သ်���်�အမော်ပို့် 
သက်�မော်�်က်��ု�ှ့သည််� �်သ်မော်�� ဥပို့မော်ေ��်�အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်�ပို့ါ။

In	this	society	(country)
what	characteristics	are	
valued	in	a	man?

Topic 4
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အချ�န့်း� ၂ �့န်းစီ�မြပို့ည််�လှင်� သင်�တန်း��သ်���်�ထ�ံှ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်ံမြပို့ုချ�က်� မော်တ်င်��ချပံြီးပို့ီ� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�
မော်ပို့်တွင်� မော်���ှတ�ထ်�ပို့ါ။ အ�ွ��တွင်���ှ အ�� ့ု�သ်���်�အ်� အ�့�ပို့ါ တ့�က်�တွန်း��သတင်��စီက််�
တ့��မော်�က််င််� ယင်��ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� မြပို့သ�န်း� �့အ်�မော်ပို့�ချ�ံသလ်� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ 
ထ့��မော်န်း်က်�တွင်� အ�ွ�� ချ က့်� စီက််�မော်မြပို့်�က်�လ�မော်စီပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်�မော်��ချွန်း�� �က်�မော်��ပို့ါ။

�လ့�က်� - အမော်�က််င်��အ�် ၃

• တန်း���့�ထ်�သည််� ဝ့မော်သသလက်ခဏာ်��်�က့်� �က်ည််�ပို့ါ။ ၎င်��တ့��မော်�က််င််� အ�� ့ု�သ်���်� 
ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�သ့�� ဝင်�မော်�်က်��်၌ အချက်�အချ� �ှ့သလ်�။ ဤမော်��ချွန်း��
အတွက်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က်�့ ထည်�်သွင်��စီဉ်��စီ်�ပို့ါ -
• အ�� ့ု�သ်���်�တွင်� �ှ့နှ့�င်�သည်�် အမြချ်�တ်ဝန်း�နှှင်�် ဝတ�ူ်���်�။
• အ�� ့ု�သ်���်�အ်� �ည်�သ့���ည်�ပို့� ံ ဝတ�စီ်��င်�ယင်��န်း� သ့���ဟု�တ� မြပို့ု�ူမော်န်းထ့�င်�

�န်း� မော်�ှ်��ှန်း��ထ်�သန်းည်��။
• ထ့��အတွက်�မော်�က််င််� အ�� ့ု�သ်���်�အ်� အချ� ့ု�မော်သ် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� လ�ပို့�င်န်း��

အမော်မြချအမော်န်း��်�တွင်� �ည်�သ့��သက်�မော်�်က်��ု �ှ့နှ့�င်�သန်းည်��။

•	 Reflecting	on	the	characteristics	that	are	valued	in	
men	 in	 our	 society.	How	are	 these	 characteristics	
encouraged/	promoted?	Think	about	media,	religion,	
family,	etc.	Consider	images	in	magazines	that	look	
a	certain	way	or	religious	laws	that	impact	men.

Topic 5



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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အချ�န့်း� ၂ �့န်းစီ�မြပို့ည််�လှင်� သင်�တန်း��သ်���်�ထ�ံှ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်ံမြပို့ုချ�က်� �ယူပို့ါ။

�့�ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��သည််� အသ့�င်��အဝ့�င်��တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� အ်�လ�ံ�သည်� က်�်�၊�မော်���် 
လူ�ု�က်��ံမော်��၏ သက်�မော်�်က်��ုက့်� အပြီး���မြပို့တ� ချမံော်န်း�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ လူ��်�သည်� �့�
ဝါေစီခံျ�န့်း�စီညံွှှန်း����်�နှှင််� က့်�က်�ည်ီမော်သ် ၎င်��တ့��၏ တ်ဝန်း�နှှင်�် ဝတ�ူ်���်�က့်� အ�ှန်း�တက်ယ� 
နှှစီ�သက်�သမော်�်က်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�် အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� �့ချင်�မော်က််င်��မြ�စီ��မြချင်��က့်� 
နှှစီ�သက်�နှ့�င်�သလ့� အ�� ့ု�သ်���်�သည်� ချနှာ်က့်�ယ� သန်း�စီွ���ပြီးပို့ီ� ဝင်�မော်င်ွ�ှ်မော်က််င်��သည်�် အ့��်
ဦး�စီီ�မြ�စီ��မြချင်��က့်� နှှစီ�သက်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ထ့�အချ�က်���်�က့်� နှှစီ�သက်�သမော်�်က်�မြချင်��က့်� 
‘�ှ်�ယွင်��သည်�’ ဟု� သတ��ှတ�၍��ပို့ါ။ သ့��မော်သ်�လည်�� လူ��်� အချ� ့ု�က်�်�၊�မော်���် စီနံှုန်း��
��်�က့်� �မြ�စီ��မော်န်း ထ့န်း��သ့����န်း�လ့�သည်�ဟု� ချစံီ်��လ်လှင်� သ့���ဟု�တ� �့�့တ့�� ချစံီ်�ချ�က်�
��်� သ့���ဟု�တ� �ည်��ွယ�ချ�က်���်�က့်� �ှန်း�က်န်း�စီွ် ထင်�ဟုပို့�နှ့�င်�မြချင်�� ��ှ့သည််� က်�်�၊�မော်���် 
စီနံှုန်း����်�က့်� ထ့န်း��သ့���သည်�်အတွက်� တန်း��့��ထ်�ချ�လ်ှင်� မြပို့ဿန်း်မြ�စီ�လ်နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ က်�်�၊
�မော်���် စီနံှုန်း����်�သည်� စီစီ��ှန်း�မော်သ် မော်�ွ�ချ�ယ��ု��်� လ�ပို့�နှ့�င်��န်း� သ့���ဟု�တ� တ့��တက်�နှ�့င်��န်း� 
၎င်��တ့��၏ အချွင်�်အလ�����်�က့်� က်န်း�်သတ�မော်စီမြချင်��မြ�င််� လူတ့��အတွက်� အတ်�အ�ီ� မြ�စီ�မော်စီနှ�့င်�
ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ထ့�အချ�က်���်�မော်�က််င််� ၎င်��တ့��က့်�ယ�၌ ထ့ချ့�က်�ချခံျ�်�သည်�် န်း�ူန်း်��်�က့်� 
�ှမော်ဝမော်စီပို့ါ။

•	 Look	at	 the	characteristics	that	are	valued.	Do	they	
make	it	difficult	for	men	to	pursue	a	law	enforcement	
career?	Consider	this	question	in	terms	of:	
o	The	 other	 roles	 and	 responsibilities	 men	 might	
have.

o	How	men	are	expected	to	look	or	behave.
•	 How	 that	 might	 impact	 on	 men	 in	 certain	 law	
enforcement	situations?	

Topic 6
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A	female	colleague	has	just	joined	a	predominantly	male	team	where	
other	team	members	have	worked	together	for	a	significant	amount	
of	time	and	have	developed	a	sense	of	camaraderie,	which	they	
express	through	sharing	jokes	and	making	fun	of	each	other.	The	
female	colleague	feels	a	sense	of	pressure	to	behave	in	a	demurer	way	
because	of	the	gender	norms	in	her	culture,	she	feels	uncomfortable	
with	the	jokes	being	shared	as	they	are	not	something	that	women	
normally	do	in	her	culture.	

How Gender Socialization Might Impact Authentic 
Self-confidence (1)

လူ�ု�ူမော်�်င်�သွတ�သွင်���ုက့်� န်း်�လည်�သမော်�်မော်ပို့ါက်�မြချင်��မြ�င််� �့�့တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်�
��်�က့်� န်း်�လည်�နှ့�င်��န်း�နှှင်�် ၎င်��လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်� မော်တွ�ကြံက်ုံချံစီ်��သည်���်�က့်� န်း်�လည်�
နှ့�င်��န်း� က်ူည်ီမော်ပို့�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��အမော်ပို့် က့်�ယ�ချ�င်��စီ်စီ့တ� မြ�စီ�မော်စီနှ�့င်�ပို့ါသည်�။ န်း်�လည်�
သမော်�်မော်ပို့ါက်��ု ��်�လ်သည််�အမော်လ�်က်� လူတစီ�ဦး�စီီသည်� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အ်� 
အတ်�အ�ီ���်�က့်� မော်က်�်�လှ်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အလ်�အလ် အမြပို့ည်�်အဝက့်� မြ�ည်�်�ည်��နှ့�င်�
�န်း� ပို့့��့�က်ူည်ီမော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��သ်���်�သည်� မော်�က််က်��ွံ��ုနှှင်�် �ှက်��ွ�ံ�ုတ့��အမော်�က််င််� ယချင်�စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� 
မော်�ွ�မော်နှွ�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� မြ�စီ�သည်�်အတ့�င်�� က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�က်��ံမော်��သည်� မော်�က််က်��ွံ��ုနှှင်�် �ှက်�
�ွ�ံ�ုတ့��နှှင်�် �က်�နှွယ�မော်န်းသည်�က့်� မော်တွ�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့�� �က်�နှွယ��ုမော်�က််င််� စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့
က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ုက့်� မြပို့သနှ့�င်�စီွ���အမော်ပို့် ထ့ချ့�က်�မော်စီနှ့�င်�ပို့ါသည်�။ မော်အ်က်�ပို့ါ�လ့�က်���်�မြ�င််� 
ထပို့�တ့��မော်လလ််ပို့ါ။

�လ့�က်� - က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�က်��ံမော်��မော်�က််င််� စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု
အမော်ပို့် ထ့ချ့�က်�ပို့� ံ(၁)

အချ�န့်း�အတန်း��က်် အတူအလ�ပို့�လ�ပို့�ပြီးပို့ီ� ��မော်�်����က်�စီ့တ� မော်�ွ�မြ�းလ်ချ�သ်ည်�် အ�� ့ု�သ်�
အ��်�စီ� ပို့ါဝင်�မော်သ် အ�ွ��တစီ���ွ�သ့�� အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး� ဝင်�လ်ချ�်သည်�။ ၎င်��အ�� ့ု�သ်�
��်�သည်� ၎င်��တ့��၏�င်��နှှီ��ုက့်� အချ�င်��ချ�င်�� ဟု်သလ�ပို့�မြချင်��နှှင်�် မော်န်း်က်�မော်မြပို့်င်�မြချင်��တ့��မြ�င််� 
မြပို့သမော်လ�်ှ့သည်�။ ၎င်��အ�� ့ု�သ�ီ�သည်� သူ�၏ ယဉ်�မော်က်���ုအ� က်�်�၊�မော်���် စီနံှုန်း����်�နှှင််�
အည်ီ ဣမော်�နှဒ��မော်န်း�န်း� ပို့တ�ဝန်း��က်�င်��့အ်� �ှ့မော်န်းပြီးပို့ီ� သူ�၏ယဉ်�မော်က်���ုအ� အ�� ့ု�သ�ီ���်�
အချ�င်��ချ�င်�� မော်န်း်က်�မော်မြပို့်င်��ု��်� ��ှ့သည််�အတွက်� အ�� ့ု�သ်���်� အချ�င်��ချ�င်�� မော်န်း်က်�မော်မြပို့်င်�
�ု��်�အတွက်�လည်�� စီ့တ��သက်��သ် မြ�စီ��သည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ထ့�အမော်မြချအမော်န်းတွင်� အ�� ့ု�သ�ီ� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်� �ည်�သ့��ချစံီ်�
��ည်�က်�့ စီဉ်��စီ်�မော်စီပို့ါ။ (အမြပို့န်း�အလှန်း� �က်��နံှ့�င်�မြချင်�� ��ှ့၍ �ှက်��ွ�ံမြချင်��၊ စီက််�
သွ်�မော်မြပို့်လှင်� မြင်င်��ပို့ယ�ချ�ံ�ည်�က်�့ မော်�က််က်��ွ�ံမြချင်��၊ စီသမြ�င််�)

• သူ�စီ့တ�ထ��ှ့သလ့� မော်�်�မြပို့ပြီးပို့ီ� ယင်��အ�ွ��နှှင််� �က်���ံန်း�အတွက်� ယ��ံက်ည်��ု �ှ့နှ့�င်�
သလ်�။

• သူ� �ည်�သည်�် ‘သခံျ�ပို့�က််ဝတ�’ န်းည်��ဗ�းဟု်��်�က့်� သ��ံ�ည်�န်းည်��။ ဥပို့�် အ�ွ��လ့�က်� 
အမော်မြချအမော်န်း��်�က့်� မော်�ှ်င်��ှ်�မြချင်��၊ အစီည်��အမော်ဝ���်�တွင်� နှုတ��့တ�မော်န်းမြချင်��၊ သူ�၏ 
လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�က့်� စီ့တ�ထ�က်မြ�စီ�မော်စီ၊ နှုတ�က်မြ�စီ�မော်စီ မော်ဝ�န်း�အမြပို့စီ�တင်�မြချင်�� စီ
သမြ�င််�။

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� သူ�ပို့့��့�ပို့ါဝင်�နှ့�င်�သည်�ဟု� ချစံီ်��မော်စီ�န်း�အတွက်� သူ�၏ 
လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်� လ�ပို့�နှ့�င်��ည်�် အချ�က်���်�က့်� အကြံက်မံြပို့ုမော်စီပို့ါ။ ဥပို့�် သူ� 
စီ့တ�ဝင်�စီ်�သည်�် အမော်�က််င်��အ�်��်�အမော်�က််င်�� စီက််�စီမြ�ည်�မော်မြပို့်မြချင်��၊ သင်�်မော်လ�်�
သည်�်ပို့�ံစီမံြ�င််� ဟု်သလ�ပို့��်တွင်� သူ�က့်� ပို့ါဝင်�မော်စီမြချင်��၊ သူ�၏ လ�ပို့�မော်�်င်��ုအတွက်� 
ချ��ီက်�း�မြချင်��နှှင်�် အ�ွ��၏ အစီ့တ�အပို့့�င်��တစီ�ချ�အမြ�စီ� သူ�အ်� တန်း��့��ထ်�သည်�ဟု� 
ချစံီ်��မော်စီမြချင်�� စီသမြ�င််�။

�လ့�က်� - က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�က်��ံမော်��မော်�က််င််� စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု
အမော်ပို့် ထ့ချ့�က်�ပို့� ံ(၂)

အမြပို့စီ���က််�း�လွန်း�ချ�ံမော်သ်န်းစီ�န်း်သူ��်�က့်� �က်�စီက်��က်����က်ုတ�စီွ် �က်��ံပြီးပို့ီ� တစီ�ဦး� 
အသတ�ချ�ံသည်�် လူက်�န်း�က်ူ��ု တစီ�ချ�အ်� စီ�စံီ���စီစီ�မော်���်တွင်� အ�� ့ု�သ်� ဝန်း�ထ���တစီ�
ဦး� ��က််မော်သ��ီက် ပို့ါဝင်�ချ�်သည်�။ ၎င်��အ�� ့ု�သ်�သည်� စီ�စံီ���စီစီ�မော်��ပြီးပို့ီ� လအန်းည်��င်ယ�
အတွင်�� ထ့�မြ�စီ�စီဉ်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ အ့���က်���့��က်�မြချင်��၊ မြ�စီ�စီဉ်�က့်� မြပို့န်း�မြ�င်�မော်ယ်င်�မြချင်����်� 
မြ�စီ�လ်သည်�်အမြပို့င်� အလ�ပို့�သွ်��န်း� အမြပို့င်��အထန်း� စီ့���ွ�ံ�ုက့်� စီတင်�ချစံီ်��ပြီးပို့ီ� သူ်အလ�ပို့�တွင်� 
အ်ရှု�စံီ့�က်��န်း� ချက်�ချ�လ်သည်�။ ထ့�အမော်မြချအမော်န်းအတွက်� အက်ူအည်ီ မော်တ်င်��လ့�မော်သ်�လည်�� သူ
သည်� အ�� ့ု�သ်���်�အ်� �့�့၏ စီ့တ�ချစံီ်�ချ�က်���်�က့်� ထ�တ��မော်မြပို့်�န်း� အ်�မော်ပို့�မော်လ�်ှ့သည်�် 
ယဉ်�မော်က်���ု�ှ မြ�စီ�သည်�။
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A	male	colleague	was	recently	involved	in	investigating	a	
trafficking	crime	in	which	innocent	victims	had	been	brutally	
treated	and	one	murdered.	In	the	months	that	follow	the	
investigation	he	starts	having	nightmares	and	flashbacks	about	
the	situation,	he	also	starts	experiencing	intense	feelings	of	
anxiety	about	going	to	work	and	finds	it	difficult	to	concentrate	on	
his	workload.	He	wants	to	reach	out	for	support,	but	he	is	from	a	
culture	where	men	are	not	encouraged	to	share	their	feelings.	

How Gender Socialization Might Impact Authentic 
Self-confidence (2)

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ထ့�အမော်မြချအမော်န်းတွင်� ၎င်��အ�� ့ု�သ်� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်� �ည်�သ့��
ချစံီ်���လ� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ (စီ့���ွ�ံ�ုက့်� ချစံီ်��၍ �ှက်��ွ�ံမြချင်�� အစီ�ှ့သည်�၊ သူ၏ စီ့တ�
ချစံီ်�ချ�က်���်�က့်� ထ�တ�မော်မြပို့်�့လှင်� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်� တ�ံ�မြပို့န်း��ည်�်ပို့�ံစီကံ့်� 
မော်�က််က်��ွံ�မြချင်��)

• သူ၏စီ့တ�ထ��ှ့သလ့� မော်�်�မြပို့ပြီးပို့ီ� သူ်အ�ွ��နှှင််� �က်���ံန်း�အတွက်� ယ��ံက်ည်��ု �ှ့နှ့�င်�
သလ်�။

• �ည်�သည်�် ‘သခံျ�ပို့�က််ဝတ� န်းည်��လ�����်�’က့်� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�သန်းည်��။ ဥပို့�် အလ�ပို့�
က့်� မော်�ှ်င်�မြချင်��၊ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အ်� စီ့တ�ထ��ှမြ�စီ�မော်စီ၊ နှုတ��ှမြ�စီ�မော်စီ မော်ဝ�န်း�
အမြပို့စီ�တင်�မြချင်�� စီသမြ�င််�။

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �့�့၏ စီ့တ�ချစံီ်�ချ�က်�က်�့ ထ�တ�မော်မြပို့်မြချင်��အမော်ပို့် လူ�ုမော်�်င်�
သွတ�သွင်���ု၏ ထ့ချ့�က်��ုက့်� မော်လ�်ခ်ျ�နှ့�င်��ည်�် န်းည်��လ�����်�က့်� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ (ဥပို့�် 
အ�ွ����်�အ်� စီ့တ��့စီီ��ုနှှင််� သ်ယ်ဝမော်မြပို့်�ုတ့��အမော်�က််င်�� အသ့ပို့ည်် မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�
မြချင်��၊ စီ့တ�က်�န်း���်မော်��နှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ပို့ွင််�လင်��စီွ် မော်�ွ�မော်နှွ��ု��်�က့်� �့တ�မော်ချ်
မြချင်��)။

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�� ့ု�သ်���်�အ်� ၎င်��တ့��၏ ချစံီ်�ချ�က်���်�က့်� ထ�တ�မော်မြပို့်
မြချင်��က့်� အ်��မော်ပို့�သည််� လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်���ု အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� ၎င်��တ့��၏ 
ယဉ်�မော်က်���ုနှှင််� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� မော်တွ�ကြံက်ုံ�သလ်� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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လူ��်�သည်�၎င်��တ့���ဝတစီ�မော်လှ်က်�လ��ံက်�်�၊�မော်���်လူ�ု�က်��ံမော်��နှှင်�်အ�က်��မြပို့တ�ထ့
မော်တွ�မော်န်း�မော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပြီးပို့ီ�ယချ�စီ်သင်�ချ�န့်း�က်�့အ���ံသတ�ပို့ါ။၎င်��သည်�လူ်အသ့�င်��အဝ့�င်��တွင်� 
န်းက်�ရှုုင်��စီွ် အမြ�စီ�တွယ� မော်န်းပို့ါသည်�။ စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု �န်း�တီ��်တွင်� က်�်�၊
�မော်���် လူ�ု�က်��ံမော်��မော်�က််င််� ၎င်��တ့��လူတစီ�ဦး�စီီအမော်ပို့် �ည်�သ့��သက်�မော်�်က်��ု �ှ့နှ့�င်�သည်�
က့်� ပို့့��့�န်း်�လည်�သင်�်ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့��န်း်�လည်�မြချင်��မြ�င််� �့�့တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အမော်ပို့် 
ထ့ချ့�က်��ုက့်� စီဉ်��စီ်�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်�သည်� �့�့တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�
အ်� အသ့စီ့တ�အ� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မြချင်��မြ�င််� က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�က်��မံော်��မော်�က််င််� အတ်�အ�ီ�
��်� မော်လှ်ခ်ျ�မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Pygmalion Effect သမော်�်တ�်�က့်� 
�့တ��က်�မော်ပို့��န်း�။

Pygmalion Effect၏အယူအ�အ်��့တ��က်��န်း�နှှင်�် 
ယင်��အ်�ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��အမော်မြချအမော်န်းတွင်�မော်လလ််
�န်း�၊

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း်���ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ Pygmalion 
Effectအ်�တင်��က်�
မြပို့သချ�က်�

၂။ Pygmalion Effectအမော်ပို့် 
အ�ွ��လ့�က်� လုပို့��ှ်��ု

၃၀

၆၀

�ည်��ွယ�ချ�က်�

စိုး�သင့်�်� းန်း် ၂ 
မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� က်န်း့်သတွသ်ည််် 
ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးမိုး��� ဒေပ်ဒေပါက်�်�ပ��

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- Pygmalion Theory သည် ်က်ွနှ�်ပတ်ွး��၏ ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးစိုးန်းစိုးက််း� မိုးည်သ်း��ပ��ဒေဖွဲ့�်
သ��ဒေ��်��န်း်

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်မ်ိုးှန်း�်��က်မ်ိုး���
စီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််�

• Pygmalion Effect ၏ အမော်တွ�အမော်ချ်က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်� အမြချ်�သူ��်�က် 
�ည်�သ့��မြ�င်�သလ�နှှင်�်က်ွနှ��ပို့�တ့��က် �့�့က့်�ယ�က့်� �ည်�သ့��မြ�င်�သလ�တ့��အ�က််� �က်�စီပို့��ု
က့်� မော်�်�ထ�တ�နှ့�င်�လ့��်�ည်�။

အ�� းန်း် - ၉၀ မိုးးန်းစိုး်

က့်�့ယ်��်�

လုပို့��ှ်��ု ၂.၂.၁ Pygmalion မြ�စီ�စီဉ်�
မော်လလ််ချ�က်�

အ�ပို့�စီ�တစီ�စီ�လှင်�တစီ�မော်စီ်င်�

မြပို့င်��င်�မော်��လ���ညွှွန်း�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - Pygmalion Effectအ�� တွင့်�်က်ပ်ြပသ��က််

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- Pygmalion Effect သဒေဘ�တွ���က်း� မိုးးတွ�်က်ဒ်ေပ��န်း။်

အ�� းန်း် - ၃၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�် (၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� �လ့�က်�မြပို့ပြီးပို့ီ� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း� �့န်းစီ�အန်းည်��င်ယ� အချ�န့်း�မော်ပို့�
ပို့ါ။

�လ့�က်� - ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ု
သင်�်�ဝတွင်� သင်�်အလ်�အလ် အမြပို့ည်�်မော်�်က်�မော်စီ�န်း�၊ မော်အ်င်�မြ�င်�မော်စီ�န်း� အ်�မော်ပို့�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� 
မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့�ချ�သ်ူ တစီ�ဦး�အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်��က်ည််�ပို့ါ (��်၊ �န်း�မော်န်းဂျူး�်၊ �့သ်�စီ�ဝင်� 
သ့���ဟု�တ� သူင်ယ�ချ�င်�� တစီ�ဦး�ဦး� မြ�စီ�နှ့�င်�သည်�)။

• သင်�်အ်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့��န်း�၊ အ်�တက်�မော်စီ�န်း� သူတ့�� �ည်�သ့��လ�ပို့�မော်ပို့�ချ�သ်န်းည်��/ မော်မြပို့်
ချ�်သန်းည်��။

• သင်��ည်�သ့��ချစံီ်��သန်းည်��။ ထ့��အတွက်� သင်��ည်�သ့�� မြပို့ု�ူချ�သ်န်းည်��/ �ည်�သ့�� 
လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�သ်န်းည်��။

Think	of	someone	in	your	life	who	has	encouraged	and	
supported	you	to	reach	your	potential	and	accomplish	things	
(maybe	a	teacher,	a	manager,	a	family	member	or	friend).
•	 What	did	they	do/	say	that	made	you	feel	supported	and	

encouraged?
•	 How	did	it	make	you	feel?	And	how	did	it	make	you	behave/	

what	action	did	you	take	consequently?	
	

Reflect 
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၂။ �့န်းစီ�အန်းည်��င်ယ� �က််ပြီးပီို့�လှင်� တစီ��ွ��လ�ံ�က့်� မြပို့န်း�စီ�ပြီးပို့ီ� မော်ဗ်�လန်း�တီယ်��်�အ်� �့�့
တ့��၏ အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်� �ှမော်ဝမော်စီပို့ါ။ �့�့အ်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့�ချ�သ်ူ၏ စီက််�မော်မြပို့်�့�ပို့�နံှှင်�် 
အမြပို့ုအ�ူ��်�အတွက်� မော်ဗ်�လန်း�တီယ်��်� အသ��ံမြပို့ုသည််� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�မော်သ် 
စီက််�လ��ံ��်�က့်� စီ်သင်�ချန်း��ထ့ပို့��ှ့ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တွင်� �ှတ�သ်�ထ်�ပို့ါ။ တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ု
ချ�က်� အ���ံတွင်� တစီ��ွ��လ��ံက့်� စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�မော်ပို့်�ှ စီက််�လ��ံ��်��ှ် ၎င်��တ့��က့်�ယ�တ့�င်� 
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�ချ�မ်ော်သ် န်း�ူန်း်��်�နှှင်�် သဟုဇူး်တ မြ�စီ��မြ�စီ� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။ သမော်�်တူသူ 
အ်�လ��ံ လက်�မော်ထ်င်�မော်စီပို့ါ။

၁.၂ တွင့်�်က်ပ်ြပသပြ�င့်�် (၁၅ မိုးးန်းစိုး)်
သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���

�လ့�က်���်�က့်� အသ��ံမြပို့ု၍ စီ်သင်�ချ�န့်း�နှှင်�် �့တ��က်�မော်ပို့�ပို့ါ။

�လ့�က်� - Pygmalion  
သက်�ဝင်�လုပို့��ှ်� �လ့�က်�တ့��က့်� အသ�ံ�မြပို့ု၍ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� Pygmalion  သီအ့��ီနှှင်�် 
ပို့တ�သက်�သည်�် မော်န်း်က်�ချံအမော်မြချအမော်န်းက့်� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။

Pygmalion 

Theory  

Given tests  
(that were then hidden 

away by the psychologists) 

Teacher given test results 
(that were not correct) 

Teacher was observed 
teaching over 6 months 

(more challenging questions 
and air time to kids thought 

to be “cleverer” 

Given another test  

The original (true) results 
were compared to the new 

results  

Findings  
• It didn’t matter whether a child had done well or not 

in the original test.  

• A child who did well in the original might have failed 

the new test and vice versa 

• What did matter was what the teacher believed the 

child had done in the original test  

 

Robert Rosenthal and his 
team  

Reflect 
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Pygmalion in Classroom Context 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

Pygmalion သည်� ဂျူး�့ေဏ္ဍာ်�ီလ် ဇူး်တ�မော်က််င်�တစီ�ဦး� မြ�စီ�သည်�။ ‘Pygmalion Effect’ �့�
သည်�် စီက််�လ��ံက့်� ၁၉၇၀ မြပို့ည်�်လွန်း�နှှစီ���်�တွင်� စီ့တ�မော်�်ဂျူးါက်� ��်ဝန်း� Robert Rosenthal 
�ှ ၎င်��လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�သ်ည်�် မော်လ်လ်�ုတစီ�ချ�နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� စီတင်��န်း�တီ�ချ�ပ်ို့ါသည်�။ ထ့�
မော်လလ််�ုက့်� မော်အ်က်�ပို့ါအတ�့င်�� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�နှ့�င်�သည်� -

၁။ မော်က်�်င်��တစီ�မော်က်�်င်���ှ က်မော်လ���်�အ်� စီ်မော်��ပို့ွ�တစီ�ချ� မော်မြ�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ� စီ်မော်��ပို့ွ���ှတ�
��်�က့်� သ�မော်တသန်း ပို့ည််�ှင်�တစီ��ွ���ှ �ှတ�တ���တင်�ချ�်သည်�။
၂။ ��ှတ�အ�ှန်း���်�က့်� က်မော်လ���်�နှှင််� ��်��်�အ်� အသ့�မော်ပို့��� ��်��်�အ်� 
�ှ်�ယွင်��မော်န်းသည်�် �လေ���်�က့်� မော်ပို့�ချ�်သည်�။ ဥပို့�် က်မော်လ�တစီ�မော်ယ်က်� အ�ှတ�မြ�င််�
သည်�ဟု� ��်က့်� မော်မြပို့်မြပို့မော်သ်�လည်�� တက်ယ�တ��� ထ့�က်မော်လ�၏ အ�ှတ��ှ် န်း့��်သည်�။ 
က်မော်လ�တစီ�မော်ယ်က်� အ�ှတ��မော်က််င်��ဟု� ��်က့်� မော်မြပို့်မြပို့မော်သ်�လည်�� တက်ယ�တ��� ထ့�
က်မော်လ�သည်� စီ်မော်��ပို့ွ�က့်� မော်က််င်��မော်က််င်��မော်မြ��့�နှ့�င်�ချ�သ်ည်�။
၃။ စီ်မော်��ပို့ွ�ပြီးပို့ီ� လအန်းည်��င်ယ�အတွင်�� စီ်သင်�ချန်း��တွင်�� ��်နှှင်�်က်မော်လ���်�အ�က််� 
�က်��မံော်��က့်� သ�မော်တသန်း ပို့ည််�ှင်���်�က် မော်စီ်င််��က်ည််�ပြီးပို့ီ� �ှတ�တ���တင်�ချ�်သည်�။
၄။ လအန်းည်��င်ယ� �က််ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� သ�မော်တသန်း ပို့ည််�ှင်���်�သည်� က်မော်လ���်�က့်� 
စီ်မော်��ပို့ွ� ထပို့��ံစီစီ�မော်��ပြီးပို့ီ� န်းဂျူး့� (ပို့ထ�အကြီးက့်��) စီ်မော်��ပို့ွ��လေ���်�က့်� ေ�တ့ယအကြီးက့်�� 
စီ်မော်��ပို့ွ��လေ���်�နှှင်�် နှုင်��ယှဉ်�ချ�်သည်�။
၅။ က်မော်လ�တစီ�ဦး� ေ�တ့ယအကြီးက့်�� စီ်မော်��ပို့ွ�တွင်� �ည်��ှမော်မြ��့�နှ့�င်�သလ�အမော်ပို့် 
သက်�မော်�်က်��ု အကြီးက်ီ��်����ံ အညွှှန်း��က့်န်း���ှ် ပို့ထ�အကြီးက့်�� စီ်မော်��ပို့ွ�၌ ထ့�က်မော်လ�၏ 
��ှတ��ဟု�တ�မော်�က််င်��က့်� စီ့တ�ဝင်�စီ်��ွယ��် မော်တွ�ချ��်သည်�။ သက်�မော်�်က်��ု အကြီးက်ီ����ံ
အချ�က်��ှ် ��်��်�ထ ံအသ့မော်ပို့�ချ�်သည်�် ထ့�က်မော်လ�၏ ��ှတ�မြ�စီ�သည်�က့်� မော်တွ��သည်�။ 
က်မော်လ�တစီ�ဦး�သည်� ပို့ထ�အကြီးက့်�� စီ်မော်��ပို့ွ�တွင်� အ�ှတ���်�နှ့�င်�မော်သ်�လည်�� ��်အ်� 
ထ့�က်မော်လ� အ�ှတ�န်းည်��သည်�ဟု� မော်မြပို့်မြပို့ပို့ါက် ထ့�က်မော်လ�၏ ေ�တ့ယအကြီးက့်�� စီ်မော်��ပို့ွ�တွင်� 
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��ှတ�သည်� န်းဂျူး့�အတ့�င်�� �က်��ှ့မော်န်းတတ�သလ့� (တ့��တက်��ု ��ှ့သည်�က့်� ညွှှန်း�မြပို့မော်န်းသည်�) 
အ�ှတ�န်းည်��သွ်�တတ�သည်�က့်�ပို့င်� မော်တွ��သည်�။ အမြပို့န်း�အလှန်း�ပို့င်� ပို့ထ�အကြီးက့်�� စီ်မော်��ပို့ွ�
တွင်� အ�ှတ�န်းည်��မော်သ်�လည်�� ��်��်�အ်� အ�ှတ���်�သည်�ဟု� မော်မြပို့်မြပို့ထ်�ပို့ါက် ထ့�
က်မော်လ�၏ ေ�တ့ယအကြီးက့်�� စီ်မော်��ပို့ွ�အ�ှတ�သည်� အ��်�အ်�မြ�င််� ပို့့�မော်က််င်��လ်သည်�က်�့ 
မော်တွ��သည်�။
၆။ ထ့�အချ�က်�နှှင်�် အမြချ်�မော်စီ်င််��က်ည််�မော်လလ််ချ�က်���်��ှတစီ��င်�် သ�မော်တသန်း ပို့ည််�ှင်�
��်�က် ��်တစီ�ဦး�သည်� က်မော်လ�တစီ�ဦး� အ�ှတ�မော်က််င်���ည်�ဟု� ယ��ံက်ည်�ပို့ါက် ၎င်��
က်မော်လ�အ်� ပို့့��့�ချက်�ချ�မော်သ် မော်��ချွန်း����်�မော်��ပြီးပို့ီ� တ့��တက်��န်း�နှှင်�် သင်�ယူ�န်း� အချွင်�်အလ��� 
ပို့့�မော်ပို့�တတ�မော်�က််င်��နှှင်�် ��က်�လ��ံချ�င်����မံြချင်��နှှင်�် က့်�ယ�မော်န်းဟုန်း�ထ်�တ့�� က်�သ့်��မော်သ် �
သ့သ်သည်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�က့်�လည်�� မော်တွ��မော်�က််င်�� မော်က််က်�ချ�က်�ချ�ချ�်ပို့ါသည်�။
၇။ က်မော်လ�အမော်ပို့် ��်��်�၏ မြပို့ု�ူ�က်��ပံို့�သံည်� က်မော်လ���်� �့�့အမော်ပို့်�့�့ ချစံီ်�
ချ�က်�အမော်ပို့် လှ����့���ု�ှ့နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ထ့��ှတစီ��င်�် ၎င်��တ့��၏ စီွ���မော်�်င်��ည်�အမော်ပို့် အက်� ့ု�
သက်�မော်�်က်��ု �ှ့လ်ပို့ါသည်�။ ၎င်��သည်� �့�့က့်�ယ�တ့�င်� မြ�ည်�်�ည်���သည််� အန်း်ဂျူးတ�
မော်ဟု်က့်န်း�� န်း�ူန်း်တစီ�ချ� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

�လ့�က်� - စီ်သင်�ချန်း�� အမော်န်းအထ်�အတွက်�Pygmalion

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���
ဤ�လ့�က်�က်�့ မြပို့သပြီးပို့ီ� သသံ�်ပို့�စံီ ံ အမော်န်းအထ်�တွင်� Pygmalion Effect အမော်�က််င်�� 
မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ။

�လ့�က်� - စီ်သင်�ချန်း��မြပို့င်�ပို့အတွက်� Pygmalion 



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု

91

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

အက်ယ�၍ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� စီ့တ�ပို့ည််�ှင်� Rosenthalနှှင််� Pygmalion Effect အ်� 
�င်��နှှီ�က်ွ���ဝင်�မြချင်�� ��ှ့ပို့ါက် ဤစီ်�ွက်�မော်အ်က်�မော်မြချ�ှ့ လင််�ချ�တွင်� �ှ်မော်�ွနှ့�င်�ပို့ါသည်�။ 6

၎င်��သည်� Pygmalion Effect သမော်�်တ�်�က့်� �့�လ့��င်�� �မော်မြပို့်င်��လ��� စီ်သင်�ချန်း��မြပို့င်�ပို့
သ့�� ယူမော်�်င်�ပြီးပို့ီ� အမော်ထွမော်ထွ မြ�စီ�စီဉ်�တွင်� အသ��ံချ�မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။

ဤ�လ့�က်�အတွက်� �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအတွက်� 
Pygmalion Effect နှှင်�် �့�့က့်�ယ�တ့�င်� မြ�ည််��ည်��သည်�် အန်း်ဂျူးတ�မော်ဟု်က့်န်း��တ့��က့်� အသ��ံချ�
မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။ ၎င်��သည်� မော်အ်က်�ပို့ါ�က်��ံ�ု��်� အသ�ံ�မြပို့ုပြီးပို့ီ� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�
အမော်ပို့် အမြချ်�သူ��်�၏ သက်�မော်�်က်��ုက့်� ပို့�စံီံမြပို့သမော်ပို့�ပို့ါသည်� -

• အမြချ်�သူ��်�၏ က်ွနှ��ပို့�တ့��အမော်ပို့် ယ��ံက်ည်��ု��်� - က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ အမြပို့ုအ�ူ��်�အမော်ပို့် 
(ယချင်� သ့���ဟု�တ� လက်��ှ့) အမော်မြချချမံြချင်�� မြ�စီ�နှ�့င်�သလ့� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ က်�်�၊� က်ွ�မြပို့်��ု 
သ့���ဟု�တ� လူ�ုမော်��-ယဉ်�မော်က်���ု မော်န်း်က်�ချံ အစီ�ှ့သည်�် အချ�က်���်�အမော်ပို့် �ူတည်�နှ့�င်�
သည်�် ၎င်��တ့��၏ ကြီးက့်ုတင်�ထင်�မြ�င်�ချ�က်���်�အမော်ပို့် အမော်မြချချသံည်�လည်�� မြ�စီ�နှ့�င်�သည်�။

• အမြချ်�သူ��်��ှ က်ွနှ��ပို့�တ့��အမော်ပို့် အမြပို့ုအ�ူ - ၎င်��တ့��၏ က်ွနှ��ပို့�တ့��နှှင်�် ပို့တ�သက်�သည်�် 
ယ��ံက်ည်��ု��်�နှှင််� သက်���့င်�သည်�။

• က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ���်�သည်� အမြချ်�သူ��်� က်ွနှ��ပို့�တ့��အမော်ပို့် မြပို့ု�ူ�က်��ပံို့�ံ
နှှင်�် သက်���့င်�နှ�့င်�သည်�။

• က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်���်�က့်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�က် အ�ပို့�စီ့��မော်န်းသည်�။
• က်ွနှ��ပို့�တ့��အတွက်� �လေ���်�သည်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� လုပို့��ှ်��ု��်�၏ အက်� ့ု��လေ�မြ�စီ�သည်�။

ဤ�က်��ံ�ုသည်� �့�့တ့��၏ စီွ����ည်���်�က့်� ယ��ံက်ည်�ပြီးပို့ီ� အ်�မော်ပို့�သူ��်�မြ�င််� ဝန်း���မံော်န်း
သူ��်�အတွက်� အမြပို့ုသမော်�် မော်�်င်�နှ့�င်�မော်သ်�လည်�� �့�့တ့��၏ စီွ����ည်�က်�့ �ယ�ံ�က်ည်�သူ��်�
နှှင်�် �က်�နှွယ�မော်န်း�သူ��်�အတွက်��ူ အပို့�က်�သမော်�် မော်�်င်�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။

လူ��်�သည်� ဤသသံ�်တွင်� �့�့တ့��၏ အချန်း��က်ဏ္ဍာက်�့ အသ့အ�ှတ�မြပို့ု�န်း� လ့�အပို့�
ပို့ါသည်�။ �ည်�သူ��့� �့�့၏ စီွ���မော်�်င်��ည်���်�အမော်ပို့် ယ��ံက်ည်��ု��ှ့သည််� ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ� 
အ်�န်းည်��မော်သ် အမော်မြချအမော်န်းသ့�� မော်�်က်�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့��အ်�န်းည်��သည်�်အတွက်� ၎င်��တ့��၏ 
လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်���်�အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်��ု �ှ့လ်ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��အမော်ပို့် အမြချ်�သူ��်�၏ အမြ�င်�နှှင်�် 
မြပို့ု�ူ�က်��ပံို့�ံတ့��အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်��ု �ှ့လ်�ည်�မြ�စီ�သည်�။

ယချ�လ့� ရှုုပို့�မော်ထွ�သည်�် �က်��မံော်��သည်� �့�့�ှ် လ�ံ�ဝအသ�ံ��က်� သ့���ဟု�တ� အချ� ့ု�က့်စီစ
��်�တွင်� ည်ံ်��င်��သည်�ဟုူမော်သ် ယ�ံ�က်ည်��ုအ်� အ�က်��မြပို့တ� အ်�မြ�ည််�မော်န်းသည်�် တ��ံမြပို့န်း�
က်ွင်���က်� မြ�စီ�လ်နှ�့င်�ပို့ါသည်�။ သူ သ့���ဟု�တ� သူ�သည်� ထ့�ယ��ံက်ည်��ုအလ့�က်� မြပို့ု�ူမော်န်းထ့�င်�
�ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� အမြချ်�သူ��်�၏ သူ/သူ�အမော်ပို့် ယ��ံက်ည်��ု��်�နှှင််� မြပို့ု�ူ�က်��ပံို့��ံ�်�က့်� ပို့့��့�ချ့�င်�
ပြီး��မော်စီပို့ါသည်�။

6   https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/center-for-teaching-excellence/teaching-and-learning/
pygmalion
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သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့သည်�်ဇူး�န်း��ှ ထွက်�ချွ်မြချင်��နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� အမော်စီ်ပို့့�င်�� လုပို့��ှ်��ု
တစီ�ချ�တွင်� တင်��က်�မြပို့သ�န်း� တ်ဝန်း�မော်ပို့�ချ�ံမော်သ်�လည်�� စီ့���့��မော်န်းသည်�် ဝန်း�ထ���တစီ�ဦး�
အမော်�က််င်�� န်း�ူန်း်တစီ�ချ� ပို့ါ�ှ့ပို့ါသည်�။ �့�့ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�အမြပို့င်� ထွက်�နှ့�င်�
�န်း� အ်�စီ့�က်�လ�ပို့�မော်�်င်��ည်�်အစီ်� တင်��က်�မြပို့သ�ု လ�ပို့���ည်�က်�့ �နှှစီ�သက်�မော်�က််င်��၊ �
လ�ပို့�လ့�မော်�က််င်�� ၎င်��တ့���န်း�မော်န်းဂျူး�်အ်� အသ့မော်ပို့�ချ�သ်ည်�ဟု� စီဉ်��စီ်��က်ည််�ပို့ါ။�န်း�မော်န်းဂျူး�်သည်� 
ထ့�ဝန်း�ထ��� တင်��က်�မြပို့သ�်တွင်� �က်ွ���က်�င်�ဟု� ယ��ံက်ည်�သွ်��ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ထ့�ယ��ံက်ည်��ု
မော်�က််င််� �န်း�မော်န်းဂျူး�်၏ အမြပို့ုအ�ူ မော်မြပို့်င်��လ�သွ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ၎င်���န်း�မော်န်းဂျူး�်သည်� ထ့�ဝန်း�ထ���
အ်� မော်န်း်င်�တွင်� တင်��က်�မြပို့သ�ု��်�အတွက်� တ်ဝန်း��မော်ပို့��� မော်�ှ်င်�လှ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

�န်း�မော်န်းဂျူး�်က် ထ့�ဝန်း�ထ���အ်� တင်��က်�မြပို့သ�ုလ�ပို့��န်း� �့တ�မော်ချ်�ု လ�ံ�ဝ��ှ့မော်တ်ပ်ို့ါက် ထ့�
ဝန်း�ထ���၏ တင်��က်�မြပို့သ�န်း� န်းဂျူး့�မော်�က််က်�စီ့တ�က့်� ပို့့��့��မော်စီနှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ဤအချွင်�်အမော်��က့်� 
မြင်င်���့�သည်�်အတွက်� ထ့�ဝန်း�ထ���အမော်န်းမြ�င်�် တ့��တက်��န်း� အချွင်�်အလ�����်�စီွ်က့်� လက်�လွတ�
သွ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

မော်န်း်က်�ထပို့�လုပို့��ှ်��ုတွင်� �က်�လက်�မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။

�ပ�်ှ��မိုး ၂ -Pygmalion Effectအဒေပ်မိုးှ အဖွဲ့့���း�က်�်ပ�်ှ��မိုး

�ည်�်ွယ်�်�က် ်-Pygmalion Effect၏ အယ်ူအ�အ�� မိုးးတွ�်က်�်န်းန်ှှင့််် ယ်င့်�်အ�� ဥပဒေ�စိုးး��
မိုးး��ဒေ��အဖွဲ့့�� အဒေပြ�အဒေန်းတွ့င့် ်ဒေ��်��န်း်

အ�� းန်း် - ၆၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူ�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၂.၁ အတွ့��း�က် ်��ပဒ်ေ��င့်�်�က် ်- (၃၀ မိုးးန်းစိုး)်

သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ွ�� ၄ �ွ�� ချွ�ပို့ါ။

အ�ပို့�စီ� တစီ�ချ�စီီအ်�မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�သည်�် လုပို့��ှ်��ု ၂.၂.၁ Pygmalion Effect �့�င်��် 
မြ�စီ�စီဉ်�မော်လလ််ချ�က်���်�က့်� မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ -

• လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� Pygmalion �့�င်��် မြ�စီ�စီဉ်���်�
• မော်�ွ�မော်နှွ�မြချင်���့�င်��် မော်��ချွန်း����်�

မြ�စီ�စီဉ်���်�က့်��တ��န်း�နှှင်�် မော်��ချွန်း����်�က့်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� အချ�န့်း� ၃၀ �့န်းစီ� �ှ့မော်�က််င်�� 
သင်�တန်း��သ်���်�က့်�မော်မြပို့်ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Linn	 is	 a	 female	 law	 enforcement	 officer	 who	
is	new	to	a	team	where	she	is	one	of	only	two	
females.	Linn	does	not	say	much	in	the	weekly	
team	meetings	and	her	manager	can	tell	that	this	
is	because	she	 is	underconfident.	Because	he	
does	not	want	 to	make	her	 feel	uncomfortable	
he	does	not	ask	for	her	input	during	meetings.	

၂.၂မိုး�က်န်ှှ�စိုး��ည်းနှှင့််် တွင့်�်က်ပ်ြပသပြ�င့်�်(၃၀ မိုးးန်းစိုး)်

• အ�ွ����်�က့်�မြပို့န်း�လည်�မော်ချ်မော်�်င်�ပြီးပို့ီ� မော်��ချွန်း����်�နှှင််�ပို့တ�သက်�၍ သူတ့��၏တ��ံမြပို့န်း�ချ�က်�
��်�က့်� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� မော်မြပို့်ပို့ါ။

အမော်မြချအမော်န်း ၁

Linn သည်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�်�ှ့ အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� သူ�အပို့ါအဝင်� အ�� ့ု�သ�ီ� ၂ ဦး�
သ် ပို့ါဝင်�သည်�် အ�ွ��တစီ���ွ�တွင်� လူသစီ�မြ�စီ�သည်�။ Linn သည်� အပို့တ�စီဉ်� အ�ွ��အစီည်��အမော်ဝ�
��်�တွင်� စီက််�သ့ပို့��မော်မြပို့်�� ထ့�သ့���မော်မြပို့်မြချင်���ှ် သူ�ယ��ံက်ည်��ု အ်�န်းည်��သည်�်အတွက်� 
မြ�စီ��သည်�ဟု� သူ�၏ �န်း�မော်န်းဂျူး�်က် အတတ�မော်မြပို့်နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ သူ�အ်� စီ့တ��သက်��သ် �
မြ�စီ�မော်စီ�န်း�အတွက်� သူသည်� အစီည်��အမော်ဝ���်�တွင်� သူ�၏ အမြ�င်�က်�့ မော်��မြ�န်း��မြချင်�� �မြပို့ုပို့ါ။

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

Linn ၏ အမြ�င်�က်�့ �ည်�သူ�ှ �မော်��သည််�အတွက်� မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်� န်း့��်ပို့ါ�သည်�က်�့ မော်တွ��သည်�။ 
ထ့�သ့�� မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်� န်းည်��သည်�်အမော်လ�်က်� အစီည်��အမော်ဝ�တွင်� စီက််�မော်မြပို့်�န်း� မော်�က််က်��ွံ�
�ုက့်� ပို့့��့�ချ့�င်�ပြီး��မော်စီပြီးပို့ီ� အပို့�က်�သမော်�်မော်�်င်�မော်သ် ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�က့်� အ်�မြ�ည််�သလ့� 
မြ�စီ�သည်�။ ပို့့��့�အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် �လေ���်� �မော်စီနှ့�င်��န်း�အတွက်� �န်း�မော်န်းဂျူး�်သည်� 
Linn အ်� အစီည်��အမော်ဝ�တွင်� သင်��က်ွ�သလ့� �ချစံီ်��မော်စီ�န်း� န်းည်��လ�����်�က့်� �ှ်မော်�ွမြချင်��မြ�င််� 
အစီည်��အမော်ဝ���်�တွင်� ပို့ါဝင်��က်���ံန်း� အ်�မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�်အ်�မြ�င််� အစီည်��အမော်ဝ� 
တက်�မော်�်က်�သူတ့�င်��၏ အမြ�င်�က့်� �ယူမြချင်�� သ့���ဟု�တ� အ�ွ��ဝင်���်�က့်� အစီည်��အမော်ဝ� တစီ�ချ�
လှင်� �ှတ�တ���တင်�သူ၊ သ�်ပို့တ့ စီသမြ�င််� တ်ဝန်း�တစီ�ချ�စီီ အလှည်�်က်�မော်ပို့�မြချင်��တ့��က့်� သ��ံနှ့�င်�
ပို့ါသည်�။ ထ့�လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်�မြ�င််� စီန်းစီ�က်�ပြီးပို့ီ� မော်��က်င်��သည်�် န်းည်��လ���တ့��မြ�င််� သူ�၏ �့�့
က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ုအ်� တ့��မြ�ိင််�မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။
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အမော်မြချအမော်န်း ၂

Phon	is	a	female	law	enforcement	officer	who	
has	been	in	her	role	for	more	than	two	years.	
Phon	 sometimes	 lacks	 confidence	 in	 her	
abilities	even	 though	her	manager	 thinks	she	
is	doing	really	well.	The	team	is	understaffed	at	
the	moment	and	Phon’s	manager	asks	her	 to	
lead	a	community	relationship-building	activity.	
Phon	 is	nervous	but	her	manager	 insists	 she	
will	be	fine.	

Phon သည်� သူ��်ထူ�တွင်� တ်ဝန်း�ထ���မော်�်င်�ချ�န့်း� ၂ နှှစီ�မော်က်�်�ပြီးပို့ီမြ�စီ�သည်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� 
အ�်�ှ့ အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး� မြ�စီ�သည်�။ သူ�၏ �န်း�မော်န်းဂျူး�်က် သူ�၏စီွ���မော်�်င်��ည်� မြ�င်�်သည်�
ဟု� ထင်�မော်သ်�လည်�� Phon သည်� တစီ�ချါတစီ��တံွင်� သူ�၏ စီွ����ည်���်�အမော်ပို့် ယ��ံက်ည်��ု 
��ှ့တတ�ပို့ါ။ လက်��ှ့တွင်� Phon တ့��အ�ွ��တွင်� ဝန်း�ထ���အင်�အ်� �လ�ံမော်လ်က်�သည်�်အတွက်� 
Phon ၏ �န်း�မော်န်းဂျူး�်က် သူ�အ်� �ပို့��ွ်နှှင်�် �က်��မံော်�� တည်�မော်�်က်�သည်�် လ�ပို့�င်န်း��စီဉ်�အ်� 
ဦး�မော်�်င်��န်း�အတွက်� တ်ဝန်း�မော်ပို့�လ်ပို့ါသည်�။ Phon က် စီ့���့��ချ�်မော်သ်�လည်�� �န်း�မော်န်းဂျူး�်က် 
အ�င်�မော်မြပို့�ှ်ပို့ါဟု� အချ့�င်�အ�် မော်မြပို့်ချ�ပ်ို့ါသည်�။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

�န်း�မော်န်းဂျူး�်သည်� မော်�ှ်��ှန်း��ချ�က်� မြ�င်�်�်�မော်�က််င်�� မြပို့သမော်န်းပို့ါသည်�။ ၎င်���န်း�မော်န်းဂျူး�်သည်� ဤ
မော်န်း�်တွင်� ‘အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်� Pygmalion’ မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� Phon အ်� �ွံ�ပြီး�့ု�တ့��တက်�မော်စီ�န်း� 
အ်�မော်ပို့�မော်န်းပို့ါသည်�။ Phon သည်� ဤအချွင်�်အလ���က့်� မော်အ်င်�မြ�င်�စီွ် အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်��န်း� လ့�အပို့�
သည်�် မော်လက််�င််��ုနှှင်�် မော်ထ်က်�ပို့ံ်�ု �နှ့�င်��န်း�လည်�� လ�ပို့�မော်�်င်�မော်ပို့�သင််�ပြီးပို့ီ� ထ့�သ့��မော်အ်င်�မြ�င်�မြချင်��
မြ�င််� သူ�၏ �့�့က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ုက့်� ချ့�င်�ပြီး��မော်စီနှ့�င်�ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��သ်���်�က့်� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�၌ Pygmalion Effect အ်� အသ��ံချ��န်း� အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်� 
�ှမော်ဝမော်စီပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု

95

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤလုပို့��ှ်��ု�ှ သင်�တန်း��သ်���်���ှ့နှ့�င်�မော်သ် အဓိ့က်အချ�က်��ှ် မော်�ှ�က်လုပို့��ှ်��ုမြ�စီ�မော်သ် 
က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ��ံက်ည်��ု ��်�က့်� သတ့မြပို့ု�့မြချင်��နှှင်�် ယင်��တ့��က့်��ည်�သ့�� တည်�မော်�်က်�ထ်�သလ�
အချ�က်�အမော်ပို့် တည်�မော်�်က်��န်း�မြ�စီ�သည်�။ ထ့��မြပို့င်� �့�့က့်�ယ�က့်� �ည်�သ့��ထင်�မြ�င်�သလ� မော်�ွ�ချ�ယ�
�ု��်�အ်�ပို့�မံော်�်��န်း� က်ွနှ��ပို့�တ့��က်�ည်�သ့��ချွင်�်မြပို့ုသလ��ှ် အမော်��ကြီးက်ီ� ���ံအချ�က်�မြ�စီ�သည်�။

�့�့က့်�ယ�က့်�ထင်�မြ�င်�ပို့�နံှှင်�် မြပို့ု�ူပို့�ကံ့်�ပို့�မံော်�်��်တွင်� အမြချ်�သူ��်�၏ထင်�မြ�င်�ချ�က်���်�နှှင်�် 
လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�က်���်�က့်� သတ့ �မြပို့ု�� ချွင်�်မြပို့ုမြချင်��ထက်� မြပို့င်�ပို့�ှလုံ်မော်�်��ုက့်� သတ့မြပို့ု�့၍ 
ယင်��က့်�အမြပို့ုသမော်�်ပို့�စံီမံြ�င််� မော်မြပို့်င်��လ�မြချင်��က့်� ကြီးက့်ုတင်� မြပို့င်��င်�ထ်�သင််�သည်�။ �့�လ့�သည်�
�ှ် အမြချ်�သူတစီ�ဦး�က် က်ွနှ��ပို့�တ့��က့်� �ည်�သ့��ထင်�မြ�င်�သလ�က့်� မော်မြပို့်င်��လ��န်း� က်ွနှ��ပို့�တ့��တွင်� 
စီွ���အ်���ှ့သလ့� မြ�စီ�နှ�့င်�သည်�။ သ့��မော်သ်� �့�့က့်�ယ�က့်� �ည်�သ့��ထင်�မြ�င်�သလ�က့်� မော်မြပို့်င်��လ�နှ့�င်�
ပြီးပို့ီ� ယင်��က် က်ွနှ��ပို့�တ့��၏မြပို့ု�ူပို့�ကံ့်�နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�က် က်ွနှ��ပို့�တ့��က့်� �ည်�သ့��ရှုုမြ�င်�သလ�တ့��က့်� 
ရှု့�က်�ချတ��ု�ှ့နှ့�င်�သည်�။

အမြချ်�အဓိ့က်အချ�က်�တစီ�ချ��ှ် Pygmalion Effect က့်� န်း်�လည်�မြချင်��မြချင်�် အမြချ်�သူ��်�
အမော်ပို့် က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ အမြပို့ုအ�ူသည်� ထ့�သူတ့��က့်� �ည်�သ့��အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�မော်စီသလ� သတ့မြပို့ု
�့�န်း�က်ူည်ီသည်�။ �့�့တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�က့်� စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�အ်� မော်က်�်�လှ်�နှ့�င်��န်း�နှှင်�် 
တ့��တက်�နှ့�င်��န်း� အ်�မော်ပို့�နှ့�င်��န်း� �ည်��ှန်း��မော်�်င်��ွက်�သင်�်ပို့ါသည်�။ ယချ�သီအ့��ီအ်� န်း်�လည်�
မြ�င််� ထ့�သ့��အ်�မော်ပို့��်တွင်� �့�့တ့��၏ အချန်း��က်ဏ္ဍာက့်� သ့�ှ့န်း်�လည်�မော်စီနှ့�င်�ပို့ါသည်�။
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Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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စိုး�သင့်�်� းန်း် ၃ 
မိုးးမိုးးတွး��က်း�ယ်တ်ွး�င့်န်ှှင့််် အပြ���
သူမိုး���၏ အက်ူအည်းမိုး�ဒေသ� 
အဒေတွ့�မိုး���က်း� န်း���ည်ပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုးးမိုးးတွး��က်း� က်န်း့်သတွသ်ည်််ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးမိုး���နှှင့်် ်၎င့်�်တွး��က် က်ွနှ�်ပတ်ွး��နှှင့််် က်ွနှ�်ပ်
တွး��အဖွဲ့့��မိုး���အတွ့င့်�် မိုးည်သ်း��သက်ဒ်ေ��က်မ်ိုး�ှးသ��တွး��က်း� သင့်တ်ွန်း�်သ��မိုး��� သတွးပြပံမိုးး�န်းပ်ြဖွဲ့စိုး်
သည်။်

သင့်က်ြက်��ဒေ���ည်မ်ိုးှန်း�်��က်မ်ိုး��� - ဤသင့်�်န်း�်စိုး�ပြီးပး������� းန်း်တွ့င့် ်သင့်တ်ွန်း�်သ��မိုး���သည် ်
ဒေအ�က်ပ်ါတွး��က်း� ��ပဒ်ေ��င့်န်ှး�င့်ပ်ါ�းမိုး််မိုးည် ်-

• ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�နှှင််� ၎င်��တ့��၏သက်�မော်�်က်��ု��်�က့်� သတ့မြပို့ု�့�ည်�
• ပို့့တ��့မြချင်��နှှင်�် လက်�လှတ��မြချင်��တ့��က့်� န်း်�လည်��ည်�
• ယ��ံက်ည်��ု��်��ည်�သ့��မြ�စီ�မော်ပို့်လ်သန်းည်��နှှင်�် ထ့�ယ��ံက်ည်��ု��်�စီ့တ�တွင်��ည်�သ့��စီွ�

ထင်�ပို့�တံ့��က့်� မော်�်�မြပို့နှ့�င်��ည်�

အ�� းန်း်- ၉၀ မိုးးန်းစိုး်

အက်ူပို့စီစည်����်�

တင်��က်�မြပို့သ�ု

၂.၃.၁ ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�နှှင််� 
ပို့တ�သက်�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က်�့ 
ထင်�ဟုပို့�မော်စီသည်�် မော်လက််�င်�်ချန်း��

၂.၃.၂ �ှ်�မော်သ်ယူ�ချ�က်���်�
�့�င်��် ဥပို့�်��်�

၂.၃.၃ ပြီးဂျူး့ုလ�အသစီ�တစီ�ချ� 
မော်လ်က်�င်�်ချန်း�� (က်) နှှင််� (ချ)

သင်�တန်း��သ်� တစီ�ဦး�လှင်� တစီ�စီ�ံစီီ ပို့�င််�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ။ 

သင်�တန်း��သ်� တစီ�ဦး�လှင်� တစီ�စီ�ံစီီ ပို့�င််�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ။ 

သင်�တန်း��သ်� တစီ�ဦး�လှင်� တစီ�စီ�ံစီီ ပို့�င််�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ။ 

မြပို့င်��င်�မော်�� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�
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က်ွနှ��ပို့�တ့��က့်�ယ�တ�့င်�နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�အမော်ပို့် ထ့ချ့�က်�
န်းစီ�န်း်မော်စီမော်သ် အဓိ့က် သ့မြ�င်�လ်သည်�် ထင်��ှတ��ှ်��ု 
အ�� ့ု�အစီ်� ၁၄ �� ့ု�က့်� မော်�်�ထ�တ��န်း�နှှင်�် မော်�ွ�မော်နှွ��န်း�။

က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�လ��ံသည်�ပို့�မံော်သသတ��ှတ�မော်တွ�မော်တ်
နှ့�င်�သည်�က့်� အ်�မြ�ည််�အတည်�မြပို့ု�န်း�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း်���ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�

၂။ ပို့့တ��့မြချင်�� - လက်�လှတ�
�မြချင်��

၄၅

၄၀

�ည်��ယွ�ချ�က်�

�ပ�်ှ��မိုး ၁ - ထိင့်မ်ိုးှတွမ်ိုးှ��မိုးမိုး���

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- က်ွနှ�်ပတ်ွး��က်း�ယ်တ်ွး�င့်န်ှှင့်််အပြ���သူမိုး���အဒေပ်ထိး�း�က်န််းစိုးန််း�ဒေစိုးဒေသ�အဓိးက်
သးပြမိုးင့်�်�သည််ထ်ိင့်မ်ိုးှတွမ်ိုးှ��မိုးအမိုး� းံ�အစိုး��၁၄မိုး� းံ�က်း�ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်းန်ှှင့်််ဒေ�့�ဒေနှ့��န်း။်

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူမိုး���အတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� သးပြမိုးင့်ထ်ိင့်ဟ်ုပပ်ြ�င့်�်(၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ ယချ��လ့�က်�က့်�သ��ံ၍ အမော်တွ���်�၊ ချစံီ်�ချ�က်���်�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�အ�က််� တ��ံမြပို့န်း�
�က်�နှွယ��ု��်�နှှင်�် �့တ��က်�မော်ပို့�ပို့ါ။

�လ့�က်� - သ့မြ�င်��ု�့�င်��် အမြပို့ုအ�ူအ� �က်���ံု

၂။ ယချ�လုပို့��ှ်��ုတွင်� ထင်��ှတ��ှ်��ုဟု� မော်ချ်�့�သည်�် စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��် သမော်�်တ�်�
တစီ�ချ�က့်� မော်လလ််သွ်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ၎င်��တ့��သည်� လူသ်�တ့�� ဦး�မော်နှှ်က်�အ်ရှု�မံော်�က််မြ�င််� 
မော်တွ�ကြံက်ုံချံစီ်��သည််� �တူည်ီမော်သ် မော်တွ�မော်ချ်�ုပို့�စံီ�ံ�်� မြ�စီ��က်မော်သ်�လည်�� ၎င်��တ့��သည်� 
�့�့က့်�ယ�က့်�နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�အ်� အ�့��မြ�င်�သည်�်�က်�သ့��မော်�်က်�သည်�် �ှ်�ယွင်��ရှုုမြ�င်��ု
ပို့�စံီ�ံ�်� မြ�စီ��က်သည်�။ ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�သည်� အမြ�စီ���်�ပြီးပို့ီ� လူတ့�င်�� မော်န်း်စီဉ်�မော်တွ�ကြံက်ုံ�
နှ့�င်�မော်သ်�လည်�� စီ့တ��့စီီ��ု ��်�ချ�န့်း�တွင်� ပို့့��့�အမော်တွ����်�ပို့ါသည်�။

၃။ ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�နှှင််� ပို့တ�သက်�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်�သ့မြ�င်�မော်စီသည်�် မော်လ်က်�င်�်ချန်း�� 
၂.၄.၁ �့�င်��် စီ်�ွက်���်�က့်� မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။ �တူည်ီသည်�် �ှ်�မော်သ်ယူ�ချ�က်���်�
အမော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ချ�က်���်�က့်� �တ�သင်�်မော်�က််င်��နှှင်�် �့�့တ့��နှှင်�် အတ့�က်���့င်���ံ�အချ�က်�
က့်� စီက်�ဝ့�င်��ဝ့�င်���က်�န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်�မော်မြပို့်ပို့ါ။ ၎င်��တ့��၏အမော်မြ���်�က့်� အမြချ်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သူ��်�က့်� မြပို့န်း�လည်�မော်ဝ�ှချ့�င်���ည်� �ဟု�တ�မော်�က််င်��၊ ဤလ�ပို့�မော်�်င်��ု၏ �ည်��ွယ�ချ�က်�
�ှ် ထင်��ှတ��ှ်��ု အ�� ့ု�အစီ်���်�က့်� သ့မြ�င်�ထင်�ဟုပို့�မော်စီ�န်း�နှှင်�် ယင်��တ့��က့်� လ�ပို့�မော်�်င်�
�န်း� အချ�န့်း�ယူ�န်း�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ အ��်����ံမော်တွ��မော်သ် ထင်��ှတ��ှ်��ု��်� အ�� ့ု�
အစီ်� ၁၅ �� ့ု��ှ့မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ သ့��မော်သ်�လုပို့��ှ်��ုအ်� စီီ�ခံျန်း�်ချွ��လွယ�က်ူ�န်း� ၇ �� ့ု�
က့်�သ် �့တ��က်�အမော်န်းမြ�င်�် မော်လ်လ်�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မော်မြပို့်ပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� 
အမြချ်�ထင်��ှတ��ှ်��ု အ�� ့ု�အစီ်���်�အမော်�က််င်�� က့်�ယ�တ�့င်�မော်လလ််�န်း� အ်�မော်ပို့�ပို့ါ။ �့�့
က့်�ယ�တ�့င်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အချ�န့်း� ၁၀ �့န်းစီ�ချန်း�်မော်ပို့�ပို့ါ။ စီ်�င်��
တွင်�မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် ထင်��ှတ��ှ်��ု အ်�လ��ံက့်� ၎င်��တ့��သတ့ထ်��့လှင်�ပို့င်�စီ့တ�ပို့ူ�န်း� �
လ့�မော်�က််င်�� အသ့မော်ပို့��ှင်��မြပို့ပို့ါ။ ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�က့်� က့်�ယ�တ�့င်�သတ့မြပို့ု�့မြချင်��မြ�င််� ၎င်��တ့��
မော်�က််င််� လှ����့���ုလွန်း�က်�နှ�့င်�မော်မြချ မော်လ�်န််းည်��သွ်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

၄။ သင်�တန်း��သ်���်�၏ က့်�ယ�မော်��က့်�ယ�တ်ထင်�မြ�င်�ချ�က်�သည်� ထ့ချ့�က်�ချစံီ်�လွယ�
မော်သ်မော်�က််င််� �မော်��ပို့ါနှှင်�်။ အက်ယ�၍ သင်�တန်း��သ်���်�က် မော်�ွ�မော်နှွ�ချွင်�်မော်ပို့��ှသ် 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� တ့�က်�တွန်း��သင်�်သည်�။ ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�က့်� န်း်�လည်�
မြချင်��မြ�င််� �ယ�လ့�အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�သည်�ဟု� ထင်�သလ� သင်�တန်း��သ်���်�က့်�မော်��ပို့ါ။

၅။ �ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�က့်� သင်�တန်း��သ်���်� သတ့မြပို့ု�့မော်စီ�န်း�မြ�စီ�သည်�။ 
ထ့��မော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့�� စီဉ်��စီ်�မော်တွ�မော်ချ်�ုပို့�စံီ�ံ�်�က့်� ပို့့��့�စီူ�စီ့�က်�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ပို့့��့�ထ့န်း��ချ�ုပို့�နှ့�င်�
�ည်�မြ�စီ�သည်�။ ထ့��မြပို့င်� အမြချ်�အ�်��်�က့်� ပို့့��့�သတ့မြပို့ု�့မော်စီ�န်း� က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်� က်ူည်ီမော်ပို့�
ပြီးပို့ီ� သ်�န်း�မော်လ်က်��ဟု�တ��� ပို့့��့�မော်က််င်���ွန်း�မော်သ် န်းည်��လ���မြ�င််� တ��ံမြပို့န်း�မော်�်င်��ွက်�
နှ့�င်�လ့��်�ည်�။ဥပို့�် လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်� တစီ�ဦး�သည်� က့်စီစတ့�င်��က့်� က်�့် ပို့�က်�သည်�်န်းီ�ပို့ါ� 
အ�့�����ံက့်� မော်တွ�မော်လ�်ှ့ပြီးပို့ီ� ထ့�အက်�င်�်�ှ် စီ့တ�တ့��ွယ��် မော်က််င်��မော်သ်�လည်�� ထ့�သ့�� 
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အက်ူအည်ီ��မော်သ် မော်တွ�မော်တ်ပို့�ကံ်�့ သတ့မြပို့ု�့မြချင်��မြ�င််� ထ့�မြပို့ဿန်း်၏ အမော်�က််င်���င်��က့်� 
�ှ်မော်�ွ�န်း� လွယ�က်ူမော်စီပို့ါသည်�။ ဥပို့�် ၎င်��လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်�သည်� စီ့တ��့စီီ��ု ��်�မော်န်းမြချင်�� 
သ့���ဟု�တ� �့�့က့်�ယ�က့်� သသံယဝင်�မြချင်�� အစီ�ှ့သည်�တ့��နှှင်�် မော်တွ�ကြံက်ုံမော်န်း�နှ�့င်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��က့်� 
သတ့မြပို့ု�့မြချင်��မြ�င််� အမြချ်�အ�ွ��ဝင်���်�က် ၎င်��လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်�အ်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်က်ူည်ီ�န်း� 
အ်�မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ မော်န်း်က်�ထပို့�လုပို့��ှ်��ုတွင်� အမြချ်�သူ��်�၏ ထင်��ှတ��ှ်��ု��်�က့်� 
သတ့မြပို့ု�့မြချင်��အမော်ပို့် စီူ�စီ့�က်�မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။

၁.၂ ထိင့်မ်ိုးှတွမ်ိုးှ��မိုးမိုး����း�င့်�်� ဥပမိုး�မိုး���(၃၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ွ��င်ယ���်� သ့���ဟု�တ� အတွ���်�အမြ�စီ�ချ�ွပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်� 
ထင်��ှတ��ှ်��ု မော်�်�မြပို့ချ�က်�လ�ပို့�င်န်း�� ၂.၃.၂ စီ်�ွက်���်�က့်� မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။
၂။  မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� လ�ပို့�မော်�်င်�သင်�်မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ-

က်။ �ယ��က်�စီ်တ့�င်��ှ့ ဥပို့�်��်�က့်��တ�ပို့ါ၊ ထ့��မော်န်း်က်� �ည်�သည်�်မော်တွ�ထင်�
လွ��ှ်��ုအ�� ့ု�အစီ်� မြ�စီ�သလ� ��ံ�မြ�တ�ပို့ါ။ 
“စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ” အန်း်�တွင်�က်ပို့�၍ လွ��ှ်��ုအ�ည်�က်�့ မော်��ပို့ါ။
ချ။ ဤပို့�စံီအံတ့�င်�� မော်န်း်က်�ထပို့�ဥပို့�်တစီ�ချ�က်�့ မော်လက််�င်�်သင်�်သည်�။

၃။ အချ�န့်း� ၁၅ �့န်းစီ�ချန်း�် �က််ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ ဥပို့�်��်� မြပို့န်း�လည်�မော်ဝ�ှ
ပြီးပို့ီ� သ��ံသပို့�မော်ဝ�န်း��ုက့်� �ယူပို့ါ။ မော်အ်က်�တွင်� ထင်��ှတ��ှ်��ု အ�� ့ု�အစီ်���်�၏ အမော်မြ�က့်� 
မော်�်�မြပို့ထ်�သည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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လီ၏ သူမော်��သည်� ယမော်န်း်န်းနံ်းက်�တွင်� ရှု��ံသ့�� စီ့တ�မော်န်း်က်�က်�စ့ီွ်လ်ချ�သ်ည်�။ သူ �ယ�လ့�
ချစံီ်��သလ� လီက် မော်��မော်သ်�လည်�� မြပို့န်း��မော်မြ�ချ�ပ်ို့ါ။ သူ်အမော်ပို့်တွင်� အမြပို့စီ�တစီ�စီ�ံတစီ�ချ� 
က်�း�လွန်း�ထ်��့သည်� သူ� ထင်�မော်န်းသည်�။
Type: �့�့က့်�ယ�က်�့အမြပို့စီ�မြ�င်�မြချင်��

�့� သည်� �ုချင်��မော်န်း�်တစီ�ချ�က့်� စီီ�ခံျန်း�်ချွ��န်း� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ�ံ�က်ည်��ုမော်ပို့�်က်����ံမော်န်းသည်�။ 
သူမော်န်း်က်���ံ� စီီ�ခံျန်း�်ချွ�ချ�်မော်သ် �ုချင်��မြ�င်�က်ွင်���ှ အမော်��ပို့ါမော်သ်သက်�မော်သ မော်ပို့�်က်����ံသွ်�
ချ�သ်ည်�။ �ုချင်��မော်န်း�်တစီ�ချ�က့်� သူစီီ�ခံျန်း�်ချွ��ချ�န့်း�တ�့င်��တွင်� ယင်��သ့��ထပို့��ံမြ�စီ�လ့��်�ည်�ဟု� 
ထင်�မြ�င်�ပြီးပို့ီ� သူအလွန်း�အ�င်�� စီ့တ��့စီီ��ု�သည်�။

Type: မော်ယ��ယ��န်း��ု��်�မြချင်��

လင်��သည်� အလ�ပို့�အင်�တ်ဗ�း�တစီ�ချ��ှ့သည်�။ မော်��ချွန်း��အ်�လ��ံက့်� သူ� �ှန်း�က်န်း�စီွ်မော်မြ�
နှ့�င်�သည်�။ သ့��မော်သ်� အင်�တ်ဗ�း� ချန်း��ထ��ှ ထွက်�လ်သည်�်လ���တွင်� သူ� ချလ�တ�တ့�က်��့
ပြီးပို့ီ� အင်�တ်ဗ�း�သူအ်� အ�ည်��ှ်�ယွင်��စီွ် မော်ချ်�့သည်�။ မြပို့န်း�စီဉ်��စီ်��က်ည််�တ့�င်�� သူ�
အ်��က်ည််��သည်� အရှုူ�က်�သ့်��မြ�စီ�မော်န်း�ည်�ဟု� ထင်�ပြီးပို့ီ� သူ�၏ လ�ပို့�မော်�်င်��ုအတွက်� အလွန်း� 
�ှက်��ွ�ံ၊ ဝ���န်းည်��၊ စီ့တ�အမော်နှှ်င်�်အယှက်�မြ�စီ��သည်�။
Type: �လ့�သည်�က်�့�ယ��ှ်�မြချင်��

ဂျူးွန်း�သည်� အနှာ�်ယ���်�မော်သ် ေ�စီရှု့�က်�ဂျူး�့ဏာ��သ်�တစီ�ဦး�အ်� မော်ထ်င်�က်�မော်စီချ�မ်ော်သ် �်ထူ�
မြ�င််� စီ�ံစီ���စီစီ�မော်��မော်���ှး� တစီ�ဦး� မြ�စီ�သည်�။ ထ့�ဂျူး့�ဏာ��က် သူ်အ်� မြပို့န်း�လည်�လက်�စီ်�မော်ချ�
�ည်�ဟု� သူထင်�မြ�င်�မော်န်းသည်�။ ဂျူးွန်း�၏ ဇူးန်းီ� ရှု��ံ�ှ မော်န်း်က်�က်��ှ မြပို့န်း�လ်တ့�င်�� သူ�အ်� မြပို့န်း�
မော်ပို့��ွ�ချ�ံ�ည်�က်�့ သူမော်�က််က်��ွ�ံမော်န်းသည်�။

Type: �့���ွ်��ုကြံက်ုံမော်တွ��မြချင်��

မော်န်း်် သည်� သူ�၏ အမော်ပို့ါင်��အသင်����်� အ်�မော်ေါသထွက်�မော်န်းသည်�။ သူ�သည်� ည်တ့�င်��
မော်န်း်က်�က်�သည်�အထ့ အလ�ပို့�ပို့့� လ�ပို့��သည်�။ သူတ့��သည်� �့သ်�စီ�က့်� အ့��တွင်�မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်�
�သူ��်� မြ�စီ�၍ မော်န်း်် က်�သ့်�� မော်န်း်က်�က်�သည်� အထ့�မော်န်းနှ့�င်� သမြ�င််� အမြပို့စီ��က်င်��သလ့�ချစံီ်�
�ပြီးပို့ီ� မော်န်း် ်အ်�အ�က်ည််���့��မော်စီသည်�။
Type: အမြပို့စီ�တင်�မြချင်��

ဂျူး� ့ု�သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� က််က်ွယ��ုစီ်မော်��ပို့ွ�အ်� ယမော်န်း်မော်မြ���့ချ�်သည်�။ သူ� အ�ှ်� ၃ ချ�
မြပို့ုလ�ပို့��့သမြ�င််� အ�ှတ� မော်လ�််မော်စီချ�သ်ည်�။ ဂျူး� ့ု�သည်� အ�ှန်း�တက်ယ� ဝ���န်းည်��ချစံီ်�မော်န်း�
သည်�။ သူ� အမြပို့င်��အထန်း�ကြီးက့်ု�စီ်�ချ�မ်ော်သ်�လည်�� �့�့က့်�ယ�က့်� က််က်ွယ��ု၌ �့���ွ်�မော်န်း��
မြ�စီ�သည်�။
Type: က်န်း်�သတ�တ်��ီမြချင်��

ဂျူးယ��ီ သည်� ယမော်န်း် အလ�ပို့�က့်� မော်န်း်က်�က်��ှ မော်�်က်�သည်�။ သူသည်� မော်န်း်က်�က်�သူမြ�စီ�သည်�။
Type: က်�့် တစီ�ဝှ���လ��ံတွင်� တ�ံ့ပို့�က်ပို့�မြချင်��
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�ပ�်ှ��မိုး ၂ - ပးတွမ်ိုးးပြ�င့်�် - �က်�်ှတွ�်ပြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- က်ွနှ�်ပတ်ွး��အ������သည် ်ပ��ဒေသသတွ်မိုးှတွ ်ဒေတွ့�ဒေတွ�နှး�င့်သ်ည်က််း� အ��ပြဖွဲ့ည်််
အတွည်ပ်ြပံ�န်း။်

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူမိုး���အတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း်��က်မ်ိုး���

ဤလ�ပို့�င်န်း��စီဉ်�တွင်� အမြချ်�တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�အမော်ပို့် သ့���ဟု�တ� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�တွင်� 
ပို့့တ��့မော်န်းလှင်� အမြချ်�အမြ�င်�ရှုုမော်ထ်င််���်�က့်� လွတ�သွ်�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ၎င်��မော်�က််င််� လူတစီ�
ဦး�စီီ၏ အလ်�အလ်နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�၏ အလ်�အလ်အမော်ပို့် ၎င်��တ့��၏ န်း်�လည်��ုက့်� 
အက်န်း�်အသတ� မြ�စီ�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။

၂.၁ ပြီးဂျူးးံ�အ်သစိုး ်��ပင့််န်း�် (၄၅ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၄-၆ မော်ယ်က်�ပို့ါမော်သ် အ�ွ����်� အမြ�စီ��ွ��ပို့ါ။
၂။ သင်�တန်း��သ်���်�၏ တ်ဝန်း��ှ် လူသ်���်�အတွက်�ပြီးဂျူး့ုလ�အသစီ�တစီ�လ�ံ�သ့�� န်းယ�
ချ���ထွင်���ည်�် အမော်�က််င်�� စီ့တ�က်ူ�မော်တွ�မော်တ်�န်း� လ့�အပို့�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။
၃။ ၂.၃.၃ ပြီးဂျူး့ုဟု�အသစီ� လုပို့��ှ်��ုပို့�စံီ ံလက်�က်���စီ်မော်စီ်င်� က် တွင်� လူ ၁၀ ဦး� မော်�်�မြပို့မော်ပို့�
ထ်�မော်သ်�လည်�� ပြီးဂျူး့ုဟု�အသစီ�က့်� န်းယ�ချ����်တွင်� ၅ ဦး�သ် မော်�ွ�ချ�ယ���ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� 
�ှင်��မြပို့ပို့ါ။
၄။  မော်�ွ�ချ�ယ��ုလ�ပို့��န်း� ၁၅ �့န်းစီ�သ်�ှ့ပြီးပို့ီ��်မော်�က််င််�မော်�ွ�ချ�ယ��သလ� အမော်�က််င်��မြပို့နှ့�င်��
�ည်�။
၅။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် ပြီးဂျူး့ုလ�အသစီ� လုပို့��ှ်��ုပို့�စံီ ံ၂.၁.၃ စီ်�ွက်���်�က့်� အ�ွ��တ့�င်��သ့�� မြ�န်း�်
မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။ ထ့�သ့��မော်ပို့�ပြီးပို့ီ�ပြီးပို့ီမြ�စီ�သမြ�င််� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် �ည်�သည်�်မော်��ချွန်း��က့်���့��့တ�
မော်ချ်နှ့�င်�သည်�။ သ့��မော်သ်� အလွန်း�အ�င်�� အ်��မော်ပို့�သင််�ပို့ါ။
၆။ စီ်�ွက်�ထ�တ� (က်) တွင်� လူစီ်�င်��နှှင်�် အချ�က်�အလက်�အန်းည်��င်ယ�ပို့ါသည်�။ ဥပို့�် - 
ဇူး်တ�မော်က််င်�စီရှု�့က်� တစီ�ချ�အ်� ‘�ူ�ယစီ�မော်��အလွန်း�သ��ံစီွ�သူ” ဟု� မော်�်�မြပို့ထ်�သည်��ှအပို့ 
မော်န်း်က်�ထပို့��ပို့ါ�ှ့မော်ပို့။
၇။ အက်ယ�၍ လ�ပို့�င်န်း��လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းစီဉ်� အ�ွ����်�က် မော်န်း်က်�ထပို့�မော်��ချွန်း����်� မော်��
လ်ပို့ါက် သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့ သည်� စီ်�ွက်�ထ�တ� (ချ) �ှ သတင်��အချ�က်�အလက်�က့်� မော်ဝ�ှ
သင်�်သည်�။ သ့��မော်သ်� ထူ��န်း��စီွ်မြ�င််� သင်�တန်း��သ်���်�က် ဤအ�င်�်တွင်� မော်��ချွန်း��
အန်းည်��င်ယ�သ် မော်���က်သည်�။
၈။ ၁၅ �့န်းစီ��က််ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အ�ွ��အ်�မြပို့န်း�လည်�မော်ပို့ါင်��စီ�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏မော်�ွ�ချ�ယ��ု��်�က့်� 
�ှမော်ဝ�န်း�နှှင်�် အ�ယ� မော်�က််င််�လ�က့်� မော်��ပို့ါ။
၉။ အ�ွ����်�၏ မော်�ွ�ချ�ယ��ု��်�က့်� �ှမော်ဝသမြ�င််� အချန်း��မော်�ှ��ှ့ စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ�တွင်� တ်လီ စီတင်�
မော်���ှတ�ပို့ါ။
၁၀။ ၎င်��တ့��၏ မော်�ွ�ချ�ယ��ုအမော်ပို့် သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် �ည်�သည်�် မော်ဝ�န်း����ံမြ�တ�ချ�က်�
�ှ �မြပို့ုလ�ပို့�သင်�်မော်ပို့။ သ့��မော်သ်��်မော်�က််င််�မော်�ွ�ချ�ယ��ု��်�မြပို့ုလ�ပို့�သလ�က့်� နှှ�ံနှှ�ံစီပို့�စီပို့�မော်��



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သင်�်ပို့ါသည်�။ မော်�ွ�ချ�ယ��ု��်�တွင်� မော်ယ��ယ� အ်�မြ�င််� ပို့ါဝင်�သည်�တ့���ှ် - ��်ဝန်း�က့်� 
မော်�ွ�သည်�၊ အ�ယ�မော်�က််င််��့�မော်သ်� လူ��်� မော်န်း�မော်က််င်�� မြ�စီ�ပို့ါက် သူက်က်ူည်ီနှ့�င်�သည်�။ 
(သ့��) တစီ�ဦး�တည်���့�က့်�မော်�ွ�သည်�၊ အ�ယ�မော်�က််င််��့�မော်သ်� သူ�-----------။ က်�်�၊�
မော်���်နှှင််�ပို့တ�သက်�၍ ထ့မော်တွ�သ့မြ�င်��ု�ှ့မော်သ် အ�ွ����်�က်ပို့င်� စီ့တ�က်ူ� ပို့�မံော်�်��ု��်�နှှင််� 
က်�်�၊��့�င်��် စီ့တ�က်ူ�ပို့�မံော်�်��ု��်� မော်ပို့်ထွက်�လ်သည်�က်�့ မော်တွ��သည်��ှ် စီ့တ�ဝင်�စီ်�
စီ�် မြ�စီ�သည်�။
၁၁။ အ�ွ����်�က် ၎င်��တ့��၏မော်�ွ�ချ�ယ��ု��်�အ်� မြပို့န်း�လည်��ှမော်ဝပြီးပို့ီ�ပို့ါက် လ�ပို့�မော်�်င်�
�ုအစီတွင်� မော်��ချွန်း����်� မော်��နှ့�င်�မော်�က််င်�� မော်မြပို့်မော်သ်�လည်�� �ည်�သူ�ှ�မော်��ချ�မ်ော်�က််င်�� 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် �ှင်��မြပို့သင််�သည်�။
၁၂။ ယချ�အချါတွင်� စီ်�ွက်�ထ�တ� ၂.၁.၂ ပြီးဂျူး့ုလ�အသစီ�လ�ပို့�မော်�်င်��ု (ချ) စီ်�ွက်�ထ�တ�က့်� 
အ�ွ����်�က့်�မော်ပို့�ပို့ါ။ ဇူး်တ�မော်က််င်���်�အမော်�က််င်�� မော်န်း်က်�ထပို့�သတင်��အချ�က်�အလက်���်�
က့်� ၎င်��တ့��သ့��န်း�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ အထ�တ� (ချ) တွင်� ပို့ါဝင်�မော်သ် သတင်��အချ�က်��ှ် 
- �ူ�ယစီ�မော်��အလွန်း�သ��ံစီွ�သူသည်� �ီ�ချ� ့ုမော်�်ဂျူးါသည်� မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� အလွန်း�အမော်တွ�အကြံက်ုံ��်�
မော်သ် န်းက်ခတူပို့ည််�ှင်�လည်�� မြ�စီ�သည်�။ သင်�တန်း��သ်���်�၏ တ��ံမြပို့န်း� မြပို့ု�ူပို့��ံ�်�က့်� မြ�င်��
သည်��ှ် စီ့တ�ဝင်�စီ်�စီ�်မော်က််င်��သည်�။
၁၃။ ဤလ�ပို့�င်န်း��အ်� ပို့့တ��့မြချင်�� - လက်�လှတ��မြချင်��ဟု�မော်ချ်သည််� ပို့�စံီမံြပို့ုလ�ပို့�
�်တွင်� သ��ံမော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ လူတစီ�ဦး� (သ့��) တစီ�စီ�ံတစီ�ချ�အမော်�က််င်��အ်� ယ��ံက်ည်�
�ုတစီ�ချ�တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� ပို့့တ��့ချ�န့်း�တွင်� အမြချ်� န်းည်��လ�����်�မြ�င််� လွတ�မော်မြ�်က်�မော်စီ
နှ့�င်�သည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့���ဝတစီ�မော်လှ်က်�လ�ံ� မြပို့ုလ�ပို့�လ်ချ�သ်ည်�် ထင်�မြ�င်� ယူ��ုအ်�လ��ံက့်� 
ဤလ�ပို့�င်န်း��က် မော်�်�ထ�တ�သည်�။ ဥပို့�် - �ည်�သည်�်အ�်တွင်��ှ �ထူ�ချွန်း�သည်�်အတွက်� 
ဝန်း�ထ�တ�ဝန်း�ပို့�့�မြ�စီ�မော်န်းသည်�် �ူ�ယစီ�မော်�� သ��ံစီွ�သူတစီ�ဦး�အ်� က်�်�၊�မော်���် ထင်�မြ�င်�
ယူ�ချ�က်�မော်�က််င််� ��်ဝန်း� (သ့��) တစီ�ဦး�ထ�မြ�စီ�သည်�်�့�က်�သ့်�� မော်ချါင်��စီဉ်��� ့ု�တပို့��က်
သည်�။ အမော်�က််င်���ှ် ထ့�ထင်�မြ�င်� ယူ�ချ�က်���်�အ်� အမော်�ှ�က်လုပို့��ှ်��ု��်�တွင်� က်ွနှ��ပို့�
တ့��မော်လလ််ချ�်သည်�် လူ�ုမော်��အမော်မြချအမော်န်း��်�က် ပို့�မံော်�်�သတ��ှတ�မော်သ်မော်�က််င််�မြ�စီ�သည်�။ 
သ့���်တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့��ယ��ံက်ည်�ချ�က်���်�တွင်� မော်ချ�်င်�ပို့့တ��့ပြီးပို့ီ� အမြချ်� မြ�စီ�နှ�့င်�မော်မြချ�ှ့သည်�တ့���ှ 
လွတ�နှ့�င်�သက်�သ့်�� အမြချ်�သူ��်�အ်� က်ွနှ��ပို့�တ့��မြ�င်�သည်�် န်းည်��လ�����်�က့်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� က်
ပို့င်� က်န်း�်သတ�ထ်�သည်�။ ၎င်��တ့��မြ�စီ�နှ့�င်�သ�ှ မြ�ည်�်�ည်��မြချင်��က့်� က်ွနှ��ပို့�တ့���ပို့�တန်း�်သွ်�
မော်စီနှ့�င်�သည်�၊ အလ်�တူပို့င်� အနှ�တ�သမော်�်မော်�်င်�မော်သ် ယ��ံက်ည်�ချ�က်���်�တွင်� ပို့့တ��့
သွ်�ချ�ပ်ို့ါက် က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ မြ�စီ�နှ့�င်�မော်မြချ��်�က့်� က်ွနှ��ပို့�တ့��က့်�ယ�တ�့င်� လ�စီ�လ�းရှုုမြချင်��မြ�စီ�သည်�။



104

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူမိုး���အတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���
ပးတွမ်ိုးးပြ�င့်�် -�က်�်ှတွ�်ပြ�င့်�်

ယ��ံက်ည်��ု၊ ထင်�မြ�င်�ချ�က်� (သ့��) အမြပို့ုအ�ူတစီ�ချ�တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� ပို့့တ��့သွ်�သည်�နှှင်�် အမော်မြချအမော်န်း
က့်� မော်မြပို့်င်��လ�မော်စီနှ့�င်� သည်�် အမြချ်�အချ�က်�အလက်�က့်� မြ�င်��န်း�ချက်�ချ�သွ်�သည်�။ လူတစီ�ဦး�ချ�င်��
စီီက် ပို့မော်�်ဂျူး�က်�တစီ�ချ�က့်� အ်ရှု�စံီ�့က်��န်း�နှှင်�် �ည်��ှန်း��ချ�က်�မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� က်ူည်ီနှ့�င်�သမြ�င််� 
ဤမြ�စီ�စီဉ်�သည်� အပြီး��တ���မော်တ်် အနှုတ�သမော်�်�မော်�်င်�မော်ပို့။ သ့���်တွင်� က်�်�၊�မော်���် လူ�ု�ူ
မော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��မော်�က််င််� ပို့�စံီသံွင်��ချံထ်��သည််� �့�့တ့��က့်�ယ�တ့�င်�နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�အ်� 
အနှ�တ� သမော်�်မော်�်င်�မော်သ် ယ��ံက်ည်��ု��်�၊ အမြ�င်���်�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�တွင်� �က်�လက်�
ပို့့တ��့မော်စီနှ့�င်�သည်�။

• က်�်�၊�မော်���် ပို့�ံသွင်��မြချင်�� - က်ွနှ��ပို့�တ့��က့်�ယ�က်�့နှှင်�် အမြချ်�သူ��်�အ်� က်�်�၊�မော်���် 
ရှုုမော်ထ်င်�်�ှ ရှုုမြ�င်�ပို့�ံ

• Pygmalion Effect - အမြချ်�သူ��်�၏ စီက််�လ��ံ��်�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�မော်�က််င််� 
က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်�ပို့�နံှှင်�် အလ်�တူပို့င်� 
က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�မော်�က််င််� အမြချ်�သူ��်� က်ွနှ��ပို့�တ့��အမော်ပို့် 
အမြ�င်�နှှင်�် မြပို့ု�ူ�က်��ပံို့�ံအမော်ပို့် သက်�မော်�်က်�ပို့�။ံ

• ထင်��ှတ��ှ်�မြချင်�� - အက်ူအည်ီ��မော်သ် မော်တွ�မော်တ်ပို့��ံ�်�မော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့�� �့�့က့်�ယ�
က့်� ရှုုမြ�င်�ပို့�၊ံ ချစံီ်�ပို့�နံှှင်�် မြပို့ု�ူပို့�တံ့��အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်�ပို့�။ံ

ပို့့တ��့မြချင်��နှှင်�် လက်�လှတ��မြချင်��သည်� သမော်�်တ�်�အ� �့�့က့်�ယ�က့်� “အသ��ံ�က်��ူ�”၊ 
“အ�ည်�အချ�င်�� �လ�ံမော်လ်က်��ူ�” စီသည်�တ့�� က်�်သ့��မော်သ် ယ��ံက်ည်��ု တစီ�ချ�တွင်� ပို့့တ��့သွ်�
ပို့ါက် အမြပို့ုသမော်�်င်�မော်�်င်�သည်�် အမြချ်�မော်�ွ�ချ�ယ�စီ�် အလ်�အလ်��်�က့်� လက်�လှတ��နှ�့င်�
မြချင်�� မြ�စီ�သည်�်အမော်လ�်က်� အထက်�ပို့ါအချ�က်� အ်�လ��ံနှှင်�် လ့�က်�မော်လ�်ည်ီမော်ထွ�ှ့ပို့ါသည်�။

၂.၂ တွင့်�်က်ပ်ြပသမိုး(၅ မိုးးန်းစိုး)်
�လ့�က်� - ပို့့တ��့မြချင်�� - လက်�လှတ��မြချင်��

• က်ွနှ��ပို့�တ့�� ပို့့တ��့မော်န်းနှ့�င်�သည်�် ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ���်�အမော်�က််င်�� သတ့မြပို့ုပို့ါ။
• ၎င်��တ့��မော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့�� �ည်�သ့��ချစံီ်��သည်�က့်� သတ့မြပို့ုပို့ါ - ၎င်��တ့��မော်�က််င််� �့�့

က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ု တ့��လ်သလ်�၊ ပို့�က်�စီီ�သလ်�။
• �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်�ချ�က်�က့်� မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့��ည််� ယ�ံ�က်ည်��ုစီန်းစီ���်�တွင်�သ် ပို့့တ��့

မော်စီ�န်း� ကြီးက့်ု�စီ်�ပို့ါ။
• �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအမော်ပို့် �့��က်� ့ု�သက်�မော်�်က်��ု�ှ့သည််� ယ�ံ�က်ည်��ုစီန်းစီ���်�က့်� 

မော်မြပို့်င်��လ��န်း�န်းည်����်� �ှ်မော်�ွပို့ါ။
• အမော်လအ်က်�င်�် လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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● Be conscious of the beliefs that we lock-on about ourselves 

● Notice how they make us feel – do they build or destroy 
self-confidence? 

● Try to lock-on only those beliefs that increase self-
confidence 

● Work on ways to change beliefs that have a negative impact 
on self-confidence 

● It takes practice

Lock-On Lock-Out 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤ�လ့�က်�က်�့သ��ံ၍ စီ်သင်�ချ�န့်း�က့်� မြပို့န်း�လည်�စီ�စီည်��ပို့ါ။ မော်န်း်က်�သင်�ချန်း��စီ်တွင်� အမြပို့ုသမော်�်
မော်�်င်�သည်�် ယ��ံက်ည်��ု��်�က့်� မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။
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စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��် သီအ့��ီ အ်�လ��ံက့်� �့�့က့်�ယ�က်�့ 
ယ�ံ�က်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု အမော်မြချအမော်န်း
အတွက်� စီ�စီည်��မော်ပို့��န်း�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ �့�့က့်�ယ�က့်� က်န်း�်သတ�
မော်စီသည်�် ယ��ံက်ည်��ု��်�က့်� 
သတ့မြပို့ုနှ့�င်��န်း� အချ�င်��ချ�င်�� 
မော်လက််�င်�်�ု

၉၀

�ည်��ွယ�ချ�က်�

စိုး�သင့်�်� းန်း် ၄ 
အဒေပြပ�င့်�်အ��အတွ့က််
ပြပင့်�်င့်ပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုးးမိုးးတွး��က်း�ယ်တ်ွး�င့် ်က်န်း့်သတွ်ထိ��ဒေသ�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးမိုး���နှှင့်် ်ယ်င့်�်တွး��က် �ူ
တွစိုးဦ်း���င့်�်စိုးးနှှင့််် အဖွဲ့့��မိုး���အတွ့င့်�် မိုးည်သ်း��ထိး�း�က်န််းစိုးန််း�ဒေစိုးသ��က်း� သင့်တ်ွန်း�်သ��မိုး���က် 
သတွးပြပံမိုးး�န်းပ်ြဖွဲ့စိုးသ်ည်။် 

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်မ်ိုးှန်း်���က်မ်ိုး��� -
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက် သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််�

• မော်မြပို့်င်��လ��ုအတွက်� ဦး�တည်�ချ�က်���်�က့်� သတ��ှတ�ချွ�မြချ်�နှ့�င်��ည်�။
• စီ့တ�က်ူ�မော်တွ�ထင်��ု�့�င်��် လွ��ှ်��ု��်�က့်� သတ့မြပို့ု�့နှ့�င်��ည်�။

အ�� းန်း် - ၉၀ မိုးးန်းစိုး်

အက်ူပို့စီစည်����်�

၂.၄.၁ မော်တွ�ထင်�လွ��ှ်��ု မော်��ချွန်း��
��်� (က် နှှင််� ချ)

သင်�တန်း��သ်� ၂ ဦး�လှင်� တစီ�စီ�ံစီီ ပို့�င််�ထ�တ�ပြီးပို့ီ� မြပို့ထ်�သည််�
မော်န်း�်က့်� မြ�တ�မော်တ်က်�ပို့ါ

မြပို့င်��င်�မော်�� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�က်န်း့်သတွဒ်ေစိုးသည်််ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးမိုး���က်း�သတွးပြပံနှး�င့်�်န်းအ်��င့်�်��င့်�်
ဒေ�က််�င့််မ်ိုး

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- စိုးးတွပ်း�င့်�်�း�င့်�်�သးအး��းအ������က်း�မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးနှှင့်််ယ်တွးပြပတွ်
��ပ်ဒေ��င့်န်ှး�င့််မိုးအဒေပြ�အဒေန်းအတွ့က် ်စိုး�စိုးည်�်ဒေပ��န်း။်

အ�� းန်း် - ၉၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁အဖွဲ့့���း�က် ်ပး�စိုးတွ�ပြဖွဲ့င့်် ်တွင့်�်က်ပ်ြပသမိုး (၉၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ွ����်�ချွ�ပြီးပို့ီ� ဤလပုို့��ှ်��ုတွင်� �့�့က့်�ယ�က့်� က်န်း�်သတ�မော်စီ
သည်�် ယ��ံက်ည်��ု��်�နှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ပြီးပို့ီ�ချ�သ်ည်�် �က်�အန်းည်��င်ယ�အတွင်�� သင်��က််�ချ�်
သ�ှ အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။ ၎င်��တ့��က့်� 
ဤ�လ့�က်�မြပို့ပြီးပို့�ီ လ�ပို့�င်န်း��စီတင်�ပို့ါ။

�လ့�က်� - အ�ွ��လ့�က်�လ�ပို့�င်န်း��
သင်�တန်း��သ်� အ�ွ����်�သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� က်န်း�်သတ�သည်�် ယ��ံက်ည်��ု��်�အမော်�က််င်��နှှင်�် ၎င်��
တ့��မော်�က််င််� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်�အ်� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� �ည်�သ့��ထ့ချ့�က်�မော်စီနှ�့င်�မော်�က််င်�� 
သင်�်အ�ွ��အ်� မော်လက််�င်�်�န်း� သင်�်က့်�တ်ဝန်း�မော်ပို့�သည်�ဟု� စီဉ်��စီ်��က်ည််�ပို့ါ။

စီ်�ွက်�ကြီးက်ီ� သ့���ဟု�တ� �လ့�က်�ရှုု� တစီ�ချ�က့်� အသ�ံ�မြပို့ု၍ မော်အ်က်�ပို့ါအချ�က်���်�မော်�က််င််� ဥပို့မော်ေ
စီ့���့��မော်�� အ�်�ှ့��်�၏ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအမော်ပို့် သက်�မော်�်က်��ု�ှ့နှ့�င်�ပို့�ကံ့်� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�
မော်�်�မြပို့သည််� တင်��က်�မြပို့သ�ုတစီ�ချ�က့်� �န်း�တီ�ပို့ါ -

• လူ�ုမော်�်င်�သွတ�သွင်��မြချင်��
• Pygmalion Effect 
• ထင်��ှတ��ှ်�မြချင်��/ အက်ူအည်ီ��မော်သ် မော်တွ�မော်တ်ပို့��ံ�်�
• ပို့့တ��့မြချင်��နှှင်�် လက်�လှတ��မြချင်��

သင်�်တင်��က်�မြပို့သချ�က်�က့်� �န်း�တီ��န်း� အချ�န့်း� ၄၅ �့န်းစီ�မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� အ�ွ��မော်�ှ�တွင်� တင်�
�က်�မြပို့သ�န်း� အချ�န့်း� ၅ �့န်းစီ���ည်� မြ�စီ�သည်�။

၂။ အ�ွ����်�က့်� ၎င်��တ့��၏ ပို့့�စီတ်��်�/ တင်��က်�မြပို့သ�ု��်� �န်း�တီ��န်း� အချ�န့်း� ၄၅ �့န်းစီ�
မော်ပို့�ပို့ါ။

၃။ အချ�န့်း� ၄၅ �့န်းစီ�မြပို့ည််�လှင်� တစီ��ွ��စီီ အလှည်�်က်� �့�့တ့��အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� ��က်�နှှ်စီ�ညံ်ီ 
တင်�မြပို့မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�သည်� ထပို့��ံမော်��မြ�န်း��လ့�သည်���်� �ှ့ပို့ါက် �က်�လက်�
မော်��မြ�န်း��နှ့�င်�သည်�။
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In	your	groups,	 imagine	that	you	have	been	tasked	to	train	your	teams	about	
self-limited	beliefs	and	how	they	can	impact	on	law	enforcement	officers	in	the	
workplace.
Develop	 a	 presentation	 either	 using	 flip	 chart	 paper	 or	 a	 slide	 show,	 which	
summarizes	 how	 the	 following	 might	 impact	 on	 self-confidence	 for	 law	
enforcement	officers:	
•	 Social	conditioning	
•	 Pygmalion	Effect	
•	 Cognitive	distortions/	unhelpful	thinking	patterns
•	 Lock-On	Lock-Out	
You	have	45	minutes	 to	develop	your	presentations	before	doing	a	5-minute	
presentation	back	to	the	wider	group.	

Group Task 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

သင်�တန်း��သ်� အမော်တ်���်���်�သည်� ဤစီ့တ�ပို့ည််သီအ့��ီနှှင််� စီ့���မော်န်းနှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ဤလုပို့��ှ်��ု
သည်� သီအ့��ီက့်� မော်�က်ည်က်�မော်စီ�န်း�နှှင်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� အမော်မြချအမော်န်းတွင်� ၎င်��အ်� အသ��ံမြပို့ုပို့�ံ
အမော်�က််င်�� စီဉ်��စီ်�နှ့�င်��န်း� အချ�န့်း��မော်စီ�ည်� မြ�စီ�သည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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စိုး�သင့်�်� းန်း် ၁ 
မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးအ�� 
အတွ့င့်�်မိုးှတွည်ဒ်ေ��က်ပ်ြ�င့်�်

တွတွးယ်ဒေန်း့

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးတွည်ဒ်ေ��က်ပ်ြ�င့်�်အတွ့က် ်န်းည််��မိုး�်မိုး���နှှင့်် ်
န်းည်�်စိုးန်းစိုးမ်ိုး���က်း� သင့်တ်ွန်း�်သ��မိုး���အ�� မိုးးတွ�်က်ဒ်ေပ��န်း်

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်�်ွယ်�်�က်-်
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း� ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� -

• �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် �က်�စီပို့�မော်သ် သတ့ထ်�မော်သ်၊ �သ့စီ့တ�တ့��၏ အစီ့တ� 
အပို့့�င်����်�က့်� မော်�်�မြပို့နှ့�င်�လ့��်�ည်�

• က့်�ယ�တွင်���ှ �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု တည်�မော်�်က်�မြချင်��အတွက်� စီည်����ဉ်�� ၄ ချ�က့်� 
စီ်�င်��မြပို့ုစီ�နှ့�င်��ည်�

• စီ့တ�မော်က်�န်းပို့��ုမော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်� �ည်�သ့��တက်�ကြွက်လုံ်မော်�်�မော်ပို့�သလ�က့်� �ှင်��မြပို့နှ့�င်�
�ည်�

အ�� းန်း် - မိုးးန်းစိုး် ၁၆၀ (န်း���� းန်း် ၁၅ မိုးးန်းစိုး ်အပါအဝင့်)်

အက်ူပို့စီစည်����်�

သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်� ၂၅ 
စီင်�တီ�ီတ် အလ�်��ှ့သည််� ဝါဂျူးွ���စီ ၁ စီ

သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်� စီက်းူည်ိပို့�က်လစီ� 
၁ ချ�

သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�လှင်� ၁၀ စီင်�တီ�ီတ် 
x ၁၀ စီင်�တီ�ီတ် စီက်းူအပို့့�င်��အစီ

မြပို့င်��င်�မော်�� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�
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ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ���်�က့်� �န်း�တီ��န်း�နှှင်�် အ်�မြ�ည််��န်း� 
သ့စီ့တ�နှှင်�် �သ့စီ့တ�တ့��၏ အလ�ပို့�လ�ပို့�ပို့�နံှှင်�် �့�့က့်�ယ�က့်� 
ယ��ံက်ည်��ု တည်�မော်�်က်��်၌ က်ွနှ��ပို့�တ့��တွင်� မြပို့န်း�လည်� 
အစီီအစီဉ်���ွနှ့�င်�ပို့�ံ တ့��က့်� �ှင်��မြပို့�န်း�။

မော်ပို့�်��ှင်�သ်ယ်�ုက်က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�နှု��ွမော်ပို့�သည််�
သမော်�်တ�်�က့်�မော်လလ််မော်�်�ထ�တ��န်း�။

မြ�င်�မော်ယ်င်�ချံစီ်�မြချင်��က့်�န်းည်��လ���တစီ�ချ�အမြ�စီ�ပို့�စံီံ
မော်�်�ထ�တ��န်း�

အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် ‘စီက််�လ��ံ��်�’ / �့�့က့်�ယ�က်�့
မော်��်င်����မြချင်��က့်�မော်လလ််�န်း�

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ ဦး�တည်�ချ�က်���်�ချ��ှတ�
မြချင်�� နှှင်�်စီ့တ�၏အလ�ပို့�
လ�ပို့�ပို့�ံ

၂။ မော်ပို့�်��ှင်�သ်ယ်�ုသည်� 
က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�နှု��ွ
မော်ပို့�သည်�

၃။ မြ�င်�မော်ယ်င်�ချစံီ်�မြချင်��

၄။ အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�
သည်�် �့�့က့်�ယ�က့်� မော်��်င်����
မြချင်��

၂၀

၄၀

၄၀

၄၅

�ည်��ွယ�ချ�က်�

�ပ�်ှ��မိုး ၁ - ဦး�တွည်�်�က်မ်ိုး��� ��မိုးှတွပ်ြ�င့်�်နှှင့််် စိုးးတွ၏် အ��ပ�်�ပပ်��

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးစိုးန်းစိုးမ်ိုး���က်း�ဖွဲ့န်းတ်ွး��န်းန်ှှင့်််အ��ပြဖွဲ့ည်််�န်း ်သးစိုးးတွန်ှှင့်််မိုးသးစိုးးတွ်
တွး��၏အ��ပ�်�ပပ်��နှှင့််် မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးတွည်ဒ်ေ��က်�်�၌ က်ွနှ�်ပတ်ွး��တွ့င့်ပ်ြပန်း�်ည််
အစိုးးအစိုးဉ်း�့်�နှး�င့်ပ်��တွး��က်း��ှင့်�်ပြပ�န်း။်

အ�� းန်း် - ၂၀မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ တွင့်�်က်ပ်ြပသပြ�င့်�် (၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

ယချင်�စီ်သင်�ချ�န့်း���်�တွင်� လူတ့��၏ အပို့�က်�သမော်�်မော်�်င်�သည်�် မော်တွ�မော်တ်ပို့��ံ�်�တွင်� ပို့့တ��့
နှ့�င်�ပို့�ံနှှင်�် စီစီ��ှန်း�မော်သ် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု တ့��တက်��ုက့်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်နှ�့င်�သည်�် အမြပို့ုသမော်�်
မော်�်င်�မော်သ် မော်တွ�မော်တ်ပို့�တံ့��က့်� လက်�လတှ��နှ့�င်�ပို့�တံ့��က့်� မော်�်�မြပို့ချ�ပ်ို့ါသည်�။ ယချ�စီ်သင်�ချ�န့်း�
တွင်� ပို့့�ပြီးပို့ီ� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�တွင်� ပို့့တ��့မြချင်��နှှင်�် လူတစီ�ဦး�စီီက့်� �့�့
က့်�ယ�က်�့ အ်�က့်��နှ့�င်�စီွ���နှှင်�် �လေ�မော်က််င်����်� မြ�ိင််�တင်�မော်ပို့�နှ့�င်��န်း�အတွက်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့�
မြချင်��တ့��အမော်�က််င်�� မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သ့စီ့တ�
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်��၊ မြပို့ဿန်း်မော်မြ��ှင်��မြချင်��နှှင်�် စီ့စီစီ�သ��ံသပို့�မြချင်�� စီသမြ�င််� က်ွနှ��ပို့�တ့��
သတ့ထ်�မော်သ် လ�ပို့�မော်�်င်��ု တ့�င်��သည်� စီ့တ�၏ အစီ့တ�အပို့့�င်��မြ�စီ�သလ်�။ အသ�ံ�ဝင်�မော်သ် 
နှုင်��ယှဉ်��ုတစီ�ချ��ှ် စီ့တ�သည်� အမော်�ဇူး�န်း�က်�သ့်�� ဂျူး့�မော်ထ်င်�တစီ�ချ�မြ�စီ�သည်�။ စီ့တ�၏ သ့စီ့တ�
အစီ့တ�အပို့့�င်��သည်� ကြီးက့်ု�့�မော်န်း�်ချ�သည်�် မော်န်း�်မြ�စီ�သည်�။ ၎င်��သည်� အသစီ�လ်ပို့့��သ�ှက့်� 
လက်�ချံပြီးပို့ီ� သ့�မော်လှ်င်�သ့����ည်���န်း�အတွက်� �သ့စီ့တ�သ့�� မြပို့န်း�လည်�ပို့့��မော်�်င်� သည်�။

�သ့စီ့တ�
�သ့စီ့တ�သည်� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ�ံ�က်ည်�က့်��က်ွယ��ု��်�နှှင်�် က်ွနှ��ပို့�တ့���ယ�သမူြ�စီ�သလ� �့�မော်သ် 
က့်�ယ�ပို့�့င်� ပို့�ံ�့ပို့�အမော်�က််င်�� အ�ှန်း�တ�်�အ်�လ��ံတ့��က့်� သ့�မော်လှ်င်�သ့����ည်��ထ်�မော်သ်မော်န်း�်
မြ�စီ�သည်�။ အ��်�အ်�မြ�င််� �့�့တ့��၏ က့်�ယ�ပို့�့င်�ပို့��ံ့ပို့� �ည်�သ့��မြ�စီ�လ်မော်�က််င်��က့်� သတ့ထ်�
မော်တွ�မော်တ်မော်လ�်�ှ့မော်ပို့။ သ့��မော်သ်� ယင်��သည်� သတ့ထ်�သည််� မော်န်း�်က့်�မြ�တ�၍ လ�ပို့�င်န်း��
လ�ပို့�မော်�်င်�ပြီးပို့ီ� နှု��ွ�ု�ှတ�င်�် မြ�စီ�မော်ပို့်လ်သည်�။ ထ့��မော်န်း်က်� �သ့စီ့တ�တွင်� သ့�မော်လှ်င်�
သ့����ည်��ထ်�သည်�။ �သ့စီ့တ�အမော်�က််င်��က့်� �န်းက်��န်း�စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� ထပို့��မံော်လလ်် 
မော်�်�ထ�တ��ည်�မြ�စီ�သည်�။

How the Mind Works 

Conscious  

Perceive  

Evaluate  

Decide  

Associate  Subconscious  

Stores 
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Attitudes  
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Seeking  

Store 
Truth/ 
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Create 
Energy 

and 
Drive  

The Reticular Activating 
System  

• Filters relevant information  
• Maintains ‘truth’ 

Mind Workings  

�လ့�က်� - စီ့တ� �ည်�သ့��အလ�ပို့�လ�ပို့�သန်းည်��

�လ့�က်�က့်�မြပို့ပို့ါ။ဤမော်လက််�င်�်ချန်း��သည်� စီ့တ�၏အလွန်း�ရှု့���ှင်��လှမော်သ် ပို့�ံစီမံြ�စီ�ပြီးပို့ီ� �့�့က့်�ယ�
က့်� �ည်�သ့��မြပို့န်း�လည်�တည်�မော်�်က်��ည်� ဟုူမော်သ်ရှုုမော်ထ်င််��ှ ဤသင်�တန်း��တွင်�သ��ံ�န်း� �ွ��စီည်��
တည်�မော်�်က်� ထ်�မြချင်��မြ�စီ�မော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။ မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� �တူည်ီမော်သ်ရှုုမော်ထ်င််���်��ှ 
�ှင်��မြပို့ပို့ါ-
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The Reticular Activating System (RAS) ဦး�မော်နှှ်က်�
က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� သန်း��မော်ပို့ါင်����်�စီွ်မော်သ် နှု��ွ�ု��်�မြ�င််� အ�က်��မြပို့တ� တ့�က်�ချ့�က်�ချံမော်န်း�
သည်�။ အက်ယ�၍ ယင်��နှု��ွ�ုအ်�လ��ံက့်� အ်ရှု�ံစီ့�က်��ည်� �့�ပို့ါက်ထ့န်း��၍နှ့�င်��ည်� �ဟု�တ�ပို့ါ။ 
ထ့��သ့���မြ�စီ�မော်စီ�န်း� �ည်�သည်�် အ�်သည်� အမော်��ကြီးက်ီ�မော်�က််င်�� သတ့မြပို့ု�့�န်း� RAS က် က်ွနှ��ပို့�တ့��
အ်�က်ူည်ီမော်ပို့�သည်�။

RAS သည်� ဦး�မော်နှှ်က်�၏ မော်အ်က်�မော်မြချတွင်�မြ�စီ�မော်ပို့်ပြီးပို့ီ� �သ့စီ့တ� အမော်ပို့ါက်�ဝက်�သ့်��မြပို့ု�ူသည်�။ 
၎င်��သည်� �ွင်�်/ပို့့တ� ချလ�တ�က်�သ့်��မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� သင်�နှှင်�်သက်���့င်�မော်သ် အချ�က်�အလက်�တ့��က့်� သင်�၏ 
�က်�သွယ��့�န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�သည်�။ ဥပို့�် - �့��ကြီးက့်ု�ပို့စီ�မော်န်းချ�န့်း�တွင်� သင်�အ့ပို့�မော်ပို့� �်မော်န်းနှ့�င်�သည်�။ 
သ့��မော်သ်� သင်�်တွင်� က်မော်လ�င်ယ��ှ့ပို့ါက် သင်�်က်မော်လ�င်ယ�၏ တ့��တ့��င့်�ရှုုက်�သကံ် သင်�်အ်�နှ့��မော်စီ
နှ့�င်�သည်�။ မော်�ချ�မော်သတူ် အသစီ�တစီ�လ�ံ� ဝယ�ယူလ့�ပို့ါက် ပို့စီစည်��မော်က််င်����်� မော်�်င်��မော်သ်မော်န်း�်
တ့�င်��က့်� သင်�သတ့မြပို့ု�့သည်�။ ထ့�သ့��မြ�စီ��မြချင်���ှ် RAS သည်� သင်�်ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�က့်� အ်ရှု�ံချံ
�ှတ�သ်�ပြီးပို့ီ� သင်�်အတွက်� အမော်��ကြီးက်ီ�သည််� အချ�က်�အလက်���်�သ့�� သင်�်အ်ရှု�ကံ့်� ပို့့��မော်�်င်�မော်ပို့�
မြချင်��မော်�က််င််� မြ�စီ�သည်�။

RAS သည်� သင်�်အတွက်� အမော်��ကြီးက်ီ�မော်သ်အ�်က့်� သ့�မော်လှ်င်�သ့����ည်��ထ်�သည််� �သ့စီ့တ�
အ်� တ��ံမြပို့န်း�မော်�်င်��ွက်�သည်�။ ၎င်���ှ် သင်�၏က့်�ယ�ပို့�့င်�ပို့��ံ့ပို့�အတွက်�လည်�� �ှန်း�က်န်း�သည်�။ သ့��
မြ�စီ�၍ သင်�်အမော်�က််င်�� အ�ှန်း�တ�်�တစီ�ချ�က်�့ �သ့စီ့တ�တွင်� သ့����ည်��ထ်�ပို့ါက် ယင်��က့်�
ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီ�န်း�အတွက်� RAS က် သက်�မော်သ�ှ်မော်�ွ�န်း� က်ူည်ီသည်�။ �့�့တ့��အမော်�က််င်�� �ှန်း�က်န်း�စီွ်
သ့����ည်��ထ်�ပို့ါက် အ်�က်�န်း�မော်စီနှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ယင်���ှ် အနှ�တ�သမော်�်မော်�်င်�သည်�။ RAS သည်� 
မော်တွ�ထင်�လ�ွ�ှ်��ု��်�က့်� ပို့ံ်ပို့့���န်း�အတွက်� သက်�မော်သ�ှ်မော်�ွ�န်း�က်ူည်ီသည်�။ ထ့��မော်�က််င််� 
အမော်ပို့ါင်��လက်ခဏာ်မော်�်င်�မော်သ် အ�ှန်း�တ�်���်�/ ယ��ံက်ည်��ု��်�က့်� �့�့တ့��စီ့တ�တွင်� စီီစီဉ်�
မော်�်င်��ွက်��န်း� က်ွနှ��ပို့�တ့�� အ်ရှု�ံစီူ�စီ့�က်�ထ်��သည်�။ သ့���ှသ် �့�့တ့���ည်��ှန်း��ချ�က်���်� 
မော်အ်င်�မြ�င်��န်း�နှှင်�် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု တ့��တက်��န်း�အတွက်� မော်�်င်��ွက်��်တွင်� �့�့တ့��၏ 
RAS ��်�က့်� အသ��ံချ�နှ့�င်��ည်�။

လူတ့��သည်� ၎င်��တ့��၏ �သ့စီ့တ��ှ အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်� ယ�ံ�က်ည်��ုစီန်းစီ�က့်� မြပို့င်��င်�မော်���ွ��န်း� 
သင်�ယူနှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ပြီးပို့ီ�လှင်� RAS သည်� ၎င်��တ့��အ်� �လေ�မော်က််င်����်� ��ှ့နှ့�င်��န်း� က်ူည်ီမော်ပို့�
နှ့�င်��ည်�် အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်� ယ�ံ�က်ည်��ု��်�က့်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်နှ�့င်�သည်�် အမော်ထ်က်�အထ်���်�
က့်� �ှ်မော်�ွမော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ �ည်�သ့���ည်�ပို့� ံ မြပို့င်��င်�မော်���ွ���ည်�န်းည်��။ မော်န်း်က်�ထပို့� လုပို့��ှ်��ု
��်�တွင်� လုံ်မော်�်��ုအချ� ့ုက့်� �နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

�လ့�က်� - �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုအတွက်� စီ့တ�၏လ�ပို့�မော်�်င်��ု��်��့�င်��် သင်�ချန်း��စီ် ၄ ချ�
၁။ က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� မြ�င်�သည်�်ပို့�ံစီအံမော်လ�်က်� မြပို့ု�ူတတ�သည်�။
၂။ စီ့တ�မော်ပို့�်��ှင်��ုက် က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်� နှု�မော်�်�မော်ပို့�သည်�။
၃။ စီ့တ�သည်� ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�နှှင်�် စီက််�လ��ံ��်�မြ�င််� အလ�ပို့�လ�ပို့�သည်�။
၄။ အကြီးက့်��ကြီးက့်�� လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါက် အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် �့�့က့်�ယ�က့်�အမြ�င်�နှှင်�် ယင်��
နှှင်�်�က်�နှွယ�သည်�် �လေ���်�က့်� စီွ�ပြီး��မော်စီသည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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1.	People	 act	 in	 accordance	 with	 how	 they	 see	
themselves

2.	People	are	motivated	by	pleasure	
3.	The	mind	works	in	words	and	pictures	
4.	Repetition	embeds	positive	self-image	and	its	related	
outcomes	

Four Lessons for Programming the Mind for
Self-confidence 

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

၁။ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ဦး�မော်နှှ်က်���်�သည်� အသက်� ၂၁ နှှစီ�အ�ွယ�တွင်� တသ�တ�ထ�ပို့�စံီမံြ�င််� 
အမြပို့ည်�်အဝ �ွံ�ပြီး�့ု�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�သည်�ဟု� စီ့တ�ပို့ည််�ှင်���်� ယ�ံ�က်ည်��က်သည်�။ သ့���်တွင်� 
အ်ရှု�ံမော်�က််သ့ပို့ာပံို့ည််�ှတ�င်�် neuroplasticity ဟု�မော်ချ်မော်သ် အ�်အမော်�က််င်��က့်� 
က်ွနှ��ပို့�တ့�� ယချ�သ့�က်သည်�။ လ���မော်�က််င်����်�ပို့ါမော်သ် �ှ�ံမော်စီ�မော်�်လ��ံကြီးက်ီ� တစီ�လ�ံ�
က်�သ့်�� ဦး�မော်နှှ်က်�အ်�ပို့�မံော်�်�ပို့ါက် ပို့့�၍န်းက်�ရှုုင်��မော်သ် လ���မော်�က််င်����်�အ်� က်ွနှ��ပို့�တ့��
အ��်����ံသ��ံ�က်သည်�။ �့�လ့�သည်��ှ် က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်� အကြီးက့်����်�စီွ်ပို့့တ�မော်လှ်င်��့မော်စီ
သည်�် အနှ�တ� သမော်�်မော်�်င်�မော်သ် ယ��ံက်ည်�က့်��က်ွယ��ု��်�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူ��်�သည်� 
န်းက်�ရှုုင်��မော်သ်လ���မော်�က််င်����်� မြ�စီ�သည်�။ ပို့့�န်းက်�ရှုုင်��မော်သ်လ���မော်�က််င်����်�က့်� က်ွနှ��ပို့�
တ့��ပို့့�သ�ံ�ချ�င်�သမြ�င််� လ���မော်�က််င်����်� ပို့့�န်းက်�ရှုုင်�� လ်သည်�။ သ့���်တွင်� ယင်���ှတ�င်�် သ့
လ်�သည်��ှ် က်ွနှ��ပို့�တ့��တွင်� ဦး�မော်နှှ်က်�တွင်� လ���မော်�က််င်��အသစီ���်� ပို့�မံော်�်�နှ့�င်�စီွ����ှ့
ပြီးပို့ီ� အသ��ံ�မြပို့ုမော်တ်မ်ော်သ် လ���မော်ဟု်င်����်�က့်� ��က်�နှ�့င်�သည်�။ သစီ�တ�ံ���်�တွင်�ပို့ါမော်သ် 
လ���မော်�က််င်��တစီ�ချ�က်�သ့်�� မော်တွ��က်ည််�ပို့ါ။ ယင်��အ်� ��က််ချဏာသ��ံပို့ါက် မော်က််င်��စီွ်
အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�လ့��်�ည်�။ သ့���်တွင်� ၎င်��အ်� အချ�န့်း��က််မြ�င််�စီွ် �သ�ံ�ပို့ါက် သ�်ဝတ�်��ှ 
မြပို့န်း�လည်�မော်��်က်���က်�ပို့စီ��ည်� မြ�စီ�သည်�။

၂။ ဤသင်�ချန်း��စီ်တွင်� မော်လ်လ်မော်�်�ထ�တ��ည်�် န်းည်��ဗ�းဟု်��်�သည်� �့�့က့်�ယ�
က့်�ယ��ံက်ည်��ု တ့��တက်�မော်စီ�န်း� က်ူည်ီနှ့�င်�မော်သ် လ���အသစီ���်� မော်�်က်�လ�ပို့��န်း�နှှင်�် 
မော်က််င်��မော်သ်ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ� တည်�မော်�်က်��န်း� က်ူည်ီ မော်ပို့�နှ့�င်�သည်�။
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၃။ သင်�တန်း��သ်���်�သည်� န်းည်��ဗ�းဟု်��်�နှှင််�အလ�ပို့�လ�ပို့��န်း� မော်အ်က်�ပို့ါစီည်����ဉ်�� ၄ ချ�
က့်� သ��ံ�ည်�မြ�စီ�သည်� - 

(က်) က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ��ံက်ည်��ုစီန်းစီ�တွင်� သ့�မော်လှ်င်�သ့����ည်��ထ်�မော်သ် အ�ှန်း�
တ�်�နှှင်�်အည်ီ က်ွနှ��ပို့�တ့�� မြပို့ု�ူလ�ပို့�မော်�်င်�သည်�။ သ့��မြ�စီ�၍ က်ွနှ��ပို့�တ့��လက်�ချထံ်�
မော်သ် အ�ှန်း�တ�်�သည်� အမြပို့ုသမော်�် မော်�်င်�သည်�်အ�်မြ�စီ��န်း� လ�ပို့�သင်�်သည်�။ ဤ
အမော်�က််င်��က့်� စီ့တ�အမော်�က််င်��ရှု�ပို့�ပို့�ကံ့်�မော်�ွ�မော်နှွ�စီဉ်�က် ပို့ါချ�ပ်ြီးပို့ီ�မြ�စီ�သည်�။
(ချ) က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်� မော်ပို့�်��ှင်�သ်ယ်�ုတ့��က့်� နှု��ွမော်ပို့�သည်�- �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�
မော်အ်င်�မြ�င်�မြချင်�� (အ�့�ပို့ါ �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�သည်� လူတစီ�ဦး�အ်� အ့ပို့�ယ်�ှထ
မော်စီမော်သ် အမော်�က််င်��ပို့င်�မြ�စီ�မော်စီက််�ူ) �့�့ က့်�ယ�က်�့ယ��ံက်ည်��ုက့်� တ့��တက်�မော်စီသည်�။ 
�့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် �ည်��ှန်း��ချ�က်���်� မော်အ်င်�မြ�င်� မြချင်��တ့��တွင်� နှှစီ�လ���သွ်� 
ပို့တ�သက်��က်��ံမော်���ှ့�က်သည်�။ �ည်��ှန်း��ချ�က်���်� မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� �့�့က့်�ယ��့�့ 
�ည်�သ့��နှု��ွ�ု မြပို့ုလ�ပို့�သန်းည်��က့်� မော်လလ််�ည်�မြ�စီ�သည်�။
(ဂျူး) စီ့တ�သည်� စီက််�လ��ံ��်�နှှင်�် ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�မြ�င််� အလ�ပို့�လ�ပို့�သည်�။ ၎င်��တ့��အ်� 
က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ယ��ံက်ည်��ု စီန်းစီ�က့်� မြပို့န်း�လည်�တည်�မော်�်က်��န်း� က့်�့ယ်အမြ�စီ� အသ�ံ�မြပို့ု
လ့��်�ည်�။
(ဃ) အ�ှန်း�တ�်�နှှင်�်�က်�စီပို့�မော်န်းမော်သ် မော်�ှ်�လင်�်�လေ���်�က့်� ထပို့�မြပို့န်း�တလ�လ� 
မြ�ိုပို့�နှှံထ်�သည်�။ လ���မော်�က််င်����်�က့်� �ည်�သ့��မြ�ိုပို့�နှှံထ်�သလ�။ လ���မော်�က််င်��တစီ�
ချ�တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့��ပို့့�မော်လှ်က်�မော်လ ထ့�လ���သည်� ပို့့�န်းက်�လ်ပြီးပို့ီ� လ���မော်�က််င်����်� ပို့့�
ထင်��ှ်�လ်မော်လမြ�စီ�သည်�။

မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ လုပို့��ှ်��ု��်�တွင်� ယင်��အမော်မြချချသံမော်�်တ�်���်�က့်� ပို့့��့�အမော်သ�စီ့တ� 
မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။

�ပ်�ှ��မိုး ၂ - ဒေပ���်�င့်သ်�ယ်�မိုးသည် ်က်ွနှ�်ပတ်ွး��အ�� နှး��့ဒေပ�သည်။် 

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ဒေပ���်�င့်သ်�ယ်�မိုးက် က်ွနှ်�ပတ်ွး��အ�� နှး��့ဒေပ�သည်် ်သဒေဘ�တွ���က်း� 
ဒေ��်�ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ်�န်း်

အ�� းန်း် - ၄၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၂.၁ ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�် အပး�င့်�် ၁ (၁၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� �မြပို့ုလ�ပို့�ချ�င်�မော်သ်�လည်�� လတ�တမော်လ် မြပို့ုလ�ပို့���ည်�် 
လုပို့��ှ်��ု ၃ ချ�က့်�မော်��ပို့ါ။အစီီ�င်�ချစံီ်တစီ�မော်စီ်င်�မော်��မြချင်�� (သ့��) တင်��က်�မြပို့သ�ုတစီ�ချ�
မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်�� စီသမြ�င််� န်း�ူန်း်��်�မော်မြပို့်မြပို့နှ့�င်�သည်�။ ယင်��လုပို့��ှ်��ု��်�က့်� စီ်�ွက်�တွင်� ချ�
မော်��မော်စီပြီးပို့ီ� သူတ့��က့်� �ည်�သ့��ချစံီ်�မော်စီသလ�က့်� မော်�်�မြပို့မော်စီပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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၂.၂ တွ့န်း�်ပြ�င့်�်နှှင့်််�့�ပြ�င့်�် (၅ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အမော်�်�တစီ�မော်ယ်က်� �ှ်�န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�စီီ
အ်� က် (သ့��) ချ က့်� မော်�ွ�ချ့�င်��ပို့ါ။
၂။ တစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး��က််� ၃၀ စီင်�တီ�ီတ်ချန်း�်အက်ွ်၌ မော်��ချ�င်��ယှဉ်��ပို့�သင်�်မော်�က််င်�� 
သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်မြပို့်ပို့ါ။
၃။ သင်�တန်း��သ်���်�သည်� သူတ့��၏လက်���်�က့်�မော်မြ�ိ်က်�သင်�်သည်�။ သူတ့��အမော်�်�နှှင်�် 
အန်းီ����ံလက်�မော်�်င်��/ လက်�က့်�မော်မြ�ိ်က်�ထ်�ပြီးပို့ီ� အမြချ်�လက်���်�မြ�င််� ချါ�မော်ထ်က်�ထ်�ပို့ါ။ 
သူတ့��၏လက်���်�က့်�လှည််�ပြီးပို့ီ� လက်��ဝါ�က့်� အမော်�်���်��က်�သ့�� �န်း�်ထ�တ�ပို့ါ။
၄။ ပို့ထ� (က်) သည်� (ချ) ၏ လက်��ဝါ�က့်� �့တွန်း��ပို့ါ (သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�မြ�စီ�တ�်
အထ့ ��့�)
၅။ ထ့��မော်န်း်က်� တ်ဝန်း�မော်မြပို့်င်��၍ (ချ) �ှ (က်) အ်� တွန်း��ချ့�င်��ပို့ါ။
၆။ လ�ပို့�မော်�်င်��ုပြီးပို့ီ�သည််�အချါ သူတ့��အမော်�်���်�က် လက်��ဝါ���်�က့်�တွန်း��သည်�်အချါ 
�ည်�သ့��ချစံီ်��သလ� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်��ပို့ါ။
၇။ အ��်�အ်�မြ�င််� သင်�တန်း��သ်���်�က် မြပို့န်း�လည်�တွန်း��ထ�တ�ချ�င်�မော်သ် (သ့��) အနှုတ�
သမော်�်နှှင်�် စီွ���အ်� ��မ်ော်သ် ချံစီ်��ု�� ့ု� ချစံီ်��သည်�ဟု� ထ�တ�မော်�်�မော်မြပို့်�က်သည်�။

၂.၃ တွင့်�်က်ပ်ြပသပြ�င့်�် (၅ မိုးးန်းစိုး)်
�လ့�က်� - စီ့တ�တက်�ကြွက်မော်အ်င်�မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��

Motivation 

Restrictive  

Procrastination   

Constructive   

Coercion   

Free will  

It will benefit 
me   

I want to  

Have to  Creative 
avoidance    

Quality    

Push Back   

Not full effort  

Motivation   
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

၁။ �လ့�က်�အ်�မြပို့ပို့ါ။ စီ့တ�တက်�ကြွက်မော်အ်င်�မြပို့ုလ�ပို့��ု ပို့�စံီအံ�� ့ု��� ့ု�က့်��ှင်��မြပို့ပို့ါ။ က်ွနှ��ပို့�တ့��
အ်� တွန်း��ချ�ံ/�့အ်�မော်ပို့� ချ�ံပို့ါက် �ည်�သ့��ချစံီ်��သလ�။ အတွန်း��ချ�ံမြချင်��သည်� 
စီ့တ�တက်�ကြွက်�ု မော်လ�်မ်ော်စီသလ်�/ စီ့တ��နှှစီ�သက်�သလ့� မြ�စီ�သလ်�။ မော်�ှ်င်��ှ်�လ�့စီ့တ�/ 
မော်နှှ်င်�်မော်နှှ��က်န်း�် �က််လ့�စီ့တ� စီသမြ�င််� ဦး�တည်�သွ်�မော်စီသလ်�တ့��က့်� �့�့ သမော်�်နှှင်�် �့အ်�
မော်ပို့�၍ မော်မြ�ချ့�င်��ပို့ါ။

၂။ လုပို့��ှ်��ုအ်� စီ့တ�မော်ပို့� �်�ှင်��ွယ�အမြ�စီ�ရှုုမြ�င်�ပို့ါက် ယင်��သည်� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏
စီ့တ�တက်�ကြွက်မော်စီပြီးပို့ီ� ပြီးပို့ီ����ံမော်အ်င်� လ�ပို့�မော်�်င်�လ�့စီ့တ�မြ�စီ�သည်�။ ထ့��မော်�က််င််� 
သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်အ်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း� �ှထွက်��န်း�နှှင်�် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု
တည်�မော်�်က်��န်း� �့�့၏စီ့တ� တက်�ကြွက်မော်စီလ့�မော်သ်အချါ ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��၏ အက်�း့�
မော်က်��ဇူးူ���်� က့်� မော်�်�ထ�တ�မြချင်��မြ�င််� �့�့က့်�ယ�က့်� တက်�ကြွက်မော်အ်င်� မြပို့ုလ�ပို့�သင်�်သည်�။

၂.၄ ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပဒ်ေစိုးပြ�င့်�် အပး�င့်�် ၂ (၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ‘သူတ့���လ�ပို့�လ့�မော်သ်�လည်�� လ�ပို့�က့်�လ�ပို့���ည်�’ လုပို့��ှ်��ု��်�
တွင်� သူတ့��မြပို့န်း�လည်� သ��ံသပို့�ချ�် သည်�် လုပို့��ှ်��ုက့်� စီဉ်��စီ်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။ အ�့�ပို့ါလုပို့��ှ်��ု
��်�လ�ပို့�မြချင်��မြ�င််� သူတ့��အတွက်� အက်� ့ု�မော်က်��ဇူးူ���်�က့်� မော်�်�ထ�တ�ချ့�င်��ပို့ါ။ ဥပို့�်တစီ�ချ�မော်ပို့�
�မော်သ်� - �လ�ပို့�ချ�င်��� လ�ပို့�ချ��်မော်သ်အလ�ပို့�တွင်� အစီီ�င်�ချံစီ်တစီ�မော်စီ်င်�တင်�မြချင်�� သည်� သူ
တ့��၏ စီ်မော်��စီွ����ည်�က်�့ မြ�ိင််�တင်�ပြီးပို့ီ� �်ထူ�တ့���န်း� အချွင်�်အလ���တစီ�ချ�အမြ�စီ�
မြ�စီ�လ့��်�ည်�။

၂။ သူတ့��လုပို့��ှ်��ု��်�က့်� အက်� ့ု�မော်က်��ဇူးူ���်�ရှုုမော်ထ်င််��ှ မြပို့န်း�လည်�စီဉ်��စီ်��န်း�နှှင်�် ထ့�သ့��
မော်တွ��့ချ့�က်� �ည်�သ့��ချစံီ်� �သလ�က့်� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။

၃။ ဤလ�ပို့�မော်�်င်��ုက့်� ပြီးပို့ီ�သည််�အချါ ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်�မြချင်��မြ�င််� ၎င်��တ့��၏ စီ့တ�ချံစီ်��ု
တွင်� �ည်�သ့��မော်မြပို့်င်��လ��ု က့်� သတ့မြပို့ု�့သလ� မော်��ပို့ါ။

၄။ က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� ��က််ချဏာ စီ့တ�သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှ အမြပို့င်��က်�သ့��
ထွက်��န်း� �မော်က််င်��မော်သ် အမော်တွ���်�က့်� ဂျူးရှု�ထ်�မော်�က််င်��၊ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ မော်တွ�ထင်�လ�ွ�ှ်�
�ု��်�၊ �လ�ပို့�ချ�င်�မော်သ်အလ�ပို့�က်�့ လ�ပို့��သည်�် ချစံီ်��ု၊ အစီည်��အမော်ဝ�တစီ�ချ�တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့��
စီက််�မော်မြပို့်လှင်� လူ��်�က်ရှုူ�မော်န်းသည်�ဟု�ထင်��လ်� စီသည်�တ့��က်�့ ပို့�ံမြပို့င်�မော်မြပို့်မြချင်��တ့��လ�ပို့�
ချ�သ်ည်�။ ထ့�သ့��လ�ပို့�မြချင်��မော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ကြီးက့်ု�စီ်�လ့�စီ့တ�နှှင်�် သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် �ှ့
မော်သ်ဇူး�န်း��ှ ထွက်�လ့�စီ့တ�တ့��အ်� ��ံ�က်ွယ�ထ်�မော်သ်အ�်��်� မြ�င်�နှ့�င်�မော်�က််င်��တ့��က့်� �ှင်��
မြပို့ပို့ါ။ ထ့��မော်�က််င််� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ စီ့တ�က့်�မော်ပို့�်��ှင်�သ်ယ်မော်စီသည််� �ည်��ှန်း��ချ�က်�ချ��ှတ��န်း�
အတွက်� အချ�န့်း�ယူ�န်း� လ့�အပို့�သည်�။ ထ့���ှသ် မော်�ှ�တက်�မော်�်င်��ွက်��န်း� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ စီ့တ�
တက်�ကြွက်လ်�ည်�မြ�စီ�သည်�။ မော်န်း်က်�စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့��န်း� န်းည်��လ�����်�က့်� 
မော်လ်လ်�ည်�မြ�စီ�သည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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�ပ�်ှ��မိုး ၃- ပြမိုးင့်ဒ်ေယ်�င့်�်�စိုး��ပြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ပြမိုးင့်ဒ်ေယ်�င့်�်�စိုး��ပြ�င့်�်က်း� န်းည်�်�မိုး�်တွစိုး�်�အပြဖွဲ့စိုး ်ပ��စိုး�ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ်�န်း်
အပြပံသဒေဘ�ဒေ��င့်သ်ည််် ‘စိုးက်������မိုး���’ / မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ဒေဖွဲ့��င့်�်ဖွဲ့�ပြ�င့်�်က်း�ဒေ��်��န်း်

အ�� းန်း် - ၄၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး်�ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ �က်မ်ိုး အ�ှည်် ်(၁၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� �လေ�မော်က််င်����်� �ှ်မော်�ွ�်တွင်� ‘မြ�င်�မော်ယ်င်�ချံစီ်�မြချင်��’ က် 
�ည်��ှစီွ���အ်�မော်က််င်��သည်�က်�့ သရှု�ပို့�မြပို့�ည််� လုပို့��ှ်��ု ၂ �� ့ု�က်�့ ကြီးက့်ု�ပို့����က်ည််��ည်�
မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။ မြ�င်�မော်ယ်င်�ချစံီ်�မြချင်��သည်� အ်�က်စီ်�သ�်���်�၊ ထင်�မော်ပို့်
မော်က်�်��က််�သူ��်�နှှင််� စီီ�ပို့ွ်�မော်�� လ�ပို့�င်န်း���ှင်���်� အပို့ါအဝင်� �ဝမော်ထ်င်�်မော်ပို့ါင်��စီ��ံှ 
လူ�� ့ု�စီ� ံ အသ��ံမြပို့ုလ�က်��ှ့သည်�် န်းည်��စီန်းစီ�တစီ�ချ�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ဦး�မော်နှှ်က်�သည်� စီက််�လ��ံ��်�
အမြပို့င်� ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�နှှင်�်လည်�� အလ�ပို့�လ�ပို့�မော်�က််င်�� အတည်�မြပို့ုမြချင်�� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ယင်��အချ�က်�
��်�အမော်�က််င်�� ဤလုပို့��ှ်��ု��်� အပြီးပို့ီ�တွင်� �က်�လက်�ပြီးပို့ီ� အမော်သ�စီ့တ� မော်�ွ�မော်နှွ�သွ်�
�ည်�မြ�စီ�သည်�က့်� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။

၂။ စီ်သင်�ချန်း��ထ�တွင်� မော်မြချနှှစီ�မော်ချ�်င်��က့်� တင်�ပို့ါ�အက်ွ်အမော်ဝ�ချန်း�်  ချွ်�ပို့�နှ့�င်�မော်သ် မော်န်း�်
တစီ�ချ�စီီ သင်�တန်း��သ်� တ့�င်��အ်� �ှ်ချ့�င်��ပို့ါ။ လက်���်�က့်��န်း�်တန်း��၍ မော်န်း်က်�တစီ�ဦး�အ်�
�ထ့မော်စီ�� သူတ့��၏လက်���်�က့်� စီက်�ဝ့�င်��ပို့� ံသဏာာ် န်း�လှ�ပို့ါ။

၃။ အမော်�ှ�သ့����က်�နှှ်�ူ�န်း�နှှင်�် သူတ့��၏ည််�က်�လက်�မော်�်င်��က့်� အမော်�ှ��က်�သ့�� 
မော်မြ�်င််�တန်း��စီွ် �န်း�်ထ�တ��န်း� သင်�တန်း��သ်�တ့�င်��အ်� မော်မြပို့်ပို့ါ။

၄။ သူတ့��၏လက်����်�က့်� အမြပို့င်�သ့��ထ�တ��န်း�နှှင်�် မော်အ်က်�ပို့ါလ�ပို့�မော်�်င်��ုက့်� ထပို့�လ�ပို့�ပို့ါ။
• သင်�၏လက်��က်�့အ်ရှု�စံီ့�က်�၍ လက်��၏အမော်�်င်�၊ အ�ွယ�အစီ်�နှှင်�် လက်��မော်ပို့်�ှ့ 

�တူည်ီမော်သ်အမော်�� အမော်�က််င်����်�က့်� တတ�နှ့�င်�သ�ှ အမော်သ�စီ့တ��က်ည််�ပို့ါ။
• လက်��တစီ�ချ�ထ��ဟု�တ��� လက်��၏မော်န်း်က်�က်ွယ��ှ လူ��်�၏အမော်�်င်�နှှင်�် 

အ�ွယ�အစီ်���်�က့်� သတ့ ထ်�ပို့ါ။
• ယချ�အချ�န့်း�တွင်� သင်�၏လက်�မော်�်င်��က့်��န်း�်တန်း��ပြီးပို့ီ� လက်��က်�့အ်ရှု�ထံ်�၍ 

သင်�၏ ည််�က်�သ့��လှည်�်ပို့ါ။
• မော်မြချမော်ထ်က်���်�က့်�မော်န်း�်�မော်�ွ��� �က်���မြပို့င်�မော်ပို့်�ပို့�ထ်�ပြီးပို့ီ� လက်��က်�့

အ်ရှု�ံစီ့�က်�၍ လှည်�်သည်�်အချါ တင်�ပို့ါ��ှစီတင်�က်် လှည််�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။
• လှည်�်နှ့�င်�သ�ှ အ���ံထ့လှည််�ပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်����ံအမော်န်းအထ်�မြ�င််� �ပို့�မော်န်းပို့ါ။
• သင်�်လက်��၏မော်န်း်က်�ပို့့�င်��က့်� မြ�င်�နှ�့င်�မော်သ်အမော်န်းအထ်�မြ�စီ�၍ သင်��ည်��ှလှည်�်

ပြီးပို့ီ�ပြီးပို့ီလ�က့်� သတ့မြပို့ု�့�ည်� မြ�စီ�သည်�။
• ယချ�တစီ�ကြီးက့်��တွင်� အမော်�ှ��က်���က်�နှှ်�ူ၍ လက်�မော်�်င်����်�က့်� မော်��တွင်�ချ�သည်�် 
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အမော်န်းအထ်�သ့�� မော်�်က်�မော်အ်င်� မြပို့န်း�လှည်�်ပို့ါ။
• ��က်�လ��ံ��်�က့်��ှ့တ�ပို့ါ။ မော်စီ်မော်စီ်က်မော်လက််�င်�်ချန်း��က့်� ထပို့�လ�ပို့�ပို့ါ။ သ့��မော်သ်�ယချ�

အကြီးက့်��တွင်� လူက့်�ယ�တ�့င်� �မော်�ွ��� စီ့တ�က်ူ�ထ�တွင်�လ�ပို့��ည်�မြ�စီ�သည်�။
• သ့��မြ�စီ�၍ သင်�၏စီ့တ�က်ူ�ထ�တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်�လ�ပို့�ပို့ါ။

• သင်�၏လက်��က်�့အ်ရှု�စံီ့�က်�၍ လက်��၏အမော်�်င်�၊ အ�ွယ�အစီ်�နှှင်�် လက်��
မော်ပို့်�ှ့ �တူည်ီမော်သ် အမော်�� အမော်�က််င်����်�က့်� တတ�နှ့�င်�သ�ှ အမော်သ�စီ့တ�
�က်ည််�ပို့ါ။

• လက်��တစီ�ချ�ထ��ဟု�တ��� လက်��၏မော်န်း်က်�က်ွယ��ှ လူ��်�၏အမော်�်င်�နှှင်�် 
အ�ွယ�အစီ်���်�က့်� သတ့ထ်�ပို့ါ။

• ယချ�အချ�န့်း�တွင်� သင်�၏လက်�မော်�်င်��က့်� �န်း�်တန်း��ပြီးပို့ီ� လက်��က်�့
အ်ရှု�ထံ်�၍ သင်�၏ည််�က်�သ့��လှည်�်ပို့ါ။

• မော်မြချမော်ထ်က်���်�က့်� မော်န်း�်�မော်�ွ��� �က်���မြပို့င်�မော်ပို့်�ပို့�ထ်�ပြီးပို့ီ� လက်��က့်�
အ်ရှု�ံစီ့�က်�၍ လက်�လှည်�်အချါ တင်�ပို့ါ��ှစီတင်�က်် လှည််�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။

• လှည်�်နှ့�င်�သနှ့�င်�သ�ှ အ���ံထ့လည်�်ပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်���ံ�အမော်န်းအထ်�မြ�င််� �ပို့�မော်န်း
ပို့ါ။

• သင်�်လက်��၏မော်န်း်က်�ပို့့�င်��က့်� မြ�င်�နှ့�င်�မော်သ်အမော်န်းအထ်�မြ�စီ�၍ သင်��ည်��ှ 
လှည်�်ပြီးပို့ီ�ပြီးပို့ီလ�က့်� သတ့မြပို့ု�့�ည်� မြ�စီ�သည်�။

• ယချ�တစီ�ကြီးက့်��တွင်� ယချင်�လှည်�်ချ�်သည်�ထက်� ၁၀ စီင်�တီ�ီတ်ပို့့� လှည်�်နှ့�င်�
သလ်� မော်တွ�မော်တ်မော်စီချ�င်�သည်�။ သင်�်က့်�ယ�ချနှာ်တွင်� အလွယ�တက်ူချံစီ်�
�သည်�။ ထ့�မော်န်း�်တွင်��ပို့�ထ်�ပို့ါ။ သင်��်က့်�မြ�င်�သလ� သတ့မြပို့ု�့သလ်�။

• ယချ�တစီ�ကြီးက့်��တွင်� ယချင်�လှည်�်ချ�်သည်�ထက်� ၂၀ စီင်�တီ�ီတ်ပို့့� လှည်�်နှ့�င်�
သလ်� မော်တွ�မော်တ်မော်စီချ�င်� သည်�။ သင်�်က့်�ယ�ချနှာ်တွင်� အလွယ�တက်ူချံစီ်�
�သည်�။ ထ့�မော်န်း�်တွင်��ပို့�ထ်�ပို့ါ။ သင်��်က့်�မြ�င်�သလ� သတ့မြပို့ု�့သလ်�။

• ယချ�တစီ�ကြီးက့်��တွင်� ယချင်�လှည်�်ချ�်သည်�ထက်� ၃၀ စီင်�တီ�ီတ်ပို့့�လှည််�နှ့�င်�
သလ်� မော်တွ�မော်တ်မော်စီချ�င်� သည်�။ သင်�်က့်�ယ�ချနှာ်တွင်� အလွယ�တက်ူချစံီ်�
�သည်�။ ထ့�မော်န်း�်တွင်��ပို့�ထ်�ပို့ါ။ သင်��်က့်�မြ�င်�သလ� သတ့မြပို့ု�့သလ်�။

• ယချ�တစီ�ကြီးက့်��တွင်� အမော်န်း်က်�သ့��မြပို့န်း�၍ လှည်�်သည်�ဟု�စီ့တ�က်ူ�ယဉ်�ပို့ါ။ 
သ့��မြ�စီ�၍ သင်�သည်�အမော်�ှ��က်�က့်� ��က်�နှှ်�ူမော်န်းလ့��်�ည်�။

• ယချ�အချါ မော်န်း်က်���ံ�အမော်န်းမြ�င်�် တစီ�ကြီးက့်��ထပို့�လ�ပို့��ည်�မြ�စီ�သည်�။ သ့��မော်သ်� 
ယချ�အကြီးက့်��တွင်� စီ့တ�က်ူ�ယဉ်�မြချင်�� �ဟု�တ��� ပို့ထ����ံအကြီးက့်��လ�ပို့�သက်�သ့်�� 
ချနှာ်က့်�ယ�က့်� မော်�ွ�လ�်��ည်�မြ�စီ�သည်�။

• သူတ့��၏ည််�က်�လက်��တ့��က့်� မော်�ှ�သ့���န်း�်တန်း��၍ �က်���ချင်��နှှင်�်အပြီးပို့့ုင်� �န်း�်
ထ�တ�ထ်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။

• လက်��က့်�မော်ထ်င်�ထ်�ပြီးပို့ီ� လက်��က့်�အ်ရှု�စံီ့�က်�၍ လက်��၏အမော်�်င်�၊ 
အ�ွယ�အစီ်�နှှင်�် လက်��မော်ပို့်�ှ့ �တူည်ီမော်သ် အမော်��အမော်�က််င်����်�က့်� တတ�နှ့�င်�
သ�ှ အမော်သ�စီ့တ��က်ည််�ပို့ါ။

• လက်��တစီ�ချ�ထ��ဟု�တ��� လက်��၏မော်န်း်က်�က်ွယ��ှ လူ��်�၏ အမော်�်င်�နှှင်�် 
အ�ွယ�အစီ်���်�က့်� သတ့ ထ်�ပို့ါ။

• ယချ�အချ�န့်း�တွင်� သင်�၏လက်�မော်�်င်��က့်� �န်း�်တန်း��ပြီးပို့ီ� လက်��က်�့အ်ရှု�ထံ်�၍ 



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သင်�၏ည််�က်�သ့��လှည်�်ပို့ါ။
• မော်မြချမော်ထ်က်���်�က့်�မော်န်း�်�မော်�ွ��� �က်���မြပို့င်�မော်ပို့်�ပို့�ထ်�ပြီးပို့ီ� လက်��က်�့

အ်ရှု�ံစီ့�က်�၍ လက်�လှည်�်အချါ တင်�ပို့ါ��ှစီတင်�က်် လှည််�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။
• လှည်�်နှ့�င်�သနှ့�င်�သ�ှ အ���ံထ့လည်�်ပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်���ံ�အမော်န်းအထ်�မြ�င််� �ပို့�မော်န်းပို့ါ။
• သင်�်လက်��၏မော်န်း်က်�ပို့့�င်��က့်� မြ�င်�နှ့�င်�မော်သ်အမော်န်းအထ်�မြ�စီ�၍ သင်��ည်��ှလှည်�်

ပြီးပို့ီ�ပြီးပို့ီလ�က့်� သတ့မြပို့ု�့�ည်� မြ�စီ�သည်�။

၅။ ေ�တ့ယအကြီးက့်��လှည်�်ပြီးပို့ီ�ပို့ါက် သူတ့��၏လက်���်�က့်� မော်လထ�တွင်�ထ်��န်း� သင်�တန်း��သ်�
��်�က့်�မော်မြပို့်ပို့ါ။ ဤ မော်လက််�င်�်ချန်း��အ်� ေ�တ့ယအကြီးက့်��မြပို့ုလ�ပို့��်တွင်� သင်�တန်း��သ်�အ��်�
စီ�ထ�ံှ အံ်�သ�ုက့်� အ��်�အ်�မြ�င််��မော်စီ သည်�။

၆။ �်မော်�က််င််� ထ့�သ့��မြ�စီ�သလ�က့်� ��က််�ီ�ှင်��မြပို့�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��နှှင်�် ဦး�စီွ် အမြချ်�
မော်လက််�င်�်ချန်း��က့်�လ�ပို့��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� မော်မြပို့်ပို့ါ။

*** ၁၅ �့န်းစီ� လက်��က်��ည်�မော်သ်က်�ချ�န့်း� ***
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၁.၂ စိုး��ွက်ည််ှပသ်ည််က််�စိုး ်ဒေ�က််�င့်််�န်း�် (၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

ဤမော်လက််�င်�်ချန်း��သည်� မြ�င်�မော်ယ်င်�ချစံီ်�မြချင်��၏ စီွ���အ်�က့်� ပို့�စံီံထ�တ��န်း�အတွက်� အစီွ���ထက်�
မော်သ်မော်လက််�င်�်ချန်း�� မြ�စီ�သည်�။

သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�စီီသည်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က်�့ လ့�အပို့�လ့��်�ည်� -

• အလ�်� ၁၀ စီင်�တီ�ီတ်၊ အန်းံ ၁၀ စီင်�တီ�ီတ်�ှ့မော်သ် စီ်�ွက်�မော်မြဗ်င်�
• မော်�်ပို့င်�
• က်လစီ�သည်� ချ�န့်း�သီ�က်�သ့်��လှ�သည်�် စီ်�ွက်�ည်ိပို့�သည်�်က်လစီ�မြ�င်�်ချ�တ့�ထ်�မော်သ် ၂၅ 

စီင်�တီ�ီတ် အ�ှည်� �ှ့မော်သ် ဂျူးွ���စီ

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���

၁။ အလ�်� ၁၀ စီင်�တီ�ီတ် အန်းံ ၁၀ စီင်�တီ�ီတ်�ှ့မော်သ် စီ်�ွက်�မော်မြဗ်င်� အပို့့�င်��မော်လ���်�
မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� စီ်�ွက်�၏ အလယ�တည်�်တည်�်တွင်� မော်ေါင်�လ့�က်�နှှင်�် အလ�်�လ့�က်� ��ဉ်��တစီ�မော်�က််င်��
စီီ�ွ��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်မြပို့်ပို့ါ။ သ့��မြ�စီ�၍စီ်�ွက်�သည်� ��ဉ်����်�မြ�င််� အပို့့�င်�� ၄ ချ� 
ပို့့�င်��ထ်�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�လ့��်�ည်�။

၂။ မော်ေါင်�လ့�က်���ဉ်��ထ့ပို့�တွင်� N (မော်မြ�်က်�)၊ မော်အ်က်�တွင်� S (မော်တ်င်�)၊ အလ�်�လ့�က်�
��ဉ်��၏ ည််�က်� အစီွန်း����ံတွင်� E (အမော်�ှ�)၊ အမြချ်�တစီ��က်�တွင်� W (အမော်န်း်က်�) ဟုူ၍ 
လ���မော်�က််င်��မြပို့ သလံ့�က်�အ့��မော်မြ�ိ်င်� က်�သ့်�� �ှတ�သ်�ပို့ါ။

၃။ စီ်�ွက်� သလံ့�က်�အ့��မော်မြ�ိ်င်�တ့��က့်� လူတ့�င်��စီ်�ပို့ွ�မော်ပို့်တွင်� တင်�ထ်��န်း�မော်မြပို့်ပို့ါ။

၄။ ဂျူးွ���က့်� ၎င်��တ့��၏ လက်��နှှင်�်လက်�ည်ိ့ု�မြ�င််�ည်ိပို့�က့်�င်�ပြီးပို့ီ� တမံော်တ်င်��စီ�က့်� စီ်�ပို့ွ�မော်ပို့်
တင်�ထ်�ပို့ါ။ သ့��မြ�စီ�၍ စီ်�ွက်�ည်ိပို့�က်လစီ�သည်� စီ်�ွက်�/သလံ့�က်�အ့��မော်မြ�ိ်င်�၏အလယ��ှ 
၃-၅ စီင်�တီ�ီတ် အထက်�တွင်� တွ�မော်လ်င်��က်�မော်န်း�ည်�မြ�စီ�သည်�။

၅။ မော်အ်က်�ပို့ါ ညွှှန်း��က််�ချ�က်�တ့��က့်� �တ�ပို့ါ-
• ဤလုပို့��ှ်��ုတစီ�မော်လှ်က်�တွင်� လက်�မော်�်င်��က့်�မော်�ွ�လှ်��ု��ှ့�� ဂျူးွ���က့်�က့်�င်�မော်န်း

သည်�် အမော်န်းအထ်�မြ�င််� ထ်�ပို့ါ။
• သင်�၏လက်�မော်�်င်��က့်��လုပို့��� စီ်�ွက်�ည်ိပို့�က်လစီ� မော်မြ�်က်��ှ မော်တ်င်�သ့�� လှ�

မော်န်းသည်�က့်� မြ�င်�မော်ယ်င်� �က်ည််�ပို့ါ။ တက်ယ�မြ�စီ�မော်န်းသည်�ဟု� စီ့တ�တွင်�ယ��ံက်ည်�
ပြီးပို့ီ� ထ့�ပို့�စံီကံ့်� သင်�်စီ့တ�တွင်� ပို့န်း��ချ��ီွ�ထ်�ပို့ါ။ (သင်�အချန်း��ထ�တွင်� မော်လှ်က်�သွ်�
မော်န်းစီဉ်� ဤလုပို့��ှ်��ုက့်� �က်�လ�ပို့�ချ�့င်��ထ်�ပို့ါ။ တမြ�ည်��မြ�ည်��နှှင်�် စီ်�ွက်�ည်ိပို့�
က်လစီ���်� စီတင်�လုပို့��ှ်�လ်သည်�က့်� မြ�င်��လ့��်�ည်�)



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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• ယချ�တစီ�ကြီးက့်��တွင်� လ���မော်�က််င်��မော်မြပို့်င်���န်း�ကြီးက့်ု�စီ်�ပို့ါ။ သင်�၏လက်�မော်�်င်��က့်�
�လုပို့��� စီ်�ွက်�ည်ိပို့�က်လစီ� အမော်�ှ��ှအမော်န်း်က်�သ့�� လှ�မော်န်းသည်�က့်� မြ�င်�မော်ယ်င်�
�က်ည််�ပို့ါ။ တက်ယ�မြ�စီ�မော်န်းသည်�ဟု� စီ့တ�တွင်�ယ��ံက်ည်�ပြီးပို့ီ� ထ့�ပို့�စံီကံ့်� သင်�်စီ့တ�တွင်�
ပို့န်း��ချ��ီွ�ထ်�ပို့ါ (သင်�အချန်း��ထ�တွင်� မော်လှ်က်�သွ်�မော်န်းစီဉ်� ဤလုပို့��ှ်��ုက့်� �က်�
လ�ပို့�ချ့�င်��ထ်�ပို့ါ။  တမြ�ည်��မြ�ည်��နှှင်�် စီ်�ွက်�ည်ိပို့� က်လစီ���်� စီတင်�လုပို့��ှ်�လ်
သည်�က့်� မြ�င်��လ့��်�ည်�)။

၆။ အချန်း��ထ��ှ့လူ��်�ထ�ံှ တ��ံမြပို့န်း�သ�ံ�်�က့်�စီတင်��က််��လ့�်��ည်�။ �်မော်�က််င််� ထ့�သ့��မြ�စီ�
ချ�သ်ည်�က့်� �ှင်��မြပို့လ့�်��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� မော်မြပို့်ပို့ါ။

၁.၃ ဒေ�့�ဒေနှ့���က် ်(၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ လုပို့��ှ်��ု ၂ ချ� မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��သည်� မြ�င်�မော်ယ်င်�ချစံီ်�မြချင်��သည်� �ည်��ှစီွ���အ်�ကြီးက်ီ�
မော်�က််င်�� မြပို့သ�န်း�အတွက်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ အ့�လပံို့စီ�အ်�က်စီ်�သ�်���်�နှှင််� 
စီီ�ပို့ွ်�မော်�� လ�ပို့�င်န်း���ှင်���်�သည်� ယင်��က့်� ��က််ချဏာ သ��ံ�က်သည်�။ အမော်�က််င်���ှ် မြ�င်�
မော်ယ်င်�ချံစီ်�မြချင်��၏ စီွ���အ်� (သ့��) မြ�င်�မော်ယ်င်�ချစံီ်�နှ့�င်�မော်သ် အ်�က်စီ်�၏ Search 
Engine တွင်� သင်�ဝင်��ှ်ပို့ါက် ထင်�မော်ပို့်မော်က်�်��က််�သူ��်�သည်� သူတ့��၏အ်�က်စီ်�နှှင််� 
အမြချ်� အလ�ပို့�အက့်�င်���့င်��် �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� အသ��ံမြပို့ုမော်သ်ဥပို့�်��်�
စီွ်က့်� မော်တွ���ည်�မြ�စီ�သည်�။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း���စီ�ီ လက်�မော်တွ�စီ���သပို့�
လ့�လ့��်�ည်�။ ထ့��မော်�က််င််� သင်�တန်း��သ်���်� အ�ှတ��မော်စီ�န်း� အချ� ့ု�ဥပို့�်��်�မော်ပို့�နှ့�င်��ည်�
မြ�စီ�သည်�။

၂။ သင်�တ့��၏ စီ့တ���်�တွင်� စီ့တ�က်ူ�ယဉ်�မော်သ်အမြ�စီ�အပို့�က်�တစီ�ချ�သည်� လက်�မော်တွ�ကြံက်ုံ
�သက်�သ့်�� မြ�စီ�နှ�့င်�သည်�။ အက်ယ�၍ သင်�သည်� ရှု�တ�တ�က်�တ�့က်�ချ့�က်��ုတစီ�ချ� (သ့��) သင်�်
အ်� မော်�က််က်��ွ�ံ�ုချ�န်း�ထ်�ချ�မ်ော်သ် အ့ပို့��က်� တစီ�ချ� (သ့��) ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��်လက်ခဏာ်�ပို့���်� 
စီသည်�တ့��က့်�ကြံက်ုံမော်တွ��ူ�ပို့ါက် ဤအမော်�က််င်��အ�်က့်� န်း်�လည်� လ့��်�ည်�။

၃။ အ့�လပံို့စီ�အ်�က်စီ်�သ�်���်� အမော်မြပို့�ပြီးပို့့ုင်�ပို့�ွတစီ�ချ�အတွက်� မော်လက််�င်�်မော်သ်အချါ မြ�င်�
မော်ယ်င်�ချံစီ်�မြချင်��န်းည်��က့်� အသ��ံမြပို့ုပို့ါက် သူတ့��အ်� ECG စီက်�မြ�င််�ချ�တ့�ထ်�လှင်� လှပို့�စီစီ�
နှှလ��ံချ�န်း�နှုန်း����်�သည်� တူည်ီမော်သ်ကြွက်က်�သ်� ��်�က့်� တ့�က်�ချ့�က်�မော်န်းသည်�က့်�မော်တွ��သည်�။ 
ပြီးပို့့ုင်�ပို့�ွတွင်� လူက့်�ယ�တ�့င်�မော်မြပို့��မြချင်��မြ�စီ�သမြ�င််� ၎င်��သည်� အစီွ��� ထက်�မော်ပို့သည်�။

၄။ မြ�င်�မော်ယ်င်�ချံစီ်�မြချင်��သည်� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏စီ့တ�ထ�တွင်�လ�ပို့��က်ည််��န်း� က်ူည်ီသည်�။ ထ့�သ့��
မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��မြ�င််� �့�့ လ�ပို့��ည်�်အ�်နှှင်�် �င်��နှှီ��ု�လ်ပြီးပို့ီ� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု��ှ့လ်
သည်�။ ထ့��မြပို့င်� တစီ�စီ�ံတစီ�ချ�မြပို့ု�န်း�အတွက်� �ှတ�ဉာ်ဏာ�ကြွက်က်�သ်�တ့��တက်��န်း� က်ူည်ီသည်�။

၅။ တစီ�စီ�ံတစီ�ချ�က့်� မော်က််င်��စီွ်မြပို့ုလ�ပို့�မြချင်��နှှင်�် မော်ပို့�်��ှင်�မော်က်�န်းပို့�သည်�က့်� မြ�င်�မော်ယ်င်�ချစံီ်�
မြချင်���ှတစီ��င်�် ထ့�အ�်က့်� မော်က််င်��စီွ်လ�ပို့�နှ�့င်�သည်�ဟုူမော်သ် �့�့တ့��၏စီ့တ�တွင်� က့်�ယ�ပို့�့င်�
ရှု�ပို့�ပို့�ကံ်�့ မြ�ိုပို့�နှှထံ်�သည်�/ ထ့�အလ�ပို့�အမော်ပို့် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့သည်�။ ၎င်��အ်�
က်ူည်ီပို့ံ်ပို့�့��ည််� သက်�မော်သနှှင်�် တစီ�စီ�တံစီ�ချ�မြပို့ုလ�ပို့��န်း�/ �ည်��ှန်း��ချ�က်�တစီ�ချ�မော်အ်င်�မြ�င်��န်း� 
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အချွင်�်အလ�����်��ှ်မော်တွ��န်း� RAS က် က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�က်ူည်ီမော်ပို့�သည်�။

၆။ ဤလုပို့��ှ်��ု၏ အဓိ့က် �့�လ့��င်���ှ် �့�့�ဝတွင်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ�ံ�က်ည်��ု 
တည်�မော်�်က်�လ�့သည်�် အချန်း��က်ဏ္ဍာ �ှ့ပို့ါက် ၎င်��က့်�စီ့တ�က်ူ��က်ည််��န်း�အတွက်� လ�ံမော်လ်က်�
သည်�် အချ�န့်း�နှှင်�် မော်န်း�် မော်ပို့��က်ည််�ပို့ါ။ သင်�်အ်ရှု�အံ်�လ��ံက့်� အသ��ံမြပို့ု၍ အမော်မြချအမော်န်းက့်� 
စီ့တ�ထ�တွင်� ပို့�မံော်�်��က်ည််�ပို့ါ -

• အမြ�င်�ပို့�့င်��
• အသံ
• မော်�ွ�လ�်��ု (အထ့အမော်တွ�၊ လုပို့��ှ်��ုနှှင််� စီ့တ�ချစံီ်��ု)
• ဂျူးနှာ်ရှု� ံ(သက်���့င်�သည်�် အန်းံ်��်�)
• �သ်ရှု� ံ(သက်���့င်�သည်�် အ�သ်��်�)

�ပ�်ှ��မိုး ၄ - အပြပံသဒေဘ�ဒေ��င့်သ်ည််် မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ဒေဖွဲ့��င့်�်ဖွဲ့�ပြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- အပြပံသဒေဘ�ဒေ��င့်သ်ည်် ်‘စိုးက်������မိုး���’ / မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ဒေဖွဲ့��င့်�်ဖွဲ့�ပြ�င့်�်က်း� 
ဒေ��်��န်း်

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူမိုး���အတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ တွင့်�်က်ပ်ြပသမိုး(၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

၁။  ပို့ထ�မော်န်း်တွင်�ပို့ါချ�်သည်�် ယ��ံက်ည်�ထင်��ှတ��ု��်�က့်� �့�့က့်�ယ�တ့�င်� �ည်�သ့��က်န်း�်သတ�
ချ�င်�သလ�နှှင်�် က်ွနှ��ပို့�တ့�� အမော်ပို့် အမြချ်�သူတ့��၏ ယ��ံက်ည်�ထင်��ှတ��ု��်�က့်� က်ွနှ��ပို့�တ့��
က် �ည်�သ့��ပို့့တ�ပို့င်�တ်��ီ�ပို့� ံ Pygmalion Effect အမော်�က််င်��က့်� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� 
အ�ှတ��မော်စီ�န်း� သတ့မော်ပို့�ပို့ါ။ အပို့�က်�သမော်�်မော်�်င်�သည်�် စီက််�လ��ံ��်�က့်� လူတစီ�ဦး�၏ 



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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စီ့တ�ထ�တွင်� �န်း�တလ�လ� မော်မြပို့်မော်န်းပို့ါက် ၎င်��သည်� တစီ�ဦး�စီီ၏ �့�့က့်�ယ�က့်� မော်��်င်�����ုသ့�� 
အသွင်�မော်မြပို့်င်��နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

�လ့�က်�၊ CBT ကြီးတ့ဂျူးံ

သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူ မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

စီဉ်��စီ်�မော်တွ�မော်ချ်�ု အမြပို့ုအ�ူ က်�စီ်�မြချင်��(Cognitive Behavioural Therapy) အယူအ�
အ်� �့တ��က်� �န်း� �လ့�က်�အ်� အသ��ံမြပို့ုပို့ါ (ပို့့��့��တ�ရှုုလ့�လှင်� ဤ linkအ်�နှှ့ပို့�ပို့ါ)။ 
CBT ကြီးတ့ဂျူးတံွင်� စီဉ်��စီ်�မော်တွ�မော်တ်�ု��်�၊ စီ့တ�ပို့့�င်���့�င်��်��်�နှှင််� အမော်လ်အထ��်�စီသည််� 
အစီ့တ�အပို့့�င်�� သ��ံချ� သ်ပို့ါမော်�က််င်���ှင်��မြပို့ပို့ါ။ သ့���်တွင်� �လ့�က်�တွင်�မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် ဥပို့�်
တွင်�ရှု�ပို့�ပို့�့င်���့�င်��်ထ့မော်တွ��ု��်� ပို့ါဝင်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��သည်� စီ့���့���ုအညွှှန်း��က့်န်း��နှှင်�် မော်တွ�မော်တ်�ု
အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်��ု နှှစီ�ချ�လ��ံ ��က််ချဏာ မြ�စီ�နှ�့င်�ပို့ါသမြ�င််� စီက်�ဝန်း��တစီ�ချ�လ�ံ�လည်�� မြ�စီ�နှ�့င်�
ပို့ါသည်�။ ဥပို့�် တချ� ့ု�သည်� စီ့���့��ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ဗ့�က်�တွင်� တင်��က်�ပို့�မော်န်းသည်�ဟု� ချစံီ်�မော်န်း�ပြီးပို့ီ� 
၎င်��၏အမော်တွ�တွင်� “င်ါေါက့်��လ�ပို့�နှ့�င်��ူ�” ဟု� စီဉ်��စီ်�မော်န်းနှ့�င်�သမြ�င််� အ�့�ပို့ါ တင်��က်�ပို့��ုသည်� 
မော်တွ�မော်တ်�ုလ�ပို့�င်န်း��စီဉ်�အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်�ပို့ါသည်�။ အ�့�ပို့ါအမော်တွ�သည်� စီ့���့���ုအ်� တ့��
မြ�ိင််�လ်မော်စီပြီးပို့ီ� �က်�လက်�တ�့�လ်ပို့ါသည်�။

CBT သည်� အထူ�န်းယ�ပို့ယ�တစီ�ချ�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� အမြပို့ည်�်အစီ� ံ မော်လလ််ချ��်သူ�ဟု�တ�လှင်� လူတစီ�
ဦး�သည်� အမြချ်� သူတစီ�ဦး�တွင်� မော်လ်က်�င်�်�န်း� �ကြီးက့်ု�ပို့���သင်�်ပို့ါ။ သ့���်တွင်� CBT န်းည်��လ���
�ှ တည်�မော်�်က်�နှ့�င်�သည်�်၊ �့�့က့်�ယ�က့်�မော်မြပို့်�့�မြချင်��မြ�င််� ယ��ံက်ည်��ုတည်�မော်�်က်�မြချင်��သ့�� 
က့်�ယ�တ�့င်�မော်မြပို့်င်��လ��န်း� အသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်�သည်�် သ့��မော်�ွ�မော်သ်န်းည်��လ���အချ� ့ု� �ှ့ပို့ါသည်�။

CBT Triangle 



124

Cognitive Behaviour Therapy သည်� စီ့တ�ချစံီ်��ုလှ����့���န်း� အမြပို့ုအ�ူ��်�နှှင််� စီ့တ�က်ူ�
��်�အ်� မော်မြပို့်င်��လ��န်း� စီ့န်း�မော်ချ်�ုနှှင်�် အတ��ံအလှည်�်အ်�မြ�င်�် မြ�စီ�မော်ပို့်လ်�ည််� စီ့တ�က်ူ���်�နှှင််� 
အမြပို့ုအ�ူ��်� အတွက်� အသ��ံမြပို့ုမော်သ် န်းည်��လ�����်�မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏စီ့တ�ချစံီ်��ု 
တစီ�စီ�ံတစီ��် မော်မြပို့်င်��လ��န်း� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏အမြပို့ုအ�ူ(သ့��)စီဉ်��စီ်��ုပို့�စံီတံစီ�ချ�ချ�အ်� မော်မြပို့်င်��လ�
နှ့�င်���ည်�။ န်းည်��လ���တစီ�ချ��ှ် ‘မော်�က််က်��ွ�ံ �ုက့်� ချံစီ်�ပြီးပို့ီ� တစီ�န်းည်��န်းည်��မြ�င််� လ�ပို့�မော်�်င်�
ပို့ါ’ မြ�စီ�သည်�။ ဥပို့�် - သင်�သည်� အစီည်��အမော်ဝ�တွင်� စီက််�မော်မြပို့်�န်း� မော်�က််က်��ွံ�မော်န်းနှ့�င်�
ပြီးပို့ီ� အ�့�ပို့ါမော်�က််က်��ွ�ံ�ုအ်� �မော်မြပို့်င်��လ�နှ့�င်�ပို့ါ၊ သ့���်တွင်� သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ် 
န်းယ�မော်မြ�မြပို့င်�ပို့သ့�� သင်�်က့်�ယ�သင်� တွန်း��ထ�တ�ပြီးပို့ီ�ပို့ါက် မော်�က််က်��ွံ��ုက်င်��၍ စီက််�မော်မြပို့်�့� နှ့�င်�
ပို့ါ�ည်�။ထ့��မော်န်း်က်� သင်�သည်� အစီည်��အမော်ဝ�တွင်�စီက််�မော်မြပို့်သည််�အချါ အ�့�� (သ့���ဟု�တ�) 
ကြီးက်ီ��်�မော်သ်အမြ�စီ� အပို့�က်���ှ့မော်�က််င်�� သ့လ်ပြီးပို့ီ� သင်�၏မော်တွ�မော်တ်�ုပို့�စံီနံှှင်�်စီ့တ�ချစံီ်��ု
တ��ံမြပို့န်း�ချ�က်�သည်� အမြပို့ုသမော်�်�က်� သ့�� အန်းည်��င်ယ�မော်မြပို့်င်��လ�လ်ပြီးပို့ီ� ဤန်းည်��လ���
အ်� အချ�န့်း�တ့�င်�� �က်�လက်� မော်လက််�င်�်မော်န်းပို့ါက် တစီ�ကြီးက့်�� ပြီးပို့ီ� တစီ�ကြီးက့်�� ပို့့�၍လွယ�က်ူလ်ပို့ါ
လ့��်�ည်�။ 

သ့���်တွင်� ဤမော်မြပို့်င်��လ��ု စီက်�ဝန်း��သ့�� ချ�ဉ်��က်ပို့��န်း� အလွယ�က်ူ���ံန်းည်��လ����ှ် ‘အမော်တွ�
��်�’မြ�င််�အလ�ပို့�လ�ပို့�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။ ယချင်�စီ်သင်�ချ�န့်း���်�တွင်� မော်လ်လ်ချ�မ်ော်သ် အနှုတ�သမော်�် 
မော်�်င်�မော်သ် �က်�လ့�က်��ု��်�နှှင််� စီ့တ�က်ူ���်�လွ�မော်ချ�်��ု��်�၊ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအမော်ပို့် 
ယင်��တ့��က် �ည်�သ့�� က်န်း�်သတ�ပို့�တံ့��က့်� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မြပို့န်း�လည်�သတ့မော်ပို့�ပို့ါ။ 

သင်�တန်း��သ်���်�၏ မော်လက််�င်�်ချန်း��စီ်အ�ပို့���်�အ်� က့်��က််�မော်စီပြီးပို့ီ� မော်လ်က်�င်�်ချန်း�� ၃.၁.၁ 
သ့မြ�င်��ု မြပို့န်း�လည်�ပို့� ့ု�မော်ထ်င်�မြချင်�� သ့�� သွ်�ချ့�င်��ပို့ါ၊ သင်�တန်း��န်းည်��မြပို့သည်� ဦး�စီွ်သွ်�သင််�ပြီးပို့ီ� 
မော်လ်က်�င်�်ချန်း��စီ်အ�ပို့�တွင်� လုပို့��ှ်��ုပြီးပို့ီ����ံ�န်း� သင်�တန်း��သ်�ချ�န့်း��မော်ပို့��ီ အမော်�က််င်��အ�် 
မော်ပို့ါင်��ထည်�်�န်း� ဥပို့�်��်� မော်ပို့�ပို့ါ၊ 

၁.၂ �မိုး�်ဒေ�ာ�က်ပ်ြ�င့်�်မိုးှတွ�င့်် ်ဒေ�က််�င့်််�န်း�်�ပ�်ှ��မိုး (၃.၁.၁ သးပြမိုးင့်မ်ိုး ပြပန်း�်ည််
ဖွဲ့့��စိုးည်�်ပြ�င့်�်) (၁၅မိုးးန်းစိုး)်

သင်�၏ယ��ံက်ည်��ုအ်� က်န်း�်သတ�မော်သ်အမော်တွ�နှှင်�် အမြပို့ုအ�ူအ်� မြပို့န်း�လည်��ွ��စီည်���န်း� 
မော်အ်က်�ပို့ါအ�င်�်��်�အတ့�င်��လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ -

(၁) �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုပို့့��့��ှ့နှ့�င်��ည်�် အမော်မြချအမော်န်းတစီ�ချ�အ်� စီဉ်��စီ်ပို့ါ။ ထ့�အမော်မြချအမော်န်း
အ်� စီဉ်��စီ်�မော်န်းစီဉ်� သင်�်အမော်တွ���်�က်�့ မော်�်�ထ�တ�၍ ချ�မော်��ပို့ါ။
(၂) အ�့�ပို့ါအမော်တွ�သည်� သင်�်အ်� �ည်�သ့��ချစံီ်�မော်စီသလ� စီဉ်��စီ်�ပြီးပို့ီ� စီ့တ�ချစံီ်��ုအ်� ချ�
မော်��ပို့ါ။ ဤန်းည်��လ���မြ�င််� သင်�က့်�ယ�သင်� �က်င်�န်း်ပို့ါ၊ ဤသ့��ချံစီ်��ုအတွက်� အ�ှန်း�/အ�ှ်� 
����ံမြ�တ�ပို့ါနှှင်�် က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�လ��ံ လူသ်���်�မြ�စီ�ပြီးပို့့� မော်�က််က်��ွံ��ု��်�နှှင််� သသံယ�ှ့
မော်�က််င်�� သတ့�ပို့ါ။ 
(၃) စီ့တ�ချစံီ်��ုက် သင််� မြပို့ု�ူပို့�ကံ့်� �ည်�သ့��မြပို့ုလ�ပို့�သလ� စီဉ်��စီ်�ပြီးပို့ီ� ချ�မော်��ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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(၄) �ူလအမော်တွ�အ်� မြပို့န်း�လည်��ွ��စီည်��မြချင်��အ်� စီဉ်��စီ်�ပို့ါ။ သင်�မြပို့န်း�လည်�မော်မြပို့်�့�နှ့�င်�
�ည်�် ပို့့�၍အမြပို့ု သမော်�်�န်း�မော်သ် န်းည်��လ����ှ့သလ်�။ ချ�မော်��ပို့ါ။
(၅) မြပို့န်း�လည်��ွ��စီည်��ထ်�မော်သ် မော်�်�မြပို့ချ�က်�အမော်ပို့် စီဉ်��စီ်�မော်တွ�မော်တ်ပို့ါ၊ ��က်�စီ့��်�
�ှ့တ�၍ သင်�် က့်�ယ�သင်� ကြီးက့်���န်း���်�စီွ် မော်မြပို့်�့�ပို့ါ၊ အ�့�ပို့ါမော်�်�မြပို့ချ�က်�က် လက်�မော်တွ�
တွင်� သင်�်အ်� �ယ�လ�့ ချစံီ်��မော်စီ�လ� မြ�င်�သ်မော်အ်င်��က်ည််�ပို့ါ
(၆) သင်�၏စီ့တ�ချစံီ်��ုမော်မြပို့်င်��လ�သည်�က်�့ သတ့မြပို့ု�့သည်�အထ့ မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ၊ စီ့တ�ချစံီ်��ု 
မော်မြပို့်င်��လ�လ် သည်�က့်� စီူ�စီ���မော်လလ််ပို့ါ၊ ပို့့��့�၍ မော်ပို့ါပ်ို့ါ�လ်သည်�၊ လွယ�က်ူသည်�ဟု� 
ချစံီ်��သလ်�။
(၇) စီ့တ�ချစံီ်��ုအသစီ�က် သင်�်အမြပို့ုအ�ူက့်� �ည်�သ့��ချစံီ်�မော်စီသလ� စီဉ်��စီ်�ပို့ါ။ 
ပို့့�၍အမြပို့ုသမော်�် မြပို့ု�ူ (သ့��) လ�ပို့�မော်�်င်�နှ့�င်�သည်�ဟု� ချစံီ်��သလ်�။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူ မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��အ်�အသ��ံမြပို့ုသည််�အချါ ၎င်��အ်� မြင်င်�သ်စီွ်နှှင်�် ယ�တူ့�ှ့�ှ့ အသ��ံမြပို့ု
�န်း� လ့�အပို့�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ဥပို့�် သင်�မြပို့ုလ�ပို့�လ့�သည်�် အမော်မြပို့်င်��အလ�သည်� ပို့ထ����ံ
အမော်မြချအမော်န်းတွင်� လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� ကြီးက်ီ��်�သည်�၊ ပို့�ံစီမံြပို့န်း�ချ�ထ်�မော်သ်မော်�်�မြပို့ချ�က်�အသစီ�
အ်� တစီ�စီ�တံစီ�ဦး�က် �ယ��ံက်ည်� နှ့�င်�ပို့ါက်၊ မော်သ�င်ယ�မော်သ်မော်မြပို့်င်��လ�မြချင်��မြ�င််�စီတင်�၍ 
တမြ�ည်��မြ�ည်�� တ့��၍လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့ါ။ 

၁.၃ ဒေ�က််�င့်််�န်း�်စိုး�အ�ပ ်�ပ�်ှ��မိုး (၃.၁.၁ သးပြမိုးင့်မ်ိုး ပြပန်း�်ည်ပ်� းံ�ဒေထိ�င့်ပ်ြ�င့်�်) (၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

မော်လက််�င်�်ချန်း��စီ်အ�ပို့� လုပို့��ှ်��ု မော်�်င်��ွက်��န်း� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အချ�န့်း� ၁၅ �့န်းစီ�
မော်ပို့�ပို့ါ။

၁.၄ မိုး�က်န်ှှ�စိုး��ည်း (၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

အ�ွ��၏ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု�ယူ၍ မော်��ချွန်း����်�က့်� မော်မြ��က််�မော်ပို့�ပို့ါ။

ထပို့�တလ�လ� မော်လက််�င်�်မြချင်��သည်� မော်တွ�မော်တ်ပို့� ံ အသစီ���်�က့်� စီ့တ�တွင်�စီွ�မော်စီပြီးပို့ီ� 
အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် အ်ရှု�ံမော်�က််လ���မော်�က််င်����်� �န်း�တီ�မော်ပို့�နှ့�င်�သည်�်အတွက်� 
အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် မော်တွ�မော်တ်ပို့��ံ�်� စီ့တ�တွင်�ပြီး��ခြုံ�မံော်စီ�န်း� အဓိ့က်က်�မော်�က််င်��က့်� 
အ်ရှု�ံမော်�က််သ့ပို့ာပံို့ည််အ� သ့ထ်�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပြီးပို့ီ� စီ်သင်�ချ�န့်း�က့်� အ���ံသတ�ပို့ါ။
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အ�ွ��လ�ပို့�င်န်း��တွင်�ထ့မော်�်က်�မော်သ်�က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ု
အတွက်�လ့�အပို့�မော်သ်အစီ့တ�အပို့့�င်����်�က့်�မော်�်�ထ�တ��န်း�

အ�ွ��လ့�က်� ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်��်တွင်� ထ့မော်�်က်�စီွ် 
�က်�သွယ��န်း�အတွက်� လ့�အပို့�သည်�် အစီ့တ�အပို့့�င်����်�
နှှင်�် ၎င်��တ့��နှှင်�် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ�
မော်�်င်��ွက်��ုတ့��အ�က််� �က်�နှွယ��ုတ့��က့်� မော်လလ််�န်း�။

ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်���့�င်��်အ�ွ��လ့�က်�လုပို့��ှ်��ုအတွင်��
ထ့မော်�်က်�မော်သ်�က်�သွယ�မော်��အတွက်�လ့�အပို့�မော်သ်
အစီ့တ�အပို့့�င်����်�မော်�်�ထ�တ��န်း�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ယ��ံက်ည်��ု လ���မော်�က််င်��

၂။ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်��

၃။ ‘�က်�သွယ� မော်မြပို့်�့�န်းည်��
��်�’

၉၀

၄၅

၄၅

�ည်��ွယ�ချ�က်�

စိုး�သင့်�်� းန်း် ၂ 
�က််သ့ယ်ဒ်ေပြပ��း�ပြ�င့်�်

�ည်မ်ိုးှန်း�်��က် ်- အဖွဲ့့��တွစိုး�်�၏��ပဒ်ေ��င့်မ်ိုးအတွ့င့်�် အနှတွသ်ဒေဘ�နှှင့််် အပြပံသဒေဘ�ဒေ��င့််
ဒေသ� �က်သ့်ယ် ်ဒေပြပ��း�ပြ�င့်�်က်း� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း ် 

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်မ်ိုးှန်း�်��က်မ်ိုး���
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�၌ သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််�

• အ�ွ��တစီ�ချ�၏လ�ပို့�မော်�်င်��ုအတွင်�� အနုှတ�သမော်�်နှှင်�် အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�မော်သ် 
�က်�သွယ�မော်မြပို့်��့မြချင်�� က့်� မော်�်�ထ�တ�နှ့�င်�လ့��်�ည်�

• အ�ွ��တွင်�� �က်�သွယ�မော်��နှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ဩဇူး်အ်ဏာ် မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�က့်� 
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�နှ့�င်��ည်�

 
အ�� းန်း် - ၁၉၅ မိုးးန်းစိုး ်(၁၅ မိုးးန်းစိုး ်�က်ဖ်ွဲ့က်�်ည်ဒ်ေသ�က်န််း���� းန်း် အပါအဝင့်)်

က်း�းယ်�မိုး���

က့်�့ယ်��်�

ယ��ံက်ည်��ုလ���မော်�က််င်��အတွက်� 
��က်�လ��ံစီည်��သည်�် အဝတ���်�၊ 
အတ်�အ�ီ���်�နှှင််� လ�ပို့�င်န်း����်�

အမော်သ�စီ့တ��တှ�စီ���်�က့်� သင်�ချန်း��စီ် အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�တွင်� ရှုုပို့ါ

မြပို့င်��င်�မော်�� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး �မိုး�်ဒေကြက်�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- အဖွဲ့့����ပင့််န်း�်တွ့င့် ်ထိးဒေ��က်ဒ်ေသ� �က်သ့်ယ်ဒ်ေပြပ��း�မိုးအတွ့က် ်�း�အပ်
ဒေသ�အစိုးးတွအ်ပး�င့်�်မိုး���က်း� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း်

အ�� းန်း် - ၉၀ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ ယ်��ကြက်ည်မ်ိုး �မိုး�်ဒေကြက်�င့်�်

�ပ်�ှ��မိုးအတွ့က် ်ပြပင့်�်င့်ပ်ြ�င့်�်

ဤလုပို့��ှ်��ု�လ�ပို့�မော်�်င်��ီ ကြီးက့်ုတင်�မြပို့င်��င်��ုနှှင်�် အ�င်��အမြ�စီ���်���်�စီွ်လ့�အပို့�သည်�။ 
သ့��မော်သ်�အ�ွ��လ့�က်��က်�သွယ� မော်မြပို့်�့��ုနှှင််� စီ်န်း်န်း်�လည်�မြချင်��တ့��က့်� သင်�တန်း��သ်���်�
စီဉ်��စီ်��်တွင်� ပို့့��့�ထ့မော်�်က်�ပြီးပို့ီ� မော်က််င်���ွန်း�သည်�်အ�ွ�� တည်�မော်�်က်�မြချင်�� သင်�ချန်း��စီ်လည်��
မြ�စီ�သည်�။

လုပို့��ှ်��ုက့်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက်မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်�သည်�် န်းည်��လ�����်�စီွ်�ှ့သည်�။ အဓိ့က်
�ည်��ှန်း��ချ�က်��ှ် အ��ွ�သ��ံချ� လ��ံတွင်�  လ�မံော်လ်က်�မော်သ်လ���မော်�က််င်����်� �ှ့မော်န်း�န်း�မြ�စီ�သည်�။

‘လ���မော်�က််င်��’ တစီ�ချ�တွင်� မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�သည်� -

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်� လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းစီဉ်�တစီ�မော်လှ်က်� ဥပို့�်- ချင်��က်�င်��သ့����ည်��
�န်း� က်မော်တ်ခ်ျွက်���်�၊ လ���မော်လှ်က်��န်း�လ့�အပို့�မော်သ်စီည်�ပို့�့င်��တစီ�ချ�၊ မော်�်လ��ံ
တစီ�လ�ံ�တ့�� က်�သ့်��မော်သ် လ���ညွှှန်း��န်း� လ့�အပို့�သည်�် အတ်�အ�ီ���်�က့်�အမော်မြချမြပို့ု
သည်�် လ���မော်�က််င်��။

• သူတ့�� ပြီးပို့ီ�စီီ��န်း�လ့�သည်�်လ�ပို့�င်န်း����်� ဥပို့�် - စီက်းူမော်လယ်ဉ်� မော်ချါက်�မြချင်��၊ ပို့စီစည်����်�
က့်� အ�ွယ�အစီ်� အလ့�က်� စီီစီဉ်�မြချင်��။

• အချက်�အချ���်�နှှင်�် လ�ပို့�င်န်း����်� မော်�်စီပို့��ု။

အ�ွ��တ့�င်�� အတူတူပြီးပို့ီ�စီီ��န်း�အတွက်� လ���မော်�က််င်��တစီ�ချ�စီီတ့�င်�� တစီ�ထပို့�တည်��မြ�စီ��န်း� 
လ့�အပို့�သည်�။သင်�တန်း��သ်� အ�ွ����်�သည်� �ည်�သူက် အမြ�န်း���ံ� ပြီးပို့ီ�နှ့�င်�သလ� ယှဉ်�ပြီးပို့့ုင်��က်
�ည်� မြ�စီ�သည်�်အတွက်� လ���မော်�က််င်����်�က့်� တစီ�ချ�နှှင်�်တစီ�ချ� အပြီးပို့့ုင်�ထ်��ှ့သင််�သည်�။

အ�ွ����်�တွင်� သင်�တန်း��သ်� ၃ ဦး�စီီ ပို့ါဝင်�ပြီးပို့ီ� အမြချ်�အ�ွ��ဝင်� ၂ ဦး� သတ��ှတ�ထ်�သည်�် အချန်း��
က်ဏ္ဍာ��်�က့်� တ်ဝန်း�ယူမော်န်းချ�န့်း�တွင်� က်�န်း� ၁ ဦး�က် လ���မော်�က််င်��အတ့�င်�� သွ်���ည်�မြ�စီ�
ပို့ါသည်�။။ ၁ ဦး�လှင်� အချန်း��က်ဏ္ဍာတစီ�ချ�က်�့ တစီ�ကြီးက့်��စီီ လ�ပို့�မော်�်င်���ည်� မြ�စီ�သည်�်အတွက်� 
စီ�စီ�မော်ပို့ါင်�� သ�ံ�ကြီးက့်��ယှဉ်�ပြီးပို့့ုင်��ပို့ါ�ည်�။ ပို့ထ�အကြီးက့်��နှှင်�် ေ�တ့ယအကြီးက့်�� ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်�တွင်� 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��သ်�အ်�လ��ံက့်� အချန်း��တွင်���ှ ထွက်�ချ့�င်��ပြီးပို့ီ� လ���မော်�က််င်��
တစီ�ချ�စီီတွင်� အတ်�အ�ီ���်� သ့���ဟု�တ� တ်ဝန်း���်�၏ မော်�ှ�မော်န်း်က်� အစီီအစီဉ်�က်�့ အန်းည်��င်ယ� 
မြပို့င်��င်�ချ�န့်း�ည်ိ့သင်�်ပို့ါသည်�။



128

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ၃ ဦး�တစီ��ွ��စီီ�ွ��ပို့ါ၊ ‘ယ��ံက်ည်��ုလ���မော်�က််င်��’ ဟု�မော်ချ်မော်သ် 
လ�ပို့�မော်�်င်��ုက့်�မော်�်င်��ွက်��ည်� မြ�စီ�မော်�က််င်��၊ သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး�စီီသည်� ဇူး်တ�မော်က််င်� 
၃ ချ�လ��ံတွင်� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��န်း� လုပို့��ှ်��ုက့်� ၃ ကြီးက့်��မြပို့ုလ�ပို့��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ 
ဇူး်တ�မော်က််င်���်��ှ် မော်အ်က်�ပို့ါအတ့�င်��မြ�စီ�သည်� -

• အလ�ပို့�သ�်� - ��က်�လ��ံက့်� အဝတ�မြ�င််�စီည်��ထ်�လ့�်��ည်�။ ယ��ံက်ည်��ု
လ���မော်�က််င်�� တစီ�မော်လှ်က်�လ�ံ�တွင်� အ�ွ��မော်ချါင်��မော်�်င်��ှ ဦး�မော်�်င်��ည်�
မြ�စီ�သည်�။

• မော်ချါင်��မော်�်င်� - လ���မော်�က််င်��တစီ�မော်လှ်က်�တွင်� အလ�ပို့�သ�်�က့်�လ���ညွှှန်း�သွ်�
လ့��်�ည်�။ အလ�ပို့�သ�်�နှှင်�် �ည်�သည်�် ရှု�ပို့�ပို့့�င်���့�င်��်�က်�သွယ��ု�ှ့�ည်��ဟု�တ�
�� သူတ့��၏အသမံြ�င််�ညွှှန်း��က််��န်း�သ် ချွင်�်မြပို့ု�ည်�မြ�စီ�သည်�။

• မော်လလ််သူ - အမြပို့န်း�အလှန်း��က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ုက့်� မော်စီ်င်�်�က်ည််�သင်�်သည်�။ သူ
တ့���်မော်တွ မော်က််င်��စီွ်လ�ပို့�သလ�နှှင်�် �ယ�လ့�တ့��တက်�နှ�့င်�သလ�တ့��က့်� �ှတ�စီ���်�
မော်��သင််�သည်�။

၂။ ဤသည်��ှ် အ�ွ��လ့�က်�ယှဉ်�ပြီးပို့့ုင်��ုမြ�စီ�မော်�က််င်��၊ အ�ွ��ဝင်� ၃ ဦး�ပို့ါသည်�်အတွက်� ပြီးပို့့ုင်�ပို့�ွ 
၃ ချ� ပို့ါလ့��်�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��၊ ပြီးပို့့ုင်�ပို့�ွတစီ�ချ�နှှင်�်တစီ�ချ�အ�က််�တွင်� ချဏာန်း်�လ့��်�ည်�
မြ�စီ�မော်�က််င်��၊ ထ့�အချ�န့်း�တွင်� သင်�တန်း��သ်���်� အချန်း���ှ ထွက်�ချွ်ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် 
လ���မော်�က််င်����်�က့်�မော်မြပို့်င်��လ��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��တ့��က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

၃။  အလ�ပို့�သ�်�အ်� မော်ချါင်��မော်�်င်��ှ ညွှှန်း��က််�ချ�က်���်�မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ�
လ���ညွှွန်း�ချ�က်���်�က့်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ� သူ�ှ န်းည်��လ���တစီ�ချ�ချ� ဥပို့�် - မော်လသတံ့�တ့��မြ�င််� 
မြပို့တ�မော်တ်င်��မြပို့တ�မော်တ်င်�� မော်ပို့�မော်န်းလ့�်��ည်�။

• အလ�ပို့�သ�်� ��က််�နှ့�င်�မော်သ်န်းည်��လ���မြ�င််� (ယင်���ှ် အမော်မြပို့်င်��အလ�မြ�စီ�မော်စီနှ့�င်�
သမြ�င််�) သင်�တန်း�� ပို့့��ချ�သူ�ှ မော်ချါင်��မော်�်င်���်�သ့�� လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�မော်ပို့��န်း�တ့�က်�
တွန်း��ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့��န်း� န်းည်��လ��� ၂ ချ��ှ့သည်�။

• န်းံပို့ါတ���်�ပို့ါမော်သ် လ���ညွှှန်း�ချ�က်� ၃ �� ့ု�က့်� ပို့�င်�်ထ�တ�ပို့ါ (၎င်��တ့��သည်� 
တူည်ီမော်သ် လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်� သ့��မော်သ်� �တူည်ီမော်သ် အစီဉ်�လ�့က်�ထ်�ပို့�ံ
မြ�စီ�နှ�့င်�သည်�။ သ့��မြ�စီ�၍ တစီ�ကြီးက့်��စီီတွင်� လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်� က်ွ�မြပို့်�
စီွ်မော်ပို့��ည်�မြ�စီ�သည်�)။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မော်ချါင်��မော်�်င်�အ်� �တူည်ီမော်သ်
ပို့�စံီမံြ�င််� လ���ညွှှန်း��ုမော်ပို့�မော်စီလ့�ပို့ါက် ‘မော်ချါင်��မော်�်င်� န်းည်��လ��� န်းပံို့ါတ� ( ) က့်� 
သ��ံ၍ ညွှှန်း��က််�ချ�က်�မော်ပို့�ပို့ါ’ ဟု� မော်မြပို့်လ့�က်�ရှု�သံ်မြ�စီ�သည်�။

• သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မော်ချါင်��မော်�်င်���်�၏ စီ့တ�ဝင်�စီ်��ုက့်��ယူ�န်း� လ���ညွှှန်း�
ချ�က်���်� ပို့ါမော်သ် �လ့�က်���်�က့်�သ��ံပို့ါ။

• မော်အ်က်�ပို့ါ�တူည်ီမော်သ်လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်� မော်ထ်က်�ချံအပို့�ပို့ါသည်� (သင်�တန်း��
ပို့့��ချ�သူအ်� ထပို့�ထည်�်�န်း� တ့�က်�တွန်း��ပို့ါသည်�)-

• စီက််�က့်� လ�င်�မြ�န်း�စီွ် မော်မြပို့်ပို့ါ
• သင်�၏ လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်� မော်အ်�မော်မြပို့်ပို့ါ
• သင်�၏ လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်� တ့��တ့��မော်လ�မော်မြပို့်ပို့ါ



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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• အလ�ပို့�သ�်���်�အ်� မော်��ချွန်း��မော်��ချွင််��မြပို့ုမော်�က််င်��နှှင်�် လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�
က့်� တစီ�ကြီးက့်�� သ် �က််���ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်��မော်မြပို့်ပို့ါ။

• အထက်�ပို့ါလ���ညွှှန်း�ချ�က်�က်�သ့်��ပို့င်� ဤလ���မော်�က််င်��လ�ပို့�မော်န်းစီဥ် အချ� ့ု�အချ�န့်း���်�
တွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် လုပို့��ှ်��ုက့်��ပို့�တန်း�် ပြီးပို့ီ� အ�ွ����်��ှမော်ချါင်��မော်�်င်���်�က့်� 
မော်န်း�်ချ�င်���လှယ�သင်�်သည်�။ ထ့�သ့��လ�ပို့�မြချင်�� �ှ် အလ�ပို့�သ�်�က့်� ��က်�လ��ံစီည်��
လ�က်� တစီ�ဦး�ထ�က်�န်း��စီ�မော်စီ�န်း�နှှင်�် မော်ချါင်��မော်�်င်�အသစီ� �ည်�သူမြ�စီ�မော်�က််င်�� �
မော်သချ�်မော်စီ  �န်း�မြ�စီ�သည်�။

၄။ ဤလုပို့��ှ်��ု�ှ် မော်ပို့�်��ှင်�မော်စီ�န်း�မြ�စီ�မော်�က််င်��၊ သ့��မော်သ်� မော်လက််�င်�်ချန်း��မြပို့ုလ�ပို့�မော်န်းစီဉ်� 
စီ့တ��သက်�သ်ချံစီ်� �သည်�်�ည်�သူ��့� �ပို့�တန်း�်�န်း�အချ�က်�မြပို့နှ့�င်�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ 
(သင်�်မော်တ်�မော်သ်အချ�က်�မြပို့�ုပို့�စံီကံ့်� သင်�တန်း��သ်���်�အသ��ံမြပို့ု�န်း� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် 
သတ��ှတ�သင်�်သည်�)။

၅။  လုပို့��ှ်��ုတစီ�ကြီးက့်��လှင်� ၂၀ �့န်းစီ� �က််ပြီးပို့ီ� တစီ�ချ�နှှင်�်တစီ�ချ�အ�က််�တွင်� မော်မြပို့်င်��လ��ု
လ�ပို့��န်း� ၅ �့န်းစီ��က်် သည််� လ�ပို့��ှ်��ုက့်� ၃ ကြီးက့်��မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ။

*** လက်��က်��ည်�မော်သ်က်� ၁၅ �့န်းစီ�န်း်��န်း� အကြံက်မံြပို့ုလ့�သည်�***
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�ပ�်ှ��မိုး ၂ - ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- အဖွဲ့့���း�က်ပ်ူ�ဒေပါင့်�်ဒေ��င့်�်ွက်�်�တွ့င့်ထ်ိးဒေ��က်စ်ိုး့��က််သ့ယ်�်န်းအ်တွ့က််
�း�အပသ်ည််အ်စိုးးတွအ်ပး�င့်�်မိုး���နှှင့်် ်၎င့်�်တွး��နှှင့်််မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း�ယ်��ကြက်ည်မ်ိုးနှှင့်််ယ်တွးပြပတွဒ်ေ��င့််�ွက််
မိုးတွး��အကြက်���က်န်ှ့ယ်မ်ိုးတွး��က်း�ဒေ��်��န်း။်

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၂.၁ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပမ်ိုး(၅ မိုးးန်းစိုး)်

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �လ့�က်�မြပို့သ၍ မော်��ချွန်း����်�အ်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း�နှှင်�် ၎င်��
တ့��၏�ှတ�စီ�စီ်အ�ပို့� ��်�တွင်� ချ�မော်��ထ်��န်း� မော်မြပို့်ပို့ါ။

�လ့�က်� -ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ု

• ဤလ�ပို့�မော်�်င်��ုအတွင်�� သင်��ည်�က်�သ့်��ချစံီ်��သလ�။
• သင်�်အ်��က်�သွယ�မော်မြပို့်��့သည််� ပို့�ံစီ�ံှ အချ� ့ု�အစီ့တ�အပို့့�င်����်�မော်�က််င််� ထ့�တ်ဝန်း�

အ်� ပြီးပို့ီ�စီီ�နှ့�င်��ည်�ဟု� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု ပို့့�တ့��လ်သလ်�၊ မော်လ�်သ်ွ်�သလ်�။
• သင်�်အ်� �ယ�လ�့ မော်မြပို့်�့�၊ ညွှွန်း��က််� မော်စီလ့�သလ�။

●	 How	did	you	feel	during	that	task?	
●	 Did	certain	aspects	of	the	way	you	were	communicated	
with	 make	 you	 feel	 more	 or	 less	 self-confident	 in	
completing	the	task?	

●	 How	 would	 you	 have	 liked	 to	 be	 spoken	 to	 and	
instructed?

Reflection 
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၂.၂ အဖွဲ့့���း�က် ်ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပမ်ိုး(၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ယ��ံက်ည်��ုလ���မော်�က််င်�� လုပို့��ှ်��ု မြပို့ုလ�ပို့�ချ�သ်ည်�်အချ�န့်း�တွင်� သူတ့���ှ့
မော်န်းချ�သ်ည်�် အ�ပို့�စီ�တွင်�ထ်�၍ �လ့�က်�မော်ပို့်�ှ ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ုအချ�က်���်�အ်� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� 
မော်မြပို့်ပို့ါ။

�လ့�က်� -ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့��ု

မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ-
• လ�ပို့�မော်�်င်��ုအတွင်�� �က်�သွယ�မော်�်င်��ွက်��်တွင်� စီ့န်း�မော်ချ်�ုက်�်လ�။
• �ယ�ဟု်က် အ�င်�မော်မြပို့မော်မြပို့ပြီးပို့ီ�ချ�သ်လ�။
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ��တွင်� ထင်�ဟုပို့�မော်ပို့်လွင်�သည်�် �က်�သွယ�မော်�်င်��ွက်�မြချင်�� 

  န်းည်��လ��� တစီ��� ့ု��� ့ု� ဤလုပို့��ှ်��ုတွင်� မော်တွ��သလ်�။
• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�်�ှ့��်�အချ�င်��ချ�င်�� �က်�သယွ�မော်�်င်��ွက်��်တွင်� က်�်�၊�မော်���် 

က် တစီ�န်းည်��န်းည်��မြ�င််� သက်�မော်�်က်��ု �ှ့သည်�ဟု� ထင်�ပို့ါသလ်�။ အလ�ပို့�ချွင်�အတွင်�� 
�က်�သွယ�မော်မြပို့်��့�်တွင်� �ည်�သ့��အချက်�အချ���်� �ှ့သန်းည်��။

• သင်�၏ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအမော်ပို့် ��တ�ယ�တ�ထ့ချ�့က်�မော်စီသည်�် လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်�� 
�က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ုနှှင််� ကြံက်ုံ�ူ�သလ်�။

• သင်�်က့်�မြ�စီ�မော်စီ၊ သင်�်လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်� တစီ�ဦး�က့်�မြ�စီ�မော်စီ လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� 
တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�က် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�သည််� ပို့�စံီမံြ�င််� ချွန်း�အ်�မြ�စီ�မော်စီမြချင်�� သ့���ဟု�တ� �့�့
က့်�ယ�က်�့ ယ��ံက်ည်��ု တ့��မော်စီမြချင်�� �ှ့�ူ�သလ်�။

• သင်�်က့်�မြ�စီ�မော်စီ၊ သင်�်လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်� တစီ�ဦး�က့်�မြ�စီ�မော်စီ လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� 
တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�က် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�သည််� ပို့�စံီမံြ�င််� အ်�မော်လ�်မ်ော်စီမြချင်�� သ့���ဟု�တ� စီ့တ�
�သက်��သ် မြ�စီ�မော်စီမြချင်����်� �ှ့�ူ�သလ်�။

Discuss	the	following:	
●	 What	was	challenging	about	communication	during	the	

task?
●	 What	went	well?
●	 Were	 any	 ways	 in	 which	 this	 activity	 reflects	

communication	in	a	law	enforcement	team?
●	 Do	 you	 think	 that	 gender	 impacts	 on	 the	 way	 law	

enforcement	 officers	 communicate	 with	 each	 other?	
What	 are	 the	 challenges	 of	 communication	 in	 the	
workplace?

Reflection 
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၂.၂ မိုး�က်န်ှှ�စိုး��ည်းဒေ�့�ဒေနှ့�မိုး (၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

အ�ွ��၏မြပို့န်း�လည်�မော်ဝ�န်း�ချ�က်��ယူ၍ သင်�တန်း��က််လတစီ�ပို့တ�လ�ံ�တွင်� က့်��က််�နှ့�င်��ည်�် 
အဓိ့က်အချ�က်���်� မော်���ှတ�ထ်�ပို့ါ။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

အဓိ့က်အချ�က်�/မော်��ချွန်း��အချ� ့ု�

• ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�ွ����်�သည်� ��က််ချဏာ�့အ်���်�သည််� ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�မြ�စီ�
သည်�်အတွက်� ဤလုပို့��ှ်��ုတွင်� �့အ်�တ့��မြ�ိင််��န်း�ယှဉ်�ပြီးပို့့ုင်�မြချင်��က့်� ထည််�သွင်��ထ်�
ပို့ါ။ က်ွနှ��ပို့�တ့��စီ့တ��့စီီ��ုမြ�င််� မော်န်းထ့�င်��ချ�န့်း�တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ စီ့တ�က်ူ�မော်တွ�မော်တ်�ုသည်�
လည်�� �့အ်�မော်အ်က်��ှ ထွက်�မော်ပို့်လ်သည်� (ဤအမော်�က််င်��က့်� �့�့က့်�ယ�က်�့ ဂျူးရှု�စီ့�က်�
မြချင်�� စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� မော်�ွ�မော်နှွ��ည်�မြ�စီ�သည်�)။ �့အ်���်�မော်သ် ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�တွင်� 
က်ွ���က်�င်��ု�ှ့�န်း� အတွက်� အ�ွ��ဝင်���်�တစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး� �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��်တွင်� 
�င်�မြချင်�တ��ံှ့မော်သ်န်းည်��လ���မြ�စီ��န်း� အမော်��ကြီးက်ီ�သည်�။

• �ည်�သည်�်�က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�မြချင်��စီတ့�င်�သည်� လူ��်�လ့�က်�လ�ပို့��န်း� အလွယ���ံ�/
အချက်���ံ�မြ�စီ�သလ�။ �်မော်�က််င််�လ�။

• မော်ချါင်��မော်�်င်���်��လှယ�ပြီးပို့ီ� သူတ့��ချ�ည်��ချ�န်း�ထ်�ချ�ံပို့ါက် အလ�ပို့�သ�်���်� �ည်�သ့��
ချစံီ်��သလ�။ ယင်��မော်�က််င််� အ�ွ��၏လ�ပို့�မော်�်င်�ပို့�ကံ့်� �ည်�သ့��အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်��ု�ှ့
သလ�။

• က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�လ��ံတွင်� �တူည်ီမော်သ်�က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�မြချင်�� လ့�အပို့�ချ�က်���်��ှ့သည်�
က့်� သတ့မြပို့ု�န်း�လ့�အပို့�သည်�။ �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့မြချင်��မြ�င််� အ်ဏာ်ချွ�မော်ဝ�ုသည်� 

●	 Have	 you	 ever	 experienced	 communication	 in	 the	
workplace	 that	 has	 negatively	 impacted	 your	 self-
confidence?	

●	 Has	anyone	made	you	or	a	colleague	feel	empowered	
or	helped	your	self-confidence	in	the	workplace	through	
the	way	they	communicated?	

●	 Has	anyone	made	you	or	a	colleague	feel	disempowered	
or	uncomfortable	in	the	workplace	through	the	way	they	
communicated?	

Reflection 
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ပို့��ံနှှ�ံနှ့�င်�သည်� (သ့��) ပို့့��့��့���ွ်�မော်စီနှ့�င်�သည်�။ ဥပို့�် - အ်ဏာ်��သ်က်�သ့်�� ချစံီ်��သူ
တစီ�ဦး�၏ အလ�ပို့�သမော်�် �က်��ံမော်��သည်� အသကံ်�ယ�မော်လ်င်�စီွ် (သ့��) မော်ေါသကြီးက်ီ�
မော်သ်အ�ူအ�်မြ�င််� စီက််�မော်မြပို့်မော်သ် �န်း�မော်န်းဂျူး�်တစီ�ဦး�မော်�က််င််� အစီွန်း��မော်�်က်�သွ်�
လ့��်�ည်�။

• မော်လလ််သူ��်�အမော်န်းမြ�င််��က်ည််�ရှုု�န်း�/န်း်�မော်ထ်င်��န်း� စီ့တ��သက်�သ်မြ�စီ�တ်�� ့ု� 
မော်တွ�ပို့ါလ်�။ ည်ံ�်�င်��မော်သ် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�မြချင်��သည်� အ�ွ��တစီ�ချ�လ��ံက့်�ရှု့�က်�ချတ�
မော်စီပြီးပို့ီ� အ�ွ��၏ယဉ်�မော်က်���ုက့်� သက်�မော်�်က်��ု�ှ့သည်�။ ထ့��မော်�က််င််� အ�ွ��၏ အက်� ့ု�
ထ့မော်�်က်��ုနှှင်�် စီွ����ည်�မြပို့ည််�ဝ�ုက့်� ရှု့�က်�ချတ�လ့��်�ည်�။ မော်လလ််သူအမြ�င်�က်�့ 
အသ�ံ�မြပို့ုပြီးပို့ီ� လူတ့�င်��တွင်� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�အတွင်�� မော်က််င်���ွန်း�မော်သ် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�
မော်��အမော်ပို့် �့�့တ့��၏ အမြပို့ုအ�ူ��်�မြ�င််� စီနံ်း�ူန်း်မြပို့မြချင်�� သ့���ဟု�တ� �သင်�်မော်လ�်�သည်�်
န်းည်��မြ�င််� �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့သူ��်�အ်� တ်ဝန်း�ယူမော်စီမြချင်��တ့��မြ�င််� မော်ထ်က်�ပို့ံ်�န်း� 
ဝတ�ူ်��ှ့မော်�က််င်�� အမော်လ�မော်ပို့�မော်မြပို့်�့�ပို့ါ။ တ်ဝန်း�ယူမော်စီမြချင်��သည်� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� 
က်�်သ့��မော်သ် �်ထူ�အ�င််�အမော်မြချချ ံအ�ွ��အစီည်���� ့ု�အတွင်�� ချက်�ချ�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� �်ထူ�န်း့�်� 
အ�်�ှ့��်�သည်� အကြီးက်ီ�တန်း�� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�မော်�ှ�တွင်� �ဝံ်��� မြ�စီ�နှ�့င်�သည်�
က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ု�န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။ သ့��မော်သ်�လည်�� အမြချ်�သူ��်�၏ �က်�သွယ�
မော်�� ည်ံ�်�င်���ုအ်� စီ့န်း�မော်ချ်နှ့�င်�မြချင်�� ��ှ့သူ��်�ပို့င်� �့�့တ့��၏ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�က့်� 
မော်ထ်က်�ပို့ံ်နှ�့င်�ပြီးပို့ီ� အမော်က််င်�����ံ အမော်လအ်ထ��်�က့်� မြပို့သနှ့�င်��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

• �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့မြချင်��တွင်� နှှစီ��က်�လ��ံ�ှ�က််��ပြီးပို့ီ� န်း်�လည်�သည်�် အမြပို့န်း�အလှန်း� 
�က်��မံော်��မြ�စီ��န်း� လ့�အပို့�သည်�။

• ဤယဉ်�မော်က်���ုတွင်� အ�� ့ု�သ်�နှှင်�် အ�� ့ု�သ��ီသည်� က်ွ�မြပို့်�စီွ်�က်�သွယ�
မော်�်င်��ွက်�ပို့ါသလ်�။ ထ့�သ့��မြ�စီ�ပို့ါက် �ယ�လ့�က်ွ�မြပို့်�ပို့ါသလ�။ ဥပို့�်-
• အ�� ့ု�သ�ီ���်�သည်� အ�� ့ု�သ်���်�ထက်� အသမံော်န်းအသထံ်�နှူ�ည်ံ်စီွ် 
      �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့� �န်း�မော်�ှ်�လင်�်ပို့ါသလ်�။
• စီက််�သ��ံစီွ�ပို့�သံည်� က်�်�၊�မော်���် မော်�က််င််� က်ွ်မြချ်�ပို့ါသလ်�။ 
      ဥပို့�် - ���့�မြချင်��
• က်�်�၊� �တူည်ီမော်သ်သူချ�င်�� �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့�်တွင်� က်�်�၊� တူည်ီသူ

အချ�င်��ချ�င်�� �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့တ်န်း�် �ယ�လ့� က်ွ�မြပို့်�မြချ်�န်း်�ပို့ါသလ�။
• အလ�ပို့�ချွင်�တွင်� မော်တွ��သည််� ဟု်သဉာ်ဏာ� အ�� ့ု�အစီ်���်�သည်� က်�်�၊� က်ွ�မြပို့်�

သည်�်အလ့�က်� က်ွ�မြပို့်��ု�ှ့သလ်�။
• လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� က်�်�၊�မော်���်မော်�က််င််� ��မော်�်����က်�စီ့တ�အမော်ပို့် သက်�မော်�်က်�

�ု�ှ့သလ်�။
• လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� ကြီးက်ီ��က်ပို့�သူ��်� (သ့��) လက်�မော်အ်က်�င်ယ�သ်�မြ�င််� �က်�သွယ�

မော်မြပို့်�့� သည််� က်�်�၊�မော်���်မော်�က််င််� သက်�မော်�်က်��ု�ှ့သလ်�။
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In	 your	 groups	 define	 what	 the	 following	 communication	 styles	

mean	and	how	they	differ:	

1.	 Passive

2.	 Passive	aggressive	

3.	 Aggressive	

4.	 Assertive	

Discuss

�ပ�်ှ��မိုး ၃ - ‘�က်သ့်ယ်ဒ်ေပြပ��း�န်းည်�်မိုး���’

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ဒေ���း�င့်�်� အဖွဲ့့���း�က် ်�ပ�်ှ��မိုးအတွ့င့်�် ထိးဒေ��က်ဒ်ေသ� 
�က််သ့ယ်ဒ်ေ��အတွ့က် ်�း�အပဒ်ေသ�အစိုးးတွအ်ပး�င့်�်မိုး��� ဒေဖွဲ့�ထ်ိ�တွ�်န်း။်

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၃.၁ အဖွဲ့့���း�က် ်ဒေ�့�ဒေနှ့�ပြ�င့်�် အပး�င့်�် ၁ (၁၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ အ�ွ����်�က့်� မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ �လ့�က်� မြပို့သပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� မော်�ွ�မော်နှွ�တ့�င်�ပို့င်�ချ�န့်း� ၅ �့န်းစီ�
မော်ပို့�ပို့ါ။

�လ့�က်� - မော်�ွ�မော်နှွ�မြချင်��

အ�ွ��လ့�က်� မော်အ်က်�ပို့ါမော်မြပို့်��့ �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့န်းည်����်�၏ အဓိ့ပို့ာ်ယ�နှှင်�် ၎င်��တ့��၏ က်ွ�မြပို့်�
ပို့�တံ့��က့်� သတ��ှတ�ပို့ါ -

1. တ�ဏံာှ့�်မော်ဝ
2. အနှ�န်းည်��မြ�င််� �န်း�လ့�မြချင်��
3. �န်း�လ့�မြချင်��
4. ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့�မြချင်��

၂။ အချ�န့်း� ၅ �့န်းစီ� မြပို့ည််�ပြီးပို့ီ�လှင်� အ�ွ��လူမြပို့န်း�စီ�ပြီးပို့ီ� ��က်�နှှ်စီ�ံည်ီ ၎င်��တ့��၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�
က့်� �ှမော်ဝမော်စီပို့ါ။ မော်အ်က်�ပို့ါ �ှတ�စီ���်�က့်�သ��ံ၍ စီ�စီည်��လ့�က်�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

၁။ တ�ဏံာှ့�်မော်ဝ �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�န်းည်��
• တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�သည်� အမြချ်�သူ��်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� ဦး�စီ်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� �့�့ 

လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� ဂျူးရှု��စီ့�က်�မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။
• ထ့�သူ��်�အတွက်� အင်�အ်���ှ့သလ့� ချစံီ်��မော်စီပြီးပို့ီ� အ�ွ��တွင်���ှ ဩဇူး်ကြီးက်ီ�သည််� 

အမြချ်�အ�ွ��ဝင်���်�မော်�က််င််� ထ့ချ့�က်�န်းစီ�န်း်နှ�့င်�မော်မြချ ပို့့���်�မော်စီပို့ါသည်�။
• အမော်မြချအမော်န်းတစီ�ချ�တွင်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု ��ှ့သူ��်� သ့���ဟု�တ� တ�ဏံာှ့�်

မော်ဝ �က်��ံမော်မြပို့်�့�မြချင်��သည်� ‘ယဉ်�မော်က်��သည်�’ ဟု� ယ��ံက်ည်�မော်စီ�န်း� ပို့�သံွင်��ချ�ံ
သူ��်�တွင်� ��က််ချဏာ မော်တွ��သည်�။

• အမြချ်�အ�ွ��ဝင်���်�အတွက်� ��ှ�တ မြ�စီ�မော်စီသည်�။ ထ့�သ့�� မော်မြပို့်�့��က်��ံသူ
သည်� တ့�က်�ရှု့�က်�၊ ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့��က်��ပံို့ါက် သ်တူည်ီ�ှမော်သ် �က်��ံ
မော်�� မြ�စီ�နှ့�င်�သည်�် အမော်မြချအမော်န်းတွင်� တ�ဏံာှ့�်မော်ဝ �က်��မံော်မြပို့်�့�မြချင်��မော်�က််င််� 
တစီ��က်�သ်�က့်� ဩဇူး်လှ���သည်�်ပို့� ံမော်ပို့ါက်�မော်စီပြီးပို့ီ� အမြချ်�အ�ွ��ဝင်���်�က့်� ��ှ
�တ ပို့�မံော်�်�သလ့� မြ�စီ�နှ့�င်�သည်�။

၂။ အနှ�န်းည်��မြ�င််� �န်း�လ့�သည်�် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�န်းည်��
• စီစီ��ှန်း�မော်သ် စီ့တ�ချစံီ်�ချ�က်���်� သ့���ဟု�တ� လ့�အပို့�ချ�က်� အစီစီ�အ�ှန်း���်�က့်� 

ရှု့��သ်�စီွ် �မော်မြပို့်မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။ လူတစီ�ဦး�သည်� ပို့ါ�စီပို့�က် တစီ��� ့ု�ထွက်�
မော်သ်�လည်�� က့်�ယ�ဟုန်း�အ�ူအ�်နှှင်�် မော်လသတံ့��သည်� �န်း�်က်�င်��က်� အဓိ့ပို့ာ်ယ� 
မြ�စီ�မော်န်းနှ�့င်�သည်�။ န်း�ူန်း်မော်မြပို့်�လှင်� လူတစီ�ဦး�က် အ�ွ��ဝင်�တစီ�ဦး� အ�့�မြပို့ုသည််� 
အကြံက်ဉံာ်ဏာ�က့်� မော်ထ်က်�ချံသည်�ဟု� နှုတ��ှမော်မြပို့်မော်သ်�လည်�� မော်လသနံှှင်�် က့်�ယ�မော်န်း
ဟုန်း�ထ်�တ့��က် စီ့တ��င်���ှန်း� �ဟု�တ�မော်�က််င်��၊ ထ့�အကြံက်ဉံာ်ဏာ�က့်� အ�ှန်း�တက်ယ� 
မော်ထ်က်�ချံမြချင်���ဟု�တ�မော်�က််င်�� မြပို့သမော်န်းသည်�။

• လူတစီ�ဦး�သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု ��ှ့၍မြ�စီ�မော်စီ၊ ၎င်��တ့��၏ ချစံီ်�ချ�က်� 
စီ့တ��င်����်�/ အမော်တွ�အကြံက်�ံ�်�က့်� ထ�တ��မော်မြပို့်လ့�၍မြ�စီ�မော်စီ အသ�ံ�မြပို့ုမော်လ�်ှ့ပြီးပို့ီ� 
ပို့ူ�မော်ပို့ါင်��မော်�်င်��ွက်�ဟုန်း�မော်�်င်�မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။

• အနှ�န်းည်��မြ�င််� �န်း�လ့�သည်�် �က်��မံော်မြပို့်�့��ုတွင်� �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့သူသည်� 
၎င်��တ့��၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� ပို့ွင််�လင်��ရှု့��သ်�စီွ် ထ�တ��မော်မြပို့်�� အမြချ်�
အ�ွ��ဝင်���်�သည်�လည်�� အ��်�အ်�မြ�င််� ထ့�သ့���စီစီ��ှန်း��ုက့်� သတ့ထ်��့
မော်သ်�လည်�� ထ့�အချ�က်�က်�့ မော်ထ်က်�မြပို့�န်း� သ့���ဟု�တ� စီ့န်း�မော်ချ်�န်း� �သင်�်မော်တ်�
တတ�သည်�်အတွက်� တစီ��ွ��လ��ံက့်� ဝန်း�ပို့့မော်စီပို့ါသည်�။

၃။ �န်း�လ့�သည်�် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�န်းည်��
• လူတစီ�ဦး�သည်� �့�့လ့�အင်�မြပို့ည််��န်း� အ်�ပို့ါသည်�်မော်လသ၊ံ စီက််�မော်မြပို့်ပို့�၊ံ က့်�ယ�

ဟုန်း�အ�ူအ�်အထ့ အသ��ံမြပို့ုမြချင်�� မြ�စီ�သည်�။
• �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု အ်�န်းည်��သည်�် အ�ွ��ဝင်���်�အတွက်� �ဝံ်��� မြ�စီ�မော်စီပြီးပို့ီ� 

အ�ွ��တွင်���ှ အမြချ်� �န်း�လ့�စီွ် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�တတ�သူ��်�အ်� မော်ေါသထွက်�
မော်စီသည်�။ အ�ွ��တွင်�� မော်သွ�ချွ�သလ့� မြ�စီ�မော်စီသည်�။
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What	stops	people	from	being	assertive	in	the	workplace?	
Think	about…

•	 Does	gender	impact	on	our	ability	to	be	assertive	in	
this	society?	

Reasons We are NOT Assertive in the Workplace 

၄။ ယတ့မြပို့တ� �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့န်းည်��
• လူတစီ�ဦး�သည်� �့�့တ့�� လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� �ှင်��လင်��စီွ်သ့ပြီးပို့ီ� ပို့ွင််�လင်��စီွ်၊ 

ရှု့��သ်�စီွ်၊ �ှင်��လင်��စီွ် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့� အသ့မော်ပို့�မြချင်�� မြ�စီ�သည်�။
• အ�ွ��ဝင်�အ်�လ�ံ��ှ က်�င််�သ�ံ�ပို့ါက် အချ�င်��ချ�င်�� �က်�နှွယ��ုနှှင်�် အမြပို့ုသမော်�်

မော်�်င်�သည်�် �က်��ံမော်��တ့��က့်� အ်�မော်ပို့�နှ့�င်�သည်�။ သ့��မော်သ်�လည်�� ယတ့မြပို့တ� 
�က်�သွယ�မော်မြပို့်��့�ကု့်� ��က််ချဏာ�့�သလ့� နှှ့ပို့�က်ွပို့�သည်�် သ့���ဟု�တ� �န်း�လ့�
သည်�် အမော်မြပို့်အ�့�ဟု� လွ��ှ်�သတ��ှတ�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အချ� ့ု�လူ��်�သည်� ရှု့�င်��ပို့�သည်�ဟု� 
�ထင်�မော်စီချ�င်�သည်�်အတွက်� တ�ဏံာှ့�်မော်ဝမြ�စီ�မော်စီ၊ အနှ�န်းည်��မြ�င််� �န်း��ှ်၍မြ�စီ�မော်စီ 
မြပို့န်း�လည်�တ��ံမြပို့န်း�နှ့�င်�သည်�။

ယချ�အဓိ့ပို့ာ်ယ� �ွင်�်�့�ချ�က်���်�အမော်�က််င်�� ဦး�မော်�်င်�မော်�ွ�မော်နှွ��်တွင်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� န်း
�ူန်း်��်� မော်ပို့�မြချင်�� သ့���ဟု�တ� အ�ွ��အ်� န်း�ူန်း်မော်ပို့�မော်စီမြချင်����်� လ�ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

၃.၂ အဖွဲ့့���း�က် ်ဒေ�့�ဒေနှ့�ပြ�င့်�် အပး�င့်�် ၂ (၃၅ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ မော်အ်က်�ပို့ါ�လ့�က်�က်�့ မြပို့သပြီးပို့ီ� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� အချ�န့်း� ၁၀ �့န်းစီ�မော်ပို့�ပို့ါ။

�လ့�က်� -
လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� လူသူအ��်�က့်� ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့�နှ့�င်�မြချင်�� ��ှ့�န်း� �ည်�သည်�တ့��က် တ်��ီ�
မော်န်းသန်းည်��။ စီဉ်��စီ်��က်ည််�ပို့ါ - 

• ဤအသ့�င်��အဝ့�င်��တွင်� က်�်�၊�မော်���်မော်�က််င််� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်�စီွ���အမော်ပို့် 
ထ့ချ့�က်�နှ့�င်�သလ်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Honestly	and	respectfully	communicating	your	
point	of	view	or	needs	to	another.	

Assertiveness 

၂။ အချ�န့်း� ၁၀ �့န်းစီ�မြပို့ည်�်လှင်� အ�ွ����်�က့်� မြပို့န်း�စီ�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�
အမော်�က််င်�� မော်�ွ�မော်နှွ�မော်စီပို့ါ။ န်း�ူန်း်အချ� ့ု��ှ် -

• အကြီးက်ီ�အက်�တစီ�ဦး�က် သင််�အမော်ပို့် မော်ေါသထွက်��ည်�၊ အမော်လ��မော်ပို့��ည်�က်�့ 
စီ့���့���ု��်�

• သင်�်အလ�ပို့�အမော်ပို့် အ်�အင်�စီ့�က်�ထ�တ��ု ��ှ့ဟု� ထင်�မြ�င်�ချ�ံ�ည်�က်�့ စီ့���့���ု��်�
• က့်�ယ�်���ံမြ�တ�ချ�က်���်�အမော်ပို့် က့်�ယ�တ�့င်� ဇူးမော်ဝဇူးဝါမြ�စီ�မြချင်��
• �့�့စီ့တ�သမော်�်က့်� ထ�တ�မြပို့�န်း� ယ��ံက်ည်�ချ�က်���ှ့မြချင်��
• က်�်�၊�မော်���် သ့���ဟု�တ� အမြချ်� လူ�ုယဉ်�မော်က်���ု�့�င်��် အမော်�က််င်���င်����်�

မော်�က််င််� ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့�မြချင်��သည်� ယဉ်�မော်က်���ု��ှ့ဟု� ချစံီ်��မြချင်��

၃။ မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ �လ့�က်���်�သ��ံ၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်� စီ�စီည်��ပို့ါ။

�လ့�က်� - ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်��ု
သင်�်အမြ�င်�ရှုုမော်ထ်င််� သ့���ဟု�တ� လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� အမြချ်�သူ��်�အ်� ပို့ွင်�်လင်��ရှု့��သ်�စီွ်နှှင််� 
မော်လ�စီ်�စီွ် �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့မြချင်��မြ�စီ�သည်�။
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•	 Fear	of	rejection	or	disapproval	

•	 Overcome	with	the	needs	and	rights	of	others

•	 Unalterable	personality	characteristics:	 “This	 is	 just	
the	way	I	am”

•	 Perfectionist	standards	(fear	of	failure)

Reasons We are NOT Assertive in the Workplace 

�လ့�က်� - အလ�ပို့�ချွင်�တွင်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်��ု ��ှ့�မြချင်�� အမော်�က််င်���င်����်�

• မြင်င်��ပို့ယ�ချ�ံ�ည်�၊ အသ့အ�ှတ��မြပို့ု�ည်�က့်� မော်�က််က်��ွ�ံမြချင်��
• အမြချ်�သူ��်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�နှှင်�် အချွင်�်အမော်����်�၏ လှ����့���ုချ�ံမြချင်��
• မော်မြပို့်င်��လ���မော်သ် က့်�ယ��ည်�က့်�ယ�မော်သွ���်� - “င်ါက်မော်တ် ်ေီလ့�ပို့�”
• အလ��ံစီ� ံမြပို့ည််�စီ�လံ့�သည်�် စီနံှုန်း����်� (�မော်အ်င်�မြ�င်��ည်�က့်� မော်�က််က်��ွ�ံမြချင်��)

�လ့�က်� - ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု = 3Cs (C သ��ံလ��ံ)

• ယ��ံက်ည်��ု - သင်�်အမြ�င်�/ လ့�အပို့�ချ�က်�အမော်ပို့် ယ��ံက်ည်�ပို့ါ
• �ှင်��လင်���ု - သင််�အမော်တွ�အမြ�င်�နှှင်�် လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� �ှင်��လင်��စီွ် န်း်�လည်�နှ့�င်��န်း�

အတွက်� �ှင်��လင်��စီွ်နှှင်�် တ့က်�စီွ် မော်�်�မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ
• ထ့န်း��ချ�ုပို့��ု - �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��်တွင်� စီ့တ�တည်�ပြီးင့်��စီွ် ထ့န်း��ပို့ါ



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Confidence:	Be	confident	in	your	opinion/	need	

Clarity:	Express	it	clearly	and	concisely	to	ensure	your	
opinion	and	need	are	clearly	understood.	

Controlled:	Keep	calm	in	your	communication	

Assertiveness = 3 Cs 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

မော်�်�မြပို့ပို့ါ �လ့�က်���်�တွင်� ယင်�� C သ��ံလ��ံက့်� ပို့့��့�အမော်သ�စီ့တ� မော်လလ််သွ်�ပို့ါ�ည်�။

�လ့�က်� - ယ��ံက်ည်��ု

၁။ သင်�်ထင်�မြ�င်�ချ�က်� သ့���ဟု�တ� လ့�အပို့�ချ�က်�သည်� အမော်��ပို့ါပြီးပို့ီ� တန်း��့��ထ်�ချ�ံ�ည်�က်�့ 
သ့ထ်�ပို့ါ။
၂။ သင်�လ့�ချ�င်�သည်�် အချ�က်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� သင်�ယ��ံက်ည်�ချ�က်� အမြပို့ည််��ှ့မော်စီ�န်း�နှှင်�် 
�င်��နှှီ�မော်စီ�န်း�အတွက်� အချ�န့်း�ယူ၍ စီဉ်��စီ်�ပြီးပို့ီ� စီ့တ�ထ�တွင်� မော်မြပို့်�က်ည််�ပို့ါ။
၃။ သင်��လ့�သည်�် �လေ�က်�့ သ့ထ်�ပြီးပို့ီ� အမြချ်�သူတွင်�လည်�� သင်�မော်လ�စီ်��န်း� လ့�အပို့�
သည်�် လ့�အပို့�ချ�က်���်� �ှ့�ည်�မြ�စီ�သည်�က့်� လက်�ချပံို့ါ - ည်ိ့နှုင်��မော်�ွ�မော်နှွ�မြချင်��/ မော်မြပို့်င်��
လွယ�မြပို့င်�လွယ��ှ့မြချင်�� တ့��နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� သင််�အတ့�င်��အတ်က့်� သင်�သ့ပို့ါ။
၄။ သင်�်တွင်��ှ့မော်သ် အက်ူအည်ီ��သည််� မော်တွ�မော်တ်ပို့��ံ�်� သ့���ဟု�တ� က့်�ယ�တ�့င်�
က်န်း�်သတ�သည်�် ယ��ံက်ည်��ု��်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုပြီးပို့ီ� အမော်တွ�က့်� သ့မြ�င်�စီ့တ�မြ�င််� ပို့�သံွင်��
မြချင်�� က်�သ့်��မော်သ် အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်� န်းည်��ဗ�းဟု်��်�က့်� အသ��ံချ�ပို့ါ။
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1.	 Know	that	your	opinion	or	need	is	valid	and	should	be	valued
2.	 Spend	time	thinking	about	and	articulating	internally	what	you	

want	so	you	are	familiar	and	confident	with	each	aspect	
3.	 Know	your	desired	outcome	but	also	appreciate	that	the	other	

person	will	also	have	needs	 that	you	need	 to	 respect	–	but	
know	your	limits	for	negotiation/	flexibility

4.	 Recognize	 any	 unhelpful	 thinking	 patterns	 or	 self-limiting	
beliefs	 that	you	have	and	 implement	positive	strategies	 like	
cognitively	reframing	the	thought

Confidence 

�လ့�က်� - ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��န်း� ပို့�သံွင်��မြချင်��

ဥပို့�် - သင်�်သူမော်��က် အချ�စီမော်န်းအတွက်� အလ�ပို့�ချ�န့်း�က့်� ယူမော်ပို့��န်း� အချ�န့်း�က်ပို့�ပြီးပို့ီ� မော်မြပို့်လ်
သည်�။ �ည်�သည်�် မော်တွ�မော်တ်ပို့�သံည်� ယတ့မြပို့တ� အမြ�စီ����ံန်းည်�� - 

• “ေီစီမော်န်း လ�ံ�ဝအလ�ပို့��လ�ပို့�ချ�င်��ူ�။ ေါမော်ပို့�� ်င်ါက့််�တက်ယ�လ�့တယ��့��င်� �လ�ပို့��ူ�လ့��
လ� မြင်င်����ှ် စီ့တ��မော်က််င်���ူ�။”

• “ကြီးက့်ုစီီစီဉ်�ထ်�တ်မော်တွ�ှ့လ့�� အချ�စီမော်န်း လ��ံဝအလ�ပို့��လ�ပို့�ချ�င်��ူ�။ င်ါ�်ှ် �လ�ပို့��ူ�
လ့�� မြင်င်��ချွင်�်�ှ့တယ�။ ပြီးပို့ီ�မော်တ် ်ေီမြပို့ဿန်း်မော်တွက့်� အပြီး��တ��� မော်မြ��ှင်��မော်န်း�့��က် င်ါတ််ဝန်း�
�ဟု�တ��ူ�။”



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Example:	 The	 boss	 asks	 you	 to	 cover	 a	 last-minute	 shift	 this	
weekend.
Which	thought	process	is	the	most	assertive	thinking?…
•	 “I	don’t	want	to	work	this	Saturday,	but	they	really	need	me	to,	

and	I	feel	bad	saying	no.”
•	 “I	really	don’t	want	to	work	this	Saturday	as	I	have	plans.	It’s	

my	right	 to	say	no	and	I’m	not	responsible	to	always	be	the	
solution	to	these	problems.”	

Reframing for Assertiveness

�လ့�က်� - �ှင်��လင်���ု

၁။ သင်�၏လ့�အပို့�ချ�က်���်�/ ထင်�မြ�င်�ချ�က်���်�က့်� အမြချ်�သူ��်� သ့နှ့�င်��န်း�အတွက်� 
�ှင်��လင်��စီွ် မော်�်�မြပို့မော်ပို့��န်း� လ့�အပို့�သည်�။

• သင်�်လ့�အပို့�ချ�က်�/ ထင်�မြ�င်�ချ�က်�က့်� သက်���့င်�သည်�် အချ�က်���်�အမြ�စီ� ချွ�လ့�က်�ပို့ါ
• လ့�အပို့�လှင်�/ သက်��့�င်�လှင်� အမော်ထ်က်�အထ်� သ့���ဟု�တ� ဥပို့�်��်�က့်� သ��ံပို့ါ
• မြ�ည်��မြ�ည်��နှှင်�် �ှန်း��ှန်း� စီက််�မော်မြပို့်ပို့ါ
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1.		For	your	needs/	opinions	to	be	heard	they	need	to	be	expressed	
clearly:	
•	 Deconstruct	your	need/	opinion	into	relevant	points	
•	 Use	evidence	or	examples	where	relevant/	appropriate	
•	 Speak	slowly	and	calmly	

Clarity

�လ့�က်� - ထ့န်း��ချ�ုပို့��ု

၁။ သင်�စီ့တ�ပြီးင့်��ပြီးင့်��နှှင်�် တည်�ပြီးင့်��မော်အ�မော်��မော်န်းပို့ါက် အမြချ်�သူ��်�သည်� သင်�်ရှုုမော်ထ်င်�်
အမြ�င်�က်�့ န်း်�မော်ထ်င်�နှ့�င်�မော်မြချ ပို့့���်�ပို့ါသည်�။

၂။ စီ့တ�စီ့���ွ�ံလ်လှင်� သ့���ဟု�တ� မော်ေါသထွက်�လ်လှင်� က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� ဦး�မော်နှှ်က်�၏ 
အသ့ဉာ်ဏာ�အပို့့�င်�� (prefrontal lobe) က့်� �သ��ံမော်တ်�်� ဦး�မော်နှှ်က်�၏ မြပို့န်း�ချ��ယ�၊ 
ထွက်�မော်မြပို့��ယ�၊ ပို့�န်း��မော်န်း�ယ� ဗဟု့�ချ�က်�ဟု�လည်�� လူသ့��်�သည််� ဦး�မော်နှှ်က်�၏ စီ့တ��့စီီ��ု
အပို့့�င်�� (မော်�ှ�မော်ချတ�ဦး�မော်နှှ်က်�) က့်� သ��ံ�ည်�မြ�စီ�သည်�။ ထ့�သ့��မြ�စီ�လ်လှင်� -

• ထ့မော်�်က်�စီွ် စီက််�လ��ံစီီ မော်မြပို့်�့�နှ့�င်��န်း� အသ့ဉာ်ဏာ�စီွ���အ်� �လ�မံော်လ်က်�
မြချင်��၊

• တစီ��က်�သ်�အမော်ပို့် စီ့တ�ချံစီ်�ချ�က်�အမော်လ�်က်� တ��ံမြပို့န်း�မြချင်��၊
• ည်ိ့နှုင်��မော်�ွ�မော်နှွ�နှ့�င်�စီွ��� ��ှ့မြချင်��တ့��မော်�က််င််� အ�င်��မော်မြပို့ မြ�စီ�မော်စီပို့ါသည်�။

၃။ မြ�ည်��မြ�ည်��နှှင်�် မြပို့င်��မြပို့င်�� (�င်�ဝ���တ်�ကြွက်က်�သ်�သ��ံ အသက်�ရှူှးမြချင်��) အသက်�ရှူှး
မြချင်��မြ�င််� စီ့တ�တည်�ပြီးင့်���န်း�နှှင်�် ဦး�မော်နှှ်က်�၏ အသ့ဉာ်ဏာ�အပို့့�င်��က့်� �က်�သ��ံနှ့�င်��န်း� က်ူည်ီ
ထ့န်း��ချ�ုပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် အမော်တွ���်�သည်�လည်�� စီ့တ�တည်�ပြီးင့်��
မော်စီ�န်း�နှှင်�် ဦး�မော်နှှ်က်�၏ ၎င်��အစီ့တ�အပို့့�င်��တွင်� �က်�မော်န်းနှ့�င်��န်း� က်ူည်ီထ့န်း��သ့���မော်ပို့�နှ့�င်�
ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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1.		 If	we	stay	calm	and	composed	others	are	more	able	to	listen	to	our	point	of	
view.	

2.		 When	we	become	anxious	or	 angry	we	 leave	 the	 intellectual	 part	 of	 the	
brain	(prefrontal	lobe)	and	go	into	the	stress	part	of	the	brain	(limbic	brain)	
otherwise	known	as	fight,	flight	and	freeze	centre	of	the	brain,	this	limits	us	
by:	
•	 Not	having	the	intellectual	capacity	to	articulate	ourselves	effectively	
•	 Being	emotionally	reactive	to	the	other	party	
•	 Not	being	able	to	negotiate	

3.		 Taking	a	deep,	 slow	breath	 (diaphragmic	breathing)	 can	help	us	 to	calm	
down	and	stay	in	the	intellectual	part	of	the	brain.	Positive	thinking	can	also	
help	us	to	keep	calm	and	stay	in	this	part	of	the	brain.	

Control

�လ့�က်� - ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့��ုပို့�စံီံ

ဥပို့�် မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က်�သ်�့မော်သ် အကြီးက့်��ကြီးက့်��သ��ံနှ့�င်�သည်�် စီက််�စီ���်� �ှ့ထ်�ပို့ါက်လည်�� 
အက်ူအည်ီ�နှ့�င်�ပို့ါသည်� -

• င်ါအ်တွက်� စီဉ်��စီ်�မော်ပို့�တ် မော်က်��ဇူးူ�ပို့ါ။ ေါမော်ပို့��.်..
• မော်က်��ဇူးူ�ပို့ါ။ င်ါမော်သချ�် စီဉ်��စီ်��က်ည််�မော်ပို့��ယ�။ အချ�န့်း�န်းည်��န်းည်��မော်ပို့�။ ပြီးပို့ီ��င်� မြပို့န်း�မော်မြပို့်

�ယ�။
• င်ါအ်တွက်� စီဉ်��စီ်�မော်ပို့�လ့�� မော်က်��ဇူးူ�ပို့ါပို့�။ ေါမော်ပို့��.်..
• င်ါ ... က့်� စီဉ်��စီ်��က်ည််�မော်န်းတယ�။ င်ါက်မော်တ် ်... လ့��ထင်�တယ�။
• င်ါမော်တ် ်သမော်�်�တူ�ူ�။ င်ါအ်မြ�င်�က် ေီလ့�။
• င်ါအ်မြ�င်�က်�့လည်�� �င်��မော်လ�စီ်�သင််�တယ�။
• �င်��မော်က််င်��မော်စီချ�င်�လ့�� မော်မြပို့်တ်လ့�� င်ါထင်�တယ�။ ေါမော်ပို့�� ်...
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Having	certain	‘stock’	phrases	can	also	help	you,	for	example:	
•	 Thanks	for	considering	me,	but	…
•	 Thanks.	 I’ll	need	a	 little	 time	 to	consider	 this.	 I’ll	get	back	 to	you	

later.
•	 I	appreciate	you	thinking	of	me,	however	…
•	 I’ve	been	considering	…	and	think	that	…
•	 I	disagree	with	you.	I	see	the	situation	this	way.
•	 I	would	like	you	to	respect	my	point	of	view.	
•	 I	am	sure	your	statement	was	well	intended,	but	…	

Assertive Language

To	nurture	a	culture	of	assertiveness	in	our	teams	
we	need	to	be	assertive	ourselves	and	encourage	

others	to	be	assertive.	

Nurturing a Culture of Assertiveness 

�လ့�က်� - ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့�တတ�သည်�် ယဉ်�မော်က်���ုတစီ�ချ� ပို့� ့ု�မော်ထ်င်�မြချင်��

က်ွနှ��ပို့�တ့�� အ�ွ��အစီည်����်�အတွင်�� ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့�တတ�သည်�် ယဉ်�မော်က်���ုတစီ�ချ�က့်� 
ပို့� ့ု�မော်ထ်င်��န်း�အတွက်� က်ွနှ��ပို့�တ့��က့်�ယ�၌က် ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့�လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�နှှင်�် အမြချ်�
သူ��်�က့်�လည်�� ယတ့မြပို့တ� မော်မြပို့်�့�နှ့�င်��န်း� အ်�မော်ပို့��န်း� လ့�အပို့�ပို့ါသည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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၃။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ဤ�လ့�က်� မြပို့သပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ၎င်��တ့��၏ အမော်တွ�အကြံက်ံ
��်�အမော်�က််င်�� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� အချ�န့်း� ၁၀ �့န်းစီ�မော်ပို့�ပို့ါ။ ထ့��မော်န်း်က်�တွင်� ��က်�နှှ်စီ�ံည်ီ 
စီ�မော်ဝ�မော်စီပြီးပို့ီ� တ�ံ�မြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့�ချ�က်���်� မော်တ်င်��ချပံို့ါ။

�လ့�က်� - မော်�ွ�မော်နှွ�မြချင်��

အ�ွ��လ့�က်� မော်�ွ�မော်နှွ�ပြီးပို့ီ� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�၌ �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ု�့�င်��် အမော်လ်အက်�င်�်မော်က််င်��
��်�အတွက်� သင်�ချန်း��စီ်အချ� ့ု�က့်� စီ်�င်��မြပို့ုစီ�ပို့ါ။

၄။ အချ�န့်း� ၁၀ �့န်းစီ�မြပို့ည်�်ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အ�ွ����်�က့်� မြပို့န်း�စီ�ပြီးပို့ီ� �လ့�က်���်�တွင်� အမော်တွ�
အကြံက်�ံ�်�က့်� မော်ပို့ါင်��စီည်��ပို့ါ။

In	groups	discuss	and	list	some	lessons	of	best	
practice	for	communication	in	the	workplace.	

Discuss
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•	 Understand	 that	 everyone	 has	 different	 communication	
needs	so	do	not	assume	that	others	have	the	same	needs	
you	have.	Some	people	like	direct	communication	whereas	
others	prefer	a	indirect	approach.	

•	 Give	clear	 instructions	and	concept	check	 that	 the	other	
person	understands	what	you	are	asking.

Good Communication Practice in the Workplace (1)

�လ့�က်� - လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�၌ �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့�ု အမော်လအ်က်�င်�်မော်က််င်�� (၁)

• လူတ့�င်��တွင်� �တူည်ီမော်သ် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ု�့�င်��် လ့�အပို့�ချ�က်���်� �ှ့
သည်�က့်� န်း်�လည်���ည်�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� သင်�နှှင်�်လ့�အပို့�ချ�က်� တူည်ီသည်�ဟု� �ယူ�ပို့ါ
နှှင်�်။ အချ� ့ု�သူ��်�သည်� ပို့ွင်�်လင်��ပြီးပို့ီ� တ့�က်�ရှု�့က်�က်�မော်သ် �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ု
က့်� လ့�လ်�ပြီးပို့ီ� အချ� ့ု�သူ��်�သည်� သွယ�ဝ့�က်�မော်မြပို့်��့သည််�န်းည်��က့်� နှှစီ�သက်��က်
သည်�။

• �ှင်��လင်��သည်�် လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� သင်�မော်မြပို့်သ�ှက့်� တစီ��က်�သ်� 
န်း်�လည်��လည်� မြပို့န်း�စီစီ�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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•	 Do	 not	 use	 technical	 jargon	 and	 acronyms	 when	
communicating	with	a	person	new	to	the	team.	Remember	
that	they	might	not	understand,	and	they	might	not	feel	
comfortable	to	tell	you	that.	

•	 Encourage	people	to	be	assertive	and	be	honest	about	
their	 needs	 and	 opinions,	 if	 we	 encourage	 and	 value	
assertiveness	in	others	then	we	create	a	culture	in	which	
we	can	be	assertive	also.	

Good Communication Practice in the Workplace (2)

�လ့�က်� - လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�၌ �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့�ု အမော်လအ်က်�င်�်မော်က််င်�� (၂)

• အ�ွ��ဝင်� အသစီ�တ့��နှှင်�် စီက််�မော်မြပို့်�့��်တွင်� လ�ပို့�င်န်း��သ�ံ� ဗန်း��စီက််�နှှင််� 
အတ့�မော်က််က်���်�က့်� �သ��ံပို့ါနှှင်�်။ သူတ့�� န်း်��လည်�သည်�လည်�� �ှ့နှ့�င်�မော်�က််င်��၊ 
န်း်��လည်�မော်�က််င်�� သင်�်က့်� �မော်မြပို့်ချ�င်�သည်�လည်�� �ှ့နှ့�င်�မော်�က််င်��က့်� သတ့မြပို့ုပို့ါ။ 

• အမြချ်�သူ��်�က့်� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်��န်း�နှှင်�် ၎င်��တ့��၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�
နှှင်�် ထင်�မြ�င်�ချ�က်���်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ ပို့ွင်�်လင်��ရှု့��သ်��န်း� အ်�မော်ပို့�ပို့ါ။ အမြချ်�
သူ��်�၏ ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုက့်� အ်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� တန်း��့��ထ်�လှင်� က်ွနှ��ပို့�
တ့��လည်�� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ည်�် ယဉ်�မော်က်���ုတစီ�ချ�က့်� �န်း�တီ�နှ့�င်��ည်�
မြ�စီ�သည်�။
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•	 Recognize	emotional	and	physical	cues	in	people,	only	a	
small	proportion	of	our	communication	happens	through	
words.	We	can	learn	a	lot	about	our	colleagues	by	looking	
out	for	other	cues.	

•	 Listen	to	language	that	reflects	cognitive	distortions	such	
as	catastrophizing	or	mental	filtering,	to	recognize	when	
colleagues	are	not	feeling	confident	and	support	them.	

Good Communication Practice in the Workplace (3)

�လ့�က်� - လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�၌ �က်�သွယ�မော်မြပို့်��့�ှ� အမော်လအ်က်�င်�်မော်က််င်�� (၃)

• လူ��်�၏ စီ့တ�ချံစီ်��ုနှှင်�် ချနှာ်က့်�ယ�အ� အ�့ပို့�အမြွ�က်���်�က့်� သတ့မြပို့ုပို့ါ။ စီက််�လ��ံ
��်�သည်� က်ွနှ��ပို့�တ့�� တစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး� �က်�သွယ��်၌ မော်သ�င်ယ�မော်သ် ပို့ါဝင်�
အစီ့တ�အပို့့�င်��တစီ�ချ�သ် မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ အမြချ်� အ�့ပို့�အမြွ�က်���်�က့်� �က်ည််�မြချင်��မြ�င််� �့�့
တ့�� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်� အမော်�က််င်��က့်� အ��်�အမြပို့်� သ့�ှ့နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

• က်�့် ပို့�က်�သလ့� ထင်�မြ�င်�မြချင်�� သ့���ဟု�တ� စီ့တ��ှ �လ့�ချ�င်�သည်�က့်� �ယ��ှ်�မြချင်��တ့�� 
က်�သ့်��မော်သ် သ့မြ�င်�အ�ှတ��ှ်��ု��်�က့်� ထင်�ဟုပို့�မော်န်းသည်�် မော်မြပို့်စီက််�တ့��က့်� န်း်�မော်ထ်င်�
ပြီးပို့ီ� သင်�်လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်� ယ��ံက်ည်�ချ�က်� အ်�န်းည်��ချ�န့်း�က့်� သတ့ထ်�၍ ၎င်��တ့��
အ်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့�ပို့ါ။

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူအတွက်� �ှတ�စီ���်�

စီ်သင်�ချ�န့်း�က့်� အ���ံသတ�ပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� �န်းက်�မြ�န်း� စီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� ယ��ံက်ည်��ု
နှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုတ့��အ်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မြချင်��က့်� မြပို့န်း�လည်�မော်လလ််�ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� 
�ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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စိုး�သင့်�်� းန်း် ၁ 
ယ်တွးပြပတွ ်��ပ်ဒေ��င့််နှး�င့််မိုးနှှင့််် 
အဖွဲ့့���း�က်�်�ပင့််န်း�်

စိုးတွ�တွဒေန်း့

�ည်မ်ိုးှန်း�်��က် ်- အဖွဲ့့���း�က်�်�ပ်ဒေ��င့်မ်ိုး အဒေန်းအထိ��တွ့င့် ်ယ်တွးပြပတွ ်��ပဒ်ေ��င့်န်ှး�င့်မ်ိုးက်း� 
ဒေ��်��န်း်

သင့်က်ြက်��ဒေ�� �ည်�်ွယ်�်�က်မ်ိုး���
ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�ပြီးပို့ီ����ံချ�န့်း�၌ သင်�တန်း��သ်���်�အမော်န်းမြ�င််� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်�
လ့��်�ည်� -

• အ�ွ��လ့�က်� အမော်န်းအထ်�တွင်� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုအ်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်��
• အ�ွ��တွင်�� အ�ှ့န်း�အဟု�န်း� မော်မြပို့်င်��လ��ု��်�၏ �တူည်ီမော်သ် အ�င််���်�က့်� ချွ�မြချ်�မြချင်��

အ�� းန်း် - ၁၉၅ မိုးးန်းစိုး ်(�က်ဖ်ွဲ့က်�်ည်ဒ်ေသ�က်န််း���� းန်း် ၁၅ မိုးးန်းစိုး ်အပါအဝင့်)်

အက်ူပို့စီစည်����်�

လုပို့��ှ်��ု ၂ တွင်� မော်�်�မြပို့ထ်�သည််� 
မော်�ှ်�စီင်�တည်�မော်�်က်��န်း� လ့�အပို့�သည်�် 
ပို့စီစည်����်� - တ့ပို့�တစီ�မော်ချွ၊ �က်က်�ဥ
အစီ့��� န်းည်��န်းည်��၊ အချ�န့်း��ှန်း��န်း� န်း်�ီ 
သ့���ဟု�တ� stopwatch

၄.၁.၁  မော်�ှ်�စီင်�တည်�မော်�်က်��ု
လ�ပို့�င်န်း��အတွက်�အချန်း��
က်ဏ္ဍာက်တ���်�

စီ်သင်�ချ�န့်း� အက်�ဉ်��ချ�ုပို့�တွင်� အမော်သ�စီ့တ� �က်ည််�နှ့�င်�သည်�

ပို့�င်�်ထ�တ�ပြီးပို့ီ� မြ�တ�မော်တ်က်�ပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်� တစီ�ဦး�လှင်� 
တစီ�က်တ��နှ့�င်��န်း� အလ�အံမော်လ်က်� မြပို့င်��င်�ထ်�ပို့ါ။

မြပို့င်��င်��န်း� လ���ညွှှန်း�ချ�က်�
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အ�ွ��လ့�က်�လ�ပို့�မော်�်င်��ုအမော်န်းအထ်�တွင်�ယတ့မြပို့တ�
လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုက့်�မော်လလ််�န်း�

အ�ွ��လ့�က်�လ�ပို့�မော်�်င်��ုထ့မော်�်က်��န်း�လ့�အပို့�မော်သ်
အစီ့တ�အပို့့�င်����်�
မော်�်�ထ�တ��န်း�။

Tuckman ၏အ�င််�၅�င်�်ပို့ါ အ�ွ���ွ�ံပြီး�့ု�မော်��စီပံို့�စံီကံ့်� 
မော်လ်လ်�န်း�။

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း်���ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ မော်�ှ်�စီင်� 
တည်�မော်�်က်�မြချင်��

၂။အ�ွ��လ့�က်� ထင်�ဟုပို့�
သ��ံသပို့�မြချင်��

၃။Tuckman 
၏အ�င်�်၅�င်�်ပို့ါအ�ွ��
�ွံ�ပြီး�့ု�မော်��စီပံို့�စံီံ

၇၅

၄၅

၆၀

�ည်��ွယ�ချ�က်�

�ပ�်ှ��မိုး ၁ - ဒေမိုးာ�စ်ိုးင့်တ်ွည်ဒ်ေ��က်ပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- အဖွဲ့့���း�က်�်�ပဒ်ေ��င့်မ်ိုး အဒေန်းအထိ��တွ့င့် ်ယ်တွးပြပတွ ်��ပဒ်ေ��င့်န်ှး�င့်မ်ိုးက်း� 
ဒေ��်��န်း်

အ�� းန်း် - ၇၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့််တွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၁.၁ ဒေမိုးာ�စ်ိုးင့်တ်ွစိုး�်� တွည်ဒ်ေ��က်ပ်ြ�င့်�်(၆၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။  သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ၄ (သ့��) ၅ ဦး�စီီပို့ါမော်သ် အ�ွ��င်ယ���်�ချွ�ပို့ါ။ ဤ
လ�ပို့�င်န်း��၏�ည်��ွယ�ချ�က်��ှ် ထ့ပို့�တွင်� �က်က်�ဥတစီ�လ�ံ�၏အမော်လ�ချ�န့်း�က်�့ ချနံှ့�င်�မော်သ် အ�ှည်�
���ံမော်�ှ်�စီင်� တည်�မော်�်က်��န်း� မြ�စီ�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။

၂။ အ�ွ��တ့�င်��က့်� တူည်ီမော်သ်က့်�့ယ်��်�နှှင််� တူည်ီမော်သ်အမော်�အတွက်�မော်ပို့�သင််�ပြီးပို့ီ� �ည်�
သည်�်ပို့စီစည်����်� မြ�စီ� သည်�က့်� သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် ���ံမြ�တ�နှ�့င်�သည်�။ န်း�ူန်း်��်��ှ် -

• က်တ�မော်�က်�တစီ�လက်�
• က်ပို့�သည်�်တ့တ�တစီ�မော်ချွ
• အမော်အ�မော်သ်က်�ပို့�့က်� ၅၀ ချ�
• စီ်�ွက်� ၁၀ �ွက်�
• စီ်�ွက်�ည်ိပို့�သည်�် က်လစီ� ၃၀ ချ�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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• �ှ�ံမြ�င််�မြပို့ုလ�ပို့�ထ်�မော်သ် မော်�်လ��ံမော်သ�တစီ�လ��ံ
• �မြပို့ုတ��မော်သ�မော်သ် �က်က်�ဥအစီ့���တစီ�လ��ံ - �က်က်�ဥအ်�လ�ံ�သည်� အ�ွယ�အစီ်�/

အမော်လ�ချ�န့်း� �င်�တူ��ည်�

၃။ မော်�ှ်�စီင်�တည်�မော်�်က်��်တွင်� စီွ�က့်�င်�ထ်���ည််� အမော်မြချအမော်န်း��်��ှ့ပြီးပို့ီ� အက်ယ�၍�
လ့�က်�န်း်ပို့ါက် အ�ည်� အချ�င်���မြပို့ည််��ီဟု� သတ��ှတ��ည်�မြ�စီ�မော်�က််င်�� သင်�တန်း��သ်���်�
က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ ယင်��အမော်မြချအမော်န်း��်��ှ် -

• ဤမော်လက််�င်�်ချန်း��လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းစီဉ်� �ည်�သည်�်��လ���န်း��က့်��ှ �သ��ံသင်�်ပို့ါ။
• သူတ့��အ်� ချွ�မော်ဝမော်ပို့�ထ်�သည််� ပို့စီစည်����်��ှလွ�ပြီးပို့ီ� မော်န်း်က်�ထပို့�အပို့့� က်တ�မော်�က်� 

(သ့��) တ့ပို့� အပို့ါအဝင်� အမြချ်��ည်�သည်�်ပို့စီစည်��က့်��ှ သ��ံ�န်း�ချွင်�်�မြပို့ုပို့ါ။
• မော်�ှ်�စီင်�၏အမြ�င််�က့်� ယင်��၏မော်အ်က်�မော်မြချ�ှ စီတင်�တ့�င်��သင်�်သည်�။ ထ့��မော်�က််င််� 

စီ်�ပို့ွ� (သ့��) ထ့�င်�ချ�ံတ့��က့်� ထည််��တ့�င်��သင်�်မော်ပို့။
• မော်�ှ်�စီင်�သည်� အမြချ်�ပို့စီစည်��၏ အမော်ထ်က်�အပို့ံ်�ပို့ါ�� သီ�မြချ်��ပို့�တည်�မော်န်း��ည်�။ 

ယင်��အ်� မော်က််က်�ယူနှ့�င်�ပြီးပို့ီ� မော်�ှ�နှ့�င်���ည်�။
• မော်�ှ်�စီင်�တစီ�ချ�သည်� �မြပို့ုတ��မော်သ�မော်သ် �က်က်�ဥတစီ�လ�ံ�၏ အမော်လ�ချ�န့်း�က်�့

ထ့န်း��� ထ်�နှ့�င်���ည်�။

၄။  တစီ��ွ��စီီ၏မော်�ှ်�စီင်���်�က့်� �မြ�င်�နှ့�င်�မော်စီ�န်း� မြ�စီ�နှ�့င်�ပို့ါက် အ�ွ����်�က့်�သီ�မြချ်�မော်န်း�်တွင်�
ချွ�ထ်�ပို့ါ။ (အပြီး��တ��� �မြ�စီ�နှ့�င်�မော်သ်�လည်��) တစီ��ွ��စီီ၏လ�ပို့�မော်�်င်��ုက့်� အမြချ်�အ�ွ����်�
က်�မြ�င်�နှ့�င်�မော်အ်င်� ��ံ�အ�ပို့�ထ်�ချ့�င်��ပို့ါ။

အ�ွ����်� လုပို့��ှ်��ု�စီ�ီ ယချ�လ�ပို့�င်န်း��အတွက်�၎င်��တ့��သတ့မြပို့ု�န်း� လ့�အပို့�သည်�် မော်န်း်က်���ံ�
အစီ့တ�အပို့့�င်��တစီ�ချ� �ှ့မော်�က််င်��က့်� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ - ၎င်��တ့��သည်� ဇူး်တ�မော်က််င်�မော်န်း�်ယူပြီးပို့ီ� ဤ
လ�ပို့�င်န်း��က့်� လ�ပို့���ည်�မြ�စီ�သည်�။ ၎င်��တ့�� မော်န်း�်ယူ��ည််� ဇူး်တ�မော်က််င်�ပို့ါ�ှ့သည်�် အချန်း��က်ဏ္ဍာ
က်တ� တစီ�ချ�စီီက့်� တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီသ့�� မော်ဝမော်ပို့��ည်�မြ�စီ�သည်�။ သ့��မော်သ်�လည်�� ၎င်��တ့��သည်� �့�့၏ 
ဇူး်တ�မော်က််င်�နှှင်�် အချန်း��က်ဏ္ဍာက်တ�က့်� လ�ပို့�င်န်း��ပြီးပို့ီ����ံသည်�အထ့ အမြချ်�သူ��်��သ့မော်စီ�န်း� 
လှ ့ု�ဝှက်�ထ်��ပို့ါ�ည်�။ အ�ွ��ဝင်�တ့�င်��က့်� ၄.၁.၁ မော်�ှ်�စီင်�တည်�မော်�်က်��လု�ပို့�င်န်း��အတွက်� 
အချန်း��က်ဏ္ဍာက်တ���်��ှ က်တ���်�က့်� မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ။

၅။  မော်�ှ်�စီင်�တည်�မော်�်က်�မြချင်��ပြီးပို့ီ�စီီ��န်း� အ�ွ����်�က့်� �့န်းစီ� ၄၀ ချန်း�်အချ�န့်း�မော်ပို့�ပို့ါ။ 
မော်�ှ်�စီင်�ပြီးပို့ီ�စီီ�သည်�မြ�စီ�မော်စီ (သ့��) �ပြီးပို့ီ�သည်�မြ�စီ�မော်စီ အ�ွ����်�အ်�လ��ံ လ�ပို့�မော်န်းသည်�က့်� 
တစီ�ပြီးပို့့ုင်�တည်���ပို့���ည်�။

၁.၂ တွ�ဝါတွး�င့် ်အ��ဒေက်�င့်�်မိုး စိုးမိုး�်သပပ်ြ�င့်�် (၁၅ မိုးးန်းစိုး)်

အ�ွ����်�အ်� ယချင်�အတ့�င်��မြပို့န်း�စီ�၍ ဥတစီ�လ��ံအ်� ထ့ပို့�တွင်�တင်�၍ တ်ဝါတ့�င်�က် ထ့န်း��ထ်�
နှ့�င်�သလ်� တစီ�ဦး�ချ�င်��စီ���သပို့��ု မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ။ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� ဤလ�ပို့�မော်�်င်��ုအ်� 
အချ�န့်း� ၃၀ စီက်နူ်း�်  သတ��ှတ�နှ့�င်�သည်�။ အနှ့�င်���ှ့သည််�အ�ွ��အ်� ���လ်� (သ့��) �� ချ��ီမြ�ိင််�
သက်�သ့်�� မော်ပို့�်�စီ�် မြပို့ုလ�ပို့�ပို့ါ။

*** ၁၅ �့န်းစီ� လက်��က်��ည်�မော်သ်က်�န်း်�ချ�န့်း� **
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�ပ�်ှ��မိုး ၃ - အဖွဲ့့���း�က် ်ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- အဖွဲ့့���း�က်�်�ပဒ်ေ��င့်မ်ိုးထိးဒေ��က်�်န်း ်�း�အပ်ဒေသ�အစိုးးတွအ်ပး�င့်�်မိုး��� 
ဒေဖွဲ့�်ထိ�တွ�်န်း။်

အ�� းန်း် - ၄၅ မိုးးန်းစိုး်

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူ �မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၃.၁ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�်နှှင့််် မိုး�က်န်ှှ�စိုး��ည်းဒေ�့�ဒေနှ့�ပြ�င့်�် (၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ၎င်��တ့�� အ�ွ��ဝင်���်�အ်� ၎င်��တ့��၏ အချန်း��က်ဏ္ဍာက်တ���်� မြပို့သ
မော်စီပို့ါ။

၂။ သင်�တန်း��သ်���်�သည်� သူတ့��အ�ွ����်�အတွင်��မော်န်းသင်�်ပြီးပို့ီ� မော်အ်က်�ပို့ါ ထင်�ဟုပို့�
သ�ံ�သပို့�မော်စီမော်သ် မော်��ချွန်း����်�က့်� မော်�ွ�မော်နှွ�သင်�်သည်�။ အ�ွ����်� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� အချ�န့်း� ၁၅ 
�့န်းစီ� အချ�န့်း�မော်ပို့�ပို့ါ။

�လ့�က်� - ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်��
သင်�၏ အ�ွ��အတွင်�� မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�ပို့ါ-

• သင်�်အ�ွ��၏ လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်��ုအ�င်�်�င်�်က့်� မော်�်�မြပို့ပို့ါ။
• မော်န်း�်��်�နှှင်�်တ်ဝန်း���်�က့်� သင်�တ့��မော်�ွ�မော်နှွ�ချ�သ်လ်�။
• လ�ပို့�မော်�်င်�မော်န်းစီဉ်� �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့��ု �ယ�လ့�မော်က််င်��စီွ်လ�ပို့�ချ�သ်န်းည်��။
• အ�ွ��တွင်�� �က်��မံော်�� မော်က််င်���ွန်း�မော်စီ�န်း� ကြီးက့်ု�ပို့����်၌ �ည်�သ့�� စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်�နှှင််� 

အချက်�အချ���်� �ှ့သန်းည်��။

In	your	teams	reflect	on	the	following	questions:	
•	 Describe	the	different	stages	of	how	your	team	broached	the	task.
•	 Did	you	discuss	roles	and	responsibilities?
•	 How	well	did	you	communicate	throughout	the	task?
•	 What	were	 the	challenges	and	successes	 in	encouraging	a	good	 team	

dynamic?	
•	 Did	the	individuals	in	the	team	feel	that	their	needs	were	being	catered	for	

by	the	other	team	members?	Why/	why	not?	
•	 Did	 the	 team	 feel	 like	 any	 of	 the	 characters	 in	 particular	 presented	

challenges	to	team	dynamics?	How?

Reflection 



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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• အ�ွ��တွင်���ှ လူတစီ�ဦး�စီီသည်� ၎င်��တ့��၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� အမြချ်�သူ��်��ှ 
မြ�ည်�်�ည်��မော်ပို့�သည်�ဟု� ချံစီ်��သလ်�။ �်မော်�က််င််� ချံစီ်��သလ�/ �်မော်�က််င််� �
ချစံီ်��သလ�။

• အ�ွ��တွင်�� �က်��မံော်��က့်� အထူ�ချက်�ချ�မော်စီသည်�် ဇူး်တ�မော်က််င်���်� �ှ့သည်�ဟု� ချစံီ်�
�သလ်�။ �ယ�လ့� ချက်�ချ�မော်စီသလ�။

၃။ �့န်းစီ�၂၀ ချန်း�်  �က််ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� အ�ွ����်�အ်� မြပို့န်း�မော်ချ်ပြီးပို့ီ� သ��ံသပို့�ချ�က်�မော်ပို့�ပို့ါ။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ယချ�လုပို့��ှ်��ုနှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အမော်တွ�အကြံက်ုံက့်� �ှမော်ဝမော်ပို့�ပြီးပို့ီ� 
အ�ွ��တွင်�� �က်��မံော်��အတွက်� ၎င်��တ့��ကြံက်ုံချ�်�မော်သ် အချက်�အချ���်�အမော်�က််င်�� မော်�ွ�မော်နှွ�မော်စီ
ပို့ါ။ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု အ်�န်းည်��သည်�် ဇူး်တ�မော်က််င်�က်တ���်� ��ှ့ချ�သ်ည်�် သင်�တန်း��သ်�
��်�အ်� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်�သည်�ဟု� ချစံီ်��မြချင်�� သ့���ဟု�တ� ၎င်��တ့��အ�ွ��ဝင်���်�က် 
ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� အ်�မော်ပို့�မြချင်����်� �ှ့��ှ့ မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။
�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုမြ�င််��်�သည််� အချန်း��က်ဏ္ဍာ�ှ ပို့ါဝင်�ချ�်သည်�် သင်�တန်း��သ်���်�အ်� 
အချ� ့ု�ဇူး်တ�မော်က််င်���်�၏ ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု အ်�န်းည်��မြချင်��မော်�က််င််� စီ့တ��မော်က်��
န်းပို့� မြ�စီ��သလ်� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။

ယချ�လုပို့��ှ်��ုသည်� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ၎င်��တ့��အ�ွ��ဝင်���်�အချ�င်��ချ�င်�� ယတ့မြပို့တ� 
လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��န်း� �ည်�သ့��အ်�မော်ပို့�နှ့�င်��ည်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�၍ စီတင်�စီဉ်��စီ်�မော်စီ�န်း�အတွက်� 
အမော်ပို့�်�လုပို့��ှ်��ုမော်လ� မြ�စီ�မော်�က််င်��က့်� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်���်�သည်� အ�ွ��တွင်�� �က်��ံ
မော်��၏ �တူည်ီမော်သ် အ�င်�်��်�တွင်� ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုက့်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့�နှ�့င်��န်း�
အတွက်� သ��ံနှ့�င်��ည်�် န်းည်��ဗ�းဟု်��်�အမော်�က််င်��က့်� Tuckman ၏ အ�င်�် ၅ �င်�်ပို့ါ အ�ွ��
�ွံ�ပြီး�့ု�မော်�� စီပံို့�စံီကံ့်� အသ��ံမြပို့ု��ည်� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

�ပ်�ှ��မိုး ၄ -Tuckman ၏ အ�င့်် ်၅ �င့်််ပါ အဖွဲ့့��ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့းံ�ဒေ�� စိုး�ပ��စိုး�

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- Tuckman ၏အ�င့််၅်�င့်််ပါ အဖွဲ့့��ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့းံ�ဒေ�� စိုး�ပ��စိုး�၏ အ�င့်််တွစိုး်��စိုးးတွ့င့် ်
ဒေပြပ��း��က်သ့်ယ်ဒ်ေ��က်း� ဒေ��်��န်း်

အ�� းန်း် - ၆၀ မိုးးန်းစိုး်
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���
၃.၁ အဖွဲ့့��ဒေပြပ�င့်�်����မိုးမိုး���၏ အ�င့််မ်ိုး��� (၂၀ မိုးးန်းစိုး)်

�လ့�က်� - အ�ွ��လ့�က်� �ွံ�ပြီး�့ု��ုအတွက်� အ�င်�်��်�

Stages of Team Development 

Forming  

• Unclear purpose 
• Awkward group 

dynamics 
• Finding ‘place’ in 

the group and 
confidence to be 
‘seen’ 

• Needing direction  

Storming  

• Power struggles  
• Formulating ideas  
• Increased clarity 

of purpose  
• Possible conflict  
• Coaching  

Norming  

• Reaching 
agreement and 
consensus  

• Setting into roles 
and 
responsibilities  

• Group facilitation  

Performing 

• Goal orientated  
• Purpose driven 
• Positive team 

dynamics  

Adjourning  

• Accomplishments 
made  

• Objectives/ goals 
reached  

• Mixed feelings of 
reaching the end 
of the teams 
purpose  

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ယချ��လ့�က်�က့်� အသ��ံမြပို့ု၍ Tuckman ၏ အ�င်�် ၅ �င်�်ပို့ါ အ�ွ���ွ�ံပြီး�့ု�မော်�� စီပံို့�ံစီနံှှင်�် �့တ��က်�
မော်ပို့�ပို့ါ။ ယင်��စီပံို့�စံီအံ� �ွ��စီည်��မြချင်��၊ ��န်း�တ့�င်��ထန်း�မြချင်��၊ ပို့�ံ�ှန်း�မြ�စီ�လ်မြချင်��၊ လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်�
မြချင်��နှှင်�် �ပို့�န်း်�မြချင်��ဟုူ၍ အ�ွ��တစီ��ွ��အမော်န်းမြ�င််� မြ�တ�သန်း����ည််� အ�င်�် ၅ �င်�်က့်� အ�့�မြပို့ု
ထ်�ပို့ါသည်�။ ၎င်��က့်� ဥပို့�် �ုချင်��မြ�စီ�စီဉ်� တစီ�ချ�အတွက်� �ွ��စီည်��ချ�်သည်�် အထူ�စီ�စံီ���မော်��
အ�ွ��တစီ���ွ� က်�်သ့��မော်သ် အချ�န့်း�အန်းည်��င်ယ�သ် �ွ��စီည်��လ�ပို့�မော်�်င်��ည်�် အ�ွ����်�အတွက်� 
အသ��ံချ�နှ့�င်�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့မော်ပို့�ပို့ါ။ မော်��ှည်�အ�ွ���ွ�ံပြီး�့ု�မော်�� အတွက်�လည်�� �ှ့�င်��စီွ� ဥပို့မော်ေစီ့���့��
မော်�� အ�ွ��တစီ��ွ��သ့�� လူသစီ���်�ဝင်�လှင်� ယင်��အ�င်�် ၅ �င်�်က့်� အသ�ံ�ချ�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���

၁။ မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါ �လ့�က်�တစီ�ချ�စီီက့်� မြပို့သပြီးပို့ီ� သင်�တန်း��သ်���်�အ်� တစီ�ချ�စီီ
အတွက်� မော်အ်က်�ပို့ါအမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� မော်�ွ�မော်နှွ�မော်စီပို့ါ -

• ယင်��အ�င်�် ၅ �င်�်၏ တစီ��င်�်ချ�င်��စီီတွင်� အ�ွ��တွင်�� �က်��မံော်��အမော်ပို့်နှှင််� လူ
တစီ�ဦး�ချ�င်�� ယတ့မြပို့တ� မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��န်း� က့်�ယ�တ�့င်�မော်လက််�င်�်�ု��်�နှှင််� အမြချ်�
သူ��်�အ်� ယတ့မြပို့တ� မော်�်င်��ွက်�နှ�့င်��န်း� အ်�မော်ပို့��ု��်�အမော်ပို့် �ည်�သည်�်
အချက်�အချ���်�က့်� ကြီးက့်ုမြ�င်�နှ့�င်��ည်�န်းည်��။

• လက်��ှ့အ�င််�တွင်� အမော်က််င်�����ံ အက်� ့ု��ှ့နှ့�င်��န်း� အ�ွ��ဝင်� အ်�လ�ံ�က့်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်
မော်ပို့�နှ့�င်��န်း�အတွက်� �ည်�သည်�်န်းည်��ဗ�းဟု်��်�က့်� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်��ည်�န်းည်��။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng

�လ့�က်� - �ွ��စီည်��မြချင်�� (Forming)

• တစီ�ဦး�နှှင်�်တစီ�ဦး� �့တ��က်�မြချင်��
• �ည်��ှန်း��သည်�်လ�ပို့�င်န်း����်�နှှင််� န်းည်��လ�����်�က့်� သမော်�်တူမြချင်��
• �ွ��စီည်��ပို့�ံနှှင်�် လ���ညွှှန်း�ချ�က်���်�က့်� မော်ချါင်��မော်�်င်�က် မော်�်င်��ွက်�မော်ပို့�မြချင်��
• �့�့၏ အလ�ပို့�တ်ဝန်း�နှှင်�် ဝတ�ူ်���်�နှှင််� �င်��နှှီ�လ်မြချင်��
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

လူတစီ�ဦး�စီီသည်� �ွ��စီည်��သည််�အ�င်�်တွင်� ပို့့��့�၍ �ဝံ်���မြ�စီ�မော်လ�်ှ့ပြီးပို့ီ� အထူ�သမြ�င််� အ�ွ��တွင်��
�ှ ယ��ံက်ည်��ု အ်�န်းည်��သူ��်�သည်� ထ့�သ့���ဝံ်��� ပို့့�မြ�စီ�မော်လ�်ှ့ပို့ါသည်�။ ယချ�အ�င်�်သည်� အ�ွ��
ဝင်�အ်�လ��ံ တက်�ကြွက်စီွ် ပို့ါဝင်�မော်စီ�န်း�အတွက်� န်းည်��ဗ�းဟု်��်� ချ��ှတ�နှ့�င်�သည်�် အမော်မြချအမော်န်း
မော်က််င်�� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။ ထည်�်သွင်��နှ့�င်�သည်�် အချ� ့ု�ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်����်��ှ် -

• တစီ��ွ��လ��ံက့်� ၎င်��တ့��၏ အ�ည်�အချ�င်��၊ အမော်တွ�အကြံက်ုံနှှင်�် �က်�လက်� တ့��တက်�လ�့
သည်�် န်းယ�ပို့ယ���်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ပို့ွင််�လင်��စီွ် မော်မြပို့်�့�၍ �့�့က့်�ယ�က့်� �့တ��က်�
နှ့�င်��န်း� အ်�မော်ပို့�ပို့ါ။

• တစီ��ွ��လ��ံက့်� စီီ�ကံ့်န်း��အတွက်� �ည်�သ့��မော်�ှ��က်�လ�ပို့�မော်�်င်��ည်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�
ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏ အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်�က့်� ပို့ွင််�ပို့ွင်�်လင်��လင်�� �ှမော်ဝ�န်း� အ်�မော်ပို့�ပို့ါ။ သ်�န်း�
အစီည်��အမော်ဝ���်�တွင်� ယ��ံက်ည်��ုအ်�န်းည်��သည်�် အ�ွ��ဝင်���်�သည်� အမြပို့ည််�အဝ 
ပို့ါဝင်��န်း� စီ့တ��သက်��သ် မြ�စီ�နှ့�င်�သည်�်အမော်လ�်က်� တစီ�ချါတစီ��တံွင်� သ်�န်း� အ�ွ��
အစီည်��အမော်ဝ���်�၏ အက်န်း်�အသတ�မော်�်င်�က့်� မော်က်�်�လွန်း�သည်�် ချ�ဉ်��က်ပို့�န်းည်��တ့��က့်� 
အသ��ံမြပို့ု၍ အ်�မော်ပို့��န်း� လ့�အပို့�နှ့�င်�သည်�။ န်း�ူန်း်အမော်န်းမြ�င်�် မော်အ်က်�ပို့ါတ့�� ပို့ါဝင်�သည်� -
• အ�ွ��ဝင်���်�က့်� အ�ွ��င်ယ���်� ထပို့�ချွ�၍ �န်း��သစီ�တီထွင်� အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်� �န်း�တီ�

မော်စီပြီးပို့ီ��ှ တစီ��ွ��လ��ံက့်� မြပို့န်း�စီ�စီည်��မြချင်��
• စီီ�ကံ့်န်း��က့်� အ�ွ��တွင်���ှ �တူည်ီမော်သ် အ�ွ��ဝင်���်� ဦး�မော်�်င်�လ�ပို့�က်�့င်�နှ့�င်��ည်�် 

အစီ့တ�အပို့့�င်��င်ယ���်�အမြ�စီ� ချွ�လ့�က်�မြချင်��။

●	 Getting	to	know	each	other
●	 Agreeing	to	aims	tasks	and	methods
●	 Leader	provides	direction	and	structure
●	 Getting	to	know	one’s	job	role	and	responsibilities

Forming



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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ဤအ�င်�်တွင်� စီီ�ကံ့်န်း�� က်ွပို့�က်��ုစီန်းစီ���်�က့်� ချ��ှတ�ပြီးပို့ီ� �ှင်��လင်��ထ်�ပြီးပို့ီ� မြ�စီ���ည်�။ ၎င်��တ့��
တွင်� -

• လ�ပို့�င်န်း��တ်ဝန်း���်�နှှင်�် ဝတ�ူ်���်�
• အ�ွ��အ်� စီီ�ခံျန်း�်ချွ��ုနှှင်�် မော်ထ်က်�ပို့ံ်�ု စီန်းစီ���်�နှှင်�် လ�ပို့�င်န်း��စီဉ်���်�
• မော်စီ်င်�်�က်ည််�၊ အက်�မြ�တ� စီန်းစီ���်� ပို့ါဝင်�သည်�။

အ�ွ����်�အမော်န်းမြ�င််� အ�ွ��ဝင်���်�အတွက်� လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်� သတ��ှတ�ထ်�ပြီးပို့ီ� မြ�စီ���ည်�။ 
ဥပို့�် -

• လ့�အပို့�သည်�် ထပို့�တ�့�မော်လက််�င်�်�ု သ့���ဟု�တ� မော်ထ်က်�ပို့ံ်�ု
• �ီ�တပို့�က်�လ်�ထ့�င်�မြ�င််� ဝင်�မော်�်က်�ချွင်�်၊ �က်�သွယ��န်း� အက်ူပို့စီစည်�� အစီ�ှ့သည်�် 

အလွယ�တက်ူ သ��ံနှ့�င်��န်း� အမြချ်�လ့�အပို့�ချ�က်���်� ပို့ါဝင်�ပို့ါသည်�။

ယချ�အ�င်�်တွင်� အ်�လ��ံပို့ါဝင်�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� အက်ူအည်ီမြ�စီ��ည်�် န်းည်��ဗ�းဟု်��်�က့်� အသ��ံချ�ထ်�
ပို့ါက် မော်န်း်က်�အ�င်�်��်�၏ ချက်�ချ�မော်သ် �က်��မံော်�� မြပို့ဿန်း်��်�က့်� မော်လ�်ခ်ျ�မော်ပို့�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� ပို့့��့�
မြပို့ည်�်စီ�၍ံ ချံနှ့�င်��ည်�မြ�င််��်�မော်သ် အ�ွ��တစီ�ချ� မြ�စီ�မော်စီနှ�့င်�သည်�။

�လ့�က်� - ��န်း�တ့�င်��ထန်း�မြချင်�� (Storming)

• က့်�ယ�မော်��က့်�ယ�တ် ပို့တ�သက်��က်��ံ�ု ��်�အမော်ပို့်  အ်ရှု�စံီ�့က်�မြချင်��
• အ်ဏာ်��န်း�ကြီးက့်ု�စီ်��ု��်�၊ ပို့ဋိ့ပို့က်ခ��်�နှှင််� ထ့ပို့�တ�့က်��င်���့င်�မြချင်��
• �ှင်��လင်��ချ�က်�နှှင်�် တသ်�ထ�မြ�စီ�မော်စီ�န်း� မော်ချါင်��မော်�်င်�က် မော်�်င်��ွက်�မြချင်��

●	 Focus	on	personal	relationships
●	 Power	struggles,	conflicts	and	confrontation
●	 Leader	provides	clarification	and	harmony

Storming
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သင့်တ်ွန်း်�ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

ဤအ�င်�်တွင်� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�မော်သ် အ�ွ��တွင်�� �က်��မံော်��က့်� မော်ထ်က်�ပို့ံ်မော်ပို့�နှ�့င်��န်း�
အတွက်� ချ့�င်��်ပြီးပို့ီ� အ်�လ��ံက့်�လက်�ချနံှ့�င်�သည်�် မော်ချါင်��မော်�်င်��ုက် အမော်��ကြီးက်ီ�သည်�။

��န်း�တ့�င်��ထန်း�မြချင်��သည်� အချ�န့်း��ှည်��က််သည််� မြပို့ဿန်း်မြ�စီ�နှ့�င်�သလ့� အ�ွ��တွင်�� �က်��မံော်��
အတွက်� �က်��ှ့မော်န်းသည်�် မြပို့ဿန်း်လည်�� မြ�စီ�နှ့�င်�သည်�။

အမြချ်�သူ��်�သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုတ့��အတွက်� 
ရှု�န်း��က်န်း�မော်န်း�သည်�က့်� သတ့�ပို့ါ။ ထ့�ရှု�န်း��က်န်း��ု��်�သည်� �တူည်ီမော်သ် န်းည်��လ�����်�မြ�င််� 
မော်ပို့်မော်ပို့ါက်�လ်နှ�့င်�သည်�။ လူတ့�င်�� က့်�ယ�ချ�င်��စီ်စီ့တ�နှှင်�် �က်င်�န်း်စီ့တ�တ့��က့်� ကြီးက့်ု�ပို့���မော်�ွ�မြ�း
ပြီးပို့ီ� �့�့တ့��၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�အမြပို့င်� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�က့်�လည်�� 
မြ�ည်�်�ည်��နှ့�င်��ည်�် န်းည်��လ�����်�က့်� �ှ်မော်�ွ၍ �့�့တ့�� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�နှှင်�် မော်မြပို့်�့�
�က်��ံသင်�်သည်�။ 

တစီ��ွ��လ��ံသည်� အလ�ပို့�ပြီးပို့ီ�မော်မြ�်က်��ုက့်� မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�ပြီးပို့ီ� အ်�လ��ံ၏ လ့�အပို့�ချ�က်���်�
က့်� မြ�ည်�်�ည်��နှ့�င်�မြချင်�� �ှ့��ှ့၊ အ်�လ�ံ� မော်ထ်က်�ပို့ံ်ချ�ံသည်�ဟု� ချစံီ်��မြချင်�� �ှ့��ှ့ သ့နှ့�င်��န်း�
အတွက်� အချ�င်��ချ�င်�� မော်မြပို့်�့��က်�သွယ�ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်�ှ်�စီင်�တည်�မော်�်က်�သည်�် လုပို့��ှ်��ုတွင်� ၎င်��တ့�� မော်တွ�ကြံက်ုံချ�်
�မော်သ် ချက်�ချ�သည်�် �က်��မံော်��မြပို့ဿန်း် အချ� ့ု�က့်� မော်မြ��ှင်���န်း� န်းည်��ဗ�းဟု်��်� �ှ့�
�ှ့မော်��ပို့ါ။

• သင်�တန်း��သ်���်�က့်� အ�ွ���ွ�ံပြီး�့ု��ု၏ ယချ�အ�င်�်တွင်� ဤစီ်သင်�ချ�န့်း�တွင်� သင်��က််�ချ�်
သည်���်�အမော်ပို့် အမော်မြချမြပို့ုပြီးပို့ီ� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု
တ့��က့်� �ည်�သ့�� ထ့န်း��သ့����ည်�န်းည်�� မော်��မြ�န်း��ပို့ါ။

�လ့�က်� - ပို့��ံှန်း�မြ�စီ�လ်မြချင်�� (Norming)

• န်းီ�စီပို့��ု�ှ့မြချင်��နှှင်�်သက်���့င်�သည်�် ချစံီ်��ု
• အမော်တွ���်��လှယ�မြချင်��နှှင်�် ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မော်ဝ�န်း��ု
• အ်�မော်ပို့�တ့�က်�တွန်း��မြချင်��နှှင်�် သမော်�်တူည်ီချ�က်���်���ှ့�န်း� မော်ချါင်��မော်�်င်�က်

မော်�်င်��ွက်�မြချင်��



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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●	 Cohesiveness	and	sense	of	belonging
●	 Exchange	of	ideas	and	feedback
●	 Leader	gives	encouragement	and	builds	consensus

Norming

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

အ�ွ���ွ�ံပြီး�့ု��ု၏ အမော်စီ်ပို့့�င်�� အ�င်�်��်�တွင်� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် �က်�သွယ�မော်��က့်� 
ပို့� ့ု�မော်ထ်င်�မော်ပို့�နှ�့င်��န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�်ပို့ါက် ယချ�အ�င်�်သည်� အ�ွ��ဝင်���်�/လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်�
��်�၏ အမော်လအ်ထမော်က််င်����်�က့်� အသ့အ�ှတ�မြပို့ုမြချင်��မြ�င််� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် 
ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ုတ့��က့်� ချ့�င်�ပြီး��မော်စီနှ့�င်�သည်�် အမော်မြချအမော်န်းမော်�က််င်�� မြ�စီ�ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��သ်���်�ထ�ံှ ယချ�အ�င်�်အတွင်�� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် တ��ံမြပို့န်း�အကြံက်မံြပို့ု
ချ�က်�မော်ပို့�မြချင်��၊ အ�ွ��တွင်�� မော်သွ�န်းီ�မော်စီ�ည််� လုပို့��ှ်��ု��်�က့်� အ်�မော်ပို့�မြချင်��နှှင်�် အချ�င်��ချ�င်���ီ
�ှ မြပို့န်း�လည်�သင်�ယူမော်�� လုပို့��ှ်��ု��်� စီသည်�တ့��မြ�င််�မြ�စီ�မော်စီ လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အ�က််� 
မော်ပို့ါင်��စီည်��ည်ီညွှွတ��ုက့်� မော်�ွ�မြ�းနှ့�င်��ည်�် အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်� မော်တ်င်��ချပံို့ါ။

�လ့�က်� - လ�ပို့�င်န်း��မော်�်င်��ွက်�မြချင်�� (Performing)

• အလ�ပို့�အမော်ပို့် စီ့တ�နှှစီ�ထ်�မြချင်��နှှင်�် အ�ွ��အမော်ပို့်သစီစ်�ှ့မြချင်��
• တ်ဝန်း�ချ�ွမော်ဝမြချင်��နှှင်�် လ့�က်�မော်လ�်ည်ီမော်ထွ�ှ့မော်သ်မော်န်း�်��်�
• မော်ချါင်��မော်�်င်�၏အလ�ပို့�က်�့ ကြီးက့်ုတင်�မြ�င်��ုနှှင်�် အ�ွ��အ်�ဦး�မော်�်င်��ု
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သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွစ်ိုး�မိုး���

အ�ွ��တွင်���ွ�ံပြီး�့ု��ု၏ အမော်စီ်ပို့့�င်��အ�င်�်��်�တွင်� အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�သည်�် �က်�သွယ�
မော်မြပို့်�့��ုက့်� ပို့� ့ု�မော်ထ်င်��န်း� လ�ပို့�မော်�်င်�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� မြ�စီ�ပို့ါက် ယချ�အ�င်�်သည်� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်�
��်�က့်� ထပို့��၍ံ တ့��တက်�မော်စီ�န်း�၊ �ွံ�ပြီး�့ု�မော်စီ�န်း� အ်�မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။ ယချ�အ�င်�်တွင်� �့�့က့်�ယ�
က့်� ယ��ံက်ည်��ုသည်� အ်�မော်က််င်��မော်န်းသင်�်ပြီးပို့ီ� လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�အ်� အ�ည်�အချ�င်��သစီ�
��်� သင်�ယူ�န်း� သ့���ဟု�တ� �့�့တ့��၏ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း�အတွင်���ှ ထွက်�၍ �
တူည်ီမော်သ် န်းည်���� ့ု�စီ�မံြ�င််� တ့��တက်�မော်စီ�န်း� အ်�မော်ပို့�နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� ဤအ�င်�်တွင်� �့�့တ့��၏ သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ့မော်သ်ဇူး�န်း��ှ ထွက်�
နှ့�င်��န်း� တွန်း��အ်�မော်ပို့�နှ့�င်��န်း�အတွက်� အကြံက်ဉံာ်ဏာ���်� မော်တ်င်��ချံပို့ါ။ ဥပို့�် လူအ��်�မော်�ှ�တွင်� 
စီက််�မော်မြပို့်�န်း� �့�့�နှဒအမော်လ�်က်� ပို့ါဝင်�မြချင်��၊ အ�ည်�အချ�င်��သစီ���်� သင်�ယူနှ့�င်��န်း� အမြချ်�
အ�ွ�� တစီ���ွ�သ့�� ယ်ယီမော်�ှ�မော်မြပို့်င်���န်း� မော်လှ်က်�ထ်�မြချင်��၊ မော်�ှ��က်�မော်လက််�င်�်�်တွင်� ပို့ါဝင်�မြချင်�� 
သ့���ဟု�တ� တ်ဝန်း�နှှင်�် ဝတ�ူ်�အသစီ���်� ထပို့�ယူမြချင်��တ့�� လ�ပို့�နှ�့င်�ပို့ါသည်�။

�လ့�က်� - �ပို့�န်း်�မြချင်��

• အ�ွ����်�က့်� အချ�န့်း�ပို့့�င်��သ် �ွ��စီည်��မြချင်��မြ�စီ�သည်�ဟု� ယူ�မြချင်��မြ�စီ�သည်�။
• အ�ွ��အ်� �ပို့�န်း်�ချ�န့်း�တွင်�မြ�စီ�မော်စီ၊ အ�ွ��ဝင်�တစီ�ဦး� အ�ွ���ှ ထွက်�ချွ်လှင်�မြ�စီ�မော်စီ အ�ွ��ဝင်�

��်�သည်� ‘ဝ���န်းည်��မော်�က်က်ွ�’ �ု အချ�န့်း�က််လက့်� မော်တွ�ကြံက်ုံ�သည်�။
• အ�ွ��အ်� ��က်�သ့���ချ�န့်း�တွင်� ���ံရှုု�ံ�ုက့်� ချစံီ်��နှ့�င်�သည်�။

●	 Commitment	to	the	task	and	loyalty	to	the	team
●	 Shared	responsibility	and	flexible	roles
●	 Leader	oversees	work	and	facilitates	team

Performing



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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●	 Assumes	that	teams	only	exist	for	a	period	of	time	
●	 When	the	team	comes	to	an	end	or	a	team	member	
leaves	 team	 members	 go	 through	 a	 period	 of	
‘mourning’	

●	 There	can	be	a	feeling	of	loss	when	the	team	disbands.	

Adjourning 

သင့်တ်ွန်း�်ပး����သူအတွ့က် ်မိုးှတွ်စိုး�မိုး���

�့�့သည်� အ�ွ��ဝင်�တစီ�ဦး�အမြ�စီ� မော်အ်င်�မြ�င်�ချ�သ်ည်�တ့��က့်� မြပို့န်း�လည်�ထင်�ဟုပို့�မြချင်��မော်�က််င််� 
သက်�သ်�်�နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� �့�့၏ လ�ပို့�င်န်း���့�င်��်/ လူ�ုမော်�� က်ွန်း��က်�က်�့ ချ���ထွင်��န်း�အတွက်� အ�ွ��
ဝင်���်�နှှင်�် အ�က်�အသွယ� �မြပို့တ�မော်စီ�န်း� ထ့န်း��သ့���သင်�်ပို့ါသည်�။ ထ့�သ့��လ�ပို့�မော်�်င်��ုမော်�က််င််� 
�့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုအမော်ပို့် အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်� သက်�မော်�်က်��ု �ှ့နှ့�င်�ပို့ါသည်�။

၃.၂ မိုးးမိုးးက်း�ယ်က််း� ထိင့်ဟ်ုပသ်���သပပ်ြ�င့်�် (၄၀ မိုးးန်းစိုး)်

၁။ သင်�တန်း��သ်���်�က့်� လ�ပို့�င်န်း���လ့�က်� မြပို့သပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း� ၁၅ �့န်းစီ� 
အချ�န့်း�မော်ပို့�ပို့ါ။
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In	pairs,	discuss:	
How	will	 you	 apply	 the	 things	 covered	 during	 the	 course	
to	 help	 you	 be	 more	 self-confident	 and	 assertive	 in	 the	
workplace?

How	will	you	apply	the	things	covered	during	the	course	to	
help	you	support	colleagues	to	be	more	self-confident	and	
assertive	in	the	workplace?

What	questions	do	you	still	have	about	the	topics	covered?	

Pair Reflection 

�လ့�က်� - အတွ�လ့�က်� ထင်�ဟုပို့�သ�ံ�သပို့�မြချင်��
• သင်�တန်း��သ်� ၂ မော်ယ်က်�တစီ�တွ�စီ�ပြီးပို့ီ� မော်အ်က်�ပို့ါတ့��က့်� မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ -
• စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွင်�� သင်�ယူချ�်သည်�် အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� 

သင်�တန်း��သ်�က့်�ယ�တ့�င်��့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု 
တ့��တက်�မော်စီ�န်း�အတွက်� �ည်�သ့��အသ��ံချ��ည်� န်းည်��။

• စီ်သင်�ချ�န့်း�အတွင်�� သင်�ယူချ�်သည်�် အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်� လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်� အမြချ်�
လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�၏ �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ုနှှင်�် ယတ့မြပို့တ� လ�ပို့�မော်�်င်�နှ�့င်��ု တ့��
မော်စီ�န်း� အ်�မော်ပို့��်၌ �ည်�သ့��အသ��ံချ��ည်�န်းည်��။

• သင်�ယူချ�သ်ည်�် အမော်�က််င်��အ�်��်�နှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� အမြချ်�မော်��စီ�်��်� �ှ့ပို့ါ
သလ်�။

၂။ ၁၅ �့န်းစီ�မြပို့ည််�လှင်� သင်�တန်း��သ်���်�က့်� မော်န်း်က်���ံ�တစီ�ကြီးက့်�� ��က်�နှှ်စီ�ညံ်ီစီ�မော်ဝ�ပြီးပို့ီ� 
မော်��ချွန်း��မော်��ချ�န့်း�အတွက်� မြပို့န်း�လည်�စီ�ရှု��ံပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



164

စိုး�သင့်�်� းန်း် ၂ 
�က်ဒ်ေတွ့�ပြဖွဲ့စိုး�်န်း ်��ပဒ်ေ��င့််ပြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- သင့်�်န်း�်စိုး�က်း� ပြပန်း�်ည်သ်���သပ�်န်းန်ှှင့််် သင့််ကြက်��မိုးက်း� 
အဒေက်�င့်အ်ထိည််ဒေဖွဲ့��်န်း ်��ပင့််န်း�်စိုးးမိုး���က်တ်ွစိုး�်� ဖွဲ့န်းတ်ွး��န်း်

သင့်ယ််ူမိုး�း�င့်�်� �ည်မ်ိုးှန်း�်��က်မ်ိုး���
ဤသင်�ချန်း��စီ် အ���ံတွင်� သင်�တန်း��သ်���်�သည်� -

• သင်�ချန်း��စီ်�ှ အဓိ့က်အချ�က်���်�က့်� မြပို့န်း�လည်�မော်�်�မြပို့နှ့�င်�ပြီးပို့ီ� သင်�ချန်း��စီ် အက်�မြ�တ��ု
က့်� လ�ပို့�မော်�်င်�ပြီးပို့ီ� မြ�စီ���ည်�။

• သင်��က််��ုအ်� အမော်က််င်�အထည်�မော်�်��န်း� လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�တစီ�ချ� �န်း�တီ�ပြီးပို့ီ� မြ�စီ��
�ည်�။

အ�� းန်း် - ၁၂၀ မိုးးန်းစိုး်

�င်��မြ�စီ�ပို့စီစည်����်�

၄.၂.၁ လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်��့�င်��် 
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့� မော်��ချွန်း����်�

မော်�်�ဂျူး�း� ၃ အ်� သင်�တန်း��သ်���်��ှ 
အက်�မြ�တ��ု

သင်�တန်း��သ်� တစီ�ဦး�လှင်� တစီ�စီ�စံီ် ပို့�င််�ထ�တ�ထ်�ပို့ါ

မြပို့င်��င်��ု လ���ညွှှန်း�ချ�က်�

ဤသင်�ချန်း��စီ်၏ အဓိ့က်သင်�ယူ��ည််� အချ�က်���်�က့်� 
မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့��န်း� 

စိုး�သင့်�်� းန်း် အက်�ဉ်း�်��ံပ်

လုပို့��ှ်��ု အချ�န့်း� (�့န်းစီ�)

၁။ မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့�မြချင်�� ၂၀

�ည်��ယွ�ချ�က်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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�ပ�်ှ��မိုး ၁ - ပြပန်း�်ည်သ်���သပပ်ြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က်-်ဤသင့်�်န်း�်စိုး�၏ အဓိးက်သင့်ယ််ူ�မိုးည်် ်အ��က််မိုး���က်း� ပြပန်း�်ည်သ်���သပ�်န်း်

အ�� းန်း် - မိုးးန်းစိုး ်၂၀

သင့်တ်ွန်း�်စိုးးစိုးဉ်းသ်ူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���-
၁.၁ ပြမိုးန်းန်ှန်း်�ပြမိုးင့်် ်စိုးက်��ဒေပြပ�ပြ�င့်�်

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� အ�ပို့�စီ� ၂ ချ� ချွ�ပြီးပို့ီ� လ���မော်�က််င်�� ၂ ချ�တွင်� ��က်�နှှ်ချ�င်���့�င်��ပို့��က်�န်း� 
မော်မြပို့်ပို့ါ။ တစီ��ွ��အ်� က် ဟု�မော်ချ်ပြီးပို့ီ� တစီ���ွ�အ်� ချ ဟု�မော်ချ်ပို့ါ။
�ှင်��မြပို့ပို့ါ -

• သင်�တန်း��သ်���်�အ်� မော်ချါင်��စီဉ်���်�မော်ပို့�ပြီးပို့ီ� ၁ �့န်းစီ�ချန်း�်စီက််�မော်မြပို့်ချ့�င်���ည်�။ အချ�န့်း�
က့်� �ှတ�ထ်�ပို့ါ�ည်�။

• အတန်း��လ့�က်� အလှည်�်က်�န်း်�မော်ထ်င်�သူ သ့���ဟု�တ� စီက််�မော်မြပို့်သူအမြ�စီ� မော်�်င်��ွက်�
မော်စီ�ည်�။

• အက်ယ�၍ စီက််�မော်မြပို့်သူတွင်� မော်မြပို့်စီ�်စီက််�က်�န်း�သွ်�ပို့ါက် န်း်�မော်ထ်င်�သ�ူ�်�က့်� 
မော်��ချွန်း�မော်���န်း� ချွင်�်မြပို့ုသည်�။

• အမော်�က််င်��အ�်တစီ�ချ�အ်� မော်မြပို့်ပြီးပို့ီ�ချ�န့်း�တွင်� ‘မော်�ှ�ပို့ါ’ ဟု�မော်မြပို့်ပို့ါက် အတန်း�� ‘’က်’’ �ှ 
အ�ွ��ဝင်�အ်�လ��ံ အမော်�်���်�တစီ�မော်လှ်က်� မော်�ှ�သင််�သည်�။ (အတန်း�� “ချ “သည်� �ူလ
အတ့�င်�� �က်�မော်န်း�ည်�)

ဥပို့�်
ပို့ထ�မော်ချါင်��စီဥ်အတွက်�’’ က် ‘’အ်� စီက််�မော်မြပို့်သူအမြ�စီ� ထ်�၍ ‘’ချ ‘’အ်� န်း်�မော်ထ်င်�သူ 
မြ�စီ�ပို့ါမော်စီ။
၁ �့န်းစီ��က််ပြီးပို့ီ�မော်န်း်က်� ‘�ပို့�’ နှှင်�် ‘မော်�ှ�ပို့ါ’ ဟု� မော်အ်�ပို့ါ။
အတန်း�� “က်” �ှ အ�ွ��ဝင်�အ်�လ��ံ တစီ�မော်န်း�်တစီ�မော်လှ်က်� မော်�ှ�သင််�သည်�။ အတန်း�� ချ သည်� 
�ူလအတ့�င်�� �က်�မော်န်း�ည်�။
ယချ�အချ�န့်း�တွင်� “ချ “��်�၏ စီက််�မော်မြပို့်�န်း� အလှည်�်မြ�စီ�သည်�။
သ့��မြ�စီ�၍ မော်ချါင်��စီဉ်�အ်�လ��ံ ပို့ါသွ်�ပြီးပို့ီမြ�စီ�သည်�။

ဤသင်�ချန်း��စီ်၏ အဓိ့က်သင်�ယူ��ည််� အချ�က်���်�က့်� 
မြပို့န်း�လည်�သ��ံသပို့��န်း�နှှင်�် သမော်�်တ�်�အလ့�က်� စီစီ�မော်��
�န်း�

လက်�မော်တွ�သင်��က််��န်း�အတွက်� လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်�တစီ�ချ� 
မော်���ွ��န်း�

၂။ မော်�်လ��ံပို့စီ� ပို့မော်ဟုဠိ့

၃။ လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်� 
မော်���ွ�မြချင်��

၄၅

၅၅
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�ပ�်ှ��မိုး ၂ - ဒေဘ�����ပစိုးဒ်ေပါက် ်ပဒေဟုဠိး

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- ဤသင့်�်န်း�်စိုး�၏ အဓိးက်သင့်ယ််ူ�မိုးည်် ်အ��က်မ်ိုး���က်း� ပြပန်း�်ည်သ်���သပ�်န်း်
နှှင့််် သဒေဘ�တွ���အ�း�က် ်စိုးစိုး်ဒေ���န်း်

အ�� းန်း် - မိုးးန်းစိုး ်၄၅

သင့်တ်ွန်း�်စိုးးစိုးဉ်း်သူအတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း�်�က်မ်ိုး���-
၂.၁ ဒေဘ�����ပစိုးဒ်ေပါက် ်ပဒေဟုဠိး

သင်�တန်း���စီတင်��ီ သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� သင်�တန်း��တစီ�ဦး�ချ�င်��စီီအတွက်� လ�ံမော်လ်က်�မော်သ်
မော်��ချွန်း����်�က့်� စီ်�ွက်� အပို့့�င်��မော်လ���်�မြ�င််� မြပို့င်��င်�ထ်�သင်�်သည်�။

စီ်�ွက်�ပို့�့င်��မော်လ���်�က့်� မော်�်လ��ံမော်လ���်�အတွင်��ထည်�်၍ ဇူးလ�ံ သ့���ဟု�တ� ဦး�ထ�တ�တွင်��တွင်� 
ထ်�ပို့ါ။

သင်�တန်း��သ်���်�က့်� စီက်�ဝ့�င်��ပို့��ံပို့��န်း�မော်မြပို့်ပြီးပို့ီ� ဇူးလ�ကံ့်� စီက်�ဝ့�င်��တစီ�မော်လှ်က်� လက်�မော်မြပို့်င်��
ယူ��ည်�၊ တစီ�ဦး�စီီ စီ်�ွက်�ပို့့�င်��တစီ�ချ�က့်� ယူ��ည်�။

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူသည်� စီက်�ဝ့�င်��၏အလယ�တွင်��ပို့�မော်န်းပြီးပို့ီ� မော်�်လ��ံအ်� သင်�တန်း��သ်���်��ီ
လှင်�်ပို့စီ�ပို့ါ။ သင်�တန်း��သ်�တစီ�ဦး� မော်�်လ�ံ�က့်������့ချ�န့်း�တွင်� သူတ့��၏မော်��ချွန်း����်�က့်��တ�မြပို့ပြီးပို့ီ� 
မော်မြ��့��န်း�မြ�စီ�သည်�။ အက်ယ�၍ ၎င်��တ့��အမော်မြ�က့်� �သ့ပို့ါက် အမြချ်�သ�ူ�်��ှ က်ူည်ီနှ့�င်�မော်�က််င်�� 
သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူက် မော်မြပို့်သင််�သည်�။

၂.၂ ပြပန်း�်ည်သ်���သပမ်ိုး စိုး့မိုး�်�ည််

သင်�တန်း��သ်���်�အ်� သင်�တန်း��အစီပို့့�င်��က််လတွင်� မော်လလ််ချ�်သည်�် ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�်�ှ့
��်�/အ�ွ����်�၏ စီွ����ည်���်� (ယင်��တ့��သည်� သင်�တန်း��ချန်း���၏ န်း�ံတံွင်� �ှ့လ့��်�ည်�) က့်� 
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�ချ�့င်��ပို့ါ။ သင်�တန်း��တွင်� သူတ့��မြပို့ုလ�ပို့�ထ်�သည်�် ပို့့�စီတ်��်�တွင်� သူတ့��ထပို့�
ထည်�်ချ�င်�တ် သ့���ဟု�တ� မော်မြပို့်င်��လ�ချ�င်�တ် �ှ့သလ်� မော်��ပို့ါ။

က်�်�၊ �မော်���်နှှင််� ပို့တ�သက်�ပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��၏စီွ����ည်���်�နှှင်�် ပို့တ�သက်�သည်�်အမြ�င်��ှ် 
ဤသင်�တန်း��မော်�က််င််� မော်မြပို့်င်��လ�သွ်�သလ်� မော်��ပို့ါ။

�ပ�်ှ��မိုး ၂ - ��ပင့််န်း�်စိုးးမိုး���က် ်ဒေ���့�ပြ�င့်�်

�ည်�်ွယ်�်�က် ်- �က်ဒ်ေတွ့�သင့်က်ြက်���န်းအ်တွ့က် ်��ပ်င့်န်း�်စိုးးမိုး���က်တ်ွစိုး�်� ဒေ���့��န်း်

အ�� းန်း် - ၅၅ မိုးးန်းစိုး်



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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သင့်တ်ွန်း�်စိုးးစိုးဉ်းသ်ူမိုး���အတွ့က် ်�မိုး�်ညွှှန်း်��က်မ်ိုး���-
၂.၁ ��ပင့််န်း်�စိုးးမိုး���က်ဒ်ေ���့�ပြ�င့်�် (မိုးးန်းစိုး ်၂၀)

သင်�တန်း��သ်���်�က့်� ၃.၃.၁ လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ကံ့်န်း��စီ်�ွက်���်� မော်ဝမော်ပို့�ပို့ါ၊ ယင်��တွင်� ထင်�ဟုပို့�
သ�ံ�သပို့��ည်�် မော်��ချွန်း����်�နှှင််� လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ကံ့်န်း��ပို့�စံီတံစီ�ချ�ပို့ါဝင်�မော်�က််င်�� �ှင်��မြပို့ပို့ါ။က့်�ယ�တ့�င်�
ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��န်း�နှှင်�် မော်�်င်��ွက်�ပြီးပို့ီ�စီီ��န်း� သူတ့��အ်� �့န်းစီ� ၂၀ အချ�န့်း�မော်ပို့�ပို့ါ။

၂.၂ မိုး�က်န်ှှ�စိုး��ည်း ဒေ�့�ဒေနှ့�ပြ�င့်�် (၃၅ မိုးးန်းစိုး)်

သင်�တန်း��သ်���်�က့်��့တ�မော်ချ်ပြီးပို့ီ� အက်ယ�၍သူတ့��အ်�မော်��မြ�န်း���ည်�် မော်န်း်က်���ံ�မော်��ချွန်း����်�
အတွက်� စီ့တ�သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ် �ှ့ပို့ါက် လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ကံ့်န်း����်�က့်� �ှမော်ဝချ့�င်��ပို့ါ။

လက်�မော်တွ�လ�ပို့�မော်�်င်��န်း� �ယ�လ့�စီ့န်း�မော်ချ်�ု��်��ှ့သလ� သူတ့��က့်�မော်��ပြီးပို့ီ� အ�ွ��အတွင်�� အမြချ်�
မြ�စီ�နှ�့င်�သည်�် န်းည်��လ��� ��်� မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� ေီအချွင်�်အမော်��က့်� သ��ံပို့ါ။ 

၂.၃ သင့်�်န်း�်စိုး� အက်�ပြဖွဲ့တွမ်ိုး အ����သတွ်ပြ�င့်�်

သင်�တန်း��ပို့့��ချ�သူ��်�အမော်န်းမြ�င််� ဤမော်�်�ဂျူး�း�အ��ံ�တွင်� အက်�မြ�တ�န်းည်��လ���သ��ံပြီးပို့ီ� ၎င်��တ့��အ�ွ��
အစီည်���ှ အကြံက်ံမြပို့ုထ်�သည််� ပို့�ံစီအံလ့�က်� သင်�တန်း��သ်���်�၏ မော်ထ်က်�မြပို့အကြံက်ံမြပို့ုချ�က်���်�
က့်� မော်တ်င်��ချသံင်�်ပို့ါသည်�။

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ဒေန်း�က်�်က်တ်ွ့�
သင့်တ်ွန်း်�အဒေထိ�က်အ်က်ူပြပံပစိုးစည်�်မိုး���
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၁။  သင်�၏ အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��တွင်� အဓိ့က်မော်အ်င်�မြ�င်��ု��်�အမြ�စီ� 
         သင်��်မော်တွမြ�င်�လ�။

၂။   သင်�၏အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��တ့��တက်��န်း� �င်���့င်�မော်က်�်�မြ�တ���ည်�် 
          အတ်�အ�ီ� အချ� ့ု�က်�်မော်တွလ�။

၃။      အန်း်ဂျူးတ�အတွက်� သင်�်�ှ် �်အသက်�မော်�ွ��ု�့�င်��်�ည်��ှန်း��ချ�က်���်��ှ့သလ�။

၄၊၊      အ�့�ပို့ါ�ည်��ှန်း��ချ�က်���်� မော်အ်င်�မြ�င်��န်း�အတွက်� �ယ�လ့�အတ်�အ�ီ�မော်တွ 
         သင်�ကြီးက့်ုတင်� မော်တွ��့သလ�။

၅။    အက်ယ�၍ သင်�သည်� ယချ�လက်��ှ့နှှင်�်�တူမော်သ်လ့င်�မြ�စီ�ချ�်ပို့ါက် 
          သင်�၏အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်��အလ�ပို့� သည်� က်ွ်မြချ်��ည်�ဟု�ထင်�ပို့ါသလ်�။

၆။  အက်ယ�၍ သင်�သည်� ယချ�လက်��ှ့နှှင်�် �တူမော်သ်လ့င်�မြ�စီ�ချ�်ပို့ါက် 
          သင်�၏အသက်�မော်�ွ�ဝ���မော်�က််င်���့�င်��် �ည်��ှန်း��ချ�က်���်�တွင်� �ည်�သ့��အက်� ့ု�
          သက်�မော်�်က်��ု�ှ့�ည်�ဟု� ထင်�ပို့ါသလ�။

၁.၂.၁      ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်�� စီ်�ွက်���်�
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အ�ွ��၏အစီည်��အမော်ဝ�တွင်� သင်�၏ 
ထင်�မြ�င်�ချ�က်� က့်� မော်�်�မြပို့သည်�

က်မော်လ���်�အ်� လ့င်�အမြ�တ�ထ�တ�
�ု ပို့ါဝင်�မော်သ် စီ့တ�ချစံီ်��ု�့�င်��် စီ့တ�

မော်ချ်သည်�် မြပို့စီ��ုတစီ�ချ�အ်� စီ�စံီ���
စီစီ�မော်��သည်�

တက်သူ့�လ�တွင်� �်သ်�ပို့�တစီ�ချ� 
သင်�ယူသည်�

အလ�ပို့�တွင်� တင်��က်�မြပို့သ�ုတစီ�ချ� 
မြပို့ုလ�ပို့�သည်�

မော်လထီ�ချ�န်း�သည်�

အ�က်����က်��ုတစီ�ချ�အ်� စီ�စံီ���
စီစီ�မော်��သည်� 

�န်း�မော်န်းဂျူး�်အ်� စီ့တ��့စီီ��ုနှှင််� ပို့တ�သက်�
မော်သ် လက်ခဏာ်��်�က့်� မော်�်�မြပို့သည်�

အ�ွ��သစီ�တစီ�ချ�အ်�ဝင်�၍ 
လ�ပို့�မော်�်�က့်�င်��က်���်�နှှင်�် �င်��နှှီ�က်ွ���ဝင်�

မော်အ်င်�လ�ပို့�သည်�

အ�င်�်မြ�င်�်�်ထူ��ှ့မော်သ်သူ��်�နှှင််� 
က်ွန်း�ယက်� တည်�မော်�်က်�သည်�

အ်�လပို့��ပို့�တွင်� အမြချ်�နှ့�င်�င်တံစီ�ချ�သ့�� 
တစီ�ဦး�တည်�� ချ�ီ�သွ်�သည်�

၁.၄.၁   သက်�မော်တ်င်�်သက်�သ်�ှ�့ုဇူး�န်း�အ်� မော်�်�ထ�တ�မြချင်��
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မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် �့�င်�တစီ�ချ�စီီအတွက်� သင်�်အ�ွ��နှှင်�် မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်� 
မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ-

၁။ မော်�က််�မြင််/ �့�င်�/ ဝတူု သည်� �ည်�သူ်က်�့ �ည်�ညွှှန်း��သန်းည်��။

၂။  �် �က်�မော်�ခ်ျ��က့်� မော်ပို့�သလ�။

၃။  ေီ�က်�မော်�ခ်ျ��က့်�မော်ပို့��့�� �ယ�ရှု�ပို့�ပို့��ံ�်�၊ စီက််�လ��ံ��်�၊ အသ�ံ�်�က့်� အသ��ံမြပို့ုသလ�။

၄။  ထ့��က်�မော်�်ချ��သည်� �ည်��ွယ�သည်�် ပို့�့တ�သတ�က့်� �ယ�လ�့ချစံီ်�မော်စီတယ�လ့�� 
      သင်�ထင်�လ�။

၂.၁.၁     က်�်�၊ �အမော်မြချအမော်န်း�့�င်��် ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့�မြချင်��မော်��ချွန်း����်�
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  ၂.၂.၁    Pygmalion မြ�စီ�စီဉ်���်�

မော်အ်က်�ပို့ါမြ�စီ�စီဉ်���်�က့်��တ�၍ မော်အ်က်�ပို့ါမော်��ချွန်း����်�က့်� သင််�အ�ွ��တွင်�မော်�ွ�မော်နှွ�ပို့ါ -

၁။ �က်�သွယ�မော်မြပို့်�့�မြချင်��တွင်� ကြီးက်ီ��်�မော်သ် (သ့��) အန်းည်��င်ယ�မော်သ် မော်�ှ်�လင်�်ချ�က်���်� 
           �ှ့သလ်�။
၂။  ဝန်း�ထ���အ်�မော်��ချွန်း��မော်��စီဉ်� �ယ�လ့�အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်��ု သင်�ချန်း�်�ှန်း��သလ�။
၃။  ပို့့�၍မော်က််င်���ွန်း�မော်သ်�လေ���ှ့�န်း� အမော်မြချအမော်န်းက့်� အစီပို့� ့ု�နှ့�င်�သည်�် 
           န်းည်��လ����ှ့သလ်�?

ဇူး်တ�ညွှှန်း�� ၁
လင်��သည်� အ�� ့ု�သ�ီ� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်��အ�်�ှ့သစီ�တစီ�ဦး�မြ�စီ�သည်�။ အ�ွ��တွင်� သူ�အပို့ါအဝင်� 
အ�� ့ု�သ�ီ� ၂ ဦး�သ် ပို့ါသည်�။ လင်��သည်� အ�ွ��၏ အပို့တ�စီဉ်�အစီည်��အမော်ဝ���်�တွင်� စီက််�
��်�စီွ်�မော်မြပို့်သမြ�င််� ထ့�သ့��မြ�စီ��မြချင်���ှ် �့�့က့်�ယ�က့်�ယ��ံက်ည်��ု ��ှ့မော်သ်မော်�က််င််�မြ�စီ�သည်�ဟု� 
သူ�၏�န်း�မော်န်းဂျူး�်က်သတ��ှတ�သည်�။ သူ�အ်� �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု�ှ့လ်မော်စီ�န်း� လ�ပို့��မော်ပို့�
လ့�သမြ�င််� အစီည်��အမော်ဝ���်�တွင်� သူ�အ်�မော်�ွ�မော်နှွ��န်း� သူ�အ်� မော်��မြ�န်း��မြချင်�� ��ှ့မော်ပို့။

ဇူး်တ�ညွှှန်း�� ၂
�ွန်း��သည်� လက်��ှ့�်ထူ�မော်န်း�်တွင်� ၂ နှှစီ�မော်က်�်��ှ့မော်န်းပြီးပို့ီမြ�စီ�သည်�် အ�� ့ု�သ�ီ� ဥပို့မော်ေစီ့���့��မော်�� 
အ�်�ှ့တစီ�ဦး�မြ�စီ�သည်�။ သူ�အလ�ပို့�က်�့ မော်က််င်��စီွ်လ�ပို့�မော်န်းသည်�ဟု� �န်း�မော်န်းဂျူး�်က် ယ�ံ�က်ည်�
မော်သ်�လည်�� တစီ�ချါတစီ��တံွင်� သူ�၏လ�ပို့�နှ့�င်�စီွ��� အမော်ပို့် �့�့က့်�ယ�က့်� ယ��ံက်ည်��ု မော်ပို့�်က်����ံ
မော်န်းတတ�သည်�။ အ�ွ��တွင်� အချ့�က်�အတန်း�်အ်�မြ�င််� ဝန်း�ထ���မော်လ�်န််းည်�� မော်န်းပြီးပို့ီ� �ွန်း��အ်� လူထ�
�က်��မံော်�� တည်�မော်�်က်�မြချင်�� လုပို့��ှ်��ုတွင်�ဦး�မော်�်င်��န်း� သူ�၏�န်း�မော်န်းဂျူး�်က်မော်မြပို့်သည်�။ 
�ွန်း��သည်� စီ့တ�လုပို့��ှ်�မော်�က််က်��ွ�ံမော်န်းသည်�။ သ့��မော်သ်� �န်း�မော်န်းဂျူး�်က် သူ�အ�င်�မော်မြပို့လ့�်��ည်�
ဟု� အချ့�င်�အ�် မော်မြပို့်�့�သည်�။

ဇူး်တ�ညွှှန်း�� ၃
သင်�၏အ�ွ��တွင်� �န်း�မော်န်းဂျူး�်အသစီ�တစီ�ဦး��ှ့သည်�။ အ�ွ��အတွင်�� အချ�န့်း�နှှင်�်တမော်မြပို့�
ည်ီ လ�ပို့�မော်�်င်�မော်စီလ�့မော်�က််င်�� ��က််�ီ က် အ�ွ��အစီည်��အမော်ဝ�တွင်� �န်း�မော်န်းဂျူး�်က်
မော်မြပို့်သည်�။ ယချ�အချ�န့်း��ှစီ၍လူတ့�င်��အ်� သူတ့��တစီ�မော်န်း်တ် လ�ပို့�မော်�်င်�သည်�် အ�်
တ့�င်��က့်� �ှတ�တ���မော်��သွင်���န်း� ရှု��ံတက်�/ရှု��ံ�င်��ချ�န့်း��ှတ�တ���တွင်� မော်��သွင်���န်း�နှှင်�် 
အပို့တ�စီဉ်� သူစီစီ�မော်���ည်� မြ�စီ�မော်�က််င်��မော်မြပို့်သည်�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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မော်အ်က်�ပို့ါတ့��သည်� အ��်����ံမြ�စီ�တတ�မော်သ် မော်တွ�ထင်�လွ��ှ်��ု ပို့�စံီ ံ၁၅ �� ့ု�မြ�စီ�သည်�။
၎င်��တ့��က့်��တ�၍ မော်တွ�ထင်�လ�ွ��်��ုတစီ��� ့ု�စီီက့်� သင်�်�ဝတွင်� �ည်�သ့��မြ�စီ�ပို့�က်�ချ�သ်ည်�နှှင်�် 
နှုင်��ယှဉ်�စီဉ်��စီ်�ပြီးပို့ီ� စီက်�ဝ့�င်�� ဝ့�င်��မော်ပို့�ပို့ါ (အမြချ်�သူ��်�အ်� �ှမော်ဝမော်ပို့��န်း��လ့�ပို့ါ။ ဤ
မော်လက််�င်�်ချန်း��သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� မြပို့န်း�လည်� ထင်�ဟုပို့�နှ့�င်�သည်�် အချွင်�်အလ���တစီ��ပို့� မြ�စီ�သည်�)။

အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ

၁။ �ယ��ှ်�မြချင်�� (Filtering)

က်ွ�နှ��ပို့�တ့��သည်� အမော်မြချအမော်န်းတစီ�ချ�၏ အမြပို့ုသမော်�်မော်�်င်�မော်သ် အမြ�င်���်�အ်�လ��ံက့်� 
�ယ��ှ်�ပြီးပို့ီ� အနှ�တ�သမော်�် မော်�်င်�သည်�်အ�်က့်� အမော်သ�စီ့တ�၍ ပို့�ံကြီးက်ီ�ချ����က်သည်�။ ဥပို့�် - 
လူတစီ�ဦး�သည်� စီ့တ�သ်ယ်�ွယ��ဟု�တ�မော်သ် အမော်�က််င်��တစီ�ချ�က့်�မော်�ွ�ချ�ယ�ပြီးပို့ီ� အမော်သ�စီ့တ�
က််မြပို့န်း�လည်�တူ��ွ�က်သည်�။ သ့��မြ�စီ�၍ အ�ှန်း�က်�့မြ�င်�နှ့�င်�သည်�်အမြ�င်�သည်� ပို့့��့��့���ွ်�မော်စီသည်�။

အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ

၂။ အစီွန်း��မော်�်က်�အမော်တွ� (အမြ�း သ့���ဟု�တ� အ�ည်��)

အစီွန်း��မော်�်က်�မော်တွ�မော်ချ်�ုတွင်� အမော်�က််င်��အ�်��်��ှ် မြ�းလှင်�မြ�း သ့���ဟု�တ� �ည်��လှင်��ည်��
သည်�။  က်ွနှ��ပို့�တ့�� လ��ံဝ ပြီးပို့ီ�မြပို့ည််�စီ�သံည်� သ့���ဟု�တ� က်�ရှုု�ံ�ည်�ဟု� မော်တွ�ပြီးပို့ီ� အလယ�အလတ�
ဟုူ၍��ှ့မော်ပို့။ သင်�သည်� လူ��်� သ့���ဟု�တ� အမော်မြချအမော်န်း��်�က့်� တစီ�ချ��ဟု�တ�လှင်� မော်န်း်က်�တစီ�ချ� 
အ�ပို့�စီ�ချွ�ပြီးပို့ီ� လူအ��်�နှှင်�် အမော်မြချအမော်န်း��်�စီွ်၏ ရှုုပို့�မော်ထွ��ုက့်� န်း်�လည်�လက်�ချံမြချင်�� ��ှ့
မော်ပို့။ အက်ယ�၍ သင်�၏လ�ပို့�မော်�်င်�သည်� လ��ံဝပြီးပို့ီ�မြပို့ည််�စီ��ံု��ှ့မော်သ�ပို့ါက် ယင်��က့်� အရှုု�ံဟု� 
မော်တွ�ထင်�သည်�။

အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ

၂.၃.၁      �့�့က့်�ယ�က့်� ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့��ု မော်လက််�င််�ချန်း�� - 
             မော်တွ�ထင်�လွ��ှ်�မြချင်��
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၃။ မော်ယ��ယ��န်း�လွန်း��မော်သ် မော်က််က်�ချ�က်�ချ�မြချင်��

ဤမော်တွ�ထင်�လ�ွ�ှ်��ုတွင်� အမြ�စီ�အပို့�က်�တစီ�ချ� သ့���ဟု�တ� သက်�မော်သတစီ�ချ�က့်�အမော်မြချချ၍ံ 
မော်ယ��ယ� သ��ံသပို့�ချ�က်� တစီ�ချ�မြပို့ုလ�ပို့��က်သည်�။ �မော်က််င်��မော်သ်အ�်တစီ�ချ� တစီ�ကြီးက့်��
မြ�စီ�သည်�နှှင်�် မော်န်း်က်�ထပို့�အကြီးက့်��ကြီးက့်��မြ�စီ��ည်�ဟု�  က်ွနှ��ပို့�တ့�� ထင်��က်သည်�။ လူတစီ�ဦး�သည်� 
�ယ�မော်တ်�်ှ �ပြီးပို့ီ����ံသည်�် ပို့�ံစီအံမြ�စီ� �နှှစီ�ပြီး�့ု��ွယ��်အမြ�စီ�အပို့�က်�တစီ�ချ�က့်� မြ�င်�မော်တွ�
နှ့�င်�သည်�။
အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ

၄။က်�်ပ့ို့�က်�သလ့� မြ�င်�တတ�မြချင်��

က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� �်ပို့�မြ�စီ�မော်န်းမော်န်း က်�်ပ့ို့�က်�သလ့� ချစံီ်��သည်�။
အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ

၅။က့်�ယ်�က့်စီစမော်မြပို့်င်��မြချင်��

အမြချ်�သူ��်�မြပို့ုလ�ပို့�သည်�် မော်မြပို့်�့�သည််�အ�်တ့�င်��သည်� �့�့အ်�တ�ံ�မြပို့န်း�မော်�်င်��ွက်�မြချင်��ဟု� 
မော်တွ�ထင်�မြချင်��က့်�က့်�ယ်�က့်စီစမော်မြပို့်င်��သည်�ဟု� မော်ချ်သည်�။ က်ွနှ��ပို့�တ့��သည်� �ည်�သူက် ပို့့�မော်တ်�
သလ�၊ ထူ�ချွန်း�သလ�၊ ပို့့�၍�က်ည််�မော်က််င်��သလ� စီသမြ�င််� �့�့က့်�ယ�က့်�အမြချ်�သူ��်�နှှင််� နှုင်��ယှ်�
မော်လ�်ှ့သည်�။

အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ

၆။အမြပို့စီ�တင်�မြချင်��

က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ န်း်က်�င်��ုအတွက်� အမြချ်�သူ��်�၏တ်ဝန်း�ဟု� မော်တွ�ထင်�သည်� သ့���ဟု�တ� မြပို့ဿန်း်
တ့�င်��အတွက်� �့�့က့်�ယ�က့်� အမြပို့စီ�တင်��က်သည်�။ ဥပို့�် - ‘င်ါအ်မော်�က််င်�� �မော်က််င်��ထင်�မော်အ်င်� 
လ�ပို့�မော်န်းတ်�ပို့�’။ �ည်�သူက်�ှ �ည်�သည်�်ပို့�ံစီမံြ�င််� မော်တွ�ထင်�မော်အ်င်�  က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်��မြပို့ုလ�ပို့�
နှ့�င်�မော်ပို့။ �့�့တ့��၏ချစံီ်��ု��်�နှှင်�် ချစံီ်��ု�့�င်��် တ��ံမြပို့န်း��ု ��်�က့်� က့်�ယ�တ�့င်�သ် ထ့န်း��ချ�ုပို့�
နှ့�င်�သည်�။

အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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၇။ ခြုံချုံင်�တံ�ံ့ပို့�က်ပို့�မြချင်�� (Global Labelling)

က်ွ�နှ��ပို့�တ့��သည်� အ�ည်�အမော်သွ� ၁ ချ� သ့���ဟု�တ� ၂ ချ�က့်� �က်ည််�ပြီးပို့ီ� ခြုံချုံင်�ံ၍မော်ယ��ယ�မော်က််က်�ချ�က်�ချ�
�က်သည်�။ ၎င်��တ့���ှ် အစီွန်း��မော်�်က်�မော်သ်ပို့�စံီမံြ�င််� မော်ယ��ယ�မော်က််က်�ချ�က်�ချ�မြချင်��မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� ယင်��
က့်�တ�ံ့ပို့�က်ပို့�မြချင်��နှှင်�် �ှ်�ယွင်��မော်သ်တံ�့ပို့�က်ပို့�မြချင်��ဟု�မော်ချ်သည်�။ အမော်မြချအမော်န်းတစီ�ချ�တွင်� 
အ�ှ်�တစီ�ချ�က်�့မော်�်�မြပို့�ည််�အစီ်� လူတစီ�ဦး�အ်� �မော်က််င်��မော်သ်တံ�့ပို့���်�မြ�င််� ယှဉ်�တ�ွမြ�င်�
�က်သည်�။
ဥပို့�် - လူတစီ�ဦး�သည်� အလ�ပို့�တစီ�ချ�လ�ပို့�မော်�်င်��်တွင်� ရှုု�ံန်း့��်သည်�နှှင်�် ‘င်ါဟု် အရှုု�ံသ�်�
တစီ�ဦး�မြ�စီ�သည်�’ ဟု� သူတ့���့�နှ့�င်�သည်�။ လူတစီ�ဦး�၏ အမြပို့ုအ�ူသည်� �ှ်�ယွင်��ပို့ါက် ထ့�သူအ်� 
�ှ်�ယွင်��မော်သ် တ�ံ့ပို့�က်ပို့�ချံ�သည်�။ ဥပို့�် - “သူက် တက်ယ်� င်တ��ံတစီ�မော်ယ်က်�ပို့�”။
အပြီး��တ��� ��က််ချဏာ   တစီ�ချါတစီ�� ံ         �ှ်��ှ်�ပို့ါ�ပို့ါ�  �ယ�မော်တ်�်ှ
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 ၂.၃.၂          မော်တွ�ထင်�လွ��ှ်��ု မော်�်�မြပို့ချ�က်���်�လ�ပို့�င်န်း��

မော်အ်က်�မော်�်�မြပို့ပို့ါဇူးယ်�တွင်� -
၁။ ဥပို့�်မော်�်�မြပို့ထ်�မော်သ် ဝါက်�တစီ�မော်�က််င်��စီီအတွက်� မော်တွ�ထင်�လ�ွ�ှ်��ုအ�� ့ု�အစီ်�
က့်�မော်��ပို့ါ။
၂။ လ�ပို့�င်န်း��ချွင်�တွင်�ကြံက်ုံမော်တွ��မော်သ် မော်တွ�ထင်�လ�ွ�ှ်��ု မော်��ချွန်း�� ၁ ပို့ါအ�� ့ု�အစီ်�၏ 
မော်န်း်က်�ထပို့�ဥပို့�်တစီ�ချ�က့်� မော်�်�မြပို့ပို့ါ။

က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ဥပို့�်

လီ၏ သူမော်��သည်� ယမော်န်း်န်းနံ်းက်�
တွင်� ရှု��ံသ့�� စီ့တ� �ချ����မော်မြ�စ်ီွ်လ်
ချ�သ်ည်�။ သူ�ယ�လ့�ချစံီ်��သ
လ� လီက် မော်��မော်သ်�လည်�� မြပို့န်း�
�မော်မြ�ချ�ပ်ို့ါ။ သူ်အမော်ပို့်တွင်� အမြပို့စီ� 
တစီ�စီ�ံတစီ�ချ� က်�း�လွန်း�ထ်�
�့သည်�ဟု� သူ�ထင်�မော်န်းသည်�။

စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ - �့�့က့်�ယ�က့်�အမြပို့စီ�
မြ�င်�မြချင်��

�့� သည်� �ုချင်��မော်န်း�်တစီ�ချ�
က့်� စီီ�ခံျန်း�်ချွ��န်း� �့�့က့်�ယ�က့်� 
ယ��ံက်ည်��ု မော်ပို့�်က်����ံမော်န်းသည်�။ 
သူ မော်န်း်က်���ံ�စီီ� ံ ချန်း�်ချွ�ချ�်မော်သ် 
�ုချင်��မြ�င်�က်ွင်���ှ အမော်��ပို့ါမော်သ် 
သက်�မော်သ မော်ပို့�်က်����ံသွ်�ချ�်
သည်�။ �ုချင်��မော်န်း�်တစီ�ချ�က့်� သူ
စီီ�ခံျန်း�်ချွ� �ချ�န့်း�တ့�င်��တွင်� ယင်��သ့��
ထပို့��မံြ�စီ�လ့��်�ည်�ဟု� ထင်�မြ�င်�
ပြီးပို့ီ� သူ အလွန်း�အ�င်�� စီ့တ��့စီီ��ု
�သည်�။

စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ - မော်ယ��ယ�
မော်က််က်�ချ�က်�ချ��ု

သင်�် ဥပို့�်



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ဥပို့�် သင်�် ဥပို့�်

လင်��သည်� အလ�ပို့�အင်�တ်ဗ�း�
တစီ�ချ�မော်မြ��န်း� �ှ့သည်�။ မော်��ချွန်း�� 
အ်�လ��ံက့်� သူ��ှန်း�က်န်း�စီွ်မော်မြ�
နှ့�င်�သည်�။ သ့��မော်သ်� အင်�တ်ဗ�း�
ချန်း��ထ��ှ ထွက်�လ်သည်�်လ��� 
တွင်� သူ� ချလ�တ�တ့�က်��့ပြီးပို့ီ� 
အင်�တ်ဗ�း�သူအ်� အ�ည်�
�ှ်�ယွင်��စီွ် မော်ချ်�့သည်�။ မြပို့န်း�
စီဉ်��စီ်��က်ည််�တ့�င်�� သူ�အ်�
�က်ည််��သည်��ှ် အရှုူ�က်�သ့်�� 
မြ�စီ�မော်န်း�ည်�ဟု�ထင်�ပြီးပို့ီ� သူ�၏ 
လ�ပို့�မော်�်င်��ုအတွက်� အလွန်း�
�ှက်��ွ�ံ၊ ဝ���န်းည်��စီ့တ� အမော်နှှ်င်�် 
အယှက်�မြ�စီ��သည်�။ 

စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ - �လ့�သည်�က်�့�ယ��ှ်�
မြချင်��

ဂျူးွန်း�သည်� အနှာ�်ယ���်�မော်သ် 
ေ�စီရှု့�က်�ဂျူး�့ဏာ��ဝင်� တစီ�ဦး�အ်� 
မော်ထ်င်�က်�မော်စီချ�မ်ော်သ် �်ထူ�မြ�င််� 
စီ�စံီ���စီစီ�မော်��မော်���ှး� တစီ�ဦး�
မြ�စီ�သည်�။ ထ့�ဂျူး့�ဏာ��က် သူ်အ်� 
မြပို့န်း�လည်�လက်�စီ်� မော်ချ��ည်�ဟု� သူ
ထင်�မြ�င်�မော်န်းသည်�။ ဂျူးွန်း�၏ဇူးန်းီ� ရှု��ံ
�ှ မော်န်း်က်�က်� မြပို့န်း�လ်တ့�င်�� သူ�
အ်� မြပို့န်း�မော်ပို့��ွ�ချ�ံ �ည်�က့်� သူ 
မော်�က််က်��ွံ�မော်န်းသည်�။

စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ - �့���ွ်��ုကြံက်ုံမော်တွ��
မြချင်��
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မော်န်း်် သည်� သူ�၏ 
အ မော်ပို့ါ င်�� အ သ င်�� ��်� အ်� 
မော်ေါသ ထွက်�မော်န်းသည်�။ သူ�
သည်� ည်တ့�င်�� မော်န်း်က်�က်�သည်� 
အထ့ အလ�ပို့�ပို့့�လ�ပို့��သည်�။ သူ
တ့��သည်� �့သ်�စီ�က့်� အ့��တွင်�
မော်စီ်င်�်မော်�ှ်က်��သူ ��်� မြ�စီ�၍ 
မော်န်း် ်က်�သ့်�� မော်န်း်က်�က်�သည်�အထ့ 
�မော်န်းနှ့�င်�သမြ�င််�
အမြပို့စီ��က်င်�� သလ့�ချစံီ်��
ပြီးပို့ီ� မော်န်း်် အ်� အ�က်ည််���့��
မော်စီသည်�။

စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ-အမြပို့စီ�တင်�မြချင်��

ဂျူး� ့ု�သည်� �့�့က့်�ယ�က့်� 
က််က်ွယ��ုစီ်မော်��ပို့ွ�အ်� ယမော်န်း်
မော်မြ��့�ချ�သ်ည်�။ သူ� အ�ှ်� ၃ ချ�
မြပို့ုလ�ပို့��့သမြ�င််� အ�ှတ� မော်လ�််
မော်စီချ�သ်ည်�။ ဂျူး� ့ု�သည်� အ�ှန်း�
တက်ယ� ဝ���န်းည်��ချံစီ်� မော်န်း
�သည်�။ သူ� အမြပို့င်��အထန်း� 
ကြီးက့်ု�စီ်�ချ�မ်ော်သ်�လည်�� �့�့က့်�ယ�
က့်� က််က်ွယ��ု၌ �့���ွ်�မော်န်း��
မြ�စီ�သည်�။

စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ - က်န်း�်သတ�တ်��ီ�
မြချင်��

ဂျူးါ�ီသည်� ယမော်န်း်အလ�ပို့�က်�့ 
မော်န်း်က်�က်��ှမော်�်က်�သည်�။ သူ
သည်� မော်န်း်က်�က်�သူမြ�စီ�သည်�။

စီ်ရှု့�က်�ပို့ါ - က်�့် တစီ�ဝှ���လ��ံ
တွင်� တ�ံ့ပို့�က်ပို့�မြချင်��

က်ွနှ��ပို့�တ့��၏ ဥပို့�် သင်�် ဥပို့�်



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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က်�်က့ြီးက်ီ� အ���ံသတ��ည်�်ည် မြ�စီ�သည်�။ ကြီးက်ီ��်�မော်သ် ဥက်ူ် ပို့�ကံြီးက်ီ�တစီ�လ��ံသည်� က်�်�့ီသ့�� 
ဦး�တည်�လ်မော်န်းသည်�။ အမြချ်�ပြီးဂျူး့ုလ�မော်ပို့်တွင်� ပြီး�့ု�မြပို့တည်�မော်ထ်င်��ု အသစီ�စီတင်��ည်�် အ်က််သ
ချ�ီ�စီဉ်� အတွက်� သင်�်အ်� အ�ွ��မော်ချါင်��မော်�်င်� အမြ�စီ� မော်�ွ�ချ�ယ�ချ�ံသည်�။ သင်�၏�သဇူး်အ်ဏာ်
မြ�င််� သင်�်အ�ွ��တွင်� ပို့ါဝင်��ည်�် အ�ွ��ဝင်� ၅ ဦး�က်�့ မော်�ွ�ချ�ယ���ည်�မြ�စီ�၍ မော်က်��ဇူးူ�မြပို့ု၍ မော်အ်က်�ပို့ါ
တ့���ှမော်�ွ�ချ�ယ�ပို့ါ။ သင်�၏အမော်မြ�အ်� စီစီ�မော်��ပို့ါ။

၁။ န်းက်ခတူပို့ည််�ှင်�

၂။  အထီ�က်�န်း�မြ�စီ�မော်န်းမော်သ် �့�နှှင်�် က်မော်လ� (တစီ�ဦး�အမြ�စီ� မော်�တွက်�ပို့ါ)

၃။  မော်�်က်�လ�ပို့�မော်��လ�ပို့�သူတစီ�ဦး�

၄။  ဥယ�်ဉ်��ှး�တစီ�ဦး�

၅။  အသက်� ၂၁ နှှစီ�အ�ွယ��ှ့ အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး� (�ူ�ယစီ�မော်��အလွန်း�သ��ံစီွ�သူ)

၆။  ��်ဝန်း�တစီ�ဦး�

၇။  အသက်� ၇၀ အ�ွယ� အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး�

၈။  မော်က်�်င်����်တစီ�ဦး�

၉။  အ်��့က်နှ့�င်�င်တံစီ�ချ��ှ သ�မတမော်ဟု်င်��တစီ�ဦး�

၁၀။     မြ�စီ��ပို့��ှန်း� TV show တစီ�ချ�တွင်� အနှ့�င်��သူ

 

၂.၃.၃      ပြီးဂျူး့ုလ�အသစီ�        စီ်�ွက်� က်
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၁။ န်းက်ခတူပို့ည််�ှင်� - ယချ�အချါ စီ့တ�မော်�်က်�မြပို့န်း�မော်န်းသူ

၂။ အထီ�က်�န်း�မြ�စီ�မော်န်းမော်သ် �့�နှှင်�် က်မော်လ� (တစီ�ဦး�အမြ�စီ� မော်�တွက်�ပို့ါ) - ဤအတွ��ှ 
�ချင်�သည်� ဤပြီးဂျူး့ုလ�သ့�� သွ်��ည််� အ်က််သချ�ီ�စီဉ်�၏ မော်ချါင်��မော်�်င်�တစီ�ဦး�လည်��မြ�စီ�သည်�။

၃။ မော်�်က်�လ�ပို့�မော်��လ�ပို့�သူတစီ�ဦး� - အသက်� ၃၅ နှှစီ� အ�ွယ��ှ့ အ�� ့ု�သ�ီ�တစီ�ဦး� (က်မော်လ�
လည်���နှ့�င်�သည်�)

၄။ ဥယ�်ဉ်��ှး�တစီ�ဦး� (အသက်� ၇၅ နှှစီ� အ�ွယ��ှ့ မော်ေသနှာ� WI က်�့ ဦး�မော်�်င်�သူ) 

၅။ အသက်� ၂၁ နှှစီ�အ�ွယ��ှ့ အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး� (�ူ�ယစီ�မော်��အလွန်း�သ��ံစီွ�သူ) - အ�ပို့�စီ� ၁ 
�ီ�ချ� ့ုမော်�်ဂျူးါ�ှ့မော်သ် ချနှာ်က့်�ယ� ကြံက်ံ်ချ့�င်�သန်း�စီွ���သူ

၆။ ��်ဝန်း�တစီ�ဦး� - Claire သည်� ��က််မော်သ��ီက်�ှ ��်ဝန်း��ွ���သူမြ�စီ�သည်�။

၇။ အသက်� ၇၀ အ�ွယ� အ�� ့ု�သ်�တစီ�ဦး� - Neil သည်� ကြံက်ံ်ချ့�င်�သန်း�စီွ���မော်သ် ဝါ�င်�် 
အ်က််သယ်ဉ်��ှး�တစီ�ဦး� မြ�စီ�သည်�။

၈။ မော်က်�်င်����်တစီ�ဦး� - Stuart သည်� သချချာ�်��်တစီ�ဦး�မြ�စီ�ပြီးပို့ီ� အပို့န်း��မော်မြ�စီ�်အမြ�စီ� 
�ူ�ယစီ�မော်�� သ��ံစီွ�သူ တစီ�ဦး� မြ�စီ�သည်�။

၉။ အ်��့က်နှ့�င်�င်တံစီ�ချ��ှ သ�မတမော်ဟု်င်��တစီ�ဦး� - သူ�သည်� အမော်�ှ�အ်��့က်တွင်� 
ပြီးင့်���ချ����မော်�� တည်�မော်�်က်��်တွင်� အဓိ့က်လူမြ�စီ�ချ�်သည်�။

၁၀။  မြ�စီ��ပို့��ှန်း� TV show တစီ�ချ�တွင်� အနှ့�င်��သူ - �� ့ု�စီပို့�မော်မြ��လ�့�� အ်ဟု်��ည်�မြ�င််� 
စီ့�က်�ပို့� ့ု�မော်��န်းည်��က့်�သ��ံ၍ ဟုင်��သီ�ဟုင်���ွက်���်�စီ့�က်�ပို့� ့ု��်တွင်� က်ွ���က်�င်��ုအတွက်� ထင်�
မော်ပို့်မော်က်�်��က််�မော်သ် သ့ပို့ာပံို့ည််�ှင်� မြ�စီ�သည်�။ ထ့�န်းည်���ှ် ပြီးဂျူး့ုလ�အသစီ�နှှင်�် သင်�်မော်တ်�သည်�။

   ၂.၃.၃  ပြီးဂျူး့ုလ�အသစီ�        စီ်�ွက်� ချ
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စီစီ�တ��� က် 

၁။ က််�မော်�်င်��မော်န်းစီဉ်�စီ်ရှု�့က်�စီ်ပို့့��မြချင်��သည်� အနှာ�်ယ���်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၂။ က်ွနှ��ပို့�တ့��၏�ဝ��်�က့်� အက်� ့��သက်�မော်�်က်�မော်စီနှ့�င်�မော်သ် နှ့�င်�င်ံမော်���့�င်��်ဥပို့မော်ေ
မော်�က််င်��က့်� သ့�ှ့မော်အ်င်�မော်န်းထ့�င်��န်း� အမော်��ကြီးက်ီ�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၃။ သ�က််�သည်� က်ွနှ��ပို့�တ့��က်�န်း���်မော်��အတွက်� �့���ွ်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၄။ ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�အ်� ဂျူးရှု�စီ့�က်�မြချင်��သည်� က်ွနှ��ပို့�တ့��အ်�လ��ံတွင်� တ်ဝန်း��ှ့သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

---------------------ဤမော်န်း�်က့်� မြ�တ�ပို့ါ----------------------

စီစီ�တ��� က်

၁။ က််�မော်�်င်��မော်န်းစီဉ်� စီ်ရှု့�က်�စီ်ပို့့��မြချင်��သည်� အနှာ�်ယ���်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၂။ က်�ွနှ��ပို့�တ့��၏�ဝ��်�က့်� အက်� ့��သက်�မော်�်က်�မော်စီနှ့�င်�မော်သ် နှ့�င်�င်ံမော်���့�င်��်ဥပို့မော်ေ
မော်�က််င်��က့်� သ့�ှ့မော်အ်င်�မော်န်းထ့�င်��န်း� အမော်��ကြီးက်ီ�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၃။ သ�က််�သည်� က်ွ�နှ��ပို့�တ့��က်�န်း���်မော်��အတွက်� �့���ွ်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၄။ ပို့တ�ဝန်း��က်�င်�အ်� ဂျူးရှု�စီ့�က်�မြချင်��သည်� က်ွ�န်း�ပို့�တ့��အ်�လ�ံ�တွင်� တ်ဝန်း��ှ့သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၂.၄.၁     မော်တွ�ထင်�လွ��ှ်��ု မော်��ချွန်း����်�
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စီစီ�တ��� ချ

၁။ က််�မော်�်င်��မော်န်းစီဉ်� င်ါစီ်ရှု့�က်�စီ်ပို့့��သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၂။ လွန်း�ချ�်မော်သ် ၁၂ လက် မြပို့�်န်း��ချ�မ်ော်သ် င်ါ�်ဝက့်�တ့�က်�ရှု့�က်�အက်� ့ု�သက်�မော်�်က်�

နှ့�င်�မော်သ် ဥပို့မော်ေ ၃ ချ�၏ အ�ည်� ��်�က့်� င်ါမော်မြပို့်မြပို့နှ့�င်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၃။ င်ါသည်� သ�က််�ပို့ါမော်သ်��န်း်���်�က့်� စီ်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၄။ င်ါသည်� တစီ�ချါသ�ံ� ပို့လတ�စီတစီ� (မော်�ပို့�လင်����်� သ့�� ပို့လတ�စီ�တစီ�အ့တ���်�) က့်� 
�ယ�မော်တ်�်ှ �ဝယ�ပို့ါ။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

---------------------ဤမော်န်း�်က့်� မြ�တ�ပို့ါ----------------------

စီစီ�တ��� ချ

၁။ က််�မော်�်င်��မော်န်းစီဉ်� င်ါစီ်ရှု့�က်�စီ်ပို့့��သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၂။ လွန်း�ချ�်မော်သ် ၁၂ လက်  မြပို့ဋိ္�်န်း��ချ�်မော်သ် င်ါ်�ဝက့်�တ့�က်�ရှု့�က်�အက်� ့��သက်�မော်�်က်�နှ့�င်�
မော်သ် ဥပို့မော်ေ ၃ ချ�၏ အ�ည်� ��်�က့်� င်ါမော်မြပို့်မြပို့နှ့�င်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၃။ င်ါသည်� သ�က််�ပို့ါမော်သ်��န်း်���်�က့်� စီ်�သည်�။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�

၄။ င်ါသည်� တစီ�ချါသ�ံ� ပို့လတ�စီတစီ� (မော်�ပို့�လင်����်� သ့�� ပို့လတ�စီ�တစီ�အ့တ���်�) က့်� 
�ယ�မော်တ်�်ှ �ဝယ�ပို့ါ။

(က်) �ှန်း�  (ချ) �ှ်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
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  ၄.၁.၁      မော်�ှ်�စီင်�တည်�မော်�်က်��ု လ�ပို့�င်န်း��အတွက်� 
                အချန်း��က်ဏ္ဍာက်တ���်�

• သင်�သည်� �ှက်�တတ�ပြီးပို့ီ� သင်�်အမြ�င်�က်�့ 
ထ�တ�မော်မြပို့်လ့�မြချင်�� ��ှ့ပို့ါ

• အမြချ်�သူ��်� လ�ပို့�ချ့�င်��သည်�် လ�ပို့�င်န်း��
��်�က့်�သ် လ�ပို့�သည်�

• သင်�သည်� မြ�တ�မော်တ်က်�မြချင်��၊ တ့ပို့�က်ပို့�
မြချင်����်� ပို့ါသည်�် အလ�ပို့���်�က့်� �နှှစီ�
သက်�ပို့ါ - တစီ�မော်ယ်က်�မော်ယ်က်�က် 
သင်�်က့်�လ�ပို့��့�� တ်ဝန်း�မော်ပို့�လ်၏လှင်�
အနှ�န်းည်��မြ�င််� �န်း�လ့�သလ့� တ�ံ�မြပို့န်း�သည်�

• လှ�ပို့��ှ်��ုတွင်� ပို့ါဝင်�ပို့တ�သက်�လ့�
ပြီးပို့ီ� အလ�ပို့��မော်�ွ�မော်သ်�လည်�� အ�ှ်�
အယွင်�� လ�ပို့��့�ည်�က်�့ မော်�က််က်�
တတ�သည်�

• အ�ွ��ထ��ှ အမြချ်�တစီ�ဦး�ဦး� �ချ့�င်���ချ�င်�� 
�်�ှ�လ�ပို့�ပို့ါ

• မော်ချါင်��မော်�်င်�လ�ပို့�လ့�သည်�

• အမော်မြချအမော်န်းက့်� ဦး�မော်�်င်�နှ့�င်��န်း�

     ကြီးက့်ု�ပို့���ပြီးပို့ီ� အမြချ်�သူ��်�က့်� �်လ�ပို့�
��လ�မော်မြပို့်သည်�

• အမြချ်�သူ��်� မော်ချါင်��မော်�်င်�လ�ပို့�လ့�
လှင်� သင်�သမော်�်�က်��� အမြချ်�
သူ��်� အကြံက်မံော်ပို့�လ်လှင်�� သင်�သည်� 
ပို့့�မော်က််င်��သည်�် အကြံက်ဉံာ်ဏာ� ထ�တ�နှ့�င်�
�ှသ် မော်န်းသ်ထ့�င်�သ် �ှ့သည်�

• သင်�သည်� မော်ချါင်��မော်�်င်��သည်�က်�့ 
နှှစီ�သက်�သည်�

• အမော်မြချအမော်န်းက့်� ဦး�မော်�်င်�နှ့�င်��န်း� 

    ကြီးက့်ု�ပို့���ပြီးပို့ီ� အမြချ်�သူ��်�က့်� �်လ�ပို့��
�လ� မော်မြပို့်ချ�င်�သည်�

• အမြချ်�သူတစီ�ဦး�က် သင်�်အ်�တစီ�ချ�ချ� 
ချ့�င်��လ်လှင်� ၎င်��တ့��က့်� လစီ�လ�းရှုု
သည်� သ့���ဟု�တ� သင်�စီဉ်��စီ်�ထ်�သည်�
နှှင်�် �တူဟု� မော်မြပို့်သည်�

• အ�ွ��လ့�က်� လ�ပို့��သည်�က်�့ �ကြီးက့်ုက်��� 
မြ�စီ�နှ�့င်�လှင်�� တစီ�မော်ယ်က်�တည်�� လ�ပို့�
လ့�သည်�

• အလ�ပို့���်�က့်� တစီ�ဦး�တည်�� က့်�ယ�တ�့င်�
လ�ပို့�သည်�

• အမြချ်�တစီ�မော်ယ်က်�မော်ယ်က်�က်�့ သင်�
နှှင်�်သမော်�်�တူလှင်�� အနှ�န်းည်��မြ�င််� 
�န်း�လ့�သလ့� တ��ံမြပို့န်း�သည်�

• သင်�သည်� မော်ပို့�်�တတ�ပြီးပို့ီ� ဟု်သလ�ပို့�
တတ�သည်�
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၁။  ဤသင်�တန်း���ှ သင််�လ�ပို့�င်န်း��သ့��ယူသွ်��ည််� အဓိ့က်မော်လလ််�့သည်�်အချ�က်� 

          ၃ ချ�က် �်မော်တွလ�။

(က်)

(ချ)

(ဂျူး)

၂။ အထက်�ပို့ါမော်��ချွန်း��တွင်� အဓိ့က်မော်လလ််�့သည်�်အချ�က်� ၃ ချ�က့်� သင်��ည်�သ့�� မြပို့န်း�လည်�
အမော်က််င်� အထည်�မော်�်��ည်�န်းည်�� (မော်မြ��့��န်း�အချ�န့်း�တစီ�ချ� က်န်း�်သတ�ပို့ါ)။

၃။ �ယ�အမော်�က််င်��အ�်မော်တွက့်� သင်�ပို့့�ပြီးပို့ီ� မော်လလ််ချ�င်�သလ�။

၄။ အမော်ပို့်က်မော်��ချွန်း��တွင်� မော်�်�မြပို့ထ်�သည််�အမော်�က််င်��အ�်��်�က့်�မော်လလ််�န်း� သင်�်
တွင်� �ယ�လ့� စီီ�ကံ့်န်း���ှ့သလ�။

   ၄.၂.၁     လ�ပို့�င်န်း��စီီ�ခံျ�က်��့�င်��် ထင်�ဟုပို့�သ��ံသပို့� မော်��ချွန်း����်�



မော်�်�ဂျူး�း� ၃
ဥပမော်ေစိုးး���း��မော်��အဖွဲ့့����်�အတွ့က်� က်�်�၊� မော်���် အမော်��မော်ပ��ုနှှင့်�် ပတွ�သက်�ပြီးပး� �း�းက်း�ယ်�က်း� ယ်��ကြက်ည်��ုနှှင့်�် ယ်တွးပြပတွ� မော်�်င့်��ွက်�နှး�င့်��ု
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