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အင္မတန္နည္းတဲ႔ အရင္းအၿမစ္ပဲ ရွိတာေတာင္မွ အေတြးေခၚကြန္႔ၿမဴးႏုုိင္ရင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကိုု လႈပ္ရွားမႈအၿဖစ္ေၿပာင္းႏုုိင္ပါတ
ယ္။ ဒီကဒ္ထဲမွာပါတဲ႔ Activity ေတြဟာ ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္မယ္႔ 
လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ေတြ၊ ေထာက္ခံသူေတြႏွင္႔ လက္တြဲေဖာ္ေတြကို 
ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ကိုု သတင္းေပးလႈံ႔ေဆာ္လႊမ္းမုုိးႏုုိင္တဲ႔ 
စည္းရုုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးတစ္ခုုက္ိုု ဘယ္လုုိဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး ဒီဇုုိင္းလုုပ္မည္လ
ည္းဆုုိတာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ကူညီေပးပါတယ္။

ဒီကဒ္မွာ ဆန္းသစ္ထူးၿခားတဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးႏွင္႔ ပတ္သတ္ၿပီး  အေရးႀကီးတဲ႔ 
ရႈေထာင္႔ ေလးခုုအေၾကာင္း တင္ၿပထားပါတယ္။ 
၁။  အာရုုံ၀င္စားၿခင္း (inspiration) - သတင္းအခ်က္အလက္ လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း 

ဥပမာမ်ားကိုု ၾကည္႔ၿခင္းဟာ အာရုုံ၀င္စားမႈ ေပးႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အႀကံညဏ္မ်ား 
ရလာတတ္တယ္။  

၂။  ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ - ပရိသတ္ကိုု ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ဖုုိ႔ 
အုုိင္ဒီယာအသစ္ေတြနဲ႔ အုုိင္ဒီယာကိုု ေဖာ္ထုုတ္ၿပႏုုိင္မယ္႔ နည္းလမ္းအသစ္ေတြ 
လုုိပါတယ္။ 

၃။  ရႈေထာင္႔ - လူေတြကိုု တက္ၾကြေအာင္လႈံ႕ေဆာ္တဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး 
အဖြဲ႔အစည္းတခုုဖန္တီးဖုုိ႔ သင္႔အေနနဲ႔အၿမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရႈေထာင္႔အမိ်ဳးမ်ိဳးက 
ၾကည္႔တတ္ရပါမယ္။ 

၄။  အုုိင္ဒီယာမ်ား - အဖြဲ႔နဲ႔ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားကိုု အိုုင္ဒီယာအသစ္မ်ားရေအာင္ 
စဥ္းစားခုုိင္းၿပီး ရလာတဲ႔ အုုိင္ဒီယာမ်ားကိုု စမ္းသပ္ၿပီး ဘယ္အုုိင္ဒီယာက 
အလုုပ္ၿဖစ္မလဲ ဆုုိတာကိုု သိေအာင္ ပံ႔ပုုိးကူညီေပးရပါမယ္။

အေတြးအေခၚကြန္႔ၿမဴးပါ။
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အာရုုံ၀င္စားၿခင္း (inspiration) 

အာရုုံ၀င္စားတယ္ဆုုိတာ ေၿပာရရင္ အသက္ရႈသြင္းလုုိက္သလုုိပါပဲ။ ကၽေနာ္တုုိ႔အားလုံး 
အာရုုံ၀င္စားခံရတယ္ဆုုိတာ ႀကဳံဖူးၾကမွာပါ။ ၿပင္ပအာရုုံမ်ားက ကၽေနာ္တုုိ႔ကိုု 
အေၿခအေနတခုုကိုု ကြဲၿပားစြာနားလည္ေအာင္လုပ္လုုိက္တာမ်ိဳး (သုုိ႔) 
မစဥ္းစားမိေလာက္တဲ႔ အရာတခုုလုုပ္လုုိက္မိတာမ်ိဳး စတာေတြၿဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုုိ႔ကိုု လႈပ္ရွားမႈတခုုလုုပ္ၿဖစ္သြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လုုိက္တဲ႔ အရာေတြကိုု 
ၿပန္သုုံးသပ္ၿပီး အၿခားသူမ်ားကိုု ဘယ္လုိ အာရုုံ၀င္စားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လုုိ႔ရတယ္ဆုုိတာ 
သိႏုုိင္ပါတယ္။ 

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၁ - ညဏ္အလင္းပြင္႔ေစတဲ႔ (inspiration) စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈေတြကိုု သုုံးသပ္ၿခင္း  
၁။  ရိွၿပီးသား စည္းရံုုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ားကုုိ ေလ႔လာၿခင္းဟာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေ

စၿခင္းနွင္႔ အိုုင္ဒီယာမ်ားထြက္ေပၚလာေအာင္လုုပ္ၿခင္းအတြက္ အသံုုး၀င္ပါတယ္။ 
ပါ၀င္သူတိုုင္းကုုိ အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတိုု႔အထင္ေတြေၿပာင္းသြားေအာ
င္လုုပ္ႏိုုင္တဲ႔ စည္းရံုုးလႈ႕ံေဆာ္ေရးတခုု တင္ၿပခိုုင္းပါ။ ဒါဟာ  ၀ဘ္ဆိုဒ္တခုု၊ 
လမ္းမေပၚက ဆႏၵၿပပြတဲပြ၊ဲ ဗီဒီယုိတကား၊ ပိုုစတာတခ်ပ္၊ ေၾကာ္ၿငာတခုု 
စသည္ၿဖင္႔ အေၿပာင္းအလဲတခုုအတြက္ စည္းရံုုးလႈ႕ံေဆာ္ေရး ပ်ံ႕ပြားေအာင္လုုပ္တဲ႔ 
သူ႔ရဲ႕ အဓိကက်တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ပါရိွတဲ႔ ဘယ္လိုုတပုုိင္းတေဒသမ်ိဳး 
မဆိုုၿဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္သူက သူတိုု႔တင္ၿပတဲ႔ မွတ္တမ္းကုုိ ၿမင္ဖူးခ်င္မွ 
ၿမင္ဖူးမယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၿပႆနာမရိွပါဘူး။ အဖြဲ႔၀င္ေတြအေနနဲ႔ ရုုိးရွင္းစြာပဲ လက္နဲ႔ဆြထဲားတဲ
႔ဇယားပံုုတခုုၿပၿပီး တင္ၿပႏိုုင္ပါတယ္။ ထိုုဇယားပံုုမွာ ထည္႔သြင္းႏိုုင္တာေတြကေတာ႔ -  

		 l	 	ပထမဆုုံးအႀကိမ္ ဒီစည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကိုု သတိထားမိခ်ိန္က 
သူတုုိ႔ဘယ္မွာရွိေနခဲ႔တယ္။

		 l	 ၿဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ လႈပ္ရွားမႈက ဘာအတြက္ဆုုိတာႏွင္႔ ဘယ္ေတြေအာင္ၿမင္ရရွိခဲ႔တယ္။
		 l	 ဘာေၾကာင္႔ ဆန္းသစ္တယ္။
		 l	 	ဒီစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကိုု ေလ႔လာမႈေၾကာင္႔ ဘယ္လုုိစိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ 

ရရွိခဲ႔တယ္။
၂။  ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူတုုိင္း သူတုုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ႔အေ

ၾကာင္းကိုု ၂ မိနစ္ ၃ မိနစ္စာေလာက္ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္း ၁ခုု ၂ခုု နဲ႔အတူ 
တင္ဆက္သင္႔ပါတယ္။ ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္သူေတြဆီမွာ ေၾကညာခ်က္မိတၱဴတုုိ႔၊ 
ဓာတ္ပုုံတုုိ႔ စသည္ၿဖင္႔မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ရွိေနမယ္ဆုုိရင္ေတာ႔ အဖြဲ႔ကိုု 

ၿပသႏုုိင္ပါတယ္။ တင္ၿပခ်က္ၿပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ နားေထာင္သူမ်ားဟာ 
ကပ္ခြာစကၠဴေတြသုုံးၿပီး စာလုုံးေရနည္းနည္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အသုုံးခ်ခဲ႔တဲ႔ 
နည္းဗ်ဴဟာေတြ၊ အမ်ိဳးအစားပုုံစံေတြအေၾကာင္း မွတ္သားႏုုိင္ပါတယ္။ 
အၿခားကပ္ခြာစကၠဴေတြေပၚမွာေတာ႔ ဘယ္လုုိပရိသတ္အမ်ိဳးအစားအတြက္ 
ရည္ရြယ္တယ္ဆုိတာ သတ္မွတ္ပါ။ အားလုုံးက တူညီတဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြကိုုပဲ 
ရည္ညႊန္းေနတာ ေသခ်ာေအာင္ ေအာက္ပါ ဖြင္႔ဆုုိခ်က္မ်ားကိုု ေလ႔လာပါ။ 

  

  နည္းဗ်ဴဟာ - သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ဆီ ပစ္မွတ္ထားဖုုိ႔အတြက္ သင္အသုုံးၿပဳတဲ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ။ နည္းဗ်ဴဟာက ပရိသတ္ရဲ႕အႀကိဳက္၊ အေလ႔အထ၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ နဲ႔ 
သူတိုု႔တန္ဖိုုးထားတဲ႔ စနစ္နဲ႔ ၿငိရပါမယ္။ နည္းဗ်ဴဟာထဲမွာ ငယ္ရြယ္တဲ႔ပရိသတ္ကိုုဆြဲေ
ဆာင္ဖုုိ႔ ဟာသထည္႔သြင္းပါ။ စုုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈေတြၿဖစ္ေပၚလာဖုုိ႔ အဖြဲ႔အလုုိက္စည္းရုုံး
မႈေတြၿပဳလုုပ္ပါ။ မက္ေဆ႔ခ်္တခုု ရွင္းလင္းစြားၿပတ္သားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖုုိ႔အတြက္ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ 
အခ်က္ေတြကိုု ၿမင္သာေအာင္လုုပ္ပါ၊ (သုုိ႔) ၿပႆနာရဲ႕ အက်ိဳးအာနိသင္ေတြကိုု 
သိသာေအာင္ ကုုိယ္ေတြ႔အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကိုု ထုုတ္လႊင္႔ပါ။ 

  အမ်ိဳးအစားပုုံစံမ်ား - ၾကားခံ (သုုိ႔) စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး သိုု႔မဟုုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈတခုုရဲ႕အေနအထားမ်ား - ဥပမာ၊ လမ္းေပၚက ၿပဇာတ္ရုုံမ်ား၊ 
ကာတြန္းၿပကြက္၊ ဗီဒီယုုိမွတ္တမ္းမွတ္ရာ၊ ေရဒီယိုုအစီအစဥ္၊ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား၊ 
လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ေတြ။

  ပရိသတ္ - လက္လွမ္းမီဖုုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ႔ လူထုု။ သင္ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ပရိတ္သတ္ 
(ဆုုိလုုိတာက လုုိခ်င္တဲ႔ အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္လာေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္စြမ္းရွိတဲ႔ 
လူေတြ) နဲ႔အတူ ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္မယ္႔ ပရိသတ္ (ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ကိုု 
လႊမ္းမုုိးႏုုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏုုိင္တဲ႔ လူစုု) တုုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ 

၃။  အဆင္႔ ၂ မွာတုုန္းက လုုပ္ထားတဲ႔ ကပ္ခြာစကၠဴႏုုတ္စ္ေတြကိုု ဘုုတ္ (Board) 
သုုိ႔မဟုုတ္ နံရံေပၚမွာ ထားပါ။ “နည္းဗ်ဴဟာ/ပုုံစံ” ႏုုတ္စ္ေတြကိုု ဘယ္ဘက္ 
တစ္ဖက္မွာ ကပ္ထားၿပီး “ပရိသတ္” ႏုုတ္စ္ေတြကိုုေတာ႔ ညာဘက္မွာ 
ကပ္ထားလုုိက္ပါ။ ေနာက္ ဘယ္ပရိသတ္အတြက္ ဘယ္နည္းဗ်ဴဟာႏွင္႔အမ်ိဳးအစားက 
အေကာင္းဆုုံးၿဖစ္မလဲဆုုိတာကိုု တြဲဖက္ၾကည္႔ၿပီး ထုုိႏွစ္ဖက္ၾကား လုုိင္းမ်ားဆြဲၿပီး 
မွတ္ထားလုုိက္ပါ။ ဤနည္းက လက္လွမ္းမီလုုိတဲ႔ ပရိသတ္ဆီေရာက္ဖုုိ႔ 
ဘယ္နည္းဗ်ဴဟာသုုံးရမလဲဆုုိတာ ရွာေတြ႔ဖုုိ႔ ကူညီေပးပါတယ္။ 



အေတြးအေခၚကြန္႔ၿမဴးပါ။ - ၂

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ

ဆန္းသစ္တီထြင္ၿခင္းၿပဳလုုပ္ဖိုု႔အတြက္ ေဘာင္အတြင္းကေဖာက္ထြက္ၿပီး 
စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ဖုုိ႔ လုုိပါမယ္။ ဒါမွသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားႏွင္႔ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မွာပါ။ ေခၽြးၿပန္စရာလုုိ႔ထင္ရေပမယ္႔ တကယ္ေတာ႔ ရွိၿပီးသား 
အမ်ိဳးအစားပုုံစံမ်ား၊ tool မ်ားနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုု အၿမင္သစ္ႏွင္႔အသုုံးခ်တာပါပဲ။ 
ေအာက္ပါလုုပ္ေဆာင္ရန္ (Activity) မ်ားက စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ 
ဆန္းသစ္တဲ႔အုုိင္ဒီယာမ်ားရေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ္႔မယ္။ ပါ၀င္သူမ်ားအေနႏွင္႔လည္း 
ဒီလႈပ္ရွားမႈအတြက္ သမားရိုုးက် အေတြးအေခၚမ်ားကိုု ေနာက္ခ်န္ထားရစ္ခဲ႔သင္႔ပါၿပီ။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ဒီအုုိင္ဒီယာက လက္ေတြ႔မွာ အလုုပ္လုုပ္ပါ႔မလား ဆုုိတဲ႔ 
အဆီးအတား၊ စိုုးရိမ္ပူပမ္မႈေတြ ကင္းမဲ႔စြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚရန္ၿဖစ္ပါတယ္။ 

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၂ - ေဘာင္ထဲမွထြက္၍ စဥ္းစားေတြးေခၚၿခင္း 
၁။  ပါ၀င္သူမ်ားကိုု စိတ္ကူးနဲ႔ ဖမ္းဆုုပ္ကိုုင္မရတဲ့ ေကာက္ခ်က္မ်ားကိုု ကုုိယ္စားၿပဳခုုိင္းပါ။ 

(သုုိ႔) စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ဆက္စပ္တဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းမွာ လုုပ္ကုုိင္ေနတယ္လုုိ႔ 
စိတ္ကူးယဥ္ခုုိင္းၾကည္႔ပါ။ ဒီလုုိေခါင္းစဥ္ကြဲတဲ႔ ဇာတ္ရုပ္ေအာက္ကေန 
စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ အုုိင္ဒီယာေတြ ရလာေလာက္ပါတယ္။ ဥပမာ 
- ရာသီဥတုုဆုုိးရြားစြာေၿပာင္းလဲမႈအတြက္ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေနၿပီ ဆုုိပါစိုု႔၊ 
အဖြဲ႕သားတေယာက္ကိုု ပုုိလာ၀က္၀ံတေကာင္ (သုုိ႔) ပင္လယ္တစ္စင္းအေနနဲ႔ 
ဘယ္လုုိရႈေထာင္႔ရွိေနမယ္ဆုုိတာ မွန္းဆခုုိင္းပါ။ အၿခားလူမ်ားကိုုလည္း 
သူတုိ႔ကိုုယ္သူတုုိ႔ ပ်ံသန္းႏုုိင္တယ္လုုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည္႔ပါေစ။ ဤကဲ႔
သုုိ႔ၿပဳမူလုုပ္ေဆာင္ၿခင္းၿဖင္႔ လူေတြဟာ ကုုိယ္ရဲ႕ေတြးေခၚေနက်ပုုံစံေတြ  
ႀကိဳတင္ေကာက္ခ်က္ခ်မႈေတြရဲ႕ အၿပင္ဘက္ကေန ၾကည္႔ၿမင္တတ္လာမွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔သားတုုိင္း အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သူတုုိ႔ အၿမင္သစ္ကိုု 
ပုုံဆြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၿမပုုံေပၚေနရာခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ၿပၿပီး အဖြဲ႔ကိုု 
ရွင္းၿပႏုုိင္ပါတယ္။  

၂။  ဒီတင္ၿပခ်က္မ်ားကိုု ၾကည္႔ရႈေလ႔လာေနတဲ႔ သူတုုိင္း စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ကြဲၿပားတဲ႔ အၿမင္နဲ႔ၿမင္ႏုုိင္ရန္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းရသြားပါက 
မွတ္စုုအေနႏွင္႔ ခ်မွတ္ထားသင္႔ပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ 
ဆန္းသစ္တဲ႔အရွိန္ေကာင္းတခုု ရွိေနမယ္ဆုုိရင္ သူတိုု႔အေနနဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ႔ 
ေတြးေခၚမႈနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ၿပီး လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ 

ရႈေထာင္႔ 

တခါတေလ ကုုိယ္႔စည္းရံုုးလႈ႕ံေဆာ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပးခ်င္တဲ႔မက္ေဆ႔ခ်္ကုုိ 
လူေတြနားလည္တယ္လိုု႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမ့ဲ တကယ္႔တကယ္ေတာ႔ 
သူတိုု႔ေနရာကေနၿမင္တဲ႔ သူတိုု႔ရႈေထာင္႔ကေန ၾကည္႔ဖိုု႔ မႀကိဳးစားဖူးေသးပါဘူး။ 
“စည္းရံုုးလႈ႕ံေဆာ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ” အေၾကာင္း အေၿခခံကဒ္ေတြကုုိ 
ေလ႔လာၿပီးၿပီဆိုုရင္ေတာ႔ လႊမ္းမုုိးခ်င္တဲ႔ ပရိသတ္နဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္လိုုတဲ႔ အဖြ႔အဲစည္း 
ဘယ္ဟာေတြကုုိ ပစ္မွတ္ထားမယ္ဆိုုတာ ဆန္းစစ္ၿပီးေလာက္ပါၿပီ။ ဒီစာရင္းကုုိ သံုုးၿပီး 
ဒီေလ႔က်င္႔ခန္းကုုိ လုုပ္ပါ။ တကယ္လိုု႔ ပစ္မွတ္ထားမယ္႔ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ္႔ 
အဖြဲ႔စာရင္း မလုုပ္ရေသးဘူးဆိုုရင္ေတာ႔ အခုုလုုပ္လိုုက္ပါေတာ႔။   

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၃ - သင္ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ရႈ႕ေထာင္႔က 
ၾကည္႔ၿမင္ၿခင္း
၁။  လူတေယာက္ခ်င္းစီကိုု ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ (သုုိ႔) ပါ၀င္ပူးေပါင္းတဲ႔ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုုကိုု ဓာတ္ပုုံနဲ႔တင္ၿပတဲ႔ေလ႔က်င္႔ခန္းမွာ ပါ၀င္ခုုိင္းပါ။ 
ဓာတ္ပုုံတုုိင္းမွာ သိသာထင္ရွား နားလည္လြယ္တဲ႔ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုုရွိပါေစ။ ဥပမာ 
- အိႏိၵယရဲ႕ရာသီဥတုုဆုုိးရြားစြာ ေၿပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုုပ္ေနတယ္ဆုုိရင္ 
“ေက်းလက္လူငယ္”၊ “ၿမိဳ႕ေန ၾကြယ္၀တဲ့ အထက္တန္းစားမိသားစုု”၊ 
“ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မူ၀ါဒေရးဆြဲသူ”၊ “ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား”၊“ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား”၊ 
“ေလထုုညစ္ညမ္းေစေသာ စက္ရုုံလုုပ္ငန္း၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္” စသည္ၿဖင္႔။ 
ေခါင္းစဥ္တခုုအေနနဲ႔ ေယဘုယ် (သုုိ႔) တိက်ေသခ်ာၿခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနာမည္ေပးၿခင္း စသည္ၿဖင္႔ ၿဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။ လူတေယာက္ခ်င္းစီတုုိင္း 
ကိုုယ္တုုိင္ေၿပာ ဇာတ္လမ္းတုုိေလးမ်ားနဲ႔ ထြက္လာသင္႔ပါတယ္။ ဒါမွသာ 
စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အေရးကိစၥအေၾကာင္း ၿပသတဲ႔ဓာတ္ပုုံထဲက ထုုိပုုဂၢိဳလ္ (သုုိ႔) 
အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုု ရွင္းၿပႏုုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။  

၂။  တေယာက္ခ်င္းစီကိုု သူတုုိ႔ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုု စိတ္အားထက္သန္စြာၿဖင္႔၊ 
ကုုိယ္ခ်င္းစာနာမႈၿဖင္႔ ကုုိယ္တုုိင္ၿဖစ္ေနသလုိ ေၿပာဆုုိႏိုုင္ရန္ အခ်ိန္ႏွစ္မိနစ္ေပးပါ။ 
ပါ၀င္သူမ်ားကလည္း ဘာေၾကာင္႔သူတုုိ႔ဒီလုုိခံစားရတယ္၊ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကိုု 
ေထာက္ခံဖုုိ႔ဘယ္လုုိအားေပးခံရတယ္ နဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမရွိႏုုိင္ေအာင္ 
ဘယ္လုုိတားဆီးခံခဲ႔ရတယ္ စသည္႔ေမးခြန္းမ်ား ေမးသင္႔ပါတယ္။  



အေတြးအေခၚကြန္႔ၿမဴးပါ။ - ၃

အုုိင္ဒီယာမ်ား 

သတင္းအခ်က္အလက္ကိုု လႈပ္ရွားမႈေၿပာင္းပစ္ဖုုိ႔ အုုိင္ဒီယာေတြရွိဖုုိ႔ လုုိအပ္ပါတယ္။ 
အုုိင္ဒီယာေတြအမ်ားအၿပားရွိေနခ႔ဲရင္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြၿပည္႔မီေရးအတြက္ 
အေကာင္းဆုုံးအလုုပ္ၿဖစ္မယ့္ အုုိင္ဒီယာကိုု ေရြးဖုုိ႔အလြယ္ဆုုံးၿဖစ္မွာပါ။ ေအာက္ပါ 
လုုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားက အုုိင္ဒီယာေတြထြက္လာေစဖုုိ႔ကူညီေပးႏုုိင္ပါတယ္။ 

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၄ - ဦးေႏွာက္ကိုု အလုုပ္ေပး၊ ေမာင္းႏွင္စဥ္းစား၍ ရလာေသာ 
အုုိင္ဒီယာမ်ားအား စမ္းသပ္ၿခင္း။ 
၁။  ပါ၀င္သူေတြကိုု အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲလုုိက္ပါ။ ထုုိ႔ေနာက္ “ပုုံႀကီးခ်ဲ႕ၿခင္း” နဲ႔ 

“ေမွးမွိန္ေအာင္လုုပ္ၿခင္း” လုိ႔နာမည္ေပးလုုိက္ပါ။ ပထမအဖြဲ႕ကိုု စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး 
မက္ေဆ႔ခ်္ႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေကာင္းၿမင္ၿပီး ရုုိးသားတဲ႔၊ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ႔၊ 
လက္ေတြ႔သိပ္မဆန္တဲ႔ အုုိင္ဒီယာမ်ားစဥ္းစားခုုိင္းပါ။ ဒုုတိယအဖြဲ႕ကိုု ရႈတ္ခ်ၿပီး 
အဆုုိးၿမင္တဲ႔ အုုိင္ဒီယာမ်ား စဥ္းစားခုုိင္းပါ။ ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္သူမ်ားကိုု သူတုုိ႔ရဲ႕အုုိ
င္ဒီယာမ်ားအေၾကာင္း ပုုံဆြဲမေကာင္းရင္ေတာင္မွ ရွင္းလင္းတဲ႔ ပိုုစတာမ်ားၿပဳလုုပ္ 
ပုုံေဖာ္ခုုိင္းပါ။ ထုုိ႔အၿပင္ သူတုုိ႔ကိုု ေထာက္ခံေစမယ္႔ ေၾကြးေၾကာ္သံတခုုကိုု 
စဥ္းစားခုုိင္းပါ။ ပုုိစတာေတြကိုု နံရံမွာကပ္ၿပီး အားလုုံးကိုု ေလွ်ာက္ၾကည္႔ခုုိင္းပါ၊ 
စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ အသုုံး၀င္ႏုုိင္မယ္႔ ဘာမဆုုိကုုိ ကပ္ခြာစကၠဴေတြေပၚမွာ 
ႏုုတ္စ္ခ်ေရးခုုိင္းထားပါ။ 

၂။  ေနာက္ ဒီႏုုတ္စ္ေတြကိုု ဘုုတ္မ်ားေပၚကပ္ၿပီး ၿဖစ္ႏုုိင္ရင္ အမ်ိဳးအစားခဲြၿပီး 
(တူေနတာေတြကိုု ဖယ္ထုုတ္လုုိက္ပါ) နံပါတ္စဥ္အလုုိက္ အေကာင္းဆုုံး 
အဆုုိးဆုုံးမ်ားကိုု သတ္မွတ္ပါ။ ထုုိ႔ေနာက္ ေရပန္းစားဆုုံး တခုုကိုုေဆြးေႏြးေၿပာဆုုိပါ။ 

၃။  လုုပ္ေဆာင္ရန္ ၁ က နည္းဗ်ဴဟာ/ပုုံစံအမ်ိဳးအစားမ်ားနဲ႔ ပရိသတ္စာရင္းဆီၿပန္သြားၿပီး 
အခုုလုုပ္ေဆာင္ရန္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အုုိင္ဒီယာေတြနဲ႔အတူ ေရာေႏွာစဥ္းစားပါ။ 
စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ ေအာင္ၿမင္ႏုုိင္ေခ်ရွိတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ အနည္းဆုုံး ၃ 
ခုုေလာက္ကိုု နားလည္လြယ္ေအာင္ ၿမင္သာေစတဲ႔ အရာေတြနဲ႔ထြက္ေပၚလာေအာင္
လုုပ္ပါ။ 

၄။ ဒိေနာက္ေတာ႔ လူစုုခြဲၿပီး တေယာက္ခ်င္းဆီက (သုုိ႔) အဖြ႔ဲအေနနဲ႔ 
လ်ာထားတဲ႔ေၾကြးေၾကာ္သံ ႏွစ္ခုုေလာက္ကုိ ဘယ္လုုိတုုံ႔ၿပန္မယ့္အေၾကာင္း 
ေမးၿမန္းပါ။ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအလုုိက္ လက္လွမ္းမီခ်င္တဲ႔ ပရိသတ္ေပၚမူတည္ၿပီး 
မိတ္ေဆြမ်ား (သုုိ႔) သူတုုိ႔သားသမီးမ်ားကိုုေမးၿမန္းပါ။ အဖုုိးအဖြားမ်ားဆီ သြားလည္ပါ။ 
ေက်ာင္းသားမ်ား (သုုိ႔) အၿခားအလုုပ္အကိုုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ားကိုု ေမးၿမန္းပါ။ 
မတူတဲ႔လူေတြဆီက မတူတဲ႔ ေထာက္ၿပခ်က္ေတြနဲ႔ အသိပညာေတြရွိႏုုိင္ပါတယ္။ 

ဒါကိုု ပုုိသိေအာင္ ေလ႔လာသင္႔ပါတယ္။ ဒီမက္ေဆ႔ခ်္ႏွစ္ခုုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
သူတိုု႔ဘယ္လုုိခံစားရလဲ။ တခုုကိုု တၿခားတခုုထက္ ပုုိႀကိဳက္ၾကသလား။ 
ဘာ႔ေၾကာင္႔လဲ။ စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုုိထင္ၿမင္လဲ။ 
ဒီကိစၥထဲပါ၀င္ဖုုိ႔ေရာ စိတ္ကူးသလား။ ဘာေၾကာင္႔ပါခ်င္သလဲ။ ဘာေၾကာင္႔ 
မပါခ်င္ဘူးလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အေရးကိစၥ 
ပါ၀င္သူဦးေရ မ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔မဟုုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး 
အေရးကိစၥ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုုိခံစားခ်က္ရွိၾကသလဲ ဆိုုတာ 
နားလည္ဖုုိ႔ၿဖစ္တယ္။  

   ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတိုု႔အေနနဲ႔ ေၿဖေပးခ်င္စိတ္မရွိရင္  
ဘယ္တဦးတေယာက္ရဲ႕ အခ်ိန္ကိုုမွ မိနစ္အနည္းငယ္ထက္ ပုုိၿပီး မယူသင္႔ပါဘူး။ 
သူတုုိ႔တုုံ႔ၿပန္ခ်က္မ်ားကိုု ဗီဒီယိုုနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ကူးယူဖုုိ႔ ၊ တၿခားအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ 
မွ်ေ၀ဖုုိ႔အတြက္ ခြင္႔ၿပဳခ်က္အရင္ေတာင္းပါ။ ဒါမွမဟုုတ္ရင္လည္း ေၿဖဆုုိသူ လိင္၊ 
အသက္အရြယ္အပုုိင္းအၿခားနဲ႔ ေတြ႔ဆုုံရာေနရာ၊ သူတုုိ႔ ေၿပာဆုုိခ်က္ေတြကိုု 
မွတ္ယူထားပါ။ မက္ေဆ႔ခ်္ႏွစ္ခုုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုုံ႔ၿပန္ေၿဖဆုုိထားသမွ်ကိုု 
အဖြဲ႔ဆီအစီရင္ခံပါ။ 


