
 
ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာ သာၾကည့္္ ုိက္္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္ 
မ ားက ုိ အား္ေကာြ္း္ေသ  ြ္း [SILL]  

 
 

အသတအသဥပ္္၀ြသူ္ ္ေလ့က ြ့္ နး္သာအ ပ ္ 
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သာၾကည့္  ္ုိက္္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈ အ္ေသးသု္ိ ္္ေဖာ္ ပ  က္ 
 
 

သတး  ားသြ ္နး္သာ ၁ - သာၾကည့္္ ုိက္္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ ား မ္ြ့္ ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သမ္ ား  
 
ဤသတး  ားသြ္ န္းသာ္ထြ္ သြ္သုိ္္၀ြ္္သား ပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက ္ခ့ပ္သလားည္။    ဟ ္္ပ္သည္ / မဟ ္္ပ္     

 

သြ္အ္မသ္သက္ဆ္ း ္ေ ္ြး္္ေဆာြ္မႈပ္ သ္္မသ္  က ုိ ္ေ္းသား္ေဖာ္ ပပ္ -  
 
၁ည္။            

 
 
၂ည္။            

 
 
 

သတး  ားသြ ္နး္သာ ၂ - ဆနး္သသ္္ တီ ထြသ္မူ ားအ ဖသ ္သာၾကည့္္ ုိက္္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ ား 

 
ဤသတး  ားသြ္ န္းသာ္ထြ္ သြ္သုိ္္၀ြ္္သား ပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက ္ခ့ပ္သလားည္။    ဟ ္္ပ္သည္ / မဟ ္္ပ္     
 
သြ့္္ထြ္ မည္သည့္ ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈအ္ည္အ  ြ္းမ ား ္မုိပ္သနည္းည္။  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

သတး  ားသြ ္နး္သာ ၃ - သတမ ္ က ္ မမ္ ္္ေဖာ္္ေဆာြ္္ေသာ သာၾကည့္္ ုိက္္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ ား 

 
ဤသတး  ားသြ္ န္းသာ္ထြ္ သြ္သုိ္္၀ြ္္သား ပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက ္ခ့ပ္သလားည္။    ဟ ္္ပ္သည္ / မဟ ္္ပ္     
 
 
္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္အ္ေန ဖြ့္ သတမ္  က္္သ္္ပ္ ဖြ့္ ္ ုိး္က္မႈ္မုိ္ေအာြ္ သြ္ ဘာလ ပ္္ ုိြပ္္သနည္းည္။ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

သတး  ားသြ ္နး္သာ ၄ - အမ ား မ္ြ့္ဆကသ္ထ ဆ္ကဆ္သူ္မ ားအ ဖသ ္သာၾကည့္္ ုိက္္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ ား  

 
ဤသတး  ားသြ္ န္းသာ္ထြ္ သြ္သုိ္္၀ြ္္သား ပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက ္ခ့ပ္သလားည္။    ဟ ္္ပ္သည္ / မဟ ္္ပ္     

 

သြ္၏ အမ ား္မြ့္ ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈပ္ သ္က ုိ ္ေဖာ္ ပပ္ - 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

အမ ား မ္ြ့္ ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္သူ္သ္္ေ ာက္အ ဖသ္ သြ္ မည္သ ုိန္ ုိး္က္္ေအာြ္ လ ပ္္ုိ ြ္သနည္းည္။ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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လက္ကမး္သာလလာ ၁.၁ - ပ ဂၢလုိက္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သမ္ ား   ြ့္ ထ္က္အကခ ဖ္္မႈ  
 

္ာ  ုိြ္္ႈန္း 

္ေဖာ္ ပ  ကမ္ ားက ုိဖ္ပ္္တ္ပါ၊ သြ ္ အားအသနဆ္္ း္မြ့္ အားသနမ္ႈအနညး္ဆ္ း ပ္ သမ္ ားက ုိ 
သဥး္သားဆြ ္ ြပ္္ည္။ ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈဆ ုိြ္္ ာ သြ၏္   ဥး္ကပပ္္ ္ထြ ္ ပ္ သ္္ သ ္ သတ၏ 
ၾသဇာသက္္ေ္ာကမ္ႈအ္ ုိြး္အဆက ုိ ီြ ္ ဟပ္္ေဖာ္ ပ္န ္ ဘ ဘ္က္္ေကာ္လ္္ ထြ ္ ၁၀၀ 
္ာ  ုိြ္္ ႈနး္အမမ္ မ္ ားက ုိ  ထခ္ေ၀သ္မ္မ္ ပ္္ည္။ 

 

‘AFFILIATIVE’  (  ု္ိ ဆ္က္္ေပ္ြး္သညး္္ေပး္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္ - 
  ုိ္္ဆက္္ေပ္ြ္းသည္း္ေပး ္ေသာ ္ေ ္ြး္္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ အ ပ္သ အ္ထြ္း 
အဖထခနသား  ြ္းဆက္ဆ္မႈမ ားက ုိ  မမြ့္္ြ္္ေပး သည္ည္။ သူမ/သူက အက ုိ း္မုိီုိ္ေ္ာက္္ေသာ 
အဖထခနလ ုိက္သ ္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ ထက္မႈ (teamwork) သည္ အဖထခန 
သားမ ားအၾကား ္ေကာြ္းမထန္သည့္ဆက္ဆ္္ေ္း္မြ့္ ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈ္ ုိနက ုိ အား္ေကာြ္း္ေသ  ြ္း 
အ္ေပၚ္ည္သည္ဟ  လက္ ္ီားသည္ည္။   ုိ္္ဆက္္ေပ္ြ္းသည္း္ေပး္ေသာ ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္ 
သည္ သူမ/သူ၏ အဖထခနသားမ ား္ေဆာြ္္ထက္သည့္ အလ ပ္္ာ၀န ္ သ ုိနမဟ ္္ အလ ပ္ကုိသၥအ္ေပၚ 
သုိ္္၀ြ္သားသ္ေလာက္ ၄ြ္း္ ုိန၏ ္သ္က ုိ ္္ေ္က န္းမာ္ေ္း္မြ့္ ္ေကာြ္းက ုိ း  မ္းသာ္ ုိနအ္ေပၚ သုိ္္၀ြ ္
သားသည္ည္။ သူမ/သူသည္ လူအမ ား မ္ြ့္ ဆက္ဆ္္ေ္း္ေ ပ ပသလ္ထ ္ြပတး လ ပ္္ေဖာ္က ုိြ္ဖက္ အသ အသြ္း 
္ည္္ေဆာက္မႈ (teambuilding) က ုိ အ  ုိန္္ေပး္ေဆာြ္္ထကသ္ည္ည္။ သူမ/သူသည္ သူမ/သူ၏ အဖထခန 
သားမ ားအ္ေပၚ  ္ ၾကည္မႈ မြ့္မားြပတး အဖထခနသားမ ား၏ လ ပ္ြန္း္ေဆာြ္္ာမ ားက ုိ ၄ြ္း္ ုိန္ေဆာြ္္ထက္ 
္ာ္ထြ္ ္ေ ပာြ္းလထ ္ ပြ္လထ ္္မုိမႈက ုိ ႀကတးမား္ေသာအ္ ုိြ္းအ္ာ ဖြ့္  ထြ့္ ပ ္ေပးသည္ည္။ သူမ/သူသည္ 
အ ပ သ္ေဘာ္ေဆာြ္သည့္ ္္ န ပန္  က္က ုိ မၾကာမၾကာ္ေပး္္္္ေသာ္လည္း အ  ားသူမ ားအား ္ာ 
၀န္ ္  ုိြ္း္မမာက ုိ သုိ္္ီခ္ထြ္ အဆြ္မ္ေ ပ ဖသ္္ ုိြ္သညည္္။ ီ ုိန္ေၾကာြ့္ သူမ/သူသည္ 
အက ပ္္ေ္ထန္ေသ ္ေသာ ီုိပ္္ ုိက္္ေ္ထနမႈမ ားက ုိ အမ ားအား ဖြ့္ ္ေ္မာြ္္ုိမ္းလုိမ့္မည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာ 
အဖထခနသားမ ားက သူမ/သူသည္ ပ ုိြပတး ၾသဇာ္ုိကၠမ္မုိသြ့္ကာ ပ ုိအြ္အား္ေ္ာြ့္သြ့္သည္ဟ  
ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။ 
 

 

‘COACHING’ (အႀက ္ပ လမး္ညလန္္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္ - အႀက္ ပ လမ္းညလန္သည့္ ္ေ ္ြး္္ေဆာြ္ 
္သ္္ေ ာက္သည္ အ ပ္သ ္ထြ္းမမ အ  ားသူမ ား၏ ႀကုိ းပမ္း္ေဆာြ္္ထက္မႈမ ားက ုိ ္ေီာက္ပ့္ကူညတ  ြ္း 
္မြ့္ အဖထခနသားမ ား၏ ကၽထမ္းက ြ္မႈမ ား ဖထ္နြဖုိ း္ ုိး္က္္ေအာြ္လ ပ္  ြ္း္ ုိနက ုိ အ္ေလးီားသည္ည္။ 
သူမ/သူသည္ အဖထခနသားမ ားက ုိ မုိမုိ္ ုိန၏ အားသာ  က္မ ားတ္ပါ၊ အားနည္း  ကမ္ ား မ္ြ့္ 
အလားအလာ္ ုိန ္ေဖာ္ီ ္္သ္္မမ္္္ ုိြ္္န ္ ကူညတသည္ည္။ 
အႀက္ ပ လမ္းညလန္သည့္္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္မ ားသည္ ကၽထမ္းက ြ္မႈ အသသ္မ ား ္ ူ္န္္မြ့္ 
ပ္ေ္ာ္ဖက္္မြ္န ္က က  ဖထ္နြဖုိ း္ေအာြ္လ ပ္္န္ အ  ားသူမ ား (အီူးသ ဖြ့္ အသသ္ သ ုိနမဟ ္္ 
အ္ေ္ထနအႀက္ မ္မုိသည့္ အဖထခနသားမ ား) က ုိ ္ေီာက္ပ့္အား္ေပးသည္ည္။ သူမ/သူသည္ 
သူ္သ္ပ္း္ေ ပာသည္ က ုိနား္ေီာြ္္္္မႈ္မြ့္ open-ended question ( ပန္္ေ ဖသူက သူနအ မြ္တ္ပါ၊ 
သူန ူဆ  က္မ ားက ုိ သူနက ုိ ္ပ ုိြ္သကားလ္ းမ ား ဖြ့္ အက  ္္၀ြ့္္ေ ပာဆ ုိ္ေ ဖၾကား  ္ုိြ္္ေသာ ္ေမး ထန္း) 
မ ားက ုိ အသ္ း  ြပတး အ  ားသူမ ားက ုိ ၄ြ္း္ ုိန၏ အလ ပ္ပ ုိြ္းဆ ုိြ္္ာသုိန္္ေ ၚမႈမ ား ္ေ ဖ္မြ္း္ေ္းအ္ထက္ 
ကူညတသည္ည္။ အႀက္ ပ လမ္းညလန္္ေသာ ္ေ ္ြး္္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ ္ေဆာြ္္ထက္္ေနဆခ သထမ္း္ေဆာြ္မႈ 
္မြ့္ပ္္သက္ြပတး ္္ န ပန္  က္္ေပးကာ သထမ္း္ေဆာြ္္ည္  ္္္ေလ ာ့္  ြ္းအ္ေၾကာြ္းမ ားက ုိ နားလည္္န္ 
ႀကုိ းပမ္းသည္ည္။ အမမားမ ား မ္ြ့္ သထမ္း္ေဆာြ္္ည္  ္္္ေလ ာ့မႈ္ ုိနက ုိ သြ္ ူမႈအ ထြ့္အလမ္းမ ားအ ဖသ္ 
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္ႈ မြ္သည္ည္။ အႀက္ ပ လမ္းညလန္္ေသာ ္ေ ္ြး္္ေဆာြ္မ ားသည္ အ  ားသူမ ားက ုိ သုိန္္ေ ၚမႈ္မုိ္ေသာ အလ ပ္ 
္ာ၀န္မ ား ထခ္ေ၀အပ္္မြ္း္ာ္ထြ ္ီူး ၽထန္သည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက ၄ြး္က ုိပ ုိ၍ “္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္” 
္ေသလ ုိကာ “အႀက္ ပ လမ္းညလန္” မႈ ္ေလမ ာ့္ေသလ ုိ္ ုိြ္သည္ည္။ 
 

 

‘COMMANDING’ (ညလနၾ္ကားမႈလ ပ္္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္ - ညလနၾ္ကားမႈလ ပ္္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္ 
္သ္္ေ ာက္သည္ ္မြ္းလြ္းသည့္ညလန္ၾကား  က္္ေပးြပတး အ  ားသူမ ားက ုိ သူ၏ညလန္ၾကား  က္ အ္ ုိြ္း 
လ ုိက္နာ္ေသလ ုိသည္ည္။ သူမ/သူသည္ အ  ားသူမ ားီ္မမ ီြ္ မြ္  က္္မြ့္အႀက္ဥာကံဥာဏ္ မဆ ုိသ္ေလာက္ 
သာ္ေ္ာြ္းြပတး (သ ုိနမဟ ္္ လ္ း၀မ္ေ္ာြ္းဘခ) ဆ္ း ဖ္္  က္  ္ေလ့္မုိသည္ည္။ အ္ေ္း္ႀကတး ဖသ္္ေသာ 
အ္ေ  အ္ေနမ ား္ထြ္ သူမ/သသူည္ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ားက ုိ အလ ြ္သလ ုိ  ္္္ြပတး ဆ္ း ဖ္္  က္မ ားက ုိ 
သူ္သ္ဥတး္ည္းသ္ေဘာ ဖြ့္  သည္ည္။ သူမ/သူသည္ အ  ားသူမ ား သထမ္း္ေဆာြ္္ည္  ္္္ေလ ာ့လမ ြ္ 
သ ုိနမဟ ္္ အမမားလ ပ္လမ ြ္ ၄ြ္း္ ုိနက ုိီုိပ္္ ုိက္္ြ္ဆ ုိြ္္န္ ၀န္မ္ေလး္ေပည္။ သူမ/သူသည ္ အ  ား 
သူမ ားက ုိ ္ာ၀န္ ္  ုိြ္း္န္ သညး္ကမ္းပ ုိြ္းအ္ေ္း ူ္ေဆာြ္္ထက္မႈ လ ပ္မည္ ဖသ္သည္ (သထမ္း္ေဆာြ္္ည္ 
  ္္္ေလ ာ့သူမ ားက ုိ ဖ ္္မား  ြ္း)တ္ပါ၊ သ ုိန္ေသာ္ သူမ/သူသည္ မုိမုိ္ ုိန အလ ပ္္ထြ္ ီူး ၽထနသ္ူမ ားက ုိ 
  တးက  း္ေီာမနာ ပ မည္လည္း ဖသ္သည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာ အဖထခနသားမ ားက ၄ြ္းသည္ အ  ားသမူ ား္ေ ပာ 
္ာက ုိ    ီက္ပ ုိ နား္ေီာြ္ၾကည့္သြ့္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြသ္ည္ည္။ 
 

 

‘DEMOCRATIC’ (ဒတမ ုိက္ေ္သတဆန္္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္ - 
ဒတမ ုိက္ေ္သတဆန္္ေသာ ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္ ္ေ ာက္သည္ အသ အသြ္းက  မမ္္သြ့္သည့္ 
ဥတး္ည္  က္မ ားတ္ပါ၊ မုိမုိ္ ုိနဥတးသား္ေပးသြ့္သည့္ လ ပ္ ္ေဆာြ္  က္မ ား မ္ြ့္သပ္လ ဥ္းြပတး သမူ/သူ၏ 
အဖထခနသားမ ား ပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက္မႈက ုိ ္ ုိက္္ထန္းအား္ေပး သည္ည္။ သူမ/သူသည္ 
ီည့္သထြ္းသဥ္းသား္မည့္ အ  က္မ ား သ ္ေဆာြ္းသည့္နည္းလမ္း္သ္္ပ္အ ဖသ္ အ  ားသူမ ားီ္မမ 
ီြ္ မြ္  က္္မြ့္ အႀက္ဥာကံဥာဏ္မ ားက ုိ ္ေ္ာြ္း ္မည္ ဖသ္သည္ည္။  က္ ခ္ႈပ္္ေီထးသည့္  ပ နာ္သ္  မ္ြ့္ 
္ြ္ဆ ုိြ္္္ေသာအ ္ သူမ/သသူည္ အ  ားသူမ ားီ္မမ ီြ္ မြ္ ူဆ  က္မ ားက ုိ ္ုိႈက္ီ ္္ကာ 
 ြ္း္ ုိနက ုိ အ္ေလးဂ္  ပ နား္ေီာြ္ြပတး မ္ူကထခ ပား္ေသာ ္ႈ  မြ္  က္မ ားသထာက ုိ 
္သ္ ္ေပ္ြ္း္ည္းသ သည္းသည္ည္။ သူမ/သူသည္ သက္ဆ ုိြ္သူအမ ားပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက္မႈ္မြ့္ 
ီြ္ မြ္ ူဆ   က္ဖလမ ္မႈ္ ုိနက ုိ ္ ုိက္္ထန္းအား္ေပးသည္ည္။ 
ဒတမ ုိက္ေ္သတဆန္္ေသာ ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ အမ ားသ္ေဘာ္ူညတမႈ 
္ည္္ေဆာက္္ေ္းလ ပ္ြန္းသဥ္မ ားက ုိ  ဖသ္္ေ မာက္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ ထက္သည္ည္။ 
အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက သူမ/သူသည္ ပ ုိ၍ “ဆ္ း ဖ္္” သြ့္ကာ “အ  ားသူမ ား 
ပ္၀ြ္္ ုိြ္္ေအာြ္ ္ေဆာြ္္ထက္” မႈ ္ေလမ ာ့  သြ့္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။ 
 

 

‘PACESETTING’ (ဥတး္ေဆာြလ္မး္ ပ္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္ - ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပသည့္ ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ ္
္သ္္ေ ာက္သည္ “သ္  ုိန္သ္္မမ္္္ေပး” သည္ည္။ သူမ/သူသည္ သူမ/သူအ္ထက္ သထမ္း္ေဆာြ္မႈ မြ့္သ ္
သ္္မမ္္  က္မ ား   မမ္္ြပတး အ  ားသူမ ားက ုိ သူနလ ုိလ ုိက္လ ပ္္ေသလ ုိသည္ည္။ သူမ/သူသည္ မ္ေမာ  ္ုိြ္ 
မပန္း္ ုိြ္ အလ ပ္လ ပ္  ြ္းတ္ပါ၊ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ ္ ၾကည္မႈက ုိ ္ေဖာ္ီ ္္ ပသ  ြ္းတ္ပါ၊ အက ုိ း္ေက းဇူးမ ား 
သထမ္း္ေဆာြ္္္မုိ္န္ အာ္္ သ ုိက္  ြ္း္ ုိန  ဖြ့္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္သ္နမူနာ ဖသ္္ေသြပတး 
အ  ားသူမ ားက ုိ ္ေ ္ြ္း ္ေဆာြသ္ည္ည္။ ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပ္ေသာ ္ေ ္ြး္္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ 
အသ အသြ္းမမ အ  ား္ေသာ သထမ္း္ေဆာြ္မႈီူး ၽထန္သူမ ား္မြ့္ အြမခလ ုိလ ုိီုိ္ေ္ထနဆက္ဆ္ကာ 
က န္သူမ ားက ုိ ၄ြ္း္ ုိန္္္္ ုိြ္လမ ြ္တ္ပါ၊ ္္္္ ုိြ္သည့္အ ္ မုိမုိ္ ုိနသ္  ုိန္က ုိ အမမတလ ုိက္္ေသလ ုိသည္ည္။ 
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္သ္သ္ ္သ္္ေ ာက္၏ သထမ္း္ေဆာြ္္ည္က ္ေနာက္္ေကာက္က ္ေနလမ ြ ္
ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပ္ေသာ ္ေ ္ြး္္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ ီ ုိပ ဂၢုိ လ္က ုိ ္ာ၀န္္ေပးီားသည့္အလ ပ္က ုိ 
သူမ/သူက လ ပ္္ည္က ုိြ္္ည္ပ ုိ္မုိမည္ဟ  သ္ းသပ္္ေသာ အ  ား္သ္ ္ေ ာက္ီ္ လလခ္ေပးမည္ ဖသ္သည္ည္။ 
ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပသူမ ားသည္ ္သ္ဥတး  ြ္းႀကုိ းပမ္း္ေဆာြ္္ထက္မႈ အ္ေပၚ အာ္္ သ ုိက္ကာ 
အ  ားသူမ ားက ုိ ၄ြ္း္ ုိန္ာ၀န္ ူ္သည့္ အ န္းကကမ ား္ထြ္ လ ပ္္ည္က ုိြ္ ္ည္္မုိ္ေသလ ုိသည္ည္။ 
အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက ၄ြ္းသည္ အ  ား္ေသာအဖထခနသားမ ား၏ အ မြ္မ ား မ္ြ့္ 
အလ ပ္လ ပ္မႈပ္ သ္မ ားက ုိ ပ ုိမ ုိ အ္ေလးဂ္  ပ သည္း ္္န ္လ ုိအပ္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။ 

 

‘VISIONARY’ (အနာဂ္က္ ုိ္ေမမ ာ္မမနး္သည့္) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္ - 
အနာဂ္္က ုိ္ေမမ ာ္မမန္း္ေသာ ္ေ ္ြ္း ္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ 
လ္္္္ေလာက ုိြ္္ထ ္္ေဆာြ္္ထက္္မည့္ အလ ပ္္ာ၀န္မ ား္မြ့္ အ္ေသး သုိ္္လ ပ္ြန္းမ ားအ္ေပၚ 
အာ္္ သုိ က္  ြ္းီက္ “အလ္ းသ္ ္ႈ မြ္သ္ းသပ္  က္” ္မြ့္ “္ေ္္မည္” ္ည္မမန္း   က္ပန္း္ ုိြ္မ ားအ္ေပၚ 
အာ္္ သ ုိက္သည္ည္။ သူမ/သူသည္ လ ပ္သြ့္သည့္အ္ာ မ္ြ့္ပ္္သက္ြပတး က န္ 
သူမ ားမ ဖသ္မ္ေနလက္ ္္မည့္ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ား ီား္မုိမည္ ဖသ္ကာ  ြ္းသုိ္္ကူးအသတအသဥ ္
မ ားက ုိ အ  ားသူမ ားအား ္ေ္လည္္မြ္းလြ္း္ေအာြ္္ေ ပာ ပမႈက ုိ ဇထခ္ မုိ္မုိလ ပ္သည္ည္။ သူမ/သူသည္ 
ကုိသၥႀကတးြ ္မ ား ြပတး္ေ မာက္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္္ာ္ထြ္ လက္္မုိသ္ းသထခ္ေနသည့္မူ၀္ဒမ ား သ ုိနမဟ ္္ 
လ ပ္ီ္ းလ ပ္နည္းမ ားက ပုိ္္ဆ ုိန္ားဆတး္ေနလမ ြ္  ြ္း္ ုိနက ုိ လက္္သ္လ္ း  ား ္ေ္မာြ္ကထြ္း 
လ ပ္ ္ေဆာြ္မည္ ဖသ္သည္ည္။ သမူ/သူ သည္ အ  ားသူမ ားက ုိ အလ ပ္လ ပ္္န္ အလထ ္္ကူ ္ေဆာ္ၾသ 
သည္း္္ း္ ုိြ္သည္ သ ုိနမဟ ္္ သုိ္္္ုိ းၾကား္က္ၾကထမႈ္ေပး္ ုိြ္သည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက ၄ြ္း 
သည္ “သဥ္းသား္ြ္း” သ ုိနမဟ ္္ “သကား္ေ ပာ္ြ္း” အ  ုိန္က န္  ြ္းကုိ  ္ေလမ ာ့သြ့္ြပတး “အလ ပ္လ ပ္ ္ြ္း” 
သ ုိနမဟ ္္ လ္္္္ေလာ က ုိြ္္ထ ္္ေ ဖ္မြ္း္မည့္ ပ နာ(မ ား)က ုိ ပ ုိအာ္္ သ ုိက္္ြ္း ပ ုိအ  ုိန ္
က န္သြ့္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။ 
 

၁၀၀ 
္ာ  ုိြ္္ႈန္း 

္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သမ္ ား သ သ ္ေပ္ြး္္လဒ ္

 
*CARE Emergency Leadership & Management Program (CARE အ္ေ္း္ေပၚ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္မႈ မ္ြ့္ သတမ္ န္န ထခမႈ အသတ 
အသဥ္) မမ မမတး္ေသာ အ္ေၾကာြ္းအ္ာည္။  

 
လက္ကမး္သာလလာ ၁.၂ - Goleman ၏ ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သမ္ ား အ မ္သ ္  ပ ္ 

 ္ေဖာ္ ပ  က ္ အားသာ  ကမ္ ား  အားနညး္  ကမ္ ား  သ္ေဘာီားမမ္  ္ ကမ္ ား  

ညလနၾ္ကားမႈလ ပ္
 ္ေသာ  

“ြ္္ေ ပာ္ခ့အ္ ုိြ္း 
လ ပ္”            
  

-အ္ေ္း္ႀကတးအ္ေ   
အ္ေန္ထြ္ လ ြ္ မန္ 
သည့္ဆ္ း ဖ္္  က္မ ား 
ီထက္္ေပၚ္ေသသည္  
-ကထပ္ကခမႈက ုိီုိန္းသုိမ္း 
သည္ 

-လူမ ားသည္ 
မုိမုိ္ ုိနီြ္  မြ္  က္မ ားက 
္န္ဖ ုိးအ ီားမ ္္ဟ  
 မြ္လာကာ 
က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ ္
 ္ ၾကည္မႈ္မြ့္ 
သုိ္္အားီက္သန္မႈ
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 ္ေပ ာက္ဆ္ းလာသည္ 

အနာဂ္က္ ုိ္ေမမ ာ္ 
မမနး္္ေသာ  

“ဒ္ 
ြ္္ ုိနသထား  ြ္္ခ့ 
 ္ေန္ာပခည္။ ြ့္္ေနာက္ 
လ ုိက္ ခ့ၾက” 

-
အ္ူ္ကထ ္ေ္မး္ႈ 
 ္ေမမ ာ္မမန္းမႈ 
-္ေမမ ာ္မမန္း  က္က ုိ အ 
မမန္္က ္အ္ေကာြ္ 
အီည္္ေဖာ္္န္အ  ား 
သူမ ား္မြ့္ ္ေဆထး္ေ္ထး 
္ ုိြ္ပြ္္ ုိြ္သည ္

-မုိမုိကခ့သ ုိနပြ္ ္ေမမ ာ္မမန္း 
  က္္သ္  ္မုိ္ေသာ အ္ေ္ထန 
အႀက္ ပ ုိမ ားသည့္လ ပ္္ေဖာ္ 
က ုိြ္ဖက္မ ား မ္ြ့္ လက္္ထခ 
အလ ပ္လ ပ္သည့္အ ္ 
၄ြ္း္ ုိနက ္ေမမ ာ္မမန္း  က္ 
အသသ္္သ္  က ုိ သုိ္္မ၀ြ္ 
သား 

 

  ု္ိ ဆ္က္္ေပ္ြး္ 
သညး္္ေပး္ေသာ 

“ဒ္နခနပ္္သက္ြပတး 
သုိ္္ီခမမာ 
ဘ ္လ ုိ ္ေနလခ”  

-လူအမ ား္မြ့္ ္ေကာြ္း 
သထာ   ုိ္္ဆက္္ေပး 
သည္ 
 
- 
သ သည္းညတညထ္္မႈ  ဖသ္
္ ္ေပၚ္ေသသည ္

-သ္ေဘာီားကထခလထခ္ေသာတ္ပါ၊ 
အက ပ္္ေ္ထန္ေသ္ေသာ 
အ္ေ  အ္ေနမ ားက ုိ ္ေ္မ
္မာြ္္ုိမ္း္ ုိြ္သည္ 
(္ေ္မာြ္္ုိမ္းဖထ ္္မုိသည္) 

 

ဒတမ ုိက္ေ္သတဆန ္
 ္ေသာ  

“မြး္ ဘ ္လ ုိီြ္လခ”  -သူ္သ္ပ္း္ေ ပာ္ာက ုိ 
နား္ေီာြ္ၾကည့္  ြ္း  
-ပူး္ေပ္ြ္းလ ပ္္ေဆာြ္ 
သည့္ပ္ သ္ 
-ီည့္သထြ္းသဥ္းသား္ 
မည့္အ  က္မ ား္္မုိ 
သည္ 

-မည္သည့္အ ္မမ ္က ္ 
္မ္းဆ္ း ဖ္္  က္မ    

 

ဥတး္ေဆာြလ္မး္ 
း ပ ္ေသာ 

“ြ္လ ပ္္ာက ုိၾကည့္ 
ြပတး အခဒတအ္ ုိြ္း အ   
လ ပ္ပ္” 

-သုိ္္လႈပ္္မား္ေပ ာ္္လြ္ 
ဖထ  ္္ည္မမန္း  က္ပန္း 
္ ုိြ္မ ား  မမ္္သည ္
-သထမ္း္ေဆာြ္္ည္ည့္သူ 
မ ားက ုိ ္ေဖာ္ီ ္္ 
သည္  

-လမ္းညလန္မႈနည္းပ္း 
-နားလည္္မလထ ္္ေသာ 
အမ ား မ္ြ့္ဆက္သထ ္ 
ဆက္ဆ္သူမ ား 
- အလထန္အမြ္း မ ားမ ား္ 
္န္တ္ပါ၊ 
 မန္ မန္ ဖသ္္ န္ ္ေ္ာြ္
ြ္းဆ ုိ္ ုိြ္ 
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လက္ကမး္သာလလာ ၁.၃ - ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သမ္ ား 
 
 

 
 
၁ည္။ သြ ္အားအသနဆ္္ းပ္ သ္္ မသ ္ က အဘ န္ညး္ည္။ ၄ြး္္ ုိနက အဘ ္္ေၾကာြ့္ သြ့္အ္ထက ္အဆြ ္
္ေ ပသနညး္ည္။ 

 

 
 
 
 
 
 

အႀက ္ပ လမး္ညလန္
န ္္ေသာ  

“ဒ္ လ ပ္ၾကည့္ပ္”  -အ  ားသူမ ား ္ ုိး 
္က္္န္ အ္ေီာက္ 
အကူ ပ သည္  
-္ာ၀န္ ထခ္ေ၀အပ္္ မြ္း 
မႈ ္ေကာြ္းမထန္သည္  
-အဖထခနအသည္းလ ုိက္ 
္ည္မမန္း  က္ပန္း္ ုိြ္ 
မ ားီား္မုိ  ြ္းက ုိ 
သ္ေဘာက သည္ 

- အ္ေသးအဖထခကအသ 
္ေန္ာ္ကာ သတမ္  ြ္း  
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၂ည္။ သ္ေဘာီားမမ္  ္ က္္ေပးသကူ သြ ္အားသနသ္ည့္ပ္ သမ္ ားက ုိ သ္ေဘာ္ပူ္သလားည္။ အဘ  ္
္ေၾကာြ့္္ပူ္သနညး္ အဘ ္္ေၾကာြ့္ မ္ပူ္သနညး္ည္။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
၃ည္။ သြ ္ ပ ုိသ္ း္ေကာြး္သ္ းသြ့္္ေသာ မညသ္ည့္ပ္ သက္ ုိ သြ ္ အသ္ း ပ  ခသနညး္ည္။  ြး္က ုိ သြ ္
အဘ ္္ေၾကာြ္ ့အသ္ း ပ သြ့္သနညး္ည္။ မညသ္ည့္အ  ုိန္္ ထြ ္အသ္ း ပ သြ့္သနညး္ည္။ 
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လက္ကမး္သာလလာ ၂.၁ - သ ္ပသကၠ ္ေလ ာဥပ္ ္္ သ ္ ္ေ ္က္  ြး္ 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

၂ည္။ သကၠ က ုိ ္သ္၀က္  ုိ းပ္ ၃ည္။ သကၠ က ုိ ပန္ ဖန္နြပတး ္ေီာြ့္မ ားက ုိ ္ေ ္က္  ုိ း္ာဆတသ ုိန   ုိ းပ္ ၄ည္။ ီုိပ္သထန္းမ ားက ုိ အလ ္သ ုိန  ုိ းပ္ 

၅ည္။ သကၠ ္ေလ ာဥ္ပ ္က ုိ ္သ္၀က္  ုိ းပ္ ---------- 

၆ည္။ အ္ေ္ာြ္ပ္မ ားက ုိ ္ေလ ာဥ္က ုိ ္ီည္၏ ္ေအာက္သထန္း္မြ့္ီုိ္ေအာြ္   ုိ း  ပ္ 

၁ည္။ သကၠ လထ္္္သ္   ူပ္ည္။ 

Image Credit:"Paper Airplane" by Ushakaron - Own work. Licensed under CC0 via Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paper_Airplane.png#/media/File:Paper_Airplane.png 
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လက္ကမး္သာလလာ ၂.၂ - ဆနး္သသ္္ တီ ထြမ္ႈဆ ုိြ္္ ာ မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္   ြ့္ ထ္က္အကခ ဖ္္မႈ  
 

္ေအာက္ပ္္ေ္းသား္ေဖာ္ ပ  က္မ ားက ဆန္းသသ္္တီထြ္သူ္သ္ဥတး၏ လကၡကံဥာဏာ ၈ ္ပ္က ုိ ္ေဖာ္က  းသည္ည္။ ္ေ္းသား္ေဖာ္ ပ 
  က္္သ္  သတအ္ထက္ သြ့္က ုိသြ ္ ၁ မမ ၁၀ အီုိ ္ႈနး္သ္မ္မ္ ပ္္ည္။ ္ေ္းသား္ေဖာ္ ပ  က္္သ ္ က ုိ သြ္ လုိႈက္လုိႈက္လမခလမခ 
သ္ေဘာ္ူလမ ြ္ သြ့္က ုိ ္သြ္ ၁၀ ဟ  ္ႈန္းသ္္မမ္္ပ္ည္။ သြ္  ပြ္း ပြ္းီန္ီန္ သ္ေဘာမ္ူ လမ ြ္ သြ့္က ုိ ္သြ္ ၁ 
သ ုိနမဟ ္္ ၂ ဟ  ္ႈန္းသ္္မမ္္ပ္ည္။ သ ုိန္ည္းမဟ ္္ အလ ္္သ္္ေန္ာ္ထြ္ သ္္မမ္္ပ္ည္။    

 
 ကၽထ္္ ပ္၏ လ ပ္္ေဖာ္က ုိြ္ဖက္မ ား္မြ့္ သာၾကည့္္ ုိက္အသ္ း ပ သူမ ား ဘာလ ုိအပ္သည္က ုိ ကၽထ္္ ပ္ နားလည္သ္ေဘာ္ေပ္က္ 

သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သာၾကည့္္ ုိက္္ထြ္္မုိ္ေသာ  ပ နာမ ားက ုိ 
သ္ုိ ပ ္ေသာြ့္ၾကည့္ြပတး ္ေ ဖ္မြး္နည္းမ ား္မာ္ေ္ထန္န္ ္ေဆာြ္္ ထက္သည္ည္။   
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ သထန္နသားမႈမ ား မ္ြ့္ အသသ္သမ္းသပ္မႈမ ားက မ္ေအာြ္မ မြ ္ဖသ္္ေကာြ္း ဖသ္္ ုိြ္လမ ြ္ပြ္ သထန္နသားမႈမ ား မ္ြ့္ အသသ္ 
သမ္းသပ္မႈမ ား လ ပ္္ေဆာြ္သညည္္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏ လ ပ္္ေဖာ္က ုိြ္ဖက္မ ားတ္ပါ၊ ္ပ္္ထာ ပည္သူမ ား္မြ့္ ီြ္ မြ္ ူဆ  က္မ ား မမ ္ေ၀္ေဆထး္ေ္ထးသည္ည္။  

 ကၽထန္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏ သာၾကည့္္ ုိက္္ထြ္ ္သ္သ္ ္သ္္ာက ္ေကာြ္း္ေကာြ္းအလ ပ္မလ ပ္လမ ြ္  ြ္းက ုိ သ္ုိ ပ မုိ္္္ 
သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ  ္္ပ္၏ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ လက္္ေ္ထနလ ပ္္ေဆာြ္သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္၏ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ား အ္ေကာြ္အီည္မ္ေပၚလာလမ ြ္ပြ္ ကၽထ  ္္ပ္သည္ ဆက္ႀကုိ းသားသည္ည္။  
 

 ဥတး္ည္္ေဆာြ္္ထက္  က္အသသမ္ ား္မြ့္ပ္္သက္ြပတး မည္သည္က အလ ပ္ ဖသ္သည္တ္ပါ၊ မည္သည္ကအလ ပ္မ ဖသ္သည္က ုိ 
ကၽထ္္ ပ္ သဥ္းသားဆြ္  ြ္သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သာၾကည့္္ ုိက္္ထြ္ ္မုိြပတး ဖသ္သည့္ အ္ြ္းအ မသ္မ ားက ုိ အသ္ း  ္န္ ္တီထြ္မႈ္မုိ္ေသာ နည္းလမ္းမ ား 
္မာသည္ည္။  

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သာၾကည့္္ ုိက္က ္ပ္္ထာက ုိ အက ုိ း ပ  ္ုိြ္မည့္ နည္းလမ္းအသသ္မ ားက ုိ ္ေ္ထးဆသည္ည္။ 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ားီ္မမ ္ ္န ပန္  က္မ ားက ုိ ကၽထ္္ ပ္၏လ ပ္ြန္း္ေဆာြ္္ာ ္ ုိး္က္္ေအာြ္လ ပ္္န္ အသ္ း  သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္ ္ပ္၏ အနာဂ္္္ေမမ ာ္မမန္း  က္္မြ့္ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ အ  ားသူမ ားအား ီုိီုိ္ေ္ာက္္ေ္ာက္ 
္မြ္းလြ္း္ေ ပာ ပ  ္ုိြ္သည္ည္။   
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ အလ ပ္္ာ၀န္မ ားက ုိ ္ႈ္ေီာြ့္အသတးသတးမမ ဆန္းသသ္သည္ည္။  
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 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္အဖထခနအသည္း၏ အနာဂ္္္ေမမ ာ္မမန္း  ကက္ ုိ သုိြပတး  ြ္းက ုိ ္ေ္မ႕္ေ္ာက္္ ုိး္က္္န္ ္ေဆာြ္္ထက္ 
သည္ည္။   

 ကၽထ္ ္ပ္သည္ အ  ားသူမ ား မ္ြ့္ ပ္ မမန္ ပူး္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ ထက္သည္ည္။  

 သ သ ္ေပ္ြး္အမမ္  ္-  
 

 
အမမ္ ္္ေပး  ြး္ - သြမ္ညသ္ ုိန နႈနး္သ္မ္မ္  ္ခပ့္သနညး္ည္။ 
 
၁၂၀ - ၁၅၀ မမ္  ္- ၀မ္း္ေ မာကပ္္သည္တ္ပါ၊ သြ္သည္ ဆန္းသသ္္တီထြ္သူ္သ္ဥတး ဖသ္သည္ည္။ 
၉၀ - ၁၁၉ မမ္  ္- သြ္သည္ ဆန္းသသ္္တီထြ္သူ္သ္ဥတး ဖသ္လာမည့္လမ္း္ေၾကာြ္း္ေပၚ ္ေ္ာက္္ေနပ္သည္တ္ပါ၊ သ ုိန္ေသာ္ အ္ေလ့ 
အက ြ့္အနည္းြ ္ လ ုိ္ေန္ေသးသည္ည္။ 
အမမ္  ္ ၉၀ ္ေအာက ္ - ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈသည္ သြ့္အ္ထက္ ကၽထမ္းက ြ္မႈအသသ္္သ္္ပ္ ဖသ္သည္ည္။ လ ပ္ြန္း ထြ္္ထြ္ ဤ 
ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာလကၡကံဥာဏာမ ား အသ္ း ပ မႈက ုိ အက ြ့္လ ပ္ပ္ည္။ 
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လက္ကမး္သာလလာ ၂.၃ - ဆနး္သသ္္ တီ ထြသ္ည့္ သု္ိ ကူ္းအသတအသဥ္္ သ ္  ္ေဖာ္  ္ီ  ္ ြး္ 
 
 
 
 
 
၁ည္။ မည္သည့္ သာၾကည့္္ ုိက္အသ္ း ပ သူအ ပ္သ မ ားက ဤဆန္းသသ္္တီထြ္မႈမမ အက ုိ း ္သား္မညန္ည္းည္။ မည္သည့္ 
လ ုိအပ္  က္က ုိ သြ္ က ုိြ္္ထ ္္ေ ဖ္မြ္းမည္နည္းည္။  
 
 
 
 
 
၂ည္။ သြ္၏ ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္က ုိ ္ေဖာ္ ပပ္ည္။ 

 
 
 
 
၃ည္။ သြ္္န္းဆ္ာ္သ္ဥတး သ ုိနမဟ ္္ အ  ား ပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက္သူ္ သ္ဥတးက ုိ သြ့္သုိ္္ကူးအသတအသဥ္အား ္ေလ့လာသ္ း 
သပ္ အ္ည္ ပ   ုိြ္းပ္ည္။  
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လက္ကမး္သာလလာ ၂.၄ - INELI ဆနး္သသ္္ တီ ထြမ္ႈ   ြ့္ ထ္က္အကခ ဖ္္မႈ 
 
 
သာၾကည့္္ ုိက္အမည္ - ___________________________________________________ 
 
ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာ သာၾကည့္္ ုိက္မ ား္မြ့္ အဖထခနအသည္းမ ားသည္ ္ေအာက္ပ္ ၀ုိ္ေသသလကၡကံဥာဏာမ ား ္ူညတၾကသည္ည္။ 
ယင္းန ္ပ ္ကက္သ္  သတ္ထြ္ သြ့္သာၾကည့္္ ုိက္ သ ုိနမဟ ္္ အဖထခနအသည္းက ုိ ္ႈန္းသ္္မမ္္ပ္ည္။ ္ေ္းသား္ေဖာ္ ပ  က္္သ ္
  လမ ြ္ အမမန ္ သ္္သ္    သ္ပ္ည္။ 

 အြမခ ္သ္ ္္သ္္ ္  ဖသ္္ေ္ာြ့္ ဖသ္ ခ မည္သည့္အ ္မမ 
ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈသည္ သာၾကည့္္ ုိက္၏ မဟာဗ  ဟာ္ည္ 
မမန္း  က္ပန္း္ ုိြ္မ ားက ုိ သထမ္း္ေဆာြ္္ေအာြ္ မြ္္ ုိြမ္ည့္ နည္း 
လမး္္သ္္ပ္ ဖသ္သည္ည္။ 
 

    

ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈမ ားသည္ 
သာၾကည့္္ ုိက္အသ္ း ပ သူမ ားအ ္ေပၚ အာ္္ သုိ က္သည္ည္။ 
 

    

္ေလ့လာသ္ းသပ္ ္္မည့္တ္ပါ၊ လက္္ေ္ထနလ ပ္္ေဆာြ္မည့္ ဆန္းသသ္ 
္တီထြ္္ေသာ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ ္ြ္ ပ္ေ္းအ္ထက္ ္မြ္း 
္မြ္းလြ္းလြ္းသ္္မမ္္ီား္ေသာ လ ပ္ြန္းသဥ္္သ္္ပ္္မုိသည္ည္။ 
 

    

သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္းအားလ္ းက ္ပ္္ထာ မ္ြ့္ 
သာၾကည့္္ ုိက္၏ ္ေ္မး္ႈမႈလား္ာမ ားက ုိ သုိနားလည္မည္ဟ  
 ္ ၾကည္္ေမမ ာ္လြ့္္ သည္ည္။ 
 

    

ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ လက္္ေ္ထန 
အ္ေကာြ္အီည္္ေဖာ္သည္ - ္ေဆထး္ေ္ထး္္ သာမဟ ္္ည္။    
 

    

မ္ေအာြ္မ မြ္ ဖသ္မႈ ္ေ္ထနႀက္ ္န ုိြ္သည္ဟ  လူ္ ုိြ္းက နားလည္ 
သည္ည္။ အ္ေ္ထနအႀက္ ္ ုိြ္းမမ သြ္ ူမႈလ ပ္္ ုိြ္္န္ အာ္္ သုိ က ္
သည္ည္။   
 

    

သာၾကည့္္ ုိက္္သ္  လ္ း္ထြ္  ္ ၾကည္မႈ၀န္းက ြ္္သ္္ပ္ ္မုိ 
သည္ည္။ 

    

သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္း္သ္ဥတး  ြ္းက မုိမုိ္ ုိန္ထြ္ လ ပ္္ ုိြ္သထမး္္မုိ 
သည္ဟ   ္ ၾကည္သည္ည္။ 
 

    

သြ့္ ူနသ္အ္ထြ္း ပူး္ေပ္ြ္းလ ပ္္ေဆာြ္မႈ မ္ြ့္ အ  ား ူနသ္မ ားမမ     



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္းမ ား္မြ့္ ပူး္ေပ္ြ္းလ ပ္္ေဆာြ္မႈက ုိ ္ ုိက္ 
္ထန္းအား္ေပးသည္ည္။  
 
သာၾကည့္္ ုိက္ ပြ္ပမမ လူမ ားတ္ပါ၊ အ ပ္သ မ ား မ္ြ့္ 
ပူး္ေပ္ြ္းလ ပ္ ္ေဆာြ္မႈ္မုိသည္ည္။  
 
 

    

အမႈီမ္းမ ားအားလ္ းသည္ ကုိသၥႀကတးြ ္မ ား္ေဆာြ္္ထက္မႈနည္း 
လမ္းသသ္မ ား ္မာလုိမ့္မည္ဟ  အီြ္အ္မား  ္ ၾကည္္ေမမ ာ္လြ့္ 
္သည္ည္။  
 

    

္ေ ပာြ္းလခမႈ ဥတး္ေဆာြ္ဥတး္ထက္ ပ သူမ ား္မြ့္ 
အနာဂ္္္ေ ္ြ္း ္ေဆာြ္မ ားက ုိ ္ေဖာ္ီ ္္္ေ္ထး   ္ကာ 
အား္ေပးအား္ေ မမာက္ ပ  သည္ည္။ 
 

    

သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္းအားလ္ းအား လက္္မုိ္မြ့္ မၾကာ္ေသးမတ 
က ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈမ ားက ုိ အြမခအသုိ္ေပးသည္ည္။ 
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လက္ကမး္သာလလာ ၃.၁ - လ ပြ္နး္သတမ ္ က္  
 
 
S.M.A.R.T   ဥ္းကပ္ပ္ က ုိသ္ းကာ သြ္၏ ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္က ုိ 
္ည္မမန္း  က္ပန္း္ ုိြ္္သ္္ပ္အ ဖသ္ ္ေ္းပ္-  

 
 
 
 

၁ည္။ သြ့္သာၾကည့္္ ုိက္၏ အနာဂ္္္ေမမ ာ္မမန္း  က္/္ည္မမန္း  က္္ာ၀န္က ုိ အ မ္သ္   ပ္္ေဖာ္ ပ  ္ုိြ္ပ္သလားည္။ 

 
 
 
 
၂ည္။ မည္သည့္ အသ္ း ပ သူအ ပ္သ မ ားက ဤသုိ္္ကူးအသတအသဥ္မမ အက ုိ း ္သား္မည္နည္းည္။ မညသ္ည့္လ ုိအပ္  က္က ုိ 
သြ္ က ုိြ္္ထ ္္ေ ဖ္မြ္းမည္နညး္ည္။ 

 
 
 
 
၃ည္။ သြ့္သုိ္္ကူးအသတအသဥ္္မြ့္ အက ုိက္ညတဆ္ း ဖသ္သည့္ ကမာၻ္ေပၚ္မုိ ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈလမ္း္ေၾကာြ္း္သ္  က ုိ ္ေ္ထး 
   ္္ေဖာ္ ပပ္ည္။  

 
 
 
၄ည္။ ္ည္မမန္း  က္ပန္း္ ုိြ္က ုိ အ္ေကာြ္အီည္မ္ေဖာ္မတ ႀကတးၾကပ္သူတ္ပါ၊ ညလန္ၾကား္ေ္းမမ း ္မြ့္/သ ုိနမဟ ္္ လ ပ္္ေဖာ္ 
က ုိြ္ဖက္မ ားီ္မမ  ထြ့္ ပ   က္္္န္ လ ုိအပ္ပ္သလားည္။ လ ုိအပ္ပ္က ္မြ္းလြ္း္ေ ပာ ပပ္ည္။  
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လ ပ္္ေဆာြ္  က္မ ား 
အ  ုိန္မမ္္္ ုိြ္မ ား 

(Timelines) 
္ာ၀န္္မုိမႈ  မုိ္္ဖက္မ ား 

၁ 

 

၂ 

 

၃ 

 

၄ 

 

၅ 

 

၆ 

 

၇ 

 

၈ 
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သြ၏္ လ ပြ္နး္သတမ ္ က ္ 
 
 

 
 

၅ည္။ သြ္သည္ အ္ြ္းအ မသ္ သ ုိနမဟ ္္ ္ေြထ္ေၾကး္ေီာက္ပ့္မႈ လ ုိအပ္ပ္သလားည္။ လ ုိအပ္လမ ြ္  ြ္း္ ုိနက ုိ 
္သ္    ြ္း ္ေဖာ္ ပပ္ည္။   

 
 
 
 
 
 
 
 
၆။ ဤလ ပ္္ေဆာြ္  က္၏ အက ုိ းသက္္ေ္ာက္မႈက ုိ သြ္ မည္သ ုိန္ ုိြ္း္ာမည္နည္းည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

၉ 

 

၁၀ 
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လက္ကမး္သာလလာ ၄.၁ - ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈပ္ သဆ္ ုိြ္္ ာ မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္  ြ့္ ထ္က္    
အကခ ဖ္္မႈ 

(P Case ၏ီ ္္္ေ၀သာ “Teaching for the Cross-Cultural Mind” Washington, DC, SIETAR, 1981 အ္ေပၚ 
အ္ေ   ပ သည္) 

 
ညလန္ၾကား  က္မ ား - ္ေ္းသား္ေဖာ္ ပ  က္္သ္သ္ သတက ုိဖ္္ြပတး သြ္္မြ့္အ္ူဆ္ း ဖသ္သည့္ ္သ္  က ုိ ္ေ္ထး   ္ပ္ည္။ မည္သည့္အသ္  
ကမမ ္မသ္  သလ္ း္ေ္ထး္ ုိြ္သည့္ အဆ ုိ ပ   က္ မဟ ္္ပ္ည္။ ္္္္ ုိြ္သ္ေလာက္ ္ေကာက္ကာြြ္ကာ္ေ္ထးပ္ည္။ မမား္ေသာအ္ေ ဖ        
မ္မုိပ္ည္။  
 
1. ကၽထ္္ ပ္သည္ အားသ ုိက္ႀကုိ းပမ္း္ေဆာြ္္ထက္မႈက ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။  
2. ကၽထ္္ ပ္သည္  ပ နာမ ားက ုိ ္သ္ဆြ့္ြပတး္သ္ဆြ့္ က ုိြ္္ထ ္္ေ ဖ္မြ္းသည္ည္။ 
 
3. အသ အသြ္းမ ားသည္ ္သ္ဥတး  ြ္းလူပ ဂၢ ုိလ္မ ားီက္ပ ုိြပတး လက္္ေ္ထနအား ဖြ့္ အ္ေ္းပ္သညဟ္  ကၽထ္္ ပ္ ူဆသည္ည္။ 
4. ဆန္းသသ္္တီထြ္  ြ္းက ုိ ကၽထ္္ ပ္ အလထန္္ေမထန္ေလ ာ္သည္ည္။   
 
5. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ုိ္္ီက္ အနာဂ္္က ုိ ပ ုိသုိ္္၀ြ္သားသည္ည္။  
6. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူအမ ား္မြ့္အလ ပ္လ ပ္္သည္က ုိ ္ေပ ာ္္ေမထနသည္ည္။ 
 
7. ကၽထ္္ ပ္သည္ သနသ္္က သတသဥမ္ႈ ္ေကာြ္းမထန္သည့္ အသ အသြ္းအသည္းအ္ေ၀းမ ားက ုိ ္က္္ေ္ာက္လ ုိသည္ည္။  
8. ္ေနာက္ဆ္ းသ္္မမ္္  ုိန္မ ားသည္ ကၽထ္ ္ပ္အ္ထက္ အ္ေ္းႀကတးသည္ည္။ 
 
9. ္ေနာက္ဆ္ းအ  ုိန္မ္ေ္ာက္ ြ္ သတမ္ကုိန္းမ ား္ပ္နား္သည္က ုိ ကၽထ္ ္ပ္ လက္မ ္  ္ုိြ္ပ္ည္။   
10. သုိ္္ကူးအသတအသဥ္အသသ္မ ားက ုိ အသ္ းမ  မတ ၄ြ္း္ ုိနက ုိ သမ္းသပ္္မည္ဟ  ကၽထ္္ ပ္ ူဆသည္ည္။ 
 
11. အ  ားသူမ ား္မြ့္အလ ပ္အ္ူလ ပ္  ြ္းက ကၽထ္္ ပ္က ုိ အား္မုိ္ေသသည္ည္။  
12. ကၽထ္္ ပ္သည္  ဖသ္္  ုိြ္္ေ  အသသ္မ ားက ုိ အြမခ ္မာ္ေဖထသည္ည္။ 

 
13. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္က ုိ ္ပ ုိြ္ဥတး္ည္  က္အသသ္မ ား   မမ္ ္လ ုိသည္ည္။   
14. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္သ္    က ုိသ္ြ္သည့္အ ္ အဆ္ းီုိ္ေ္ာက္္ေအာြ္သထားသည္ည္။ 

 
15. ကၽထ္္ ပ္သည္ ပြ္က ုိ ္အား ဖြ့္ အ  ားသူမ ား၏ သုိ္္ ္သားမႈမ ားက ုိနားလည္္ ုိြ္္န္ ႀကုိ းပမ္းသည္ည္။  
16. ကၽထ္္ ပ္သည္ မုိမုိ၀န္းက ြ္မမလူမ ားက ုိ အကခသမ္းသည္ည္။ 

 
17. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သထမ္း္ေဆာြ္မႈ မ္ြ့္ပ္္သက္ြပတး အမ ားီ္မမ္္ န ပန္  က္္္န္ ္ေမမ ာ္လြ့္္ေသာြ့္သားသည္ည္။  
18. ္သ္ဆြ့္ြပတး္သ္ဆြ့္  ဥ္းကပ္မႈက အလထန္အက ုိ း္မုိီုိ္ေ္ာက္သည္က ုိ ကၽထ္္ ပ္ ္ေ္ထန္သည္ည္။ 
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19. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ လူအကခ ္္္ေကာြ္းသည္ဟ  ီြ္သည္ည္။  
20. ကၽထ္္ ပ္သည္ ီ ုိးီထြ္းဖန္္တး္ေသာ  ပ နာ္ေ ဖ္မြ္းမႈက ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။ 

 
21. ကၽထ္္ ပ္သည္ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ားမ  မတ အ္ာီြ္မႈ မ္ြ့္ အက ုိ း္လဒ္က ုိ အြမခ သဥ္းသားသ္ းသပ္သည္ည္။  
22. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ား၏လ ုိအပ္  က္မ ားက ုိ အ္ေလးဂ္  ပ သည္ည္။ 

 
23. ႀကုိ ္ြ္သတမ ္ ြ္းသည္ ္ေအာြ္ မြ္မႈအ္ထက္ ္ေသာ့  က္ ဖသသ္ည္ည္။  
24. အ  ုိန္ သူဥ္းသားဆြ္  ြ္မႈမ ားက ုိ ကၽထ္္ ပ္ သုိ္္မ္မည္္ ုိြ္ ဖသလ္ာ္္္သည္ည္။ 

 
25. ကၽထ္္ ပ္သည္ ဖုိအားႀက္ လမ ြ္ ္ေ ္ြ္း္ေအး္ေအးီားသည္ည္။ 
26. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ေ္ထနအႀက္ က ုိ အလထန္္န္ဖ ုိးီားသည္ည္။ 

 
27. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူ္ေ္ထ္ေ ပာ္ာက ုိ နား္ေီာြ္ၾကည့္သည္ည္။  
28. ကၽထ္္ ပ္သည္ သဥ္းသား္ာ မန္သူ္သ္္ေ ာက္ ဖသ္သည္ဟ  လူအမ ားက္ေ ပာသည္ည္။ 

 
29. ပူး္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ ထက္မႈသည္ ကၽထ္္ ပ္အ္ထက္ အဓုိကသကားလ္ း္သ္   ဖသ္သည္ည္။  
30. ကၽထ္္ ပ္သည္ အသားီ ုိး္ေ္ထး   ္သ္ာမ ားက ုိ သမ္းသပ္္န္   ္ ုိ္န္္ေသာနည္းသနသ္မ ားက ုိ အသ္ း ပ သည္ည္။ 

 
31. သတမ္ကုိန္းအမ ားအ ပား ္သ္ြပုိ ြ္္ည္းက ုိြ္္ထ ္္  ြ္းက ုိ ကၽထ္္ ပ္သ္ေဘာက သည္ည္။ 
32. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ အြမခ္ေမး ထန္းီ ္္သည္ည္။ 

 
33. ကၽထန္ ပ္သည္ လ ပ္္ြ္းက ုိြ္္ြ္း သြ္ ူသည္ည္။  
34. ကၽထ္္ ပ္၏ဥတး္ေ္မာက္က ကၽထ္္ ပ္၏္မလ္ းသားက ုိ အသ ုိး္သည္ဟ  ကၽထ္္ ပ္ ္ ၾကည္သည္ည္။ (ကၽထ္္ ပ္သည္ ္မလ္ းသား္မြ့္       
အလ ပ္မလ ပ္တ္ပါ၊ ဥတး္ေ္မာက္္မြ့္ အလ ပ္လ ပ္ည္။) 
 
35. လ ပ္္ေဆာြ္  က္္သ္    က ုိ အ  ားသူမ ား မည္သ ုိန္္ န ပန္မည္က ုိ ကၽထ္္ ပ္ ႀကုိ ္ြ္ န္နမမန္း္ ုိြသ္ည္ည္။  
36. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ေသးသုိ္္လ ပ္ြန္းမ ားက ုိ မႀကုိ က္ည္။ 

 
37. လူမ ားသည္ လက္္ေ္ထနမလ ပ္္ေဆာြ္မတ အြမခ ႀကုိ ္ြ္သတမက္ာ သဥ္းသားသြ့္သည္ည္။  
38. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ ပ္သ ္သ္  ၏အ္ေ  အ္ေနက ုိ   ြ့္္ထက္အကခ ဖ္္္ ုိြ္သည္ည္။ 

 
39. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥ္သ္    သလ ပ္ြပတး အဆ္ းမသ္္သည့္အက ြ့္္မုိသည္ည္။  
40. ကၽထ္္ ပ္သည္ ဆ္ း ဖ္္  က္  ္ာ ္ေ္ာ္သည္ည္။ 
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41. ကၽထ္္ ပ္သည္ သုိန္္ေ ၚမႈ္မုိ္ေသာ အလ ပ္္ာ၀န္မ ားက ုိ လ ုိက္္မာသည္ည္။  
42. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္ေလ့လာမႈ္မြ့္ အ  က္အလက္္ ုိနအ္ေပၚ အားက ုိးအားီား ပ သည္ည္။ 

 
43. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏အ ူအဆမ ားက ုိ ပထြ့္ပထြ့္လြ္းလြ္း ္ေဖာ္ ပ္ ုိြ္သည္ည္။  
44. ကၽထ္္ ပ္သည္ သတမ္ကုိန္းအသသ္မ ားသတသဥ္္ေ္းဆထခ္ သည္က ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။ 
  

45. ကၽထ္္ ပ္သည္ သာဖ္္္သည္က ုိ အလထန္္မသ္သက္သည္ည္။   
46. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ အ  ားသူမ ားအား လထ ္ကူ္ေ  ာ္ေမာ္ေအာြ္ ္ေဆာြ္္ထက္္ေပးသူ္သ္္ေ ာက္အ ဖသ္  မြ္ 
သည္ည္။ 
 

47. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္သ္  ုိန္္ထြ္ ကုိသၥ္ပ္္သ္  ္ည္းအ္ေပၚ အာ္္ သ ုိက္လ ုိသည္ည္။  
48. ကၽထ္္ ပ္သည္ သထမ္း္ေဆာြ္္ေအာြ္ မြ္လ ုိသည္ည္။ 
 

49. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ားအ္ေၾကာြ္း ္ေလ့လာသြ္ ူ္သည္က ုိ ္ေမထန္ေလ ာ္သည္ည္။  
50. ကၽထ္္ ပ္သည္ အမ ုိ းမ ုိ းကခထ ပားမႈက ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။ 
 

51. အ ဖသမ္မန္က အ ဖသ္မမန္က ုိ ီြ္္မား္ေအာြ္္ေဖာ္ ပသည္ည္။  
52. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သုိ္္ကူးက ုိ ္္္္ ုိြ္သ္ေလာက္အသ္ း  သည္ည္။ 

 
53. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္မည္လ ား ၾကန္နၾကာ္ေသာ အလ ပ္္ာ၀န္မ ားက ုိ သုိ္္မ္မည္ည္။ 
54. ကၽထ္္ ပ္သည္ သု္ိ ္အသဥ္္ထြ္ မ္ပ္မနား အလ ပ္လ ပ္သည္ည္။ 

 
55. အဓုိကက ္ေသာဆ္ း ဖ္္  က္မ ားက ုိ သ္ုိီားြပတး   သြ့္သည္ည္။  
56. အလ ပ္က ုိြပတး္ေ မာက္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္္န္အ္ထက္ လူမ ားသည္ ္သ္ဥတးက ုိ္သ္ဥတးလ ုိအပ္သည္ဟ  ကၽထ္္ ပ္   ုိြ္  ုိြ္မာမာ 
 ္ ၾကည္သည္ည္။ 

 
57. ကၽထ္္ ပ္သည္ အမ ားအား ဖြ့္ မ ားမ ားသားသားမသဥ္းသားဘခ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ား   သည္ည္။  
58.  ပြ္း ပ္ေသာသုိ္္ ္သားမႈမ ားက  ပ နာမ ား  ဖသ္္ေပၚ္ေသသည္ည္။ 

 
59. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ား၏သ္ေဘာက  ္္  ြ္သည္ည္။  
60. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥႀကတးြ ္အသသ္မ ားက ုိ သ္ေဘာ္ေပ္က္ မန္သည္ည္။ 

 
61. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူအမ ား္မြ့္ပ္္သက္္ေသာ ကၽထ္္ ပ္၏သုိ္္ကူးသုိ္္သန္းအသသ္မ ားက ုိ သမ္းလ ပ္ၾကည့္သည္ည္။  
62. ကၽထ္္ ပ္သည္ သုိပ ၸ္နည္းက   ဥ္းကပ္မႈက ုိ  ္ ၾကည္သည္ည္။ 
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63. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥႀကတးြ ္မ ားက ုိ ြပတး္ေ မာက္္ေအာြ္လ ပ္လ ုိသည္ည္။  
64. ္ေကာြ္းမထန္သည့္ဆက္ဆ္္ေ္းမ ား္မုိ္န္ မ   လ ုိအပ္သည္ည္။ 

 
65. ကၽထ္္ ပ္သည္ မ ားမ ားသားသားမသဥ္းသားဘခ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ား  မန္ မန ္ သည္ည္။  
66. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူမ ားအၾကား ္သ္ဥတး္မြ့္္သ္ဥတးမ္ူကခထ ပားမႈမ ားက ုိ လက္ ္သည္ည္။ 

 
67. လူမ ား မ္ြ့္ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္  ြ္းသည္ လူမ ား္မြ့္ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္္န္္ည္္ထ ္  က္အ္ထက္သာ  ဖသ္သည္ည္။  
68. ကၽထ္္ ပ္သည္ သ္ြ္းအ  က္အလက္္မြ့္ အသုိပညာ္ေပးကာ သုိ္္လ္ႈန္ေဆာ္ ္္သည္က ုိ လ ုိလားသည္ည္။ 

 
69. ကၽထ္္ ပ္သည္ သနသ္္က သတသဥ္လ ုိသည္ည္။  
70. ကၽထ္္ ပ္သည္ အလ ပ္္ာ၀န္္သ္ြပတး္သ္   ဇ ္ဆက္သလ ုိလ ပ္္ေလ့္မုိသည္ည္။ 

 
71. လူမ ား မ္ြ့္သကား္ေ ပာ  ြ္း္မြ့္ လူမ ား္မြ့္အလ ပ္အ္ူလ ပ္  ြ္း္ ုိနသည္ ီ ုိးီထြ္းဖန္္တးသည့္ အ္ ပညာ္သ္္ပ ္ဖသ္ 
သည္ည္။ 
72. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သထမ္း္ေဆာြ္္ ုိြ္မႈအ္ ုိြ္းအ္ာအ ပည့္ ္ေက ပထန္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္္န္ ႀကုိ းပမ္းသည္ည္။ 

 
73. ကၽထ္္ ပ္သည္ သုိ္္ကူးသုိ္္သန္းမ ား္မြ့္လ္ းပမ္း္သည္က ုိ ္ေပ ာ္္ေမထနသည္ည္။  
74. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ုိန္ ဖ န္း္သည္က ုိမႀကုိ က္ည္။ 

 
75. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ္ကၽထမ္းက ြ္သည့္အ္ာလ ပ္္သည္က ုိ ္ေမထန္ေလ ာ္သည္ည္။  
76. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ား္မြ့္ အ ပန္အလမန္ဆက္ဆ္အက ုိ း ပ   ြ္း ဖြ့္ သြ္ ူသည္ည္။ 

 
77. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥႀကတးြ ္မ ားအား ပ ုိီုိ္ေ္ာက္အက ုိ း္မုိသထာ ္ေဆာြ္္ထက္္ ုိြ္သည့္နည္းလမ္းမ ား သုိ္္ကူးႀက္ဆ္သည္ 
က ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။  
78. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ေသးသုိ္္လ ပ္ြန္းမ ားက ုိ သုိ္္္မည္သည္း ္  ္ုိြ္သည္ည္။ 

 
79. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ ုိ   ပ္ ဖသ္္ေသာတ္ပါ၊ အ  က္က ္ေသာ ္ေဖာ္ ပ  က္မ ားက ုိ သ္ေဘာက သည္ည္။  
80. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္  ္ ၾကည္မႈ္မုိသည္ည္။ 

 
 
 
 
 
 



23 
 

လက္ကမး္သာလလာ ၄.၁ - ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈပ္ သဆ္ ုိြ္္ ာ 
မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္  ြ့္ ထ္က္အကခ  ဖ္္မႈ (အဆက္)  
 
အမမ္ ္္ေပး  ြး္ -  
 
ညလန္ၾကား  က္မ ား - သြ္္ေ္ထးီား ခ့္ေသာ န္ပ္္္မ ားက ုိ၀ ုိြ္းြပတး ပ္ သ္္သ္  သတအ္ထက္ သ သ ္ေပ္ြ္း္လဒ္မ ားက ုိ ္ထက္ပ္ (အ္ေ ဖ 
္သ္  လမ ြ္ ္သ္မမ္္)ည္။ အမ ားဆ္ းအမမ္္မမာ ပ္ သ္္သ္  လမ ြ္ ၂၀  ဖသ္ြပတး ပ္ သ္္ေလး  အ္ထက္ သြ္၏သ သ ္ေပ္ြ္းအမမ္္က ၄၀ 
္မုိသြ့္သည္ည္။            
 
 
ပ္ သ ္   သြ့္အ္ေ ဖက ုိ ဤ္ေန္ာ္ထြ၀္ ုိြး္ပ္  သ သ ္ေပ္ြး္္မမ္  ္ 

(အမ ားဆ္ း အမမ္  ္၂၀)  
 
ပ္ သ ္၁  
1 - 8 - 9 - 13 - 17 - 24 - 26 - 31 - 33 - 40 - 41 -    ____________ 
48 - 50 - 53 - 57 - 63 - 65 - 70 - 74 - 79 

 
ပ္ သ ္၂  
2 - 7 - 10 - 14 - 18 - 23 - 25 - 30 - 34 - 37 - 42 -    ____________ 
47 - 51 - 55 - 58 - 62 - 66 - 69 - 75 - 78 

 
ပ္ သ ္၃ 
3 - 6 - 11 - 15 - 19 - 22 - 27 - 29 - 35 - 38 - 43 -    ____________ 
46 - 49 - 56 - 59 - 64 - 67 - 71 - 76 - 80 

 
ပ္ သ ္၄  
4 - 5 - 12 - 16 - 20 - 21 - 28 - 32 - 36 - 39 - 44 -    ____________ 
45 - 52 - 54 - 60 - 61 - 68 - 72 - 73 – 77 

 
ဆကသ္ထ ဆ္ကဆ္မ္ႈပ္ သ္္ေလး    
 
ပ္ သ ္၁ - မညသ္ည့္အ္ာ ပ္ သ ္၂ - မညသ္ ုိန  
 
လ ပ္္ေဆာြ ္ က ္(ACTION - A)  
 
္လဒ္မ ား  
ဥတး္ည္  က္မ ား  

 
လ ပြ္နး္သဥ ္(PROCESS - PR)  
 
မဟာဗ  ဟာမ ား  
အဖထခနအသည္း  



24 
 
သထမ္း္ေဆာြ္္ေအာြ္ မြ္  ြ္း  
လ ပ္္ေဆာြ္  ြ္း  
 

အ္ေၾကာြ္းအ  က္မ ား 

ပ္ သ ္၄ - မညသ္ည္္ေၾကာြ့္ ပ္ သ ္၃ - မညသ္ ူ 
 
သု္ိ က္းူသု္ိ သ္နး္ (IDEA - I) 
 
အ မြ္သ္ေဘာီားမ ား  
ီြ္ မြ္  က္မ ား  
ဆန္းသသ္္တီထြ္  ြ္း  
 

 
လမူ ား (PEOPLE - PE)  
 
ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈ  
ဆက္သပ္ပ္္သက္မႈမ ား  
အဖထခနလ ုိက္သ ္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ ထက္မႈ  

 
လက္ကမး္သာလလာ ၄.၁ - ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈပ္ သဆ္ ုိြ္္ ာ 
မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္  ြ့္ ထ္က္အကခ  ဖ္္မႈ (အဆက္) 
 

 

ဆကသ္ထ ဆ္ကဆ္မ္ႈပ္ သမ္ ား၏ အဓုိက ၀ုိ္ေသသလကၡကံဥာဏာမ ား -  

ပ္ သ ္
အ္ေၾကာြး္အ္ာ - 

ဤပ္ သ္္ မုိသမူ ားက ္ေအာကပ္္္ ုိနအ္ေၾကာြး္္ေ ပာၾကသည…္ 

သဘာ၀ - 
ဤပ္ သ္္ မုိသမူ ားသည ္္ေအာကပ္္၀ုိ္ေသသလကၡကံဥာဏာမ ား ္ေ္

္ေ္ထန္သည…္  

လ ပ္္ေဆာြ ္ က ္
[A]  

္လဒ္မ ား ္ာ၀န္္မုိမႈ/္ာ၀န္  လက္္ေ္ထနဆန္ [  ္ ုိ္မုိ]  
ဥတး္ည္  က္မ ား  အမ ား္္ န ပန္  က္ ္ ုိက္္ ုိက္ [အ  က္က ]  
သထမ္း္ေဆာြ္မႈ အ္ေ္ထနအႀက္  သုိ္္မ္မည ္
အက ုိ း ဖသ္ီထန္းမႈ  သုိန္္ေ ၚမႈမ ား  အဆ္ းအ ဖ္္္ေပး 
အက ုိ း္မုိီုိ္ေ္ာက္မႈ  သထမ္း္ေဆာြ္္ေအာြ္ မြ္မႈမ ား လ ြ္ မန္ [သုိ္္ကူး္သ္  က္ေန ္သ္     န္ကူး]  
္ေ္မ႕ဆက္  ြ္း ္ေ ပာြ္းလခမႈ ီၾကထလႈပ္္မား [အ  ားသူမ ားက ုိ အကခသမ္း]  
ဆ္ း ဖ္္  က္မ ား    

 

လ ပြ္နး္သဥ ္[PR]  

အ္ေၾကာြ္းအ  က္မ ား သမ္းၾကည့္  ြ္း သနသ္္က ္မုိ္ေသာ [္သ္ဆြ့္ြပတး ္သ္ဆြ့္]  
လ ပ္ီ္ းလ ပ္နည္းမ ား သုိ္္ ဖာ္ေလ့လာမႈ က ုိ း္ေၾကာြ္းဆတ္ေလ ာ္္ေသာ [အ္ေၾကာြ္း္မြ့္ အက ုိ း]  
ႀကုိ ္ြ္သတမ္  ြ္း အကခ ္္မႈမ ား ္ုိက မမန္ကန ္
သနသ္္က သတသဥ္  ြ္း သမ္းသပ္သသ္္ေဆးမႈ သကား္ေ ပာ္ာ မ ား 
ကထပ္ကခ  ြ္း အ္ေသးသုိ္္လ ပ္ြန္းမ ား သုိ္္ ္သားမႈမ္ေဖာ္ ပ 
သမ္းသပ္  ြ္း သ္ုိီား္ေသာ သုိ္္္မည္သည္း ္ 

 

လမူ ား [PE]  
 

လူမ ား ္သ္က ုိ ္္ေ္ဖထ္နြဖုိ း္ေ္း ္ေကာက္ကာြြ္ကာ ပ  
လ ုိအပ္  က္မ ား အ္ေလးဂ္  ပ မႈ အ္ြ္းအၾကပ္ ပ  
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သုိ္္လ္ႈန္ေဆာ္မႈ သုိနားလည္မႈ လုိႈက္လမခ 
အဖထခနလ ုိက္ 
သ ္ေပ္ြ္း္ေဆာြ ္္ထက္မႈ  

ပူး္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ထက္မႈ ပ ဂၢလဓုိဌာန္က  

ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္္ေ္း  ္ ၾကည္  က္မ ား သုိ္္ ္သားမႈ္ေဖာ္ ပ 
အ ူအဆမ ား ္န္ဖ ုိးမ ား အ္ေ မာ္အ မြ္္မုိ 
အသြ္းအဖထခနသုိ္္ဓာ္္ ္ေမမ ာ္လြ့္  က္မ ား အ္ေလးဂ္  ပ  
နားလည္မႈ ဆက္ဆ္္ေ္း  

 

သု္ိ က္းူသု္ိ သ္နး္ 
[I]  

 

အ မြ္သ္ေဘာီားမ ား ီ ုိးီထြ္းဖန္္တးမႈ သုိ္္ကူးဥာကံဥာဏ္္မုိ 
ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈ အ ထြ့္အလမ္းမ ား ္မသ္လ ုိနဖထ ္္မုိ 
အ ပန္အလမန္အမမတ ပ မႈ  ဖသ္္ ုိြ္္ေ  မ ား နားလည္္န္ က္ 
နည္းလမ္းသသ္မ ား အ္ေကာြ္းဆ္ းသတသဥ္္ေ္းဆထခမႈမ ား အ္ ဗဟ ုိ ပ  
နည္းသနသ္သသ္မ ား ကုိသၥ္ပ္မ ား ီ ုိးီထြ္းဖန္္တး 
္ ုိး္က္္ေအာြ္လ ပ္  ြ္း အလားအလာ သုိ္္ကူးသုိ္္သန္းမ ား္မြ့္ ပည့္ 
 ပ နာမ ား အသားီ ုိး္ေ္ထး   ္သ္ာမ ား ္ုိႈးဆထ္ေပး 
န ္ပ ္ီခကအသသ္   
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လက္ကမး္သာလလာ ၄.၂ Role Play ္ေလ့က ြ့္ နး္   
 
 

• အ ပ္သ ္ သ္  သတသည ္၄ြ္း္ ုိန၏ႀကတးၾကပသ္အူ္ထက္ အလထန္္ ုိ္ေသာ ၃ မုိနသ္မမ ၄ မုိနသ္သာ 
္ြ္ ပမႈ္ သ္္ ပ္  ပြ္ဆြ္္ မည္ ဖသ္သညည္္။  

• အ ပ္သ ္ သ္  သတသည ္ဤ role play ္ထြ္္ြ္ ပမႈလ ပ္္န္ ၄ြ္း္ ုိနအ ပ္သ မမ လ ပ္ြန္းသတမ္  က္္ သ္   ္ေ္ထး 
   ္္မည္ ဖသသ္ည္ည္။  ပသနာ္သ္္ပ္္ မုိ္ေနြပတး သြ့္္ထြ္ ္ေ ဖ္မြ္းနည္း္သ ္ ္မုိ္ေၾကာြ္း သြက္ သြ့္ႀကတး 
ၾကပသ္ူ လက္  ္္ ၾကည္္ေအာြ္လ ပ္္မည္က ုိ သ္ု္ိ ပ္ည္။ သြ့္ႀကတးၾကပသ္ူ၏ပ္ သ္အ္ထက္ ္ြ္ ပမႈလ ပ ္
္န္ သြ္က အသြ့္ ဖသ္္မည္ည္။  

• အ ပ္သ ္ သ္  သတက ုိ ႀကတးၾကပ္သူ္ သ္ဥတးီ ္္ာ၀န္္ေပးမည္ည္။ ႀကတးၾကပသ္ူမ ားသည္ ပ္ သ္္ေလး  သလ္ းက ုိ ္ြ္ 
 ပမႈလ ပ္္ မည္ည္။  

 
သြ့္အ ပသ္ က ုိ ___________________ ႀကတးၾကပသ္ူ္ သ္္ေ ာက္ီ  ္္ာ၀န္္ေပးီားသညည္္။  

 
 
မမ္္  က္ - သြ္္ နး္ဆ္ာမ ားက သြ္္  ုိန၏အ ပ္သ ြ က္ ုိ ‘လ ပ္္ေဆာြ္  ကက္ ုိ္ေဇာြ္း္ေပး္ေသာ’တ္ပါ၊ သ ုိနမဟ ္ ္‘လူ 
မ ားက ုိ္ေဇာြ္း္ေပး္ေသာ’တ္ပါ၊ သ ုိနမဟ ္ ္ ‘လ ပ္ြန္းသဥ္က ုိ္ေဇာြး္္ေပး္ေသာ’တ္ပါ၊ သ ုိနမဟ ္ ္ 
‘သုိ္္ကးူသု္ိ ္သန္းက ုိ္ေဇာြ္း ္ေပး္ေသာ’ ႀကတးၾကပသ္ူ္သ္ဥတးီ္ ္ာ၀န္္ေပးမည္ ဖသသ္ညည္္။  
 
မမ္  ္ ကမ္ ား -  
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မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္  ြ့္ ထ္က္အကခ ဖ္္မႈ အပ ုိလက္ကမး္သာလလာမ ား - 
 

္ာ  ုိြ္ 
္ႈန္း 

္ေဖၚ ပ  ကမ္ ားက ုိဖ္ပ္္တ္ပါ၊ သြ ္အားအသနဆ္္ း္မြ့္ အားသနမ္ႈအနညး္ဆ္ း ပ္ သမ္ ားက ုိ 
သဥး္သားဆြ ္ ြပ္္ည္။ ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈဆ ုိြ္္ ာ သြ၏္  ဥး္ကပပ္္ ္ထြ ္ပ္ သ္္ သ ္ သတ၏ 
ၾသဇာသက္္ေ္ာကမ္ႈအ္ ုိြး္အဆက ုိ ီြ ္ဟပ္္ေဖၚ ပ္န ္ဘ ဘ္က္္ေကာ္လ္္ ထြ ္၁၀၀ 
္ာ  ုိြ္္ ႈနး္အမမ္ မ္ ားက ုိ  ထခ္ေ၀သ္မ္မ္ ပ္္ည္။   

 

‘AFFILIATIVE’  (  ု္ိ ဆ္က္္ေပ္ြး္သညး္္ေပး္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္- 
  ုိ္္ဆက္္ေပ္ြ္းသည္း္ေပး ္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ အ ပ္သ အ္ထြ္း 
အဖထခနသား  ြ္းဆက္ဆ္မႈမ ားက ုိ  မမြ့္္ြ္္ေပး သည္ည္။ သူမ/သူက အက ုိ း္မုိီုိ္ေ္ာက္္ေသာ 
အဖထခနလ ုိက္သ ္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ ထက္မႈ (teamwork) သည္ အဖထခန 
သားမ ားအၾကား ္ေကာြ္းမထန္သည့္ဆက္ဆ္္ေ္း္မြ့္ ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈ္ ုိနက ုိ 
အား္ေကာြ္း္ေသ  ြ္းအ ္ေပၚ ္ည္သည္ဟ  လက္ ္ီားသည္ည္။ 
  ုိ္္ဆက္္ေပ္ြ္းသည္း္ေပး္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ 
သူမ/သူ၏အဖထခနသားမ ား္ေဆာြ္္ထက္သည့္ အလ ပ္္ာ၀န္ သ ုိနမဟ ္္ အလ ပ္ကုိသၥအ္ေပၚ 
သုိ္္၀ြ္သားသ ္ေလာက္ ၄ြ္း္ ုိန၏ ္သ္က ုိ ္္ေ္က န္းမာ္ေ္း္မြ့္ ္ေကာြ္းက ုိ း  မး္သာ္ ုိနအ္ေပၚ 
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သုိ္္၀ြ္သားသည္ည္။ သူ မ/သူသည္ လူအမ ား္မြ့္ ဆက္ဆ္္ေ္း္ေ ပ ပသ္လထ ္ြပတး 
လ ပ္္ေဖၚက ုိြ္ဖက္အသ အသြ္း္ည္္ေဆာက္မႈ (teambuilding) က ုိ အ  ုိန္္ေပး္ေဆာြ္္ထက္သည္ည္။ 
သူမ/သူသည္ သူမ/သူ၏ အဖထခနသားမ ားအ္ေပၚ  ္  ၾကည္မႈ မြ့္မားြပတး 
အဖထခနသားမ ား၏လ ပ္ြန္း္ေဆာြ္္ာမ ားက ုိ ၄ြး္္ ုိန္ေဆာြ္္ထက္္ာ္ထြ္ ္ေ ပာြ္းလထ ္  ပြ္လထ ္္မုိမႈက ုိ 
ႀကတးမား္ေသာအ္ ုိြ္းအ္ာ ဖြ့္  ထြ့္ ပ ္ေပးသည္ည္။ သူမ/သူသည္ အ ပ သ္ေဘာ္ေဆာြ္ 
သည့္္္ န ပန္  က္က ုိ မၾကာမၾကာ္ေပး္္္္ေသာ္လည္း အ  ားသူမ ားအား ္ာ၀န္ ္  ုိြ္း္မမာက ုိ သုိ္္ီခ 
္ထြ္အဆြ္မ္ေ ပ ဖသ္္ ုိြ္သည္ည္။ ီ ုိန္ေၾကာြ့္ သူမ/သူသည္ အက ပ္္ေ္ထန္ေသ္ေသာ ီုိပ္္ ုိက္္ေ္ထနမႈမ ားက ုိ 
အမ ားအား ဖြ့္ ္ေ္မာြ္္ုိမ္းလုိမ့္မည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက သူမ/သူသည္ ပ ုိြပတး ၾသဇာ္ုိကၠမ္မုိ 
သြ့္ကာ ပ ုိအြ္အား္ေ္ာြ့္သြ့္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။       
 

 

‘COACHING’ (အႀက ္ပ လမး္ညလန္္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္- 
အႀက္ ပ လမ္းညလန္သည့္္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္ ္ေ ာက္သည္ အ ပ္သ ္ထြ္းမမ အ  ားသူမ ား၏ 
ႀကုိ းပမ္း္ေဆာြ္္ထက္မႈမ ားက ုိ ္ေီာက္ပ့္ကူညတ  ြ္း္မြ့္ အ ဖထခနသားမ ား၏ကၽထမ္းက ြ္မႈမ ား 
ဖထ္နြဖုိ း္ ုိး္က္္ေအာြ္လ ပ္  ြ္း္ ုိနက ုိ အ္ေလးီားသည္ည္။ သူမ/သူသည္ အဖထခနသားမ ားက ုိ မုိမုိ္ ုိန၏ 
အားသာ  က္မ ားတ္ပါ၊ အားနည္း  က္မ ား္မြ့္ အလားအလာ္ ုိန ္ေဖၚီ ္္သ္္ မမ္္္ ုိြ္္န္ ကူညတသည္ည္။ 
အႀက္ ပ လမ္းညလန္သည့္္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္မ ားသည္ ကၽထမ္းက ြ္မႈအသသ္မ ား ္ ူ ္န္္မြ့္ 
ပ္ေ္ာ္ဖက္္မြ္န ္က က ဖထ္နြဖုိ း္ေအာြ္လ ပ္္န္ အ  ားသူမ ား (အီူးသ ဖြ့္ အသသ္ သ ုိနမဟ ္္ 
အ ္ေ္ထနအႀက္ မ္မုိသည့္ အဖထခနသားမ ား) က ုိ ္ေီာက္ပ့္အား္ေပးသည္ည္။ သူမ/သူသည္ 
သူ္သ္ပ္း္ေ ပာသည္ က ုိနား္ေီာြ္္္္မႈ္မြ့္ open-ended question ( ပန္္ေ ဖသူက သူနအ မြ္တ္ပါ၊ 
သူန ူဆ  က္မ ားက ုိ သူန က ုိ ္ပ ုိြ္သကားလ္ းမ ား ဖြ့္ အက  ္္၀ြ့္္ေ ပာဆ ုိ္ေ ဖၾကား  ္ုိြ္္ေသာ ္ေမး ထန္း) 
မ ားက ုိ အသ္ း  ြပတး အ   ားသူမ ားက ုိ ၄ြ္း္ ုိန၏ အလ ပ္ပ ုိြ္းဆ ုိြ္္ာသုိန္္ေ ၚမႈမ ား ္ေ ဖ္မြ္း္ေ္းအ္ထက ္
ကူညတသည္ည္။ အႀက္ ပ  
လမ္းညလန္္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ ္ေဆာြ္္ထက္္ေနဆခသထမ္း္ေဆာြ္မႈ မ္ြ့္ပ္္သက္ြပတး ္္ န ပန္ 
  က္္ေပးကာ သထမ္း္ေဆာြ္္ည္  ္ ္္ေလ ာ့္  ြ္းအ္ေၾကာြ္းမ ားက ုိ နားလည္္န္ႀကုိ းပမ္းသည္ည္။ အမမား 
မ ား မ္ြ့္ သထမ္း္ေဆာြ္္ည္  ္္္ေလ ာ့မႈ္ ုိနက ုိ သြ္ ူမႈအ ထြ့္အလမ္းမ ားအ ဖသ္ ္ႈ မြ္သည္ည္။ အႀက္ ပ  
လမ္းညလန္္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္မ ားသည္ အ  ားသူမ ားက ုိ သုိန္္ေ ၚမႈ္မုိ္ေသာအလ ပ္္ာ၀န္မ ား  ထခ္ေ၀အပ္ 
္မြ္း္ာ္ထြ္ ီူး ၽထန္သည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက ၄ြ္းက ုိ ပ ုိ၍ “္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္” ္ေသလ ုိကာ 
“အႀက္  ပ လမ္းညလန္” မႈ ္ေလမ ာ့္ေသလ ုိ္ ုိြ္သည္ည္။    
 
‘COMMANDING’ (ညလနၾ္ကားမႈလ ပ္္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္- ညလန္ၾကားမႈလ ပ္္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္ 
္သ္္ေ ာက္သည္ ္မြ္းလြ္းသည့္ညလန္ၾကား  က္္ေပးြပတး အ  ားသူမ ားက ုိ သူ၏ညလန္ၾကား  က္အ္ ုိြ္း 
လ ုိက္နာ္ေသလ ုိသည္ည္။ သူမ/သူသည္ အ  ားသူမ ားီ္မမ ီြ္ မြ္  က္္မြ့္အႀက္ဥာကံဥာဏ္ မဆ ုိသ္ေလာက္ 
သာ္ေ္ာြ္းြပတး (သ ုိနမဟ ္္ လ္ း၀မ္ေ္ာြ္းဘခ) ဆ္ း ဖ္္  က္  ္ေလ့္မုိသည္ည္။ အ္ေ္း္ႀကတး ဖသ္္ေသာ 
အ္ေ  အ္ေနမ ား္ထြ္ သူမ/သသူည္ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ားက ုိ အလ ြ္သလ ုိ  ္္္ြပတး ဆ္ း ဖ္္  က္မ ားက ုိ 
သူ္သ္ဥတး္ည္းသ္ေဘာ ဖြ့္   သည္ည္။ သူမ/သူသည္ အ  ားသူမ ား သထမ္း္ေဆာြ္္ည္  ္္္ေလ ာလ့မ ြ္ 
သ ုိနမဟ ္္ အမမားလ ပ္လမ ြ္ ၄ြ္း္ ုိနက ုိီုိပ္္ ုိက္္ြ္ဆ ုိြ္္န္ ၀နမ္္ေလး္ေပည္။ သူမ/သူသည္ အ  ားသူ 
မ ားက ုိ ္ာ၀န္ ္  ုိြ္း္န္ သည္းကမ္းပ ုိြ္းအ္ေ္း ူ္ေဆာြ္္ထက္မႈ လ ပ္မည္ ဖသ္သည္ (သထမ္း္ေဆာြ္္ ည္ 
  ္္္ေလ ာ့သူမ ားက ုိ ဖ ္္မား  ြ္း)တ္ပါ၊ သ ုိန္ေသာ္ သူမ/သူသည္ မုိမုိ္ ုိနအလ ပ္္ထြ္ီူး ၽထန္သူမ ားက ုိ   တး 
က  း္ေီာမနာ ပ မည္လည္း ဖသသ္ည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက ၄ြ္းသည္ အ  ားသူမ ား ္ေ ပာ္ာ 
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က ုိ    ီက္ပ ုိနား္ေီာြ္ၾကည့္သြ့္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။        
 

 

‘DEMOCRATIC’ (ဒတမ ုိက္ေ္သတဆန္္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္- 
ဒတမ ုိက္ေ္သတဆန္္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္ ္ေ ာက္သည္ အသ အသြ္းက  မမ္္သြ့္သည့္ 
ဥတး္ည္  က္မ ားတ္ပါ၊ မုိမုိ္ ုိန ဥတးသား္ေပးသြ့္သည့္ လ ပ္ ္ေဆာြ္  ကမ္ ား မ္ြ့္သပ္လ ဥ္းြပတး 
သူမ/သူ၏အဖထခနသားမ ား ပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက္မႈက ုိ ္ ုိက္္ထန္းအား္ေပး သည္ည္။ သူမ/သူသည္ 
ီည့္သထြ္းသဥ္းသား္မည့္အ  က္မ ား သ ္ေဆာြ္းသည့္နည္းလမ္း္သ္္ပ္အ ဖသ္ အ   ားသူမ ားီမ္မ 
ီြ္ မြ္  က္္မြ့္အႀက္ဥာကံဥာဏ္မ ားက ုိ ္ေ္ာြ္း ္မည္ ဖသ္သည္ည္။  က္ ခ္ႈပ္္ေီထးသည့္ ပသ နာ္သ ္ မ္ြ့္ 
္ြ္ဆ ုိြ္္္ေသာအ ္ သူမ/သူသည္ အ  ားသူမ ားီ္မမ ီြ္ မြ ္ူဆ  က္မ ားက ုိ ္ုိႈက္ီ ္္ ကာ 
 ြ္း္ ုိနက ုိ အ္ေလးဂ္  ပ နား္ေီာြ္ြပတး မ္ူကထခ ပား္ေသာ ္ႈ  မြ္  က္မ ားသထာက ုိ ္သ္္ေပ္ြ္း္ည္းသ  
သည္းသည္ည္။ သူမ/သူသည္ သက္ဆ ုိြ္သူအမ ားပ္၀ြ္္ေဆာြ္္ထက္မႈ္မြ့္ ီြ္ မြ္ ူဆ  က္ဖလမ ္မႈ္ ုိနက ုိ 
္ ုိက္္ထန္းအား္ေပးသည္ည္။ ဒတမ ုိက္ေ္သတဆန္္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္ သ္္ေ ာက္သည္ အမ ားသ္ေဘာ္ူညတ 
မႈ္ည္္ေဆာက္္ေ္းလ ပ္ြန္းသဥမ္ ားက ုိ  ဖသ္္ေ မာက္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္သည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ား 
က သူမ/သူသည္ ပ ုိ၍ “ဆ္ း ဖ္္” သြ့္ကာ “အ  ားသူမ ားပ္၀ြ္္ ုိြ္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္” မႈ ္ေလမ ာ့  သြ့္ 
သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။         
 

 

‘PACESETTING’ (ဥတး္ေဆာြလ္မး္ ပ္ေသာ) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္- ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပသည့္္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္ 
္သ္္ေ ာက္သည္ “သ္  ုိန္သ္္မမ္္္ေပး” သည္ည္။ သူမ/သူသည္ သူမ/သူအ္ထက္ သထမ္း္ေဆာြ္မႈ မြ့္သ္ 
သ္္မမ္္  က္မ ား   မမ္္ြပတး အ  ားသူမ ားက ုိ သူနလ ုိလ ုိက္လ ပ္္ေသလ ုိသည္ည္။ သူမ/သူသည္ မ္ေမာ  ္ုိြ္ 
မပန္း္ ုိြ္အလ ပ္လ ပ္  ြ္းတ္ပါ၊ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ ္ ၾကည္မႈက ုိ ္ေဖၚီ ္္ ပသ  ြ္းတ္ပါ၊ အက ုိ း္ေက းဇူးမ ား 
သထမ္း ္ေဆာြ္္္မုိ္န္ အာ္္ သ ုိက္  ြ္း္ ုိန  ဖြ့္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္သ္နမူနာ ဖသ္္ေသြပတး 
အ  ားသူမ ားက ုိ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္ သည္ည္။ ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပ္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ 
အသ အသြ္းမမ အ  ား္ေသာ သထမ္း္ေဆာြ္ မႈီူး ၽထန္သူမ ား မ္ြ့္ အြမခလ ုိလ ုိီုိ္ေ္ထနဆက္ဆ္ကာ 
က န္သူမ ားက ုိ ၄ြ္း္ ုိန္္္္ ုိြ္လမ ြ္တ္ပါ၊ ္္္္ ုိြ္ သည့္အ ္ မုိမု္ိ  ုိနသ္  ုိန္က ုိ အမမတလ ုိက္္ေသလ ုိသည္ည္။ 
္သ္သ္ ္သ္္ေ ာက္၏သထမ္း္ေဆာြ္္ည္က ္ေနာက္ ္ေကာက္က ္ေနလမ ြ္ 
ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပ္ေသာ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ ီ ုိပ ဂၢုိ လ္က ုိ္ာ၀န္္ေပး ီားသည့္အလ ပ္က ုိ 
သူမ/သူက လ ပ္္ည္က ုိြ္္ည္ပ ုိ္မုိမည္ဟ  သ္ းသပ္္ေသာ အ  ား္သ္္ေ ာက္ီ္ လလခ္ေပးမည္ ဖသ္သည္ည္။ 
ဥတး္ေဆာြ္လမ္း ပသူမ ားသည္ ္သ္ဥတး  ြ္းႀကုိ းပမ္း္ေဆာြ္္ထကမ္ႈအ္ေပၚ အာ္္  သ ုိက္ကာ အ  ားသူမ ားက ုိ 
၄ြ္း္ ုိန္ာ၀န္ ူ္သည့္အ န္းကကမ ား္ထြ္ လ ပ္္ည္က ုိြ္္ည္္မုိ္ေသလ ုိ သည္ည္။ 
အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက ၄ြ္းသည္ အ  ား္ေသာအဖထခနသားမ ား၏ အ မြ္မ ား မ္ြ့္ အလ ပ္လ ပ္ 
မႈပ္ သ္မ ားက ုိ ပ ုိမ ုိ အ္ေလးဂ္  ပ  သည္း ္္န္လ ုိအပ္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြ္သည္ည္။         
      

 

‘VISIONARY’ (အနာဂ္က္ ုိ္ေမမ ာ္မမနး္သည့္) ္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သ ္- 
အနာဂ္္က ုိ္ေမမ ာ္မမန္း္ေသာ္ေ ္ြ္း ္ေဆာြ္္သ္္ေ ာက္သည္ 
လ္္္္ေလာက ုိြ္္ထ ္္ေဆာြ္္ထက္္မည့္ အလ ပ္္ာ၀န္မ ား မ္ြ့္ အ္ေသး သုိ္္လ ပ္ြန္းမ ားအ္ေပၚ 
အာ္္ သုိ က္  ြ္းီက္ “အလ္ းသ္  ္ႈ မြ္သ္ းသပ္  က္” ္မြ့္ “္ေ္္မည္” ္ည္မမန္း   က္ပန္း္ ုိြ္မ ားအ္ေပၚ 
အာ္္ သ ုိက္သည္ည္။ သူမ/သူသည္ လ ပ္သြ့္သည့္အ္ာ မ္ြ့္ပ္္သက္ြပတး က န္သူ မ ား 
မ ဖသ္မ္ေနလက္ ္္မည့္ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ား ီား္မုိမည္ ဖသ္ကာ  ြ္းသုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ား က ုိ 
အ  ားသူမ ားအား ္ေ္လည္္မြ္းလြ္း္ေအာြ္္ေ ပာ ပမႈက ုိ ဇထခ္ မုိ္မုိလ ပ္သည္ည္။ သူမ/သူသည္ ကုိသၥႀကတး 
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ြ ္မ ား ြပတး္ေ မာက္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္္ာ္ထြ္ လက္္မုိသ္ းသထခ္ေနသည့္မူ၀္ဒမ ား သ ုိနမဟ ္္ လ ပ္ီ္ းလ ပ္ 
နည္းမ ားက ပုိ္္ဆ ုိန္ားဆတး္ေနလမ ြ္  ြ္း္ ုိနက ုိ လက္္သ္လ္ း  ား ္ေ္မာြ္ကထြ္း လ ပ္္ေဆာြ္မည္ ဖသ္ 
သည္ည္။ သူမ/သူ သည္ အ  ားသူမ ားက ုိ အလ ပ္လ ပ္္န္ အလထ ္္ကူ ္ေဆာ္ၾသသည္း္္ း္ ုိြ္သည္ သ ုိနမ 
ဟ ္္ သုိ္္္ုိ းၾကား္က္ၾကထမႈ္ေပး္ ုိြ္သည္ည္။ အ  ုိ ႕္ေသာအဖထခနသားမ ားက ၄ြ္းသည္ “သဥ္းသား္ြ္း” သ ုိနမ 
ဟ ္္ “သကား္ေ ပာ္ြ္း” အ  ုိန္က န္  ြ္းကုိ  ္ေလမ ာ့သြ့္ြပတး “အလ ပ္လ ပ္္ြ္း” သ ုိနမဟ ္္ လ္္္္ေလာ 
က ုိြ္္ထ ္္ေ ဖ္မြ္း္မည့္ ပသနာ(မ ား)က ုိ ပ ုိအာ္္ သ ုိက္္ြ္း ပ ုိအ  ုိန္က န္သြ့္သည္ဟ  ီြ္ မြ္္ ုိြသ္ည္ည္။        

  
၁၀၀ ္ာ 
  ုိြ္ ္ႈန္း 

္ေ ္ြး္္ေဆာြမ္ႈပ္ သမ္ ား သ သ ္ေပ္ြး္္လဒ ္

 
*CARE Emergency Leadership & Management Program (CARE အ္ေ္း္ေပၚ္ေ ္ြ္း္ေဆာြ္မႈ မ္ြ့္ သတမ္ န္န ထခမႈ အသတအ 
သဥ)္ မမ မမတး္ေသာ အ္ေၾကာြ္းအ္ာည္။  
 
 
 

ဆနး္သသ္္ တီ ထြမ္ႈဆ ုိြ္္ ာ မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္  ြ့္ ထ္က္အကခ ဖ္္မႈ  
 

္ေအာက္ပ္္ေ္းသား္ေဖၚ ပ  က္မ ားက ဆန္းသသ္္ တီထြသ္ူ္ သ္ဥတး၏ လကၡကံဥာဏာ ၈ ္ပက္ ုိ ္ေဖၚက  းသည္ည္။ ္ေ္း 
သား္ေဖၚ ပ  က္္သ ္ သတအ္ထက္ သြ့္က ုိသြ ္၁ မမ ၁၀ အီုိ ္ႈနး္သ္မ္မ္ ပ္္ည္။ ္ေ္းသား္ေဖၚ ပ  က္္သ္  က ုိ သြ္ 
လုိႈက္လုိႈကလ္မခလမခသ္ေဘာ္လူမ ြ္ သြ့္က ုိ သ္ြ္ ၁၀ ဟ  ္ႈန္းသ္္မမ္ ္ပ္ည္။ သြ္  ပြ္း ပြ္းီန္ီ န ္သ္ေဘာမ္ ူ
လမ ြ္ သြ့္က ုိ သ္ြ္ ၁ သ ုိနမဟ ္ ္ ၂ ဟ  ္ႈန္းသ္္မမ္ ္ပ္ည္။ သ ုိန္ည္းမဟ ္  ္အလ ္္ သ္္ေန္ာ္ထြ္ သ္မ္မ္ ္
ပ္ည္။    
 

 ကၽထ္္ ပ္၏လ ပ္္ေဖၚက ုိြ္ဖက္မ ား မ္ြ့္ သာၾကည့္္ ုိက္အသ္ း ပ သူမ ား ဘာလ ုိအပ္သည္က ုိ ကၽထ္္ ပ္ နားလည္သ္ေဘာ္ေပ္က္ 
သည္ည္။               
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သာၾကည့္္ ုိက္္ထြ္္မုိ္ေသာ ပသနာမ ားက ုိ 
သ္ုိ ပ ္ေသာြ့္ၾကည့္ြပတး ္ေ ဖ္မြး္နည္းမ ား္မာ္ေ္ထန္န္ ္ေဆာြ္္ ထက္သည္ည္။                
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ သထန္နသားမႈမ ား မ္ြ့္ အသသ္သမ္းသပ္မႈမ ားက မ္ေအာြမ္ မြ္ ဖသ္္ေကာြ္း ဖသ္္ ုိြ္လမ ြပ္ြ္ သထန္နသားမႈမ ား မ္ြ့္ အသသ္ 
သမ္းသပ္မႈမ ား လ ပ္္ေဆာြ္သညည္္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏လ ပ္္ေဖၚက ုိြ္ဖက္မ ားတ္ပါ၊ ္ပ္္ထာ ပည္သူမ ား္မြ့္ ီြ္ မြ္ ူဆ  က္မ ား မမ ္ေ၀ ္ေဆထး္ေ္ထးသည္ည္။  

 ကၽထန္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သာၾကည့္္ ုိက္္ထြ္ ္သ္သ္ ္သ္္ာက ္ေကာြ္း္ေကာြ္းအလ ပ္မလ ပ္လမ ြ္  ြ္းက ုိ သ္ုိ ပ မုိ္္္ 
သည္ည္။  
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 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ  ္္ပ္၏သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ လက္္ေ္ထနလ ပ္္ေဆာြ္သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္၏သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ား အ္ေကာြ္အီည္မ္ေပၚလာလမ ြ္ပြ္ ကၽထ  ္္ပ္သည္ ဆက္ႀကုိ းသားသည္ည္။  
 

 ဥတး္ည္္ေဆာြ္္ထက္  က္အသသမ္ ား မ္ြ့္ပ္္သက္ြပတး မည္သည္က အလ ပ္ ဖသ္သည္တ္ပါ၊ မည္သညက္အလ ပ္မ ဖသ္သည္က ုိ 
ကၽထ္္ ပ္ သဥ္းသားဆြ္  ြ္သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သာၾကည့္္ ုိက္္ထြ္္မုိြပတး ဖသ္သည့္အ္ြ္းအ မသ္မ ားက ုိ အသ္ း  ္န္ ္တီထြ္မႈ္မုိ္ေသာနည္းလမ္းမ ား 
္မာသည္ည္။  

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သာၾကည့္္ ုိက္က ္ပ္္ထာက ုိအက ုိ း ပ  ္ုိြမ္ည့္နည္းလမ္းအသသ္မ ားက ုိ ္ေ္ထးဆသည္ည္။ 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ားီ္မမ္  ္န ပန္  က္မ ားက ုိ ကၽထ္္ ပ္၏လ ပ္ြန္း္ေဆာြ္္ာ ္ ုိး္က္္ေအာြ္လ ပ္္န္ အသ္ း  သည္ည္။  
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ  ္္ပ္၏ အနာဂ္္္ေမမ ာ္မမန္း  က္္မြ့္ သုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ အ  ားသူမ ားအား ီုိီုိ္ေ္ာက္္ေ္ာက္ 
္မြ္းလြ္း္ေ ပာ ပ  ္ုိြ္သည္ည္။   
 

 ကၽထ္္ ပ္သည္ အလ ပ္္ာ၀န္မ ားက ုိ ္ႈ္ေီာြ့္အသတးသတးမမ ဆန္းသသ္သည္ည္။  

 ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏အဖထခနအသည္း၏ အနာဂ္္္ေမမ ာ္မမန္း  က္က ုိ သုိြပတး  ြ္းက ုိ ္ေ္မ႕္ေ္ာက္္ ုိး္က္္န္ ္ေဆာြ္္ထက္ 
သည္ည္။   

 ကၽထ္ ္ပ္သည္ အ  ားသူမ ား မ္ြ့္ ပ္ မမန္ ပူး္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ ထက္သည္ည္။  

 သ သ ္ေပ္ြး္အမမ္  ္- 

 
 
အမမ္ ္္ေပး  ြး္ - သြမ္ညသ္ ုိန နႈနး္သ္မ္မ္  ္ခပ့္သနညး္ည္။ 
 

၁၂၀ - ၁၅၀ မမ္  ္- ၀မး္္ေ မာက္ပ္သည္တ္ပါ၊ သြ္သည ္ဆန္းသသ္္ တီထြ္သူ္ သဥ္တး ဖသသ္ည္ည္။ 
၉၀ - ၁၁၉ မမ္  ္- သြသ္ည ္ဆန္းသသ္္ တီ ထြ္သူ္သ္ဥတး ဖသ္လာမည့္လမး္္ေၾကာြ္း္ေပၚ ္ေ္ာက္္ေနပ္သည္တ္ပါ၊ 
သ ုိန ္ေသာ္ အ္ေလအ့က ြ့္အနည္းြ  ္လ ုိ္ေန္ေသးသည္ည္။  
အမမ္  ္၉၀ ္ေအာက ္- ဆန္းသသ္္ တီထြ္မႈသည္ သြ့္အ္ထက္ ကၽထမ္းက ြမ္ႈအသသ္္ သ္္ပ္ ဖသသ္ည္ည္။ လ ပြ္န္း ထြ ္
္ထြ္ ဤ ဆန္းသသ္္တီ ထြ္္ေသာလကၡကံဥာဏာမ ား အသ္ း ပ မႈက ုိ အက ြ့္လ ပ္ပ္ည္။  
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ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈပ္ သဆ္ ုိြ္္ ာ မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္  ြ့္ ထ္က္အကခ ဖ္္မႈ  
 
(P Case ၏ီ ္္္ေ၀သာ “Teaching for the Cross-Cultural Mind” Washington, DC, SIETAR, 1981 အ္ေပၚ အ္ေ   ပ  
သည္) 

 
 
ညလန္ၾကား  က္မ ား - ္ေ္းသား္ေဖၚ ပ  က္္သ္သ္ သတက ုိဖ္္ြပတး သြ္္ မြ့္အ္ူဆ္ း ဖသ္သည့္္သ္  က ုိ ္ေ္ထး   ္ပ္ည္။ မည္သည့္အသ္  
ကမမ ္မသ္  သလ္ း္ေ္ထး္ ုိြ္သည့္ အဆ ုိ ပ   က္ မဟ ္္ပ္ည္။ ္္္္ ုိြသ္္ေလာက္ ္ေကာက္ကာြြ္ကာ္ေ္ထးပ္ည္။ မမား္ေသာအ္ေ ဖ        
မ္မုိပ္ည္။  
 
 
1. ကၽထ္္ ပ္သည္ အားသ ုိက္ႀကုိ းပမ္း္ေဆာြ္္ထက္မႈက ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။  
2. ကၽထ္္ ပ္သည္  ပသနာမ ားက ုိ ္သ္ဆြ့္ြပတး္သ္ဆြ့္ က ုိြ္္ထ ္္ေ ဖ္မြ္းသည္ည္။  
 
 
3. အသ အသြ္းမ ားသည္ ္သ္ဥတး  ြ္းလူပ ဂၢ ုိလ္မ ားီက္ပ ုိြပတး လက္္ေ္ထနအား ဖြ့္အ္ေ္းပ္သညဟ္  ကၽထ္္ ပ္ ူဆသည္ည္။ 
4. ဆန္းသသ္္တီထြ္  ြ္းက ုိ ကၽထ္္ ပ္ အလထန္္ေမထန္ေလ ာ္သည္ည္။   
 
 
5. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ုိ္္ီက္ အနာဂ္္က ုိ ပ ုိသုိ္္၀ြ္သားသည္ည္။  
6. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူအမ ား္မြ့္အလ ပ္လ ပ္္သည္က ုိ ္ေပ ာ္္ေမထနသည္ည္။  
 
7. ကၽထ္္ ပ္သည္ သနသ္္က သတသဥမ္ႈ ္ေကာြ္းမထန္သည့္ အသ အသြ္းအသည္းအ္ေ၀းမ ားက ုိ ္က္္ေ္ာက္လ ုိသည္ည္။  
8. ္ေနာက္ဆ္ းသ္္မမ္္  ုိန္မ ားသည္ ကၽထ္ ္ပ္အ္ထက္ အ္ေ္းႀကတးသည္ည္။  
 
9. ္ေနာက္ဆ္ းအ  ုိန္မ္ေ္ာက္ ြ္ သတမ္ကုိန္းမ ား္ပ္နား္သည္က ုိ ကၽထ္ ္ပ္ လက္မ ္  ္ုိြ္ပ္ည္။   
10. သုိ္္ကူးအသတအသဥ္အသသ္မ ားက ုိ အသ္ းမ  မတ ၄ြ္း္ ုိနက ုိ သမ္းသပ္္မည္ဟ  ကၽထ္္ ပ္ ူဆသည္ည္။ 
 
11. အ  ားသူမ ား္မြ့္အလ ပ္အ္ူလ ပ္  ြ္းက ကၽထ္္ ပ္က ုိ အား္မုိ္ေသသည္ည္။  
12. ကၽထ္္ ပ္သည္  ဖသ္္  ုိြ္္ေ  အသသ္မ ားက ုိ အြမခ ္မာ္ေဖထသည္ည္။  
 
13. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္က ုိ ္ပ ုိြ္ဥတး္ည္  က္အသသ္မ ား   မမ္ ္လ ုိသည္ည္။   
14. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္သ္    က ုိသ္ြ္သည့္အ ္ အဆ္ းီုိ္ေ္ာက္္ေအာြ္သထားသည္ည္။   
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15. ကၽထ္္ ပ္သည္ ပြ္က ုိအား ဖြ့္ အ  ားသူမ ား၏ သုိ္္ ္သားမႈမ ားက ုိနားလည္္ ုိြ္္န္ ႀကုိ းပမ္းသည္ည္။  
16. ကၽထ္္ ပ္သည္ မုိမုိ၀န္းက ြ္မမလူမ ားက ုိ အကခသမ္းသည္ည္။   
 
17. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သထမ္း္ေဆာြ္မႈ မ္ြ့္ပ္္သက္ြပတး အမ ားီ္မမ္္ န ပန္  က္္္န္ ္ေမမ ာ္လြ့္္ေသာြ့္သားသည္ည္။  
18. ္သ္ဆြ့္ြပတး္သ္ဆြ့္  ဥ္းကပ္မႈက အလထန္အက ုိ း္မုိီုိ္ေ္ာက္သည္က ုိ ကၽထ္္ ပ္ ္ေ္ထန္သည္ည္။  
 
19. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ လူအကခ ္္္ေကာြ္းသည္ဟ  ီြ္သည္ည္။  
20. ကၽထ္္ ပ္သည္ ီ ုိးီထြ္းဖန္္တး္ေသာ  ပသနာ္ေ ဖ္မြ္းမႈက ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။  
 

 
21. ကၽထ္္ ပ္သည္ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ားမ  မတ အ္ာီြ္မႈ မ္ြ့္ အက ုိ း္လဒ္က ုိ အြမခ သဥ္းသားသ္ းသပ္သည္ည္။  
22. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ား၏လ ုိအပ္  က္မ ားက ုိ အ္ေလးဂ္  ပ သည္ည္။  
 
23. ႀကုိ ္ြ္သတမ ္ ြ္းသည္ ္ေအာြ္ မြ္မႈအ္ထက္ ္ေသာ့  က္ ဖသသ္ည္ည္။  
24. အ  ုိန္ ူသဥ္းသားဆြ္  ြ္မႈမ ားက ုိ ကၽထ္္ ပ္ သုိ္္မ္မည္္ ုိြ္ ဖသလ္ာ္္္သည္ည္။ 
 
25. ကၽထ္္ ပ္သည္ ဖုိအားႀက္ လမ ြ္ ္ေ ္ြ္း္ေအး္ေအးီားသည္ည္။ 
26. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ေ္ထနအႀက္ က ုိ အလထန္္န္ဖ ုိးီားသည္ည္။  
 
27. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူ္ေ္ထ္ေ ပာ္ာက ုိ နား္ေီာြ္ၾကည့္သည္ည္။  
28. ကၽထ္္ ပ္သည္ သဥ္းသား္ာ မန္သူ္သ္္ေ ာက္ ဖသ္သည္ဟ  လူအမ ားက္ေ ပာသည္ည္။  
 
29. ပူး္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ထက္မႈသည္ ကၽထ္္ ပ္အ္ထက္ အဓုိကသကားလ္ း္သ္   ဖသ္သည္ည္။  
30. ကၽထ္္ ပ္သည္ အသားီ ုိး္ေ္ထး   ္သ္ာမ ားက ုိ သမ္းသပ္္န္   ္ ုိ္န္္ေသာနည္းသနသ္မ ားက ုိ အသ္ း ပ သည္ည္။   
 
31. သတမ္ကုိန္းအမ ားအ ပား ္သ္ြပုိ ြ္္ည္းက ုိြ္္ထ ္္  ြ္းက ုိ ကၽထ္္ ပ္သ္ေဘာက သည္ည္။ 
32. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ အြမခ္ေမး ထန္းီ ္္သည္ည္။   
 
33. ကၽထန္ ပ္သည္ လ ပ္္ြ္းက ုိြ္္ြ္း သြ္ ူသည္ည္။  
34. ကၽထ္္ ပ္၏ဥတး္ေ္မာက္က ကၽထ္္ ပ္၏္မလ္ းသားက ုိ အသ ုိး္သည္ဟ  ကၽထ္္ ပ္ ္ ၾကည္သည္ည္။ (ကၽထန္ ပ္သည္ ္မလ္ းသား္မြ့္       
အလ ပ္မလ ပ္တ္ပါ၊ ဥတး္ေ္မာက္္မြ့္ အလ ပ္လ ပ္ည္။) 
 
35. လ ပ္္ေဆာြ္  က္္သ္    က ုိ အ  ားသူမ ား မည္သ ုိန္္ န ပနမ္ည္က ုိ ကၽထ္္ ပ္ ႀကုိ ္ြ္ န္နမမန္း္ ုိြ္သည္ည္။  
36. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ေသးသုိ္္လ ပ္ြန္းမ ားက ုိ မႀကုိ က္ည္။ 
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37. လူမ ားသည္ လက္္ေ္ထနမလ ပ္္ေဆာြ္မတ အြမခ ႀကုိ ္ြ္သတမက္ာ သဥ္းသားသြ့္သည္ည္။  
38. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ ပ္သ ္သ္  ၏အ္ေ  အ္ေနက ုိ   ြ့္္ထက္အကခ ဖ္္္ ုိြ္သည္ည္။  
 
39. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥ္သ္    သလ ပ္ြပတး အဆ္ းမသ္္သည့္အက ြ့္္မုိသည္ည္။  
40. ကၽထ္္ ပ္သည္ ဆ္ း ဖ္္  က္  ္ာ ္ေ္ာ္သည္ည္။  
 
41. ကၽထ္္ ပ္သည္ သုိန္္ေ ၚမႈ္မုိ္ေသာအလ ပ္္ာ၀န္မ ားက ုိ လ ုိက္္မာသည္ည္။  
42. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္ေလ့လာမႈ္မြ့္ အ  က္အလက္္ ုိနအ္ေပၚ အားက ုိးအားီား ပ သည္ည္။  
 
43. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထန္ ပ္၏အ ူအဆမ ားက ုိ ပထြ့္ပထြ့္လြ္းလြ္း ္ေဖၚ ပ  ္ုိြ္သည္ည္။  
44. ကၽထ္္ ပ္သည္ သတမ္ကုိန္းအသသ္မ ားသတသဥ္္ေ္းဆထခ္ သည္က ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။  
 
45. ကၽထ္္ ပ္သည္ သာဖ္္္သည္က ုိ အလထန္္မသ္သက္သည္ည္။   
46. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္ အ  ားသူမ ားအား လထ ္ကူ္ေ  ာ္ေမာ္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္္ေပးသူ္သ္္ေ ာက္အ ဖသ္  မြ္ 
သည္ည္။   
 

 
47. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္သ္  ုိန္္ထြ္ ကုိသၥ္ပ္္သ္  ္ည္းအ္ေပၚ အာ္္ သ ုိက္လ ုိသည္ည္။  
48. ကၽထ္္ ပ္သည္ သထမ္း္ေဆာြ္္ေအာြ္ မြ္လ ုိသည္ည္။  
 
49. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ားအ္ေၾကာြ္း္ေလ့လာသြ္ ူ္သည္က ုိ ္ေမထန္ေလ ာ္သည္ည္။  
50. ကၽထ္္ ပ္သည္ အမ ုိ းမ ုိ းကခထ ပားမႈက ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။  
 
51. အ ဖသ္မမန္က အ ဖသမ္မန္က ုိ ီြ္္မား္ေအာြ္္ေဖၚ ပသည္ည္။  
52. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သုိ္္ကူးက ုိ ္္္္ ုိြ္သ္ေလာက္အသ္ း  သည္ည္။  
 
53. ကၽထ္္ ပ္သည္ ္မည္လ ား ၾကန္နၾကာ္ေသာ အလ ပ္္ာ၀န္မ ားက ုိ သုိ္္မ္မည္ည္။ 
54. ကၽထ္္ ပ္သည္ သုိ္္အသဥ္္ထြ္ မ္ပ္မနား အလ ပ္လ ပ္သည္ည္။  
 
55. အဓုိကက ္ေသာဆ္ း ဖ္္  က္မ ားက ုိ သ္ုိီားြပတး   သြ့္သည္ည္။  
56. အလ ပ္က ုိြပတး္ေ မာက္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္္န္အ္ထက္ လူမ ားသည္ ္သ္ဥတးက ုိ္သ္ဥတးလ ုိအပ္သည္ဟ  ကၽထ္္ ပ္   ုိြ္  ုိြ္မာမာ  
 ္ ၾကည္သည္ည္။  
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57. ကၽထ္္ ပ္သည္ အမ ားအား ဖြ့္ မ ားမ ားသားသားမသဥ္းသားဘခ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ား   သည္ည္။  
58.  ပြ္း ပ္ေသာသုိ္္ ္သားမႈမ ားက  ပသနာမ ား  ဖသ္္ေပၚ္ေသသည္ည္။  
  
59. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ား၏သ္ေဘာက  ္္  ြ္သည္ည္။  
60. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥႀကတးြ ္အသသ္မ ားက ုိ သ္ေဘာ္ေပ္က္ မန္သည္ည္။  
 
61. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူအမ ား္မြ့္ပ္္သက္္ေသာ ကၽထ္္ ပ္၏သုိ္္ကူးသုိ္္သန္းအသသ္မ ားက ုိ သမ္းလ ပ္ၾကည့္သည္ည္။  
62. ကၽထ္္ ပ္သည္ သုိပ ၸ္နည္းက   ဥ္းကပ္မႈက ုိ  ္ ၾကည္သည္ည္။  
 
63. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥႀကတးြ ္မ ားက ုိ ြပတး္ေ မာက္္ေအာြ္လ ပလ္ ုိသည္ည္။  
64. ္ေကာြ္းမထန္သည့္ဆက္ဆ္္ေ္းမ ား္မုိ္န္ မ   လ ုိအပ္သည္ည္။ 
 
65. ကၽထ္္ ပ္သည္ မ ားမ ားသားသားမသဥ္းသားဘခ ဆ္ း ဖ္္  က္မ ား  မန္ မန္  သည္ည္။  
66. ကၽထ္္ ပ္သည္ လူမ ားအၾကား ္သ္ဥတး္မြ့္္သ္ဥတးမ္ူကခထ ပားမႈမ ားက ုိ လက္ ္သည္ည္။  
 
67. လူမ ား မ္ြ့္ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္  ြ္းသည္ လူမ ား္မြ့္ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္္န္္ည္္ထ ္  က္အ္ထက္သာ  ဖသ္သည္ည္။  
68. ကၽထ္္ ပ္သည္ သ္ြ္းအ  က္အလက္္မြ့္ အသုိပညာ္ေပးကာ သုိ္္လ္ႈန္ေဆာ္ ္္သည္က ုိ လ ုိလားသည္ည္။  
 
69. ကၽထ္္ ပ္သည္ သနသ္္က သတသဥ္လ ုိသည္ည္။  
70. ကၽထ္္ ပ္သည္ အလ ပ္္ာ၀န္္သ္  ြပတး္သ္   ဇ ္ဆက္သလ ုိလ ပ္္ေလ့္မုိသည္ည္။  
 
71. လူမ ား မ္ြ့္သကား္ေ ပာ  ြ္း္မြ့္ လူမ ား္မြ့္အလ ပ္အ္ူလ ပ္  ြ္း္ ုိနသည္ ီ ုိးီထြ္းဖန္္တးသည့္အ္ ပညာ္သ္္ပ ္ဖသ္ 
သည္ည္။ 
72. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကၽထ္္ ပ္၏သထမ္း္ေဆာြ္္ ုိြ္မႈအ္ ုိြ္းအ္ာအ ပည့္ ္ေက ပထန္္ေအာြ္္ေဆာြ္္ထက္္န္ ႀကုိ းပမ္းသည္ည္။   
 
 
 
73. ကၽထ္္ ပ္သည္ သုိ္္ကူးသုိ္္သန္းမ ား္မြ့္လ္ းပမ္း္သည္က ုိ ္ေပ ာ္္ေမထနသည္ည္။  
74. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ုိန္ ဖ န္း္သည္က ုိမႀကုိ က္ည္။  
 
75. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ္ကၽထမ္းက ြ္သည့္အ္ာလ ပ္္သည္က ုိ ္ေမထန္ေလ ာ္သည္ည္။  
76. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ  ားသူမ ား္မြ့္ အ ပန္အလမန္ဆက္ဆ္အက ုိ း ပ   ြ္း ဖြ့္ သြ္ ူသည္ည္။  
  
77. ကၽထ္္ ပ္သည္ ကုိသၥႀကတးြ ္မ ားအား ပ ုိီုိ္ေ္ာက္အက ုိ း္မုိသထာ္ေဆာြ္္ထက္္ ုိြ္သည့္နည္းလမ္းမ ား 
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သုိ္္ကူးႀက္ဆ္သည္က ုိ ္မသ္သက္သည္ည္။  
78. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ေသးသုိ္္လ ပ္ြန္းမ ားက ုိ သုိ္္္မည္သည္း ္  ္ုိြ္သည္ည္။  
 
79. ကၽထ္္ ပ္သည္ အ္ ုိ   ပ္ ဖသ္္ေသာတ္ပါ၊ အ  က္က ္ေသာ ္ေဖၚ ပ  က္မ ားက ုိ သ္ေဘာက သည္ည္။  
80. ကၽထ္္ ပ္သည္ က ုိ ့္က ုိ ္က ုိ ္  ္ ၾကည္မႈ္မုိသည္ည္။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈပ္ သဆ္ ုိြ္္ ာ မုိမုိက ုိ ္က ုိ ္  ြ့္ ထ္က္အကခ  ဖ္္မႈ (အဆက္)  
 
အမမ္ ္္ေပး  ြး္ -  
 
ညလန္ၾကား  က္မ ား - သြ္္ေ္ထးီား ခ့္ေသာန္ပ္္္မ ားက ုိ၀ ုိြ္းြပတး ပ္ သ္္သ္  သတအ္ထက္ သ သ ္ေပ္ြ္း္လဒ္မ ားက ုိ ္ထက္ပ္ (အ္ေ ဖ 
္သ္  လမ ြ္ ္သ္မမ္္)ည္။ အမ ားဆ္ းအမမ္္မမာ ပ္ သ္္သ္  လမ ြ္ ၂၀  ဖသ္ြပတး ပ္ သ္္ေလး  အ္ထက္ သြ္၏သ သ ္ေပ္ြ္းအမမ္္က ၄၀ 
္မုိသြ့္သည္ည္။            
 
 
 
ပ္ သ ္   သြ့္အ္ေ ဖက ုိ ဤ္ေန္ာ္ထြ၀္ ုိြး္ပ္  သ သ ္ေပ္ြး္္မမ္  ္                                                                                                               

(အမ ားဆ္ းအမ ္ ္၂၀) 
 
ပ္ သ ္၁  
1 - 8 - 9 - 13 - 17 - 24 - 26 - 31 - 33 - 40 - 41 -    ____________ 
48 - 50 - 53 - 57 - 63 - 65 - 70 - 74 - 79 

 
ပ္ သ ္၂  
2 - 7 - 10 - 14 - 18 - 23 - 25 - 30 - 34 - 37 - 42 -    ____________ 
47 - 51 - 55 - 58 - 62 - 66 - 69 - 75 - 78 
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ပ္ သ ္၃ 
3 - 6 - 11 - 15 - 19 - 22 - 27 - 29 - 35 - 38 - 43 -    ____________ 
46 - 49 - 56 - 59 - 64 - 67 - 71 - 76 - 80 

 
ပ္ သ ္၄  
4 - 5 - 12 - 16 - 20 - 21 - 28 - 32 - 36 - 39 - 44 -    ____________ 
45 - 52 - 54 - 60 - 61 - 68 - 72 - 73 – 77 

 
 
 
ဆကသ္ထ ဆ္ကဆ္မ္ႈပ္ သ္္ေလး    
 
ပ္ သ ္၁ - မညသ္ည့္အ္ာ ပ္ သ ္၂ - မညသ္ ုိန 
 
လ ပ္္ေဆာြ ္ က ္(ACTION - A)  
 
္လဒ္မ ား  
ဥတး္ည္  က္မ ား  
သထမ္း္ေဆာြ္္ေအာြ္ မြ္  ြ္း  
လ ပ္္ေဆာြ္  ြ္း  
 

 
လ ပြ္နး္သဥ ္(PROCESS - PR)  
 
မဟာဗ  ဟာမ ား  
အဖထခနအသည္း  
အ္ေၾကာြ္းအ  က္မ ား 

ပ္ သ ္၄ - မညသ္ည္္ေၾကာြ့္ ပ္ သ ္၃ - မညသ္ ူ
 
သု္ိ က္းူသု္ိ သ္နး္ (IDEA - I) 
 
အ မြ္သ္ေဘာီားမ ား  
ီြ္ မြ္  က္မ ား  
ဆန္းသသ္္တီထြ္  ြ္း  
 

 
လမူ ား (PEOPLE - PE)  
 
ဆက္သထ ္ဆက္ဆ္မႈ  
ဆက္သပ္ပ္္သက္မႈမ ား  
အဖထခနလ ုိက္သ ္ေပ္ြ္း္ေဆာြ္္ ထက္မႈ 

 
 
 
 

INELI ဆနး္သသ္္ တီ ထြမ္ႈ   ြ့္ ထ္က္အကခ ဖ္္မႈ 
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သာၾကည့္္ ုိက္အမည္ - ___________________________________________________ 
 
ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာ သာၾကည့္္ ုိက္မ ား္မြ့္ အဖထခနအသည္းမ ားသည္ ္ေအာက္ပ္ ၀ုိ္ေသသလကၡကံဥာဏာမ ား ္ူညတၾကသည္ည္။ 
ယင္းန ္ပ ္ကက္သ္  သတ္ထြ္ သြ့္သာၾကည့္္ ုိက္ သ ုိနမဟ ္္ အဖထခနအသည္းက ုိ ္ႈန္းသ္္မမ္္ပ္ည္။ ္ေ္းသား္ေဖၚ ပ  က္္သ္ 
  လမ ြ္ အမမန ္ သ္္သ္    သ္ပ္ည္။   
 

 အြမခ ္သ္ ္္သ္္ ္  ဖသ္္ေ္ာြ့္ ဖသ္ ခ မည္သည့္အ ္မမ 
ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈသည္ သာၾကည့္္ ုိက္၏ မဟာဗ  ဟာ္ည္မမန္း 
  က္ပန္း္ ုိြ္မ ားက ုိ သထမ္း္ေဆာြ္္ေအာြ္ မြ္္ ုိြ္မည့္ နည္းလမ္း 
္သ္္ပ္ ဖသ္သည္ည္။  
 

    

ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈမ ားသည္ 
သာၾကည့္္ ုိက္အသ္ း ပ သူမ ားအ ္ေပၚ အာ္္ သုိ က္သည္ည္။  
 

    

္ေလ့လာသ္ းသပ္ ္္မည့္တ္ပါ၊ လက္္ေ္ထနလ ပ္္ေဆာြ္မည့္ ဆန္းသသ္ 
္တီထြ္္ေသာသုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ ္ြ္ ပ္ေ္းအ္ထက္ ္မြ္း 
္မြ္းလြ္းလြ္းသ္္မမ္္ီား္ေသာ လ ပ္ြန္းသဥ္္သ္္ပ္္မုိသည္ည္။  
 

    

သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္းအားလ္ းက ္ပ္္ထာ မ္ြ့္ 
သာၾကည့္္ ုိက္၏ ္ေ္မး္ႈမႈလား္ာမ ားက ုိ သုိနားလည္မည္ဟ  
 ္ ၾကည္္ေမမ ာ္လြ့္္ သည္ည္။  
 

    

ဆန္းသသ္္တီထြ္္ေသာသုိ္္ကူးအသတအသဥ္မ ားက ုိ 
လက္္ေ္ထနအ ္ေကာြ္အီည္္ေဖၚသည္ - ္ေဆထး္ေ္ထး္္ သာမဟ ္္ည္။    
 

    

မ္ေအာြ္မ မြ္ ဖသ္မႈ ္ေ္ထနႀက္ ္န ုိြ္သည္ဟ  လူ္ ုိြ္းက နားလည္ 
သည္ည္။ အ္ေ္ထနအႀက္ ္ ုိြ္းမမ သြ္ ူမႈလ ပ္္ ုိြ္္န္ အာ္္ သုိ က္ 
သည္ည္။   
 

    

သာၾကည့္္ ုိက္္သ္  လ္ း္ထြ္  ္ ၾကည္မႈ၀န္းက ြ္္သ္္ပ္ 
္မုိသည္ည္။ 

    

သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္း္သ္ဥတး  ြ္းက မုိမုိ္ ုိန္ထြ္လ ပ္္ ုိြ္သထမ္း္မုိ 
သည္ဟ   ္ ၾကည္သည္ည္။ 
 

    

သြ့္ ူနသ္အ္ထြ္း ပူး္ေပ္ြ္းလ ပ္္ေဆာြ္မႈ မ္ြ့္ အ  ား ူနသ္မ ားမမ 
သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္းမ ား္မြ့္ ပူး္ေပ္ြ္းလ ပ္္ေဆာြ္မႈက ုိ ္ ုိက္ 
္ထန္းအား္ေပးသည္ည္။  
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သာၾကည့္္ ုိက္ ပြ္ပမမ လူမ ားတ္ပါ၊ အ ပ္သ မ ား မ္ြ့္ 
ပူး္ေပ္ြ္းလ ပ္ ္ေဆာြ္မႈ္မုိသည္ည္။  
 

    

အမႈီမ္းမ ားအားလ္ းသည္ ကုိသၥႀကတးြ ္မ ား္ေဆာြ္္ထက္မႈနညး္ 
လမ္းသသ္မ ား ္မာလုိမ့္မည္ဟ  အီြ္အ္မား  ္ ၾကည္္ေမမ ာ္လြ့္္ 
သည္ည္။  
 

    

္ေ ပာြ္းလခမႈဥတး္ေဆာြ္ဥတး္ထက္ ပ သူမ ား္မြ့္ 
အနာဂ္္္ေ ္ြ္း ္ေဆာြ္မ ားက ုိ ္ေဖၚီ ္္္ေ္ထး   ္ကာ 
အား္ေပးအား္ေ မမာက္ ပ  သည္ည္။  
 

    

သာၾကည့္္ ုိက္အမႈီမ္းအားလ္ းအား လက္္မုိ္မြ့္ မၾကာ္ေသးမတ 
က ဆန္းသသ္္တီထြ္မႈမ ားက ုိ အြမခအသုိ္ေပးသည္ည္။ 
 

    


