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လက္စြဲစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤလက္စြစဲာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရာ 
တြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါကြ် မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ စာတမ္းတုိ 
ေရးသားျခင္းႏွင့္ အျခားသုေတသနျပဳလုပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ။ ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
stakeholder မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 
ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း) တို႔အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ 
သည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ တိက် 
မွန္ကန္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းမႈရွိျခင္း၊ သမာသမတ္က်ျခင္းႏွင့္ ကိုးကားခ်က္မ်ား စနစ္တက်ထည့္ 
သြင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို သုေတသနျပဳလုပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွ သင္တန္းမ်ားတြင္ 
သင္ယူရရွိခဲ့ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ (သို႔) ပိုမိုတုိးတက္ေစရန္ 
အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

စာတမ္းတိုမ်ားေရးသားရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္အတူ 
‘ေကာ္မတီစာတမ္းတို ေရးသားနည္းလမ္းၫႊန္ (၂၀၁၇)’ ကိုပါ ပူးတြဲအသုံးျပဳသင့္သည္။ 
အဆိုပါလမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ စာတမ္းတို၏ အဓိကပါဝင္သည့္ အပိုင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ပိုင္း 
ခ်င္းစီကို မည္သို႔ေရးသားသင့္ေၾကာင္း တစ္ဆင့္ခ်င္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုပါဝင္သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို သုေတသနျပဳလုပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးအပ္ 
မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ House of Commons မွ ေစလႊတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အကူ 
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အညီေပးေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား (သုိ႔) လႊတ္ေတာ္မွေကာ္မတီတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ 
ဗဟုသုတမွ်ေဝသင္ၾကားေပးမည့္  အေတြ႕အၾကံဳရွိဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ကိုပါ ရည္ရြယ္၍ 
ထုတ္ေဝထားပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Rebecca Usden ႏွင့္ Nicholas Wade တို႔မွ 
ေရးသားျပဳစုၿပီး Dr Nay Myo Naing မွ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အၾကံျပဳျခင္းႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဤျမန္မာဘာသာလက္စြဲစာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာမွ တစ္ပံုစံတည္း ဘာသာျပန္ 
ဆိုထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးသားထားပါသည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ျဖင့္္-

• ယူေကလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ House of Commons မွ တာဝန္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အားလုံးကုိ ဤလက္စြစဲာအုပ္ႏွင့္ စီမံကိန္းသုိ႔ပါဝင္ကူညီခ့ဲမႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ အပ္ 
ပါသည္။

• House of Commons အရာရွိမ်ား၏ ဘာသာျပန္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဘာသာ 
စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လမ္းၫႊန္ကူညီေပးခဲ့မႈ 
အတြက္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ၎တို႔၏အကူအညီမပါဘဲ ဤအေထာက္အကူ 
ျပဳမႈစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့မည္မဟုတ္ေပ။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ 
အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

House of Commons စီမံကိန္းအား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေသာ UK’s Department 
for International Development (DFID) ႏွင့္ Westminster Foundation for 
Democracy (WFD) မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီး 
မ်ား၏ လက္တြဲပါဝင္မႈႏွင့္ အားေပးကူညီမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိပါသည္။
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စာတမ္းတုိမ်ားေရးသားရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာတမ္းတို 
မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၎တို႔၏အခန္းက႑ကုိထမ္းေဆာင္ 
ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စာတမ္းတုိေရးသားရန္ 
အတြက္ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ 
အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။

တိက်မွန္ကန္၍ သမာသမတ္က်ေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ေကာ္မတီ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရာတြင္ အသုံးဝင္မႈအရွိဆံုး 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ႀကီးမားေသာ တာဝန္ယူမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ 
သေဘာတရားမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကို မစတင္မီ မိမိ၏အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကို ဗဟုိျပဳၿပီး 
သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာကို က်ဥ္းေျမာင္းရန္ ကန္႔သတ္ရမည္။

အင္တာနက္ေပၚမွျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ေပၚမွမဟုတ္ေသာ အျခားအရင္းအျမစ္မွ 
ျဖစ္ေစ ရရွိႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သမုဒၵရာျပင္ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ေနမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ားျပားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားထဲ မဝင္ေရာက္မီ မိမိရွာေဖြလိုေသာ 
အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိရမည္။ ‘Terms of reference’ ဟုေခၚေသာ သုေတသန 
ရွာေဖြရန္ ရည္မွန္းထားသည့္အခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်ထားရွိျခင္းျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ 
ျခင္းႏွင့္ စာတမ္းတိုေရးသားရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
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ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ပါ -

• ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္၏ မည္သည့္က႑ကို စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆံုး 
ျဖစ္သနည္း။

• ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖရွာေနသနည္း။
• မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္မႈ 

အမ်ားဆံုး ျဖစ္သနည္း။

House of Commons သည္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားကို မိမိ၏စာတမ္းတိုအတြက္ 
စဥ္းစားႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရမည့္အခ်က္မ်ား မဟုတ္ 
သည့္အတြက္ အားလံုးကို တၿပိဳင္နက္ထည့္သြင္းရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏စာတမ္း 
တိုႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈအရွိဆံုးေခါင္းစဥ္မ်ားကိုစဥ္းစား၍ ထည့္သြင္းရမည္။ 

ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိကိုယ္ကို ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးပါ။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ မည္သူ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ထည့္သြင္းသင့္သနည္း၊ အဓိက 
ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစားပါ။ 

အစည္းအေ၀း 
အေၾကာင္းအရာ၏ 
အေျခခံ အခ်က္ 

အလက္မ်ား

အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ား

အၾကံျပဳစာမ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သက္ဆိုင္ေသာ 
သတင္း 

ေဆာင္းပါးမ်ား

အဓိကပါ၀င္ 
ပတ္သက္သူမ်ား 
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ေနာက္ခံအေၾကာင္း အဓိက ကိစၥရပ္မ်ား
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ထိုေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိုမိုတိက် 
လြယ္ကူေစႏိုင္သည္။ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဓိပၸာယ္မ်ားကို အခန္း (၂) တြင္ ရွင္းလင္း 
ထားသည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားအျပားရရိွႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လက္ရိွအခ်ိန္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈအရိွဆုံးျဖစ္ၿပီး တိက်မွန္ကန္၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္ 
အလက္ကိုရွာေဖြျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈရွိႏိုင္ၿပီး ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားက ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Google ကို ေမးျမန္း 
ျခင္းမျပဳလုပ္မီ အေျဖကုိသိရိွၿပီးေသာ ပုဂၢိဳ လ္တစ္ေယာက္ကုိ ေမးျမန္းျခင္းသည္ ပုိမုိလြယ္ကူ 
လ်င္ျမန္ႏိုင္သည္ကို အမွတ္ရပါ။ 

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ျဖင့္ သုေတသနမျပဳလုပ္မီ အင္တာနက္မွမဟုတ္ေသာ offline 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အရင္ရွာေဖြ၍ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ဤနည္းသည္ အင္တာနက္တြင္ 
ရွာေဖြျခင္းထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္း 
ျဖင့္ ကုန္ဆံုးမည့္အခ်ိန္မ်ားကို သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။

Stakeholder မ်ား ဆိုသည္မွာ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ နယ္ပယ္ခ်င္းတူညီေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတ (သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆိုလုိသည္။ မိမိသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို စာတမ္းတုိေရးသားရန္ 
လတ္တေလာ ေလ့လာေနေသာ္လည္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းဘဝ၏ ေန႔ရက္တုိင္းတြင္ ေလ့လာေနခ့ဲျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိဳ လ္ 
မ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္-
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• မိမိေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပမာဆိုေသာ္ အေထာက္ 
အထားမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ဇယား/ပံုမ်ား စသည္၊

• ၎တုိ႔တြင္ရွိေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔) သုေတသန 
အခ်က္အလက္မ်ား၊

• ၎တုိ႔လုပ္ငန္း၏ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္မ်ား၊ မိမိကိုကူညီႏိုင္ေသာ အျခား 
stakeholder မ်ားအား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား။

ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ stakeholder မ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္သည္-

• ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊
• NGO မ်ား (သို႔) CSO မ်ား၊
• လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဖြဲ႕ (သို႔) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ့အစည္း 

မ်ား (ဥပမာ။ ။ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢ)၊
• ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊
• သတင္းစာဆရာမ်ား၊
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား။

Stakeholder မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ ႐ႈေထာင့္အားလံုးကို 
ေဖာ္ျပမည့္အစား ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းကုိသာ တင္ျပေပးႏုိင္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
၎တို႔၏ သေဘာထား႐ႈေထာင့္ကိုမွတ္သားၿပီး အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုပါ (ဤအခန္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အခန္း(၃) ၏ သမာ 
သမတ္က်မႈအခန္းကို ၾကည့္ရန္)။ Stakeholder မ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုစုေဆာင္းၿပီး မိမိ၏စာတမ္းတိုအား စတင္မေရးသားမီ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တိက် 
ေသာေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ email ေပးပို႔၍ေမးျမန္းျခင္းသည္ မိမိ၏ သုေတသနျပဳလုပ္မႈကို 
သိသာစြာ အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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Stakeholder မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား Microsoft Word 
ဇယားတစ္ခုတြင္ သိမ္းဆည္းထားပံုကို ေအာက္ပါသာဓကတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

နာမည္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္း

အထူးျပဳနယ္ပယ္ သေဘာထား 
အျမင္

ဆက္သြယ္ရန္

Kate 
Jones

႐ုရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ယူေကႏိုင္ငံ 
သံအမတ္ေဟာင္း

႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ 
ယူေကႏုိင္ငံအၾကား 
သံတမန္ ဆက္ဆံ 
ေရး

သူမသည္ ယူေက 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ 
တို႔အၾကား ပိုမိုဆက္ 
ႏြယ္မႈကို လိုလား 
သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ 
လန္ဒန္တြင္ 
ေနထိုင္သည္။ 
kjones@zmail.com
0044 07 28380273

Dr Kecin 
Joy

႐ုရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ဘာသာရပ္ 
ပါေမာကၡ၊ 
Cambridge 
University

႐ုရွားႏိုင္ငံ 
စီးပြားေရး

႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ 
ယူမႈသည္ ႀကီးမား 
ေသာျပႆနာတစ္ 
ခုျဖစ္သည္ဟု ဆို 
ထားသည္ ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ 
Cambridge တြင္ 
ေနထိုင္သည္။ 
kevinjoy@cam.
ac.uk
0044 223 13038

Sarah 
Smith

‘The Time’ 
သတင္းစာမွ 
သတင္းေထာက္၊ 
ေမာ္စကို

႐ုရွားႏိုင္ငံေရး 
အေၾကာင္း

သူမသည္႐ုရွားႏိုင္ငံ 
အစိုးရကို ေဝဖန္ 
ထားၿပီး ပိုမိုဆက္ 
ႏြယ္မႈကို ဆန္႔က်င္ 
သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္  
Moscow တြင္ေနထိုင္ 
သည္။ 
ssmith@times.com
009 3826 2829

Vladimir 
Viktor

႐ုရွားႏိုင္ငံ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ေဟာင္း 
(ၿငိမ္း)

႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ 
စစ္ဘက္ဆက္ဆံ 
ေရး

သူသည္ ယူေက 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ 
တို႔၏ စစိတပ္မ်ားကို  
ပိုမိုပူေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေစလိုသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္  
Moscow တြင္ေနထိုင္ 
သည္။ 
viktorv@rmail.ru
009 3476 38372

အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိေကာ္မတီအစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားသည္ မိမိစာတမ္းတို၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအတြက္ အသံုး 
ဝင္ႏိုင္သည္။ မိမိေကာ္မတီမွ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားစာမ်ား လက္ခံ 
ရရွိထားျခင္း ရွိ/မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးပါ။ ထိုတိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ အဓိကကိစၥရပ္ အခန္း 
အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။
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အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ လတ္တေလာ လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 
ရွိသည္ဆိုပါက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စစ္ေဆး 
ႏုိင္သည္။ အစုိးရ၏မူဝါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား ေထာက္ပ့ံ 
ေပးထားျခင္း ရွိ/မရွိ ကိုလည္း စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္း 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၏ မွတ္တမ္းကို လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ website မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈ 
ႏိုင္သည္-

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ www.pyidaungsu.hluttaw.mm
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ www.pyithuhluttaw.gov.mm
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ www.amyotha.hluttaw.mm ။

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ အင္တာနက္တြင္မရရိွႏုိင္ပါက (သုိ႔) ရွာေဖြ၍ မေတြ႕ 
ပါက အစည္းအေဝးဌာနကိုဆက္သြယ္၍ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္လွ်ိဳ ႕ဝွက္ေျဖၾကားေပးျခင္းအျပင္လႊတ္ေတာ္ 
သံုးရပ္မွ သုေတသနဌာနမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိႏိုင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သုေတသနစာတမ္းတိုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ၎စာတမ္း 
တိုမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မည္သူမဆိုရယူအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ မိမိ 
ေကာ္မတီမွစိစစ္မည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သုတသနဌာနမွ စာတမ္းတို 
ေရးသားထားျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါ။ ဤနည္းအားျဖင့္ မိမိမွ တူညီေသာကိစၥရပ္အေပၚ 
သုေတသနျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ကို သက္သာေစၿပီး မိမိစာတမ္းတိုအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။ သုေတသနစာတမ္းတိုမ်ားကို ေအာက္ပါ website 
မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္သည္-

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ https://pyidaungsu.hluttaw.mm/researches 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ https://www.pyithuhluttaw.gov.mm/?q=others
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ http://www.amyotha.hluttaw.mm/?page_id=31189 ။
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[လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သုေတသန 
ဌာနမွ စာတမ္းတိုမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ website မ်ားမွ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ အင္တာ 
နက္အသံုးျပဳ၍ ၾကည့္႐ႈရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ 
ဦးတည္ရာမဲ့ စတင္ရွာေဖြျခင္းမျပဳမီ တိတိက်က်သိရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ကနဦးစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။] 

မိမိလႊတ္ေတာ္မွျဖစ္ေစ၊ အျခားလႊတ္ေတာ္မွျဖစ္ေစ အျခားေသာေကာ္မတီမ်ားမွ 
တူညီေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားရွိပါက ထိုေကာ္ 
မတီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အၾကံျပဳေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္ေသာအခါ အင္တာနက္သည္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ အဓိကအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္တြင္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ မိမိရွာေဖြေနေသာ 
အခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရွိရန္ နည္းပညာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

အဆုိပါနည္းပညာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။

အင္တာနက္တြင္ စတင္ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ ‘Internet Explorer’၊ ‘Firefox’ ႏွင့္ 
‘Chrome’ စသျဖင့္ မတူညီေသာ browser မ်ားရွိပါသည္။

• Microsoft Internet Explorer သည္ အလုပ္ခြင္အတြင္းရွိ ကြန္ျပဴတာအမ်ားစု 
တြင္ ပံုမွန္တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လ်င္ျမန္ၿပီး အသံုးဝင္ 
ေသာ္လည္း Firefox ႏွင့္ Chrome တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေသးစိတ္ခ်ဲ႕ထြင္ 
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ရွာေဖြရာ၌ အားနည္းမႈရွိသည္။
• Mozilla Firefox သည္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္ေသာ browser တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

Mozilla သည္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ တည္ေထာင္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ အသံုး 
ျပဳသူမ်ားထံမွ ရယူထားေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေၾကာ္ျငာ 
အတြက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳေပ။

• Google Chrome သည္လည္း လ်င္ျမန္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ browser 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Chrome ကို Google မွပိုင္ဆိုင္ၿပီး စုေဆာင္းရယူေသာ ကိန္း 
ဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရည္မွန္းထားေသာေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ဖန္တီး 
သည္။

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အျခား search website မ်ားလည္းရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတ 
သနျပဳလုပ္သူမ်ားအား Google ( www.google.com ) ကို အသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ 
မွားယြင္းေသာ search engine ကိုအသံုးမျပဳမိေစရန္ မိမိရွာေဖြမည့္စကားလံုးမ်ားအား 
႐ိုက္ထည့္ေနစဥ္ webpage ေပၚရွိ ‘Google’ လိုဂို ႏွင့္ tab မွ ‘G’ အမွတ္အသားတို႔ကို 
ၾကည့္႐ႈပါ။

Google Search မ်ားတြင္ေပၚေသာ သေကၤတမ်ား

မိမိလိုခ်င္ေသာ ရလဒ္မ်ားအတြက္ search website တြင္ ရိုက္ထည့္ရေသာ 
စကားလံုးမ်ားကို ‘search terms’ ဟုေခၚသည္။ စကားလံုးမ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳေလေလ 
Google  ကဲ့သို႔  search website မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရွာေဖြေပးေလေလျဖစ္ 
သည္။ Google မွ အေကာင္းဆံုးေသာရလဒ္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္  စကားလံုးအနည္းငယ္ကို ဂ႐ု 
တစိုက္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ရွာေဖြ 
ရာတြင္ အရာဝတၱဳမ်ား၏အမည္မ်ား (နာမ္မ်ား/ Noun မ်ား) ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 
Google မွ Noun စကားလံုးမ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ပထမအႀကိမ္အသံုးျပဳလိုက္ေသာ စကားလံုးမ်ားမွ မိမိလိုခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားမရရွိလွ်င္ စကားလံုးမ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း (သို႔) ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
Search terms ကိုေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည့္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ search term မ်ားရိုက္ထည့္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

• Preposition မ်ား (“in” “by” စသည့္ ဝိဘတ္စကားလံုးမ်ား) ႏွင့္ “the” စသည္ 
ကို ထည့္သြင္းေရးသားရန္ မလိုပါ။

• ရွာေဖြသည့္ စကားလံုးမ်ားအၾကား အေပါင္းလကၡဏာ “+” ကို ထည့္သြင္း၍ 
လည္း အခ်ိဳ႕ကေရးသားၾကသည္။

• Capital letters (စကားလံုးအႀကီးမ်ား)၊ Mr (သို႔) Mrs စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို 
တကူးတက ထည့္သြင္းေပးရန္ မလိုပါ။

ဥပမာ။ ။

Hospitals in Yangon

Report on Malaria written by the United Nations

မိမိ၏ search term ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း Google မွ အကူ 
အညီမေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေပးေနလွ်င္ မိမိ၏ရွာေဖြမႈတြင္ သေကၤတမ်ား 
ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သေကၤတမ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ ပထမဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ မဟုတ္ဘဲ 
မတတ္သာသည့္အဆံုး က်င့္သံုးရသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္းကို သတိျပဳရမည္။ 
မိမိ၏ search term ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းသည္သာ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ားကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း  ျဖစ္သည္။
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Google မွ မိမိဖယ္ရွားခ်င္ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ထပ္တလဲလဲေဖာ္ျပေပးေနလွ်င္ အနုတ္ 
လကၡဏာကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ မိမိ၏ရွာေဖြမႈတြင္ စကားလံုးတစ္ခုခုကို 
မပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း Google အား ရွင္းလင္းစြာအမိန္႔ေပးႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္

• အနုတ္လကၡဏာသည္ ၎ႏွင့္ထိေနေသာ စကားလံုးမ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွား 
ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

• အနုတ္လကၡဏာကို မိမိဖယ္ရွားလုိေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ထိေနေအာင္ 
ေရးသားရန္ ဂရုျပဳရမည္။

• အနုတ္လကၡဏာကို မိမိမဖယ္ရွားလိုေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ မထိေအာင္ 
ေရးသားရန္ ဂရုျပဳရမည္။

ဥပမာ။ ။ 

(၁)  မန္ခ်က္စတာ ေဘာလံုးအသင္းမဟုတ္ဘဲ မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္ 
စားသည္ဆိုလွ်င္ ‘manchester’ ဟု ႐ိုက္ထည့္ၿပီးရွာပါက ရလဒ္မ်ားအားလုံးတြင္ 
ေဘာလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းမ်ားသာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ‘man- 
chester-football’ ဟုေရးသားပါက manchester ဟူေသာစကားလုံးပါသည့္ ရလဒ္ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး ေဘာလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး 
ဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါမည္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ဖက္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ဖက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေနရာ 
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အရည္အေသြးမ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသန 
ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါစို႔။ Google တြင္ ‘myanmar tea leaves’ ဟုရိုက္ထည့္ပါက tea 
leaf salad (လက္ဖက္သုပ္) အေၾကာင္းကိုသာ ရလဒ္မ်ားမွအမ်ားစုေဖာ္ျပၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ ‘myanmar tea leaves -salad’ ဟုရိုက္ထည့္ပါက salad ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္အေၾကာင္းမ်ားအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး လက္ဖက္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။
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Quotation marks (double inverted commas) ဟူေသာ မ်က္ေတာင္အဖြင့္အပိတ္ 
သေကၤတသည္ အနုတ္သေကၤတႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ၎တို႔သည္ 
စကားလံုးမ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပါဝင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ဤ 
စကားစုမ်ားကို တိတိက်က်၊ ၏/သည္မေရြး အစဥ္လိုက္ပါဝင္ေစေၾကာင္း Google အား 
အမိန္႔ေပးၫႊန္ၾကားရာ ေရာက္သည္။ Quotation marks ထဲသို႔ စကားလံုးတစ္လံုး 
ထည့္သြင္းလွ်င္ အဆိုပါစကားလံုး အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ ပါဝင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကိုသာ 
ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ စကားလံုးမ်ားကို အတြဲလိုက္ထည့္သြင္းလွ်င္ အင္တာနက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ကိုးကားခ်က္မ်ား (သို႔) တိက်ေသာ စကားစုမ်ားကိုရွာေဖြရာတြင္ အသံုး 
ဝင္မည္ျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္။ ။ 

Quotation marks ထဲသို႔ စကားလံုးမ်ားထည့္သြင္းလွ်င္ Google သည္ မိမိ စာလံုး 
ေပါင္းထားသည့္အတိုင္း ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္သည္။ စကားလံုးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ စာလံုး 
မေပါင္းပါက Google မွရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပမာ။ ။

ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သူနာျပဳဦးေရ မလုံေလာက္မႈျပႆနာမ်ား ရွိ/မရွိကို အထူးျပဳၿပီး သင့္အား စာတမ္းတို 
တစ္ေစာင္ေရးသားေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာသည္။ ‘myanmar shortage of nurses’ ဟု 
မ်က္ေတာင္အဖြင့္အပိတ္ “...” ထဲမထည့္ဘဲ ႐ိုက္ႏွိပ္ပါက ရလဒ္အခ်ိဳ႕သာ မိမိလိုခ်င္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈရိွမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာရလဒ္အခ်ိဳ႕မွာ (မလုံေလာက္ 
မႈအေၾကာင္းမွာ သူနာျပဳအေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း) shortages ဟူေသာစကားလံုး 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးၿပီး အခ်ိဳ႕ရလဒ္မ်ားမွာ (shortages 
အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း) nurses ဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ myanmar “shortages of nurses” ဟု Google တြင္ 
ရိုက္ႏွိပ္လိုက္ပါက “shortages of nurses” ကို မ်က္ေတာင္အဖြင့္အပိတ္ျဖင့္ ေရးသား 
ထားေသာေၾကာင့္ သူနာျပဳဦးေရမလံုေလာက္မႈကိုသာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။
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မိမိ၏ search terms ကိုရိုက္ထည့္ၿပီးပါက Google မွ ရလဒ္မ်ားကို result page 
တြင္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေပၚဆံုး၌ ေဖာ္ျပထားေသာ website ကို ခ်က္ခ်င္းႏွိပ္၍ 
ဝင္မဖတ္ပါႏွင့္။ Result page တြင္ မိမိအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားေစေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ရွိပါသည္။ လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ Hilton hotel အား ရွာေဖြထားေသာ ေအာက္ပါနမူနာကို ေလ့လာ 
ၾကည့္ပါ။

အျပာေရာင္စကားလံုးမ်ားသည္ web page ၏ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိမွ click ႏွိပ္၍ 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါတန္ဖိုးရွိေသာ result page မေပ်ာက္ဆံုးေစရန္ အျပာေရာင္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ right click ႏွိပ္၍ “open in a new tab” ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။



15

မိမိရွာေဖြေနေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ/မရွိကို သံုးသပ္ပါ။ အထက္ပါ 
နမူနာတြင္ ဒုတိယရလဒ္၌ New York ျမိဳ႕ရွိ Park Lane Hotel အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထား၍ 
မိမိ၏ရွာေဖြမႈအတြက္ အသံုးမဝင္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္  မသင့္ေပ။

URL ဆုိသည္မွာ website တစ္ခုစီကုိ ထူးျခားစြာ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စကားလုံး 
မ်ားႏွင့္ နံပါတ္အတြဲလိုက္ကိုေခၚသည္။ ၎ကိုႏွိပ္၍ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုဖြင့္လိုက္ 
လွ်င္ မိမိ၏ browser ၌ အျပည့္ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ Google တြင္ အစိမ္းေရာင္စာသား 
ျဖင့္ေပၚေနလွ်င္ (Hilton ဥပမာရွိ အစိမ္းေရာင္ျမားကိုၾကည့္ရန္) ၎တို႔ကို အတိုခ်ံဳး 
ထားျခင္းျဖစ္သည္ ([...] ဤသေကၤတသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖယ္ရွားထား 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ သေကၤတျဖစ္သည္။ နမူနာတြင္ပါေသာ အစိမ္းေရာင္စက္ဝိုင္း
ကိုၾကည့္ပါ)။ URL ကိုကူးယူလိုလ်င္ (copy & paste လုပ္လိုလွ်င္) result page မွ 
မဟုတ္ဘဲ webpage မွကူးယူရမည္။ Result page ၏ link မ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈ မရွိ 
ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

URL သည္ Webpage တစ္ခုအား ဝင္ေရာက္ေလ့လာရန္သင့္/မသင့္ကုိလည္း 
သဲလြန္စေပးႏိုင္သည္။ မိမိရွာေဖြလိုေသာ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္ website မ်ားအား 
ေဖာ္ျပေပးေသာ စကားလံုးမ်ားကိုရွာပါ။ ေပးထားေသာဥပမာတြင္  အစိမ္းေရာင္ျမားအနီး၌ 
‘hilton’ ဟူေသာစကားလံုးပါဝင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ မိမိ၏ရွာေဖြမႈႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မႈ 
ရွိေသာ တရားဝင္ ‘Hilton’ website ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ အစိုးရ၏တရားဝင္ 
website မ်ားကိုလည္း တနည္းနည္းျဖင့္ (ဥပမာဆိုလွ်င္ ၎တို႔၏ URL တြင္ ‘gov’ ပါဝင္ 
ေသာေၾကာင့္) ရွာေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဥပမာ။ ။ www.mopf.gov.mm  https://www.gov.uk 

(အမဲေရာင္ျမားျဖင့္ျပသထားသည့္) အမဲေရာင္စကားလံုးမ်ားသည္ website ၏ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ၎အက်ဥ္းခ်ုပ္တြင္ အဆိုပါ website ၌ပါဝင္ေသာ မိမိ၏ search 
terms  စကားလံုးအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို bold ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။  အထက္ပါနမူနာမ်ား 
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တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထိပ္ဆံုး website ႏွစ္ခုမွာ မိမိ search terms တြင္ပါဝင္ေသာ 
စကားလံုးမ်ားကို အလံုးစံုမဟုတ္ဘဲ တခ်ိဳ႕ကိုသာ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ထို webiste 
ႏွစ္ခုမွာ မိမိလိုခ်င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈသိပ္မရွိပါ။ တတိယ website 
တြင္ search terms စကားလံုးမ်ား အလံုးစံုပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

ေပးထားေသာနမူနာတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ အနီေရာင္ျမားႏွစ္ခုျဖင့္ ၫႊန္ျပထားေသာ (Ad 
ဟု ေရးသားထားေသာ) အစိမ္းေရာင္အကြက္ႏွစ္ခုသည္ ေၾကာ္ျငာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ၎ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။ မိမိ results page ၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေပးျခင္းမွာ အသံုးဝင္၍မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီမွ Google သို႔ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပေပးရန္ အခေၾကးေငြေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အား အသံုးမဝင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားဆီသို႔ မွားယြင္းေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အစိမ္းေရာင္ 
အကြက္မ်ားပါဝင္ေသာ website မ်ားကိုဝင္ေရာက္ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

Search result မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ Wikipedia website မ်ားအား ထိပ္နား 
တြင္ ေဖာ္ျပထားတတ္သည္ (တတိယအနီေရာင္ျမားအားၾကည့္ရန္)။ Wikipedia တြင္ 
ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သူမဆိုျပဳျပင္ႏိုင္ၿပီး ျပဳျပင္သူသည္ မည္သူျဖစ္ 
သည္ကို ကုိးကားေဖာ္ျပရန္ (သို႔) ျပဳျပင္ေသာအခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသ 
ျပရန္မလိုေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတိျပဳရမည္။ Wikipedia ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း (သို႔) အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ 
ခ်က္မရွိပါ။ Wikipedia အား မူလအရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြရန္ (သို႔) အေၾကာင္းအရာတစ္ခု 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖ်င္းနားလည္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေရးသား 
ေပးေသာ မိမိ၏စာတမ္းတိုတြင္ wikipedia ကို ကိုးကားျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ မိမိယံုၾကည္၍ 
ရေသာ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြပါ (အရင္းအျမစ္အား အကဲျဖတ္ျခင္း အပိုင္းကို 
ၾကည့္ရန္)။ 

• အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ ကုိးကားခ်က္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွလွ်င္ Wikipedia 
အားအသံုးမျပဳပါႏွင့္။
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• Wikipedia တြင္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို နံပါတ္အေသးမ်ား၊ footnote မ်ားႏွင့္ 
အမွတ္အသားျပဳထားသည္ (Footnote အခန္းကို ၾကည့္ရန္)။

• ကိုးကားခ်က္နံပါတ္ တစ္ခုကိုေတြ႔လွ်င္ မူလအရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
mouse ျဖင့္ေထာက္ပါ။

• Wikipedia အစား မူလအရင္းအျမစ္ကိုဖတ္ပါ။

Wikipedia တြင္ ကုိးကားခ်က္မ်ားေဖာ္ျပပံုကို ေအာက္ပါဥပမာမ်ားတြင္  ၾကည့္႐ႈႏိုင္ 
သည္-

Google တြင္ပါေသာ ‘News’ filter ကုိအသံုးျပဳ၍ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုသာ သီးသန္႔ 
ရွာေဖြႏိုင္သည္။

(Google ၏ English version တြင္သာအသံုးျပဳႏိုင္သည္။)

Search bar ၏ေအာက္တြင္ ‘Images’ ‘Videos’ ‘Maps’ ႏွင့္ ‘More’ စသျဖင့္ 
လိုအပ္သလိုစစ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ filter မ်ားရွိသည္။ ‘News’ သည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပၚ 
မလာလွ်င္ ‘More’ ကိုႏွိပ္၍ ၎ေအာက္မွ ေပၚလာေသာစာရင္းတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။
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တိက်ေသာအခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း ထုတ္ေဝထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား 
ကိုသာ Google အားေဖာ္ျပေစၿပီး မိမိ၏ရွာေဖြမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
သည္။ Search bar ေအာက္တြင္ရွိေသာ ‘Tools’ ကိုႏွိပ္လိုက္လွ်င္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာကို 
တိက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအျပင္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စစ္ထုတ္မႈမ်ား 
ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

News (သတင္းမ်ား)ကိုႏွိပ္လွ်င္ Google မွ 
သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကိုသာ သီသန္႔ျပသ 
ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Tools (ကိရိယာ 
မ်ား)ကိုႏွိပ္လွ်င္ 
ရလဒ္မ်ားကို ပိုမို 
က်ဥ္းေျမာင္းေစ 
ၿပီး အခ်ိန္တစ္ခုခု 
အတြင္း ထုတ္ေ၀ 
ထားေသာ 
ေဆာင္းပါးမ်ား 
ကိုသာျမင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။

စာတမ္းတိုမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြႏိုင္ရန္ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္၍ 
ေလ့လာႏိုင္ေသာ website အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္-

• BBC Burmese – www.bbc.com/burmese (ျမန္မာဘာသာ)
• Myanmar Times – www.myanmar.mmtimes.com (ျမန္မာဘာသာ) 

https://www.mmtimes.com/ (အဂၤလိပ္)
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• Frontier Myanmar – https://frontiermyanmar.net/mm (ျမန္မာဘာသာ) 
https://frontiermyanmar.net/en (အဂၤလိပ္)

• Irrawaddy – www.burma.irrawaddy.com (အဂၤလိပ္)
• Mizzima – www.mizzimaburmese.com (ျမန္မာဘာသာ) http://www.

mizzima.com/ (အဂၤလိပ္)
• Voice of America – www.burmese.voanews.com (ျမန္မာဘာသာ)
• Eleven Media – www.news-eleven.com (ျမန္မာဘာသာ)
• 7 Day Daily – www.7daydaily.com (ျမန္မာဘာသာ)
• MRTV4 – www.mrtv4.com.mm (ျမန္မာဘာသာ)

Google Translate သည္ ဘာသာျပန္ဆုိေပးေသာ website တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥေရာပ 
ဘာသာစကားမ်ားအၾကား ဘာသာျပန္ဆုိေပးေသာအခါ ထိေရာက္မႈအရိွဆုံးျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအၾကား ဘာသာျပန္ဆုိပါက အရင္း 
အျမစ္တစ္ခုမွ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အၾကမ္းဖ်င္းကုိသိရိွႏုိင္ရန္ အကူ 
အညီေပးသည္။ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္မႈ အျပည့္အဝမရိွႏုိင္သလုိ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ေဆာင္မႈကုိ သတိျဖင့္အသုံးျပဳရမည္။

• Google translate ၏ website အျပည့္အစံုကိုအသံုးျပဳပါ။ https://translate.
google.com/

• ဘယ္ဘက္တြင္ မိမိဘာသာျပန္ဆုိလိုသည့္ မူရင္းဘာသာစကားကို ေရြးပါ။ 
ညာဘက္တြင္ ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ဘာသာစကားကိုေရြးပါ။

• ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုလိုသည့္ စာေၾကာင္းမ်ားကို ကူးယူထည့္ 
သြင္းပါက Google မွ ၎၏ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကို ညာဘက္တြင္ေဖာ္ျပေပး 
မည္ျဖစ္သည္။

Google Translate ၏ မူရင္း website
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အသံုးဝင္ေသာ website မ်ားကို အမွတ္အသားျပဳလုပ္၍ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္မံ 
ရွာေဖြရန္ မိမိ၏ browser တြင္သိမ္းထားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔သိမ္းထားရန္အတြက္ အဆိုပါ 
website မ်ားကို Bookmark မ်ား ျပဳလုပ္၍ သိမ္းထားႏိုင္သည္။

• Google ကိုအသံုးျပဳ၍ မိမိသိမ္းထားလိုေသာ webpage ကိုသြားပါ။
• Browser Window ၏ ညာဘက္အေပၚေထာင့္ address bar အနီးတြင္ အျဖဴ 

ေရာင္ၾကယ္သေကၤတကုိ ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ ၎ကုိႏိွပ္၍ website ကုိ bookmark 
(သို႔) favourite အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားႏိုင္သည္။ အဆိုပါ website မ်ားသည္ 
address bar တြင္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

Bookmark တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ 
ၾကယ္သေကၤတ (သို႔) more options 

(အစက္သံုးစက္) ကိုႏွိပ္၍ ‘Bookmarks’ ကို 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

bookmark ကို သိမ္း 
ထားၿပီးလွ်င္ 
address bar ၏ 
ေအာက္တြင္ ေပၚလာ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 
မေပၚလာပါက  
More options မွ 
‘Show bookmarks 
bar’ ကိုေရြးခ်ယ္ 
ႏိုင္သည္။
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ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မိမိဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ website မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ား 
ကို မွတ္တမ္းတင္ေပးသည္။ မိမိဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ website မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြား 
ခဲ့လွ်င္ History ကိုအသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ Shortcut အျဖစ္ Control+H ကိုအသံုးျပဳ 
ႏိုင္သည္ (သို႔) Google ၏ Option bar ကို  ႏွိပ္၍ ‘History’ ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

Website မ်ားတြင္ ရွာေဖြမႈကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္တြက္ မွန္ဘီလူးပံုသေကၤတ 
(ဥပမာအျဖစ္ Myanmar Times ကုိ ေအာက္တြင္ျပသထားသည္) သို႔မဟုတ္ search 
box တို႔ကုိေတြ႕ႏိုင္သည္ (ယူေကလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ BBC တို႔၏ website မ်ားကို နမူနာအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္)။ အဆိုပါ search bar မ်ားကို Google ႏွင့္ မေရာေထြးပါႏွင့္။ Google 
သည္ အင္တာနက္တစ္ခုလံုးကို ရွာေဖြေပးၿပီး အဆိုပါ search bar မ်ားသည္ မိမိ႐ိုက္ 
ထည့္သည့္ စကားလံုးမ်ားကို မိမိၾကည့္႐ႈေနေသာ websites မ်ားတြင္သာ ရွာေဖြေပးသည္။

ဥပမာ။    ။ Myanmar Times တြင္ စကားလံုးမ်ား ရိုက္ထည့္၍ ရွာေဖြမႈမ်ားထပ္မံ 
ျပဳလုပ္လွ်င္ Myanmar Times website ၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးတြင္သာ ရွာေဖြမႈမ်ား 
ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခား website တစ္ခုခုတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္လွ်င္ 
လည္း ထို website အတြင္း၌သာ ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ဤနည္းလမ္းသည္ မိမိ၏စာတမ္းတိုအတြက္အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ။   ။ သတင္း 
website မ်ားတြင္ မိမိေကာ္မတီႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အဓိကစကားလံုးမ်ား ('agriculture’ 
‘farming’  ‘education’ ‘school’  ‘health’  ‘hospital’ စသည္) ကို အသံုးျပဳ၍ရွာေဖြႏိုင္သည္။ 
ဤနည္းအားျဖင့္ မိမိအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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Webpage တစ္ခု (သို႔) စာေစာင္တစ္ခုတြင္ ‘Find Function’ (Control+F) ကို 
အသံုးျပဳ၍ တိက်ေသာစကားလံုးမ်ား (သို႔) သေကၤတမ်ားကို page တြင္ အလ်င္အျမန္ 
ရွာေဖြႏိုင္သည္။  Website တစ္ခု (သို႔) Microsoft Word/PDF  စာေစာင္တစ္ခုတြင္ 
Control+F ကို ႏွိပ္လိုက္ပါက စကားလံုးမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြႏိုင္သည့္ search box အကြက္ 
တစ္ခုေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ သေကၤတတစ္ခု (သို႔) စကားလံုးတစ္လံုးကို (သို႔မဟုတ္ 
ၿပီးျပည့္စံုေသာ စကားလံုးတစ္လံုးမဟုတ္ဘဲ စကားလံုးမွအကၡရာတစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာ) ၎ 
အကြက္ထဲသို႔႐ိုက္ထည့္ပါက အဆိုပါစာေစာင္ (သို႔) website တြင္ ႐ိုက္ထည့္ထားေသာ 
စကားလံုး ပါဝင္သည့္ အၾကိမ္တိုင္းကို ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္သည္။  

ရွည္လ်ားေသာ စာေစာင္မ်ားကို မိမိကုိယ္တိုင္ရွာေဖြၾကည့္႐ႈရမည့္အစား၊ ၎တို႔ကို 
ျခံဳငံုၾကည့္႐ႈ၍ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ ကြန္ျပဴတာ၏စြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိအလိုရွိ 
ေသာ အခ်က္အလက္ကို အလ်င္အျမန္ရွာေဖြႏိုင္သည္။
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Control+F ျဖင့္ရွာေဖြမႈသည္ မိမိဖြင့္လွစ္ထားေသာ programme အမ်ိဳးအစား  
ေပၚမူတည္၍ ပံုစံကြဲႏိုင္သည္။

သတိျပဳရန္။ ။

• Mouse ျဖင့္ စကားလံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာစာေစာင္မ်ား [စကားလံုးမ်ား
အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေသာ စာေစာင္မ်ားတြင္] သာ Control+F ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ 
မည္ ျဖစ္သည္။ Scan ဖတ္ထားေသာစာေစာင္မ်ားအား ကြန္ျပဴတာမွ စကားလံုး 
မ်ားအျဖစ္ သေဘာမထားဘဲ image ပံုမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားေသာေၾကာင့္ 
အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။

• စကားလံုးကို မွန္ကန္စြာ စာလံုးေပါင္းေပးရမည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ Control+F  
ျဖင့္ မိမိလိုခ်င္ေသာရလဒ္ကို ရွာေဖြႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

• Control+F သည္ စကားလံုးတစ္ခုကိုသိရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပါဝင္ေသာ အကၡရာ 
မ်ားကို သိရွိရွာေဖြႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စကားလံုးတစ္ခုလံုးကို ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္မလိုပါ။

ဥပမာ။ ။ “England” ႏွင့္ “English” စကားလံုးမ်ားကိုရွာေဖြလိုလွ်င္ “Engl” ဟုသာ 
႐ုိက္ထည့္လုိက္ပါက ႏွစ္ခုစလုံးကုိရွာေဖြေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ “Enlg” ဟု မွားယြင္း 
ေရးသားပါက တစ္ခုမွ်ရွာေဖြေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 

ပထမဦးစြာ မိမိရွာေဖြလိုေသာ webpage (သို႔) စာေစာင္တစ္ခုကိုဝင္၍ Control+F 
ကိုႏွိပ္ပါ။

• ‘agriculture’ (သို႔) ‘agricultural’ ကိုရွာေဖြလိုသည္ဆိုပါက Control+F ႏွိပ္၍ 
‘agri’ ဟုရိုက္ထည့္ႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ Control+F ႏွိပ္၍ ‘farm’ ဟု 
႐ိုက္ထည့္ပါက အဆုိပါ အကၡရာေလးလုံးျဖင့္ စတင္ထားေသာ ‘farm’ ‘farmer’ 
‘farming’ စသည္တို႔ကို ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္သည္။
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• ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ 
လိုပါက အဆိုပါ website ၏ပင္မစာမ်က္ႏွာ home page တြင္ Control+F 
ျဖင့္ ‘contact’ ဟု႐ုိက္ထည့္ႏိုင္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္  ေရးသားထားေသာ 
website အမ်ားစုတြင္ contact ဟူေသာအပိုင္း ပါဝင္သည္။

• အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ website အမ်ားစုတြင္ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား (သို႔) သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ ‘About’ ဟူေသာအပိုင္း ပါဝင္ 
သည္။ ၎အပိုင္းသည္ အဆိုပါ website အား ယံုၾကည္ႏိုင္မႈရွိ/မရွိ ကို 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ Website ၏ home page တြင္ 
‘about’ဟု ႐ိုက္ထည့္ႏိုင္သည္။

• သေကၤတမ်ားကိုလည္း ရိုက္ထည့္ႏိုင္သည္။ email လိပ္စာမ်ားအားလုံးတြင္ 
‘@’ ဟူေသာ သေကၤတပါဝင္ေသာေၾကာင့္ email လိပ္စာတစ္ခုကို ရွာေဖြလို 
ပါက Control+F ျဖင့္ ‘@’ ကို ႐ိုက္ထည့္ႏိုင္သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းသေကၤတမ်ား 
(%) ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအတြက္  “%” သို႔မဟုတ္ “per” 
စသည္တို႔ကို ႐ိုက္ထည့္၍ ရွာေဖြႏိုင္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ 
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားမႈရွိႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ 
အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အလြန္ကြာျခားေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္း 
အရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ 
မ်ားကို စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေၾကာင္း သတိရပါ။

မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုမူတည္၍ သံုးသပ္ႏိုင္သည္-

• ထိုႏိုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဆင္တူမႈ ရွိပါသလား။
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• စီးပြားေရးအေနအထား ဆင္တူပါသလား။
• ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ တူညီေသာက႑အေပၚ မွီခိုေနပါသလား။
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နယ္စပ္တြင္ တည္ရိွေနပါသလား။
• ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအမ်ားအျပား ရွိပါသလား။ (သို႔) 

ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရွိပါသလား။
• ထိုႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိပါသလား။
• ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ ဆင္တူျဖစ္လိုပါသလား။
• ထိုႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆင္တူေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ရွိပါသလား။

ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံအသီးသီး၏အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း 
ေပးၿပီး လြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုင္ေစရန္ တင္ျပထားေသာ အရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္တိုင္၏ အေသးစိတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ 
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ website ႏွစ္ခုမွာ-

• The Myanmar Information Management Unit (MIMU), United Nations 
မွ ေရးသားဖန္တီးထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ website တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 http://themimu.info/mm (ျမန္မာဘာသာ) 
 http://themimu.info/ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)
• စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထူးသျဖင့္ ၎၏ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ 

http://www.csostat.gov.mm/  တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕ရွိသည္-
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• World Economic Forum Competitiveness index:  http://reports.
weforum.org/global-competitiveness-index/

• The World Bank (international) https://data.worldbank.org/
• The World Bank (Myanmar) https://www.worldbank.org/en/country/

myanmar 
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

http://www.oecd.org/statistics/compare-your-country.htm 
• United Nations Development Programme (Myanmar) http://www.

mm.undp.org/ 
• Our World in Data (from Oxford University in the UK) https://

ourworldindata.org/
• Nation Master http://www.nationmaster.com/

ႏိုင္ငံတကာမူဝါဒဆိုင္ရာႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြျခင္းသည္ 
မူဝါဒနယ္ပယ္တစ္ခုအေပၚ မိမိထားရွိေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈ အေပၚမူတည္ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္စာေစာင္ 
မ်ားသည္ အျခား စာေစာင္မ်ားထက္ပို၍ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါနမူနာအခ်ိဳ႕မွာ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္ေသာ နမူနာမ်ားျဖစ္သည္။ (ေအာက္ပါ 
နမူနာမ်ား၏ အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ႏိႈင္းယွဥ္ထားမႈမ်ား မပါဝင္ပါ။)

• အေျခခံဥပေဒမ်ား 
 https://www.constituteproject.org/
• အခြန္မူဝါဒမ်ား 

 http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm 
• လူ့အခြင့္အေရးမ်ား။

 http://unimelb.libguides.com/human_rights_law/comparative 
• က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား
 https://geographyas.info/health-issues/comparing-healthcare-

services/ 
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• ပညာေရးမူဝါဒမ်ား 
 http://www.enic-naric.net/educational-systems-country-profiles-

and-other-tools.aspx 
• စြမ္းအင္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား 

 https://www.iea.org/policiesandmeasures/ 

Website မ်ားတြင္ ရွာေဖြျခင္းအပိုင္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈအခ်ိဳ႕ကို 
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေရးဆြဲထားသည္။ 

Google ကုိအသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကိုရွာေဖြပါ။ မတူညီေသာအေျဖ အသီး 
သီးကို ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေျဖမ်ားကို ယခုလက္စြဲစာအုပ္၏ ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပေပး 
ထားျခင္းမရွိပါ။ မည္သည့္အေျဖမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္နည္း။ ရွာေဖြၾကည့္ပါ။

(၁) ေနာက္ဆယ္ရက္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္၏ ရာသီဥတုအေျခအေန ခန့္မွန္းခ်က္ 
ကို ရွာေပးပါ။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ကိုရွာပါ။
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သုေတသန 

ဌာနမွ ေရးသားထုတ္ေဝထားေသာ သုေတသနစာေစာင္တစ္ခုကိုရွာပါ။
(၄) ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ 

ေဆာင္းပါး ၅ ခုကို မတူညီေသာသတင္းဌာန ၅ ခုမွ ရွာေပးပါ။
(၅) ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရြယ္ေရာက္သူ စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းကို ရွာပါ။ 

(ကိန္းဂဏန္းကိုသာ ရွာေဖြျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဤအခ်က္အလက္ ပါဝင္ေသာ 
စာေစာင္ကိုရွာပါ။)

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စာတမ္း 
တိုတြင္ မထည့္သြင္းမီ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အသံုးဝင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈ 
ရွိ/မရွိ ကို ဆန္းစစ္ရမည္။ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အကဲ 
ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။
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စာေစာင္ (သို႔) ေဆာင္းပါးတစ္ခု၏ အသံုးဝင္မႈႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္ 
အတြက္ ၎တို႔၏အရင္းအျမစ္ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ 
ႏိုင္သည္။

(၁) စာေရးသူမွာ မည္သူနည္း။ ၎တို႔သည္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္ 
မ်ား (အႀကီးတန္းဘာသာရပ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္) ဟုတ္ပါသလား။

(၂) မူလအရင္းအျမစ္ဟုတ္ပါသလား။ ဥပမာဆုိေသာ္ ေဆာင္းပါးတစ္ခု (သုိ႔) web- 
site တစ္ခုသည္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုးကားထားလွ်င္ အျခားပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားမွ ေဖာ္က်ဴးေရးသားထားသည္မ်ားမွာ တိက်မႈမရွိဘဲ ဘက္လိုက္မႈ ရွိႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ ကိုးကားထားေသာ မူလအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈရမည္။

(၃) မိမိသည္ ထိုအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ 
သည္ အခ်က္အလက္ရယူထားေသာ website ကိုသိရွိပါသလား။ အဆုိပါ 
အရင္းအျမစ္သည္ တရားဝင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသလား။ ယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္ 
ပါသလား။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါက website ေပၚရွိ ‘About’ တြင္ ရွာေဖြ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ (Control+F အခန္းကိုၾကည့္ပါ)

(၄) အရင္းအျမစ္စာေစာင္သည္ မူဝါဒဆိုင္ရာအစီအစဥ္တစ္ခုခု(သို႔) သေဘာထား 
အျမင္တစ္ခုခု ရွိပါသလား။ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးသည္ သမာသမတ္က်မည္ 
ဟု မဆိုႏုိင္ပါ။  ၎တို႔တြင္ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္မ်ားရွိႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔၏ 
သေဘာထားကိုသိရွိၿပီး အျခားသေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မွ်တမႈ ရွိေစ 
ရန္ ထည့္သြင္းေပးရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ စာနယ္ဇင္းသည္ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုခု (သို႔) သေဘာထားအျမင္တစ္ခုခု ရွိ/မရွိ ကို ဆန္းစစ္ရမည္။

စာေစာင္ (သို႔) ေဆာင္းပါး တစ္ခု၏ အသံုးဝင္မႈႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္ 
အတြက္ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
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(၁) အခ်က္အလက္ကို မည္သည့္ရက္စြဲျဖင့္ ေရးသားထားသနည္း။ ေနာက္ဆံုး ရရွိ 
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာ အသုံးဝင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

(၂) အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္သမတ္တည္း ရွိပါသလား။ 
စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
အဓိပၸာယ္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသလား။

(၃) စာေစာင္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုးကားထားပါသလား။ ကိုးကားထားေသာ အရင္း 
အျမစ္မ်ားသည္လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပါသလား။

(၄) ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳ 
ႏိုင္ျခင္း ရွိပါသလား။ ဤစာေစာင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို အျခားစာေစာင္မ်ား 
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ေထာက္ခံထားပါသလား။ မိမိ၏ 
စာတမ္းတိုတြင္ အခ်က္တစ္ခုကို အရင္းအျမစ္မ်ားစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းသည္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုခု၏ ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈ မရွိျခင္း 
တို႔ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္။ ။

အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သံသယရွိ၍စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာအေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ေပၚရွိ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို 
မွန္ကန္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အင္တာနက္ေပၚႏွင့္ အင္တာနက္မွ မဟုတ္ေသာ offline 
အရင္းအျမစ္ အသီးသီးမွာလည္း သမာသမတ္က်မည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ မိမိ၏ သေဘာထား 
ထင္ျမင္ခ်က္ကို လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုသို႔ ဦးေဆာင္ေခၚယူသြားမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း 
ရွိႏိုင္သည္။

သမာသမတ္က်မႈကိုေသခ်ာေစေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းသည္ မိမိ၏စာတမ္း 
တို၌ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ မတူညီေသာသေဘာထားမ်ားစြာကို ထည့္သြင္းေပး 
ျခင္း ျဖစ္သည္။

တိက်မွန္ကန္မႈကို ေသခ်ာေစေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းသည္ မိမိ၏ စာတမ္း 
တို၌ အခ်က္အလက္တစ္ခုအေပၚ မတူညီေသာအရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။
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ဤအခန္းတြင္ မိမိ၏သုေတသနျပဳလုပ္မႈကို ျမန္ဆန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

• မိမိ၏သုေတသနျပဳလုပ္မႈကို တိတိက်က်အထူးျပဳၿပီး သုေတသန မစတင္မီပင္ 
မိမိရွာေဖြေနသည့္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို တည္ 
ေဆာက္ရမည္။ 

• အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းမစတင္မီ အင္တာနက္မပါဘဲ ရရွိႏိုင္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္၍ ရယူရမည္။

• မည္သည့္ link မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသင့္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ link မ်ားမွာ 
မိမိကို မွားယြင္းစြာေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Google 
result page ကို ေသခ်ာၾကည့္႐ႈရမည္။

• အသုံးဝင္ေသာ website မ်ားကုိရွာေဖြေတြ႕ရွိလွ်င္ မေပ်ာက္ဆံုးပါေစႏွင့္။ 
Bookmark ျပဳလုပ္၍ မွတ္သားျခင္း၊ (သို႔) ကိုးကားခ်က္မ်ား ဖန္တီးထားျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရမည္။ သိမ္းဆည္းထားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက History ကိုအသံုးျပဳ၍ 
ျပန္လည္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။

• Control+F ကုိအသံုးျပဳ၍ မိမိအလိုရွိေသာ website မ်ား၊ ရွည္လ်ားေသာ 
စာေစာင္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ အၾကမ္းဖ်င္းၾကည့္႐ႈရမည္။

အရင္းအျမစ္တစ္ခု၏ အသံုးဝင္မႈကို အလ်င္အျမန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္ရွိ 
ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အရင္းအျမစ္တစ္ခုခ်င္းစီကို အကုန္လုံးအေသးစိတ္ဖတ္႐ႈ၍ မိမိသုေတသနျပဳလုပ္မႈ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ/မရွိ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အလြန္အခ်ိန္ကုန္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 
ထိုစာေစာင္၏ ‘အႏွစ္ခ်ဳပ္’/‘အက်ဥ္းခ်ဳပ္’ အပိုင္းကို စာေစာင္၏တစ္ေနရာရာတြင္ ေတြ႕ရွိ 
ႏိုင္သည္။ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားျခင္း ကြ်မ္းက်င္မႈကို အခန္း (၃)  တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။) 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ တစ္ခုသည္ ရွည္လ်ားေသာစာေစာင္မ်ားမွ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားကို 
ပိုမိုတိုေတာင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ စာေစာင္တစ္ခုတြင္ အဆိုပါ အႏွစ္ 
ခ်ဳပ္မ်ားကိုရွာေဖြ၍ ဖတ္႐ႈျခင္းသည္ တစ္ခုလံုးကိုဖတ္႐ႈျခင္းထက္ စာေစာင္ကိုပိုမို ျမန္ဆန္ 
စြာ နားလည္ႏိုင္သည္။

• အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုဖတ္႐ႈေနပါက မာတိကာစာမ်က္ႏွာကို ေလ့လာပါ။ 
အခန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ မိမိစိတ္ဝင္စားေသာကိစၥရပ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းရွိ/မရွိ သိရွိႏိုင္သည္။ စာေစာင္မ်ားရွိေရွ႕ဆံုးတြင္ အျမဲတမ္းလုိလို 
“Executive Summary” “Overview”  “Key Findings” စသျဖင့္ အပုိင္းတစ္ပုိင္း 
ပါတတ္သည္။ ၎တို႔အား အစပိုင္းတြင္ မေတြ႕ရွိပါက Control+F ျဖင့္ ရွာေဖြ 
ႏိုင္သည္။ 

• သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားသည္ တိုေတာင္းေသာေၾကာင့္ မာတိကာ စာမ်က္ႏွာ 
ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ စာသားမ်ားထဲတြင္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား 
ပါဝင္တတ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေဆာင္းပါးမ်ားအား မိမိ၏သုေတသန ျပဳလုပ္မႈ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိ/မရွိ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

• အခန္းေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စာပိုဒ္မ်ားအတြင္း ေရးသားထားေသာစာမ်ားတြင္ ၎ 
တို႔၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပထားေသာ စာေၾကာင္းမ်ားအား ေရွ႕ဆံုး 
သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရးသားထားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာပိုဒ္ေခါင္း 
စဥ္မ်ားႏွင့္ စာပိုဒ္မ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးမွ စာေၾကာင္းမ်ားကိုအရင္ဖတ္ပါ။ 
အသံုးဝင္သည္ဆိုမွသာ က်န္ရွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါ။ အသံုးမဝင္ 
ပါက ဆက္လက္ရွာေဖြပါ။
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အခန္း (၁) သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 
ရွာေဖြရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သုေတသနကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စာတမ္းတိုတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအား တင္ျပပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

စာတမ္းတိုတစ္ခုသည္ ရွင္းလင္းၿပီး နားလည္ရလြယ္ကူမွသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အတြက္ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ စာတမ္းတိုတစ္ခုလံုး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွ မိမိ 
ေရးသားထားေသာ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းခ်င္းစီအထိ မိမိ၏သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာတင္ျပပံုကို သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းစဥ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေကာ္မတီတစ္ခုအတြက္ မည္သည့္စာေစာင္ကို 
မဆို ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္-

• ဖတ္႐ႈရန္ခက္ခဲသည့္ ရွည္လ်ားေသာစာသားမ်ားကို ထပ္မံခြဲျခမ္းေပးသည္။
• စာတမ္း၏အေၾကာင္းအရာကို စာဖတ္သူအား အၾကမ္းဖ်င္းသိရွိေစသည္။
• စာဖတ္သူမွ စိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုးေသာ အပိုင္းမ်ားကို အေလးထားဖတ္႐ႈႏိုင္ေစ 

သည္။

အခန္း (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း မိမိ၏စာတမ္းတိုတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ 
ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကိုေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။



အဆုိပါေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း ထားေလ့ရိွသည္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ေကာ္မတီစာတမ္းတိုလမ္းၫႊန္ကိုၾကည့္ရန္)-

• အစည္းအေဝး၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
• ေနာက္ခံအေၾကာင္း
• ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ား
• အဓိကကိစၥရပ္မ်ား
• အၾကံျပဳစာမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္
• သက္ဆိုင္ေသာသတင္းေဆာင္းပါးမ်ား
• အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ား။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို အျမဲတမ္းထည့္သြင္းရမည္ 
ဟု မဆိုလိုပါ။ စာတမ္းတို၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မိမိရရွိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ 
အေပၚမူတည္၍ လိုအပ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုသာအထူးျပဳၿပီး အျခားေခါင္းစဥ္မ်ားကို 
ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။ 

အစည္းအေ၀း 
အေၾကာင္းအရာ၏ 
အေျခခံ အခ်က္ 

အလက္မ်ား

အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ား

အၾကံျပဳစာမ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သက္ဆိုင္ေသာ 
သတင္း 

ေဆာင္းပါးမ်ား

အဓိကပါ၀င္ 
ပတ္သက္သူမ်ား 
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ေနာက္ခံအေၾကာင္း အဓိက ကိစၥရပ္မ်ား



(၁) အစည္းအေဝး၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည့္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔ရက္၊ ေနရာ (မည္သည့္အေဆာက္အဦ၊ အခန္း)၊ ေဆြးေႏြးမည့္ 
အေၾကာင္းအရာ၊ တက္ေရာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီသီးသန္႔ အစည္း 
အေဝး (သို႔) တံခါးဖြင့္အစည္းအေဝးျဖစ္သည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး 
သည္။

(၂) ေနာက္ခံအေၾကာင္းသည္ ေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
သမိုင္းေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးသည္။ စာတမ္းတိုမွ အျခားအခန္းမ်ားကို မဖတ္႐ႈမီ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ား သိရွိထားရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး 
သည္။

(၃) ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားသည္ ေကာ္မတီမွေတြ႕ဆံုမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ (ယခင္ 
အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာအေပၚ 
၎တို႔၏အယူအဆမ်ား စသည့္) အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္။ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

(၄) အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ေရးသားရန္ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ျဖင့္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ ဤကိစၥရပ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသနည္း။ အနာဂတ္ 
တြင္လည္း မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ သတင္းမ်ား 
တြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ (သို႔) ျပည္သူလူထုမွ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
မွာ အဘယ္နည္း။ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးေနေသာ ကိစၥရပ္အေပၚ မိမိေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ 
စိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုးေသာ ႐ႈေထာင့္မွာအဘယ္နည္း။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ သိရွိ 
ရန္လိုအပ္ေသာ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

(၅) အၾကံျပဳစာမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ မိမိေရးသားေသာ စာတမ္းတိုကို အေထာက္ 
အကူျပဳေစမည့္ အဓိကစာေစာင္မ်ားကို အခ်က္အနည္းငယ္ျဖင့္ စာရင္းျပဳစု 
ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔) စာေၾကာင္းအနည္းငယ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္း(၃)၏ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသားျခင္းအခန္းကိုၾကည့္ပါ။

(၆) သက္ဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားအခန္းကို အဓိကကိစၥရပ္မ်ား အပိုင္းမွ 
သံုးသပ္ရယူႏိုင္သည္။ မိမိသုေတသန ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ 
အသံုးဝင္မႈအရွိဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ link မ်ားႏွင့္ 
ကိုးကားခ်က္မ်ားပါဝင္၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆႏၵ 
ရွိပါက ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။



(၇) အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ားအပိုင္းကို အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအပိုင္းမွလည္း အေထာက္ 
အကူျပဳႏိုင္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစည္းအေဝးတစ္ခု (သုိ႔) 
ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေမးျမန္းလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို 
အၾကံျပဳ ေရးသားေပးသည္။ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ 
ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုး အပိုင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားကို ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခမ္းႏိုင္သည္။

ဥပမာ။ ။

မိမိသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းတို ေရးသားေနသည္ဆိုပါက 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ခြမဲ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
ႏိုင္သည္-

• အာဆီယံအေၾကာင္းမိတ္ဆက္
• အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား
• သမိုင္းေၾကာင္း
• စီးပြားေရး/ကုန္သြယ္ေရး
• ယဥ္ေက်းမႈ/ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား
• ကာကြယ္ေရး။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးအေၾကာင္းကို စာတမ္းတိုေရးသားေနသည္ 
ဆိုပါက အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအပိုင္းတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ 
သည္-

• စိုက္ပ်ိဴးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္မ်ား၏အရည္အေသြး
• စိုက္ပ်ိဴးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
• စိုက္ပ်ိဴးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ 

မႈမ်ား။



အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါေခါင္းစဥ္ခြဲ 
မ်ားတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ေသာေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား ထပ္မံခြဲျခမ္းႏိုင္ေသးသည္။ ဥပမာ။ 
‘စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္မ်ား၏အရည္အေသြး’ ၏ ေအာက္တြင္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ 
မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းႏိုင္သည္-

• စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြး
o ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား
o ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ား
o ငါးလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား
o သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရရွားပါးမႈျပႆနာအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ စာတမ္းတိုတစ္ 
ေစာင္တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ား (အနီ)၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား (အျပာ) ႏွင့္ 
ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား (အစိမ္း) တို႔ကို ဥပမာအျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။



Microsoft Word တြင္ ယခုေဖာ္ျပေနသည့္ ေခါင္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ 
Heading ပံုစံ 1, 2, 3 တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေခါင္းစဥ္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ခြဲျခမ္းထားမႈ 
မ်ားျပားလွ်င္ မိမိ၏စာတမ္းတိုကို ႐ႈပ္ပြေစၿပီး ရွင္းလင္းမႈေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

Heading တစ္ခုဖန္တီးရန္-

• Heading တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်င္ေသာ စကားလံုးမ်ားအားလံုးကို select 
လုပ္ပါ။

• Microsoft Word ရွိ ‘Home’ တြင္ ‘Styles’ ကိုႏွိပ္ပါ။
• ေခါင္းစဥ္ႀကီးအတြက္ Heading 1 ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
• ေခါင္းစဥ္ႀကီး၏ေအာက္တြင္ထားရိွမည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲအတြက္ Heading 2 ကို 

ေရြးခ်ယ္ပါ။
• ေခါင္းစဥ္ခြဲ၏ေအာက္တြင္ထားရွိမည့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္အတြက္ Heading 3 ကို 

ေရြးခ်ယ္ပါ။



ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္စကားလုံးမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ Heading သို႔ 
ေျပာင္းလဲၿပီးေသာအခါ ျမန္မာစကားလုံးမ်ားသည္ ပုံမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ (မိမိ၏ ကြန္ျပဴတာ 
တြင္ ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍) ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ ထိုသို႔ 
ျဖစ္လွ်င္ ေခါင္းစဥ္စကားလံုးမ်ားအားေရြးခ်ယ္ၿပီး မိမိလိုအပ္သလို (မွန္ကန္ေသာ font/ 
အရြယ္အစား/အေရာင္) ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိႏိုင္သည္။

Heading ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ေခါင္းစဥ္စကားလံုးမ်ား ေျပာင္းလဲသြား၍ မိမိလိုအပ္ 
သလို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုင္း ျပန္ 
လည္ခ်ိန္ညႇိရျခင္းအား ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ မိမိေရြးခ်ယ္ေျပာင္းလဲထားေသာ စကားလံုး 
ပံုစံကို ပံုေသသတ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။

• Heading ေရြးခ်ယ္ေသာေနရာအနီးတြင္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ညာဘက္ေအာက္ 
ေျခ၌ 'style' ဟူ၍ ျမားအေသးတစ္ခုကိုေတြ႔လိမ့္မည္။ ၎ကိုႏွိပ္ပါ။

• Heading 1 စကားလံုးပံုစံ ေျပာင္းလဲသည္ဆိုလွ်င္ Heading 1 ၏ေဘးမွ 

မိမိစာတမ္းတိုပါ အပိုင္းအားလံုး၏ 

ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ Heading 1 

ကိုအသံုးျပဳပါ။

အဓိကေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီေအာက္ 

တြင္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားအတြက္ 

Heading 3 ကိုအသံုးျပဳပါ။

အပိုင္းတစ္ခုစီတြင္ အဓိက 

ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

Heading 2 ကိုအသံုးျပဳပါ။

ေနာက္ထပ္ေခါင္းစဥ္ခြဲအေသးမ်ားလည္း 

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ စာပုဒ္တြင္ 

ေပၚလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

မာတိကာဇယားတြင္ ေပၚလာမည္မဟုတ္ပါ။



သေကၤတကိုႏွိပ္ပါ။
• Update Heading 1 to Match Selection ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
• ေနာက္ထပ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို Heading 1 ေရြးခ်ယ္လိုက္လွ်င္ ယခင္ပံုေသသတ္ 

မွတ္ထားသည့္အတိုင္း မွန္ကန္စြာေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။
• ထိုနည္းအတိုင္း အျခား Heading 2, Heading 3 မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲသတ္ 

မွတ္ႏိုင္သည္။

၁။ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္စတင္ပါ။ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စာတမ္းတုိေခါင္းစဥ္ 
ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အစဥ္လိုက္စီပါ။



၂။ ယခုအခါ ေမးခြန္း(၁) ၏အေျဖ၌ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ခြမဲ်ားကုိ သုံးသပ္၍ သင့္ေတာ္ 
ေသာ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားေအာက္ ထည့္သြင္းေပးပါ။

မာတိကာဇယားမ်ားကို စာတမ္းတို၏ ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာတြင္ ထားေလ့ရိွသည္။ 
မာတိကာဇယားသည္ စာတမ္းတိုတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း 
သိရွိေစၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္အသီးသီးကို ရွာေဖြႏိုင္သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ေပးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေသာ အဓိကနည္းလမ္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေခါင္းစဥ္မ်ားအား မွန္ကန္ေသာ Heading မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ 
မာတိကာဇယားတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းလိုသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား Microsoft Word ကို 
အသိေပးၿပီးျဖစ္သည္။ မာတိကာဇယားကုိ မိမိဘာသာ ႐ုိက္ႏိွပ္ဖန္တီးရန္မလုိဘဲ Heading 
မ်ားေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာစာမ်က္ႏွာတြင္ Microsoft Word မွ အလို 
အေလ်ာက္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Microsoft World တြင္ မာတိကာဇယားတစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ ပထမဦးစြာ Heading 
1, 2, 3 မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခြဲျခားပါ။



ထို႔ေနာက္

• စာတမ္းတို၏ ေရွ႕ဆံုးတြင္ click ႏိွပ္ပါ။
• ‘References’ Tab ကိုႏွိပ္ပါ။

• ‘Table of Contents’ ကိုႏွိပ္ပါ။
• ဇယား၏ ပံုစံကို (Automatic) အားေရြးပါ။

Heading ကဲ့သို႔ပင္ မာတိကာဇယားတစ္ခု ဖန္တီးၿပီးေသာအခါ တစ္ခါတစ္ရံ၌ 
ျမန္မာစကားလံုးမ်ားသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ (မိမိ၏ကြန္ျပဴတာတြင္ ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ 
အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍) ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေခါင္းစဥ္စကားလံုးမ်ားအားေရြးခ်ယ္ၿပီး မိမိလိုအပ္သလို (မွန္ကန္ 
ေသာ font/အရြယ္အစား/အေရာင္) ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိႏိုင္သည္။



မာတိကာဇယားဖန္တီးၿပီးလွ်င္ ေခါင္းစဥ္အသီးသီး၏ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ားကို ထို 
ဇယား၌ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏စာတမ္းတိုတြင္ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ ထည့္ 
သြင္းထားျခင္းမရွိပါက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မာတိကာမွ စာမ်က္ႏွာျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ 
မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏စာတမ္းတိုကို စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ 
သည္။

o ‘Insert’ ကိုႏွိပ္ပါ။
o ထို႔ေနာက္ ‘Page Numbers’ ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

မာတိကာဇယားအမွ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလုိလွ်င္ ထုိဇယားထဲတြင္ တုိက္႐ုိက္ 
ျပဳျပင္ျခင္း မျပဳရ။ ထိုသို႔ျပဳျပင္ပါက မိမိစာတမ္းတိုအတြင္းရွိ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစ 
မည္မဟုတ္ပါ။

ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္မွသာ မာတိကာဇယားတြင္ ေျပာင္းလဲေစ 
ရန္ Word က ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

o ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ ‘Update Table’ ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
o စာေစာင္ကို print ထုတ္တိုင္း Word မွ ‘Update Table’ လုပ္မည္လား ဟု 

ေမးျမန္းလိမ့္မည္။ 

မာတိကာဇယားကို update ျပဳလုပ္ရန္-

• မာတိကာဇယားေပၚတြင္ click ႏွိပ္လိုက္ပါက update လုပ္ျခင္းအား ေရြးခ်ယ္ 
ရန္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

• သို႔မဟုတ္ ‘Reference’ Tab တြင္ ‘Update Table’ ကို သြားေရာက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ 
သည္။



• ထို႔ေနာက္ ‘Update entrie table’ ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။

သတိျပဳရန္။    ။

မာတိကာဇယားကို update ျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ မာတိကာပါ စကားလံုးမ်ားအားလုံးသည္ 
ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ (မိမိ၏ကြန္ျပဴတာတြင္ ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ 
၍) ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ (မာတိကာတစ္ခုလံုးကို ႏွိပ္၍ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
မဟုတ္ပဲ) မာတိကာပါ စကားလံုးမ်ားအားေရြးခ်ယ္ၿပီး မိမိလိုအပ္သလို (မွန္ကန္ေသာ 
font/ အရြယ္အစား/ အေရာင္) ျပန္လည္ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္သည္။

မိမိစာတမ္းတုိအတြင္း စာမ်က္ႏွာတုိင္း၏ထိပ္ဆုံး (သုိ႔) ေအာက္ေျခတြင္ အျမဲေဖာ္ျပ 
ေပးေနမည့္ စကားလံုးမ်ားအား (ဥပမာ။ ။ မိမိေကာ္မတီ၏အမည္၊ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ 
သို႔မဟုတ္ အဆိုပါစာေစာင္သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ တို႔ကို) ထည့္သြင္းလိုပါက 
Header/Footer ကိုအသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
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‘Insert’ tab ကိုေရြးခ်ယ္၍ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ‘Header’ သို႔မဟုတ္ ‘Footer’ ကို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ Header/Footer တြင္ ေရးသားထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို အဆိုပါစာေစာင္ 
၏ စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

Header ကိုေျပာင္းလဲမႈျပဳလိုလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ၏ထိပ္တြင္ double click ႏွိပ္ပါ။ 
Footer ဆိုလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ၏ေအာက္ေျခတြင္ double click ႏွိပ္ပါ။ ျပဳျပင္မႈၿပီးစီး၍ 
ထြက္လိုလွ်င္ စာကိုယ္ရွိေသာ စာမ်က္ႏွာေနရာတြင္ double click ႏွိပ္ပါ။
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မိမိ၏ ေကာ္မတီစာတမ္းတိုအား ရွင္းလင္းေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း 
အျပင္ မိမိသုေတသနျပဳလုပ္၍ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
ရွင္းလင္းေသာ စာေၾကာင္းပံုစံျဖင့္ ေရးသားရမည္။ ရွင္းလင္းစြာေရးသားထားျခင္း မရွိ 
ေသာ စာတမ္းတုိတစ္ေစာင္သည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိေရာက္ 
စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ရန္ၾကိဳးစားေနရသျဖင့္ 
အခ်ိန္ကုန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္မႈ မည္မွ်ေကာင္းမြန္ပါေစ ရွင္းလင္းေသာ 
ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမရွိပါက စာတမ္းတိုေရးသားေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္ 
မဟုတ္ေပ။

ရွင္းလင္းမႈရွိျခင္းအျပင္ မိမိတင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သမာသမတ္ 
က်ၿပီး တိက်မွန္ကန္ရမည္။ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ မွားယြင္းေနပါက (သို႔) သမာသမတ္က်မႈ 
မရွိဘဲ သက္ေသအေထာက္အထား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ တင္ျပပါက ထိုစာတမ္းတို 
သည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္မည္မဟုတ္ပါ။ ရရိွႏုိင္ေသာ သက္ေသအေထာက္ 
အထားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တင္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စံုလင္ေသာ အေထာက္ 
အထားမ်ားအေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းစြာ၊ 
သမာသမတ္က်စြာႏွင့္ တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ေရးသားပံုကို ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

စာေရးသားေသာအခါ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ပို၍နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
ပံုစံျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးသားရသည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ဤသို႔မွတ္ယူရျခင္းမွာ အဆိုပါ 



နည္းလမ္းသည္ တည္ၾကည္ေလးနက္ၿပီး ခိုင္လံုေစေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည္ 
ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ ဖတ္႐ႈသူမ်ား 
အတြက္ ပိုမိုနားလည္ရခက္ေစပါသည္။ 

• ပညာရပ္ဆိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) မလိုအပ္ဘဲ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ စကားလုံးမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားပါ။ တိုေတာင္းေသာ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

• အတုိေကာက္စကားလံုးမ်ားကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အသံုးျပဳေသာအခါ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ား နားမလည္ဘဲျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ရွင္းလင္းရမည္။ 
ဥပမာဆိုရေသာ္ ‘SDGs’ သို႔မဟုတ္ ‘UDHR’ ဟုမေရးဘဲ Sustainable 
Development Goals (SDGs) , Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) ဟုေရးသားရမည္။ ပထမအၾကိမ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီးေသာအခါ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေရးသားလွ်င္ အရွည္မေရးဘဲ အတိုေကာက္ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ျပီ 
ျဖစ္သည္။

စာေရးသားျခင္းမျပဳမီ နႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုၾကည့္ပါ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ရွင္းလင္း 
စြာေရးသားရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းအား စဥ္းစားရာ၌ အခက္အခဲေတြ႕ေနပါက လုပ္ 
ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးအား ႏႈတ္ျဖင့္ရွင္းလင္းေျပာျပၾကည့္ပါ။ မိမိေျပာျပလိုေသာ အေၾကာင္း 
အရာကို အျခားသူမ်ားအား လြယ္ကူစြာနားလည္ေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရးသားႏိုင္ 
ေစၿပီး အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရွည္လ်ားေသာစာေၾကာင္းမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုနားလည္ရ 
ခက္ေစေသာေၾကာင့္ စာေၾကာင္းရွည္မ်ားကုိေရွာင္ရွားပါ။ မိမိေဖာ္ျပထားၿပီးေသာ အေၾကာင္း 
အရာအား ထပ္တလဲလဲေရးသားျခင္းကုိ ေရွာင္ပါ။ မိမိေရးသားေသာ စာေၾကာင္းတစ္ခုစီ 
တြင္ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီသာ ထည့္သြင္းပါ။

 



Bullet point မ်ားႏွင့္ နံပါတ္စဥ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္သိပ္မေပးႏုိင္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သတင္းစာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကဲ့သို႔ ေခါင္းစီးတစ္ခုကို အရင္ေပးဖတ္ရမည္။ ၿပီးမွသာ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိသံုးသပ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရေၾကာင္း မိမိအေျခခံထားသည့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။

ရွင္းလင္းေသာအေရးအသားႏွင့္ မရွင္းလင္းေသာအေရးအသားတို႔၏ နမူနာမ်ား

 လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေသာ ေဆး 
သံုးမ်ိဳးမွာ ataovaquone proguanil hydrochloride ဟူေသာ 
malarone၊ mefloquine ဟူေသာ lariam ႏွင့္ Doxycycline ဟူေသာ 
staphylococcus aureus ကဲ့သို႔ေသာ ဘက္တီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အသံုးမ်ားေသာ tertracycyline 
အမ်ိဳးအစားဝင္ antibiotic တစ္မ်ိဳးတို႔ျဖစ္သည္။

 လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေသာ ေဆးသံုး 
မ်ိဳးမွာ-

 •     Malarone



• Lariam ႏွင့္ 
• Doxycycline (အသံုးမ်ားေသာ antibiotic တစ္မ်ိဳး) တို႔ျဖစ္သည္။

[စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပရန္အတြက္ bullet point ကိုအသံုးျပဳပါ။ သို႔မဟုတ္ အကၡရာစဥ္ 
တပ္၍ စာရင္းျပဳစုပါ။ ဗန္းစကားမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ထည့္သြင္းျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။]

Vision Myanmar ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား
• ၎၏သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဥကၠ႒ ၅ ဦးရိွခ့ဲသည္။
• ၎ကို ၁၉၉၅ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
• မၾကာေသးခင္က ၎တို႔၏အမွတ္တံဆိပ္ကို 

ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
• လက္ရွိတြင္ အဖြဲ၀င္ ၂၉၉၅၈ ဦးရွိ္သည္။
• Vision Myanmar သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မ်က္မ 

ျမင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ပရဟိတ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

• ၎၏ website မွတဆင့္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

Vision Myanmar ႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား
• Vision Myanmar သည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မ်က္မျမင္မ်ား 
ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ 
ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။

• ၎ကို ၁၉၉၅ တြင္ တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ 

• လက္ရွိတြင္ အဖြဲ၀င္ေပါင္း 
၃၀၀၀ နီးပါးရွိ္သည္။

[အေရးအႀကီးဆံုးေသာအခ်က္အလက္ကို ပထမဦးစြာေဖာ္ျပေပးပါ။ အေရးမႀကီး 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္ခဲ့ပါ။]

 မ်ားျပားေသာေရပမာဏအား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အေျခခံ တည္ 
ေဆာက္ပံု၌ ေရပိုက္မ်ားကို ၾကံ့ခိုင္မႈလံုေလာက္စြာ တည္ေဆာက္ 
ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေရပမာဏကို ထိန္းသိမ္းထား 
ႏိုင္မႈမရွိဘဲ ကြဲထြက္သြားျခင္းကို ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရမ်ား 



ေျမျပင္ေပၚသို႔ ထြက္က်ကုန္ၿပီး ျပန္လည္ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ 
ရည္ရြယ္ထားေသာပန္းတိုင္သို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ေပ။

 အစီရင္ခံစာအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာတစ္ခုမွာ မ်ားျပားေသာ ေရ 
ပမာဏကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ေရပိုက္မ်ားကို ၾကံ့ခိုင္မႈ လံုေလာက္ 
စြာတည္ေဆာက္ထားမႈ မရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ပုိက္မ်ားကြထဲြက္၍ ေရမ်ား 
အလဟႆျဖစ္ခဲ့ရသည္။

႐ႈပ္ေထြးေသာစကားလံုးမ်ားအစား တိုေတာင္းေသာစကားလံုးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
ထပ္တလဲလဲေရးသားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အလြယ္တကူနည္းလည္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ အသံ 
ထြက္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ရွည္လ်ားေသာစာေၾကာင္းမ်ားအား စာတစ္ေၾကာင္းလွ်င္ အဓိက 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပံုစံျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခမ္းပါ။

မိမိေျပာၾကားလိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ရွင္းလင္းစြာ 
တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ စာပိုဒ္တစ္ခုစီအား ဂ႐ုတစိုက္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

စာပိုဒ္တစ္ခုစီသည္-

• ကိစၥရပ္တစ္ခုကို အထူးျပဳရမည္။
• အဆုိပါကိစၥရပ္ကို ေဖာ္ျပေပးထားေသာ မိတ္ဆက္စာသားတစ္ေၾကာင္းျဖင့္ 

စတင္ရမည္။ (အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသားျခင္းအခန္းကို ၾကည့္ရန္)
• ကိစၥရပ္ကို လိုရင္းတိုရွင္းစာေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္းလင္းရမည္။ စာ 

တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္သာ ထည့္သြင္းေရးသားရမည္။
• ေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာထည့္သြင္း 

ရမည္။
• ေဖာ္ျပၿပီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ထပ္တလဲလဲေရးသားျခင္းကို ေရွာင္ရ 

မည္။



ေအာက္ပါစာပိုဒ္ကိုဖတ္ပါ။ အဆိုပါစာပိုဒ္၏မည္သည့္အပိုင္းသည္ အထက္ပါ 
ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနသနည္း။ ထိုစာပိုဒ္ကို ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း။

ယူေကႏိုင္ငံ၏ဧကရာဇ္ကို အယ္လီဇဘက္ဘုရင္မႀကီး ဟုေခၚသည္။ 
ဧကရာဇ္သည္ ဥပေဒမ်ားအားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
စြမ္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆိုပါအာဏာသည္ ယူေကလႊတ္ေတာ္၌သာ 
ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒမျဖစ္ခင္ လႊတ္ေတာ္မွတင္သြင္းေသာဥပေဒတိုင္းကို 
ဧကရာဇ္မွ လက္မွတ္ထိုးေပးရဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
တြင္ ဧကရာဇ္သည္ မည္သည့္အခါမွ ဥပေဒတစ္ခုအား လက္မွတ္ေရးထိုး 
ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ အတြင္း မည္သည့္ဧကရာဇ္မွ 
ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဥပေဒမ်ားအား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဆက္ 
လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဧကရာဇ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္တစ္စံုတစ္ခု 
အား ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးပါတီ  တစ္ခုအားေထာက္ခံျခင္းတို႔ကို 
မျပဳလုပ္ေပ။ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ အက္ဥပေဒ (၂၀၁၁) 
အရ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ မဲေပးျခင္းမွ 
လြဲ၍ ယူေကႏိုင္ငံသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၅ ႏွစ္တစ္ခါ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအၿပီးတြင္ ဧကရာဇ္မွ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား တရားဝင္ခန္႔အပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ 
အား ခန္႔အပ္ရမည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္ရာတြင္ မည္သည့္အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ကုိးကားျခင္းသည္ မိမိ၏စာတမ္းတုိအတြက္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားထည့္သြင္းရန္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ကိုးကားထားေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ၿပီး ကိုးကားခ်က္ 
သေကၤတမ်ား (မ်က္ေတာင္အဖြင့္အပိတ္) ကို အသံုးျပဳ၍ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 



သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ စကားလံုးမ်ားအားကူးယူၿပီး ကိုးကားခ်က္သေကၤတမ်ား 
မထည့္လွ်င္ သူတပါး၏စကားလံုးမ်ားအား မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ တင္ျပရာေရာက္ေၾကာင္း 
သတိျပဳပါ။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သင္၏အျမင္ႏွင့္ အျခားသူ၏ အျမင္မ်ားကို ခြဲျခား 
ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ သင္၏ သမာသမတ္က်မႈအေပၚ သံသယရွိႏိုင္သည္။ အျခားသူ၏ 
စကားလံုးမ်ားကို မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္စကားလံုးအျဖစ္ တင္ျပျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ အျပဳအမူ 
မဟုတ္ပါ။ 

ကိုးကားခ်က္သေကၤတကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖန္တီးႏိုင္သည္-

• မ်က္ေတာင္ အဖြင့္အပိတ္သေကၤတ (“…”) ကို မူလအရင္းအျမစ္မွ တိက်စြာ 
ကူးယူထားေသာ စကားလံုးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးရမည္။

• စာေၾကာင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာကိုးကားလိုလွ်င္ စာေၾကာင္းအျပည့္အစံုကို 
ျဖတ္ယူထားေၾကာင္း ျပသလိုလွ်င္ မ်က္ေတာင္အဖြင့္အပိတ္ သေကၤတမ်ားတြင္ 
အစက္သံုးစက္သေကၤတ ထည့္သြင္းေပးရမည္။ (“... ကိုးကားခ်က္ ...”)

• မူရင္းကိုးကားခ်က္တြင္ စကားလုံးတစ္လံုးထည့္သြင္းလိုလွ်င္ ေလးေထာင့္ကြင္း 
ထဲထည့္သြင္း၍ ေရးသားႏိုင္သည္(“... ကိုးကားခ်က္ ... [မိမိ၏ျဖည့္စြက္ခ်က္] 
...ကိုးကားခ်က္”)။ ကိုးကားခ်က္သည္ မိမိ၏ျဖည့္စြက္ခ်က္မပါလွ်င္ အဓိပၸာယ္ 
မရွိဘဲ ျဖစ္ေနမည္ဆိုမွသာ ထိုသို႔ထည့္သြင္းရမည္။ 

• စကားလံုးတစ္လံုးတည္းက အေရးပါေနလွ်င္လည္း အဆိုပါစကားလံုး တစ္လံုး 
တည္းကို ကိုးကားႏိုင္သည္။ 

• ရွည္လ်ားေသာကိုးကားခ်က္ကို အသံုးျပဳလွ်င္ (စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ထက္ 
ပိုမိုရွည္လ်ားေနလွ်င္) Block Quote ကုိအသံုးျပဳသင့္သည္။ ၎ Block Quote 
သည္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ စာလံုးအရြယ္အစားျဖင့္ ေရးသားထားၿပီး tab ကိုႏိွပ္၍ 
မူလစာသားမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ခြဲျခားထားေသာ စာပိုဒ္အသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

“ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ 
ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ 
ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ 
ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္ ကုိးကားခ်က္”



ကိုးကားခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ စာအုပ္တစ္အုပ္၏ေနရာ (သို႔) အဆိုပါ အခ်က္ 
အလက္ရရွိေသာ webpage ေနရာအတိအက်ကို အျမဲတမ္း footnote ျဖင့္ ကိုးကား 
ေဖာ္ျပရမည္။ 

အဆိုပါကိုးကားခ်က္ကို မည္သူမွ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း (သို႔) မည္သည့္ေနရာမွ ရယူ 
ခဲ့ေၾကာင္းကို ကိုးကားခ်က္မတိုင္ခင္ (သို႔) ကိုးကားခ်က္၏ေနာက္ ကပ္ရပ္တြင္ အျမဲတမ္း 
ထည့္သြင္းရမည္။

ဥပမာ။ ။ ဥကၠ႒ႀကီးမွ “...ကိုးကားခ်က္...” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

(သို႔) “...ကိုးကားခ်က္...” ဟု ဥကၠ႒ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Myanmar e-Governance Strategy (2016 – 2020) ကို အြန္လိုင္းမွ ရွာပါ။ 
အဆိုပါစာေစာင္ကို အသံုးျပဳ၍ သင္၏ကိုးကားခ်က္ အသံုးျပဳမႈစြမ္းရည္ကို ေအာက္ပါ 
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ပါ။

(၁) စာပိုဒ္နံပါတ္ (၃) မွ အေရးအႀကီးဆုံးေသာစာေၾကာင္းကို တိုက္႐ိုက္ကိုးကားပါ။
(၂) စာပိုဒ္နံပါတ္ (၃) မွ ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ကိုးကားပါ။
(၃) အဆုိပါစာေစာင္မွ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာစာေၾကာင္းကို ကိုးကားပါ။ သုိ႔ေသာ္ 

အဓိပၸာယ္ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္စကားလံုးမ်ား ထည့္သြင္းေပးပါ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုသည္ စာပိုဒ္တစ္ခု (သို႔) စာေစာင္တစ္ခုမွ စာေၾကာင္းရွည္မ်ားကို 
တုိေအာင္ခ်ံဳ႕ေပးၿပီး ရွည္လ်ားေသာစာေစာင္မ်ားကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း နားလည္ ႏုိင္ေအာင္ 
ကူညီေပးသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အက်ိုးရွိေစရန္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသား ေပးႏိုင္သည္-

• ဥပေဒမ်ား
• အစီရင္ခံစာမ်ား



• သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား
• စာပိုဒ္တစ္ခု (သို႔) ကိုးကားခ်က္တစ္ခု။

ဥပေဒမ်ား (သို႔) အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာ ရွည္လ်ားႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကိုစာပိုဒ္အနည္းငယ္အျဖစ္ အက်ဥ္းခ်ံုးေရးသားေပးႏိုင္သည္။ သတင္းစာ 
ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာ (သို႔) ႏွစ္မ်က္ႏွာခန္႔ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၎ 
တို႔ကို စာေၾကာင္းအနည္းငယ္အျဖစ္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသားေပးႏိုင္သည္။ စာပိုဒ္တစ္ခု (သို႔) 
ကိုးကားခ်က္တစ္ခုကိုမူ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းတည္းျဖစ္ေအာင္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေပးႏိုင္ 
သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားေသာစာေစာင္မ်ားမွ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အစအဆံုး ဖတ္႐ႈရန္မလိုဘဲ နားလည္ေစေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အသံုး 
ဝင္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေသာေၾကာင့္ ရွည္လ်ားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အသံုးဝင္မႈအရွိဆံုး အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုသည္ ဖတ္႐ႈသူအတြက္ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ အလြယ္တကူ နားလည္ 
ေစသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္-

• အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးမႀကီး 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္ထားသည္။

• ႀကီးမားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဦးစားေပးေရးသားၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ခ်န္ထားသည္။

• တူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထပ္တလဲလဲမေရးဘဲ တစ္ေနရာတည္းတြင္ 
အတူတကြ ေပါင္းစည္းေရးသားသည္။

မည္သည့္စာေစာင္ကိုမဆို အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသားပါက မူလအရင္းအျမစ္မွ ထည့္သြင္း 
မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခ်န္ထားမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ မိမိ၏ စိစစ္ 
ပိုင္းျခားျခင္းစြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳရမည္။

ေရွးဦးစြာ မိမိအက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသားမည့္ စာေစာင္အားဖတ္႐ႈၿပီး အဓိကအခ်က္မ်ားကို 
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) စာတိုမ်ားမွတ္သားထားျခင္းျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



မိမိမွတ္သားထားေသာ အခ်က္မ်ား၏ စာရင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား၊ အသံုးဝင္ႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးမႀကီးေသာအခ်က္ 
မ်ားကို ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ရမည္။

စာပိုဒ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏အစတြင္ စာတမ္းတိုအေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
ေသာ အခ်က္အလက္အသစ္တစ္ခုစီကုိ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းေပးသည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာေၾကာင္း 
တစ္ေၾကာင္းျဖင့္ စတင္ေရးသားရမည္။ စာပိုဒ္တစ္ခုခ်င္းစီ၌ အဆိုပါစာပိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ 
တိက်ေသာအခ်က္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးသည့္ စာေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ စတင္ရမည္။ 
သို႔မွသာ အဆိုပါစာပိုဒ္အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
က နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပထမစာေၾကာင္းသည္ ‘introductory sentence’ (မိတ္ဆက္စာေၾကာင္း) 
ဟုေခၚေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၎စာေၾကာင္းသည္ စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္လံုး 
ကို အစတြင္တစ္ေၾကာင္းတည္းျဖင့္အက်ဥ္းခ်ံဳးထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မိတ္ဆက္ 
စာေၾကာင္းမ်ားအား စာပုိဒ္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ မိမိေရးသား 
ထားေသာ စာတမ္းတိုကို နားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။

ဥပမာ။   ။

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ၎ 
က႑သည္ gross domestic product (GDP) ၏ ၂၉%၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၏ ၅၀% ႏွင့္ 
ပို့ကုန္မ်ား၏ ၃၀% ရွိသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေျပာၾကားထားသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ 
ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူ 
၆၈% သည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကိုအားထားကာ ဝင္ေငြရရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရႀကီးမႈကို ခံႏိုင္ရည္မရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာသတင္း 
အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္ (MIMU) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၂ သန္းေက်ာ္ 
သည္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ခံစားေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။ UN Habitat ၏ အစီရင္ခံစာအရ 
မုတ္သံုရာသီႏွင့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ႏိုင္မႈကို ျမင့္မားေစၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ 
ေျခအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။



သတင္းစာေဆာင္းပါးတစ္ခု၊ တိုေတာင္းေသာအစီရင္ခံစာ (သို႔) website တစ္ခုမွ 
စာသားမ်ား (A4 စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာမွ ေလးမ်က္ႏွာခန္႔) ကို bullet point မ်ားအျဖစ္ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးေပးသင့္သည္။

ဥပမာ။ ။

ေအာက္ပါေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မေကြးတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရရွား 
ပါးမႈ ျပႆနာအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းစာေဆာင္းပါး တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေနေအာင္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္၊ မေကြးအေနာက္ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသ ေက်းရြာမ်ား ေရရွားပါးမႈ 
နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္
https://myanmar.mmtimes.com/national-news/mandalay-upper-myanm
ar/24629-2017-02-15-04-13-03.html 

အထက္ပါေဆာင္းပါးကို bullet point အနည္းငယ္ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသားႏိုင္သည္-

• မေကြးတိုင္းတြင္ ေရရွားပါးမႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။
• တရားမဝင္သစ္ခုတ္မႈသည္ ေရရွားပါးမႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစေသာ အခ်က္တစ္ခု 

ျဖစ္သည္။
• အျခားျပႆနာတစ္ခုမွာ ေရေပးေဝရန္အတြက္ ေရပိုက္မ်ားမလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ 

သည္။
• ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အား ေရေထာက္ပံ့ေပးေစလိုသည္။



ဥပေဒမ်ား (သို႔) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာ ရွည္လ်ားႏိုင္သည္။ ၎ 
တို႔ကို အခန္းအသီးသီးေအာက္တြင္ သီးသန္႔စာေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ေရးသားကာ စာပိုဒ္တစ္ခု 
(သို႔) bullet point စာရင္းတစ္ခုအျဖစ္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေပးႏိုင္သည္။

ဥပမာ။   ။

ေအာက္တြင္ ဥပေဒတစ္ခု၏ နမူနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ 
ဥပေဒကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳးႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွႏုိင္သည့္အနက္ နမူနာတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ နမူနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္၌ စာေၾကာင္းတစ္ခုစီမွ ကိုးကားထားေသာ အခန္း 
မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ အေရာင္တစ္ခုစီျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳထားသည္။

အခန္းမ်ားအားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ံဳးထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ ဥပမာ အား 
ျဖင့္ အခန္း(၁) ‘အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား’ တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္အလက္ 
အသစ္မ်ား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ တူညီေသာ 
အခ်က္အလက္ပါဝင္သည့္ အျခားေသာအခန္းမ်ားအား အတူတကြ ေပါင္းစည္းထားပံုကို 
သတိျပဳပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၄၁/၂၀၁၄) ကို စက္တင္ဘာ 
လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ေတြးေခၚၾကံဆ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ 
အသိဉာဏ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ သက္ 
ေမြးပညာဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားေမြးထုတ္ေပးေရး စသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ရည္ 
မွန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
တကၠသိုလ္မ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား 
သည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး 
ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူ 
မ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္မ်ားကို 
လည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာေရးအဆင့္တုိင္းတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီေစေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။1

1 ျမန္မာအမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(ဥပေဒအမွတ္ ၄၁/၂၀၁၄)၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ 



 xxx  အခန္း (၂) 
 xxx  အခန္း (၃)
 xxx  အခန္း (၄) မွ (၇)
 xxx  အခန္း (၈) (၉) (၁၁) 
 xxx  အခန္း (၁၀)

 

(၁) ေအာက္ပါစာပိုဒ္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္စာေၾကာင္းမ်ားေရးသားေပးပါ။

(က) ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ျခင္မွတဆင့္ကူးစက္ၿပီး ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္း 
စာအရ အဆိုပါေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူ ၁၄၀ ဦး ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
တြင္ ၅၄ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ျခင္မ်ားသည္ (WHO ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ လူေပါင္း ၂၄၀ ကိုေသဆံုးေစခဲ့ေသာ) ငွက္ဖ်ားေရာဂါ 
ပိုးႏွင့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ကိုလည္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

(ခ) ျမန္မာတိုင္းမ္ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ခုအရ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သုိ႔ျမိဳ႕ႀကီး 
မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားမွ အမႈိက္မ်ားကိုဆႏၵရွိသလို ပစ္ေနၾကသည့္အတြက္ 
ေရဆိုးေျမာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ေနသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကိုစည္သူ 
က “ဒီအဓိကေရေျမာင္းမွာ အမႈိက္ေတြပိတ္ေနတဲ့အတြက္ မိုးရြာရင္ ေရေတြ 
လႊမ္းကုန္တယ္။ လူေတြကလည္း အိမ္ကအမႈိက္ေတြကို စည္းကမ္းမရွိဘဲ 
ေျမာင္းထဲလာပစ္ၾကတယ္။” ဟု ေျပာဆိုထားပါသည္။  

(ဂ) United Nations Population Fund (UNFPA) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ 
အေယာက္ ၁၀ဝ၀ အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္း ၁.၃ 
ေယာက္ရွိၿပီး WHO အရ အနည္းဆံုး ၂.၃ ေယာက္ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းအရ တီဘီေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ 
ဆရာဝန္အင္အား မလံုေလာက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ Frontier Myanmar 
၏ အစီရင္ခံစာတြင္ “အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာဝန္ထမ္းမ်ား အျမဲျပတ္လပ္ေန 
ျခင္းသည္ ဘြဲ႕ရၿပီးေသာအခါ ၎တို႔၏ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေဆးပညာ (သို႔) သူနာျပဳ 
ဘာသာရပ္အား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သင္ယူရန္ လံႈေဆာ္ႏုိင္မႈမရိွျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္” ဟု ေရးသားထားပါသည္။



(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါသတင္းေဆာင္းပါး 
အသီးသီးကိုဖတ္႐ႈပါ။ အဓိကအခ်က္မ်ားကို မည္သို႔အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးသားမည္နည္း။

(က) http://www.7daydaily.com/story/92133 
 (ခ) http://www.7daydaily.com/story/84293 

(၃) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ဥပေဒကိုရွာပါ။ အထက္တြင္ သာဓက 
အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို အက်ဥ္းခ်ံဳးထား 
သည့္အတိုင္း ဥပေဒပါအခန္းအသီးသီးကို အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စုေပါင္း၍ 
စာပိုဒ္တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔အက်ဥ္းခ်ံဳးမည္နည္း။

‘အဓိကကိစၥရပ္မ်ား’ အား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ တူညီေသာေခါင္းစဥ္တစ္ခု 
အေပၚ ေရးသားထားေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစာေစာင္မ်ား (ဥပမာ။  ။ လႊတ္ေတာ္အစည္း 
အေဝးအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ NGO အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 
ဝင္စာမ်ား၊ အၾကံျပဳစာမ်ားႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား) အား ဖတ္႐ႈရန္ လိုအပ္သည္။  
ထို႔အျပင္ အဆိုပါစာေစာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တင္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားမွ အဓိကဆိုလိုရင္းကို 
ဆြဲထုတ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအဓိကဆိုလိုရင္းမ်ားသည္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

အဓိကကိစၥရပ္မ်ား စာရင္းကို ျပဳစုရန္ၾကိဳးစားရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအား 
မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ေမးျမန္းပါ။

• ဤဥပေဒၾကမ္း/မူဝါဒ၏ အဓိကပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဘယ္ 
နည္း။

• ဤ ဥပေဒၾကမ္း/မူဝါဒ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီတြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ 
ၿပီးျဖစ္ပါက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြင္း အဓိကကိစၥရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

• ေကာ္မတီမွ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ မွတ္ခ်က္ 
မ်ား လက္ခံရရွိဖူးပါသလား။ ရရွိဖူးပါက အဓိကျပႆနာမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

• တူညီေသာ ကိစၥရပ္အေပၚတြင္ အၾကံျပဳစာ/ဝင္စာမ်ားမွ တိုင္ၾကားထားျခင္း၊ 
မွတ္ခ်က္ျပဳထားျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။



• ဤဥပေဒၾကမ္း/မူဝါဒကို သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ (သို႔) လူအမ်ား စိတ္ဝင္စား 
ရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိပါသလား။

• ဤအေၾကာင္းအရာသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါသလား။ 
သတင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေရးသားထားပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

• အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ NGO မ်ားမွ အစီရင္ခံစာ ေရးသားထားျခင္း 
ရွိပါသလား။

ေကာ္မတီစာတမ္းတိုတစ္ေစာင္အတြက္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ 
ထုတ္ရာတြင္ မိမိ၏ ကနဦးစာရင္းအား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ (သို႔) ေကာ္မတီ 
တာဝန္ခံတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါက အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ မိမိ၏ ေကာ္မတီဥကၠ႒ (သို႔) အတြင္း 
ေရးမႉးတို႔ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း/ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ 
သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား မိမိစာတမ္းတိုတြင္ ထည့္သြင္းေရးသား 
ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။

မိမိေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုစီကို ‘အဓိကကိစၥရပ္မ်ား’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ 
တြင္ သီးသန္႔ေခါင္းစဥ္ခြဲတစ္ခုျဖင့္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပရမည္။ (အခန္း ၂ ၏ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကို ၾကည့္ရန္)

အဓိကကိစၥရပ္မ်ား ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားအတြက္ ‘ေကာ္မတီ 
စာတမ္းတိုေရးသားနည္းလမ္း ၫႊန္စာအုပ္ (၂၀၁၇)’ ၏ အခန္း (၈) ကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ဥပမာ။ ။

မိမိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးပြားမႈက်န္းမာေရးအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္ေနသည္ဟု 
စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ မိမိဖတ္႐ႈၿပီးေသာ အခ်က္အလက္စာေစာင္ အသီးသီးတြင္ မိခင္ႏွင့္ 
ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္ က်န္းမာေရးျပႆနာကို သိသာစြာအဓိကထား ေရးသားထား 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အခ်က္အလက္စာေစာင္အသီးသီးတြင္ လိင္မွတဆင့္ ကူးဆက္ 
ေသာေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမိဳ႕ျပတြင္ရရွိႏိုင္ေသာ 
မ်ိဳးပြားမႈက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေက်းလက္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္ 
မႈကြာျခားေနပံုကိုလည္း ကိုးကားခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ သတိျပဳမိသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ား၏ မ်ိဳးပြားမႈက်န္းမာေရးကိုလည္း ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။



ဤနည္းအားျဖင့္ မိမိသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ား 
စာရင္းကို စတင္ေရးသားႏိုင္သည္။

• မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္ က်န္းမာေရး
• လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား
• ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ မ်ိဳးပြားမႈက်န္းမာေရး
• ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ရရွိႏိုင္ေသာမ်ိဳးပြားမႈက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုဖတ္႐ႈလွ်င္ မိမိစာရင္းျပဳစုထားၿပီးေသာ အဓိက 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေတြ႕ႏိုင္သည္။ 
ထို႔ျပင္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာပုံစံမ်ားကိုလည္း သတိျပဳမိလွ်င္ စာရင္းထဲသို႔ ျဖည့္ 
စြက္ႏိုင္သည္။

မိမိ၏စာတမ္းတိုသည္ stakeholder မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝး၊ လူထု 
ၾကားနာမႈ၊ ေကာ္မတီေလ့လာေရးခရီးစဥ္ (သို႔) seminar တစ္ခုအတြက္ ေရးသားထား 
သည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေမးျမန္းရန္အတြက္ အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ားကို ထည့္သြင္း 
ေပးႏိုင္သည္။ မိမိေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ 
အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားပိုမိုရရွိရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  အဆိုပါအခ်က္ေၾကာင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
ေရးသားေပးရန္ အထူး အေရးႀကီးသည္။ ရွင္းလင္းမႈရွိရမည့္အျပင္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္
ရန္လိုအပ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္ကို ရယူရာတြင္ ထိေရာက္မႈ 
ရွိရမည္။

အၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ားေရးသားျခင္းအတြက္ အျခားေသာအၾကံ`ဉာဏ္မ်ားကုိ ‘ေကာ္ 
မတီ စာတမ္းတိုေရးသားနည္းလမ္းၫႊန္ (၂၀၁၇)’၏ အခန္း(၉)တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ အျခားအၾကံဉာဏ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။



မိမိ၏ေမးခြန္းမ်ားကို အသံထြက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဤနည္းသည္ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္းမႈ 
ရွိ/မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ရွည္လ်ားေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ နားလည္ရခက္ခဲသည္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
သည္ေမးခြန္းမ်ားကို နားမလည္ပါက အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္းေမးျမန္းျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
ထိုကဲ့သို႔ေမးျမန္းျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ ေမးခြန္းသံုးခုရွိလွ်င္ ေမးခြန္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ရွည္လ်ားစြာေမးျမန္းမည့္အစား 
ရွင္းလင္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းႏွစ္ခု ပံုစံျဖင့္ေမးျမန္းပါ။

ဥပမာဆိုရလွ်င္ ‘ယခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အသံုးစရိတ္ မည္သည့္ 
အဆင့္ထိ သံုးစြဲရန္စီစဥ္ထားပါသနည္း’ ဟုေမးၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းအေနႏွင့္ 
‘ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ကို မည္မွ်စီစဥ္ထားသနည္း’ (သို႔) ‘ယခင္ ႏွစ္တြင္ 
မည္မွ်သံုးစြဲခဲ့သနည္း’ စသည့္ ေမးခြန္းတိုမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

မိမိ၏စာတမ္းတိုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားႏိုင္သည္-

• ယခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အသံုးစရိတ္ မည္သည့္အဆင့္ထိ 
သံုးစြဲရန္ စီစဥ္ထားပါသနည္း။
o ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ကို မည္မွ်စီစဥ္ထားသနည္း။
o ယခင္ႏွစ္တြင္ မည္မွ်သံုးစြဲခဲ့သနည္း။

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိသုံးသပ္ရျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ တင္ျပ 
လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ၎ျပႆနာကိုတင္ျပထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါး 
မ်ား၊ အစီရင္ခံမ်ား (သို႔) stakeholder မ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။



ဥပမာ။  ။

• “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆရာဝန္အင္အား မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ေနပါသလား။”
• “စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားနဲ႔ ပိတ္ေနတဲ့ေရဆိုးေျမာင္းေတြက ေရႀကီးမႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ဟုတ္ပါသလား။”
• “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲ ျဖစ္ပါသလား။”

ပထမဦးစြာ သက္ေသထြက္ဆိုမည့္သူမ်ား၏ အျမင္ကို ေမးျမန္းပါ။

• သင့္ရဲ့အျမင္အရ ဒီျပႆနာက ရွိေနပါသလား။ ဘယ္ေလာက္ထိဆိုးရြားေနပါ 
သလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ ျပႆနာတစ္ခုခု၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဆုိးရြားမႈ 
အေျခအေနတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားအျမင္မ်ားၾကားသိရလွ်င္ အလြန္အက်ိဳးရွိ 
ႏိုင္သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးပါ။

• အဆုိပါျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မည္သို႔ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ပါသနည္း/ မည္သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။

လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑သည္ ျပည္သူလူထု၏ဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ျပႆနာအားေဖာ္ထုတ္ၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျဖမ်ားကို အျမဲေမးျမန္းရမည္။

မူဝါဒတစ္ခု၊ ျပႆနာတစ္ခု (သို႔) ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းတစ္ခုတို႔အား တိုင္းတာႏိုင္ 
မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြပါ။ အဆုိပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားသည္ 
ယခင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေျခအေန (သုိ႔) အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေပး 
ႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီမွ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိ/မရွိ၊ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိ/မရွိ သိရွိျခင္းျဖင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ တိုးတက္မႈ 
မ်ား ရွိ/မရွိကို စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 



သက္ေသထြက္ဆိုသူမ်ားမွ ေျပာဆိုေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား တိုင္းတာႏိုင္ရန္ 
ေကာ္မတီမွေမးျမန္းႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္နမူနာျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္-

• ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ ဤျပႆနာ 
ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ မည္မွ်ၾကာျမင့္ေနသနည္း။ ေျဖရွင္းမႈကို မည္သည့္အခ်ိန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

• ျပႆနာျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ အၾကိမ္မည္မွ်ရွိျပီနည္း။
• လူအေရအတြက္မည္မွ် ထိခိုက္မႈရွိသနည္း။
• အဖြဲ႕အစည္းမည္မွ် ပါဝင္သနည္း။
• ရရွိႏိုင္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
• သက္ေသထြက္ဆိုသူမ်ား ေျပာဆုိေနေသာ အခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ရွင္းလင္း 

ေစရန္ ျပႆမ်ား (သို႔) အေျဖမ်ား၏ သာဓကမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။
• အဆုိပါသာဓကမ်ားကို မည္သို႔စစ္ေဆး အတည္ျပဳႏိုင္သနည္း။



လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ သမာသမတ္ က်မႈ 
သည္ အေရးအႀကီးဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝန္ထမ္း 
မ်ား လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္တစ္ခု (သို႔) သေဘာထား အျမင္တစ္ခုအား အျခား 
တစ္ခုထက္ပို၍ ဦးစားေပးသည့္ပံုစံအျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထင္ျမင္ျခင္းမရွိေစရန္ 
ျပဳလုပ္ရမည္။

ဥပမာ။ ။ 

ရြာတစ္ရြာတြင္ သတၱဳတြင္း တစ္တြင္း တူးေဖာ္ရန္သင့္/မသင့္ ျငင္းခံုမႈမ်ားရွိေနသည္။ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး သတၱဳတြင္းေကာ္မတီမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ 
ေဆး႐ံုတစ္႐ံုေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ကတိေပးထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက တူးေဖာ္မႈ 
ကို ျပဳလုပ္ေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ရြာသို႔ ေငြေၾကးအနည္း 
ငယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမမ်ားအား ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားက သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ရန္ ဆန့္က်င္ၾကသည္။

ထိုရြာသည္ သင္၏ဇာတိရြာျဖစ္ေနၿပီး သင့္ထံတြင္ျပင္းထန္ေသာ အျမင္သေဘာ 
ထားမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ သမာသမတ္က်ေစရန္ သင္ရွာေဖြေရးသားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ -

• မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္မ်ားအား 
ေရးသားျပသထားျခင္းမရွိရပါ။ အထက္ပါ သတၱဳတြင္းဥပမာတြင္ မိမိ၏ စာတမ္း 
တို၌ ေရးသားထားျခင္းမ်ားမွတဆင့္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္မ်ားအား သတိျပဳ 
ႏိုင္ျခင္း မရွိရပါ။

• အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကိုမွ် အေလးေပးေဖာ္ျပ 
ျခင္း (သို႔) ေဝဖန္ျခင္းမျပဳဘဲ ႐ႈေထာင့္အားလံုးကိ ုထည့္သြင္းရမည္။

သမာသမတ္က်မႈအတြက္ အဓိကအခ်က္တစ္ခုမွာ ကိုးကားခ်က္ထည့္သြင္းျခင္း  
ျဖစ္သည္ (အခန္း ၄ ကိုၾကည့္ရန္)။ အထက္ပါ သတၱဳတြင္းဥပမာတြင္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ 



မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ကိုးကားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္-

(၁) စာတမ္းတိုပါ သေဘာထားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္သည္။

(၂) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ျပသႏိုင္  
သည္။

(၃) အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူထားေသာ မူရင္းေနရာကို ျပသေပးၿပီး ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ မိမိ၏အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကိုးကားခ်က္မ်ား ထည့္ 
သြင္းေပးျခင္းအျပင္ သမာသမတ္က်ေစရန္ မိမိစာတမ္းတိုတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားေသာ 
စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ဂရုျပဳရမည္။

သမာသမတ္က်မႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

• ဘက္မလိုက္ေသာ၊ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္မွ မထင္ဟပ္ေစေသာ အသုံးအနႈန္း 
မ်ားျဖင့္ ေရးသားပါ။ (နာမဝိေသသနမ်ားႏွင့္ ၾကိယာဝိေသသနမ်ား၊ အျပဳ 
သေဘာ (သို႔) အနုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳေသာ 
အခါ သတိႀကီးစြာထားပါ။)

• အခ်က္အလက္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားပါ။
• မိမိေရးသားသည့္ အရာအားလံုးကုိ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ခိုင္မာေအာင္ 

ျပဳလုပ္ပါ။
• မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးကုိ ေသခ်ာထည့္သြင္းပါ။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲေ့သာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မၾကာေသးမီကမ ွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။



 » ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔က ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ကို  ထင္ဟပ္ေစေသာေၾကာင့္ အထက္ပါစာေၾကာင္း 
သည္ ဘက္မလိုက္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ပါ။

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အစိုးအရအဖြဲ႕သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။

 »  အထက္ပါစာေၾကာင္းတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တို႔ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
(သုိ႔) ေဝဖန္က့ဲရ့ဲျခင္းမရိွဘဲ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစုိးရ 
အဖြဲ႕မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပို၍ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္/ မသင့္ကို 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ 
မည္ ျဖစ္သည္။

 အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အဆိုျပဳခ်က္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 
သံုးသပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

 »  ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား ေသခ်ာေပါက္ရွိေနျခင္း၊ ထိုကိစၥရပ္ 
ကို စိတ္ဝင္စားမႈမျပဳေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၏လုပ္ရပ္မွာ မွားယြင္းျခင္းစသည့္ 
အခ်က္ႏွစ္ခုကို ေဖာ္ျပေနေသာေၾကာင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ ဘာသာစကား 
ျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္ပါ။

 အစိုးရအဖြဲ႕က အဆိုျပဳခ်က္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 
သံုးသပ္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို မေတြ႕ရပါ။

 »  ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာဆိုခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္ကိုသာ ေျပာၾကား 
ထားၿပီး ေဝဖန္ခ်က္ျပဳေသာ ဘာသာစကားကို အသံုးမျပဳထားပါ။ ဤ 
စာေၾကာင္းကို အေထာက္အထားႏွင့္တကြ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ 
သည္။

 လႊတ္ေတာ္သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို 
ေႏွးေကြးစြာ သံုးသပ္ေနသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္အေတာ္ 
ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိေနသည္။



 »  ဘက္မလုိက္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
ဥပေဒၾကမ္းကို ခ်ီးမြမ္းထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုေဝဖန္ထားသည္။

 လႊတ္ေတာ္သည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ရန္သင့္/မသင့္ 
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ စတင္သံုးသပ္ေနသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လြန္ခဲ့ 
ေသာႏွစ္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္အတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ 
အစီအစဥ္ဆြဲထားသည္။

 »  အခ်က္အလက္ကိုသာေပးၿပီး အရည္အေသြးအေပၚ ဆံုးျဖတ္မႈမျပဳ 
ထားပါ။

 ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အားနည္းခ်က္ သံုးခ်က္ရွိသည္။

 ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အားနည္းခ်က္ သံုးခ်က္ရွိသည္ဟု NGO မွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ 
သည္။

 ဤစီမံကိန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ 
အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္။

 ဤစီမံကိန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လႊတ္ေတာ္သည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ 
တျဖည္းျဖည္း သံုးသပ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ 
အေတာ္ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္သည္။

 “ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား” ဟူေသာ NGO အဖြဲ႕သည္ 
စြမ္းအင္ဥပေဒၾကမ္း၌ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊင့္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 



နည္းလမ္းမ်ားမပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ေကာ္မတီ 
သို႔ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါစာတြင္ ယခုျပႆနာမွာ အေျဖတစ္ခု   
အလ်င္အျမန္လိုအပ္ေသာ အေရးႀကီးျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေႏွးေကြးလြန္းသည္ဟု NGO မွ ေထာက္ျပထား 
သည္။

ေအာက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈ၍ ပို၍သမာသမတ္က်ေသာပံုစံျဖင့္ အၾကံျပဳ 
ေရးသားပါ။

(၁) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ၾကြယ္ဝမႈကိုအသံုးျပဳ၍ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
တိုးတက္မႈကို လႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ႀကီးမားေသာ 
ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

(၂) ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္ဟု 
ပါတီေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ အဓိကျပႆနာ 
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဒုတိယေခါင္းေဆာင္က သေဘာတူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို ပိတ္ပင္သင့္သည္။

(၃) ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေျမကိစၥသည္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး 
လတ္တေလာပိုင္းတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္။
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သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိကာ မိမိစာတမ္းတုိထဲတြင္ 
ထည့္သြင္းၿပီးေသာအခါ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကိုးကားခ်က္တစ္ခု ဖန္တီး 
ရမည္။ ကိုးကားခ်က္တစ္ခုသည္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည့္ေနရာကိုျပသၿပီး အျခားသူ 
မ်ားမွ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ကိုးကားခ်က္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီး 
သည္-

• ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားပါက မိမိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ 
မည္သူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ကိုးကားခ်က္သည္ 
သမာသမတ္က်မႈကို ျပသေပးသည္။

• မိမိဆက္သြယ္ရယူထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အရင္းအျမစ္ 
အသီးသီးကိုရယူထားေၾကာင္း မိမိ၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ 
တိက်မႈကို ျပသေပးသည္။

• မိမိဆက္သြယ္ရယူထားေသာ အရင္းအျမစ္ကို မိမိ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံတို႔မွ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရွင္းလင္းမႈကိုျပသေပးသည္။ အထူး 
သျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အက်ဥ္းခ်ံုးေဖာ္ျပေပးထားလွ်င္ အရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုလံုးကို ဖတ္႐ႈေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည္။

• မိမိဆက္သြယ္ရွာေဖြထားေသာ အရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ရယူထား 
ေသာေနရာမ်ားကို  ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ (သို႔) လေပါင္းမ်ားစြာ (သို႔) ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ထိ မိမိအားမွတ္မိေစႏိုင္သည္။



သုိ႔ေသာ္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္ ကုိးကားခ်က္မ်ားသည္ရွင္းလင္းၿပီး 
ရွာေဖြရလြယ္ကူရန္လုိအပ္သည္။ မိမိအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ကုိးကားခ်က္ပုံစံမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ 
စြာအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို က်န္အခန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

   ကိုးကားခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရန္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားမွာ footnote ထည့္သြင္းျခင္း 
ႏွင့္ endnote ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ Foonote သည္ အခ်က္အလက္ကို ေရးသားထား 
ေသာ စာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ေဖာ္ျပေပးၿပီး Endnote သည္ စာေစာင္၏ ေနာက္ဆံုး 
တြင္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ခုလုံးသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးၿပီး အမွန္တကယ္ကြာျခားခ်က္ သိပ္မရွိပါ။ ၎တို႔ႏွစ္ခုသည္ 
ပံုစံျခင္းဆင္တူေသာ္လည္း Footnote အသံုးျပဳလွ်င္ စာဖတ္သူမွ စာတမ္းတုိ၏ေနာက္ဆံုး 
သို႔လွန္၍ ၾကည့္႐ႈရန္မလိုအပ္ဘဲ အခ်က္အလက္ကိုသိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ footnote ကို 
ပို၍ ႏွစ္သက္ၾကသည္။

Footnote တစ္ခုကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖန္တီးႏိုင္သည္။

• ထည့္သြင္းခ်င္ေသာ စာေၾကာင္း၏ေနရာ (မ်ားေသာအားျဖင့္ စာေၾကာင္း၏ 
အဆံုး) ကို click ႏွိပ္ပါ။

• ‘References’ ကိုႏွိပ္ပါ။



• ‘Insert footnote’ကိုႏွိပ္ပါ။     

(မွတ္ခ်က္။ ။ အဆင့္(၂) ႏွင့္ အဆင့္ (၃) အစား shortcut  Ctrl+Alt+F ကုိႏွိပ္၍ 
footnote ကိုဖန္တီးႏိုင္သည္။

• စကားလံုး၏ေဘးတြင္ footnote နံပါတ္တစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ သက္ 
ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခတြင္လည္း မိမိ၏ကိုးကားခ်က္ကို ထည့္သြင္း 
ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

 နံပါတ္ကိုဖ်က္လိုက္လွ်င္ footnote ကိုဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္မည္။

 Footnote မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းလွ်င္ (သို႔) ပယ္ဖ်က္လွ်င္ footnote နံပါတ္မ်ား 
သည္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ေအာင္ အလိုအေလ်ာက္ ျပင္ဆင္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။

Footnote ကိုအသုံးျပဳ၍ ကိုးကားခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေသာအခါ အထားအသုိပံုစံကို 
တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ေအာင္ ေရးသားသင့္သည္။



အျခားအခ်က္အလက္မ်ားမပါဝင္ဘဲ Link (URL) မ်ားကုိသာ footnote တြင္ ကူးယူ 
ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ Link မ်ားကိုသာထည့္သြင္းထားပါက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
စာတမ္းတိုစာရြက္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ အခ်က္အလက္ေပးစြမ္းႏိုင္မႈမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခု၏ အရင္းအျမစ္၊ ေရးသားေသာသူ၊ ေရးသားသည့္ 
ရက္စြဲႏွင့္ မိမိၾကည့္႐ႈသည့္ရက္စြဲ စသည္တို႔ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားသိရွိေစရန္ တိတိ 
က်က် ေဖာ္ျပရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲၿပီး သက္ 
ဆိုင္မႈမရွိေတာ့ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေန႔စြဲကိုထည့္သြင္းေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ မိမိ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာအခ်ိန္ႏွင့္ မိမိေရးသားေသာအခ်ိန္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားအတြက္ အက်ိုးရွိေစသည္။ တတ္ႏိုင္ပါက Link ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ 
အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းၿပီးမွသာ link 
ကိုထည့္သြင္းရမည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာပံုစံအတိုင္း အစဥ္လိုက္ထည့္သြင္းၿပီး အခ်က္မ်ားကို 
တတ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုးထည့္သြင္းရမည္-

• စာေရးသူအမည္ (သို႔မဟုတ္ စာေစာင္တစ္ခုအား ထုတ္ေဝထားေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္း/ မီဒီယာ၏နာမည္)

• ေခါင္းစဥ္ (ပံုမွန္အားျဖင့္ italics ျဖင့္ေစာင္း၍ေရးသည္။ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ 
မလိုပါ။)

• ထုတ္ေဝသူနာမည္ (စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္)
• ထုတ္ေဝသည့္ရက္စြဲ
• စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ (အစီရင္ခံစာ၊ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ စာေစာင္တစ္ခုမွ တုိက္႐ိုက္ 

ကိုးကားခ်က္ျဖစ္လွ်င္)
• ၾကည့္႐ႈသည့္ရက္စြဲ ေလးေထာင့္ကြင္းအတြင္း (ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာေစာင္/ေဆာင္း

ပါးအတြက္)

ေရးသားသူ/အဖြဲ႔အစည္း အမည္၊ ေခါင္းစဥ္၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ေန႔စြဲ၊ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္၊ 
[ၾကည့္႐ႈသည့္ေန႔စြဲ]



သာဓကမ်ား။  ။

ထူးသန္႔၊ ျမန္မာတုိင္းမ္၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရးတြင္ ျဖည့္စြက္သုံးစြဲမည့္ အီတလီေခ်းေငြ 
ယူရိုသန္း ၃၀ ကုိ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ၊ ၁၅.၈.၂၀၁၈ [ၾကည့္႐ႈသည့္ ရက္စြဲ 
၂၀.၅.၂၀၁၉] https://myanmar.mmtimes.com/news/114170.html 

ျမင့္ေဆြ (ေၾကး/ေျမ)၊ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ 
၁၆.၃.၂၀၁၈

၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီမံ 
ကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၃၁.၅.၂၀၁၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃ [ၾကည့္႐ႈသည့္ရက္စြဲ 
၂၃.၇.၂၀၁၉]

၅.၁၀.၂၀၁၈ တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၂

Hyperlink ဆိုသည္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာေစာင္တစ္ခုတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးကို ႏွိပ္ 
လိုက္ပါက website တစ္ခုကို အလိုအေလ်ာက္ေရာက္ရွိသြားေစေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ 
သည္။ အြန္လိုင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကို အေျခခံ၍ ေရးသားထားေသာစကားလံုးမ်ားကို 
ႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အဆိုပါအရင္းအျမစ္ တစ္ခုကို တိုက္႐ိုက္ 
ဖတ္႐ႈေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ hyperlink မ်ားသည္ ကြန္ျပဴတာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း စသည္ျဖင့္ဖတ္႐ႈရေသာ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာေစာင္တြင္သာ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ အသံုးဝင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။



Hyperlink တစ္ခုကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖန္တီးႏိုင္သည္ -

• သတင္းအခ်က္အလက္၏ မူလ website ႏွင့္ ကိုးကားခ်ိတ္ဆက္ခ်င္ေသာ 
စကားလံုးမ်ားကို highlight လုပ္ပါ။

• Right click ႏွိပ္ၿပီး ‘Link’ (သို႔) ‘Hyperlink’ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ URL ‘Address’ 
(website လိပ္စာ) ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ box တစ္ခုေပၚလာမည္။

• Website ကိုသြားပါ။ (ယခုနမူနာမွာ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ခုျဖစ္သည္။) URL 
ကို highlight လုပ္ၿပီး Copy လုပ္ပါ။

• “Address” ဟူေသာ ေနရာတြင္ URL ကို paste လုပ္ၿပီး OK ကိုႏွိပ္ပါ။ သင္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ hyperlink အျပာေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္း 
သြားၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ internet သို႔ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။



ဥပေဒတစ္ခုကို ကိုးကားလိုေသာအခါ အနည္းငယ္ကြဲျပားေသာနည္းျဖင့္ ကိုးကားရသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒတစ္ခုကို ကိုးကားလိုလွ်င္-

ဥပေဒ၏နာမည္ (ျပ႒ာန္းေသာေန႔ရက္)၊ အခန္း (သို႔) စာမ်က္ႏွာနံပါတ္၊ ပုဒ္မ

ႏိုင္ငံျခားဥပေဒတစ္ခုကိုကိုးကားလိုလွ်င္-

ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ (သုိ႔) လႊတ္ေတာ္၏နာမည္၊ ဥပေဒ၏နာမည္ (ျပ႒ာန္းေသာေန႔ရက္)၊ 
အခန္း (သို႔) စာမ်က္ႏွာနံပါတ္၊ ပုဒ္မ

ဥပမာ။ ။

[ျမန္မာဥပေဒ] ႏိုင္ငံသားဥပေဒ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၄
[ႏိုင္ငံျခားဥပေဒ] ယူေကႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ Enterprise Act 2016, အခန္း ၈

Footnote တစ္ခုဖန္တီးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို 
ေအာက္ပါသာဓကမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ နည္လမ္းမ်ား 
ကို အသံုးျပဳ၍  footnote တစ္ခုဖန္တီးပါ။

(၁)

(၂)



(၃)

(၄)
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(၁)

(၂)



ပထမစာေၾကာင္း 
သည္ ျပႆနာကို 
မိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းမရွိပါ။

စာေၾကာင္း 
တစ္ေၾကာင္းတြင္ 
မတူညီေသာ 
အခ်က္မ်ားစြာ 
ပါဝင္ေနၿပီး 
နားလည္ရ 
ခက္ခဲေနသည္။

တူညီေသာ
အခ်က္အလက္ကို 
ထပ္တလဲလဲ 
ျပန္လည္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

ဤအခ်က္အလက္ 
သည္ စာပိုဒ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးထား 
ေသာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ 
တိုက္ရိုက္ 
ဆက္စပ္မႈ မရွိပါ။

ယူေကႏိုင္ငံ၏ ဧကရာဇ္ကို ဒုတိယအယ္လီဇဘက္ 
ဘုရင္မႀကီး ဟုေခၚသည္။ ဧကရာဇ္သည္ ဥပေဒမ်ားအား 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့ 
ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆိုပါအာဏာသည္ ယူေကလႊတ္ 
ေတာ္၌သာရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမျဖစ္ခင္ လႊတ္ေတာ္မွ 
တင္သြင္းေသာ ဥပေဒတိုင္းကို ဧကရာဇ္မွ လက္မွတ္ထိုး 
ေပးရဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ 
ဧကရာဇ္သည္ မည္သည့္အခါမွ ဥပေဒတစ္ခုအား လက္မွတ္ 
ေရးထိုးေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ အတြင္း 
မည္သည့္ ဧကရာဇ္မွ ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဥပေဒမ်ားအား 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
စြမ္းမရိွေသာ ဧကရာဇ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ တစ္စုံတစ္ခုအား 
ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုအား ေထာက္ 
ခံျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ေပ။ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကာလသတ္ 
မွတ္ခ်က္ အက္ဥပေဒ (၂၀၁၁) အရ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြး 
ေကာက္ပြကုိဲ ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ မဲေပးျခင္းမွလြ၍ဲ 
ယူေကႏိုင္ငံသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၅ ႏွစ္ 
တစ္ခါေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
တစ္ခုအၿပီးတြင္ ဧကရာဇ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား တရားဝင္ခန္႔ 
အပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အား ခန္႔ 
အပ္ရမည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္ရာတြင္ မည္ 
သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။



အထက္ပါစာပိုဒ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေအာက္ပါအတိုင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

မိတ္ဆက္
စာေၾကာင္း 
တစ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
စာပိုဒ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးမည့္ 
ကိစၥရပ္ကို 
ရွင္းလင္းစြာ 
အစပ်ိုး၍ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ယူေကႏိုင္ငံ အစိုးရစနစ္တြင္ ဧကရာဇ္သည္ 
ႏိုင္ငံေရး (သို႔) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား က်င့္သံုးျခင္းမရွိဘဲ 
အဓိကအားျဖင့္ သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိသည္။ 
ဧကရာဇ္သည္ ဥပေဒမ်ားအား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း 
ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆိုပါ 
အာဏာသည္ ယူေကလႊတ္ေတာ္၌သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
၏ဥပေဒမျဖစ္ခင္ လႊတ္ေတာ္မွ တင္သြင္းေသာ ဥပေဒ 
တိုင္းကို ဧကရာဇ္မွ လက္မွတ္ထိုးေပးရဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဧကရာဇ္သည္ မည္သည့္အခါမွ 
ဥပေဒတစ္ခုအား လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ အတြင္း မည္သည့္ ဧကရာဇ္မွ 
ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဧကရာဇ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ 
တစ္စံုတစ္ခုအား ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအား 
ေထာက္ခံျခင္း တုိ႔ကုိမျပဳလုပ္ေပ။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
တစ္ခုအၿပီးတြင္ ဧကရာဇ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား တရားဝင္ 
ခန္႔အပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အား 
ခန္႔အပ္ရမည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။

(နမူနာမ်ား)

(၁) “e-Gorvernment သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ (ICT) အား ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို 
ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။” (ဤစာေၾကာင္းသည္ e-Gorvernment စနစ္၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳ းေဖာ္ျပေပးေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာစာေၾကာင္းျဖစ္သည္။)



(၂) Master Plan အရ အစိုးရမ်ားသည္ “ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳေသာအစိုးရ ဟူသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းအား ေလွ်ာက္လွမ္းလာၾကေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။

(၃) e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ICT 
လုပ္ငန္းစု၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းလိုအားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္စြမ္းပကား” 
ရွိေနသည္။ (စာပိုဒ္၄)

၁။ 

(က) “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျခင္မ်ားသည္ ေသေစႏိုင္သည့္ အလြန္ဆံုးဝါးေသာ ေရာဂါ 
မ်ားကို သယ္ေဆာင္သည္။”

(ခ) “အမႈိက္မ်ားျဖင့္ပိတ္ေနေသာေရေျမာင္းမ်ားသည္ ေရႀကီးေစေသာ အခ်က္ 
တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။”

(ဂ)  “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္အင္အားမလံုေလာက္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။”

၂။

(က)

• မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်းရြာမ်ားကို အစိုးရမွေရေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ 
ေပးမည္ျဖစ္သည္။

• ထိုေရေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ က်ပ္သန္း (၂၀) ျဖစ္သည္။
• ေရရွားပါးမႈကိုၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေက်းရြာအေရအတြက္မွာ ျမင့္တက္ 

လာသည္။
• စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာ 

ေပးျခင္းသည္ ေရရွားပါးမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

(ခ)

• ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာအစိုးရသည္ ေရရွားပါးမႈကိုကူညီေျဖရွင္း 
ရန္ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ား  တည္ေဆာက္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနသည္။



• ေရတြင္း၊ ေရကန္ေပါင္း ၁၂၀ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
• ေရလုိအပ္ေသာျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရ 

အဖြဲ႕မွ ေရေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၃။

(၁) တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားရိွၿပီး အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ကုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။

(၂)  ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ပါတီ၏ဦးေဆာင္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၃) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ 
ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ေလ်ာ့က်လာသည္ဟု 
အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရသည္။
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