ခ ေါင််းစဥ်
ကျွနပ
််ု ်၏ ရေရ ြေော
အဓိကရည်မှန််း ျက်မျ ်း
ကျွနပ
််ု ်တ်ု၏
ို့ အမ်ရ

ာင်စ်ု နှင်ို့ မသာားစ်ုအတွငား် ရေအသ်ုား ပြုမှုနင
ှ ်ို့ ၎င်ားက်ု အဓက ပို့ပ်ုားရပားရသာ အောမ ာားက်ု ပ်ုမ်ု

သရှနာားလည်မှုက်ု တ်ုားပွ ားရစေန် ြစ်သည်။ ေည်မှနား် ြေ က်မှ ာာပ ဝင်သူမ ာား၏ ရနစဉ်အသက်
တာ၌
ို့
ရေအသ်ုား ပြုမှုက်ု ရလ ာို့ြေ ေန်၊ လူတစ်ဦားြေ င်ား၏ အ ပြုအမူနင
ှ ်ို့ လူရနမှု အဆငို့အ
် တန်ားက်ု အရသားစာားမှ စတင်၍
တရ ြားရ ြား ကကား

ာွ ားလာပပား ကကားမာားရသာပ်ုေပ်သ်ု ရပ
ို့ င်ားကူားသွာားေန် ြစ်သည်။ သူတ်ု၏
ို့ ေွ ယ်တူြေ င်ားမ ာား

အကကာားတွင် လက်ဆငို့က
် မ်ား ရ ပာဆ်ုပပား စည်ားရ်ု ားလှုှုံ့ရဆာ်ရေားက်ု စတင်နင
်ု ပ
် သည်။ မည်သူမှ အသ်ုားြေ ပပား၊
ပန်လည်အသ်ုား ပြုသည်က်ု အရကာင်ားဆ်ုား သက်ရသ ပေန် စန်ရြေေါ်မှုမ ာားက်ု စစဉ်နင
်ု သ
် ည်။
SDGs နှင ် ဆက်နယ
ွ မ
် ှု (စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွွံ့ ဖဖိ ်းတိ်းို တက်ခရ်း ရည်မှန််း ျက်ြန််းတိင
ို မ
် ျ ်း - SDGs)
SDG ၆
အခ က င််းအရ
ရေရှည်တည်တြေ
ို့ ်ုငပ် မြဲ ြေင်ား၊ ရေသ်ုားစွြဲမှု
ျိတဆ
် က်မှုရိှခ

အခ က င််းအရ မျ ်း

SDG ၁၁၊ SDG ၁၂
အဓိကစက ်းလ်းို မျ ်း
ရေသ်ုားစွြဲမှု၊ မလလာရေဆ်ုားစနစ်
အဆင ်
အရ ြေြေ နှင်ို့ အလယ်တန်ား
အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း
စမကန်ား
ရေွ ားြေ ယ်နင
်ု သ
် ည် − ပ ဝင်သူမ ာားအကကာားတွင် စန်ရြေေါ် ြေင်ား၊ တက်ကကလှုပ်ရှာားမှု−အသပညာရပား လှုှုံ့ရဆာ်မှု
ရည်ရွယ်ထ ်းခ

ြရိ

တ်အရွ ယ်အစ ်း

အမ်တွင် တစ်ဦားြေ င်ား
ရနာက်ပ်ုငား် အြွြဲှုံ့တွင် အတူတကွ ပန်ရဝမ နင
်ု သ
် ည် − မည်သညို့် အြွြဲှုံ့အေွ ယ်အစာားတွငမ
် ဆ်ု လ်ုပ်ရဆာင်နင
်ု သ
် ည်
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ြိို ျမှုနည််းလမ််း
ရက ာင်ားသာားမ ာား အရန ြငို့် သူတ်ု၏
ို့ တစ်ဆငို့ပ် ပား တစ်ဆငို့် ရေားမှတ်

ာားရသာ“သ်ုရတသန”မှတ်တမ်ားက်ု

ရပားေပ မည်။ သူတ်ု မည်
သညို့် ရနောမှ စတင်ြေြဲို့သနည်ား၊ သူတ်ု ို့ရမားြေွနား် မ ာားက်ု မည်သ်ု ကက
ို့
ို့ ြုားစာားရှာရြွ သနည်ား ဘယ်အောက ရကာင်ားမွနစ
် ွာ လ်ုပ်ရဆာင်နင
်ု ြေ
် ို့ပ
ြဲ သလြဲ၊ ဘယ်အောက က ရှု ားြေြဲို့ပ သလြဲ၊ စသည် နှင်ို့
ရနာက်ဆ်ုားအရန ြငို့် မည်သညို့် အရ ပာင်ားအလြဲမ ာားက်ု သူတ်ု ရလို့
လာမြေြဲို့သနည်ား (ဥပမာ - အသ်ုား ပြုြေြဲို့ရသာ
ို့
လတာမ ာား၊ သရဘာ
(အမ်ရ

ာား၊ အ ပြုအမူ နှင်ို့ ြေစာားြေ က်တ်ုတွ
်ု ို့ စမကန်ားတွင် ပ ၀င်သူမ ာား
ို့ င် - သူတ်ုနှို့ င်ို့ သူတ၏

ာင်စ်ုဝင်မ ာား၊ အမ်နားြေ င်ားမ ာား၊ လူမှုကွနယ
် က်မှ ရနာက်လ်ုက်မ ာား၊ စသ ြငို့)် )

လိုြ်ခဆ င်မှု န်မှန််းအ ျိန်
တစ်ပ တ်အတွငား် ပပားေမည်၊ စည်ားရ်ု ားရေားသည် ပ်ုကကာနင
်ု ပ
် သည်။ သ်ုရတသန−စမကန်ားက်ု ပ်ုမ်ုကကားမာားရစေန်
အ ြောား အရကကာင်ားအောမ ာား နှင်ို့ လှုပ်ရှာားမှုမ ာား နှင်ို့ ြေ တ်ဆက်နင
်ု သ
် ည် (ရေက်ုပ်ုရြာ်

ာားရသာ အရကကာင်ားအော၊

အ ြောား ဆက်စပ်ရသာ အေင်ားအ မစ်မ ာား၊ ရေသတွငား် ပ ဝင်ပတ်သက်မှုမ ာား ကြဲသ
ို့ )်ု ို့
ဦ်းခဆ င်ခမ်း ွန််းမျ ်း
၁။ ကျွနပ
််ု ်တ်ုသည်
ရေက်ု ဘာအတွက်ရကကာငို့် လ်ုအပ်ပ သနည်ား။
ို့
၂။ ရေက်ု မည်သညို့်ရနောတွင် သ်ုားသနည်ား။
၃။ ရေသည် မည်သညို့်ရနောမှ လာပ သနည်ား။
၄။ တစ်ရနအတွ
ငား် သင်အမှနတ
် ကယ် မည်မ သ်ုားသည်ဟ်ု သင်
ို့

င်ပ သနည်ား။

၅။ သငို့အ
် နားဝန်ားက င်တွင် ြေနမ
် ို့ ှနား် ရ ြေ ရေမည်မ သ်ုားပ သနည်ား။
၆။ ကျွနပ
််ု ်တ်ု ရေက
်ု မည်သ်ု သ
််ု ်တ်ု အ
ို့
ို့ ်ုားပ သနည်ား − ကျွနပ
ို့ ပညို့်အဝ ရကာင်ားစွာ အသ်ုား ပြုပ သလာား (သ်ု)ို့
ရ မာင်ား

သ
ြဲ ်ု တန်
ားရောက်သွာားပ သလာား။
ို့

၇။ ကျွနပ
််ု ်တ်ု အသ
်ုား ပြုရသာ ရေက်ု ပ်ုမ်ုရကာင်ားမွနစ
် ွာ မည်သ်ု အသ
်ုား ပြုနင
်ု ပ် ပား ရေအသ်ုား ပြုမှုက်ု မည်သ်ု ို့
ို့
ို့
ရလ ာို့ြေ နင
်ု ပ
် သနည်ား။
၈။ ကျွနပ
််ု ်တ်ု အဘယို့
်ရကကာငို့် ဂရ်ုစ်ုက်သငို့် ပ သနည်ား။
ို့
ခ
ို တ န ဦ်းခဆ င်ခမ်း ွန််းမျ ်း
၁။ ဤသ်ုရတသနက်ု သင်မည်သ်ု ြေ
်ု ပ
် သနည်ား။ မည်သညို့် အေင်ားအ မစ်၊ ကေယာမ ာား စသ ြငို့်
ို့ ဥ်ားကပ်နင
သငို့လ
် က်

တ
ြဲ ွင် ရှပ သနည်ား။

၂။ သင်ဘာက်ု ရမ ာ်လငို့်
ေလေ်က်ု

ာားပ သနည်ား − သငို့ရ
် ေသ်ုားစွြဲမှုက်ု

ညို့်သွငား် စဥ်ားစာား ြေင်ား၊ သငို့လ
် ်ုပ်ရဆာင်မှု၏

ညို့်သွငား် စဥ်ားစာား ြေင်ား။

၃။ သင်ဘာက်ု ရလို့လာရတွှုံ့ ရှပ သနည်ား။
၄။ မည်သညို့်အောက အလ်ုပ် ြစ်ပ သနည်ား။ မည်သညို့်အောက အလ်ုပ် မ ြစ်ပ သနည်ား။ သငို့မ
် ဟာဗ ျူဟာက်ု
လ်ုက်ရလ ာညရ

ွ ြစ်ရအာင် မည်ကသ
ြဲို့ ်ု ို့ ပြုလ်ုပ်နင
်ု ပ
် သနည်ား။

၅။ ရ ပာင်ားလြဲမှု တစ်စ်ုတစ်ောက်ု သင်ရလို့လာရတွှုံ့ ရှ ေပ သလာား။
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၆။ မည်သညို့်အောက အို့ဩစောရကာင်ားသည်ဟ်ု သင်ယူဆပ သနည်ား။ သင်ဘာက်ု သင်ယူြေြဲေ
ို့ ပ သနည်ား။
မည်သညို့် ရ ပာင်ားလြဲမှုက်ု သင်

န်ားသမ်ား

ာားပ မည်နည်ား။

၇။ အ ြောားသူမ ာားက်ု သင်ဘာရ ပာြေ င်ပ သနည်ား။ (သငို့အ
် ရကကာင်ားရ ပာ ပပ )
၈။ ရေသ်ုားစွြဲမှု ရလ ာို့ြေ ြေင်ားက်ု ရ

ာက်ပေ
် ွင် မည်သညို့်အောက်ု
ို့ န် ပ်ု၍ကကားမာားရသာ အဆငို့တ

ရ ပာင်ားလြဲသငို့ပ
် သနည်ား (သငို့အ
် သ်ုငား် အဝ်ုငား် စသ ြငို့)် −
လိအ
ို ြ်ခ

်ုသလ်ု
်ု ို့ ပ်ေန် မည်သူက
်ု သ
် နည်ား။
ို့ ်ု ရ ပာဆ်ုနင

ြစစည််းမျ ်း

စမကန်ား မစတင်မ သင်တန်ားနည်ား ပမ ာားအာား လမ်ားညွှန် ရမားြေွနား် မ ာားအာား ၎င်ားတ်ုအြွ
ို့ ြဲှုံ့ နှင်ို့
လ်ုက်ရလ ာညရ

ွ ြစ်ရအာင် ပြုလ်ုပ်ေန် နှင်ို့ အြေ န်ကာလ တစ်ြေ်ု သတ်မှတ်ရပားေန် ရတာင်ားဆ်ု

ာားပ သည်။

အ
်ု ို့ ပင် ရေသြေအာဏာပ်ုငမ
် ာား နှင်ို့ ဆ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ မညို့်သူမ ာား၏ ဆက်သွယ်ေန် အြေ က်အလက်မ ာားက်ု
ပ ၀င်သူမ ာားအာား ရပား
ရှငား် လင်ား

ာားသငို့ပ
် သည်။ ရနာက်ဆ်ုားအရန ြငို့် ဆက်သွယ်ရေား လမ်ားရကကာင်ားမ ာားက်ုလည်ား

ာားသငို့ပ
် သည်။ မှတ်တမ်ားတင်ေန် နှင်ို့ တ်ု ပန်
ို့ ြေ က်မ ာားက်ု အစေင်ြေေန် မည်သညို့် မေယာလှုင်ားမ ာားက်ု

သ်ုားမည်နည်ား၊ စည်ားရ်ု ားရေားအတွက် မည်သညို့် မေယာ ပ်ုစမ ာားက်ု အသ်ုား ပြုသငို့သ
် နည်ား။ (၎င်ားသည်
ပ ဝင်သူမ ာား၏ ဓာတ်ပ်ုမ ာား / ဗေယ်ုမ ာား နှငပ
်ို့ တ်သက်၍ မေယာအသ်ုား ပြုမှုဆ်ုငေ
် ာ ရေသြေရက ာင်ား မူဝ ေ /
ကနသ
် ို့ တ်ြေ က်မ ာား ရပေါ်မူတည်ပ သည်၊ ဆ်ုရှယ်မေယာ ကွနယ
် က်မ ာားက်ု အသ်ုား ပြုေန် အသက်အေွ ယ်
ကနသ
် ို့ တ်ြေ က်ရှသည်က်ု သတ

ာားပ ။)

စမကန်ားအတွက် လ်ုအပ်မှု သပ်မရှပ ။ သင်၏ ရေသ်ုားစွြဲမှုက်ု တ်ုငား် တာေန် နည်ားလမ်ားရှာသငို့သ
် ည် - ၎င်ားက်ု
မတူညရသာ

ညို့်စောပစစည်ားမ ာားက်ု အသ်ုား ပြု၍ လ်ုပ်ရဆာင်နင
်ု ပ
် သည် - အတ်ုငား် အတာြေွက် (လတာ) (သ)်ု ို့

စရကား စသည် ြငို့် သ်ုားနင
်ု သ
် ည်။ စမကန်ားအတွငား် မတူညရသာ ပစစည်ားမ ာား လ်ုအပ်သညို့် သင်၏ ရေသ်ုားစွြဲမှု
အရလို့အ

မ ာားက်ု ရ ပာင်ားလြဲေန် အရတွားအရြေေါ်မ ာား ရပေါ်လာနင
်ု သ
် ည်။ သင်မ
ို့ သာားစ်ု၏ ရေမတာက်ု

ဝင်ရောက်ကကညို့်ရှုနင
်ု ပ
် က ၎င်ားသည် အကူအည ြစ်နင
်ု ပ
် သည် သ်ုရသာ်
မ ြစ်မရန လ်ုပ်ေမည် မဟ်ုတ်ပ ။
ို့
မှတ်တမ်ားတင် ြေင်ား နှင်ို့ ဆက်သွယ်ရေား အလ်ုငှို့ ာ အင်တာနက် လ်ုအပ်ပ လမို့်မည်၊ မှတ်သာားေန်အတွက် ကေယာ
အြေ ြုှုံ့၊ နှင်ို့ ဓာတ်ပ်ု (သ)်ု ို့ ဗွေယ်ုအတ်ုရ်ု က်ေန် လ်ုအပ်ပ မည်။
▪

ရနစဉ်
ြဲ ှုက်ု စစ်ရဆားေန် တ်ုငား် တာနင
်ု ရ
် သာ ကေယာတစ်ြေ်ု တည်ရဆာက် ြေင်ား (စူပ မာားကက်မ ာား
ို့ သ်ုားစွမ
နှင်ို့ ရေသဆ်ုငမ
် ာားတွင် မ ာားရသာအာား ြငို့် ရတွှုံ့ေရလို့ ရှရသာ ရေဘူားကကားမ ာားသည် အဆင်ရ ပပပား
ေ
်ု ည်ေွယ်ြေ က်အတွက် ရကာင်ားစွာအသ်ုား ပြုနင
်ု ပ
် သည်)

၆ လတာ ရေဘူား

၂၀ လတာ ရေဘူား
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▪

အ ြောားသူမ ာားအကကာား ရေယ်ုစမို့် ြေင်ား၊ ဆ်ုားရှု ား ြေင်ား (သ)်ု ို့ ရေြအာားနည်ား ြေင်ားက်ု ရလို့လာ ြေင်ား နှင်ို့
အြေ က်အလက်

▪

ညို့်သွငား် ြေင်ားအရပေါ် အရ ြေြေ၍ တဆပ်ကပ် ြေင်ား နှင်ို့ မှတ်တမ်ားတင် ြေင်ား။

ရေစစ်တမ်ား နှင်ို့ အသ်ုား ပြုရသာ ပစစည်ားမ ာား −
က။ အမ်ရ

ာင်စ်ုတွင် အမှနတ
် ကယ် ရေသ်ုားစွြဲမှု - ရေရြေျွတာ ြေင်ား အစအစဉ်ရေားဆွေ
ြဲ န် အတွက်

ြစ်နင
်ု ရ
် ြေ ရှရသာ နည်ားဗ ျူဟာမ ာား ရြာ်

တ
်ု ် ြေင်ား။

ြေ။ သ်ုားစွမ
ြဲ ှု နှင်ို့ တ်ုငား် တာ ြေင်ား - ပ ၀င်သူ၏ အမ်ပတ်၀န်ားက င်တွင် သတ်မှတ်

ာားရသာ

အြေ န်အတွငား် ရဆာင်ေွက်ေန်။ ၎င်ားက်ု စသတ်မှတ်ြေ က် တန်ြ်ုားမ ာား အာား ြငို့်
အရကာင်အ

ည်ရြာ်ေန် ြစ်သည်။

ဂ။ ရေစားဆင်ားမှု ပမာဏ နှငပ
်ို့ တ်သက်၍ တ်ုငား် တာ ြေင်ား နှင်ို့ နှုင်ားယှဉ်ြေ က်။
ဃ။ ရေသ်ုားစွြဲမှုက်ု ရလ ာို့ြေ ေန် နှင်ို့ ဤအေင်ားအ မစ်၏ ဦားတည်ြေ က် ရ ပာင်ားလြဲေန် အတွက်
ရလို့လာရတွှုံ့ ရှရသာ ရေတ်ုငား် တာ ြေင်ား စာေင်ား ြစ်သည်။ ၎င်ားသည် မသာားစ်ု အမ်ရ
နှင်ို့ စမကန်ားက်ု လ်ုပ်ရဆာင်ရသာ ပ ၀င်သူမ ာား ရှသညို့် ရနောမှ လူ

ာင်စ်ုအတွငား်

ဆ
်ု သ်ု တ
ို့ ်ုားြေ ြဲှုံ့ ြေင်ား ြငို့်

ရေ၏ရ ြေောက်ု ရလ ာို့ြေ ေန် လမ်ားြွငရ
်ို့ ပား ြေင်ား ြစ်သည်။
လိုြ်ငန််းမျ ်း
ဤစမကန်ားသည် ပ်ုမ်ုကကားမာားရသာ စည်ားရ်ု ားလှုှုံ့ရဆာ်ရေား လှုပ်ရှာားမှု အ ြစ် ရပ င်ားစည်ားနင
်ု ရ
် သာ
က်ုယ်တ်ုင−
် ပြုလ်ုပ်

ာားရသာ အရသားစာား သ်ုရတသနသာ အဓက ြစ်သည်။ ၎င်ားက်ု အရဝားသင်ယူမှုတွင်

အလ်ုပ် ြစ်ေန် စစဉ်

ာားပ သည်။ သင်တန်ားနည်ား ပသည် အကကရပားပ်ုဂ္ြုလ်အ ြစ် တ်ု ပန်
ို့ ြေ က်မ ာား ရပားပပား

စစဥ် ြေင်ားအမ ာားစ်ုက်ု သင်တန်ားသာားမ ာား လက်သ်ု အပ်
ို့

ာားပ မည်။

သင်တန်ားသာားမ ာားက်ု လမ်ားညွှနရ
် မားြေွနား် မ ာား စာအ်ုပ် နှင်ို့ သတ်မှတ် အြေ န်ကာလတစ်ြေ်ု ေရှပ မည်။ အဆငို့်
တစ်ြေ်ုစအတွက် တ်ု ပန်
်ု ို့
၎င်ားတ၏
်ု ို့ တည်ရှရသာ အရ ြေအရနမ ာား
ို့ ြေ က်မ ာားက်ု ရပားေပ မည်။ ၎င်ားတသည်
(ရန

်ုငမ
် ှု အရ ြေအရန၊ တ်ုငား် တာ ြေင်ား ကေယာမ ာားက်ု အသ်ုား ပြု ြေင်ား) အေ“သ်ုရတသန” က်ု မည်သ်ု ို့

ြေ ဉ်ားကပ်ေမည်က်ု စဉ်ားစာားသငို့ပ် ပား ၎င်ားတ်ု၏
ို့ သ်ုရတသနက်ု
▪

်ုအတ်ုငား် စစဥ်သငို့သ
် ည် −

ေည်မှနား် ြေ က်မ ာား - အမှနတ
် ကယ် ရေမည်မ အသ်ုား ပြုသည်၊ သ်ုားစွြဲသည် (သ်ု)ို့ ြြုန်ားတားသည်က်ု
ရှာရြွပပား ရေပမာဏက်ု ရလ ာို့ြေ ပ ။
ေပ်ေွာလူ

အ
်ု ို့ ပင် လက်ဆငို့က
် မ်ား ရ ပာပပား သက်တူေွယ်တူမ ာား၊

်ု နှင်ို့ ဆ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ နင
်ု သ
် ူမ ာား

ဆက်သွယ်ပ ။
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▪

အမ်ရ

ာင်စ်ု တစ်ြေ်ုြေ င်ားစနှင်ို့ သက်ဆ်ုငရ
် သာ ကကာား၀င်ရဆာင်ေွက်မှု အရ ြေအရနမ ာားနှင်ို့ စပ်လ ဉ်ား၍

ရဆာင်ေွက်ေမညို့် လ်ုပ်

ား်ု လ်ုပ်နည်ား အတွက် စူားစမ်ားရလို့လာေမညို့် သာမန် လ်ုပ်

ား်ု လ်ုပ်နည်ားမ ာား နှင်ို့

ရနစွို့ ြဲမ ာားက်ု ြေ ရေားပ ။
▪

စ်ုရဆာင်ား

ာားရသာ သတင်ားအြေ က်အလက် ြနြေ
် ို့ ြေင်ား နှင်ို့ လူသမ ာားလာရစ ြေင်ားနှင်ို့ စပ်လ ဉ်ား၍ -

လက်ကမ်ားရကကာ် ငာမ ာား၊ ရေရြေျွတာနင
်ု ရ
် သာ အကက ပြုြေ က် သင်ြေန်ားစာ ဗေယ်ုတ်ုမ ာား။
ဤအရ ြေအရနက်ု အမ်ရ

ာင်စ်ုအတွငား် လက်ရှ အရ ြေအရနမ ာားအေ ပြုလ်ုပ်ေန် ြစ်နင
်ု ရ
် ြေ မငို့မ
် ာားပပား

ပမာဏ အနည်ားငယ် ြငို့် စစဉ်နင
်ု သ
် ည်။
ပ ဝင်သူမ ာားသည် သူတ၏
်ု ို့ အ မင်မ ာား နှင်ို့ ၎င်ားတ်ု၏
ို့ လူမှုအသ်ုငား် အဝ်ုငား် တွင် ရေအသ်ုား ပြုပ်ု ရ ပာင်ားလြဲမှုအတွက်
လှုှုံ့ရဆာ်မှုမ ာားက်ု ဆက်သွယ်ရ ပာဆ်ုေန် ရေသြေ အာဏာပ်ုငမ
် ာား၊ ဆ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ နင
်ု သ
် ူမ ာား နှင်ို့
သက်ဆ်ုငသ
် ူမ ာားက်ု ဆက်သွယ်ေန် တွနား် အာားရပားသငို့ပ
် သည်။

ရကကာငို့
်ု ို့
် သင်တန်ားသာားမ ာား အရန ြငို့်

ဤအဆငို့က
် ်ု လွယ်ကူစွာ လ်ုပ်ရဆာင်နင
်ု ေ
် န် သင်တန်ားနည်ား ပမှ ရေသြေ အာဏာပ်ုငား် မ ာား၏ ဆက်သွယ်ေန်
အရသားစတ်အြေ က်အလက်က်ု ရပားသငို့ပ
် သည်။ သင်တန်ားသာားမ ာား အရန ြငို့် သူတ၏
်ု ို့ လ်ုပ်ေပ်မ ာား နှင်ို့
သင်ယူမှုမ ာားသည် ရက ာင်ားအတွက် သာမက လူမှုအသ်ုငား် အဝ်ုငား် ြွှုံ့ ပြြုားတ်ုားတက်မှုတွင် အြေန်ားကဏ္ဍမှ
ပ ၀င်ရနသည်ဟ်ု ြေစာားေေန် အရေားကကားပ သည်။
ခဆွ်းခနွ်းမှုကိိုတက
ိို တ
် န
ွ ််းအ ်းခြ်းပ င််း
သင်တန်ားသာားမ ာား အကကာား ရဆွားရနွားမှုသည် တ်ုားတက် ရစနင
်ု ပ
် သည်။ ၎င်ားသည် နည်ားပညာဆ်ုငေ
် ာ
ပစစည်ားကေယာ နှင်ို့ အြေ န်အပ်ုငား် အ ြောား အရပေါ် မ ာားစွာ မူတည်ပ သည်။ ြစ်နင
်ု လ
် င် ရေသဆ်ုငေ
် ာ
ဆ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ မှတ်သူမ ာားနှင်ို့ (အွနလ
် ်ုငား် ) ရတွှုံ့ဆ်ု ြေင်ား နှင်ို့ ရဆွားရနွား ြေင်ားသည် ပ ဝင်သူမ ာား၏ ပတ်သက်မှု
အတွက် တွနား် အာားရပားနင
်ု ပ
် သည်။
လပို ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း
မရှပ
ပဖစ်နင
ိို ခ
်

ထြ်တ်းိို လိုြ်ခဆ င်မှုမျ ်း

ရေရြေျွတာသညို့် အကက ပြုြေ က်မ ာား နှင်ို့ / သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ရေသ်ုားစွြဲမှုနင
ှ ်ို့ သက်ဆ်ုငသ
် ညို့် ပြုလ်ုပ်မှုမ ာားနှင်ို့ ရရှ ှုံ့ဆက်
ရဆွားရနွားအကကြု ပြု ြေင်ားမ ာား ပ ဝင်သည်
စ ခရ်းဆရ
ဗအ်ုလာ ကက်စြဲလ် (Viola Kessel)၊ ကာားလ်ုစ်ို့ ရကာတက်စ် (Carlos Cortés)
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