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ကေယာစာေပအြမင်ဖွင့် ခရီးစဥ်မှတ်တမ်းရလဒ်များ 

စုေဆာင်းတင်ြပသူ 

ေနာ်ဆာရီှး 

၁။နိဒါန်း 

ကေယာစာေပအြမင်ဖွင့် ခရီးစဥ်နှင့်  ေဆွးေနွးပဲွ ကုိခါးဘယ်၊ဟုိယာနှင့်  လိွုင်ေကာ် 
တုိ့တွင် ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ ေဆွးေနွးပဲွမှာတရက်တာေဆွးေနွးပဲွ ြဖစ်ြပီး ဦးေဆာင် သူ 
ရ ဦးပါ၀င်ပါသည်။ ဦးေဆာင်သူ ရ ဦးအနက် ၅ ဦးမှာကေယာလူမျ ိုးများ 
ြဖစ်ပါသည်။ လိွုင်ေကာ်ကက်သလစ်သာသနာဆရာေတာ် ဘီးေရှာ့ စုိေတးရုိ၏ 
ကူညီမ4နှင့်  လမ်းြပမ4 ၊ စာေပယဥ်ေကျးမ4ေကာ်မတီ၏ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ4 ၊ ေဒသ 
ခံလူထု၏အားတက်သေရာပါ၀င်မ4အားြဖင့် ဤခရီးစဥ်သည်ေအာင်ြမင်ခ့ဲပါသည်။ဤ
ခရီးစဥ်မှာဇန်နဝါရီလ၂၆ရက်ေနမှ့ ၆ရက်ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၁၄ အထိနှစ်ပတ်ခရီးစဥ် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ရည်ရွယ်ချက် 

ဤခရီးစဥ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ 

၁။ ကေယာလူထုနှင့် စာေပလုပ်ငန်းအေြကာင်းပုိမုိထိေတွရ့န်။ 

၂။ ကေယာလူထု၏ဘာသာစကား၊စာေပ၊ယဥ်ေကျးမ4အေြကာင်းကုိပုိမုိသိရိှရန်။ 

၃။ ဘာသာစကား၊စာေပနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာအေြကာင်းအရာများကုိနည်း 
ပညာအားြဖင့် မည်သုိ့ကူညီပ့ံပုိးနုိင်မည်ကုိသိရိှရန် တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 
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၃။လုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်နည်းလမ်း 

အြမင်ဖွင့် ေဆွးေနွးပဲွများတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ4နည်းလမ်းများအသံုး<ပခ့ဲ 
ပါသည်။ အြခား တဦးချင်းစီေဆွးေနွးမ4များ၊ ဓါတ်ပံုရုိက်ြခင်း၊ အလည်အပတ်သွား 
ေရာက်ြခင်းစသည့်နည်းလမ်းများြဖင့် လည်း ကေယာလူထု၏ဘာသာစကား၊စာေပ၊ 
ယဥ်ေကျးမ4အေြကာင်းများကုိသိရိှခ့ဲရပါသည်။ 

၄။ခါးဘယ်၊ဟုိယာ၊လိွုင်ေကာ်ေဆွးေနွးပဲွမှေတွရိှ့ချက်များ 

ေအာက်ပါေတွရိှ့ချက်များသည်ခါဘယ်၊ဟုိယာ၊လိွုင်ေကာ် စာေပအြမင်ဖွင့် ေဆွးေနွး 
ပဲွမှ ေတွရိှ့ချက်များြဖစ်ပါသည်။ 

က။ခါးဘယ်နှင့် ဟုိယာ 

ခါးဘယ်ေဆွးေနွးပဲွတွင် ခါးဘယ်၊လီခူပရား၊ ေခါသေခါ၊ဒုိမုိေစာမှ အမျ ိုးသမီး၊ 
အမျ ိုးသား၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊လူငယ်၊လူြကီးစုစုေပါင်း ၃၂ ဦးပါ၀င် 
ေဆွးေနွးခ့ဲပါသည်။ ဟုိယာေဆွးေနွးပဲွတွင် ဒုိမုိခုိ၊ဒုိေယာထာ၊ ရီခီဘူ၊ ဟုိမုိထစ်၊ 
ဘီယာ၊ေထခုိ၊ယုိစုိပရာ ေဟာင်း၊ ယုိစုိပရာသစ်၊ဆင်ြဖူေတာင်၊ရာေအပရာမှ အမျ ိုး 
သမီး၊ အမျ ိုးသား၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊လူငယ်၊လူြကီးစုစုေပါင်း ၂၅ 
ဦးပါ၀င် ေဆွးေနွးခ့ဲပါသည်။ 

ေဆွးေနွးပဲွတက်ေရာက်သည့်ေမ.ာ်လင့် ချက် 

ခါဘယ်အဖဲွမှ့ဤေဆွးေနွးပဲွတက်ေရာက်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကေယာစာေရး 
နုိင် ဖတ်နုိင်ရန်၊ကေယာစာေရးဖတ်တတ်ြခင်း၏အကျ ိုးေကျးဇူးကုိသိရိှရန၊်ကေယာ 
ကျမ်းစာဖတ်တတ်ရန်တုိ့ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဟုိယာအဖဲွမှ့တင်ြပရာတွင် ကေယာစာေပနှင့် ယဥ်ေကျးမ4ကုိမည်သုိထိ့န်းသိမ်းရမည် 
ကုိသိရိှရန၊် ကေယာစာေပကုိ ရ4ေထာင့် အမျ ိုးမျ ိုးအတွက်ြမှင့် တင်ေပးရန၊်ကေယာ 
လူမျ ိုးများလူမျ ိုးဘာသာစကားမေပျက်ရန်နှင့် ကေယာစာေရးတတ်ဖတ်တတ်ရန်တုိ ့
ြဖစ်ပါသည်။ 

မိမိကေယာလူမျ ို းဘာသာစကားနှင့် လူမျ ို းအတွက်ရည်မှန်းချက် 

ဘာသာစကားေြပာဆုိနုိင်ြခင်းအတွက်ခွန်အားရေစေသာခံစားချက်နှင့် ၎င်းဘာသာစ
ကားအေပBရည်မှန်းချက် ကုိေဆွးေနွးသည့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ4နည်းလမ်းကုိ 
သံုးြခင်းအားြဖင့်  ေဆွးေနွးပဲွပါ၀င်သူများသည် မိမိဘာသာစကားအတွက်ရည်မှန်း 
ချက်များကုိချမှတ်ခ့ဲပါသည်။ 

ခါးဘယ်အုပ်စုမှ ကေယာစာေပအားအဆင့် ြမှင့် တင်ြခင်း၊ကေယာအဘိဓါန်ထုတ်လုပ် 
ြခင်း၊ ကေယာလူမျ ိုးများအဖက်ဖက်မှြမင့် မားလာြခင်း၊ကေယာလူငယ်များအားရုိး 
ရာေတးကဗျာများလက်ဆင့် ကမ်းြခင်း၊ကေယာလူမျ ိုးများ၏သုေတသနလုပ်ငန်းများ 
တုိးတက်လာြခင်းစသည့်ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ခ့ဲပါသည်။ 

ဟုိယာအုပ်စုမှာလည်းအနာဂတ်တွင် ၎င်းတ့ုိ၏သားသမီးများကေယာစာေရးတတ် 
ဖတ်တတ်ရန၊်ဘာသာစကားစာေပဖံွE့ဖိးမ4နှင့် ပတ်သက်သည့်သင်တန်းများ ဖွင့် လှစ် 
ရန်၊ ကေယာေတးကဗျာများသင်ယူရန်၊ ကမ ဘာကသိေသာကေယာလူမျ ိုးများ ြဖစ်ရန် 
တုိ့ြဖစ်ပါသည်။ 

ကေယာဘာသာစကားအဆင့် ကုိယူနက်စကုိမှသတ်မှတ်သည့် ဘာသာစကားအဆင့်
အလုိက် သံုးသပ်ြခင်း 

ခါးဘယ်နှင့် ဟုိယာအုပ်စု၂ခုလံုးမှ မိမိတ့ုိဘာသာစကားကုိ အဆင့်  ၅၊ ၆ က၊ ၆ ခ၊ ရ 
ဟူ၍သတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်းမှဘာသာစကားတည်ြမဲသည့်အဆင့် တွင်ရိှေသာ် လည်း 
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သတိမထား၊ဂရုမစုိက်၊ စာေပဖံွE့ဖိးမ4များမ<ပလုပ်လHင် ဘာသာစကားအေြခ 
အေနဆုတ်ယုတ်သည့်အဆင့် သ့ုိ ဦးတည်နုိင်ပါသည်။ ယခုလက်ရိှအဆင့် မှ အဆင့်  
၄ သ့ုိတက်ေရာက်နုိင်ရန်လည်းေမHာ်မှန်းပါသည်။ 

ေရရှည်တည်တ့ံသည့် စီမံကိန်းနှင့်  ေရရှည်မတည်တ့ံသည့် စီမံကိန်း 

ေရရှည်တည်တ့ံသည့်စာေပလုပ်ငန်းကုိအေထာက်အကူ<ပရန် ေဆွးေနွးပဲွပါ၀င်သူ 
များသည် မိမိတ့ုိပတ်၀န်းကျင်ရိှစီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းအေတွအ့IကံများအေပBပါ၀င် 
ေဆွးေနွးခ့ဲပါသည်။ 

Jါခးဘယ်အုပ်စုမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ေရရှည်တည်တ့ံရြခင်းမှာ လူထု၏စိတ်ပါ၀င် 
စားမ4ရိှြခင်း၊ စနစ်ကျသည့် စီမံကိန်းြဖစ်ြခင်း၊ တိကျသည့် ပန်းတုိင်ထားရိှြခင်း၊ 
လူထုနည်းပညာရှင်များေမွးထုတ်ြခင်း၊ လူထု၏ပါ၀င်မ4၊ ေစတနာြဖင့် လုပ်ေဆာင် 
ြခင်း၊အနစ်နာခံသည့်ေခါင်းေဆာင်များရိှြခင်းတ့ုိြဖစ်ပါသည်။  

ေရရှည်မတည်တ့ံသည့်လုပ်ငန်းြဖစ်ရြခင်းမှာ အားေပးမ4မရိှြခင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်မသိ 
ြခင်း၊ ပညာဗဟုသုတနည်းပါြခင်း၊ နည်းပညာရှင်များမရိှြခင်း၊လက်ဆင့် ကမ်းမ4မရိှ 
ြခင်းနှင့်ေခါင်းေဆာင်တာ၀န်ယူမ4မရိှြခင်းတ့ုိေြကာင့် ြဖစ်ေြကာင်းေဆွးေနွးတင်ြပြကပါ
သည်။ 

ဟုယာအုပ်စုမှတင်ြပရာတွင် ေရရှည်စီမံကိန်းအြဖစ်ေတွြ့မင်ရြခင်းမှာ လူတုိင်းဤစီ 
မံကိန်းအားထိန်းသိမ်းြခင်း၊Kကိတင်အနစ်နာခံမည့်သူရိှြခင်း၊ ခုိင်မာသည့်စီမံကိန်းြဖစ် 
ြခင်း၊ အရင်းအြမစ်ရိှြခင်း၊စား၀တ်ေနေရးအတွက်ဖူလံုမ4ရိှြခင်း၊ချစ်ြခင်းေမတတ ာရိှ 
ြခင်း၊ခံနုိင်ရည်ရိှြခင်း၊ေနရာရိှြခင်း၊ကMမ်းကျင်သူများရိှြခင်းတုိ့ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရရှည်မတည်တ့ံသည့်စီမံကိန်းြဖစ်ရြခင်းမှာ မည်သူမHတာ၀န်ယူလုိစိတ်မရိှြခင်း၊ 
တိကျသည့်တာ၀န်ေပးမ4မရိှြခင်း၊အရင်းအနီှးမရိှြခင်း၊ ရံပံုေငွမရိှြခင်း၊ ခက်ခဲသည့် 
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လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ4 ၊ တဦးနှင့် တဦးေလးစားမ4မရိှြခင်း၊ အြခားသူများအေပB 
တွင်သာမီှခုိလုိြခင်းတ့ုိြဖစ်ပါသည်။ 

စာေပဖံွ1ဖိးမ2နည်းပညာအားတင်ြပြခင်းနှင့် ကေယာစာေပလုပ်ငန်းအားသံုးသပ်ေဆွး
ေနွးြခင်း 

ဤအပုိင်းတွင် ကေယာစာအုပ်အမျ ိုးအစားများနှင့် အေရအတွက်ကုိဦးစွာေဆွးေနွး 
ြကပါသည်။ ြပီးလHင်စာေပတံတားေကာင်းနှင့် စာေပတံတားပျက်များအေြကာင်းကုိ 
သရုပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၊ တံတားပံုများေဝငှြခင်းအားြဖင့် ၎င်းတင်ြပေဆွးေနွး 
ြကပါသည်။စာေပတံတားေကာင်းဆုိသည်မှာစာေပအဆင့် ၁၊အဆင့် ၂၊အဆင့် ၃၊၄ 
တုိ့ကုိအဆင့် လုိက်ဖတ်ရ4ေလ့လာြခင်းြဖစ်ြပီးတံတားပျက်ဆုိသည်မှာ အဆင့် ၁မှ ၄သ့ုိ 
အဆင့် ေကျာ်ဖတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ထိေရာက်ေသာစာေပတတ်ေြမာက်မ4ြဖစ်ရန် 
စာအုပ်အဆင့် များကုိတဆင့် ြပီးတဆင့် ကMမ်းကျင်စွာဖတ်ရ4ရန်လုိအပ်ေြကာင်းဤအပုိ
င်းတွင်ေဆွးေနွးခ့ဲပါသည်။ထုိေနာက် ေရရှည်တည်တ့ံသည့် လူထုအေြခခံသည့်စာ 
ေပလုပ်ငန်းများြဖစ်ရန်စာေပဘီးပံုစံြဖင့် တင်ြပေဆွးေနွးခ့ဲြကပါသည်။ စာေပဘီး၏ 
အစိတ်အပုိင်းများြဖစ်သည့် သုေတသနလုပ်ငန်း၊သင်ရုိးညOန်းတမ်းေရးဆဲွြခင်း၊ 
စီမံကွပ်ကဲြခင်း၊သင်တန်းနည်းပညာများေပးြခင်း၊ စာအုပ်များထုတ်ေဝြခင်း၊ 
လုပ်သား အင်အားစုေဆာင်းြခင်း၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများထားရိှြခင်း၊ သံုးသပ်ြခင်း 
များကုိလည်းအြကမ်းဖျင်းေဆွးေနွးခ့ဲပါသည်။ 

ခါဘယ်နှင့် ဟုိယာအုပ်စုနှစ်ခုလံုးမှ ကေယာစာေပလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ 
စာေပအဆင့် ၄ဆင့် လံုးတွင်လံုေလာက်မ4မရိှေသးပဲ ဘာသာေရးနှင့် ပတ်သက်သည့် 
စာအုပ်များကုိအြခားစာအုပ်အမျ ိုးအစားများထက်ပုိမုိေတွရိှ့ေြကာင်းသံုးသပ်ထားပါ
သည်။ စာေပဘီးလည်ပတ်ရန်အစိတ်အပုိင်းများြပည့် စံုမ4မရိှေသးြငားလည်း 



7 

 

ကေယာစာေပအတန်းများ၊ သုေတသနလုပ်ငန်းအချ ိုနှ့င့် ယဥ်ေကျးမ4ဆုိင်ရာြပ 
ပဲွEပိင်ပဲွများကုိလည်းအခါအားေလျာ်စွာ<ပလုပ်ေြကာင်းေဆွးေနွးတင်ြပြကပါသည်။ 

ရုိးရာယဥ်ေကျးမ2ဆုိင်ရာေဆွးေနွးချက်များမှေတွရိှ့ချက်များ 

ဤအပုိင်းတွင် ခါးဘယ်နှင့် ဟုိယာအုပ်စုနှစ်စုလံုးမှရုိးရာယဥ်ေကျးမ4ဆုိင်ရာများကုိ 
ေဆွးေနွးြကြပီး ေအာက်ပါအတုိင်းအုပ်စုခဲွြကပါသည်။ 

က။ ရုိးရာေတးဂီတ  

ရုိးရာကဗျာ၊ဗံုပုေလွတီးမ4တ်ြခင်း၊ကေယာရုိးရာအက၊ရုိးရာဖားစည်တီးြခင်း၊ရုိးရာသီချ
င်းများ 

ခ။ ရုိးရာအားကစား 

နပန်းလံုးအားကစား 

ဂ။ရုိးရာယံုြကည်မ4 

ရုိးရာပူေဇာ်ပသြခင်း၊ ြကက်ရုိးထုိးြခင်း၊အမဲလုိက်ြခင်း 

ဃ။ရုိးရာလူမ4ေရး 

ရုိးရာမိတ်ေဆွဖဲွြ့ခင်း၊ရုိးရာအိမ်သစ်တက်ပဲွ၊ရုိးရာေတာင်ယာခုတ်ြခင်း၊ရုိးရာေခါင် 
ရည်၊လက်ဖဲွြ့ခင်း 

န2တ်ပံုြပင်သမမာတရားအေြကာင်း 

ကေယာလူမျ ိုးများသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကုိယံုြကည်ကုိးကွယ်သူများြဖစ်ြကသည့်
အေလျာက် ကျမ်းစာပံုြပင်များကုိ န4တ်စကားအားြဖင့် မည်သ့ုိေလ့လာခွန်အားယူနုိင် 
သည်ကုိလည်းမိတ်ဆက်ခ့ဲပါသည်။ လူသားများပထမဆံုးအြပစ်<ပြခင်းပံုြပင်ကုိ 
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ဦးေဆာင်သူမှေြပာဆုိြပီးအတူတကွသရုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ြပန်လည်ေြပာဆုိြခင်း၊ပံုြပင် 
မှသင်ခန်းစာများယူြခင်းအားြဖင့်  န4တ်ပံုြပင်သမမာတရားအေြကာင်းကုိေလ့လာေဆွး 
ေနွးခ့ဲြကပါသည်။ 

ေရှဆ့က်လုပ်ငန်းစဥ်အတွက်ေဆွးေနွးြခင်း 

ေဆွးေနွးပဲွ၏ကုိေရှဆ့က်လုပ်ငန်းစဥ်အတွက်ေဆွးေနွးြခင်းြဖင့် အဆံုးသတ်ခ့ဲပါ 
သည်။ခါးဘယ်နှင့် ဟုိယာပါ၀င်သူများေဆွးေနွးသည်မှာအနာဂတ်တွင်ခရစ်ယာန် 
ယံုြကည်မ4နှင့် ြကက်ရုိးထုိးြခင်းဆက်နွယ်မ4 ၊ ဘာသာစကားထိန်းသိမ်းမ4နှင့်  
သမမာတရားဆက်စပ်မ4အေြကာင်း သိရိှရန၊် ကေယာယဥ်ေကျးမ4နှင့် ရုိရာကုိ ကေယာ 
ဘာသာစကားနှင့် ြမန်မာဘာသာစကားအားြဖင့် ထုတ်ေဝရန၊်ကေယာစာ ေပအဆင့် ၁ 
စာအုပ်များထုတ်ေဝရန်တုိ့ကုိကေယာလူမျ ိုးများ၏ရည်မှန်းချက်ြပည့်  စံုေစရန် 
ေရှဆ့က်လုပ်ငန်းအြဖစ်ေဆွးေနွးခ့ဲြကပါသည်။ 

ခ။လိွုင်ေကာ် 

လိွုင်ေကာ်ေဆွးေနွးပဲွတွင်ပါ၀င်သူ၃၃ဦးြဖစ်၍နာနတ်ေတာ၊ေဒါဥခူ၊ဧက၅၀၀၊ေနာင်ယ
Jား၊ဗက်သလင်ဟမ် စံြပ ၆မုိင်၊ေဒါငံခါး၊ေကာင်ပေလာ့၊ရူဖဲခူ၊ဘာဒုိ၊နန်းမယ်ခံု၊ဖယ် 
ခံုမှလူြကီး၊လူငယ်၊အမျ ိုးသမီး၊အမျ ိုးသား၊ဘာသာေရး၊စာေပယဥ်ေကျးမ4 ၊အဖဲွအ့ 
စည်းမှေခါင်းေဆာင်များပါ၀င်ေဆွးေနွးခ့ဲြကပါသည်။ 

ဤေဆွးေနွးပဲွတွင်ဟုိယာနှင့် ခါးဘယ်မှေတွရိှ့ချက်များကုိြပန်လည်တင်ြပကာ 
ေဆွးေနွးြကပါသည်။ စာေပအဆင့် များ၊ဘာသာစကားအဆင့် ၊ ေရရှည်တည် 
တ့ံသည့်စာေပလုပ်ငန်းများ၊န4တ်ပံုြပင်သမမာတရားကုိသရုပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့်  
ေသာ်၎င်း၊ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ4နည်းလမ်းသံုးြခင်းအားြဖင့် ေဆွးေနွးြကပါသည်။ 
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ဤေဆွးေနွးပဲွ၏ေနာက်ဆံုးပုိင်းကုိပါ၀င်သူများမှ အြကံများေပးြခင်း၊အားေပးြခင်း၊ 
ေမးခွန်း ေမးြခင်း၊ များြဖင့် အဆံုးသတ်ခ့ဲပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များသည် 
လိွုင်ေကာ်ေဆွးေနွးပဲွပါ၀င်သူများတင်ြပထား သည့်ေဆွးေနွးအြကံ<ပအားေပး 
ချက်များြဖစ်ပါသည်။ 

၁။ယဥ်ေကျးမ4စာေပနှင့် ဆုိင်ေသာ ဖဲွစ့ည်းပံုြပန်လည်ဖဲွစ့ည်းေပးပါရန၊်တာဝန် 
ေပးအပ်ရန၊်စာေပယဥ်ေကျးမ4နှင့် ဆုိင်ေသာတာဝန်များကုိလူြကီးလူငယ်များ 
အားြပန်လည်ေပးအပ်ရန်။ 

၂။ကေယာလူမျ ိုးစု ရန်ပံုေငွရှာေဖွေရးနှင့်  လုပ်ငန်းတာ၀န်များဆုိင်ရာတာဝန်ခဲွအပ် 
ေပးရန်။ 

၃။ေနာက်တြကိမ်ေတွဆံု့ပဲွ<ပလုပ်ေစချင်ပါသည်။ ကေယာစာေပညိှန4ိင်းမ4နှင့်  ညိှန4ိင်း 
ြပီးလုိအပ်သည့် ေနရာများြဖစ်သည့် ဆူးေြပာင်းယာဒုိသ့ုိဦးစားေပး<ပလုပ်ေစ 
ချင်ပါသည်။ 

၄။စကားေြပာဆုိနုိင်တာကုိြကည့်ြခင်းအားြဖင့် လူမျ ိုးရဲအ့မှတ်သက်ေသြဖစ်နုိင်ပါသ
လား။ 

၅။ရုိးရာဝတ်စံုဝတ်ဆင်ြခင်းအားြဖင့် လူမျ ိုးရဲအ့မှတ်သက်ေသြဖစ်နုိင်ပါသလား။ 

၆။ကေယာစာေပ၊ယဥ်ေကျးမ4 ြမှင့် တင်ေပးေရးအဆင့်  ၅၊၆က၊၆ခ၊ရမှအဆင့်  ၄သ့ုိ 
ဆက်လက်တွန်းအားေပးရန်။ 

၇။ကေယာဝတ်စားဆင်ယင်မ4ေတွကုိယဥ်ယဥ်ေလးဆန်းသစ်တီထွင်ြပီးအြမတ် 
တနုိးနဲဝ့တ်စားေစချင်၊ ထိန်းသိမ်းေစချင်တယ်။ ရုိးရာအက၊အလှေတွကုိေခတ် 
လူငယ်ေတွြကားမှာေရပန်းစားေအာင်လက်ဆင့် ကမ်းေစချင်တယ်။လူမျ ိုးေတွြကား 
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မှာဘာသာေရးခဲွြခားမ4ေတွမထားပဲစည်းစည်းလံုးလံုးနဲမိ့မိတုိ့ကေယာလူမျ ိုးကုိ 
ေပါင်းစည်းေစချင်၊ေဖာ်ထုတ်ေစချင် 

၈။ြမန်မာစာ၊စကားမတတ်ေသာ်လည်းဘာသာေရးကုိအေြခခံေသာအဂင လိပ် 
စာေပအကခရာကုိအေတာ်ဖတ်တတ်ေရးတတ်ြကသည်ြဖစ်၍ ကေယာလူမျ ိုးများ 
အေနြဖင့် စာေပနှင့် ရင်းနီှးမ4ရိှြပီးြဖစ်၍ 

၉။ကေယာဘာသာြဖင့် ထုတ်လွင့် နုိင်ေရးချယ်ရီအက်ဖ်အမ်အသံလOင့် ဌာနနှင့်  ညိှန4ိင်း 
သင့် ပါေြကာင်း၊ 

၁၀။ မိမိလူမျ ိုးချစ်၍ဖံွE့ဖိးတုိးတက်လုိပါက တာဝန်သိတတ်ရန်လုိပါသည်။ 
ေစတနာရိှရမယ်၊အနစ်နာခံရမယ်၊ဝါသနာပါရမယ်၊ လုိအပ်ေသာအေထာက်အကူ 
ေပးရမယ်၊ပညာေပးြခင်း၊ေငွေရးကူညီပ့ံပုိးမ4၊အေထာက်အကူပစစည်းပ့ံပုိးရန၊်စည်း 
ကမ်းရိှမ4 ၊အချနိ်ေလးစားမ4တ့ုိရိှရမည်။ 

၁၁။ကေယာလူမျ ိုးများအတွက်အေြခခံသင်ရုိးညOန်းတမ်းစာအုပ်ရိှဖုိ့လုိတယ်၊အားလံုး 
လက်ခံနုိင်ေသာအရာြဖစ်ဖုိ့၊ 

၁၂။နုိင်ငံတဝှမ်းရိှတုိင်းရင်းသားများစာေပနှင့် ယဥ်ေကျးမ4ကုိအရိှန်ြမှင့် တင်မ4ဆက် 
လက်Kကိးစားေပးရန်ေမတတာရပ်ခံ၊အထူးသြဖင့် လူနည်းစုမျ ိုးနွယ်စုများပုိမုိလမ်း 
ေြကာင်းတင်ေပးရန်အလွန်အေရးြကီးဟုယူဆ။အဓိကအဖိနိှပ်ခံမျ ိုးနွယ်စုများြဖစ် 
ြပန်လှယ်ေဖာ်ထုတ်ရန်။ 

၁၃။ကေယာစာေပနှင့် ယဥ်ေကျးမ4အဖဲွအ့ားစေကာကရင်၊ပုိးကရင်စာေပနှင့် ယဥ် 
ေကျးမ4အဖဲွမ့ျားနှင့်ယဥ်ေကျးမ4ဖလှယ်ေရးအတွက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခွင့်  ရရိှလုိ 
ပါသည်။ 

၁၄။ကေယာအမျ ိုးသားြမှင့် တင်ေရးဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်။ 
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၁၅။ဆရာြကီးဦးအုိက်ဇက်တင်ြပချက်အခက်အခဲကုိဝုိင်းဝန်းကူညီြကရန် အြကံ<ပပါ 
သည်။ 

၁၆။လူမျ ိုးနှင့် စာေပမေပျာက်မပျက်ထိန်းသိမ်းပါ။  

၁၇။ခုိင်မာကျစ်လစ်ေသာစာေပေကာ်မတီအဖဲွထ့ားရိှြပီးလ4ပ်ရှားေဆာင်ရွက်ရန်လုိ 
အပ်၊ 

၁၈။စာေပြဖစ်ေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက်ရံပံုေငွလုိအပ်၊ရံပံုေငွရှာေဖွေရးေကာ် 
မတီအတိအကျဖဲွစ့ည်းထားရိှရန၊် 

၁၉။ကေယာစာေပရှင်သန်ဖုိ့ဆက်လက်လ4ပ်ရှားမ4တစ်ခုခုဆံုးြဖတ်ချက်ချမြဖစ်မေန
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ ဥပမာ၊ ပညာေပး အသိေပးလက်ကမ်းစာေစာင်၊ 
သုိ့မဟုတ်ရာသီဥတု<ပြပင်ေရးစသည့်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုကုိဦးတည်ြခင်း၊ 

၂၀။ကေယာစာေပနဲပ့တ်သက်လ့ုိကေယာေတွဟာြပန်ြ့ကဲတယ်၊စကားလည်းကဲွ 
ြပားတယ်၊ကေယာစာထွက်ရိှေတာ့သင်ြကားတ့ဲအခါအြငင်းပွားြဖစ်နုိင်တယ်။ြငင်းပွား 
ြဖစ်ေတာ့စာေပသင်ြကားတ့ဲဆရာ၊မများက ဖတ်ေတာ့အသံ၊ေရးေတာ့အမှန်ဆုိတာ 
ကုိေြပေြပလည်လည်ရှင်းြပဖုိ့အြကံေပးချင်ပါတယ်။ 

၅။လူထုပါဝင်မ2 

ဤခရီးစဥ်ေကာင်းမွန်စွာလုပ်ေဆာင်နုိင်ခ့ဲြခင်းမှာလည်းလူထု၏ပါဝင်မ4ေြကာင့် သာ 
ြဖစ်သည်။ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၏ကူညီပ့ံပုိးမ4 ၊စာေပယဥ်ေကျးမ4ေကာ်မတီ 
၏အားေပးမ4၊ ေဒသခံလူထု၏ စားေရး၊ေနထုိင်ေရး၊ခရီးသွားလာေရး၊ဧည့်ဝတ် 
ေကျပွန်မ4ပါဝင်ြခင်းအားြဖင့် ဤခရီးစဥ်၏ရည်ရွယ်ချက်များြပီးဆံုးေအာင်ြမင်ခ့ဲပါ 
သည်။ 
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၆။ေရှဆ့က်လုပ်ငန်းစဥ် 

ေဆွးေနွးပဲွနှင့် ခရီးစဥ်ရလဒ်များအေပBအေြခခံ၍ေရရှည်ရူပါရံုနှင့် စီမံကိန်းများမဆဲွနုိင်
ခ့ဲြငားေရတုိလုပ်ေဆာင်ချက်များကုိအြကမ်းဖျင်းလုပ်ေဆာင်နုိင်ခ့ဲပါသည်။ 
ေအာက်တွင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည့် လုပ်ငန်းစဥ်များကုိေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

  ခရီးစဥ်ေဖာ်ြပချက် ေနရာ မှတ်ချက် 
၂၀၁၄ခုနှစ် 
၁ ဧြပီလ ကေယာလူငယ်ညီလာခံတွင်ပါဝင် 

ကူညီြခင်း 
ေဒါငံ 
ခါး၊ 
ဒီေမာ 
ဆုိး 

လူထုနှင့် ထိေတွ ့
အြမင်ဖွင့် ြခင်း 

၂ ဧြပီလ ေဆွးေနွးပဲွနှင့် သုေတသနခရီးကုိ 
ဆူးေြပာင်း၊ ယာဒုိတွင်<ပလုပ်ြခင်း 

ဆူး 
ေြပာင်း၊
ယာဒုိ 

အြမင်ဖွင့် ေဆွးေနွးြခင်း၊
ဘာသာ စကားအ
ေြခအေနာသံုးသပ်ြခင်း၊
လူထုနှင့် ထိေတွြ့ခင်း 

၃ ေအာက်
တုိဘာ 

န4တ်ပံုြပင်သမမာတရားအေြကာင်းဓမမဆရာမ
Jျားအားမိတ်ဆက်စမ်းသပ်ြခင်း 

လိွုင် 
ေကာ် 

သမမာတရားပံုြပင်စမ်း 
သပ်ြခင်း 

၂၀၁၅ ခုနှစ် 
၄ ဧြပီ အဆင့်  ၁စာအုပ်ထုတ်လုပ်ြခင်းသင်တန်း ဟုိယာ အဆင့် ၁ စာအုပ် 

ကုိထုတ်ရန် 

 

၇။နိဂံုး 

ဘုရားရှင်၏ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့်ဤခရီးစဥ်ေအာင်ြမင်စွာြပီးဆံုးခ့ဲပါသည်။ 
ခရီးစဥ်ရည်ရွယ်ချက်များကုိများေသာအားြဖင့် ြပည့်မီှခ့ဲပါသည်။ ေရရှည်လုပ်ငန်းစဥ် 
ေရးဆဲွရာတွင်ခက်ခဲမ4 ရိှြငားေရတုိလ4ပ်ရှားရမည့် အရာများကုိလူထုလုိအပ်ချက်အ 
ေပBေရးဆဲွနုိင်ခ့ဲပါသည်။ လူထုပါ၀င်မ4 ၊စိတ်ပါမ4 ၊ ဦးေဆာင်သူများ၏ညီညွတ်မ4နှင့်  
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ဆက်ကပ်မ4များေြကာင့် သာအစစအရာရာေချာေမွခ့ဲ့ပါသည်။ဤေတွရိှ့ချက်ရလဒ် 
များသည်ေရှဆ့က်ကေယာလူမျ ိုးများစာေပယဥ်ေကျးမ4သမမာတရားလုပ်ေဆာင်ရာ 
တွင်ရူပါရံုနှင့် လုပ်ငန်းစဥ်များေရးဆဲွရာတွင်အေထာက်အကူ<ပမည်ဟုေမHာ်လင့် ပါ 
သည်။ 

၈။ရုပ်ပံု 

  
ကေယာစာေပယဥ်ေကျးမ4အြမင်ဖွင့် ခရီးစဥ်တွင်ပါဝင်သူများ 

 
 စာေပအဆင့် ၄ဆင့် အားကေယာဘာသာြဖင့် သရုပ်ြပစဥ် 
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ရုိးရာေတာင်ယာခုတ်ထွင်ြခင်းအေြကာင်းကေယာဘာသာြဖင့် သရုပ်ြပစဥ် 

 

လူသားအြပစ်သုိ့ကျဆံုးြခင်းသမမာတရားပံုြပင်အေြကာင်းသရုပ်ြပစဥ် 

 

လိွုင်ေကာ်ေဆွးေနွးပဲွတက်ေရာက်သူများ 


