ခါးဘယ်၊ဟို ယာ၊လွိ ုင်ေကာ်
ကေယာစာေပအြမင်ဖွင့်ခရီ းစဥ်
မှ တ်တမ်းရလဒ်များ
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ကေယာစာေပအြမင်ဖွင့ ်ခရီ းစဥ်မှတ်တမ်းရလဒ်များ
စုေဆာင်းတင်ြပသူ
ေနာ်ဆာရှီး

၁။နိဒါန်း
ကေယာစာေပအြမင်ဖွင့ ်ခရီ းစဥ်နှင့် ေဆွ းေနွးပွဲ ကို ခါးဘယ်၊ဟို ယာနှ င့် လွိ ုင်ေကာ်
တို ့တွင် ကျင်းပခ့ ဲ ပါသည်။ ေဆွ းေနွးပွဲ မှာတရက်တာေဆွ းေနွးပွဲ ြဖစ်ြပီ း ဦးေဆာင် သူ
ရ ဦးပါ၀င်ပါသည်။ ဦးေဆာင်သူ ရ ဦးအနက် ၅ ဦးမှာကေယာလူ မျ ိုးများ
ြဖစ်ပါသည်။ လွိ ုင်ေကာ်ကက်သလစ်သာသနာဆရာေတာ် ဘီ းေရှာ့ စို ေတးရို ၏
ကူ ညီ မှုနှင့် လမ်းြပမှု ၊ စာေပယဥ်ေကျးမှု ေကာ်မတီ ၏ပူ းေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု၊ ေဒသ
ခံ လူ ထု၏အားတက်သေရာပါ၀င်မှုအားြဖင့်ဤခရီ းစဥ်သည်ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။ဤ
ခရီ းစဥ်မှာဇန်နဝါရီ လ၂၆ရက်ေန့မှ ၆ရက်ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၁၄ အထိ နှစ်ပတ်ခရီ းစဥ်
ြဖစ်ပါသည်။

၂။ရည်ရွယ်ချက်
ဤခရီ းစဥ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ
၁။ ကေယာလူ ထုနှ င့်စာေပလု ပ်ငန်းအေြကာင်းပို မို ထိ ေတွ ရ့ န်။
၂။ ကေယာလူ ထု၏ဘာသာစကား၊စာေပ၊ယဥ်ေကျးမှု အေြကာင်းကို ပို မို သိ ရှိရန်။
၃။ ဘာသာစကား၊စာေပနှ င့်ဆက်နွယ်ေနေသာအေြကာင်းအရာများကို နည်း
ပညာအားြဖင့်မည်သို့ကူညီ ပ့ ံ ပို းနို င်မည်ကိုသိ ရှိရန် တို ့ြဖစ်ပါသည်။
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၃။လု ပ်ေဆာင်ခ့ ဲသည့်နည်းလမ်း
အြမင်ဖွင့ ်ေဆွ းေနွးပွဲ များတွ င် ပူ းေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများအသုံးြုပခ့ ဲ
ပါသည်။ အြခား တဦးချင်းစီ ေဆွ းေနွးမှု များ၊ ဓါတ်ပုံရို က်ြခင်း၊ အလည်အပတ်သွား
ေရာက်ြခင်းစသည့်နည်းလမ်းများြဖင့်လည်း ကေယာလူ ထု၏ဘာသာစကား၊စာေပ၊
ယဥ်ေကျးမှု အေြကာင်းများကို သိ ရှိခ့ ဲ ရပါသည်။

၄။ခါးဘယ်၊ဟို ယာ၊လွိ ုင်ေကာ်ေဆွ းေနွ းပွ ဲမှေတွ ရ့ ှ ိ ချက်များ
ေအာက်ပါေတွ ရ့ ှ ိ ချက်များသည်ခါဘယ်၊ဟို ယာ၊လွိုင်ေကာ် စာေပအြမင်ဖွင့ ်ေဆွ းေနွး
ပွဲ မှ ေတွ ရ့ ှ ိ ချက်များြဖစ်ပါသည်။

က။ခါးဘယ်နှင့် ဟို ယာ
ခါးဘယ်ေဆွ းေနွးပွဲ တွင် ခါးဘယ်၊လီခူပရား၊ ေခါသေခါ၊ဒို မို ေစာမှ အမျ ိုးသမီ း၊
အမျ ိုးသား၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊လူ ငယ်၊လူ ြကီ းစုစုေပါင်း ၃၂ ဦးပါ၀င်
ေဆွ းေနွးခဲ့ ပါသည်။ ဟို ယာေဆွ းေနွးပွဲ တွင် ဒို မို ခို ၊ဒို ေယာထာ၊ ရီ ခီဘူ၊ ဟို မို ထစ်၊
ဘီ ယာ၊ေထခို ၊ယို စို ပရာ ေဟာင်း၊ ယို စို ပရာသစ်၊ဆင်ြဖူေတာင်၊ရာေအပရာမှ အမျ ိုး
သမီ း၊ အမျ ိုးသား၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊လူ ငယ်၊လူ ြကီ းစုစုေပါင်း ၂၅
ဦးပါ၀င် ေဆွ းေနွးခ့ ဲ ပါသည်။
ေဆွ းေနွ းပွ ဲတက်ေရာက်သည့်ေမျှာ်လင့် ချက်
ခါဘယ်အဖွဲ မ့ ှ ဤေဆွ းေနွးပွဲ တက်ေရာက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကေယာစာေရး
နို င် ဖတ်နိုင်ရန်၊ကေယာစာေရးဖတ်တတ်ြခင်း၏အကျ ိုးေကျးဇူ းကို သိ ရှိရန်၊ကေယာ
ကျမ်းစာဖတ်တတ်ရန်တို့ြဖစ်ပါသည်။
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ဟို ယာအဖွဲ မ့ ှ တင်ြပရာတွ င် ကေယာစာေပနှ င့်ယဥ်ေကျးမှု ကိုမည်သိုထ
့ ိ န်းသိ မ်းရမည်
ကို သိ ရှိရန်၊ ကေယာစာေပကို ရှုေထာင့်အမျ ိုးမျ ိုးအတွ က်ြမှင့်တင်ေပးရန်၊ကေယာ
လူ မျ ိုးများလူ မျ ိုးဘာသာစကားမေပျက်ရန်နှင့်ကေယာစာေရးတတ်ဖတ်တတ်ရန်တို့
ြဖစ်ပါသည်။
မိ မိကေယာလူ မျိုးဘာသာစကားနှ င့် လူ မျိုးအတွ က်ရည်မှန်းချက်
ဘာသာစကားေြပာဆို နို င်ြခင်းအတွ က်ခွန်အားရေစေသာခံ စားချက်နှင့်၎င်းဘာသာစ
ကားအေပါ်ရည်မှန်းချက် ကို ေဆွ းေနွးသည့် ပူ းေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းကို
သုံးြခင်းအားြဖင့် ေဆွ းေနွးပွဲ ပါ၀င်သူများသည် မိ မိဘာသာစကားအတွ က်ရည်မှန်း
ချက်များကို ချမှတ်ခ့ ဲ ပါသည်။
ခါးဘယ်အုပ်စုမှ ကေယာစာေပအားအဆင့်ြမှ င့်တင်ြခင်း၊ကေယာအဘိ ဓါန်ထုတ်လုပ်
ြခင်း၊ ကေယာလူ မျ ိုးများအဖက်ဖက်မှြမင့်မားလာြခင်း၊ကေယာလူ ငယ်များအားရို း
ရာေတးကဗျာများလက်ဆင့်ကမ်းြခင်း၊ကေယာလူ မျ ိုးများ၏သုေတသနလု ပ်ငန်းများ
တို းတက်လာြခင်းစသည့်ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ခ့ ဲ ပါသည်။
ဟို ယာအု ပ်စုမှာလည်းအနာဂတ်တွင် ၎င်းတို ့၏သားသမီ းများကေယာစာေရးတတ်
ဖတ်တတ်ရန်၊ဘာသာစကားစာေပဖွံ ြု့ ဖိးမှု နှင့်ပတ်သက်သည့်သင်တန်းများ ဖွ င့ ်လှ စ်
ရန်၊ ကေယာေတးကဗျာများသင်ယူရန်၊ ကမ ဘာကသိ ေသာကေယာလူ မျ ိုးများ ြဖစ်ရန်
တို ့ြဖစ်ပါသည်။
ကေယာဘာသာစကားအဆင့် ကို ယူ နက်စကို မှသတ်မှတ်သည့်ဘာသာစကားအဆင့်
အလို က် သု ံ းသပ်ြခင်း
ခါးဘယ်နှင့်ဟို ယာအု ပ်စု၂ခုလု ံ းမှ မိ မိတို့ဘာသာစကားကို အဆင့် ၅၊ ၆ က၊ ၆ ခ၊ ရ
ဟူ ၍သတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်းမှဘာသာစကားတည်ြမဲ သည့်အဆင့်တွ င်ရှိေသာ် လည်း
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သတိ မထား၊ဂရု မစို က်၊ စာေပဖွံ ြု့ ဖိးမှု များမြုပလု ပ်လျှင် ဘာသာစကားအေြခ
အေနဆုတ်ယုတ်သည့်အဆင့်သို ့ ဦးတည်နိုင်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိအဆင့်မှ အဆင့်
၄ သို ့တက်ေရာက်နိုင်ရန်လည်းေမျှာ်မှန်းပါသည်။
ေရရှည်တည်တ့ံ သည့် စီ မံကိ န်းနှ င့် ေရရှည်မတည်တ့ံ သည့် စီ မံကိ န်း
ေရရှည်တည်တ့ ံ သည့်စာေပလု ပ်ငန်းကို အေထာက်အကူ ြုပရန် ေဆွ းေနွးပွဲ ပါ၀င်သူ
များသည် မိ မိတို့ပတ်၀န်းကျင်ရှိစီမံကိ န်းနှ င့်လု ပ်ငန်းအေတွ အ
့ ြုကံများအေပါ်ပါ၀င်
ေဆွ းေနွးခ့ ဲ ပါသည်။
Jါ
ခးဘယ်အုပ်စုမှ စီ မံကိ န်းလု ပ်ငန်းများ ေရရှည်တည်တ့ ံ ရြခင်းမှာ လူ ထု၏စိ တ်ပါ၀င်
စားမှု ရှိြခင်း၊ စနစ်ကျသည့်စီ မံကိ န်းြဖစ်ြခင်း၊ တိ ကျသည့် ပန်းတို င်ထားရှိြခင်း၊
လူ ထုနည်းပညာရှင်များေမွ းထုတ်ြခင်း၊ လူ ထု၏ပါ၀င်မှု၊ ေစတနာြဖင့်လု ပ်ေဆာင်
ြခင်း၊အနစ်နာခံ သည့်ေခါင်းေဆာင်များရှိြခင်းတို ့ြဖစ်ပါသည်။
ေရရှည်မတည်တ့ ံ သည့်လု ပ်ငန်းြဖစ်ရြခင်းမှာ အားေပးမှု မရှိြခင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်မသိ
ြခင်း၊ ပညာဗဟုသု တနည်းပါြခင်း၊ နည်းပညာရှင်များမရှိြခင်း၊လက်ဆင့်ကမ်းမှု မရှိ
ြခင်းနှ င့ ်ေခါင်းေဆာင်တာ၀န်ယူမှု မရှိြခင်းတို ့ေြကာင့်ြဖစ်ေြကာင်းေဆွ းေနွးတင်ြပြကပါ
သည်။
ဟုယာအု ပ်စုမှတင်ြပရာတွ င် ေရရှည်စီမံကိ န်းအြဖစ်ေတွ ့ြမင်ရြခင်းမှာ လူ တို င်းဤစီ
မံ ကိ န်းအားထိ န်းသိ မ်းြခင်း၊ြုကိတင်အနစ်နာခံ မည့်သူ ရှိြခင်း၊ ခို င်မာသည့် စီ မံကိ န်းြဖစ်
ြခင်း၊ အရင်းအြမစ်ရှိြခင်း၊စား၀တ်ေနေရးအတွ က်ဖူလု ံ မှု ရှိြခင်း၊ချစ်ြခင်းေမတတ ာရှိ
ြခင်း၊ခံ နို င်ရည်ရှိြခင်း၊ေနရာရှိြခင်း၊ကျွမ်းကျင်သူများရှိြခင်းတို ့ြဖစ်ပါသည်။
ေရရှည်မတည်တ့ ံ သည့်စီ မံကိ န်းြဖစ်ရြခင်းမှာ မည်သူမျှတာ၀န်ယူလို စိ တ်မရှိြခင်း၊
တိ ကျသည့်တာ၀န်ေပးမှု မရှိြခင်း၊အရင်းအနှ ီးမရှိြခင်း၊ ရံ ပုံေငွ မရှိြခင်း၊ ခက်ခဲသည့်
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လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု၊ တဦးနှ င့်တဦးေလးစားမှု မရှိြခင်း၊ အြခားသူ များအေပါ်
တွ င်သာမှီခိုလို ြခင်းတို ့ြဖစ်ပါသည်။
စာေပဖွံ ြုဖိ းမှုနည်းပညာအားတင်ြပြခင်းနှ င့် ကေယာစာေပလု ပ်ငန်းအားသု ံ းသပ်ေဆွ း
ေနွ းြခင်း
ဤအပို င်းတွ င် ကေယာစာအုပ်အမျ ိုးအစားများနှ င့်အေရအတွ က်ကိုဦးစွ ာေဆွ းေနွး
ြကပါသည်။ ြပီ းလျှင်စာေပတံ တားေကာင်းနှ င့်စာေပတံ တားပျက်များအေြကာင်းကို
သရု ပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့်၎င်း၊ တံ တားပုံများေဝငှ ြခင်းအားြဖင့်၎င်းတင်ြပေဆွ းေနွး
ြကပါသည်။စာေပတံ တားေကာင်းဆို သည်မှာစာေပအဆင့်၁၊အဆင့်၂၊အဆင့်၃၊၄
တို ့ကိုအဆင့်လို က်ဖတ်ရှုေလ့လာြခင်းြဖစ်ြပီ းတံ တားပျက်ဆိုသည်မှာ အဆင့်၁မှ ၄သို ့
အဆင့်ေကျာ်ဖတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ထိ ေရာက်ေသာစာေပတတ်ေြမာက်မှုြဖစ်ရန်
စာအုပ်အဆင့်များကို တဆင့်ြပီ းတဆင့်ကျွမ်းကျင်စွာဖတ်ရှုရန်လိုအပ်ေြကာင်းဤအပို
င်းတွ င်ေဆွ းေနွးခ့ ဲ ပါသည်။ထို ေနာက် ေရရှည်တည်တ့ ံ သည့်လူ ထုအေြခခံ သည့် စာ
ေပလု ပ်ငန်းများြဖစ်ရန်စာေပဘီ းပုံစံ ြဖင့်တင်ြပေဆွ းေနွးခ့ ဲ ြကပါသည်။ စာေပဘီ း၏
အစိ တ်အပို င်းများြဖစ်သည့် သုေတသနလု ပ်ငန်း၊သင်ရု ိ းညွှ န်းတမ်းေရးဆွဲ ြခင်း၊
စီ မံကွ ပ်ကဲြခင်း၊သင်တန်းနည်းပညာများေပးြခင်း၊ စာအု ပ်များထုတ်ေဝြခင်း၊
လု ပ်သား အင်အားစုေဆာင်းြခင်း၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများထားရှိြခင်း၊ သုံးသပ်ြခင်း
များကို လည်းအြကမ်းဖျင်းေဆွ းေနွးခဲ့ ပါသည်။
ခါဘယ်နှင့်ဟို ယာအု ပ်စုနှ စ်ခုလု ံ းမှ ကေယာစာေပလု ပ်ငန်းနှ င့်ပတ်သက်၍
စာေပအဆင့်၄ဆင့်လု ံ းတွ င်လုံေလာက်မှုမရှိေသးပဲ ဘာသာေရးနှ င့်ပတ်သက်သည့်
စာအုပ်များကို အြခားစာအုပ်အမျ ိုးအစားများထက်ပိုမို ေတွ ရ့ ှ ိ ေြကာင်းသုံးသပ်ထားပါ
သည်။ စာေပဘီ းလည်ပတ်ရန်အစိ တ်အပို င်းများြပည့် စုံမှု မရှိေသးြငားလည်း
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ကေယာစာေပအတန်းများ၊ သုေတသနလု ပ်ငန်းအချ ို ့နှ င့်ယဥ်ေကျးမှု ဆိုင်ရာြပ
ပွဲ ြုပိင်ပွဲများကို လည်းအခါအားေလျာ်စွာြုပလု ပ်ေြကာင်းေဆွ းေနွးတင်ြပြကပါသည်။
ရို းရာယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာေဆွ းေနွ းချက်များမှ ေတွ ရ့ ှ ိ ချက်များ
ဤအပို င်းတွ င် ခါးဘယ်နှင့်ဟို ယာအု ပ်စုနှ စ်စုလု ံ းမှရို းရာယဥ်ေကျးမှု ဆိုင်ရာများကို
ေဆွ းေနွးြကြပီ း ေအာက်ပါအတို င်းအုပ်စုခွဲ ြကပါသည်။

က။ ရို းရာေတးဂီ တ
ရို းရာကဗျာ၊ဗု ံ ပုေလွ တီးမှု တ်ြခင်း၊ကေယာရို းရာအက၊ရို းရာဖားစည်တီးြခင်း၊ရို းရာသီ ချ
င်းများ

ခ။ ရို းရာအားကစား
နပန်းလု ံ းအားကစား

ဂ။ရို းရာယု ံ ြကည်မှု
ရို းရာပူ ေဇာ်ပသြခင်း၊ ြကက်ရိုးထို းြခင်း၊အမဲလိုက်ြခင်း

ဃ။ရို းရာလူ မှု ေရး
ရို းရာမိ တ်ေဆွ ဖွဲြ့ ခင်း၊ရို းရာအိ မ်သစ်တက်ပွဲ၊ရို းရာေတာင်ယာခုတ်ြခင်း၊ရို းရာေခါင်
ရည်၊လက်ဖွဲြ့ ခင်း
နှုတ်ပုံြပင်သမမ ာတရားအေြကာင်း
ကေယာလူ မျ ိုးများသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယု ံ ြကည်ကိုးကွ ယ်သူများြဖစ်ြကသည့်
အေလျာက် ကျမ်းစာပုံြပင်များကို နှု တ်စကားအားြဖင့်မည်သို့ေလ့လာခွ န်အားယူ နို င်
သည်ကိုလည်းမိ တ်ဆက်ခ့ ဲ ပါသည်။ လူ သားများပထမဆုံးအြပစ်ြုပြခင်းပုံြပင်ကို
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ဦးေဆာင်သူမှ ေြပာဆို ြပီ းအတူ တကွ သရု ပ်ေဆာင်ြခင်း၊ြပန်လည်ေြပာဆို ြခင်း၊ပုံြပင်
မှသင်ခန်းစာများယူ ြခင်းအားြဖင့် နှုတ်ပုံြပင်သမမ ာတရားအေြကာင်းကို ေလ့လာေဆွ း
ေနွးခ့ ဲ ြကပါသည်။
ေရှဆက်
့
လုပ်ငန်းစဥ်အတွ က်ေဆွ းေနွ းြခင်း
ေဆွ းေနွးပွဲ ၏ကို ေရှ ့ဆက်လုပ်ငန်းစဥ်အတွ က်ေဆွ းေနွးြခင်းြဖင့်အဆုံးသတ်ခ့ ဲ ပါ
သည်။ခါးဘယ်နှင့်ဟို ယာပါ၀င်သူများေဆွ းေနွးသည်မှာအနာဂတ်တွင်ခရစ်ယာန်
ယုံြကည်မှုနှင့်ြကက်ရိုးထို းြခင်းဆက်နွယ်မှု၊ ဘာသာစကားထိ န်းသိ မ်းမှု နှင့်
သမမ ာတရားဆက်စပ်မှုအေြကာင်း သိ ရှိရန်၊ ကေယာယဥ်ေကျးမှု နှင့်ရို ရာကို ကေယာ
ဘာသာစကားနှ င့်ြမန်မာဘာသာစကားအားြဖင့်ထုတ်ေဝရန်၊ကေယာစာ ေပအဆင့်၁
စာအုပ်များထုတ်ေဝရန်တို့ကိုကေယာလူ မျ ိုးများ၏ရည်မှန်းချက်ြပည့် စုံေစရန်
ေရှ ့ဆက်လုပ်ငန်းအြဖစ်ေဆွ းေနွးခ့ ဲ ြကပါသည်။

ခ။လွိုင်ေကာ်
လွိ ုင်ေကာ်ေဆွ းေနွးပွဲ တွင်ပါ၀င်သူ၃၃ဦးြဖစ်၍နာနတ်ေတာ၊ေဒါဥခူ ၊ဧက၅၀၀၊ေနာင်ယ
Jား၊ဗက်သလင်ဟမ် စံ ြပ ၆မို င်၊ေဒါငံ ခါး၊ေကာင်ပေလာ့ ၊ရူ ဖဲခူ၊ဘာဒို ၊နန်းမယ်ခုံ၊ဖယ်
ခုံမှလူ ြကီ း၊လူ ငယ်၊အမျ ိုးသမီ း၊အမျ ိုးသား၊ဘာသာေရး၊စာေပယဥ်ေကျးမှု ၊အဖွဲ အ
့
စည်းမှေခါင်းေဆာင်များပါ၀င်ေဆွ းေနွးခ့ ဲ ြကပါသည်။
ဤေဆွ းေနွးပွဲ တွင်ဟိုယာနှ င့်ခါးဘယ်မှေတွ ရ့ ှ ိ ချက်များကို ြပန်လည်တင်ြပကာ
ေဆွ းေနွးြကပါသည်။ စာေပအဆင့်များ၊ဘာသာစကားအဆင့်၊ ေရရှည်တည်
တံ့ သည့်စာေပလု ပ်ငန်းများ၊နှု တ်ပုံြပင်သမမ ာတရားကို သရု ပ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့်
ေသာ်၎င်း၊ပူ းေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းသုံးြခင်းအားြဖင့်ေဆွ းေနွးြကပါသည်။
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ဤေဆွ းေနွးပွဲ ၏ေနာက်ဆုံးပို င်းကို ပါ၀င်သူများမှ အြကံ များေပးြခင်း၊အားေပးြခင်း၊
ေမးခွ န်း ေမးြခင်း၊ များြဖင့် အဆုံးသတ်ခ့ ဲ ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များသည်
လွိ ုင်ေကာ်ေဆွ းေနွးပွဲ ပါ၀င်သူများတင်ြပထား သည့်ေဆွ းေနွးအြကံ ြုပအားေပး
ချက်များြဖစ်ပါသည်။
၁။ယဥ်ေကျးမှု စာေပနှ င့်ဆို င်ေသာ ဖွဲ စ့ ည်းပုံြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းေပးပါရန်၊တာဝန်
ေပးအပ်ရန်၊စာေပယဥ်ေကျးမှု နှင့်ဆို င်ေသာတာဝန်များကို လူ ြကီ းလူ ငယ်များ
အားြပန်လည်ေပးအပ်ရန်။
၂။ကေယာလူ မျ ိုးစု ရန်ပုံေငွ ရှာေဖွ ေရးနှ င့် လု ပ်ငန်းတာ၀န်များဆို င်ရာတာဝန်ခွဲအပ်
ေပးရန်။
၃။ေနာက်တြကိ မ်ေတွ ့ဆုံပွဲ ြုပလု ပ်ေစချင်ပါသည်။ ကေယာစာေပညှိနှုိင်းမှု နှင့် ညှိနှုိင်း
ြပီ းလို အပ်သည့် ေနရာများြဖစ်သည့် ဆူ းေြပာင်းယာဒို သို ့ဦးစားေပးြုပလုပ်ေစ
ချင်ပါသည်။
၄။စကားေြပာဆို နို င်တာကို ြကည့် ြခင်းအားြဖင့်လူ မျ ိုးရဲအမ
့ ှ တ်သက်ေသြဖစ်နိုင်ပါသ
လား။
၅။ရို းရာဝတ်စုံဝတ်ဆင်ြခင်းအားြဖင့်လူ မျ ိုးရဲအမှ
့ တ်သက်ေသြဖစ်နိုင်ပါသလား။
၆။ကေယာစာေပ၊ယဥ်ေကျးမှု ြမှ င့်တင်ေပးေရးအဆင့် ၅၊၆က၊၆ခ၊ရမှအဆင့် ၄သို ့
ဆက်လက်တွန်းအားေပးရန်။
၇။ကေယာဝတ်စားဆင်ယင်မှုေတွ ကိုယဥ်ယဥ်ေလးဆန်းသစ်တီထွင်ြပီ းအြမတ်
တနို းနဲဝ
့ တ်စားေစချင်၊ ထိ န်းသိ မ်းေစချင်တယ်။ ရို းရာအက၊အလှ ေတွ ကိုေခတ်
လူ ငယ်ေတွ ြကားမှာေရပန်းစားေအာင်လက်ဆင့်ကမ်းေစချင်တယ်။လူ မျ ိုးေတွ ြကား
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မှာဘာသာေရးခွဲ ြခားမှု ေတွ မထားပဲစည်းစည်းလုံးလု ံ းနဲမ
့ ိ မိတို့ကေယာလူ မျ ိုးကို
ေပါင်းစည်းေစချင်၊ေဖာ်ထုတ်ေစချင်
၈။ြမန်မာစာ၊စကားမတတ်ေသာ်လည်းဘာသာေရးကို အေြခခံ ေသာအဂင လိ ပ်
စာေပအကခ ရာကို အေတာ်ဖတ်တတ်ေရးတတ်ြကသည်ြဖစ်၍ ကေယာလူ မျ ိုးများ
အေနြဖင့်စာေပနှ င့်ရင်းနှ ီးမှု ရှိြပီ းြဖစ်၍
၉။ကေယာဘာသာြဖင့်ထုတ်လွင့ ်နို င်ေရးချယ်ရီအက်ဖ်အမ်အသံ လွှ င့ ်ဌာနနှ င့် ညှိနှုိင်း
သင့်ပါေြကာင်း၊
၁၀။ မိ မိလူမျ ိုးချစ်၍ဖွံ ့ြုဖိးတို းတက်လိုပါက တာဝန်သိတတ်ရန်လိုပါသည်။
ေစတနာရှိရမယ်၊အနစ်နာခံ ရမယ်၊ဝါသနာပါရမယ်၊ လို အပ်ေသာအေထာက်အကူ
ေပးရမယ်၊ပညာေပးြခင်း၊ေငွ ေရးကူ ညီ ပ့ ံ ပို းမှု ၊အေထာက်အကူ ပစစ ည်းပံ့ ပို းရန်၊စည်း
ကမ်းရှိမှု၊အချိန်ေလးစားမှု တို့ရှိရမည်။
၁၁။ကေယာလူ မျ ိုးများအတွ က်အေြခခံ သင်ရိုးညွှ န်းတမ်းစာအုပ်ရှိဖို့လိုတယ်၊အားလု ံ း
လက်ခံနို င်ေသာအရာြဖစ်ဖို့၊
၁၂။နို င်ငံတဝှမ်းရှိတိုင်းရင်းသားများစာေပနှ င့်ယဥ်ေကျးမှု ကိုအရှိန်ြမှ င့်တင်မှုဆက်
လက်ြုကိးစားေပးရန်ေမတတ ာရပ်ခံ၊အထူ းသြဖင့်လူ နည်းစုမျ ိုးနွယ်စုများပို မို လမ်း
ေြကာင်းတင်ေပးရန်အလွန်အေရးြကီ းဟုယူ ဆ။အဓိ ကအဖိ နှိပ်ခံမျ ိုးနွယ်စုများြဖစ်
ြပန်လှယ်ေဖာ်ထုတ်ရန်။
၁၃။ကေယာစာေပနှ င့်ယဥ်ေကျးမှု အဖွဲ အ
့ ားစေကာကရင်၊ပို းကရင်စာေပနှ င့်ယဥ်
ေကျးမှု အဖွဲ မ့ ျားနှ င့ ်ယဥ်ေကျးမှု ဖလှ ယ်ေရးအတွ က်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခွင့ ် ရရှိလို
ပါသည်။
၁၄။ကေယာအမျ ိုးသားြမှ င့်တင်ေရးဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်။
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၁၅။ဆရာြကီ းဦးအို က်ဇက်တင်ြပချက်အခက်အခဲကိုဝို င်းဝန်းကူ ညီ ြကရန် အြကံ ြုပပါ
သည်။
၁၆။လူ မျ ိုးနှ င့်စာေပမေပျာက်မပျက်ထိန်းသိ မ်းပါ။
၁၇။ခို င်မာကျစ်လစ်ေသာစာေပေကာ်မတီ အဖွဲ ထ
့ ားရှိြပီ းလှု ပ်ရှားေဆာင်ရွက်ရန်လို
အပ်၊
၁၈။စာေပြဖစ်ေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွ က်ရံပုံေငွ လိုအပ်၊ရံ ပုံေငွ ရှာေဖွ ေရးေကာ်
မတီ အတိ အကျဖွဲ စ့ ည်းထားရှိရန်၊
၁၉။ကေယာစာေပရှင်သန်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခုဆုံးြဖတ်ချက်ချမြဖစ်မေန
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ ဥပမာ၊ ပညာေပး အသိ ေပးလက်ကမ်းစာေစာင်၊
သို ့မဟု တ်ရာသီ ဥတုြုပြပင်ေရးစသည့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုကို ဦးတည်ြခင်း၊
၂၀။ကေယာစာေပနဲပ
့ တ်သက်လို့ကေယာေတွ ဟာြပန်ြ့ ကဲတယ်၊စကားလည်းကွဲ
ြပားတယ်၊ကေယာစာထွ က်ရှိေတာ့ သင်ြကားတ့ ဲ အခါအြငင်းပွ ားြဖစ်နိုင်တယ်။ြငင်းပွ ား
ြဖစ်ေတာ့စာေပသင်ြကားတ့ ဲ ဆရာ၊မများက ဖတ်ေတာ့ အသံ ၊ေရးေတာ့အမှန်ဆိုတာ
ကို ေြပေြပလည်လည်ရှင်းြပဖို ့အြကံ ေပးချင်ပါတယ်။

၅။လူ ထုပါဝင်မှု
ဤခရီ းစဥ်ေကာင်းမွ န်စွာလု ပ်ေဆာင်နိုင်ခ့ ဲ ြခင်းမှာလည်းလူ ထု၏ပါဝင်မှုေြကာင့်သာ
ြဖစ်သည်။ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၏ကူ ညီ ပ့ ံ ပို းမှု ၊စာေပယဥ်ေကျးမှု ေကာ်မတီ
၏အားေပးမှု ၊ ေဒသခံ လူ ထု၏ စားေရး၊ေနထို င်ေရး၊ခရီ းသွ ားလာေရး၊ဧည့်ဝတ်
ေကျပွ န်မှုပါဝင်ြခင်းအားြဖင့်ဤခရီ းစဥ်၏ရည်ရွယ်ချက်များြပီ းဆုံးေအာင်ြမင်ခ့ ဲ ပါ
သည်။
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၆။ေရှဆက်
့
လုပ်ငန်းစဥ်
ေဆွ းေနွးပွဲ နှင့်ခရီ းစဥ်ရလဒ်များအေပါ်အေြခခံ ၍ေရရှည်ရူပါရုံ နှ င့်စီ မံကိ န်းများမဆွဲနိုင်
ခ့ ဲ ြငားေရတို လု ပ်ေဆာင်ချက်များကို အြကမ်းဖျင်းလု ပ်ေဆာင်နိုင်ခ့ ဲ ပါသည်။
ေအာက်တွင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည့်လု ပ်ငန်းစဥ်များကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ခရီ းစဥ်ေဖာ်ြပချက်

ေနရာ

မှ တ်ချက်

၁ ဧြပီ လ

ကေယာလူ ငယ်ညီလာခံ တွ င်ပါဝင်
ကူ ညီ ြခင်း

ေဒါငံ
ခါး၊
ဒီေမာ
ဆို း

လူ ထုနှ င့်ထိ ေတွ ့
အြမင်ဖွင့ ်ြခင်း

၂ ဧြပီ လ

ေဆွ းေနွးပွဲ နှင့်သုေတသနခရီ းကို
ဆူ းေြပာင်း၊ ယာဒို တွ င်ြုပလု ပ်ြခင်း

ဆူ း
အြမင်ဖွင့ ်ေဆွ းေနွးြခင်း၊
ေြပာင်း၊ ဘာသာ စကားအ
ယာဒို
ေြခအေနာသုံးသပ်ြခင်း၊
လူ ထုနှ င့်ထိ ေတွ ြ့ ခင်း

၃ ေအာက်
တို ဘာ

နှု တ်ပုံြပင်သမမ ာတရားအေြကာင်းဓမမ ဆရာမ လွိ ုင်
Jျားအားမိ တ်ဆက်စမ်းသပ်ြခင်း
ေကာ်

သမမ ာတရားပုံြပင်စမ်း
သပ်ြခင်း

အဆင့် ၁စာအုပ်ထုတ်လုပ်ြခင်းသင်တန်း

အဆင့်၁ စာအုပ်
ကို ထုတ်ရန်

၂၀၁၄ခုနှ စ်

၂၀၁၅ ခုနှ စ်
၄ ဧြပီ

ဟို ယာ

၇။နိဂုံး
ဘုရားရှင်၏ေကျးဇူ းေတာ်အားြဖင့်ဤခရီ းစဥ်ေအာင်ြမင်စွာြပီ းဆုံးခ့ ဲ ပါသည်။
ခရီ းစဥ်ရည်ရွယ်ချက်များကို များေသာအားြဖင့်ြပည့်မှီခ့ ဲ ပါသည်။ ေရရှည်လုပ်ငန်းစဥ်
ေရးဆွဲ ရာတွ င်ခက်ခဲမှုရှိြငားေရတို လှု ပ်ရှားရမည့်အရာများကို လူ ထုလို အပ်ချက်အ
ေပါ်ေရးဆွဲ နိုင်ခ့ ဲ ပါသည်။ လူ ထုပါ၀င်မှု၊စိ တ်ပါမှု ၊ ဦးေဆာင်သူများ၏ညီ ညွတ်မှုနှင့်
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ဆက်ကပ်မှုများေြကာင့်သာအစစအရာရာေချာေမွ ခ့ ့ ဲ ပါသည်။ဤေတွ ့ရှိချက်ရလဒ်
များသည်ေရှ ့ဆက်ကေယာလူ မျ ိုးများစာေပယဥ်ေကျးမှု သမမ ာတရားလု ပ်ေဆာင်ရာ
တွ င်ရူပါရုံ နှ င့်လု ပ်ငန်းစဥ်များေရးဆွဲ ရာတွ င်အေထာက်အကူ ြုပမည်ဟုေမျှာ်လင့်ပါ
သည်။

၈။ရု ပ်ပုံ

ကေယာစာေပယဥ်ေကျးမှု အြမင်ဖွင့ ်ခရီ းစဥ်တွင်ပါဝင်သူများ

စာေပအဆင့်၄ဆင့်အားကေယာဘာသာြဖင့်သရု ပ်ြပစဥ်
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ရို းရာေတာင်ယာခုတ်ထွင်ြခင်းအေြကာင်းကေယာဘာသာြဖင့်သရု ပ်ြပစဥ်

လူ သားအြပစ်သို့ကျဆုံးြခင်းသမမ ာတရားပုံြပင်အေြကာင်းသရု ပ်ြပစဥ်

လွိ ုင်ေကာ်ေဆွ းေနွးပွဲ တက်ေရာက်သူများ
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