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     သတင္းစာပညာ၏ပထမေျခလွမ္းမ်ား
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ဤစာအုပ္သည္  ပိုလန္ႏိုင္ငံရွိ  Association  Education  for  Peace  အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္  ရန္ကနု္အေျခစိုက္ျမန္မာ 
စာနယ္ဇင္းသမဂၢ၊  Creative  Media  House  (CMH) ႏွင့္  Association  of  Young  Journalists  POLIS  (Poland)  တုိ႔ 
အတူတကြပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္“ေလလႈိင္းထဲကျမန္မာ Burma on Air” အစီအစဥ္အေနျဖင့္  ေရဒီယိုအသံလႊင့္သင္တန္း 
ႏွင့္ရုပ္သံသတင္းသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည့္စီမံကိန္းကာလအတြင္း ဖန္တီးထုတ္လုပ္ ခဲ့သည့္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

Association  Education  for  Peace  အဖြဲ႔အား  ဇူလုိငလ္၊  ၂၀၀၇  တြင ္  ပိုလန္ႏုိင္င၌ံ 
နာမည္အသစ္ျဖင့္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  လက္ရွအိဖြ႕ဲသားမ်ားကပင္  ၄င္းတုိ႕၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို  ၂၀၀၂ 
ခုႏစွ္ကတည္းက  စတင္ခဲ့သည္။  ျပည္သူ  လူထုသည္  ဤအဖြဲ႔၏  အဓိကခြန္အားျဖစ္သည္။  ယင္းတုိ႔ထတဲြင္ 
ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊  မီဒီယာေလာကသား  မ်ား၊  ဗိသုကာမ်ားႏွင့ ္  ျပည္တြင္းႏွင့ ္  ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမ်ား၌ 
လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေသာ  ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္  မ်ားပါဝင္သည္။  ၂၀၀၂  မစွ၍ အာဖဂန္နစၥတန္၊  ဘာကီးနားဖာဆုိႏွင့္ 
ပါကစၥတန္တုိ႔တြင ္  ပညာေရးဆိုင္ရာ  စီမံကိန္းမ်ားအား  ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့  ္
ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတုိ႔တြင္  မီဒီယာသင္တန္းမ်ား  ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္။   စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့ ္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး  အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊  လူ႔အခြင့္အေရး၊  ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၊ 
ဒီမိကုေရစီႏွင့္  လူထုမီဒီယာ  မ်ားႏွင့ပ္ါတ္သက္သည့္  သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔ကို  လုပ္ေဆာငလ္်က္ရွပိါသည္။ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက www.edukacjadlapokoju.org သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

ရသအိမမ္ီဒီယာလုပ္ငန္း  (Creative Media House - CMH) သည္ မတ္ွတမ္းရုပ္ရွင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀သည့္ 
ေဒသတြင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊  ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့ ္  ပူးေပါငး္ကာ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
မီဒယီာသင္တန္းမ်ား  စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးေနေသာ  အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  ရသအိမ္မဒီီယာလုပ္ငန္းကုိ  ၁၉၉၇ 
ခုႏစွ္တြင္  စတငတ္ည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး  စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင ္
ပံုႏွပိ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အတ ူ  မီဒီယာသင္တန္းမ်ားစီစဥ္ပို႔ခ်ေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့ ္
မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ တုိးခ်႕ဲလုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ  စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏစွ္တြင္  ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည္။  ၿမနမ္ာႏိုင္ငံ  စာနယ္ဇင္းသမဂၢ  ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  လြတ္လပ္စြာ  ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့ကုိ္  ကာကြယ္ရန္၊  စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ အခြင့အ္ေရးမ်ားကုိ 
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ကာကြယ္ေစာင့ေ္ရွာက္ရန္  တုိ႔  ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ  စာနယ္ဇင္းသမဂၢသည္  အစိုးရႏွင့္  လုံးဝပတ္သတ္ၿခင္း  မရွိပဲ 
သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

Young  Journalists'  Association  'Polis'  ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ  လူငယ္မ်ားႏငွ့္ ဆရာမ်ားအား  လႈပ္ရွား တက္ၾကြမႈ 
မရွိျခင္းႏွင့္  အားကုိးအားထားရာမဲျ့ခင္း  တုိ႔အားေက်ာ္ျဖတ္၍  လူ႔အခြင့အ္ေရးဆုိင္ရာ  ယုံၾကည္မႈက်င့္၀တ္ မ်ားအား 
ေတြ႕ရွိေဖၚထုတ္  မွ်ေ၀ႏိုင္ေစရန္  ျဖစ္သည္။လူအမ်ားႏငွ့္သက္ဆိုင္သည့္မူ၀ါဒမ်ား  ခ်မွတ္ျခင္း  တုိ႔ႏွင့္  သက္ဆုိင္သည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း  တက္ၾကြပါ၀င္ေစလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  သတင္းစာဂ်ာနယ္ပညာရပ္ႏွင့္  တာ၀န္သိတတ္ 
ေသာမီဒီယာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမွာ ဤအဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
'Polis'  သည္  ေက်ာင္းသတင္းစာမ်ား၊  ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ  သတင္းစာမ်ားႏွင့္အစဥ္ထိေတြ႔မႈရွိၿပီး  ထင္ရွား 
ေက်ာ္ၾကားေသာ  သတင္းစာသမားမ်ား၊  အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္လည္း  ဆက္ႏြယ္ထိေတြ႔မႈရွိကာ  Helsinki:  Foundation 
for Human Rights ၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္းပါ၀င္ပါတ္သက္ပါသည္။ ထုိမွ်မက the European Youth Press ႏငွ့္ 
Human Rights House စေသာ ကြန္ရက္မ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္သည္  လူငယ္သတင္းစာသမားမ်ားႏွင့္  ဂ်ာနယ္ဆုိင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ   အတြက္ထုတ္ေ၀ေသာ သင္ရိုး 
ညႊန္းတန္းစာအုပ္  -  သတင္းစာပညာ၏  ပထမေျခလွမ္း  -  ၏  အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  ဤစာအပု္ကို  Halina 
Bortnowska ႏငွ့္  Marcin Jaworski တုိ႔တည္းျဖတ၍္ Halina Bortnowska, Marcin Jaworski,  Bianka Trykacz, 
Kinga Wiechecka, Marcin Grudzień ႏငွ့္  Piotr Toczyski တုိ႔ေရးသားသည္။ အခ်ိဳ႕စာသားမ်ားအား ဤစာအုပ္ႏွင့္ 
ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။
www.polis.org.pl  , e-mail:   info@polis.org.pl     

mailto:info@polis.org.pl
http://www.polis.org.pl/
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ေဝးေျမျခားမွ ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔ရဲ႕  ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္းက အေျခအေနနဲ႔ဆီေလ်ာ္မႈရိွၿပီး  ကၽြန္ေတာ/္ကၽြန္မတုိ႔ 
အားလုံးစုေပါင္း ေရးသားခဲ့ၾကတဲ ့  ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းကိ ု  မိတ္ေဆြတို႔ဖတ္ဖို ႔  ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။ 
ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းကုိေရးသားခဲ့တာေတာ္ေတာ္ေလးၾကာခဲ့ပါၿပီ။  တိတိက်က်ေျပာရရင ္
လြန္ခဲ့တ့ဲဆယ္ႏွစ္ေလာက္ကေပါ့။  စာေရးသားသူမ်ား၊  မဂၢဇင္း၊  သတင္းစာ၊  အႏပုညာျပပြဲ၊  ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ 
ေဆာင္းပါးေရးသားလိုသူမ်ားကုိ သင္ၾကားပို႔ခ်တ့ဲအခါေတြမွာ ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းကုိအသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ 

ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းမွာပါတဲ့  အသင္းလိုက္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ  မိတ္ေဆြတို႔ရ႕ဲ  မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔ 
မီဒီယာနဲ႔ထိ  ေတြ႔မႈေတြမွာ  အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။  “သတင္းစာပညာရဲ႔ပထမေျခလွမ္းမ်ား”ဟာ 
သတင္းႏွင့္သတင္းေၾကျငာခ်က္  မ်ားကုိ  ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ႏိုင္ေအာင္  အေထာက္အပံ့ျပဳပါလိမ့္မယ္။  ကေလးမ်ားနဲ႔ 
လူငယ္မ်ားကိ ု  မီဒီယာ  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ  ျပဳလုပ္ၾကတ့ဲအခ်ိန္မွာ  စာအုပ္ထကဲပံုစံနဲ႔ပဲ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလုိ႔ရပါတယ္။

အလုပရ္ံေုဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း  သတင္းအယ္ဒီတာရံးုခန္း  အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီးသြားၿပီျဖစ္တဲ့  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ရ႕ဲေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြကပဲ  ဥးေဆာင္ၿပီး  အျခားလူေတြကို  သူတုိ႔လိုပဲ  အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းေတြ  ရလာေအာင္ 
ကူညီေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစာအုပ္ကသူတုိ႔ေတြေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာတာပါ။ဒီစာအုပ္ကို  ပိုလနဘ္ာသာကေန 
အဂၤလိပ္လိုဘာသာျပန္ေပးခဲ့တဲ့  Natalia  Laskowska  နဲ႔  Aleksandra  Minkiewicz  ရယ္  အဲဒီကေနတဆင့္ 
ျမန္မာျပန္ေပးတ့ဲ မိုးပြင့္ျဖဴနဲ႔  ေအာင္ကိုျမတ္ တုိ႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီစာအပု္ဟာ မတ္ိေဆြကုိလည္း 
မိတ္ေဆြရ႕ဲအေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ကုိယ္ပုိငစ္ာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လာႏုိငေ္အာင္  အေထာက္အပ့ံျဖစ္လာႏုိင္ပါေစလုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကေပးခဲ့တဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြအရေျပာရရင္  ကေလးနဲ႔လူငယ္မ်ားကုိ သူတို႔ရဲ႕အေတြး 
အေခၚမ်ားအား  ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္  ေအာင္၊  သူတုိ႕ေနထိုင္ရွင္သန္ရတဲ့  ပတ္ဝနး္က်င္အေၾကာင္းကုိ  ေဖာ္ျပတတ္ေအာင္၊ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္၊  မီဒီယာေလာကမွာ  အသငး္အဖြဲ႔နဲ႔  စုေပါင္းလုပ္ကုိင္လာႏိုင္ေအာင္၊  အလိုဲ 
ဘယလို္လုပ္ရမလဲဆုိတာကုိသိရွိနားလည္လာေအာင္  သင္ၾကားေပးရတာဟာ  အင္မတန္လုပ္ရက်ိဳးနပ္တ့ဲအရာလို႔ 
ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ေျပာခဲ့တ့ဲအတုိင္းပဲဒီစာအုပ္ဟာပိုလန္ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ပိုလန္မွာေရးခဲ့တာပါ။  ဒီေတာ့  နားမလည္တဲ့ 
အခ်ိဳ ႕အရာေတြ  ရိွေကာင္းရွိႏုိင္မွာမို႔လုိ႔  ပုိလန္ရဲ႕ပညာေရးစနစ္၊  ေဝါဟာရ၊  ပုိလန္ရွိ  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေက်ာင္း 
မ်ားအေၾကာင္းကိ ု  အနည္းငယ္သိရွိနားလည္ႏုိင္ေစဖို႔လိုပါတယ္။  ဒီအရာေတြကုိနားလည္ထားဖို႔လိုရတဲ ့
အေၾကာင္းကေတာ့  ဒစီာအုပ္ထဲမွာ  ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ဒီေက်ာင္းေတြမွာ  တက္ေရာက္သင္ၾကားတဲ ့
ေက်ာင္းသားမ်ားအေၾကာင္းကုိ  မၾကာခဏ ေဖာ္ျပ တာေၾကာင့္ပါ။  အသက္ ၆  ႏစွ္အရြယ္  ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ 
“သူငယ္တန္း”  ကစၿပီး  ပညာသင္ၾကားမႈစတင္ပါတယ္။  အဒဲီမာွ  တစ္ႏွစ္တက္ၿပီးတဲအ့ခါမွာ  “မူလတန္း”  ကို 
ေျခာက္ႏွစ္တက္ရပါတယ္။  သူအသက္  (၁၃) ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ  အထက္တန္းကိုစတက္ရပါတယ္။  အထက္တန္းဟာ 
ေက်ာင္းသားအတြက္ေရာ၊  ဆရာေတြအတြက္ပါ  ေတာေ္တာ္ခက္ခတဲဲ ့  အခ်ိန္ကာလတစ္ခုပါပ။ဲ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္  အဒဲီအခ်ိန္ကာလဟာ  စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊  စတိ္ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈေတြနဲ ႔ 
ေရာႁပြန္းေနၿပီးေတာ့  ဆရာေတြအတြက္လည္း  သူတုိ႔ကို ကုိင္တြယ္ဖို ႔  ေတာ္ေတာ္ကို  ခက္ပါတယ္။  ဒီလိုမ်ိဳး 
အသက္အရြယ္အုပ္စုကုိ ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မတုိ႔က အဓိက ပစ္မွတ္ထားၿပီး သင္ၾကားေပးပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မွာ “အထက္တန္း ေက်ာင္းသစ္”၊ “အထက္တန္း ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္းသား”၊ “ပညာေရးစနစျ္ပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ”  အစရွိတ့ဲ  ေဝါဟာရေတြကိုဖတ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။  လက္ရိွပုိလန္ရဲ႕အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ ဆုိတာဟာ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္က အေျပာင္းအလဲဲျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေပၚလာျခင္းပါ။ ဒီစာအုပ္ဟာ အဒဲီကာလမွာတုန္းက 
လစ္ဟာမႈေတြရွိေနတဲ့ ပညာေရးကိုျဖည့္စြက္ေပးမယ္ဆိုတ့ဲ ဥးတည္ခ်က္နဲ႔ထြက္လာခဲ့တာပါ။ “အထက္တန္း” အၿပီးမွာ 
ေက်ာင္းသားေတြဟာ  ၃  ႏစွ္ၾကာျမင့္တ့ဲ  “Upper  secondary  school”  ကို  တက္ၾကရပါတယ္။  ဒီေက်ာင္းေတြမွာ 
တက္ေရာက္ၾကတဲ့  ေက်ာင္းသားေတြသာလ်င္  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲအလုပ္ရံုကို  တက္ေရာက္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ 
လူႀကီးေတြ၊အျခားေက်ာင္းသားေတြဟာလည္း  သူတုိ႔နဲ႔မတူညီတဲ့အျခားလူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္လုိၾကတဲ့စိတ္ 
ရွိလုိ႔ရွိရင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။
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ဒီစာအုပ္ဟာျဖင့္  အသုံးဝင္ရံုသာမက  တမူထူးျခားတဲ့  အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုလုိ႔လဲ  ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ 
သတင္းစာပညာရပ္ကုိစိတ္ဝင္စားေတြသူေတြ(ေက်ာင္းသားသတင္းစာေတြရ႕ဲအယ္ဒီတာေတြကေနစလုိ႔မီဒီယာအလုပ္
ရံုေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းေဆာင္ေတြထိ)အတြက္ တကယ့္ကုိ မရွိမျဖစ္နီးပါးကုိင္ေဆာင္ရမယ့္ စာအုုပ္တစ္အုပ္ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ 
အနည္းငယ္က အားလပ္ရက္ေတြအတြင္းမွာ ေတာအုပ္အပန္းေျဖစခန္း ေလးတစ္ခုကေန တီထြင္ၾကံဆမႈတစခ္ုအေနန႔ဲ 
ေပါက္ဖြားလာခဲ့တ့ဲ လက္ရာေလးတစ္ခုပါပ။ဲ ဘာမွလုပ္စရာမရွိဘဲထုိင္ေနၾကတုန္း အခန္းထဲက လွ်ပ္စစ္လက္ႏွိပ္စက္ 
ကေလးတစ္လံုးက  သူ႔ကိုအသုံးျပဳပါလုိ႔  ေအာ္ေနသေယာင္ေတာင္  ထင္ရပါတယ္။  ဒါနဲ႔ပဲတစ္ေယာက္တစ္လွည့္ 
ကုိယ္သိတာ  မွတ္မိတာေလးေတြကုိ  ခ်ေရးၾကည့္ၾက၊  မတ္ွခ်က္ေတြေပးၾက၊  ျဖည့္စြက္ၾကနဲ႔  သုံးပတ္အၾကာမွာေတာ့ 
စာလုံးစိတ္စိတ္ေလးေတြနဲ႔  ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့  စာရြက္ဖိုင္တစ္တြဲနဲ႔  အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကေတာ့တာပါပ။ဲ  အဒဲအီခ်ိန္ကစလို႔ 
ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေရးသားသူမ်ားလည္းတုိးလာၿပီးေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို  တကယ္ 
လက္ေတြ ႔  အသုံးခ်သူမ်ားလည္း  ေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္  ေတြ႔ၾကံဳရတဲ ့
မီဒီယာလုပ္ငန္းခြင္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စီစဥ္ခဲ့တ့ဲ ကေလး၊ လူငယ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန အစျပဳခဲ့ၾကတာေပ့ါ။

ေခါင္းထမဲွာေပၚလာတ့ဲအၾကံဥာဏ္ေတြ၊  ရရွိခဲ့တ့ဲ  အက်ိဳးရလဒ္ေတြကုိလည္းပဲ  ထည့္ၿပီးေရးသားခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီစာအုပ ္  ကိ ု  အားလံုး၀ုိင္း၀န္းဆက္စပ္ဖန္တီးၾကတ့ဲအတြက္  “အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုႀကီး”  တစ္ရံုထဲက 
ထြက္လာတ့ဲထုတ္ကုန္တစ္ခုလုိတင္စားရမွာပါပ။ဲ  ဒီစာအုပ္ထဲမွာျဖင့ ္  သတင္းေတြကိ ု  တီရွပ္ေတြ၊ 
သတင္းတင္ဆက္မႈကို  ေရာင္စံုပါတိတ္၊  အင္တာဗ်ဴးေတြကိ ု ဇာလက္အိတ္ေတြလုိ႔  တင္စားႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒီပစၥည္းေတြကိုေနပူႀကဲႀကဲေအာကမ္ွာ  အေရာငေ္တြ လြင့္ပ်ယ္မသြားေစခ်ငသ္လုိ  ဗီရုိအံဆြထဲဲမွာလည္း  ဒီအတိုင္း 
ေခါက္ထည့္ မထားေစလိုပါဘူး။ဒီစာအုပ္ဟာ အသုံးျပဳၿပီးသား၊ ဝတ္ၿပီးသား အဝတ္အထည္တစ္စံု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း 
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီးသင့္အတြက္ ေန႔တုိင္းျပန္လည္ဝတ္ဆင္ႏုိင္မယ့္ ၀တ္စံုတစ္စံု သာျဖစ္ပါတယ္။ 
                                                                                     
Warsaw ဝါေဆာၿမိဳ႕၊ Aug 2013
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အပိုင္း (၁)

ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု၏ လက္စြဲစာအုပ္

ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ သင္ျပရာတြင္အေထာက္အကူျပဳေစသည့္အခ်က္အလက္မ်ား

“ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု၏လက္စြဲစာအုပ္” သည္ စာပိုဒ္ရွညၾ္ကီးမ်ားထတဲြင္ မ်ဥ္းသားမွတ္သားေလ့ရွိသည့္ အခ်က္အလက္ 
မွတ္စုတုိမ်ား ကုိသာ စစုည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ကုိဖတ္ျခင္းျဖင့္ သတင္းစာပညာရပ္တုိင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
အေရးပါေသာ  အခ်က္မ်ားကိ ု သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထူထဲေသာက်မ္းစာအုပ္မ်ားကုိဖတ္ရႈရုံမွ်ျဖင့္ 
သတင္းေရးသားနညး္၊  Feuilleton ေရးသားနညး္၊ပညာသားပါေသာ  ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ား  ျပဳလုပ္နည္းတုိ႔ကုိ 
သင္ယူႏိုင္မည္  မဟုတ္ေပ။  မိမိကုိယ္တိုင္  ေဆာငး္ပါးမ်ားေရးသားျခင္း၊အေကာင္းဆုံးသတင္းစာဆရာမ်ား၏ 
ေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရႈျခင္းတုိ႔ကိုျပဳလုပ္ရေပမည္။ဤစာအုပ္တြင ္  အေၾကာင္းအရာအားလုံးကိ ု
ရညွ္ရွည္ေ၀းေ၀းရွင္းျပမထားပဲ လုိအပ္သည့္အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုသာ  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ဖတ္သင့္ေသာ အခ်က္” 
ဟု အမွတ္အသားျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းလုိေပသည္။

“ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု၏ လက္စြစဲာအုပ္” တြင္ ပါရွိေသာစာမ်က္ႏွာတိုင္းသည္ Website  စာမ်က္ႏွာအငယ္စား တစ္ခုႏငွ့္ 
သ႑ာန္ တူေပသည္။  ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္  ကြင္းဆက္ေလးမ်ားက  အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္  ပတ္သက္ျပီး  ပိ၍ု 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ  ေနရာမ်ားဆီသို ႔  လမ္းညႊန္ေခၚေဆာင္သြားမည္  ျဖစ္သည္။  ဥပမာအားျဖင့္ 
“သတင္းမွတ္တမ္း”  ႏွင့္  ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာကြင္းဆက္ေလးမ်ားအတုိင္းလုိက္၍ 
ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္တစ္စုတစ္စည္း တည္း အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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သတင္းစာဆရာ ႏွင့္ သတင္းစာပညာ

သတင္းစာပညာဆုိသည္မွာ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူမႈ 
အျပည့္ျဖင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ထုတ္လႊင့္ျခင္း အႏုပညာပင္ ျဖစ္သည္။

မီဒီယာသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊  ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ရုံမ်ား 
ႏွင့္  အင္တာနက္တုိ႔က  သတင္းမ်ားတင္ဆက္ၾကသည္။  ထုတ္ျပန္ၾကသည္။ဤသို႔ျဖင့္  ပရိသတ္မ်ား၏စိတ္တြင္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္တည္လာေစသည္။  ထို႔ေနာက္  ပရိသတ္မ်ားတြင္  ကိုယ္ပိုင္  အေတြးအျမင္ 
အယူအဆမ်ားေပၚေပါက္လာကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

သတင္းမ်ားရယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။
သတင္းစာပညာ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
သတင္း -  သတင္းဌာနမ်ားမွရရွိေသာ  သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊  သုိ႔မဟုတ္  မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိထားေသာ၊ 
စံုစမ္းေလ့လာထားေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ေပၚတြင္အေျခခံသည္။
သတင္းမွတ္တမ္း - သတင္းသမားကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ၾကံဳေလ့လာျမင္ေတြ႕သိရွိထားသည္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း -  စာဖတ္သူမ်ား  စိတ္၀င္စားမႈရိွႏို္င္ေသာ  လူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့ ္  စကားေျပာ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း။
ေဆာင္းပါး -  အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ  အေျခတည္၍  ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာတစ္ဥး 
ခြဲျခမး္စိတ္ျဖာသုံးသပ္ထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ေရးသားထားေသာ စာအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။
Feuilleton -  လူမႈေရး၊ စာရိတၱ  (သုိ႔)  ယဥ္ေက်းမႈ  သေဘာသဘာ၀အေပၚ ေလ့လာထားခ်က္ မ်ားကုိ အေျခတည၍္ 
ေရးသားထားေသာ  စာပုိဒ္တုိျဖစ္သည္။  စာေရးသကူ  မိမိ၏  အေတြးအျမင္၊  ထင္ျမငခ္်က၊္  ေ၀ဖန္ခ်က္ မ်ားကုိ 
စာေပရသေျမာက္စြာ ေဖၚျပထားသည္။
ေ၀ဖန္ခ်က္ - စာအုပ္၊ရုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္၊ ျပပြဲ (သုိ႔) ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖၚျပခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား 
ပါရွိေသာ စာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

သတင္းစာမ်ားသည္  ကိစၥတစ္ရပ္အား  ေဖာ္ျပရာတြင္  ရွင္းလင္းတိက်စြာ  ေဖာ္ျပရန္  အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ 
နညး္လမ္းမ်ိဳးစံုရွိပါသည။္  ပံုမွန္အားျဖင့္  သတင္းအေနျဖင့္  အရင္ဥးဆုံးေဖာ္ျပေလ့ရွိသညမ္်ားကို  ေနာက္ဆက္တြဲ 
အေနျဖင့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္လည္း ထပ္မံေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

သတင္းစာဆရာ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  ကမၻာေလာကၾကီးအားအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိရွင္းလင္းျပရန္ 
ျဖစ္သည။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္  ယေန႔ကမၻာၾကီးတြင္  ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း  အရာမ်ားကို 
နားလည္ျပီး  ျပန္လည္တင္ျပရန္မွာ  သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္၏အလုပ္ျဖစ္သည္။  ယေန႔ေခတ္တြင ္
သတင္းစာဆရာမ်ားသည္  ဗဟုသုတႏွင့္  ျပည့္စံုရမည္  ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္  အစဥ္မျပတ္သင္ယူေလ့လာေနရန္ 
လုိအပ္သည။္  စာဖတ္ပရိသတ္  မ်ားသည္  ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု  သေဘာထားကာ  ၄င္းတုိ႔ထက ္
ပို၍သိရွိနားလည္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ လုိအပ္ ေပသည္။ 

ကမၻာေလာကၾကီးသည္ပို၍ ရႈပ္ေထြးလာကာေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ရာေပါငး္မ်ားစြာေသာ  သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၏  ပစ္မွတ္ထားျခင္းကုိ  ခံေနရသည္။  သတင္းျဖန္႔ေ၀ရန္မွာ  လြယ္ကူေသာ္လည္း  မွန္ကန္ေသာ 
သတင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္မွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။

အမ်ားႏွင့္မတူ  တစ္မထူးူျခားေသာ  စာမ်ားကို  ေရးသားလုိပါက  မိမိတြင္ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္၊  ခံစားႏိငု္မႈႏငွ့္ 
မိမိကုိယ္ပိုင္ထူးျခားေသာ  ပံုစံရွိရန္လိုအပ္သည္။  သတင္းစာပညာတြင္  သတ္မွတ္ထားေသာ  ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာရပ္ 
အခ်ိဳ႕လုိအပ္သည္။
သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္-
ရိုးသားမႈ - အမွန္တရားကုိသာ အစဥ္အျမ ဲေရးသားရမည္။
လြတ္လပ္မႈ -  မိမေိရးသားေနေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္  ပတ္သက္၍ အက်ိဳးအျမတ္ရွာႏိုင္သည့္လူမ်ားထံမွ လႊမ္းမိုးမႈ 
မရွေိစရ၊  ရာဇ၀တ္သားမ်ားကိုမဆုိထားႏွင့္၊  အစိုးရအရာရွိမ်ား၊  လုပေ္ဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊  (သုိ႔)  မိမိ၏  အသုိင္းအ၀ိုင္း 
ကုိပင္လွ်င္မဟုတ္မခံ ျငင္းဆန္ႏိုင္ေသာ သတၱိရွိရေပမည္။
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ -  သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကို  သတင္းရင္းျမစ္မ်ားစြာကို  အသုံးျပဳ၍  စစ္ေဆး  မႈျပဳရမည္။ 
အတည္မျပဳရေသးေသာ သတင္းမ်ားကုိ အေရးေပၚသတင္းအေနျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳရ။
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ခံစားႏိုင္မႈ -  မမိိ္ေရးသားေနသည့္  အေၾကာင္းအရာ၊  ျဖစပ္်က္ေနသည့္  လူထု  ပါတ္၀န္းက်င္  အေနအထားႏငွ့္ 
ပတ္သက္၍ ခံစားႏိုင္မႈရွိရမည္။

သင္ဤအလုပ္ကုိ အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမွသာ ဒါေတြကုိလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။
- အလုပ္၌ ႏွစ္ျမွဳပ္ႏိုင္မႈ၊ လက္ဥးမႈ
- အခ်က္အလက္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗဟုသုတ ၾကားတြင္ ဆက္စပ္ႏိုင္မႈ
- မိမိေရးသားထားေသာ စာလုံးတုိင္းအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ
- ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ
- ဇြဲလုံ႔လ၊ ေခါင္းမာမႈ၊ ဖ်တ္လတ္မႈ
- လူအမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံႏိုင္မႈ

သတင္းစာဆရာ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ-
- သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း၊
- သတင္းအခ်က္အလက္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊
- မိမိ၏လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊
- စာဖတ္သူႏွင့္ ကမ ၻာေလာကၾကီးအၾကား ဆက္သြယ္ေပါင္းကူးေပးျခင္း၊

သတင္းစာဆရာမ်ားသည္စာဖတ္ျခင္း၊နားေထာင္ျခင္း၊လူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ထံမွသင္ယူေလ့လာျခင္း 
ႏွင့္ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအျခားသူမ်ားထံျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အဆင္သင့္ရွိေနရေပမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းသည္ သတင္းစာပညာ၏အေျခခရံည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ချုဖစ္သည။္ 
ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရွိမွသာ လူအမ်ားသည္လွည့္စားခံရျခင္းမွ ကင္းေ၀းႏိုင္မည ္ျဖစ္သည္။

မိမိသိရွိထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍  သတင္းစာဆရာသည္စာဖတ္သူမ်ားကိ ု
လွည့္စား ႏိုင္ေပသည္။ သတင္းစာဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ ဤကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ရေပမည္။ 
၄င္းသည္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွေန၍ တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိစာဖတ္သူမ်ားထံေပးစြမ္းရန္  ၾကိဳးစားရေပမည္။  ျပႆနာကို  ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်  သုံးသပ္ရန္လည္း 
လုိအပ္ေပသည္။

ရိုးေျဖာင့္ေသာ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္သည္  အတည္မျပဳရေသးေသာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
မည္သည့္အခါမွ် ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေပ။
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ေရးသားပံုေရးသားနည္း

လ်င္ျမန္မႈ -  သတင္းစာတစ္ေစာင္အတြက္ သတင္းေရးသားမညဆ္ိုပါက  ေရဒီယုိ၊ရုပ္ျမင္သံၾကားမွလုပ္ 
ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားထက္မိမိ၏သတင္းမွာ ေနာက္က်ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ျမန္ႏိုငသ္မွ်  ျမန္ဆန္စြာ 
သတင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားအတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ  ထုတ္လႊင့္ေသာ 
လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္း မ်ားကုိ ပိုမိုျပီးျပည့္စံုစြာသိႏုိင္ရန္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းမ်ားကုိ လုိအပ္ ေပသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈ -  စာနယ္ဇင္းဆရာတုိင္းတြင္  ေနာက္ဆုံးျပးီရမည့္  အခ်ိန္  Deadline  ရွိသည္။ 
ပံုႏိပွ္တုိက္သို႔  သတင္းမ်ားမပုိ႔မီ  စာသားမ်ား  အသင့္ျဖစ္ေနရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။  ေန႔စဥ္ထုတ္မ်ားတြင္  “ယမန္ေန႔” 
ကတည္းက  အျပီးျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး  အပတ္စဥ္ထုတ္မ်ားတြင္  “ယေန႔”  အတြက္၊  လစဥ္ထုတ္မ်ားတြင္ 
“မနက္ျဖန္” အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေပမည္။

နားလည္လြယ္မႈ - မိမိေပးလုိေသာသတင္းသည္ဖတ္ရႈမည့္ စာဖတ္သူ၏ ဉာဏ္ရညဗ္ဟုသုတႏွင့္ ကုိက္ညီျပီး 
နားလည္လြယ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။  ပံုမွန္သာမန္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားဖတ္ရန္ရည္ရြယ္၍ေရးသားေနျခင္းျဖစ ္
ေၾကာင္းသတိျပဳရန္  လိအုပသ္ည္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအသုံးအႏႈန္းမ်ား အလြန္အကၽြံသုံးျခင္းမ်ိဳးကုိေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 
မျဖစ္မေနသံုးရမည္ဆုိပါက  ဆိုလုိရင္းကုိရငွ္းျပရန္  လိုအပသ္ည။္ ပညာရွင္မ်ားက  ထိရုွင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္မည္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္းသာမန္လူမ်ားအတြက္မူ  အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု  ပို၍ေလးနက္စြာနားလည္ႏိုင္ရန ္
အေထာက္အကူရေပမည္။

တစ္ဥးတစ္ေယာက္အတြက္ရည္ရြယ္ေရးသားျခင္း  -  မိမိစာဖတ္ပရိသတ္အား  ျမင္ေယာင္ျပီး  ေရးသားပါက 
ေကာင္းမြန္ေသာ  စာမ်ားကိ ု  ေရးသားႏိငု္ေပမည္။  စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္အဆက္အစပ္ရွိေစရန္  ၄င္းအား 
ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

က်စ္လစ္မႈ -  မိမိ၏စာကို  ျဖစ္ႏိုင္သမွ်  ရွငး္ရွင္းလင္းလင္းရွိေစရန္  ၀ါက်တိုမ်ားသံုး၍  ေရးသားရမည္။ 
စာတစ္ေၾကာင္းဖတ္၍မဆုံးခင္ ထုိစာေၾကာင္း၏အစကို  စာဖတ္သူက  မွတ္မိေနသင့္သည္။ စာေၾကာင္းရွည္ပါက 
အဓိပၸာယ္ေပ်ာက္ သြားရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေပသည္။

ေျပာလုိသည့္အေၾကာင္းအရာကုိအေလးေပးမႈ -  သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို  အလြန္အမင္းမသုံးပါႏွင့္။ 
အတုိခ်ံဳ႕၍ေဖာ္ျပေစကာမူ ၄င္းတုိ႔သည္ေနရာအလြန္ယူျပီး စာဖတ္သူအား အာရုံလြင့္ေစသည္။

တိက်မႈ -  တိက်မႈမရွိဘဲ၀ိုးတုိး၀ါးတား အေျခခံအခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာတစ္၀က္မွ်ပင္ မည္သူမွ် ဖတ္လုိမည္ 
မဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ ျငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္း၍ သတင္းစာပညာ၏ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ -  မိမစိာ၏စာကိုယ္သည္  စာလုံးမ်ား  စုျပံဳထည့္ထားေသာ  စာစုၾကီးမွ်သာ  ျဖစ္မေနရ။ 
စာပိုဒ္မ်ား၊ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားသုံးရန္ သတိျပဳသင့္သည္။ အေၾကာင္းအရာအသစ္၊အေတြးအျမင္အသစ္ကုိ ၀ါက်စာေၾကာင္း 
အသစ္ျဖင့္ စတင္ပါ။ စာရွည္သြားပါက ေခါင္းစဥ္မ်ားတပ္ကာ အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ ေရးသားရန္လုိအပ္သည္။

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကုိ ဘယ္လုိရွာမလဲ
၁။ အသက္၀၀ရႈပါ။
၂။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို  (သုိ႔)  ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္  လတ္တေလာေတြ႕ရေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။  ၄င္းတုိ႔အေၾကာင္းစဥး္စားျပီး  ထပ္၍ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေသာ 
ထပ္၍ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ရွိမရွိ စဥ္းစားပါ။
၃။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာေျပာျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ 
အေၾကာင္းအရာေကာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ အထဲတြင္ ခိုေအာင္းေနတတ္သည္။
၄။ သုေတသနလုပ္ရန္ အျပင္သုိ႔သြားပါ။ အေၾကာင္းအရာေကာင္းမ်ားကုိ ရွာေတြ႔ေကာင္းရွာေတြ႔ႏိုင္ ေပမည္။
၅။ မိမစိိုးရိမ္ေနေသာ၊ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။ 
၄င္းတုိ႔သည္ပင္ မိမိအတြက္ အေၾကာင္းအရာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
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အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈ

သတင္းစာဆရာမ်ား  ေရးသားေသာစာမ်ားသည္  အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္။  ၄င္းသည္ 
ပင္လွ်င္  အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား  (သုိ႔မဟုတ္)  သငရ္ိုးညႊနး္တမး္စာအုပမ္်ားရွိ  သငခ္န္းစာမ်ားႏွင့္  ကြာျခား 
ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေသာစာတြင္  လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာအေၾကာင္းအရာ၊ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  (သုိ႔)  အနည္းဆံုး ၄ငး္တုိ႔ႏွင့္  ဆက္ႏႊယ္ေနေသာကြင္းဆက္မ်ား ပါ၀င္ရန္ 
လိုအပ္သည္။

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ဥပမာ  အသစ္ထြက္ေသာစာအုပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
စာအုပ္အေဟာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေနေသးေသာ (ဒါေပမယ့္  ဒီစာအုပ္ဟာ  ယေန႔အထ ိ
တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္  ဥပမာ.. ေရးသူကုိယ္တုိငအ္တြက္ပင္  စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း 
သက္ေသျပရန္လုိအပ္သည္)။  စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္းေ၀ဖန္မ ႈ ေရးသားျခငး္မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမွာလည္း 
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီအျဖစ္ဆုံးမွာ ေရဒီယုိႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားျဖစ္ျပီး ထုိ႔ေနာက္ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊အပတ္စဥ္ 
ထုတ္ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မဂၢဇင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ၾကိဳးစားၾကသည္။ လစဥ္ထုတ္မ်ား 
သည္လအနည္းငယ္ၾကာျပီးသည္အထိ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေနေသးေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို ပံုႏွိပ္ေဖာျ္ပရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညျီဖစ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေရာွင္ၾကဥ္ၾကသည္။ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းတြင္  ေဘာလုံးပြဲရလဒ္ခန္႔မွန္းခ်က္ ထည့္သြင္းရန္မွာ 
အဓိပၸာယ္မရွိေပ။ မဂၢဇင္းထြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ထုိေဘာလုံးပြဲမွာ ျပီးဆုံးေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ေလ့က်င့္ရန္ကြင္း 
အလုံအေလာက္မရွိေသာ မိမိႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အားကစား အေၾကာင္းကုိ ေရးသားျခင္းက ပို၍ေကာင္းေပသည္။

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္  လႈပ္ရွား၍  ခ်က္ခ်ငး္ေရးသားမွသာ  အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစေ္သာ  စာမ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည။္  မဂၢဇငး္မ်ားအေနျဖင့္  အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေသာ  အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ  ေရြးခ်ယ္ကာပံႏုွိပ္ေဖာ္ျပရန္ 
လုိအပ္သည္။
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သတင္းရင္းျမစ္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္မႈသည္ သတင္းစာပညာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ 

သတင္းစာဆရာတုိင္းတြင္ မမိိ၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနရပ္ 
လိပ္စာအျပည့္အစုံႏွင့္  ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္  ျပည့္ေနေသာ မွတ္စစုာအုပ္ထူတစ္အုပ္ ရွိတတ္ၾကသည္။ မိမိသတင္းအရငး္ 
အျမစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ဖူးေသာလူူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဆကသ္ြယ္ႏိုင္သည့္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဖိငု္တစ္ခု ျပဳစုထားရန္ 
ၾကိဳးစားပါ။

မည္သူသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ေပးေကာင္းေပးႏိငုမ္ည္၊  မမိအိားသတငး္ေရးရန္  ေစေ့ဆာ္ 
ႏိုငမ္ည္၊  မမိိ၏  သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊  လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းမ်ား၊  သတင္းမ်ားအတြက္  အခ်က္အလက္မ်ား  ရရွိရန္ 
မည္သူ႔အား  ဆက္သြယ္သင့္သည္ဟူသည့္  အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးသည္  မိမ၏ိဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္တြင္ 
ရွိေနသင့္သည္။

မိမိ၏  သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားသည္  ဓမၼဓိ႒ာန္က်ႏိုင္ေကာင္းမည္မဟုတ္ဆုိသည္ကို  သတိျပဳရန္ 
လုိအပ္သည။္  ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္  ပါ၀င္ပတ္သက္သူသည္  ထိုကိစၥအား  ဓမၼဓ႒ိာန္က်က်  တင္ျပမည္မဟုတ္ဘဲ 
မိမိကုိယ္ကို  အမွန္တကယ္ရွိသည့္  ပံုရိပ္ထက္  ပုိ၍  ေကာင္းမြန္သည့္ပံုေပၚေစရန္  ၾကိဳးစားမည္ျဖစ္သည္။ 
သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား  သည္လည္း  မိမိအဖြဲ႔အစည္း  ကုမၸဏီ၏  လုပ္ရပ္မ်ားကို  ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ေပ။ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခားရန္ လုိအပ္ေပသည္။

မိမစိာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္  မိမိသည္ပင္လွ်င္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု  ျဖစ္သည္ကုိသတိျပဳရန္လုိသည္။ 
သတင္းအခ်က္ အလက္တုိင္းကုိ အနည္းဆုံး  အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုမွေန၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္။ မိမိ၏သတင္းမ်ား၊ 
သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္  အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  မိမိကုိယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား  မေရာေႏွာေစဘဲ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေစရန္သတိျပဳ ရမည္။

ေအာက္ပါတုိ႔သည္  သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုအား  ၾကိဳတင္မွန္းဆခ်က္အသြင္ေျပာင္းသြားေစသည့္ 
လွည့္ကြက္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္-

- အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ အခ်က္အလက္၊ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း၊
- အခ်ိဳ႕ေသာ (အဆင္မေျပသည့္) သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊
- စာေရးသူ၏ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား တပ္ျခင္း၊
- အေထာက္အပံ့ Sponsor ေပးေသာ စာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း၊
- ေယဘုယ် သေဘာေရးသားျခင္း ( သူအျမတဲမ္း…၊ သူဘယ္ေတာ့မွ…)
-  ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရာေႏွာေရးသားျခင္း၊
အင္တာနက္မွ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  သတိျပဳရန္  အထူးအေရးၾကီးသည္။  မမိိေျပာဆုိ 

ေရးသား ေသာ  စကားလုံးမ်ားအတြက္  တာ၀န္ယူမႈမရွိဘဲ  အမည္မေဖၚသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့ ္
Webpage တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္မာွ  အလြန္လြယ္ကူသည္။  အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ  သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ 
မိမေိရးသားေသာ  အခ်က္အလက္တုိင္း  အတြက္  မိမိနာမည္ျဖင့္  တာ၀န္ ခံရျပီး  အမွားအားလုံးကိုလည္း 
တာ၀န္ယူရသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္အင္တာနက္မွအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု  ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရန္လုိသည္။ 
အင္တာနက္မသွတငး္မ်ားသည္  မမိကိို  ပိုမို၍နက္နက္နနဲရဲာွေဖြစးူစမ္းရန္  ေစ့ေဆာ္ႏိုုငေ္သာလ္ညး္  မမိသိတငး္၏ 
တစ္ခုတည္းေသာအရင္းအျမစ္မျဖစ္သင့္ေပ။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မတူကြဲျပားတ့ဲရင္းျမစ္မ်ားရွိၾကသည္။
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သတင္း

“တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္း မျပဳေစလုိေသာအရာသည္သာ သတင္းျဖစ္ျပးီ က်န္တာအားလုံးသည္ေၾကာ္ျငာ 
ျဖစ္သည္။” (Hearst)

သတင္းသည္  အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္  အလြယ္ကူဆုံးႏငွ့ ္ အျမန္ဆန္ဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 
သတင္းသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္ႏွင့္  အတည္ျပဳၿပီးသားျဖစရ္န္လုိအပ္သည။္  အေရးေပၚသတင္းမ်ားကုိပင္ အတည္ျပဳခ်က္ 
တစ္စံုတစ္ရာ  မရွိဘဲပံုႏွိပ္ေဖာျ္ပျခင္းမျပဳသင့္ေပ။  အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပားလြန္းျခင္းသည္  မိမိသတင္းစာအေပၚ 
စာဖတ္သမူ်ား၏ယုံၾကည္မႈကုိ  ေလ်ာ့ပါးေစသည္။  အထင္ကရ  မဂၢဇင္းၾကီးမ်ားသည္  အတင္းအဖ်င္းသတင္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေပ။

သာမန္အားျဖင့ ္  သတင္းတစ္ပုဒ္ကို  ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္းဖန္တီးေလ့ရိွသည္။  “ဘ”ေျခာက္လုံးဟ ု
လူသိမ်ားသည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရန္ လုိအပ္သည္။

ဘာျဖစ္တာလဲ?
ဘယ္သူေတြပါ၀င္သလဲ?
ဘယ္ေနရာလဲ?
ဘယ္အခ်ိန္လဲ?
ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ?
ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္တာလည္း?

အစီအစဥ္က်စရာမလုိဘဲ  အျဖစ္အပ်က္ေပၚမူတည္၍ သင့္အတြက္  မည္သည့္အခ်က္က  အေရးအၾကီးဆုံး 
ျဖစ္သည္ဆုိသည့္အေပၚမူတည္သည။္  သတင္း သည္  အားျပိဳင္မႈမ်ား  ဖန္တီး၍ေနာက္ဆုံးတြငမ္ွ  “လူသတ္သမား” 
ကုိဖြင့္ခ်ျပသည့္မႈခင္း၀တၳဳတစ္ပုဒ္မဟုတ္ေပ။  သတင္း၏  ပထမဆုံး၀ါက်တြင္ပင ္  စာဖတ္ပရိသတ ္
စိတ္၀င္စားေအာင္ေရးသားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သလုိ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလုံးကုိၿခံဳငံုေရးသား ႏိုင္ရမည္။

ပထမဆုံး၀ါက်ကုိ မေရြးခ်ယ္မီ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကည့္ပါ။
၁။ သတင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္သလား။
၂။ လူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းလား၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု အေၾကာင္းလား။
၃။ ထိုသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စာဖတ္သူမ်ား သိရွိျပီးျဖစ္သနည္း။

“အဘယ္ေၾကာင့္”ဟူေသာေမးခြန္းကုိ သတင္းတြင္ထည့္သြင္းေျဖဆုိရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ 
ထုိေမးခြန္းကုိေျဖဆုိရန္ၾကိဳးစားရင္းျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားသည္  မိမ၏ိထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိ ု စတင္ထည့္သြင္းရန္ 
ႀကိဳးစားလာၾကျခင္းမွာၾကီးမားေသာ  အမွားျဖစ္သည္။  လိုအပ္ပါကအယ္ဒီတာသည္  အျဖစ္အပ်က္၏ 
အရင္းခံကိုရွင္းျပရန္ၾကိဳးစားေနမႈမ်ားကို  အစမွအဆံုးတုိင္  ျဖတ္ေတာက္ျပီးွ  စာဖတ္သူမ်ားခန္႔မွန္းမႈျပဳႏိုင္ရန္ 
အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိသာခ်န္ထားေပမည္။  ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္  မိမိတုိ႔အား  ထုိက္သင့္ေသာ  ရွာေဖြေလ့လာမႈ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀ိုးတိုး၀ါးတားအေျခခံအခ်က္မ်ားသည္  သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ား၏  ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။  “တစ္စံု 
တစ္ေယာက္၊ တစ္ေနရာရာ၊ တစ္ခ်နိ္ခ်ိန္၊  တစ္စံုတစ္ခု” စသည္တုိ႔ကုိ  သုံးစြရဲာ၌သတိျပဳသင့္သည္။ စာဖတ္သူသည္ 
ေအာက္ပါက့ဲသို႔  ၀ိးုတုိး၀ါးတားအေျခခံအခ်က္မ်ားအစား  သတင္းအခ်က္အလက္အစစ္ကိုသာ  သတင္းထ၌ဲရွာေဖြေတြ႔ 
ရွိသင့္ေပသည္။

“လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္က လက္ယာပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဥးသည္ အမ်ားဆုိင္အေဆာက္အဥတစ္ခုဖြင့္ပြဲသုိ႔ 
တက္ ေရာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမိဳ႕ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားအနက္မွ ရြာတစ္ရြာသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္”
ထုိႏိုင္ငံေရးသမား၏ အမည္သည္မည္သူနည္း၊ မည္သည့္ပါတီမွျဖစ္သနည္း၊ မည္သည့္ေနရာသုိ႔လာခဲ့သနည္း၊ 
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတင္းေထာက္က မသိရွိသည့္အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားလည္း သိရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
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အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

အယ္ဒတီာအဖြ႕ဲကို  ပင္ကိုစြမ္းရည္ျပည့္၀ျပီး  ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိကာ  ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားသည့္  လူမ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။  ၄င္းအားသာခ်က္မ်ားကို  ထိရာက္စြာ  အသံုးခ်ရန္လုိသည္။  အဖြဲ႕လုိက္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ 
အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေပးစြမ္းသည့္အတြက္ တစ္ဥးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္  မည္ကဲ့သို႔ 
ေပါင္းစပ္မည္နည္း။  အဖြ႕ဲ၀င္အားလုံး၏  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ  ေပါင္းစပ္တြဲဖက္ရန္  အေရးၾကီးသည္။  အယ္ဒီတာ 
အဖြဲ႕ကုိ ေရးသားေသာအပိုင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲသာ အပိုင္းဟူ၍ႏွစ္ပိုင္းခြဲႏိုင္သည္။ သတင္းစာပညာတြင္ အေတြ႔ အၾကံဳရွိ၊
ကၽြမ္းက်င္သမူ်ားရွိသက့ဲသုိ႔  အခ်ကအ္လက္ရွာေဖြသူမ်ားရိွရန္လည္းလိုအပ္သည္။စတင္အလုပ္၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းသည္လည္း သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏ရာထူးအဆင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ -  သတင္းစာပညာဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ 

ေလးစားျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္အေရးၾကီးဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိခ်ရျပီး (အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ျပီးေနာက္) 
ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပလုိက္ ေသာစာမ်ားႏွင့ ္  သူ႔လက္ေအာက္ရွ ိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏  လုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက ္
တာ၀န္ယူရသူျဖစ္သည္။ ျပင္ပေလာကတြင္   အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ သတင္းစာ (သုိ႕) မဂၢဇင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသူျဖစ္ျပီး 
အေရးအႀကီးဆုံး  ကိစၥရပ္မ်ားတြင္  မွတ္ခ်က္ေပးသူျဖစသ္ည္။  အမ်ားအားျဖင့္  ၄ငး္သညလူ္မႈဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္  
အလုပ္မ်ားေနတတ္၍ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လုိအပ္ လာသည္။

ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ား -  အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မရွိသည့္အခ်ိန္တြင္  ၄င္း၏တာ၀န္မ်ားကို  ျဖည့္စြက္ထမ္းေဆာင္ 
ေပးရုံမက  သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား  ျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ႏွင့္ 
၄င္းလက္ေအာက္ရွိ  ဌာနခြဲမ်ား၏  အလုပ္မ်ားကို  စီစဥ္ေပးရျပီး  အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ရုံးခန္းတြင္  ညဥ့္နက္သည္အထိ 
အလုပ္လုပ္ရေလ့ရွိသည္။

အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာႏွင့္  ဒုတိယအမႈေဆာင္အယ္ဒီတာမ်ား -  အလုပ္အမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္  ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ ျပီး တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။

ဌာနမႈး -  သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသးီတြင္လည္း  ကၽြမ္းက်င္သူျဖစျ္ပီး  မိမိဌာနရွိအလပု္မ်ားကုိစီမံရ၍ 
အျခား ဌာနမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

အခ်ိဳ ႕ေသာ  အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲမ်ားတြင္ဌာနခြမဲ်ားစြာရွိသည္။  ဥပမာ-  ပိုလန္ႏိုုင္ငံ၏အဓိကသတင္းစာမ်ား 
အနက္မွ  တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ  Gazeta  Wyborcza  တြင္  ျပည္တြင္းေရး၊  ႏိုင္ငံတကာ၊  ယဥ္ေက်းမႈ၊  ေ၀ဖန္ေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ သိပံၸ၊ အားကစား၊ ဓာတ္ပံု၊ မွတ္တမ္း၊ ေၾကာ္ျငာ စသျဖင့္ ဌာနေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။

သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔  –  စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားဖတ္ရႈေနေသာ  သတင္းေပးပို႔ခ်က ္
မ်ားကုိေရးသားသူမ်ားျဖစ္သည္။  သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြရန္ျမိဳ႕အႏွံ႔သြားေရာက္ျခင္း၊
အျခားႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း၊  ေဒသခံမ်ားႏွင့ ္  စကားေျပာဆုိျခင္းတုိ႔သာမက  သတငး္ဌာနမ်ားႏွင့ ္ 
ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းစာမ်ားမွ သတင္းေပးပို႔ခ်ကမ္်ားကို  ဖတ္ရႈျခင္းမ်ားကုိပါျပဳလုပ္ရသည္။  အင္တာနက္သည္ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ 
သတင္းရင္းျမစ္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏  ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိ ု
စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဒယိီုအသံလႊင့္ခ်က္  အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုပျ္မငသံ္ၾကားထုတ္လႊင့မ္ႈတစ္ခု 
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀ေလ့ရွိသည္။
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ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းဆုိသညမ္ွာ သတင္းစာဆရာက စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ လူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့္ 
စကားစျမည္ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားစျမည္ေျပာျခင္းဆိုသည္မွာ သတင္းစာဆရာက ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖစ္သည္။ 
အျငင္းပြားျခင္းမဟုတ္ေပ။  စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္  ေမးျမန္းျခင္းခံရသူအၾကား  စာနယ္ဇင္းဆရာက  ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ 
ေပးျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔ႏငွ့္ပတ္သက္၍ စတ္ိ၀င္စားဖြယ္ေကာင္းမည့္အခ်က္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ 
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါလူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းတတ္သည္-

− နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
− ေလးစားျခင္းခံရသူမ်ား
− တစ္မူထူးျခားေသာ ၀ါသနာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ား
− သူရေဲကာင္းမ်ား (သုိ႔) အေရးၾကီးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား
− အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္မူထူးျခားသူမ်ား

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းေကာင္းတစ္ခု၏ နည္းနာမ်ား

ပထမဆုံးအေနျဖင့္မိမိေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္ကုိႏွစ္သက္မႈရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတအခ်ိဳ႕ 
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေဘာလုံးအားကစားသမားတစ္ေယာက္ႏွင့္ တုိေတာင္းေသာေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္မည္ ဆုိပါက 
အခ်က္အလက္အေျမာက္အျမား  သိရန္မလုိအပ္ေပ။  ၄င္းသည္  မည္သည့္ေနရာမွကစားသနည္း၊  မည္သူ 
ဂိုးသြင္းသနည္း၊ မည္သည့္အသင္း  ႏိငု္သြားသနည္း၊ ခဏတာစကားစျမည္ေျပာရန္အတြက္ ဤမွ်ေလာက္သိလွ်င္ 
လုံေလာက္ပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္  (သုိ႔)  နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ ကုိ ေမးျမန္းမည္ 
ဆုိပါက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈပို၍ လုိအပ္ေပသည္။ 
-  မိမေိမးျမန္းမည့္သူ၏  အခ်က္အလက္မ်ားကို  ျဖစႏ္ိုင္သမွ်ေလ့လာဖတ္ရႈထားရမည္။  ၄ငး္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း  (သုိ႔) ေဆာင္းပါးမ်ား  (သုိ႔)  စာမ်ား  (သုိ႔)  ၄င္းကုိယ္တုိင္ေရးသားထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
- ၄င္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးေသာလူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ၾကိဳးစားပါ။
- တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆပ္စပ္မႈရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။
- ၾကိဳတင္ခ်ိန္းဆုိမႈျပဳပါ။
- (တယ္လီဖုန္း၊ e-mail တုိ႔ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ) လူုကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။

အေရးၾကီးဆုံးအေနျဖင့ ္  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းသည္  စစ္တမ္းေကာက္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 
သတိျပဳရန္လုိအပ္သည္။  အေျဖမ်ားကိ ု  ေသခ်ာစြာနားေထာင္၍  ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားကိ ု
ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတစ္ခုဘယ္လုိလုပ္မလဲ

-  လူႏွစ္ဥးလုိအပ္သည္-  တစ္ဥးကစကားေျပာဆုိေဆြးေႏြးျပီး  က်န္တစ္ဥးကမွတ္စုမွတ္ျခင္း၊  အရိပ္အကဲၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
-  အသံဖမ္းစက္ယူေဆာင္သြားပါ-  အသံဖမ္းထားျခင္းသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကုိ  အရိုးရွင္းဆုံးျဖစ္ေစျပီး  အမွားမ်ား 
ကိလုည္း  ေရာွင္ရွားႏိင္ုသည။္  အကယ္၍  ေတြ႕ဆံေုမးျမန္းျခငး္ခံရသူက၄င္းေျပာဆိခုဲ့သည္မ်ားကို  ျငင္းဆန္ခဲ့ပါက 
အေထာက္အထားအေနႏွင့္လည္း အသုံး၀င္ေပသည္။
- မိမိအတြက္သာမက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းခံရသူ အတြက္ပါ ေျဖဆုိရန္ လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စ၍ဖြင့္ပါ။
-  ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ  ေမးခြန္းပံုစံအတုိင္းမသြားပါႏွင့္။  စကား၀ိုင္းကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈရယူျပီး  ပိုမိုစိတ္၀င္စား 
ဖြယ္ေကာင္းေသာ  အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့ ္  ဆက္စပ္မႈရွိမည့ ္  ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးျမန္းပါ။  ပိုမိုေလးနက္ 
အတြင္းေရးက်ေသာ အေျဖမ်ားကုိ ရွာေဖြျပီး ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေမးျမန္းပါ။
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- ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖကုိ ခ်ိန္ဆပါ။ မမိိ၏ေမးခြန္းက စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ခန္႔  ရညွ္လ်ားျပီး ျပန္လည္ေျဖဆုိေသာ အေျဖက 
“ဟုတ္ကဲ့၊ ေသခ်ာတာေပါ့”၊ “ဟုတ္ကဲ့၊ သေဘာတူပါတယ္” ကဲသုိ့႔ ရုိးရွင္းေသာ အေျဖမ်ိဳးကုိသာရရွိမည့္ အေျခအေန 
ကုိ ေရွာင္ရွားပါ။
-  စိတ္ၾကိဳက္ေျဖဆုိႏို္င္ေသာ ဖြင့္ေမးသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကုိေမးပါ။ “အကယ္၍”၊ “အဘယ္ေၾကာင့္” ကဲ့သုိ႔ေသာ ေမးခြန္း 
မ်ိဳးသည္ “ဟုတ္က့ဲ” “မဟုတ္ဘူး” အေျဖမ်ိဳးသာျပန္လည္ရရွိႏိုင္၍ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းကုိ ပ်င္းရိဖြယ္ ျဖစ္ ေစသည္။
-  ကုိယ္ေနဟန္ထားအမူအရာမ်ားကုိသုံး၍လည္း မိမိ၏ေလးစားမႈ၊  ေလ့လာရန္  စိတ္၀င္စားမႈ၊  စိတ္အားထက္သန္မႈ 
တုိ႔ကုိ ျပသပါ။
-  အကယ္၍  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူက  မမိိေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ  ေျဖဆုိရန္အတြက္  ေရွာင္ရွားရန္  ၾကိဳးပမ္း 
ေနပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(က) အျခားေမးခြန္းကုိ ေျပာင္းေမးျပီး  ခက္ခေဲသာေမးခြနး္၏ အေၾကာင္းအရာကို  ေျပာင္းလဲပါ။ ျပးီမွထိုေမးခြန္းကုိ 
ျပန္လည္ေမးပါ။
(ခ) အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ျငိမ္သက္မႈကုိ အသုံးခ်ပါ။
- ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းခံရသူကို  ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။  ေနာက္တစ္ခါအဆက္္အသြယ္လုပ္၍  မရသည္အထိ 
အျပတ္မလပု္ပါႏွင့္။  ၄င္းသည္ေမးခြန္းအပုိမ်ားကုိ  ေျဖဆုိရနေ္ရွာင္ရွားေကာင္းေရွာင္ရွားမည္၊  သို႔မဟုတ္  ေနာကမ္ွ 
ေျဖရွင္းခ်က္ေပးေကာင္းေပးလိမ့္မည္။

ေရးသားျပီးစီးသြားေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းကုိ  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူထံျပသ၍  အတည္ျပဳမႈယူျခင္း 
သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ခံရသူကုိယ္တုိင္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
ျခင္းမျပဳမီၾကိဳတင္၍ ၄င္းထံအတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ သတ္မွတ္ထားျပီး မိမိကလည္း သေဘာတူထားပါက 
ေနာက္ပိုင္းတြင္  ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္  လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။  အထူးသျဖင့္  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းခံရသူက အေရး 
ၾကီးေသာကိစၥမ်ားတြင္  အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့အမွားအယြင္းလုပ္မိသည့္အခါ၊  အေၾကာငး္အရာတစ္ခုႏွင့္  ပတ္သက၍္  ပိမုို  
ခ်႕ဲထြင္ရွင္းျပလုိသည့္အခါတြင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းခရံသူက အတန္ငယ္စဥ္းစားျပီးသည့္ ေနာက္ 
၄င္းေျပာဆုိလိုျခင္း  မရွေိတာ့ေသာ  စကားမ်ားကုိပယ္ဖ်က္ေစလုိပါက  အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးလာသည္။  စာဖတ္သူမ်ား 
သိသင့သ္ည္ဟု  ယူဆေသာစကားမ်ားျဖစ္ပါက  အဘယ္ေၾကာင့္ပယ္ဖ်က္လုိသည္ကို  ၄င္းႏွင့ေ္ဆြးေႏြးညွိႏႈငိ္းၾကည့္ 
သင့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းခံရသူ၏  ေတာင္းဆိုခ်ကအ္တိုင္းျပဳလပု္ရန္၊  သုိ႔မဟုတ္  “အတည္ျပဳ 
ထားျခင္းမရွိ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ရမည္။

ေက်ာင္းသတင္းစာအတြက္ဆုိလွ်င္မူ ဤမွ်ေလာက္အထိ စိုးရိမ္ပူုပန္ရန္မလုိေပ။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကုိ အတည္ျပဳမႈရယူျခင္းသည္ အမွားမ်ားအတြက္တာ၀န္ယူျခင္းကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ခံရသူထံ 
လႊေဲျပာင္း ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ႏွစ္ဥးႏွစ္ဖက္လံုး ဂုဏ္သိကၡာက်ေစမည့္ အမွားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွား ရန္လည္း 
အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။
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သတင္းမွတ္တမ္း

သတင္းမွတ္တမ္းသည္  အမွန္တကယ္အားျဖင့္  အဓပိၸာယ္မရွိေပ။ ၄င္းသည္ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏိုင္ေသာ၊  
အလုပ္ပိုျပီးေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ၊  ေနရာအလြန္ယူျပီး  စိတ္စႏိုးစေနာင့္ျဖစ္ေစေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း 
ထပ္ခါတလဲလဲ  အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသည္။  ၄င္းသည္  အခ်က္အလက္မ်ား၊  ရုပ္ပံုမ်ားထက္ပို၍  ေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး  
ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္  အဆက္အစပ္ရွေိစေသာ အခြင့္အေရးကုိေပးသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထုိအရာမ်ားအားလုံးကုိ  
လုိအပ္သည္။
MałgorzataSzejnert
(GazetaWyborcza)

သတင္းမွတ္တမ္းသည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ပံုေဖာ္ျပီး အတိတ္ကိုပစၥဳပၸန္သုိ႔ ေရာက္ 
ေအာင္  ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။  မိမိသည္စာဖတ္သူႏွင့္အတူ  အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရန္ ခရီးတစ္ေခါက္အတူ 
ထြက္ေနျခင္း  ျဖစ္သည္။  ရံဖန္ရံခါ  သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္  အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြသည့ ္
ျဖစ္စဥ္ကုိေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။  အေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္  အလြန္အေရးၾကီးျပီး  ခံစားခ်က္ကိ ု
လႈံ႕ေဆာ္သည့့္ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနကုိ ဖန္တီး ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

သတင္းမွတ္တမ္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အျဖစ္အပ်က္ -  သတင္းစာဆရာ  (သုိ႔)  အမ်ားအားျဖင့္  ၄င္းေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသူ  မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ အျဖစ္ 
အပ်က္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဆရာသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိျပီးျဖစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေရး 
ေပးျခင္းမျပဳဘဲ ၄င္းျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းကုိိသာ ေဖာ္ျပရန္ ၾကိဳးစားသည္။ 
လူပုဂၢိဳလ္ -  စာဖတ္သူမ်ားထံသုိ႔  ပိမုိုနီးစပ္စြာ  တင္ျပသင့္သည္ဟုယူဆေသာ  တစ္မူထူးျခားထင္ရွားသည့္  လူပုဂၢိဳလ္ 
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာေနရာ -  ခရီးလမ္းအားျဖင့္  ေ၀းကြာေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္ကုိ သတိမမူမိ၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း စာဖတ္သူမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဂါလာပါဂိုကၽြန္းစုမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ား 
စိတ္ကုိ  ဖမး္စားေကာငး္ဖမ္းစားႏိုင္သက့ဲသို႔  မိမိျမိဳ႕တြင္းရွိ  လမ္းသြယ္ေလး  (သုိ႕)  အေမ့ေလ်ာ့ခံ  ရပ္ကြက္ေလးသည္ 
လည္း စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
ဇာတ္လမ္း  - စာေရးသူက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အတိတ္ဆီသုိ႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားျခငး္ျဖစ္သည္။

ေနရာတစ္ခု၊  အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေၾကာင္းကိုသာ  သတင္းမွတ္တမ္းေရးသားရန္  မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။  မ်ားေသာ 
အားျဖင့္  စာေရးသူသည္ မမိိမတ္ွတမ္းအတြင္းရွိ  စိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာတစ္ေနရာတြင္  ျဖစ္ပ်က္ေသာ အျဖစ္အပ်က္၏ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိပါေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ စာေရးသူက မည္သည္ကုိပိ၍ု အာရုံစုိက္သည္္ကုိလုိက္၍ သတင္းမတ္ွတမ္း 
၏ အေၾကာင္းအရာကုိ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။

သတင္းမွတ္တမး္ေကာင္းဆုိသည္မွာ-
*မိမိအာရုံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚရမည္။
*ပံုရိပ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပန္လည္ပံုေပၚလာေစရမည္။
*လႈပ္ရွားမႈ၊ ပဋိပကၡ၊ အျဖစ္ဆုိးမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႕ခံစားရေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသသဖြယ္ ခံစားေစ ရမည္။
*အေတြးအျမင္မ်ား၊ အေတြ႕႔အၾကံဳမ်ား၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားျခင္းမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္။

အားပါျပီးတုိေတာင္းေသာ၀ါက်မ်ားကို  သုံးကာျဖစ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းလင္းစြာေရးသားပါ။ ရဖံန္ရံခါ မိမိ၏ခံစားခ်က္ 
မ်ားကို  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။  ၾကိယာအေျမာက္အမ်ားသုံး၍  တစ္ခါတစ္ရ ံ အထူးျပဳ၀ိေသသနမ်ားသုံးပါ။ 
စကားလုံးမ်ားျဖင့္  ပံေုဖာ္ျပီး  စတ္ိကူးရုပ္ရွငတ္စ္ခုဖန္တီးပါ။  အာရုံပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိဘဲ  ဇာတ္လမ္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ကုိသာ 
ေရးသားပါ။
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သတင္းမွတ္တမ္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာေတြ ဘယ္လုိရွာမလဲ

*စူးစမ္းေလ့လာျခင္း - အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ျခင္း၊
*အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊
*အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္မျပသည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈခြင့္ရျခင္း၊
*ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ေနျခင္း၊

သတင္းမွတ္တမ္းတစ္ခု ဖန္တီးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

*လႈံ႔ေဆာ္မႈ  - စာဖတ္သူထံမွ ေပးစာ/သတင္းအခ်က္အလက္
     - အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္း
     - ထူးျခားေသာေနရာမ်ားသုိ႔ အလည္သြားျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္း
     - အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအား မ်က္ျမင္ေတြ႕ၾကံဳျခင္း
     - ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဥးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

*အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း  -  သက္ဆိုင္ေသာလူမ်ားႏွင့္  စကားေျပာျခင္း  (ျပႆနာတြင္  ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ 
ႏွစ္ဥးႏွစ္ဖက္၊ ေဒသခံမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား)
*အခ်က္အလက္စုေဆာင္းစဥ္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့သမွ်ကုိ စိတ္တြင္ မွတ္သားသိမ္းဆည္းထားျခင္း
*အျဖစ္အပ်က္ကုိ  ပိုမိုနားလည္ရန္  လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊  အေျခအေနမ်ားကို  စံုစမ္းရယူျခင္း  (သမိုင္း၊ 
ဥပေဒ၊ စိတ္ပညာ စသည္)
*နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားထံမွ အျမင္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း
*ေလ်ာ္ကန္စြာေရးသားျခင္း  (မိမိေရးသားမည့္ အေၾကာင္းအရာကို မမိိကုိယ္မိမိ ျပနလ္ည္ေျပာျပျခင္းျဖင့္  ဥးစြာၾကိဳးစား 
ၾကည့္ႏုိင္သည္)

သတင္းမွတ္တမ္းေရးသားျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာပညာရပ္ မဟုတ္ဘဲ သီအိုရီသက္သက္ျဖင့္ ေလ့လာ 
တတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသာအရာလည္း  မဟုတ္ေပ။  မိမိကုိယ္တုိင္ေရးသားရန္၊  ဖတ္ရႈရနလို္အပသ္ည္။  သတင္းမွတ္တမ္း 
ေကာင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈေလ့လာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပီး ကုိယ္တု္ိင္ေရးသားၾကည့္ရမည္။

သတင္းမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားကုိ မည္သည့ေ္နရာတြင္ ရွာေဖြမည္နည္း။ မဂၢဇင္းတုိင္းသည္ သတင္း မွတ္တမ္း 
က႑ ထားရွိရန္  ဆႏၵရွိၾကေသာ္လည္း  မဂၢဇင္းတုိင္း  ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္  တတ္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ေခ်။  သတင္းေထာက္ 
သည္ မတ္ွတမ္းတစ္ခုကိုေရးခဲလွျပီး သတင္းမွတ္တမ္းတစ္ပုဒ္ကုိေရးသားရန္ ခရီးသြားျခင္း၊ လူမ်ားႏွင့္စကားေျပာျခင္း၊ 
တဖန္ခရီးသြားျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ေတြးေတာျခင္းမ်ားျဖင့္  အခ်ိန္တစ္ႏွစ္တာလုံးပင္  ၾကာႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္  ထုိသတင္း 
ေထာက္ကုိ လစဥ္လခမွန္မွန္ေပးေနရေပမည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းမွတ္တမ္းက႑ကုိ နာမည္ၾကီးဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ 
မဂၢဇင္းမ်ားသာ ပံႏုိွပ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ၄င္းတုိ႔အားလုံးသည္ လူငယ္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားသည္ မဟုတ္ 
ေသာ္လညး္ စာနယ္ဇင္းပညာသင္မ်ားအတြက္ ဥပမာေကာငး္မ်ားကုိ ေပးႏိုင္သည္။ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား အတြလုိဲက္ 
ကုိ စုစည္းထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိလည္း ဖတ္ရႈသင့္သည္။
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ဇာတ္ေကာင္စရိုက္သည္  ဓာတ္ပံုတစ္ပံုမဟုတ္ေပ။  တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ စရုိက္ကုိပံုေဖာ္ရာတြင္  ထုိသူအား 
မွတ္မိေနေစမည့္ အတိက်အထင္ရွားဆုံး ကုိယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

သတင္းစာဆရာမ်ားသည္  ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ကုိ  စကားလုံးမ်ားႏွင့္  မည္သ႔ိုပံုေဖာ္ရမည္ကုိ  သိရွိသင့္သည္။ 
မည္သည္ကုိ ခ်န္လွပ္၍ မညသ္ည္ကုိ ေဖာ္ျပရမည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီၤးသည္။ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခန္းတစ္ခု၊ 
သုိ႔မဟုတ္ သတင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္။

လူတစ္ေယာက္ကုိပံုေဖာ္ရာတြင္ ၄င္းလူအေပၚမိမိ၏အျမင္ကုိပါ အလြယ္တကူေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိသင့္ 
သည။္  လွေသာ၊  ၾကည့္မေကာင္းေသာ၊  ဆြေဲဆာင္မႈမရွိေသာ၊  ရပု္ဆုိးေသာစသည့္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္သာ  လူတစ္ 
ေယာက္ကုိပံုမေဖာ္ႏိုငု္ေပ။  အကယ္၍ဤကဲ့သို႔  စကားလုံးမ်ားကုိသုံးမည္ဆုိပါက  မိမိသည္စာဖတ္သူမ်ားကုိ  သတင္း 
ေပးေနျခငး္  မဟုတ္ဘဲ  မမိိ၏ဓမၼဓိ႒ာန္မက်ေသာ၊  မွ်တမႈရွိေကာင္းမွရိွမည္ျဖစ္ေသာ  ကုိယ္ပုိင္အျမင္ကုိေဖာ္ျပေနျခင္း 
သာျဖစ္သည္။လူုပုဂၢိဳလ္၊ အရာ၀တၳဳ၊ ေနရာမ်ား မည္သည့္ပံုပန္းသ႑ာန္ရွိသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆြေဲဆာင္မႈရွိသည္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ မရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္သည္။ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္သည္။

မိမိတင္ျပေသာ  ဇာတ္ေကာင္စရိုက္၏  ထပ္မံသိရေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္  ၄င္းတုိ႔၏ ရင္းျမစ္ကုိပါ 
ေဖာ္ျပရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

ဥပမာ  ေပ်ာက္သြားေသာ  ေလွပိုင္ရွင္  Chris  Zander  သည္  ေဆးတံခထဲားတတ္ေသာ  ေထာင္ေထာင္ 
ေမာင္းေမာင္း  လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။  “အဖြဲ႔၀င္မ်ားက  “၀ါရင့္သေဘာၤသားၾကီး”  ဟုသမုတ္ၾကသည္”၊  သုိ႔မဟုတ္ 
“လူမ်ားက“ပင္လယ္ျပင္တြင္  အႏစွ၂္၀ ျဖတ္သန္းလာေသာ  “၀ါရင့္သေဘာၤသားၾကီး”  ဟုဆုိၾကသည္”  စသျဖင့္ 
ျဖစ္သည္။

မိမိ၏ ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ကုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္သြက္သြက္လက္လက္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ မိမေိရးသားေသာ စာ၏ 
တန္ဖိုးအေပၚ၌ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။  စာေရးသူ၏ ကုိယ္ပိုင္အရည္အခ်ငး္ႏွင့္  ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပေနေသာ 
သက္ေသလည္းျဖစ္သည္။  စာဖတ္သူမ်ား၏စိတ္ကူးႏွင့္ဆက္စပ္ၾကည့္ႏိုင္ရန္  လမူ်ားကိုေလ့လာျခင္း၊  ၄င္းတုိ႔၏ 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ သတိျပဳၾကည့္ရႈျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ကုိိ စကားလုံးတစ္လံုးတည္းျဖင့္ ပံေုဖာ္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကုိေလ့က်င့္ 
သင့္သည္။
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ေပးစာမ်ားသည္  အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္  စာဖတ္သူမ်ားအၾကားအေရးၾကီးေသာ  ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္ 
သည္။ ေပးစာမ်ားသည္ ႏွစ္ဥးႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္။

စာဖတ္သူအတြက္ စိတ္၀ငစ္ားဖြယ္ေကာင္းေသာေဆြးေႏြးပြတဲြင္ပါ၀င္ႏိငု္ရန္ႏွင့္  ၄င္းရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေသာ 
အခ်က္မ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန ္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။  သုိ႔ရာတြင္ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္မွသာ 
၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ဆုိးရြားေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနအေၾကာင္းကုိ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကသာ 
ေရးသားသင့္သည္။ နာမည္ၾကီးအဆုိေတာ္၏ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအေၾကာင္းဆုိလွ်င္မူ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကေရးသားႏိုင္ 
သည္။

အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲအေနႏွင့္  အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတြင္  မကၽြမ္းက်င္သကူ  ေရးသားထားေသာေပးစာကို  ပံႏုိပွ္  
ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ေပ။

စာဖတ္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားႏိုင္သည္။
- မ်က္ျမင္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု
- ၄င္းကုိယ္တုိင္၏ ျပႆနာ (အျခားသူမ်ားႏွင့္လညး္ သက္ဆုိင္ေသာ)
- ရုပ္ရွင္၊ ျပပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတစ္ခုအေၾကာင္း တင္ျပျခင္း
- လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း
- ေဆာင္းပါး (သုိ႔) သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း
- သတင္းစာဆရာမ်ား မေတြ႔ရွိေသးေသာ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ျခင္း
- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္  မိမိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္း 

ေနသည္ကုိ ျပင္ဆင္ျခငး္
ေပးစာမ်ားသည္ အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္လည္း အသုံး၀င္သည္။
- ၄င္းတုိ႔သည္ မိမိသတင္းစာကုိ ဖတ္ရႈသူရွိေၾကာင္း လကၡဏာျဖစ္သည္။
- ၄င္းတုိ႔သည္ မိမိသတင္းစာတြင္  ပါ၀င္ေသာစာမ်ားသည္ စိိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာငး္ျပီး တင္ျပေသာ ျပႆ 

နာမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ေနေသးေၾကာငး္ ေဖာ္ျပေနသည္။
- မွားယြင္းခ်က္မ်ားကုိျပင္ဆင္ရန္နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။သတင္းစာမ်ားသည္လူတုိင္း  မမိိ၏အျမင္ကုိ 

တင္ျပႏိုင္ေသာ  ေနရာျဖစသ္ည္။  အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္  စာဖတ္သူမ်ားေပးပုိ႔ေသာ  ျပင္ဆင္ခ်က္ေပးစာ 
အေရအတြက္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏သတင္းေထာက္ကုိ ယုံၾကည္အားထား၍ရ၊ မရသိႏိုင္သည္။

ေပးစာမ်ားသည္  သတငး္စာတုိက္အတြက္လညး္  အေၾကာင္းအရာတစ္ခႏုငွ့္  ပတ္သက္၍သတငး္မတ္ွတမး္ေရးရန္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ စာနယ္ဇင္းသေဘာအရ စံုစမ္းရန္လမ္းစ ျဖစ္သည္။

အမည္မေဖာျ္ပသည့္စာမ်ားကုိ  ပံုႏိပွ္ေဖာ္ျပမႈမျပဳသင့္ေပ။  သုိ႔ရာတြင္  အမည္မေဖာလုိ္သူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 
လည္းေလးစားရန္လုိသည္။ အကယ္၍စာေရးသူက အမည္မေဖာ္ျပေစလုိပါက  ပံႏုွိပ္ေဖာ္ျပေသာစာ၏  ေအာက္တြင္ 
“ေရးသူအမည္ကုိ  အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္”  ဟုေဖာ္ျပရမည္။  ဆုိလိုသည္မွာ ထုိေပးစာေရးသူ၏ 
အမည္ကုိ ထုိသူအားေတာင္းပန္လိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကုိပင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ  ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္းမျပဳဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥ 
မ်ိဳးတြင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္၊ ေတာင္းပန္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေခ်ပစာေပးပို႔ရန္ ေတာငး္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ 
ၾကားခံအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။
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ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး

ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး - စာေပ၊ဂီတ(သုိ႔)သိပၸံပညာစသည္တုိ႔အေပၚအကဲျဖတ္ေသာ၊ရွင္းလငး္ျပေသာအျမင္၊ ယူဆခ်က္
ပိုလန္လက္စြဲအဘိဓာန္
ဘာသာစကား၊ PWN ပံုႏွိပ္တုိက္
၀ါေဆာျမိဳ႕၊ ၁၉၉၆

ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး၏ ပထမဆုံး၀ါက်သည္ စာဖတ္သူ၏အာရုကုိံဆြဲေဆာငရ္န္ လုိသျဖင့္ အလြန္ခက္ခဲေသာ 
တာ၀န္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

- ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးသည္သတင္းကဲ့သုိ႔မည္သည္၊  မည္သူ၊မည္သည့္ေနရာ၊  မည္သည့္အခ်ိန္၊ 
မည္က့ဲသုိ ႔  စေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက ္ အေျဖမ်ားကုိေပးျခင္းျဖင့္စတင္ႏုိင္သည္။ ရုပ္ရွင္၊
သုိ႔မဟုတ္ျပပြဲ၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။
“ယမန္ေန႕ည ၇.၃၀ တြင္ ပေဲလ့(စ္)ရုပ္ရွင္ရုံ၌ ျမန္မာရုပ္ရွင္ကားတစ္ကား အထူးပြဲျပသခဲ့သည္”

ပိုမို၍  စတိ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေစရန္  သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားေရးသကဲ့သုိ႔  နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း  သုံး 
ႏိုင္သည္။ ဇာတ္ကြက္တစ္ခုကုိ သရုပ္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစား၍ အျဖစ္အပ်က္၏ ပံုေသအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။

- ဥပမာအားျဖင့္  ရပုရ္ငွေ္၀ဖနေ္ရးေဆာင္းပါးေရးပါက  ထုိရပုရ္ငွႏ္င့ွ္  ပတ္သက္ေသာသရုပေ္ဆာင္မ်ား၊ 
စာေရးဆရာမ်ား၊  ဒါရိုက္တာတုိ႕ကုိ  ေဖာ္ျပရန္လိုအပသ္ည္။  ထုိရုပ္ရွင္တြင္  မည္သည့္နည္းပညာမ်ား 
သုံးထားသည္ကုိလည္းေဖာ္ျပပါ။

ထုိရုပ္ရွင္သည္ သမားရိုးက်နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရိက္ုကူးထားသည္၊သုိ႔မဟုတ္အျခားရုပ္ရွင္အမ်ိဳး အစားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔ရသည့္  တစ္မူထူးျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို  ေရာယွက္အသံုးျပဳထားသည္၊  ထုိရုပ္ရွင္ႏွင့ ္  ပတ္သက္၍ 
ထူးျခားခ်က္၊  ထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီရိုက္ကူးထားေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရုပ္ရွင္ေကာင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အမႈိုက္သာသာရုပ္ရွင္ စသျဖင့္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

- အမ်ိဳးအစားခ်င္းတူေသာ ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္မည္သည့္ေနရာတြင္တူညီ၍ မည္သည့္ေနရာတြင ္ ကြာျခားသည္ 
ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပပါ။

- မိမအိျမင္ကုိတင္ျပပါ။  ထုိရုပ္ရငွ္သည္ ၾကည့္သင့္သည၊္  သုိ႔မဟုတထို္စာအုပ္သည္ ဖတ္သင့္သည္ဟု 
ထင္ျမင္ပါသလား။ ၄င္းတို႕သည္ ၾကည့္ရႈရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖတ္ရႈရန္ ထုိက္တန္ပါသလား။

ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးသည္စာဖတ္သူမ်ားအဖို႔ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ျပီး စာေရးဆရာမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာမ်ား 
အတြက္ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ေပ။

ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ အထူးသျဖင့္အျပစ္ရွာေ၀ဖန္သည့္ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးေရးသားရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္၌  ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရန္လုိအပ္သည။္  မမိိအျမင္ကုိ  မရွငး္ျပႏိုင္ဘဲ  တစ္ခုခမုွားယြင္းေနသည္ဟု 
ေထာက္ျပေရးသားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္  ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးတိုင္းသည္  အမွားမ်ားကိသုာမက  ထိုအမွားမ်ားကုိမည္သုိ႔ 
ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ကုိပါေဖာ္ျပရန္လိုသည္။ “ဘာမွအဖိုးမတန္”ဟုဆုိျခင္းသည္ အျခားသူအားထိခိုက္လုိမႈသက္သက္သာ 
ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံးၾကိဳးစားေနသူအတြက္ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိမိေရးေသာေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးတြင္ 
မိမိအမည္ေရးထုိးလုိက္သည္ႏွင့္ မိမိေရးထားသမွ်ကုိ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳရမည္။  အမည္မေဖာ္ေသာ 
ေ၀ဖန္ေရးဆရာမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေပ။
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ေ၀ဖန္ေရးဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

လူတိုင္းေ၀ဖန္ေရးဆရာေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး  ၄င္းအလုပ္သည္  လြယ္ကူသက္သာ၀င္ေငြေကာင္းေသာအလုပ္ 
ျဖစ္သည္ဟုယူဆပါက လုံး၀ဥႆံုမွားေပလိမ့္မည္။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ 
အရည ္အခ်င္မ်ားကုိ လုိအပ္ေပသည္။

၁။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ ၄င္းေ၀ဖန္ေရးသား/ေျပာဆုိမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍နက္နက္ နနဲဲ 
သိရွိရန္ လုိအပ္သည္။

၂။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္  ရုပ္ရွင္၊စာေပ၊ျပဇာတ္စသျဖင့ ္  ၄င္း၏ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္ႏွင့ ္
အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔မႈရွိေနရမည္။

၃။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ မိမိ၏ဗဟုသုတကုိအဘိဓာန္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳ၍ အျမတဲေစ မြမ္းမံမႈျပဳလုပ္ရမည္။ မိမိ၏မွတ္ဉာဏ္ကုိ အျမယုံဲၾကည္၍ မရႏိုင္ေပ။

၄။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္  စာအုပ္တစ္အုပ္မဖတ္မီ၊  ရုပ္ရွင္တစ္ကား မၾကည့္မီကတည္းက  ေ၀ဖန္ေရး 
ေဆာင္းပါးေရးရန္ျပင္ဆင္ရမည္။ သက္ဆုိင္ရာစာေရးဆရာ၊ ဒါရိုက္တာႏွင့္ ၄င္း၏လက္ရာေဟာင္း 
မ်ားအေၾကာင္း အေျမာက္အျမားသိရန္ လုိအပ္သည္။

၅။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈ၊ နားေထာင္၊ၾကည့္ရႈရန္ လုိအပ္သည္။ ခံစားမႈထက္သန္ရန္ 
လည္းလုိအပ္ျပီး မိမိေ၀ဖန္မည့္အရာ၏ေကာင္းေသာ၊ ဆုိးေသာအခ်က္မ်ားကုိ ျမင္တတ္ရမည္။

၆။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေရးသားေနျခင္းျဖစ္ျပီး မင္းသားမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္ 
တာမ်ား၊စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ ေရးသားျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ကုိတုိက္ရုိက္ ဥးတည္၍ 
ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ေကာင္းေသာအျပဳအမူမဟုတ္ေပ။ပညာျပျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ 
အေရးအသားမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳရန္အေရးၾကီးသည္။

၇။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ ရံဖန္ရံခါမိမိ၏ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးကုိ လူအမ်ားကေကာင္းစြာလက္မခံျခင္း 
မ်ိဳးလည္း ရွိတတ္သျဖင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္လုိအပ္သည္။ မိမိ၏ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးေၾကာင့္ တစ္ဥးတစ္ 
ေယာက္ကုိ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သက့ဲသုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္းဆုံးရႈံး 
ႏိုင္သည္။

ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး ေရးသားျခင္းသည္ခက္ခေဲသာတာ၀န္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုကုိ အဆင့္ 
သတ္မွတ္ျခင္းသည္  ဓမၼဓိ႒ာန္က်ရန္လုိအပ္ျပီးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊နည္းလမ္းဟန္ပန္မ်ား၊ခ်င့္ခ်ိန္မႈမ်ားလည္း 
လုိအပ္သည္။
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လမ္းညႊန္

မဂၢဇငး္မ်ားသည္  စာဖတသ္ူမ်ားအတြက္  ဖနတ္းီထားျခငး္ျဖစသ္ည့္အတြက္  သတင္းမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးရုံမက 
အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္လမ္းညႊန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ 

လမ္းညႊနမ္်ားသည္စာဖတ္သူမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီးမည္သည့္အေျခအေနတြင္  မည္သုိ႔ျပဳမ
ရမည္ကုိအၾကံဉာဏ္မ်ားေပးေလ့ရွိသည္။ ဟင္းခ်ိဳမည္သုိ႔ခ်က္ရမည္၊ မည္သုိ႔ေနထုိင္ရမည္စသျဖင့္ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြဲျပားေလ့ရွိသည္။ 
လမ္းညႊန္ေရးသားရန္ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ  မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္  လမ္းညႊန္မ်ားသည္  ပိ၍ုအေသးစိတ္က်ျပီး  ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေလ့ရွိသည္။ ေရးသားသူကုိယ္တုိင္မွာလည္း ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေလ့ ရွိသည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာျပည္သူလူထုကုိ ပစ္မွတ္ထားေသာမဂၢဇင္းမ်ားတြင္မူ လမ္းညႊန္မ်ားသည္ပုိ၍  ေယဘုယ် 
က်ေလ့ရွိသည္။ စာေရးသူသည္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးျပီး နည္းပညာဆုိင္ရာအသုံးအႏႈန္း 
မ်ားကုိ စာဖတ္သူမ်ားနားလည္ႏိုင္သည့္အသြင္ ေျပာင္းျပီး ေရးသားေလ့ရွိသည္။ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ စာဖတ္သူမ်ားအဖို႔ပို၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး အသုံး၀င္ 
ေစသည့္အတြက္ ၄င္းသည္လည္း အေရးၾကီးသည္။
လမ္းညႊန္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားေလ့ရွိသည္။

က။ ျပႆနာကုိေဖာ္ျပျခင္း၊ ပစ္မွတ္ထားေသာ လူတန္းစားအုပ္စုကုိ ေဖာ္ျပျခင္း
ခ။ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးျခင္း

o အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း
o ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း
o ကၽြမး္က်င္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း

ဂ။ တုိေတာင္းတိက်ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ထင္ျမင္ခ်က္

ထင္ျမင္ခ်က္ေရးျခင္းသည္  ဖန္တီးမႈႏွင့္ေဖာ္ျပမႈတုိ႔၏  ေပ်ာ္ရႊင္မႈစစ္စစ္ျဖစ္ျပီး  ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏အာရုံကို 
ရွာေဖြမႈလည္းျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ မိမိိ၏ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအျမင္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္တြင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ ပံုမွန္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္ေနသည္။ စာဖတ္သူမ်ား 
စတ္ိ၀င္စားမည့္  အထူးသျဖင့္  ၄င္းတုိ႔အား  စတ္ိအေႏာွင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊  သုိ႔မဟုတ္  အမ်က္ထြက္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းအရာအားလံုး၊ လတ္တေလာ ႏိုငင္ံေရး၊ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္။

ပထမဆုံး၀ါက်သည္ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိဖတ္ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ ု
အားမိတ္ဆက္သည့္  နဒိါန္းသည္အခ်ိဳ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊သုိ႔မဟုတ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၏  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ  ျပန္ 
လည္အမွတ္ရေစသည္။နိဒါန္းသည္ပံုတုိပတ္စ၊သုိ႔မဟုတ္  ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊  အႏုပညာရွင္မ်ား၏ 
ေျပာစကား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ႏုငိ္သည္။  ပထမ၀ါက်မ်ားသည္  မိမိကိယ္ုတုိင္၏  အက်ိဳးအတြကလ္ည္းအစ 
ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ရွင္းျပမည့္ မိိမိ၏အဆုိကုိ တင္ျပရမည့္ေနရာလညး္ျဖစ္သည္။

န္ိဒါန္းတြင္  မိမိ၏  အဆုိကုိ  တင္ျပပါက  ေနာက္လာမည့္  စာပိုဒ္မ်ားတြင္  ၄င္းတုိ႔ကုိ  သက္ေသျပ  အသိ 
အမွတ္ျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလြန္အက်ဴး မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။

နိဂံုးတြင္  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသူ၏အျမင္ကုိေဖာ္ျပသည့္  အထြတ္အထိပ္အခ်က္ကုိ  စာလုံးေရ 
နည္းနည္းျဖင့္ေဖာ္ျပရမည္။ အနာဂတ္တြင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအၾကံျပဳခ်က္ ပါေကာင္းပါႏုိင္ေသာ္ 
လည္း အထြတ္အထိပ္အခ်က္သည္ စာဖတ္သူမ်ား၏စိတ္တြင္ စြဲထင္က်န္ရစ္ေစသင့္ သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသူမ်ားသည္  ပံုမွန္အားျဖင့္နာမည္ေက်ာ္သူမ်ား၊  လႊမ္းမိုးမႈၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္  ေလးစားထုိက္ 
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သတိျပဳရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ေရးမည္ဆုိပါက ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာသင့္သည္။
- မိမိကုိယ္တုိင္၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိသာ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္၊
- ၀ိုးတုိး၀ါးတား အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ “ဘယ္ေသာအခါမွ”၊”အျမတဲမ္း”၊”အားလုံး” စေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
- ၀င့္၀ါျခင္းႏွင့္ အတုအေယာင္ဖန္တီးမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွား၍ ရွင္းလင္းစြြာ ေရးသားရန္၊
- ျငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပး၍ ဆုိဆုံးမျခင္း တုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
- အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အလ်င္စလုိ ေကာက္ခ်က္မခ်ရန္၊
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ထင္းခနေဲနေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္၊  နိဒါန္းအစႏွင့္  ေခါင္းစဥ္ခြမဲ်ားသည္  စာဖတ္သူမ်ားက မမိိ၏စာကုိ  ဖတ္ရႈရန္သင့္၊မသင့္  ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ရာ၌ ကူညီသည္။

သတင္းစာတစ္ေစာင္ဖတ္ရႈျခင္းသည္  TV  ရီမုတ္ကြန္ထရိုးကို  ကစားေနျခင္းႏွင့ ္  အလားတူသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္  ေဆာငး္ပါးမ်ားကုိ  ျမငေ္သာလ္ည္း  ေသခ်ာဖတ္ခသဲည္။  ပံမု်ားႏွင့္  ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္  မ်က္စိထဲတြင္ 
အထင္းဆုံး၊ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံး အရာမ်ားျဖစ္သည္။

မ်ားစြာေသာအခ်ကအ္လက္မ်ားအနကမ္ွ  မိမိေရးသားေသာ  အခ်ကအ္လက္ကို  စာဖတ္သအူားေရြးခ်ယ္ 
ေစလုိပါက ေခါင္းစဥ္ကုိ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္။

ေခါင္းစဥ္သည္  ေဆာင္းပါး၏  ထင္ရွားေသာအခ်က္ကိုေဖာျ္ပသင့္သည္။  ေခါင္းစဥ္သည္  ေဆာင္းပါးတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားကို  အားေလ်ာသ့ြားေစျခင္း၊  သို႕မဟုတ္  အလြန္အက်ဴးအေရးေပးထားျခင္းမ်ိဳး  မရွိေစရ။ 
ေခါင္းစဥ္သည္စာ၏ အဓိပၸာယ္ကုိေဖာ္ျပျပီး စာဖတ္သူအားဖတ္ရန္ဆြဲေဆာင္သင့္ သည္။

ေခါင္းစဥ္ဖန္တီးျခင္းသည္ ရဖံန္ရံခါ ရႏိုင္မည့္စာမ်က္ႏွာေနရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပံႏုွိပ္ဒီဇိုင္းေပၚတြင္ မတူည္သည္။ 
ေခါင္းစဥ္သည္ စာလုံး ႏွစ္လုံး၊ သုံးလုံးေလာက္သာ ပါ၀င္သင့္ျပီး ရႈပ္ေထြးမႈမရွိသင့္ေပ။

ေခါင္းစဥ္အမ်ားစုကို  သတင္း၏  အခ်ိန္ႏွင့္  တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈကို  ျပသရန္  ပစၥဳပၸန္ကာလျပ  ၾကိယာျဖင့္သာ 
ေရးသားေလ့ရွိသည္။  ခၽြင္းခ်က္မွာ  သမိုင္းေၾကာင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို  ေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္  ျဖစသ္ည္။  “ဂယ္လီလီ 
ယုိသည္ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကုိ တီထြင္သည္” ဟုေျပာမည့္အစား “ဂယ္လီလီယုိသည္ အေ၀းၾကည့္ မနွ္ေျပာင္းကုိ 
တီထြင္ခဲ့သည္” ဟုေရးရေပမည္။

ေခါင္းစဥ္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာစာအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေသာအခ်က္အလက္ဆန္ေသာ 
ေခါင္းစဥ္မိ်ဳးျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ စတ္ိ၀င္စားဖြယ္၊ သုိ႕မဟုတ္ ဟာသဉာဏ္ရႊင္ေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆန္ဆန္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးသည္ ဖနတ္းီရန္ခက္ခဲေသာ္လည္းဆြဲေဆာငမ္ႈရွိသည္။  ၄င္းကုိဖနတ္ီး 
ၾကည့္ရန္  ၾကိဳးစားသင့္ျပီး  အေကာင္းဆုံးမွာစာေရးျပီးမွဖန္တီးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။  ေဆာင္းပါးေရးရာတြင္ 
ေခါင္းစဥ္မွစ၍ မေရးသင့္ေပ။

ဥးေဆာင္စာပိုဒ္မ်ား
ဥးေဆာင္စာပိုဒ္မ်ား  (စာပိုဒ္ခြဲမ်ား)သည္  စာဖတ္သူမ်ားအား  စာအေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းျပသည္။  အကယ္၍ 

ေခါင္းစဥ ္ သည္  “စေတာ့ေရာင္း၀ယ္ေရး၏  ဗံုး”  ဟုဆိုပါက  စာဖတ္သူမ်ားသည္  အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈဟု 
ထင္ေပလိမ့္မည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္  စာပိုဒ္ခြတဲြင္  ဤသို႔ျပန္လည္ရွင္းျပရန္လုိအပ္သည္။  “ယမန္ေန႔က  Daimler-Benz ႏွင့္ 
Chrysler  ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းရန ္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းသမိုင္းတြင္ 
အၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာအင္အား ၾကီးႏွစ္ခု ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ဗံုးပင္ျဖစ္သည္”

ေဆာင္းပါးကုိ လက္ေဆာင္ထုပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါကေခါင္းစဥ္သည္ လက္ေဆာင္ထုပ္ေပၚမွ လွပေသာဖပဲြင့္ 
ျဖစ္၍ ဥးေဆာင္စာပိုဒ္မ်ားသည္ ထုပ္ပိုးထားေသာအလွစကၠဴျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူကုိအတြင္းသုိ႔ ၾကည့္လုိစိတ္ျဖစ္ေစရ 
မည္။ အျပင္ပန္းတြင္လွပသည့္အတြက္ အတြင္းတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာအရာရွိရမည္ဟု ထင္ေစရမည္။

အစစာေၾကာင္းေကာင္းတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။
- ၄င္းသည္ အားလုံးကုိရွင္းျပရန္ မလုိအပ္ေသာ္လည္းစာ၏ အဓိကေပးလုိေသာ အာေဘာ္ပါ၀င္ရမည္။
- စာေၾကာင္းတုိ ၃-၄ ေၾကာင္းထက္မပိုေစရ။
ေခါင္းစဥ္ႏွင့္အစစာေၾကာင္းမ်ားကုိဖတ္ျပီးသည္အထိမဆုံးျဖတ္ရေသးေသာစာဖတ္သူသည္ထုိေဆာင္းပါးကုိ 
ဖတ္သင့္၊မဖတ္သင့္ မဆုံးျဖတ္ခင္ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကုိ ၾကည့္ေပလိမ့္မည္။



P a g e  | 25

သတင္းေပးေသာေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား

ေခါင္းစဥ္ခြမဲ်ားသည္  စာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  စာဖတ္သူမ်ားအားသတင္းေပးသည္။ 
ေငြအျပည့္ႏွင့ ္ေသတၱာတစ္လုံး၊ ေလယာဥ္ေပၚမွ အကူအညီမ်ား၊ အေကာင္းျမင္စိတ္၊ ေမြးစကေလးစသည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ 
မ်ားသည ္ ဘ႑ာေရးအေရာင္းအ၀ယ္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ရလဒ္မ်ား၊ ကားပံုစံအသစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာကုမၸဏီ၏ 
အနာဂတ္စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သတင္းေပးေနသည္။

အမ်ားအားျဖင့္  သတင္းစာဆရာသည္  အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္  စာေရးသားျခင္းတြင္  အာရုံံစိုက္လြန္း၍ 
ေခါငး္စဥ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အစ စာေၾကာင္းေကာင္းမ်ားကုိ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ေပ။ ၄င္းသည္ေမြးေန႔ကိတ္ကုိဖိနပ္ေသတၱာ 
တြင္ ထည့္ထားျခင္းႏွင့္တူသည္။ 

ေက်ာင္းသားတစ္စု ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျပီးအိမ္အိုၾကီးတစ္လုံးတြင္ ညအိပ္တည္းခိုၾကသည္။ အရပ္စကား 
မ်ားအရထုိအိမ္ၾကီးတြင္ “အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးသမီး” ဟုေခၚေသာတေစၦတစ္ေကာင္ေနထုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
“အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးသမီးအေၾကာင္း” ဟုေခၚေသာစာကုိ လူမည္မွ်ဖတ္မည္နည္း။ ေသခ်ာသည္မွာ လူမ်ားသည္ 
“အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္တစ္ညတာ” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ကုိ ပို၍စတ္ိ၀င္စားေပလိမ့္မည္။  မႏေၱလးရွိနန္းေတာသုိ္႔ 
သြားလည္ေသာအေၾကာင္းကုိ  မည္သုိ္႔ေခါင္းစဥ္တပ္မည္နညး္။  “နန္းေတာ္တြင္”ဟူ၍ေလာ၊  (သုိ႔)  “ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ 
အလည္တစ္ေခါက္” ဟူ၍ေလာ။
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စတင္ေရးသားနည္း

“အလုပ္တစ္ခုကုိစတင္ျပီးသူသည္ အလုပ္တစ္၀က္ျပီးေျမာက္ျပီးျဖစ္သည္” ဟူေသာ ပိုလန္စကားပံုရွိသည္။ 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ  ပထမဆုံး၀ါက်ကိုေရးသားရန္မွာ  စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားအတြက္အခက္ခဲဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း 
မိမိတ႔ို၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရွိၾကသည္။ ပထမဆုံး၀ါက်သည္အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ားစတင္ 
ဖတ္ရႈကတည္းက ၿငီးေငြ႔မေနသင့္ဘဲ ၄င္းတုိ႔၏အာရုံကုိဖမ္းစားျပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ခ်င္လာေအာင္ 
ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ရန္လုိအပ္သည္။

စတင္ေရးသားရန္အတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။
၁။ ဥပမာ - ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ ျဖစ္ပ်က္ပံုကုိ ဥပမာေပး၍ ပို၍ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းအရာဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားပါ။
၂။ အေရးၾကီးမႈ -  မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကုိမည္သူကလုပ္ေဆာင္သည္ကုိေဖာ္ျပပါ။  မိမိေရးသားထားေသာ 
အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္စဥ္၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏အျပဳအမူမ်ားကုိမည္သည္တုိ႔က လႊမ္းမိုးထားသည္စသည့္ အဓိကအခ်က္ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။
၃။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ -  မိမိဇာတ္ေကာင္၏ေျပာစကား၊ပညာရွင္၏အျမင္(သုိ႔)ကဗ်ာတစ္ပုဒ္၏အပိုင္း  အစ 
တစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္သည္ မိမိေရးသားေသာစာ၏ အဓိကေဆာင္ပုဒ္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
၄။ ျမင္ကြင္းျဖင့္အစခ်ီမႈ - ျမင္ခဲ့ေသာပံုရိပ္မ်ားကိုျပန္လည္၍ အမွတ္ရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ပန္းခ်ီပံုေဖာ္သက့ဲသုိ႔ျဖစ္ျပီး အျဖစ္အပ်က္တြင္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေနသက့ဲသုိ႔ ခံစားမႈမ်ိဳးဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။
၅။ ထူးျခားခ်က္ - ရင္းျမစ္ကုိပါအတူတကြေဖာ္ျပျခငး္ျဖင့္ သံသယမ်ားကင္းစင္ေစမည့္တစ္မူထူးျခားေသာ အခ်က္ 
ကုိ ေဖာ္ျပပါ။
၆။ ေမးခြန္း -  အစတြင္  ေဖာ္ျပထားေသာေမးခြန္း၏  အေျဖကုိရွာေဖြရန္စာကုိဆက္လက္ဖတ္မိေအာင္  စာဖတ္ 
သူမ်ား၏ သိလုိစိတ္ကုိႏႈိးဆြဆြဲေဆာင္ပါ။
၇။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ - သာမန္လူမ်ားမျမင္ႏို္င္ေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။
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ေဆာင္းပါး

ေဆာင္းပါးသည္  သတငး္မွတ္တမး္က့ဲသုိ႔ပင္ စာနယ္ဇင္းပညာ၌  စိနေ္ခၚမႈအမ်ားဆံးုပံစုံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
ေဆာင္ပါးမ်ားကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္မ်ားႏွင့္ အထူးအခ်ပ္ပိုမ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ 

ေဆာင္းပါးသည ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္ထားသည္။ 
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို  ေဖာ္ျပရန္တစ္ဥးတစ္ေယာက္၏ထင္ျမင္ခ်က္၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၊ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု  စသျဖင့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လုံမႈရွိရန္လုိအပ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ေဆာင္းပါးေရးသား 
ေနရသည္၊မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကုိဖတ္ရႈရန္လုိအပ္သည္ကုိ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္စာဖတ္သူမ်ား 
သိရွိရန္ လုိအပ္သည္။

နိဒါန္းအစသည္ေဆာင္းပါး၏ ပထမဆုံးအပိုင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္အက်ိဳးအေၾကာင္းသက္ေသျပမည့္အဆုိ 
တစ္ခုပါ၀င္သည္။ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္မိမိေျပာလုိေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကုိတင္ျပရန္လုိအပ္ျပီး  မမိိဆုိလုိခ်င္သည္ကုိ 
အျခားလူမ်ား နားလည္ေစရမည္။

ေဆာင္းပါးမ်ားသည္  ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာပညာရွင္မ်ားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ျပီး  အေၾကာင္းအရာတစ္ခႏုွင့္ 
ပတ္သက္၍၄င္းတုိ႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေပးစြမ္းမည္ဟုအမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္ေရးသားေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေဆာင္းပါးႏွင့ ္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ေရးေသာ 
ေဆာင္းပါးသည္ကြဲျပားလိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ဤေနရာတြင္ပညာရွင္ဟု သတ္မွတ္ 
ခံရျပီး ေက်ာင္းသားသည္မိမိ၏ တစ္မူကြျဲပားေသာကုိယ္ပုိင္အျမငကုိ္ မတင္ျပႏိုင္သေရြ႕ ၄င္း၏အျမင္သည္ က်ာ္ၾကား 
ရန္ ေခတၱေစာင့္ဆုိင္းရေပမည္။ စာဖတ္သူမ်ားသည္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏အျမင္ကုိ 
စိတ္၀င္စားမႈရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၀ိုးတုိး၀ါးတားအေျခခံအခ်က္မ်ားမျဖစ္ရေပ။ ေဆာင္းပါးသည ္ ယခုမွစတင္ 
ေသာ လက္သင္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ေပ။

မိမိေျပာလုိေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အဆုိမ်ားကုိ တင္ျပျပီးသည့္ေနာက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လုိအပ္ေပသည္။ မိမိအဆုိကုိ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ရန္ နိဂံုးကုိရွင္းလင္းေသာနည္းျဖင့္ အေလးျပဳေရးသားသင့္သည္။

ထုိမွ်ပင္။ သုိ႔ေသာ္…
ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မေမ့ေလ်ာ့သင့္ေပ။ သတင္းစာကုိဖတ္ရႈေနေသာ စာဖတ္သူသည္မိမိ၏ 

ေဆာင္းပါးကုိဖတ္မည္၊ မဖတ္မည္မွာ နိဒါန္းအစႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ 
လုူတိုင္းသည္  နိဒါန္းအစႏငွ့္  ေခါင္းစဥ္မွစ၍ဖတ္ၾကသည္မွာ  ေသခ်ာသည္။  စကားလုံးအနည္းငယ္ျဖင့္  စာဖတ္သူုကုိ 
ဆြဲေဆာင္ရန္မွာ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္နိဒါန္းအစႏွင့္ေခါင္းစဥ္မွလြဲ၍ က်န္အပိုင္းမ်ားဆြဲေဆာင္မႈ 
မရွိလွ်င္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ နိဂံုးကုိ မည္သူမွ် သိရွိၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၏ ပံုစံ

၁။ ေဆာင္းပါးတြင္ေ ဖာ္ျပထားသည့္အျဖစ္မွန္ႏွင့္စာဖတ္သူကုိ ဆက္စပ္ေပးႏုိင္မည့္သရုပ္ေဖာ္ပံု၊ပန္းခ်ီ၊ 
ေခါင္းစဥ္က့ဲသုိ႔ စာဖတ္သူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လႈပ္ႏႈိးႏုိင္ေသာ ကြင္းဆက္မ်ားရွိရမည္။

၂။ ဇာတ္အိမ္တစ္ခုတည္းကုိေရြးခ်ယ္၍ျပႆနာအား တင္ျပသတ္မွတ္ပါ။
၃။ အစတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေမးခြန္းကုိေျဖရွင္းျပီးမိမိအဆုိမ်ားကုိအက်ဳိးအေၾကာင္း သက္ေသျပပါ။

-အေၾကာင္းအရာတူအျခားစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ညႊန္းပါ။
-၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပပါ။
-ေကာင္းက်ုိဳး၊ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။
-မိမိတစ္ကုိယ္တည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

၄။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ေမးခြန္းျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းပါ။
၅။ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္မိမိဘက္ပါလာေအာင္ဆြဲေဆာင္ျပီး ေမးခြန္းျပႆနာ အသစ္မ်ား ထုတ္ပါ။
ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ်တရန္လုိျပီး အလြန္အမင္းေလးပင္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။ အဆုိမ်ားကုိထိန္း 

ခ်ဳပ္မႈ ဆြဲအား၏ ဗဟုိခ်က္အေနျဖင့ ထားသင့္သည္။
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အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေယဘုယ်က်ျခင္းမ်ိဳးမျဖစဘဲ္ မိမိတုိ႔သိရွိေသာ အျဖစ္မွန္မ်ားႏငွ့္  နးီစပ္သင့္သည။္ 
မိမိကိုယ္ကိုအထင္ၾကီးအမႊန္းတင္ျခင္းမွကင္းေ၀းျပးီ  “အျမတဲေစ”၊  “အားလုံး”၊  “သိသာစြာ”၊  “ေယဘယု်အားျဖင္”့ 
စေသာ စကားလုံးမ်ားသုံးျခင္းကုိလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
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ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္ရလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္သနည္း

၁။ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိသည္
စာေရးသုူသည္ မိမိကုိ ထုိအေၾကာင္းအရာ၌ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ျပဳလုပ္ျပီးလတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ၊ 

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ(သုိ႔)မိမိ၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိျပန္လည္အမွတ္ရေစေသာအေၾကာင္းအရာကုိေဖာ္ျပသည္
။
 ၂။ ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ရသည္

စာေရးသူသည္ ေဆာင္းပါးတြင္ေျဖရွင္းျပမည့္  (သုိ႔မဟုတ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳမည့္) ေမးခြနး္ျပႆနာတစ္ခကုို 
တင္ျပသည္။
၃။ စာေရးသူႏွင့္အတူအေျဖကုိရွာေဖြသည္

အျခားသမူ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိယူကာျပႆနာကိုအတတူကြေဆြးေႏြးသည္။စာေရးဆရာ၏  အေၾကာင္း 
ကုိ ပိမုိုသိရွလိာကာမညကဲ့္သုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္၊ ျပႆနာကိုမည္သုိ႔ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကိဳးစားသည္ကုိ 
ျမင္လာသည္။
၄။ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္

-ေမးခြန္းအသစ္မ်ား ထြက္လာသည္။ 
-ဘာဆက္လုပ္ရမည္ က့ဲသုိ႔ အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ား ေပၚလာသည္။
-စာေရးသူက  သတေိပးခ်က္၊  ေၾကညာခ်က္၊  ေဆာင္းပါးမ်ားအေနျဖင့္  တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားရရွိရန္ 
ဖိတ္ေခၚသည္။

အလားတူပင္  စာေရးသူအေနျဖင့္စာဖတ္သူမ်ားကုိလမ္းညႊန္ရန္လုိအပ္သည္။သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? 
ၾကိဳးစားၾကည့္ သင့္ေပသည္။
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FEUILLETON

Feuilleton ဆိုသည္မွာ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းၾကားတြင္ရွိသည္။ ေပါ့ပါးမႈႏွင့္ပုဂၢလဓိ႒ာန္က်မႈကုိ ေဖာ္ျပေသာေဆာင္းပါး 
မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ပညာေပးရန္ထက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ရံဖန္ရံခါ ရယ္ေမာမႈကုိပါ ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ 
M. Radgowski

Feuilletonမ်ားကုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေစ့စပ္စြာေလ့လာသုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 
စာေရးသားႏုိင ္ သည့္  သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊  ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊  အားကစားသမားမ်ား၊  ရုပ္ရွငဒ္ါရုိက္တာမ်ား၊ 
ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာ မ်ား စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အားလုံးနီးပါးေရးသားႏုိင္သည္။
Feuilleton ေရးသားသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏အျမင္မ်ားကုိ အကိ်ဳးအေၾကာင္း သက္ေသျပရန္မလုိေပ။
ေခါင္းစဥ္ေပၚတြင္ လုိက္၍ Feuilleton သည္-

- စာေရးသူမ ွ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ မ်ားေသာအားျဖင့္စာေရးသူကုိ ဆဲြ 
ေဆာင္ႏို္င္ေသာ ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္တတ္သည္။

- သတင္းစာက႑တစ္ခု  (သုိ႔)  မဂၢဇင္း၏  သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ခုႏွင့္ဆက္စပ္ေသာဥပမာ-  အားကစား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈစသည္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။

Feuilleton စာေရးဆရာမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မဂၢဇင္းတြင္ ပင္တုိင္က႑တစ္ခု ရွိတတ္သည္။
Feuilleton  (သစ္ရြက္ငယ္ေလးဟုအဓိပၸါယ္ရသည္)သည္  အႏုပညာလက္ရာငယ္တစ္ခု  ျဖစ္ရမည္။ေအာက္ပါအတုိင္း 
Feuilleton မ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏုိင္သည္-

- Feuilleton-သတင္းမွတ္တမ္း  - ေလ့လာထားေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိေဖာ္ျပသည္။(ဥပမာ- 
လမ္းမ်ား သန္႔ရွင္းေရး)

- Feuilleton-ကုိယ္ေတြ႔မွတ္တမ္း - စာေရးဆရာက မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳကုိ ေ၀မွ်သည္။
- Feuilleton-ပံုႏွိပ္ေ၀ဖန္ခ်က္  -  စာေရးဆရာက မဂၢဇင္းတြင္ပါရွိေသာစာပိုဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ေကာက္ႏုတ္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။
- Feuilleton-ေပးစာ - စာဖတ္သူမ်ား (သုိ႔) တစ္ဥးတစ္ေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ေရးသားသည္။
- Feuilleton-ဇာတ္လမ္း
- Feuilleton-ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
Feuilleton  စာေရးဆရာမ်ားသည္  မမိိဇာတ္လမ္းကုိ  မမိိဘာသာဇာတ္ေၾကာင္းျပနေ္လ့ရွိျပးီ  မိမကုိိယ္တုိင္ 
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ျပန္၍ေ၀ဖန္ေလ့ရွိသည္။

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းျပီး ေရရွည္ေဖာ္ျပျခင္းခံရမည့္ Feuilleton ေရးသားႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား
- မိမိသိေသာ အေၾကာင္းအရာကုိသာ ေရးပါ။
- ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ယာယီေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ နာမည္မ်ားက့ဲသုိ႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသား 

ျခင္းကုိ ေရွာင္ပါ။
- လူအမ်ားေဆြးေႏြးျပီးေသာဖန္တရာေတအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေရွာင္ပါ။
- ဆရာလုပ္ျခင္း၊စာရိတၱပိုင္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ရန္ လူတတ္လုပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္
- လြယ္ကူရွင္းလငး္နားလည္လြယ္ေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ သုံး၍ တိတိက်က် တုိတုိတုတ္တုတ္ ေရးပါ။
- ဇာတ္လမ္း (သုိ႔) ပံုတုိပတ္စမ်ား သုံးပါ။
- ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍စဥ္းစားမိေစမည့္အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုသည္အေၾကာင္းအရာေကာင္း 

ျဖစ္သည္။



P a g e  | 31

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း - ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အၾကံဳ

လူတိုင္းသည္  မမိိ၏အျမင္ကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာရယူျဖန္႔ေ၀ 
ႏိုင္သည္။
ပိုလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္၊ art. ၅၄

ဆငဆ္ာျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆိုသညမ္ာွ  ပုံႏွိပ္စာမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား၊ ေရဒီယုိႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားတုိ႔အား 
အစိုးရမ ွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္အထိပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား 
အတြက္အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေရးရုံးထားရွိခဲ့သည္။ ပံုႏွပိ္ထုတ္ေ၀ရန္  အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လုိအပ္သည္။ 
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း က အစိုးရအေပၚမေကာင္းျမငေ္သာသတင္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားအား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းကုိ 
တားျမစ္ခဲ့သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္စာေရးဆရာမ်ားအား  ၄င္းတုိ႔၏စာမ်ား  ပံႏုွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမွ 
တားျမစ္ထားသည္ပင္  ရွိခဲ့သည္။  အစိုးရအေပၚသစၥာမေစာင့္သိေသာ  သတင္းစာဆရာမ်ားအား  ခန္႔ထားသည့္ 
ပံုႏွိပ္တုိက္မ်ား အပိတ္ခံခဲ့ရသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိလႊတ္ေတာ္မွခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ မဂၢဇင္းမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ 
ကုိမည္သူမွ်တားျမစ္ခြင့္မရွိေပ။ ေရဒီယုိႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာနမ်ားသည ္ ျပည္သူ႔ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ 
ရုပ္ျမင္သံၾကားအဖြဲ႔၏အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလုိအပ္သည္။  ေရဒီယုိႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာနမ်ားသည ္ ေသြးထြက္သံယုိ 
အထိတ္တလန္႔ျဖစ္မႈကုိလႈံ႕ေဆာ္ေသာအစီအစဥမ္်ား၊ သုိ႕မဟုတ္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အျပာကားမ်ား 
ျပသခြင့္မရွိေပ။ 
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အပိုင္း (၂)

အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

သင္၏သတင္းစာအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား  မရာွေဖြခင္မွာ  ေခတထိၱငု၍္စဥ္းစားပါ။  ဘယ္သူ႔အတြက္ 
ေရးမည္။ဘယ္သူ႔ထံသုိ႔ေရာက္ေအာင္  သင္ေရးမည္ဆိုသည္ကိ ု  အရင္ဆုံးစဥ္းစားပါ။  အဘယ့္ေၾကာင့ ္
သတင္းစာတစ္ေစာင္ထုတ္ရန္ ဤမွ်ဆႏၵျပင္းျပရသနည္း။

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖျပီးပါက အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကုိတည္ေထာင္ရန္  ပထမေျခလွမ္းကို  အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျပီျဖစ္သည္။  ဘာလုပ္ၾကမည္ဆိုသည့္  အေမွ်ာ္အျမင္  သင့တ္ြင္ရွိၿပီျဖစ္သည္။အသင္းလုိက ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင ္  အေရးအပါဆုံးအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။မည္သည့္အလုပ္ကုိမဆိ ု
ေကာင္းမြနစ္ြာလုပ္ေဆာင္ႏိငုရ္န္  မည္သည့္အရာကုိလုပ္ရမည္ဆုိသည္ကို  သိရမည္။  ပူးေပါင္းဖန္တီးလိစုတ္ိလည္း 
ရိွရမည္ျဖစ္သည္။  အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ အသစ္ခန္႔ထားေသာ သတင္းေထာက္ကို  “ဒီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔  သြားအင္တာဗ်ဴး၊ 
ဒီမွာ  ေမးရမဲ ့  ေမးခြန္းနဲ ႔  ေရးလို႔ၿပီးရမဲ့ရက္”ဟုေျပာႏိုင္သည္။  သုိ႔ေသာ္  ဤနည္းလမ္းအသုံးျပဳပါက 
သင့္သတင္းစာအတြက္  ထုိပုဂၢိဳလ္လုပ္ေပးေသာေနာက္ဆုံးအင္တာဗ်ဴးျဖစ္လိမ့္မည္။  ေမးရမည့္  ေမးခြန္းကုိပင္ 
အႀကံဥာဏေ္ပးခြင့္မရွိလွ်င္  သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ဘယ္လုိစိတ္ေက်နပ္မႈရႏိုင္မည္နည္း။ 
စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္စရာသာရိွသည္။အင္တာဗ်ဴးသည္  စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။  ထုိ႔ေၾကာင့ ္
အယ္ဒီတာအစည္းအေဝးကုိ  ပံုမွန္လုပ္ရမည္။  ျဖစႏ္ိုင္ပါကတစဖ္ြဲ႔လံုးႏွင့္လုပ္ရမည္။  ၄င္းတုိ႔အားလုံးကုိ  တစ္ခ်ိန္တည္း 
စုစည္းရန္မွာခက္ခလဲိမ့္မည္။  သုိ႔ေသာ္ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၾကရန္အေရးၾကီးသည္။  ဝိုင္းဝန္း  အေျဖရွာၾကျခင္းသည္ 
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္စီမွ  အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ   ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္   အကအူညီျဖစ္ေစသည။္  ေတြ႔ဆုံၾကရန္ 
ခယဲဥ္းေသာလူတစ္စုအေနျဖင့္   အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔စည္းရန္မွာ  မလြယ္ကူပါ။  စမီံကိန္းမ်ားကုိအတူတကြဖန္တီးရမည္ 
ေဆြးေႏြးရမည္၊ ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည္၊ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရမည္၊  ရလဒ္မ်ားကုိ ေလ့လာတြက္ခ်က္ရမည္။
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သင္၏ သတင္းစာ

အမည္

သတင္းစာကုိမ  ညကဲ့္သုိ႔နာမည္ေပးရမည္ဆုိသည္မွာ  အေရးမၾကီးေပ။  ေအာင္ျမင္ဖြယ္မရွိသည့္  နာမည္မ်ား 
ေပးထားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေနေသာ မဂၢဇင္းမ်ားရိသွည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကာငး္မြန္ေသာ အမည္တစ္ခုေပးႏိုင္ဖို႔ေတာ့ 
စဥ္စားသင့္သည္။ 

အၾကံေပးခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ -

- နာမည္သည္ မွတ္ရလြယ္ကူေစရန္၊ တုိရန္၊ ႐ိုးရွင္းရန္၊ ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ဆန္းဆန္းျပားျပားျဖစ္မေနေစရန္။
-  နာမည္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ  ဆက္စပ္မႈအမွားအယြင္းမ်ားမရိွေစရ။  ဥပမာ‘ေမာ္ဒယ္လ္’ဟူေသာနာမည္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ ဖက္ရွင္အေၾကာင္း ေတြးေစမည္။ 
- ဟာသမ်ားသီးသန္႔သာေရးမည္မဟုတ္ပါက နာမည္ကုိဟာသမဆန္ေစပါႏွင့္။ေလးနက္ေသာအရာမ်ားကုိေဆြးေႏြးခ်င္ 
သည့္အခါ ဟာသဆန္ေသာနာမည္သည္ဒုကၡေပးလိမ့္မည္။

သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို မည္သုိ႔ ဖန္တီးမည္နည္း

သီအိုရီအားျဖင့္နည္းလမ္းႏွစ္ခုရိွသည္။  အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာလူမ်ားကိုေခၚ၍  သတငး္စာတြင္မည္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ထည့္သင့္သည္ကုိစဥ္းစားၾကမည္လား။ သုိ႔မဟုတ္  မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု
ထည့္မည္ဆုိသည့္  အႀကံဥာဏ္ရျပီးမွ အဖြဲ႔ကုိေရြးမည္လား။ ဒုတိယနည္းလမ္းတြင္  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားကုိ 
ရရိွႏိုင္သည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္၊  စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ ကုိကညီ္ေသာ  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဖန္တီးလုိက္သည့္ 
သတင္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္နီးစပ္ျပီး လူၾကိဳက္မ်ားမည္ျဖစ္သည္။  ေသခ်ာေသာ  အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 
အေရးပါသည့္ မည္သည့္သတင္းစာမဆုိ လူတစ္ေယာက္တည္းမွ ထုတ္ေဝသည္ မဟုတ္ပါ။

အဖြဲ႔တစ္ခုရိွျပီဆုိပါက ရာထူးအဆင့္မ်ားကုိသတ္မွတ္ရမည္။ ပထမဥးဆုံး ေပးထားေသာတာဝန္ႏွင့္ မည္သည့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္သည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးသိရိွရန္လုိသည္။ တာဝန္မ်ားကုိခြဲေဝရန္  အလုပ္ျဖစ္ျပီးမွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း 
တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအေသးေလးတစ္ခုလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ “မည္သူလက္ေထာက္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ခ်င္လဲ”ဟုေမး 
လုိက္လွ်င္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထဲတြင္ ရည္မွန္းခ်က္အရိပ္အေရာင္မ်ားကုိေတြ႔ရမည္။ (ေသခ်ာသည္က) တစ္ေယာက္ထက္ပိုျပီး 
ျဖစ္ခ်င္ၾကလိမ့္မည္။“ေကာင္းတယ္။အခုအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ ႔  အလုပ္လုပ္ဖို ႔  မင္းမွာ  သင့္ေတာ္တဲ ့
အရည္အခ်င္းရိွေၾကာင္း  ကိယ့ု္အဖြဲ႔ကိုယ္  လိက္ုစညး္႐ံုးၾက”  ၊  တစ္ခါတစရ္ံ  ေရြးခ်ယရ္န္  ခက္ခဲသည္။  သို႔ေသာ္ 
ဤသည္မွာ  အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္ကို  ဒီမိကုေရစီနည္းလမ္းက်  ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။  ဤနည္းလမ္းျဖင့ ္ 
အတြင္းေရးမွဴးကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္သည္။

အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ စာဖတ္သူကုိ သတ္မွတ္ျခင္း

သတင္းစာတြင္ဘာေရးရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ဥ းေဆာင္သူတုိင္းတြင္ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးရိွလိမ့္မည္။ 
စိတ္ကူးမရိွပါက အဖြဲ႔ကိုမီွခိုရမညျ္ဖစ္သည္။ အဖြဲ႔၀င္အားလုံးက အေၾကာင္းအရာအားလုံးကုိ ေရးခ်င္ေနသည္ဆုိပါက 
ျပႆနာစျပီျဖစ္သည္။ ဘာမွေရးျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ အားကစား၊ ဂီတ၊ ဟာသ၊ စာလုံးဆက္ပေဟဠိ၊ ဖက္ရွင္ စသည့္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ပါကအ႐ံႈးေပၚလိမ့္မည္။  ေဈးကြက္တြင္ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု
အသုံးခ်ထားေသာေရာင္စံုမဂၢဇင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရိွသည္။ သင္၏သတင္းစာတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို  ေဖာ္ျပရမည္ဆုိပါက  ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့ ္  ေရးသင့္သည္။  သတင္းစာတြင္ 
ေရာ့ခ္ဂီတအေၾကာင္း  သတင္းအသစ္အဆန္းမ်ားထည့္ရန္မွာ  ခက္ခဲလိမ့္မည္။  “ပစ္မွတ္ထားေသာ 
စာဖတ္ပရိသတ္အုပ္စု”  အေၾကာင္း  ကန ဥး  အေသးစတိ္ေလ့လာခ်က္၊  ဝယ္သ/ူေဖာက္သည္ 
အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိလုပ္သင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သတင္းစာကို မည္သူ႔ထံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခ်င္သလဲ။
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မိမိ၏စာဖတ္ပရိသတ္ကုိ သိထားပါက  ေရးသားဖြယ ္ အေၾကာင္းအရာရွာရန္  ပုိမိုလြယ္ကူပါသည္။ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို  ၀ိငု္း၀န္းေရးသားျခင္းမ်ိဳး  မျဖစ္သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေစာင္ေရတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
အေၾကာင္းအရာဥးတည္ခ်က္ ရိွျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ ပီသမႈလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေရးသားျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အရာအားလံုးကို  မိမိကုိယ္တုိင္ေရးဖို ႔  လိုအပ္မည္လား။လုံးဝမလုိအပ္ပါ။အယ္ဒီတာေကာင္းမ်ားသည္ 
သတင္းစာတစ္ေစာင္လုံးကုိမေရးပါ။ အယ္ဒီတာသည္ အေကာင္းဆုံးစာေရးဆရာမ်ားထံမွ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ 
ေတာင္းခႏံိုင္သည္။တစ္ခါတစ္ရံ  အျခားေသာသတင္းစာမွ  စိတ္ဝင္စားစရာ  ေကာင္းေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။  သုိ႔ေသာ္မည္သည့္စာေစာင္တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္ကို  တိတိက်က်ေဖၚျပရန္လုိသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပါတ္သက္၍  ကုိယ္ပုိင္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးႏိငု္ပါက  ပိုေကာငး္ပါသည။္  စာမ်ားကိုအစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ 
စစေ္ဆးျခင္း၊  စာေရးသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔သည္  အယ္ဒီတာအလုပ္၏  အေရးအၾကီးဆုံး 
အစိတ္အပိငု္းမ်ားျဖစ္သည္။  မည္သည္တုိ႔ကုိပံုႏွိပ္မည္ဆုိသည္ႏွင့္ သတင္းစာ  စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္  မည္ကဲ့သုိ႔ 
စီစဥ္ထားရိွမည ္စသည္တုိ႔သည္လည္း ထပ္တူ အေရးၾကီးသည္။

အယ္ဒီတာ့ တာဝန္

အယ္ဒီတာသည္  မည္သည္ကိ ု  လုပ္ေဆာင္ရန္လုိသည္ကိ ု  ဆုံးျဖတ္သည္။  ရလဒ္သည ္
အယ္ဒီတာ့တာဝန္အေနျဖင့္လာသည္။  ဥပမာအားျဖင့္  “...…ႏွင့ ္  အင္တာဗ်ဴး”။  အယ္ဒီတာသည္  မည္သူက 
မည္သည့္အခ်ိနတ္ြင္  ထိုအလုပ္ကုိတာဝန္ယူမည္ကိုေဆြးေႏြးညိႏွိႈင္းရမည္။ တာဝန္ကိမုွတ္ထားျပီး  အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ 
အတြင္းေရးမွဴးသည္သီးျခားဖိုင္တြဲတြင္ထားရိွမည္ျဖစ္သည္။အတြင္းေရးမွဴးမွတာဝန္အေၾကာင္းသတိေပးေနမည္ျဖစ္ျပီး 
အခ်ိန္မွီ ျပီးစီးမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ့တာဝန္မ်ားထဲတြင္  သတင္းအစည္းအေ၀းတြင္  ပါဝင္သူအားလုံးကို  တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးျခင္း 
ပါ၀င္သည္။(ဥပမာ-ေရးသားစရာကုန္ၾကမ္းမ်ား  ေရြးခ်ယ္ရန္၊  စုေဆာင္းရန္ႏွင့ ္  ျပင္ဆင္ရန္၊  သုိ႔မဟုတ ္
ေဆာင္းပါးအေခ်ာသပ္ရန္အတြက္  ေနာက္ပိုင္းတြင္  ကုန္ၾကမ္း အျဖစ္  အသုံးျပဳႏိငု္ေသာ  စာမ်ားေရးရန)္။ 
ဤအေျခအေနတြင္  မမိိဆႏၵအေလ်ာက္  မည္သူေရးမည္ကို  ေၾကညာရန္လုိသည္။  အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
အနည္းဆုံး စာအနည္းအက်ဥ္းေတာ့ေရးသားရန္လုိသည္။ 

အယ္ဒတီာ့  တာဝန္ႏွင့္ပတ္သက္၍  “ေပးျပးီသားကတိအတုိင္းလုပ္ပါ” “တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို  မေရွာင္ 
လႊပဲါႏွင့္”အစရွိသည့္  စည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ရမည္။ အခ်နိ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်  အယ္ဒီတာအဖြဲ႕တြင ္
ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရံုမွ်ျဖင့္  မလုံေလာက္ေသးေၾကာင္းေတြ႔လာလိမ့္မည္။ 
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ကုိင္ရန္လုိအပ္သည္။

စာသား ထားသုိမႈအစီအစဥ္

စာသားအစီအစဥ္သည္  သတင္းေထာက္ႏွင့္အယ္ဒီတာႏွစ္ေယာက္လုံးကုိအကူအညီေပးသည္။ 
အစီအစဥ္ကုိေရးဆြဲေနခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္သည ္  အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းစဥ္းစားရမည္။ 
အစအီစဥ္ေရးဆြေဲနခ်ိန္တြင္  သတင္းေထာက္အေနျဖင့္  မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင ္
ေရးသားႏိုင္သည့္နည္းလမ္းကုိ  ရွာေတြ႕ႏိုင္သည္။ အယ္ဒီတာအတြက္မူ  မည္သည့္သတင္းကုိ ပထမစာမ်က္နာတြင္ 
ထားျခင္းျဖင့္  ပရိသတ္စိတ္၀င္စားႏိုင္ျခင္း  ရိွမရိွကုိ  ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊  သတင္းစာတစ္ခုလုံးအတြက္  စာမ်က္ႏွာ 
အစအီစဥ္ခ်ရန ္  အေထာက္အကျူပဳႏိုင္သည္။စာမ်က္ႏွာအစီအစဥ္ကို  အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲအတြင္းေရးမွဴးအား 
တင္ျပသင့္ၿပီး၊ ေအာက္ပါတုိ႔လည္း ပါဝင္သင့္သည္။

• စာေရးသူ၏ နာမည္၊
• စာ၏ အေၾကာင္းအရာ၊
• သတင္းရင္းျမစ္၊
• စာေရးသူေဖာ္ျပခ်င္ေသာ သတင္းအမ်ိဳးအစား၊
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• ခန္႔မွန္းစာမ်က္ႏွာ၊
အျခားေသာ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားက့ဲသုိ႔  အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိရမည္။

သတင္းစာ အျပင္အဆင္

အစီအစဥ္တြင္  “စာေရးသူ”၊  “အေၾကာငး္အရာ”၊  “သတင္းသားပုံစံ”  စသည့္ျဖင့္  ေကာလံ္မ်ိဳးစံု  ပါဝင္မည္ 
ျဖစ္သည။္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါ “ေဖာင္ပိတ္ရက္” ကိုဆုံးျဖတ္ၾကရမည္။ သတင္းစာကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ရက္တြင္ အသင့္ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ေဖာင္ပိတ္ရက္သည္ ထုိရက္ထက္ ပို၍ေစာေသာရက္ ျဖစ္ရမည္။

စာသားမ်ားစုစည္းျခင္း

ဝငလ္ာေသာစာမ်ားကုိ  အျမတဲမ္းတည္းျဖတ္ေနျခင္းသည္ေကာင္းပါသည္။  ဥပမာအပတ္စဥ္အလုပ႐္ံေုဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ား  (အယ္ဒီတာအစည္းအေဝး)  တြင္  ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။  ေရးသားထားေသာစာမ်ားအတြက္  စံႏႈန္းမ်ား  သတ္မွတ္ 
ေပးထားရန္ေကာင္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

• ေဘးမ်ဥ္းမ်ား - အမွားျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္ လုိအပ္သည္၊
• ေနရာျခားျခင္းႏွင့္ စာလုံးအရြယ္အစားႀကီးႀကီးသုံးျခင္း - မ်က္စိမရႈပ္ေစရန္၊
• စာေရးသူ၏ နာမည္ကုိထိပ္ဆုံးတြင္ထားရန္ - သင္၏စာလုံးမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္၊
• စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပရမည္  -  ဖတ္ေနရင္းက အခ်ိဳ႕စာမ်က္ႏွာမ်ား  ေပ်ာက္သြားေသာအခါ 

မည္သည့္စာမ်က္နာကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရွာေနသည္ကုိ သိလိမ့္မည္။
• ဖိုင္နာမည္ႏွင့္ စာလုံးအေရအတြက္ - ပံုႏွိပ္ေသာအခါ အသုံးဝင္ရန္
• စာမူပို႔သည့္ ေန႔၊
• အယ္ဒီတာ၏ တည္းျဖတ္မႈ (ေဖာင္ပိတ္ရက္ကုိ ၾကည့္၊ တည္းျဖတ္)
• ေဖၚျပမည့္ က႑

အယ္ဒီတာ့ဖိုင္တြဲ

အယ္ဒီတာမ်ားသည္  ပံုႏိွပ္ရနေ္ကာငး္မြန္ေသာစာမ်ားကို  ဖိငု္တြဲထားသင့္သည္။ ဖိုင္တြဲတြင္  ယခုလက္ရိွ 
ျဖစ္ေနသည္မ်ားႏွင့္  မသက္ဆိုင္သည့္စာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ေနာက္က်ေနသည့္စာမ်ားအားလံုးကုိ စုစည္းထားသင့္ 
သည။္  အတြင္းေရးမွဴးသည္  ၄င္းဖိုင္ကိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားျပီး အထဲတြင္ရိွသည့္စာမ်ားကုိ စာရင္းလုပ ္
ထားသင့္သည္။  ေနာက္လာမည့ ္  ေစာင္ေရကိုစီစဥ္သည့္အခါ  ဤဖုိငက္ိုအရင္ၾကည့္သင့္သည္။ 
ဖိုင္ထဲတြင္စိတဝ္င္စားစရာ  ေကာင္းေသာသတင္းျဖတ္ပိုင္းမ်ားကုိလညး္သိမး္ထားႏိုင္သည။္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သတင္းစာတြင္ 
ေရးသားေသာစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္သည့္  အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း  တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးကုိကြန္ပ်ဴတာတြင္ သိမ္းထားရန္လုိအပ္သလုိ  ပိုမိစုိတ္ခ်ရရန္  တစ္စံေုလာက္  ပံုႏွိပ္ထားႏိုင္ 
သည္။

သတင္းစာ အျပင္အဆင္

စာသားမ်ား၏အစီအစဥ္ကို  စဥ္းစားေသာအခါ  သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္  ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို 
ျပန္စဥ္းစားမိသည္။

နိဒါန္းစာပိုဒ္(Lead) သည္  စာဖတ္သူအား  တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ပါတ္သက္သည့ ္  အေၾကာင္းကိ ု
ေျပာျပေတာ့မည္ဆိုသည့ ္   အသိကုိေပးသည္။  အယ္ဒီတာအ့ာေဘာ ္  က႑ႏငွ့ ္  ဆင္တူသည္။ 
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္  အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ေရးသားခြင့္ရသည့္ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္။ 
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္  လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္  အေရးကိစၥမ်ားအေပၚတြင္  ထားရိေွသာ  အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ 
သေဘာထားကိုေဖာ္ျပသည္။  သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္  အယ္ဒတီာ့အာေဘာ္ကိုေရးသားခြင့္မရွိပါ။အယ္ဒီတာ့ 
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အာေဘာ္သည္  ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို  ျခံဳငံုမိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွတစ္ဆင့ ္
မည္သည့္ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးေနသည္ကုိလည္းေကာင္း၊  ထိုကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္  ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ 
မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္ကုိလည္းေကာင္း  သိရွိႏိုင္သည္။  ေသးငယ္သည့္ျပသနာမ်ားဆုိပါက 
အစိုးရကေျဖၾကားေပးမည္တုိ႔ကုိ ေစာင့္စားေနရန္မလုိပ ဲမိမိဖါသာ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားႏိုင္သည္။

ေမးခြန္း  သည္  ကိစၥရပ္တုိင္းအတြက္  အခ်က္အခ်ာက်သည္။ဤသတင္းကိ ု  ဆက္ဖတ္ပါက 
တစ္ခုခုသိရလိမ့္မည္  ဆုိသည့္  ဆြဲေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖင့ ္  စာဖတ္ပရိသတ္ကို  စည္း႐ံုးႏိုင္ဖို႔လုိသည္။သုိ႔ေသာ ္
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ေကာင္း  တစ္ခုေရးရန္  ဒါမွမဟုတ္ စာတစ္ပုဒ္ကို  ပံုမနွ္နိဒါန္းပ်ိဳးရန္  မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို 
မိမိတုိ႔ ေမးျမန္းေနသည္ဆုိသည္ကုိ သိရမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ သည္ အေျဖေပးရန္၊ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းသည္သာ  စစ္မွန္ေသာ  ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ားကို  ထည့္သြင္းေရးသား 
သင့္သည္။မမိိေျပာဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္  ေျချချမစ္ျမစ္သိထားသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက ္
သတင္းစာ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိလည္း ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။  

ေဆြးေႏြးထားေသာေခါင္းစဥ္မ်ားကို  အက်ဥ္းခ်ဳပ္  စုစည္းႏိုင္သည္။ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းကို  ေမးေသာအခါ 
မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊  မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကုိဆက္လုပ္သြားမည္  (သုိ႔မဟုတ္)  လူထုကို  ပန္ၾကားခ်င္ေသာအရာ  စသျဖင့္ 
ထည့္ေမးသင့္ပါသည္။

က်န္စာသား အပိုင္းအစမ်ားကုိ မည္သုိ႔အစီအစဥ္ခ်မလဲ...၊ အေၾကာင္းအရာ၊လူပုဂၢိဳလ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာကုိ 
အကုိးအကားျပဳရန္  လုိအပ္လာေသာအခါ အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္မဆုိင္ေသာစာမ်ားကုိ “ၾကားညွပ္” 
ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ က်န္သည့္စာမ်ားကုိ “အေထြေထြ”  ဟူေသာ အခန္းက႑တစ္ခု  ဖန္တီးကာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ထားႏိုင္သည။္  သုိ႔ေသာ္မဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ဇြတ္ထုိးထည့္ရန္မႀကုိးစားပါႏွင့္။  ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
လုိေကာင္းလုိလာလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္  သတင္းစာ၏  ပံရုပိ္ႏွင့္မကုိက္ညသီည့္ မည္သည့္စာမ်ိဳးကုိမဆုိ  ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္း 
မျပဳသင့္ပါ။

သတင္းစာ  “မူၾကမ္း”  ထြက္လာသည္ႏွင့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္  ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည ္
(အယ္ဒီတာတုိင္းတြင္  မိမိ  တည္းျဖတ္ထားသည့္  စာကို  ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည့္တာ၀န္ရွိသည္)  “ေနာက္ဆုံး 
စစေ္ဆးမႈ”  အေနျဖင့္  အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္  အစမွအဆုံးအထိဖတ္ရလိမ့္မည္။   သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို 
ေနာက္ဆုံးအေခ်ာသပ္ရန္မွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏တာဝန္ ျဖစ္သည္။

စာေစာင္ကုိ သုံးသပ္ျခင္း

ထုတ္ေဝထားေသာ သတင္းစာကုိ  သုံးသပ္ရမညျ္ဖစ္သည။္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းတုိ႔အတြက္ အေျဖမ်ား 
ကုိ ရွာေနသည္။
• မည္သည့္ အမွားမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျပဳျပင္ရန္လုိသနည္း။
• မည္သည့္ ဟာကြက္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ရမည္နည္း။
• မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရွ႔ဆက္ၾကမည္နည္း။
• မည္သည့္ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း။

ဤေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိျုခင္းျဖင့္  သတင္းစာကိုစိတဝ္င္စားဖြယ္  ဆက္လက္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္  အကူအညီေပး 
မည္ျဖစ္သည္။  ေနာက္စာေစာင္သည္ ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္။  ဆက္လက္ထုတ္ေဝမည့္စာေစာင္အတြက္ လုပ္ရျခင္း 
သည္  ပထမတစ္ခုႏွင့္ကြဲျပားျခားနားလိမ့္မည္။  ထုတ္ေဝျခင္း  အဆက္မျပတ္ေစရန္  သတင္းစာ၏ ထုတ္ေဝျပီးခဲ့သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကည့္ရန္ အၾကံေပးလုိသည္။ ထုတ္ေဝျပီးခ့ဲသည့္စာေစာင္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ပါဝငသ္ည့္ 
စာမ်ားကုိအျမတဲမ္းျပန္ၾကည့္ရမည္။ ထုတ္ေဝျပီးေသာစာေစာင္ကို  ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔အတြက္ 
အမ်ားဆုံးေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။  ကၽြမ္းက်င္သူအယ္ဒီတာတစ္ေယာက္ႏွင့ ္  သတငး္စာ၏ 
ေရွ႕ေရးကိစၥမ်ားကုိ တုိင္ပင္ႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးရိွမည္။ သူ၊ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ မွတ္ခ်က္သည္ အက်ိဳးရိွလိမ့္မည္။
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တည္းျဖတ္ျခင္း

သတင္းစာပညာတြင္  တည္းျဖတ္ျခင္းသည္အခက္အခဆဲံုး  အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  အလိုအပ္ဆံုးမွာ 
ဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ေဝဖန္မႈ၊ စဥ္းစားဥာဏ္ႏွင့္သတိၱတုိ႔ျဖစသ္ည္။  မည္သည့္စာကို  သတင္းစာတြင္ထည့္မည္ဟု 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏငွ့ ္  သတင္းေထာက္မ်ား  စာေရးဆရာမ်ား၏  အမွားမ်ားကုိျပဳျပင္ရျခင္းတုိ႔သည္မလြယ္ကူပါ။ 
စာတုိင္းသည္လည္း ပံုႏွိပ္ေဖၚျပရန္ သင့္ေတာ္ျခင္းမရိွပါ။

စာမူမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း

ဆီေလ်ာ္မႈရိမွရိႏွငွ့္  စာဖတ္သူမ်ားကုိ ဆြေဲဆာင္ႏိင္ုမႈရိမွရိကိွု  သိရွရိန္မွာ အနည္းငယ္လြယ္ကူ သည္။ 
ပိုမိုခက္ခသဲည္မွာ စာထဲတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ား အလုံးစံု  မွန္ကန္မႈရွိမရိွႏွင့္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလထဲားျခင္းရွိ၊မရိွကုိ 
စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳးစားသူမ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ယုံၾကည္မႈရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္  တတ္ႏုိင္သမွ်စစ္ေဆးဖို႔လုိအပ္သည္။ 
သတင္းေရးသားသူတုိင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွရာ အရင္းအျမစကုိ္ေဖာ္ျပသင့သ္ည္ (စာအုပ္တစ္အုပ္၊ (သုိ႔) 
မဂၢဇင္း၊ေရဒီယုိမွရရွိသည္  စသျဖင့္)။ သုိ႔ေသာ္ဤအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စိတ္ခ်ရမႈရိွမရိွ မည္က့ဲသုိ႔စစ္ေဆးမည္နည္း။ 
တစ္ခါတစ္ရံ အေၾကာင္းအရာသည္ အေရးၾကီးသည္ဆုိပါက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကုိ ရယူသင့္သည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္  အရင္းအျမစ္ကို  ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဖၚျပသည့္အခါ  အခ်ိဳ႕ေသာစာဖတ္သူမ်ားသည္  မမိိတုိ႔ 
ဘာသာစစ္ေဆးျပီး  အရင္းအျမစ္ကိ ု  ယုံၾကည္ႏိုင္မႈရိွမရိွစစ္ေဆးလိမ့္မည္။  တစ္ခါတစ္ရံကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က 
စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို  ေပးလုိက္ေသာအရာမ်ားသည ္ တစ္ကယ္တမ္းေပးရာက်ပါမည္လား  ဆုိသည္ကိ ု
စဥ္းစားသင့္သည္။ ဗဟုသုတေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္းပါသည္။  ဘဝသည္တစ္ခါတစ္ရ ံ  မည္သုိ႔ျဖစ္တတ ္
သည္ဆုိသည့္  အေတြးအျမင္မ်ားကုိေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္းပါသည္။  ေဖ်ာ္ေျဖမႈ  တစ္ခုခုေပးရန္လည္း 
သင့္ေတာ္ပါသည။္  ၄င္းတုိ႔သည္  အေဖာ္မဲ့မေနပါဆိုသည့္  အေၾကာင္းအရာမ်ားကလည္းေကာင္းပါသည္။ 
ေျပာင္းလဲရန္၊  ျပင္ဆင္ရန္  တစ္ခုခုကုိလုပ္ ရမည္  ဆုိသည့္  စာမ်ိဳးသည္  ပိုေတာင္ေကာင္းပါေသးသည္။  သုိ႔ေသာ္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္က  ေရးထားျခင္းေၾကာင့္ဟူေသာ  အေၾကာင္းျပခ်က ္ တစ္ခုတည္းျဖင့ ္  စာမူတစ္ခုကိ ု
ထုတ္ေဝရန္မထုိက္တန္ပါ။ 

သတင္းစာပညာရပ္ဆန္ေသာအေရးအသားမ်ား၊  အထူးသျဖင့္  ေ၀ဖန္ေရးေဆာငး္ပါးမ်ား၊  အက္ေဆးမ်ား၊ 
ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္  မ်ားျပားလွေသာ  ပြမဲ်ားအေၾကာင္းေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိခ်ီးက်ဴးမည္။  အျခားတစ္ေယာက္ကုိေဝဖန္မည္။ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ  သတင္းစာတစေ္စာင္ 
ျဖစ္ေစရန ္ အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္အေနျဖင့ ္  ဂ႐ုစုိက္ရမည္။ စာေရးဆရာတစ္ဥးျခင္း၏အျမင္မ်ားကုိ 
အယ္ဒီတာတစ္ဖြဲ႔လုံးက ေထာက္ခံရန္မလုိအပပ္ါ။  အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္သာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏အျမင္ကုိ 
ေဖာ္ျပသည္ဟု  မွတ္ထားရန္လုိသည္။ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေသာ  အျခားသတင္းေဆာင္းပါးမ်ားထက ္
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္သာ  အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲ၏အျမင္ကို  ထင္ထင္ေပၚေပၚေတြ႕ရလွ်င္   အယ္ဒီတာအဖြဲ႔သည ္
ဖက္လုိက္သည္ဟ ု  ပရိသတ္မ်ားကျမင္ႏိုင္ေစပါသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္အလြန္ေသးေသာသတင္းစာ 
ထုတ္ေဝရန္မွာခက္ခသဲည္။ ႏွစ္မ်က္ႏွာတည္းသာရိွသည္ဆုိပါက ရိွသမွ်ေသာအရာမ်ားသည္အေရးၾကီးရမည္။

တည္းျဖတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ဘာရိွသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ဘာကုိလ်င္ျမန္စြာရႏိုင္သည္ဆုိသည့္ 
အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ထုိအရာမ်ားကုိ
• အယ္ဒီတာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း
• လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း
• စာေရးဆရာအသစ္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း တုိ႔ျဖင့္ မိမိလက္ထဲေရာက္လာေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

သတင္းစာကို  ပုံမွန္တစ္ေစာင္ျပီးတစ္ေစာင္ထတ္ုမည္ဆုိပါက ေနာက္ထပ္ထုတ္ေဝမည့္အေစာင္အတြက္ 
ၾကိဳစဥ္းစားရန္  လုိအပ္လာသည။္ အယ္ဒီတာဖိုင္အတြက္  လိုအပ္ေသာ  ကုန္ၾကမ္းမ်ားေကာက္ရမည္၊ 
ၾကိဳတင္မွာၾကားရမည္၊ ေဖာင္ပိတ္ရက္ကုိသတိခ်ပ္ရမည္၊ စာေရးဆရာမ်ားကုိ အျမတဲမ္းသတိေပးေနရမည္။

သတင္းစာေကာင္းတစ္ေစာင္တြင္ သတင္းစာပညာရပ၏္ကြဲျပားေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ေနာက္ထပ္ထုတ္ေ၀မည့္စာေစာင္တြင္  ဆက္လက္ေဖာ္ျပစရာမ်ားကုိေဖာ္ျပရမည ္
(ဥပမာအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံေသာျဖစ္စဥ္မ်ား)၊ အခ်ိဳ႕ေသာအယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ 
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ကုိယ္ပိုင္ေကာ္လံမ်ား  ရိွၾကသည္။ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္  စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏  စာတစ္ပဒု္သာ 
ပါဝင္သင့္သည္။ ဤစည္းကမ္းကို  မေဖါက္ဖ်က္လိပုါက  စာေရးသူတစ္ေယာက္၏ေနာက္ထပ္ေဆာင္းပါး 
တစ္ပုဒ္ကုိအသုံးျပဳမည္ဆုိလွ်င္ သူ (သုိ႔မဟုတ္) သူမ၏ ကေလာင္ခြဲကုိ သုံးရမည္။ 

စာေရးသူအမည္ကို  မည္သို႔အသုံးျပဳမည္ဆိုသည္ကို  အယ္ဒီတာအဖြဲ႔က  စာေရးဆရာႏွင့္တုိင္ပင္ရမည္။ 
အေရးၾကီးေသာစာမ်ား  (ေဆာင္းပါးမ်ား၊သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား)  ကုိ  နာမည္အျပည့္အစံု  သုံးရမည္။ 
ေဆာင္းပါးတုိ၊ သတင္း ၊မွတ္စုမ်ားကို နာမည္ေရွ႕စာလုံးမ်ားျဖစ္ေသာ “စသအမ” “မမမ” စသည္တုိ႔ျဖင့္ ထုိးႏိုင္သည္။ 
စာေရးသူ မည္သူ ျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိ ထည့္ႏိုင္ပါကပုိေကာင္းသည္။

သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို  တည္းျဖတ္သည့္ဟန္ကုိၾကည့္၍  မည္သူတုိ႔သည္အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္သည္ကုိ 
ေဖာ္ျပသည္။ သင္ကုိယ္တုိင္လက္မခံႏိုင္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ တစ္စံုတစ္ 
ေယာက္၏ မသနစ္ြမ္းမႈ  သုိ႔မဟုတ္  ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိ  ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ျခင္းသည္  ေကာငး္သည့္လုပ္ရပ္ဟု 
မယူဆပါက  ထိုကဲ့သို႔ေသာ  အေရးအသားမ်ားပါဝင္သည့္စာကုိ  ဖယ္ရွားပါ။  စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကုိ  ပိုင္းျခားေဝဖန္ 
တတေ္သာစိတရ္ွိေစလိုပါက  နကၡတ္ေဗဒင္ယံုၾကည္မႈကို  အားေပးေသာစာမ်ားကုိဖယ္ပါ၊  သုိ႔မဟုတ္  အနည္းဆုံး 
နကၡတေဗဒယုံၾကည္မႈႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည့္ စာကို အျခားစာသားျဖင့္ အစားထုိးပါ။

သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင ္  ကုိယ္ပိုင္ဟန္တစ္ခုရွိေနသင့္သည္။  အယ္ဒီတာသည္ေလးနက္ျပီး 
အျခားတို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိအေလးေပးေလ့ရွိကာ  စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကုိ  လူဖ်င္းလူညံမ့်ား  ဟု မယူဆလွ်င္ 
ထုိစာေစာင္ကုိ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္။ 
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အပိုင္း (၃)

သတင္းစာပညာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ စီစဥ္သူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသည့္နည္းလမ္းသည္  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ 
မီဒီယာအေပၚအျမင္အေျပာငး္အလဲမ်ား  ႏွင့္  အနာဂတ္တြင္  မည္သုိ႔ေသာ  သတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ  ဖန္တီးၾကမည္ 
ဆုိသည္တို႔အတြက္  အေရးပါသည။္  မ်ားေသာအားျဖင့္  လူသားႏွင့္ဆိုင္ေသာ  အမူအက်င့္မ်ား၊  က်င့္ဝတ္မ်ား၊ 
ေကာင္းမြန္သည့္ရသ ႏွင့္  သတိၱ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတုိ႕သာျဖစ္သည။္  ဤအရာမ်ားကုိ  အျခားသူမ်ားလုိက္နာေစရန္ 
အတင္းအက်ပ္လုပ္၍မရပါ။  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည့္  ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္  လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 
အသစ္တစ္မ်ိဳးႏငွ့ ္  လမူႈဆက္ဆံေရးပံုစံတစ္မ်ိဳး  ကိ ု  ပါဝင္သူတုိင္း  သတိထားမိပါလိမ့္မည္။ ၄င္းတုိ႔၏ 
အေတြးမ်ားႏငွ့္ခံစားမႈမ်ားကို  မည္သုိ႔မည္ပံု  ထုတ္ေဖာ္ရမည့္အေၾကာင္း  အေရးပါေသာအေတြ႔အၾကံဳရပါလိမ့္မည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ပညာရွငဆ္န္ဆန္မည္သုိ႔လုပ္ကုိင္ရမည္ကုိ သင္ယူရပါလိမ့္မည္။

ဆန္းသစ္စြာေတြးေခၚျခငး္ႏွင့္  ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္  အေလးေပးေသာ  နည္းစနစ္မ်ားသုံး၍ 
သင္ၾကားျခင္းသည္  အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစႏိုင္ပါသည္။မိမိဆႏၵအေလ်ာက္  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ရမည္။  ေဆြးေႏြးပြဲကို  စိတ္ပါ၀ငစ္ားမႈရွိေစရန္မွာ  သင္တန္းသားမ်ားကို  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ဖိတ္ေခၚႏိုင္မႈ  အေပၚတြင္မူတည္သည္။  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္  စာသင္ခန္းမ်ား၊  ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသာမက 
အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးမွာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားရွိရန္ လုိအပ္သည္။  

သင္တန္းနည္းျပမ်ား

လူတစ္စုကုိ  အသင္းတစ္သင္းက့ဲသို႔  ျဖစ္လာေအာင္ စစုည္းရန္မွာ  သင္တန္းနညး္ျပ၏  တာဝန္ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမာွပင္  ထုိအသင္းသည္  အကူအညီေပးႏိုင္သည့္အုပ္စုတစ္စုျဖစ္သကဲ႔သို႔  တာဝန္ယူသည့အ္ုပ္စုလည္း 
ျဖစ္သည။္  သင္တန္းနည္းျပ၏  အခန္းက႑သည္  အသင္းကို  လံႈေဆာ္ရန္ျဖစ္သကဲ့သုိ ႔  တစ္ခါတစ္ရံတြင ္
ဥးေဆာငရ္မည္။သငတ္နး္နည္းျပသည္  အုပစ္တုြငး္ရွိ  အျခားေသာအဖြဲ႔ဝငမ္်ားကို  ဆံးုျဖတ္ခ်က္မ်ား  ခ်မတ္ွရာတြင္ 
အႀကံေပးရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိအတူတကြခ်မွတ္ရမည္။ သင္တန္းနည္းျပသည္ အမိန္႔ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေရာွင္ရွားရမည္။သို႔ေသာ္  သင္တန္းသား  အားလုံးတြင ္ မိမအိလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူခ်င္စိတ္ 
ရိွလာေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္။  သင္တန္းနည္းျပသည ္ အခ်က္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္
သင္တန္းသားမ်ားထံမွလာေသာ  အခ်က္ျပမႈမ်ားကို  မွတ္သားျပီး  စဥ္းစားရမညျ္ဖစ္သည။္  သင္တန္းနည္းျပသည္ 
အသင္းသားမ်ား၏ အစြမ္းအစကို  ေလးစား ရမည္ျဖစ္သည္။  သ/ူသူမသည္  ဆရာတစ္ေယာက္  မဟုတ္ပါ။ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားခံရေသာဧည့္သည္မ်ား အျခင္းျခင္း အျပန္အလွန္ သင္ယူႏိုငရ္န္ 
ကူညီေပးသူသာျဖစ္သည္။ 

စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ သင္တန္းနညး္ျပသည္  အျခားသူမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုငိ္  မည္က့ဲသုိ႔ သင္တန္း 
နည္းျပမ်ား  ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းသင္ၾကားေပးလိမ့္မည္  ။ရင့္က်က္လာေသာအသင္းတြင္  သငတ္န္းနည္းျပ၏ 
တာဝန္သည္  အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အျခားေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္လည္း 
ဤသို႔ယူဆသည္။  ရင့က္်က္ေသာ  အသင္း၏အလုပ္တြငပ္ါဝင္ေနရာေသာသူမ်ားသည္လည္း အဖြြဲ႔လုိက္အလုပ္ကုိ 
၄င္းတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္စတင္လုပ္ကုိင္  လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း  စတငခ္်င္စိတ ္
ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိဥးေဆာင္က်င္းပရန္မွာ  လြယ္ကူသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ေပ။
သင္တန္းသားမ်ားစိတ္အားထက္သန္မႈရွိလာေအာင္  စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊  သရုပ္ျပျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းႏွင့္ 
သင္တန္းအစပ်ိဳးျခင္း၊  ထုိ႔ေနာက ္  တေျဖးေျဖးတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ျခင္းစသည့္ 
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ပါ၀င္သည္။  ထုိအရာအားလုံးသည္  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ပံုစံ၊  အျခားလူမ်ားကိ ု  ကၽြႏ္ပု္တုိ ႔ 
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပံု၊  ၄င္းတုိ႔မည္သူမည္ဝါ၊  မည္သူျဖစ္ခ်င္သည္ကုိအေျခခံ၍  ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပံု၊  ၄င္းတုိ႔၏ 
လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔တန္ဖိုးထားပံုႏွင့္  ေလးစားပံုတုိ႔မွ  လာသည္။ ကြျဲပားေသာအျမင္မ်ား၊ေရွ႕သုိ႔စဥ္းစားျခင္း 
စသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုကုိဥးေဆာင္ရန္မွာ  အေလ့အက်င့္၊ 
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အသင္းလုိက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔မွ သငယူ္ရသည္။သတင္းစာပညာရပ္ဆုိင္ရာအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားတြင္ဥးေဆာင္သူသည္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရန္၊  အလုပ္တာဝန္မ်ားခြဲေ၀ေပးရန္တုိ႔မ ွ
အစျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းနည္းျပသည္  သင္တန္းသားအျခင္းျခင္းအၾကား  အျပန္အလွန္အကူအညီေပးရန္ 
တုိက္တြန္းရမည္။ အလုပ္တာဝန္ေပၚတြင္အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့ ္  အသင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေပၚတြင္  အာ႐ံုစိုက္မႈၾကားရိ ွ 
မွ်ေျခကုိသတိရိွစြာထိန္းသိမ္းထားရမည္။  အားစိုက္မႈႏွင့္  လုပ္အား၊  အခ်နိ္တုိ႕ကုိျမွဳပ္ႏွံထားရန္လုိအပ္သည္။ 
သင္တန္းသားအားလုံး၏ အလုပ္ျပီးေျမာက္မႈကုိ ၾကည့္ရမည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္  သငတ္န္းသားတစ္ဥးတစ္ေယာက္ 
စိတ္ထဲတြင္မ ွ  “လ်စ္လ်ဴရႈထားခံရသည္”ဟု  ေတြးမိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။  သုိ႔မွာသာ  လူတုိငး္အတြက ္
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းစာပညာရပ္ သင္ၾကားျခင္း

သတင္းစာပညာရပ္ဆိုင္ရာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြသဲည္  အယ္ဒီတာ့႐ံုးခန္းသာျဖစ္သည္။သတင္းစာပညာ၏ 
တစ္ခုတည္းေသာေက်ာင္းသည္ တစ္ကယ့္မဂၢဇင္းႏွင့္ သတင္းစာမ်ား၏ အယ္ဒီတာ့႐ံုခန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ကၽြမ္းက်င္သ ူ  ၀ါရင့္သတင္းသမားမ်ားကိ ု  ၄င္းတုိ႔ႏွင့ရ္ြယ္တူလုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ား၊ 
ေက်ာ္ၾကားေသာထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသူမ်ားက  သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ တုိက္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေစ၊သတင္းစာအတြက္  ေန႔စဥ္အလုပ္လုပ္ေနရင္းျဖစ္ေစကၽြႏု္ပ္တို႔သင္ယူၾကသည္။ 
အလုပ္သင္မ်ားအေနျဖင့ ္  လပု္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမွတစ္ဆင့ ္  သငယ္ူေလ့လာႏိုင္သည္။လုပ္ငန္းအစတြင ္
အယ္ဒီတာ့စားပြတဲစ္ခုခုတြင္  အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊  သတင္းစာနယ္ပယ္တြင္  “ေဆာင္ရန္  ေရွာင္ရန္” 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု  ေတြ႔ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။  အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ႏွင့ ္
သတင္းစာပညာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ သြားရေသာလမ္းသည္စာမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ သတင္းစာမ်ား 
ႏွင့မ္ဂၢဇင္းမ်ားတြင္  ကုိယ္ေရးေသာစာမ်ားကို  ေဖာ္ျပခံရရန္ၾကိဳးစားျခင္းမွစတင္ေလ့ရိွသည။္ စာစေရးသူမ်ားသည္ 
အယ္ဒီတာမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ  မည္သုိ႔ျဖည့္ဆညး္ရမည္ကုိ သင္ယူရမည။္  သုိ႔မွာသာ  ၄င္းတုိ႔၏စာမ်ား ကုိ 
ေဖာ္ျပခံရမည္ျဖစ္သည္။  တျဖည္းျဖည္းႏွင့ ္  ၄င္းတုိ႔သည္  သတင္းစာတြင္  ပုံမွန္ေရးသားသူမ်ားျဖစ္လာျပီး 
အခ်ိဳ ႕မွာအယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္။  ယေန႔ေခတ္တြင ္  ၄င္းတုိ႔၏  လပု္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကိ ု
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အယ္ဒီတာ့႐ံုးခန္းမ်ား နည္းသထက္နည္းလာသည္။

အယ္ဒီတာ့ အလုပ္သင္႐ံုးခန္း

သတင္းေထာက္အသစ္မ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္၍  ၄င္းတုိ႔ကို  ကၽြမ္းက်င္ေသာသတင္းသမားမ်ားျဖစ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ေသာ  အယ္ဒီတာ့အလုပ္သင္႐ံုးခန္းကို  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔  ဖန္တီးခဲ့သည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖြဲ႔စည္းေသာအသင္းသည္ 
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဥးခ်င္းစီ၏  အရည္အခ်င္းမ်ား  တိုးတက္ေစရန္  ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး  စြမ္းရည္အသစ္မ်ားကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္  ျဖစ္သည္။  အယ္ဒီတာ့  အလုပ္သင္႐ံုးခန္းသည္  အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု  ဖလွယ္ရန ္
ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအလုပ္႐ံေုဆြးေႏြးပြဲတြင္  ၀ါရင့္ကၽြမ္းက်င္သူသတင္းသမားမ်ားႏွင့္  လူသစ္မ်ား  အတူတူတြဲ၍ 
အလုပ္လုပ္ၾကသည္။

သတင္းစာပညာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသည္  အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏အလုပ္သင္႐ံုးခန္းမ်ား  တည္ေထာင္ရန္  ႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္တုိ႔ကိ ု  အားေပးသည္။  အလုပ္သင္သတင္းစာလည္း  ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။  အလုပ္႐ံ ု
ေဆြးေႏြးပြဲ ဥးေဆာင္သူမ်ားသည္  အယ္ဒီတာမ်ား၏အခန္းက႑မွလည္း  ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းသားအျခင္းျခင္း  ရင္းႏွီးမႈရွိသြားၿပီး၊  သတင္းစာပညာ၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိသင္ၾကားေပးသည့္ 
မိတ္ဆက္သင္ခန္းစာမ်ားၿပီးသြားသည့္အခါ  သတ္သတ္မွတ္မွတ္  အလုပ္တာဝန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ  အလုပ္႐ံေုဆြးေႏြးပြဲ 
သတင္းစာကုိ  ထုတ္ေ၀ရန္  စတင္ၾကသည္။သင္တန္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားေရးသားသည့္  သတင္းမ်ား  ေဆာင္းပါးမ်ားကို 
သတင္းစာတြင္ေဖၚျပခံရမည္ဆုိသည့္  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က  သင္တန္းသားမ်ားအတြက္  အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္  စာဖတ္ပရိသတ္  စတ္ိဝငစ္ားႏိုင္ေသာ  အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ   အေလးေပးေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
၄င္းတုိ႔အတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥမ်ားကုိ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။
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လုပ္ရည္ကုိင္ရည္

ဗဟုသုတ၊  ထုိဗဟုသုတႏွင့္ဆက္စပ္သည့ ္  အရည္အေသြးႏွင့ ္  ‘ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္’သည ္
မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ကုိ  နားလည္သိရွိျခင္းတုိ႔သည္  လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။  ထုိအရည္အေသြးသည္ 
အႏုပညာႏွင့ ္ လက္မႈပညာတြင္  အလြန္အေရးၾကီးသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  ေအာင္ျမင္မႈစံႏႈန္းသည္  အလြန္တိမ္ေနမည္ 
စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းေနမည္ဆိုပါက  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  လုပ္ရည္ကုိင္ရည ္ ကိ ု  ထိန္းမထားႏုိင္ပါ။ 
သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္  သည္  “သတင္းတစ္ပုဒ္ပံုႏွိပ္ခံရလွ်င္  ပိုက္ဆံရမည္”  ဆုိသည္ထက္  ပိုမိုျမင့္မားေသာ 
စံႏႈန္းရိွရမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  စံႏႈန္းသည္  ႐ိုးရွင္းသေယာင္ရိွမည္။  သုိ႔ေသာ္  ကၽြႏုပ္္တုိ႔  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြ၏ဲ  ရညမ္ွန္း 
ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားမိပါက ဤစံႏႈန္းတစ္ခုက အသုံးဝင္ေကာင္း၀င္ႏို္င္ပါလိမ့္မည္။

- ေရးသားဟန္၊ ဝါက် တည္ေဆာက္ျခင္း
စကားလုံးႏွင့္အခ်ိန္ကို  ေျခြတာေသာအားျဖင့္  ႐ိုးရငွ္းက်စ္လစ္စြာ  ေျပာဆုိေရးသားရန္။  မိမိျမင္သည့္ 

သိသည့္အရာကို  မခၽြင္းမခ်န္ေျဖာင့္မတ္စြာေရးသာရန္၊မိမိကိုယ္ပိုင္စာ၏  အရည္အေသြးကို  ဂရုစုိက္ရန္ႏွင့ ္ 
အရည္အေသြးတက္လာေစရန္အဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္ရန္၊
-  ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စူးစမ္းျခင္း

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚေမးခြန္းထုတ္ရန္၊  ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္မ်ားကိုမယုံၾကည္ရန္။ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ သဲလြန္စရွာရန္။ အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစံုမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာရန္။
-  မိမိကုိယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ယူျခင္း။ 

အေျခအေနတစ္ရပ္ကို အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ရန္၊ အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ကို သတိျပဳရန္၊ မမိိႏွင့္ 
အယ္ဒီတာ့႐ံုးခန္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္း မ်ားစုေဆာင္းရန္။
- အျခားစာေရးသူမ်ား၏စာမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္
 ေသေသခ်ာခ်ာ  ေလ့လာရန္ႏွင့ ္  မည္သည့္ေနရာတြင္  ျပငႏ္ိုင ္ သည္  သို႔မဟုတ္  ျပင္လုိက္လွ်င ္
အရည္အေသြးတုိးတက္လာမည္ကုိ ျပသရန္။
-  မွတ္ခ်က္မ်ား/အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြဲျပားေအာင္လုပ္ျခင္း

ဘယ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳ းေတြအတြက္  ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈေတြလိုသလဲ။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ 
ဗဟုသုတရိွေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ မွတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္။
-  မတူညီေသာ သတင္းတင္ဆက္ဟန္မ်ားကုိခြဲျခားရန္

သတင္းစာ၊  ဂ်ာနယ္မ်ား  ဖတ္ျခင္း၊  ေရဒီယို  နားေထာင္ျခင္း၊  တီဗီၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖင့္  မတူကြဲျပားေသာ 
သတင္းတင္ဆက္ဟန္မ်ားကုိ အခ်ိန္ရွိတုိင္းေလ့လာရန္
-  သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

အျခားေသာ ဝါက်စာေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္/ရည္ညႊန္းႏိုင္ရန္။
-  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရာတြင္ေစာင့္ထိန္းရမည့္  က်င့္ဝတ္ကုိ  ေလ့က်င့္ျခင္း၊  အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကုိ  
နမူနာယူျခင္း

ေနာက္ဆုံးအခ်က္သည္  အလြန္အေရးၾကီးသည္။  သတၱိရိွျပီး  လူသားတိုင္းကို  ေလးစားသင့္သည့္ 
သတင္းသမား တစ္ဥး၏ လူမႈအခန္းက႑ကုိ ျပသည္။ 

တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဖတ္႐ႈျခင္း

မည္မွ်ေတာ္သည့္  သတင္းသမားမ်ားျဖစ္ေစကာမူ  သတင္းစာအယ္ဒီတာတစ္ေယာက္  သိရမည္မွာ 
“ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈဆိုသည္မွာ  ေစာင့္ထိန္းရန္မလြယ္သည့္  စံသတ္မွတ္ခ်က္”  ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိပင္။  စာတစ္ပုဒ္ 
ေဖာ္ျပခံရတုိင္း  သူေရးသည့္စာတုိင္း  အားလုံးမွန္သည္  ဆုိသည့္  လုိင္စင္ရမသြားပါ။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ႀကိဳစားအားထုတ္မႈရိွလွ်င္ရွိသေလာက္  စာေရးသူ၏ရိုးသားမႈ၊  ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရဖြယ္သတင္းေပးပို႔မႈ၊ 
ေ၀ဖန္သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းတုိ႔ကိ ု  အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။  ဤနည္းလမ္းျဖင့ ္  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္
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“အၿဖီးအျဖန္းသတင္းစာမ်ား”ႏွင့္  သူႏွင့္  ဆန႔္က်က္ဖက္ျဖစ္သည့္  “သတင္းစာတြင္ပါသမွ်  မွန္သည္”  ဆုိေသာ 
အစြန္းႏွစ္ဖက္ကုိ ေရွာင္ရမည္။

ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ရန္၊ ဘက္လုိက္ေသာ မဒီီယာမ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အကူအညီေပးလိမ့္မည္။ အလုပ္႐ံေုဆြးေႏြးပြဲသည္ 
ျပည္သူ႔ နီတိပညာေပး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

စာေရးဆရာ/သတင္းစာဆရာဘ၀

မဒီီယာေလာကတြင္  သတငး္မ်ား၊  ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား  အေရြးခ်ယ္ခရံသူသည္  စာဖတ္ပရိသတ္၏ 
အာ႐ံစုိုက္ျခင္းခံရသူ  ျဖစသ္ည။္  အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ပါဝင္ၾကသမူ်ားသည္  အယဒ္ီတာမ်ားႏွင့္  စာဖတ္သူမ်ား 
စိတ္ဝင္စားမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ရာွေဖြရမည္။  ၄င္းတုိ႔၏အေတြးအျမင္မ်ားကုိ  အျခားသူမ်ားထံေရာက္ေအာင္ 
မည္က့ဲသုိ႔ေပးပို႔ခဲ့ရသည့္  အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလည္း  ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  ဤအေတြးမွာ  အေရးၾကီးသည္။ 
ဤအေတြးက  လက္ရိွအေနအထားကုိ နားလည္ရန္ႏွင့္  စာဖတ္သူမ်ား၏  ကမာၻ႔အျမင္ကို  ၾကြယ္ဝရန္  ကညူီမည္ 
ျဖစ္သည။္   အယ္ဒီတာ့အလပု္သင္႐ုံးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြတဲြင္  ပါ၀င္အလုပလု္ပ္ခဲ့ၾကေသာ 
သတင္းသမားမ်ားအဖို႕မူ  ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈမ်ားႏွင့္အဆုိးျမင္မႈမ်ားကို  တုိက္ထုတ္ၿပီး 
ပိုမိေုကာင္းမြန္သည့္  ကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစရန္  မီဒီယာအေနျဖင့္တတပ္တအား  ပါဝင္ႏိုင္သည္  ဆုိျခင္းကို 
သေဘာေပါက္သိျမင္လာႏိုင္သည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္တစ္ခု၏ လကၡဏာရပ္မ်ား

အယ္ဒတီာ့အလုပ္သင္႐ံုးခန္းသည္  အလုပ္သင္လာေရာက္ၾကသူမ်ားအတြက္  ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားရသင့္သည့္  ေနရာျဖစ္သည္။  ဤအေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့ ္  ဆက္သြယ္ေရးႏွင့ ္
သတင္းအခ်က္အလက္ စြမ္းရည္ မ်ား ရရိွလာမည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့ ္  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ဥးေဆာင္သူမ်ားအတြက ္  လက္ေတြ႔သုံးႏိုင္မည့ ္
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားစာရင္းကုိျပဳစုရန္  အႀကံျပဳလုိသည္။  “ဒါျပီးရင္  ဘာလုပ္ရမလဲ”၊  “ဘာကုိ  ေရြးခ်ယ္ရမလဲ” 
သုိ႔မဟုတ္  “မည္သုိ႔  လုပ္ရမည္နည္း”  ဆုိသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးရမည္။  (သတင္းစာပညာရပ္၊  ပညာေရးႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ)  တိးုတကမ္ႈ  မည္သို႔ရိသွည္ဟု  မမိကိိယ္ုကိေုမးလ်က္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏  လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚတြင္ 
မၾကာမၾကာ  ျခံဳငံုသုံးသပရ္နလ္ိုသည။္  ေကာငး္မြနေ္သာ  အရည္အခ်င္း  အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကို  ျပသႏိုငပ္ါသလား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုကုိ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕မဆက္ ႏိငု္ျခင္း၊ အတားအဆီး၊ တင္းမာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသလား။ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သုံးသပ္ထားပါသည္။ နက္နက္နနဲ ဲစဥ္းစားစရာမ်ား ရွိလာပါလိမ့္မည္။

အဖြဲ႕လုိက္လုပ္ေဆာင္မႈ

အလုပ္ျပီးေျမာက္ရန္  တာဝန္ကုိ  အဖြဲ႔ဝင္အားလုံး  ေဝမွ်ယူထားသည့္  အုပ္စုသည္  အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။  ပးူေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။  ျပိဳင္ဆုိင္မႈလည္းရိွႏိုင္သည္။  သုိ႔ေသာ္  မမွ်တေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  မျဖစ္ရပါ။  အုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္သည္  အလုပ္ရွင္မဟုတ္  ကူညီပံ့ပိုးသူျဖစ္သည။္ 
ဤအခန္းက႑ကိ ု  တစ္ ဥးတည္းလုပ္ခြင့္မရွိပါ။  အသင္း၏  အဖြဲ႔ဝင္အားလုံး  နီးပါးသည ္
အသင္း၏အလွည့္က်ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမည္။  အဖြဲ႔ဝင္အားလုံးကိ ု  ပါဝင္ႏိငု္ရန္ႏွင့ ္  တုိးတက္ေစရန ္
အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ  ေပးရမည္။  မည္သူ႔ကုိမ ွ  ေမ့မထားရ။  အသင္းလုိက္  အလုပ္လုပ္ေသာအခါ 
စည္းကမ္းတစ္ခုရိွသည္။  “လူတိုင္းသည္  မတူကြျဲပားျခားနားသည္။  သုိ႔ေသာ္  အားလုံးတြင္  တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည”္။ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိသည္မွာ  လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲ၍  ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သလိ ု
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
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ဆက္စပ္မႈ

ေကာင္းမြန္ေသာ  အလုပ္မွန္လွ်င္  မေရရာမႈမရိွ။  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ  ခ်မွတ္ကာ  အလုပ္တာဝန္ မ်ားကုိ 
ခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။  အသင္းတစ္သင္းလုံးပါ၀င္ကာ   တာ၀န္မ်ားၿပီးဆံုးေအာင္  အေကာင္းဆုံး  လုပ္ေဆာင္ၾက 
သည္၊  တစ္စံုတစ္ခုေျပာင္း လဲရမည္၊  သုိ႔မဟုတ္  စီမကိံန္းကုိ  စြန္႔လႊတ္ရမည္ဆုိပါက သတိရွိရိွ  ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္သာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။  အသစ္တစ္ခုကုိ  စလုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္  အလုပ္တစ္ခုႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ကနဥးေျခလွမ္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္  အခ်က္အလက္မ်ားကို  ေျဖဆုိၾကသည္၊  ေမးခြန္းမ်ားကိ ု  နားေထာင္ၾကသည္၊ 
ပါဝင္ၾကသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား အားလုံးအတြက္ တံခါးဖြင့္  
ထားပါသည္။

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္  အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရန္လုိသည္။  အရာအားလုံးကိ ု  တစ္ၿပိဳင္တည္း 
မဆုပ္ကုိင္ႏိုင္ပါ။  အစီအစဥ္ကို  အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ  ျဖည့စ္ြက္ေနရမည္။  အဆင့္တစ္ဆင့္မွ  ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ 
ကးူေျပာငး္ရမည္။  နည္းသစ္မ်ားကို  ထည့္သြင္းရမည္။  သို႔ေသာ္  ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားအတြက္  အကိုးအကားလုပရ္န္ 
မေူဘာင္တစခ္ု  ထားရမည။္  အစအီစဥသ္ည္  ကြန္ပ်ဴတာ၊  သုိ႔မဟုတ္  မတ္ွစစုာအပ္ုထတဲြင္  ေရးသားထားေသာ 
မူေဘာင္တစ္ခုသာမဟုတ္  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏  ဘဝအစိတအ္ပိုင္းတစ္ခုလည္း  ျဖစ္သည။္  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းတြင္းအစီအမံလည္းျဖစ္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ဝျခင္း

တည္းျဖတ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔အတြက္  အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္  ကစားပြဲတစ္ခုမဟုတ္ပါ။  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
သတင္းစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျခင္းထက္ ပို၍ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သတင္းစာသည္ အသုံးဝင္ရမည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို 
အက်ိဳးျပဳရမည္။ အေရးပါသည့္ အရာတစ္ခုခုကုိ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ျဖစရ္မည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေ၀မွ်ျခင္းသည္  ေလးနက္ေသာ  အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  တာဝန္သိမႈႏွင့္  ဆက္စပ္ေနသည္။  အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
တစ္ဥး ႏွင့္  တစ္ဥးၾကား  “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔  ဘာေၾကာင့္  ဒါကုိလုပ္ေနသည္”  ဆုိသည့္စိတ္ႏွင့္  ဆက္ဆံၾကရမည္။ 
အရာအားလံုးကို  စကားလုံးမ်ားျဖင့္  ေဖာ္ျပရန္မလုိပါ။  အေၾကာင္းအရာတစ္ခု  သုိ႔မဟုတ္  ေနာကတ္စ္ခုအတြက္ 
အခ်နိ္ႏွင့ ္  ေနရာ  မည္မွ်သုံးမညန္ည္း။  ဘယ္အေၾကာင္းအရာကအေရးၾကီးဆံုးလဲ  စသည့္  ကစိၥမ်ားသည္ 
တစံုတရာေရြးခ်ယ္  ဆံးုျဖတ္ရန္ရွိလာသည့္အခါတြင္  အေရးႀကီးကိစၥမ်ားျဖစလ္ာသည္။   အစီအစဥ္ေရးဆြေဲနခ်ိန္၊ 
ကနဥးေျခလွမ္းမ်ားကုိ  လက္ခံျခင္း၊  သုိ႔မဟုတ္  ပယ္ခ်ျခငး္မ်ား  ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္  ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္  ဘုံရညရ္ြယ္ခ်က္ 
ရိွသည္မာွ  ထင္ရွားလာသည္။  ဤရညရ္ြယခ္်ကက္ို  စာရြကေ္ပၚတြင္  ခ်ေရးထားသည့္  ေခါင္းစဥ္မ်ား၊နိဒါန္းမ်ားဟု 
မျမင္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အလုပ္၏ ဥးတည္ေနသည့္ လမ္းစဥ္ အျဖစ္ အလုိလုိ ခံစား သိရိွႏိုင္သည္။ 

မွန္ကန္တိက်မႈ 

ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္တြင္  တိက်ေသာ  အေၾကာင္းအရာရိွသည္။  သတင္းစာေရာက္ရွိႏိုင္သည့္  ဧရိယာ၊ 
ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားႏွင့္စာဖတ္ပရိသတ္တုိ႔သည္  သတင္းစာထုတ္ေ၀သူမ်ား  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့ ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။   သတင္းစာသည္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ျဖစ္သည။္ စာဖတ္ပရိသတ္ကို  သိရမည္၊
စာဖတ္ပရိသတ္ အေၾကာင္းစဥ္းစားရမည္၊ အပု္စုကြဲျပားေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကုိ ေမ့မထားရပါ။ အားလုံးအတြက္ 
မေရးသားႏိုင္ေသာ္လည္း  အမ်ားစုအတြက္ေရးသားရန္  ရည္ရြယ္ထားသင့္သည္။  တစ္ခ်နိ္တည္းမွာပင ္
မိမိသတင္းစာတြင ္  ပုံႏွိပ္သည့္စာသည္  ႐ိုးသားမႈရိွရမည္။  စာဖတ္သူမ်ား  ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရံုသာမက 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္  ကုိယ္ပိုင္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့ ္  အညီျဖစ္ရမည္။  စာဖတ္သူ  သတိထားမိေစႏိုင္ေသာ 
အေရးအသားမ်ားတြင္သာမက  မိမိသတင္းစာတြင္ေဖၚျပသည့္သတင္းတုိင္းသည္  ႐ိုးသားျပီးခိငု္မာမႈရိွရမည္။ 
အျခားသူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ တုိင္းတာစစ္ေဆးသည္ထက္ မိမိကုိယ္ကုိ ပိုမိုတုိင္းတာစစ္ေဆးရမည္။

အေတြးအျမင္

ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္တစ္ခုအတြက္ အေတြးအေခၚရွိရန္လုိအပ္သည္။ လူသားတိုင္းသည္ သူကိုယ္တိုင္၏ 
ပန္းတုိင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကို ျဖစေ္ျမာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ အသုံးခ်ခံလက္နက္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
နည္းလမ္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ။

လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ  သ႐ုပ္ျပသူသည္  ရွပ္ရွင္/ျပဇာတ္  ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္၏  စိတ္ကူးမ်ိဳး  ရိရွမည္။ 
သင္တန္းသားတုိင္းကုိ  ပူးေပါင္းတင္ဆက္မႈျပဳေစျခင္းသည္  အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  ေကာငး္မြနေ္သာ  အႏုပညာ 
တင္ဆက္မႈတစ္ရပကုိ္ အျမတဲမ္း မဖန္တီးႏိုင္ပါ။ေျပာင္ေျမာက္သည့္လက္ရာတစ္ချုဖစ္ရန္မွာ ပို၍ရွားပါသည။္ သုိ႔ေသာ္ 
အလုပ္ကုိအေျခခံသည့္အရည္အခ်င္း၊  ဆန္းသစ္သည့္စိတ္ကူးတစ္ခုရွိရန္  အၿမလုိဲအပ္သည္။  အလုပ္သည္  ေပ်ာ္စရာ 
ေကာင္းသည္ဆုိလွ်င္  ေကာင္းပါသည္။  ဤသို႔ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတြင္  အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရိွမည္။  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
ကမာၻကုိ ႐ႈျမင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္၊ ကုိယ္ပုိင္နညး္လမး္မ်ားႏွင့္ မသိေသးေသာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ အတူတကြ ဖန္တီး၊ 
တုိးတက္၊ ရွာေဖြခ်င္သည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္  ပထမသင္တန္းတစ္ခအုတြက္  ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္  စုိးရိမ္ပူပန္မႈမထားပါႏွင့္၊  သင့္ကုိယ္သင္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ  သင္ၾကားမႈေလးတစ္ခလုုပ္ပါ။  လာမည့္အတန္းမ်ားအတြက္  ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါ။  “သတုိူ႔ 
ငါ့ကုိေစာင့္ေနၾကသည္။  ငါလည္း  သူတို႔ကုိ  ေစာင့္ေနသည္။  ပါဝင္ၾကသူမ်ားကုိ  အသိပညာ၊  အရည္အခ်င္း အသစ္ 
မ်ားေပးႏုိင္မယ့္  သင္တန္းကုိ  ဘယ္လိုစီစဥ္ရမလဲဆုိတာ ငါစဥ္းစားေနတယ္… ဒီသင္တန္းဟာ သူတို႔နဲ႔  ငါနဲ႔  နီးေစမွာ 
ျဖစ္တယ္၊ ပိုျပီး နားလည္လာမယ္၊ သူတုိ႔ ဘဝရ႕ဲ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမယ္…”

သင္တန္းမ်ားကို  ျပင္ဆင္ရန္  သင္႐ုိးညႊန္းတန္းတစ္ခုရိွရန္လုိသည္။  လုိအပ္လွ်င္  ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို  ေျပာင္းလဲ၍  ရသည။္  သင္တန္းမ်ား၏  သင္ရိုးတြင္  သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၏ 
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ဆင္တူေသာအခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။   ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးရာတြင္ဆင္တူေသာ 
အေၾကာင္းရင္းရွိသည္။  သျိမင္ႏိုင္စြမ္းသည္  ပံုစံတစ္ခ၊ု  ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖန္႔ေ၀ရာမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္မည္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား 
ရရွိလာႏိုင္သည္ဆုိျခင္းကုိ ျပသႏိုင္လိမ့္မည္။

အတန္းစတင္ျခင္း

သင္တန္းစစျခင္းဆုိသလို  လႈပ္ရွားမႈတစ္စံုတစ္ခုျဖင့္  သင္တန္းသားအားလုံးကုိ  ႏိးုၾကားေစႏိုင္မည္ဆုိလွ်င္ 
သင္တန္းနည္းျပႏွင့္  သင္တန္းသားမ်ားအၾကား  ရင္းႏွီးမႈရရွိေစႏိုင္ပါသည္။  သင္တန္းသားတစ္ဥးျခင္းအေနျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔အေပၚအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ တစ္ဥးျခင္းအေနျဖင့္ အေရးပါေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္တစ္စံတုစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ခံစားမိပါေစ။  ဤသက္ေရာက္မႈကို  သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး  ပါဝင္သည့္  ကစားနည္းတစ္ခုကုိ  သငတ္န္းစစျခင္း 
ကစားေစျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အျခင္းျခင္း ထိေတြ႔မႈရွိေစျပီး ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေစလိမ့္မည္။ 

သင္တန္းဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစျခင္း

ေယဘုယ်က်အားျဖင့ ္  ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနႏွင့ ္  သတ္မွတ္ရန္ခက္ခေဲသာ   ဥပမာ 
“သတင္းဆန္သည့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း”အေၾကာင္း သင္ၾကားျခင္းမျပဳလုပ္မီ၊ သင္တန္းသားမ်ားကုိ  အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ 
ဓါတ္ပံုမ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ အရင္ဆုံးစတင္သင့္သည္။  
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ျပႆနာကုိတြက္ဆျခင္း  

သိပ္မၾကာခင္မွာပင ္  သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့ ္  ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည့ ္
လုပ္ငန္းႏငွ့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း/ျပႆနာမ်ားကုိ  ေထာက္ျပသင့္သည္။ထုိျပႆနာမ်ားကုိ  ခ်ေရးထားမည္ဆိုပါက 
သင္တန္းသားမ်ား  အေနျဖင့္  ေနာင္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္မ်ားကုိေထာက္ျပနိုင္သည့္  ညႊန္ကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္း

သာမန္အားျဖင့္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ စကားေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။
(က) အုပ္စုမ်ားကုိ မည္သုိ႔ခြဲမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္သင့္သည္။
(ခ) အုပ္စုတုိင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ မည္သူျဖစ္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္သင့္သည္။
(ဂ) အုပ္စုတုိင္းကုိ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေပးသင့္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ  ေရးသားျပင္ဆင္ျပီး  တစ္ဥးခ်င္းအတြက္  အေထာက္အကူ  ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ပါမည္။ 
တိက်ရွင္းလင္းေသာ  ညႊန္ၾကားခ်က္ထတဲြင ္  သင္တန္းသားမ်ားလုပ္ရမည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ 
မည္သုိ႔အစီအစဥ္ခ်မွတ္မည္ႏွင့ ္  မည္သုိ႔ေသာသတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ရမည္ဆုိသည္မ်ားကုိအသိေပးရမည္။ 
ေလ့က်င့္ခနး္တစ္ခုကိလုုပ္ေဆာင္ရနအ္တြက္  အခ်ိန္မည္မွ်ေပးထားသည္ကိလုည္း  ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျပရမည္။ 
အသင္းလုိက္  အလုပ္လုပ္ေနစဥ္  သင္တန္းနည္းျပသည္  အပုစ္ုအားလုံး အလုပ္စတင္  လုပ္မလုပ္၊  ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 
လုိက္နာျခင္း  ရိွမရိွ၊  အသင္းလိုက္ အလုပ္တြင္  လူအားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြကေ္နျခင္း  ရွိမရိွ၊  အုပ္စုတြင္ရိွသည့္ 
အေျခအေန  ေကာင္းမေကာင္း၊  သတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုရရိွရန္  အလုပ္လုပ္ေနမႈ  ရွိမရိွကို  အုပ္စုအားလုံးကို 
လုိက္လံစစ္ေဆးရင္း ၾကီးၾကပ္ရမည္။

ရလဒ္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း

ေပးထားသည့အ္ခ်ိန္ျပည့္သည့္အခါ  အုပ္စုအလိုက္  သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကုိ  တင္ျပရမည္။  အုပ္စုတစ္ခုစီ 
အေနျဖင့္ ၅ မနိစ္ထက္မပိုေစဘဲ တင္ျပရမည္။ ဤသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးခ်ရန္  စီစဥ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာ 
သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကုိ  တစ္ေနရာရာတြင္  သုံးေကာင္းသုံးႏိုင္လိမ့မ္ည္။  ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္  သင္တန္းတြင္းရွိ  
အုပ္စုမ်ားကုိ စိတ္ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

ဧည့္သည္မ်ားဖိတ္ၾကားျခင္း

အယ္ဒီတာအဖြသုိဲ႔လာေလ့ရိွေသာ  ဧည့္သည္မ်ားသည္  ဤအလုပ္၏  အလြန္အေရးပါေသာ 
အစိတ္အပိငု္းတစ္ခု  ျဖစ္သည္။  အေတြ႕အႀကံဳျပည့္၀သည့္  ဧည့္သည္မ်ား  လာေရာက္စကားေျပာျခင္းသည္ 
သတင္းသမားအရည္အခ်င္းမ်ားကုိတုိးတက္လာေစသည။္  ၄င္းတုိ႔ေၾကာင့ ္  သငတ္န္းသားမ်ား၏အျမင္ကိ ု
က်ယ္ျပန္႔လာေစသည္။  ဧည့္သည္မ်ားႏွင့ ္  သင္တန္းနည္းျပ အပါအဝင္  သင္တန္းတြင္ပါ၀င္သူအားလုံး 
စိတ္ပါလက္ပါရွိၾကလွ်င္  သင္တန္းသည္စိတ္၀င္စားဖြယ္  ပိုေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည။္  သုိ႔ေသာ္စာသင္ခန္း 
တစ္ုျဖစ္သည္ကုိေတာ့  ေမ့မသြားသင့္ပါ။  ဧည့္သည္ႏွင့္သင္တန္းသားမ်ားအၾကားတြင္  ဆက္ဆံေရးအတားအဆီးမ်ား 
ဖန္တီးမထားသင့္ပါ။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး  အတူတကြ  စက္ဝုိင္းပံထုိုင္ၾကျပီး  ဧည့္သည္သည္လည္း  ဤအ၀န္းအ၀ိုင္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သင့္သည္။

မည္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ဖိတ္၍ ၄င္းတုိ႔ကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ျပင္ဆင္ေပးမည္နည္း။

သင္တန္းနည္းျပမ်ားသည္  ၄င္းတို႔ႏွင့ ္  အဆက္အသြယ္ရိွသည့္အသုိင္းအ၀ုိင္းမ ွ  အထူးသျဖင့ ္
သတင္းစာဆရာမ်ား၊  အန္ဂ်အီိုမ်ားမွ  ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  ပညာရွင္မ်ားကို  အသုံးခ်ရမည္။  အစပိုင္းတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သိေသာ  လူတစ္ဥးကို  ဖိတ္ေခၚျခင္းက  အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္။  ဤက့ဲသုိ႔ေသာ  ဧည့္သည္သည္ 
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အတန္းဖြဲ႔စည္းပံုတြင္  လုိအပ္ခ်ကမ္်ားရွိပါကခြင့္လႊတ္ႏိုင္ မည္။  ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို  ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင ္
ျပင္ႏိုင္ၾကမည္  ျဖစ္သည္။  ပိုမိခုက္ခဲသည္မွာ  ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္  တစ္ခါမွ်  အဆက္အဆံမရိွဖူးေသာ  လူတစ္ေယာက္ကို 
အတန္းသုိ႔လာရန ္  ဖိတ္ေခၚရျခင္းျဖစ္သည။္  ဧည့္သည္အေနျဖင့ ္  သင္တန္းသားဥးေရမည္မွ်ရွိသည္၊ 
မည္သူတုိ႔ပါ၀င္သည္၊  ၄င္းတုိ႔  ဘာလုပ္ၾကသည္ႏွင့္  ဘာလုပ္ႏိုင္သည္  စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ  ဥးစြာသိခြင့္ရိွသည္။ 
ထုိသုိ႔သိလုိပါက  သင္တန္းတြင္ထုတ္ေ၀သည့္သတင္းစာႏွင့္အတူ  ဖတ္ိၾကားစာ  (သုိ႔)  သင္တန္းသားမ်ားအေၾကာင္း 
မိတ္ဆက္ထားသည့္  သရုပ္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္လွ်င္အက်ိဳးရိွမည္။  သင္တန္းသားမ်ား၏  အသက္၊ 
၄င္းတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ စိတ္ဝငစ္ားမႈ၊ သင္တန္းကာလတြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊  အေစာပိုင္းတြင္ 
ဖိတ္ၾကားခဲသ့ည့္ဧည့္သည္မ်ား  စသည္တုိ႔ကိ ု  အေၾကာင္းၾကားထားသင့္သည္။  ဧည့္သည္ထံမ ွ
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  သိရွိလုိေၾကာင္း  ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းအားျဖင့္  သင္တန္းအတြက္ 
လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္ အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ဧည့္သည္မ်ားကို  ဧည့္ခံရန္  တစ္ခုခု  စီစဥ္ထားသင့္ေၾကာင္း  သတိေပးရန္  မလုိအပေ္လာက္ပါ။ 
လာေရာက္မည့္  ဧည့္သည္အား  ေဟာေျပာခေပးရန္လုိမလုိကို  သင္တန္းမစခင္  ရငွ္းရွင္းလင္းလင္း  ေျပာျပထားလွ်င္ 
ပိုေကာင္းေပလိမ့္မည္။  ေယဘုယ်အားျဖင့္  အေတြ႕အႀကံဳႀကီးမားသူ၊  ၄င္း၏  အသိပညာ  ဗဟုသုတမ်ားက 
တက္သစ္စလူငယ္မ်ားကို  အကူအညီေပးႏုိင္မည့္သူမ်ားကို  ဖိတ္ႏုိင္လွ်င္  ပိုေကာင္းမည္။  အခြင့္အေရးရပါက 
ဧည့္သည္မ်ားကုိ အၾကိဳအပို႔လုပ္ေပးသင့္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားကို မည္က့ဲသုိ႔ ျပင္ဆင္ေပးမည္နည္း။

လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအေနျဖင့္  သငတ္န္းကာလတြင္  သတင္းေရးသားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္ကုိ 
သင္တန္းသားမ်ားကိ ု  ၾကိဳတင္အသိေပးသင့္သည။္အထူးသျဖင့ ္  အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေၾကာင္းကိ ု
ေဆြးေႏြးမည္ဆုိလွ်င ္  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။  လာေရာက္ေဟာေျပာမည့္ဧည့္သည ္
ထုတ္ေဝထားသည့္စာအုပ္၊  သုိ႔မဟုတ္   ေပးထားေသာ  အင္တာဗ်ဴး ကို  သငတ္နး္သားမ်ားအေနႏွင့္  ႀကိဳတင္ 
ဖတ္ထားႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းမည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ  သတင္းစာတြင္  ထည့္သြင္းထိုက္ေသာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ဧည့္သည္ထံမွ 
ရယူႏိုင္ရန္  သင္တန္းသားတုိင္းက  ေမးခြန္းမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။   ေမးကုိေမးရမည္ဆိုသည့္ 
၀တၱရားေၾကာင့ ္  ေမးခြန္းမ်ားကိုခ်ေရးထားျခင္းထက္  ျပႆနာ/အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိေတြးကာ 
ေမးခြန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းမ်ိဳးကုိအားေပးသင့္သည္။  သင္တန္းသည္  ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံမ်ိဳးျဖစရ္မည္။  စစေ္ၾကာ  ေမးျမန္းမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။  သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္  သင္တန္းသည္  အေရးပါၿပီး  စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေၾကာင္း 
ခံစားသိရွိႏိုင္ရန္အေရးၾကီးသည္။  ထုိနည္းတူစြာပင္  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္  ေလးနက္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို  စမေမးသင့္ပါ။  အစပိုင္းတြင္  ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရိွေစရန္  ဧည့္သည္၏  ဘဝ၊ေအာင္ျမင္မႈႏွင့ ္ 
သက္ဆုိင္သည့္  ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကိုေမးႏိုင္သည္။  သငတ္န္းသားအားလုံးသည္  ဧည့္သည္၏  နာမည္၊  သူ၏ 
ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကုိ သိရန္လုိသည္။ သုိ႔မွသာ မည္သုိ႔ မွန္ကန္စြာေခၚရမည္ကုိ သိလိမ့္မည္။ 

ဧည့္သည္ကုိ ႐ိးုရွင္းေသာအထိမ္းအမွတ္လက္ေဆာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းဇးူတင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း စာတစ္ေစာင္ 
ေပးႏိုင္လွ်င္ေကာင္းမည္။  စာ၊  သုိ႔မဟုတ္  တရားဝင္လက္မွတ္ကို  သင္တန္းျပီးလွ်င္  ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ 
သုိ႔မဟုတ္သင္တန္းျပီးဆုံးကာမွ ေသေသခ်ာခ်ာေရးျပီး ပို႔ႏိုင္သည္။  

သင္တန္းသားစုေဆာင္းျခင္း

သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ၾကမည့္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ၄င္းတုိ႔မည္သည္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ လိုအပသ္ည္ 
တုိ႔ကုိ သိရန္လုိျပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၄င္းတုိ႔ကုိ ဤအရာမ်ား ရယူေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညေီပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပသရမည္။  အေရြးချံပးီသည့အ္ခါ  ၄င္းတုိ႔၏  ေမွ်ာ္မွန္းမႈမ်ားကုိ  ညႊန္ျပႏိုင္ေစရန္  ေမးခြန္းတုိမ်ား  ေျဖခိုင္းရမည္။  ဤ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္  သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို  ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္  မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
သတင္းစာသမားတစ္ေယာက္၏အရည္အေသြး  တုိးတက္မႈအတြက္  အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္  ဆုိျခင္းတုိ႔ကို 
ဆုံးျဖတ္ရန္ အသုံး၀င္သည္။ 



P a g e  | 47

ခံစားခ်က္ႏွင့္  လုိအပခ္်က္အၾကား  မတင္မက်ျဖစ္ျခင္းကုိ  သတိျပဳရမည။္  ဆြေဲဆာင္ျခင္းသည္  မ်ားေသာ 
အားျဖင့္  ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္တြလဲာသည္။  ခႏံိုငရ္ည္ႏွင့္  ပ်င္းရိေလးတြဲျခင္းကို  အခ်ိဳ႕ေသာ  အခ်ိန္မ်ားတြင္  ေက်ာ္လြန္ရန္ 
ရင္းႏွီးခင္မင္စရာေကာင္းသည့္အပု္စုတြင္  ပါဝင္ၾကသူမ်ား  ေက်နပ္မႈ  ေပးႏိုင္မည့္  ခစံားမႈ  ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ  ဖနတီ္း 
ရမည္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ ေပးရမည္။ 
သင္တန္းနည္းျပ၏  ထုိးထြင္းသိျမင္ဥာဏ္ေပၚတြင္သာ  မူတည္သည။္  သင္တန္းနည္းျပသည္  ပါဝင္ၾကသူမ်ား 
စည္းလုံးမႈရိွေစရန္၊  မူလကတည္းက  တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္သိေသာသူမ်ားသာပါဝင္သည့္  အုပ္စုအေသ 
ဖန္တီးျခင္းကို  ခြင့္မျပဳရန္  ျပဳလုပ္ရမည္။  ပထမအတန္းခ်ိန္မ်ားတြင္  ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု  ဖန္တီးရန္ 
အေလးေပးရမည္။  သုိ႔ေသာ္  တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္  သတင္းစာပညာရပ္၏  အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို  ျဖည္းျဖည္းျခင္း 
မိတ္ဆက္ရမည္။

မမိ၏ိ  ကုိယ္ပုိငဆ္ံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတညေ္သာလုပရ္ပ္ႏငွ့္  လြပလ္ပျ္ခင္းလုိအပ္မႈကို  ေဖာျ္ပသည။္  ဤ 
လုပ္ရပ္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မိုးကုပ္စက္ဝုိင္းကုိ ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈကုိ အေျခခံေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ  တာဝန္ကုိယူရမည္ျဖစ္သည္။  လငူယ္သတင္းသမားမ်ားသည ္
ကေလးမ်ားအရြယ္သာ ရိွေသးသည။္  နားေထာင္မည့္၊  အားေပးမည့္  လူၾကီးမ်ားရိွေနျခင္းကို  လုိအပ္သည္။ 
သင္တန္းနည္းျပမ်ားသည္  ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက  ေမာင္ႏွမက့ဲသို ႔  တကၠသိုလ္ရိ ွ  သူငယ္ခ်င္းမ်ားက့ဲသုိ႔ 
သင္တန္းသားမ်ားအေပၚဂရုစိုက္သည္ဟု  ခံစားမိေနေအာင္ႀကိဳးစားပါ။  အခ်ိဳ႕ေသာ  အေျခအေနမ်ားတြင္  စိတ္ပ်က္ 
အားငယ္မႈမ်ားကို  ေက်ာ္ျဖတ္ရန္  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြသဲည္  ၄င္းတုိ႔ကို  အားေပးကူညီလိမ့္မည္ဟုသိထားရမည္။ 
မိမိသည္ သင္တန္းတြင္ ပါဝင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသက့ဲသုိ႔  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖန္တီးသူႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ 
လမ္းျပျဖစ္ရမည္။

သတိေပးျခင္း  -  အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဆုိသည္မွာ  မိမိဘာသာေလ့လာႏိုင္ရန္စစီဥ္ထားေသာ 
သင္တန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ချုဖစ္သည။္ အခ်ိန္ၾကာေလေလ မမိိဘာသာ ရပ္တည္လာႏိုငေ္လျဖစသ္ည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်  
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏  အစီအစဥ္ကိ ု  သင္တန္းသားမ်ားမ ွ  မြမ္းမံလိမ့္မည္။  မည္သည္ကိ ု  လုပ္ရမည္၊ 
သင္တန္းနည္းျပ၏အခန္းက႑ကုိလည္း  ျပင္ဆင္ၾကလိမ့္မည္။  အေၾကာင္းအရာအႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္  နည္းလမ္းမ်ားကို 
၄င္းတုိ႔ကုိယ္တိငု္ရွာေဖြၾကလိမ့္မည္။  တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္  သင္တန္းနည္းျပမ်ားသည္  သင္တန္းသားအုပ္စုကို 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကမာၻႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အရာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႏိုငရ္န္ မျပတ္တမ္း အလုပ္လုပ္ ၾကရမည္။ 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ လူသစ္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ၄င္းတုိ႔ကုိ ရာွေဖြမည္၊ အားေပးမည္။ ဤသည္မွာ 
အလားအလာရိွသူမ်ားကုိရႏိုင္ရန္  နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  အလုပ္႐ံေုဆြးေႏြးပြဲအုပ္စုသည္  တျဖည္းျဖည္း 
ႀကီးထြားလာမည္။  အလုပ႐္ံုေဆြးေႏြးပြတဲြင ္  အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရမည္။  အမနွ္တကယ္  စိတ္ဝင္စားသည့ ္
သင္တန္းသားမ်ားျဖင့္  ဖြဲ႔စညး္ထားေသာ  အပု္စုသည္  ပိုမိုက်စ္လစလ္ာလိမ့္မည္။အုပ္စုတစ္စု၏အရြယ္အစားသည္ 
မည္မွ်ျဖစ္သင့္သည္ကို  ေျပာရန္ခကခ္သဲည္။  သင္တန္းနည္းျပ၏  အရည္အခ်င္းႏွင့္  အေတြ႔အၾကံဳေပၚတြင္သာမူ 
တည္သည္။ သင္တန္းနည္းျပအမ်ားစုသည္  လူႏွစ္ဆယ္ခန္႔ရိွေသာ အုပ္စုတစ္စုကုိ  တာဝန္ယူႏိုင္လိမ့္မည္။  သုိ႔ေသာ္ 
အုပစ္ုၾကီးလြန္းပါက  အလုပ္မတြင္ႏိုင္ေပ။  အလားအလာရိွေသာ  သင္တန္းသားမ်ားကုိလည္း 
ေနာက္ဆုတ္သြားေစလိမ့္မည္။ 

မည္သည့္သင္တန္းမွ်မတက္ေရာက္ဖူးေသးသူ၊  ဤသင္တန္းသည္၄င္းတုိ႔အတြက ္  အခြင့ ္
အလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိငု္သည့္  သူမ်ားထံသုိ႔  သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရမည္။  သင္တန္းသားမ်ား၏စိတ္တြင္သူတုိ႔ 
လက္မလႊတ္ခ်င္သည့္  အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို  ရလုိက္သည္ဟု  ခံစားသင့္သည။္  ေရြးခ်ယ္ခံရသူအားလုံး 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္  မပါဝင္ႏိုငပ္ါက  ကၽြႏ္ုပ္တို႔  ထပ္ေဆာင္းဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားကို  ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ 
အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊  စာမ်ားမွတစ္ဆင့္ဆကသ္ြယက္ာ  အလုပ္႐ံေုဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္  အေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းသည္ 
ေအာင္ျမင္ျခင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ေရာက္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ျခင္းသည္  သင္တန္းသား၏စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္သည္။  တစ္စံုတစ္ေယာက္ 
မလာႏိုင္ျခင္းသည္  ပ်က္ကြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္  သင္သည္  ကတိတည္ရန္လုိသည္။  အကယ္၍ 
တစ္ေယာက္ေယာက္သည္  အယ္ဒီတာ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိပုါက  လာကိလုာရမည္ျဖစ္သည္။  သုိ႔မဟုတ္ပါက 
အျခားသူမ်ား ကုိ ၄င္းတုိ႔၏ကုိယ္စား အလုပ္လုပ္ေပးရန္ အစားထုိး ႏိုင္သည္။ 
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ပံုမနွ္အားျဖင့ ္  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား 
လက္မွတ္ထုိးထားသည့ ္  စာရငး္ကိ ု  ေတာင္းၾကသည္။  သို႔ေသာ ္  သင္တန္းတက္ေရာက္မႈကိ ု
သင္တန္းတြင္းလက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိျပီးဆံုးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္  လုပ္ရပ္မ်ားက့ဲသို႔ေသာ 
ပိုမိုစိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည္။ 

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အုပ္စုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

လဆူယ္ေယာကခ္န္႔သာပါ၀ငေ္သာ  အတနး္မ်ားတြင္  သက္ေတာင့္သက္သာသင္ရျခင္းသည္  ရွားပါသည္။ 
လူဥးေရမ်ားသည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္  မညက့ဲ္သုိ႔  အလုပ္လုပ္မည္နညး္။  သ႐ုပ္ျပသူအတြက္  ဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုး  အမ်ားၾကီး 
မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ၾက သူမ်ားအတြက္ ပ်င္းစရာမေကာင္းေစရန္ သင္တန္းကုိမည္သုိ႔ျပင္ဆင္ၾကမည္နည္း။ 

တစ္ဥးခ်င္း အလုပ္

သင္တန္းသားတိုင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ၾကရသည္။  ဥပမာအားျဖင့ ္  အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိ ု
အခ်နိ္တုိအတြင္း  သတင္းေရးသားရန္  သုိ႔မဟုတ္  ဓါတ္ပုံရိုက္ရန္  စသည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား။  ဤနည္းလမ္းကို 
သင္တန္းသားအနည္းငယ္သာရွိေသာ  စာသင္ခန္းမ်ားတြင္သာ  သုံးၾကသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္
သင္တန္းသားမ်ားေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ အားလုံးရႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ မိမိ ကုိယ္ကို ယုံၾကည္မႈ၊ 
ရရဲင့္မႈ  အရွိဆုံးျဖစ္သည့္  သငတ္န္းသားမ်ားသာ  ရလိမ့္မည။္  သငတ္နး္နည္းျပ၏  တာဝနမ္ာွ  ပါဝငၾ္ကသူမ်ား၏ 
စိုးရမ္စိတ္ကုိ  ရိုက္ခ်ိဳးေပးရန္ျဖစ္သည္။  မည္သူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ကမွ  “တင္ျပမယ့္အရာက  ဘာမွ အက်ိဳး ရိွမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားသူေတြကုိ ျပဖို႔မတန္ပါဘူး” ဟု မေတြးသင့္ပါ။

အုပ္စုတစ္ခုလုံးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

သင္တန္းသားမ်ား၏အျမင္မ်ား  အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္  မည္သည့္ျပႆနာကို  ေဆြးေႏြးသင့္သည္တို႔ကို 
သိေစရန္ “ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္အေျဖရွာၾကျခင္း”သည္ နည္းလမ္းတစခ္ုျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္  စာတုိမ်ားေ၀ၿပီး 
အေျဖရွာၾကမည္။  ဤနည္းလမ္း၏အဓိကသေဘာထားမာွ  အရွက္အႀကီးဆံုးသင္တန္းသားမ်ားအပါအ၀င္  အားလုံး၏ 
အရည္အေသြးကုိ အသုံးခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းခ်င္းရိုက္အေျဖရွာရာတြင္ အဆင့္သုံးဆင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။
• ေဝဖန္ရႈံ႕ခ်မႈမျပဳျခင္း -  ပရမ္းပတာႏိုင္သည္ဟုထင္ေကာငး္ထင္လိမ့္မည။္  ဤအဆင့္တြင္  ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔  တံခါး ဖြင့္ေပးလုိက္ျပီျဖစ္သည္။  တစ္ဥးခ်င္းစီသည္  စာပုိဒ္တုိမ်ားျဖင့္  ၄င္းတုိ႔၏  အၾကံဥာဏ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပရမည္။  ဤအေနအထားတြင္  ေဝဖန္ရႈံ႕ခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။   ၄င္းတုိ႔၏  အေတြးအေခၚမ်ားကုိ  သင္ပုန္းေပၚတြင္ 
ေရးထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ခုျခင္းတြင္ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူရွိျခင္းေၾကာင့ျ္ဖစ္သည။္ စာသင္ခန္းအေရ႕ွသုိ႔ 
တစ္ေယာက္မွ  ေခၚမထုတ္ခင္  ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းအေနျဖင့ ္  ရယ္ရႊင္ဖြယ္ဟာသမ်ားကို  ေျပာဆိုရမည္။ 
၄င္းတုိ႔၏အေတြးအေခၚမ်ားသည္  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အေတြးအေခၚမ်ားထက္  ပိမုို၍  ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည္ကို 
သင္တန္းသားမ်ား  နားလည္လာေသာအခါ  သူတုိ႔၏ကိုယ္ပိုငအ္ေတြးအေခၚမ်ားကို  တင္ျပဖို ႔  ဆုံးျဖတ္ရန္ 
ပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။
•  သုံးသပ္ျခင္း - ေအးေအးေဆးေဆးသုံးသပ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။  သငတ္န္းသားမ်ား  ေရးသားထားသည့္ 
အေတြးအေခၚမ်ားကို  သုံးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။  အရည္အေသြးျမွင့္ရန္လိုအပ္ေသာ  အေတြးအေခၚမ်ားကို  သီးသန္႔ 
ေရးသားမည္ျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ရသည္ဆုိျခင္းအတြက္ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္လိုသည္။ 
သုိ႔မွသာ  သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့ ္  အယူအဆတစ္ခုအေပၚ  ေထာက္ခံရန္  သုိ႔မဟုတ္  ကန္႔ကြက္ရန္ 
ျငင္းခံုမႈလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 •  ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားျခင္း  -  သင္တန္းနည္းျပ၏အခ်ိန္က်ေရာက္ျပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔  ပါဝင္ပတ္သက္မႈ  အဆင့္သည္ 
ဤသုိ႔ စဥ္းစားျငင္းခံုမႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ စတ္ိကူးအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အက်ိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ိဳ႕ (ဥပမာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုရွာေဖြျခင္း)ကုိ ေဆြးေႏြးမည္ဆုိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္တန္းသားမ်ား မေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
အခ်က္ မ်ားကို  မိတ္ဆက္ျပီး  ေဆြးေႏြးရလိမ့္မည္။  စဥ္းစားျငင္းခံုျခင္းသည္  သင္ခန္းစာတစ္ခအုတြက္ 
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ထည့္သြင္းရမည့္စာမ်ား  ျဖစ္လာလိမ့္မည္။  စဥ္းစားျငင္းခံုျခင္းသည္  အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
သင္တန္းသားမ်ား၏  အျမင္ကုိသိရန္  ရည္ရြယ္ပါက  သင္တန္းသားမ်ား  ေရးခ်ထားသည့္  အခ်က္မ်ားအတုိင္း 
ေဆြးေႏြးမႈကုိ ဥးေဆာင္ရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။

အသင္းလုိက္လုပ္ေဆာင္မႈ

အုပစ္ုၾကီးတစ္ခုကို  အသင္းငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္  ခြဲလုိက္ျခင္းအားျဖင့္  အလုပ႐္ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးေသာ  အေျခအေနမ်ားေပးႏိုင္မည္။  အုပ္စုတစ္ခုလုံးတြင္  တာဝန္မ်ား  ခြဲထားျခင္းအားျဖင့္  အသင္းငယ္ 
မ်ားအတြက ္  အလုပ္ပုိတြင္က်ယ္ႏိုင္သည္။  ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးကိုလည္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ 
အဖြဲ႕၀င္အျခင္းျခင္းအၾကား  စကားစျမည္ေျပာဆုိျခင္း၊  တြဲဖက္  ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည ္
သင္တန္းသားမ်ားအၾကား  တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္  ပိုမိရုင္းႏွီးလာေစသည္။  တစ္ဥးျခင္းအေနျဖင့ ္
မိမိကုိလုိအပ္သည္၊ မိမိတြင္ တာဝန္ရိွသည္ဟု ခံစားလာရေစမည္။

အသင္းလုိက္လုပ္ေဆာင္မႈကို  စမီံခန္႔ခြရဲာတြင္  ပထမဆုံးၾကံဳေတြ႔ရသည့္  ျပႆနာမွာ  အုပ္စုမ်ား 
မည္သို႔ခြဲရမည္ဆိသုည္ပင္ျဖစ္သည္။“ဆႏၵရိွသည့္အတိငု္း  လုပ္ပါ”ဆိလုွ်င္  ပရမ္းပတာျဖစ္သြားေစႏိငု္မည္ျဖစ္သည္။ 
မခဲြ၍ဲ အသင္းခြဲရမည္၊ (သုိ႔မဟုတ္) လုိအပ္ပါက အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔ရမည္ ( ဥပမာ တုိင္းတစ္တုိင္း၊ လမ္းတစ္လမ္း၊ ေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းမွ  ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို  အုပ္စုတုိင္းတြင္  ပါ၀င္ေအာင္ထည့္ရမည္)။  အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေပးလုိက္ျခင္းသည္ 
အုပစ္ုတြင္း  စည္း႐ံုးျခင္း  ျဖစ္စဥ္ကို  ထိခိုက္မည။္  နဂိုကတည္းက  သခိဲ့သူမ်ားႏွင့္  အုပ္စုဖြဲ႔ေစျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
အလ်ဥ္းသင့္သလုိ အုပ္စုခြဲေစျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကုိ ပိုမို စုစည္းေစမည္။ အဖြဲ႕ကို ဥးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္  
ပတ္သက္ျပးီ  လပု္ရည္ကုိင္ရည္ရိွသည့္  ယံုၾကည္အားထားရေသာ  ပုဂၢိဳလတ္စ္ေယာက္  အုပ္စုတိုင္းတြင္ပါဝင္ေစရန္ 
အုပ္စုခြဲရလွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ 

ျပဇာတ္တုိတစ္ပုဒ္ဖန္တီးျခင္းျဖင့္  အပု္စုခြဲျခင္းကုိ  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။  ေလးဥး  သုိ႔မဟုတ္  ငါးဥးပါေသာ 
အသင္းမ်ားကို  ဖန္တီး ႏိုင္လွ်င္  အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္။  ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္  ၄င္းတို႔ထဲမွ  မည္သူသည္ 
ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကုိ ယူမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရမည္။
- အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္–အသင္းအဖြဲ႔ဝင္အားလုံး ပါဝင္မႈရွိေစရန္ တာ၀န္ယူရမည္၊
- အတြင္းေရးမွဴး –အသင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရမည္၊
-  သတင္းေထာက္  (ႏွင့္  ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္  သူ၏ လက္ေထာက္) -  တုိ႔သည္ အသင္းလုိက္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္ မ်ားကုိ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အုပ္စုတစ္ခုလုံးကုိ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ တင္ျပရမည္၊
- ေထာက္ပ့ံသူ  -  သင္တန္းနည္းျပထံမွ  သင္ေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ  လက္ခံျပီး  အုပ္စုတြင္  ျပနလ္ည္  ေဝငွ 
ရမည္။

အလုပ္တာဝန္မ်ားကို  မလုပ္ေဆာင္မီ  မည္သူသည္  မည္သည့္တာဝန္ကုိယူမည္ကို  ဆုံးျဖတ္သင့္သည္။ 
ဤနည္းလမ္းျဖင့္ သတင္းေထာက္သည္ အပု္စုတစ္ခုလုံးေရွ႕ထြက္ျပီး အသင္းကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တာဝနထ္မ္းေဆာငရ္န္ 
အားေပးရန္ ျပငဆ္င္ခ်ိန္ရမည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ႏိငု္ရန္ သင္တန္းနည္းျပသည္  (စာရြက္ေပၚတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္ပုန္းေပၚတြင္)  ညႊနၾ္ကားခ်က္တိတိက်က်ေပးသင့္သည။္  ဤညႊနၾ္ကားခ်က္တြင္  လႈပရ္ာွးမႈမ်ား၏  အစီအစဥ္၊ 
ၾကာခ်နိႏ္ငွ့္  သတငး္ေပးပို႔ခ်က္ အတြက္  ျပင္ဆင္ရန္  အခ်ိန္မ်ားပါဝင္မည္။  ထုိ႕ေနာက္  သတင္းေထာက္သည္ 
၄င္း၏ေတြ႔ရိွခ်က္ကုိ တင္ျပရမည္။

သတင္းေပးပို႔ခ်က္သည္  ဆန္းသစ္ရမည္။  “ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘာလုပ္သည္၊  မည္သူဘာေျပာသည္”  ဆိုသည့္ 
အေၾကာင္းေရးထားသည့္  ဇာတ္ေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။  အဆုိျပဳခ်က္၊  စတိ္ဝင္စားစရာဖြယ္အယူအဆ၊  နဂိံုးခ်ဳပတ္ို႔ကုိ 
တင္ဆက္ျခငး္ျဖစ္ရမည္။ တင္ျပမႈသည္ ျပဇာတ္တုိတစ္ပုဒ္၊ သရုပ္ေဖၚပံုတစ္ပံု သုိ႔မဟုတ္  အလုပ၏္ ျမင္သာထင္ရွား 
ေသာ  ရလဒ္  စသည္တုိ႔၏  ပံစုံရိွရမည္။  ဥပမာ  စာတစ္ပုဒ္ဆိုပါစို႔။  စာရြက္ထမဲွ  သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကုိ  မဖတ္ပါႏငွ့္။ 
မွတ္စုမ်ားသည္ သတင္းေထာက္ (သုိ႔မဟုတ္ သတင္းေထာက္မ်ား)  အလုပ္ကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔  တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ 
အကူအညီရရန္သာျဖစ္သည္။

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ  အစပိငု္းတြင္  သငသ္ည္  ပါဝင္ၾကသူမ်ားကုိ  ပရိသတႏ္ွင့္  မ်က္လံုးခ်င္း  ဆံုရနႏ္ွင့္ 
အသင္းလုိက္အလုပ္၏  အဓိက  ေတြ႔ရိွမႈမ်ားထဲမွ  အခ်က္မ်ားကုိ  ေရးႏုိင္ရန္  သင္ပုန္းကုိ  အသုံးျပဳရန္  မၾကာခဏ 
သတိေပးရလ္ိမ့္မည္ (ဥပမာ စိတ္လမ္းျပေျမပံုျဖင့္)။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသုိ႔ေပးေသာ တာ၀န္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္။ 
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လူတုိင္းသည္ အသင္းကုိ ဥးေဆာင္ရသည့္အခက္အခႏဲွင့္  လူေရွ႕ထြက္စကားေျပာျခင္းကုိ ၾကံဳဖူးရမည္။ အသင္းလိုက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္  အသင္းသားမ်ားတြင္  စကားေျပာရန္၊  အလုပတ္ြင္  တက္ၾကြစြာ  ထမ္းေဆာင္ရန္  အခြင့္ 
အေရးရႏိုင္သည္။    

စိတ္ကူးေျမပံုမ်ား

စိတ္ကူးေျမပံုနညး္လမ္းသည္  ျပႆနာမ်ားကို  စိတ္ကူးအျမင္ျဖင့ ္  ေျဖရွင္းရန္  နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 
ဤနည္းလမ္းတြင္ စာတမ္းတုိမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ား၊ ေဆာငပ္ုဒ္မ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳသည။္  ဤက့ဲသုိ႔ေသာေျမပံုမ်ားတြင္  ျပႆနာမ်ားကို  ဓါတ္ပံမု်ား၊  ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္  ေဖာ္ျပျပးီ  စာကို 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္  သုံးသည္။  စိတ္ကူးကို  ေလ့က်င့္ျပီး  ျပႆနာကို  စနစ္တက်မိတဆ္က္ရန္  ခြင့္ျပဳသည္။ 
အေရာင္ကုိ အသုံးျပဳ၍ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိတ္ကူးေျမပံုကုိ အသုံးျပဳ၍ 
   •  ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ  ပံုေဖာ္ျခင္း မိမိပါတ္၀န္းက်င္တြင္  ရိွေနသည့အ္ရာမ်ားကို  လူတုိင္းသည္  ကြျဲပားျခားနားစြာ 
႐ႈျမင္ၾကသည္။  စာေရးသူအတြက္  မည္သည့္အရာသည္ အေရးၾကီးဆုံးအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း  ေျမပံုမ်ားကို 
အသုံးျပဳ၍ ရွာႏိုင္သည္။ ေျမပံုမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ တူညီေသာ အရာတစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပရန္ 
ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာၾကသည္။
• ျပႆနာကို  ရင္ဆုိင္ပါ  ဘယ္လုိရိွသနည္း  –  ဒါကိုဘယ္လုိျဖစ္ခ်င္ေစသလဲ။  အဖြ႕ဲသားမ်ားကုိ  တစ္ဝက္ဝီခြဲ၍ 
စာရြက္တစ္ရြက္၏ တစ္ဘက္တြင္ ဘယ္လုိရိွသည္ႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘယ္လုိ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ ေရးပါ။
•  ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာကိုအားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ျခင္း  သင္ပုန္းေပၚတြင္  “ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္၏ 
အဂၤါရပမ္်ား”  စသည့ ္  အဓိကစကားလုံးတစ္ခ ု  ေရးပါ။  ေနာက္ပိုင္းတြင ္  အေသးစိတ္သြားမည့ ္
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဖန္တီးယူရမည္။
•  မိမိကုိယ္ကို ပံေုဖာ္ျခင္း ပါဝင္သူတိုင္းသည္ စာမ်က္ႏွာအလယ္ေခါင္တြင္ ကုိယ့္နာမည္ကုိယ္ေရးခ်ရမည္။ထုိ႔ေနာက္ 
မိမအိေၾကာင္း  အေျခခံက်ေသာ  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ဳိးကို  အၾကံဥာဏ္  ကုန္သြားသည္အထိေရးပါ။ 
ဤနည္းလမ္းျဖင့္  သင္သည္  အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား၊  ကေလးမ်ားႏွင့္  ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္။  ေကာင္းမြန္ုျပည့္စံုသည့္  
စိတ္ကူးေျမပံုသည္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးသားရန္  (သုိ႔မဟုတ္) ပိုမိုအေရးပါေသာအလုပ္ႏွင့္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
တင္ျပျခင္းတုိ႔အတြက္  အစျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

စုစည္းျခင္းႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳကုိ မွ်ေဝျခင္း

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္  ရရိွေသာ  အေတြ႔အၾကံဳကို  မွ်ေဝျခင္းသည္  အလုပ္႐ံေုဆြးေႏြးပြဥဲးေဆာင္သူအတြက္ 
အေရးၾကီးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္သည္။  သင္တန္းနည္းျပသည္  ေနာက္ပိုင္းတြင္  အလုပ္႐ံုသတင္းစာ၏ 
အယ္ဒီတာ  ျဖစ္လာမည္။  ပုံစံမ်ိဳးစံုႏငွ့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။  အလြယ္ကူဆုံးနည္းမွာ  သင္တန္း၏ပံုသ႑ာန္မ်ား 
အႀကံဥာဏမ္်ားကိ ု  မွတ္သားထားျခင္းျဖစ္သည္။  သင္တန္းမစမွ ီ  သင္တန္းပို႔ခ်မည့ ္  ပံုသ႑ာန္ကိ ု
ခ်ေရးထားရမည္ျဖစ္သည္။သင္တန္းျပီးသြားေသာအခါ  သင္တန္းတြင္  အမွန္တကယ္  သင္ၾကားသည္မ်ား၊ 
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေရးသားရမည္။

သင္တန္းပို႔ခ်မည့္  ပံုသ႑ာန္ကုိဖန္တီးရာတြင္  ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ရိွသည္။  အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္  မိမိအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ မွ် ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ မွ်ေဝျခင္းသည္ ပိမုိုအေရးၾကီးသည္။  ျပီးခဲသ့ည့္  
သင္တန္းမ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳမွမ်ားကုိအေျခခံကာ- မြမ္းမံရန္၊ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ရန္ လုိသည္။

သင္တန္းနည္းျပတုိင္းသည္  ကုိယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္  အလုပ္လုပ္ရန္  လိုသည္။  တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို  သုံးျခင္းျဖင့္  မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကို  မစြန္႔လႊတသ္င့္ပါ။  “အေတြးအေခၚ”တုိင္းကို 
စံထားရနမ္လုိပါ၊  သုိ႔ေသာ္  ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟုသာယူဆသင့္သည္။  သင္တန္းနည္းျပတုိင္းသည ္
အႀကံဥာဏမ္်ားရရိွရန္ ကုိယ္ပုိင္နည္းလမ္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ရမည္။ ကုိယ္ႏွင့သ္င့္ေတာ္မည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ရမည္။ ဒီဇိငု္းတြင္ 
အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။  စတင္ရမည့္ေနရာကို  ပထမဆုံးေရြးပါ။  သတင္းအခ်က္အလက္  သုိ႔မဟုတ ္
အရည္အေသြးတစ္ခုခု ျဖစႏ္ိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေန၊ အေတြ႔အၾကံဳ သုိ႔မဟုတ္ စာသားတစ္ခုခကုို သံုးသပ္ပါ။ 
၄င္းတုိ႔ကုိ  အေျခခံ၍  မည္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား  ေပးႏိုင္မည္ကို  စဥ္းစားပါ။  သုိ႔ေသာ္  မသိမျဖစ္သိရန္လုိသည္မွာ 
အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
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သင္ရိုးကို  ဖတ္လုိက္႐ံုျဖင့ ္  မည္သည္တုိ႔ကို  လုပ္မည္ကို  သိႏိုင္ရန္  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏  အေတြးအေခၚမ်ားသည္ 
ရွင္းလင္းရမည္။

အိုင္ဒီယာအသစ္မ်ားကို  ခ်ေရးရန္  အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ  အလုပ္႐ံေုဆြးေႏြးပြဲမွ  သတင္း 
ေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို  ဖန္တီးပါ။  သင္တန္းနည္းျပသည္  လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊  ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္  အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားကို  ကိုယ္ေရး  မွတ္တမ္းသဖြယ္ေရး၍  ေဖာ္ျပရမည္။  ပါဝင္ၾကသူမ်ားထံမွ  မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
စုေဆာင္းႏိုင္သည္။  နည္းျပ-ေလ့လာၾကည့္႐ႈသူသည္  ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းဥးေဆာင္သည့္  အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ 
အေၾကာင္းကုိလည္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။  အခ်ိန္ႏငွ့ ္  အရည္အခ်င္း  လံုေလာက္ပါက  သတင္းပို႔ခ်က္တစ္ခုကို 
လူတိုင္းဖန္တီးႏိုင္သည္။  စိတ္ဝင္စားစရာ  ေကာင္း  လိမ့္မည္။  ေနာင္လာမည့္  သင္တန္းနည္းျပမ်ား  အတြက္ 
အသုံးဝင္လိမ့္မည္။

သတင္းေပးပို႔ခ်က္သည ္  သတင္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  မွန္ကန္တိက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ရမည္။စိတ္ကူးယဥ္  ေရးသားထားသည့္စာမ်ိဳး  မဟုတ္ရပါ။  ဤသတင္းအလုပ္ 
ၿပီးေျမာက္ရန္  ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္  သင္တန္းနည္းျပတို႔၏  လုပ္ေဆာငခ္်က္ကို  မွတ္တမ္းတင္ရမည္။  မွန္ကန္ေသာ 
သတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုသည္  ဖတ္သူမ်ားကိ ု  ေတြးေတာသြားေစရမည္။  အေတြ႕အႀကံဳရွိသူတုိင္းက 
အေတြးအေခၚေကာင္းတစ္ခုကုိေဖာ္ျပရန္  သုိ႔မဟုတ္  သတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုကုိဖန္တီးရန္  မလြယ္ကူေၾကာင္း 
နားလည္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္  အေတြ႔အၾကံဳကို  မွတ္တမ္းတင္ရမညျ္ဖစ္ျပီး  ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔လုိသည္။ ဤေနရာတြင္ 
အေတြးမ်ားကုိ စာရြက္ေပၚတြင္ တင္လုိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးရိွေစမည္ျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္  “သတင္းစာပညာ၏  ပထမေျခလွမ္းမ်ား”  သည္  “  Creative  Commons  Attributions  3.0  Poland 
License” ေအာက္တြင္  မူပိုင့္ခြင့္မွတ္ပံု  တင္ထားေသာ  စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။  ပိုလန္ႏိငု္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ဒီမိကုေရစီအေထာက္အပံ့  အစီအစဥ္ ျဖင့္  ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာမူပိုင္ခြင့္မ်ားအား  Young Journalist‛s 
Association “Polis”  က ပိငု္ဆုိငပ္ါသည။္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ၊ မူပုိင္ခြင့္၊ မူပိငု္ခြင့္ပုိင္ဆိုင္သူႏွင့္  ႏိုင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ  “Polish  Developement   Cooperation  Programme”  တုိ႔ကုိ  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါက  ဤ 
စာအုပ္ကုိ ေဖာ္ျပ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ဤစာအုပပ္ါအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္  ေရးသားသူ၏အာေဘာ္သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး  ပုိလန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ေပၚလစီမ်ားကုိထင္ဟပ္ျခင္းမရွိပါ။
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