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၁၁။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး (၃တန္းမွ ၆တန္းအထိ) ဆရာကုိင္လက္စြဲ စာအုပ္ျဖစ္ 

ေပၚလာပုံ ေယဘူယ်အေၾကာင္းအရင္း 
စမြတ္ဆာခြန္းခရုိင္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕အလုပ္သမားရင္ေသြးငယ္ (ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား) လူ 

ကုန္ကူးမႈ ခံရျခင္းအႏၱရာယ္ၾကီးမားျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေန ျဖစ္သည္။ အဘယ့့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

အထူးသျဖင့္ ၃တန္းမွ ၆တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔၏ အသက္အရြယ္အေနအထားအရ 

သိသင့္သိထုိက္ေသာ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေကာင္းအဆုိး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး 

အမွားအမွန္ကုိ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ေသာ အရြယ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စမြတ္ဆာခြန္းခရုိင္တြင္ 

အစုိးရေက်ာင္း၌ စာသင္ၾကားေပးေနေသာ လူကုန္ကူးေက်ာင္းသားမ်ားအေတြ႕အၾကံဳရိွသည္႔ ဆရာ/ဆရာမ 

ေလးဦး ေမးျမန္းၾကည္႔ရာတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အေၾကာင္းျပ၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွ 

ထြက္သြားၾကေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “အရြယ္မေရာက္ေသးပဲ ေက်ာင္းထြက္သြားသည္႔ က 

ေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးမႈ၏ ဓါးစာခံမ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားမႈမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ ေစ 

ရန္” အတြက္ ဤစာအုပ္ကုိ ေရးသားထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး 

သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ကို္ ဆရာ/ဆရာမ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ 

လူ႔မႈ႕အသုိင္းအဝုိင္းအထိ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေစျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ၃တန္းမွ ၆ 

တန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေရြ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသား 

ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈသင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ၾကားရန္ လူကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး သင္ခန္းစာ မ်ား 

ကုိ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္သည္ လက္နက္တစ္ ခုလည္းျဖစ္ သည္။ 

သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္ - သင္တန္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ား ပါဝင္သည္။ 

၁။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရမည္႔ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သင္ခန္းစာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ထားျခင္း။ 

၂။ ထုိင္းႏုိင္င ံ (အထူးသျဖင့္ စမြတ္ဆာခြန္းခရုိင္)တြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ 

အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္၊ အေျခအေနမ်ားကုိ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သား ရင္ေသြးငယ္မ်ား သိရိွနား လည္ 

ေစရန္။ 

၃။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးကုိ ေလ့လာသိရွိေစျခင္းမွတဆင့္ 

၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ မသိားစုႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစရန္။  
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၂၂။ သင္ခန္းစာတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  

သင္ခန္းစာ (၁)။ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သား ရင္ေသြးငယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ 

စားဝတ္ေနေရး ဘဝ ကို အေျခအေန ေလးခုျဖင့္ ေလ့လာျခင္း -  
(က) တရားထုိင္ျခင္း (ေတြးေခၚသုံးသပ္ေစျခင္း)။  

(ခ) ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေစျခင္း။  

(ဂ) ဘဝရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေမးျမန္းျခင္း။  

(ဃ) သင္ခန္းစာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေစျခင္း။  

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ (ပံုဆြျဲခင္းႏွင့္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံကုိ ေရြးခ်ယ္ခုိင္းျခင္း) ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ မိဘႏွင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်င္လာေအာင္ ႏိႈးဆြေပးသည။္ 

သင္ခန္းစာ (၂)။ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားရင္ေသြးငယ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔၏ 

လူကုန္ကူးမႈအသိပညာ ကိ ုထင္ရွားေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ငါးခု -  
(၁) စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့က်ေစရန္ အမ်ိဳးအမည္ေဖာ္ျပေပးရသည္႔ ကစားနည္းမ်ား ကစားျခင္း။ 

(၂) ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူမ်ိဳးကြမဲ်ား မိမိကုိယ္ကုိ   မိတ္ဆက္ျခင္း။ 

(၃) ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနကုိ ေလ့လာျခင္း။ 

(၄) ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းဆင္ျခင္း (စဥ္းစားခုိင္းျခင္းမ်ား)။ 

(၅) သင္ခန္းစာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။ 

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တိတ္ဆိတ္မေနေစေတာ့ပဲ ရွင္းျပေျပာျပခ်င္လာေအာင္ 

ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 

သင္ခန္းစာ (၃)။ လူကုန္ကူးျခင္းဟူေသာ စကားလုံးကုိ နားလည္ေစရန္အတြက္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ -  
(၁) ရုပ္ပံုမ်ားကုိ ျပ၍ ၄င္းတုိ႔၏ခံစားမႈမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း။ 

(၂) ၄င္းတုိ႔၏ ခံစားမႈအတုိင္းပုံဆြျဲပေစျခင္း။ 

(၃) လူကုန္ကူးမႈကုိ ျပဳလုပ္ေနေသာ လူမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္းကုိ သိရွိေစရန္ ေလ့လာေစျခင္း။ 

(၄) ကုိယ္ကာယလႈပ္ရွားရေသာ ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ား 
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ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္  (ပုံဆြျဲခင္း၊ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း) ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပိုမုိနား လည္ 
ျပီး မွတ္မိလြယ္ေစရန္ျဖစ္သည္။  

သင္ခန္းစာ (၄)။ ပံုျပင္မ်ား ဖန္တီးေျပာျပျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အသိပညာ မ်ားတုိးတက္ေစရန္အတြက္ 

ပံုျပင္သံုးပုဒ္ပါဝင္သည္ - 
(၁) နီနီ၏ စြန္႔စားခန္း။ 

(၂) ကန္၏ ခရီးစဥ္။ 

(၃) လီယန္၏ ေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္အၾကားေရြးခ်ယ္မႈ။ 

(၄) သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။  

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ မွတ္သားစရာအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ  ပုံျပင္မ်ားမွ ျပန္လည္စုစည္းျပီး သင္ခန္းစာရယူကာ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။  

သင္ခန္းစာ (၅)။ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရဖူးသူမ်ားထံမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၂ ခုျဖင့္ေလ့လာျခင္း - 

(၁) အမ္တီဗီြ DVD ျပျခင္း။ 

(၂) ဆုေတာင္းေပးျခင္း။ 

အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ စုစည္းေပးႏုိင္သည္။ 

(မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၀/၄၀ ဦးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။) 
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ဆဆရာကုိင္လက္စြစဲာအုပ္အတြက္ လမ္းညႊန္အခ်က္အလက္မ်ား 

၁။ ဤသင္ခန္းစာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦး (၂တန္းမွ ၅တန္းအထိ 
သုိ႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈကို စိတ္ပါဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား) အတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာ ပုိမုိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေသခ်ာစြာသုံးသပ္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ 
အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအေရအတြက္ျဖစ္သည္။ 

၂။ ဤစာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ သင္ခန္းစာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရန္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ား၏ အခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးထားပါေသာ္လည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိန္အေနအထား 
ကုိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၃။ ဤစာအုပ္တြင္ သင္ခန္းစာ ငါးခု ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သင္ၾကားမည္႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
အေနျဖင့္ အစဥ္လုိက္ျဖစ္ရန္မလုိပါ၊ သင့္ေတာ့္သလို သင္ၾကားပုိ႔ခ်ႏုိင္ပါသည္။  

၄။ ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခခံ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္သည္႔ (၁) နီနီ၏ စြန္႔စားမႈ (၂) ကိန္း၏ ခရီး 
စဥ္ (၃) လီယန္၏ ေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္အၾကားေရြးခ်ယ္မႈ။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ထုိပံုျပင္ သုံးပုဒ္ကုိ 
အသုံးခ်သင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပါဝင္  

သရုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ရုပ္ပုံပါေသာ ဇာတ္လမ္းစာအုပ္ႏွင္ ့ ေသာ္လည္ေကာင္း 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

၅။ ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ သီခ်င္း ၂ ပုဒ္ပါဝင္သည္။ အ…အာ…အား သီခ်င္းႏွင့္ စုန္စန္ႏူမုိင္း သီခ်င္း 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းသီခ်င္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေနစဥ္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ သင္ၾကားမႈတြင္ မျငီးေငြ႕ေစပ ဲစိတ္ေျဖ 
ေလ်ာ့ေစရန္ေသာ္လည္ေကာင္း လုိအပ္သလုိ အသုံးျပဳသည္။  

၆။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး သင္ၾကားမႈတြင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုႏွင္ ့ တစ္ခုအၾကား သုိ႔မဟုတ္ 
နားခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ာအတြက္ ကုိယ္ခံပညာ တစ္ခုခုကုိ ထည္႔သြင္းသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ သင္ခန္းစာ 
တြင္ ဖိစီးမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။  
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၂။ ပါဝင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား 

၂.၁။ သင္ခန္းစာ (၁) ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ရင္ေသြးငယ္ (ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား)၏ စားဝတ္ 
ေနေရး ဘဝအေျခအေနကုိ ေလ့လာျခင္း ((အခ်ိန္ ၁၁၀ မိနစ္) 

ဤသင္ခန္းစာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေလးခုပါဝင္သည္။(က) တရားထုိင္ျခင္း (ေတြးေခၚသုံးသပ္ေစျခင္း)။ 
(ခ) ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေစျခင္း။ (ဂ) ဘဝရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေမးျမန္းျခင္း။ (ဃ) သင္ခန္း 
စာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေစျခင္း။  

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ (ပံုဆြျဲခင္းႏွင့္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံကုိ ေရြးခ်ယ္ခုိင္းျခင္း) ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ မိဘႏွင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်င္လာေအာင္ ႏိႈးဆြေပးသည္။ 

၂.၁.၁။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) တရားထုိင္ျခင္း (ေတြးေခၚသုံးသပ္ေစျခင္း)။ ((၁၅ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ - စိတ္အာရုံစုစည္းမႈ၊ တည္ျငိမ္မႈ၊ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစရန္ႏွင့္ သင္ခန္းစာ စတင္ရန္ 
အတြက္ အဆင့္ျဖစ္ေစရန္ စိတ္ကုိအနားေပးျခင္း။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ားမွာ -  

(က) လမ္းေလ်ာက္ျပီး တရားမွတ္ျခင္း။ 

 ဆရာကဦးေဆာင္ျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ မိမိစိတ္ကုိ ကုိယ္ႏွင့္မကြာထားျပီး 
ဦးတည္ရာမထားပဲ အခန္းတြင္း လမ္းေလ်ာက္ျခင္း။ 

 ဆရာ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေလ်ာက္ျခင္း။ (အေႏွး၊အျမန္၊ ေနာက္ဆုတ္၊ ေရွ႕တိုး။ 
ဂီယာနံပါတ္ ၁၊၂၊၃ စသျဖင့္ေျပာင္းသက့ဲသုိ႔) 

 မိမိေတြ႔ေသာ အနီးအနားက သူငယ္ခ်င္းကုိ လက္ဆြႏဲႈတ္ဆက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္လုံး 
ျခင္းဆုံျခင္းစသျဖင့္။ 

(ခ) ထုိင္ျပီး တရားမွတ္ျခင္း။ 

 ဆရာမ်ားကေျပာသည္႔အတုိင္း ခါးကုိမတ္မတ္ထားျပီး မ်က္လုံးမိွတ္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ 
ရွာေဖြရန္။ 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္လုိေသာ ေနရာမ်ား၊ 
နာမည္ၾကီး ကမ္းေျခ သုိ႔မဟုတ္ ေရတံခြန္ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည္႔ေစျခင္း။ 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ လည္ပင္း၊ ပုခံုးႏွင့္ လက္ေမာင္းမ်ားကုိ 
ေျဖေလွ်ာ့ထားေစျခင္း။ 

(ဂ) ၃ ဂဏန္းႏွင္ ့၇ ဂဏန္းကုိ ေရတြက္ျခင္း 

 ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စက္ဝုိင္းပုံစံ ထိုင္/ထၾကမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
နံပါတ္ကုိ ေရတြက္ၾကျပီး နံပါတ္ (၃၊၇၊၁၃၊၁၇၊၂၃၊၂၇၊၃၀၊…) စသည္႔နံပါတ္သို႔ ေရာက္ 
ရွိပါက ေရတြက္ျခင္း/နံပါတ္ကုိ ရြတ္ဆုိျခင္းမျပဳပဲ လက္ခတ္ုတီးရမည္။  
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(ဃ) စည္းခ်က္ညီညီ လက္ခုတ္တီးျခင္း 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားတုိ႔ကုိ တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သုံးၾကိမ္၊ ေလးၾကိမ္၊ ငါးၾကိမ္….. 
လက္ခုတ္တီးေစျပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ ေပ်ာ္ရြင္ေစသည္။ 

(င) တိရိစာၦန္အမ်ိဳးအစားေျပာျပျခင္း 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အတြဲလုပ္ေစျပီး ေမးခြန္းေမးျပီး အျမန္ေျဖေစျခင္း။ 
ဥပမာ - ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသတၱဝါ/ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱဝါ စသျဖင့္ (ေျဖသူက ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း 
သတၱဝါဆုိပါက ငွက္ဟုေျဖျခင္း) 
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၂.၁.၂ လုပ္ငန္းစဥ္ ၂။ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပုံကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း။ ((အခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ - မိမိဘဝအေျခအေန၊ အခန္းတြင္းရိွသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ဘဝအေျခအေန၊ မိမ ိ မိဘႏွင့္ 
သူငယ္ခ်င္း မိဘမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနကုိလည္း ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္မ်ားမွာ- 

 ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံကုိ ေရြးခ်ယ္ေစရမည္။  (၁ ပံုမွ ၃ ပုံ) 
ေရြးခ်ယ္ေသာ ပံုတူေသာသူမ်ားကုိ ဆရာမ်ားက အဖြဲ႔ဖြဲ႔ေပးရမည္။ 

  ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးေစရမည္။ 
 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေမးခြန္း 
မ်ား ေမးျမန္းရမည္။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားက ဘယ္ပုံကုိ ျမင္ဖူးလဲ၊ ရင္းႏီွးလဲ။ ဒီလုိေနရာမ်ိဳးမွာ ဘယ္သူ 
ေတြက အလုပ္လုပ္ေနလဲ။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားက အလုပ္သမားေတြ ဘယ္ႏိုင္ငံကဆုိတာကုိ သိပါသလား။ 
ဘယ္သူေတြက ေလွေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနလဲ။ ပုဇြန္စက္ရံုမွာလုပ္ေနတာလဲ။ 
အိမ္ေတြမွာလုပ္ေနတာလား။ အေဆာက္အဦးေဆာက္တဲ့ ေနရာေတြမွာလုပ္ေန 
တာလား။  
** အကယ္၍ မေျပာျပတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားရိွပါက လက္ညိႈးထုိးျပေစ 
ျခင္း၊ ရုပ္ပုံမ်ားကုိ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ ကပ္ေစျပီး ဥပမာအားျဖင့္- ျပံဳးေနေသာပုံ၊ 
မဲ့ေနေသာပုံ၊ ငိုေနေသာပုံ၊ ရယ္ေနေသာပုံ စသျဖင့္။  

လုိအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 

 ေရလုပ္သား၊ ပုဇြန္ခြါေနေသာအလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ အိမ္ေဖာ္ပံု၊ စသည္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး 
တုိ႔ကုိ အေရာင္စံုပံုမ်ား။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ဥပမာ - ေလွ၊ ပင္လယ္၊ စက္ရံု ႏွင့္အျခားအလုပ္ 
ေနရာမ်ား။ 

 ျပံဳးမ့ဲငုိရယ္ေနေသာ လူပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး။ 
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၂၂.၁.၃။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၃။ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ေမးျခင္း။ (၃၀ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကုိ နားလည္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာသိရွိ 
ရန္၊ မိမိလုပ္သည္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္။ ၄င္းတုိ႔အသီးသီး၏ အတြင္းစိတ္ႏွင္ ့
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရိွရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အဆင့္ 

 အသင့္ေရးထားေသာ လူပံုေဝငွျခင္း။ 
 အနာဂတ္တြင္ မိမိတုိ႔ျဖစ္လိုေသာ အသက္ေမြးမႈ/ လုပ္ငန္းစသည္တို႔ကုိ ေရးဆြေဲစျခင္း။ 

(ဥပမာ - စစ္ဝတ္စံု၊ ဆရာမဝတ္စံုစသည္)  
 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေရးဆြထဲားေသာ ပုံကို ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ကူညီရွင္းျပေပး 
ျခင္း။ 

 ေနာက္သင္ခန္းစာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားေရးဆြထဲား 
ထားသည္႔ပံုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားျခင္း။ 

လုိအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း 

 အသင့္ျပင္ထားေသာ လူပုံစာရြက္။ 
 ခဲတံႏွင္ ့ခဲဖ်က္ 
 အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိျပေသာ ပံုမ်ား၊ (အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ား၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ 
ဥယ်ဥ္လုပ္ငန္း၊ ပုဇြန္စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္သတ္ဆုိင္ေသာ ပုံမ်ား)။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအသီိးသီးကုိ နားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ 
သည္။ (ဆရာမပုံ၊ စစ္သားပုံ….စသည္) 
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၂၂.၁.၄။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၄။ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္ - ကေလးမ်ားကုိ အေတြးအေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ ေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရြင္မႈ ရွိေစရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္။  

 သင္ခန္းစာ ၂.၁ ကုိ ဆရာမ်ားက ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ 
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာႏွင့္ မၾကိဳက္ေသာ သင္ခန္းစာတုိ႔ကို ပံုဆြျဲပေစျခင္း။ 

 သင္ခန္းစာ ၂.၁ တြင္ရရိွခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ၊ ဗဟုသုတစသည္တုိ႔ကုိ ေက်ာင္းသား မ်ားကို 
ပံုဆြခုိဲင္းျခင္း။ 

 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ စိတ္ၾကိဳက္အတုိင္း တင္ျပေစျခင္း။ 
 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေရးဆြေဲသာ ပံုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္း. 

လုိအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း. 

 ပံုဆြစဲာအုပ္ 
 ခဲတံႏွင္ ့ခဲဖ်က္ 
 ေရာင္စံုခဲတံ   
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၂၂.၂ သင္ခန္းစာ (၂)။ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သား ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ 

ဘဝအေျခအေနကုိ မည္မ် သိရွိနားလည္သည္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။ ((၈၀ မိနစ္) 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေကာင္း၊ အဆုိး အေျခအေနမ်ားကုိ 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေစျခင္း၊ မိမိ၏ ဘဝအေျခအေန၊ လူၾကီးမိဘမ်ား၏ အေျခအေန၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား၏ 
ဘဝအေျခအေနကုိ ေလ့လာသိရွိေစျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဂိမ္းကစားရင္း သင္ခန္းစာကုိ ျပန္္လည္ သုံး သပ္ 
ႏုိင္ေစရန္။  

သင္ခန္းစာမစခင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မိမိရုိးရာဝတ္စံုဝတ္၍ ၄င္းတုိ႔၏ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း၊ 
အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္း တစ္ခုခု ျပသၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း။ (မိမိသေဘာတူညီမႈႏွင့္သာျဖစ္ရန္) 

၂.၂.၁။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁)။ စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ အမ်ိဳးအမည္ေဖာ္ျပရသည္႔ ဂိမ္းကစားျခင္း။ 

(၁၀ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ဤဂိမ္းကစားနည္းသည္ “အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပညာဌာန” စာလာရာ၊ 
မဟီဒြန္းတကၠသုိလ္မ ွ သုေတသနျပဳျပီး ေကာင္းမြန္ေပ်ာ္ရြင္သည္႔ ကစားနည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထည္႔သြင္း 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဂိမ္းကစားရန္အတြဲသတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 
 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကစားပြတဲစ္ခုစီ (၃၀ မိနစ္)အတြက္ အတြဲလုိက္ 
နာမည္ေပးေစျပီး (ဥပမာ - သစ္သီး၊ တိရိစာၦအမည္၊ ပန္း စသျဖင့္) 

 အေျဖကုိ လ်င္ျမန္စြာေျဖႏုိင္သူမ်ား ရံႈးေသာသူဘက္မွ လက္ႏွိပ္၊ ပုခံုးႏိွပ္ျခင္း၊ ဂံုးပုိးျခင္း စ 
သည္…….. 

 အတြေဲျပာင္းျပီး ဆက္လက္ကစားရန္ အတြသဲတ္မွတ္ေပးျခင္း 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမရိွပါ။ 

၂.၂.၂။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၂)။ မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ျခင္း။ (အခ်ိန္ ၂၀မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္။ မိမိမ်ိဳးႏြယ္၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာကုိ ျပသခြင့္ရရိွေစရန္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ျပီး မိမိမ်ိဳးႏြယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ေလးစားတန္ဖုိးထားတတ္ေစရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ 

 ဦးစြာပထမ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဘာသာစကားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်း 
မႈမ်ားအေပၚတြင္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေစရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ယူရမည္။   

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မတူညီေသာအဖြဲ႔အသီးသီးတြင္ ေရာေႏွာပါဝင္ေစရန္ 
စီစဥ္ရမည္။ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုအသီးသီးတြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္ 
သြယ္ေစျပီး -  

 မိမိဘာသာစကားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ေစျခင္း။ 
 မိမိဘာသာစကားျဖင့္ ဂဏန္းမ်ားကုိ ေရတြက္ေစျခင္း 
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 မိမိဘာသာစကားျဖင့္ တိရိစာၦနာမည္မ်ားကုိ ေျပာေစျခင္း။  

သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမရိွပါ။ 

၂.၂.၃။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃)။ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနကုိ ေလ့လာျခင္း။  
(အခ်ိန္ ၂၀ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား မိမိတုိ႔ေနထုိင္ေသာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မိမိျမင္ 
ေတြ႔ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ အခ်င္းခ်င္းႏီွးေႏွာဖလွယ္တတ္ေစျခင္း(အထူးသျဖင့္ စမြတ္ 
ဆာခြန္းခရုိင္) ျဖင့္ မိဘမ်ား၏အခက္အခဲမ်ား၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈၾကိဳးစားအားထုတ္ သည္းခံေနရမႈမ်ားကုိ 
ကုိယ္ခ်င္းစာနားလည္၍ ေက်းဇူးသိတတ္ေစရန္၊ 

ထုိ႔အျပင္ မိမိေနထုိင္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင္ ့
အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ျပီး အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖ 
ရွင္းႏုိင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ေစရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာမ်ားက ကန္႔သတ္နယ္နမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္း ေရးဆြေဲပးရန္။ 
 ဆရာမ်ားက မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြရဲသည္႔အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပေပးျပီး ၄င္းတုိ႔ေမးေသာ 
ေမးခြန္းကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေျဖဆုိႏိုင္သူက မ်ဥ္းတစ္ဘက္သုိ႔ ကူးျပီးသားျဖစ္မည္ဆုိသည္ကုိ 
ထပ္မံ ရွင္းျပေပးျခင္း။ 

 ဆရာမ်ားက လြယ္ကူေသာ ေမးခြန္းျဖင့္စတင္ေပးရန္။ 
ဥပမာ - ဒီမနက္ အိပ္ယာထေနာက္က်တ့ဲသူ မ်ဥ္းကုိေက်ာ္လုိက္ပါ။ 

 ဆရာမ်ားက အနည္းငယ္ပိုရႈပ္ေသာ ေမးခြန္းကုိေမးမည္။ 
 ဘယ္သူက ထုိင္းမွာေမြးတာလ ဲ
 ဘယ္သူက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေမြးတာလဲ 
 ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသားသမီးျဖစ္ရတာ သိမ္ငယ္သည္ဟုထင္ေသာသူ 
 ေက်ာင္းမလာခ်င္ေသာသူ 
 ေက်ာင္းေပ်ာ္ေသာသူ 
 ထုိင္းလူမ်ိဳးသူငယ္ခ်င္းရိွတဲ့လား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
 ထုိင္းလူမ်ိဳးသူငယ္ခ်င္းမရိွဘူးလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
 ျမန္မာလူမ်ိဳးသူငယ္ခ်င္းရိွလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
 မြန္လူမ်ိဳးသူငယ္ခ်င္းရိွလား။ 

(အျခားေမးခြန္းမ်ား) 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမရိွပါ။ 
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၂၂.၂.၄။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) စုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္း။ ((အခ်ိန္ ၃၀ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမွဧည္႔သည္ျဖစ္သည္႔အတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေနထုိင္သြားလာ 
သင့္သည္ကုိ ေလ့လာသိရွိရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေရးသားႏုိင္ရန္အတြက္ flip chart 
အဆင့္သင့္ထားထားရန္္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျမင္ကုိရရိွရန္ႏွင့္ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
အခ်က္အလက္အ ေပၚကုိ အေျခခံျပီး ဆရာမ်ားက flip chart ေပၚတြင္ ေရးသားႏုိင္သည္။ 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားကုိ မိမိတုိ႔အိမ္နီးခ်င္းအေၾကာင္းေမးရန္။ ၄င္း၏ အလုပ္အကုိင္၊ 
အသက္ေမြးမႈစသည္၊ 

 ငါးဖမ္းစက္ေလွတြင္ 
 အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရာတြင္ 
 ပုဇြန္စက္ရံုတြင္ 
 အိမ္ေဖာ္လုပ္ျခင္း 

 ဆရာမ်ားက ငါးဖမ္းစက္ေလွႏွင္ ့ပတ္သတ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေမးရန္ 
 ငါးဖမ္းစက္ေလွတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းက အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံးအလုပ္လုိ႔ ထင္ပါသ 
လား။ ဘယ္လုိပင္ပန္းတာလဲ၊ အႏၱရာယ္မ်ားတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

 ငါးဖမ္းစက္ေလွတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းက အရမ္းခက္ခဲတဲ့အလုပ္လို႔ထင္လား။ 
ဘယ္လိုခက္ခဲတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

 အလြန္ညစ္ပတ္တဲ့အလုပ္လို႔ထင္လား။ ဘယ္လုိညစ္ပတ္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
 ေက်ာင္းသားေတြက ဒီအလုပ္ကုိစိတ္ဝင္စားလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

 ဆရာမ်ားက ပန္းရံလုပ္ငန္းႏွင္ ့ပတ္သတ္ျပီး  
 ပန္းရံလုပ္သားေတြကုိ ဘယ္လုိျမင္လဲ။ (ေလွလုပသ္ားက့ဲသုိ႔ေမးရန္) 
 ပုဇြန္ခြါလုပ္ငန္း (ေလွလုပ္သားက့ဲသုိ႔ေမးရန္) 
 အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္း (ေလွလုပ္သားက့ဲသို႔ေမးရန္) 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား - စကၠဴ၊ သင္ပုန္း၊ ေရာင္စုံ 
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၂၂.၂.၅။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) သင္ခန္းစာကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း (အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ သင္ခန္းစာ ၂.၂ အေပၚမိမိတို႔၏ အျမင္မ်ားကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ျပေစျခင္းႏွင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚေပ်ာ္ရႊင္မႈရိွေစရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 

 (က) ဆရာက သင္ခန္းစာ ၂.၂ ကုိျပန္လည္ျခံဳငုံရွင္းျပျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား 

၄င္းတုိ႔ အႏွစ္သက္ဆုံးအရာ၊ မႏွစ္သက္သည္႔ အရာမ်ားကုိ ေျပာျပေစျခင္း။ 

 (ခ) ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စာရြက္မ်ားထုတ္ေပးျပီး သင္ခန္းစာ ၂.၂ ႏွင့္ 

ပတ္သတ္သည္႔ ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေစျခင္း။ 

 (ဂ) ဆရာက ဦးေဆာင္ျပီး ဘယ္ဟာကုိၾကိဳက္လဲ၊ ဘယ္ဟာကုိ မၾကိဳက္တာလဲ စသျဖင့္ 

ေဆြးေႏြးေစျခင္း။ 

 (ဃ) ဆရာမ်ားက ပုံမ်ား၊ စာရြက္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ သိမ္း 

ဆည္းျခင္း။  

သင္ေထာက္ကူပစၥည္း - ပုံဆြဲစာရြက္၊ ခဲတံ၊ ေရာင္စုံခဲတံ၊ ခဲဖ်က္။ 
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၂၂.၃ သင္ခန္းစာ ၃။ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ 

အဓိပၸာယ္ကုိေလ့လာျခင္း  
(အခ်ိန္ ၇၅ မိနစ္) 

ဤသင္ခန္းစာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေသာ 

ခ်ာစြာ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ကို လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည္႔ အေျခခံ အသိပညာမ်ား 

ကုိ ျမင့္တင္တည္ေဆာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပိုမုိနား 

လည္ေစမည္ျဖစ္သည္။  
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၂၂.၃.၁။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ျပျပီး ခံစားမႈကုိ ေလ့လာျခင္း။ (အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္။ လူကုန္ကူးမႈဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ 

လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္မႈ မရိွေစရန္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္  

 ပံုဆြစဲကၠဴေဝငွျခင္း။ 

 စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ဆရာမ်ားက ပစၥည္းကုိေဝငွရမည္။ ပစၥည္းကုိကိုင္ထားေသာ 

ေက်ာင္းသားသည္ ဆရာမွာထားသည္႔အတုိင္းလုိက္နာရမည္ျဖစ္ျပီး မွားမွားမွန္မွန္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရ၊ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္ကုိ အသိေပးရမည္။   

ဥပမာ - ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေခြးပုံဆြပဲါ။ ဆရာကလည္း ခပ္တည္တည္ေနရမည္၊ မရီရ၊ 

မျပံဳးရ၊ ျပန္ေမးလာေသာရိွပါကလည္း အတည္ႏွင့္ လုိက္နာရန္ေျပာရမည္။  

သင္ေထာက္ကူပစၥည္း - စကၠဴ၊ ေရာင္စုံခဲတံ၊ ခဲတံ၊ ခဲဖ်က္။ 

၂.၃.၂။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) ခံစားမႈအတုိင္းပုံဆြျဲပျခင္း။ (အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္။  ဤလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အေပၚခံစားရသလုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပႏုိင္ရန္၊ ဆရာ၏ 

မွန္ကန္မႈမရိွေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အတင္းအဓမၼ အမိန္႔ေပးခုိင္းေစမႈေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ခံစားခ်က္၊ 

အေျခအေနကုိ ကုိယ္တုိင္ခံစားသိရိွျပီး လူကုန္ကူးခံရေသာ သူမ်ားမွာလည္း မိမိတုိ႔ယခုခံစားရသက့ဲသုိ႔ 

အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခုိင္းေစမႈေၾကာင့္ မည္သုိ႔ ခံစားရမည္ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာႏိႈင္းယွဥ္မႈျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 

 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပံုဆြေဲစျပီးေနာက္ ဆရာ၏ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းမႈအတြက္ မည္သုိ႔ 

ခံစားရသည္ကုိ ရင္ဖြင့္ေျပာဆုိေစမည္။ 

 ဆရာက အေၾကာင္းစုံကုိ ျပန္ရွင္းျပျပီး အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူမွာ မည္သုိ႔ခံစားရသည္ကို 

သိရွိရန္၊ သင္ခန္းစာရယူရန္အတြက္ လုပ္ဇာတ္ခင္းရေၾကာင္းရွင္းျပမည္။ 

 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကုိလည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္၊ 

ေစခုိင္း၍ မရေၾကာင္း၊  မိမိျပဳက်င့္ခံစားရပါကလည္း လူၾကီးမိဘမ်ားကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရ 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ လူကုန္ကူးျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပမည္။   

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း တဖက္သားကုိဤသုိ႔ မျပဳက်င့္သင့္ 

ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားသုိ႔မဟုတ္ လိင္မႈဆုိင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ တြန္းအားေပး 

ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ရွင္းျပမည္။ 
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 မ်က္ႏွာပုံေရးဆြထဲားေသာ (ပါးစပ္မပါသည္႔) စာရြက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ေဝငွပါ။ 

ဆရာမ်ားက အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံစားရမႈေၾကာင့္ မိမိခံစားရသည္႔ ခံစားမႈကုိ ပါးစပ္ေနရာတြင္ 

ပံုဆြ၍ဲ ထည္႔ခုိင္းပါ။  

 ဆရာက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ “သား/သမီး………………………….” ဘယ္လုိခံစားရသည္ကို 

ေရးသားခုိင္းပါ။ (ဥပမာ - ဝမ္းနည္း၊ စိတ္ညစ္၊ ေၾကာက္လန္႔၊ စိတ္တုိ စသျဖင့္ )  

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ။ 

 မ်က္ႏွာပုံသက္သက္ (ပါးစပ္မပါပဲ) ဆြထဲားေသာပုံ၊  

 ေရာင္စုံခဲတံ၊ ခဲဖ်က္၊ ခဲတံ။ 

၂.၃.၃။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) လူကုန္ကူးမႈျပဳေသာ လူ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရန္။  
(အခ်ိန္ ၂၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္။  

 လူကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္း လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ပုံစံအေျခအေနကုိ သိရိွေစရန္။ 

 လူကုန္ကူးမႈကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ား 

 ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေျခာက္လွန္႔ၾကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ မလုပ္ႏိုင ္

ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ခိုင္းျခင္း စသည္……  

 အက်ိဳးေဆာင္ (သို႔)ပြဲစားလုပ္၍ မိမိအက်ိဳးကုိသာၾကည္႔ျပီး သူတစ္ပါးမည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေန 

ပါေစ လုပ္ငန္းရွာေပးေသာသူ။ 

 တရားမဝင္ေသာ လုပ္ငန္္းရွာေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းကုိ အတင္းလုပ္ ခုိင္း 

ျခင္း။   

 ကူညီေပးျခင္း၊ တုိက္တြန္္းျခင္း၊ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း စသည္…….  

 လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား 

 ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး၊ လူၾကီး မည္သူမဆုိျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရျခင္းမွာ တရားဥပေဒလစ္ဟာမႈေၾကာင့္ အခြင့္ 

အေရးဆုံးရံႈး သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမျပည္႔စံုေသာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွသူမ်ား၊ ေရြ႕ 

ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားကေလးငယ္မ်ားပါပါဝင္သည္။ 
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 ဤဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ရွင္းျပလုိသည္မွာ - 

 လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းပုံစံ (၃) မ်ိဳး 

ရိွေၾကာင္းသိသာေစရန္ 

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း၊ သြားလာေရး စသျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ရရိွ 

ရန္ ကိစၥမ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

 နည္းလမ္း - ေငြေၾကးျဖင့္ မက္လုံးေပးျပီး လိမ္လည္လွည္႔ဖ်ားျခင္း၊ အမိန္႔ေပး၍ 

အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊  သက္ဆိုင္ေသာ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းျပီး အက်ိဳးတူ 

မွ်ေဝခံစားျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြျဲခင္း။ 

 ဥပေဒႏွင့္မညီညႊတ္ေသာ ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ခုိင္းျပီး ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊  ညစ္ 

ညမ္းေသာ Video မ်ားရုိက္ကူး ျခင္း၊ ေငြေတာင္ရမ္းခုိင္းျခင္း၊ ကုိယ္လက္အဂၤါ ျဖတ္ 

ေတာက္ျပီး ေတာင္းရမ္း ခုိင္းျခင္း၊ သေဘာမတူပဲ အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း စသျဖင့္……  

သင္ၾကားမႈ အဆင့္ဆင့္ 

ဆရာကျခံဳငုံျပီး လုကုန္ကူးသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ေလ့လုပ္ထရိွေသာ အေျခ 

အေန အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္ေစရန္အတြက္ ရုပ္ပုံ၊ဇာတ္လမ္း၊ ဥပမာမ်ားေပးရာတြင္ 

-  

 ထုိင္းႏုိင္ငံေျမပုံျပျပီး လူကုန္ကူးမႈျပႆနာရိွေသာ စမြတ္ဆာခြန္းခရုိင္၊ ရေနာင္းခရုိင္၊ တာ့ခ 

ရုိင္ မဟာခ်ိဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕နယ္ေျမပုံမ်ားျပျခင္း။ 

 ငါးဖမ္းစက္ေလွျပ၍ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ဘဝအေၾကာင္း၊ ေရာင္းစားခံရသည္႔အေၾကာင္း 

အရာမ်ား၊ လုပ္အားခမရေသာသူမ်ား စသျဖင့္ ျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ားကုိ ရွင္းျပျခင္း။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သိေစခ်င္ေသာ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိ ေရးသားထားေသာ စာရြက္မ်ားကုိ ေဝငွေပးျခင္း။ 

 ဆရာက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးစီတုိင္းကုိ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ဖတ္ျပေစကာ 

အဓိပၸယ္ကုိ ရွင္းျပေစျခင္း။  

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 

 မိတၱဴစာရြက္မ်ား 

 ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ား 

၂.၃.၄။  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၄)။ ဂိမ္းကစားျခင္း (ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈ) ((အခ်ိန္ ၂၀ မိနစ္) 
 

 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 
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သင္ခန္းစာ ၂၊၃ ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ စိတ္တင္းၾကပ္မႈမ်ားေျပေလ်ာ့ေစရန္ႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ 

ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ရည္ရြယ္သည္။ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ ေျပးျခင္း၊ “ကတ္ေၾကး၊ ေက်ာက္တုံး၊ စာရြက္” 

ကစားနည္းမ်ား စသျဖင့္။ (ဆုေပးရမည္) 

လလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာက ဂိမ္းကစားရန္အတြက္ လူစုခြဲေပးျခင္း။ “ကတ္ေၾကး၊ ေက်ာက္တုံး၊ စာရြက္” ေနရာခ် 

ေပးျခင္း။ ေနာက္ဆုံးအႏုိင္ရသူရသည္အထိ အႏုိင္ရသူအခ်င္းခ်င္းဆက္ျပိဳင္ၾကရန္။ (သီခ်င္းမ်ားကုိ 

ေႏွး/မွန္ ဖြင့္ေပးျခင္း)  

 ထုိ႔အျပင္ ဆရာမ်ားက ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ ေျပးျခင္းကစားနည္းကုိကစားရန္အတြက္ ေက်ာင္းသား 

မ်ားကုိ အားေပးရမည္။ ဤကစားနည္းသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ သက္သာ 

ေစေသာနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

(ဂိမ္းႏွစ္ခုစလုံးကုိ စိတ္ဝင္စားေစရန္အတြက္ ဆုေပးသည္႔စနစ္ကို သံုးရမည္။) 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 

 CD စက္ႏွင့္ သီခ်င္း အေႏွးအျမန္ဖြင့္ 

မွတ္ခ်က္။ ဤသင္ခန္းစာအတြက္ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 

မျပဳလုပ္ေစလုိပါ။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စိတ္မသက္မသာ မျဖစ္ေစလုိပါ။ 
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၂၂.၄။ သင္ခန္းစာ(၄) - လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ 

ပတ္သတ္ေသာပညာေပးဇာတ္လမ္းပံုျပင္ေျပာျပျခင္း။  
(အခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ပံုျပင္မ်ား၊ ပညာေပးဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ ေျပာျပရာတြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုိအပ္သလုိ ပံုမ်ားကုိ သံုးရ 
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အသိပညာမ်ားတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ပံုျပင္ 
သုံးပုဒ္ပါဝင္သည္ - 

(၁) နီနီ၏ စြန္႔စားခန္း။ 

(၂) ကန္၏ ခရီးစဥ္။ 

(၃) လီယန္၏ ေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္အၾကားေရြးခ်ယ္မႈ။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားမည္မွ်နားလည္သည္ကို စမ္းသပ္ရပ္အတြက္လည္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 

 

သင္ၾကားမႈ အဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာက ေက်ာင္းသားအေရအတြက္အေပၚတြင္မူတည္ျပီး အဖြဲ႔မ်ားခြေဲပးျခင္း။ 
 ဆရာက ဇာတ္လမ္းအရ ဇာတ္ေကာင္မ်ားေျပာရမည္႔အတုိင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ သင္ၾကား 
ေပးျခင္း။ (ေလယူေလသိမ္း၊ ဟန္ပန္ စသည္) 

 ဆရာက ဇာတ္လမ္းသေဘာအရ ပီျပင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ေနရာ၊ 
တာဝန္တုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာသင္ၾကားေပးရမည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက လူကုန္ကူးခံရသူႏွင့္ 
ျပဳလုပ္သူတုိ႔သေဘာကုိ ေသခ်ာနားလည္မည္ျဖစ္သည္။ 
***ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ရမည္႔ စရုိက္အသီးသီးကုိ ေသခ်ာေလ့ 
လာ ေစရမည္။*** 

 ဇာတ္လမ္းအသီးသီးအတြက္ သင္ခန္းစာမေပးခင္တြင္ -  
 ဆရာက ဇာတ္လမ္းအသီးသီးတြင္ပါဝင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခ်င္လာေအာင္ 
အစေဖာ္ေျပာေပးရမည္။ 

 ဆရာက ဇာတ္လမ္းထဲကအတုိင္းအျပင္တြင္ မျဖစ္ရေလေအာင္ မည္သုိ႔ေျပာဆုိရမည္၊ 
ေနထုိင္ရမည္ကုိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေဆြးေႏြးခ်င္လာေအာင္ ေျပာရမည္။ 

 ဇာတ္လမ္းအဆုံးတြင္ ဆရာကေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ဇာတ္လမ္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ သင္ခန္းစာ၊ အၾကံေပးျခင္းစသည္တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား - 

 ပုံျပင္အေၾကာင္းကုိ စာလုံးၾကီးၾကီးႏွင့္ေရးထားေသာ အေရာင္စုံစာရြက္မ်ား 
 ပုံျပင္အေၾကာင္းမိတၱဴစာရြက္မ်ား။ 
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၂.၄.၁ ။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) ႏွင္းႏွင္း၏ စြန္႔စားမႈဇာတ္လမ္း ((အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္) 
ႏွင္းႏွင္းသည္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ရိွျပီျဖစ္ျပီး ပဲခူးျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထုိင္သည္။ မိဘမ်ားမွာ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ဆင္းရဲၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိဘမ်ားကုိ တစ္ဖက္တလမ္းမွ ကူညီႏိုင္ရန္ 
ႏွင္းႏွင္းစိတ္ကူးေနမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညီအမဝမ္းကြေဲတာ္သူ လွလွႏွင့္ တုိင္ပင္ၾကည္႔ရာ လွလွက 
သူ႔သူငယ္ခ်င္း မဟာခ်ိဳင္ျမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ စူဇီႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသည္။ 

လွလွ ။ မဂၤလာပါ စူဇီ။ ဒါကငါ့ အမ ႏွင္းႏွင္းတဲ့။ 

စူဇီ ။ မဂၤလာပါ ႏွင္းႏွင္း။ လွလွကေျပာဖူးတယ္။ အလုပ္ရွာေနတာဆုိ။ 

ႏွင္းႏွင္း ။ ဟုတ္တယ္။ မိဘကုိ ကူညီခ်င္လို႔ပါ။ 

စူဇီ ။ ေကာင္းတာေပါ့။ ငါနဲ႔အတူလုိက္လုပ္လုိ႔ရတာပဲ။ 

ႏွင္းႏွင္း ။ ဒါေပမယ့္ ငါမွာလမ္းစရိတ္မရိွဘူးဟာ။  

 

စူဇီ ။ ဒါအတြက္ မင္းပူစရာမလုိပါဘူး။ မင္းအလုပ္ရွင္က မင္းအတြက္ ခရီးစရိတ္၊ ေနစရာ၊ စားဖုိ႔ အကုန္လုံး 
ကုိ ၾကိဳထုတ္ေပးတယ္။ မင္းလစာရတ့ဲအခါမွာ မင္းျပန္ဆပ္လုိ႔ရတယ္။ 

ႏွင္းႏွင္း ။ ဟုတ္လား။ အလုပ္ရွင္က အရမ္းေကာင္းတာပဲေနာ္။ ဒါနဲ႔ ငါဘာအလုပ္မ်ိဳးလုပ္ရမွာလဲဟင္။ 

စူဇီ ။ သမန္ကာလ်ံကာအလုပ္မ်ိဳးပါပဲ၊ မပင္ပန္းပါဘူး။ လစာေကာင္းတယ္။ 

ႏွင္းႏွင္း ။ အင္း၊ ဒါဆုိ ငါထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပလုိ္က္လုပ္မယ္ဟာ။ 

စူဇီ ။ ေကာင္းျပီ။ ငါမနက္ျဖန္္သြားမွာဆုိေတာ့ နင္ျပင္စရာရိွတာ ျပင္ထားေတာ့ေလ ေနာ္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ခင္းတြင္ ႏွင္းႏွင္းလည္းစူဇီန႔ဲအတူ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။ ႏွင္းႏွင္းက 
(၁)ဘယ္ကိုသြားေနတယ္ဆုိတာ (၂)သူမအလုပ္ရွင္က ဘယ္သူဆုိတာ (၃) သူမဘယ္လုိရလုိ႔ 
ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးန႔ဲ ဘယ္လုိျပန္ဆပ္ရမယ္ဆုိတာ မသိပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ပ ဲစမြတ္ဆာခြန္းမဟာခ်ိဳင္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

စူဇီ ။ ႏွင္းႏွင္း ဒါနင္အလုပ္လုပ္ရမယ့္ေနရာပဲ။ ပုဇြန္ခြါတ့ဲစက္ရံုပါ။ သူေဌးနာမည္က ဦးခြန္ေလ တ့ဲ 
ငါမိတ္ဆက္ေပးမယ္။ 

ႏွင္းႏွငး္ ။ မဂၤလာပါ။ ကြ်န္မက ႏွင္းႏွင္းပါ။ 

ဦးခြန္ေလ ။ မဂၤလာပါ။ မင္းဒီေန႔ အလုပ္စလုပ္လုိ႔ရျပီ။ ခရီးစရိတ္၊ ေနထုိင ္ စားေသာက္စရိတ္အားလုံး 
အတြက္ ဘတ္ ၂၅၀၀၀ မင္းငါ့ကုိ ျပန္ေပးရမယ္။ ငါမင္းလစာထဲက တျဖည္းျဖည္းျဖတ္မယ္။ 

စူဇီ ။ ငါ့ကိုလည္း ပြဲခေပးရမယ္ေနာ္၊ ငါကနင့္ကုိ ေခၚလာေပးတာ။ နင့္လစာထဲကပဲျဖတ္ခိုင္းလုိက္မယ္ေနာ္။ 
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ႏွင္းႏွင္း ။ ဘယ္လို၊ ငါ့လစာကုိ ငါ့မိဘဆီကိုေရာ ျပန္ပို႔ေပးႏုိင္ပါ့ဦးမလား။ 

မမွတ္သားရန္၊ စဥ္းစားရန္ 

 ဆရာက ဇာတ္လမ္းအတြက္ ဘာျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာနဲ႔ ဘယ္သူဆုိတာကုိ 
သုံးသပ္ရန္။ 

 ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဇာတ္လမ္းအေပၚအျမင္ကုိ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အခြင့္ 
အလန္းကုိ ဆရာကဖန္တီးေပးရန္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ ။  

 ႏွင္းႏွင္းက သူမအလုပ္ရွင ္ဒါမွမဟုတ္တစ္ေယာက္ေယာက္က စရိတ္ေတြကုိ ၾကိဳတင္ 
ေပးမယ္ဆိုတာကုိ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ဘူး။ သူတုိ႔အက်ိဳးမရိွပဲန႔ဲ အလကားဆုိတာမျဖစ္ႏိုင္ 
ဘူးဆုိတာ သိရမယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ - ႏွင္းႏွင္းက အလုပ္ရွင္၊ ပြဲစားဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အရင္ရယူ 
သင့္တယ္။ 

 အလုပ္ေနရာ 
 ဘာအလုပ္လဲ 
 ေနရာထုိင္ခင္း 
 အလုပ္ခ်ိန္ 

အထက္ပါအခ်က္မ်ား အတိအက်မရိွပါက ႏွင္းႏွင္းက အလုပ္ကိုလက္မခံသင့္ဘူး။ ဒီလုိ 
တရားမဝင္သြားတဲ့ကိစၥေတြက သိပ္အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းတယ္။ 

ဒါအျပင္ ႏွင္းႏွင္းက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရခဲ့တယ္ဆုိရင္ေတာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ ္
သမားရုံးတြင္ အလုပ္ရွင္သည္ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသူလား စသည္ကုိ သြားေရာက္စံု 
စမ္းသင့္ျပီး အကယ္၍ ဟုတ္ေနပါက လုံးဝ မသြားသင့္ပါ။ 

၂.၄.၂။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂) “ကိန္း” ၏ဘဝ ခရီးသြားဇာတ္လမ္း။ (အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္) 
ကိန္းသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ရိွျပီျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံျမဝတီျမိဳ႕တြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အတူေနထုိင္သည္။ 
အေဖမွာ လက္လုပ္လက္စားသမားျဖစ္ျပီး အလုပ္မွာ အိမ္ႏွင့္အေတာ္ေဝးသည္။ ၄င္း၏ အေမမွာလည္း 
မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈျဖင့္ ေထာင္က်ေနပါသည္။ ကိန္းသည္ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႔ခိုင္ျပီး ဘဝကုိ အရံႈးမေပးပဲ ထိုင္းႏုိင္ 
ငံသုိ႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ စဥ္းစားသည္။ သူ႔အေဒၚ ေဒၚနန္းဆုိသူမွာ ထုိင္းႏုိင္င ံ ငါးစက္ရံုတစ္ခုတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနသျဖင့္ ကိန္းသည္ အေဒၚထံသုိ႔လုိက္သြားရန္စဥ္းစားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိန္းသည္ လူၾကိဳ၊ 
လူပို႔လုပ္ေနေသာ ပြဲစား ဦးစုိးသူႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

ကိန္း ။ မဂၤလာပါ။ ဦးကပြစဲားလား။ ကြ်န္မကုိ ကြ်န္မအေဒၚရိွတဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံကုိ ပုိ႔ေပးလုိ႔ရမလား။ 

စိုးသူ ။ ရတာေပါ့။ မင္းမွာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္န႔ဲ တျခားအလုပ္လုပ္ခြင့္ေတြရိွလား။ 

ကိန္း ။ ကြ်န္မမွာ ဘာမွမရိွဘူး။ 
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စိုးသူ ။ အင္း.. စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဘာအခ်က္အလက္မွမရိွလည္း ငါမင္းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ပုိ႔ေပးလုိ႔ရတယ္။ 

ကိန္း ။ တကယ္လား။ ဒါဆုိ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့။ 

စိုးသူ ။ တကယ္ေပါ့။ 

ေနာက္ေန႔တြင္ ဦးစုိးသူက ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခုကုိျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ကားစီးရမည္႔ေနရာသုိ႔ေခၚသြားသည္။ 
ကားသည္ မိုးကာအုပ္ထားျပီး ကားေပၚတြင္ ျမန္မာ ၈ ဦးပါလာသည္။ ကိန္းက အ့ံၾသျပီး ခ်က္ျခင္းကားေပၚ 
သုိ႔မတက္ရဲပါ။ 

စိုးသူ ။ ကိန္း… ကားေပၚတက္ေလ။ 

ကိန္း ။ ကားေပၚမွာ တအားက်ဥ္းေနတာ၊ အသက္ရႈလို႔ေတာင္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ 

စိုးသူ ။ သည္းခံပါဟာ။ ထုိင္းကုိေရာက္ေတာ့မွာပဲ (သိပ္မွမေဝးတာ)။ 

ကိန္း ။ ေကာင္းပါျပီ။ 

စိုးသူ ။ အသံမထြက္န႔ဲေနာ္။ ရဲဖမ္းလိမ့္မယ္။ 

ကိန္း ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ 

စိုးသူ ။ နင့္မွာမွ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းေတြ မရိွတာ။ 

မမွတ္သားရန္၊ စဥ္စားရန္ 

 ဆရာက ဇာတ္လမ္းအတြက္ ဘာျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာနဲ႔ ဘယ္သူဆုိတာကုိ သံုးသပ္ 
ရန္။ 

 ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဇာတ္လမ္းအေပၚ အျမင္ကုိေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အခြင့္အ 
လန္းကုိ ဆရာကဖန္တီးေပးရန္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ 

 သြားေသာခရီးသည္ တရားမဝင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ - လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၏ တရား 
ဝင္အသိ အမွတ္ျပဳေသာ အေထာက္အထားမပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ 
ကုိ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ပို႔ေဆာာင္ေပးျခင္းသည္ ၄င္းပုိ႔ေဆာင္ခံရသူကုိ အ 
လုပ္တစ္ခု ကုိ တရားမဝင္ပုိ႔ေပးေစႏုိင္ျပီး အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေစႏုိင္သည္။   

 ထို႔ေၾကာင့္ ကိန္းအေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္လုပ္ကုိင္လုိပါက ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္စာရြက္ႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာခရီးသြားအစီအစဥ္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဦး 
စိုးသူက့ဲသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရိွေသာ ခရီးစီစဥ္သူရွိပါကလည္း မုိးကာကာျပီး ကားစီးရျခင္း 
သည္ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရသည္အထိျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 

 

  



23 
 

၂၂.၄.၃ ။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) လင္း၏ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္တြင္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈဇာတ္လမ္း။  
(အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္) 

လင္းသည္ အသက္ (၁၂) ႏွစ္ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္ခန္႔က မိဘမ်ားႏွင့္အတူထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိလာ 
သူျဖစ္သည္။ လင္း၏ မိဘမ်ားသည္ စမြန္ဆာခြန္းခရုိင္တြင္ရွိေသာ စက္ရံုတစ္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ 
လင္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိအစုိးရေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ တတိယတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္သည္။ 

တစ္ေန႔တြင္ အတန္းပုိင္ဆရာ (ဆရာခ်ိဳင္း)က ဒီႏွစ္တတိယတန္းေအာင္ရင္ ေနာက္ႏွစ္ စတုတၳန္းဆက္ 
တက္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြ လက္ေထာင္ဟုေမးေသာအခါတြင္ အားလုံးလက္ေထာင္ၾကေသာ္လည္း လင္း 
တစ္ေယာက္သာ မေထာင္ပဲက်န္သည္။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။  လင္း…မင္းတျခားသူေတြလုိ ေက်ာင္းဆက္မတက္ခ်င္ဘူးလား။ 

လင္း ။ မေသခ်ာဘူးဆရာ။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ မင္းစာလည္းေတာ္တာပဲ။ အနည္းဆုံးေတာ့ ေျခာက္တန္းေအာင္ေအာင္မင္း 
တက္သင့္တယ္။ 

လင္း ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္အလုပ္လုပ္မလို႔စဥ္းစားေနတာ။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ 

လင္း ။ ကြ်န္ေတာ့္အရြယ္သူငယ္ခ်င္းေတြအားလုံး အလုပ္လုပ္ေနၾကျပီဆရာ။ သူတုိ႔ေက်ာင္းမတက္လည္း 
ပိုက္ဆံရွာႏုိင္ေနၾကျပီ။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။ သူတုိ႔အလုပ္က အႏၱရာယ္ကင္းရဲ႕လား။ ေနာက္ျပီး ေကာင္းေကာင္းဂရုစိုက္ခံရလား။ လုပ ္
အားခ ေရာသတ္မွတ္ထားသလုိရၾကလား။ 

လင္း ။ ကြ်န္ေတာ္မသိဘူး ဆရာ။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။ မင္းကငယ္ေသးတယ္။ မင္းအနည္းဆုံးေတာ့ ေျခာက္တန္းျပီးေအာင္ ပညာသင္သင့္တယ္။ 

လင္း ။ ကြ်န္ေတာ္ မိဘကုိကူညီခ်င္တယ္ဆရာ။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။ မင္းမိဘကုိ ကူညီခ်င္တယ္ဆုိရင္ မင္းစာေကာင္းေကာင္းၾကိဳးစားေပါ့။ ေနာက္ျပီး မင္းပညာသင္ 
ဆုလည္းရႏုိင္တာပဲ။ ျပီးမွ မင္းအလုပ္ေကာင္းေကာင္းရွာေပါ့။ 

လင္း ။ အခု မိဘေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကုိ မၾကည္႔ရက္ဘူးဆရာ။ ေျခာက္တန္းအထိေတာ့ ေနလုိ႔ မရဘူး 
ဆရာ။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။ မင္းမိဘေတြရဲ႕ အခက္အခဲကုိ မင္းကူညီခ်င္တာကုိ ငါနားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါမင္းကုိ 
ျပန္စဥ္းစားေစခ်င္တာက မင္းေက်ာင္းမတက္ပဲ အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ တရားဥပေဒန႔ဲညီတ့ဲ အလုပ္မ်ိဳးက 
မင္းကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မင္းမွာ ဥပေဒန႔ဲညီတ့ဲ အေထာက္အထားေတြမရိွေတာ့ မင္းက 
တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ရမွာ။ အဲဒီအခါမွာ အလုပ္ရွင္က မင္းကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္ျပီးခုိင္းလိမ့္မယ္။ 
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 အလုပ္ရွင္ေတြက မင္းကုိအခက္ေတြ႔ေစလိမ့္မယ္။ ဥပမာ - ညစ္ပတ္၊ ပင္ပန္းျပီး အႏၱရာယ္မ်ားတဲ ့
ေနရာေတြမွာခုိင္းတာမ်ိဳးကမင္းဘဝကုိ ဒုကၡေပးလိမ့္မယ္။ ဥပမာ မင္းကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္လယ္ 
ထဲက ငါးဖမ္းစက္ေလွမွာ ခုိင္းတာမ်ိဳးေပါ့။  

 

 

 အလုပ္ရွင္ေတြက မင္းကုိ ၈နာရီထက္ပိုတ့ဲအလုပ္ခ်ိနမ္်ိဳးေတြ ခုိင္းတာမ်ိဳးက မင္းက်န္းမာေရးကို 
ထိခိုက္ေစလိမ့္မယ္။ ေနာက္ျပီး မင္းအခ်ိန္ပိုလုပ္ခကုိလည္း သူတုိ႔က ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ အား လပ္ 
ရက္မရိွပဲမင္းအလုပ္လုပ္ရျပီးပုိက္ဆံလည္းမရျဖစ္တာမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မယ္။ 

ဒီႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ လူကုန္ကူးမႈအတြက္ အေရးအၾကီးဆုံးပဲ။ 

လင္း ။ ဆရာေျပာေတာ့လည္း ေၾကာက္စရာၾကီးပါလား။ 

ဆရာခ်ိဳင္း ။ ငါမင္းကုိ ေၾကာက္ေအာင္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငါကမင္းကုိ ေၾကာက္ စရာ 
ေကာင္းျပီး မင္းကုိနာက်ဥ္ေစမယ့္ သူေတြကုိ ျမင္သာေအာင္ေျပာျပတာ။ အဲဒီလူေတြက မင္းကုိအ 
ေၾကာင္းျပဳျပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရခ်င္တာ၊ မင္းလုိမ်ိဳး အလုပ္လုပ္ခြင့္န႔ဲပတ္သတ္တ့ဲ တရားဝင္ အခ်က္ 
အလက္မရိွတဲ့သူေတြဆီကေန အက်ိဳးအျမတ္ရေအာင္ယေူနၾကတာ။ 

မမွတ္သားရန္၊ စဥ္စားရန္ 

 ဆရာက ဇာတ္လမ္းအတြက္ ဘာျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာနဲ႔ ဘယ္သူဆုိတာကုိ သံုးသပ္ 
ရန္။ 

 ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဇာတ္လမ္းအေပၚ အျမင္ကုိေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အခြင့္အ 
လန္းကုိ ဆရာကဖန္တီးေပးရန္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ 

 ဥပေဒႏွင ္ မညီပ ဲ အလုပ္လုပ္ပါက အထူးသျဖင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၊ ပြဲစားမ်ား၏ ေခါင္းပုံ 
ျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကုိ ခံရတတ္သည္။ 

၂.၄.၄။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၄) - ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။ ((အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္  

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ စိတ္ေျပေလ်ာ့ေစရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ 
ပံုဆြျဲပီး ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 သင္ၾကားမႈအဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာမ်ားက ပံုဆြစဲာရြက္မ်ားေပးျပီး သင္ခန္းစာ ၂.၄ အေပၚခံစားရသည္႔အတုိင္း ပံုဆြ ဲ
ေဖာ္ျပေစျခင္း။ 

 ေဆးေရာင္ခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေစျခင္း။ 
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 ဆရာမ်ားက အဓိကအခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း။ 
 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလုပ္ကိုင္ထားသည္႔ စာရြက္မ်ားကုိ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ 
တြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၊ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ သိမ္းဆည္းျခင္း။ 

သသင္ေထာက္ကူပစၥည္း - ပုံဆြဲစာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ခဲဖ်က္၊ ေရာင္စုံခဲတံ။ 
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၂၂.၅။ သင္ခန္းစာ (၅) - လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရေသာသူမ်ား၏ 

တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ သင္ယူျခင္း ။ ((အခ်ိန္ ၅၀ မိနစ္) 
ဤသင္ခန္းစာသည္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားရင္ေသြးငယ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
ကုိသိရွိခံစားေစရန္အတြက္ MTV exit အဖြဲ႔၏ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ DVD 
ကုိၾကည္႔ရႈေစျခင္းျဖစ္သည္။  

၂.၅.၁။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁) MTV exit ၏ DVD ကိုျပသျခင္း။ ((အခ်ိန္ ၃၀ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ - 

DVD ဇာတ္လမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ လူကုန္ကူးသူမ်ား ပုံစံ၊ ေနရာ၊ ေဒသ၊ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေတြ႔ရိွခံစားႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

သင္ၾကားမႈအဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာမ်ားက DVD ျပသျခင္း။ 
 ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း။ 
 အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း။ 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား -  

 Laptop  
 DVD – MTV exit  
 ပရုိဂ်က္တာ (optional)  

၂.၅.၂။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂) ဆုေတာင္းျခင္း။ ((အခ်ိန္ ၂၀ မိနစ္) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ - 

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ (၁) ၄င္းတုိ႔ ဘာလုပ္ 
သင့္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ (၂) ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလူကုန္ကူးခံေနရျခင္းမွ မည္သုိ႔မည္ပံုကာကြယ္ႏုိင္မည္ 
စသည္႔အေျဖအတြက္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပညာသင္စိတ္ျမင့္မားေစလုိျခင္း၊ 
ျပႆနာမ်ားရိွပါက လူၾကီးမိဘမ်ားကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးတတ္ရန္ လြယ္လြယ္ႏွင့္လိမ္လည္ မခံရေစရန္ ရည္ 
ရြယ္ပါသည္။ 

သင္ၾကားမႈ အဆင့္ဆင့္ 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ စာရြက္မ်ားေဝငွျပီး ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ ဆႏၵမ်ားကုိ 
ေရးသားေစျခင္း။ 

 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ဆႏၵမ်ားကုိ ရွင္းျပေစျခင္း။ 
 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔စာရြက္မ်ားကုိ အခန္းအလယ္တြင္ 
ထားေစျခင္း။ 
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 ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ကာကြယ္ 
ရန္ႏွင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ လူကုန္ကူးျခင္းခံရေအာင္ မလုပ္ပါဟု ကုိယ့္ဆႏၵ 
ႏွင့္ ကိုယ္သေဘာတူေစသည္။   

သင္ေထာက္ကူပစၥည္း - မရိွပါ။ 

ပူးတြမိဲတၱဴ (က) 

သင္ခန္းစာ (၃)လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃) လူကုန္ကူးေသာ သူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပျခင္း။ 

 လူကုန္ကူးသူမ်ားမွာ - 
 တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွ ိ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းျခင္း၊ အာ 
ဏာပါဝါအသုံးျပဳျပီး အတင္းအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ လိင္လုပ္သားအျဖစ္ကုန္ကူးျခင္း 

 လူကုန္ကူးသူမ်ားတြင္ - 
 ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားသူ (သုိ႔) လူကုန္ကူးမႈတြင္ေခါင္းပုံျဖတ္ျပီး 
အလုပ္အတင္းခုိင္းေစသူ၊ လိင္လုပ္သားအျဖစ္ ကုန္ကူးသူ။ 

 အလုပ္သမားအေရာင္းအဝယ္ျပဳသည္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား။ 
 ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား ႏွင္ ့အတင္းအလုပ္ေစခုိင္းသူမ်ား၊ လိင္လုပ္ 
သားအျဖစ္ ကုန္ကူးေနသူမ်ား။ 

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား - 
 ကေလး၊ လူၾကီး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ အားလုံး လူကုန္ကူးခံရႏုိင္ရန္ အခြင့္အလန္းရိွသည္။  
 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္စာရြက္ 
စာတမ္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ေနရျပီး ၄င္းတုိ႔ထဲတြင္ ႏိုငငံ္ 
ျခားသားအလုပ္သမား (သုိ႔) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေန ေသာ 
သူမ်ား (ကေလးမ်ား အပါအဝင္)ျဖစ္သည္။ 

ပူးတြမိဲတၱဴ (ခ) 

သင္ခန္းစာ (၃) လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃) လူကုန္ကူးျခင္းတြင္ ပါဝင္ရမည္႔အခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္မ်ား 

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေပၚရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၃ ခ်က္လုိအပ္သည္။ 

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ - အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လြေဲျပာင္းေပးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ 
လူပြဲစားမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ 

 နည္းလမ္းမ်ား - သူတစ္ပါးအားျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ လိမ္လည္ဖ်ားေယာင္း 
ျခင္း၊ အမိန္႔အာဏာသုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္မ်ားေပးျပီး 
သေဘာတူေစရန္ လိမ္လည္ျခင္း။ 
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 ရရည္ရြယ္ခ်က္ - ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း (လိင္လုပ္သားလုပ္ခိုင္းျခင္း)၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ 
အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳေစခုိင္းျခင္း၊ ကုိယ္လက္အဂၤါမ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ 
အျခား။ 
 

လူကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား  

အုပ္စု (၁) 

 လူပြဲစားဆုိသည္မွာ --- နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ရွာေပးေသာသူ။ 
 ဝယ္ျခင္းဆုိသည္မွာ --- လူႏွင့္ေငြလဲလွယ္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မဟုတ္ပါ။ 
 ေရာင္းျခင္းဆုိသည္မွာ --- လူကုိေငြႏွင့္လဲလွယ္ေရာင္းျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ 
 ျဖားေယာင္းေခၚေဆာင္လာျခင္းဆုိသည္မွာ --- မူလေနရာေဒသတစ္ခုမွ ယခုက့ဲသုိ႔ျဖစ္ပြားေစရန္္ 
ေခၚေဆာင္လာျခင္းကုိဆိုလုိသည္။ 

 ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းဆုိသည္မွာ --- တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔၊ နယ္ေျမတစ္ခုမ ွ တျခားတစ္ခုသုိ႔ ေရြ႕ 
ေျပာင္းျပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ လက္ခံျခင္း။  

 ထိန္းသိမ္းထားေပးျခင္းဆုိသည္မွာ --- အျပင္သို႔ထြက္ခြင့္မေပးပဲ ပိတ္ေလွာင္၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း 
ကုိ ဆုိလုိသည္။   

 အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းဆုိသည္မွာ --- လူတစ္ေယာက္ကိုသတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္သာ အတင္း 
အဓမၼေနခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေနရာထုိင္ခင္းေပးျခင္းဆုိသည္မွာ --- ေနရာတစ္ခုခုတြင္ လူတစ္ေယာက္အားေနထုိင္ရန္ 
စီစဥ္ေပးျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။  

 လက္ခံျခင္းဆုိသည္မွာ --- တစ္ေနရာသုိ႔တစ္ေနရာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္မည္႔သူကုိ ေခတၱနားရန္လက္ခံ 
ထား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  
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အအုပ္စု (၂) 

 ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းဆုိသည္မွာ --- သူတစ္ပါးအားထိန္လန္႔မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ၄င္းမိသား 
စုအား အသက္အ ႏၱရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ေစျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေစျခင္း။ 

 အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းဆုိသည္မွာ --- တစ္ဖက္သား၏ ဆႏၵတစ္စံုတစ္ရာမပါပဲ အတင္းအဓမၼ 
ညႊန္ၾကားေစခုိင္းျခင္း။ 

 ေခၚေဆာင္ျခင္းဆုိသည္မွာ --- သူတစ္ဖက္သားအား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ေခၚေဆာင္သြား 
ျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္။ 

 ျဖားေယာင္းျခင္းဆုိသည္မွာ --- မက္လံုးေပးျပီး တစ္ဖက္သားအား လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းကုိ ဆုိလို 
သည္။ 

 လိမ္လည္ျခင္းဆုိသည္မွာ --- မွားေနေသာအရာ၊ မမွန္ေသာအရာကုိ တစ္ဖက္သားယုံၾကည္လာ 
ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

 အာဏာအလြသုံဲးစားလုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ --- အရိွန္အဝါအာဏာကုိ အသုံးျပဳျပီး လုိက္ေလ်ာျခင္း 
မရိွေသာ္လည္း မိမိလုိခ်င္သည္ကုိ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းျခင္းကုိ ဆိုလုိသည္။ 
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အအုပ္စု (၃) 

 တရားမဝင္အက်ိဳးစီးပြားရွာျခင္းဆုိသည္မွာ ---  
 ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္း 
 ညစ္ညမ္းေသာလိင္ဆက္ဆံသည္႔ ဗီဒီယုိ၊ ဓာတ္ပံုစသည္တုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။ 
 အျခားေသာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မူမ်ား။ 
 ကြ်န္ျပဳေစခုိင္းျခင္း။ 
 သူေတာင္းစားလုပ္ကုိင္ေစျခင္း။ 
 အတင္းအဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းမ်ား။ 
 ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းျဖတ္ေတာက္ျပီးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား။ 
 ေငြေၾကးေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္းမ်ား။ 

 ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္းဆုိသည္မွာ --- အလုိတူသည္ျဖစ္ေစ၊ အလုိမတူ သည္ျဖစ္  
ေစ ေယာက်ာ္းႏွင့္ မိန္းမ၊ မိန္းမႏွင္ ့ မိန္းမ၊ ေယာက်္ားႏွင့္ေယာက်္ား စေသာ လိင္မႈကိစၥအတြက္ 
ေငြေၾကးႏွင့္လဲလွယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ညစ္ညမ္းေသာ လိင္ဆက္ဆံသည္႔ ဗီဒီယုိ၊ ဓါတ္ပံု၊ စာအုပ္မ်ားျဖန္႔ခ်ီျပီး စီးပြားရွာျခင္းဆုိသည္မွာ ---  
ကုိယ္က်င့္ သိကၡာ ထိခိုက္ျပီး ယဥ္ေက်းမႈမရိွေသာ ေၾကျငာ၊ ဓါတ္ပံ ုစာအုပ္စသည္တုိ႔ကုိ လူ႔ေဘာင္ 
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 လိင္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ --- လိင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေငြေၾကးလဲလွယ္ရ 
ယူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။   

 ကြ်န္ျပဳျခင္းဆုိသည္မွာ --- သူတစ္ပါး ၾသဇာခံအျဖစ္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားလုပ္ကုိင္ရျပီး အလုပ္လုပ္ရန္ 
အတြက္ ေရာင္းစားျခင္းခံရသူကုိဆိုလုိသည္။ 

 သူေတာင္းစားလုပ္ရျခင္းဆုိသည္မွာ --- သူတစ္ပါးအတြက္ ေငြးေၾကးဥစၥာေတာင္းရမ္းေပးရျခင္း 
ကုိဆုိလိုသည္။ 

 အတင္းအဓမၼလုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ --- အလုိမတူပါပ ဲညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသာ္ 
လည္ေကာင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မျဖစ္မေနအေျခအေနတြင္ ၾကိတ္မွိတ္ 
လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ 

 ေငြေၾကးေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္းမ်ား ဆုိသည္မွာ --- အေၾကြးႏွင္ ့အတုိးမ်ားမေပးႏုိင္သျဖင့္ မ 
တရားအလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ အခေၾကးေငြအနည္းငယ္သာေပးျပီး မတရားအလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း 
စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္းကုိဆုိလုိသည္။   
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ပပူးတြမိဲတၱဴ (ဂ) 

“အာ…အာ..အား” 

(အား---အ---အာ---  အား---အ---အာ--- ယာေလာက္ကန္ဏာ 

အား---အ---အာ--- အား---အ---အာ--- ေခါထန္ေဖါကြန္ဏာ 

အား---အ---အာ--- အား---အ---အာ--- ယာေလာက္ကန္ဏာ 

အား---အ---အာ--- အား---အ---အာ--- ေခါထန္ေဖါကြန္ဏာ) ?? 

*တိတ္တိတ္ယန္ေရာင္း ေတာင့္ေလာင္ ေတာင့္ရင္း ေတာင့္အန္ 
ေတာခင္ႏုိင္ေဆ ေခါအာေခါေမာအုိင္းမုိစ္ ယာတြန္လစ္ေလာင္းထမ္းငမ္း 

 
 ? ျပန္ဆုိ 

**တယ္ခိုင္ပန္ခြန္း ဆက္ခြ် န္းဟုိက္ပိုင္ ေပၚဝါငင္းတီ စပုိင္းမီဂ်င္းေလး 
ငမ္းေပါငင္း မက္မိုင့္ခဲ့ေအာက္ပါခုိင္လိုင္းငမ္း 

 
? ျပန္ဆုိ 
*ျပန္ဆုိ 
**ျပန္ဆုိ 
? ျပန္ဆုိ 

ေခါတန္ခူးကြန္နာ ထန္ကစုန္လုိင္းငမ္ကြန္နာ ေခါထန္ဖီကြန္နာ 
ေခါထန္နကြန္နာေခါထန္လုံးကြန္နာ ေခါထန္ပါကြန္နာ ေခါထန္တာကြန္နာ 
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ပပူးတြမိဲတၱဴ (ဃ) 

“စုန္ဆန္ႏူမုိင္း” 

 ေရး၊ဆုိ ၊ သံစဥ္ ။ ခြန္းဝမ္းလုတ္ဖြန္းရာ 

စုန္ဆန္ႏူနိင္း ထိတုန္ထမ္းလိင္း 

စုန္ဆန္ႏူမုိင္း ေခါဟုိက္ခိုင္တုိ 

ေအာက္ႏူးမွာခုိင ္ဟုိက္ႏူဝါဂလုိ 

ဂလုိ ဂလုိ ဂ်ပ္ဟုိၾကိဳင္ 

 

စုန္ဆန္ႏူးမုိင္း ထိမရင္းနံေဆ 

စုန္ဆန္ႏူန လုိင္မီမတုိက္ကင္ 

ကတ္ခန္ႏူဝိုက္ မုိက္ဟိုက္လု မုိကတုိ္က္ရင္း 

အလုိင္ပိန္ဟုိင ္မိုက္လုေလးဝ္ 

 

ႏူးယန္းပိန္တိတ္ ယန္းတိတ္တိတ္ယူ 

ဟုိက္ႏူးလိန္းလု ဟုိက္တိတ္တုိဆုန္ဝိုင္ 

ေခါင္ေတာင့္ေလာ္စု က်ိဳင္းခ်ိဳးကင္တုိက္ 

ႏူတုိေမ့လုိင ္က်တိန္ၾကိဳင္ထမ္းငမ္း 

ဆုန္စိမ္ဖိန္းနိ ဟုိက္တုိင္ေကာင့္ဖါ့ 

ပလုိခြ် င့္ႏူန ဖါႏူဂလပ္ထိ 

ထုေထာလမာန္း ထုခင္းထုတိ 

ယာဟုိက္ႏူ ယူယန္နိေလးဝ္ 

(အားလုံးျပန္ေက်ာ့) 

ယာဟုိက္ႏူယူ ယန္နိေလးဝ္ 

ယာဟုိက္ႏူ ေတာင့္ပိန္ပက္နိေလးဝ္ 

 

 




