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ဤစာအုပ္သည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံရွိ Association Education for Peace အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ရန္ကန
ု ္အေျခစိုက္ျမန္မာ
စာနယ္ဇင္းသမဂၢ၊ Creative Media House (CMH) ႏွင့္ Association of Young Journalists POLIS (Poland) တို႔
အတူတကြပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္“ေလလႈိင္းထဲကျမန္မာ Burma on Air” အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္သင္တန္း
ႏွင့္ရုပ္သံသတင္းသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည့္စီမံကိန္းကာလအတြင္း ဖန္တီးထုတ္လုပ္ ခဲ့သည့္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

Association
Education
for
Peace
အဖြဲ႔အား
ဇူလိုငလ
္ ၊
၂၀၀၇
တြင ္
ပိုလန္ႏိုင္င ၌
ံ
နာမည္အသစ္ျဖင့္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
လက္ရအ
ွိ ဖြဲ႕သားမ်ားကပင္
၄င္းတို႕၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု
၂၀၀၂
ခုႏစ
ွ ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ လူထသ
ု ည္ ဤအဖြဲ႔၏ အဓိကခြန္အားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္
ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ မီဒီယာေလာကသား မ်ား၊ ဗိသုကာမ်ားႏွင့ ္ ျပည္တြင္းႏွင့ ္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမ်ား၌
လုပ္ကုိငလ
္ ွ်က္ရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားပါဝင္သည္။ ၂၀၀၂ မွစ ၍ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘာကီးနားဖာဆိုႏွင့္
ပါကစၥတန္တတ
ို႔ ြင ္
ပညာေရးဆိုင္ရာ
စီမံကိန္းမ်ားအား
ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့ ္
ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတို႔တြင ္
မီဒီယာသင္တန္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္။
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့ ္
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊
လူ႔အခြင့္အေရး၊
ပြငလ
့္ င္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊
ဒီမက
ို ေရစီႏွင့္ လူထုမီဒီယာ မ်ားႏွငပ
့္ ါတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားပိခ
ု႔ ်ေပးျခင္းတိ႔က
ု ို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရပ
ွိ ါသည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက www.edukacjadlapokoju.org သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

ရသအိမမ
္ ီဒယ
ီ ာလုပ္ငန္း (Creative Media House - CMH) သည္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀သည့္
ေဒသတြင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့ ္
ပူးေပါင္းကာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
မီဒယ
ီ ာသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ရသအိမ္မဒ
ီ ီယာလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၇
ခုႏစ
ွ ္တြင ္
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင ္
ပံုႏပ
ွိ ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အတ ူ
မီဒီယာသင္တန္းမ်ားစီစဥ္ပို႔ခ်ေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့ ္
မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိင
ု ္ငံ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ကို ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြငက
့္ ို ကာကြယ္ရန္၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို
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ကာကြယ္ေစာင့ေ
္ ရွာက္ရန္ တို႔ ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းသမဂၢသည္ အစိုးရႏွင့္ လံုးဝပတ္သတ္ၿခင္း မရွိပဲ
သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

Young Journalists' Association 'Polis' ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအား လႈပ္ရွား တက္ၾကြမႈ
မရွိျခင္းႏွင့္ အားကိုးအားထားရာမဲျ့ ခင္း တို႔အားေက်ာ္ျဖတ္၍ လူ႔အခြငအ
့္ ေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈက်င့္၀တ္ မ်ားအား
ေတြ႕ရွိေဖၚထုတ္ မွ်ေ၀ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။လူအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း တို႔ႏွင့္ သက္ဆင
ို ္သည့္
လုပ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြပါ၀င္ေစလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဂ်ာနယ္ပညာရပ္ႏွင့္ တာ၀န္သိတတ္
ေသာမီဒီယာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမွာ ဤအဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
'Polis' သည္ ေက်ာင္းသတင္းစာမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ သတင္းစာမ်ားႏွင့္အစဥ္ထိေတြ႔မႈရွိၿပီး ထင္ရွား
ေက်ာ္ၾကားေသာ သတင္းစာသမားမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ထိေတြ႔မႈရွိကာ Helsinki: Foundation
for Human Rights ၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္းပါ၀င္ပါတ္သက္ပါသည္။ ထိုမွ်မက the European Youth Press ႏွင့္
Human Rights House စေသာ ကြန္ရက္မ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္သည္ လူငယ္သတင္းစာသမားမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္ဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ထုတ္ေ၀ေသာ သင္ရိုး
ညႊန္းတန္းစာအုပ္ - သတင္းစာပညာ၏ ပထမေျခလွမ္း - ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ကို Halina
Bortnowska ႏွင့္ Marcin Jaworski တို႔တည္းျဖတ္၍ Halina Bortnowska, Marcin Jaworski, Bianka Trykacz,
Kinga Wiechecka, Marcin Grudzień ႏွင့္ Piotr Toczyski တို႔ေရးသားသည္။ အခ်ိဳ႕စာသားမ်ားအား ဤစာအုပ္ႏွင့္
ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။

www.polis.org.pl, e-mail: info@polis.org.pl

Page |4

ေဝးေျမျခားမွ ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔ရဲ႕
ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္းက
အေျခအေနနဲ႔ဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔
အားလံုးစုေပါင္း
ေရးသားခဲ့ၾကတဲ ့
ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းကိ ု
မိတ္ေဆြတို႔ဖတ္ဖို ႔
ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။
ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းကိုေရးသားခဲ့တာေတာ္ေတာ္ေလးၾကာခဲ့ပါၿပီ။
တိတိက်က်ေျပာရရင ္
လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ကေပါ့။ စာေရးသားသူမ်ား၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ၊ အႏုပညာျပပြဲ၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ
ေဆာင္းပါးေရးသားလုိသူမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်တဲ့အခါေတြမွာ ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းကိုအသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီသင္ရိုးညႊန္းတန္းမွာပါတဲ့
အသင္းလုိက္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ
မိတ္ေဆြတရ
ို႔ ဲ႕
မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔
မီဒယ
ီ ာနဲ႔ထ ိ
ေတြ႔မႈေတြမွာ
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
“သတင္းစာပညာရဲ႔ပထမေျခလွမ္းမ်ား”ဟာ
သတင္းႏွင့္သတင္းေၾကျငာခ်က္ မ်ားကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ကေလးမ်ားနဲ႔
လူငယ္မ်ားကိ ု
မီဒီယာ
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
ျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ
စာအုပ္ထဲကပံုစံနဲ႔ပဲ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလို႔ရပါတယ္။
အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲေတြကုလ
ိ ည္း သတင္းအယ္ဒီတာရံးု ခန္း အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ရဲ႕ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြကပဲ ဥးေဆာင္ၿပီး အျခားလူေတြကို သူတုိ႔လပ
ုိ ဲ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းေတြ ရလာေအာင္
ကူညီေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစာအုပ္ကသူတို႔ေတြေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာတာပါ။ဒီစာအုပ္ကို
ပိုလန္ဘာသာကေန
အဂၤလိပ္လဘ
ုိ ာသာျပန္ေပးခဲ့တဲ့ Natalia Laskowska နဲ႔ Aleksandra Minkiewicz ရယ္ အဲဒီကေနတဆင့္
ျမန္မာျပန္ေပးတဲ့ မိုးပြင့္ျဖဴနဲ႔ ေအာင္ကိုျမတ္ တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ မိတ္ေဆြကလ
ို ည္း
မိတ္ေဆြရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ကယ
ို ္ပုိငစ
္ ာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လာႏုိငေ
္ အာင္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္လာႏုိင္ပါေစလို႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကေပးခဲ့တဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြအရေျပာရရင္ ကေလးနဲ႔လင
ူ ယ္မ်ားကို သူတို႔ရ႕ဲ အေတြး
အေခၚမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ေအာင္၊ သူတုိ႕ေနထိုင္ရွင္သန္ရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတတ္ေအာင္၊
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ မီဒယ
ီ ာေလာကမွာ အသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေအာင္၊ အဲလုိ
ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆိုတာကိုသိရွိနားလည္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးရတာဟာ အင္မတန္လုပ္ရက်ိဳးနပ္တဲ့အရာလုိ႔
ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္းပဲဒီစာအုပ္ဟာပိုလန္ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ပိုလန္မွာေရးခဲ့တာပါ။ ဒီေတာ့ နားမလည္တဲ့
အခ်ိဳ႕အရာေတြ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္မွာမို႔လို႔ ပိုလန္ရဲ႕ပညာေရးစနစ္၊ ေဝါဟာရ၊ ပိုလန္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေက်ာင္း
မ်ားအေၾကာင္းကိ ု
အနည္းငယ္သိရွိနားလည္ႏုိင္ေစဖို႔လုိပါတယ္။
ဒီအရာေတြကိုနားလည္ထားဖို႔လုိရတဲ ့
အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔
ဒီေက်ာင္းေတြမွာ
တက္ေရာက္သင္ၾကားတဲ့
ေက်ာင္းသားမ်ားအေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ေဖာ္ျပ တာေၾကာင့္ပါ။ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ
“သူငယ္တန္း” ကစၿပီး ပညာသင္ၾကားမႈစတင္ပါတယ္။ အဲဒီမာွ
တစ္ႏွစ္တက္ၿပီးတဲအ
့ ခါမွာ “မူလတန္း” ကို
ေျခာက္ႏွစ္တက္ရပါတယ္။ သူအသက္ (၁၃) ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ အထက္တန္းကိုစတက္ရပါတယ္။ အထက္တန္းဟာ
ေက်ာင္းသားအတြက္ေရာ၊
ဆရာေတြအတြက္ပါ
ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ ့
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုပါပဲ။
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက ္
အဲဒီအခ်ိန္ကာလဟာ
စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊
စိတ္ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈေတြနဲ ႔
ေရာႁပြန္းေနၿပီးေတာ့ ဆရာေတြအတြက္လည္း သူတို႔ကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး
အသက္အရြယ္အုပ္စုကို ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မတို႔က အဓိက ပစ္မွတ္ထားၿပီး သင္ၾကားေပးပါတယ္။
ဒီစာအုပ္မွာ “အထက္တန္း ေက်ာင္းသစ္”၊ “အထက္တန္း ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္းသား”၊ “ပညာေရးစနစျ္ပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈ” အစရွိတဲ့ ေဝါဟာရေတြကိုဖတ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိပုိလန္ရဲ႕အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ ဆိုတာဟာ
၁၉၉၉ ခုႏွစ္က အေျပာင္းအလဲဲျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေပၚလာျခင္းပါ။ ဒီစာအုပ္ဟာ အဲဒီကာလမွာတုန္းက
လစ္ဟာမႈေတြရွိေနတဲ့ ပညာေရးကိုျဖည့္စြက္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ဥးတည္ခ်က္နဲ႔ထြက္လာခဲ့တာပါ။ “အထက္တန္း” အၿပီးမွာ
ေက်ာင္းသားေတြဟာ ၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္တဲ့ “Upper secondary school” ကုိ တက္ၾကရပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြမွာ
တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြသာလ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အလုပ္ရံုကို တက္ေရာက္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။
လူႀကီးေတြ၊အျခားေက်ာင္းသားေတြဟာလည္း
သူတို႔နဲ႔မတူညီတဲ့အျခားလူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္လိုၾကတဲ့စိတ္
ရွိလို႔ရွိရင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။
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ဒီစာအုပ္ဟာျဖင့္ အသံုးဝင္ရံုသာမက တမူထူးျခားတဲ့ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုလို႔လဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
သတင္းစာပညာရပ္ကိုစိတ္ဝင္စားေတြသူေတြ(ေက်ာင္းသားသတင္းစာေတြရဲ႕အယ္ဒီတာေတြကေနစလို႔မီဒီယာအလုပ္
ရံုေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းေဆာင္ေတြထိ)အတြက္ တကယ့္ကို မရွိမျဖစ္နီးပါးကိုင္ေဆာင္ရမယ့္ စာအုုပ္တစ္အုပ္ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္
အနည္းငယ္က အားလပ္ရက္ေတြအတြင္းမွာ ေတာအုပ္အပန္းေျဖစခန္း ေလးတစ္ခုကေန တီထြင္ၾကံဆမႈတစ္ခုအေနန႔ဲ
ေပါက္ဖြားလာခဲ့တဲ့ လက္ရာေလးတစ္ခုပါပဲ။ ဘာမွလုပ္စရာမရွိဘဲထိုင္ေနၾကတုန္း အခန္းထဲက လွ်ပ္စစ္လက္ႏွိပ္စက္
ကေလးတစ္လံုးက သူက
႔ ိုအသံုးျပဳပါလို႔ ေအာ္ေနသေယာင္ေတာင္ ထင္ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲတစ္ေယာက္တစ္လွည့္
ကိယ
ု ္သိတာ မွတ္မိတာေလးေတြကို ခ်ေရးၾကည့္ၾက၊ မွတ္ခ်က္ေတြေပးၾက၊ ျဖည့္စြက္ၾကနဲ႔ သံုးပတ္အၾကာမွာေတာ့
စာလံုးစိတ္စိတ္ေလးေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ စာရြက္ဖိုင္တစ္တြဲနဲ႔ အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒအ
ီ ခ်ိန္ကစလို႔
ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေရးသားသူမ်ားလည္းတိုးလာၿပီးေတာ့ ဒီစာအုပ္ကုိ တကယ္
လက္ေတြ ႔
အသံုးခ်သူမ်ားလည္း
ေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင ္
ေတြ႔ၾကံဳရတဲ ့
မီဒီယာလုပ္ငန္းခြင္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီစဥ္ခဲ့တဲ့ ကေလး၊ လူငယ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန အစျပဳခဲ့ၾကတာေပ့ါ။
ေခါင္းထဲမွာေပၚလာတဲ့အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ ရရွိခဲ့တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကိုလည္းပဲ ထည့္ၿပီးေရးသားခဲ့ပါတယ္။
ဒီစာအုပ ္
ကိ ု
အားလံုး၀ိုင္း၀န္းဆက္စပ္ဖန္တီးၾကတဲ့အတြက ္
“အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုႀကီး”
တစ္ရံုထဲက
ထြက္လာတဲ့ထုတ္ကုန္တစ္ခုလိုတင္စားရမွာပါပဲ။
ဒီစာအုပ္ထဲမွာျဖင့ ္
သတင္းေတြကိ ု
တီရွပ္ေတြ၊
သတင္းတင္ဆက္မႈကိ ု
ေရာင္စံုပါတိတ္၊
အင္တာဗ်ဴးေတြကိ ု
ဇာလက္အိတ္ေတြလို႔
တင္စားႏုိင္ပါတယ္။
ဒီပစၥည္းေတြကိုေနပူႀကဲႀကဲေအာက္မွာ အေရာင္ေတြ လြင့္ပ်ယ္မသြားေစခ်င္သလုိ ဗီရအ
ို ံဆြဲထဲမွာလည္း ဒီအတိုင္း
ေခါက္ထည့္ မထားေစလုိပါဘူး။ဒီစာအုပ္ဟာ အသံုးျပဳၿပီးသား၊ ဝတ္ၿပီးသား အဝတ္အထည္တစ္စံု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီးသင့္အတြက္ ေန႔တိုင္းျပန္လည္ဝတ္ဆင္ႏုိင္မယ့္ ၀တ္စံုတစ္စံု သာျဖစ္ပါတယ္။
Warsaw ဝါေဆာၿမိဳ႕၊ Aug 2013
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အပိုင္း (၁)
ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု၏ လက္စြဲစာအုပ္
ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ သင္ျပရာတြင္အေထာက္အကူျပဳေစသည့္အခ်က္အလက္မ်ား
“ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု၏လက္စြဲစာအုပ္” သည္ စာပိုဒ္ရွညၾ္ ကီးမ်ားထဲတင
ြ ္ မ်ဥ္းသားမွတ္သားေလ့ရွိသည့္ အခ်က္အလက္
မွတ္စုတိုမ်ား ကိသ
ု ာ စုစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ကိုဖတ္ျခင္းျဖင့္ သတင္းစာပညာရပ္တိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္
အေရးပါေသာ
အခ်က္မ်ားကိ ု
သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထူထဲေသာက်မ္းစာအုပ္မ်ားကိုဖတ္ရႈရုံမွ်ျဖင့္
သတင္းေရးသားနည္း၊ Feuilleton ေရးသားနည္း၊ပညာသားပါေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား ျပဳလုပ္နည္းတို႔ကုိ
သင္ယူႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
မိမိကိုယတ
္ ိုင ္
ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားျခင္း၊အေကာင္းဆံုးသတင္းစာဆရာမ်ား၏
ေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရႈျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရေပမည္။ဤစာအုပ္တြင ္
အေၾကာင္းအရာအားလံုးကိ ု
ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းရွင္းျပမထားပဲ လိုအပ္သည့္အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ဖတ္သင့္ေသာ အခ်က္”
ဟု အမွတ္အသားျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုေပသည္။
“ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု၏ လက္စစ
ြဲ ာအုပ္” တြင္ ပါရွိေသာစာမ်က္ႏွာတိုင္းသည္ Website စာမ်က္ႏွာအငယ္စား တစ္ခုႏင
ွ ့္
သ႑ာန္ တူေပသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြင္းဆက္ေလးမ်ားက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပိ၍
ု
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာမ်ားဆီသို ႔ လမ္းညႊန္ေခၚေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့ ္
“သတင္းမွတ္တမ္း” ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကြင္းဆက္ေလးမ်ားအတိုင္းလိုက္၍
ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္တစ္စုတစ္စည္း တည္း အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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သတင္းစာဆရာ ႏွင့္ သတင္းစာပညာ
သတင္းစာပညာဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ
အျပည့္ျဖင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ထုတ္လႊင့္ျခင္း အႏုပညာပင္ ျဖစ္သည္။
မီဒယ
ီ ာသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ရုံမ်ား
ႏွင့္ အင္တာနက္တို႔က သတင္းမ်ားတင္ဆက္ၾကသည္။ ထုတ္ျပန္ၾကသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ပရိသတ္မ်ား၏စိတ္တြင္
အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္တည္လာေစသည္။
ထို႔ေနာက္
ပရိသတ္မ်ားတြင ္
ကိုယ္ပိုင ္
အေတြးအျမင္
အယူအဆမ်ားေပၚေပါက္လာကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။
သတင္းမ်ားရယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။
သတင္းစာပညာ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
သတင္း
သတင္းဌာနမ်ားမွရရွိေသာ
သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊
သို႔မဟုတ ္
မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိထားေသာ၊
စံုစမ္းေလ့လာထားေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ေပၚတြင္အေျခခံသည္။
သတင္းမွတ္တမ္း - သတင္းသမားကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ၾကံဳေလ့လာျမင္ေတြ႕သိရွိထားသည္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း
စာဖတ္သူမ်ား
စိတ္၀င္စားမႈရွိႏို္င္ေသာ
လူတစ္ ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့ ္
စကားေျပာ
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။
ေဆာင္းပါး - အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာတစ္ဥး
ခြဲျခမး္စိတ္ျဖာသံုးသပ္ထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ေရးသားထားေသာ စာအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။
Feuilleton - လူမႈေရး၊ စာရိတၱ (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈ သေဘာသဘာ၀အေပၚ ေလ့လာထားခ်က္ မ်ားကို အေျခတည္၍
ေရးသားထားေသာ စာပိုဒ္တိုျဖစ္သည္။ စာေရးသူက မိမိ၏ အေတြးအျမင္၊ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ မ်ားကို
စာေပရသေျမာက္စြာ ေဖၚျပထားသည္။
ေ၀ဖန္ခ်က္ - စာအုပ္၊ရုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္၊ ျပပြဲ (သို႔) ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖၚျပခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား
ပါရွိေသာ စာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။
သတင္းစာမ်ားသည္ ကိစၥတစ္ရပ္အား ေဖာ္ျပရာတြင္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုရွိပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သတင္းအေနျဖင့္ အရင္ဥးဆံုးေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ
အေနျဖင့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္လည္း ထပ္မံေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
သတင္းစာဆရာ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ကမၻာေလာကၾကီးအားအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းျပရန္
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ယေန႔ကမၻာၾကီးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရာမ်ားကို
နားလည္ျပီး
ျပန္လည္တင္ျပရန္မွာ
သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္၏အလုပ္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ေခတ္တြင ္
သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အစဥ္မျပတ္သင္ယူေလ့လာေနရန္
လိုအပ္သည္။
စာဖတ္ပရိသတ္ မ်ားသည္ ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟ ု သေဘာထားကာ
၄င္းတို႔ထက္
ပို၍သိရွိနားလည္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ ေပသည္။
ကမၻာေလာကၾကီးသည္ပို၍ ရႈပ္ေထြးလာကာေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကၽြႏ္ပ
ု ္တို႔သည္ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ထားျခင္းကို ခံေနရသည္။ သတင္းျဖန္႔ေ၀ရန္မွာ လြယက
္ ူေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ
သတင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္မွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။
အမ်ားႏွင္မ
့ တူ တစ္မထ
ူ းူ ျခားေသာ စာမ်ားကို ေရးသားလိုပါက မိမိတြင္ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္၊ ခံစားႏိင
ု ္မႈႏင
ွ ့္
မိမိကိုယ္ပိုင္ထူးျခားေသာ ပံုစံရွိရန္လိုအပ္သည္။ သတင္းစာပညာတြင္ သတ္မတ
ွ ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရပ္
အခ်ိဳ႕လိုအပ္သည္။
သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ရိုးသားမႈ - အမွန္တရားကိုသာ အစဥ္အျမဲ ေရးသားရမည္။
လြတ္လပ္မႈ - မိမေ
ိ ရးသားေနေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးအျမတ္ရွာႏိုင္သည့္လူမ်ားထံမွ လႊမ္းမိုးမႈ
မရွေ
ိ စရ၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကိုမဆိုထားႏွင့္၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ လုပေ
္ ဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ (သိ)ု႔ မိမိ၏ အသိုင္းအ၀ိုင္း
ကိုပင္လွ်င္မဟုတ္မခံ ျငင္းဆန္ႏိုင္ေသာ သတိၱရွိရေပမည္။
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းရင္းျမစ္မ်ားစြာကို အသံုးျပဳ၍ စစ္ေဆး မႈျပဳရမည္။
အတည္မျပဳရေသးေသာ သတင္းမ်ားကို အေရးေပၚသတင္းအေနျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳရ။
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ခံစားႏိုင္မႈ - မိမ္ေ
ိ ရးသားေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ လူထု ပါတ္၀န္းက်င္ အေနအထားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ခံစားႏိုင္မႈရွိရမည္။
သင္ဤအလုပ္ကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမွသာ ဒါေတြကိုလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။
- အလုပ္၌ ႏွစ္ျမွဳပ္ႏိုင္မႈ၊ လက္ဥးမႈ
- အခ်က္အလက္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗဟုသုတ ၾကားတြင္ ဆက္စပ္ႏိုင္မႈ
- မိမိေရးသားထားေသာ စာလံုးတိုင္းအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ
- ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ
- ဇြဲလံု႔လ၊ ေခါင္းမာမႈ၊ ဖ်တ္လတ္မႈ
- လူအမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္မႈ
သတင္းစာဆရာ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ- သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း၊
- သတင္းအခ်က္အလက္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊
- မိမိ၏လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊
- စာဖတ္သူႏွင့္ ကမ ၻာေလာကၾကီးအၾကား ဆက္သြယ္ေပါင္းကူးေပးျခင္း၊
သတင္းစာဆရာမ်ားသည္စာဖတ္ျခင္း၊နားေထာင္ျခင္း၊လူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ၄င္းတို႔ထံမွသင္ယူေလ့လာျခင္း
ႏွင့္ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကိုအျခားသူမ်ားထံျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အဆင္သင့္ရွိေနရေပမည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္ေ
႔ ၀ျခင္းသည္ သတင္းစာပညာ၏အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ချု ဖစ္သည္။
ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိမွသာ လူအမ်ားသည္လွည့္စားခံရျခင္းမွ ကင္းေ၀းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
မိမိသိရွိထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳ၍
သတင္းစာဆရာသည္စာဖတ္သူမ်ားကိ ု
လွည့္စား ႏိုင္ေပသည္။ သတင္းစာဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ ဤကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ ရေပမည္။
၄င္းသည္
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို
ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွေန၍
တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး
လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကိုစာဖတ္သူမ်ားထံေပးစြမ္းရန္ ၾကိဳးစားရေပမည္။ ျပႆနာကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သံုးသပ္ရန္လည္း
လိုအပ္ေပသည္။
ရိုးေျဖာင့္ေသာ
သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္သည္
မည္သည့္အခါမွ် ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေပ။

အတည္မျပဳရေသးေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
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ေရးသားပံုေရးသားနည္း
လ်င္ျမန္မႈ - သတင္းစာတစ္ေစာင္အတြက္ သတင္းေရးသားမည္ဆုပ
ိ ါက ေရဒီယို၊ရုပ္ျမင္သံၾကားမွလုပ္
ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထက္မိမိ၏သတင္းမွာ ေနာက္က်ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ျမန္ႏိုငသ
္ မွ် ျမန္ဆန္စြာ
သတင္းျဖန္႔ေ၀ရန္
လိုအပ္ေပသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားအတြက္
ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ
ထုတ္လႊင့္ေသာ
လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္း မ်ားကို ပိုမိုျပီးျပည့္စံုစြာသိႏုိင္ရန္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းမ်ားကို လိုအပ္ ေပသည္။
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈ - စာနယ္ဇင္းဆရာတိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးျပီးရမည့္ အခ်ိန္ Deadline ရွိသည္။
ပံုႏပ
ိွ ္တိုက္သို႔ သတင္းမ်ားမပုမ
ိ႔ ီ စာသားမ်ား အသင့္ျဖစ္ေနရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ေန႔စဥ္ထတ
ု ္မ်ားတြင္ “ယမန္ေန႔”
ကတည္းက အျပီးျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး အပတ္စဥ္ထုတ္မ်ားတြင္ “ယေန႔” အတြက္၊ လစဥ္ထုတ္မ်ားတြင္
“မနက္ျဖန္” အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေပမည္။
နားလည္လြယ္မႈ - မိမိေပးလိုေသာသတင္းသည္ဖတ္ရႈမည့္ စာဖတ္သူ၏ ဉာဏ္ရည္ဗဟုသုတႏွင့္ ကိက
ု ္ညီျပီး
နားလည္လြယ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။
ပံုမွန္သာမန္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားဖတ္ရန္ရည္ရြယ္၍ေရးသားေနျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္းသတိျပဳရန္ လိအ
ု ပ္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအသံုးအႏႈန္းမ်ား အလြန္အကၽြံသံုးျခင္းမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
မျဖစ္မေနသံုးရမည္ဆိုပါက ဆိုလိုရင္းကိုရင
ွ ္းျပရန္ လိုအပ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ထိရ
ု ွင္းျပခ်က္မ်ားကို ဖတ္မည္
မဟုတ္ေသာ္လည္းသာမန္လူမ်ားအတြက္မ ူ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု
ပို၍ေလးနက္စြာနားလည္ႏိုင္ရန္
အေထာက္အကူရေပမည္။
တစ္ဥးတစ္ေယာက္အတြက္ရည္ရြယ္ေရးသားျခင္း - မိမိစာဖတ္ပရိသတ္အား ျမင္ေယာင္ျပီး ေရးသားပါက
ေကာင္းမြန္ေသာ
စာမ်ားကိ ု
ေရးသားႏိင
ု ္ေပမည္။
စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္အဆက္အစပ္ရွိေစရန္
၄င္းအား
ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။
က်စ္လစ္မႈ - မိမိ၏စာကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ရွငး္ ရွင္းလင္းလင္းရွိေစရန္ ၀ါက်တိုမ်ားသံုး၍ ေရးသားရမည္။
စာတစ္ေၾကာင္းဖတ္၍မဆံုးခင္ ထိုစာေၾကာင္း၏အစကို စာဖတ္သူက မွတ္မိေနသင့္သည္။ စာေၾကာင္းရွည္ပါက
အဓိပၸာယ္ေပ်ာက္ သြားရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေပသည္။
ေျပာလိုသည့္အေၾကာင္းအရာကိုအေလးေပးမႈ
သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို
အလြန္အမင္းမသံုးပါႏွင့္။
အတိုခ်ံဳ႕၍ေဖာ္ျပေစကာမူ ၄င္းတို႔သည္ေနရာအလြန္ယူျပီး စာဖတ္သူအား အာရုံလြင့္ေစသည္။
တိက်မႈ - တိက်မႈမရွိဘဲ၀ိုးတိုး၀ါးတား အေျခခံအခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာတစ္၀က္မွ်ပင္ မည္သူမွ် ဖတ္လိုမည္
မဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ ျငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္း၍ သတင္းစာပညာ၏ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ - မိမစ
ိ ာ၏စာကိုယ္သည္ စာလံုးမ်ား စုျပံဳထည့္ထားေသာ စာစုၾကီးမွ်သာ ျဖစ္မေနရ။
စာပိုဒ္မ်ား၊ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားသံုးရန္ သတိျပဳသင့္သည္။ အေၾကာင္းအရာအသစ္၊အေတြးအျမင္အသစ္ကို ၀ါက်စာေၾကာင္း
အသစ္ျဖင့္ စတင္ပါ။ စာရွည္သြားပါက ေခါင္းစဥ္မ်ားတပ္ကာ အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ ေရးသားရန္လိုအပ္သည္။
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ဘယ္လိုရွာမလဲ
၁။
အသက္၀၀ရႈပါ။
၂။
သတင္းစာ၊ ေရဒီယို (သို႔) ရုပ္ျမင္သၾံ ကားမ်ားတြင္ လတ္တေလာေတြ႕ရေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။
၄င္းတို႔အေၾကာင္းစဥ္းစားျပီး
ထပ္၍ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေသာ
ထပ္၍ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ရွိမရွိ စဥ္းစားပါ။
၃။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာေျပာျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ
အေၾကာင္းအရာေကာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ အထဲတြင္ ခိုေအာင္းေနတတ္သည္။
၄။
သုေတသနလုပ္ရန္ အျပင္သို႔သြားပါ။ အေၾကာင္းအရာေကာင္းမ်ားကို ရွာေတြ႔ေကာင္းရွာေတြ႔ႏိုင္ ေပမည္။
၅။
မိမစ
ိ ိုးရိမ္ေနေသာ၊ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။
၄င္းတို႔သည္ပင္ မိမိအတြက္ အေၾကာင္းအရာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
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အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈ
သတင္းစာဆရာမ်ား ေရးသားေသာစာမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ ၄င္းသည္
ပင္လွ်င္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) သင္ရုးိ ညႊနး္ တမ္းစာအုပမ
္ ်ားရွိ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ကြာျခား
ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေသာစာတြင ္
လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာအေၾကာင္းအရာ၊ျပႆနာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သို႔) အနည္းဆံုး ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာကြင္းဆက္မ်ား ပါ၀င္ရန္
လုိအပ္သည္။
လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊
ဥပမာ
အသစ္ထြက္ေသာစာအုပ္၊
သို႔မဟုတ္
စာအုပ္အေဟာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေနေသးေသာ (ဒါေပမယ့္ ဒီစာအုပ္ဟာ ယေန႔အထိ
တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက ္
ဥပမာ..
ေရးသူကိုယ္တိုင ္အတြက္ပင္
စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း
သက္ေသျပရန္လိုအပ္သည္)။
စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္းေ၀ဖန္မ ႈ
ေရးသားျခင္းမ်ိဳးတြင္
ပါ၀င္ျခင္းမွာလည္း
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီအျဖစ္ဆံုးမွာ ေရဒီယိုႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားျဖစ္ျပီး ထို႔ေနာက္ေန႔စဥ္သတင္းစာ၊အပတ္စဥ္
ထုတ္ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္မ်ား ျဖစ္သည္။
မဂၢဇင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ၾကိဳးစားၾကသည္။ လစဥ္ထုတ္မ်ား
သည္လအနည္းငယ္ၾကာျပီးသည္အထိ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေနေသးေသာ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကုိ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈကို ပ်က္ျပားေစမည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ လစဥ္ထတ
ု ္မဂၢဇင္းတြင္ ေဘာလံုးပြဲရလဒ္ခန္႔မွန္းခ်က္ ထည့္သြင္းရန္မွာ
အဓိပၸာယ္မရွိေပ။ မဂၢဇင္းထြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ထိုေဘာလံုးပြဲမွာ ျပီးဆံုးေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ေလ့က်င့္ရန္ကြင္း
အလံုအေလာက္မရွိေသာ မိမိႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အားကစား အေၾကာင္းကို ေရးသားျခင္းက ပို၍ေကာင္းေပသည္။
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ လႈပ္ရွား၍ ခ်က္ခ်င္းေရးသားမွသာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ စာမ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ မဂၢဇငး္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာပံႏ
ု ွိပ္ေဖာ္ျပရန္
လိုအပ္သည္။
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သတင္းရင္းျမစ္မ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္မႈသည္ သတင္းစာပညာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။
သတင္းစာဆရာတိုင္းတြင္ မိမိ၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနရပ္
လိပ္စာအျပည့္အစံုႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ မွတ္စစ
ု ာအုပ္ထူတစ္အုပ္ ရွိတတ္ၾကသည္။ မိမိသတင္းအရင္း
အျမစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ဖူးေသာလူူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဖိင
ု ္တစ္ခု ျပဳစုထားရန္
ၾကိဳးစားပါ။
မည္သူသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးေကာင္းေပးႏိင
ု မ
္ ည္၊ မိမအ
ိ ားသတင္းေရးရန္ ေစ့ေဆာ္
ႏိုငမ
္ ည္၊ မိမိ၏ သတင္းမွတတ
္ မ္းမ်ား၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းမ်ား၊ သတင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္
မည္သူ႔အား
ဆက္သြယ္သင့္သည္ဟူသည့ ္
အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးသည္
မိမ၏
ိ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္တြင ္
ရွိေနသင့္သည္။
မိမိ၏
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားသည္
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ႏိုင္ေကာင္းမည္မဟုတ္ဆိုသည္ကိ ု
သတိျပဳရန္
လိုအပ္သည္။ ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူသည္ ထုိကိစၥအား ဓမၼဓ႒
ိ ာန္က်က် တင္ျပမည္မဟုတ္ဘဲ
မိမိကိုယက
္ ိ ု အမွန္တကယ္ရွိသည့ ္ ပံုရိပ္ထက္ ပို၍
ေကာင္းမြန္သည့္ပံုေပၚေစရန္ ၾကိဳးစားမည္ျဖစ္သည္။
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္လည္း မိမိအဖြဲ႔အစည္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်လိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခားရန္ လိုအပ္ေပသည္။
မိမစ
ိ ာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ မိမိသည္ပင္လ်ွ င္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ကသ
ို တိျပဳရန္လိုသည္။
သတင္းအခ်က္ အလက္တိုင္းကို အနည္းဆံုး အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုမွေန၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္။ မိမိ၏သတင္းမ်ား၊
သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မေရာေႏွာေစဘဲ
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေစရန္သတိျပဳ ရမည္။
ေအာက္ပါတို႔သည္
သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုအား
ၾကိဳတင္မွန္းဆခ်က္အသြင္ေျပာင္းသြားေစသည့္
လွည့္ကြက္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္- အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အခ်က္အလက္၊ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း၊

-

-

အခ်ိဳ႕ေသာ (အဆင္မေျပသည့္) သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊
စာေရးသူ၏ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား တပ္ျခင္း၊
အေထာက္အပံ့ Sponsor ေပးေသာ စာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို သတင္း၊ ေဆာင္းပါးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း၊
ေယဘုယ် သေဘာေရးသားျခင္း ( သူအျမဲတမ္း…၊ သူဘယ္ေတာ့မွ…)

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရာေႏွာေရးသားျခင္း၊
အင္တာနက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳရန္ အထူးအေရးၾကီးသည္။ မိမိေျပာဆို
ေရးသား
ေသာ
စကားလံုးမ်ားအတြက ္
တာ၀န္ယူမႈမရွိဘဲ
အမည္မေဖၚသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့ ္
Webpage တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္မာွ အလြန္လြယ္ကူသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္
မိမေ
ိ ရးသားေသာ အခ်က္အလက္တိုင္း အတြက ္ မိမိနာမည္ျဖင့ ္ တာ၀န္ ခံရျပီး အမွားအားလံုးကိုလည္း
တာ၀န္ယူရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္အင္တာနက္မွအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရန္လိုသည္။
အင္တာနက္မသ
ွ တင္းမ်ားသည္ မိမက
ိ ို ပိုမု၍
ိ နက္နက္နန
ဲ ရ
ဲ ာွ ေဖြစးူ စမ္းရန္ ေစ့ေဆာ္ႏုင
ိ ေ
္ သာ္လည္း မိမသ
ိ တင္း၏
တစ္ခုတည္းေသာအရင္းအျမစ္မျဖစ္သင့္ေပ။
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မတူကြဲျပားတဲ့ရင္းျမစ္မ်ားရွိၾကသည္။

P a g e | 12

သတင္း
“တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္း မျပဳေစလိုေသာအရာသည္သာ သတင္းျဖစ္ျပီး က်န္တာအားလံုးသည္ေၾကာ္ျငာ
ျဖစ္သည္။” (Hearst)
သတင္းသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆန္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။
သတင္းသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီးသားျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ အေရးေပၚသတင္းမ်ားကိုပင္ အတည္ျပဳခ်က္
တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပားလြန္းျခင္းသည္ မိမိသတင္းစာအေပၚ
စာဖတ္သမ
ူ ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ အထင္ကရ မဂၢဇင္းၾကီးမ်ားသည္ အတင္းအဖ်င္းသတင္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေပ။
သာမန္အားျဖင့ ္
သတင္းတစ္ပုဒ္ကိ ု
ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္းဖန္တီးေလ့ရွိသည္။
“ဘ”ေျခာက္လံုးဟု
လူသိမ်ားသည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္သည္။
ဘာျဖစ္တာလဲ?
ဘယ္သူေတြပါ၀င္သလဲ?
ဘယ္ေနရာလဲ?
ဘယ္အခ်ိန္လဲ?
ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ?
ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္တာလည္း?
အစီအစဥ္က်စရာမလိုဘဲ အျဖစ္အပ်က္ေပၚမူတည္၍ သင့္အတြက္ မည္သည့္အခ်က္က အေရးအၾကီးဆံုး
ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အေပၚမူတည္သည္။ သတင္း သည္ အားျပိဳင္မႈမ်ား ဖန္တီး၍ေနာက္ဆံုးတြငမ
္ ွ “လူသတ္သမား”
ကိုဖြင့္ခ်ျပသည့္မႈခင္း၀တၳဳတစ္ပုဒ္မဟုတ္ေပ။
သတင္း၏
ပထမဆံုး၀ါက်တြင္ပင္
စာဖတ္ပရိသတ္
စိတ္၀င္စားေအာင္ေရးသားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သလို အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလံုးကိုၿခံဳငံုေရးသား ႏိုင္ရမည္။
ပထမဆံုး၀ါက်ကို မေရြးခ်ယ္မီ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကည့္ပါ။
၁။
သတင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္သလား။
၂။
လူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းလား၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု အေၾကာင္းလား။
၃။
ထုိသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား သိရွိျပီးျဖစ္သနည္း။
“အဘယ္ေၾကာင့္”ဟူေသာေမးခြန္းကို သတင္းတြင္ထည့္သြင္းေျဖဆိုရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။
ထိုေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရန္ၾကိဳးစားရင္းျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားသည္ မိမ၏
ိ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို စတင္ထည့္သြင္းရန္
ႀကိဳးစားလာၾကျခင္းမွာၾကီးမားေသာ
အမွားျဖစ္သည္။
လိုအပ္ပါကအယ္ဒီတာသည္
အျဖစ္အပ်က္၏
အရင္းခံကိုရွင္းျပရန္ၾကိဳးစားေနမႈမ်ားကိ ု
အစမွအဆံုးတိုင ္
ျဖတ္ေတာက္ျပီး ွ
စာဖတ္သူမ်ားခန္႔မွန္းမႈျပဳႏိုင္ရန္
အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကိသ
ု ာခ်န္ထားေပမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိမိတို႔အား ထိုက္သင့္ေသာ ရွာေဖြေလ့လာမႈ
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။
၀ိုးတိုး၀ါးတားအေျခခံအခ်က္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ား၏ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။ “တစ္စံု
တစ္ေယာက္၊ တစ္ေနရာရာ၊ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၊ တစ္စံုတစ္ခု” စသည္တို႔ကို သံုးစြဲရာ၌သတိျပဳသင့္သည္။ စာဖတ္သူသည္
ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ၀ိးု တိုး၀ါးတားအေျခခံအခ်က္မ်ားအစား သတင္းအခ်က္အလက္အစစ္ကိုသာ သတင္းထဲ၌ရွာေဖြေတြ႔
ရွိသင့္ေပသည္။
“လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္က လက္ယာပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဥးသည္ အမ်ားဆိုင္အေဆာက္အဥတစ္ခုဖြင့္ပြဲသို႔
တက္ ေရာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျမိဳ႕ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားအနက္မွ ရြာတစ္ရြာသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္”
ထိုႏိုင္ငံေရးသမား၏ အမည္သည္မည္သူနည္း၊ မည္သည့္ပါတီမွျဖစ္သနည္း၊ မည္သည့္ေနရာသို႔လာခဲ့သနည္း၊
ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းေထာက္က မသိရွိသည့္အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားလည္း သိရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
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အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
အယ္ဒတ
ီ ာအဖြဲ႕ကို ပင္ကိုစြမ္းရည္ျပည့္၀ျပီး ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိကာ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားသည့္ လူမ်ားျဖင့္
ဖြ႕ဲ စည္းထားသည္။ ၄င္းအားသာခ်က္မ်ားကို ထိရာက္စြာ အသံုးခ်ရန္လိုသည္။ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈသည္
အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးစြမ္းသည့္အတြက္ တစ္ဥးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔
ေပါင္းစပ္မည္နည္း။ အဖြဲ႕၀င္အားလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္တြဲဖက္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ အယ္ဒီတာ
အဖြဲ႕ကို ေရးသားေသာအပိုင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ သာ အပိုင္းဟူ၍ႏွစ္ပိုင္းခြဲႏိုင္သည္။ သတင္းစာပညာတြင္ အေတြ႔ အၾကံဳရွိ၊
ကၽြမ္းက်င္သမ
ူ ်ားရွိသကဲ့သို႔
အခ်က္အလက္ရွာေဖြသူမ်ားရွိရန္လည္းလိုအပ္သည္။စတင္အလုပ္၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္
အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းသည္လည္း သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္ ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏ရာထူးအဆင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
သတင္းစာပညာဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္
ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္
ေလးစားျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္အေရးၾကီးဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ရျပီး (အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ျပီးေနာက္)
ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပလိုက္
ေသာစာမ်ားႏွင့ ္
သူ႔လက္ေအာက္ရွ ိ
၀န္ထမ္းမ်ား၏
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္
တာ၀န္ယူရသူျဖစ္သည္။ ျပင္ပေလာကတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ သတင္းစာ (သို႕) မဂၢဇင္းကို ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္ျပီး
အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးသူျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းသည္လူမႈဆက္ဆေ
ံ ရးကိစၥမ်ားႏွင့္
အလုပ္မ်ားေနတတ္၍ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္ လာသည္။
ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ား - အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏တာ၀န္မ်ားကို ျဖည့္စြကထ
္ မ္းေဆာင္
ေပးရုံမက
သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္လည္း
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ႏွင့္
၄င္းလက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲမ်ား၏ အလုပ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးရျပီး အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ရုံးခန္းတြင္ ညဥ့္နက္သည္အထိ
အလုပ္လုပ္ရေလ့ရွိသည္။
အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာႏွင့္ ဒုတိယအမႈေဆာင္အယ္ဒီတာမ်ား - အလုပ္အမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ ညွိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ ျပီး တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။
ဌာနမႈး - သက္ဆုင
ိ ္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ျပီး မိမိဌာနရွိအလုပ္မ်ားကိုစီမံရ၍
အျခား ဌာနမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ဌာနခြဲမ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာ- ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏အဓိကသတင္းစာမ်ား
အနက္မွ တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ Gazeta Wyborcza တြင္ ျပည္တြင္းေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေ၀ဖန္ေရး၊
စီးပြားေရး၊ သိပံၸ၊ အားကစား၊ ဓာတ္ပံု၊ မွတ္တမ္း၊ ေၾကာ္ျငာ စသျဖင့္ ဌာနေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။
သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔
–
စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားဖတ္ရႈေနေသာ
သတင္းေပးပို႔ခ်က္
မ်ားကိုေရးသားသူမ်ားျဖစ္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြရန္ျမိဳ႕အႏွံ႔သြားေရာက္ျခင္း၊
အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္ျခင္း၊
ေဒသခံမ်ားႏွင့ ္
စကားေျပာဆိုျခင္းတို႔သာမက
သတင္းဌာနမ်ားႏွင့ ္
ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းစာမ်ားမွ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္းမ်ားကိုပါျပဳလုပ္ရသည္။ အင္တာနက္သည္
အျခားသူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ေစရန္ႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္
အေရးၾကီးေသာ
သတင္းရင္းျမစ္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။
စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားသည္
၄င္းတို႔၏
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိ ု
စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဒီယိုအသံလႊင္ခ
့ ်က္ အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုပျ္ မင္သံၾကားထုတ္လႊငမ
့္ ႈတစ္ခု
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀ေလ့ရွိသည္။
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ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းဆိုသည္မွာ သတင္းစာဆရာက စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ လူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့္
စကားစျမည္ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားစျမည္ေျပာျခင္းဆိုသည္မွာ သတင္းစာဆရာက ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖစ္သည္။
အျငင္းပြားျခင္းမဟုတ္ေပ။ စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္းခံရသူအၾကား စာနယ္ဇင္းဆရာက ေပါင္းကူးဆက္သြယ္
ေပးျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ႏင
ွ ့္ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းမည့္အခ်က္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားထံ ျဖန္ေ
႔ ၀
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါလူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတတ္သည္− နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
− ေလးစားျခင္းခံရသူမ်ား
− တစ္မူထူးျခားေသာ ၀ါသနာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ား
− သူရဲေကာင္းမ်ား (သို႔) အေရးၾကီးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား
− အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္မူထူးျခားသူမ်ား
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းေကာင္းတစ္ခု၏ နည္းနာမ်ား
ပထမဆံုးအေနျဖင့္မိမိေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္ကိုႏွစ္သက္မႈရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတအခ်ိဳ႕
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေဘာလံုးအားကစားသမားတစ္ေယာက္ႏွင့္ တိုေတာင္းေသာေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက
အခ်က္အလက္အေျမာက္အျမား
သိရန္မလိုအပ္ေပ။
၄င္းသည္
မည္သည့္ေနရာမွကစားသနည္း၊
မည္သ ူ
ဂိုးသြင္းသနည္း၊ မည္သည့္အသင္း ႏိင
ု ္သြားသနည္း၊ ခဏတာစကားစျမည္ေျပာရန္အတြက္ ဤမွ်ေလာက္သိလွ်င္
လံုေလာက္ပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ (သို႔) နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ ကို ေမးျမန္းမည္
ဆိုပါက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈပို၍ လိုအပ္ေပသည္။
- မိမေ
ိ မးျမန္းမည့္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေလ့လာဖတ္ရႈထားရမည္။ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း (သို႔) ေဆာင္းပါးမ်ား (သို႔) စာမ်ား (သို႔) ၄င္းကိုယ္တိုင္ေရးသားထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
- ၄င္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးေသာလူတစ္ဥးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ၾကိဳးစားပါ။
- တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆပ္စပ္မႈရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။
- ၾကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳပါ။
- (တယ္လီဖုန္း၊ e-mail တို႔ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ) လုူကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။
အေရးၾကီးဆံုးအေနျဖင့ ္
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းသည္
စစ္တမ္းေကာက္ေနျခင္း
မဟုတ္ေၾကာင္း
သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။
အေျဖမ်ားကိ ု
ေသခ်ာစြာနားေထာင္၍
ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားကိ ု
ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခုဘယ္လိုလုပ္မလဲ
- လူႏွစ္ဥးလိုအပ္သည္- တစ္ဥးကစကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျပီး က်န္တစ္ဥးကမွတ္စုမွတ္ျခင္း၊ အရိပ္အကဲၾကည့္
ေလ့လာျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
- အသံဖမ္းစက္ယူေဆာင္သြားပါ- အသံဖမ္းထားျခင္းသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို အရိုးရွင္းဆံုးျဖစ္ေစျပီး အမွားမ်ား
ကိလ
ု ည္း ေရွာင္ရွားႏိင
ု ္သည္။ အကယ္၍ ေတြ႕ဆံေ
ု မးျမန္းျခငး္ခံရသူက၄င္းေျပာဆိခ
ု ဲ့သည္မ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ပါက
အေထာက္အထားအေနႏွင့္လည္း အသံုး၀င္ေပသည္။
- မိမိအတြက္သာမက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူ အတြက္ပါ ေျဖဆိုရန္ လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စ၍ဖြင့္ပါ။
- ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းပံုစံအတိုင္းမသြားပါႏွင့္။ စကား၀ိုင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈရယူျပီး ပိုမိုစိတ္၀င္စား
ဖြယ္ေကာင္းေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့ ္
ဆက္စပ္မႈရွိမည့ ္
ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းပါ။
ပိုမိုေလးနက္
အတြင္းေရးက်ေသာ အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြျပီး ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။
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- ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖကို ခ်ိန္ဆပါ။ မိမိ၏ေမးခြန္းက စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ခန္႔ ရွည္လ်ားျပီး ျပန္လည္ေျဖဆိုေသာ အေျဖက
“ဟုတ္ကဲ့၊ ေသခ်ာတာေပါ့”၊ “ဟုတ္ကဲ့၊ သေဘာတူပါတယ္” ကဲသ
့ ို႔ ရုိးရွင္းေသာ အေျဖမ်ိဳးကိုသာရရွိမည့္ အေျခအေန
ကို ေရွာင္ရွားပါ။
- စိတ္ၾကိဳက္ေျဖဆိုႏို္င္ေသာ ဖြင့္ေမးသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကိုေမးပါ။ “အကယ္၍”၊ “အဘယ္ေၾကာင့္” ကဲ့သေ
ို႔ သာ ေမးခြန္း
မ်ိဳးသည္ “ဟုတ္ကဲ့” “မဟုတ္ဘူး” အေျဖမ်ိဳးသာျပန္လည္ရရွိႏိုင္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို ပ်င္းရိဖြယ္ ျဖစ္ ေစသည္။
- ကိုယ္ေနဟန္ထားအမူအရာမ်ားကိုသံုး၍လည္း မိမိ၏ေလးစားမႈ၊ ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားမႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မ ႈ
တို႔ကို ျပသပါ။
- အကယ္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူက မိမိေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေရွာင္ရွားရန္ ၾကိဳးပမ္း
ေနပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(က)
အျခားေမးခြန္းကို ေျပာင္းေမးျပီး ခက္ခဲေသာေမးခြနး္ ၏ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာင္းလဲပါ။ ျပီးမွထုိေမးခြန္းကို
ျပန္လည္ေမးပါ။
(ခ)
အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ျငိမ္သက္မႈကို အသံုးခ်ပါ။
- ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူကို ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။ ေနာက္တစ္ခါအဆက္္အသြယ္လုပ္၍ မရသည္အထိ
အျပတ္မလုပ္ပါႏွင့္။ ၄င္းသည္ေမးခြန္းအပိုမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ေရွာင္ရွားေကာင္းေရွာင္ရွားမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္မွ
ေျဖရွင္းခ်က္ေပးေကာင္းေပးလိမ့္မည္။
ေရးသားျပီးစီးသြားေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူထံျပသ၍ အတည္ျပဳမႈယူျခင္း
သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ခံရသူကိုယ္တင
ို ္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
ျခင္းမျပဳမီၾကိဳတင္၍ ၄င္းထံအတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ သတ္မွတ္ထားျပီး မိမိကလည္း သေဘာတူထားပါက
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူက အေရး
ၾကီးေသာကိစၥမ်ားတြင္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့အမွားအယြင္းလုပ္မိသည့္အခါ၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိမ
ု ို
ခ်ဲ႕ထြင္ရွငး္ ျပလိုသည့္အခါတြင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူက အတန္ငယ္စဥ္းစားျပီးသည့္ ေနာက္
၄င္းေျပာဆိုလိုျခင္း မရွေ
ိ တာ့ေသာ စကားမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ေစလိုပါက အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးလာသည္။ စာဖတ္သူမ်ား
သိသင့သ
္ ည္ဟု ယူဆေသာစကားမ်ားျဖစ္ပါက အဘယ္ေၾကာင့္ပယ္ဖ်က္လသ
ို ည္ကို ၄င္းႏွငေ
့္ ဆြးေႏြးညွိႏင
ႈိ ္းၾကည့္
သင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရသူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္းျပဳလုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ “အတည္ျပဳ
ထားျခင္းမရွိ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
ေက်ာင္းသတင္းစာအတြက္ဆိုလွ်င္မူ ဤမွ်ေလာက္အထိ စိုးရိမ္ပူုပန္ရန္မလိုေပ။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို အတည္ျပဳမႈရယူျခင္းသည္ အမွားမ်ားအတြကတ
္ ာ၀န္ယူျခင္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ခံရသူထံ
လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ႏွစ္ဥးႏွစ္ဖက္လံုး ဂုဏ္သိကၡာက်ေစမည့္ အမွားမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွား ရန္လည္း
အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။
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သတင္းမွတ္တမ္း

သတင္းမွတ္တမ္းသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္မရွိေပ။ ၄င္းသည္ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏိုင္ေသာ၊
အလုပ္ပိုျပီးေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ၊
ေနရာအလြန္ယူျပီး
စိတ္စႏိုးစေနာင့္ျဖစ္ေစေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း
ထပ္ခါတလဲလဲ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသည္။ ၄င္းသည္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ားထက္ပို၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး
ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ရေ
ွိ စေသာ အခြင့္အေရးကိုေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုအရာမ်ားအားလံုးကို
လိုအပ္သည္။
MałgorzataSzejnert
(GazetaWyborcza)
သတင္းမွတ္တမ္းသည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ပံုေဖာ္ျပီး အတိတ္ကိုပစၥဳပၸန္သို႔ ေရာက္
ေအာင္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိသည္စာဖတ္သူႏွင့္အတူ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရန္ ခရီးတစ္ေခါက္အတူ
ထြက္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။
ရံဖန္ရံခါ
သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည ္
အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြသည့ ္
ျဖစ္စဥ္ကိုေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။
အေသး
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္
အလြန္အေရးၾကီးျပီး
ခံစားခ်က္ကိ ု
လႈံ႕ေဆာ္သည့့္ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနကို ဖန္တီး ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။
သတင္းမွတ္တမ္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အျဖစ္အပ်က္ - သတင္းစာဆရာ (သို႔) အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းေတြဆ
႔ ံုေမးျမန္းထားသူ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ အျဖစ္
အပ်က္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဆရာသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိျပီးျဖစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေရး
ေပးျခင္းမျပဳဘဲ ၄င္းျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းကိိုသာ ေဖာ္ျပရန္ ၾကိဳးစားသည္။
လူပုဂၢိဳလ္ - စာဖတ္သူမ်ားထံသို႔ ပိမ
ု ိုနီးစပ္စြာ တင္ျပသင့္သည္ဟုယူဆေသာ တစ္မူထူးျခားထင္ရွားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာေနရာ - ခရီးလမ္းအားျဖင့္ ေ၀းကြာေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္ကို သတိမမူမိ၍
ေသာ္လည္းေကာင္း စာဖတ္သူမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဂါလာပါဂိုကၽြန္းစုမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ား
စိတ္ကို ဖမ္းစားေကာငး္ဖမ္းစားႏိုင္သကဲ့သို႔ မိမိျမိဳ႕တြင္းရွိ လမ္းသြယ္ေလး (သို႕) အေမ့ေလ်ာ့ခံ ရပ္ကြက္ေလးသည္
လည္း စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
ဇာတ္လမ္း - စာေရးသူက စာဖတ္သူမ်ားကို အတိတ္ဆီသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားျခငး္ျဖစ္သည္။
ေနရာတစ္ခု၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေၾကာင္းကိုသာ သတင္းမွတ္တမ္းေရးသားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ စာေရးသူသည္ မိမိမတ
ွ ္တမ္းအတြင္းရွိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အျဖစ္အပ်က္၏
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကိပ
ု ါေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ စာေရးသူက မည္သည္ကိုပ၍
ို အာရုံစိုက္သည္္ကိုလိုက္၍ သတင္းမွတ္တမ္း
၏ အေၾကာင္းအရာကို သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။
သတင္းမွတ္တမး္ေကာင္းဆိုသည္မွာ*မိမိအာရုံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚရမည္။
*ပံုရိပ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ပံုေပၚလာေစရမည္။
*လႈပ္ရွားမႈ၊ ပဋိပကၡ၊ အျဖစ္ဆိုးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခံစားရေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသသဖြယ္ ခံစားေစ ရမည္။
*အေတြးအျမင္မ်ား၊ အေတြ႕႔အၾကံဳမ်ား၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားျခင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္။
အားပါျပီးတိုေတာင္းေသာ၀ါက်မ်ားကို သံုးကာျဖစ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းလင္းစြာေရးသားပါ။ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ခံစားခ်က္
မ်ားကိ ု
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။
ၾကိယာအေျမာက္အမ်ားသံုး၍
တစ္ခါတစ္ရ ံ
အထူးျပဳ၀ိေသသနမ်ားသံုးပါ။
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ပံေ
ု ဖာ္ျပီး စိတ္ကူးရုပ္ရွငတ
္ စ္ခုဖန္တီးပါ။ အာရုံပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိဘဲ ဇာတ္လမ္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ကိုသာ
ေရးသားပါ။
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သတင္းမွတ္တမ္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာေတြ ဘယ္လိုရွာမလဲ
*စူးစမ္းေလ့လာျခင္း - အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ျခင္း၊
*အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊
*အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္မျပသည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈခြင့္ရျခင္း၊
*ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ေနျခင္း၊
သတင္းမွတ္တမ္းတစ္ခု ဖန္တီးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
*လႈံ႔ေဆာ္မႈ စာဖတ္သူထံမွ ေပးစာ/သတင္းအခ်က္အလက္
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္း
ထူးျခားေသာေနရာမ်ားသို႔ အလည္သြားျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္း
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအား မ်က္ျမင္ေတြ႕ၾကံဳျခင္း
ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဥးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
*အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း - သက္ဆိုင္ေသာလူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း (ျပႆနာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ
ႏွစ္ဥးႏွစ္ဖက္၊ ေဒသခံမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား)
*အခ်က္အလက္စုေဆာင္းစဥ္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့သမွ်ကို စိတ္တြင္ မွတ္သားသိမ္းဆည္းထားျခင္း
*အျဖစ္အပ်က္ကို ပိုမိုနားလည္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကုိ စံုစမ္းရယူျခင္း (သမိုင္း၊
ဥပေဒ၊ စိတ္ပညာ စသည္)
*နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားထံမွ အျမင္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း
*ေလ်ာ္ကန္စြာေရးသားျခင္း (မိမိေရးသားမည့္ အေၾကာင္းအရာကို မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ေျပာျပျခင္းျဖင့္ ဥးစြာၾကိဳးစား
ၾကည့္ႏုိင္သည္)
သတင္းမွတ္တမ္းေရးသားျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာပညာရပ္ မဟုတ္ဘဲ သီအိုရီသက္သက္ျဖင့္ ေလ့လာ
တတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသာအရာလည္း မဟုတ္ေပ။ မိမိကိုယတ
္ ိုင္ေရးသားရန္၊ ဖတ္ရႈရန္လုိအပ္သည္။ သတင္းမွတ္တမ္း
ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြ ဖတ္ရႈေလ့လာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပီး ကိုယ္တိ္ုင္ေရးသားၾကည့္ရမည္။
သတင္းမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားကို မည္သည့ေ
္ နရာတြင္ ရွာေဖြမည္နည္း။ မဂၢဇင္းတိုင္းသည္ သတင္း မွတ္တမ္း
က႑ ထားရွိရန္ ဆႏၵရွိၾကေသာ္လည္း မဂၢဇင္းတိုင္း ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ တတ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေခ်။ သတင္းေထာက္
သည္ မွတ္တမ္းတစ္ခုကိုေရးခဲလွျပီး သတင္းမွတ္တမ္းတစ္ပုဒ္ကိုေရးသားရန္ ခရီးသြားျခင္း၊ လူမ်ားႏွင့္စကားေျပာျခင္း၊
တဖန္ခရီးသြားျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ေတြးေတာျခင္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္တာလံုးပင္ ၾကာႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသတင္း
ေထာက္ကို လစဥ္လခမွန္မွန္ေပးေနရေပမည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းမွတ္တမ္းက႑ကို နာမည္ၾကီးဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ
မဂၢဇင္းမ်ားသာ ပံႏ
ု ိွပ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔အားလံုးသည္ လူငယ္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို ပစ္မွတထ
္ ားသည္ မဟုတ္
ေသာ္လညး္ စာနယ္ဇင္းပညာသင္မ်ားအတြက္ ဥပမာေကာင္းမ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား အတြဲလိုက္
ကို စုစည္းထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈသင့္သည္။
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ဇာတ္ေကာင္စရိုက္မ်ား
ဇာတ္ေကာင္စရိုက္သည္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုမဟုတ္ေပ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ စရုိက္ကိုပံုေဖာ္ရာတြင္ ထိသ
ု ူအား
မွတ္မိေနေစမည့္ အတိက်အထင္ရွားဆံုး ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။
သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ကို စကားလံုးမ်ားႏွင့္ မည္သ႔ိုပံုေဖာ္ရမည္ကို သိရွိသင့္သည္။
မည္သည္ကို ခ်န္လွပ္၍ မည္သည္ကို ေဖာ္ျပရမည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီၤးသည္။ ေတြဆ
႔ ံု ေမးျမန္းခန္းတစ္ခု၊
သို႔မဟုတ္ သတင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
လူတစ္ေယာက္ကိုပံုေဖာ္ရာတြင္ ၄င္းလူအေပၚမိမိ၏အျမင္ကိုပါ အလြယ္တကူေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိသင့္
သည္။ လွေသာ၊ ၾကည့္မေကာင္းေသာ၊ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိေသာ၊ ရုပ္ဆိုးေသာစသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္သာ လူတစ္
ေယာက္ကိုပံုမေဖာ္ႏင
ို ္ေပ။ အကယ္၍ဤကဲ့သို႔ စကားလံုးမ်ားကိုသံုးမည္ဆိုပါက မိမိသည္စာဖတ္သူမ်ားကို သတင္း
ေပးေနျခငး္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ဓမၼဓိ႒ာန္မက်ေသာ၊ မွ်တမႈရွိေကာင္းမွရွိမည္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကိုေဖာ္ျပေနျခင္း
သာျဖစ္သည္။လုူပုဂၢိဳလ္၊ အရာ၀တၳဳ၊ ေနရာမ်ား မည္သည့္ပံုပန္းသ႑ာန္ရွိသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈရွိသည္၊
သို႔မဟုတ္ မရွိသည္ကို ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္သည္။
မိမိတင္ျပေသာ ဇာတ္ေကာင္စရိုက္၏ ထပ္မံသိရေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ရင္းျမစ္ကိုပါ
ေဖာ္ျပရန္ သတိျပဳသင့္သည္။
ဥပမာ ေပ်ာက္သြားေသာ ေလွပိုင္ရွင္ Chris Zander သည္ ေဆးတံခဲထားတတ္ေသာ ေထာင္ေထာင္
ေမာင္းေမာင္း လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ “အဖြဲ႔၀င္မ်ားက “၀ါရင့္သေဘာၤသားၾကီး” ဟုသမုတ္ၾကသည္”၊ သို႔မဟုတ္
“လူမ်ားက“ပင္လယ္ျပင္တြင္ အႏွစ၂
္ ၀ ျဖတ္သန္းလာေသာ “၀ါရင့္သေဘာၤသားၾကီး” ဟုဆိုၾကသည္” စသျဖင့္
ျဖစ္သည္။
မိမိ၏ ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္သြက္သြက္လက္လက္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ မိမေ
ိ ရးသားေသာ စာ၏
တန္ဖိုးအေပၚ၌ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ စာေရးသူ၏ ကိယ
ု ္ပိုင္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပေနေသာ
သက္ေသလည္းျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ား၏စိတ္ကူးႏွင့္ဆက္စပ္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လူမ်ားကိုေလ့လာျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို သတိျပဳၾကည့္ရႈျခင္း၊ ၄င္းတိက
ု႔ိ ို စကားလံုးတစ္လံုးတည္းျဖင့္ ပံေ
ု ဖာ္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကိုေလ့က်င့္
သင့္သည္။
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ေပးစာမ်ား
ေပးစာမ်ားသည္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအၾကားအေရးၾကီးေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္
သည္။ ေပးစာမ်ားသည္ ႏွစ္ဥးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္။
စာဖတ္သူအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္ႏင
ို ္ရန္ႏွင့္ ၄င္းရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေသာ
အခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္မွသာ
၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ဆိုးရြားေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနအေၾကာင္းကို ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကသာ
ေရးသားသင့္သည္။ နာမည္ၾကီးအဆိုေတာ္၏ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြအေၾကာင္းဆိုလွ်င္မူ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကေရးသားႏိုင္
သည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတြင္ မကၽြမ္းက်င္သက
ူ
ေရးသားထားေသာေပးစာကို ပံႏ
ု ပ
ိွ ္
ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ေပ။
စာဖတ္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားႏိုင္သည္။
- မ်က္ျမင္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု

-

-

-

၄င္းကိုယ္တိုင္၏ ျပႆနာ (အျခားသူမ်ားႏွင့္လညး္ သက္ဆိုင္ေသာ)
ရုပ္ရွင္၊ ျပပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတစ္ခုအေၾကာင္း တင္ျပျခင္း
လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း
ေဆာင္းပါး (သို႔) သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း
သတင္းစာဆရာမ်ား မေတြ႔ရွိေသးေသာ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိမိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္း
ေနသည္ကို ျပင္ဆင္ျခငး္
ေပးစာမ်ားသည္ အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္လည္း အသံုး၀င္သည္။
- ၄င္းတို႔သည္ မိမိသတင္းစာကို ဖတ္ရႈသူရွိေၾကာင္း လကၡဏာျဖစ္သည္။

-

၄င္းတို႔သည္ မိမိသတင္းစာတြင္ ပါ၀င္ေသာစာမ်ားသည္ စိိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာငး္ျပီး တင္ျပေသာ ျပႆ
နာမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ေနေသးေၾကာငး္ ေဖာ္ျပေနသည္။
- မွားယြင္းခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။သတင္းစာမ်ားသည္လူတိုင္း မိမိ၏အျမင္ကို
တင္ျပႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ စာဖတ္သူမ်ားေပးပို႔ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေပးစာ
အေရအတြက္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏သတင္းေထာက္ကို ယံုၾကည္အားထား၍ရ၊ မရသိႏိုင္သည္။
ေပးစာမ်ားသည္ သတင္းစာတိုက္အတြက္လည္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ ပတ္သက္၍သတင္းမွတ္တမ္းေရးရန္၊
သို႔မဟုတ္ စာနယ္ဇင္းသေဘာအရ စံုစမ္းရန္လမ္းစ ျဖစ္သည္။
အမည္မေဖာျ္ပသည့္စာမ်ားကို ပံုႏပ
ိွ ္ေဖာ္ျပမႈမျပဳသင့္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အမည္မေဖာ္လိုသူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို
လည္းေလးစားရန္လိုသည္။ အကယ္၍စာေရးသူက အမည္မေဖာ္ျပေစလိုပါက ပံႏ
ု ွိပ္ေဖာ္ျပေသာစာ၏ ေအာက္တြင္
“ေရးသူအမည္ကို အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္” ဟုေဖာ္ျပရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုေပးစာေရးသူ၏
အမည္ကို ထိုသူအားေတာင္းပန္လုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုပင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းမျပဳဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥ
မ်ိဳးတြင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ရန္၊ ေတာင္းပန္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ေခ်ပစာေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို
ၾကားခံအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။
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ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး

ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး - စာေပ၊ဂီတ(သို႔)သိပၸံပညာစသည္တို႔အေပၚအကဲျဖတ္ေသာ၊ရွင္းလငး္ျပေသာအျမင္၊ ယူဆခ်က္
ပိုလန္လက္စဲြအဘိဓာန္
ဘာသာစကား၊ PWN ပံုႏွိပ္တိုက္
၀ါေဆာျမိဳ႕၊ ၁၉၉၆
ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး၏ ပထမဆံးု ၀ါက်သည္ စာဖတ္သူ၏အာရုက
ံ ိုဆြဲေဆာင္ရန္ လိုသျဖင့္ အလြန္ခက္ခဲေသာ
တာ၀န္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

-

ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးသည္သတင္းကဲ့သို႔မည္သည္၊
မည္သူ၊မည္သည့္ေနရာ၊
မည္သည့္အခ်ိန္၊
မည္ကဲ့သို ႔
စေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက ္
အေျဖမ်ားကိုေပးျခင္းျဖင့္စတင္ႏုိင္သည္။
ရုပ္ရွင္၊
သို႔မဟုတ္ျပပြဲ၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။
“ယမန္ေန႕ည ၇.၃၀ တြင္ ပဲေလ့(စ္)ရုပ္ရွင္ရုံ၌ ျမန္မာရုပ္ရွင္ကားတစ္ကား အထူးပြဲျပသခဲ့သည္”
ပိုမို၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေစရန္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားေရးသကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း သံုး
ႏိုင္သည္။ ဇာတ္ကြက္တစ္ခုကို သရုပ္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစား၍ အျဖစ္အပ်က္၏ ပံုေသအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
- ဥပမာအားျဖင့္ ရုပရ
္ င
ွ ေ
္ ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးေရးပါက ထိုရပ
ု ရ
္ င
ွ ႏ
္ င
ွ ့္ ပတ္သက္ေသာသရုပေ
္ ဆာင္မ်ား၊
စာေရးဆရာမ်ား၊ ဒါရိုက္တာတို႕ကို ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ထိုရုပ္ရွင္တြင္ မည္သည့္နည္းပညာမ်ား
သံုးထားသည္ကိုလည္းေဖာ္ျပပါ။
ထိုရုပ္ရွင္သည္ သမားရိုးက်နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရိက
ု ္ကူးထားသည္၊သို႔မဟုတ္အျခားရုပ္ရွင္အမ်ိဳး အစားမ်ားတြင္
ေတြ႔ရသည့ ္
တစ္မူထူးျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိ ု
ေရာယွက္အသံုးျပဳထားသည္၊
ထိုရုပ္ရွင္ႏွင့ ္
ပတ္သက္၍
ထူးျခားခ်က္၊ ထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီရိုက္ကူးထားေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရုပ္ရွင္ေကာင္း၊
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အမႈိုက္သာသာရုပ္ရွင္ စသျဖင့္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

-

အမ်ိဳးအစားခ်င္းတူေသာ ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္မည္သည့္ေနရာတြင္တူညီ၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကြာျခားသည္
ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပပါ။

မိမအ
ိ ျမင္ကိုတင္ျပပါ။ ထိုရုပ္ရင
ွ ္သည္ ၾကည့္သင့္သည္၊ သို႔မဟုတထ
္ ုိစာအုပ္သည္ ဖတ္သင့္သည္ဟု
ထင္ျမင္ပါသလား။ ၄င္းတုိ႕သည္ ၾကည့္ရႈရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဖတ္ရႈရန္ ထိုက္တန္ပါသလား။
ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးသည္စာဖတ္သူမ်ားအဖို႔ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ျပီး စာေရးဆရာမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာမ်ား
အတြက္ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ေပ။
ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္
အထူးသျဖင့္အျပစ္ရွာေ၀ဖန္သည့္
ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးေရးသားရာတြင္
သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္၌ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ မိမိအျမင္ကို မရွငး္ ျပႏိုင္ဘဲ တစ္ခုခမ
ု ွားယြင္းေနသည္ဟု
ေထာက္ျပေရးသားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးတိုင္းသည္ အမွားမ်ားကိသ
ု ာမက ထိုအမွားမ်ားကိုမည္သို႔
ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ကိုပါေဖာ္ျပရန္လုိသည္။ “ဘာမွအဖိုးမတန္”ဟုဆိုျခင္းသည္ အျခားသူအားထိခိုက္လိုမႈသက္သက္သာ
ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားေနသူအတြက္ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိမိေရးေသာေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးတြင္
မိမိအမည္ေရးထိုးလိုက္သည္ႏွင့္ မိမိေရးထားသမွ်ကို တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳရမည္။ အမည္မေဖာ္ေသာ
ေ၀ဖန္ေရးဆရာမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေပ။
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ေ၀ဖန္ေရးဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္
လူတိုင္းေ၀ဖန္ေရးဆရာေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး ၄င္းအလုပ္သည္ လြယ္ကသ
ူ က္သာ၀င္ေငြေကာင္းေသာအလုပ္
ျဖစ္သည္ဟုယူဆပါက လံုး၀ဥႆံုမွားေပလိမ့္မည္။ ေ၀ဖန္ေရးဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ
အရည္ အခ်င္မ်ားကို လိုအပ္ေပသည္။
၁။
ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ ၄င္းေ၀ဖန္ေရးသား/ေျပာဆိုမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍နက္နက္ နဲနဲ
သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။
၂။
ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္
ရုပ္ရွင္၊စာေပ၊ျပဇာတ္စသျဖင့ ္
၄င္း၏ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္ႏွင့ ္
အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔မႈရွိေနရမည္။
၃။
ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္
မိမိ၏ဗဟုသုတကိုအဘိဓာန္မ်ား၊
စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊
မွတ္တမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ အျမဲတေစ မြမ္းမံမႈျပဳလုပ္ရမည္။ မိမိ၏မွတ္ဉာဏ္ကို အျမဲယံုၾကည္၍ မရႏိုင္ေပ။
၄။
ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္မဖတ္မီ၊ ရုပ္ရွင္တစ္ကား မၾကည့္မီကတည္းက ေ၀ဖန္ေရး
ေဆာင္းပါးေရးရန္ျပင္ဆင္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာစာေရးဆရာ၊ ဒါရိုက္တာႏွင့္ ၄င္း၏လက္ရာေဟာင္း
မ်ားအေၾကာင္း အေျမာက္အျမားသိရန္ လိုအပ္သည္။
၅။
ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈ၊ နားေထာင္၊ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ ခံစားမႈထက္သန္ရန္
လည္းလိုအပ္ျပီး မိမိေ၀ဖန္မည့္အရာ၏ေကာင္းေသာ၊ ဆိုးေသာအခ်က္မ်ားကို ျမင္တတ္ရမည္။
၆။
ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေရးသားေနျခင္းျဖစ္ျပီး မင္းသားမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္
တာမ်ား၊စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ ေရးသားျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ကိုတိုက္ရုိက္ ဥးတည္၍
ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ေကာင္းေသာအျပဳအမူမဟုတ္ေပ။ပညာျပျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ
အေရးအသားမ်ိဳးကို အသံုးျပဳရန္အေရးၾကီးသည္။
၇။
ေ၀ဖန္ေရးဆရာသည္ ရံဖန္ရံခါမိမိ၏ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးကို လူအမ်ားကေကာင္းစြာလက္မခံျခင္း
မ်ိဳးလည္း ရွိတတ္သျဖင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္လိုအပ္သည္။ မိမိ၏ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးေၾကာင့္ တစ္ဥးတစ္
ေယာက္ကို
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္းဆံုးရႈံး
ႏိုင္သည္။
ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး ေရးသားျခင္းသည္ခက္ခဲေသာတာ၀န္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုကို အဆင့္
သတ္မွတ္ျခင္းသည္
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ရန္လိုအပ္ျပီးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊နည္းလမ္းဟန္ပန္မ်ား၊ခ်င့္ခ်ိန္မႈမ်ားလည္း
လိုအပ္သည္။
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လမ္းညႊန္
မဂၢဇင္းမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ဖန္တးီ ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးရုံမက
အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္လမ္းညႊန္မ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။
လမ္းညႊနမ
္ ်ားသည္စာဖတ္သူမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီးမည္သည့္အေျခအေနတြင္ မည္သို႔ျပဳမ
ရမည္ကိုအၾကံဉာဏ္မ်ားေပးေလ့ရွိသည္။ ဟင္းခ်ိဳမည္သို႔ခ်က္ရမည္၊ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္စသျဖင့္ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကြဲျပားေလ့ရွိသည္။
လမ္းညႊန္ေရးသားရန္ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။
နည္းပညာဆိုင္ရာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ လမ္းညႊန္မ်ားသည္ ပိ၍
ု အေသးစိတ္က်ျပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေလ့ရွိသည္။ ေရးသားသူကိုယ္တိုင္မွာလည္း ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေလ့ ရွိသည္။
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာျပည္သူလူထုကို ပစ္မွတ္ထားေသာမဂၢဇင္းမ်ားတြင္မူ လမ္းညႊန္မ်ားသည္ပို၍ ေယဘုယ်
က်ေလ့ရွိသည္။ စာေရးသူသည္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးျပီး နည္းပညာဆိုင္ရာအသံုးအႏႈန္း
မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားနားလည္ႏိုင္သည့္အသြင္ ေျပာင္းျပီး ေရးသားေလ့ရွိသည္။
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ စာဖတ္သူမ်ားအဖို႔ပို၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး အသံုး၀င္
ေစသည့္အတြက္ ၄င္းသည္လည္း အေရးၾကီးသည္။
လမ္းညႊန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားေလ့ရွိသည္။
က။
ျပႆနာကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ပစ္မွတ္ထားေသာ လူတန္းစားအုပ္စုကို ေဖာ္ျပျခင္း
ခ။
ေျဖရွင္းခ်က္ေပးျခင္း
o အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း
o ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း
o ကၽြမး္က်င္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္း
ဂ။
တိုေတာင္းတိက်ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

P a g e | 23

ထင္ျမင္ခ်က္
ထင္ျမင္ခ်က္ေရးျခင္းသည္
ဖန္တီးမႈႏွင့္ေဖာ္ျပမႈတို႔၏
ေပ်ာ္ရႊင္မစ
ႈ စ္စစ္ျဖစ္ျပီး
ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏အာရုံကို
ရွာေဖြမႈလည္းျဖစ္သည္။
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ မိမ
ိ ိ၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအျမင္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္တြင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ ပံုမွန္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္ေနသည္။ စာဖတ္သူမ်ား
စိတ္၀င္စားမည့္ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတို႔အား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊ သို႔မဟုတ္ အမ်က္ထြက္ေစသည့္
အေၾကာင္းအရာအားလံုး၊ လတ္တေလာ ႏိုငင
္ ံေရး၊ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ
တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္။
ပထမဆံုး၀ါက်သည္ စာတစ္ပုဒ္လံုးကိုဖတ္ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု
အားမိတ္ဆက္သည့္ နိဒါန္းသည္အခ်ိဳေ
႔ သာအခ်က္အလက္မ်ား၊သို႔မဟုတ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပန္
လည္အမွတ္ရေစသည္။နိဒါန္းသည္ပံုတိုပတ္စ၊သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၏
ေျပာစကား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ႏင
ုိ ္သည္။ ပထမ၀ါက်မ်ားသည္ မိမိကယ
ို ္တင
ို ္၏ အက်ိဳးအတြကလ
္ ည္းအစ
ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ရွင္းျပမည့္ မိိမိ၏အဆိုကို တင္ျပရမည့္ေနရာလညး္ျဖစ္သည္။
န္ိဒါန္းတြင္ မိမိ၏ အဆိုကို တင္ျပပါက ေနာက္လာမည့္ စာပိုဒ္မ်ားတြင္ ၄င္းတိက
ု႔ ို သက္ေသျပ အသိ
အမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အလြန္အက်ဴး မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။
နိဂံုးတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသူ၏အျမင္ကိုေဖာ္ျပသည့္ အထြတ္အထိပ္အခ်က္ကို စာလံုးေရ
နည္းနည္းျဖင့္ေဖာ္ျပရမည္။ အနာဂတ္တြင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအၾကံျပဳခ်က္ ပါေကာင္းပါႏိုင္ေသာ္
လည္း အထြတ္အထိပ္အခ်က္သည္ စာဖတ္သူမ်ား၏စိတ္တြင္ စြဲထင္က်န္ရစ္ေစသင့္ သည္။
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္နာမည္ေက်ာ္သူမ်ား၊ လႊမ္းမိုးမႈၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ ေလးစားထိုက္
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သတိျပဳရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ေရးမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာသင့္သည္။
- မိမိကိုယ္တိုင္၊ သို႔မဟုတ္ မိမိကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကိုသာ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္၊
- ၀ိုးတိုး၀ါးတား အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ “ဘယ္ေသာအခါမွ”၊”အျမဲတမ္း”၊”အားလံုး” စေသာ စကားလံုးမ်ားကို
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
- ၀င့္၀ါျခင္းႏွင့္ အတုအေယာင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ ရွင္းလင္းစြြာ ေရးသားရန္၊
- ျငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပး၍ ဆိုဆံုးမျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
- အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အလ်င္စလို ေကာက္ခ်က္မခ်ရန္၊
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ထင္းခနဲေနေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား
ေခါင္းစဥ္၊ နိဒါန္းအစႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ားက မိမိ၏စာကို ဖတ္ရႈရန္သင့္၊မသင့္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်ရာ၌ ကူညီသည္။
သတင္းစာတစ္ေစာင္ဖတ္ရႈျခင္းသည္
TV
ရီမုတ္ကြန္ထရိုးကိ ု
ကစားေနျခင္းႏွင့ ္
အလားတူသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျမင္ေသာ္လည္း ေသခ်ာဖတ္ခဲသည္။ ပံမ
ု ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ မ်က္စိထဲတြင္
အထင္းဆံုး၊ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုး အရာမ်ားျဖစ္သည္။
မ်ားစြာေသာအခ်က္အလက္မ်ားအနက္မွ မိမိေရးသားေသာ အခ်က္အလက္ကို စာဖတ္သအ
ူ ားေရြးခ်ယ္
ေစလိုပါက ေခါင္းစဥ္ကို ေသခ်ာစြာစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။
ေခါင္းစဥ္သည္ ေဆာင္းပါး၏ ထင္ရွားေသာအခ်က္ကိုေဖာ္ျပသင့္သည္။ ေခါင္းစဥ္သည္ ေဆာင္းပါးတြင္
ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားကို အားေလ်ာ့သြားေစျခင္း၊ သုိ႕မဟုတ္ အလြန္အက်ဴးအေရးေပးထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေစရ။
ေခါင္းစဥ္သည္စာ၏ အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ျပျပီး စာဖတ္သူအားဖတ္ရန္ဆြဲေဆာင္သင့္ သည္။
ေခါင္းစဥ္ဖန္တီးျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ ရႏိုင္မည့စ
္ ာမ်က္ႏွာေနရာ၊ သို႔မဟုတ္ ပံႏ
ု ွိပ္ဒီဇိုင္းေပၚတြင္ မူတည္သည္။
ေခါင္းစဥ္သည္ စာလံုး ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးေလာက္သာ ပါ၀င္သင့္ျပီး ရႈပ္ေထြးမႈမရွိသင့္ေပ။
ေခါင္းစဥ္အမ်ားစုကို သတင္း၏ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈကို ျပသရန္ ပစၥဳပၸန္ကာလျပ ၾကိယာျဖင့္သာ
ေရးသားေလ့ရွိသည္။ ခၽြင္းခ်က္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ “ဂယ္လီလီ
ယိသ
ု ည္ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို တီထြင္သည္” ဟုေျပာမည့္အစား “ဂယ္လီလယ
ီ ိုသည္ အေ၀းၾကည့္ မွန္ေျပာင္းကို
တီထြင္ခဲ့သည္” ဟုေရးရေပမည္။
ေခါင္းစဥ္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။
ပထမတစ္မ်ိဳးမွာစာအေၾကာင္းကို
ေဖာ္ျပေသာအခ်က္အလက္ဆန္ေသာ
ေခါင္းစဥ္မိ်ဳးျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္၊ သို႕မဟုတ္ ဟာသဉာဏ္ရႊင္ေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆန္ဆန္
ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးသည္ ဖန္တးီ ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္းဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။ ၄င္းကိုဖန္တီး
ၾကည့္ရန္
ၾကိဳးစားသင့္ျပီး
အေကာင္းဆံုးမွာစာေရးျပီးမွဖန္တီးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆာင္းပါးေရးရာတြင ္
ေခါင္းစဥ္မွစ၍ မေရးသင့္ေပ။
ဥးေဆာင္စာပိုဒ္မ်ား
ဥးေဆာင္စာပိုဒ္မ်ား (စာပိုဒ္ခြဲမ်ား)သည္ စာဖတ္သူမ်ားအား စာအေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းျပသည္။ အကယ္၍
ေခါင္းစဥ္ သည္ “စေတာ့ေရာင္း၀ယ္ေရး၏ ဗံုး” ဟုဆိုပါက စာဖတ္သူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္တက
ို ္ခိုက္မႈဟု
ထင္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာပိုဒ္ခဲတ
ြ ြင္ ဤသို႔ျပန္လည္ရွင္းျပရန္လိုအပ္သည္။ “ယမန္ေန႔က Daimler-Benz ႏွင့္
Chrysler
ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္
ပူးေပါင္းရန္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းသမိုင္းတြင္
အၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာအင္အား ၾကီးႏွစ္ခု ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ဗံုးပင္ျဖစ္သည္”
ေဆာင္းပါးကို လက္ေဆာင္ထုပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါကေခါင္းစဥ္သည္ လက္ေဆာင္ထုပ္ေပၚမွ လွပေသာဖဲပြင့္
ျဖစ္၍ ဥးေဆာင္စာပိုဒ္မ်ားသည္ ထုပ္ပိုးထားေသာအလွစကၠဴျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူကိုအတြင္းသို႔ ၾကည့္လိုစိတ္ျဖစ္ေစရ
မည္။ အျပင္ပန္းတြင္လွပသည့္အတြက္ အတြင္းတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာအရာရွိရမည္ဟု ထင္ေစရမည္။
အစစာေၾကာင္းေကာင္းတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။
- ၄င္းသည္ အားလံုးကိုရွင္းျပရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္းစာ၏ အဓိကေပးလိုေသာ အာေဘာ္ပါ၀င္ရမည္။

-

စာေၾကာင္းတို ၃-၄ ေၾကာင္းထက္မပိုေစရ။
ေခါင္းစဥ္ႏွင့္အစစာေၾကာင္းမ်ားကိုဖတ္ျပီးသည္အထိမဆံုးျဖတ္ရေသးေသာစာဖတ္သူသည္ထိုေဆာင္းပါးကို
ဖတ္သင့္၊မဖတ္သင့္ မဆံုးျဖတ္ခင္ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကို ၾကည့္ေပလိမ့္မည္။
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သတင္းေပးေသာေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား
ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားသည္ စာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားအားသတင္းေပးသည္။
ေငြအျပည့္ႏွင့္ ေသတၱာတစ္လံုး၊ ေလယာဥ္ေပၚမွ အကူအညီမ်ား၊ အေကာင္းျမင္စိတ္၊ ေမြးစကေလးစသည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ
မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအေရာင္းအ၀ယ္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ရလဒ္မ်ား၊ ကားပံုစံအသစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာကုမၸဏီ၏
အနာဂတ္စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းေပးေနသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းစာဆရာသည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စာေရးသားျခင္းတြင္ အာရုံစိုက္လြန္း၍
ေခါငး္စဥ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အစ စာေၾကာင္းေကာင္းမ်ားကို မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ေပ။ ၄င္းသည္ေမြးေန႔ကိတ္ကိုဖိနပ္ေသတၱာ
တြင္ ထည့္ထားျခင္းႏွင့္တူသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္စု ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျပီးအိမ္အိုၾကီးတစ္လံုးတြင္ ညအိပ္တည္းခိုၾကသည္။ အရပ္စကား
မ်ားအရထိုအိမ္ၾကီးတြင္ “အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးသမီး” ဟုေခၚေသာတေစၦတစ္ေကာင္ေနထိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ရာတြင္
“အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးသမီးအေၾကာင္း” ဟုေခၚေသာစာကို လူမည္မွ်ဖတ္မည္နည္း။ ေသခ်ာသည္မွာ လူမ်ားသည္
“အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္တစ္ညတာ” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ကို ပို၍စိတ္၀င္စားေပလိမ္မ
့ ည္။ မႏၱေလးရွိနန္းေတာ္သို႔
သြားလည္ေသာအေၾကာင္းကို မည္သ္ို႔ေခါင္းစဥ္တပ္မည္နည္း။ “နန္းေတာ္တြင္”ဟူ၍ေလာ၊ (သိ)ု႔ “ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ
အလည္တစ္ေခါက္” ဟူ၍ေလာ။
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စတင္ေရးသားနည္း
“အလုပ္တစ္ခုကိုစတင္ျပီးသူသည္ အလုပ္တစ္၀က္ျပီးေျမာက္ျပီးျဖစ္သည္” ဟူေသာ ပိုလန္စကားပံုရွိသည္။
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ပထမဆံုး၀ါက်ကိုေရးသားရန္မွာ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားအတြက္အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း
မိမိတ႔ို၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရွိၾကသည္။ ပထမဆံုး၀ါက်သည္အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ားစတင္
ဖတ္ရႈကတည္းက ၿငီးေငြ႔မေနသင့္ဘဲ ၄င္းတို႔၏အာရုံကိုဖမ္းစားျပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လံုးကို ဖတ္ခ်င္လာေအာင္
ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။
စတင္ေရးသားရန္အတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။
၁။
ဥပမာ - ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ဥပမာေပး၍ ပို၍ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းအရာဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားပါ။
၂။
အေရးၾကီးမႈ - မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမည္သူကလုပ္ေဆာင္သည္ကိုေဖာ္ျပပါ။ မိမိေရးသားထားေသာ
အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္စဥ္၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏အျပဳအမူမ်ားကိုမည္သည္တို႔က လႊမ္းမိုးထားသည္စသည့္ အဓိကအခ်က္
မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
၃။
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - မိမိဇာတ္ေကာင္၏ေျပာစကား၊ပညာရွင္၏အျမင္(သို႔)ကဗ်ာတစ္ပုဒ္၏အပိုင္း အစ
တစ္ခုကို ေဖာ္ျပပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္သည္ မိမိေရးသားေသာစာ၏ အဓိကေဆာင္ပုဒ္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
၄။
ျမင္ကြင္းျဖင့္အစခ်ီမႈ - ျမင္ခဲ့ေသာပံုရိပ္မ်ားကိုျပန္လည္၍ အမွတ္ရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ စကားလုံးမ်ားျဖင့္
ပန္းခ်ီပံုေဖာ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး အျဖစ္အပ်က္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေနသကဲ့သို႔ ခံစားမႈမ်ိဳးဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။
၅။
ထူးျခားခ်က္ - ရင္းျမစ္ကိုပါအတူတကြေဖာ္ျပျခငး္ျဖင့္ သံသယမ်ားကင္းစင္ေစမည့္တစ္မူထူးျခားေသာ အခ်က္
ကို ေဖာ္ျပပါ။
၆။
ေမးခြန္း - အစတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေမးခြန္း၏ အေျဖကိုရွာေဖြရန္စာကိုဆက္လက္ဖတ္မိေအာင္ စာဖတ္
သူမ်ား၏ သိလိုစိတ္ကိုႏႈိးဆြဆြဲေဆာင္ပါ။
၇။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ - သာမန္လူမ်ားမျမင္ႏို္င္ေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
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ေဆာင္းပါး
ေဆာင္းပါးသည္ သတင္းမွတ္တမ္းကဲ့သို႔ပင္ စာနယ္ဇင္းပညာ၌ စိနေ
္ ခၚမႈအမ်ားဆံးု ပံစ
ု ံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ေဆာင္ပါးမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္မ်ားႏွင့္ အထူးအခ်ပ္ပိုမ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။
ေဆာင္းပါးသည္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္ထားသည္။
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပရန္တစ္ဥးတစ္ေယာက္၏ထင္ျမင္ခ်က္၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၊ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု စသျဖင့္
က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈရွိရန္လိုအပ္သည္။
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ဤအေၾကာင္းအရာကို
ေဆာင္းပါးေရးသား
ေနရသည္၊မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈရန္လိုအပ္သည္ကို အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္စာဖတ္သူမ်ား
သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။
နိဒါန္းအစသည္ေဆာင္းပါး၏ ပထမဆံုးအပိုင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္အက်ိဳးအေၾကာင္းသက္ေသျပမည့္အဆို
တစ္ခုပါ၀င္သည္။ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္မိမိေျပာလိုေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကိုတင္ျပရန္လိုအပ္ျပီး မိမိဆိုလိုခ်င္သည္ကို
အျခားလူမ်ား နားလည္ေစရမည္။
ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာပညာရွင္မ်ားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းအရာတစ္ခႏ
ု ွင့္
ပတ္သက္၍၄င္းတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းမည္ဟုအမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ေက်ာင္းသား
တစ္ေယာက္ေရးသားေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေဆာင္းပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ေရးေသာ
ေဆာင္းပါးသည္ကြဲျပားလိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ဤေနရာတြင္ပညာရွင္ဟု သတ္မွတ္
ခံရျပီး ေက်ာင္းသားသည္မိမိ၏ တစ္မူကဲျြ ပားေသာကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို မတင္ျပႏိုင္သေရြ႕ ၄င္း၏အျမင္သည္ က်ာ္ၾကား
ရန္ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းရေပမည္။ စာဖတ္သူမ်ားသည္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏အျမင္ကို
စိတ္၀င္စားမႈရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၀ိုးတိုး၀ါးတားအေျခခံအခ်က္မ်ားမျဖစ္ရေပ။ ေဆာင္းပါးသည္ ယခုမွစတင္
ေသာ လက္သင္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ေပ။
မိမိေျပာလိုေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အဆိုမ်ားကို တင္ျပျပီးသည့္ေနာက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုအပ္ေပသည္။ မိမိအဆိုကို
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ရန္ နိဂံုးကိုရွင္းလင္းေသာနည္းျဖင့္ အေလးျပဳေရးသားသင့္သည္။
ထိုမွ်ပင္။ သို႔ေသာ္…
ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
မေမ့ေလ်ာ့သင့္ေပ။
သတင္းစာကိုဖတ္ရႈေနေသာ
စာဖတ္သူသည္မိမိ၏
ေဆာင္းပါးကိဖ
ု တ္မည္၊ မဖတ္မည္မွာ နိဒါန္းအစႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ
လူတ
ု ုိင္းသည္ နိဒါန္းအစႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မွစ၍ဖတ္ၾကသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ စကားလံုးအနည္းငယ္ျဖင့္ စာဖတ္သက
ုူ ို
ဆြဲေဆာင္ရန္မွာ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္နိဒါန္းအစႏွင့္ေခါင္းစဥ္မွလြဲ၍ က်န္အပိုင္းမ်ားဆြဲေဆာင္မႈ
မရွိလွ်င္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ နိဂံုးကို မည္သူမွ် သိရွိၾကမည္ မဟုတ္ေပ။
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၏ ပံုစံ
၁။

ေဆာင္းပါးတြင္ေ ဖာ္ျပထားသည့္အျဖစ္မွန္ႏွင့္စာဖတ္သူကို ဆက္စပ္ေပးႏုိင္မည့္သရုပ္ေဖာ္ပံု၊ပန္းခ်ီ၊
ေခါင္းစဥ္ကဲ့သို႔ စာဖတ္သူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လႈပ္ႏႈိးႏုိင္ေသာ ကြင္းဆက္မ်ားရွိရမည္။
၂။
ဇာတ္အိမ္တစ္ခုတည္းကိုေရြးခ်ယ္၍ျပႆနာအား တင္ျပသတ္မွတ္ပါ။
၃။
အစတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေမးခြန္းကိုေျဖရွင္းျပီးမိမိအဆိုမ်ားကိုအက်ဳိးအေၾကာင္း သက္ေသျပပါ။
-အေၾကာင္းအရာတူအျခားစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ညႊန္းပါ။
-၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါ။
-ေကာင္းက်ုိဳး၊ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။
-မိမိတစ္ကိုယ္တည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။
၄။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ေမးခြန္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းပါ။
၅။
နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္မိမိဘက္ပါလာေအာင္ဆြဲေဆာင္ျပီး ေမးခြန္းျပႆနာ အသစ္မ်ား ထုတ္ပါ။
ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ်တရန္လိုျပီး အလြန္အမင္းေလးပင္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။ အဆိုမ်ားကိုထိန္း
ခ်ဳပ္မႈ ဆြဲအား၏ ဗဟိုခ်က္အေနျဖင့ ထားသင့္သည္။
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အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေယဘုယ်က်ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ဘဲ မိမိတို ႔သိရွိေသာ အျဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သင့္သည္။
မိမိကုိယက
္ ိုအထင္ၾကီးအမႊန္းတင္ျခင္းမွကင္းေ၀းျပီး “အျမဲတေစ”၊ “အားလံုး”၊ “သိသာစြာ”၊ “ေယဘုယ်အားျဖင္”့
စေသာ စကားလံုးမ်ားသံုးျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
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ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္ရလွ်င္ မည္သုိ႔ျဖစ္သနည္း
၁။

ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိသည္
စာေရးသူုသည္ မိမိကို ထိုအေၾကာင္းအရာ၌ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ျပဳလုပ္ျပီးလတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ၊
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ(သို႔)မိမိ၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုျပန္လည္အမွတ္ရေစေသာအေၾကာင္းအရာကိုေဖာ္ျပသည္
။
၂။
ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ရသည္
စာေရးသူသည္ ေဆာင္းပါးတြင္ေျဖရွင္းျပမည့္ (သို႔မဟုတ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳမည့္) ေမးခြနး္ ျပႆနာတစ္ခက
ု ို
တင္ျပသည္။
၃။
စာေရးသူႏွင့္အတူအေျဖကိုရွာေဖြသည္
အျခားသူမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုယူကာျပႆနာကိုအတူတကြေဆြးေႏြးသည္။စာေရးဆရာ၏ အေၾကာင္း
ကို ပိမ
ု ိုသိရလ
ွိ ာကာမည္ကဲ့သို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္၊ ျပႆနာကိုမည္သို႔ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကိဳးစားသည္ကို
ျမင္လာသည္။
၄။
ေကာက္ခ်က္ခ်သည္
-ေမးခြန္းအသစ္မ်ား ထြက္လာသည္။
-ဘာဆက္လုပ္ရမည္ ကဲ့သို႔ အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ား ေပၚလာသည္။
-စာေရးသူက သတိေပးခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္၊ ေဆာင္းပါးမ်ားအေနျဖင့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားရရွိရန္
ဖိတ္ေခၚသည္။
အလားတူပင္
စာေရးသူအေနျဖင့္စာဖတ္သူမ်ားကိုလမ္းညႊန္ရန္လိုအပ္သည္။သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား?
ၾကိဳးစားၾကည့္ သင့္ေပသည္။
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FEUILLETON

Feuilleton ဆုိသည္မွာ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းၾကားတြင္ရွိသည္။ ေပါ့ပါးမႈႏွင့္ပုဂၢလဓိ႒ာန္က်မႈကို ေဖာ္ျပေသာေဆာင္းပါး
မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ပညာေပးရန္ထက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ရံဖန္ရံခါ ရယ္ေမာမႈကိုပါ ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။
M. Radgowski

Feuilletonမ်ားကို အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေစ့စပ္စြာေလ့လာသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ
စာေရးသားႏုိင္ သည့္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အားကစားသမားမ်ား၊ ရုပ္ရွငဒ
္ ါရိုက္တာမ်ား၊
ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာ မ်ား စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အားလံုးနီးပါးေရးသားႏုိင္သည္။
Feuilleton ေရးသားသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားကို အကိ်ဳးအေၾကာင္း သက္ေသျပရန္မလိုေပ။
ေခါင္းစဥ္ေပၚတြင္ လိုက္၍ Feuilleton သည္-

-

စာေရးသူမွ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ မ်ားေသာအားျဖင့္စာေရးသူကို
ေဆာင္ႏို္င္ေသာ ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္တတ္သည္။

ဆဲြ

သတင္းစာက႑တစ္ခု (သို႔) မဂၢဇင္း၏ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ခုႏွင့္ဆက္စပ္ေသာဥပမာ- အားကစား၊
ယဥ္ေက်းမႈစသည္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။
Feuilleton စာေရးဆရာမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မဂၢဇင္းတြင္ ပင္တိုင္က႑တစ္ခု ရွိတတ္သည္။
Feuilleton (သစ္ရြက္ငယ္ေလးဟုအဓိပၸါယ္ရသည္)သည္ အႏုပညာလက္ရာငယ္တစ္ခု ျဖစ္ရမည္။ေအာက္ပါအတိုင္း
Feuilleton မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏုိင္သည္-

-

Feuilleton-သတင္းမွတ္တမ္း
လမ္းမ်ား သန္႔ရွင္းေရး)

-

ေလ့လာထားေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိုေဖာ္ျပသည္။ (ဥပမာ-

Feuilleton-ကိုယ္ေတြ႔မွတ္တမ္း - စာေရးဆရာက မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳကို ေ၀မွ်သည္။
Feuilleton-ပံုႏွိပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ စာေရးဆရာက
ေကာက္ႏုတ္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

မဂၢဇင္းတြင္ပါရွိေသာစာပိုဒ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

Feuilleton-ေပးစာ - စာဖတ္သူမ်ား (သို႔) တစ္ဥးတစ္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္ေရးသားသည္။
Feuilleton-ဇာတ္လမ္း

Feuilleton-ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
Feuilleton စာေရးဆရာမ်ားသည္ မိမိဇာတ္လမ္းကို မိမိဘာသာဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေလ့ရွိျပီး မိမက
ိ ိုယ္တိုင္
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္၍ေ၀ဖန္ေလ့ရွိသည္။
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းျပီး ေရရွည္ေဖာ္ျပျခင္းခံရမည့္ Feuilleton ေရးသားႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား
- မိမိသိေသာ အေၾကာင္းအရာကိုသာ ေရးပါ။

-

ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ယာယီေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ နာမည္မ်ားကဲ့သို႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသား
ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။
လူအမ်ားေဆြးေႏြးျပီးေသာဖန္တရာေတအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

-

ဆရာလုပ္ျခင္း၊စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ရန္ လူတတ္လုပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္
လြယ္ကူရွင္းလငး္နားလည္လြယ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို သံုး၍ တိတိက်က် တိုတိုတုတ္တုတ္ ေရးပါ။

-

ဇာတ္လမ္း (သို႔) ပံုတိုပတ္စမ်ား သံုးပါ။
ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍စဥ္းစားမိေစမည့္အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုသည္အေၾကာင္းအရာေကာင္း
ျဖစ္သည္။
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ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း - ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အၾကံဳ

လူတိုင္းသည္ မိမိ၏အျမင္ကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာရယူျဖန္႔ေ၀
ႏိုင္သည္။
ပိုလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္၊ art. ၅၄
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆိုသည္မာွ
ပံုႏိပ
ွ ္စာမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔အား
အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္အထိပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား
အတြက္အထူးထိန္းခ်ဳပ္ေရးရုံးထားရွိခဲ့သည္။
ပံုႏပ
ွိ ္ထုတ္ေ၀ရန္
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္သည္။
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း က အစိုးရအေပၚမေကာင္းျမင္ေသာသတင္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားအား ပံုႏွိပ္ထတ
ု ္ေ၀ျခင္းကို
တားျမစ္ခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္စာေရးဆရာမ်ားအား
၄င္းတို႔၏စာမ်ား
ပံႏ
ု ွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမွ
တားျမစ္ထားသည္ပင္ ရွိခဲ့သည္။ အစိုးရအေပၚသစၥာမေစာင့္သိေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ခန္႔ထားသည့္
ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား အပိတ္ခံခဲ့ရသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိုလႊတ္ေတာ္မွခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ မဂၢဇင္းမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္
ကိုမည္သူမွ်တားျမစ္ခြင့္မရွိေပ။
ေရဒီယိုႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာနမ်ားသည္
ျပည္သူ႔ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္
ရုပ္ျမင္သံၾကားအဖြဲ႔၏အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလိုအပ္သည္။
ေရဒီယိုႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာနမ်ားသည္
ေသြးထြက္သံယို
အထိတတ
္ လန္႔ျဖစ္မက
ႈ ိုလႈံ႕ေဆာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ား၊ သို႕မဟုတ္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အျပာကားမ်ား
ျပသခြင့္မရွိေပ။
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အပိုင္း (၂)
အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
သင္၏သတင္းစာအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား မရွာေဖြခင္မွာ ေခတၱထင
ို ၍
္ စဥ္းစားပါ။ ဘယ္သအ
ူ႔ တြက္
ေရးမည္။ဘယ္သူ႔ထံသို႔ေရာက္ေအာင္
သင္ေရးမည္ဆိုသည္ကိ ု
အရင္ဆံုးစဥ္းစားပါ။
အဘယ့္ေၾကာင့ ္
သတင္းစာတစ္ေစာင္ထုတ္ရန္ ဤမွ်ဆႏၵျပင္းျပရသနည္း။
အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖျပီးပါက
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကိုတည္ေထာင္ရန္ ပထမေျခလွမ္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။
ဘာလုပ္ၾကမည္ဆိုသည့ ္
အေမွ်ာ္အျမင္
သင့တ
္ ြင္ရွိၿပီျဖစ္သည္။အသင္းလိုက ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင ္
အေရးအပါဆံုးအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆိ ု
ေကာင္းမြနစ
္ ာြ လုပ္ေဆာင္ႏင
ို ရ
္ န္ မည္သည့အ
္ ရာကိလ
ု ုပ္ရမည္ဆသ
ို ည္ကို သိရမည္။ ပူးေပါင္းဖန္တီးလိစ
ု တ
ိ ္လည္း
ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ အသစ္ခန္႔ထားေသာ သတင္းေထာက္ကို “ဒီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ သြားအင္တာဗ်ဴး၊
ဒီမွာ
ေမးရမဲ ့
ေမးခြန္းနဲ ႔
ေရးလို႔ၿပီးရမဲ့ရက္”ဟုေျပာႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္
ဤနည္းလမ္းအသံုးျပဳပါက
သင့္သတင္းစာအတြက္
ထိုပုဂၢိဳလ္လုပ္ေပးေသာေနာက္ဆံုးအင္တာဗ်ဴးျဖစ္လိမ့္မည္။
ေမးရမည့္
ေမးခြန္းကိုပင္
အႀကံဥာဏ္ေပးခြင့္မရွိလွ်င္
သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ဘယ္လိုစိတ္ေက်နပ္မႈရႏိုင္မည္နည္း။
စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္စရာသာရိွသည္။အင္တာဗ်ဴးသည္
စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့ ္
အယ္ဒီတာအစည္းအေဝးကို ပံုမွန္လုပ္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါကတစ္ဖြဲ႔လံုးႏွင့္လုပ္ရမည္။ ၄င္းတို႔အားလံုးကို တစ္ခ်ိန္တည္း
စုစည္းရန္မွာခက္ခဲလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၾကရန္အေရးၾကီးသည္။ ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကျခင္းသည္
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္စီမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္
အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ ေတြ႔ဆံုၾကရန္
ခဲယဥ္းေသာလူတစ္စုအေနျဖင့္
အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔စည္းရန္မွာ မလြယ္ကူပါ။
စီမံကိန္းမ်ားကိုအတူတကြဖန္တီးရမည္
ေဆြးေႏြးရမည္၊ ဆံုျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည္၊ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရမည္၊ ရလဒ္မ်ားကို ေလ့လာတြက္ခ်က္ရမည္။
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သင္၏ သတင္းစာ
အမည္
သတင္းစာကိုမ ည္ကဲ့သို႔နာမည္ေပးရမည္ဆိုသည္မွာ အေရးမၾကီးေပ။ ေအာင္ျမင္ဖြယမ
္ ရွိသည့္ နာမည္မ်ား
ေပးထားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေနေသာ မဂၢဇင္းမ်ားရိသ
ွ ည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမည္တစ္ခုေပးႏိုင္ဖို႔ေတာ့
စဥ္စားသင့္သည္။
အၾကံေပးခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ - နာမည္သည္ မွတ္ရလြယ္ကူေစရန္၊ တိုရန္၊ ႐ိုးရွင္းရန္၊ ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ဆန္းဆန္းျပားျပားျဖစ္မေနေစရန္။
နာမည္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ
ဆက္စပ္မႈအမွားအယြင္းမ်ားမရိွေစရ။
ဥပမာ‘ေမာ္ဒယ္လ္’ဟူေသာနာမည္သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ ဖက္ရွင္အေၾကာင္း ေတြးေစမည္။
- ဟာသမ်ားသီးသန္သ
႔ ာေရးမည္မဟုတ္ပါက နာမည္ကုိဟာသမဆန္ေစပါႏွင့္။ေလးနက္ေသာအရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးခ်င္
သည့္အခါ ဟာသဆန္ေသာနာမည္သည္ဒုကၡေပးလိမ့္မည္။
သတင္းစာတစ္ေစာင္ကုိ မည္သို႔ ဖန္တီးမည္နည္း
သီအိုရီအားျဖင့္နည္းလမ္းႏွစ္ခုရိွသည္။
အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာလူမ်ားကိုေခၚ၍
သတင္းစာတြင္မည္သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ထည့္သင့္သည္ကိုစဥ္းစားၾကမည္လား။
သို႔မဟုတ္
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ထည့္မည္ဆိုသည့္ အႀကံဥာဏ္ရျပီးမွ အဖြဲ႔ကိုေရြးမည္လား။ ဒုတိယနည္းလမ္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားကို
ရရိွႏိုင္သည္။ ကၽြႏပ
ု္ ္တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ ကိက
ု ည
္ ီေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖန္တီးလိုက္သည့္
သတင္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္နီးစပ္ျပီး လူၾကိဳက္မ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ
အေရးပါသည့္ မည္သည့္သတင္းစာမဆို လူတစ္ေယာက္တည္းမွ ထုတ္ေဝသည္ မဟုတ္ပါ။
အဖြဲ႔တစ္ခုရိွျပီဆိုပါက ရာထူးအဆင့္မ်ားကိုသတ္မွတ္ရမည္။ ပထမဥးဆံုး ေပးထားေသာတာဝန္ႏွင့္ မည္သည့္
လုပ္ငန္းလုပ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသိရိွရန္လိုသည္။ တာဝန္မ်ားကိခ
ု ြဲေဝရန္ အလုပ္ျဖစ္ျပီးမွန္ကန္သည့္နည္းလမ္း
တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအေသးေလးတစ္ခုလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ “မည္သူလက္ေထာက္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ခ်င္လဲ”ဟုေမး
လိုက္လွ်င္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထဲတြင္ ရည္မွန္းခ်က္အရိပ္အေရာင္မ်ားကိုေတြ႔ရမည္။ (ေသခ်ာသည္က) တစ္ေယာက္ထက္ပိုျပီး
ျဖစ္ခ်င္ၾကလိမ့္မည္။“ေကာင္းတယ္။အခုအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ ႔
အလုပ္လုပ္ဖို ႔
မင္းမွာ
သင့္ေတာ္တဲ ့
အရည္အခ်င္းရွိေၾကာင္း ကိယ
ု ့္အဖြဲ႔ကုယ
ိ ္ လိက
ု ္စည္း႐ံုးၾက” ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
ဤသည္မွာ
အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္ကိ ု ဒီမက
ို ေရစီနည္းလမ္းက်
ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤနည္းလမ္းျဖင့ ္
အတြင္းေရးမွဴးကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေရြးခ်ယ္သည္။
အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ စာဖတ္သူကို သတ္မွတ္ျခင္း
သတင္းစာတြင္ဘာေရးရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ဥ
းေဆာင္သူတိုင္းတြင္ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးရိွလိမ့္မည္။
စိတ္ကူးမရိွပါက အဖြဲ႔ကိုမွီခိုရမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးက အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ေရးခ်င္ေနသည္ဆိုပါက
ျပႆနာစျပီျဖစ္သည္။ ဘာမွေရးျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ အားကစား၊ ဂီတ၊ ဟာသ၊ စာလံုးဆက္ပေဟဠိ၊ ဖက္ရွင္ စသည့္
ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါကအ႐ံႈးေပၚလိမ့္မည္။
ေဈးကြက္တြင္ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု
အသံုးခ်ထားေသာေရာင္စံုမဂၢဇင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရိွသည္။
သင္၏သတင္းစာတြင္
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆိ ု
ေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက
ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့ ္
ေရးသင့္သည္။
သတင္းစာတြင ္
ေရာ့ခ္ဂီတအေၾကာင္း
သတင္းအသစ္အဆန္းမ်ားထည့္ရန္မွာ
ခက္ခဲလိမ့္မည္။
“ပစ္မွတ္ထားေသာ
စာဖတ္ပရိသတ္အုပ္စု”
အေၾကာင္း
ကန ဥး
အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္၊
ဝယ္သ ူ/ေဖာက္သည္
အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုလုပ္သင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သတင္းစာကုိ မည္သူ႔ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခ်င္သလဲ။
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မိမိ၏စာဖတ္ပရိသတ္ကို
သိထားပါက
ေရးသားဖြယ ္
အေၾကာင္းအရာရွာရန္
ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို
၀ိင
ု ္း၀န္းေရးသားျခင္းမ်ိဳး
မျဖစ္သင့္ပါ။
သုိ႔ေသာ္
ေစာင္ေရတစ္ခုခ်င္းစီတြင္
အေၾကာင္းအရာဥးတည္ခ်က္ ရိွျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ ပီသမႈလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေရးသားျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
အရာအားလံုးကို
မိမိကိုယ္တိုင္ေရးဖို႔
လိုအပ္မည္လား။လံုးဝမလိုအပ္ပါ။အယ္ဒီတာေကာင္းမ်ားသည္
သတင္းစာတစ္ေစာင္လံုးကိုမေရးပါ။
အယ္ဒီတာသည္
အေကာင္းဆံုးစာေရးဆရာမ်ားထံမွ
ေဆာင္းပါးမ်ားကို
ေတာင္းခံႏိုင္သည္။တစ္ခါတစ္ရ ံ
အျခားေသာသတင္းစာမွ
စိတ္ဝင္စားစရာ
ေကာင္းေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
ျပန္လည္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္မည္သည့္စာေစာင္တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္ကိ ု
တိတိက်က်ေဖၚျပရန္လိုသည္။
ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးႏိင
ု ္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္။ စာမ်ားကိုအစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္း၊
စာေရးသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္
အယ္ဒီတာအလုပ္၏
အေရးအၾကီးဆံုး
အစိတ္အပိင
ု ္းမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည္တို႔ကိုပံုႏွိပ္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင ္ မည္ကဲ့သို ႔
စီစဥ္ထားရိွမည္ စသည္တို႔သည္လည္း ထပ္တူ အေရးၾကီးသည္။
အယ္ဒီတာ့ တာဝန္
အယ္ဒီတာသည ္
မည္သည္ကိ ု
လုပ္ေဆာင္ရန္လသ
ို ည္ကိ ု
ဆံုးျဖတ္သည္။
ရလဒ္သည ္
အယ္ဒီတာ့တာဝန္အေနျဖင့္လာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ “...…ႏွင့ ္ အင္တာဗ်ဴး”။ အယ္ဒီတာသည္ မည္သူက
မည္သည့္အခ်ိနတ
္ ြင္ ထိုအလုပ္ကိုတာဝန္ယူမည္ကိုေဆြးေႏြးညိႏ
ွ ိႈင္းရမည္။ တာဝန္ကမ
ို ွတထ
္ ားျပီး အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
အတြင္းေရးမွဴးသည္သီးျခားဖိုင္တြဲတြင္ထားရိွမည္ျဖစ္သည္။အတြင္းေရးမွဴးမွတာဝန္အေၾကာင္းသတိေပးေနမည္ျဖစ္ျပီး
အခ်ိန္မွီ ျပီးစီးမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာ့တာဝန္မ်ားထဲတြင ္
သတင္းအစည္းအေ၀းတြင ္
ပါဝင္သူအားလံုးကိ ု
တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးျခင္း
ပါ၀င္သည္။(ဥပမာ-ေရးသားစရာကုန္ၾကမ္းမ်ား
ေရြးခ်ယ္ရန္၊
စုေဆာင္းရန္ႏွင့ ္
ျပင္ဆင္ရန္၊
သို႔မဟုတ ္
ေဆာင္းပါးအေခ်ာသပ္ရန္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင ္ ကုန္ၾကမ္း
အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိင
ု ္ေသာ စာမ်ားေရးရန္)။
ဤအေျခအေနတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မည္သူေရးမည္ကို ေၾကညာရန္လိုသည္။ အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္
အနည္းဆံုး စာအနည္းအက်ဥ္းေတာ့ေရးသားရန္လိုသည္။
အယ္ဒတ
ီ ာ့ တာဝန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ေပးျပီးသားကတိအတိုင္းလုပ္ပါ” “တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မေရွာင္
လႊဲပါႏွင့္”အစရွိသည့္
စည္းကမ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ရမည္။
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕တြင ္
ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္
စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္
အလုပ္လုပ္ရံုမွ်ျဖင့္
မလံုေလာက္ေသးေၾကာင္းေတြ႔လာလိမ့္မည္။
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္သည္။
စာသား ထားသိုမႈအစီအစဥ္
စာသားအစီအစဥ္သည ္
သတင္းေထာက္ႏွင့္အယ္ဒီတာႏွစ္ေယာက္လံုးကိုအကူအညီေပးသည္။
အစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲေနခ်ိန္တြင္
သတင္းေထာက္သည ္
အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းစဥ္းစားရမည္။
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္အေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္
ေရးသားႏိုင္သည့္နည္းလမ္းကို ရွာေတြ႕ႏိုင္သည္။ အယ္ဒီတာအတြက္မူ မည္သည့္သတင္းကို ပထမစာမ်က္နာတြင္
ထားျခင္းျဖင့္ ပရိသတ္စိတ္၀င္စားႏိုင္ျခင္း ရိွမရိွကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သတင္းစာတစ္ခုလံုးအတြက္ စာမ်က္ႏွာ
အစီအစဥ္ခ်ရန ္
အေထာက္အကျူ ပဳႏိုင္သည္။စာမ်က္ႏွာအစီအစဥ္ကိ ု
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးအား
တင္ျပသင့္ၿပီး၊ ေအာက္ပါတို႔လည္း ပါဝင္သင့္သည္။
• စာေရးသူ၏ နာမည္၊
• စာ၏ အေၾကာင္းအရာ၊
• သတင္းရင္းျမစ္၊
• စာေရးသူေဖာ္ျပခ်င္ေသာ သတင္းအမ်ိဳးအစား၊
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• ခန္႔မွန္းစာမ်က္ႏွာ၊
အျခားေသာ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိရမည္။
သတင္းစာ အျပင္အဆင္
အစီအစဥ္တြင္ “စာေရးသူ”၊ “အေၾကာင္းအရာ”၊ “သတင္းသားပံုစံ” စသည့္ျဖင့္ ေကာ္လံမ်ိဳးစံု ပါဝင္မည္
ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါ “ေဖာင္ပိတ္ရက္” ကုိဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ သတင္းစာကို သတ္မွတ္ထားသည့္
ရက္တြင္ အသင့္ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ေဖာင္ပိတ္ရက္သည္ ထိုရက္ထက္ ပို၍ေစာေသာရက္ ျဖစ္ရမည္။
စာသားမ်ားစုစည္းျခင္း
ဝင္လာေသာစာမ်ားကုိ အျမဲတမ္းတည္းျဖတ္ေနျခင္းသည္ေကာင္းပါသည္။ ဥပမာအပတ္စဥ္အလုပ႐
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲ
မ်ား (အယ္ဒီတာအစည္းအေဝး) တြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ေရးသားထားေသာစာမ်ားအတြက္ စံႏန
ႈ ္းမ်ား သတ္မွတ္
ေပးထားရန္ေကာင္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
• ေဘးမ်ဥ္းမ်ား - အမွားျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္သည္၊
• ေနရာျခားျခင္းႏွင့္ စာလံုးအရြယ္အစားႀကီးႀကီးသံုးျခင္း - မ်က္စိမရႈပ္ေစရန္၊
• စာေရးသူ၏ နာမည္ကိုထိပ္ဆံုးတြင္ထားရန္ - သင္၏စာလံုးမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္၊
• စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ကို အတိအက် ေဖာ္ျပရမည္ - ဖတ္ေနရင္းက အခ်ိဳ႕စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပ်ာက္သြားေသာအခါ
မည္သည့္စာမ်က္နာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရွာေနသည္ကို သိလိမ့္မည္။
• ဖိုင္နာမည္ႏွင့္ စာလံုးအေရအတြက္ - ပံုႏွိပ္ေသာအခါ အသံုးဝင္ရန္
• စာမူပို႔သည့္ ေန႔၊
• အယ္ဒီတာ၏ တည္းျဖတ္မႈ (ေဖာင္ပိတ္ရက္ကို ၾကည့္၊ တည္းျဖတ္)
• ေဖၚျပမည့္ က႑
အယ္ဒီတာ့ဖိုင္တြဲ
အယ္ဒီတာမ်ားသည္ ပံုႏွိပ္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာစာမ်ားကို ဖိင
ု ္တဲထ
ြ ားသင့္သည္။ ဖိုင္တဲတ
ြ ြင္ ယခုလက္ရိွ
ျဖစ္ေနသည္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္စာမ်ား သို႔မဟုတ္ အလြန္ေနာက္က်ေနသည့္စာမ်ားအားလံုးကို စုစည္းထားသင့္
သည္။ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ၄င္းဖိုင္ကိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားျပီး အထဲတြင္ရိွသည့္စာမ်ားကို စာရင္းလုပ္
ထားသင့္သည္။
ေနာက္လာမည့ ္
ေစာင္ေရကိုစီစဥ္သည့္အခါ
ဤဖိုငက
္ ိုအရင္ၾကည့္သင့္သည္။
ဖိုင္ထတ
ဲ ြင္စိတဝ
္ င္စားစရာ ေကာင္းေသာသတင္းျဖတ္ပိုင္းမ်ားကိုလည္းသိမး္ ထားႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သတင္းစာတြင္
ေရးသားေသာစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။
အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးကိုကြန္ပ်ဴတာတြင္ သိမ္းထားရန္လိုအပ္သလို ပိုမစ
ို ိတ္ခ်ရရန္ တစ္စေ
ံု လာက္ ပံုႏွိပ္ထားႏိုင္
သည္။
သတင္းစာ အျပင္အဆင္
စာသားမ်ား၏အစီအစဥ္ကိ ု
စဥ္းစားေသာအခါ
သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ ္
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကိ ု
ျပန္စဥ္းစားမိသည္။
နိဒါန္းစာပိုဒ္(Lead)
သည္
စာဖတ္သူအား
တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ပါတ္သက္သည့ ္
အေၾကာင္းကိ ု
ေျပာျပေတာ့မည္ဆိုသည့ ္
အသိကိုေပးသည္။
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ ္
က႑ႏွင့ ္
ဆင္တသ
ူ ည္။
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ေရးသားခြင့္ရသည့္ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ ထားရိေ
ွ သာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏
သေဘာထားကိုေဖာ္ျပသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ အယ္ဒတ
ီ ာ့အာေဘာ္ကိုေရးသားခြင့္မရွိပါ။အယ္ဒီတာ့
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အာေဘာ္သည္
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကိ ု
ျခံဳငံုမိတဆ
္ က္ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွတစ္ဆင့ ္
မည္သည့္ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္
မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္ကိုလည္းေကာင္း
သိရွိႏိုင္သည္။
ေသးငယ္သည့္ျပသနာမ်ားဆိုပါက
အစိုးရကေျဖၾကားေပးမည္တို႔ကို ေစာင့္စားေနရန္မလိုပဲ မိမိဖါသာ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားႏိုင္သည္။
ေမးခြန္း
သည္
ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက ္
အခ်က္အခ်ာက်သည္။ဤသတင္းကိ ု
ဆက္ဖတ္ပါက
တစ္ခုခုသိရလိမ့္မည္
ဆိသ
ု ည့ ္
ဆြဲေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖင့ ္
စာဖတ္ပရိသတ္ကိ ု
စည္း႐ံုးႏိုင္ဖို႔လိုသည္။သို႔ေသာ္
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ေကာင္း တစ္ခုေရးရန္ ဒါမွမဟုတ္ စာတစ္ပုဒ္ကို ပံုမန
ွ ္နိဒါန္းပ်ိဳးရန္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို
မိမိတို႔ ေမးျမန္းေနသည္ဆိုသည္ကို သိရမည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ သည္ အေျဖေပးရန္၊ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းသည္သာ
စစ္မွန္ေသာ
ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ
ကိစၥရပ္တစ္ခုအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ားကို
ထည့္သြင္းေရးသား
သင့္သည္။မိမိေျပာဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင ္
ေျချချမစ္ျမစ္သိထားသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက ္
သတင္းစာ၏ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။
ေဆြးေႏြးထားေသာေခါင္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စုစည္းႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းကို ေမးေသာအခါ
မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကိုဆက္လုပ္သြားမည္ (သို႔မဟုတ္) လူထုကို ပန္ၾကားခ်င္ေသာအရာ စသျဖင့္
ထည့္ေမးသင့္ပါသည္။
က်န္စာသား အပိုင္းအစမ်ားကို မည္သို႔အစီအစဥ္ခ်မလဲ ...၊ အေၾကာင္းအရာ၊လူပုဂၢိဳလ္၊ သို႔မဟုတ္ ေနရာကို
အကိုးအကားျပဳရန္
လိုအပ္လာေသာအခါ
အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္မဆိုင္ေသာစာမ်ားကို
“ၾကားညွပ္”
ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ က်န္သည့္စာမ်ားကို “အေထြေထြ” ဟူေသာ အခန္းက႑တစ္ခု ဖန္တီးကာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း
ထားႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္မဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဇြတ္ထိုးထည့္ရန္မႀကိုးစားပါႏွင့္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္
လိုေကာင္းလိလ
ု ာလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္ သတင္းစာ၏ ပံရ
ု ပ
ိ ္ႏွင့္မကိုက္ညသ
ီ ည့္ မည္သည့္စာမ်ိဳးကိုမဆို ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျခင္း
မျပဳသင့္ပါ။
သတင္းစာ
“မူၾကမ္း”
ထြက္လာသည္ႏွင့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္
ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည ္
(အယ္ဒီတာတိုင္းတြင္ မိမိ တည္းျဖတ္ထားသည့္ စာကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည့္တာ၀န္ရွိသည္ ) “ေနာက္ဆံုး
စစ္ေဆးမႈ”
အေနျဖင့ ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ အစမွအဆံုးအထိဖတ္ရလိမ့္မည္။
သတင္းစာတစ္ေစာင္ကိ ု
ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသပ္ရန္မွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏တာဝန္ ျဖစ္သည္။
စာေစာင္ကို သံုးသပ္ျခင္း
ထုတ္ေဝထားေသာ သတင္းစာကို သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းတို႔အတြက္ အေျဖမ်ား
ကို ရွာေနသည္။
• မည္သည့္ အမွားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳျပင္ရန္လိုသနည္း။
• မည္သည့္ ဟာကြက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရမည္နည္း။
• မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေရွ႔ဆက္ၾကမည္နည္း။
• မည္သည့္ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း။
ဤေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိျု ခင္းျဖင့္ သတင္းစာကိုစိတဝ
္ င္စားဖြယ္ ဆက္လက္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အကူအညီေပး
မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္စာေစာင္သည္ ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္။ ဆက္လက္ထုတ္ေဝမည့္စာေစာင္အတြက္ လုပ္ရျခင္း
သည္ ပထမတစ္ခုႏွင့္ကြဲျပားျခားနားလိမ့္မည္။ ထုတ္ေဝျခင္း အဆက္မျပတ္ေစရန္ သတင္းစာ၏ ထုတ္ေဝျပီးခဲ့သည့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရန္ အၾကံေပးလိသ
ု ည္။ ထုတ္ေဝျပီးခဲ့သည့္စာေစာင္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ပါဝင္သည့္
စာမ်ားကိုအျမဲတမ္းျပန္ၾကည့္ရမည္။
ထုတ္ေဝျပီးေသာစာေစာင္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းသည္
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔အတြက္
အမ်ားဆံုးေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ကၽြမ္းက်င္သူအယ္ဒီတာတစ္ေယာက္ႏွင့ ္
သတင္းစာ၏
ေရွ႕ေရးကိစၥမ်ားကို တိုင္ပင္ႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးရိွမည္။ သူ၊ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ မွတ္ခ်က္သည္ အက်ိဳးရိွလိမ့္မည္။
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တည္းျဖတ္ျခင္း
သတင္းစာပညာတြင ္
တည္းျဖတ္ျခင္းသည္အခက္အခဲဆံုး
အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
အလိုအပ္ဆံုးမွာ
ဗဟုသတ
ု ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ေဝဖန္မႈ၊ စဥ္းစားဥာဏ္ႏွင့္သတၱိတို႔ျဖစ္သည္။ မည္သည့္စာကို သတင္းစာတြင္ထည့္မည္ဟု
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့ ္
သတင္းေထာက္မ်ား
စာေရးဆရာမ်ား၏
အမွားမ်ားကိုျပဳျပင္ရျခင္းတို႔သည္မလြယ္ကူပါ။
စာတိုင္းသည္လည္း ပံုႏွိပ္ေဖၚျပရန္ သင့္ေတာ္ျခင္းမရိွပါ။
စာမူမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း
ဆီေလ်ာ္မႈရမ
ိွ ရိႏ
ွ င
ွ ့္ စာဖတ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏင
ို ္မႈရမ
ိွ ရိက
ွ ို သိရရ
ွိ န္မွာ အနည္းငယ္လြယ္ကူ သည္။
ပိုမိုခက္ခဲသည္မွာ စာထဲတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ား အလံုးစံု မွန္ကန္မႈရွိမရွိႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားျခင္းရွိ၊မရိွကို
စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳးစားသူမ်ားကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္မႈရိွသည္။ သို႔ေသာ္ တတ္ႏိုင္သမွ်စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သည္။
သတင္းေရးသားသူတိုင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရာ အရင္းအျမစ္ကိုေဖာ္ျပသင့သ
္ ည္ (စာအုပ္တစ္အုပ္၊ (သို႔)
မဂၢဇင္း၊ေရဒီယိုမွရရွိသည္ စသျဖင့္)။ သို႔ေသာ္ဤအရင္းအျမစ္မ်ားကို စိတ္ခ်ရမႈရိွမရိွ မည္ကဲ့သို႔စစ္ေဆးမည္နည္း။
တစ္ခါတစ္ရံ အေၾကာင္းအရာသည္ အေရးၾကီးသည္ဆိုပါက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူသင့္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖၚျပသည့္အခါ အခ်ိဳ႕ေသာစာဖတ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔
ဘာသာစစ္ေဆးျပီး
အရင္းအျမစ္ကိ ု
ယံုၾကည္ႏိုင္မႈရိွမရိွစစ္ေဆးလိမ့္မည္။
တစ္ခါတစ္ရံကၽြႏ္ုပ္တို႔က
စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကိ ု
ေပးလိက
ု ္ေသာအရာမ်ားသည္
တစ္ကယ္တမ္းေပးရာက်ပါမည္လား
ဆိုသည္ကိ ု
စဥ္းစားသင့္သည္။
ဗဟုသုတေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္းပါသည္။
ဘဝသည္တစ္ခါတစ္ရ ံ
မည္သို႔ျဖစ္တတ္
သည္ဆသ
ို ည့ ္
အေတြးအျမင္မ်ားကိုေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္းပါသည္။
ေဖ်ာ္ေျဖမႈ
တစ္ခုခုေပးရန္လည္း
သင့္ေတာ္ပါသည္။
၄င္းတို႔သည္
အေဖာ္မဲ့မေနပါဆိုသည့ ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကလည္းေကာင္းပါသည္။
ေျပာင္းလဲရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ တစ္ခုခုကိုလုပ္ ရမည္ ဆိုသည့္ စာမ်ိဳးသည္ ပိုေတာင္ေကာင္းပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္
တစ္ေယာက္ေယာက္က
ေရးထားျခင္းေၾကာင့္ဟူေသာ
အေၾကာင္းျပခ်က္
တစ္ခုတည္းျဖင့ ္
စာမူတစ္ခုကိ ု
ထုတ္ေဝရန္မထိုက္တန္ပါ။
သတင္းစာပညာရပ္ဆန္ေသာအေရးအသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား၊ အက္ေဆးမ်ား၊
ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္
မ်ားျပားလွေသာ
ပြဲမ်ားအေၾကာင္းေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားပါဝင္သည္။
တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုခ်ီးက်ဴးမည္။ အျခားတစ္ေယာက္ကိုေဝဖန္မည္။ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ သတင္းစာတစ္ေစာင္
ျဖစ္ေစရန္
အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္အေနျဖင့ ္
ဂ႐ုစိုက္ရမည္။
စာေရးဆရာတစ္ဥးျခင္း၏အျမင္မ်ားကို
အယ္ဒီတာတစ္ဖြဲ႔လံုးက
ေထာက္ခံရန္မလိုအပ္ပါ။
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္သာ
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏အျမင္ကို
ေဖာ္ျပသည္ဟ ု
မွတ္ထားရန္လိုသည္။
အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေသာ
အျခားသတင္းေဆာင္းပါးမ်ားထက္
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္သာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏အျမင္ကို ထင္ထင္ေပၚေပၚေတြ႕ရလွ်င္
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔သည္
ဖက္လက
ို ္သည္ဟ ု
ပရိသတ္မ်ားကျမင္ႏိုင္ေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္အလြန္ေသးေသာသတင္းစာ
ထုတ္ေဝရန္မွာခက္ခဲသည္။ ႏွစ္မ်က္ႏွာတည္းသာရိွသည္ဆိုပါက ရိွသမွ်ေသာအရာမ်ားသည္အေရးၾကီးရမည္။
တည္းျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ဘာရိွသည္ဆိုသည္ႏွင့္
ဘာကိုလ်င္ျမန္စြာရႏိုင္သည္ဆိုသည့္
အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို
• အယ္ဒီတာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း
• လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း
• စာေရးဆရာအသစ္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း တို႔ျဖင့္ မိမိလက္ထဲေရာက္လာေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
သတင္းစာကို ပံုမွန္တစ္ေစာင္ျပီးတစ္ေစာင္ထတ
ု ္မည္ဆိုပါက
ေနာက္ထပ္ထုတ္ေဝမည့္အေစာင္အတြက္
ၾကိဳစဥ္းစားရန္
လိုအပ္လာသည္။
အယ္ဒီတာဖိုင္အတြက ္
လိုအပ္ေသာ
ကုန္ၾကမ္းမ်ားေကာက္ရမည္၊
ၾကိဳတင္မွာၾကားရမည္၊ ေဖာင္ပိတ္ရက္ကိုသတိခ်ပ္ရမည္၊ စာေရးဆရာမ်ားကို အျမဲတမ္းသတိေပးေနရမည္။
သတင္းစာေကာင္းတစ္ေစာင္တြင္
သတင္းစာပညာရပ္၏ကြဲျပားေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို
ေဖာ္ျပသည့္
ေခါင္းစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ေနာက္ထပ္ထုတ္ေ၀မည့္စာေစာင္တြင ္
ဆက္လက္ေဖာ္ျပစရာမ်ားကိုေဖာ္ျပရမည္
(ဥပမာအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံေသာျဖစ္စဥ္မ်ား)၊ အခ်ိဳ႕ေသာအယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏
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ကိယ
ု ္ပုိင္ေကာ္လံမ်ား
ရိွၾကသည္။
သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင ္
စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏
စာတစ္ပဒ
ု ္သာ
ပါဝင္သင့္သည္။
ဤစည္းကမ္းကိ ု
မေဖါက္ဖ်က္လပ
ို ါက
စာေရးသူတစ္ေယာက္၏ေနာက္ထပ္ေဆာင္းပါး
တစ္ပုဒ္ကိုအသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ သူ (သို႔မဟုတ္) သူမ၏ ကေလာင္ခြဲကို သံုးရမည္။
စာေရးသူအမည္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို အယ္ဒီတာအဖြဲ႔က စာေရးဆရာႏွင့္တိုင္ပင္ရမည္။
အေရးၾကီးေသာစာမ်ား (ေဆာင္းပါးမ်ား၊သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား) ကို နာမည္အျပည့္အစံု သံုးရမည္။
ေဆာင္းပါးတိ၊ု သတင္း ၊မွတ္စုမ်ားကုိ နာမည္ေရွ႕စာလံုးမ်ားျဖစ္ေသာ “စသအမ” “မမမ” စသည္တို႔ျဖင့္ ထိုးႏိုင္သည္။
စာေရးသူ မည္သူ ျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကို ထည့္ႏိုင္ပါကပုိေကာင္းသည္။
သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို
တည္းျဖတ္သည့္ဟန္ကိုၾကည့္၍
မည္သူတို႔သည္အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္သည္ကုိ
ေဖာ္ျပသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္လက္မခံႏိုင္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ တစ္စံုတစ္
ေယာက္၏ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္ဟု
မယူဆပါက ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးအသားမ်ားပါဝင္သည့္စာကို ဖယ္ရွားပါ။ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို ပိုင္းျခားေဝဖန္
တတ္ေသာစိတရ
္ ွိေစလိုပါက နကၡတ္ေဗဒင္ယုၾံ ကည္မႈကို အားေပးေသာစာမ်ားကိုဖယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး
နကၡတေဗဒယံုၾကည္မႈႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည့္ စာကုိ အျခားစာသားျဖင့္ အစားထိုးပါ။
သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင ္
ကိုယ္ပိုင္ဟန္တစ္ခုရွိေနသင့္သည္။
အယ္ဒီတာသည္ေလးနက္ျပီး
အျခားတို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုအေလးေပးေလ့ရွိကာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို လူဖ်င္းလူညမ
ံ့ ်ား ဟု မယူဆလွ်င္
ထိုစာေစာင္ကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္။
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အပိုင္း (၃)
သတင္းစာပညာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ စီစဥ္သူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသည့္နည္းလမ္းသည ္
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏
မီဒယ
ီ ာအေပၚအျမင္အေျပာင္းအလဲမ်ား ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ေသာ သတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဖန္တီးၾကမည္
ဆိသ
ု ည္တို႔အတြက္ အေရးပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူသားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမူအက်င့္မ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ား၊
ေကာင္းမြန္သည့္ရသ ႏွင့္ သတိၱ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတို႕သာျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားကို အျခားသူမ်ားလိုက္နာေစရန္
အတင္းအက်ပ္လုပ္၍မရပါ။
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည့ ္
ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင ္
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
အသစ္တစ္မ်ိဳးႏွင့ ္
လူမႈဆက္ဆံေရးပံုစံတစ္မ်ိဳး
ကိ ု
ပါဝင္သူတိုင္း
သတိထားမိပါလိမ့္မည္။
၄င္းတို႔၏
အေတြးမ်ားႏွင့္ခံစားမႈမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ထုတ္ေဖာ္ရမည့္အေၾကာင္း အေရးပါေသာအေတြ႔အၾကံဳရပါလိမ့္မည္။
ထို႔ေနာက္ ပညာရွငဆ
္ န္ဆန္မည္သို႔လုပ္ကိုင္ရမည္ကို သင္ယူရပါလိမ့္မည္။
ဆန္းသစ္စြာေတြးေခၚျခင္းႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြကျ္ ခင္းတို႔အေပၚတြင္ အေလးေပးေသာ နည္းစနစ္မ်ားသံုး၍
သင္ၾကားျခင္းသည္
အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစႏိုင္ပါသည္။မိမိဆႏၵအေလ်ာက္
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ပါ၀င္ျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ရမည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေစရန္မွာ သင္တန္းသားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ဖိတ္ေခၚႏိုင္မႈ အေပၚတြင္မူတည္သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသာမက
အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးမွာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္။
သင္တန္းနည္းျပမ်ား
လူတစ္စုကို အသင္းတစ္သင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေအာင္ စုစည္းရန္မွာ သင္တန္းနည္းျပ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုအသင္းသည္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္အုပ္စုတစ္စုျဖစ္သကဲ႔သို႔ တာဝန္ယူသည့အ
္ ုပ္စုလည္း
ျဖစ္သည္။
သင္တန္းနည္းျပ၏
အခန္းက႑သည္ အသင္းကိ ု လံႈေဆာ္ရန္ျဖစ္သကဲ့သို ႔ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္
ဥးေဆာင္ရမည္။သင္တန္းနည္းျပသည္ အုပစ
္ တ
ု ြငး္ ရွိ အျခားေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္
အႀကံေပးရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုအတူတကြခ်မွတ္ရမည္။ သင္တန္းနည္းျပသည္ အမိန္႔ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေရွာင္ရွားရမည္။သို႔ေသာ္
သင္တန္းသား
အားလံုးတြင ္
မိမအလု
ိ
ပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
တာဝန္ယူခ်င္စိတ္
ရိွလာေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္။
သင္တန္းနည္းျပသည္
အခ်က္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
သင္တန္းသားမ်ားထံမွလာေသာ အခ်က္ျပမႈမ်ားကို မွတ္သားျပီး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းနည္းျပသည္
အသင္းသားမ်ား၏ အစြမ္းအစကို ေလးစား ရမည္ျဖစ္သည္။ သူ/သူမသည္ ဆရာတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားခံရေသာဧည့္သည္မ်ား အျခင္းျခင္း အျပန္အလွန္ သင္ယူႏိုငရ
္ န္
ကူညီေပးသူသာျဖစ္သည္။
စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ သင္တန္းနည္းျပသည္ အျခားသူမ်ားကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တင
ုိ ္ မည္ကဲ့သို႔ သင္တန္း
နည္းျပမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းသင္ၾကားေပးလိမ့္မည္
။ရင့္က်က္လာေသာအသင္းတြင ္
သင္တန္းနည္းျပ၏
တာဝန္သည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္လာလိမ့္မည္။
အျခားေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္လည္း
ဤသိ႔ယ
ု ူဆသည္။ ရင့က
္ ်က္ေသာ အသင္း၏အလုပတ
္ ြငပ
္ ါဝင္ေနရာေသာသူမ်ားသည္လည္း အဖြြဲ႔လိုက္အလုပ္ကို
၄င္းတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္စတင္လုပ္ကိုင္
လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၄င္းတိက
ု႔ ိုယ္တိုင္လည္း
စတင္ခ်င္စိတ ္
ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဥးေဆာင္က်င္းပရန္မွာ
လြယက
္ ူသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ေပ။
သင္တန္းသားမ်ားစိတ္အားထက္သန္မႈရွိလာေအာင္
စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊
သရုပ္ျပျခင္း၊
ဂ႐ုစိုက္ျခင္းႏွင့္
သင္တန္းအစပ်ိဳးျခင္း၊
ထို႔ေနာက ္
တေျဖးေျဖးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ျခင္းစသည့္
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ပါ၀င္သည္။
ထိုအရာအားလံုးသည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပံုစံ၊
အျခားလူမ်ားကိ ု
ကၽြႏပ
္ု ္တို ႔
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပံု၊ ၄င္းတို႔မည္သူမည္ဝါ၊ မည္သူျဖစ္ခ်င္သည္ကိုအေျခခံ၍ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပံု၊ ၄င္းတို႔၏
လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔တန္ဖိုးထားပံုႏွင့္ ေလးစားပံုတို႔မွ လာသည္။ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ား၊ေရွ႕သို႔စဥ္းစားျခင္း
စသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဥးေဆာင္ရန္မွာ
အေလ့အက်င့္၊
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အသင္းလိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွ သင္ယူရသည္။သတင္းစာပညာရပ္ဆိုင္ရာအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားတြင္ ဥးေဆာင္သူသည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရန္၊
အလုပ္တာဝန္မ်ားခြဲေ၀ေပးရန္တို႔မ ွ
အစျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းနည္းျပသည္ သင္တန္းသားအျခင္းျခင္းအၾကား အျပန္အလွန္အကူအညီေပးရန္
တိုက္တြန္းရမည္။
အလုပ္တာဝန္ေပၚတြင္အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့ ္
အသင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေပၚတြင ္
အာ႐ံုစိုက္မႈၾကားရိ ွ
မွ်ေျခကိုသတိရိွစြာထိန္းသိမ္းထားရမည္။
အားစိုက္မႈႏွင့္
လုပ္အား၊
အခ်ိန္တို႕ကိုျမွဳပ္ႏွံထားရန္လိုအပ္သည္။
သင္တန္းသားအားလံုး၏ အလုပ္ျပီးေျမာက္မႈကို ၾကည့္ရမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသားတစ္ဥးတစ္ေယာက္
စိတ္ထဲတြင္မ ွ
“လ်စ္လ်ဴရႈထားခံရသည္”ဟု
ေတြးမိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
သို႔မွာသာ
လူတိုငး္ အတြက ္
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သတင္းစာပညာရပ္ သင္ၾကားျခင္း
သတင္းစာပညာရပ္ဆိုင္ရာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္
အယ္ဒီတာ့႐ံုးခန္းသာျဖစ္သည္။သတင္းစာပညာ၏
တစ္ခုတည္းေသာေက်ာင္းသည္ တစ္ကယ့္မဂၢဇင္းႏွင့္ သတင္းစာမ်ား၏ အယ္ဒီတာ့႐ံုခန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
ကၽြမ္းက်င္သ ူ
၀ါရင့္သတင္းသမားမ်ားကိ ု
၄င္းတို႔ႏွငရ
့္ ြယ္တူလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား၊
ေက်ာ္ၾကားေသာထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသူမ်ားက သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေစ၊သတင္းစာအတြက ္
ေန႔စဥ္အလုပ္လုပ္ေနရင္းျဖစ္ေစကၽြႏ္ုပ္တို႔သင္ယူၾကသည္။
အလုပ္သင္မ်ားအေနျဖင့ ္
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမွတစ္ဆင့ ္
သင္ယူေလ့လာႏိုင္သည္။လုပ္ငန္းအစတြင ္
အယ္ဒီတာ့စားပြဲတစ္ခုခုတြင ္
အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊
သတင္းစာနယ္ပယ္တြင ္
“ေဆာင္ရန္
ေရွာင္ရန္”
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
ေတြ႔ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ႏွင့ ္
သတင္းစာပညာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ သြားရေသာလမ္းသည္စာမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ သတင္းစာမ်ား
ႏွငမ
့္ ဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးေသာစာမ်ားကို ေဖာ္ျပခံရရန္ၾကိဳးစားျခင္းမွစတင္ေလ့ရိွသည္။ စာစေရးသူမ်ားသည္
အယ္ဒီတာမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းရမည္ကို သင္ယူရမည္။ သို႔မွာသာ ၄င္းတို႔၏စာမ်ား ကို
ေဖာ္ျပခံရမည္ျဖစ္သည္။
တျဖည္းျဖည္းႏွင့ ္
၄င္းတို႔သည္
သတင္းစာတြင ္
ပံုမွန္ေရးသားသူမ်ားျဖစ္လာျပီး
အခ်ိဳ႕မွာအယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္။
ယေန႔ေခတ္တြင ္
၄င္းတို႔၏
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိ ု
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အယ္ဒီတာ့႐ံုးခန္းမ်ား နည္းသထက္နည္းလာသည္။
အယ္ဒီတာ့ အလုပ္သင္႐ံုးခန္း
သတင္းေထာက္အသစ္မ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္၍
၄င္းတို႔ကိ ု
ကၽြမ္းက်င္ေသာသတင္းသမားမ်ားျဖစ္ေစရန္
ရည္ရြယ္ေသာ အယ္ဒီတာ့အလုပ္သင္႐ံုးခန္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖြဲ႔စည္းေသာအသင္းသည္
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ ဥးခ်င္းစီ၏
အရည္အခ်င္းမ်ား
တုိးတက္ေစရန္
ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး
စြမ္းရည္အသစ္မ်ားကိ ု
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္
ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာ့
အလုပ္သင္႐ံုးခန္းသည္
အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု
ဖလွယ္ရန္
ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအလုပ္႐ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀ါရင့္ကၽြမ္းက်င္သူသတင္းသမားမ်ားႏွင့္ လူသစ္မ်ား အတူတူတြဲ၍
အလုပ္လုပ္ၾကသည္။
သတင္းစာပညာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏အလုပ္သင္႐ံုးခန္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ ႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္တို႔ကိ ု
အားေပးသည္။
အလုပ္သင္သတင္းစာလည္း
ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္႐ံ ု
ေဆြးေႏြးပြဲ ဥးေဆာင္သူမ်ားသည ္
အယ္ဒီတာမ်ား၏အခန္းက႑မွလည္း
ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားအျခင္းျခင္း
ရင္းႏွီးမႈရွိသြားၿပီး၊
သတင္းစာပညာ၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုသင္ၾကားေပးသည့္
မိတ္ဆက္သင္ခန္းစာမ်ားၿပီးသြားသည့္အခါ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အလုပ္တာဝန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အလုပ္႐ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲ
သတင္းစာကို ထုတ္ေ၀ရန္ စတင္ၾကသည္။သင္တန္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားေရးသားသည့္ သတင္းမ်ား ေဆာင္းပါးမ်ားကို
သတင္းစာတြင္ေဖၚျပခံရမည္ဆိုသည့ ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က
သင္တန္းသားမ်ားအတြက ္
အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပသင့္သည္။
၄င္းတို႔အတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥမ်ားကို အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။
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လုပ္ရည္ကိုင္ရည္
ဗဟုသတ
ု ၊
ထိုဗဟုသုတႏွင့္ဆက္စပ္သည့ ္
အရည္အေသြးႏွင့ ္
‘ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္’သည္
မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ကုိ နားလည္သိရွိျခင္းတို႔သည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရည္အေသြးသည္
အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာတြင္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈစံႏန
ႈ ္းသည္ အလြန္တိမ္ေနမည္
စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းေနမည္ဆိုပါက
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
လုပ္ရည္ကိုင္ရည္
ကိ ု
ထိန္းမထားႏိုင္ပါ။
သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ သည္ “သတင္းတစ္ပုဒ္ပံုႏွိပ္ခံရလွ်င္ ပိုက္ဆံရမည္” ဆိသ
ု ည္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ
စံႏႈန္းရိွရမည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စံႏႈန္းသည္ ႐ိုးရွင္းသေယာင္ရိွမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏပ
ု္ ္တို႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားမိပါက ဤစံႏႈန္းတစ္ခုက အသံုးဝင္ေကာင္း၀င္ႏို္င္ပါလိမ့္မည္။
- ေရးသားဟန္၊ ဝါက် တည္ေဆာက္ျခင္း
စကားလံုးႏွင့္အခ်ိန္ကို ေျခြတာေသာအားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းက်စ္လစ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားရန္။ မိမိျမင္သည့္
သိသည့္အရာကိ ု
မခၽြင္းမခ်န္ေျဖာင့္မတ္စြာေရးသာရန္၊မိမိကိုယ္ပိုင္စာ၏
အရည္အေသြးကိ ု
ဂရုစိုက္ရန္ႏွင့ ္
အရည္အေသြးတက္လာေစရန္အဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္ရန္၊
- ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စူးစမ္းျခင္း
တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚေမးခြန္းထုတ္ရန္၊
ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္မ်ားကိုမယံုၾကည္ရန္။
ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ သဲလြန္စရွာရန္။ အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစံုမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာရန္။
- မိမိကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ယူျခင္း။
အေျခအေနတစ္ရပ္ကို အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ရန္၊ အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ကို သတိျပဳရန္၊ မိမိႏွင့္
အယ္ဒီတာ့႐ံုးခန္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္း မ်ားစုေဆာင္းရန္။
- အျခားစာေရးသူမ်ား၏စာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္
ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာရန္ႏွင့ ္ မည္သည့္ေနရာတြင ္ ျပင္ႏိုင ္ သည္ သို႔မဟုတ ္ ျပင္လက
ို ္လွ်င္
အရည္အေသြးတိုးတက္လာမည္ကို ျပသရန္။
- မွတ္ခ်က္မ်ား/အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြဲျပားေအာင္လုပ္ျခင္း
ဘယ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးေတြအတြက္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မေ
ႈ တြလုသ
ိ လဲ။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ
ဗဟုသုတရိွေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ မွတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္။
- မတူညီေသာ သတင္းတင္ဆက္ဟန္မ်ားကိုခြဲျခားရန္
သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ဖတ္ျခင္း၊ ေရဒီယို နားေထာင္ျခင္း၊ တီဗၾီ ကည့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မတူကဲျြ ပားေသာ
သတင္းတင္ဆက္ဟန္မ်ားကို အခ်ိန္ရွိတိုင္းေလ့လာရန္
- သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
အျခားေသာ ဝါက်စာေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ /ရည္ညႊန္းႏိုင္ရန္။
- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရာတြင္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကို
နမူနာယူျခင္း
ေနာက္ဆံုးအခ်က္သည္
အလြန္အေရးၾကီးသည္။
သတိၱရိွျပီး
လူသားတိုင္းကိ ု
ေလးစားသင့္သည့ ္
သတင္းသမား တစ္ဥး၏ လူမႈအခန္းက႑ကို ျပသည္။
တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဖတ္႐ႈျခင္း
မည္မွ်ေတာ္သည့ ္
သတင္းသမားမ်ားျဖစ္ေစကာမူ
သတင္းစာအယ္ဒီတာတစ္ေယာက္
သိရမည္မွာ
“ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈဆိုသည္မွာ ေစာင့္ထိန္းရန္မလြယ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္” ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုပင္။ စာတစ္ပုဒ္
ေဖာ္ျပခံရတိုင္း သူေရးသည့္စာတိုင္း အားလံုးမွန္သည္ ဆိုသည့္ လိုင္စင္ရမသြားပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
ႀကိဳစားအားထုတ္မႈရိွလွ်င္ရွိသေလာက္
စာေရးသူ၏ရိုးသားမႈ၊
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရဖြယ္သတင္းေပးပို႔မႈ၊
ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကိ ု
အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ဤနည္းလမ္းျဖင့ ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
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“အၿဖီးအျဖန္းသတင္းစာမ်ား”ႏွင့္ သူႏွင့္ ဆန႔္က်က္ဖက္ျဖစ္သည့္ “သတင္းစာတြင္ပါသမွ် မွန္သည္” ဆိုေသာ
အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို ေရွာင္ရမည္။
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္
ရန္၊ ဘက္လိုက္ေသာ မီဒီယာမ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အကူအညီေပးလိမ့္မည္။ အလုပ္႐ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲသည္
ျပည္သူ႔ နီတိပညာေပး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
စာေရးဆရာ/သတင္းစာဆရာဘ၀
မီဒယ
ီ ာေလာကတြင္ သတင္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား အေရြးခ်ယ္ခရ
ံ သူသည္ စာဖတ္ပရိသတ္၏
အာ႐ံစ
ု ိုက္ျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား
စိတ္ဝင္စားမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာေဖြရမည္။ ၄င္းတို႔၏အေတြးအျမင္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံေရာက္ေအာင္
မည္ကဲ့သို႔ေပးပို႔ခဲ့ရသည့ ္
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလည္း
ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
ဤအေတြးမွာ
အေရးၾကီးသည္။
ဤအေတြးက လက္ရွိအေနအထားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား၏ ကမာၻ႔အျမင္ကို ၾကြယ္ဝရန္ ကူညီမည္
ျဖစ္သည္။
အယ္ဒီတာ့အလုပ္သင္႐ံုးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပါ၀င္အလုပလ
္ ုပ္ခဲ့ၾကေသာ
သတင္းသမားမ်ားအဖို႕မူ
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈမ်ားႏွင့္အဆိုးျမင္မႈမ်ားကို
တိုကထ
္ ုတ္ၿပီး
ပိုမေ
ို ကာင္းမြန္သည့ ္
ကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစရန္
မီဒယ
ီ ာအေနျဖင့္တတပ္တအား
ပါဝင္ႏိုင္သည္
ဆိျု ခင္းကိ ု
သေဘာေပါက္သိျမင္လာႏိုင္သည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္တစ္ခု၏ လကၡဏာရပ္မ်ား
အယ္ဒတ
ီ ာ့အလုပ္သင္႐ံုးခန္းသည္ အလုပ္သင္လာေရာက္ၾကသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍
အေတြအ
႔ ၾကံဳမ်ားရသင့္သည့ ္
ေနရာျဖစ္သည္။
ဤအေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့ ္
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့ ္
သတင္းအခ်က္အလက္ စြမ္းရည္ မ်ား ရရိွလာမည္ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့ ္
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ဥးေဆာင္သူမ်ားအတြက ္
လက္ေတြ႔သံုးႏိုင္မည့ ္
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားစာရင္းကိုျပဳစုရန္ အႀကံျပဳလိုသည္။ “ဒါျပီးရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ”၊ “ဘာကို ေရြးခ်ယ္ရမလဲ”
သို႔မဟုတ္ “မည္သို႔ လုပ္ရမည္နည္း” ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးရမည္။ (သတင္းစာပညာရပ္၊ ပညာေရးႏွင့္
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ) တိးု တက္မႈ မည္သ႔ိရ
ု သ
ိွ ည္ဟု မိမက
ိ ယ
ို ္ကေ
ုိ မးလ်က္ ကၽြႏုပ
္ ္တ၏
ု ႔ိ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚတြင္
မၾကာမၾကာ ျခံဳငံုသံုးသပ္ရန္လိုသည္။ ေကာင္းမြနေ
္ သာ အရည္အခ်င္း အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကို ျပသႏိုငပ
္ ါသလား၊
သို႔မဟုတ္ တစ္ခုကို ထိန္ခ်န္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕မဆက္ ႏိင
ု ္ျခင္း၊ အတားအဆီး၊ တင္းမာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသလား။
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ထားပါသည္။ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားစရာမ်ား ရွိလာပါလိမ့္မည္။
အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ
အလုပ္ျပီးေျမာက္ရန္ တာဝန္ကို အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး ေဝမွ်ယူထားသည့္ အုပ္စုသည္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။
ျပိဳင္ဆိုင္မႈလည္းရိွႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္
မမွ်တေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ ႈ
မျဖစ္ရပါ။
အုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္သည္
အလုပ္ရွင္မဟုတ ္
ကူညီပံ့ပိုးသူျဖစ္သည္။
ဤအခန္းက႑ကိ ု
တစ္ ဥးတည္းလုပ္ခြင့္မရိွပါ။
အသင္း၏
အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး
နီးပါးသည ္
အသင္း၏အလွည့္က်ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမည္။
အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးကိ ု
ပါဝင္ႏင
ို ္ရန္ႏွင့ ္
တိုးတက္ေစရန္
အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ
ေပးရမည္။
မည္သူ႔ကိုမ ွ
ေမ့မထားရ။
အသင္းလိက
ု ္
အလုပ္လုပ္ေသာအခါ
စည္းကမ္းတစ္ခုရိွသည္။ “လူတိုင္းသည္ မတူကြဲျပားျခားနားသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည္”။
အဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲ၍
ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သလိ ု
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
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ဆက္စပ္မႈ
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မွန္လွ်င္ မေရရာမႈမရိွ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ကာ အလုပ္တာဝန္ မ်ားကို
ခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အသင္းတစ္သင္းလံုးပါ၀င္ကာ တာ၀န္မ်ားၿပီးဆံုးေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ၾက
သည္၊ တစ္စံုတစ္ခုေျပာင္း လဲရမည္၊ သို႔မဟုတ္ စီမက
ံ ိန္းကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ဆိုပါက သတိရိွရိွ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္သာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အသစ္တစ္ခုကို စလုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ အလုပ္တစ္ခုႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ကနဥးေျခလွမ္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ေျဖဆိုၾကသည္၊
ေမးခြန္းမ်ားကိ ု
နားေထာင္ၾကသည္၊
ပါဝင္ၾကသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပတ
္ ို႔သည္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား အားလံးု အတြက္ တံခါးဖြင့္
ထားပါသည္။
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
အဖြလ
ဲ႔ ိုက္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက ္
အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရန္လိုသည္။
အရာအားလံုးကိ ု
တစ္ၿပိဳင္တည္း
မဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါ။ အစီအစဥ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖည့စ
္ ြက္ေနရမည္။ အဆင့တ
္ စ္ဆင့္မွ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔
ကူးေျပာင္းရမည္။ နည္းသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္။ သို႔ေသာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အကိုးအကားလုပရ
္ န္
မူေဘာင္တစ္ခု ထားရမည္။ အစီအစဥ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ သို႔မဟုတ္ မွတ္စစ
ု ာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားထားေသာ
မူေဘာင္တစ္ခုသာမဟုတ ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ဘဝအစိတအ
္ ပိုင္းတစ္ခုလည္း
ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
လုပ္ငန္းတြင္းအစီအမံလည္းျဖစ္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ဝျခင္း
တည္းျဖတ္ေရးဘုတ္အဖြအ
ဲ႔ တြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ကစားပြတ
ဲ စ္ခုမဟုတ္ပါ။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ
သတင္းစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျခင္းထက္ ပို၍ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သတင္းစာသည္ အသံုးဝင္ရမည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို
အက်ိဳးျပဳရမည္။ အေရးပါသည့္ အရာတစ္ခုခုကို အကူအညီအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေ၀မွ်ျခင္းသည္ ေလးနက္ေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တာဝန္သိမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား
တစ္ဥး ႏွင့္ တစ္ဥးၾကား “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ ဒါကိုလုပ္ေနသည္” ဆိုသည့္စိတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံၾကရမည္။
အရာအားလံုးကို စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္မလိုပါ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေနာက္တစ္ခုအတြက္
အခ်ိန္ႏွင့ ္ ေနရာ
မည္မွ်သံုးမည္နည္း။
ဘယ္အေၾကာင္းအရာကအေရးၾကီးဆံုးလဲ
စသည့ ္ ကိစၥမ်ားသည္
တစံုတရာေရြးခ်ယ္ ဆံးု ျဖတ္ရန္ရိလ
ွ ာသည့္အခါတြင္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားျဖစ္လာသည္။
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနခ်ိန္၊
ကနဥးေျခလွမ္းမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ဘံုရည္ရြယ္ခ်က္
ရိွသည္မာွ ထင္ရွားလာသည္။ ဤရည္ရြယခ
္ ်က္ကို စာရြကေ
္ ပၚတြင္ ခ်ေရးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊နိဒါန္းမ်ားဟု
မျမင္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလုပ္၏ ဥးတည္ေနသည့္ လမ္းစဥ္ အျဖစ္ အလိုလို ခံစား သိရိွႏိုင္သည္။
မွန္ကန္တိက်မႈ
ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္တြင္ တိက်ေသာ အေၾကာင္းအရာရိွသည္။ သတင္းစာေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ဧရိယာ၊
ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားႏွင့္စာဖတ္ပရိသတ္တို႔သည ္
သတင္းစာထုတ္ေ၀သူမ်ား
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့ ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။
သတင္းစာသည္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြကျ္ ဖစ္သည္။ စာဖတ္ပရိသတ္ကို သိရမည္၊
စာဖတ္ပရိသတ္ အေၾကာင္းစဥ္းစားရမည္၊ အုပ္စုကြဲျပားေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို ေမ့မထားရပါ။ အားလံုးအတြက္
မေရးသားႏိုင္ေသာ္လည္း
အမ်ားစုအတြက္ေရးသားရန္
ရည္ရြယ္ထားသင့္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
မိမိသတင္းစာတြင ္
ပံုႏွိပ္သည့္စာသည္
႐ိုးသားမႈရိွရမည္။
စာဖတ္သူမ်ား
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရံုသာမက
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔သတ္မွတ္ထားသည့ ္
ကိုယ္ပိုင္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့ ္
အညီျဖစ္ရမည္။
စာဖတ္သ ူ
သတိထားမိေစႏိုင္ေသာ
အေရးအသားမ်ားတြင္သာမက
မိမိသတင္းစာတြင္ေဖၚျပသည့္သတင္းတိုင္းသည္
႐ိုးသားျပီးခိင
ု ္မာမႈရိွရမည္။
အျခားသူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တိုင္းတာစစ္ေဆးသည္ထက္ မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုတိုင္းတာစစ္ေဆးရမည္။
အေတြးအျမင္
ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္တစ္ခုအတြက္ အေတြးအေခၚရွိရန္လိုအပ္သည္။ လူသားတိုင္းသည္ သူကိုယ္တုိင္၏
ပန္းတိုင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကို ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ အသံုးခ်ခံလက္နက္၊ သို႔မဟုတ္
နည္းလမ္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ။
လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ သ႐ုပ္ျပသူသည္ ရွပ္ရွင္/ျပဇာတ္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္၏ စိတ္ကူးမ်ိဳး ရိရ
ွ မည္။
သင္တန္းသားတိုင္းကို ပူးေပါင္းတင္ဆက္မႈျပဳေစျခင္းသည္ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြနေ
္ သာ အႏုပညာ
တင္ဆက္မႈတစ္ရပ္ကို အျမဲတမ္း မဖန္တီးႏိုင္ပါ။ေျပာင္ေျမာက္သည့္လက္ရာတစ္ချု ဖစ္ရန္မွာ ပို၍ရွားပါသည္။ သို႔ေသာ္
အလုပ္ကိုအေျခခံသည့္အရည္အခ်င္း၊ ဆန္းသစ္သည့္စိတ္ကူးတစ္ခုရွိရန္ အၿမဲလိုအပ္သည္။ အလုပ္သည္ ေပ်ာ္စရာ
ေကာင္းသည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ ဤသို႔ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရိွမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
ကမာၻကို ႐ႈျမင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္၊ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မသိေသးေသာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို အတူတကြ ဖန္တီး၊
တိုးတက္၊ ရွာေဖြခ်င္သည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ပထမသင္တန္းတစ္ခအ
ု တြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမထားပါႏွင့္၊ သင့္ကယ
ို ္သင္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
သင္ၾကားမႈေလးတစ္ခလ
ု ုပ္ပါ။
လာမည့္အတန္းမ်ားအတြက ္
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါ။
“သူတို႔
ငါ့ကိုေစာင့္ေနၾကသည္။ ငါလည္း သူတက
ို႔ ို ေစာင့္ေနသည္။ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အသိပညာ၊ အရည္အခ်င္း အသစ္
မ်ားေပးႏိုင္မယ့္ သင္တန္းကို ဘယ္လုိစီစဥ္ရမလဲဆိုတာ ငါစဥ္းစားေနတယ္… ဒီသင္တန္းဟာ သူတို႔နဲ႔ ငါနဲ႔ နီးေစမွာ
ျဖစ္တယ္၊ ပိုျပီး နားလည္လာမယ္၊ သူတို႔ ဘဝရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမယ္…”
သင္တန္းမ်ားကိ ု
ျပင္ဆင္ရန္
သင္႐ိုးညႊန္းတန္းတစ္ခုရိွရန္လိုသည္။
လိုအပ္လွ်င္
ေနာက္ပိုင္းတြင ္
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကိ ု ေျပာင္းလဲ၍
ရသည္။
သင္တန္းမ်ား၏ သင္ရိုးတြင ္ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၏
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ဆင္တူေသာအခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးရာတြင္ဆင္တူေသာ
အေၾကာင္းရင္းရွိသည္။ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းသည္ ပံုစံတစ္ခ၊ု
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိသ
ု ို႔ျဖန္႔ေ၀ရာမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္မည္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား
ရရွိလာႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို ျပသႏိုင္လိမ့္မည္။
အတန္းစတင္ျခင္း
သင္တန္းစစျခင္းဆိုသလို လႈပ္ရွားမႈတစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ သင္တန္းသားအားလံုးကို ႏိးု ၾကားေစႏိုင္မည္ဆိုလ်ွ င္
သင္တန္းနည္းျပႏွင့္
သင္တန္းသားမ်ားအၾကား
ရင္းႏွီးမႈရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္းသားတစ္ဥးျခင္းအေနျဖင့္
၄င္းတို႔အေပၚအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ တစ္ဥးျခင္းအေနျဖင့္ အေရးပါေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္တစ္စတ
ံု စ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း
ခံစားမိပါေစ။ ဤသက္ေရာက္မႈကို သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္ ကစားနည္းတစ္ခုကို သင္တန္းစစျခင္း
ကစားေစျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔အျခင္းျခင္း ထိေတြ႔မႈရွိေစျပီး ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေစလိမ့္မည္။
သင္တန္းဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစျခင္း
ေယဘုယ်က်အားျဖင့ ္
ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနႏွင့ ္
သတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲေသာ
ဥပမာ
“သတင္းဆန္သည့္ေတြ႕ဆံေ
ု မးျမန္းျခင္း”အေၾကာင္း သင္ၾကားျခင္းမျပဳလုပ္မီ၊ သင္တန္းသားမ်ားကို အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊
ဓါတ္ပံုမ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ အရင္ဆံုးစတင္သင့္သည္။

P a g e | 45
ျပႆနာကိုတြက္ဆျခင္း
သိပ္မၾကာခင္မွာပင ္
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့ ္
ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည့ ္
လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း/ျပႆနာမ်ားကို ေထာက္ျပသင့္သည္။ထိုျပႆနာမ်ားကို ခ်ေရးထားမည္ဆိုပါက
သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္မ်ားကိုေထာက္ျပနိုင္သည့္ ညႊန္ကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္း
သာမန္အားျဖင့္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။
(က) အုပ္စုမ်ားကို မည္သို႔ခြဲမည္ကို ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။
(ခ) အုပ္စုတိုင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ မည္သူျဖစ္မည္ကို ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။
(ဂ) အုပ္စုတိုင္းကို ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေပးသင့္သည္။
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေရးသားျပင္ဆင္ျပီး တစ္ဥးခ်င္းအတြက္ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ပါမည္။
တိက်ရွင္းလင္းေသာ
ညႊန္ၾကားခ်က္ထဲတြင ္
သင္တန္းသားမ်ားလုပ္ရမည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊
မည္သို႔အစီအစဥ္ခ်မွတ္မည္ႏွင့ ္
မည္သို႔ေသာသတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ရမည္ဆိုသည္မ်ားကိုအသိေပးရမည္။
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကလ
ုိ ုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မည္မွ်ေပးထားသည္ကလ
ို ည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျပရမည္။
အသင္းလိုက္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သင္တန္းနည္းျပသည္ အုပစ
္ ုအားလံုး အလုပ္စတင္ လုပ္မလုပ္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို
လိက
ု ္နာျခင္း ရိွမရိွ၊ အသင္းလိုက္ အလုပ္တြင္ လူအားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြကေ
္ နျခင္း ရိွမရိွ၊ အုပ္စုတင
ြ ္ရိွသည့္
အေျခအေန ေကာင္းမေကာင္း၊ သတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုရရွိရန္ အလုပ္လုပ္ေနမႈ ရိွမရိွကို အုပ္စုအားလံုးကို
လိုက္လံစစ္ေဆးရင္း ၾကီးၾကပ္ရမည္။
ရလဒ္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း
ေပးထားသည့အ
္ ခ်ိန္ျပည့္သည့္အခါ အုပ္စုအလိုက္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို တင္ျပရမည္။ အုပ္စုတစ္ခုစီ
အေနျဖင့္ ၅ မိနစ္ထက္မပိုေစဘဲ တင္ျပရမည္။ ဤသတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္ စီစဥ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို တစ္ေနရာရာတြင္ သံုးေကာင္းသံုးႏိုင္လိမမ
့္ ည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္တန္းတြင္းရွိ
အုပ္စုမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္လိမ့္မည္။
ဧည့္သည္မ်ားဖိတ္ၾကားျခင္း
အယ္ဒီတာအဖြဲသို႔လာေလ့ရွိေသာ
ဧည့္သည္မ်ားသည ္
ဤအလုပ္၏
အလြန္အေရးပါေသာ
အစိတ္အပိင
ု ္းတစ္ခ ု
ျဖစ္သည္။
အေတြ႕အႀကံဳျပည့္၀သည့ ္
ဧည့္သည္မ်ား
လာေရာက္စကားေျပာျခင္းသည္
သတင္းသမားအရည္အခ်င္းမ်ားကိုတိုးတက္လာေစသည္။
၄င္းတို႔ေၾကာင့ ္
သင္တန္းသားမ်ား၏အျမင္ကိ ု
က်ယ္ျပန္႔လာေစသည္။
ဧည့္သည္မ်ားႏွင့ ္
သင္တန္းနည္းျပ
အပါအဝင္
သင္တန္းတြင္ပါ၀င္သူအားလံုး
စိတ္ပါလက္ပါရွိၾကလွ်င္
သင္တန္းသည္စိတ္၀င္စားဖြယ ္
ပိုေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္စာသင္ခန္း
တစ္ုျဖစ္သည္ကိုေတာ့ ေမ့မသြားသင့္ပါ။ ဧည့္သည္ႏွင့္သင္တန္းသားမ်ားအၾကားတြင္ ဆက္ဆေ
ံ ရးအတားအဆီးမ်ား
ဖန္တီးမထားသင့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး အတူတကြ စက္ဝုိင္းပံထ
ု ိုင္ၾကျပီး ဧည့္သည္သည္လည္း ဤအ၀န္းအ၀ိုင္း၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သင့္သည္။
မည္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဖိတ္၍ ၄င္းတို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ေပးမည္နည္း။
သင္တန္းနည္းျပမ်ားသည္
၄င္းတို႔ႏွင့ ္
အဆက္အသြယ္ရိွသည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
အထူးသျဖင့ ္
သတင္းစာဆရာမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို အသံုးခ်ရမည္။ အစပိုင္းတြင ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိေသာ လူတစ္ ဥးကိ ု ဖိတ္ေခၚျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္။ ဤကဲသ
့ ုိ႔ေသာ ဧည့္သည္သည္
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အတန္းဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါကခြင့္လတ
ႊ ္ႏိုင္
မည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင ္
ျပင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ပိုမခ
ို က္ခဲသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ တစ္ခါမွ် အဆက္ အဆံမရိွဖူးေသာ လူတစ္ေယာက္ကို
အတန္းသို႔လာရန္
ဖိတ္ေခၚရျခင္းျဖစ္သည္။
ဧည့္သည္အေနျဖင့ ္
သင္တန္းသားဥးေရမည္မွ် ရွိသည္၊
မည္သူတို႔ပါ၀င္သည္၊ ၄င္းတို႔ ဘာလုပ္ၾကသည္ႏွင့္ ဘာလုပ္ႏိုင္သည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဥးစြာသိခြင့္ရိွသည္။
ထိသ
ု ို႔သိလိုပါက သင္တန္းတြင္ထုတ္ေ၀သည့္သတင္းစာႏွင့္အတူ ဖိတ္ၾကားစာ (သို႔) သင္တန္းသားမ်ားအေၾကာင္း
မိတ္ဆက္ထားသည့္ သရုပ္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္လွ်င္အက်ိဳးရိွမည္။ သင္တန္းသားမ်ား၏ အသက္၊
၄င္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္မ၊ႈ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ သင္တန္းကာလတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အေစာပိုင္းတြင္
ဖိတ္ၾကားခဲသ
့ ည့္ဧည့္သည္မ်ား
စသည္တက
ို႔ ိ ု
အေၾကာင္းၾကားထားသင့္သည္။
ဧည့္သည္ထံမ ွ
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိလိုေၾကာင္း ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းအားျဖင့္ သင္တန္းအတြက္
လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္ အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ဧည့္သည္မ်ားကိ ု
ဧည့္ခံရန္
တစ္ခုခ ု
စီစဥ္ထားသင့္ေၾကာင္း
သတိေပးရန္
မလိုအပ္ေလာက္ပါ။
လာေရာက္မည့္ ဧည့္သည္အား ေဟာေျပာခေပးရန္လိုမလိုကို သင္တန္းမစခင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပထားလွ်င္
ပိုေကာင္းေပလိမ့္မည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့ ္ အေတြ႕အႀကံဳႀကီးမားသူ၊ ၄င္း၏ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားက
တက္သစ္စလူငယ္မ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္မည့္သူမ်ားကို ဖိတ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းမည္။ အခြင့္အေရးရပါက
ဧည့္သည္မ်ားကို အၾကိဳအပို႔လုပ္ေပးသင့္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ေပးမည္နည္း။
လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းကာလတြင္ သတင္းေရးသားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္ကို
သင္တန္းသားမ်ားကိ ု
ၾကိဳတင္အသိေပးသင့္သည္။အထူးသျဖင့ ္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေၾကာင္းကိ ု
ေဆြးေႏြးမည္ဆလ
ို ွ်င္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။
လာေရာက္ေဟာေျပာမည့္ဧည့္သည္
ထုတ္ေဝထားသည့္စာအုပ္၊ သို႔မဟုတ္
ေပးထားေသာ အင္တာဗ်ဴး ကို သင္တန္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္
ဖတ္ထားႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းမည္။
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းထိုကေ
္ သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဧည့္သည္ထံမွ
ရယူႏိုင္ရန္
သင္တန္းသားတိုင္းက
ေမးခြန္းမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။
ေမးကိုေမးရမည္ဆိုသည့္
၀တၱရားေၾကာင့ ္
ေမးခြန္းမ်ားကိုခ်ေရးထားျခင္းထက ္
ျပႆနာ/အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကိုေတြးကာ
ေမးခြန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းမ်ိဳးကိုအားေပးသင့္သည္။ သင္တန္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ စစ္ေၾကာ ေမးျမန္းမႈ
ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းသည္ အေရးပါၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေၾကာင္း
ခံစားသိရွိႏိုင္ရန္အေရးၾကီးသည္။
ထိုနည္းတူစြာပင္
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင ္
ေလးနက္ေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကိ ု စမေမးသင့္ပါ။ အစပိုင္းတြင ္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရိွေစရန္ ဧည့သ
္ ည္၏ ဘဝ၊ေအာင္ျမင္မႈႏွင့ ္
သက္ဆိုင္သည့ ္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကိုေမးႏိုင္သည္။ သင္တန္းသားအားလံုးသည္ ဧည့္သည္၏ နာမည္၊ သူ၏
ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကို သိရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ မည္သို႔ မွန္ကန္စြာေခၚရမည္ကို သိလိမ့္မည္။
ဧည့္သည္ကို ႐ိးု ရွင္းေသာအထိမ္းအမွတ္လက္ေဆာင္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း စာတစ္ေစာင္
ေပးႏိုင္လွ်င္ေကာင္းမည္။
စာ၊
သို႔မဟုတ ္
တရားဝင္လက္မွတ္ကိ ု
သင္တန္းျပီးလွ်င္
ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
သို႔မဟုတ္သင္တန္းျပီးဆံုးကာမွ ေသေသခ်ာခ်ာေရးျပီး ပို႔ႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားစုေဆာင္းျခင္း
သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ၾကမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ၄င္းတို႔မည္သည္ကို ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ လုိအပ္သည္
တိက
ု႔ ို သိရန္လိုျပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၄င္းတို႔ကို ဤအရာမ်ား ရယူေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညေ
ီ ပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပသရမည္။ အေရြးခံျပီးသည့အ
္ ခါ ၄င္းတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းမႈမ်ားကို ညႊန္ျပႏိုင္ေစရန္ ေမးခြန္းတိုမ်ား ေျဖခိုင္းရမည္။ ဤ
အခ်က္အလက္မ်ားသည္
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
သတင္းစာသမားတစ္ေယာက္၏အရည္အေသြး တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္ ဆိုျခင္းတို႔ကို
ဆံုးျဖတ္ရန္ အသံုး၀င္သည္။
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ခံစားခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အၾကား မတင္မက်ျဖစ္ျခင္းကို သတိျပဳရမည္။ ဆြဲေဆာင္ျခင္းသည္ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္တြဲလာသည္။ ခံႏိုငရ
္ ည္ႏွင့္ ပ်င္းရိေလးတြဲျခင္းကို အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာ္လြန္ရန္
ရင္းႏွီးခင္မင္စရာေကာင္းသည့္အပ
ု ္စုတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား ေက်နပ္မႈ ေပးႏိုင္မည့္ ခံစားမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီး
ရမည္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတိက
ု႔ ို ေပးရမည္။
သင္တန္းနည္းျပ၏ ထိုးထြင္းသိျမင္ဥာဏ္ေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ သင္တန္းနည္းျပသည္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား
စည္းလံုးမႈရိွေစရန္၊ မူလကတည္းက တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္သိေသာသူမ်ားသာပါဝင္သည့္ အုပ္စုအေသ
ဖန္တီးျခင္းကို ခြင့္မျပဳရန္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ပထမအတန္းခ်ိန္မ်ားတြင ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခ ု ဖန္တီးရန္
အေလးေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သတင္းစာပညာရပ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းျခင္း
မိတ္ဆက္ရမည္။
မိမ၏
ိ
ကိုယ္ပိုငဆ
္ ံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ေသာလုပရ
္ ပ္ႏင
ွ ့္ လြပလ
္ ပ္ျခင္းလိုအပ္မက
ႈ ို ေဖာ္ျပသည္။ ဤ
လုပ္ရပ္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မိုးကုပ္စက္ဝုိင္းကို ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈကို အေျခခံေသာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
တာဝန္ကိုယူရမည္ျဖစ္သည္။
လူငယ္သတင္းသမားမ်ားသည ္
ကေလးမ်ားအရြယ္သာ ရိွေသးသည္။ နားေထာင္မည့္၊ အားေပးမည့္ လူၾကီးမ်ားရိွေနျခင္းကို လိုအပ္သည္။
သင္တန္းနည္းျပမ်ားသည္
ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက
ေမာင္ႏွမကဲသ
့ ို ႔
တကၠသိုလ္ရိ ွ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကဲ့သို ႔
သင္တန္းသားမ်ားအေပၚဂရုစိုက္သည္ဟု ခံစားမိေနေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္
အားငယ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၄င္းတို႔ကို အားေပးကူညီလိမ့္မည္ဟုသိထားရမည္။
မိမိသည္ သင္တန္းတြင္ ပါဝင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖန္တီးသူႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္
လမ္းျပျဖစ္ရမည္။
သတိေပးျခင္း
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္မွာ
မိမိဘာသာေလ့လာႏိုင္ရန္စစ
ီ ဥ္ထားေသာ
သင္တန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ချု ဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာေလေလ မိမိဘာသာ ရပ္တည္လာႏိုငေ
္ လျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏
အစီအစဥ္ကိ ု
သင္တန္းသားမ်ားမွ
မြမ္းမံလိမ့္မည္။
မည္သည္ကိ ု
လုပ္ရမည္၊
သင္တန္းနည္းျပ၏အခန္းက႑ကိုလည္း ျပင္ဆင္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းအရာအႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
၄င္းတို႔ကိုယ္တင
ို ္ရွာေဖြၾကလိမ့္မည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင ္
သင္တန္းနည္းျပမ်ားသည္
သင္တန္းသားအုပ္စုကိ ု
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကမာၻႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုငရ
္ န္ မျပတ္တမ္း အလုပ္လုပ္ ၾကရမည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ လူသစ္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ၄င္းတို႔ကို ရွာေဖြမည္၊ အားေပးမည္။ ဤသည္မွာ
အလားအလာရိွသူမ်ားကိုရႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲအုပ္စုသည္ တျဖည္းျဖည္း
ႀကီးထြားလာမည္။
အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင ္
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရမည္။
အမွန္တကယ္
စိတ္ဝင္စားသည့ ္
သင္တန္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္စုသည္ ပိုမိုက်စ္လစ္လာလိမ့္မည္။အုပ္စုတစ္စု၏အရြယ္အစားသည္
မည္မွ်ျဖစ္သင့္သည္ကို ေျပာရန္ခက္ခဲသည္။ သင္တန္းနည္းျပ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳေပၚတြင္သာမူ
တည္သည္။ သင္တန္းနည္းျပအမ်ားစုသည္ လူႏွစ္ဆယ္ခန္႔ရိွေသာ အုပ္စုတစ္စုကို တာဝန္ယူႏိုင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္
အုပစ
္ ုၾကီးလြန္းပါက
အလုပ္မတြင္ႏိုင္ေပ။
အလားအလာရိွေသာ
သင္တန္းသားမ်ားကိုလည္း
ေနာက္ဆုတ္သြားေစလိမ့္မည္။
မည္သည့္သင္တန္းမွ်မတက္ေရာက္ဖူးေသးသူ၊
ဤသင္တန္းသည္၄င္းတို႔အတြက ္
အခြင့ ္
အလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိင
ု ္သည့္
သူမ်ားထံသို႔
သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရမည္။
သင္တန္းသားမ်ား၏စိတ္တြင္သူတို႔
လက္မလႊတ္ခ်င္သည့ ္
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကိ ု
ရလိုက္သည္ဟ ု
ခံစားသင့္သည္။
ေရြးခ်ယ္ခံရသူအားလံုး
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုငပ
္ ါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထပ္ေဆာင္းဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ စာမ်ားမွတစ္ဆင့္ဆက္သြယက
္ ာ အလုပ္႐ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ အေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းသည္
ေအာင္ျမင္ျခင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေရာက္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ျခင္းသည္ သင္တန္းသား၏စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္
မလာႏိုင္ျခင္းသည္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ကတိတည္ရန္လိုသည္။ အကယ္၍
တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ အယ္ဒီတာ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆပ
ို ါက လာကိလ
ု ာရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက
အျခားသူမ်ား ကို ၄င္းတို႔၏ကိုယ္စား အလုပ္လုပ္ေပးရန္ အစားထိုး ႏိုင္သည္။
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ပံုမန
ွ ္အားျဖင့ ္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
လက္မွတ္ထိုးထားသည့ ္
စာရင္းကိ ု
ေတာင္းၾကသည္။
သို႔ေသာ ္
သင္တန္းတြင္းလက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုျပီးဆံုးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့ ္
ပိုမိုစိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား
သင္တန္းတက္ေရာက္မက
ႈ ို
လုပ္ရပ္မ်ားကဲသ
့ ို႔ေသာ

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အုပ္စုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း
လူဆယ္ေယာက္ခန္႔သာပါ၀င္ေသာ အတန္းမ်ားတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာသင္ရျခင္းသည္ ရွားပါသည္။
လူဥးေရမ်ားသည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္မည္နည္း။ သ႐ုပ္ျပသူအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး အမ်ားၾကီး
မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ၾက သူမ်ားအတြက္ ပ်င္းစရာမေကာင္းေစရန္ သင္တန္းကိုမည္သို႔ျပင္ဆင္ၾကမည္နည္း။
တစ္ဥးခ်င္း အလုပ္
သင္တန္းသားတိုင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ၾကရသည္။
ဥပမာအားျဖင့ ္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိ ု
အခ်ိန္တိုအတြင္း သတင္းေရးသားရန္ သို႔မဟုတ္ ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ စသည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား။ ဤနည္းလမ္းကို
သင္တန္းသားအနည္းငယ္သာရွိေသာ
စာသင္ခန္းမ်ားတြင္သာ
သံုးၾကသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
သင္တန္းသားမ်ားေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မက
ႈ ို အားလံုးရႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ မိမိ ကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈ၊
ရဲရင့္မႈ အရိွဆံုးျဖစ္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားသာ ရလိမ္မ
့ ည္။ သင္တန္းနည္းျပ၏ တာဝန္မာွ ပါဝင္ၾကသူမ်ား၏
စိုးရမ္စိတက
္ ို ရိုက္ခ်ိဳးေပးရန္ျဖစ္သည္။ မည္သတ
ူ စ္ဥးတစ္ေယာက္ကမွ “တင္ျပမယ့္အရာက ဘာမွ အက်ိဳး ရိွမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားသူေတြကို ျပဖို႔မတန္ပါဘူး” ဟု မေတြးသင့္ပါ။
အုပ္စုတစ္ခုလံုးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း
သင္တန္းသားမ်ား၏အျမင္မ်ား အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးသင့္သည္တို႔ကို
သိေစရန္ “ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္အေျဖရွာၾကျခင္း”သည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စာတိုမ်ားေ၀ၿပီး
အေျဖရွာၾကမည္။ ဤနည္းလမ္း၏အဓိကသေဘာထားမွာ အရွက္အႀကီးဆံုးသင္တန္းသားမ်ားအပါအ၀င္ အားလံုး၏
အရည္အေသြးကို အသံုးခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းခ်င္းရိုက္အေျဖရွာရာတြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။
• ေဝဖန္ရႈံ႕ခ်မႈမျပဳျခင္း - ပရမ္းပတာႏိုင္သည္ဟုထင္ေကာင္းထင္လိမ့္မည္။ ဤအဆင့္တြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တံခါး ဖြင့္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ တစ္ဥးခ်င္းစီသည္ စာပုိဒ္တိုမ်ားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို
ေဖာ္ျပရမည္။ ဤအေနအထားတြင္ ေဝဖန္ရႈံ႕ခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို သင္ပုန္းေပၚတြင္
ေရးထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ခုျခင္းတြင္ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူရွိျခင္းေၾကာင့ျ္ ဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းအေရွ႕သို႔
တစ္ေယာက္မ ွ
ေခၚမထုတ္ခင္
ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းအေနျဖင့ ္
ရယ္ရႊင္ဖြယ္ဟာသမ်ားကိ ု
ေျပာဆိုရမည္။
၄င္းတို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားသည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားထက္
ပိမ
ု ို၍
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည္ကိ ု
သင္တန္းသားမ်ား
နားလည္လာေသာအခါ
သူတို႔၏ကိုယ္ပိုငအ
္ ေတြးအေခၚမ်ားကိ ု
တင္ျပဖို ႔
ဆံုးျဖတ္ရန္
ပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။
• သံုးသပ္ျခင္း - ေအးေအးေဆးေဆးသံုးသပ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ား ေရးသားထားသည့္
အေတြးအေခၚမ်ားကို သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးျမွင့္ရန္လိုအပ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို သီးသန္႔
ေရးသားမည္ျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ရသည္ဆိုျခင္းအတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္လိုသည္။
သို႔မွသာ
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့ ္
အယူအဆတစ္ခုအေပၚ
ေထာက္ခံရန္
သို႔မဟုတ ္
ကန္႔ကြက္ရန္
ျငင္းခံုမႈလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
• ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားျခင္း - သင္တန္းနည္းျပ၏အခ်ိန္က်ေရာက္ျပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အဆင့္သည္
ဤသို႔ စဥ္းစားျငင္းခံုမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ စိတ္ကူးအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အက်ိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ိဳ႕ (ဥပမာ သတင္း
အခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုရွာေဖြျခင္း)ကို ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္တန္းသားမ်ား မေဖာ္ျပခဲ့သည့္
အခ်က္
မ်ားကိ ု
မိတ္ဆက္ျပီး
ေဆြးေႏြးရလိမ့္မည္။
စဥ္းစားျငင္းခံုျခင္းသည္
သင္ခန္းစာတစ္ခအ
ု တြက ္
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ထည့္သြင္းရမည့္စာမ်ား
ျဖစ္လာလိမ့္မည္။
စဥ္းစားျငင္းခံုျခင္းသည္
သင္တန္းသားမ်ား၏ အျမင္ကိုသိရန္ ရည္ရြယ္ပါက သင္တန္းသားမ်ား
ေဆြးေႏြးမႈကို ဥးေဆာင္ရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ
ေရးခ်ထားသည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း

အသင္းလိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ
အုပစ
္ ုၾကီးတစ္ခုကိ ု
အသင္းငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္
ခြဲလိုက္ျခင္းအားျဖင့ ္
အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက ္
အေကာင္းဆံးု ေသာ အေျခအေနမ်ားေပးႏိုင္မည္။ အုပ္စုတစ္ခုလံုးတြင္ တာဝန္မ်ား ခြဲထားျခင္းအားျဖင့္ အသင္းငယ္
မ်ားအတြက ္
အလုပ္ပိုတြင္က်ယ္ႏိုင္သည္။
ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးကိုလည္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။
အဖြဲ႕၀င္အျခင္းျခင္းအၾကား
စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္း၊
တြဲဖက္
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္
သင္တန္းသားမ်ားအၾကား
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္
ပိုမရ
ို င္းႏွီးလာေစသည္။
တစ္ ဥးျခင္းအေနျဖင့ ္
မိမိကိုလိုအပ္သည္၊ မိမိတြင္ တာဝန္ရိွသည္ဟု ခံစားလာရေစမည္။
အသင္းလိုကလ
္ ုပ္ေဆာင္မႈကိ ု
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင ္
ပထမဆံုးၾကံဳေတြ႔ရသည့ ္
ျပႆနာမွာ
အုပ္စုမ်ား
မည္သ႔ိခ
ု ြဲရမည္ဆသ
ို ည္ပင္ျဖစ္သည္။“ဆႏၵရိွသည့္အတိင
ု ္း လုပ္ပါ”ဆိလ
ု ွ်င္ ပရမ္းပတာျဖစ္သြားေစႏိင
ု ္မည္ျဖစ္သည္။
မဲခဲ၍
ြ အသင္းခြဲရမည္၊ (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ပါက အုပ္စုမ်ားဖြရ
ဲ႔ မည္ ( ဥပမာ တိုင္းတစ္တိုင္း၊ လမ္းတစ္လမ္း၊ ေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းမွ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အုပ္စုတိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေအာင္ထည့္ရမည္ )။ အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေပးလိုက္ျခင္းသည္
အုပစ
္ ုတြင္း စည္း႐ံုးျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္မည္။ နဂိုကတည္းက သိခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ေစျခင္းမဟုတ္ဘဲ
အလ်ဥ္းသင့္သလို အုပ္စုခြဲေစျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို ပိုမို စုစည္းေစမည္။ အဖြဲ႕ကို ဥးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွသ
ိ ည့္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ အုပ္စုတိုင္းတြင္ပါဝင္ေစရန္
အုပ္စုခြဲရလွ်င္ပိုေကာင္းသည္။
ျပဇာတ္တိုတစ္ပုဒ္ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အုပ္စုခြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေလးဥး သို႔မဟုတ္ ငါးဥးပါေသာ
အသင္းမ်ားကို ဖန္တီး ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္။ ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ထဲမ ွ မည္သူသည္
ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကို ယူမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။
- အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္–အသင္းအဖြဲ႔ဝင္အားလံုး ပါဝင္မႈရွိေစရန္ တာ၀န္ယူရမည္၊
- အတြင္းေရးမွဴး –အသင္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရမည္၊
- သတင္းေထာက္ (ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္လ်ွ င္ သူ၏ လက္ေထာက္) - တို႔သည္ အသင္းလိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္ မ်ားကို
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အုပ္စုတစ္ခုလံုးကို စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ တင္ျပရမည္၊
- ေထာက္ပ့ံသူ - သင္တန္းနည္းျပထံမွ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို လက္ခံျပီး အုပ္စုတြင္ ျပန္လည္ ေဝငွ
ရမည္။
အလုပ္တာဝန္မ်ားကိ ု
မလုပ္ေဆာင္မ ီ
မည္သူသည္
မည္သည့္တာဝန္ကိုယူမည္ကိ ု
ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။
ဤနည္းလမ္းျဖင့္ သတင္းေထာက္သည္ အုပ္စုတစ္ခုလံုးေရွ႕ထြက္ျပီး အသင္းကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
အားေပးရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရမည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ႏင
ို ္ရန္ သင္တန္းနည္းျပသည္ (စာရြက္ေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္
သင္ပုန္းေပၚတြင္) ညႊနၾ္ ကားခ်က္တိတိက်က်ေပးသင့္သည္။ ဤညႊနၾ္ ကားခ်က္တြင္ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ား၏ အစီအစဥ္၊
ၾကာခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္ သတင္းေပးပိခ
ု႔ ်က္ အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားပါဝင္မည္။ ထို႕ေနာက္ သတင္းေထာက္သည္
၄င္း၏ေတြ႔ရိွခ်က္ကို တင္ျပရမည္။
သတင္းေပးပို႔ခ်က္သည္ ဆန္းသစ္ရမည္။ “ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘာလုပ္သည္၊ မည္သဘ
ူ ာေျပာသည္” ဆုိသည့္
အေၾကာင္းေရးထားသည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ အဆိျု ပဳခ်က္၊ စိတ္ဝင္စားစရာဖြယ္အယူအဆ၊ နိဂုးံ ခ်ဳပ္တ႔ိက
ု ို
တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရမည္။ တင္ျပမႈသည္ ျပဇာတ္တိုတစ္ပုဒ္၊ သရုပ္ေဖၚပံုတစ္ပံု သို႔မဟုတ္ အလုပ၏
္ ျမင္သာထင္ရွား
ေသာ ရလဒ္ စသည္တို႔၏ ပံစ
ု ံရိွရမည္။ ဥပမာ စာတစ္ပုဒ္ဆိုပါစို႔။ စာရြက္ထမ
ဲ ွ သတင္းေပးပိခ
ု႔ ်က္ကို မဖတ္ပါႏွင့္။
မွတ္စုမ်ားသည္ သတင္းေထာက္ (သို႔မဟုတ္ သတင္းေထာက္မ်ား) အလုပ္ကုိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္
အကူအညီရရန္သာျဖစ္သည္။
အေတြအ
႔ ၾကံဳမ်ားအရ အစပိင
ု ္းတြင္ သင္သည္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို ပရိသတ္ႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုရန္ႏွင့္
အသင္းလိုက္အလုပ္၏ အဓိက ေတြ႔ရိွမႈမ်ားထဲမွ အခ်က္မ်ားကို ေရးႏုိင္ရန္ သင္ပုန္းကို အသံုးျပဳရန္ မၾကာခဏ
သတိေပးရလိ္မ့္မည္ (ဥပမာ စိတ္လမ္းျပေျမပံုျဖင့္)။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသို႔ေပးေသာ တာ၀န္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္။
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လူတိုင္းသည္ အသင္းကို ဥးေဆာင္ရသည့္အခက္အခဲႏွင့္ လူေရွ႕ထြက္စကားေျပာျခင္းကို ၾကံဳဖူးရမည္။ အသင္းလုက
ိ ္
လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အသင္းသားမ်ားတြင္ စကားေျပာရန္၊ အလုပတ
္ ြင္ တက္ၾကြစြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ အခြင့္
အေရးရႏိုင္သည္။
စိတ္ကူးေျမပံုမ်ား
စိတ္ကူးေျမပံုနည္းလမ္းသည္ ျပႆနာမ်ားကိ ု စိတ္ကူးအျမင္ျဖင့ ္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
ဤနည္းလမ္းတြင္ စာတမ္းတိုမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ား၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားကို
အသံုးျပဳသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာေျမပံုမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားကို ဓါတ္ပမ
ံု ်ား၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျပီး စာကို
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ သံုးသည္။ စိတ္ကူးကို ေလ့က်င့္ျပီး ျပႆနာကို စနစ္တက်မိတဆ
္ က္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။
အေရာင္ကို အသံုးျပဳ၍ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိတ္ကူးေျမပံုကို အသံုးျပဳ၍
• ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပံုေဖာ္ျခင္း မိမိပါတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိွေနသည့အ
္ ရာမ်ားကို လူတိုင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားစြာ
႐ႈျမင္ၾကသည္။ စာေရးသူအတြက္ မည္သည့္အရာသည္ အေရးၾကီးဆံုးအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျမပံုမ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ ရွာႏိုင္သည္။ ေျမပံုမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ တူညီေသာ အရာတစ္ခုကို ေဖာ္ျပရန္
ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာၾကသည္။
• ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ပါ ဘယ္လရ
ို ိွသနည္း – ဒါကိုဘယ္လိုျဖစ္ခ်င္ေစသလဲ။ အဖြဲ႕သားမ်ားကို တစ္ဝက္ဝီခြဲ၍
စာရြက္တစ္ရြက္၏ တစ္ဘက္တြင္ ဘယ္လိုရိွသည္ႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘယ္လို ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေရးပါ။
• ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာကိုအားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ျခင္း သင္ပုန္းေပၚတြင္ “ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္၏
အဂၤါရပ္မ်ား”
စသည့ ္
အဓိကစကားလံုးတစ္ခ ု
ေရးပါ။
ေနာက္ပိုင္းတြင ္
အေသးစိတသ
္ ြားမည့ ္
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖန္တီးယူရမည္။
• မိမိကိုယ္ကို ပံေ
ု ဖာ္ျခင္း ပါဝင္သူတိုင္းသည္ စာမ်က္ႏွာအလယ္ေခါင္တြင္ ကိုယ့္နာမည္ကိုယ္ေရးခ်ရမည္။ထို႔ေနာက္
မိမအ
ိ ေၾကာင္း
အေျခခံက်ေသာ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အမ်ိဳးမ်ဳိးကိ ု
အၾကံဥာဏ္
ကုန္သြားသည္အထိေရးပါ။
ဤနည္းလမ္းျဖင့္ သင္သည္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္။ ေကာင္းမြန္ုျပည့္စံုသည့္
စိတ္ကူးေျမပံုသည္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးသားရန္ (သို႔မဟုတ္) ပိုမိုအေရးပါေသာအလုပ္ႏွင့္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္
တင္ျပျခင္းတို႔အတြက္ အစျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
စုစည္းျခင္းႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳကို မွ်ေဝျခင္း
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ရရိွေသာ အေတြ႔အၾကံဳကို မွ်ေဝျခင္းသည္ အလုပ္႐ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲဥးေဆာင္သူအတြက္
အေရးၾကီးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္သည္။
သင္တန္းနည္းျပသည္
ေနာက္ပိုင္းတြင ္
အလုပ္႐ံုသတင္းစာ၏
အယ္ဒီတာ
ျဖစ္လာမည္။
ပုံစံမ်ိဳးစံုႏင
ွ ့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အလြယ္ကူဆံုးနည္းမွာ
သင္တန္း၏ပံုသ႑ာန္မ်ား
အႀကံဥာဏ္မ်ားကိ ု
မွတ္သားထားျခင္းျဖစ္သည္။
သင္တန္းမစမွ ီ
သင္တန္းပို႔ခ်မည့ ္
ပံုသ႑ာန္ကိ ု
ခ်ေရးထားရမည္ျဖစ္သည္။သင္တန္းျပီးသြားေသာအခါ
သင္တန္းတြင ္
အမွန္တကယ္
သင္ၾကားသည္မ်ား၊
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေရးသားရမည္။
သင္တန္းပို႔ခ်မည့ ္
ပံုသ႑ာန္ကိုဖန္တီးရာတြင ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ရိွသည္။
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိ ု
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ မိမိအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ မွ်ေဝျခင္းသည္ ပိမ
ု ိုအေရးၾကီးသည္။ ျပီးခဲသ
့ ည့္
သင္တန္းမ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳမွမ်ားကိုအေျခခံကာ- မြမ္းမံရန္၊ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုသည္။
သင္တန္းနည္းျပတိုင္းသည္ ကိယ
ု ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို သံုးျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကို မစြန္႔လတ
ႊ သ
္ င့္ပါ။ “အေတြးအေခၚ”တိုင္းကို
စံထားရန္မလိုပါ၊
သို႔ေသာ္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုသာယူဆသင့္သည္။
သင္တန္းနည္းျပတိုင္းသည္
အႀကံဥာဏ္မ်ားရရွိရန္ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ရမည္။ ကိယ
ု ္ႏွငသ
့္ င့္ေတာ္မည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ရမည္။ ဒီဇင
ို ္းတြင္
အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။
စတင္ရမည့္ေနရာကိ ု
ပထမဆံုးေရြးပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္
သို႔မဟုတ ္
အရည္အေသြးတစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အေျခအေန၊ အေတြ႔အၾကံဳ သို႔မဟုတ္ စာသားတစ္ခုခက
ု ို သုံးသပ္ပါ။
၄င္းတို႔ကို အေျခခံ၍ မည္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေပးႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားပါ။ သို႔ေသာ္ မသိမျဖစ္သိရန္လိုသည္မွာ
အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ားကို အေျခခံ၍ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
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သင္ရိုးကိ ု ဖတ္လိုက္႐ံုျဖင့ ္ မည္သည္တို႔ကိ ု လုပ္မည္ကိ ု သိႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္
ရွင္းလင္းရမည္။
အိုင္ဒီယာအသစ္မ်ားကိ ု
ခ်ေရးရန္
အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ
အလုပ္႐ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲမ ွ
သတင္း
ေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးပါ။ သင္တန္းနည္းျပသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ ႔
အၾကံဳမ်ားကိ ု ကိုယ္ေရး မွတ္တမ္းသဖြယ္ေရး၍ ေဖာ္ျပရမည္။ ပါဝင္ၾကသူမ်ားထံမ ွ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း
စုေဆာင္းႏိုင္သည္။
နည္းျပ-ေလ့လာၾကည့္႐ႈသူသည္
၄င္း၏သူငယ္ခ်င္း ဥးေဆာင္သည့္
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ
အေၾကာင္းကိုလည္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
အခ်ိန္ႏင
ွ ့္
အရည္အခ်င္း
လံုေလာက္ပါက
သတင္းပို႔ခ်က္တစ္ခုကိ ု
လူတိုင္းဖန္တီးႏိုင္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္း လိမ့္မည္။ ေနာင္လာမည့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား အတြက္
အသံုးဝင္လိမ့္မည္။
သတင္းေပးပို႔ခ်က္သည ္
သတင္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
မွန္ကန္တိက်ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ရမည္။စိတ္ကူးယဥ္ ေရးသားထားသည့္စာမ်ိဳး မဟုတ္ရပါ။ ဤသတင္းအလုပ္
ၿပီးေျမာက္ရန္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ မွန္ကန္ေသာ
သတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုသည္
ဖတ္သူမ်ားကိ ု
ေတြးေတာသြားေစရမည္။
အေတြ႕အႀကံဳရွိသူတိုင္းက
အေတြးအေခၚေကာင္းတစ္ခုကိုေဖာ္ျပရန္
သို႔မဟုတ္
သတင္းေပးပို႔ခ်က္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္
မလြယ္ကူေၾကာင္း
နားလည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြ႔အၾကံဳကို မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ဖလ
ို႔ ိုသည္။ ဤေနရာတြင္
အေတြးမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ တင္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးရိွေစမည္ျဖစ္သည္။
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