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‘ကိုယ်လက်လှုပ်ရာှဵေဆဵတစ်ပါဵ’ အသဖိြငဴ် ဖပည်သူလူထုအကကာဵ အာဵကစာဵလှုပ်ရာှဵမှု 

အထိမ်ဵအမှတ် ဓါတ်ပုဳ၊ ေဆာင်ဵပါဵ၊ ကဗျာနှင်ဴ ဝတ္ထုတုိပပိုင်ပွဲ ကျင်ဵပမည် 

 တစ်မျ ို ဵသာဵလုဳဵ  ကျန်ဵမာကကဴဳခိုင်ေရဵအတွက် အေခခခဳအကျဆဳုဵခဖစ်သည်ဴ ခပည်သူလထူု အမျာဵ 

ပါဝင်သည်ဴ လူထုအာဵကစာဵလှုပ်ရှာဵမှုကို နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလတိငု်ဵ ကျင်ဵပလျက်ရှိရာ အဆုိပါ စုေပါင်ဵ 

အာဵကစာဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမုိတိုဵ တက် မျာဵခပာဵေစေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ခပည်သူလထူုအေနခဖငဴ် ကျန်ဵမာကကဴဳခိုင်ေရဵ၊ ေရာဂါကကိုတင် ကာကွယ်ေရဵ၊ သက်တမ်ဵေစဴ ေနထိငု်ေရဵ 

တို္ဓအတွက် ကုိယ်လက်လှုပ်ရှာဵမှုကို ေန့စဉ်ခပုလုပ်ေသာ အေလဴအကျငဴ်ရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ (ဝတ္ထုတို၊ 

ေဆာင်ဵပါဵနှင်ဴ ကဗျာ) ပပိုင်ပွဲအာဵ ကျင်ဵပသွာဵမည် ခဖစ်ရာ ပပိုင်ပွဲဝင်ေရာက် ယှဉ်ပပိုင်သူမျာဵအေနခဖငဴ် 

ေအာက်ပါအချက်မျာဵ ပါဝင်ေအာင် ေရဵသာဵယှဉ်ပပိုင်ကကရမည်- 

 - ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာဵခခင်ဵခဖင်ဴ လူအမျာဵတွင် ခဖစ်ပွာဵမှု အမျာဵဆဳုဵခဖစ်ေသာ မကူဵစက် 

ေသာေရာဂါမျာဵ ကင်ဵေဝဵမှုကို ခပည်သူလထူုအကကာဵ ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် သိရှိေစရန် 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

 - ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာဵမှု နည်ဵပါဵခခင်ဵေကကာင်ဴ ခဖစ်ေပ္ဒလာမည်ဴ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆုိဵကျ ို ဵ 

မျာဵကုိ သိရှိေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊  

 - ကျန်ဵမာကကဴဳခိုင်လာသည်နှင်ဴအမျှ ေဆဵကုသခခင်ဵ ကင်ဵေဝဵ၍ စရိတ်သက်သာပပီဵ ေပျာ်ရွှင် 

ချမ်ဵေခမဴေသာ မိသာဵစုဘဝ ရရှိနိုင်မည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ သိရှိေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

  - အာဵကစာဵနှငဴ် ကုိယ်လက်လှုပ်ရှာဵမှု ခပုလုပ်ခခင်ဵသည် အနာဂတဘ်ဝတွင် ပိုမုိ ကျန်ဵမာ 

ေပျာ်ရွှင်ေသာ လူသာဵတစ်ဦဵအခဖစ် ရရှိေစရန် အေရဵကကီဵေသာ အခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင် 

ေကကာင်ဵ သိရှိေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊  

 - အသက်အရွယ်မေရွဵ၊ ကျာဵ/မ မေရွဵ၊ လူေနမှု အဆငဴ်အတန်ဵမေရွဵ ကုိယ်လက် 

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစေရဵအတွက် အာဵကစာဵစီမဳကိန်ဵမျာဵ ချမှတ်၍ စည်ဵရဳုဵ 

လှုဳ့ေဆာ်မှုမျာဵ ခပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လည်ဵေကာင်ဵ၊  

 - ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာဵခခင်ဵမှ တစ်ဆငဴ် အာဵကစာဵေအာင်ခမင်မှုရရိှေအာင် ကကိုဵစာဵခခင်ဵသည် 

နိုင်ငဳတစ်ခု၏ ဂုဏ်၊ လူမျ ို ဵတစ်မျ ို ဵ၏ သိက္ခာခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ အာဵကစာဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် 

အာဵကစာဵပပိုင်ပွဲမျာဵသည် နိုင်ငဳေတာ် ဘက်စုဳဖွဳ့ပဖိုဵ တိုဵတက်ေရဵအတွက် 

အေထာက်အကူ ခပုေကကာင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊  
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 - အာဵကစာဵေအာင်ခမင်မှုသည် နုိင်ငဳေတာ် ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုကုိ ေရာင်ခပန်ဟပ်ေစေကကာင်ဵ၊ 

အာဵကစာဵပပိုင်ပဲွမျာဵ ေအာင်ခမင်မှုရရိှေရဵအတွက် အာဵကစာဵစိတ်ဓါတ်သည် အေရဵပါ 

ေကကာင်ဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊  

 - ခမန်မာအဴာဵကစာဵအဆငဴ်အတန်ဵ တိုဵတက်ခမငဴ်မာဵေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်ဴ 

အကကဳခပု တင်ခပချက်မျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

 - အာဵကစာဵနှင်ဴပညာေရဵ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အေခခအေနမျာဵကုိ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

 -  အမျ ို ဵသာဵအာဵကစာဵ အဆငဴ်အတန်ဵ တိုဵတက်ခမငဴ်မာဵေရဵအတွက် နိုင်ငဳေတာ် အစိုဵရ၏ 

ဦဵေဆာင်မှုနှငဴ်အတူ ခပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵ ဝုိင်ဵဝန်ဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် လိအုပ် 

ေကကာင်ဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ ပါဝင်ေအာင် ေရဵသာဵနုိင်ရမည်။ 

 ေဆာင်ဵပါဵပပိုင်ပဲွအတွက် ေအာက်ပါေခါင်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ယှဉ်ပပိုင်သွာဵရမည်ခဖစ်ပပီဵ ဝတ္ထုတိ ု နှငဴ် 

ကဗျာမျာဵအာဵ ကကိုက်နှစ်သက်ရာေေါင်ဵစဉ် ခဖင်ဴ ေရဵသာဵယှဉ်ပပိုင်နိုင်ပါသည်- 

 (၁) တစ်မျ ို ဵသာဵလုဳဵ ကျန်ဵမာေရဵ လူထုအာဵကစာဵခမှင်ဴတင်ေပဵ 

 (၂) နိုင်ငဳအာဵကစာဵခမှင်ဴတင်ရန် လူထုအာဵကစာဵကုိအေခခခဳ 

 (၃) လူထုအာဵကစာဵလ ‘‘ဒီဇင်ဘာ’’ တက်ကကေပျာ်ရွှင်စွာဆင်နွှဲပါ 

 (၄) မျ ို ဵဆက်သစ်မျာဵ ကကဳဴခိုင်ေရဵ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာဵကစာဵေပဵ 

 (၅) ကျန်ဵမာေစေကကာင်ဵနည်ဵလမ်ဵေကာင်ဵ စုေပါင်ဵဆင်နွှဲလူထလုမ်ဵေလျှာက်ပဲွ 

 (၆) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵပေပျာက်ေရဵ အာဵကစာဵနှင်ဴကုစာဵေပဵ 

 (၇) ကျန်ဵမာေရဵမှကကဳဴခိုင်ေရဵ လူထုအာဵကစာဵအစဉ်အေလဵေပဵ 

 (၈) ကျန်ဵမာကကဴဳခိုင်ေစဖို္ဓရာ ကုိယ်လက်လှုပ်ရှာဵကစာဵပါ 

 (၉) ေရာဂါကင်ဵေဝဵကျန်ဵမာဖို္ဓ ေန့စဉ်လမ်ဵေလျှာက်ကကပါစုိ္ဓ 

 (၁ဝ) ေရာဂါကင်ဵေဝဵကျန်ဵမာေရဵ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာဵကစာဵေပဵ 

 ေဆာင်ဵပါဵ ပပိုင်ပဲွအတွက် Microsoft Word Software ခဖငဴ် Unicode Pyidaungsu, Font Size(13) 

အရွယ်အစာဵခဖငဴ် A4 စာမျက်နှာ(၇) မျက်နှာထက်မနည်ဵ၊ (၈)မျက်နှာထက်မမျာဵ၊ ဝတ္ထုတိုပပိုင်ပွဲ 

အတွက် Microsoft Word Software ခဖငဴ် Unicode Pyidaungsu, Font Size (13) အရွယ်အစာဵခဖင်ဴ 

A4 စာမျက်နှာ(၁၀) မျက်နှာထက်မနည်ဵ၊ (၁၁) မျက်နှာထက်မမျာဵ၊ ကဗျာပပိုင်ပွဲ အတွက် Microsoft 

Word Software ခဖငဴ် Unicode Pyidaungsu, Font Size (13) အရွယ်အစာဵခဖငဴ် A4 စာမျက်နှာ(၄) 

မျက်နှာထက်မနည်ဵ၊ (၅) မျက်နှာထက်မမျာဵ ေရဵသာဵ ယှဉ်ပပိုင်နိုင်သည်။ 
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 ပပိုင်ပွဲဝင် ေရာင်စဳုဓါတ်ပဳုမျာဵကုိ ၁ဝ"x ၁၄" အရွယ်ခဖင်ဴ အကန့်အသတ်မရှိ တင်သွင်ဵ 

ယှဉ်ပပိုင်နိုင်ပပီဵ ဓါတ်ပုဳေခါင်ဵစဉ် ေဖာ်ခပရမည်။ ယခင်နှစ်မျာဵက ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ 

နှစ်သိမ်ဴဆုနှင်ဴ အထူဵဆုရရိှပပီဵေသာ ဓါတ်ပုဳမျာဵအာဵ ေပဵပုိ္ဓယှဉ်ပပိုင်ခခင်ဵ မခပုေကကာင်ဵနှင်ဴ စီစစ် ေတွ့ ရှိ 

ရပါက ဆုရစာရင်ဵမှ ပယ်ဖျက်သွာဵမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

 ပပိုင်ပွဲဝင်မျာဵအေနခဖင်ဴ ပပိုင်ပွဲဝင်စာမူနှင်ဴ ဓာတ်ပုဳမျာဵအာဵ အေရအတွက် အကန့်အသတ် မရှိ 

ေပဵပုိ္ဓယှဉ်ပပိုင်နိုင်သည်။ 

 အထက်ေဖာ်ခပပါ ပပိုင်ပွဲဝင် ဝတ္ထုတို၊ ေဆာင်ဵပါဵ၊ ကဗျာစာမူမျာဵနှငဴ်  ဓါတ်ပုဳမျာဵကုိ               

၂ဝ၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်ေန့ ေနာက်ဆဳုဵထာဵ၍ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊ လူထုအာဵကစာဵနှင်ဴ 

ပညာေပဵဌာနခဲွ၊ အာဵကစာဵနှငဴ်ကာယပညာဦဵစီဵဌာန၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအာဵကစာဵကွင်ဵ Social Zone ၊ 

ေနခပည်ေတာ်သုိ္ဓ လိပ်မူကာေပဵပုိ္ဓကကရန်နှင်ဴ စာမူနှင်ဴအတူ လိငု်စင်ဓါတ်ပုဳ(၂)ပုဳ၊ ေပ္ဒလွင်ထင်ရှာဵ ေသာ 

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ခပာဵ မိတ္တူမှန်(၁) ေစာင်၊ ကုိယ်တိုင်ေရဵသာဵေကကာင်ဵ ဝန်ခဳချက် (၁)ေစာင်တို္ဓ 

ပါရိှရမည်ခဖစ်ပပီဵ ေရဵသာဵယှဉ်ပပိုင်ထာဵသည်ဴ (ဝတ္ထုတို၊ ေဆာင်ဵပါဵ၊ ကဗျာနှင်ဴ ဓာတ်ပုဳ) မျာဵအာဵ 

ထညဴ်သွင်ဵထာဵသည်ဴ Soft Copy (၁)ချပ်နှငဴ် Hard Copy (၁)စဳုတို္ဓကိုလည်ဵ ပူဵတွဲေပဵပုိ္ဓကကပါရန် 

ခဖစ်သည်။ 

 ပပိုင်ပွဲတွင် လက်ခဳရရိှေသာ စာမူမျာဵနှငဴ် ဓါတ်ပုဳမျာဵအနက် ဆုရရှိသည်ဴ ဝတ္ထုတို၊ ေဆာင်ဵပါဵ၊ 

ကဗျာနှင်ဴ ဓါတ်ပုဳပပိုင်ပွဲမျာဵအတွက် ပထမဆုအာဵ ကျပ် (၁ဝ)သိန်ဵ၊ ဒုတိယဆုအာဵ ကျပ်(၈)သိန်ဵ၊ 

တတိယဆုအာဵ ကျပ်(၆)သိန်ဵနှင်ဴ နှစ်သိမ်ဴဆုအာဵ ကျပ်(၅)သိန်ဵ အသီဵသီဵ ချ ီဵ ခမှင်ဴ သွာဵမည်ခဖစ်သည်။ 

ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင်ဴ နှစ်သိမ်ဴဆုရရှိကကသည်ဴ ဆုရစာမူမျာဵအာဵ ေန့စဉ်ထတု် 

သတင်ဵစာမျာဵ၊ ဌာနမှထတု်ေဝသည် ဴ လစဉ်ထတု် Sports Magazine ၊ သတင်ဵလွှာနှင်ဴ 

အာဵကစာဵဂျာနယ်မျာဵတွင် ဂဏု်ခပုေဖာ်ခပသွာဵမည်ခဖစ်ရာ စာမူေပဵပုိ္ဓရန် သတ်မှတ်ရက်ထက် 

ေနာက်ကျေပဵပုိ္ဓလာေသာ စာမူမျာဵ၊ ဓါတ်ပုဳမျာဵ၊ သတ်မှတ်ထာဵသည် ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ၊ 

အေထာက်အထာဵ မခပညဴ်စဳုေသာ စာမူမျာဵနှငဴ် ဓါတ်ပဳုမျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵမည် မဟုတ်ေကကာင်ဵ၊ 

အေသဵစိတ်သိရှိလုိပါက တယ်လဖီုန်ဵနဳပါတ် ဝ၉-၂ဝဝ၂၁၉၆၊ ၀၉-၆၈၀၁၁၅၃၄၁၊ ဝ၆၇-၈၁ဝ၄၃၃၅ 

တို္ဓသုိ္ဓ ဆက်သွယ်ေမဵခမန်ဵစဳုစမ်ဵနုိင်ပါသည်။ 

 

 


