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ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား သင္တန္်ားလမ္်ားညႊန္ကုိ
ျပဳစုရာတြင္ ေသာ့ခ က္က ေသာ ကိစၥရပ္မ ာ်ား
ျပည္တင
ြ ္်ားေရြ်ားေကာက္ပြဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားအတြက္ အက ဥ္်ားရွင္်ား
လင္်ားခ က္
ေနာက္ခအ
ံ ေၾကာင္်ား
ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားအတြက္ သင္တန္်ားေကာင္်ား
တစ္ရပ္သည္ ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ရန္အတြက္

STOs သင္တန္်ားလမ္်ားညႊန္

ႀကဳိတင္လုပ္ေဆာင္္ာ်ား

ရမည့္ အေရ်ားႀက်ားေသာ လုပ္ငန္်ားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အရည္

သင္တန္းဆရာ
မ ားအဖြဲ႕

အေသြ်ားျပည့္၀ေသာ သင္တန္်ားေပ်ား္ာ်ားျခင္်ားမရွိဘြဲ ေရြ်ားေကာက္ပြဲြ
ေန႔တြင္ မြဲ႐ုံုံမ ာ်ားသုိ႔သြာ်ားၿပ်ား ေစာင့္ေၾကည့္ ေလ့လာရန္အတြက္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္

မလႊတ္သင့္သည္ကုိ

မွတ္သာ်ား္ာ်ားရန္

အေရ်ားႀက်ားသည္။

ေအာက္တြင္အဆုိျပဳ

သင္တန္်ားလမ္်ားညႊန္တြင္

ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္

္ာ်ားေသာ

ေလ့လာသူမ ာ်ားအတြက္

သင္တန္်ား

အစအစဥ္

သင္တန္းအစီ
အ စဥ္ႏွင့္
သင္တန္း သုထး
ပစၥည္းမ ား

လူခ ထားေရး
အစီအစဥ္

ပုထစထမ ား

ဥပေဒမ ား/
လုပ္ထုထးလုပ္န
ည္းမ ား

တစ္ရပ္၏

အေရ်ားႀက်ားေသာ အပုိင္်ားမ ာ်ားစာြ ပါ၀င္သည္။
အပို္င္်ားတစ္ခုက အျခာ်ားအပုိင္်ားမ ာ်ား္က္ ပုိအေရ်ားႀက်ား
သည္ဟူ၍ မရွိ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား ဥပေဒႏွင့္ လုပ္္ုံ်ား
လုပ္နည္်ားမ ာ်ား၊ ေရြ်ားေကာက္ပြဲြတြင္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္်ားတာ၀န္မ ာ်ား၊
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ်ားအဖြြဲ႕၏
ဆက္သြယ္ရမည္မ ာ်ားကို

က န္အဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ားႏွင့္

ဆက္သယ္ေရး
အစီအစဥ္

မည္သုိ႔

ညတူမွ တူနာ်ားလည္ရန္လုိအပ္သည္။

္ုိနည္်ားတူအေရ်ားႀက်ားသည္မွာ ဘက္လိ္က
ု ္မႈမရွိ ဘြဲ ၾကာ်ားေနျခင္်ား
(ပါတစြြဲမရွိ၊

ပါတတစ္ရပ္အတြက္လုပ္ေပ်ားျခင္်ားမဟုတ္)၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားလုိက္နာရမည့္

က င့္၀တ္မ ာ်ားကို

ဖတ္႐ုံႈျခင္်ားႏွင့္ လုိက္နာျခင္်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနစဥ္အတြင္်ား
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရသူမ ာ်ား

ေဆာင္ရန္၊

ေရွာင္ရန္မ ာ်ားကို

နာ်ားလည္ျခင္်ားစေသာ တာ၀န္မ ာ်ားလည္်ားရွိသည္။

ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား(STOs)

မ ာ်ားသည္

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔မ႐ုံ
ြဲ ုံတြင္်ားျဖစ္စဥ္မ ာ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရည္
အေသြ်ားအေျချပဳႏွင့္

သင္တန္်ားလမ္်ားညႊန္တြင္

အေရအတြက္အေျချပဳအခ က္အလက္မ ာ်ား

ကို ေကာက္ယသ
ူ ည္။ STOs မ ာ်ားသည္ မြဲ႐ုံုံတစ္႐ုံုံ တည္်ားတြင္



လူေနရာခ ္ာ်ားမႈအစအစဥ္



အေတြ႕အႀကဳံရင့္က က္သည့္ သင္တန္်ားဆရာမ ာ်ားအဖြြဲ႕



STOs

သင္တန္်ားအတြက္

လုပင
္ န္်ားတာ၀န

သင္တန္်ားအစအစဥ္ႏွင့္

သင္တန္်ားသုံ်ားပစၥည္်ားမ ာ်ား


STOs ပုံစံမ ာ်ား



ေရြ်ားေကာက္ပြဲြဥပေဒမ ာ်ားႏွင့္ လုပ္္ုံ်ားလုပ္နည္်ားမ ာ်ား



ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔အတြက္
ဆက္သြယ္ေရ်ားအစအစဥ္တစ္ရပ္

တသမတ္တည္်ားေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္သလုိ အျခာ်ားေနရာမ ာ်ားသုိ႔လည္်ား
သြာ်ားေရာက္ၾကည့္႐ုံႈႏုိင္သည္။
လွစ္ျခင္်ား၊

မြဲေပ်ားျခင္်ား၊

၄င္်ားတုိ႔သည္

မြဲေရတြက္ျခင္်ားႏွင့္

မြဲ႐ုံုံစတင္ဖြင့္
မြဲစာရင္်ားျပဳစုျခင္်ား

လုပ္ငန္်ားစဥ္မ ာ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ မြဲ႐ုံုံသုံ်ား ပစၥည္်ားမ ာ်ား
မြဲ႐ုံုံမွာ

အ္က္ဆင့္ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေကာ္မရွင္္ံသို႔

ပုိ႔ေဆာင္သည္ကိုလည္်ား

၄င္်ားတုိ႔ေလ့လာႏုိင္သည္။

မ ာ်ားသည္

STOs

ပုံမွန္အာ်ားျဖင့္

မ ာ်ားသည္

မည္သုိ႔
STOs

ႏွစ္ေယာက္တြြဲ

အဖြြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္်ား တစ္ခ ိန္တည္်ားတြင္ မြဲ႐ုံုံအတြင္်ား၌ ရွိမေန

၄င္်ားတုိ႔က

ႏုိင္ၾကေပ။

္ံပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။


သတင္်ားအခ က္မ ာ်ားကို

LTOs

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔ၿပ်ားၿပ်ားခ င္်ား

မ ာ်ား

မိမိတုိ႔၏

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေစာင့္ၾကည့္ေရ်ားပုံစံမ ာ်ားကုိ
႐ုံုံ်ားခ ဳပ္ သုိ႔ ေပ်ားပုိ႔ပါ။
STOs ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္လုပ္ငန္်ားမ ာ်ား


ေရြ်ားေကာက္ပြဲြႏွင့္ စပ္လ ဥ္်ားသည့္ ဥပေဒမ ာ်ားကုိ
နာ်ားလည္ေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္်ား

-

STOs

အာ်ားလုံ်ားသည္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြဥပေဒကို

ဖတ္႐ုံႈသင့္သည္။ အ္ူ်ားသျဖင့္ ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔
ႏွင့္တုိက္႐ုံုိက္ ဆုိသည့္ဥပေဒမ ာ်ားကို ဖတ္႐ုံႈသင့္ၿပ်ား
ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔လုပ္္ုံ်ားလုပ္ငန္်ားမ ာ်ားႏွင့္ပတ္သက္
ၿပ်ား UEC က ညႊန္်ားသည့္ ဥပေဒမ ာ်ားကို ဖတ္႐ုံႈ
ရမည္ျဖစ္သည္။
-

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ်ားသည္

ေလ့လာ

ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ်ားလုိက္နာရမည့္က င့္၀တ္မ ာ်ားကို
ဖတ္႐ုံႈၿပ်ား လုိက္နာ ရန္ႏွင့္ ပါတစြြဲကင္်ားကင္်ား ျဖင့္
လုပ္ငန္်ားမ ာ်ားကုိေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ လုိအပ္သည္။


STOS သင္တန္်ားလမ္်ားညန
ႊ ၏
္ အပုိင်ား္ မ ာ်ား

ခ ္ာ်ားမည့္အစအစဥ္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားခ ္ာ်ားမည့္အစအစဥ္ဆုိသည္မွာ
ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔တြင္ မြဲ႐ုံုံမ ာ်ား သို႔မဟုတ္ အျခာ်ား ေနရာမ ာ်ားတြင္
မိမိ၏ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားကို
အစဥ္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ္ာ်ားသည့္

အခ က္အလက္မ ာ်ားအေပၚမူတည္ၿပ်ား

အစ

မ ာ်ားစာြ ေသာ

မိမိ၏ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူမ ာ်ားခ ္ာ်ားရမည့္ အစအစဥ္ကို ကုိယ္တုိင္ ဆုံ်ားျဖတ္ရ
ေပမည္။


ခ ္ာ်ားမည့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအေရအတြက္

စုစုေပါင္်ား

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔သတင္်ားအခ က္အလက္မ ာ်ား


ဆက္သြယ္ေရ်ား

တာ၀န္ေပ်ားမည့္

မည္သုိ႔ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

အမ ဳိ်ားအစာ်ား

မ ာ်ားကို ခ ္ာ်ားမည္နည္်ား။ အ္ုိင္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ


မြဲ႐ုံုံတြင္အ္ုိင္ခ ေစာင့္ၾကည့္ေသာအဖြြဲ႕မ ာ်ားသည္
မိမိတုိ႔႐ုံုံ်ားခ ဳပ္

သုိ႔မဟုတ္

ေစာင့္ၾကည့္

မိမိတုိ႔၏

ကာလရွည္

ေလ့လာသူမ ာ်ား္ံသ႔ို

တုိက္႐ုံုိက္

သတင္်ားပုိ႔ရမည္။

sms

္ူ်ားျခာ်ားျဖစ္ရပ္အ

ပုိ႔ျခင္်ားျဖင့္လည္်ားေကာင္်ား၊

စရင္ခံစာမ ာ်ားျဖည့္ကာပုိ႔ျခင္်ားျဖင့္

တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔သြာ်ားေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္
ေနသူမ ာ်ားသည္
အတည္ျပဳၿပ်ား
မိမိတုိ႔သက္ဆိင
ု ္ရာ

သတင္်ားအခ က္အလက္မ ာ်ားကို
စုစည္်ားကာ
LTOs

႐ုံုံ်ားခ ဳပ္သို႔ပုိ႔မည့္
မ ာ်ား္ံ

သတင္်ားပုိ႔

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔တြင္

ျပည္နယ္/တုိင္်ားေဒသႀက်ားေရြ်ားေကာက္ပြဲြေကာ္

အ္က္ပုိင္်ားအဆင့္
တြင္

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေကာ္မရွင္သုံ်ားခု

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔ေ

ဆာင္ရက
ြ ္မႈမ ာ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ရန္ STOs မ ာ်ားကို ေစလႊတ္ႏုိင္သည္။

2

လူခ ္ာ်ားေရ်ား အစအစဥ္မ ာ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပ်ား ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္ခ ရာတြင္ အဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားအတြက္
ေရြ်ားခ ယ္စရာနည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားစာြ ရွိသည္။ မ ာ်ားစာြ ေသာ အေၾကာင္်ား
တရာ်ားမ ာ်ားသည္

ယင္်ားဆုံ်ားျဖတ္အေပၚ

သက္ေရာက္မႈရွိမည္

ျဖစ္သည္။ ယင္်ားတုိ႔မွာ


ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ်ားလုပ္ငန္်ားစဥ္၏

ရည္ရယ
ြ ္ခ က္

မ ာ်ား

မရွင္အဖြြဲ႕ခြြဲမ ာ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရ်ားကို္ာ်ားရွိပါ။


မြဲ႐ုံုံမ ာ်ား

မည့္ အခ ိန္ကာလ

ရမည္ျဖစ္သည္။


ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားခ ္ာ်ားသည့္

သုိ႔မဟုတ္ ေနရာမ ာ်ားႏွင့္ ၄င္်ားတုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

ဖုန္်ားေခၚျခင္်ားျဖင့္

လည္်ားေကာင္်ား ပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။




ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔ဆက္သြယ္ေရ်ား

အစအစဥ္အေပၚမူတည္ၿပ်ား
လည္်ားေကာင္်ား၊

သူ၊ လွည့္လည္ၾကည့္႐ုံႈသူ



ဥ်ားတည္္ာ်ားသည့္
သို႔မဟုတ္

နယ္ပယ္မ ာ်ား

ေဒသအရ)-

အစည္်ားမ ာ်ားက

အခ ဳိ႕ေသာ

အခ ဳိ႕ေသာအဖြြဲ႕အစည္်ား

ေရြ်ားခ ယ္္ာ်ားသည့္

မြဲဆႏၵရွင္မ ာ်ား၊

အဖြြဲ႕

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံ်ားကို

အစရင္ခံစာ္ုတ္ျပန္ၿပ်ား
မ ာ်ားကမူ

(အစအစဥ္အရ

လူနည္်ားစု၊

လူမ ာ်ား

အမ ဳိ်ားသမ်ားမ ာ်ား

(လူငယ္
အစရွိ

သည္ျဖင့္)ပါ၀င္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရြ်ားခ ယ္္ာ်ားသည္ ေနရာ
ေဒသမ ာ်ားအေပၚ အာ႐ုံုံစုိက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။




လူခ ္ာ်ားသည့္ ပုံစံမ ာ်ား

အဆင္ေျပသလုိခ ္ာ်ားျခင္်ား-

အဖြြဲ႕အစည္်ားကသုံ်ားႏိုင္မည့္ လူအာ်ား၊ ေငြအာ်ား (လူ၊

အလြယ္တကူသြာ်ားႏုိင္မည့္

ေငြေၾက်ား)

္ုိနည္်ားတြင္

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔မတုိင္မ လုပ္ငန္်ားေဆာင္ရက
ြ ္ႏုိ္င္မည့္

ၿမဳိ႕ျပေနရာမ ာ်ားတြင္သာ

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္အဖြြဲ႕
အစည္်ားမ ာ်ား္ံမွ ရရွိသည့္ အေကာင္်ား ဆုံ်ားအေလ့အ္မ ာ်ားအရ
လူခ ္ာ်ားေရ်ားအတြက္

ေရြ်ားစရာနည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားစာြ ရွိသည္ကို

ေတြ႕ရသည္။
“ျပည္တြင္်ားေရြ်ားေကာက္ပြဲြ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတြင္

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြလုပ္ငန္်ားစဥ္၏
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

အမ ဳိ်ားမ ဳိ်ားေသာမ က္ႏွာစာမ ာ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ်ားကို

ခ ္ာ်ားျခင္်ား

သုံ်ားၿပ်ား

သုံ်ားသပ္ရန္

ေပ်ားျခင္်ားျဖစ္သည္။

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြပညာေပ်ား

ကၽြမ္်ားက င္သူတစ္ဥ်ားကို

အခ ဳိ႕ေနရာမ ာ်ားတြင္
လာသူ

တာ၀န္

ရာေ္ာင္ခ ခ ္ာ်ားရသည္။

ဗ ်ဴဟာမ ာ်ားသည္

သုိ႔မဟုတ္

အခ ဳိ်ားက ခ ္ာ်ားျခင္်ား –တစ္ႏုိင္ငံလုံ်ားရွိ မြဲ႐ုံုံမ ာ်ားခြဲြေ၀္ာ်ားျခင္်ားကို
္င္ဟပ္ေစသည့္ အစအစဥ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား ကို
ခ ္ာ်ားသည္။

အင္ျပည့္အာ်ားျပည့္ခ

ယင္်ားနည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားကိုေရာၿပ်ား

၄င္်ားတုိ႔၏တာ၀န္၀တၱရာ်ားမ ာ်ားကိုရွင္်ားျပ္ာ်ားသည့္

လုိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္အရာမ ာ်ား၊ မည္သည့္အရာကို ေစာင့္
ၾကည့္မည္၊

မည္သို႔ေစာင့္ၾကည့္မည္ဆုိသည့္

သင္တန္်ားမ ာ်ား

ပုံမွန္အာ်ားျဖင့္လုိအပ္သလုိ မည္သည့္အခ ိန္တြင္ မည္သုိ႔ သတင္်ား
ပုိ႔မည္၊

က င့္၀တ္ကိုလုိက္နာပါမည္ႏွင့္

ပါတစြြဲကင္်ားေၾကာင္်ား

ကတိျပဳခ က္၊ ပစၥည္်ားပစၥယမ ာ်ား (သက္ေသခံဆျြြဲ ပာ်ား၊ ေဘာ့ပင္၊
လက္စြဲြစာအုပ္၊

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

စစ္ေဆ်ားရမည့္အရာမ ာ်ား၊ တရွပ္၊ ဥ်ား္ုတ္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတိ႔သ
ု ည္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားအျဖစ္ အမ ာ်ားက အလြယ္တကူသိ
ရွိႏိုင္မည့္

အျခာ်ားအရာမ ာ်ား)

အခ ဳိ႕ေနရာမ ာ်ားတြင္

လည္်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားသည္

သြာ်ားလာေရ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရ်ားအတြက္ ရင္်ားျမစ္မ ာ်ား လုိအပ္
ေပမည္။
(Source: www.gndem.org)

သည္။

အေျချပဳခ ္ာ်ားမႈ-

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားကုိ

မြဲ႐ုံုံမ ာ်ား၏

နမူနာကိန္်ားဂဏန္်ားတစ္ခုကိုယူ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားသည္

၄င္်ားတုိ႔အာ်ားခ ္ာ်ား

ေပ်ားသည့္ မြဲ႐ုံုံမွ အျခာ်ားမ႐ုံ
ြဲ ုံသို႔ မေျပာင္်ားရေပ။

သင္တန္်ားတက္္ာ်ားေသာ သင္တန္်ားမ်ဴွ ်ားမ ာ်ား

ခ ္ာ်ားျခင္်ားတုိ႔ ရွိၾကသည္။ လူမခ ္ာ်ားမ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ
မ ာ်ားအာ်ား

ပဋိပကၡ

ဥပမာ

္ာ်ားျခင္်ား၊ အဆင္ေျပသလုိခ ္ာ်ားျခင္်ား၊ ဗ ်ဴဟာက က ခ ္ာ်ားျခင္်ား၊
ကုိယ္စာ်ားျပဳ

အမ ာ်ားအာ်ားျဖင့္

တစ္တုိင္်ားျပည္လုံ်ား၌

မြဲစာရင္်ားသြင္်ားျခင္်ား သို႔မဟုတ္ ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔။
လူခ ္ာ်ားသည့္

အဖြြဲ႕အသ်ားသ်ားတြင္

ခ ္ာ်ားၾကသည္။

က ဘန္်ားခ ္ာ်ားၿပ်ား

သုိ႔မဟုတ္

ေစာင့္ၾကည့္

ျဖစ္ပာြ ်ားရာေနရာမ ာ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူနည္်ားစုေန္ုိင္ရာေနမ ာ်ားတြင္

နမူနာပုံစံ

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြဥပေဒမ ာ်ား

ခ ္ာ်ားျခင္်ား-

အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အခါတြင္

ဥ်ားစာ်ားေပ်ားမႈမ ာ်ားအေပၚအေျခခံသည္။

လူအနည္်ားငယ္ကို္ာ်ားရန္သာ

ဥပမာ

ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္်ားအတြက္

ပါ၀င္သည္။ အခ ဳိ႕ေနရာမ ာ်ားတြင္ ဗဟုိက ေသာေနရာမ ာ်ားတြင္
လုိအပ္သည္။

ခ ္ာ်ားသည္။

ခ ္ာ်ားေလ့ရွိသည္။

ေလ့လာသူအေရအတြက္

ကမၻာတစ္၀ွမ္်ားတြင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့

မြဲ႐ုံုံမ ာ်ားတြင္သာ

သတ္မွတ္္ာ်ားသည့္ေနရာမ ာ်ားတြင္

အခ ိန္ကာလ

ပစၥည္်ားမ ာ်ားကုိ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားကို

STOs

မ ာ်ားကို

သင္တန္်ားေပ်ားရန္

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားအဖြြဲ႕အတြက္
လုိအပ္သည္။

ျပင္ဆင္္ာ်ားသည့္

သင္တန္်ားအစအစဥ္ေကာင္်ားတစ္ခု

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားအဖြြဲ႕တြင္

ဘုတ္အဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ား၊

အမာခံအဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ား၊

ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား၊

ေဒသ ဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္်ားေဆာင္ရြက္ေရ်ားမွ်ဴ်ားမ ာ်ား၊ အဖြြဲ႕အစည္်ား၏
အဖြြဲ႕၀င္ေဟာင္်ားမ ာ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကၽြမ္်ားက င္သူမ ာ်ား (၄င္်ားတုိ႔က
ေစတနာျဖင့္

အခ ိန္ေပ်ားမည္ဆုိလွ င္)

ပါ၀င္ႏုိင္ေပမည္။

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားမ ာ်ားကို ဥ်ားစာ်ားသင္တန္်ားေပ်ားရန္ လုိအပ္သည္။
ယင္်ားသင္တန္်ားမွ်ဴ်ားမ ာ်ားက

STOs

မ ာ်ားအတြက္

အရည္အေသြ်ားျပည့္၀ေသာ သင္တန္်ားေပ်ားႏုိင္ရန္ အခ ိန္ႏွင့္အမွ
ျပန္လည္သုံ်ားသပ္ၿပ်ား

ျပင္ဆင္ျဖည့္စက
ြ ္ေပ်ားရန္လိုအပ္သည္

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားမ ာ်ားအတြက္

သင္တန္်ားေကာင္်ားတစ္ခုကို

အစည္်ားကေဆာင္ရက
ြ ္ရန္လုိအပ္သည္။

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားမ ာ်ားသည္

သက္ဆိင
ု ္ရာေဒသမ ာ်ားသို႔သြာ်ားေရာက္ၿပ်ား
ေလ့လာသူမ ာ်ားကို
္ာ်ားသည့္
မ ာ်ားကို

ေဒသခံေစာင့္ၾကည့္

သင္တန္်ားေပ်ားမည္ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္သူဥ်ားေရမ ာ်ားစြာရွိၿပ်ား

ျဖစ္ႏုိင္လွ င္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားက

အျခာ်ားသူမ ာ်ားအာ်ား

အဖြြဲ႕

ေလ့လာ

သင္တန္်ားတက္
ဆင့္ပာြ ်ားသင္တန္်ား

ျပန္ေပ်ားႏုိင္သည္။

ေဒသဆုိင္ရာ

ညႇိႏႈိင္်ားေဆာင္ရက
ြ ္ေရ်ားမွ်ဴ်ားမ ာ်ားႏွင့္ LTOs မ ာ်ားက သင္တန္်ားမ ာ်ားကို

3

စစဥ္ေပ်ားရမည္ျဖစ္ၿပ်ား

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားအျဖစ္လည္်ား

ေဆာင္ရက
ြ ္



ႏုိင္သည္။ ၄င္်ားတုိ႔၏ တာ၀န္မ ာ်ားမွာ




မိမိတို႔ေဒသရွိ

လုပ္ငန္်ားတာ၀န္မ ာ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္်ားအခ က္အလက္မ ာ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားအာ်ားလုံ်ား

ပါ၀င္ေစရန္ သင္တန္်ားအခ ိန္မ ာ်ားပါ၀င္သည့္ သင္တန္်ား



လူခ ္ာ်ားမည့္ အစအစ

ျပကၡဒိန္ တစ္ခုေရ်ားဆပ
ြြဲ ါ။



ေန္ုိင္သြာ်ားလာစာ်ားေသာက္ေရ်ား

ေနရာ္ုိင္ခင္်ားမ ာ်ားစစဥ္ျခင္်ား- သင္တန္်ားေနရာ၊ နာ်ားခ ိန္
စာေသာက္ဖယ
ြ ္၊

သင္တန္်ားစာရြက္စာတမ္်ားမ ာ်ား

စသည္ျဖင့္


STOs မ ာ်ားအတြက္ သင္တန္်ားသည္ အလြန္လက္ေတြ႕က ၿပ်ား
အျပန္အလွန္ေဆြ်ားေႏြ်ားရမည္ျဖစ္ကာ
သူမ ာ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားအာ်ားလုံ်ားကို

သင္တန္်ား

ျပန္လည္ေျဖၾကာ်ားရမည္ျဖစ္သည္။
အခ ိန္ရႏုိင္မႈအေပၚမူတည္ၿပ်ား

ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားအာ်ားလုံ်ား

လက္ေတြ႕က သည့္

ေကာင္်ားမန
ြ ္စာြ

ေဒသအာ်ားလုံ်ားအတြက္
အဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ားက
အဆင္ေျပ

သင္တန္်ားျပကၡဒိန္ကို

စစဥ္ၿပ်ား

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားအတြက္

လည္်ား

အမာခံ
သင္တန္်ား

ျပန္လည္သုံ်ားသပ္မႈအက ဥ္်ားအစအစဥ္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

ေဖာ္ျပ္ာ်ားသည္။

၁. ႏႈိ်ားဆြျခင္်ားမ ာ်ား
တကယ္လက္ေတြ႕အေျခအေနရွိအရာမ ာ်ားကုိ
ကိုယ္တိင
ု ္ကိုယ္က ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ရသည့္

သင္တန္်ားပုံစံႏွင့္

အခ ိ႕ေသာ

ေန႔၀က္သင္တန္်ားေပ်ားၿပ်ား

တစ္ေန႔္က္ပုိၿပ်ား

သတင္်ားအခ က္အလက္၊

အခ ဳိ႕က

သင္တန္်ားေပ်ားသည္။
ေရြ်ားေကာက္ပြဲြမတုိင္မ

ရသည့္အခ ိန္ႏွင့္ ယခင္ေရြ်ားေကာက္ပြဲြမ ာ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာသူမ ာ်ားရရွိခြဲ့သည့္

အေတြ႕အႀကဳံေပၚတြင္မူတည္သည္။

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြကို ပ္မဆုံ်ားအၾကိမ္အျဖစ္ေစာင့္ၾကည့္ၾကမည့္သူ
တစ္ရက္္က္ပိၾု ကာျမင့္ေသာ

လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပ်ား

တက္ေရာက္သူအာ်ားလုံ်ားပါ၀င္ရသည့္

သင္တန္်ား

အဖြြဲ႕တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြြဲျပာ်ားေပမည္။

ေျပာရမည့္

မြဲေပ်ားျခင္်ားလုပ္ငန္်ားစဥ္မ ာ်ားႏွင့္ ယင္်ားတုိ႔၏အခန္်ားက႑ကို
ပုိမုိနာ်ားလည္ေစရန္အတြက္

ၾကာျမင့္ခ ိန္မ ာ်ားသည္
သို႔မဟုတ္

သင္တန္်ားကို

အ္က္တြင္ေဖာ္ျပ္ာ်ားသကြဲ့သို႔

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြ အႀကဳိေန႔တြင္ ျပန္လည္သုံ်ားသပ္ေရ်ား သင္တန္်ား

အစမ္်ားသေဘာေရြ်ားေကာက္ပြဲြပုံစံက င္်ားပၿပ်ား သုံ်ားသပ္ပါ။


ေလ့က င့္ခန္်ားအမ ဳိ်ားမ ဳိ်ားလုပ္ပါ-

မြဲ႐ုံုံအရာရွိႏွင့္

စကာ်ားေျပာျခင္်ားႏွင့္

အဖြြဲ႕အစည္်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္်ားနည္်ားနာ မ ာ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပ်ား
သတင္်ားအခ က္အလက္အက ဥ္်ားေပ်ားျခင္်ား၊
သတင္်ားစာဆရာမ ာ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ားစကာ်ားေျပာျခင္်ား

၂. အေမ်ားအေျဖအပုိင္်ား
သင္တန္်ားအစအစဥ္ရွိ

အပုိင္်ားအသ်ားသ်ား

သို႔မဟုတ္

တုိကိုလည္်ား လိုမည္ျဖစ္သည္။

ရွင္်ားလင္်ားေျပာၾကာ်ားေနစဥ္အတြင္်ား

တစ္ေန႔တာသင္တန္်ားအစအစဥ္တြင္ ပုံမွန္အာ်ားျဖင့္

ေမ်ားခန
ြ ္်ားေမ်ားရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္အခ ိန္ကို ေပ်ားပါ။



ဥပေဒမ ာ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

UEC

က

အလက္မ ာ်ား

ပတ္သက္ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား

ခ မွတ္ေသာ

အျခာ်ားဆုံ်ားျဖတ္ခ က္မ ာ်ား (UEC လက္စြဲြမ ာ်ား၊ ဗဒယုိမ ာ်ား
အစရွိသျဖင့္)

ကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား

အျခာ်ားပစၥည်ား္ ပစၥယမ ာ်ား

တစ္ေန႔

အပုိင္်ားမ ာ်ား

္ည့္သြင္်ားျခင္်ားသည္ စာျဖင့္ေရ်ားသာ်ား္ာ်ားေသာ အရာမ ာ်ား္က္



သင္တန္်ားအစအစဥ္ႏွင့္
မ ာ်ားအတြက္

နာ်ားလည္ရန္

ပိုမုိေကာင္်ားမန
ြ ္သည္။ သင္တန္်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို အသုံ်ားျပဳပါ။

သူမ ာ်ား ျပန္မွတ္မိေစရန္ျဖစ္သည္။

အဖြြဲ႕မ ာ်ားက

ေလ့က င့္ခန္်ားမ ာ်ားကို

ေကာင္်ားမန
ြ ္စာြ တက္ေရာက္ရ

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြမတုိင္မက င္်ားပရမည္။

STOs

သေလာက္

အခ ိန္

မည္ျဖစ္သည္။ လုိအပ္လွ င္ ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ င္ျဖစ္ေစ၊
သင္တန္်ား၏

မိမိတက္ႏုိင္

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ အႀကံျပဳခ က္အခ ဳိ႕ကို

ေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ျဖစ္သလုိ

သာ်ားမ ာ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

ေမ်ားျမန္်ားသည့္ေမ်ားခန
ြ ္်ားမ ာ်ားကို

တက္ေစပါ- သင္တန္်ားတစ္ခုလွ င္ အမ ာ်ားဆုံ်ား လူ ၂၀တက္ေျမာက္ေစရန္

မ ာ်ားသည္

ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား၏

သတင္်ားအခ က္

၃. စမ္်ားသပ္မႈမ ာ်ား
အခ ဳိ႕အဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ား၏

၄င္်ားတုိ႔၏

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

သူမ ာ်ားကုိ သင္တန္်ားမစမႏွင့္ သင္တန္်ားၿပ်ားေနာက္ စမ္်ားသပ္ၾက
သည္။ သင္တန္်ား္ိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ သင္တန္်ားအစႏွင့္

4

သင္တန္်ားၿပ်ားဆုံ်ားခ ိန္တြင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား၏

ပညာေရခ ိန္ကိုဆန္်ားစစ္ရန္

အသိ

ေမ်ားခန
ြ ္အနည္်ားငယ္ျပင္ဆင္္ာ်ားပါ။

သင္တန္်ားအစတြင္စမ္်ားသပ္သည့္

ရလဒ္မ ာ်ားေၾကာင့္

တြင္သင္ၾကာ်ားမည့္အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားကို

သင္တန္်ား

ခ ိန္ညႇိႏိုင္မည္ျဖစ္

သလုိ သင္တန္်ားၿပ်ားဆုံ်ားခ ိန္တြင္ ေတြ႕ရွိသည့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ လည္်ား
အခ ဳိ႕ကိုျပန္သုံ်ားသပ္ရန္

အခ ဳိ႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

သူမ ာ်ားႏွင့္ေဆြ်ားေႏြ်ားရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
အခ ဳိ႕ေသာ

အဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားသည္

STOs

မ ာ်ားအတြက္

ေနာက္ဆက္တမ
ြြဲ ာ်ား
ပုံစံမ ာ်ား
က င့္၀တ္
အဖြြဲ႕အစည္်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ်ားစမံခ က္အေၾကာင္်ား

အက ဥ္်ား
UEC လမ္်ားညႊန္ခ က္မ ာ်ား

သင္တန္်ားလက္စြဲြမ ာ်ားေရ်ားဆၾြြဲ ကမည္ျဖစ္သည္။ STOs လက္စြဲြတြင္
မည္သည့္အရာမ ာ်ားပါ၀င္ရမည္ဆုိသည္မွာ

ေရြ်ားခ ယ္စရာမ ာ်ားစာြ

ရွိၿပ်ား အဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ပုံစံျဖင့္ ေရ်ားဆၾြြဲ ကသည္။
ေရြ်ားေကာက္ပြဲြတစ္ခုခ င္်ားစ၏
အစည္်ားတစ္ခုခ င္်ားစ၏
အေသ်ားစိတ္က ေသာ

အခင္အက င္်ားႏွင့္

အဖြြဲ႕

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ်ား
ရည္မွန္်ားခ က္မ ာ်ားအေပၚ

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ္ာ်ားသည့္

အတြက္

မူတည္သည္။

အႀကံျပဳခ က္မ ာ်ားမွာ

လက္စြဲြ

အတြက္ အသံုံ်ားျပဳရန္ျဖစ္သည္။

STO ပုစ
ံ မ
ံ ာ်ား
ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔တြင္

သ်ားျခာ်ားေ၀ႏုိင္သလုိ

-

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ်ားအတြင္ STO ၏ တာ၀န္၀တၱရာ်ား အက ဥ္်ား

မြဲ႐ုံုံ်ားအတြင္်ား လုပ္ငန္်ားစဥ္မ ာ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ တစ္ေန႔
တာကာလလုံ်ား

မ ာ်ားကုိ သတိေပ်ားေျပာၾကာ်ားပါ

၄င္်ားတုိ႔ျဖည့္ရမည့္

-

မြဲ႐ုံုံတြင္်ား

သို႔မဟုတ္

မြဲ႐ုံုံတစ္၀ုိက္

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔တြင္လုပ္ငန္်ားစဥ္မ ာ်ား၏ UEC လက္စြဲြ

ေသာခ ဳိ်ားေဖာက္မႈမ ာ်ား

ရည္ညႊန္်ားျခင္်ား

ဆက္သြယ္ေရ်ားအစအစဥ္အရ

လုပ္ငန္်ားစဥ္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္

ျပဌာန္်ား္ာ်ားသည့္

ျခင္်ား။

အေရ်ားႀကိ်ားေၾကာင္်ားကို

ေမ်ားခန
ြ ္်ား

္ာ်ားၿပ်ား

ျဖည့္ရန္

မည္သုိ႔အသုံ်ားျပဳရ

မွတ္ခ က္- အဆင့္တစ္ခုခ င္်ားအလုိက္ ညႊန္ၾကာ်ားခ က္မ ာ်ားကုိ သ်ားျခာ်ား

သင္တန္်ားမ ာ်ားတြင္

မြဲေပ်ားျခင္်ား၊

သင္ၾကာ်ားေပ်ား္ာ်ားရမည္။
မည္သည့္အခ ိန္တြင္

မည္ဆုိသည္္မွာ
အသုံ်ားျပဳႏုိမည့္

အ၀တ္

အစာ်ားမ ာ်ားကို

၀တ္ပါ၊

အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပာ်ားမ ာ်ားယူသြာ်ားပါ စသည္ျဖင့္)

ရန္လုိအပ္ၿပ်ား

ေမ်ားခန
ြ ္်ားအာ်ားလုံ်ားကုိ

လက္ေတြ႕

ရွင္်ားလင္်ားစာြ နာ်ားလည္သြာ်ား

ေစရန္ လက္ေတြ႕ေလ့က င့္ခန္်ားမ ာ်ားျဖင့္ သင္ၾကာ်ားပါ။

ဆက္သြယ္ေရ်ားဆိင
ု ္ရာ သတင္်ားအခ က္အလက္အစအစဥ္
အျခာ်ားေရြ်ားေကာက္ပြဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာ်ား၊
မည္သုိ႔ဆက္ဆံရမည္ဆုိသည့္

လမ္်ားညႊန္ခ က္မ ာ်ား (ေဆာင္ရန္-ေရွာင္ရန္)

ေရြ်ားေကာက္ပဥ
ြဲြ ပေဒမ ာ်ားႏွင့္
အျခာ်ားလပ
ု ္
္ ်ားုံ လပ
ု န
္ ည္်ားမ ာ်ား

5

STO

သာ်ားမ ာ်ားအာ်ား ပုံစံမ ာ်ားအာ်ားလုံ်ားကို ျပည့္စုံစာြ ရွင္်ားလင္်ားေျပာၾကာ်ား

အေသ်ားစိတ္မ ာ်ားေဖာ္ျပျခင္်ား(ဥပမာ-ဖုန္်ားအာ်ားသြင္်ား္ာ်ားပါ၊

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြအရာရွိမ ာ်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္

STO သင္တန္်ားအတြင္်ား သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားသည္ သင္တန္်ား

ေန္ုိင္သြာ်ားလာစာ်ားေသာက္ေရ်ား

မဒယာ၊

ျပဳစု

က ေသာ ေလ့က င့္ခန္်ားတစ္ခုျဖစ္သည္။

မြဲေရတြက္ျခင္်ား၊ ေရြ်ားေကာက္ပြဲြၿပိ်ားေနာက္။

သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ

ဆက္သြယ္

ျဖစ္ႏုိင္ဖယ
ြ ္ရွိသည့္

မည္သုိ႔ျဖည့္သြင္်ားရမည္ကို

္ူ်ားျခာ်ားျဖစ္ရပ္ပုံစံမ ာ်ားကုိ

အေသ်ားစိတ္ရွင္်ားျပပါ။
မြဲ႐ုံုံဖင
ြ ့္ျခင္်ား၊

အဖြြဲ႕အသ်ားသ်ားသည္

ေလ့လာသူမ ာ်ားအာ်ား

၄င္်ားတုိ႔မည္သုိ႔ေဆာင္ရက
ြ ္သင့္ေၾကာင္်ား

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြအႀကဳိေန႔၊

၄င္်ားတုိ႔ျဖည့္ရမည့္

အလြန္ဆုိ်ားရာြ ်ားေသာျဖစ္ရပ္မ ာ်ားစာရင္်ားကို

ရွင္်ားျပၿပ်ား

မ ာ်ားကုိ

ဆုိ်ားရာြ ်ား

ျဖစ္ေပၚခ ိန္တြင္သာ

အလြန္ဆုိ်ားရာြ ်ားေသာျဖစ္ရပ္ပုံစံမ ာ်ားႏွင့္

STO ပုံစံအရ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ STO မ ာ်ားအတြက္
မည္သည့္အရာက

ပုံမွန္

စစ္ေဆ်ားရန္အခ က္ အလက္မ ာ်ား

ဥပေဒပါ အပုိဒ္မ ာ်ားကို ရည္ညႊန္်ားျခင္်ား

ခြြဲ္ာ်ားပါ။

သင္တန္်ားလက္စြဲြစာအုပ္္ြဲ

ပုံစံႏွစ္ မ ဳိ်ားကို အသုံ်ားျပဳသည္။

မိတ္ဆက္စကာ်ား –STOs မ ာ်ားအာ်ား ၄င္်ားတုိ႔၏ လုပ္ငန္်ားတာ၀န္

-

စစ္ေဆ်ားရ

တြင္လည္်ား တစ္ပါတည္်ား္ည့္ေပ်ားႏုိင္သည္။ STO မ ာ်ားသည္

မာတိကာ

-

မ ာ်ားျဖည့္ရမည့္

မည့္အခ က္အလက္မ ာ်ား သို႔မဟုတ္ ပုံစံမ ာ်ားကုိ သင္တန္်ားေပ်ား
ခ ိန္တြင္

STO လက္စြဲြ

-

STO

သင္တန္်ားလမ္်ားညႊန္တြင္

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြဆိုင္ရာ

မူေဘာင္မ ာ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဥပေဒ



သတင္်ားအခ က္အလက္မ ာ်ား

လုိအပ္ေပသည္။ ယင္်ားတြင္ ဥပေဒမ ာ်ား၊ UEC က ္ုတ္ျပန္္ာ်ား
UEC

သင္တန္်ားလက္စြဲြမ ာ်ား၊



သတင္်ားအခ က္အလက္မ ာ်ားကို လက္စြဲြစာအုပ္တြင္္ည့္သြင္်ားၿပ်ား
STOs

မ ာ်ားႏွင့္

အေသ်ားစိတ္ေဆြ်ားေႏြ်ားရန္လုိအပ္သည္။

ျခင္်ားလုပ္ငန္်ားစဥ္မ ာကို
သိရွိနာ်ားလည္ေစရန္
ရန္လည္်ား

သင္တန္်ားေပ်ားေနစဥ္

ရွင္်ားလင္်ားစာြ

အခ ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္

အေရ်ားႀက်ားသည္။

STOs

မြဲေပ်ား
္ာ်ားရွိ

မ ာ်ားသည္

၄င္်ားတို႔၏

လုပ္ငန္်ားတာ၀န္မ ာ်ားကို ရွင္်ားလင္်ားစာြ နာ်ားလည္ရန္ အေရ်ားႀက်ားသလုိ
ဥပေဒျပဌာန္်ား ခ က္မ ာ်ားကိုလည္်ား နာ်ားလည္်ားရန္အေရ်ားႀက်ားသည္။
သင္တန္်ားေပ်ားေနစဥ္
အခ ိန္တစ္ခုအတြင္်ား
ေစရန္

ရႏုိင္သည့္အကန္႔အသတ္ရွိေသာ
ဥေပေဒေရ်ားရာမ က္ႏွာစာအာ်ားလုံ်ားပါ၀င္

သင္တန္်ားမွ်ဴ်ားမ ာ်ားအတြက္

ခက္ခေ
ြဲ ပမည္။

္ုိ႔ေၾကာင့္

ေဒသဆိုင္ရာအဖြြဲ႕အတြက္

ဖုန္်ားနံပါတ္မ ာ်ား

(LTOs

သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ညႇိႏင
ႈိ ္်ားေဆာင္ရက
ြ ္ေရ်ား ၏မွ်ဴ်ား

UEC က

္ုတ္္ာ်ားသည့္ ဗဒယုိမ ာ်ားပါ၀င္သည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ဆုိင္ရာ

မည္သည့္ေနရာသုိ႔ပုိ႔

ရမည္ဆုိသည့္ ရွင္်ားလင္်ားေသာ ညႊန္ၾကာ်ားခ က္မ ာ်ား

သည့္ လမ္်ားညႊန္ခ က္မ ာ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္မ ာ်ား၊ မြဲ႐ုံုံ
၀န္္မ္်ားမ ာ်ားအတြက္

စစ္ေဆ်ားရန္အခ က္မ ာ်ားကုိ

မ ာ်ား)


အေရ်ားေပၚအေျခအေနတြင္

မည္သူကုိဆက္သြယ္ရ

မည္ဆုိသည့္ ရွင္်ားလင္်ားေသာညႊန္ၾကာ်ားခ က္မ ာ်ား


ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔ၿပ်ားေနာက္
တင္ျပေရ်ားအစအစဥ္ႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ခ့သ
ြဲ ည္မ ာ်ား

ျဖည့္္ာ်ားသည့္

ပုံစံမ ာ်ားကုိ

မည္သုိ႔ ျပန္ေပ်ားရမည္နည္်ား။
ေရြ်ားေကာက္ပြြဲေန႔ေနာက္ပုိင္်ားတြင္

အဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားသည္

ေဆြ်ားေႏြ်ားျခင္်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္်ားလင္်ားတင္ျပျခင္်ားမ ာ်ားအတြက္
STOs မ ာ်ားကုိ အတူအကြေခၚယူေတြ႕ဆုံၾကသည္။ STOs
မ ာ်ားက

ျဖည့္္ာ်ားသည့္

ပုံစံမ ာ်ားကိုျပန္ေပ်ားၿပ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာၿပ်ားေနာက္ ရရွိလာသည့္ သင္ခန္်ားစာ

ဥပေဒကို ယခင္ကမဖတ္ခ့သ
ြဲ ူမ ာ်ား အလြယ္တကူနာ်ားလည္ေစရန္

မ ာ်ားကိုေဆြ်ားေႏြ်ားၾကမည္ျဖစ္ကာ

သတင္်ားအခ က္အလက္မ ာ်ားကိုေရြ်ားခ ယ္ၿပ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ပုိမုိေကာင္်ားစာြ ေဆာင္ရက
ြ ္ေရ်ား

စစဥ္ေပ်ားျခင္်ားက

အလြန္အေရ်ားႀက်ားသည္။ STOs သင္တန္်ားအတြက္ ေရြ်ားေကာက္

ေနာက္တစ္ႀကိမ္

အတြက္ အၾကံျပဳခ က္မ ာ်ားကုိ ေပ်ားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ပြြဲေန႔လုပ္ငန္်ားစဥ္မ ာ်ား (မြဲ႐ုံုံဖင
ြ ့္ျခင္်ား၊ မြဲေပ်ားျခင္်ား၊ မြဲေရတြက္ျခင္်ား)
အေပၚ အာ႐ုံုံစိုက္ရမည္ျဖစ္သလုိ မြဲ႐ုံုံအတြင္်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာသူမ ာ

ဘာလုပ္ႏုိင္သည္၊

ျပဌာန္်ား္ာ်ားသည့္

ဘာမလုပ္ႏုိင္သည္ဆုိသည္ကို

ဥပေဒမ ာ်ားကိုလည္်ား

အာ႐ုံုံစုိက္ရမည္ျဖစ္

သည္။

ေရြ်ားေကာက္ပေ
ြဲြ န႔အတြက္

This

ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရ်ားအစအစဥ္
STOs

မ ာ်ားသည္

ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔တြင္

အလက္စုေဆာင္်ားႏုိင္႐ုံုံသာမက
က န္အဖြြဲ႕၀င္မ ာ်ားႏွင့္လည္်ား
သင္တန္်ားကာလအတြင္်ား

ဆက္သြယ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ရွင္်ားလင္်ားစာြ စစဥ္္ာ်ားၿပ်ား

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ်ားကို

ရွင္်ားလင္်ားေျပာၾကာ်ားရန္လုိအပ္သည္။
မ ာ်ားကလည္်ား

မိမတ
ိ ုိ႔သည္

သတင္်ားအခ က္

ေစာင့္ၾကည့္ေရ်ားအဖြြဲ႕၏

ဆက္သြယ္ေရ်ားလုပ္ငန္်ားစဥ္သည္ကို

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ

ပုိမုိႀက်ားမာ်ားေသာ

ေလ့လာ

ေစာင့္ၾကည့္ေရ်ားအဖြြဲ႔၏ အစိတ္အပုိင္်ားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပ်ား ယင္်ားအဖြြဲ႕
ကုိ

မည္သုိ႔

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရက
ြ ္သည္ကို

နာ်ားလည္

ရန္လုိအပ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရ်ားအစအမံတြင္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ေပမည္။


ေရြေကာက္ပြဲြေန႔တြင္ အဖြြဲ႕၏ ဖြြဲ႕စည္်ားတည္ေဆာက္ပုံ
(႐ုံုံ်ားခ ဳပ္ရွိ အဖြ႕ြဲ အပါအ၀င္)



ေရြ်ားေကာက္ပြဲြေန႔
စစ္ေဆ်ားရန္အခ က္မ ာ်ားကို
အပါအ၀င္
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