




စကားဦး   က

အမွာစာ  ခ

နိဒါန္း   ၁

အခန္း ၁

ေက်ာငး္စာၾကည့္တုိက္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ၃
၁.၁။  ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ၃
၁.၂။ ရည္ရြယ္ခ်က ္  ၄
၁.၃။  စာၾကည့္တိုက္မူဝါဒ ၄
၁.၄။  စာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတ ီ ၅
၁.၅။  ရန္ပုံေငြ  ၆
၁.၆။  စာၾကည့္တုိက္မွဴးႏွင့္တျခားဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ၆
၁.၇။  တည္ေနရာ  ၈
၁.၈။  ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ၉
၁.၉။ စာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္းသုံးဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား ၁၃
၁.၁ဝ။ စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ၁၃
၁.၁၁။  စာၾကည့္တိုက္အသံုးျပဳခ်ိန္ ၁၄

အခန္း ၂

စာစုလုပ္ငန္း (စာအုပ္မ်ားကို စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းျခင္း) ၁၆
၂.၁။  စာစုမူဝါဒ  ၁၆
၂.၂။ စာေပပစၥည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း ၁၈
၂.၃။ စာအုပ္မ်ားကိုရယူစုေဆာင္းျခင္း ၁၉ 
၂.၄။  စာအုပ္မ်ားကိုစာစုမွဖယ္ရွားျခင္း (Weeding) ႏွင္႔စာအုပ္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ျခင္း ၁၉



အခန္း ၃ 

စာျပဳလုပ္ငန္း  ၂ဝ
၃.၁။  တုိက္ပိုင္စာရင္းသြင္းျခင္း ၂ဝ
၃.၂။ ကက္တေလာက္လုပ္ငန္း ၂၁
 ၃.၂.၁။ စာေရးသ ူ ၂၄
 ၃.၂.၂။ စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ား  ၂၈
 ၃.၂.၃။ အဓိကစာေရးသူမ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား  ၂၉
 ၃.၂.၄။ တည္းျဖတ္ျခင္းအႀကိမ္  ၂၉
 ၃.၂.၅။ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေနရာ၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ ္ ၃ဝ
 ၃.၂.၆။ စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ (သို႔) အုပ္တြဲေရ ၃၃
 ၃.၂.၇။ ပံုမ်ား၊ စာအုပ္၏ အျမင့္  ၃၅
 ၃.၂.၈။ စာစဥ္အမည္ႏွင့္ အမွတ္  ၃၆
 ၃.၂.၉။ မွတ္ခ်က္မ်ား  ၃၆
 ၃.၂.၁ဝ။ မ်ိဳးတူစုအမွတ္၊ စာေရးသူအမည္တို၊ တိုက္ပိုင္အမွတ္  ၃၆
 ၃.၂.၁၁။ ေျခရာေကာက္မ်ား ၃၆
 ၃.၂.၁၂။ စာထုတ္အမွတ္  ၃၆
၃.၃။  ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး ကက္တေလာက္လုပ္ငန္း ၃၇
၃.၄။ မ်ိဳးတူစုလုပ္ငန္း  ၄၄

အခန္း ၄ 

စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  ၄၆
၄.၁။  စာငွားလုပ္ငန္း  ၄၆
 ၄.၁.၁။ စာငွားမူဝါဒမ်ား  ၄၇
 ၄.၁.၂။ စာငွားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား  ၄၇
 ၄.၁.၃။ စာအုပ္ငွားရမ္းျခင္းစနစ ္ ၄၇
 ၄.၁.၄။ စာငွားမွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ၅၁
၄.၂။  စာေပပစၥည္းမ်ားကို စင္ေပၚတြင္ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းျခင္း  ၅၂
၄.၃။  ရည္ညႊန္းလုပ္ငန္း (Reference) ၅၅
၄.၄။ စာျဖန္႔လုပ္ငန္း  ၅၈
၄.၅။ သုတပညာကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္း ၆ဝ
၄.၆။   စာၾကည့္တုိက္ကုိပုိမုိအသုံးျပဳလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၆ဝ



အခန္း ၅

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေရရွည္
အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၆၂

ေနာက္ဆက္တြဲ

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)  ဒူဝီဒသမမ်ိဳးတူူစုဒုတိယအဆင္႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Second Summary)
  (The Hundred Division) ၆၇
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)  ပညာရပ္ႏွင္႔ ဒူဝီဒသမမ်ိဳးတူစုနံပါတ္မ်ား
  (Dewey Decimal Classification) ၇၁
ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္အသင္း၏ 
  ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က ္ ၇၆
ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာၾကည့္တုိက္အသင္းက ဖြင့္ဆိုေသာ
  ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၏ အဓိပၸါယ္ႏွင္႔ အဂၤါရပ္မ်ား ၇၆
ေနာက္ဆက္တြဲ (၅) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္အသင္း၏
  ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ၇၈

က်မ္းကိုးစာရင္း   ၇၉



ထိေရာက္ေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈရလဒ္ 
အရည္အေသြးမ်ားကိ ုေကာင္းစြာအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိငု္ပါသည္။ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိကမ္်ားသည ္ဘဝ 
တစ္သက္တာ သင္ၾကားေရးကုိ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွတဆင့္ အေထာက္အကူေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဝဖန္ 
စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ယင္း၏ပုံစံမ်ိဳးစုံ ဆက္စပ္မႈွႏွင့္ 
နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လာမႈ ျမင့္မားလာေစရန္လည္း ကူညီေပးပါသည္။ အရည္ 
အေသြးျမင့္မားသည့္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အျမင့္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္မႈ ရရွိေစရန္အတြက္ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားက ပညာေရးစနစ္အသစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရး 
ႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေရး 
ပါေသာ သင္ၾကားေရးေနရာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ 
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ၂၀၁၅ 
ခုႏစွတ္ြင ္အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းသည ္ ေက်ာင္းစာၾကည့တ္ိကုမ္်ား ျပနလ္ညစ္ြမ္းအားေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့ ္
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းျဖင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားရရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ  ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား ျပန္လည္၍ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ဆက္လက္ 
ပံ့ပိုးေနသည္ကိုေတြ႕ရ၍ အလြန္ပင္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အေတာအတြင္း အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စာၾကည့တ္ိကုအ္သင္းအေနျဖင့္ အလယ္တန္းႏငွ့ ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္အသုံးျပဳရန ္ေက်ာင္း
စာၾကည့္တုိက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ လက္စြဲစာအုပ္ မရွိေသးသည္ကုိ သတိျပဳမိလာပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း 
အေနျဖင့္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီး 
သည္ဟု ရႈျမင္၍ ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ လက္စြဲစာအုပ္ကို ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား 
တည္ေထာင္ႏိငု္ေရးအတြက ္လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းၫႊနမ္ႈမ်ား ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းစာၾကည့တ္ိကုမ္်ား၏ 
အေရးပါမႈကို က်ယ္ျပန႔္စြာသိရွိလာေစရန္ ပညာေပးသူမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာမွတဆင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ ္အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ (၂၁) ရာစု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏငွ့္ ကိုက္ညီ 
ေစရန္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ရည္႐ြယ္၍ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္ထုတ္ေဝႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ U.S. Department of State 
ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စာၾကည့္တိုက္အသင္းအား အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Matthew B. Arnold, PhD
ျမန္မာျပည္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္ ံဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္သညဆုိ္ရာတြင ္ႏုငိင္သံ၊ူ ႏုငိင္သံားမ်ား၏ သိပၸံႏငွ္န့ည္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
အႏုပညာဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ ၾကြယ္ဝမႈမ်ား၊ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ေလ႔လာအား 
ထုတ္မႈမ်ားႏငွ္ ့တီထြငၾ္ကံဆမႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာမတူည္ေနပါသည။္ တုိးတက္ေသာ ႏုငိင္တံစ္ႏုငိင္အံျဖစ ္
တည္ေထာင္ပုံေဖာ္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင္႔ ပညာ 
ရတနာသိုက္ျဖစ္ေသာ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာမည့္ လူငယ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးရင့္ 
က်က္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ 

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပညာေရးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး တစ္ဘက္ 
တြငလ္ည္း စာၾကည္တုိ့က္ယဥ္ေက်းမႈ ျပနလ္ညထ္ြန္းကားလာေစရန ္ႀကိဳးပမ္းအားထတုလ္်က္ရွပိါသည။္  
ျမနမ္ာႏုငိင္စံာၾကည္တ့ိကုအ္သင္းသည ္စာၾကည့တုိ္က္မ်ားတုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး၊ စာဖတဝ္ါသနာ၊ စာဖတ္ 
အေလ့အထ တုိးတက္ျမင္မ့ားေရးႏငွ္ ့တုိးတက္ေခတမ္ီေသာ စာၾကည္တုိ့က ္နည္းပညာမ်ား ျပန္႔ပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ The Asia Foundation ႏွင့္ Myanmar Book Aid and Preservation Foundation 
(MBAPF) အပါအဝင္ တျခားျပည္တြင္းျပည္ပအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ စာအုပ္ 
ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘဆရာအသင္းမ်ား၊ ျပည္သူ 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ ႏိုးၾကားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဦးစားေပးက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအရြယ္မွစ၍ စာဖတ္သည့္ အေလ့ 
အထကုိ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမွသာ လူႀကီးအရြယ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းသမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ဟု 
ျမန္မာႏုိင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းက အေလးအနက္ ယုံၾကည္ပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေရးက႑တြင္အေရးပါၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေက်ာင္း၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို အေထာက္အကူျပဳေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္း ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေသာ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ ေခတ္မီနည္းစနစ္ 
မ်ားကိ ုေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳတတ္လာႏုငိ္ေရး၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာဖတ္ 
အေလ့အက်င့္မ်ား ရရွိၿပီး အသိဉာဏ္ၾကြယ္ဝတုိးတက္ေရး၊ အေတြးအေခၚျပည့္စုံရင့္က်က္္ေရး၊ 
ေက်ာင္းစာၾကည္တ့ိကုမ္်ားကိ ုေက်ာင္းစာသာမက ပညာရပအ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေလလ့ာႏိငု္ေသာေနရာအျဖစ ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားအျဖစ္ အားသစ္ေလာင္း 
ေပးရန ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံစာၾကည့တ္ိကု ္အသင္းက ႀကိဳးပမ္းေဆာငရ္ြက္လ်က္ရွပိါသည။္ ဤေက်ာင္းစာၾကည္ ့
တိုက္လက္စြဲသည္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္တစ္ခု 
စတင္တည္ေထာင္ရန္၊ လက္ရိွစာၾကည့္တိုက္ကုိ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္္တည္တံ႔ေစရန္အတြက္ လမ္း 
ညႊန္မႈေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္းက ေရးသားထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
စာၾကည့္တုိက္ပညာရွင္မ်ား ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကုိ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ 
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ၾကဳခံဲရ့သည္ ့စနိ္ေခၚမႈမ်ားႏငွ္႔ သငခ္န္းစာမ်ား၊ စာၾကည္တ့ုက္ိလက္စြစဲာအပုမ္်ား၊ ေက်ာင္းစာၾကည္တို့က္ 
လက္စြဲမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္း၏ စာၾကည့္တုိက္သင္တန္းမွတ္စုမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္
ရာစာၾကည့္တုိက္အသင္း (The International Federation of Library Associations and 
Institutions - IFLA) ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္ လမ္းညႊန္စသည္တုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ 
တစ္ခု၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ၿပီး ေရးသားထားပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထကတ္န္းေက်ာင္း စာၾကည္တုိ့ကမ္်ားအတြက္ ရညရ္ြယ္ေရးသားထားျခင္း ျဖစပ္ါသည။္ ဤေက်ာင္း 
စာၾကည့္တုိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲတြင္ အခန္း (၅) ခန္း ပိုင္းျခား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာၾကည့္တုိက္ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ 
အသံုးျပဳၿပီး ပညာဗဟုသုတ ရွာမွီးတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ 
စာၾကည့္တိုက္ကို သုံးတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္သည္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကို 
ဆက္လက္ ေလ႔လာဆည္းပူးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သက္တာ သင္ယူေလ႔လာမႈမ်ားအတြက္ 
လည္းေကာင္း ဆက္လက္အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေကာင္းစြာသိျမင္ၿပီး ေက်ာင္းစာၾကည့္ 
တုိက္မ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အားေပးကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကုိယ္တိုင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ 
မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ သနိားလည ္တနဖ္ိုးထားလာၾကသျဖင္ ့မေဝးေသာ အနာဂတတ္ြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
တဝန္းရွိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားအားလုံး ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္ 
ပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္း၏ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ေအာင္ျမငရ္နအ္တြက္ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေပးပါေသာ ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာန၊ အေျခခပံညာဦးစီးဌာနႏငွ္ ့
အဆင့္ျမင္ပ့ညာဦးစီးဌာနတို႔ကိလုည္းေကာင္း၊ လက္စြဲစာအပု္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက ္ဝိငု္းဝန္းေရးသား 
တည္းျဖတ္ေပးၾကပါေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္း၏ နာယကႏွင္႔အၾကံေပး ဆရာႀကီး၊ 
ဆရာမႀကီးမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 
စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား အားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ဤလက္စြဲတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား 
႐ိုက္ကူးေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါေသာ အ.ထ.က (၂) ရန္ကင္း၊ အ.ထ.က (သုဝဏၰ)၊  
အ.ထ.က (၁) တာေမြ၊ အ.ထ.က (၃) ထားဝယ္၊ အ.ထ.က (၁) မအူပင္၊ အ.ထ.က (၁) မုဒံု၊ အ.ထ.က 
(၂) မံုရြာ၊ အ.လ.က (နဝရတ္) သိမ္ဇရပ္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ ဗီႏိုင္းမ်ားအတြက္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားအားလည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ အစစအရာရာ 
ကူညပီံ႔ပိုးေပးပါေသာ အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းကိလုည္း ျမနမ္ာႏိငုင္စံာၾကည္တို့ကအ္သင္းက အထူးေက်းဇူး 
တင္ရွိပါသည္။

ေဒၚအဝင္း
ဥကၠ႒
ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္း

*
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ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္သည္ ပညာသင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမွႈ၊ ပညာဗဟုသုတ ရွာေဖြဆည္းပူးမႈမ်ားအတြက္ 
အဓိကက်ေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သည္ ေက်ာင္း၏ သင္ၾကားမႈ၊ 
သင္ယူမႈတို႔ကုိ တိုးတက္ေစ႐ုံသာမက ဘဝတသက္တာ သင္ယူေလ႔လာမႈ (Life long learning) 
စြမ္းရည္၊ နည္းပညာ၊ အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင္႔ သုတပညာ တတ္ေျမာက္မႈတို႔ကုိပါ ေလ႔လာႏိုင္သည့္ 
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္၏ စာေပ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး႐ံုသာမက ေက်ာင္း၏သင္ၾကားမွႈ၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
မ်ား၏ သင္ယူမႈရလဒ္၊ အသိပညာ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝမႈ၊ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိုးတက္မႈတို႔ကုိ ယခင္ ရိွရင္းစြဲ 
အေနအထားထက္ သိသာျခားနားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးစြမ္းေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား၏ အေရးႀကီးမႈကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာၾကည့္တိုက္အသင္း (IFLA) ႏွင္႔ 
ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (The United Nations Educational, Scientific, 
and Cultural Organization - UNESCO) က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ဆုိင္ရာ 
ေၾကညာခ်က္ စာတမ္း ထတ္ုျပနၿ္ပီး အစိုးရမ်ား၊ ပညာေရးဆုိငရ္ာတာဝနရ္ွသူိမ်ားအား  အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။
 
“ယေန႔ေခတ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အၾကားအျမင္သုတကုိ အေျခခံေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္း အဓိကလုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ 
မ်ားက ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတို႔၏ ဘဝ 
တသက္တာ သငၾ္ကားေရး စြမ္းရညန္ငွ္ ့စတိက္ူးစတိသ္န္းမ်ားကုိ တုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေစၿပီး နိငုင္သံားေကာင္း 
ပီသစြာ ႀကီးျပင္းႏိုင္ေစရန္ ေမြးထုတ္ေပးၾကရမည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္...” စသည္ျဖင့္ အဆိုပါ ေၾကညာ 
ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယူနက္စ္ကိုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာၾကည့္တုိက္အသင္းကလည္း 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အားသစ္ေလာင္းၿပီး ေခတ္မီသည့္စာၾကည့္တိုက္မ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္းက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအကူအညီျဖင့္ 
စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦးေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ (Pilot Project) အျဖစ္ ေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၏ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အားသစ္ေလာင္းျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
ရန္ပံုေငြျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရိွ အေျခခံပညာ 
အထကတ္န္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းႏွင္ ့မႏၲေလးမ ွ(၁) ေက်ာင္း စစုုေပါင္း (၃) ေက်ာင္းမ ွစာၾကည္တို့က္ 
မ်ားအား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖည့္တင္း 
ေပးျခင္း၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အေျခခံ စာၾကည့္တုိက္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကား 
ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ 
အသီးသီးမွ စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားက စာၾကည့္တိုက္အေျခခံပညာရပ္မ်ားကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ 
သင္ၾကားေပးၾကၿပီး စာစု၊ စာျပဳ၊ စာငွားလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကုိ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 
ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္သုံး၍ ကက္တေလာက္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ ပုံေျပာျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းစသည့္ 
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စာၾကည့္တုိက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ (၃) ေက်ာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း 
စာၾကည့္တုိက္ (၄) ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ (၁ဝ) ေက်ာင္းကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း  
အကူအညီျဖင့္ အားသစ္ေလာင္းျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ (၁ဝ) ေက်ာင္းကုိ 
ဆက္လက္ အားသစ္ေလာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း 
စာၾကည့္တိုက္ (၅ဝ) ကို အားသစ္ေလာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ 
ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ (၁ဝဝ) အတြက္ ယင္းစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားကို အားသစ္ေလာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ စတင္လုပ္ေဆာင္စဥ္က 
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားေပၚရိွ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အထိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္း အားသစ္ေလာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အားေပးပံ့ပိုးမႈ၊ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္းသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း စာၾကည့္တုိက္ 
မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မူလ 
တန္းေက်ာင္း စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ ဤလက္စြဲပါ စာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တခ်ိဳ႕အဆင့္ 
မ်ားကုိ လုိက္နာရန္မလိုအပ္ဘဲ အေျခခံဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ 
မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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၁.၁။  ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေကာင္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ျပည့္စုံရန္လုိအပ္ပါသည္။
 z ေက်ာင္း၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပ့့ံပိုးေပးႏိုင္ျခင္း၊ 

ေက်ာင္း၏ စာသင္ၾကားမႈႏွင့္ စာေလ့လာမႈတုိ႔ကိုုအေထာက္အကူျပဳေပးျခင္း၊
 z ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူတိုင္းအတြက္ အလြယ္တကူအသံုးျပဳနိုင္ေသာ  ေနရာျဖစ္ျခင္း၊
 z စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ စာရွာျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 

လုံေလာက္ေသာေနရာအက်ယ္ အဝန္းႏွင္႔ စာၾကည့္တုိက္ပရိေဘာဂမ်ားရွိျခင္း၊
 z စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ေပးထားျခင္း၊
 z စာၾကည့္တုိက္ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ 

သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးထား 
ျခင္း၊

 z ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဗဟုသုတ ျဖန္႔ေဝနိုင္္ျခင္း၊
 z ေက်ာင္းအသိုက္အဝန္းတြင္ စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ စာေရးစာဖတ္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ 

ပံုစံမ်ိဳးစံု၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ေနရာျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
 z စာၾကည့္တုိက္ရွိ စာေပပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူရွာေဖြ၊ ငွားရမ္းနုိင္ရန္ 

စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈ ထားရွိေပးျခင္း၊ 
 z ျပပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ တျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လိုပါက လြယ္လင့္တကူ 

အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေနရာတစ္ခု စီစဥ္ထားရွိေပးျခင္း။
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ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္သည္ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၊ 
အလယတ္န္းေက်ာင္းစာၾကည္တ့ုက္ိႏငွ္႔ အထကတ္န္းေက်ာင္းစာၾကည့တ္ုက္ိဟ၍ူ အမ်ိဳးအစား ကြဲျပား 
ႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္စာၾကည့္တိုက္မဆို ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ထူေထာင္မည္ဆိုလွ်င္ 
ေအာက္ပါ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 z ရည္ရြယ္ခ်က္
 z စာၾကည့္တိုက္မူဝါဒ
 z စာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီ
 z ရန္ပုံေငြ
 z စာၾကည့္တုိက္မွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ား
 z တည္ေနရာ
 z ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သံုး ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား
 z စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
 z စာၾကည့္တုိက္အသံုးျပဳခ်ိန္

၁.၂။  ရည္ရြယ္ခ်က္

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သည္ ေက်ာင္း၏ ပညာသင္ၾကားေရး၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူ 
မႈ၊ ပညာရည္ဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ လုိအပ္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင္႔ သုတပညာမ်ားကုိ နည္းပညာအသုံးျပဳ၍ရွာေဖြတတ္ေသာ လူငယ္မ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသား မ်ားအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊  အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိရွိႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာ 
ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္တတ္ေစေရးတို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါ 
သည္။ သုိ႔အတြက္ စာၾကည့္တိုက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကုိ 
အဓိက အေထာက္အကူျပဳရန္ အထူးလုိအပ္သည့္အျပင္ ေက်ာင္း၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို အေထာက္ 
အကူ ျပဳႏုိင္ေရး၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး 
ႏုိင္ေရး၊ စာဖတ္ျခင္း အေလ႔အထမ်ား တိုးပြားလာေစေရး အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင့္ သုတပညာ 
ကြ်မ္းက်င္တတ္ ေျမာက္ေစေရး၊ စာၾကည့္တုိက္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားလာေစေရး စသည့္အခ်က္ 
မ်ား ပါဝင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၁.၃။  စာၾကည့္တိုက္မူဝါဒ

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ မူဝါဒ 
တစ္ရပ္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္၏ မူဝါဒကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ 
ေရးဆြဲထားသင့္ၿပီး ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္ဝေစေရး၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ 
ဆည္းေပးေရး၊ စာၾကည္တို့ကလု္ပင္န္းမ်ားေအာင္ျမငစ္ြာ လညပ္တ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေရးႏငွ့ ္ ေရရညွတ္ည ္
တံ႔ခိငုၿ္မနဲုငိ္ေစေရးတုိ႔ကိ ုရညရ္ြယ္ေရးဆြရဲပါမည။္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလုံးရွ ိအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင ္
ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ေနသူ အားလံုးသည ္ေအာက္ပါက႑မ်ားကုိ အဓကိထား ေလ့လာၿပီး စာၾကည္တုိ့ကက္ိ ု
ဖ႔ြံၿဖိဳးေစရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြး၍ အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စုံေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ရပါမည္။

 z ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း
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 z ေက်ာင္းအတြင္း သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ား
 z ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
 z သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 

ေက်ာင္းစာၾကည္တုိ့က၏္ မဝူါဒေရးဆြရဲာတြင ္တစဥ္ီးတစ္ေယာကတ္ည္း အျမင္ျဖင္ ့ေရးဆြရဲန ္မသင္ပ့ါ။ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွဴးက ဦးေဆာင္မႈျပဳၿပီး စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ေက်ာင္းအပုႀ္ကီးႏွင္ ့ေက်ာင္းပညာေရး ဝနထ္မ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမဘိမ်ား၊ စာၾကည္တ့ုကိ၏္ မတိဖ္က ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းတုိင္ပင္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေရးဆြဲရပါမည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မူဝါဒတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

 z စာၾကည့္တုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
 z စာၾကည့္တုိက္၏ အခန္းက႑
 z စာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီ
 z စာၾကည့္တုိက္မွဴးႏွင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား
 z စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
 z စာၾကည့္တုိက္အသံုးျပဳခ်ိန္
 z စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း
 z စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း
 z စာၾကည့္တုိက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
 z စာၾကည့္တုိက္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
 z စာၾကည့္တုိုိက္ ရန္ပံုေငြ
 z ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား
 z တျခားေက်ာင္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

စာၾကည့္တိုက္မူဝါဒသည္ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ၿပီး 
မိမိစာၾကည့္တုိက္၏ မူဝါဒကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ႔လာသုံးသပ္ေနရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ စာၾကည့္ 
တိုက္ မဝူါဒကိ ုသကဝ္ငလ္ႈပရ္ွားၿပီး စဥဆ္ကမ္ျပတတ္ုိးတကလ္ာႏုငိ္ေစရနအ္တြက ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီလည္း လုိအပ္ပါသည္။

၁.၄။  စာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီ

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈရွိေစရန္ လမ္းညႊန္ပါဝင္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ 
မည့္ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီသည္ 
စာၾကည္တ့ုကိ၏္ မဝူါဒမ်ား၊ ေဆာငရ္ြကရ္နလ္ပုင္န္းမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာစမီကိံန္းမ်ား၊ ေရ႕ွေျပးစမီကံနိ္းမ်ား၊ 
ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားစသည္ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီတြင္

 z ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (သို႕) ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးအား ဥကၠ႒
 z ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွဴးအား အတြင္းေရးမွဴး    
 z ဆရာ၊ ဆရာမ (၂) ဦး (သို႔) (၃) ဦးခန္႔အား အဖြဲ႕ဝင္
 z ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ (၂) ဦးခန္႔အား အဖြဲ႕ဝင္
 z ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးခန္႔အား အဖြဲ႕ဝင္
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 z မိဘဆရာအသင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးခန္႔အား အဖြဲ႕ဝင္ 
 z ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးခန္႔အား အဖြဲ႕ဝင္
 z တျခားရပ္မိရပ္ဖ (၂) ဦးခန္႔အား အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ 
 z စာၾကည့္တုိက္ကို စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ခန္႔ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္ ေကာ္မတီသည္ လစဥ္ပုံမွန္ ေတြ႕ဆံုၿပီး စာၾကည့္တုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္္ ရွင္သန္္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္လုိအပ္ပါသည္။ စုေဆာင္းထားသည့္ စာေပပစၥည္း အမ်ိဳးအစားဆုိင္ရာမ်ား၊ 
စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ပိတ္ခ်ိန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ စာငွား 
မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း 
သားမ်ား စာဖတ္အေလ႔အက်င္႔ တိုးပြားလာေစေရး၊ စာၾကည္တ့ုကိက္ိ ုပိမုိအုသံုးျပဳလာေစေရး၊ စာၾကည္ ့
တိုုက္အတြက္ လိုအပ္သည့္ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးတို႔အျပင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ 
တျခားဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မဘိမ်ား၊ ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၊ လထုူ အသုက္ိအဝန္းမ်ားက 
ေက်ာင္းစာၾကည္တို့က္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည ္မမိတိို႔ႏငွ္လ့ည္း သကဆုိ္ငၾ္ကသညဆုိ္ေသာ အသိစတ္ိ 
ဓာတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးတုိ႔ု ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာမ်ားကုိလည္း ဝိုင္းဝန္း 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁.၅။  ရန္ပုံေငြ

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွင္သန္ ဖ႔ြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ စာၾကည့္တုိက္၏ ရန္ပုံေငြ 
ေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ ရန္ပုံေငြသည္လုိအပ္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ 
စာၾကည့္တုိက္သုံးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရးအတြက္သာမက စာၾကည့္တုိက္ကို ပိုမုိအသုံးျပဳလာေစေရး 
အတြက္ လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္လည္း လံုေလာက္္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ရရိွသည့္ စာၾကည့္ 
တိုက္ရနပ္ုံေငြမ ွလစဥပ္ုမံနွ ္ကုနက္်မည္ ့အသုံးစရတိ္ႏငွ္ ့တျခားကုနက္်မည္ ့အသုံးစရတိ ္ခန္႔မနွ္းေျခကိ ု
ႏွစ္စဥ္ႀကိဳတင္ တြက္ခ်က္ထားရန္ လုိအပ္ၿပီး လစဥ္စာရင္း ရွင္းတမ္း ျပဳလုပ္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၁.၆။  စာၾကည့္တုိက္မွဴးႏွင့္တျခားဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ ေရရွည္တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေက်ာင္းရွိေအာက္ေဖာ္ျပပါ တာဝန္ရွိသူမ်ား 
သည္ စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ တာဝန္ 
ယူ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားၿဖင္႔ အားလုံးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 z ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမႀကီး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဝတၱရားမ်ား
 } စာၾကည့္တုိက္ ရန္ပုံေငြထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 } စာၾကည့္တုိက္ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ 
ဦးေဆာင္ျခင္း၊

 } စာၾကည့္တိုက္မွဴးႏွင့္သင္ၾကားေရးဝန္္ထမ္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြသူဲမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
 } မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းလူထုအသိုက္အဝန္း၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈတြင္ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္သည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု ခံယူလာေစျခင္း၊

 } အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လုိမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
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 } မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ျခင္း။

 z ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွဴး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဝတၱရားမ်ား 
 } ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီႏွင္႔စာၾကည့္တုိက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ 
ဦးစီးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 } မူလသင္႐ိုးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စာအုပ္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစသည့္ တျခား 
သင္ၾကားေရးမ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမည့္ သုတ၊ ရသ စာအုပ္မ်ား 
ဝယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊

 } စာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား (ကက္တေလာက္လုပ္ငန္း၊ မ်ိဳးတူစုလုပ္ငန္းမ်ား) ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 } စာၾကည့္တုိက္ရွိ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအား စနစ္တက်စီစဥ္ထားရွိျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

 } စာၾကည့္တုိက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 } အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ႏွင့္ 
အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းနည္းစနစ္မ်ားအား သင္ၾကားျပသျခင္း၊

 } ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာဖတ္အေလ့အက်င့္မ်ား ရရွိလာေစရန္ႏွင့္ စာအုပ္စာေပမ်ား 
ဖတ္႐ႈေလ့လာမႈ အားေကာင္းေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 } စာၾကည့္တုိက္အသုံးျပဳနည္းကုိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပျခင္း၊

 } နည္းပညာမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေလ႔လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း၊
 } သင္ၾကားေရး ဝန္္ထမ္းမ်ားနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
စာၾကည့္တုိက္ ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

 } စာၾကည့္တုိက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 
 } တျခားၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊

 } စာၾကည့္တုိက္ဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္းကုိ လစဥ္ပုံမွန္ စာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ 
စုစည္းထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊

 } မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 z တျခားသင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ား
 } ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင္႔ စာၾကည့္တုိက္၏ ေရရွည္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွဴးႏွင္႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 } စာၾကည့္တုိက္၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္း၊ 
 } ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာဖတ္အေလ့အက်င့္မ်ားရရန္ႏွင္႔ စာၾကည့္တုိက္အသုံးျပဳမႈ 
အားေကာင္းေစရန္ စနစ္တက်အစီအစဥ္မ်ားကို ပုံမွန္စာၾကည့္တုိက္အခ်ိန္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး 
စာသင္ခန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တုိက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

 } မိမိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္႐ႈသင္႔ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လမ္းညႊန္ 
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ျပသျခင္း၊ ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး စာၾကည့္တုိက္အသုံးျပဳမႈ 
တုိးပြားလာေစရန္ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၁.၇။  တည္ေနရာ

ေက်ာင္းစာၾကည္တ့ုကိ္ေနရာသည ္ေက်ာင္းအေဆာက္အအံ၏ု  အခန္းတစခ္န္းတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 
သီးသန္႔ အေဆာက္အအုံ တြင္ေသာ္္လည္းေကာင္း တည္ရွိနိုင္ပါသည္။

စာသင္ခန္းႏွင္႔တြဲလ်က္ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ သီးသန္႔အေဆာက္အအုံေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားမွာ စာၾကည့္တုိက္ေနရာသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံရမည္  
ျဖစ္ပါသည္။

 z ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အသုံးျပဳရန္ လြယ္ကူေသာ အဓိကေနရာ
 z အထပ္မ်ားရွိပါက ေျမညီထပ္ေနရာ
 z စာသင္ၾကားေသာဧရိယာမ်ားႏွင္႔ နီးကပ္ေသာ ေနရာ
 z ဆူညံသံနည္းပါးေသာ ေနရာ
 z သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္လံုေလာက္ေသာ  သဘာဝအလင္းေရာင္ (သို႔) လွ်ပ္စစ္မီး 

ရရွိႏိုင္ေသာေနရာ
 z သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္လံုေလာက္ေသာ အခန္းအပူခ်ိန္ရွိ၍ (စာေပပစၥည္းမ်ားအား 

ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္) ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေနရာ

 z အႏၲရာယ္ကင္း၍လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေသာေနရာ၊
 z စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ ဖတ္ရွဴႏုိင္ရန္ 

လုံေလာက္သည့္ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ေနရာ၊
 z စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးနိုင္မည့္ေနရာ
 z စာအုပ္ခင္းက်င္းျပသရန္ ေနရာ
 z ကြန္ပ်ဴတာ (ရွိပါက) အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ေနရာ
 z စာၾကည့္တိုက္မွဴးႏွင္႔ တျခားဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ ေနရာစသည္ျဖင့္္ 

လံုေလာက္ေသာ အက်ယ္အဝန္းရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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၁.၈။  ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား 

စာၾကည့္တုိက္၏ အျပင္အဆင္ကို ေသသပ္ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ စာဖတ္လုိစိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ 
ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးလူငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေနရာျဖစ္လာေစရန္ 
ပရိေဘာဂမ်ားကိ ုခင္းက်င္းရပါသည။္ အထူးသျဖင္ ့ေအာကပ္ါအရညအ္ေသြးမ်ားႏငွ့ ္ျပည္စ့ုရံန ္လုအိပ ္
ပါသည္။

 z အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ
 z အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိမႈ
 z လႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္ၿပီးစာဖတ္ႏုိင္မႈ

စာၾကည့္တုိက္တြင္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသထားရန္၊ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားရန္၊ 
ဖတ္႐ႈနုိင္ရန္နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္စာစုမ်ားအား (ရွိပါက) သုံးစြဲနုိင္ရန္ ေအာက္ပါပရိေဘာဂမ်ား 
ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 z စာအုပ္စင္မ်ား
 z စာအုပ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းတင္စင္္မ်ား
 z စာဖတ္စားပြဲႏွင့္ ကုလားထိုင္မ်ား
 z စာၾကည့္တုိက္မွဴးစားပြဲႏွင့္ ကုလားထုိင္
 z ကြန္ပ်ဴတာစားပြဲႏွင့္ ကုလားထုိင္ (ရွိပါက)
 z စီဒီ၊ ဒီဗြီဒီ၊ ဗြီစီဒီဖြင့္စက္မ်ားစေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား (ရွိပါက) သုံးနုိင္ရန္ 

လုိအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား
မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းစသည့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး ပရိ 
ေဘာဂ အရြယ္အစား၊ အေရာင္၊ ပုံစံမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားရွိေသာ 
ေက်ာင္းစာၾကည္တို့က္အတြက္ ပရိေဘာဂမ်ားသည ္ကေလးမ်ားအတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ၊ စာဖတခ္်င ္
စဖြယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အေရာင္ ပုံစံမ်ားျဖစ္ရန္ လုိပါသည္။ စာအုပ္စင္မ်ားကို 
သစ္သားျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံ (သို႔) သံမဏိျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အေရး 
ႀကီးသည့္အခ်က္မွာ စင္ဖြင္႔ပံုစံျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဖက္ဖြင္႔ (သုိ႔) ႏွစ္ဖက္ဖြင္႔ စာအုပ္စင္ 
ထားရွိရန္သည္ စာၾကည့္တုိက္၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင္႔ ပရိေဘာဂ အထားအသုိေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ 
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ဖတ္႐ႈ ငွားရမ္းႏုိင္ေစရန္ စာအုပ္စင္မ်ားကို စီစဥ္ေနရာ 
ခ်ရန ္လုအိပပ္ါသည။္ စာအပုစ္ငမ္်ားကိ ုေနေရာင္ႏငွ္႔ တုကိ႐္ုကိ ္မထိေတြ႔နုငိ္ေသာ၊ မုိးမပက္ေစႏုငိ္ေသာ 
ေနရာတြင္ထားရွိရပါမည္။ ေျမညီထပ္တြင္ သစ္သား စာအုပ္စင္မ်ား ထားမည္ဆိုပါက ျခမတက္ေစရန္ 
စာအုပ္စင္ေျခေထာက္မ်ားကုိ သံခြက္ထဲတြင္ထည့္၍ ဒီဇယ္ (သုိ႔) ေရနံဆီ စသည္တို႔ကုိ ထည့္ေပး 
ထားရပါမည္။

အကယ္၍ လုံေလာက္ေသာေနရာ အက်ယ္အဝန္းရွိပါက (တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ 
အုပ္စုလိုက္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အတန္းလိုက္အတြက္ လည္းေကာင္း) စီမံခ်က္မ်ား (ပေရာဂ်က္) 
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးထားႏိုင္ပါသည္။
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႐ိုိိး႐ိုး စာအုပ္စင္

 z အတုိင္းအတာမ်ား
အျမင့္  - ၆ ေပ
ဗ်က္  - ၁ ေပ
အရွည္  - ၄ ေပ
အဆင့္  - ၅ ဆင့္
တဆင့္ခ်င္း အရွည္ - ၁ ေပ

စာအုပ္ခင္းက်င္း ျပသရန္သုံးသည့္ စာအုပ္စင္ (Display)

 z အတုိင္းအတာမ်ား
အျမင့္  - ၆ ေပ
ဗ်က္  - ၁ ေပ ၂ လက္မ
အရွည္  - ၄ ေပ
အဆင့္  - ၅ ဆင့္
တဆင့္ခ်င္း အရွည္ - ၁ ေပ

စာအုပ္မ်ား၏ အဖုံးမ်ားကို ျမင္ႏုိင္ေစရန္ စင္၏ အဆင့္မ်ားကုိ အနည္းငယ္ေစာင္း၍ စာအုပ္မ်ားကုိ 
ခပ္ေလ်ာေလ်ာတင္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းစာအုပ္စင္မ်ားကို မဂၢဇင္းမ်ားတင္ရန္လည္း 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
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စာဖတ္စားပြဲ
ယေန႔ေခတ္၌ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ပူးေပါင္းသင္ယူမႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီေလ့လာမႈ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေလ့လာ 
ၾကသည္။ သို႔အတြက္ စာဖတ္စားပြဲမ်ားကုိ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

မုဒံု အထက (၁) စာၾကည့္တိုက္

မံုရြာ အထက (၂) စာၾကည့္တိုက္
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စာၾကည့္တုိက္ကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရိွေစရန္ နံရံေပၚတြင္ ဘာသာရပ္အညႊန္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 
စာေပႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ ပုံမ်ားကို ဗီြႏိုင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားႏုိင္ပါသည္။

နမူနာပုံစံမ်ား
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၁.၉။ စာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္းသုံးဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား

လယ္ဂ်ာစာအုပ္မ်ား (register)၊ တုိက္ပုိင္စာအုပ္ (accession)၊ စင္ေပၚတြင္ စာအုပ္မ်ား လဲမက်ေစရန္ 
စာအုပ္အထိန္းမ်ား (book ends)၊ စာငွားခြင့္မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားမ်ား၊ စာငွားခြင့္ကတ္မ်ား၊ စာအုပ္ 
အေႏွာင္႔ကပ္ရန္ စာရြက္ငယ္(label) မ်ား၊ စာအုပ္ျပန္အပ္ေန႔စြဲ၊ ေက်ာင္းတံဆိပ္ (seal)၊ ကတ္မ်ား 
သိမ္းရန္စကၠဴပုံး၊ ပလပ္စတစ္ပုံး၊ စကၠဴႏွင္႔တကြ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ခဲတံ၊ ေဘာပင္၊ 
ခဲတံခၽြန္္စက္၊ စကၠဴကလစ္၊ စကၠဴခ်ဳပ္စက္စသည္ျဖင့္တုိ႔လည္း လုိအပ္ပါသည္။

လယ္ဂ်ာစာအုပ္မ်ား (register) ကို စာအုပ္အငွားစာရင္း စာအုပ္၊ အႀကံျပဳစာအုပ္၊ ဧည့္သည္မွတ္တမ္း 
စာအုပ္၊ စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳသူ မွတ္တမ္းစာအုပ္ စသည္ျဖင့္ အသံုးျပဳမည့္ နယ္ပယ္အရ ဇယား 
ကြက္မ်ား ေရးဆြဲအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

၁.၁ဝ။ စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား၊ စာၾကည့္တိုက္၏ အရြယ္ 
အစားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္စသည္တုိ႔ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္၊ 
စာၾကည့္တုိက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက် ေအာင္ၿမင္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္၊ စာဖတ္သူ 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီပံ႔ပိုးေပးႏိုင္ေစရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာၾကည့္တိုက္ကို စနစ္တက် 
အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ႏွင့္ စာေပအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႐ိုေသစြာထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္းသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးအတြက္ ပညာေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေတာ္မည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားေသာ စာၾကည့္ 
တိုက္မဝူါဒႏငွ္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွရိန ္အထူးလိုအပပ္ါသည။္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုစာၾကည္တို့က္အတြင္း 
ျမင္သာေစရန္ပိုစတာ အရြယ္အစားျဖင္႔ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မွဴးက ဦးေဆာင္ေရးသားၿပီး စာၾကည့္တုိက္ 
ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းပိုစတာမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ 
ရွိေစရန္နွင္႔ လုိက္နာမႈရွိေစရန္၊ ႐ုပ္ပုံမ်ား၊ အေရာင္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ ခ်မွတ္ထား 
ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အားလုံးလုိက္နာႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွဴးက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင္႔ 
ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သ႐ုပ္ျပ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၁.၁၁။ စာၾကည့္တုိက္အသံုးျပဳခ်ိန္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာၾကည့္တိုက္ အသုံးျပဳမႈတိုးပြား လာေစ 
ရန္ႏွင္႔ စာဖတ္စြမ္းရည္ျမင့္မား လာေစရန္ရည္္ရြယ္၍ အတန္းတိုင္း၏ အခ်ိန္ဇယားတြင္ တပတ္လွ်င္ 
စာၾကည္တုိ့ကအ္သုံးျပဳခ်နိ ္တစခ္်နိ ္ထည္သ့ြင္းေရးဆြၿဲပီး စာၾကည္တ့ိက္ု အသံုးျပဳခ်နိ ္သတ္မတ္ွေပးရန ္
အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေက်ာင္း 
မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္အသံုးျပဳခ်ိန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ခြင့္ျပဳထား 
ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ အတန္းပိုင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အတန္းတိုင္း စာၾကည့္တိုက္ 
အသုံးျပဳခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ ရရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္အသုံးျပဳခ်ိန္တြင္ စာအုပ္ 
ငွားရမ္းဖတရ္ႈျခင္း၊ စာေပေဆြးေႏြးျခင္း၊ တျခားအစအီစဥမ္်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမ ွတဆင္ ့ေက်ာင္း 
သူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာသာမက၊ ျပင္ပ သုတ၊ ရသစာေပမ်ားကို သိရွိနားလည္ 
ခံစားႏုိင္ေသာ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိေသာ၊ အမွားအမွန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ 
ျပည့္ဝရင့္က်က္လာၾကမည္ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။
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ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္တစ္ခုတြင္ စာအုပ္မ်ားစုေဆာင္းထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔အညီ ေက်ာင္း၏ စာသင္ၾကားေရး၊ 
စာသင္ယူမႈ၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဘက္ဘက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး 
ျမင့္မားလာေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာစုမ်ားကို 
စာအုပ္သစ္မ်ား ပုံမွန္ျဖည့္တင္းေပးျခင္းျဖင့္ အၿမဲရွင္သန္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၂.၁။  စာစုမူဝါဒ

စာစုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ တျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး မိမိစာၾကည့္တိုက္၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စာေပပစၥည္းမ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္သံုးပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းေရး 
စာစုလုပ္ငန္းမူဝါဒ (Collection Development Policy) ကို ခ်မွတ္ထားၾကရမည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သည္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အသက္အရြယ္၊ ဘာသာစကား၊ 
ေဒသႏၲရဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
စာၾကည့္တိုက္၏ စုေဆာင္းထားမႈမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ေနေသာ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ လိုက္ပါေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈရွိေနေစရမည္။

စာစုမူဝါဒသည္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္တြင္ 
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ေက်ာင္းသင္ခန္းစာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာအုပ္မ်ားသာမက အေထြေထြဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ တျခားစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိပါ ေက်ာင္း၏စာစုမူဝါဒႏွင့္အညီ စုေဆာင္းထားသင့္ပါသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ ၆ဝ% သည္ ေက်ာင္းစာသင္ၾကားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဓိက 
အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ စာစုမ်ားသည္ စာအုပ္သစ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ အၿမဲရွင္သန္ 
ေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းစာစုမူဝါဒတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ စုေဆာင္းမည့္ စာေပပစၥည္းမ်ား၊ စုေဆာင္း 
ထားရွိရမည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ား၊ စာေပပုံစံမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ပိုင္ စာအုပ္္စာရင္းမွ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း (Weeding) အပါအဝင္ ထိန္္းသိမ္းမႈမူဝါဒ၊ စုေဆာင္းထားရွိရန္ မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ စာေပ 
ပစၥည္းမ်ား၊ စာစုမူဝါဒတြင္ ဝယ္ယူျခင္းသာမက လွဴဒါန္းျခင္းကုိ လက္ခံျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာမူဝါဒ
မ်ားစသည္ျဖင္႔ပါရွိရပါသည္။

စာေပပစၥည္းမ်ားတြင္ စာအုပ္၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္စာေစာင္၊ အီလက္ထေရာနစ္ စာေပ 
အရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ မိမိတုိ႔ စုေဆာင္းထားေသာ စာစုမ်ားသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာကအ္ကူျဖစ႐္ံသုာမက အသုံးျပဳသူမ်ား၏ လုအိပခ္်က္ႏငွ္႔ 
အညီ စုေဆာင္းရပါမည္။ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စာဖတ္သူတုိ႔၏ 
လိုလားခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စုေဆာင္းရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္ ့စာၾကည္တ့ုကိ၌္ စုေဆာင္းထားေသာ စာေပပစၥည္းမ်ားသည ္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္စနစ၊္ 
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစဥ္အၿမဲေရာင္ျပန္ဟပ္ေနေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့တ္ိကုမ္်ားတြင ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏငွ့ ္ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္သငၾ္ကား 
ေရး အေထာက္အကူျပဳ စာေပပစၥည္းမ်ား၊ ရည္ၫႊန္းစာအပုမ္်ားကုိ ဦးစားေပးစုေဆာင္းရမည ္ျဖစသ္ည။္ 
ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အဘက္ဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ 
တုိးပြားေစမည့စ္ာေပပစၥည္းမ်ား၊ လငူယမ္်ားစတိဓ္ာတခ္ြနအ္ား ျဖစ္ေစမည့စ္ာေပပစၥည္းမ်ား၊ ကုိယက္်င့ ္
တရား ေကာင္းမြန္ေစမည့္ စာေပပစၥည္းမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈရသကို ေပးႏုိင္လ်က္ မွန္ကန္သည့္ ဘဝ 
အျမင္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္စာအုပ္စာေပမ်ား၊ ကေလးစာေပမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ 
ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စာေပပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေတြးအေခၚ လြဲမွားေစႏိုင္သည့္ 
တေစၧသရဲ အေၾကာင္းမ်ား၊  အေပ်ာ္ဖတ္ အခ်စ္ဝတၳဳမ်ား၊ အတုယူလြဲမွားေစႏိုင္ေသာ ရက္စက္ၾကမ္း 
ၾကဳတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို လုံးဝမစုေဆာင္းသင့္ပါ။
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စာစုလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မိမိစာၾကည့္တုိက္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာေပပစၥည္းမ်ား ေလ့လာ 
ဝယ္ယူျခင္း၊ အလႉခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္  စာေပပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးမႈနည္းေအာင္ ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ 
ျခင္း၊ ဆုိး႐ြားစြာ ပ်က္စီးေသာ စာေပပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ စာၾကည့္တုိက္တြင္ အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ 
စာေပပစၥည္းမ်ားကို စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

စာေပပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ခြဲျခားထားႏုိင္သည္။

 z ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား
ေအာက္ပါစာအပုမ္်ားကိ ုရညည္ႊန္းစာအပုမ္်ားအျဖစ ္သတ္မတွထ္ားေလရ့ွၿိပီး သီးသန္႔စာအပုစ္င ္ေနရာ 
တြင္ ထားရွိ၍ စာဖတ္ခန္းတြင္သာ ဖတ္ရႈခြင့္ျပဳရပါမည္။ ျပင္ပသို႔ ငွားရမ္းျခင္းမျပဳပါ။ 

 } စြယ္စုံက်မ္းမ်ား (Encyclopedias)
 } ႏွစ္စဥ္ထုတ္စာအုပ္မ်ား (Yearbooks)
 } အဘိဓာန္မ်ား (Dictionaries)
 } လက္စြဲစာအုပ္မ်ား (Handbooks)
 } လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား (Directories)
 } အတၳဳပၸတၱိအဘိဓာန္မ်ား (Biographical Dictionaries)
 } ေျမပုံစာအုပ္မ်ား (Atlases)
 } ေဂဇက္တီးယား(Gazetteer)
 } အညႊန္းစာအုပ္မ်ား (Indexes)
 } စာစုစာရင္းမ်ား (Bibliographies)

 z သာမန္စာအုပ္မ်ား
စာသင္ၾကားေရး၊ စာသင္ယူေရး၊ အေထြေထြဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အက်င္႔စာရိတၱျမင္႔မားလာေရး၊ 
စသည့္ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ငွား 
ရမ္းႏုိင္ပါသည္။

 z မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာႏွင့္ စာေစာင္မ်ား
ပညာတန္ေဆာင္မဂၢဇင္း၊ Educational Digest စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္၊ လစဥ္ထုတ္မ်ား

 z ေျမပုံ၊ ပိုစတာမ်ားႏွင့္္္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား
 z အီလက္ထေရာနစ္ စာေပအရင္းအျမစ္မ်ား (e-resources)

စာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖ႔ြံၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူေပးေသာ စီဒီ၊ ဗြီဒီယုိ၊ ဒီဗြီဒီ၊ ကက္ဆက္၊ 
online စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

၂.၂။  စာေပပစၥည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေက်ာင္းစာၾကည္တို့ကအ္တြက ္စာအုပမ္်ားႏငွ္႔ တျခားစာေပပစၥည္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည ္စာၾကည္ ့
တိုက္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ 
ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားကို မူတည္၍ စာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စုေဆာင္းထားရွိရပါမည္။ ဥပမာ - မူလ 
တန္းေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းစာၾကည့္ 
တိုက္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အတန္းႏွင့္ အသက္အရြယ္ 
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အရ သင္႔ေတာ္ေသာ စာအပု္မ်ားကိ ုေရြးခ်ယစ္ုေဆာင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယခ္်ကက္ိ ု
ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ စာစုမူဝါဒႏွင္႔အညီ စာဖတ္သူ၏ အေၾကာင္းအခ်က္ဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စာေပပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သင္ၾကားေရး 
ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ စာငွားစာရင္းမ်ားမွတဆင့္ စာဖတ္သူ 
စိတ္ဝင္စားမႈကို သိရွိႏိုင္ၿပီး စာေပပစၥည္းစုေဆာင္းရာတြင္ ထိုအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

၂.၃။  စာအုပ္မ်ားကိုရယူစုေဆာင္းျခင္း

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ နည္း(၃)နည္းျဖင့္ စာအုပ္စာေပႏွင့္ တျခားစာေပပစၥည္းမ်ားကို ရယူ 
စုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။ 

(က) ဝယ္ယူျခင္း
(ခ)  ေမတၱာလက္ေဆာင္ရရွိျခင္း (သို႔) လွဴဒါန္းစာအုပ္လက္ခံျခင္း
(ဂ)  စာအုပ္လဲလွယ္ျခင္း (Book Exchange)

၂.၄။  စာအုပ္မ်ားကို စာစုမွဖယ္ရွားျခင္း (Weeding) ႏွင့္ 
စာအုပ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း

ဖတ္ရႈငွားရမ္းမႈမ်ားျပားေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ ကုိင္တြယ္ဖတ္ရႈမႈဒဏ္ေၾကာင့္ စုတ္ၿပဲျခင္း၊ ျခစားျခင္း 
တျခားအင္းဆက္ပိုးမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရစိုျခင္း၊ ေနေရာင္အထိမ်ား၍ျဖစ္ေစ၊ အက္ဆစ္ဓာတ္ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ကၽြတ္ဆတ္လာျခင္းစသျဖင္႔ လူ၊ ပုိးမႊား၊ သဘာဝႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းတို႔ေၾကာင္႔ စုတ္ၿပဲ 
ပ်က္စီးေနေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ား ဖတ္ရႈရန္ စာမ်ားျပည့္စုံေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ 
ျဖစ္ေနသည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ ထြက္ရွိလာပါက ပ်က္စီးေနသည့္ ပုံႏွိပ္ႀကိမ္ 
အေဟာင္းစာအုပ္ကုိ စာစုမွ ဖယ္ရွားရန္ လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံး 
သြားေၾကာင္း ေသခ်ာေသာ စာအုပ္မ်ားကို စာအုပ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပယ္ဖ်က္ရန္ 
စာရင္းကို စာၾကည့္တိုက္မွဴးက ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီး စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီက အတည္ျပဳၿပီးပါက စာအုပ္ကက္တေလာက္မွ စာရင္းကုိ 
ပယ္ဖ်က္ရပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ တုိက္ပိုင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာ စာအုပ္မ်ားအနက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ဖတ္ရႈ 
ႏိုင္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ 
စာၾကည့္တုိက္မ်ားသုိ႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျခစားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ မည္သည့္ 
စာၾကည့္တုိက္သုိ႔မွ ေပးပုိ႔ရန္ မသင့္ပါ။ ျခတစ္ေကာင္တေလ ၾကြင္းက်န္ေနပါက အခ်ိန္တုိအတြင္း 
ျခမ်ားစြာပြားလာမည္ျဖစ္၍ ျခေဆးလံုေလာက္စြာပက္ဖ်န္းျခင္း၊ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရ 
ပါမည္။
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၃.၁။  တုိက္ပိုင္စာရင္းသြင္းျခင္း
 
တုိက္ပိုင္စာရင္းဆုိသည္မွာ စာၾကည့္တုိက္တြင္ လက္ခံရရွိေသာ စာအုပ္မ်ား၏ စာရင္းျဖစ္ၿပီး စာၾကည့္ 
တိုက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၏ စာရင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာၾကည့္တုိက္သို႔ ေရာက္ရွိ 
လာေသာ စာအပုမ္်ားကုိ ဝယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေဆာငရ္ရိသွည္ျဖစ္ေစ စာအပုတ္ုငိ္းကိ ုစာရင္းသြင္း 
ရန္ လိုအပ္သည္။ တုိက္ပိုင္အမွတ္မွာ စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်င္း၏ အမွတ္စဥ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စာအုပ္ 
အမ်ိဳးအစားတူ တစ္အုပ္မက စာရင္းသြင္းရပါက စာအုပ္ တစ္အုပ္စီအတြက္ တုိက္ပုိင္နံပါတ္ တစ္ခုစီေပး 
ရမည္ျဖစပ္ါသည။္ တုကိပ္ိငုစ္ာရင္းစာအုပအ္ျဖစ ္လယ္ဂ်ာစာအပု္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ တိုကပ္ိငုစ္ာအပု ္
ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ တိုက္ပိုင္စာရင္းစာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား 
ပါရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 z ေန႔စြဲ
 z တုိက္ပိုင္အမွတ္
 z စာေရးသူအမည္
 z စာအုပ္အမည္
 z တည္းျဖတ္ႀကိမ္
 z ထုတ္ေဝသည့္ ေနရာ
 z ထုတ္ေဝသူ
 z ပုံႏွိပ္ႀကိမ္
 z ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္
 z တန္ဖိုး၊ 
 z မည္ကဲ့သို႔ရရွိသည္ (ဝယ္ယူျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း စသျဖင္႔)
 z မွတ္ခ်က္ တုိ႔ပါရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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၃.၂။  ကက္တေလာက္လုပ္ငန္း

စာၾကည့္တုိက္ကက္တေလာက္ဟူသည္ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုတြင္ရွိေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၏ 
စာရင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ကက္တေလာက္ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ 
မည္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားရွိသည္ကို သိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ရွိ စာအုပ္စာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္္ကက္တေလာက္ကုိ 
ကြနပ္်ဴတာျဖင့္လ္ည္းေကာင္း၊ ကတ္ျပားျဖင္လ့ည္းေကာင္း၊ စာအပု္ျဖင္လ့ည္းေကာင္း ထားရွၾိကပါသည။္ 
စာၾကည့္တိုက္ရွိ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ကက္တေလာက္ျပဳစုရာတြင္ အေမရိကန္ကက္တေလာက္ 
စည္းမ်ဥ္း (Anglo-American Cataloguing Rules 2 - AACR2) ကုိအသုံးျပဳပါသည္။

 z ကက္တေလာက္တြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား
 } Accession number – တုိက္ပုိင္အမွတ္
 } Author-စာေရးသူဟူသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (စာေရးသူ၊ တည္းျဖတ္သူ၊ စီစဥ္သူ၊ 
ဘာသာျပန္သူ) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမူဟစာေရးသူ ဟုေခၚဆုိအပ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔၊ 
ဌာနမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 } Title - စာအုပ္အမည္ဟူသည္ စာအုပ္အမည္စာမ်က္ႏွာရွိ စာအုပ္အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 } Place - ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေနရာ (ၿမိဳ႕အမည္)
 } Publisher - ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ အမည္
 } Date - ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္
 } Subject - ပညာရပ္မ်ား
 } Call number - စာထုတ္အမွတ္

တုိက္ပိုင္စာရင္းစာအုပ္ နမူနာ

တိုက္ပိုင္

အမွတ္ 

ေန႔စြဲ စာေရးသူ 

အမည္ 

စာအုပ္ အမည္ ထုတ္ေဝသူ ထုတ္ေဝသည့္ 

အႀကိမ္ 

ထုတ္ေဝသည့္ 

ခုႏွစ္ 

တန္ဖိုး မ်ိဳးတူစု 

အမွတ္ 

မည္ကဲ့သို႔ 

ရရွိသည္ (ဝယ္၊ 

လွဴ၊ လဲလွယ္)

မွတ္ခ်က္

တိုက္ပိုင္ စာရင္းသြင္းျခင္း
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Catalogue Card Format
စာေရးသူအမည္ျဖင့္ ေရးသြင္းသည့္ အေျခခံကတ္ျပားပုံစံ (Author Main Entry Format)

၅ လက္မ (၁၂.၅ စင္တီ)

၃ 
လ

က
္မ 

(၇
.၅

 စ
င္တ

ီ)

စာအုပ္အမည္ျဖင့္ေရးသြင္းသည့္ အေျခခံကတ္ျပားပုံစံ (Title Main Entry Format)

မ်ိဳးတူစု အမွတ္ 

စာအုပ္အမည္အတို

တိုက္ပိုင္အမွတ္ 

စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ား/ အဓိက စာေရး 
သူမ်ား၊ အျခား တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည့္ တည္းျဖတ္သူ၊ စီစဥ္သူ၊ ဘာသာ 
ျပန္သူ အမည္ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္။ _ _ တည္းျဖတ္ျခင္း အႀကိမ္။ _ _ 
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ေနရာ၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္။ _ _     
စာမ်က္ႏွာ အေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္တြဲေရ၊ ပံုမ်ား။ စာအုပ္၏ အျမင့္။ _ 

_ (စာစဥ္အမည္၊ အမွတ္) 
မွတ္ခ်က္မ်ား။ 
စံျပဳစာအုပ္အမွတ္ 
ေျခရာေကာက္မ်ား ။

မ်ိဳးတူစု အမွတ္ 

စာေရးသူအမည္အတို

တိုက္ပိုင္အမွတ္ 

စာေရးသူအမည္
စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အျခား အခ်က္မ်ား/ အဓိက 

စာေရးသူမ်ား၊ အျခား တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည့္ တည္းျဖတ္သူ၊ စီစဥ္သူ၊ ဘာသာ 
ျပန္သူ အမည္ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္။ _ _  တည္းျဖတ္ျခင္း အႀကိမ္။ _ _ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ 
သည့္ ေနရာ၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္။ 

စာမ်က္ႏွာ အေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္တြဲေရ၊ ပံုမ်ား။ စာအုပ္၏ အျမင့္။ 
_ _ (စာစဥ္အမည္၊ အမွတ္) 

မွတ္ခ်က္မ်ား။ 
စံျပဳစာအုပ္အမွတ္ 
ေျခရာေကာက္မ်ား ။



23

ထပ္ျဖည့္ကတ္ျပားတြင္ - 
 } ထပ္ျဖည့္ေရးသြင္းခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ ကတ္ျပားတစ္ခုစီ ထပ္ျဖည့္ေရး 
သြင္းေပးရမည္။

 }  ထုတ္ေဝေနရာႏွင့္ ထုတ္ေဝသူကို ခ်န္လွပ္ထားပါ။ ခ်န္လွပ္ထားေၾကာင္း 
စာခ်န္သေကၤတ (. . .) ထည့္ျပေပးရပါမည္။

 }  ေျခရာေကာက္မ်ား ေဖာ္ျပရန္မလိုပါ။
 } ထပ္ျဖည့္ေရးသြင္းခ်က္ ေရးရမည့္ေနရာတြင္ ေျခရာေကာက္ကို ေရးရန္။
 }  က်န္ေရးသြင္းခ်က္မ်ားမွာ အေျခခံကတ္ျပားအတိုင္းျဖစ္သည္။   
 

Punctuations used:
Full stop  (.) ပုဒ္မ ( ။ )
Colon  (:)  
Semicolon (;) ပုဒ္ကေလး ( ၊ ) 
Comma  (,)   
Diagonal slash (/) မ်ဥ္းေစာင္း (/) 
Dash  (-) မ်ဥ္းတို (--)

စာေရးသူ ထပ္ျဖည့္ကတ္ျပားပံုစံ (Author Added Entry Format)

မ်ိဳးတူစု အမွတ္ ထပ္ျဖည့္ေရးသြင္းခ်က္ 

စာေရးသူအမည္အတို

တိုက္ပိုင္အမွတ္ 

စာေရးသူအမည္
စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ား/ အဓိက 

စာေရးသူမ်ား၊ အျခား တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည့္ တည္းျဖတ္သူ၊ စီစဥ္သူ၊ 
ဘာသာျပန္သူ အမည္ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္။ . . . ခုႏွစ္ ။ 

စာမ်က္ႏွာ အေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္တြဲေရ၊ ပံုမ်ား။ စာအုပ္၏ အျမင့္။  
_ _(စာစဥ္အမည္၊ အမွတ္) 

မွတ္ခ်က္မ်ား။ 
စံျပဳစာအုပ္အမွတ္ 
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၃.၂.၁။ စာေရးသူ

စာေရးသူဟူသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အသိဉာဏ္ဆုိင္ရာ (သို႔) အႏုပညာဆိုင္ရာ 
(သုတ/ရသ) ဖန္တီးမႈတစ္ခုခုအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ 
 (က)  စာအုပ္ကိုေရးသားသူ (the writer of the book)
 (ခ) စာစုစာရင္းျပဳစုသူ (compiler of a bibliography)
 (ဂ) ေတးဂီတ စီကုံးစပ္ဆိုသူ (the composer of a musical work)
  (ဃ) ပန္းခ်ီဆဲြသူ (the artist who paints a picture)
 (င) ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သူ (the photographer who takes a photograph)
 (စ) အဖဲြ႕၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပအစီရင္ခံသည့္ အဖဲြ႕အစည္း (a corporate body 
  reporting on its activities) တို႔သည္ စာေရးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
စာေရးသူကုိ လူပုဂၢိဳလ္စာေရးသူ(Personal Author)ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းစာေရးသူ (Corporate body) 
ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခဲြျခားႏိုင္သည္။ 

စာေရးသူအမည္ကုိ စာအုပ္အမည္စာမ်က္ႏွာ (Title page) ေပၚတြင္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထား 
ေစကာမူ ယင္းအမည္ကုိ ကက္တေလာက္တင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမည္ေခါင္းစဥ္ 
(Heading) တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာသံုးၿပီး တသမတ္တည္းေရးသြင္းရသည္။ ယင္းသုိ႔ ေရးရျခင္းမွာ 
စာေရးသူတစ္ဦးတည္းက အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးၿပီး ေရးသားခဲ့သည့္စာမ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ 
ေတြ႕ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္စာေရးသူျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႕အစည္းစာေရးသူျဖစ္ေစ ကက္တေလာက္ 
ေရးသြင္းရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည္။

လူပုဂၢိဳလ္စာေရးသူမ်ားအတြက္ ကက္တေလာက္သုံးေခါင္းစဥ္မ်ား 
(Heading for Personal Author)

စာေရးသူမ်ားသည္ စာေရးရာတြင္ အမည္ရင္း (သုိ႔) ကေလာင္အမည္ကုိ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ 
အမည္တစ္ခုတည္းကိုသာ တသမတ္တည္းအသုံးျပဳသူရွိသကဲ့သို႔ အမည္ကဲြေပါင္းမ်ားစြာကုိ အသံုး 
ျပဳသူလည္း ရွိသည္။ စာေရးသူ ႏွစ္ဦးသုံးဦးေပါင္းကာ အမည္သစ္ခံယူၿပီး စာေရးျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေရးသည္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမည္တစ္ခုကုိသာ တသမတ္ 
တည္း အသုံးျပဳေစျခင္းမ်ဳိးလည္းရွသိည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့စာေရးသအူမည္မ္်ားသည ္အေထြေထြ အျပားျပား 
ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သိထားအပ္သည္။ အမည္ရင္းဆုိသည္မွာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လက္ခံေခၚေဝၚ 
အသံုးျပဳေနသည့္ အမည္ျဖစ္သည္။ အမည္ရင္းအျပည့္ပါဝင္ေသာ ကေလာင္အမည္မ်ားကုိလည္း 
အမည္ရင္းအျဖစ္ သေဘာထားသည္။

ျမန္မာစာေရးသူအမည္မ်ား

ျမန္မာစာေရးသူအမည္မ်ားကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၾကည့္လွ်င္
(က) အမည္စာလုံး (Name Element)
ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔တြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမွအပ မ်ဳိး႐ိုးအမည္ထားရွိအသုံးျပဳေလ့မရွိေပ။ အမည္စာလံုးသည္ 
မည္သည့္ အကၡရာ၊ မည္သည့္စာလံုးမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အေတြ႕ရမ်ားသည့္ စာလံုးအေရအတြက္မွာ 
ႏွစ္လုံးႏွင့္ သုံးလုံးျဖစ္သည္။
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ျမန္မာစာေရးသူအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

(က) ျမန္မာစာေရးသူအမည္မ်ားကုိ ကက္တေလာက္တင္ပါက အမည္ရင္းျဖစ္ေစ၊ ကေလာင္အမည္ 
ျဖစ္ေစ၊ အမညစ္ာလုံး၏ ေရ႕ွ၌တဲြလ်က္ေတြ႕ရသည္ ့ဂါရဝျပဳေရ႕ွတပစ္ကားလံုးမ်ားႏငွ့ ္အျခားဝိေသသန 
မ်ားကို အမည္စာလုံး၏ ေနာက္သို႔ပို႔၍ အမည္စာလုံးျဖင့္တင္ပါ။

(ခ) အမည္စာလုံးေရွ႕တြင္ ဂါရဝျပဳေရွ႕တပ္စကားလံုးႏွင့္ တျခားဝိေသသနမ်ား မပါရွိပါက ျမင္ေတြ႕ 
သည့္အတိုင္း ကက္တေလာက္တင္ပါ။

(၁) အရပ္သား (၂) သာသနာဝန္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္

အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ရဟန္းေတာ္ သီလရွင္

ေမာင္ မ ကိုရင္ ေဒၚ

ကို ေဒၚ ရွင္ (သ်ွင္)

ဦး (ဥဳး၊ ဥဴး) နမ့္ (ပိုးကရင္) ဦး (ဥဳး၊ ဥဴး)

စ (ကရင္လူမ်ဳိး) ေနာ္ (စေကာကရင္) အရွင္ (အသွ်င္)

ေစာ (ကရင္လူမ်ဳိး) မိုင္ (ခ်င္း) ရွင္မဟာ (သ်ွင္မဟာ)

မန္း (ကရင္လူမ်ဳိး) မိ (မြန္) အရွင္မဟာ (အသွ်င္မဟာ)

ဆလိုင္း (ခ်င္း) နန္း (ရွမ္း) ဆရာေတာ္

ပူဝါ (ခ်င္း) စဝ္ (ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ဳိး) ဘဒၵႏၲ

ႏိုင္ (မြန္)

မင္း (မြန္)

စိုင္း (ရွမ္း)

စဝ္ (ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ဳိး)

ဂါရဝျပဳေရွ႕တပ္စကားလုံးမ်ား

(ခ) ဂါရဝျပဳေရွ႕တပ္စကားလုံး (Honourific Prefix) 
(အမည္စာလုံးေရွ႕တြင္ အၿမဲတမ္းရွိသည္။)
ဂါရဝျပဳေရွ႕တပ္စကားလံုးမ်ားကုိ က်ား/မ အလုိက္၊ အသက္အရြယ္အလုိက္၊ ရာထူးတာဝန္အလုိက္ 
ခဲြျခားၿပီး အမည္စာလုံးေရွ႕တြင္ ထားရွိသုံးစဲြေခၚေဝၚၾကသည္။

(ဂ) တျခားဝိေသသနမ်ား (Other Appellations) 
(အမည္စာလုံးေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေနာက္ႏွစ္ေနရာစလုံးတြင္ျဖစ္ေစ ရွိႏိုင္သည္။) 
တျခားဝိေသသနမ်ားအပိုင္းကို အမ်ဳိးအစားခဲြးျခားေလ့လာၾကည့္လွ်င္ -

(၁) အလုပ္အကိုင္ျပ စကားလုံး
(၂) ေရးသားသည့္စာနယ္ဇင္းအမည္ျပ စကားလုံး
(၃) ေနရပ္ေဒသျပ စကားလုံး
(၄) ပညာသင္ဌာန (ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ . . . ) ျပ စကားလုံးႏွင့္
(၅)  အျခားအမ်ဳိးအစားျပ စကားလုံးမ်ား ဟူ၍  ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 
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ႏိုင္ငံျခားစာေရးသူအမည္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားလူမ်ဳိးတို႔၏ လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အမည္ (Personal Name) ႏွင့္ မ်ဳိး႐ိုး အမည္ 
(Family Name/ Surname) ဟူ၍ ပါဝင္သည္။ ထုိအမည္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွာပင္ အမည္စာလံုး တစ္လံုးထက္ 
မက ပိမုိပုါဝင္ႏိငုပ္ါသည။္ ကိယုပ္ိငုအ္မည္ႏစွလံု္းၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ မ်ဳိး႐ိုးအမည ္ႏစွလ္ုံး ၾကားတြင္ျဖစ္ေစ 
မ်ဥ္းတိုထားၿပီး ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ တ႐ုတ္၊ ကိုးရီးယား စသည့္ လူမ်ဳိးအမည္မ်ားတြင္ 
မ်ဳိး႐ိုးအမည္သည္ ေရွ႕ဆုံးတြင္ရွိေလ့ရွိၿပီး အျခားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ 
စသည့္လူမ်ဳိးအမည္မ်ားတြင္ မ်ဳိး႐ိုးအမည္သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရွိေလ့ရွိသည္။

(က) ႏိငုင္ံျခားလူမ်ဳိး စာေရးသအူမညမ္်ားကိ ုကကတ္ေလာကတ္ငပ္ါက ကိယုပ္ိငုအ္မညက္ိ ုေနာကသ္ို႔ 
ပို႔ၿပီး မ်ဳိး႐ိုးအမည္ျဖင့္ တင္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္အမည္ႏွင့္မ်ဳိး႐ိုးအမည္ တစ္ဆက္တည္းကို ျမန္မာစာဖတ္ 
ပရိသတ္မ်ားက သိေနသည္ဟု ယူဆပါက တစ္ဆက္တည္းအမည္မွ ျပန္ညႊန္းပါ။

(ခ) မ်ဳိး႐ိုးအမည္ႏွစ္ခုပါဝင္ၿပီး မ်ဥ္းတိုျဖင့္ဆက္ထားေသာ မ်ဥ္းတိုသုံးအမည္ (Hyphenated Name) 
ျဖစ္ပါက ယင္းမ်ဳိး႐ိုးအမည္ အစုံလိုက္အတိုင္းတင္ပါ။ မ်ဥ္းတို၏ ေနာက္တြင္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ 
အမည္မွ အစုံလိုက္တင္ထားသည့္အမည္သို႔ ျပန္ညႊန္းေပးပါ။ ကိုယ္ပိုင္အမည္ၾကားတြင္ မ်ဥ္းတို 
ထားၿပီး ေပါင္းစပ္ထားလွ်င္မူ ေတြ႕သည့္အတိုင္းတင္ပါ။

(ဂ) အမည္ေရွ႕တြင္ပါေလ့ရွိေသာ ေအာက္ပါဂါရဝျပဳပုဒ္မ်ားကုိ မ်ဳိး႐ိုးအမည္၏ ေနာက္သုိ႔ပို ႔ၿပီး 
ေအာက္ မ်ဥ္းသားပါ။

 Mr. Miss Mrs. Dr. Sir Lord Lady  
Dame Brother Father Cardinal Pope Saint

ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစာေရးသူ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးအတြက္ လိုက္နာရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား

(က) တစ္ဦးတည္းက စာေရးသားရာတြင္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုအသံုးျပဳပါက အထင္ရွားဆုံး၊  လူသိ 
အမ်ားဆံုး အမည္ျဖင့္ ကက္တေလာက္တင္ပါ။ အသံုးမျပဳသည့္အမည္မွ အသံုးျပဳထားသည့္ 
အမည္သို႔ အညႊန္းကတ္ျပားတင္ၿပီး ညႊန္ျပေပးပါ။ ထင္ရွားသည့္အမည္မသိပါက အမည္ရင္းျဖင့္ 
တင္ပါ။

(ခ) ျမနမ္ာဘရုင၊္ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ၊္ မင္းမႈထမ္းအမညမ္်ားတြင ္အမညရ္င္းအျပင ္ဘဲြ႕အမညမ္်ားလည္း 
ရွိရာ ထင္ရွားၿပီး လူသိမ်ားသည့္အမည္ျဖင့္ ကက္တေလာက္တင္ပါ။ မထင္ရွား အသုံးနည္းသည့္ 
အမည္မွ ျပန္ညႊန္းပါ။

(ဂ) ရဟန္းစာဆိုမ်ားတြင္ ရဟန္းဘဲြ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သီတင္းသံုးရာ ေက်ာင္းတိုက္အမည္ျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားရာအရပ္ (ဇာတိဌာန) အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးျပင္းရာအရပ္ (ပဝတိၱ 
ဌာန) အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေလ့ရွိရာ အထင္ရွားဆုံးအမည္ျဖင့္ တင္ပါ။ မထင္ရွား 
အသုံးနည္းသည့္အမည္မွ ျပန္ညႊန္းပါ။

(ဃ) အမညခ္်င္းတူေနပါက ကဲြျပားမႈရွိေစရနအ္တြက ္ေမြးေသခုႏစွထ္ည္သ့ြင္းေဖာ္ျပၿပီး ခဲြျခားေဖာ္ျပပါ။ 
ေမြးေသခုႏွစ္ မရႏိုင္ပါက အလုပ္အကုိင္အမည္၊ ရာထူးအမည္ စသည္တုိ႔ကုိေဖာ္ျပၿပီး ခဲြျခား 
ေဖာ္ျပေပးပါ။

(င) အတိုသုံးစာလုံးမ်ား (Initial) စာပိုဒ္ (Phrase) မ်ားကို ေတြ႕သည့္အတိုင္း တင္ပါ။ လိုအပ္ပါက 
“ၾကည့္” အညႊန္း ကတ္ျပားတင္ၿပီး ညႊန္ျပေပးပါ။
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(စ) ယခင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္အမည္ကို ေျပာင္းလဲၿပီး အျခားတစ္မ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳပါက အသံုးမ်ားသည့္ 
အမည္ျဖင့္ တင္ပါ။ အသုံးနည္းသည့္အမည္မွ ျပန္ညႊန္းပါ။

စာေရးသူ (Author)

(က) စာအုပ္အမည္ပါစာမ်က္ႏွာ (Title page) ေပၚတြင္ ေရးသူအမည္ေဖာ္ျပပါရွိပါက ယင္းစာေရးသူ 
အမည္ျဖင့္ အေျခခံကတ္ျပား တင္ပါ။

(ခ) ပူးေပါင္းေရးသားျခင္း (Works of shared authorship)
 z ေရးသူ (၃) ဦးအထိ ပူးေပါင္းေရးသားျခင္းျဖစ္လွ်င္ အမည္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပထမဆံုးေဖာ္ျပ 

ထားသူ (သို႔) အဓိကတာဝန္ရွိသူအမည္ျဖင့္ အေျခခံကက္တေလာက္ တင္ပါ။ က်န္အမည္ 
မ်ားျဖင့္လည္း ထပ္ျဖည့္ ကတ္ျပားတင္ပါ။

 z စာေရးသူ (၃) ဦးထက္ပုိပါက စာအုပ္အမည္ျဖင့္ အေျခခံကတ္ျပားတင္ပါ။ ပထမဆံုး 
ေဖာ္ျပထားသူ၏ အမည္ကို တာဝန္ရွိမႈဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ (Statement of Responsibility) 
တြင္ ေဖာ္ျပရမည္။ ထုိသုိ႔ေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားအတြက္ အမည္၏ေနာက္တြင္... 
[ႏွင့္အျခားစာေရးသူမ်ား]၊ အဂၤလိပ္ စာအုပ္မ်ားအတြက္...[et al.] ဟူ၍ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပေပးပါ။ ထုိအမည္ျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ကတ္ျပားတင္ပါ။ တည္းျဖတ္သူ၊ စီစဥ္သူ အမည္မ်ား 
ပါရိွပါက ယင္းအမည္မ်ားျဖင့္လည္း ထပ္ျဖည့္ကတ္ျပားတင္ပါ။ (တည္းျဖတ္သူ အမည္မ်ား 
အၾကား ေကာမ္ာျခားပါ။ စစီဥသူ္အမညမ္်ားၾကားတြငလ္ည္း ေကာမ္ာျခားပါ။ တည္းျဖတ္သူႏငွ့ ္
စီစဥ္သူအမည္အၾကား ဆီမီးကိုလန္ (semicolon;) ျခားပါ။)

(ဂ) တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝေသာစာအုပ္မ်ား (Revision of texts)
 z ေရးသူအမည္သည္ အမည္စာမ်က္ႏွာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္အမည္တြင္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပပါရွိပါက 

ေရးသူအမည္ျဖင့္ အေျခခံကတ္ျပားတင္ပါ။ တည္းျဖတ္သူအမည္ျဖင့္ ထပ္ျဖည့္တင္ပါ။ 
(တည္းျဖတ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မူရင္းစာေရးသူ၏ အာေဘာ္ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းမရွိ၊ တည္းျဖတ္ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ Revised, Enlarged, Abridged, Condensed, Updated စသည့္ 
စကားရပ္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္သည္။)

 z ေရးသူအမည္မပါရိွပါက စာအုပ္အမည္ျဖင့္ အေျခခံကတ္ျပားတင္ပါ။ တည္းျဖတ္သူအမည္ 
ျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ကတ္ျပား တင္ပါ။

(ဃ) ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား (Translations)
 z မူရင္းစာေရးသူအမည္ျဖင့္ အေျခခံကတ္ျပား တင္ပါ။ ဘာသာျပန္သူအမည္ျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ 

တင္ပါ။
 z မူရင္းစာေရးသူအမည္ကို မေတြ႕ပါက စာအုပ္အမည္ျဖင့္ အေျခခံကတ္ျပား တင္ပါ။

(င) မွီးေရးသည့္ စာအုပ္မ်ား (Adaptations)
 z ဘာသာျပန္ျခင္းမဟတုဘ္ ဲမွီးေရးျခင္းျဖစပ္ါက မွီးေရးသူအမည္ျဖင္ ့အေျခခကံတ္ျပား တငပ္ါ။ 

မူရင္းစာေရးသူအမည္ကုိလည္း စာအုပ္အမည္ပါစာမ်က္ႏွာ (Title page) ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါက Author Statement အျဖစ္ ယင္းအမည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ (မီွးေရးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ 
မူရင္းစာေရးသူ၏ အာေဘာ္ ေပ်ာက္သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွီးေရးသူ အမည္ျဖင့္ အေျခခံ 
ကတ္ျပားတငရ္ျခင္း ျဖစသ္ည။္ မွီးေရးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုRetold, Paraphrase, Rewritten, 
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Adaptation, Smaplified, Novelization, Dramatization စသည့္ စကားရပ္မ်ားကုိၾကည့္ၿပီး 
သိႏိုင္ပါသည္။)

 z မူရင္းစာေရးသူအမည္ႏွင့္ စာအုပ္အမည္ကုိသိပါက မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းအမည္ 
ႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ကတ္ျပား တင္ပါ။

၃.၂.၂။ စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ား 

 (Title: other title information)

(က) စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ားကုိ အမည္စာမ်က္ႏွာ (Title 
Page) ထံမွ ရယူေဖာ္ျပပါ။ အျခားေနရာမွ ရယူေဖာ္ျပပါက ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ေလးေထာင့္ကြင္း 
သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

(ခ) စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအျခားအခ်က္မ်ားဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါရွိရာ တစ္ပိုင္းႏွင့္ 
တစ္ပိုင္းကို ပုဒ္ကေလး ( ၊ )၊ ကိုလန္ ( : ) ျဖင့္ ပိုင္းျခားၿပီးေဖာ္ျပပါ။ စာအုပ္အမည္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အျခားအခ်က္မ်ား အပိုင္းတစ္ခုတည္းအတြင္းမွာပင္ ေဖာ္ျပရန္အခ်က္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိေနပါက 
တစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိးကိုလည္း ပုဒ္ကေလး ( ၊ )၊  ကိုလန္ ( : ) ျဖင့္ပင္ ပိုင္းျခားေဖာ္ျပပါ။

(ဂ) အမည္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စာအုပ္အမည္ကုိ အတိအက်ကူးယူ ေဖာ္ျပပါ။ 
စကားအသံုးအႏႈန္း (wording)၊ စကားလံုးအထားအသုိ (order)၊ ႏွင့္ စာလံုးေပါင္း (spelling) 
မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။ ပုဒ္ျဖတ္၊ ပုဒ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စာလံုးအႀကီး အေသးတို႔ကိုမူ 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

(ဃ) ေလးနက္မႈျပသေကၤတ (Accentuation)၊ အသံခဲြျခားမႈျပသေကၤတ (Diacritical Mark) ႏွင့္ 
အျခားသေကၤတမ်ားပါရွိပါက ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။ သေကၤတတစ္ခုခုသည္ လက္ႏွိပ္ 
စက္ျဖင့္ ႐ိုက္၍ ေဖာ္ျပမရႏိုင္သည့္ သေကၤတျဖစ္ပါက ယင္းသေကၤတ၏ ဆိုလိုခ်က္ကို ကက္တ 
ေလာက္ ေရးသူက ရွင္းျပသည့္စကားရပ္အား ေလးေထာင့္ကြင္း သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

(င) စာအုပ္အမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ားတြင္ စာေရးသူအမည္ (သုိ႔) 
ထုတ္ေဝသူ (သုိ႔) ျဖန္႔ခ်ိသူတုိ႔၏ အမည္မ်ားပါဝင္ေနၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း သဒၵါနည္း အားျဖင့္ 
ေပါင္းစပ္ေနပါက ထိုသို႔ေပါင္းစပ္ေနသည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါ။

(စ) စာအုပအ္မည္ျဖစ္ေစ၊ စာအပုအ္မည္ႏငွ့ဆုိ္င္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ားျဖစ္ေစ ရညွလ္်ားလြန္း ပါက 
ပထမငါးလုံးမွအပ က်န္စာလုံးအခ်ိဳ႕ကို ခ်န္လွပ္ၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ခ်န္လွပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
အဓိပၸါယ္ မပ်က္ေစရ၊ ခ်န္လွပ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ခ်န္လွပ္ေၾကာင္းျပသေကၤတ ( . . .) (mark 
of omission) ကို ေဖာ္ျပပါ။

(ဆ) စာအုပ္အမည္ကဲြ (Alternative Title) သည္လည္း စာအုပ္အမည္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သျဖင့့္ စာအုပ္အမည္၏ အေနာက္တြင္ or ထားၿပီး အမည္ကဲြကို အေနာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။ 
အမည္ကဲြ၏ ပထမအကၡရာကို စာလုံးႀကီး (အဂၤလိပ္စာအုပ္အတြက္သာ) ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

(ဇ) အမည္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေပါင္းစုစာအမည္ (Collective Title) အျပင္ စာအုပ္တြင္ပါရိွသည့္ 
စာတစ္ပုိဒ္ခ်င္း၏ အမည္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါက ေပါင္းစုစာအမည္ကုိ စာအုပ္အမည္ 
အျဖစ္ေဖာ္ျပပါ။ တစ္ပုဒ္ခ်င္း၏ စာအမည္မ်ားႏွင့္ ေရးသူအမည္မ်ားကို မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါ။

(ဈ)  အမည္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္အမည္ ႏွစ္ခု ပါရွိၿပီး 
စာသားအားလုံး (သို႔) အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ယင္းဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားမႈရွိပါက 
ဒုတိယေဖာ္ျပသည့္ စာအုပ္အမည္ကုိ ယွဥ္တဲြပါစာအုပ္အမည္ (Parallel Title) အျဖစ္ေဖာ္ျပပါ။ 
စာအုပ္အမည္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ညီမွ်ျခင္းသေကၤတ (=) ထားၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

(ည) စာအုပ္တြင္ အမည္စာမ်က္ႏွာမပါရိွပါက စာအုပ္အမည္ (Title proper) ကုိ စာအုပ္၏ 
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အျခားေနရာ မွျဖစ္ေစ၊ အေထာက္အထားျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာ (Reference source) မွ ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားမည္သည့္ ေနရာမွ မဆုိျဖစ္ေစ ရယူေဖာ္ျပပါ။ မည္သည့္ေနရာကမွ မရႏုိင္ပါက အမည္ 
တစ္ခု ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပရာတြင္ ယင္းအမည္ကို ေလးေထာင့္ကြင္း 
သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

၃.၂.၃။ အဓိကစာေရးသူမ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား
 (Statement of Responsibility, Subsequent Statement of 

Responsibility)

အဓိကစာေရးသူမ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တည္းျဖတ္သူ၊ စီစဥ္သူ၊ ဘာသာျပန္သူ 
အမည္ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္
(က) အဓိက စာေရးသူမ်ား၊ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တည္းျဖတ္သူ၊ စီစဥ္သူ၊ ဘာသာ 

ျပန္သူအမည္ (တာဝန္ရွိမႈဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္) မ်ားကို စာအုပ္အမည္ပါ စာမ်က္ႏွာ (Title page) 
မွ ရယူေဖာ္ျပပါ။ အျခားေနရာမွရယူ ေဖာ္ျပပါက ေလးေထာင့္ကြင္းအတြင္း သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။ 
တာဝန္ရွိမႈဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ကတ္ျပားေပၚတြင္ မ်ဥ္းေစာင္းေနာက္မွ ေဖာ္ျပပါ။ ေဖာ္ျပရာ၌ 
စာအုပ္အမည္ပါစာမ်က္ႏွာတြင္ပါရိွသည့္အတုိင္း ကတ္ျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပပါ။ by, and, & 
စသည္တို႔ကို ခ်န္လွပ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမျပဳရ။ သို႔ေသာ္ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ အဓိပၸါယ္လဲြမွားမႈမ်ားရွိႏိုင္
ပါက ကက္တေလာက္ေရးသူက ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေလးေထာင့္ကြင္းအတြင္း သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္ 
သည္။

(ခ) အမည္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသူအမည္သည္ စာအုပ္အမည္၏ အေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ သာမန္ 
အားျဖင့္ ေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ ရွိႏိုင္သည္။ မည္သို႔ရွိေစကာမူ ေရးသူအမည္ကို ကတ္ျပားေပၚ တင္ရာ 
တြင္ စာအုပ္အမည္ေနာက္ရွိ မ်ဥ္းေစာင္း၏ အေနာက္တြင္ ထားရွိၿပီး ေဖာ္ျပေပးရမည္။ စာအုပ္ 
အမည္ေရွ႕၌ရွိသည္ဆိုရာတြင္ သာမာန္အားျဖင့္ရွိျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ သဒၵါနည္းအရျဖစ္ေစ၊ 
စာအုပ္အမည္တစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖစ္ေစ ဆက္စပ္တည္ရိွျခင္း ျဖစ္လွ်င္မူ 
ယင္းအမည္တစ္ခုလံုးကုိ စာအုပ္အမည္ အျဖစ္ေဖာ္ျပပါ။ ေရးသူအမည္ကုိ မ်ဥ္းေစာင္းေနာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပရန္ မလုိအပ္ပါ။ ထုိသုိ႔ ဆက္စပ္ေနသည့္အေျခအေနတြင္ ေရးသူအမည္ကုိ အမည္ 
စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ သီးျခား ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါက ေရးသူအမည္ကို မ်ဥ္းေစာင္းေနာက္တြင္ ထပ္မံ 
ေဖာ္ျပေပးရမည္။

(ဂ) အဓိကစာေရးသူ (သို႔) အျခားတာဝန္ရွိသူအမည္သည္ (၃) ခုအထိရွိပါက ယင္းအမည္ (၃) ခုကို 
မ်ဥ္းေစာင္း၏ အေနာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ အမည္ (၃) ခုထက္ပိုပါက ပထမအမည္ကိုသာ 
ေဖာ္ျပၿပီး ယင္းအမည္၏ အေနာက္၌... [ႏွင့္အျခားစာေရးသူမ်ား] ဟူသည့္ စကားရပ္ကုိ 
ေဖာ္ျပပါ။ ေရးသူအမည္ႏွင့္တဲြလ်က္ပါရွိသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘဲြ႕ဒီဂရီမ်ားႏွင့္ အသင္း 
ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္စကားရပ္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားပါ။ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းအတြက္ 
သေကၤတျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပေပးရန္ မလိုပါ။

၃.၂.၄။ တည္းျဖတ္ျခင္းအႀကိမ္ (Edition Statement)

(က) စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထပ္မံပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရာတြင္ ယခင္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အလားတူ စာအုပ္ ႏွင့္ 
မတူဘဲ စာသားေျပာင္းလဲမႈ (Origional, Revised, Enlarged, Corrected) ႏွင့္ ပံု 
သဏၭာန္ေျပာင္းလဲမႈ (De Luxe, Library, Paper-bound, Largepaper, Illustrated) တစ္ခုခု 
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ျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္ေဝျခင္းကုိ တည္းျဖတ္ျခင္းအႀကိမ္ဟု ေခၚသည္။ ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
သာမန္အားျဖင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းအႀကိမ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပရန္မလိုအပ္။ စာသားေျပာင္းလဲမႈမွာ 
အေရးပါသျဖင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းအႀကိမ္အျဖစ္ မပ်က္မကြက္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။

(ခ)  တည္းျဖတ္ျခင္း အႀကိမ္ကြာျခားမႈ ရွိမရွိကို သိႏိုင္ရန္အတြက္ ကက္တေလာက္ေရးသူက မိမိ 
လက္ဝယ္ရွိ စာအုပ္ႏွင့္ အျခားအႀကိမ္ထုတ္စာအုပ္တို႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ 
တည္းျဖတ္ႀကိမ္ဟူ၍ သိသာေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ႕႐ုံျဖင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းအႀကိမ္ကုိ 
ေဖာ္ျပပါ။

(ဂ) သက္ဆုိင္ရာစာအုပ္မွ ရယူေဖာ္ျပပါ။ အျခားေနရာမွ ရယူေဖာ္ျပလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တည္းျဖတ္ျခင္း 
အႀကိမ္ကုိ စာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း တည္းျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကက္တေလာက္ 
ေရးသူက သိသျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ေလးေထာင့္ကြင္း အတြင္းသြင္းၿပီး 
ေဖာ္ျပပါ။

       [New. ed] : [2nd ed. partly rev.]
(ဃ) တည္းျဖတ္ျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ စာအုပ္ေပၚတြင္ အဆင့္ျပဂဏန္း (ဒုတိယ၊ တတိယ 

စသည္ျဖင့္/ Second, Third . . .etc) ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရာမဂဏန္း (II, III, IV) ျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းကုိ ကတ္ျပားေပၚ၌ အာရဗီဂဏန္း (Arabic numeral) ျဖင့္သာ အၿမတဲမ္းေဖာ္ျပပါ။

 Second edition - 2nd ed.; ဒုတိယအႀကိမ္ = ၂ ႀကိမ္
(င) တည္းျဖတ္ႀကိမ္ (edition) ဟူသည့္စကားရပ္မပါရိွပဲ အလားတူ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 

စကားရပ္ (version. issue, text . . . etc) ပါရိွလွ်င္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိ တည္းျဖတ္ျခင္း 
အႀကိမ္အျဖစ္္ ေတြ႕သည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါ။

(စ)  တည္းျဖတ္ျခင္းအႀကိမ္ကို မတူညီေသာစကားရပ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါက ကတ္ျပား ေပၚတြင္ 
ယင္းႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို ေဖာ္ျပပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္ ေကာ္မာ (comma ,) ထားပါ။

      Authorized ed., 57th ed.
(ဆ) ပုံႏိွပ္ႀကိမ္ (impression/printing) တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရန္မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခင္အႀကိမ္ႏွင့္ 

ကြာျခားမႈ ထူးျခားစြာရွိသည္ဟု သိရပါက ပုံႏွိပ္ႀကိမ္ကို တည္းျဖတ္ႀကိမ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါ။

၃.၂.၅။ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝသည့္ေနရာ၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္ 
 (Place, Publisher, Date)

(က) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေနရာ၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္တုိ႔ကို သက္ဆုိင္ရာ စာအုပ္ထဲမွ 
ရယူေဖာ္ျပရမည္။ အျခားေနရာမွ ရယူေဖာ္ျပရပါက ေလးေထာင့္ကြင္း သြင္းၿပီးေဖာ္ျပပါ။

(ခ) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေနရာ၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ထုတ္ေဝေသာခုႏွစ္တို႔ကုိ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ သိေစ 
ႏိုင္မႈ မပ်က္ေစဘဲ တတ္ႏို္င္သမွ် သိပ္သည္းက်စ္လစ္စြာ ေဖာ္ျပပါ။

(ဂ) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ေနရာအျဖစ္ ၿမဳိ႕အမည္ကိုေဖာ္ျပပါ။ ၿမဳိ႕အမည္ကို အတိုေကာက္ပုံစံျဖင့္ လုံးဝ 
မေဖာ္ျပရ။ အမည္တူၿမဳိ႕မ်ားရွိ၍ ခဲြျခားေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမအမည္ 
တစ္ခုခုကုိ ၿမဳိ႕အမည္၏ ေနာက္တြင္ထားရိွ ေဖာ္ျပပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားတြင္ ေကာ္မာ 
(comma,) ထားပါ။

       Logan, Iowa (Logan ၿမဳိ႕ေတာ္ Iowa ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္)
(ဃ) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ၿမဳိ႕အမည္ကို စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကတ္ျပားေပၚ၌  ေဖာ္ျပ 

ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အသံုးျပဳသူအဖို႔ ရႈတ္ေထြးမႈျဖစ္ေစႏိုင္လွ်င္ သိသာလြယ္သည့္ အမည္ကို 
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ေလးေထာင့္ကြင္း သြင္း၍ေဖာ္ျပပါ။
 ေျမထဲ [ေအာင္လံ] Novenhavn [Copenhagen] 
 ေမၿမဳိ႕ [ျပင္ဦးလြင္] Rangoon [Yangon]

(င) ထုတ္ေဝသည့္ ၿမဳိ႕အမည္ (၂) ခုေဖာ္ျပထားပါက ပထမဆုံးေဖာ္ျပသည့္ ၿမဳိ႕အမည္ကို ကတ္ျပား 
ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပပါ။ သို႔ေသာ္ ပထမၿမဳိ႕အမည္သည္ ထုတ္ေဝသည့္ ၿမဳိ႕မဟုတ္ဘဲ ပုံႏွိပ္သည့္ၿမဳိ႕ 
(သုိ႔) ျဖန္႔ခ်ိသည့္ၿမဳိ႕ စသည္တုိ႔ျဖစ္ေနၿပီး ဒုတိယအမည္ကသာ ထုတ္ေဝသည့္ၿမဳိ႕ျဖစ္ေနလွ်င္မူ 
ဒုတိယၿမဳိ႕အမည္ကုိသာ ကတ္ျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပပါ။ ထုုတ္ေဝသူႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း 
အထက္ပါအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

(စ) ထုတ္ေဝသည့္ၿမဳိ႕အမည္ကို တစ္ခုထက္ပိုမိုေဖာ္ျပထားပါက သာမန္အားျဖင့္ ပထမဆုံး ေဖာ္ျပ 
သည့္ ၿမဳိ႕အမည္ တစ္ခုတည္းကုိသာ ကတ္ျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအမည္မ်ားတြင္ 
ကက္တေလာက္တင္သည့္ စာၾကည့္တုိက္တည္ရိွရာ ႏုိင္ငံ၏ၿမဳိ႕အမည္ ပါဝင္ေနၿပီး ပထမဆံုး 
ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္းမဟုတ္ပါက ယင္းၿမဳိ႕အမည္ကို ပထမေဖာ္ျပထားသည့္ ၿမဳိ႕အမည္ေနာက္ 
တြင္ ထားၿပီး ၿမဳိ႕အမည္ႏွစ္ခုလုံးကုိ ေဖာ္ျပပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကားတြင္ ဆီမီးကိုလန္ 
(semicolon;)အမွတ္အသားကိုထားပါ။

      Title page တြင္ Oxford University Press
      London    New York   Toronto ဟူ၍ေဖာ္ျပထားပါက -
      ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ စာၾကည့္တုိက္က ကက္တေလာက္ေရးပါက - London; Toronto 
      အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ စာၾကည့္တိုက္က ကက္တေလာက္ေရးပါက - London; New York
      ထုတ္ေဝသူႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အထက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
(ဆ) ထုတ္ေဝသည့္ ၿမဳိ႕အမည္မပါရွိပါက အေထာက္အထားျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျခားေနရာမွ ရယူ 

ေဖာ္ျပပါ။ အေသအခ်ာ မသိသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ၿမဳိ႕အမည္ကို ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပရပါက 
ၿမဳိ႕အမည္ေနာက္တြင္ ေမးခြန္းအမွတ္အသား (?) ထားၿပီးေဖာ္ျပပါ။ ၿမဳိ႕အမည္ကုိ လံုးဝမခန္႔ 
မွန္းႏုိင္ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္နယ္အမည္ကို ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပပါ။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက   
[ေနရာမပါ] [s.l] ဟူသည့္ စကားရပ္ကိုေဖာ္ျပပါ။

      (s.l = Sine loco = without place)
(ဇ) ထုတ္ေဝသူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူအမည္မ်ားကုိ အတုိခ်ဳံးၿပီးေဖာ္ျပပါ။ သို႔ေသာ္ အျခားအမည္မ်ား ႏွင့္ 

ေရာေထြးႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားနားမလည္ႏိုင္ျခင္း မျဖစ္ေစရ၊ ေအာက္ပါစကားလုံးမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ 
ထားႏိုင္သည္။

- အစ စာလုံးမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပသည့္ article (A, An, The)
- Ltd (Limited), Inc (Incorporated), Publishers, Publishing, 
Corporation, Co.(Company). Books
- အမည္တူမရွိပါက Forename ႏွင့္ Surname မ်ား

(ဈ) ထုတ္ေဝသူအမည္သည္ စာေရးသူအမည္၊ စာအုပ္အမည္ႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနပါက ထုတ္ေဝသူအမည္ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ အတုိေကာက္သုံးၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္ 
သည္။

Library of Congress.Processing Dept.
The cataloguing of ....
.............. Washinton: L.C., 1960

(ည) ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္တိုက္အမည္ကုိ ထုတ္ေဝသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပပါ။ ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္ 
တုိက္အမည္ကုိ လံုးဝ မရႏိုင္မွသာ ပုံႏွိပ္တိုက္အမည္၊ ထုတ္ေဝသူ လူပုဂၢိဳလ္အမည္ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိ 
သည့္စာအုပ္တိုက္အမည္တို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။
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(ဋ) ထုတ္ေဝသူမရွိပါက ပုံႏွိပ္သူ၊ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကုိ ထုတ္ေဝသူအျဖစ္ေဖာ္ျပပါ။ ထိုသို႔ မရႏိုင္မွသာ 
[အမည္မပါ] [s.n] ဟူသည့္စကားရပ္ကို ေဖာ္ျပပါ။

[s.n.] = Sine nomine = without name
(ဌ)  ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္ဟူသည္ သက္ဆိုင္ရာတည္းျဖတ္ပုံႏွိပ္ျခင္းအႀကိမ္၏ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္ကုိ ခရစ္ႏွစ္ျဖင့္သာ အၿမဲတမ္းေဖာ္ျပရသည္။ ဗုဒၶသာသနာ သကၠရာဇ္မွ 
(၅၄၄) ကိုႏုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ (ေကာဇာ) သကၠရာဇ္တြင္ (၆၃၈) ကို ထည့္ေပါင္း 
ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ခရစ္ႏွစ္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ရႏိုင္သည္။

သာသနာ  ေကာဇာ  ခရစ္
၂၅၃၈  ၁၃၅၆  ၁၉၉၄
  ၅၄၄  (-)   ၆၃၈  (+)
------------- -------------
၁၉၉၄  ၁၉၉၄

(ဍ) ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္ကုိ ေရာမဂဏန္း (Roman Numeral) ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါက အာရဗီဂဏန္း 
(Arabic Numerial) အျဖစ္ ေျပာင္းၿပီးေဖာ္ျပရမည္။

 ေရာမဂဏန္း အာရဗီဂဏန္း ေရာမဂဏန္း  အာရဗီဂဏန္း
  I 1 VI 6
  II 2 X 10
  III 3 L 50
  IV 4 C 100
  V 5 D 500
    M 1000

ေရာမဂဏန္းမွ အာရဗီဂဏန္းသို႔ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပျခင္း

(က) စုစုေပါင္းအေရအတြက္ကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ယာဖက္မွဝဲဖက္သို႔ဦးတည္ကာ ႏွစ္လုံးတစ္တဲြစီ 
တဲြၿပီး ေဖာ္ထုတ္ပါ။

(ခ) ကိန္းတစ္လုံးသည္ အေရအတြက္ပိုမ်ားသည့္ အျခားကိန္းေနာက္တြင္ရွိပါက ေပါင္း၍ေဖာ္ျပပါ။
(ဂ) ကိန္းတစ္လုံးသည္ အေရအတြက္ပိုမ်ားသည့္ အျခားကိန္း၏ေရွ႕တြင္ရွိပါက ႏႈတ္၍ ေဖာ္ျပပါ။

MDCCCLXXXVIII   = M DC CC LX XX VI II
     1000 600 200 60 20 6 2  

   =  1888
 MCMLXXXIV  = M CM LX XX IV
     1000 900 60 20 4   

       =   1984
(ဃ) ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္ကို စာအုပ္ေပၚတြင္ေဖာ္ျပရာ၌ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပထားပါက မွားယြင္းသည့္ 

ခုႏွစ္အတုိင္း ကတ္ျပားေပၚတြင္ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းခုႏွစ္အမွား၏ ေနာက္တြင္ ခုႏွစ္အမွန္ကုိ 
ေလးေထာင့္ကြင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

 1867 [i.e. 1967]
(င) စာအပုတ္စအ္ပုက္ိ ုအပိငု္းခဲြကာ ေဖာ္ျပၿပီး ထုတ္ေဝမႈကိ ုတစ္ႏစွအ္တြင္း ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါက 

အေစာဆံုးထုတ္ေဝသည့္ႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးထုတ္ေဝသည့္ႏွစ္တို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။ ခုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကား 
တြင္ မ်ဥ္းအတို ထားပါ။

 1967-1979
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(စ) ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္ကိုမသိပါက မူပိုင္ခြင့္ခုႏွစ္ (Copyright date) (သို႔) ပုံႏွိပ္သည့္ခုႏွစ္ (date of 
printing) တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဝႏွစ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါ။ မည္သည့္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း 
ေဖာ္ျပပါ။

      c1967 1967 printing 1979 pressing 
(ဆ) ထုတ္ေဝခုႏွစ္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္ခုႏွစ္တုိ႔ မတူညီပါက ထုတ္ေဝႏွစ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္၏ ေနာက္တြင္ 

မူပိုင္ခြင့္ ခုႏွစ္ထားၿပီး ခုႏွစ္ ႏွစ္ခုအျဖစ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားတြင္ ေကာ္မာ 
(comma,) ထားပါ။

      1967 , c 1965
(ဇ) ထုတ္ေဝခုႏွစ္၊ မူပိုင္ခြင့္ခုႏွစ္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ခုႏွစ္တုိ႔မရွိပါက ထုတ္ေဝႏွစ္ကုိခန္႔မွန္းကာ ေလးေထာင့္ 

ကြင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ ေသခ်ာမႈမရိွပါက ခန္႔မွန္း ခုႏွစ္ေနာက္တြင္ အေမး 
လကၡဏာ (?) ထားၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

 [ 1960 ]     
[ 1969? ] ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ
 [ 1971 or 1972 ] ခုႏွစ္ ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုခ ု
 [ 197-?  ] ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ဆယ္စုႏွစ္ 
 [ 18-?    ] ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရာစုႏွစ္ 
 [ ca. 1960 ]  ဝန္းက်င္
 [ 197- ] ဆယ္စုႏွစ္ 
 [ 18-   ] ရာစုႏွစ္

၃.၂.၆။ စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ (သို႔) အုပ္တဲြေရ 
 (No. of Pages or No. of Volumes)

(က) စာအုပ္မ်ားကို တစ္အုပ္ခ်င္းအၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္တဲြလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေရးသားထုတ္ေဝၿပီး 
စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္တပ္ရာတြင္လည္း စာရြက္၏ စာမ်က္ႏွာတစ္ဖက္တည္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဖက္ 
စလံုးတြင္ျဖစ္ေစ ယင္းႏစွမ္်ဳိးလံုးေပၚတြင ္ေကာလ္မံ်ား (Columns) ခဲြ၍ျဖစ္ေစ နပံါတ္စဥ ္တပ္ႏိငု ္
သည္။ နံပါတ္စဥ္အေရအတြက္ကုိလည္း အကၡရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂဏန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပေလ့ 
ရွိသည္။ စာရြက္၏ မ်က္ႏွာတစ္ဖက္တည္းတြင္ နံပါတ္စဥ္တပ္ပါက ရြက္ေရ (Leaves)၊ ႏွစ္ဖက္ 
စလုံးတြင္တပ္ပါက စာမ်က္ႏွာ (Pages)၊ ေကာ္လံတိုင္းတြင္တပ္ပါက ေကာ္လံ (Columns) ႏွင့္ 
အုပ္တဲြလုိက္ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ အုပ္တဲြေရအားျဖင့္ ကက္တေလာက္တင္ပါက တဲြ 
(Volumes) ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါ။ စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ကုိ ကတ္ျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာစာအုပ္ပါ ေနာက္ဆုံးနံပါတ္စဥ္တပ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ အမ်ဳိးအစားကိုေဖာ္ျပပါ။

     321 leaves 381 columes
      327 p. 3 v.
(ခ) စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ တပ္မထားသည့္အစုသည္ တစ္အုပ္လုံးမဟုတ္ျခင္း၊ အေရးပါသည့္ အပိုင္း 

မဟုတ္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္တြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခံရသည့္ အပုိင္းမဟုတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါက ေဖာ္ျပရန္ 
မလိုပါ။ ထုိသို႔မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ စာမ်က္ႏွာကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္လာလွ်င္မူ ေရတြက္ၿပီး ေဖာ္ျပပါက 
အေရအတြက္ကို ေလးေထာင့္ကြင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။ အတိအက် မေရတြက္ဘဲ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပ 
ပါက ခန္႔မွန္းအေရအတြက္၏ ေရွ႕တြင္ ခန္႔မွန္း (ca.) ဟူသည့္ စကားရပ္ကို ထားၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

 [8], 155 p. 33, [31] leaves vii, ca. 300, 730 p.
(ဂ) ေနာက္ဆုံးနံပါတ္စဥ္တပ္ စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ နံပါတ္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွားယြင္းေနပါက ကတ္ျပား 
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ေပၚတြင္ေဖာ္ျပရာ၌ မွားယြင္းေနသည့္နံပါတ္ႏွင့္ ယင္းေနာက္တြင္ နံပါတ္အမွန္ကုိ ေလးေထာင့္ 
ကြင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

 329 [ i.e.395 ] p.
(ဃ) နံပါတ္စဥ္ အစုတစ္မ်ဳိးထက္ ပိုမိုပါဝင္ပါက နံပါတ္စဥ္ကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ေဖာ္ျပ 

ထားျခင္းျဖစ္ပါက ေနာက္ဆံုးနံပါတ္စဥ္အစု၏ ေနာက္ဆံုးနံပါတ္ကုိသာ ေဖာ္ျပပါ။ က်န္အစု 
မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးနံပါတ္ကို ေဖာ္ျပရန္မလိုအပ္ပါ။

 i - xii, 13 - 176 = 176 p.
(င) စာသားအုပ္တဲြေရ (Bibliographic Volumes) ႏွင့္ ခ်ဳပ္လုပ္အုပ္တဲြေရ (Physical Volumes) 

တုိ႔သည္ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု အုပ္တဲြသတ္မွတ္မႈခ်င္း မတူညီပါက စာသားအုပ္တဲြေရကုိ ေဖာ္ျပၿပီး 
ယင္းေနာက္တြင္ in ဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္လုပ္အုပ္တဲြေရကို ေဖာ္ျပပါ။

 8 v. in 5 (အတဲြအေရအတြက္ ၈ တဲြ၊ အုပ္ေရ ၅ အုပ္)
(စ) အုပ္တဲြလုိက္ထုတ္ေဝၿပီး စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ကုိလည္း အုပ္တဲြအားလံုးအတြက္ တစ္ဆက္တည္း 

ေဖာ္ျပထားပါက ကတ္ျပားေပၚတြင္ စုစုေပါင္းအုပ္တဲြေရႏွင့္ ယင္းေနာက္တြင္ ပထမအုပ္တဲြ 
တြင္ပါရွိသည့္ ပထမနံပါတ္စဥ္အစု၏ ေနာက္ဆုံးနံပါတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအုပ္တဲြ၏ ေနာက္ဆုံး 
စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ကုိ လက္သည္းကြင္းသြင္း၍ ေဖာ္ျပပါ။ က်န္အုပ္တဲြမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ ပထမ 
နံပါတ္စဥ္အစုမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးစာမ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ။

 i-xx, 1-201; i-xx, 202-513; i-xxi, 514-800 =  3v. (xx, 800p.)
(ဆ) အုပ္တဲြခဲြ၍ ခ်ဳပ္လုပ္ထုတ္ေဝသည့္စာအုပ္ (Physical volumes) မ်ားကုိ တစ္တဲြခ်င္း အလုိက္ 

ကက္တေလာက္ မတင္ဘဲ စုစုေပါင္းအုပ္တဲြေရအားျဖင့္ ကက္တေလာက္ တင္ပါက ကတ္ျပား 
ေပၚတြင္ အုပ္တဲြအေရအတြက္ႏွင့္ တဲြ (volume) ဟူသည့္ စကားရပ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းသုိ႔ 
အုပ္တဲြလုိက္ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ စာမ်က္ႏွာတပ္ျခင္းကို အုပ္တဲြတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးျခားစီ 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းစာမ်က္ႏွာနပံါတ္တို႔ကုိ ကတ္ျပားေပၚတြင ္ေဖာ္ျပလုိပါက အပုတ္ဲြတစခ္ခု်င္းစ၏ီ 
ေနာက္ဆံုးနံပါတ္မ်ားကုိ လက္သည္းကြင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။ တစ္တဲြ ႏွင့္တစ္တဲြၾကားတြင္  
ဆီမီးကိုလန္(;) ထားပါ။

 2 v. (xvi, 329; xx, 412p.)
(ဇ) အုပ္တဲြလိုက္ထုတ္ေဝၿပီး စာမ်က္ႏွာနံပါတ္စဥ္ကိုလည္း တစ္ဆက္တည္းေဖာ္ျပထားလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ 

အုပတ္ဲြတစခ္လံုုးတြငပ္ါဝငသ္ည္ ့အပုတ္ဲြမ်ားအားလုံး ထတု္ေဝမႈမၿပီးစီးေသးလွ်င ္ျဖစ္ေစ ယင္းသို႔ 
ရွိေနသည့္အေျခအေနတြင္ တစ္အုပ္ခ်င္းကို ကက္တေလာက္တင္ပါက ပထမႏွင့္ ေနာက္ဆုံးစာ
မ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ေရွ႕တြင္ အမ်ဳိးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ကို ထားရွိေဖာ္ျပပါ။

 leaves 81-149  p. 713-797
(ဈ) ပုံမ်ားပါရွိသည့္ စာရြက္ေခ်ာ (plates) မ်ားပါရွိပါက သာမန္စာမ်က္ႏွာေဖာ္ျပသည့္ အစု၏ 

ေနာက္တြင္ စာရြက္ေခ်ာ အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပပါ။
 245p. 32p.of plates  xxi, 219p., [12] leaves of plates
 x, 73p. [1] leaf of plate

(ည) နပံါတတ္ပသ္ည္ ့စာမ်က္ႏွာအစမု်ဳိးစုပံါဝငသ္ျဖင္ ့ရႈပ္ေထြးပါက စာမ်က္ႏွာအားလံုးကုိ ေရတြက္ၿပီး 
ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းေနာက္တြင္ in various paging ဟူသည့္ စကားရပ္ကို ေဖာ္ျပပါ။

 1000p., in various pagings
  ထုိသို႔ မေဖာ္ျပလိုပါက အဓိကစာမ်က္ႏွာအစုႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးနံပါတ္စဥ္ကို ေဖာ္ျပၿပီး က်န္ 

စာမ်က္ႏွာအစုမ်ဳိးစုံ၏ အေရအတြက္ကို ေလးေထာင့္ကြင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။
 226, [14]p. 366, 98,[99]p.

(ဋ) စာအုပ္၏ ေနာက္ပိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မပါရွိေတာ့ဘဲ လစ္လပ္ 
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ေနပါက ပါရွိသည့္ ေနာက္ဆုံးစာမ်က္ႏွာ၏ နံပါတ္စဥ္ႏွင့္ ယင္း၏ေနာက္တြင္ +p ဟူေသာ 
စကားရပ္ကို ထားရွိေဖာ္ျပပါ။

 xxiv, 179 + p.
 စာမ်က္ႏွာ အျပည့္အစုံမပါဝင္ေၾကာင္း မည္သည့္နံပါတ္စဥ္၏ ေနာက္ပိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ား 

လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါ။
  Library's copy imperfect: all after p. 179 wanting

၃.၂.၇။ ပုံမ်ား၊ စာအုပ္၏ အျမင့္ (Illustration statement; Size)

(က)  စာအုပ္တြင္ ပုံမ်ားပါရွိပါက ကတ္ျပားေပၚတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပုံမ်ား (ill.) ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါ။
  ပုံမ်ားသည္ ေအာက္ပါအမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုတြင္ပါဝင္ၿပီး အေရးႀကီးသည္ဟုလည္း ယူဆပါက ill. 

၏ ေနာက္တြင္ အကၡရာစဥ္အလိုက္ စီ၍ေဖာ္ျပရမည္။
ဇယားမ်ား (Charts) ႐ုပ္ၾကြပုံ (Plans)
ပုံၾကမ္း (Diagram) ႐ုပ္ပုံ/ဓါတ္ပုံ (Portrait)
ေျမပုံ (Map)

(ခ) ပုံမ်ားကုိ ေဆးေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္စုံျဖစ္ေၾကာင္း ကတ္ျပားေပၚတြင္ 
လက္သည္းကြင္းသြင္း ၿပီးေဖာ္ျပပါ။

 ill. (some col.), maps, plans
 ill., col. maps, ports. (some col.)

(ဂ) စာအုပ္ေပၚတြင္ ပုံမ်ား၏အေရအတြက္ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ပုံအေရအတြက္ကို အလြယ္ 
တကူသိရွိႏိုင္ပါက ယင္းအေရအတြက္ကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။

 48 ills., 12 maps, 12 ills., 3 plans, 1 map
(ဃ) စာအုပ္၏အျမင့္အျဖစ္ စာအုပ္၏အေႏွာင့္ကိုတုိင္းတာၿပီး စင္တီမီတာျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။ (၁ဝ) စင္တီ 

မီတာထက္ ေလ်ာ့နည္းပါက မီလီမီတာျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။ စင္တီမီတာ၏ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းကုိ 
တစ္စင္တီမီတာအျပည့္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

(င) စာအုပ္၏အက်ယ္ (width) သည္ အျမင့္၏တစ္ဝက္ထက္နည္းၿပီးျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ထက္မ်ား 
ၿပီးျဖစ္ေစရွိေနပါက အျမင့္ႏွင့္အက်ယ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကုိ ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းတုိ႔အၾကားတြင္ အေျမႇာက္ 
လကၡဏာ (x) ထားပါ။

 20 x 8 cm.
(စ) အုပ္တဲြအားျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္စာအုပ္မ်ားကုိ ကက္တေလာက္တင္ရာတြင္ ကတ္ျပားေပၚတြင္ 

စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ကို မေဖာ္ျပဘဲ အုပ္တဲြေရကိုေဖာ္ျပထားၿပီး တစ္တဲြႏွင့္တစ္တဲြလည္း 
အျမင့္ခ်င္းမတူညီပါက အနည္းဆုံးအျမင့္ႏွင့္ အမ်ားဆုံးအျမင့္ကို ေဖာ္ျပပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
အၾကားတြင္ မ်ဥ္းတိုထားပါ။

 20 - 28 cm.
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၃.၂.၈။ စာစဥ္အမည္ႏွင့္ အမွတ္ (Series; Number)

(က) စာအုပ္တစ္အုပ္လုံးရွိ မည္သည့္ေနရာမွမဆုိ ရယူေဖာ္ျပပါ။ ထိုသုိ႔ေဖာ္ျပရာတြင္ စာအုပ္၌ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတုိင္း တိတိက်က်ကူးယူေဖာ္ျပပါ။ စကားအသုံးအႏႈန္း၊ အထားအသုိႏွင့္ စာလံုး 
ေပါင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရပါ။

(ခ) စာစဥ္အမည္ႏွင့္ အမွတ္ၾကားတြင္ ဆီမီးကုိလန္ (semicolon;) ထားကာ လက္သည္းကြင္းသြင္းၿပီး 
ေဖာ္ျပပါ။

(ဂ) စာစဥ္အမည္ႏွင့္အမွတ္ကို သက္ဆိုင္ရာစာအုပ္မွအပ အျခားေနရာမ်ားကရယူေဖာ္ျပပါက 
ထိုေဖာ္ျပခ်က္ကို ေလးေထာင့္ကြင္းသြင္းၿပီး လက္သည္းကြင္းအတြင္း ထားရွိေဖာ္ျပေပးပါ။

၃.၂.၉။ မွတ္ခ်က္မ်ား (Notes)

(က) မည္သည့္ေနရာမွမဆို ရယူၿပီး မွတ္ခ်က္အျဖစ္ေဖာ္ျပပါ။
(ခ) အခ်က္အလက္အမွတ္ (၁) မွ (၁ဝ) အထိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာရွာသူအတြက္ အသံုးဝင္မည္ဟု 

ယူဆသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိပါက မွတ္ခ်က္အျဖစ္ အစဥ္လိုက္ေဖာ္ျပပါ။ မွတ္ခ်က္ကို လိုတိုရွင္း 
ေဖာ္ျပပါ။

(ဂ) စာအုပ္တြင္ စာစုစာရင္း (Bibliography)၊ အညႊန္း (Index)၊ ႏွင့္ ရည္ညႊန္း (Reference) တုိ႔ 
ပါဝင္ပါက မျဖစ္မေနေဖာ္ျပေပးရမည္။

၃.၂.၁ဝ။  မ်ဳိးတူစုအမွတ္၊ စာေရးသူအမည္တို၊ တိုက္ပိုင္အမွတ္ 

  (Class no.; Author initial; Accession no.)

မ်ဳိးတူစုျပဳျခင္းမွ မ်ဳိးတူစုအမွတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ပိုင္စာရင္းစာအုပ္မွ တုိက္ပိုင္အမွတ္ 
ကုိလည္းေကာင္း ရယူေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ စာေရးသူအမည္အတုိ (သို႔) စာအုပ္အမည္ျဖင့္ အေျခခံ 
ေရးသြင္းသည့္ စာအုပ္မ်ားအတြက္ စာအုပ္အမည္တိုကို သက္ဆိုင္ရာ ပထမစာလုံးမ်ားမွ ရယူေဖာ္ျပ 
ႏိုင္သည္။

၃.၂.၁၁။ ေျခရာေကာက္မ်ား (Tracing)

ေျခရာေကာက္မ်ားဆိုသည္မွာ ထပ္ျဖည့္ကတ္ျပားတင္ေပးရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားစာရင္းျဖစ္သည္။ 
ပညာရပ္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ က်န္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ခဲြျခားသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အမွတ္စဥ္ တပ္သည့္ပုံစံ 
တစ္မ်ဳိးစီျဖင့္ ခဲြျခားထားသည္။ ပညာရပ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ အမွတ္စဥ္ တပ္ပါက ၁။ ၂။ ၃။  . . . 
စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။ အဂၤလိပ္ စာအုပ္မ်ားအတြက္ 1.  2.  3.  . . . စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။  
ပညာရပ္ေခါင္းစဥ္မွအပ က်န္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ အမွတ္စဥ္တပ္ပါက (၁) (၂) (၃) . . . 
စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားအတြက္ I.   II.  III.  စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

၃.၂.၁၂။ စာထုတ္အမွတ္ (Call Number)

 စာဖတ္သူလိုခ်င္သည့္စာအုပ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ကို သိရွိႏိုင္သည့္အခ်က္တစ္ခု (သို႔) စာအုပ္ 
တည္ေနရာကုိ ျပေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ စာထုတ္အမွတ္ ျဖစ္သည္။ စာထုတ္အမွတ္ ဆုိသည္မွာ 
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မ်ဳိးတူစုအမွတ္၊ စာေရးသူအမည္ (သို႔) စာအုပ္အမည္အတိုမွတ္ႏွင့္ တိုက္ပိုင္အမွတ္ သုံးမ်ဳိးပါဝင္ေသာ
အစုအေဝးကုိဆုိလုိပါသည္။ စာအုပ္တြင္ပါဝင္သည့္ ပညာရပ္ကုိ ဒူဝီဒသမမ်ဳိးတူစု စနစ္အရ မ်ဳိးတူစု 
အမတ္ွသတမ္တ္ွေပးရၿပီး ယင္းကိ ုမ်ဳိးတူစ ုလုပင္န္းဟုေခၚဆုိသည။္ မ်ဳိးတူစလုုပင္န္းမ ွမ်ဳိးတူစအုမတ္ွကုိ 
ရယူရမည္။ စာေရးသူအမည္ႏွင့္ အေျခခံကတ္ျပားတင္ေသာ စာအုပ္အတြက္ စာေရးသူအမည္ 
အတိုမွတ္ကို ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး စာအုပ္အမည္ျဖင့္ အေျခခံကတ္ျပားတင္ေသာ စာအုပ္အတြက္ စာအုပ္ 
အမည္အတုိမွတ္ကုိ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ တုိက္ပုိင္အမွတ္သည္ စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ စာအုပ္ေရာက္ရိွ 
လာသည္အ့ခါ မတ္ွပုတံငစ္ာရင္းေရးသြင္းရသည။္ ယင္းကိ ုတိကုပ္ိငု ္စာရင္းေရးသြင္း သညဟ္သုတမ္တွ ္
သည္။ တိုက္ပိုင္စာရင္းေရးသြင္းရာတြင္ စာရင္းေရးသြင္းသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျခင္းစီအတြက္ သီးျခား 
အမွတ္စဥ္သတ္မွတ္ေပးရသည္။ ထုိအမွတ္စဥ္ကုိ တုိက္ပုိင္အမွတ္ဟုေခၚၿပီး ယင္းအမွတ္ကုိ ယူရသည္။ 
ထုိမ်ဳိးတူစုအမွတ္၊ စာေရးသူအမည္ (သုိ႔) စာအုပ္အမည္ အတုိမွတ္ႏွင့္ တုိက္ပိုင္အမွတ္တို႔ကို 
ကက္တေလာက္ကတ္ျပား၏ ဘယ္ဖက္ေထာင့္ အေပၚဖက္တြင္ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။  

၃.၃။ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး ကက္တေလာက္လုပ္ငန္း
     (Manual for Library Management System)

ေရွးဦးစြာ ကက္တေလာက္စာရင္းသြင္းျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းက ေက်ာင္းစာၾကည့္ 
တုိက္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ထုတ္ေဝထားသည့္ Open Source Software တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
Myanmar  Senayan Library Integrated Management System (SLiMS) တြင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ 
သည္ကုိ စတင္ေလ့လာသြားမည္။ Myanmar SLiMS software ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံစာၾကည့္တုိက္ 
အသင္းမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ပထမဦးဆုံး SLiMS 
software Package 
တစ္ခုလုံးကို Copy ကူးၿပီး 
မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္  
သိမ္းဆည္း (Save) ရမည္။ 
အသုံးျပဳ မည္ဆိုပါက အဆိုပါ 
SLiMS အမည္ရွိ icon ကို 
double click လုပ္လိုက္ပါက 
ပံုပါအတိုင္း window 
ကိုေတြ႕ရမည္။

အဆင့္ ၁

 z စာရင္းသြင္းျခင္း
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ပထမဦးစြာ apache_start.
bat ဟူသည့္ အ၀ါႏုေရာင္ 
ျခယ္ထားသည့္ icon 
ကို ႏွိပ္၍  web serv-
er ကို ဖြင့္လိုက္ပါက 
ပံုပါ အတိုင္း ေတြ႕ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ 
ညာဖက္ အေပၚေထာင့္ရွိ 
အႏုတ္ပုံကိုႏွိပ္ၿပီး mini-
mize လုပ္၍ ေအာက္ခ် 
သိမ္းထားရမည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ 
mysql_start.bat ဟူသည့္ 
အနီေရာင္ျခယ္ထားသည့္ 
icon ကိုႏွိပ္၍ database 
server ကို ဖြင့္ရမည္။ 
ဖြင့္ၿပီး ပါက apache ကဲ့သို႔ 
ပင္ minimize လုပ္၍ 
ေအာက္ခ်သိမ္းထားရမည္။ 
ထိုေနာက္ အဆိုပါ Win-
dow ၏ညာဖက္ အေပၚ 
ေထာင့္ရွိ ၾကက္ေျခခတ္ 

ယင္း Browser ပြင့္လာပါက 
search box တြင္ localhost 
ဟုရိုက္လိုက္ပါက (SLiMS) 
၏ အႀကိဳစာမ်က္ႏွာေလးကို 
ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 
မူလကနဦးစာမ်က္ႏွာသို႔၊ 
စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း၊ 
အသင္း၀င္မ်ား အတြက္သာ၊ 
စာၾကည့္တိုက္မွဴး၊ 
စာရွာလမ္းညႊန္ႏွင့္ 
စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားသာ 

ပုံေလးကိုႏွိပ္ျပီး ထို Window ကို ပိတ္လိုက္ရမည္။ ပိတ္ၿပီးပါက Browser တစ္ခုခုကို 
ေရြးခ်ယ္ဖြင့္ေပးရမည္။

အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃

အဆင့္ ၄

ဟူသည့္ Menu button ေျခာက္ခုပါသည္ကိုေတြ႕ရမည္။  စာရွာသူမ်ား အေနျဖင့္ 
မည္သည့္ Login ကိုမွ် ၀င္ရန္မလိုအပ္၊ တိုက္ရိုက္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ 
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အထက္ပါ အႀကဳိ စာမ်က္ႏွာ 
ေလး၏ အ၀ါေရာင္ ျခယ္ 
ထားေသာ အကြက္ 
(Search Box)ေလးထဲတြင္ 
မိမိရွာေဖြလိုေသာ စာအုပ္ 
အမည္ (သို႔) စာေရးသူ 
အမည္ (သို႔) စာအုပ္ပါ 
ပညာရပ္အမည္ တစ္ခုခုကို 
ရိုက္ထည့္ ေပးရမည္။ 
(ထိုအကြက္ ေလးထဲတြင္ 
အဓိက စကားလုံးဟု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။) 

ၿပီးလွ်င္ အကြက္ေလး၏ 
ညာဖက္ေထာင့္စြန္းရွိ 
ရွာေဖြရန္ ဆိုသည့္ button 
ကို ႏွိပ္၍ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။ 
ရလဒ္ကို ပုံတြင္ ျပထား 
သည့္အတိုင္း ေတြ႔ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ပုံတြင္ျပထားသည့္ ပထမ 
စာအုပ္သည္ စာအုပ္ 
အမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယေဖာ္ 
ျပထားသည့္စာအုပ္မွာ 
စာေရးသူ Johnston 
ေရးသားေသာ စာအုပ္ 
ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တိုက္ 
အသုံးျပဳသူ မည္သူမဆို 
လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရွာေဖြ 
ႏိုင္ေစရန္ အေျခခံ အက်ဆုံး 

အဆင့္ ၅

အဆင့္ ၆

Johnston

ဥပမာ- Johnston ေရးေသာစာအုပ္ကို ရွာမည္ဆိုပါက ထိုေနရာတြင္ Johnston 
ဟုရိုက္ထည့္ ရမည္။ 

ရွာေဖြမႈပုံစံ တည္ေဆာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိရိုက္ထည့္လိုက္ေသာ 
စကားလုံး စာေရးသူအမည္တြင္ျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္အမည္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ပညာရပ္ 
အမည္တြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ေနရာတြင္ပါေနေစကာမူ ထိုအရာအားလုံးကို 
ေဖာ္ျပေပးသည္ျဖစ္၍ ရလဒ္မ်ား မ်ားျပားေနမည္ျဖစ္သည္။ ယခုထက္ပို၍ 
တိတိက်က်ရွာေဖြလိုပါက အဆင့္ျမင့္ရွာေဖြျခင္း button ကိုသုံး၍ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ 
ထိုသို႔ရွာေဖြရန္ Search Box ၏ေအာက္တြင္ရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ရွာေဖြျခင္း ကို ႏွိပ္လို္က္ 
ပါက အဆင့္ (၇) ပါ ပုံအတိုင္း ေတြ႕ရွိမည္။
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Search Box ထဲတြင္ မူလက 
အဓိကစကားလုံးဟု ပါရွိ 
ေသာ္လည္း ယခု အဆင့္ျမင့္ 
ရွာေဖြျခင္းတြင္ စာအုပ္ 
အမည္ဟု ေျပာင္းသြားသည္။ 
စာအုပ္အမည္ႏွင့္ရွာလိုပါက 
ယင္းအကြက္ထဲတြင္စာအုပ္
အမည္ရိုက္ထည့္ၿပီး 
ရွာေဖြရန ္ဆိုသည့္ button 
ကိုႏွိပ္ရမည္။ စာေရးသူ 
အမည္ျဖင့္ရွာလိုပါက 
စာေရးသူအမည္ဟူသည့္ 
Search Box တြင္ ႐ိုက္၍ 
ရွာႏိုင္သကဲ့သို အျခား 
အခ်က္မ်ားသိလိုပါကလည္း 
သက္ဆိုင္ရာ Search Box 
မ်ားတြင္ ႐ိုက္၍ ရွာေဖြ 
ႏိုင္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၀င္ေရာက္ရန္ 
ဟူသည့္ button ကို 
ေရြးရမည္။ ရွိၿပီးပါက 
ပံုပါစာမ်က္ႏွာ အတိုင္း 
ေပၚလာမည္။ အဆိုပါ 
စာမ်က္ႏွာတြင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ Modules ရွစ္ခုပါ၀င္ 
သည္ကို ေတြ႔ရမည္။

အဆင့္ ၇

အဆင့္ ၈

ကက္တေလာက္စာရင္းသြင္းမည္ဆိုပါက စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားသာ ဟူသည့္ Menu 
button ကို အသုံးျပဳရမည္။ ထို button ကို ႏွိပ္လိုက္ပါက User Name ႏွင့္ Password 
ေတာင္းခံသည့္ စာမ်က္ႏွာေပၚလာမည္။ User Name ႏွင့္ Password ႏွစ္ေနရာ 
စလုံးတြင္ admin ဟူေသာ စာသားရိုက္ထည့္ေပးရမည္။ User Name တြင္ ရိုက္လိုက္ 
သည့္အတိုင္း admin ဟု ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း Password ေနရာတြင္မူ 
အထက္ပါပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စာသားကိုျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။



41

အဆင့္ ၁

အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃

စာအုပ္သစ္မ်ား 
ကက္တေလာက္ေရးရန္ 
စာျပဳလုပ္ငန္းကို 
ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ထိုအခါ ပံုပါအတိုင္း 
ကက္တေလာက္ ေရးသြင္း 
ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
စာမ်က္ႏွာ ေပၚလာပါက 
ကက္တေလာက္ 
အသစ္ထည့္ရန္ ဟူသည့္ 
button ကိုေရြးရမည္။

ထိုအခါ ပံုပါအတိုင္း 
ကက္တေလာက္ ေရးသြင္း 
ရမည့္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚလာ 
ပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္အလိုက္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
ရမည္။ ေရးသြင္းၿပီးပါက 
သိမ္းဆည္းရန္ ဆိုသည့္ 
button ကို ႏွိပ္၍ 
သိမ္းဆည္း ရမည္။ 
ေနာက္စာအုပ္အသစ္ကို 
ကက္တေလာက္ေရးရန္ 
ယခုနည္းအတိုင္း 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ 
သြားရမည္။ 

 z စာျပဳလုပ္ငန္း
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 z အသင္းဝင္ျခင္း

 z စာငွားလုပ္ငန္း

အဆင့္ ၁

အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၁

အသင္း၀င္အသစ္ ထည့္ 
သြင္းရန္ ေအာက္ေျခရွိ 
button မ်ားမွ အသင္း၀င္ 
ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။ 
အသင္း၀င္ စာမ်က္ႏွာ 
ေပၚလာမည္။ အသင္း၀င္ 
အသစ္ ထပ္ျဖည့္ရန္ 
ဆိုသည့္ ညာဖက္ေထာင့္ 
အေပၚနားတြင္ ရွိေသာ 
button ကိုေရြးရမည္။

အသင္းဝင္အသစ္ ျဖည့္သြင္း 
ရန္ ဟူသည့္ စာမ်က္ႏွာ 
ေပၚလာမည္။ အသင္းဝင္ 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ျဖည့္သြင္းၿပီးပါက 
သိမ္းဆည္းရန ္ဆိုသည့္ 
button ကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါက 
အသင္းဝင္အသစ္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္း 
ၿပီးျဖစ္သည္။

စာငွားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ စာငွားလုပ္ငန္း ဟူသည့္ 
button ကို ေရြးရမည္။ ထိုသို႔ 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက 
ပုံပါအတိုင္း စာၾကည့္တိုက္ 
အသင္းဝင္နံပါတ္ ေတာင္းဆို 
သည့္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚလာ 
မည္ ျဖစ္သည္။ အသင္းဝင္ 
နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ၿပီး 
စာငွားေဆာင္ရြက္ျခင္း စတင္ 
ပါဟူသည့္ button ကိုေရြးပါ။
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အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃

အဆင့္ ၄

အဆင့္ ၅

ပံုပါစာမ်က္ႏွာ ေပၚလာမည္။ 
စာငွားျခင္းမ်ား (L) ဆိုသည့္ 
button ကိုေရြးရမည္။

စာအုပ္နံပါတ္ ရိုက္ထည့္ 
ေပးၿပီး စာအုပ္ငွားရမ္းျခင္း 
ဟူသည့္ button ကို ႏွိပ္ 
လိုက္ပါက စာငွားလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၿပီးစီးမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

စာအုပ္ျပန္အပ္ပါက 
အထက္ပါစာမ်က္ႏွာ 
ဘယ္ဖက္ေထာင့္အေပၚရွိ 
အနီေရာင္ျခယ္ ထားေသာ 
button ကိုႏွိပ္ရမည္။ 
ထိုအခါ စာအုပ္သေကၤတ 
အမွတ္ ေတာင္းခံသည့္ 

ပံုပါစာမ်က္ႏွာေပၚလာပါက 
စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ေျခရွိ   

 ပုံသဏၭာန္ button ကုိ 
ေရြးလိုက္ပါက စာအုပ္ 
ျပန္အပ္သည့္ လုပ္ငန္းၿပီး 
ဆုံးၿပီ ျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ေပၚလာမည္။ စာအုပ္သေကၤတအမွတ္ ထည့္သြင္းၿပီး ျပန္လည္ 
အပ္ႏွံသည့္အရာဟူသည့္ button ကို ႏွိပ္လိုက္ရမည္။
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၃.၄။ မ်ိဳးတူစုလုပ္ငန္း

မ်ိဳးတူစုျခင္းဆိုသည္မွာ မ်ိဳးတူေသာအရာမ်ားကို တူရာစုေပါင္းထား၍ မ်ိဳးမတူေသာ အရာမ်ားကို ခြဲျခား 
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

စာၾကည့္တိုက္မ်ိဳးတူစုဆိုသည္မွာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ မ်ိဳးတူစုစနစ္မ်ားအနက္ မိမိ 
စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ မ်ိဳးတူစုစနစ္သုံးၿပီး ပညာရပ္တူေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ အမ်ိဳးအစား 
အလိုက္ ခြဲျခားစုစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးတူစုျပဳရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္
 } စုေဆာင္းထားေသာ စာအုပ္မ်ားကို စနစ္တက် ထားရွိရန္၊
 } မ်ိဳးတူေသာပညာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား တစ္စုတစ္ေဝးတည္းရွိေစရန္၊
 } စင္ေပၚရွိစာအုပ္မ်ားအလြယ္တကူရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္။ 

မ်ိဳးတူစုျပဳျခင္းျဖင့္ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
 } ပညာရပ္တစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစာအုပ္မ်ား တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ျခင္း၊
 } ပညာရပ္တစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ေသာစာအုပ္မ်ားကိုပါ အတူေတြ႕ရွိႏိုင္ျခင္း။

မ်ိဳးတူစုျပဳရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား
မ်ိဳးတူစုျပဳရာတြင္ စာအုပ္ႏွင့္ စာအုပ္မဟုတ္ေသာ တျခားစာေပပစၥည္းမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားေသာ္လည္း 
အသုံးျပဳေသာမ်ိဳးတူစုစနစ္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

 } တိက်ေသာမ်ိဳးတူစုအမွတ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။
 } အျငင္းပြားႏိုင္သည့္ မ်ိဳးတူစုအမွတ္မ်ားကို ေရွာင္ရမည္။
 } စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည့္ ပညာရပ္အတြက္ တိက်သည့္ မ်ိဳးတူစုနံပတ္ကို ေပးရမည္။
 } စာအုပ္တြင္ ပညာရပ္တစ္ခု (သုိ႔) အေၾကာင္းအရာတစ္ခုထက္ ပုိမုိေရးသား ထားပါက အမ်ား 

ဆံုးေဖာ္ျပထားေသာ ပညာရပ ္(သို႔) အဓကိ ဦးတည္ေရးသားထားေသာ ပညာရပ္ျဖင့္ ္မ်ိဳးတစူ ု
ရမည္။

 } စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ပညာရပ္(၃)ခုႏွင့္ အထက္ ေရးသားထားၿပီး အေၾကာင္းအရာ ညီမွ်စြာ 
ပါဝင္ေနပါက  ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၿခဳံငုံမိေသာ အေထြေထြအက်ဳံးဝင္သည့္ ပညာ 
ရပ္ျဖင့္ မ်ိဳးတူစုရမည္။ (ဥပမာ- စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲတြင္ အပူ၊ အလင္း၊ အသံ၊ နယူကလီးယား 
႐ူပေဗဒ အေၾကာင္းမ်ားပါဝင္ပါက ယင္းစာအုပ္ကို ႐ူပေဗဒ ပညာရပ္ျဖင့္ မ်ိဳးတူစုရမည္။)

 } စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ပညာရပ္အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး ပါဝင္ေသာပညာရပ္မ်ားသည္            
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္မႈမရွိပါက အေထြေထြက႑ျဖင့္မ်ိဳးတူစုျပဳရမည္။

မ်ိဳးတူစုျပဳရန္ အေထာက္အကူရသည့္အခ်က္မ်ား
 } မ်ိဳးတူစုျပဳရာတြင္ စာအုပ္အမည္တစ္ခုတည္းၾကည့္၍ မဆုံးျဖတ္ရပါ။
 } မာတိကာကိဖုတ္ရႈျခင္းျဖင့ ္စာအပုတ္ြငပ္ါဝင္ေသာပညာရပမ္်ားႏငွ့ ္စစီဥထ္ားပုကံိသုိႏိငုသ္ည။္
 } စာအုပ္၏အမွာစာ၊ နိဒါန္းတို႔ကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ ထိုစာအုပ္ေရးသားရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ 

စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။
 } မာတိကာ၊  နိဒါန္း၊ အမွာစာမ်ားဖတ္ရႈၿပီးသည့္တုိင္မည္သည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မဆံုးျဖတ္ 

ႏိုင္ပါက စာအုပ္ကိုျမည္းစမ္းဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။
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စာၾကည္တ့ုက္ိမ်ားတြင ္မ်ိဳးတူစုျပဳရန ္မ်ိဳးတူူစစုနစအ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွပိါသည။္ ေက်ာင္းစာၾကည္တ့ုကိမ္်ားသည ္
မ်ိဳးတူူစစုနစ ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွသိည္အ့နက္္ အသံုးျပဳရာတြင ္လြယ္ကူေသာ ဒူူူဝူဒီသမမ်ိဳးတူူစစုနစကို္ အသံုးျပဳ 
ၾကပါသည္။ 

ဒူူူူဝီဒသမမ်ိဳးတူူစုစနစ္ (Dewey Decimal Classification system - DDC)
ဒူူူူဝီဒသမမ်ိဳးတူူစုစနစ္သည္ ပညာရပ္မ်ားကုိ အေျခခံအားျဖင္႔ (၁ဝ) မ်ိဳး ပိုင္းျခား၍ ပညာရပ္မ်ားအား 
ကုိယ္စားျပဳရန္ ဂဏန္းမ်ားကို သေကၤတနံပါတ္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ ပထမက႑တြင္ 
ပညာရပ္ (၁ဝ) ခုရွိၿပီး ဝဝဝ မွ ၉ဝဝ ဟူေသာ ဂဏန္းသေကၤတမ်ားျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳထားပါသည္။ ယင္း 
ဂဏန္းသေကၤတမ်ားကို အဆင္႔ဆင္႔ဆယ္လီစိတ္ၿပီး ဒသမအဆင့္အထိ ပြားမ်ားႏုိင္ပါသည္။

ဒူဝီဒသမ မ်ိဳးတူူစုစနစ္ ္အေျခခံပညာရပ္ (၁ဝ)မ်ိဳး (The Ten Main Classes)

ဝဝဝ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထြေထြ

Computer science, information & 
general works

၁ဝဝ ဒႆနိ္ကေဗဒနွင့္ စိတ္ပညာ Philosophy & psychology

၂ဝဝ ဘာသာအယူဝါဒ Religion

၃ဝဝ လူမႈေရးသိပၸံ Social sciences

၄ဝဝ ဘာသာစကား Language

၅ဝဝ သဘာဝသိပၸံပညာ Natural Science

၆ဝဝ နည္းပညာ Technology

၇ဝဝ အႏုပညာနွင့္အပန္းေျဖျခင္း Arts & recreation

၈ဝဝ စာေပ Literature

၉ဝဝ ပထဝီပညာႏွင့္သမုိင္း Geography & history

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - ဒူဝီဒသမမ်ိဳးတူူစုဒုတိယအဆင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) - ပညာရပ္ႏွင္႔ ဒူဝီဒသမမ်ိဳးတူစုနံပါတ္မ်ား (Dewey Decimal Classification)
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၄.၁။ စာငွားလုပ္ငန္း

ေက်ာင္းစာၾကည္တုိ့က ္အသုံးျပဳသမူ်ားကိ ုဝန္ေဆာငမ္ႈေပးေသာစာငွားလုပင္န္းသည ္ စာဖတသ္မူ်ားႏငွ့ ္
တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးပါေသာ 
လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး စာငွားလုပ္ငန္းမ်ား အနည္း 
ငယ္ ကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း စာငွားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ စာငွားမွတ္ပုံတင္ 
စာရင္းေရးသြင္းျခင္း (စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ခြင့္လက္ခံျခင္း)၊ စာငွားကတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ 
စာအုပ္ရွာေဖြနည္းမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္းစေသာ စာငွား 
အေျခခ ံလပုင္န္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင္ ့တူညၾီကပါသည။္ အတန္းလိက္ု (သို႔) စာဖတ္ႏိငုမ္ႈအဆင္အ့လုိက ္
အနည္းငယ္သာ ကြာျခားပါသည္။

စာငွားလုပ္ငန္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ စာအုပ္သစ္မ်ားကို စင္ေပၚတြင္ စာဖတ္သူ 
အလြယ္တကူ ေတြ႔ရွိႏုိင္ရန္ ခင္းက်င္းျပသျခင္း၊ စာအုပ္သစ္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ စင္တင္ျခင္း၊ 
စာငွားျခင္း၊ ျပန္လည္မအပ္ႏွံေသာ စာအုပ္မ်ား စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္မအပ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ 
ေတာင္းခံျခင္း၊ ရက္လြန္ေၾကးေကာက္ခံပါက သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္အပ္ႏွံေသာ စာအုပ္မ်ား 
အတြက္ ရက္လြန္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ စာငွားမွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
စာဖတ္သမူ်ား သိရွလုိိသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ စုစံမ္းေမးျမန္းနိငုရ္န ္စာငွားေကာငတ္ာ 
မ်ားကုိ စာၾကည့္တိုက္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ 
ထားေလ့ရွိပါသည္။
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၄.၁.၁။  စာငွားမူဝါဒမ်ား

စာၾကည္တုိ့ကတ္ြင ္စုေဆာင္းထားရွသိည္ ့စာအပုမ္်ားကုိ စာဖတသ္မူ်ားထ ံလြယက္လူ်င္ျမနစ္ြာ ေရာက ္
ရွိၿပီး စနစ္တက်ရွိေစရန္ စာငွားမူဝါဒမ်ား၊ စာငွား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေရးဆြဲရပါမည္။ 
ထုိသုိ႔ေရးဆဲြရာတြင္ မိမိစာၾကည့္တုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စာဖတ္သူ အမ်ိဳးအစားအေပၚ အေျခခံၿပီး 
ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာငွားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္စားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ -
(က)  စာငွားသူ အမ်ိဳးအစား
 ဥပမာ - ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
(ခ)  ငွားရမ္းခြင့္ရွိသည့္ စာေပအမ်ိဳးအစား
 ဥပမာ - ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ - သုတ/ရသစာအုပ္မ်ား
(ဂ)  စာငွားကာလႏွင့္ ငွားမည့္စာအုပ္အေရအတြက္
 ဥပမာ - ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၂ ပတ္ - ၂ အုပ္
(ဃ) ငွားရမ္းခြင့္မျပဳေသာစာအုပ္မ်ား (စာၾကည့္တိုက္အတြင္း၌သာ ဖတ္ရွုနိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား) 
 ဥပမာ - ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား
(င)  စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္၊ ပိတ္ခ်ိန္
(စ)  စာငွားကတ္ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္း
(ဆ) ရက္လြန္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း 
(ဇ) စာအုပ္ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း 

ေရးဆြဲထားရပါမည္။

၄.၁.၂။ စာငွားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

စာငွားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ငွားမည့္စာအုပ္အေရအတြက္ႏွင့္ စာငွားအခ်ိန္ကာလကုိ အတန္း 
အေပၚ မူတည္၍ မိမိေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ရွိ စာအုပ္အေရအတြက္အရ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အုပ္ေရမည္မွ် 
ငွားရမ္းခြင့္ေပးမည္ကုိ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ စာငွားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
ေက်ာင္းသူ၊  ေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိနိုင္ရန္ စာၾကည့္တိုက္ အသုံးမျပဳမီ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္း ေျပာၾကား 
ျခင္းမ်ား ျပဳလပုထ္ားရပါမည။္ စာၾကည္တုိ့က္၏ စာငွား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ စာၾကည္တ့ိကုအ္တြင္း 
ျမင္သာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါသည္။

၄.၁.၃။  စာအုပ္ငွားရမ္းျခင္းစနစ္

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္အား ပိုမုိေကာင္းလာေစရန္ 
အတြက္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားမွ စာအုပ္မ်ားကို ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ မိမိစာၾကည့္တိုက္ အေျခအေနႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ စာငွားစနစ္တစ္ခုခု ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

စာအုပ္ငွားရမ္းသည့္စနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ စာငွားစာရင္းေရးသြင္း ငွားရမ္း 
ေသာစနစ္ (Register System)၊ ကတ္ျပားကိုသုံး၍ ငွားရမ္းေသာစနစ္ (Card System)၊ ကြန္ပ်ဴတာ 
သုံး၍ ငွားရမ္းေသာစနစ္ (Automated Circulation System) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ 
မိမိ အသုံးျပဳသည့္ စာငွားစနစ္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 } စာအုပ္ငွားရမ္းသူ၏ အမည္
 } အတန္း
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 } ငွားရမ္းသည့္စာအုပ္အမည္
 } ငွားရမ္းသည့္စာအုပ္၏ စာထုတ္အမွတ္ (တုိက္ပိုင္အမွတ္၊ စာေရးသူအမည္အတိုႏွင့္ မ်ိဳးတူစု 

နံပတ္)
 } ငွားရမ္းသည့္ ေနစြဲ (သို႔) ျပန္အပ္ရမည့္ေန႔စဲဲြ

မိမိအသုံးျပဳသည့္စာငွားစနစ္သည္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ၿပီး စာငွားျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ 
သည့္ စာအုပ္ငွားရမ္းထားသူမ်ား၊ ငွားရမ္းထားသည့္ စာအုပ္မ်ား၊ ရက္လြန္သူမ်ား၊ ရက္လြန္စာအုပ္မ်ား 
စသည့္ စာငွားစစ္တမ္းဆုိင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည့္စနစ္ ျဖစ္ရပါမည္။

(က) မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ စာငွားစာရင္းေရးသြင္း ငွားရမ္းေသာစနစ္ (Register System)
စာအုပ္ငွားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စာအုပ္ငွားရမ္းသူအမည္၊ အတန္း၊ ငွားရမ္း 
ေသာစာအုပ္၊ ငွားရမ္းသည့္ေန႔စြဲႏွင္႔ ျပန္အပ္ရမည့္ ေန႔စြဲတုိ႔ကို ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္ 
တစ္အုပ္ထား၍ စာငွားရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္သည္ လြယ္ကူေသာ္လည္း 
ငွားရမ္းရာတြင္ အခ်ိန္ယူသည့္အျပင္ စာအုပ္ငွားရမ္းထားသူမ်ား၊ ငွားရမ္း ထားသည့္ စာအုပ္မ်ား၊ 
ရက္လြန္သူမ်ား၊ ရက္လြန္စာအုပ္မ်ားစသည့္ စာငွားမွတ္တမ္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္ 
တကူ မသိရွိႏုိင္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဤစနစ္ကို အသုံးျပဳျခင္း နည္းပါးလာပါသည္။

(ခ) ကတ္ျပားသုံး၍ငွားရမ္းေသာစနစ္ (Card System)
စာငွားရာတြင္ စာငွားသူ၏ စာငွားခြင့္ကတ္၊ စာအုပ္၏ စာအုပ္ကတ္ စသည္တုိ႔ကို အသုံးျပဳ၍ စာအုပ္ 
ငွားရမ္းေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ကတ္စနစ္သည္ စာအုပ္ငွားရမ္းရာႏွင္႔ ျပန္အပ္ရာတြင္ လ်င္ျမန္ လြယ္ 
ကူေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစနစ္သည္ စာငွားစစ္တမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ 
ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ဤစနစ္ကိုအသုံးျပဳရာတြင္ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳရပါသည္။

 z စာငွားခြင္႔မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားပံုစံ
 z စာငွားခြင့္ကတ္ျပား
 z စာအုပ္ကတ္ျပား
 z ျပန္အပ္ရက္စြဲစာရြက္ငယ္
 z စာအုပ္အိတ္

စာအုပ္ငွားရမ္းမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာငွားမွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စာငွား 
ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရသည္။ စာငွားမွတ္ပုံတင္ စာရင္းသြင္းရာတြင္ စာငွားကတ္ 
ျပဳလုပ္သည့္ ေန႔စြဲ၊ အမည္၊ အတန္း၊ တန္းခြဲမ်ား ေရးသြင္းရပါမည္။ မူလတန္းႏွင့္ မူလတန္းလြန္ 
အတန္းမ်ား၏ စာငွားကတ္အေရွ႕ဘက္တြင္ အမည္၊ အတန္း၊ တန္းခြဲမ်ား၊ ေက်ာဘက္တြင္ ရက္စြဲ၊ 
စာအုပ္အမည္၊ ျပန္အပ္ရက္စြဲမ်ားပါရွိၿပီး စာငွားကတ္ကို စာၾကည့္တိုက္တြင္သာ သိမ္းဆည္းထားၿပီး 
စာငွားမွသာ စာငွားကတ္တြင္ေရးမွတ္ထားရမည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၏ စာငွားကတ္ 
ကုိ အတန္းလုိက္ အေရာင္မ်ား သတ္မွတ္ထားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စာငွားကတ္တြင္အမည္၊ အတန္း၊ တန္းခြဲ၊ ထုိးၿမဲလက္မွတ္မ်ား 
ပါရွိၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ စာငွားမွသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မွဴးမွ 
ငွားသည့္ စာအုပ္ကတ္ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း သိမ္းဆည္းထားရမည္။ သတ္မွတ္ 
ရက္အတြင္း စာအုပ္ျပန္မေပးသူမ်ားကို မည္သုိ႔ေတာင္းခံမည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ညႇိနႈိင္းၾကရပါမည္။ 
စာအပုမ္်ားကုိ ျပန္ေတာင္းခရံာတြင ္လုပအ္ားေပး ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ား၏ အကူအည ီ
ကို ရယူႏိုင္ပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား စာ - ၁

အမည္  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ . . . . . . . . . .
အတန္း  . . . . . . . . . . . . . . . . .   ခံုအမွတ္/ရာထူး  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
အသစ္လဲလွယ္ျခင္း  . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . .
အေဆာင္ႏွင့္အခန္းအမွတ္/ယာယီလိပ္စာ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
အၿမဲတမ္းလိပ္စာ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ထိုးၿမဲလက္မွတ္ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

စာငွားခြင့္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားပံုစံ

အမွတ္စဥ္ . . . . . . . . . . . . .

အမည္ . . . . . . . . . . . . . . .

ခံုအမွတ္/ရာထူး . . . . . . . . . .

အတန္း/ဌာန  . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

ထိုးၿမဲလက္မွတ္
 . . . . . . . . . . . . . . .

လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ။

စာ - ၂
............................
စာငွားခြင့္လက္မွတ္............................

စာငွားကတ္ျပား

စာအုပ္ကတ္ျပားပံုစံ

စာ - ၃
... ... ... ... ... ...        ... ... ... ... ... ... ...

မ်ိဳးတူစုအမွတ္              တိုက္ပိုင္အမွတ္     
စာေရးသူ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
စာအုပ္အမည္  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ျပန္အပ္ 
ေန႔စြဲ

ငွားသူလက္မွတ္ အတန္း 
ခံုအမွတ္
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ျပန္အပ္ရက္စြဲ စာရြက္ငယ္ 
(Date Due Slip)

စာအုပ္အေႏွာင့္
(Label)

ျပန္အပ္သည့္ေန႔စြဲ

ျပန္အပ္ရမည့္ေန႔တြင္ ျပန္မအပ္ပါက၊ 

တစ္ရက္ (        ) က်ပ္ 

ရက္လြန္ေၾကး ေပးေဆာင္ရပါမည္။

စာ - ၆

စာအုပ္အိတ္ (template)

Class No   . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acc. No  . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ဤစနစ္တြင္ စာငွားသူသည္ စာအုပ္ငွားရမ္းခြင္႔ကတ္ျပားႏွင္႔ ငွားရမ္းလိုေသာ စာအုပ္ကုိ စာၾကည့္ 
တိုက္မွဴးထံတြင္ ငွားရမ္းရပါသည္။ စာအုပ္ကတ္ျပားတြင္ စာငွားသူက လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး စာၾကည့္ 
တိုက္မွဴးက ျပန္အပ္ရမည့္ေန႔စြဲကုိ ေရးမွတ္၍ စာငွားခြင္႔လက္မွတ္ႏွင္႔ စာအုပ္ကတ္ကုိ စာၾကည့္ 
တုိက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင္႔ ငွားရမ္းရပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မွဴးသည္ စာငွားကတ္ကို စာငွား 
ခြင္႔ကတ္တြင္ ပူးတြဲထည့္သြင္းၿပီး ျပန္အပ္ရမည့္ ေန႔စြဲအလိုက္ စီထားရပါသည္။ ျပန္အပ္ရမည့္ ေန႔စြဲ 
ေအာက္တြင္ စာထုတ္အမွတ္အလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း စာငွားသူအမည္အလုိက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း စီထားႏုိင္ပါသည္။ စာအုပ္ျပန္အပ္ပါက ျပန္အပ္သည့္ေန႔စြဲေအာက္တြင္ ျပန္အပ္သည့္ စာအုပ္ 
ကို စာအုပ္ကတ္ျပားႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီး စာငွားသူကုိ စာငွားခြင္႔ကတ္ ျပန္ေပးရပါသည္။ စာအုပ္ 
ကတ္ျပားကို စာအုပ္အိတ္အတြင္းသို႔ ျပန္ထည့္ရပါသည္။ ျပန္အပ္သည့္စာအုပ္ကုိ သက္ဆိုင္ရာ 
စင္တြင္ ျပန္စီရပါသည္။

(ဂ) ကြန္ပ်ဴတာသုံး၍ ငွားရမ္းေသာစနစ္ (Automated Circulation System)
ေခတမ္ီေက်ာင္းစာၾကည္တ့ုကိမ္်ားသည ္ကြနပ္်ဴတာကိ ုအသုံးျပဳ၍ စာအုပင္ွားရမ္းေသာ စနစက္ိ ုအသံုး 
ျပဳပါသည္။ ယင္းစနစ္သည္ စာငွားမွတ္တမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ စာၾကည့္တုိက္ရွိ 
စာအုပ္မ်ားအနက္ မည္သည့္စာအုပ္မ်ားအား အငွားမ်ားသည္ကုိ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အလုိက္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အတန္းအလုကိ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ စာအပုအ္မည္ႏငွ္ ့စာေရးသအူလိုက ္ေသာလ္ည္း 
ေကာင္း အေသးစိတ္ ျပေပးႏိုင္သျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္စာစုအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 
စာအုပ္မ်ားငွားရမ္းရာတြင္လည္း လြယ္ကူၿမန္ဆန္မႈ ရွိေစပါသည္။

၄.၁.၄။  စာငွားမွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ကုိ တာဝန္ယူရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ စာငွားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ 
စာငွားမွတ္တမ္းကို ျပဳစုထားပါက ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို သိရွိႏိုင္ၿပီး စာငွား 
လုပ္ငန္း စနစ္တက်ရွိေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဘာသာရပ္အလိုက္ (ဥပမာ - သုတ/ သမုိင္း/ အတၳဳပၸတၱိ/ ဝတၳဳစသည္ျဖင့္) အသက္အရြယ္အလုိက္၊ 
အတန္းအလုကိ ္စာငွားစစတ္မ္းျပဳလပုထ္ားပါက ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ား အႏစွသ္ကဆုံ္း စာအုပ ္
စာရင္းမ်ား၊ ျဖည့္တင္းရန္လုိအပ္သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္အမ်ိဳးအစား ပညာရပ္စသည္တုိ႕ကုိ 
သိရွိသံုးသပ္နိုင္ၿပီး ထပ္မံဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းရမည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိနုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္စာငွားစာရင္း၊ ေန႔စဥ္စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳသူမ်ားစာရင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ အသင္း 
ဝင္သူမ်ားစာရင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳစုထားရပါမည္။

ထုိစာရင္းမ်ားမွတဆင့္ စာၾကည့္တုိက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ တုိးျမင့္လာျခင္း၊ က်ဆင္းသြားျခင္း 
မ်ားစသည့္ အခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္အသုံးျပဳသူ က်ဆင္းေနပါက 
အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြ၍ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာငွားလုပ္ငန္းသည္ စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ 
တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာငွားတာဝန္က် 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ခ်ိဳသာရႊင္ပ်စြာျဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္လ်က္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး 
လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ႏွံ႔စပ္စြာ သိရွိ 
ေနသူမ်ား ျဖစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ လာခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစရန္ 
စာၾကည့္တုိက္ အခင္းအက်င္းကုိ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရသလို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
မ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ား၊ ဖတ္သင့္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္သည္။ 
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သင္ၾကားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ 
စာအုပ္မ်ား၊ ဗဟုသုတျဖစ္ေစႏိုင္ေသာစာအုပ္မ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး 
ဆုိင္ရာစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးသင့္ 
သည္။ သုိ႔မွသာ မိမိစာၾကည့္တုိက္သည္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ ျဖစ္လာ 
ပါမည္။
 

၄.၂။ စာေပပစၥည္းမ်ားကို စင္ေပၚတြင္ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းျခင္း 

စာၾကည့္တိုက္ရွိ စာေပပစၥည္းမ်ားကို စနစ္ (၂) မ်ိဳးျဖင့္ ထားသုိေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ စင္ပိတ္ 
စနစ္ႏွင့္ စင္ဖြင့္စနစ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ မိမိစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေနအထား၊ အသုံးျပဳမည့္ 
စာဖတ္သူ အေနအထားေပၚတြင္ မူတည္၍ က်င့္သုံးမည့္စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ စင္ပိတ္စနစ္ 
က်င့္သံုးေသာ စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ စာအုပ္မ်ားကို စင္ေပၚသို႔ စနစ္တက်တင္ျခင္း၊ စာအုပ္ရွာေဖြ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ စာအုပ္မ်ားကို မူလေနရာစင္ေပၚသို႔ ျပန္တင္ရျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ 
ရပါသည္။ အဆိုပါတာဝန္မ်ားကို ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ စင္ဖြင့္စနစ္ 
က်င့္သံုးေသာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားက ျပန္အပ္စာအုပ္မ်ားကုိ စင္ေပၚတြင္ 
ေနရာတက် ျပန္တင္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရ႐ံု သာမက၊ စင္ဖြင့္စနစ္ျဖစ္၍ စာဖတ္သူမ်ားက စာျမည္း 
အျဖစ္ ဆြဲယူဖတ္ရႈေစကာမူ မငွားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ စင္ေပၚသို႔ ျပန္မတင္ေစဘဲ ထိုစာအုပ္မ်ား 
ထားရမည့္ေနရာ (သုိ႔) စားပြဲမ်ား ထားရွိေပးရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စာအုပ္မ်ားကုိ 
စာထုတ္အမွတ္မ်ားအရ စင္ေပၚသုိ႔္ ေနရာတက် ျပန္တင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာၾကည့္တုိက္မွဴး 
မဟုတ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္က သိရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ စာအုပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြယူႏိုင္ရန္၊ စာအုပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္၊ စာဖတ္လုိစိတ္ ပုိမုိရရွိေစရန္ 
စင္ဖြင့္စနစ္ကို အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။

စင္ဖြင့္စနစ္က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ မိမိဖတ္လုိသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြ ႏိုင္မည့္အျပင္ စာအုပ္မ်ားကို  စာျမည္းအျဖစ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါမည္။ စင္ဖြင့္စနစ္တြင္ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္ရႈၿပီး မငွားျဖစ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ အတန္းႀကီး ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက သကဆုိ္ငရ္ာေနရာတြင ္ျပနလ္ည ္ထားရွိႏိငု္ေသာလ္ည္း အတန္းငယ္ ေက်ာင္းသ၊ူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကမ ူေနရာလြမဲွား ထားရွိႏိငုသ္ျဖင္ ့သတ္မတ္ွထား ေသာေနရာ (သို႔) စားပြဲေပၚတြငသ္ာ 
ထားရွိခိုင္းၿပီး လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
ျပန္စီသင့္သည္။ လုပ္အားေပးအခ်ိန္ဇယားမ်ား ထားရိွၿပီး တစ္ပတ္တစ္ခါ (သုိ႔) တစ္လတစ္ခါ 
စင္ေပၚတြင္ စာအုပ္မ်ားေနရာအထားအသို မွန္မမွန္ စနစ္တက်ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပး 
သင္သ့ည။္ ထုိ႔ျပင ္စာအပုမ္်ား စတ္ုၿပပဲ်ကစ္ီးျခင္း ရွမိရွ ိအခါအားေလ်ာစ္ြာ စစ္ေဆးၿပီး ျပနလ္ည္ျပဳျပငရ္န ္
လိုအပ္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို မငွားရမ္းဘဲ ထုတ္ယူျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ စင္ေပၚျပန္တင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းစာၾကည္တ့ိကုရ္ွ ိစာအပုမ္်ားကိ ုအေရာငခ္ြဲျခားသတမ္တွခ္ြဲျခင္းႏွင္ ့မ်ဳိးတူစအုမတ္ွေပးျခင္း ဟ၍ူ 
(၂) မ်ဳိးထားရွိၾကရာ အေရာင္သတ္မွတ္ခြဲျခားျခင္းသည္ အတန္းလုိက္ (သူငယ္တန္းမွဆ႒မတန္း) 
အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ္လည္း အတန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မ်ိဳးတူစုနံပတ္ျဖင့္ ထားရွိေပး 
ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကုိ အေရာင္မ်ားသုံး၍ ခြဲျခားေပးျခင္းသည္ 
အတန္းငယ္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္စာဖတ္စြမ္းရည္ (သုိ႔) ပညာရပ္ 
အေပၚမူတည္ၿပီး စာအုပ္မ်ားကို  အေရာင္မ်ားခဲြျခား၍ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မ်ဳိးတူစုအမွတ္ 
ေပးျခင္းသည ္ဘာသာရပမ္်ားကုိ တစစ္တုစစ္ည္းတည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိငုရ္န ္စစီဥထ္ားျခင္းျဖစပ္ါသည။္ 
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ထုိ႔ေၾကာင့္ စာၾကည့္တုိက္ စတင္ အသံုးျပဳမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ရွိ 
စင္မ်ားေပၚတြင္  စာအုပ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ထားရွိေၾကာင္း စာအုပ္မငွားမီ ဦးစြာရွင္းလင္း ေျပာၾကားထား 
ရန္လုိအပ္သည္။ စာအုပ္ထားရိွမႈစနစ္ (ဥပမာ- မ်ဳိးတူစု စနစ္၊ အေရာင္သတ္မွတ္ ခြဲျခားျခင္းစနစ္) 
မ်ားကိုလည္း စာၾကည့္တိုက္ထဲတြင္ ထင္ရွားစြာ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိေပးရပါမည္။

စင္တင္ျခင္း (Shelving) 
စာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား (သို႔) အေရာင္သတ္မွတ္ခ်က္ အေႏွာင့္ကပ္ၿပီး စာအုပ္မ်ားကို စင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ၾကရမည္။ စင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ စာအုပ္စင္ (သုိ႔) ဘီ႐ုိမ်ားေပၚ 
စနစ္တစ္ခုျဖင့္ စာအုပ္မ်ားကို ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရာင္စနစ္ျဖင့္ ထားရွိေသာ စာၾကည့္တိုက္ရွိ 
စာအပုမ္်ားကုိ စငတ္ငရ္ာတြင ္သကဆုိ္ငရ္ာအေရာငသ္တမ္တ္ွထားေသာ စင္ေနရာမ်ားတြင ္သတမ္တွ ္
အေရာင္တူစာအုပ္မ်ားသာထားရွိျခင္း (ဥပမာ အျပာေရာင္အဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာစင္တြင္ အျပာ 
ေရာင္အဆင့္ စာအုပ္မ်ားကုိသာ ထားရွိျခင္း၊ မ်ဳိးတူစုအမွတ္ျဖင့္ ထားရွိေသာ စာၾကည့္တုိက္တြင္ 
မ်ဳိးတူစုအမွတ္(ဝဝဝ-၉၉၉)၊ အတုိေကာက္အမွတ္ (အကၡရာဝီလိစဥ္)၊ တုိက္ပုိင္အမွတ္ (ငယ္စဥ္ႀကီး 
လုိက္)ျဖင့္ အစဥ္လုိက္စင္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္။ ဤလက္စဲြတြင္ မ်ိဳးတူူစုအမွတ္ႏွင္႔စီျခင္းကို 
ရွင္းလင္းတင္ၿပမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကို စာထုတ္အမွတ္ (မ်ိဳးတူူစုအမွတ္၊ တိုက္ပုိင္အမွတ္ 
ႏွင့္စာေရးသူအမည္အတုိေကာက္) အလုိက္ စင္ေပၚတြင္စီစဥ္ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။

စာထုတ္အမွတ္
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စာအုပ္မ်ားကို ဦးစြာမ်ိဳးတူစုအမွတ္အလုိက္ စီရပါသည္။ မ်ိဳးတူစုအမွတ္တူေနပါက စာေရးသူအမည္ 
အတုိေကာက္ကုိ အကၡရာဝီလိစဥ္ႏွင္႔စီရပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကိုစင္ေပၚတြင္ လက္ဝဲဘက္မွ လက္ယာ 
ဘက္သုိ႔ စာထုတ္အမွတ္ အလုိက္စီရပါသည္။ စင္ေပၚတြင္အေပၚမွေအာက္သို႔ စီရပါသည္။

စာအုပ္မ်ားကိုစင္ေပၚတြင္ေနရာအျပည့္မစီသင္႔ပဲတုိးပြားလာမည့္စာအုပ္မ်ားအတြက္ ေနရာခ်န္ထား 
သင္႔ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားသည္ စာအုပ္၏တည္ေနရာကုိ ရွာေဖြရာတြင္ အလြယ္တကူျဖစ္ေစရန္ 
စင္လမ္းညႊန္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စင္လမ္းညႊန္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သာ 
ေစရန္ ထားရွိေပးရပါမည္။

စာငွားလုပင္န္းႏငွ္တ့ြဲဖကၿ္ပီး စာအပုသ္စမ္်ားစာရင္း ထတ္ုျပန္ေပးျခင္း၊ စာအုပသ္စမ္်ားကုိ စငတ္င္ျခင္း၊ 
ငွားရမ္းၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ား သတ္မွတ္ေနရာ ျပန္ထားျခင္း၊ ျပန္လည္မအပ္ႏွံေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ 
စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္းစသည္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရာတြင္လည္း လုပ္အားေပး 
ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ားႏငွ္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကသ္င္သ့ည။္ စာငွားကတ္ေပ်ာကဆံု္းသည္ ့
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာငွားကတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
ေရးဆြဲထားရပါမည္။

စာဖတ္သူမ်ား စတ္ိဝငစ္ားမႈရွလိာေစရန ္စာအပုသ္စမ္်ားကို စာအပုခ္န္းရွ ိစင္ေပၚသုိ႔ တိက္ု႐ိကု္မ္တငဘ္ ဲ
အမ်ားသိေစရန္ ခင္းက်င္းျပသသည့္အခါ အသုံးျပဳေသာ စာအုပ္စင္ေပၚတြင္ ထားရွိျပသေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ စာအုပ္အဖုံးကုိေသာ္လည္းေကာင္း စာအုပ္စာရင္းကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း စာၾကည့္ 
တုိက္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း (သုိ႔) စာၾကည့္တုိက္အတြင္း ျမင္သာသည့္ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း ကပ္ထား 
ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စုေဝးတန္းစီခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
စာအုပ္မ်ားကို အသစ္ေရာက္ရွိေသာ စာအုပ္မ်ား ထားရွိသည့္ေနရာတြင္ ထားရွိေပးျခင္းျဖင့္ လည္း 
ေကာင္း စာဖတ္သူမ်ားအလြယ္တကူ သိေစရန္ စီစဥ္ထားရွိ သင့္သည္။ 

စာအုပ္စီနည္း နမူနာ 
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ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာၾကည့္တိုက္သို႔ မွန္မွန္လာေစရန္ စာၾကည့္တုိက္အခ်ိန္ဇယားမ်ား 
ေရးဆြဲျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္အသုံးျပဳမႈ ထိေရာက္တိုးတက္ေစရန္ စာၾကည့္တုိက္ရွိ စာအုပ္မ်ားကို 
ဖတ္ရႈ၍ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပေစျခင္း၊ ဗဟုသုတအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စာအုပ္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေစျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ညႊန္ေပး 
ႏိုင္ျခင္း၊ စာအုပ္မ်ားကို စနစ္တက်ရွာေဖြႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ စာငွားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စနစ္တက် 
လုိက္နာတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ 
လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္ေသာ စာငွားလုပ္ငန္းသည္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သင္ၾကားျခင္း 
ႏငွ္သ့ငယ္ူျခင္းကိ ုအေထာကအ္ကူျပဳေစၿပီး ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ား အေျခခပံညာအဆင္တ့ြငပ္င ္
စာဖတ္ျခင္း အေလ့အထ စြဲၿမဲလာလ်က္ စာဖတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား တိုးတက္လာမည္ 
ျဖစ္သည္။

၄.၃။ ရည္ညႊန္းလုပ္ငန္း (Reference)

ရည္ညႊန္းလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ စာၾကည့္တိုက္အသုံးျပဳသူမ်ား သိရွိလုိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားလက္ကုိင္ထား၍ ေျဖၾကားရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ရည္ညႊန္းလုပ္ငန္း၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာဖတ္သူ သိရွိရယူလိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္တုိအတြင္း ရွာေဖြ 
ေပးနုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ရည္ညႊန္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ေပးမည့္ စာၾကည့္တုိက္မွဴး (သို႕) တာဝန္ရိွ 
ဝန္ထမ္းသည္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိသူျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ 

ရည္ညႊန္းစာအုပ္ဆုိသည္မွာ ပညာေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္လည္းေကာင္း၊ 
ဗဟုသုတအတြက္လည္းေကာင္း သိလုိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာအုပ္အစ- အဆံုးဖတ္ရန္မလုိဘ ဲ
အခ်ိန္တုိအတြင္း ရွာေဖြရယူႏိုင္သည့္ စာအုပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ရည္ညႊန္းစာအုပ္တုိင္းသည္ ပညာရပ္ 
တစ္ခုခု၊ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုခုကုိ မွန္ကန္ခိုင္မာစြာေဖာ္ျပေပးထားသျဖင့္ ရည္ညႊန္းကိုးကားနိုင္ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရည္ညႊန္းစာအုပ္သည္ အစ-အဆံုး ဖတ္ရန္မလုိအပ္သျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ျပင္ပသုိ႔ 
ထုတ္ငွားေလ့မရွိပါ။ စာၾကည့္တိုက္ရွိ ရည္ညႊန္းစာဖတ္ခန္းတြင္သာ ဖတ္ရႈခြင့္ျပဳေလ့ရွိပါသည္။ 

ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ထူထဲခိုင္ခန္႔လွပေသသပ္စြာ ပုံႏွိပ္ၾကပါသည္။  တခ်ိဳ႕ရည္ 
ညႊန္းစာအုပ္မ်ားတြင္ အတြဲေပါင္းမ်ားစြာပါရွိပါသည္ (ဥပမာ - ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း)။ ရည္ညႊန္းစာအုပ္ 
တုိင္းသည္ စာရွာသူလိုအပ္သည့္အေထာက္အထားကို အခ်ိန္တုိအတြင္း လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ 
နိုင္ရန္ အစီအစဥ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ရည္ညႊန္းစာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၁ဝ)မ်ိဳး ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ -

(က)  စြယ္စုံက်မ္း  (Encyclopedia)
(ခ)  ႏွစ္စဥ္ထုတ္စာအုပ ္ (Yearbook)
(ဂ)  အဘိဓာန္  (Dictionary)
(ဃ)  လက္စြဲစာအုပ ္  (Handbook)
(င)  လမ္းညႊန္စာအုပ ္  (Directory)
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(စ)  အတၳဳပၸတၱိအဘိဓာန ္ (Biographical Dictionary)
(ဆ) ေျမပုံစာအုပ ္  (Atlas)
(ဇ)  ေဂဇက္တီးယား  (Gazetteer)
(စ်)  အညႊန္း   (Index)
(ည)  စာစုစာရင္း  (Bibliography) တို႕ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ရည္ညႊန္း (၁ဝ) မ်ိဳးအနက္ အညႊန္း ႏွင့္ စာစုစာရင္းမွလြဲ၍ က်န္ရည္ညႊန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ 
စာဖတ္သူ သိရွိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေပးပါသည္။ အညႊန္းႏွင့္ စာစုစာရင္းကား 
သိလုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည့္စာအုပ္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ရိွေၾကာင္း ျပသေပးပါသည္။ 

ေက်ာင္းစာၾကည္တို့ကမ္်ားတြင ္ရညည္ႊန္းစာအပုမ္်ား ထားရွသိင္ၿ့ပီး မမိိေက်ာင္းအဆင့္ႏငွ္ ့လုက္ိေလ်ာ 
ညီေထြစြာ ေရြးခ်ယ္ထားရွိႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန ထားရွိသင့္သည့္ 
ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ားမွာ အဘိဓာန္၊ ေျမပုံစာအုပ္ ႏွင့္ စြယ္စုံက်မ္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

(က) စြယ္စုံက်မ္း (Encyclopedia)
အေထြေထြပညာရပ္အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ စြယ္စုံက်မ္းႏွင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေၾကာင္း ေရးသား 
ထားေသာ စြယ္စုံက်မ္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ အေထြေထြပညာရပ္အေၾကာင္းပါဝင္ေသာ စြယ္စုံက်မ္းမွာ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာရပ္ 
အားလုံးကို စုေပါင္း ေရးသားထားသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုသာ ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာ -  ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ (၁-၁၅)၊

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြယ္စုံက်မ္းမ်ားတြင္မူ ေဖာ္ျပလိုသည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပေပးၾကပါသည္။
ဥပမာ - ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သုတရတနာသိုက္၊ ရွင္နဂသိန္၏ ပုံျပေဆးအဘိဓာန္။

(ခ) ႏွစ္စဥ္ထုတ္စာအုပ္ (Yearbook)
ႏွစ္စဥ္ထုတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ေသာႏွစ္၌ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အေရး 
ႀကီးသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရက္စြဲစဥ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ တျခားအစီအစဥ္တစ္ခုျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ႏစွစ္ဥထု္တစ္ာအပုတ္ြင ္ပါသည္ ့အခ်ကအ္လက္မ်ားသည ္ထုိတစ္ႏစွအ္တြကသ္ာ အႀကဳံးဝင ္
ပါသည္။ 
ဥပမာ - Myanmar Statistical Year Book – 2018 ; ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာ - ၁၉၇ဝ။

(ဂ) အဘိဓာန္ (Dictionary)
ဘာသာစကားအဘိဓာန္ႏွင့္ ပညာရပ္အဘိဓာန္ဟူ၍ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ခြဲျခားထားပါသည္။ ဘာသာ 
စကားအဘိဓာန္တြင္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေဖာ္ျပသည့္ အဘိဓာန္၊ ဘာသာစကား 
ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္ ေဖာ္ျပေသာ အဘိဓာန္၊ ဘာသာစကား သုံးမ်ိဳးအတြက္ ေဖာ္ျပေသာအဘိဓာန္ စသည္ 
ျဖင့္ ရွိၾကပါသည္။ 
ဥပမာ -  ျမန္မာအဘိဓာန္ ၊ Advanced English Dictionary၊ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာအဘိဓာန္
 အဂၤလိပ္ - ပါဠိ - ျမန္မာအဘိဓာန္၊ ေဆးပညာေဝါဟာရ အဘိဓာန္
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(ဃ) လက္စြဲစာအုပ္ (Handbook)
လုပ္ငန္းတစ္ခု (သုိ႔) ပညာရပ္တစ္ခု၏ အေၾကာင္းအရာကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပထားၿပီး အၿမဲတမ္း 
လက္ကိုင္စာအုပ္အျဖစ္ ထားရွိအသုံးျပဳရသည့္စာအုပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ - ႐ုံးလုပ္ငန္းလက္စြဲ၊ ျမန္မာကင္းေထာက္လက္စြဲ

(င) လမ္းညႊန္စာအုပ္ (Directory)
နိငုင္တံြင္းရွိေဒသမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား၏ အမည၊္ လိပစ္ာမ်ားကုိ စစုည္းေဖာ္ျပ 
ထားၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝပါသည္။
ဥပမာ- ရန္ကုန္လမ္းညႊန္၊ ျမန္မာျပည္တစ္ခြင္လမ္းညႊန္၊ တယ္လီဖုန္းလမ္းညႊန္။

(စ) အတၳဳပၸတၱိအဘိဓာန္ (Biographical Dictionary)
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတို႔၏ ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ  - ေမာင္သုတ၏ စာဆိုေတာ္မ်ားအတၳဳပၸတၱိ 
 - လူထုေဒၚအမာ၏ ျပည္သူခ်စ္ေသာအႏုပညာသည္မ်ား 

(ဆ) ေျမပုံစာအုပ္ (Atlas)
ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ အထူးအေရးပါေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းခ႐ိုင္ေျမပုံမ်ား၊ သမိုင္းဆိုင္ရာေျမပုံမ်ား၊ ကမာၻ႔နိုင္ငံေရးေျမပုံမ်ားပါဝင္ ပါသည္။
ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမပုံ၊ ပုဂံ လမ္းညႊန္ ေျမပုံ။

(ဇ)  ေဂဇက္တီးယား (Gazetteer)
ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေတာင္မ်ား၊ အုိင္ႀကီးမ်ား၏အမည္မ်ားႏွင့္ တျခားပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ ထင္ရွားသည့္ 
ေနရာမ်ား၊ လူဦးေရ၊ ေလာင္ဂ်ီက်ဴ၊ လတၱီက်ဴ၊ ေဒသဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္တကြ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြား 
ေရးမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ - ျမန္မာေဂဇက္တီးယား

(စ်) အညႊန္း (Index)
အညႊန္းသည္ စာၾကည့္တိုက္သုံးသူမ်ား အမ်ားဆုံးအသံုးျပဳၾကရသည့္ ရည္ညႊန္းစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ 
မိမိသိရွိလုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမည္သည့္ေနရာ မည္သည့္စာအုပ္ထဲတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရန္ 
အညႊန္းမ်ားမ ွတဆင္ ့ရွာေဖြရပါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့အေၾကာင္းအခ်ကရ္ွာသမူ်ား အဓကိ အားထားရသည္ ့
ရည္ညႊန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ- ရႈမဝမဂၢဇင္းအညႊန္း

(ည) စာစုစာရင္း (Bibliography)
ေယဘုယ် အားျဖင့္ စာစုစာရင္း သုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။ စာေရးသူစာစုစာရင္း၊ စာအမည္စာစုစာရင္းႏွင့္ 
ပညာရပ္ စာစုစာရင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

စာေရးသူ တစ္ဦးေရးသားသည့္ စာမ်ားအား စနစ္တက် စီစဥ္စာရင္းျပဳလုပ္ထားသည္ကို စာေရးသူ 
စာစုစာရင္း ဟု ေခၚပါသည္။
ဥပမာ-  မင္းသုဝဏ္ စာစုစာရင္း
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စာအမည္ စာစုစာရင္းတြင္ ကဗ်ာစာစုစာရင္း၊ ဝတၳဳစာစုစာရင္း စသည္ျဖင့္ ကဗ်ာမ်ား၊ ဝတၱဳမ်ားကို 
စာရင္း ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ -  ျမန္မာကဗ်ာမ်ား စာစုစာရင္း (၁၉၄၈ - ၁၉၅၈)
ပညာရပ္တစ္ခုခု အေၾကာင္းကို စာစုစာရင္းျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ -  ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ားအေၾကာင္းစာစုစာရင္း 

အသုံးျပဳရွာေဖြနည္း
မည္သည့္ ရည္ညႊန္းစာအုပ္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ရွာေဖြရမည္ဆိုသည့္ စာအုပ္စီစဥ္ထားပုံကုိ ဦးစြာဖတ္ရႈ 
သင္ပ့ါသည။္ သို႔မသွာ ေမးျမန္းလာမည္ ့ေမးခြန္းမ်ားကိ ုသကဆ္ိငုရ္ာရညည္ႊန္းစာအုပတ္ြင ္အခ်နိတုိ္အ
တြင္းရွာေဖြေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာအုပ္တြင္ပါရွိသည့္ အမွာစာ၊ စကားခ်ီး၊ နိဒါန္းႏွင့္ 
မာတိကာမ်ားကုိ ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။ စကားခ်ီးတြင္ စာေရးသူသည္ ဤစာအုပ္ကိုေရးသားသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အကူအညီေပးသူမ်ားအမည္ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္။ 
နိဒါန္းတြင္ စာအုပ္၏ဘာသာရပ္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး စာဖတ္သူမ်ားအား သိရွိေစလိုသည့္ 
အခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားထားေလ့ရွိပါသည္။ အမွာစာကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ (သို႔) ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ 
စာေပဆိုင္ရာနယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူ တစ္ဦးဦးက ေရးသားေလ့ရွိပါသည္။ 
စာအုပ္အေၾကာင္း စာေရးဆရာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္သေဘာေရးသားေလ့ရွိၾကပါသည္။

မာတိကာကုိ ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပမည့္စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကၡရာစဥ္အလုိက္ စီစဥ္ထားေသာ အဘိဓာန္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ စြယ္စုံက်မ္းမ်ားတြင္ 
မာတိကာ မပါပါ။ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္တစ္ခုကုိ သိလုိလၽွင္ အေျခခံရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ားတြင္ 
ပထမရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္ျပည့္စံုစံုမရခဲ့လၽွင္ သက္ဆုိင္ရာပညာရပ္ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားျပဳစုထားသည့္စာအုပ္မ်ားတြင္ ထပ္မံရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄.၄။ စာျဖန္႔လုပ္ငန္း

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ရွိ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ စာအုပ္သစ္မ်ားအား ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္ရႈခြင့္ရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္တာဝန္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မွဴးတြင္ ရွိပါ 
သည္။ ေရာက္ရွိလာသည့္ စာအုပ္သစ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ 
ငွားရမ္းဖတ္ရႈ ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းစသည့္ စာငွား၊ စာျဖန္႔ျခင္းလုပ္ငန္းကို စာၾကည့္တိုက္မွဴး 
တာဝန္ယူထား သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေပးရန္သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ 
လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

စာအုပ္အသစ္မ်ားေရာက္ရွိမႈကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္- 
(က)  စာၾကည့္တိုက္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ စာအုပ္အသစ္စာရင္းမ်ားကုိ ကပ္ထားေပးျခင္း၊
(ခ) စာၾကည့္တုိက္အဝင္အဝႏွင့္ အမ်ားျမင္လြယ္သည့္ေနရာတြင္ စာအုပ္အသစ္မ်ားကုိ သီးသန္႔စင္ 

ေပၚတြင္ ထားရိွၿပီး (ယခုလအတြက္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည့္ စာအုပ္သစ္မ်ား (သုိ႔) New Arrival) စာတန္း 
ေရးကပ္ထားျခင္း၊

(ဂ)  အတန္းလိုက္ ဖတ္ရႈသင့္သည့္စာအုပ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစု၍ အတန္းပိုင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံ 
ေပးပို႔ျခင္း၊

(ဃ) ေက်ာင္းအဝင္လမ္း(သို႔) အမ်ားျမင္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ 
စာၾကည့္တိုက္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ စာအုပ္အသစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 
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စာတန္းမ်ား၊ ပံုမ်ား၊ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုးပံုမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ကပ္ထားေပးျခင္း၊ 
(င)  နံနက္ပိုင္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား အားလံုးတန္းစီခ်ိန္၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ စု႐ံုးေရာက္ရွိခ်ိန္ 

(Assembly) စသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ စာအုပ္ အသစ္မ်ားေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး 
ေၾကညာေပးျခင္း၊

(စ)  စာၾကည့္တုိက္တြင္ သီးသန္႕စာဖတ္ခ်ိန္မေပးနိုင္ပါက အတန္းလုိက္ဖတ္နိုင္မည့္ စာအုပ္မ်ားကို 
အတန္းပိငု ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမတွဆင္ ့ငွားရမ္းဖတ္ရႈေစၿပီး စာအပုမ္်ား အသစလ္လွဲယ္ေပးျခင္းကုိ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လဲလွယ္ေပးျခင္း၊

(ဆ) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း၍ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပညာရပ္မ်ား 
ပါဝင္ေသာ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳသည့္ စာအုပ္မ်ားကို လမ္းညႊန္ျပသ ငွားရမ္းေပးျခင္း၊

(ဇ)  ေက်ာင္း၏ facebook စာမ်က္ႏွာဖြင့္ထားပါက ေက်ာင္းလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ စာအုပ္ 
မ်ားအား ဓာတ္ပံု႐ုိက္၍တင္ျခင္း(သို႔) အသစ္မ်ားေရာက္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာေပးျခင္း၊ မိဘမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ အသိေပး ေၾကညာျခင္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

အထက - ၁ ( မအူပင္)
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၄.၅။ သုတပညာကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္း

ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ ပညာရညထူ္းခၽြနမ္၊ူ အဘက္ဘက္တြငဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈႏငွ္ ့အနာဂတ ္
တြင္ မိမိဘဝရပ္တည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္ သုတပညာျပည့္ဝမႈသည္ 
မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သုတပညာကၽြမ္းက်င္မႈ (Information literarcy skills) ဆုိသည္မွာ မိမိလုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
အခ်က္အလက္ကုိ မည္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ websites မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စာေပအရင္း 
အျမစ္မ်ားတြင္ ရွာရမည္ကုိသိရိွျခင္း၊ ေတြ႕ရိွသည့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ခုိင္လံုမႈ 
ရွိမရွိ အကဲျဖတ္၍ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ျခင္း၊ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိမိေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ရညရ္ြယ္သည္ ့တျခားလုပင္န္းတြင ္ထည္သ့ြင္း အသုံးျပဳႏုငိ္ျခင္းစသညတုိ္႔ကုိ ျပဳလပု္ႏိငုပ္ါသည။္ ထိုသိ႕ု 
ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး အသိပညာဗဟုသုတမ်ားရွာေဖြနည္းမ်ားကို 
လည္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကား ျပသေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာၾကည္တုိ့ကက္ိ ုအသံုးျပဳတတ္ေစရန ္စာအုပမ္်ား ေရြးခ်ယ္ငွားရမ္းျခင္း၊ 
ကတ္တေလာက္မ်ားမွတဆင့္ ဖတ္ရႈလိုသည့္ စာအုပ္ရွာေဖြျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ငွားလိုေသာ စာအုပ္ 
မ်ားကို ကတ္တေလာက္တြင္ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားျပသေပးျခင္းျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္နွင့္ 
ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္မႈ ရိွလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုတပညာကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းပို႔ခ်ရာတြင္ ေက်ာင္း 
စာၾကည့္တုိက္မွဴးသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
အဖြဲ႔မ်ားခြဲလ်က္ သုေတသနလုပ္ႏုိင္ရန္ ေခါင္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သုေတသနနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္ႏိုင္စြာ ရွာေဖြနိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာဖတ္ရွိန္ ျမင့္မားလာ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ သုတပညာရပ္မ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ပိုင္ႏိုင္စြာ အသုံးခ်တတ္ေသာ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္လာပါမည္။

၄.၆။  စာၾကည့္တုိက္ကုိပုိမုိအသုံးျပဳလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စာၾကည့တ္ိက္ုတြငထ္ားရွိေသာစာေပပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား၊ လႈပရ္ွားမႈမ်ားအား စာဖတ္သူမ်ားကုိ 
သိရိွေစရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါသည္။ ေတြ႕ရိွသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ၿပီး စာဖတ္သူကုိ ဗဟုိျပဳသည့္ 
ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ႏငွ္ ့တျခားအစအီစဥမ္်ား သကဝ္ငလ္ႈပရ္ွားမႈ ရွလိာေစရန ္ လပု္ေဆာငရ္မည္ျဖစပ္ါသည။္
ဥပမာအားျဖင္႔ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္မ်ား သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

 } စာအုပ္စာေပမ်ား ဖတ္ရွဳေလ့လာသည့္အခါ ေဝဖန္သုံးသပ္တတ္ေစရန္ 
စာအုပ္ေဝဖန္ခ်က္ေရးသားျခင္း (Book Review)၊

 } စာအုပ္အေၾကာင္းေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း (Book Talk)၊
 } အဖြဲ႔အလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း (Group Discussion)၊
 } စာအုပ္ငွားရမ္းဖတ္ရႈမႈ အမ်ားဆုံးဆု၊ အေကာင္းဆုံးစာၾကည့္တုိက္ အသုံးျပဳဆု (Best 

Library User Award) စသည့္ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ 
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 } ပညာရပ္ဆုိင္ရာေဟာေျပာပြဲမ်ား (Educational Talks)၊ 
 } ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာမ်ားကိုဖိတ္ၾကားၿပီး စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ 

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာၾကည့္တုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ 
ေဆာငရ္ြက္လိုမႈ၊ တစစ္တ္ိတစပ္ိငု္း တာဝနယ္လိုူမႈ ရွလိာေစရန ္စည္း႐ံုးေဆာငရ္ြက္ရန ္လုအိပပ္ါသည။္
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ယေန႔စာၾကည္တ့ိက္ုမ်ားတြင ္ေငြေၾကး၊ လူအငအ္ားမလံုေလာကမ္ႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသ၊ူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားလာမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ တီထြင္ႏိုင္ရန္ စသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။

ေအာင္ျမင္ေသာေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ မဟာဗ်ဴဟာ 
က်ေသာ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတူ၊ ရည္မွန္းခ်က္တူ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ တစ္ေက်ာင္းတည္း၊ တစ္ဖြဲ႕တည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ပိုမိုထိေရာက္ 
ေအာင္ျမင္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ဤက႑တြင္ မွန္ကန္ေသာမိတ္ဖက္မ်ားကုိရွာေဖြရင္း မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ေရရွည္ဆက္ဆံေရး တည္ 
ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 } ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၏ ပထမဆံုးမိတ္ဖက္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ပညာေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 } ဒုတိယအေရးႀကီးဆံုးမိတ္ဖက္မွာ ေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 } တတိယ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွာ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။
 } စတုတၳအဖြဲ႕အစည္းမွာ မိဘဆရာအသင္းႏွင့္ အသင္းဝင္အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္တြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ဖံြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္အေရးအႀကီးဆံုးက႑မ်ားတြင ္ေက်ာင္းစာၾကည္ ့
တိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ ပါဝင္ပါသည္။ 
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ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ယခုအခါပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန၏ အေထာက္ 
အပ့ံျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္းက ၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ ေက်ာင္းေပါင္း(၅ဝ)တြင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွင္သန္အားေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ 
ေပးေနသည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပန္းတိုင္အမွတ္ (၁၇) - အရ 
ေက်ာင္းစာၾကည္တုိ့ကမ္်ားသည ္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းကုိ အေျခခထံားေသာ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား (ေဒသတြင္း 
ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ)ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စာအုပ္မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားထံမွရရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
(၁) စာအုပ္လွဴဒါန္းေသာအဖြ႕ဲအစည္း၊ ထုတ္ေဝသူ၊ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တုိက္၊ တကၠသုိလ္စာၾကည့္တုိက္ 

မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၊ သံ႐ံုးစာၾကည့္တိုက္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ မိတ္ 
ဆက္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ စာအုပ္ေပးလွဴရန္ ေတာင္းခံစာအသီးသီး ေပးပို႔ 
ထားျခင္း၊ 

(၂) တျခားစာၾကည္တ့ိက္ုမ်ားႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က၍္ မမိိေက်ာင္းတြင ္ပိုေနေသာစာအပုမ္်ား၊ အေရအတြက ္
မ်ားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိေပးပို႔၍ မိမိေက်ာင္းတြင္မရွိေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္လဲလွယ္ျခင္း (Book 
Exchange)

(၃) ရရွိေသာဘ႑ာေငြျဖင္ ့စာအပုဝ္ယယူ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ထုိ႔အျပင ္ေက်ာင္းစာၾကည္တ့ိကု္ေကာမ္တီ
အစည္းအေဝးတြင္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး (က) စုေဆာင္းလိုေသာ စာအုပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ 
စာရင္းႏငွ္ ့(ခ) စုေဆာင္းရနမ္လုိအပ္ေသာ စာအုပအ္မ်ိဳးအစားႏငွ္ ့ဘာသာရပစ္ာရင္းကုိ ျပဳစထုား 
ရွိရပါမည္။ အလွဴရွင္စိတ္ႀကိဳက္လွဴဒါန္းျခင္းထက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈ
ကိုဦးစားေပး၍ စာအုပ္စုေဆာင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္အေလ့အထ၊ စာဖတ္ 
စြမ္းရည္ႏွင့္ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳ အသိုင္းအဝန္းကိုပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ မိမိေက်ာင္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္တည္ေထာင္ရန္လိုအပ္သည့္ စာအုပ္စာတမ္း၊ တျခားစာၾကည့္တိုက္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကုိ စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရ 
ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ထိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ Email ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အကူအညီေတာင္းစာ
မ်ားေပးပို႔ရပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ဥကၠ႒ျဖစ္၍ ေက်ာင္းစာၾကည့္ 
တိုက္မွဴး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီး မိဘဆရာအသင္း၊ အတန္းပိုင္ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းရပါသည္။ 
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ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာႏွင့္ ေက်းရြာစာၾကည့္ 
တိုက္မွဴးမ်ား၊ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ထူေထာင္ရာတြင္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားရွိ စာၾကည့္တိုက္ပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ 
တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားသည္လည္းအဓိက ကူညီအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည့္သူမ်ားျဖစ္ 
ၾကပါသည္။ ထိုတကၠသုိလ္စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားသည္ ကက္္တေလာက္ ေရးသားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ 
တြင္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေပးျခင္း၊ စင္မ်ားေပၚတြင္ စနစ္တက်စင္တင္ေပးျခင္း၊ စာၾကည့္ 
တုိက ္အသင္းဝငက္တ္မ်ား စနစတ္က်ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ စာၾကည္တုိ့က္ကုိ ကေလးမ်ား ပိမုိသုံုးလာေစမည္ ့
နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊  စာအုပ္မ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စာအုပ္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ 
စာၾကည့္တိုက္ စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပး 
ပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ စာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္းကုိ တန္ဖိုးထားသူမိတ္ေဆြမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္း 
မ်ားသည ္စာၾကည္တုိ့က္အတြက္ လုိအပ္ေသာသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ၊္ မဂၢဇင္းမ်ားကိ ုလစဥလွ္ဴေပးျခင္းႏငွ္ ့
တျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္စာၾကည့္တိုက္ကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း 
သားမ်ား စိတ္ဝင္စားစြာ လာေရာက္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ စာအုပ္အခင္းအက်င္း၊ နံရံေဆးေရး 
ပန္းခ်ီမ်ားစသည္တို႕ကို  ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။

လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး တာဝန္ကို ပခုံးေျပာင္း ယူၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾက 
ပါသည္။ ယေန႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားထဲမွပင္ အနာဂတ္တြင္ အေကာင္းဆုံးအတတ္ပညာရွင္ 
အသိပညာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္သူတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ကမာၻႀကီးႏွင့္ 
မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရး 
အတြက္ ေခတ္မီေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

အဆင့္အတန္းရိွေသာ ေခတ္မီေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ တစ္ခုအျဖစ္ထူေထာင္ရန္ အစုိးရတစ္ဖြ႕ဲတည္းျဖင့္ 
မျဖစ္ႏိငုပ္ါ။ ထိ႕ုေၾကာင့္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြငရ္ွိေသာပညာေရးႏငွ္ ့လမူႈေရးစတ္ိဝငစ္ားသူပဂုၢိဳလ၊္ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားသည္စာၾကည့္တိုက္မ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပညာေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
သင့္ပါသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားသည္ မိမိ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ထားရန္ လိုပါသည္။ 
၁။ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္သူ၊
၂။  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မိမိတို႔၏မိတ္ဖက္ျဖစ္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးျခင္း (မိမိ တို႔၏ ေက်ာင္း 

စာၾကည့္တိုက္ အနာဂတ္အလားအလာ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ထားရန္)၊
၃။  ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊
၄။  ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ မိဘမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ စာၾကည့္တုိက္ 

ပညာ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊
၅။ စာအုပ္အသစ္မ်ားကုိ စာၾကည့္တိုက္တြင္ လစဥ္ျဖည့္တင္းဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ဤေနရာတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က႑သည္လည္းအလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသား ေစတနာ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ မိဘေစတနာ့ဝန္ထမ္းတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္အေၾကာင္း 
မိတ္ဆက္ေပး၍ ယင္းတုိ႔အတြက္အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ေရးဆြဲကာ ယင္းတို႔၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 
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ညႇိႏိႈင္းၿပီး စာၾကည့္တိုက္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားရယူႏိုင္ပါသည္။ မိဘမ်ားအတြက္ 
စာၾကည့္တိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ 
မိဘ(ေစတနာ့ဝန္ထမ္း)မ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္သည္မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ စာၾကည့္ 
တိုက္ဟု သေဘာေပါက္လာေစရန္ ယင္းတို႔ကိုပိုင္ဆိုင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ သား၊ သမီးမ်ားအား ေက်ာင္းပို႔ေက်ာင္းႀကိဳ၊ မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္ 
မုန္႔ေကြ်း႐ံုမွလြဲ၍ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္းကို ဂ႐ုျပဳမိၾကမည္ မဟုတ္ပါ။  ထို႔အတြက္ ေက်ာင္း 
စာၾကည့္တိုက္ကို မိတ္ဆက္ေပးၿပီး လုပ္အားေပးႏိုင္သည္အထိပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့လွ်င္ စာၾကည့္တိုက္ 
ကို ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားအသြင္ေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား၍ ေျပာင္းလဲရပါသည္။  
၁။ စာအုပ္မ်ားစုေဆာင္းသိုေလွာင္ေသာေနရာမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားတီထြင္ဆန္းသစ္ 

ေတြးေခၚႏုိင္သည့္ ေနရာ၊ အသစ္အသစ္ေသာအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား ေလ့လာရွာေဖြ 
ႏိုင္ေသာ ေနရာအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊

၂။  ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္သည္ ၂၁ ရာစု စိန္ေခၚမႈႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေျဖရွင္း 
ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုလံုး၏ အခ်က္အျခာဗဟိုဌာန၊

၃။  စာဖတ္အေလ့အထ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာေနရာ၊
၄။ သင္ၾကား၊ သင္ယူျခင္းႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြရယူႏိုင္ေသာ 

ေနရာတို႔ျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာမွ်ေဝျခင္း၊ တုိးျမႇင့္ဝန္ 
ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လစဥ္ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁။  စာအုပ္မ်ားလစဥ္ပံုမွန္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဝယ္ယုူျခင္း
၂။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အခ်ိန္မ်ားတြင္ စာဖတ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ တျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစီ 

အစဥ္မ်ား  ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္း
၃။  ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ 

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအၾကား၊ ေက်ာင္းႏွင့္အလွဴရွင္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား အျပဳသေဘာ 
အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရိွျခင္းမွာ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ အလြန္အေရး 
ႀကီးသည္။

မွ်ေဝျခင္း
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၏ အဂၤါရပ္မ်ား၊ စာဖတ္ ေလ့က်င့္ခန္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္းကို မိဘမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား အသိ 
ပညာ မွ်ေဝေပးဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
မိဘမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ 
ေအာင္ျမင္မႈ၊ စိန္ေခၚမႈတို႔ကိုရွင္းလင္းတင္ျပရန္ မည္သို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုသည့္ စိတ္ကူး 
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အႀကံဉာဏမ္်ား တင္ျပေတာင္းခပံါရန္ႏငွ္ ့ေဆာငရ္ြက္မည္လု့ပင္န္းမ်ားႏွင္ ့ဝင္ေရာက္ကူညတီာဝနယူ္မႈ 
မ်ားကို သေဘာတူညီမႈရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ပြင့္လင္းျမင္သာစြာမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားေကာင္းလာပါက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေပၚမဘိမ်ားႏငွ္ ့အလွဴရငွမ္်ား၏ယံၾုကည္ေလးစားမႈ ပိမုိတုိုးတကလ္ာကာ ေက်ာင္း 
စာၾကည့္တုိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသုံးျပဳမႈေရရွည္တည္တ့ံေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
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 ေနာက္ဆက္တြဲ  (၁)

ဒူဝီဒသမ မ်ိဳးတူူစုဒုတိယအဆင္႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္(Second Summary)
(The Hundred Division)

ဝဝဝ
ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ အေထြေထြ

Computer science, information & general 
works

ဝ၁ဝ စာစုစာရင္း Bibliography

ဝ၂ဝ စာၾကည့္တိုက္နွင့္သုတပညာ Library & information sciences

ဝ၃ဝ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား General encyclopedic works

[ဝ၄ဝ] [Unassigned]

ဝ၅ဝ စာနယ္ဇင္း Magazines, journals & serials

ဝ၆ဝ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ျပတိုက္ပညာ Associations, organizations & museums

ဝ၇ဝ
သတင္းမီဒီယာ၊ သတင္းစာပညာနွင့္ 
စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး

News media, journalism & publishing

ဝ၈ဝ အေထြေထြစာစုမ်ား General collections

ဝ၉ဝ လက္ေရးစာႏွင့္ ရွားပါးစာအုပ္မ်ား Manuscripts & rare books 

၁ဝဝ ဒႆနိကေဗဒနွင့္ စိတ္ပညာ Philosophy & psychology

၁၁ဝ ရွိမႈပညာ Metaphysics

၁၂ဝ သိမႈဆိုင္ရာ သီအိုရီ၊ လူသား Epistemology , causation & humankind

၁၃ဝ ဂမၻီရပညာ၊ ေလာကီပညာ Parapsychology & occultism

၁၄ဝ
သီးျခားဒႆနိကဆိုင္ရာ 
အေတြးအေခၚမ်ား

Specific philosophical schools

၁၅ဝ စိတ္ပညာ Psychology
၁၆ဝ ယုတၱိေဗဒ Philosophical logic
၁၇ဝ ကိုယ္က်င့္တရားပညာ Ethics

၁၈ဝ
ေရွးေခတ္၊ အလယ္ေခတ္ႏွင့္ 
အေရွ႕တိုင္းဒႆနိကေဗဒ

Ancient, medieval & eastern philosophy

၁၉ဝ ေခတ္သစ္ဒႆနိကေဗဒ Modern western philosophy

၂ဝဝ ဘာသာအယူဝါဒ Religion

၂၁ဝ
ဘာသာအယူဝါဒဆိုင္ရာ 
ဒႆနိကေဗဒနွင့္ သီအုိရီ  

Philosophy & theory of religion

၂၂ဝ သမၼာက်မ္းစာ Bible

၂၃ဝ ခရစ္ယာန္ဘာသာ Christianity

၂၄ဝ
ခရစ္ယာန္ဘာသာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ 
ေလ့လာမႈမ်ား

Christian moral & devotional theology
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၂၅ဝ
ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ 
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား

Christian orders & local church 

၂၆ဝ
လူမႈေရးနွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈပညာ

Social & ecclesiastical theory

၂၇ဝ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးသမုိင္း
History, geography, biography of 
Christianity

၂၈ဝ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဂိုဏ္းခြဲမ်ား Christian denominations & sects

၂၉ဝ တျခားဘာသာအယူဝါဒမ်ား Other religions

၃ဝဝ လူမႈေရးသိပၸံ Social sciences

၃၁ဝ စာရင္းအင္းပညာ Statistics

၃၂ဝ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ Political science

၃၃ဝ စီးပြားေရး၊ ေဘာဂေဗဒ Economics

၃၄ဝ ဥပေဒ Law

၃၅ဝ ျပည္သူ႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာနွင့္စစ္ပညာ Public administration & military science 

၃၆ဝ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း Social problems & services

၃၇ဝ ပညာေရး Education

၃၈ဝ
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

Commerce, communi-cations & 
transportation

၃၉ဝ
ဓေလ့ထံုးစံ၊ က်င့္ဝတ္ထံုးတမ္း၊ 
ေရွး႐ိုးစဥ္လာ

Customs, etiquette & folklore

၄ဝဝ ဘာသာစကား Language

၄၁ဝ ဘာသာေဗဒ Linguistics

၄၂ဝ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား English & old English languages

၄၃ဝ ဂ်ာမာန္ဘာသာစကား German & related languages

၄၄ဝ ျပင္သစ္ဘာသာစကား French & related languages

၄၅ဝ အီတာလ်ံဘာသာစကား Italian, Romanian & related languages

၄၆ဝ စပိန္၊ ေပၚတူဂီဘာသာစကား Spanish, Portuguese, Galician

၄၇ဝ လက္တင္ဘာသာစကား Latin & related Italic languages

၄၈ဝ ဂရိဘာသာစကား Classical Greek & related languages

၄၉ဝ တျခားဘာသာစကား Other languages

၅ဝဝ သဘာဝသိပၸံႏွင့္ သခ်ၤာ Natural sciences& mathematics

၅၁ဝ သခ်ၤာ Mathematics

၅၂ဝ နကၡတၱေဗဒ Astronomy & allied science
၅၃ဝ ႐ူပေဗဒ Physics
၅၄ဝ ဓာတုေဗဒ Chemistry & allied science



69

၅၅ဝ ဘူမိေဗဒ Earth sciences

၅၆ဝ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းပညာ Paleontology 

၅၇ဝ ဇီဝေဗဒ Biology 

၅၈ဝ ႐ုကၡေဗဒ Plants – Botany

၅၉ဝ သတၱေဗဒ Animals – Zoology

၆ဝဝ နည္းပညာ Technology

၆၁ဝ ေဆးပညာႏွင့္ က်န္မာေရး Medicine & health

၆၂ဝ အင္ဂ်င္နီယာပညာ Engineering & allied operations

၆၃ဝ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ Agriculture related technologies

၆၄ဝ အိမ္ႏွင့္ မိသားစုစီမံခန္႕ခြဲမႈ Home & family management

၆၅ဝ စီမံခန္႕ခြဲမႈပညာ Management & auxiliary services

၆၆ဝ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာပညာ Chemical engineering 

၆၇ဝ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား Manufacturing

၆၈ဝ တျခားထုတ္လုပ္မႈမ်ား Manufacture for specific uses

၆၉ဝ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း Construction of buildings

၇ဝဝ အႏုပညာနွင့္အပန္းေျဖျခင္း Arts & recreation

၇၁ဝ ႐ႈခင္းအႏုပညာ Area planning & landscape architecture

၇၂ဝ ဗိသုကာပညာ architecture

၇၃ဝ
႐ုပ္ထုပညာ(ပန္းပု၊ ပန္းတေမာ့၊ ပန္းေတာ့၊ 
ပန္းတဥ္းစသည္)

  Sculpture & related arts

၇၄ဝ ပုံဆြဲျခင္းႏွင့္ အလွဆင္အႏုပညာ Graphic arts & decorative arts 

၇၅ဝ ပန္းခ်ီပညာႏွင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ား Painting & paintings

၇၆ဝ ပံုႏွိပ္ျခင္းအတတ္ Print making & prints

၇၇ဝ
ဓါတ္ပံုပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာအႏုပညာ၊ 
႐ုပ္ရွင္၊ ဗြီဒီယိုအတတ္ပညာ

Photography, computer art, film, video 

၇၈ဝ ဂီတအႏုပညာ Music 

၇၉ဝ အပန္းေျဖအႏုပညာ Recreational & performing arts

၈ဝဝ စာေပ Literature

၈၁ဝ အေမရိကန္စာေပ American literature in English

၈၂ဝ အဂၤလိပ္စာေပ English & old English literatures

၈၃ဝ ဂ်ာမန္စာေပ German & related literatures 

၈၄ဝ ျပင္သစ္စာေပ French & related literatures

၈၅ဝ အီတာလ်ံႏွင့္ ႐ိုေမနီယန္စာေပ Italian, Romanian & related literatures

၈၆ဝ စပိန္ႏွင့္ေပၚတူဂီစာေပ Spanish, Portuguese, Galician literatures

၈၇ဝ လက္တင္စာေပ Latin & Italic literatures 
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၈၈ဝ ဂရိစာေပ Classical Greek & related literatures

၈၉ဝ တျခားစာေပမ်ား  Literatures of other languages

၉ဝဝ သမုိင္း History & geography

၉၁ဝ ပထဝီႏွင့္ခရီးသြား Geography & travel

၉၂ဝ အတၳဳပၸတၱိ Biography

၉၃ဝ ေရွးေခတ္သမုိင္း (- ၄၉၉ ထိ) History of ancient world (to ca. 499)

၉၄ဝ ဥေရာပသမိုင္း History of Europe

၉၅ဝ အာရွသမုိင္း History of Asia

၉၆ဝ အာဖရိကသမုိင္း History of Africa

၉၇ဝ ေျမာက္အေမရိကသမုိင္း History of North America

၉၈ဝ ေတာင္အေမရိကသမုိင္း History of South America

၉၉ဝ တျခားကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏သမုိင္း History of other areas 
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ကစားနည္း          Education-Play Groups       ၃၇၂

ကေလးစာေပ Children's Literature         ဝ၂၈

ကေလးစိတ္ပညာ Child Psychology ၁၅၅

ကေလးျပဳစုနည္း Child Care ၆၄၉

ကာတြန္း Cartoons ၇၄၁

ကာယႀကံ့ခိုင္ေရး Physical Fitness ၆၁၃

ကုထံုးပညာ Therapeutics ၆၁၅

ကင္းေထာက္ Scouts and scouting ၃၆၉

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ United Nations ၃၄၁

ကမာၻ႔သမိုင္း World History ၉ဝ၉

ကိုယ္က်င့္တရား Ethics ၁၇ဝ

ကိုယ္ခံပညာ Martial Arts ၇၉၆

ေက်ာက္သံပတၱျမား Gems ၅၅၃

က်င့္ဝတ္ Ethics ၁၇ဝ

က်န္းမာေရး Health ၆၁ဝ

ၾကက္ေျခနီ Red Cross ၃၆၂

ကြန္ပ်ဴတာ Computers ဝဝ၄

ခရီးသြားမွတ္တမ္း Travels ၉၁ဝ

ေခါင္းေဆာင္မႈ Leadership ၆၅၈

ခႏၶာေဗဒ Human Anatomy ၆၁၁

ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း Cooking ၆၄၁

ဂီတပညာ Music ၇၈ဝ

စကားေျပာနည္း Conversation ၈ဝ၈

စကားထာ Riddles ၃၉၈

စကားပံုမ်ား Proverbs ၃၉၈

စာကုိး စကားကိုး Quotations ၈ဝ၈

စာၾကည့္တိုက္ Library ဝ၂၅

စာစီစာကံုး(ျမန္မာ) Myanmar Essays ၄၉၅.၈

စာစီစာကံုး(အဂၤလိပ္) English Essays ၄၂၄

စာရင္းအင္း Satistics ၃၁ဝ

 ေနာက္ဆက္တြဲ  (၂) 

ပညာရပ္ႏွင္႔ ဒူဝီဒသမမ်ိဳးတူစုနံပါတ္မ်ား

(Dewey Decimal Classification)
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စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ Management ၆၅၈

စီးပြားေရး Economics ၃၃ဝ

စိုက္ပ်ိဳးေရး Agriculture ၆၃ဝ

စစ္ပညာ Military Art and Science ၃၅၅

စိတ္ပညာ Psychology ၁၅ဝ

စြယ္စံုက်မ္း Encyclopedias and Dicationaries ဝ၃ဝ

ေဆးပညာ Medicine ၆၁ဝ

ေဆးဘက္ဝင္အပင္ Herbs ၅၈၂

ေဆးဝါး Drugs ၆၁၅

ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ Costume ၃၉၁

ဇီဝေဗဒ Biology ၅၇၄

ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိ Puzzles ၇၉၃

ဥာဏ္ရည္စစ္ေဆးျခင္း Intelligence Test ၁၅၃

တရားစီရင္ေရး Justice ၃၄၇

တီထြင္မႈ Inventions ၆ဝ၈

တိုင္းရင္းေဆးပညာ Traditional Medicine ၆၁၅

တိုင္းရင္းသား Ethics Groups ၃ဝ၅

ဒုတိယကမၻာစစ္ World War II, 1939-1945 ၉၄ဝ

ဒ႑ာရီ Folklore ၃၉၈

ဓာတုေဗဒ Chemistry ၅၄ဝ

ဓာတ္ပံုပညာ Photography ၇၇ဝ

နီတိ Ethics ၁၇ဝ

နကၡတၱေဗဒ Astronomy ၅၂ဝ

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး International Relations ၃၂၇

ႏိုင္ငံေရး Politics ၃၂ဝ

နတ္ႏွင့္နတ္ကိုးကြယ္မႈ Spirituality ၃၉၈
နည္းပညာ
(Android Phone/ Facebook)

Technology ၆ဝဝ

ပညာေရး Education ၃၇ဝ

ပထဝီဝင္ Geography ၉၁ဝ

ပထမကမၻာစစ္ World War I, 1914-1918 ၉၄ဝ.၃

ပို႕ေဆာင္ေရး Transpotation ၃၈ဝ

ပင္လယ္သမုဒၵရာ Ocean ၅၅၁

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး Environment ၃၆၃
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ပန္းခ်ီ Painting ၇၅ဝ

ပံုဆြဲပညာ Drawing ၇၄ဝ

ပံုျပင္ Folklore ၃၉၈

ျပည္သူ႔နီတိ Citizenship-Primary Education ၃၇၂

ပြဲေတာ္ Festivals ၃၉၄

ဗိသုကာပညာ Architecture ၇၂ဝ

ဗုဒၶဘာသာ Buddhism ၂၉၄.၃

ဘာသာစကား Language and Languages ၄ဝဝ

ဘာသာေရး Religion ၂ဝဝ

ဘူမိေဗဒ Geology ၅၅ဝ

ေဘာဂေဗဒ Economics ၃၃ဝ

ဘဏ္ Banks and Banking ၃၃၂

မႏုႆေဗဒ Antropology ၅၇၂

မိသားစု Family ၃ဝ၆

မူလတန္းပညာေရး Primary Education ၃၇၂

မူးယစ္ေဆးဝါး Narcotics ၃၆၂

မိုးေလဝသ Weather ၅၅၁

မင္းခမ္းမင္းနား Royality ၃၉ဝ

မိန္႔ခြန္း Speeches ၈၉၅.၈၅

ေျမပံု Maps ၉၁၂

ေျမယာ Land Use ၃၃၃

ျမန္မာကဗ်ာ Myanmar Poetry ၈၉၅.၈၁

ျမန္မာစာေပ Myanmar Literature ၈၉၅.၈

ျမန္မာေဆာင္းပါး Myanmar Essays ၈၉၅.၈၄

ျမန္မာေန႔၊ လ၊ ႏွစ္ (ျမန္မာျပကၡဒိန္) Myanmar Calendars ၅၂၉.၃

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း Myanmar - History ၉၅၉.၁

ျမန္မာဘာသာစကား Myanmar Language ၄၉၅.၈

ျမန္မာျပဇာတ္ Myanmar Drama ၈၉၅.၈၂

ျမန္မာဝတၳဳ Myanmar Fiction ၈၉၅.၈၃

ျမန္မာသဒၵါ Myanmar Language - Grammar ၄၉၅.၈၅

ေမြးျမဴေရး Livestock Industry ၆၃၆

ရာဇဝတ္မႈ Crime ၃၆၄

႐ူပေဗဒ Physics ၅၃ဝ

ေရ Water ၅၅၃
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ေရာဂါမ်ား Diseases ၆၁၆

႐ုကၡေဗဒ Botany ၅၈ဝ

႐ုပ္ျပ Illustration of Books ၇၄၁

႐ုပ္ရွင္ Motion Pictures ၇၉၁

႐ံုးလုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ Office Management ၆၅၁

ေရွးဦးသူနာျပဳ First Aid ၆၁၄

လူမႈေရးျပႆနာ Social Problems ၃၆၁

လူမႈဝန္ထမ္း Social Work ၃၆၁

လူ႔အခြင့္အေရး Human Rights ၃၂၃

ေလာကီပညာ Parapsychology ၁၃၃

လက္မႈပညာ Handicraft ၇၄၅

(ပန္း(၁ဝ)မ်ိဳး/စကၠဴေခါက္နည္း)

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ Disasters ၉ဝ၄

သီခ်င္း Songs ၇၈၂

သက္ႀကီးပညာေရး Adult Education ၃၇၄

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ Vocational Education ၃၇၄

သခၤ်ာ Mathematics ၅၁ဝ

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း Education - Curricula ၃၇၅

သတၱေဗဒ Zoology ၅၉ဝ

သိပၸံပညာ Science ၅ဝဝ

သြားေရာဂါ Dental Diseases ၆၁၇

ေဟာနည္းေျပာနည္း Public Speaking ၈ဝ၈.၅

အက Dance ၇၉၃

အက်ဥ္းေထာင္ Prison ၃၆၅

အေျခခံပညာေရး Basic Education ၃၇၂

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး Higher Education ၃၇၈

အခြန္ Taxation ၃၃၆

အဂတိလိုက္စားမႈ Corruption ၃၆၄

အစာအာဟာရႏွင့္က်န္းမာေရး Nutrition ၆၁၃

အေဆာက္အဦ Building ၆၉ဝ

အေတြးအေခၚ Philosophy ၁၈ဝ

အထက္တန္းပညာေရး Secondary Education ၃၇၃

အေထြေထြဗဟုသုတ Knowledge ဝဝ၁

အေမရိကန္ဝတၳဳ American, fiction ၈၁၃
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အလယ္တန္းပညာေရး Secondary Education ၃၇၃

အသင္းအဖြဲ႕ Associations ဝ၆ဝ

အေရွ႕ေတာင္အာရွ Southeast Asia ၉၅၉

အားကစား
Athletic and outdoor sports and 
games

၇၉၆

ဥပေဒ Law ၃၄ဝ

အင္ဂ်င္နီယာပညာ Engineering ၆၂ဝ

အဂၤလိပ္ကဗ်ာ English Poetry ၈၂၁

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား English Language ၄၂ဝ

အဂၤလိပ္သဒၵါ English Language - Grammar ၄၂၅

ေအာင္ျမင္ေရး Success ၁၅၈.၁

အတၳဳပၸတၱိ Biography ၉၂ဝ

အိမ္ေထာင္ေရး Marriage ၃ဝ၁
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 ေနာက္ဆက္တြဲ  (၄)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာၾကည့္တုိက္အသင္းက ဖြင့္ဆိုေသာ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၏ အဓိပၸါယ္ႏွင္႔ အဂၤါရပ္မ်ား

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ဆိုသည္မွာေက်ာင္း၏ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္မဟုတ္ေသာ စာေပပစၥည္း
မ်ားထားရွိရာေနရာျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေပဖတ္ရႈေလ့လာရန္၊ စူးစမ္း 
သိျမင္လိုစိတ္ထက္သန္ လာေစရန္၊ သုေတသနျပဳရန္၊ ေတြးေတာၾကံဆရန္၊ စိတ္ကူးဥာဏ္ရင့္သန္ေစရန္၊ 
တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေစရန္ စေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား ဘဝတစ္သက္တာတြင္ စြၿဲမသဲြားေစသည္ထိ 
ေလ့က်င္ပ့်ိဳးေထာင ္ေပးႏိငုမ္ည္ ့အခ်ကအ္ျခာ က်လွေသာ ေနရာတစခ္လုည္းျဖစပ္ါသည။္ ဤေနရာကုိ 
School Media Centre, Centre for Documentation and Information, Library Resource 
Center ၊ Library  Learning Commons စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚၾကေစကာမူ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္
ဟူေသာအသံုးကိုသာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳ ေနၾကပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကိုု 
ေအာက္ပါ အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္ခြဲျခားနိုင္ၾကပါသည္။ 

 z စာၾကည့္တိုက္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စာၾကည့္တိုက္မွဴးတစ္ဦးႏွင့္အတူ စာတတ္ေျမာက္ေရး 
တုိးတက္ေစရန ္ပံပ့ိုးေပးနိငု္ေသာ ေက်ာင္းစာသငၾ္ကားသ ူဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းစာၾကည္တုိ့က္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၊ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးအသုိင္း 
အဝန္းအတြင္း ေစ႔စပ္ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊

 z ေက်ာင္းႏငွ္ ့ေက်ာင္းျပငပ္ ပညာေရးသင႐္ိုးမ်ားႏငွ္ ့တစဥ္ီးခ်င္းအလုိကလုိ္အပခ္်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင ္
ရန္ အတြက္ အဆင့္ျမင့္သီးျခားစုေဆာင္းမႈမ်ား (ပံုနွိပ္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္မဟုတ္ေသာ စာေပပစၥည္းမ်ား) 
ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္စီမံခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္း၊

 z တိုးပြားလာမည္ ့စာေပပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းမႈႏငွ္ ့စာစုျခင္းလပုင္န္း စဥဆ္ကမ္ျပတ္ ရငွသ္န္ေနေစရန ္
ရွင္းလင္းတိက်ျပတ္သားေသာ မူဝါဒႏွင့္စီမံခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္း။ 

 ေနာက္ဆက္တြဲ  (၃)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္အသင္း၏ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ 

ယေန႔ေခတ္္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား 
သည္ မိနစ္စကၠန္႔ႏွင့္ အမွ် တရစပ္ ေပၚထြက္ေနပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ 
လက္ရိွ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနရသူမ်ားအတြက္ အဓိကလုိအပ္ေသာ 
သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား အေတြးအေခၚမ်ားအား ပံပ့ိုးေပးရမည္ျဖစပ္ါသည။္ ေက်ာင္းစာၾကည္တ့ိကု ္
မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား၊ သူတို႔၏ ဘဝတစ္သက္တာသင္ၾကားေရး စြမ္းရည္နွင့္ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး နိုင္ငံသားေကာင္းပီသစြာ ႀကီးျပင္းလာႏိုင္ေစရန္ 
ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ပညာေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ဦးတည္ခ်က္္မ်ား ရွင္သန္ေစရန္ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤါ (၃) ရပ္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေစရန္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 
မူတည္ေနသည္ဟု သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပေနၾကပါသည္။

ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
 z စာၾကည့္တိုက္ေနရာသည္ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူတိုင္းအသံုးျပဳနိုင္ေသာေနရာျဖစ္ျခင္း၊
 z သတင္းအခ်ကအ္လကတ္ိ႕ုကုိပံပ့ိုးေပးနိုိင္ရ္နစ္ုေဆာင္းထားမႈသညမ္ဒီယီာအသီးသီးျဖင္ ့အဆင္မ့မီီ

ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈရွိျခင္း၊
 z တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ စူးစမ္းမႈ၊ တီထြင္မႈႏွင့္စိတ္အားထက္သန္မႈတုိ႔ကုိ အားေပးကူညီနိုင္ 

ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားအသီးသီးကရယူရွာေဖြလုိသည့္ မတူကြဲျပားေသာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြား 
ဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးကို လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ရွာေဖြနိုင္ျခင္း၊

 z ဗဟုသုတရွာေဖြရာတြင ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာငန္ိငုစ္ြမ္းႏငွ္ ့လုပလုိ္စတိအ္ေပၚ 
မူတည္၍ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္း၊

 z နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဗဟုသုတျဖန္႔ေဝနိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္း၊
 z ေက်ာင္းအသိုင္းအဝန္းတြင္ စာေရးစာဖတ္တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေသာ 

ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ 
 z ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား တတ္ကၽြမ္းနား 

လညၿ္ပီး က်င္ဝ့တ္နငွ္အ့ညသီံုးတတ္ေစရန္ႏငွ္ ့ယင္းတုိ႔ကုိ လံုျခံဳစတ္ိခ်စြာ အသုံးခ်တတ္ေစရန ္ပံပ့ိုး
မႈေပးနိုင္ေသာေနရာျဖစ္ျခင္း၊ 

 z မိမိတုိ႕အိမ္တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွ၍ ေခတ္မီ နည္းပညာရပ္မ်ားသံုးရန္ အခြင့္အလမ္း အၿမဲတမ္း 
မရနုိင္ေစကာမူ၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္တြင္ နည္းပညာသံုး၍ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား အစဥ္အၿမဲ 
ရယူနိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာင္းအသုိင္းအဝန္းအတြင္းရွိ လူသားအားလုံးအတြက္ 
တည္ရွိျခင္း၊ 

 z (ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္ ပတ္္သက္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအတြက္ 
အစည္းအေဝးမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား အစရွိသျဖင့္) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပြဲမ်ားက်င္းပရာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ 
လည္း ရပ္တည္နိုင္ျခင္း။ 
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 ေနာက္ဆက္တြဲ  (၅)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္အသင္း၏ 
ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္

ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ အားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူမႈ 
ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ လုိအပ္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္အသံုးျပဳတတ္ေသာ လူငယ္မ်ား 
အျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ လုိအပ္သည့္ ပညာဗဟုသုတ 
မ်ားအား ရွာေဖြတတ္ေသာ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြေလ့လာ၍ အေတြးအေခၚ 
ပိငု္းဆိငုရ္ာတြငလ္ည္း တကၾ္ကြစြာပါဝင ္သမူ်ားလာေစရန ္ရညရ္ြယ္ပါသည။္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
လူငယ္မ်ားသည ္ျပႆနာမ်ားကိ ုယံုၾကညခ္်ကအ္ျပည့္ျဖင္ ့ေျဖရငွ္းနိငု္ေသာ စြမ္းေဆာငရ္ညမ္်ားရွၾိကၿပီး 
သင့္တင့္္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ၊ အမွန္ပင္ယံုၾကည္အားထားရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မည္သုိ႕၊ မည္သည့္ေနရာက ရွာေဖြရမည္ကုိလည္း သိရိွလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ စြမ္းရည္ 
ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳနိုင္ၾကၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြနိုင္သူမ်ားျဖစ္ 
ၾကပါမည္။ အေျဖမ်ားက တစ္ခုမကေသာ အေျခအေန (သုိ႔) တစ္ခုမွ်မရိွေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ပင္  ႐ႈပ္ 
ေထြးျခင္းမရွိ သက္ေသာင့္သက္သာစြာႏွင့္ ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္စြမ္းရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္လာေစပါမည္။ 
သူတုိ႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကၿပီး အဆင့္မီထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း 
တီထြင္ဖန္တီး ထုတ္လုပ္နုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ နည္းပညာရွာေဖြတတ္ေသာ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနတတ္ၾကၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္လည္း 
က်င့္သားရေနၾကကာ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစအဖြဲ႕ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။
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ျမန္မာစာအုပ္မ်ား
၁။  စာၾကည့္တုိက္လက္စြဲ။ ရန္ကုန္၊ စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၉၄။
၂။ စာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္း။ ရန္ကုန္၊ စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၇ဝ။
၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တုိက္အသင္း။ စာၾကည့္တုိက္သင္တန္းမွတ္စုမ်ား (ပုံႏွိပ္မူမဟုတ္)
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