
လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

မမန်မ န ိုငင်ဆံ ိုငရ်  န ိုငင်တံက  တရ ်းမျှတမှုနငှ့်် တ ဝန်ယူတ ဝန်ခံမှုဆ ိုငရ်  ယနတရ ်းမျ ်း အက က င််း 

 

ကယဘိုယျသတင််းအချက်အလက် 

 

သငတ်န််းက ို မြနြ်ာဘာသာနငှ  ်အင်္ဂလ ပ်ဘာသာတ ို  မြင  ်https://elearning.asia-ajar.org တွင ်ဝငရ် ာက်ရလ လာ 

န ိုငပ်ါသည်။ 

 

ြည်သူြဆ ို အခြ   တက်ရ ာက်န ိုငပ်ါသည်။ သငတ်န််းအပ် န ်သ ို  ြဟိုတ် စာ င််းသွင််း န ် ြလ ိုအပ်ပါ။ လ ိုမခ ြုံရ ်းအ  

သင အ်ြည် သ ို  ြဟိုတ် အ ်းရြ်းလ်လ ပ်စာက ို ရ ်းသာ်း န ်ြလ ိုအပ်ပါ။ 

 

ဤသငတ်န််းက ို သင၏် ကွနယ်က်အတွင််းရှ  ြ တ်ရဆွြ ာ်းအာ်း ရဝြျှန ိုငပ်ါသည်။  ြည်သူြဆ ို သငတ်န််းက ို အခ  နြ်ရ ွ်း၊ 

အရ အတွက်အကန  အ်သတ်ြရှ  တက်ရ ာက်န ိုငပ်ါသည်။ သငတ်န််းက ိုသငက် ိုယ်တ ိုင ် မြစ်ရစ၊ တစ်ဥ ်းခ င််း သ ို  ြဟိုတ ်

အြွ ွဲ့လ ိုက် (ဥပြာ။ သင အ်ြွ ွဲ့အစည််း/အြွ ွဲ့တခိုခိုနငှ် ) တွ ြက် တက်ရ ာက်န ိုငပ်ါသည်။ 

 

• အခန််း ၁ - ြ တ်ဆက် (အသွငက်ူ်းရမပာင််းရ ်းဆ ိုင ်ာ တ ာြျှတြှု၊ တ ာ်းစွ ဆ ိုမခင််းြ ာ်း)  

• အခန််း ၂ - မြနြ်ာန ိုငင် ဆ ိုင ်ာ လွပ်လပ်ရသာ န ိုငင် တကာအခ ကအ်လက်ရှာရြွရ ်းြစ်ရှင ်(FFM) 

• အခန််း ၃ - မြနြ်ာန ိုငင် ဆ ိုင ်ာ လွပ်လပ်ရသာ န ိုငင် တကာစ ိုစြ််းစစ်ရဆ်းရ ်း ယနတ ာ်း (IIMM) 

• အခန််း ၄-န ိုငင် တကာ  ာဇဝတ်တ ာ်းရ ို်း (ICC) အပ ိုင််း (၁) တ ာ်းစ  ငပ် ိုငခွ်င် အတွက် ရ ွ်းခ ယ်စ ာ 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

• အခန််း ၅ - န ိုငင် တကာ  ာဇဝတ်တ ာ်းရ ို်း (ICC) အပ ိုင််း (၂ ) ြ က်ရြှာက်ကာလ စ ိုစြ််းစစ်ရဆ်းြှုြ ာ်း။ 

• အခန််း ၆ - န ိုငင် တကာတ ာ်းရ ို်း (ICJ) 

• အခန််း ၇ - အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ တ ာ်းစ  ငခွ်င်  နငှ်  အာင်္ ငတ် ်းနာ်းတွင်  ြွင် ထာ်းသည် အြှု  

• အခန််း ၈ - န င်္ ို်းခ ြုံပ် (အသွငက်ူ်းရမပာင််းရ ်းဆ ိုင ်ာ တ ာ်းြျှတြှု၊ အ ပ်ဘက် အြွ ွဲ့အြ ာ်း၏ နည််းလြ််းြ ာ်း)  

 

 

သငခ်န််းစ တစ်ခိုစတီငွ ် သငတ်န််းသ ်းမျ ်း၏ က ိုယ်တ ိုငသ်ငယူ်မှုက ို လွယ်ကူကချ ကမွွေ့ကစရန်အတက်ွ သငတ်န််းဗီဒယီ ို 

တစ်ခို၊ စ မြင့်က်ရ်းထ ်းကသ  လက်ကမ််းစ ကစ ငန်ငှ့် ်ကမြဆ ိုရန်ထည့််သငွ််းထ ်းကသ ကမ်းခွန််းမျ ်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

   

သငခ်န််းစ  (၁) မြင  ် စတင ်န ် အကက မပြုံလ ိုပါသည် - ဗ ဒ ယ ိုက ို ကကည ်ရှုပပ ်းရနာက ် လက်ကြ််းစာရစာင(်ြ ာ်း)က ို 

မပနလ်ည်သ ို်းသပ်ပပ ်း ရနာက်ဆ ို်းတွင ် ရြ်းခွန််းြ ာ်းက ို ရမြဆ ိုပါ။ သငခ်န််းစာ ၁ ပပ ်းရမြာက်ပါက သငခ်န််းစာ ၂ က ို 

ဆက်လက်ရလ လာန ိုငပ်ါသည်။ ထ ို  ရနာက် သငခ်န််းစာ ၃၊၄ စသည်မြင  ်ဆက်လက်ရလ လာန ိုငပ်ါသည်။ 

https://elearning.asia-ajar.org/


 

ရနာက်ဆ ို်းသငခ်န််းစာရလ လာပပ ်း ရနာက်သငတ်န််းပပ ်းဆ ို်းခ  နတ်ွင ် ရမြဆ ို နရ်ပ်းထာ်းရသာ ရြ်းခွန််းအာ်းလ ို်း၏ 

အရမြြ ာ်းက ို ရတွွဲ့ ရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 

ဝဘ်ဆ ိုဒရ်ှ  အွနလ် ိုင််းသငတ်န််းတက်ရ ာက် န ် အကအူည လ ိုအပ်ပါက သ ို  ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ သူနငှ  ်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ြလှယ်လ ိုပါက AJAR ထ သ ို   burma@asia-ajar.org ြှတစ်ဆင  ်ဆက်သွယ်ပါ။ 

 

တစ်ဆင့်ခ်ျင််းစီအတက်ွ လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

https://elearning.asia-ajar.org က ိုနှ ပ်မခင််းမြင  ် AJAR အွနလ် ိုင််းရလ လာသငယ်ူြည  ် ဝဘ်ဆ ိုဒသ် ို   သွာ်းပါ။ 

မြနြ်ာန ိုငင် ဆ ိုင ်ာ န ိုငင် တကာ တ ာ်းြျှတြှုနငှ်  တာဝနယ်ူတာဝနခ် ြှုဆ ိုင ်ာ ယနတ ာ်းြ ာ်း အရကကာင််း  

(အင်္ဂလ ပ်) သ ို  ြဟိုတ် (မြနြ်ာ) ဟူရသာ သငတ်န််းက ို ရာှပပ ်း “စတငပ်ါ” က ို နှ ပ်ပါ။ 

 

 
 

သငခ်န််းစာ ၈ ခိုလ ို်းက ို ရတွွဲ့ ပါလ ြ ်ြည်။ ဤရန ာတွင ်သငရ်လ လာလ ိုသည ် ြည်သည  ်ြည်သည ်သငခ်န််းစာက ိုြဆ ို 

ရ ွ်းခ ယ်ရလ လာန ိုငသ်ည်။ သငခ်န််းစာ ၁ ြှ စတငရ်လ လာပပ ်း သငခ်န််းစာ ၁ ြှ ၈ အထ  အစဉ်လ ိုက်လိုပ် န ်

အကက မပြုံပါသည်။ 

 

mailto:burma@asia-ajar.org
https://elearning.asia-ajar.org/


 
 

သငရ်လ လာလ ိုရသာ သငခ်န််းစာ က ိုနှ ပ်ပါ။ ဥပြာ၊ "သငခ်န််းစာ ၁- ြ တ်ဆက်"။ 

သင ြ်ိုန််း (သ ို  ) ကွနပ် ျူတာ ြ က်နာှမပငရ်ပေါ်တွင ် သငတ်န််းဆ ာပါဝငရ်သာ ဗ ဒ ယ ို တစ်ခို၏ ရိုပ်ပ ိုတစ်ခိုက ို 

ရတွွဲ့ လ ြ ်ြည်။ ပ ိုရအာက်ရှ  “သငခ်န််းစာအရကကာင််းအ ာ" တွင ် "သငခ်န််းစာ ၁  နငှ ဆ် ိုငရ်သာ စာရစာငြ် ာ်း” နငှ  ်

"သငခ်န််းစာ ၁ နငှ ဆ် ိုငရ်သာ ရမြဆ ို နရ်ြ်းခွန််းြ ာ်း" က ိုရတွွဲ့ န ိုငပ်ါသည်။ ဗ ဒ ယ ိုက ိုကကည ်ပပ ်းရနာက ်

လက်ကြ််းစာရစာငန်ငှ  ်ရမြဆ ို နရ်ြ်းခွန််းြ ာ်း က ိုဆက်လက်ရလ လာပါ။ 

 



 

 

သငခ်န််းစာတစ်ခိုစ အတွက် ဗ ဒ ယ ိုက ိုစတငက်ကည ်ရှု န ်အကက မပြုံအပ်ပါသည်။ ဗ ဒ ယ ိုက ို စတင ်န ်မြ ာ်းခလိုတ်က ို နှ ပ်ပါ။ 

 

ြိုန််း (သ ို  ြဟိုတ်) ကွနပ် ြုံတာ ြ က်နာှမပင၏် ညာဘက်ရအာက်ရမခ ရှ  အကကွ်ငယ်က ိုနှ ပ်မခင််းမြင  ် ဗ ဒ ယ ိုက ို 

မြငက်ွင််းအမပည ် ခ  ွဲ့ ၍ ကကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ 

 

 
 

ဗ ဒ ယ ိုက ိုကကည ်ရှုပပ ်းရနာက် ဗ ဒ ယ ို၏ညာဘက်ရအာက်ရမခရှ  "မြငက်ွင််းအမပည ်ြှထွက် န"် အကွက်ငယ်က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

ဗ ဒ ယ ိုရအာက်သ ို   ဆက်ကကည က်ာ “သငခ်န််းစာ ၁:  စာရစာငြ် ာ်း” က ို နှ ပ်ပါ။ 

 

 
 



သငခ်န််းစာအရကကာင််းပ ိုြ ိုရလ လာန ိုင ်န ်သငအ်လ ိုရှ  သလ ိုအသ ို်းမပြုံန ိုငသ်ည်  အခ က်အလက ်အာ်းလ ို်းက ို ဤရန ာတွင ်

ရတွွဲ့ မြငန် ိုငပ်ါသည်။ 

 

 
“သငခ်န််းစာ ၁ စာရစာင ်(၁/၄)- လူ  အခွင အ်ရ ်း နငှ  ်အသွငက်ူ်းရမပာင််းရ ်းဆ ိုင ်ာ တ ာ်းြျှတြှု” က ို နှ ပ်ပါ။ 

သငခ်န််းစာအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ြိုန််း (သ ို  ြဟိုတ်) ကွနပ် ျူတာ မြငက်ွင််းအမပည ်မြင ပွ်င လ်ာပါလ ြ ်ြည်။  

၎င််းက ို  အွနလ် ိုင််းတွင ်ြတ်န ိုငသ်ည်။ သင က်ွနပ် ျူတာတွင ်လည််းသ ြ််းဆည််းထာ်းန ိုငသ်လ ို ပ ိုနှ ပ်ထိုတ်ယူ (print)ထာ်း 

န ိုငသ်ည်။ 

(ကွနပ် ျူတာအတွင််းသ ြ််းဆည််းထာ်းြည် သ ို  ြဟိုတ် ပ ိုနှ ပ်ထိုတ်ယူ( print ) ထာ်းြည်ဆ ိုပါက လ ိုမခ ြုံရ ်းမပဿနာြ ာ်းက ို 

သတ ထာ်းပါ။) 

 

ယင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ြတ်ရှုပပ ်းပါက ယခငစ်ာြ က်နာှသ ို   မပနသွ်ာ်း န ်မြ ာ်းက ို နှ ပ် ပါြည်။ ဤသ ို  မပြုံလိုပ် ာတွင် 

သင က်ွနပ် ျူတာနငှ  ် ရဆာ ြ်ဝ လ်ရပေါ်ြူတည်၍ အရနအထာ်းကွ မပာ်းန ိုငသ်ည်။ မြ ာ်းသည ် သင က်ွနပ် ျူတာ ြ က်နာှမပင ်

(screen)၏ ညာဘက်အရပေါ်ရထာင  ်သ ို  ြဟိုတ် ဘယ်ဘက်အရပေါ်ရထာင တ်ွင ်မြစ်န ိုငသ်ည်။ 

(ြရတွွဲ့ပါက ဤရန ာက ိုနှ ပ်မခင််းမြင  ်: https://elearning.asia-ajar.org/courses/international-justice-and-

accountability-mechanisms-for-myanmar-burmese/ ပငြ်သငခ်န််းစာသ ို   မပနသွ်ာ်းန ိုငပ်ါသည်။ ပပ ်းလျှင ်

သငဆ်က်လက်ရလ လာလ ိုရသာ သငခ်န််းစာသ ို   မပနသွ်ာ်းပါ။) 

 

ယခိုသငသ်ည် သငခ်န််းစာ ၁ ၏စာြ က်နာှသ ို  မပနရ် ာက်လာသည် နငှ  ်သငခ်န််းစာ ၁ ရှ  ရြ်းခွန််းြ ာ်းက ို ရမြဆ ို န ်နှ ပ်၍ 

ရှာကကည် ပါ။ 

 

 

https://elearning.asia-ajar.org/courses/international-justice-and-accountability-mechanisms-for-myanmar-burmese/
https://elearning.asia-ajar.org/courses/international-justice-and-accountability-mechanisms-for-myanmar-burmese/


 

ရမြဆ ို နရ်ြ်းခွန််းြ ာ်းသည် ဤ သငခ်န််းစာတွင ် သငရ်လ လာခ  သည ် သငတ်န််း အရကကာင််းအ ာနငှ ပ်တ်သက်သည ် 

ရြ်းခွန််းြ ာ်းမြစ်သည်။ ရြ်းခွန််းတစ်ခိုစ တ ိုင််းက ို အြှနက်နဆ် ို်း ရမြဆ ိုရပ်း ြည်။ သငဘ်ယ်ရလာက်သငယ်ူန ိုငခ်  သည်က ို 

စစ်ရဆ်းန ိုင ်နမ်ြစ်သည်။ ရနာက်ဆ ို်းသငခ်န််းစာအပပ ်းတွင ် ရြ်းခွန််းတစ်ခိုစ ၏ အရမြအာ်းလ ို်းက ို သငရ်တွွဲ့ န ိုငြ်ည် 

မြစ်သည်။ 

 

“Start Quiz” က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 
 

ပထြရြ်းခွန််းက ိုရတွွဲ့ ြည်။ ြ ်းခ ို်းရ ာငအ်ကွကတ်ွင ်စာရ ိုက်မခင််းမြင  ်သင အ်ရမြက ို ရ ်းပါ။ ပပ ်းပါက "Next" က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

 
ယခို ဒိုတ ယရြ်းခွန််းက ို ရတွွဲ့ ြည်။ သင အ်ရမြက ို ြ ်းခ ို်းရ ာငအ်ကွက်တွငရ် ်းပပ ်း “Next” က ိုနှ ပ်ပါ။ 

ရြ်းခွန််းတစ်ခိုစ အတွက် အထက်ပါလြ််းညွှနခ် က်အတ ိုင််း ရမြဆ ိုပါ။ ရြ်းခွန််းြ ာ်းရမြဆ ိုပပ ်းရသာအခါ ရြ်းခွန််းြ ာ်း၏ 

အရမြြ ာ်းက ို စစ်ရဆ်းန ိုင ်န ်သငခ်န််းစာအဆ ို်းတွငရ်ြေါ် မပထာ်းသည် အရမြြ ာ်းမြင်  တ ိုက်ကကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 



 
 

 

သငခ်န််းစာ ၁ ပပ ်းရသာအခါ၊ သငသ်ည် သငခ်န််းစာ ၂ က ိုဆက်လက်ရလ လာန ိုငပ်ါ သည်။  

ဥပြာ။ ြ ြ နစ်ှသက်ရသာအခ  နတ်ွင ် သငခ်န််းစာ၂က ို ဆက်လက်ရလ လာန ိုငသ်ည်။ သငတ်န််းြှ သငခ်န််းစာြ ာ်း 

ရလ လာသည် အခ  နက် ို ြ ြ အဆငရ်မပသလ ိုထ န််းည  ပပ ်း ရလ လာန ိုငပ်ါသည်။ သငတ်န််းက ို ြည်သည ်အခ  နတ်ွငြ်ဆ ို 

ဆက်လက် ရလ လာန ိုငသ်ည်။ 

 

ရနာက်ထပ် သငခ်န််းစာက ို ရလ လာ နအ်တွက် ြိုန််း(သ ို  ြဟိုတ်) ကွနပ် ြုံတာြ က်နာှမပင ် ဘယ်ဘက်ရှ  

သငခ်န််းစာရခါင််းစဉ်က ို နှ ပ်ပါ။ 

ဥပြာ။ “သငခ်န််းစာ ၂: မြနြ်ာန ိုငင် ဆ ိုင ်ာ လွတ်လပ်ရသာ န ိုငင် တကာ အခ က်အလက်ရှာရြွရ ်းြစ်ရှင ် (FFM)”  

က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

 



 

ဤရန ာက ိုနှ ပ်မခင််းမြင  ် သငတ်န််း၏အစမြငက်ွင််းသ ို   မပန်လည်ရ ာက်ရှ န ိုငပ်ါသည်။- https://elearning.asia-

ajar.org/courses/international-justice-and-accountability-mechanisms-for-myanmar-burmese/  

 

သငတ်န််းတက်ရ ာက် ာတွင ်သငခ်န််းစာ ၁ ြှ ၈ အထ   တစ်ဆင ခ် င််းစ  မပြုံလိုပ် န ်အကက မပြုံအပ်ပါသည်။ ဗ ဒ ယ ိုြ ာ်းက ို 

ဒိုတ ယအကက ြ် မပနလ်ည်ကကည ်ရှုလ ိုပါက သ ို  ြဟိုတ် လကက်ြ််းစာရစာငြ် ာ်းက ို ထပ်ြ ြတ်ရှုလ ိုပါက မပနလ်ည် 

ကကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ 

 

သငတ်န််းတက်ရ ာက် နအ်ကူည  လ ိုအပ်ပါက သ ို  ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ သူနငှ  ်သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းြလှယ်လ ိုပါက 

AJAR ထ သ ို   burma@asia-ajar.org ြှတစ်ဆင  ်ဆက်သွယ်ပါ။ 

 

 

ရက ်းဇ်ူးတငရ်ှ လျှက်။ 

https://elearning.asia-ajar.org/courses/international-justice-and-accountability-mechanisms-for-myanmar-burmese/
https://elearning.asia-ajar.org/courses/international-justice-and-accountability-mechanisms-for-myanmar-burmese/
mailto:burma@asia-ajar.org

