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ော် ာင ်ကမ် ာျားရ ဲ့

စစတ်မ်ျားအစအီရငခံ်

ခ က်



ော်က ျားဇ ျားတငပ််ါသည်

မြနြ်ာန ိုငင်အံပါအဝင၊် တစ်ကြဘာလံိုုံးက လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေဟာ ‘Music as Therapy International’ ရ ဲ့အထ ုံးပညာဖရုံးက ိုလ ိုအပ်တ ဲ့ ကဖလုံး၊ လ ငယအ်ရွေယဖ်တွေက ို

ဂီတအာုံးမဖငဲ့် သငက်ကာုံးမပသဖရုံး  ိုတ ဲ့ ရ ပါရံို ကကုီံးက ို ဖဖာ်ဖ ာငရ်ာြ ာ အရြ်ုံးက ိုအဖရုံးပါတ ဲ့အခနု်ံးကဏ္ဍြ ာ ပါဝငက်ကသ ဖတွေမဖစ်ပါတယ။် အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးအဖနန ဲ့လ ိုအပ်တ ဲ့

သငက်ကာုံးပ ို ဲ့ချမခငု်ံးဖတွေ၊ သငဖ်ထာကက် ပစညု်ံးဖတွေက ိုလညု်ံး စီြံဖ ာငရ်ွေကဖ်ပုံးန ိုငပ်ါတယ၊် ဒါဖပြ ဲ့ တကယဲ့လ်ကဖ်တွေွဲ့ ြ ာ ဒအီရာဖတွေက ို ဖဖာ်ဖ ာငက်ကသ ဖတွေဟာ

အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးရ ဲ့လကဖ်ဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေက ိုယတ် ိုငပ် မဖစ်ပါတယ။်   ိုဖတာဲ့၊ လကဖ်တွေလိုပ်ဖ ာငမ်ခငု်ံးက ို အထ ဖရာက ်ံိုုံးမဖစ်န ိုငဖ်အာင၊် အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးအဖနန ဲ့

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့လိုပ်ငနု်ံးဖတွေမဖစ်တ ဲ့၊ ကဖလုံး/လ ငယဖ်တွေက ို သငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံး၊ ဒလီ ိုသငက်ကာုံးမခငု်ံးဖတွေက ကဖလုံးဖတွေက ို ဘယအ်တ ိုငု်ံးအတာအထ 

အကျ ြုုံးမပြုပါသလ အစရ  တာဖတွေက ို သ န ိုငသ်ြျှသ ဖ ို ဲ့ကက ြုုံးစာုံးကကရပါတယ။် (၂ဝ၁၉-၂ဝ) ြ ာ၊ န ိုငင်တံကာကလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့လိုပ်ငနု်ံးန ဲ့သက ် ိုငတ်ာဖတွေက ို

စာရငု်ံးဖကာကယ် ပပီုံးဖတာဲ့၊ အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးရ ဲ့လိုပ်ဖ ာငဖ်နတာဖတွေ ဘယအ်တ ိုငု်ံးအတာအထ ထ ဖရာကြ်ှုရ  တယ ် ိုတာက ို သ န ိုငဖ် ို ဲ့ကက ြုုံးစာုံးခ ဲ့ကကပါတယ။် ကက ြုုံးစာုံးပပီုံးဖတာဲ့

ပါဝငခ် ဲ့ကကတ ဲ့သ ဖတွေအာုံးလံိုုံးက ို အထ ုံးဖကျုံးဇ ုံးတငဖ်ကကာငု်ံးက ိုလညု်ံး သ ရ  ဖစလ ိုပါတယ။်

စာရငု်ံးဖကာကတ် ဲ့အခါြ ာ၊ န ိုငင်ံ (၇) န ိုငင်ကံ ဖကျာငု်ံးဖပါငု်ံး (၅၆) ဖကျာငု်ံးက  ရာ/ ရာြဖပါငု်ံး (၇၂) ဦုံး ပ ုံးဖပါငု်ံး ပါဝငခ် ဲ့ကကပါတယ။် သ တ ို ဲ့

ထညဲ့ဝ်ငဖ်မပာကကာုံးထာုံးတ ဲ့အရာဖတွေ၊ အချကအ်လကဖ်တွေဟာ အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးအတွေက် အလွေနအ်သံိုုံးဝငပ်ပီုံးဖတာဲ့၊ ဖရ ွဲ့ ကထ်ပ်တ ိုုံးလိုပ်ဖ ာငဖ် ို ဲ့တွေနု်ံးအာုံးဖတွေမဖစ်ဖစပါတယ။်

စာရငု်ံးဖကာကယ် ြှုြ ာ ပါဝငတ် ဲ့ သ ဖတွေအာုံးလံိုုံးရ ဲ့တိုန ဲ့မ်ပနခ်ျကက် ို ြရန ိုငဖ်ပြ ဲ့လညု်ံး၊ အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးအဖနန ဲ့ရန ိုငတ် ဲ့အချကအ်လကဖ်တွေအာုံးလံိုုံးက ို စိုစညု်ံးပပီုံးဖတာဲ့

ရရ  လာတ ဲ့အရာဖတွေက လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့အဖတွေွဲ့အကကြံုဖတွေက ို က ိုယစ်ာုံးမပြုဖဖာ်မပဖပုံးန ိုငတ်ယ် လ ို ဲ့ယံိုကကညခ်ံယ ပါတယ။် ဖဒသ  ိုငရ်ာဖအာငမ်ြငြ်ှုအချ ြု ွဲ့၊

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့အလိုပ်အဖပေါ်ြ ာဂိုဏယ် ရတ ဲ့အရာဖတွေန ဲ့သ တ ို ဲ့လိုပ်ဖ ာငြ်ှု ရ ဲ့အကျ ြုုံးသကဖ်ရာကြ်ှုဖတွေက ို ဖဖာ်မပသလ ိုတ ဲ့အဖနန ဲ့အစီရငခ်ံချကအ်ချ ြု ွဲ့က ို

လိုပ်ဖ ာငထ်ာုံးပါတယ။်
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န ိုငင်တံကာလိုပ််ော် ာ်

ော် ာင ်ကေ်ာ်တွေက ို

ခခံြုံငံိုော် ာ်ခပ်ော်ပ်ျားခခငျ်ား



(၉၂%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့အလိုပ်ြ ာ ပ ိုြ ိုန  စ်မြြှပ်လိုပ်ဖ ာငလ်ာကကဖကကာငု်ံးက ို

စစ်တြ်ုံးအရ ဖလဲ့လာဖတွေွဲ့ ရ  ရပါတယ။်

(၉၇%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက၊ ြ ြ တ ို ဲ့လိုပ်ဖ ာငတ် ဲ့ ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးမခငု်ံးက ို

အလွေနဂ်ိုဏယ် ြ ဖကကာငု်ံး ြ တခ်ျကမ်ပြုကကပါတယ။်

(၉၉%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့သငက်ကာုံး ခယံ ရတ ဲ့အရာြျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့သငက်ကာုံးမခငု်ံး၊

လိုပ်ဖ ာငမ်ခငု်ံးန ဲ့မပြုစိုပျ ြုုံးဖထာငသ်ညဲ့န်ညု်ံးလြ်ုံးြျာုံးက ို ြျာုံးစွော အကျ ြုုံးသကဖ်ရာကြ်ှုရ  ဖစဖကကာငု်ံး

ဖမပာ  ိုကကပါတယ။်

စာရငု်ံးဖကာကယ် ြှုြ ာပါဝငက်ကတ ဲ့ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေအာုံးလံိုုံးရ ဲ့(၆၇%) ဟာ ဂီတက ို

အသံိုုံးမပြုပပီုံး ပံိုြ န် သငက်ကာုံး ပ ို ဲ့ချဖပုံးဖနကကသ ဖတွေမဖစ်ပါတယ။် (၉၂%) ဖသာ

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေက ြ ြ တ ို ဲ့န ဲ့သက ် ိုငတ် ဲ့ သ ဖတွေက ို ဂီတက ို

ဘယလ် ိုအသံိုုံးမပြုပပီုံးသငက်ကာုံးဖပုံးရြယ ် ိုတာက ို ဖဝြျှဖပုံးကကပပီုံးဖတာဲ့၊ (၈၃%) ဖသာ သ ဖတွေက

တမခာုံးသ ဖတွေန ဲ့ဂီတအသံိုုံးမပြုပပီုံးသငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံးဖတွေက ို ဖ ွေုံးဖနွေုံးမဖစ်ကကပါတယ။်

န ိုငင်တံကာလိုပ််ော် ာ်ော် ာင ်ကေ်ာ်တွေက ို
ခခံြုံငံိုော် ာ်ခပ်ော်ပ်ျားခခငျ်ား

‘Music as Therapy International’ န ဲ့ (၁၉၉၈) ကတည်ုံးက

စတငလ်က်တွေ လိုပ်ဖ ာငခ် ဲ့ကကတ ဲ့ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေ ရ  သလ ို၊ (၂ဝ၂၁) အထ လည်ုံး

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေထပ် တ ိုုံးလာတာရ  ပါတယ်။ အြျာုံးစိုကဖတာဲ့၊ ယခိုအချ နထ် 

ဂီတက ို အသံိုုံးမပြုပပီုံးသငက်ကာုံးဖပုံးဖန  မဖစ်ပါတယ်၊ ပျြ်ုံးြျှအာုံးမဖငဲ့်

န ိုငင်တံကာကလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေဟာ ဂီတက ို အသံိုုံးမပြုပပီုံးသငက်ကာုံးဖပုံးလာကကတာ

(၇) န စ်တာ ရ  လာခ ဲ့ပပီမဖစ်ပါတယ်။

အချ ြုွဲ့ဖသာလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေကဖတာဲ့၊

အဖွေ ွဲ့အစည်ုံးချြ တ်ြ တ် က်သငက်ကာုံးမပသဖပုံးခ ဲ့တ ဲ့ ဂီတန ဲ့  ိုငတ် ဲ့ သငခ်နု်ံးစာဖတွေ (သ ို ဲ့) 
အ ဒြီ ဖတွေက ိုလ ိုက်နာပပီုံး သငက်ကာုံးဖပုံးဖနကကတာဖတွေရ  ပါတယ်။ အချ ြုွဲ့ဖသာသ ဖတွေကဖတာဲ့

က ိုယ်ပ ိုငဟ်နန် ဲ့ ြ ြ တ ို ဲ့သငက်ကာုံးဖပုံးဖနတ ဲ့အဖမခအဖန၊ ဖဒသန ဲ့က ိုက်ညီြှုရ  တ ဲ့

သငက်ကာုံးြှုဖတွေက ို လိုပ်ဖ ာငဖ်နကက ပါတယ်။

တစက်မဘာလံိုျားက လိုပ််ော် ာငေ်ာ် ာင ်ကမ် ာျား

လိုပ််ော် ာ်ော် ာင ်ကေ်ာ်တွေသငက်ကာျားော်ပ်ျားတ ဲ့

အထ ျားသငက်ကာျားခံ  ို ဲ့လ ိုတ ဲ့သ မ ာျား

ဖအာကြ် ာမပထာုံးတ ဲ့ ဇယာုံးကဖတာဲ့ အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးရ ဲ့တစ်ကြဘာလံိုုံး  ိုငရ်ာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေ

သငက်ကာုံးမပသ ဖပုံးဖနတ ဲ့ ဖကျာငု်ံးသာုံး/သ ဖတွေရ ဲ့အသကအ်ရွေယမ်ဖစ်ပါတယ။်

ဂီတအသံိုျားခပ်ြုံပပီ်ျားသငက်ကာျားခ  န်မ ာျား

မ တ ်ကသ်ငက်ကာျားော်ပ်ျားခခငျ်ားစမံီက န်ျား၏ အက  ြုံျားသကေ်ာ်ရာကမ် 

ဂီတအသံိုျားခပ်ြုံသငက်ကာျားခခငျ်ားရ ဲ့အက  ြုံျားသကေ်ာ်ရာကမ် 

(၈၉%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးကအထ သငက်ကာုံးြှုလ ိုအပ်တ ဲ့ ကဖလုံးငယဖ်တွေက ို

ဂီတအာုံးမဖငဲ့် သငက်ကာုံးမပသမခငု်ံးက ြျာုံးစွော အကျ ြုုံးရ  ဖစတယလ် ို ဲ့ဖဖာမ်ပဖမပာ  ိုကကပါတယ။်

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကအ်ြျာုံးစိုကဖတာဲ့ သ တ ို ဲ့လိုပ်ဖ ာငြ်ှုြ ာ ဖတွေွဲ့ရတ ဲ့

အမြငဲ့ ်ံိုုံးအကျ ြုုံးရလဒဖ်တွေအဖနန ဲ့၊ ဖပျာ်ရွှငြ်ှု၊ ပ ုံးဖပါငု်ံးပါဝငလ်ိုပ်ဖ ာငြ်ှု၊

စ တခ်စံာုံးြှုဖဖာ်မပန ိုငမ်ခငု်ံး၊ အာရံိုစ ုံးစ ိုကန် ိုငမ်ခငု်ံးန ဲ့စ တဖ် စီုံးြှုဖလျာဲ့ချန ိုငမ်ခငု်ံးဖတွေက ို ရရ  တယလ် ို ဲ့

ဖတွေွဲ့ ရ  ရပါတယ။်

အ ွေ ွဲ့အစညျ်ားန ဲ့ အလိုပ််လိုပ််ရတ ဲ့ အော်တွေွဲ့အကကြံုံ

(၉၂%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့သငက်ကာုံး ခယံ ချကြ်ျာုံးက

ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံးသာြက၊ အမခာုံးလိုပ်ဖ ာငြ်ှုနယပ်ယြ်ျာုံးက ိုလညု်ံး

အကျ ြုုံးသကဖ်ရာကြ်ှု ရ  ဖကကာငု်ံး သတ မပြုြ ကကပါတယ။်

ြ တ ်ကသ်ငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံးစီြံက နု်ံး စတငက်တညု်ံးက၊ -

(၉၄%) သ ြျာုံးက ပ ိုြ ိုယံိုကကညြ်ှု ရ  လာ ဖကကာငု်ံးဖမပာ  ိုကကပပီုံး။

(၉ဝ%) ဖသာသ ြျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့လိုပ်ဖ ာငြ်ှုတာဝနပ် ိုြ ိုကကုီံးြာုံးကျယမ်ပန ဲ့လ်ာဖကကာငု်ံး

ဖတွေွဲ့ ရ  ရပပီုံးဖတာဲ့။

တစ်ဦုံးချငု်ံး

၁၀%

အဖွေ ွဲ့ န ငဲ့တ်စ်ဦုံးချငု်ံး

၄၆% 

ညာဖကြ် ာပါတ ဲ့ ပံိုချပ် (Venn 

diagram) ကဖတာဲ့

န ိုငင်တံကာလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်

ကဖ်တွေရ ဲ့တစ်ဦုံးချငု်ံး (သ ို ဲ့) 

အဖွေ ွဲ့လ ိုက် သငက်ကာုံးမပသြှုက ို

မပထာုံးဖပုံးတာမဖစ်ပါတယ။်

အဖွေ ွဲ့လ ိုက်

၃၃% 

ဖအာကြ် ာပါတ ဲ့ ဖမြပံိုကဖတာဲ့ န ိုငင်ဖံတွေရ ဲ့ပါဝငြ်ှုအချ ြုုံးက ို မပသဖပုံးထာုံးမခငု်ံးမဖစ်ပါတယ။်

အ ဒလီိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေဟာ အထ ုံးပညာဖရုံးလ ိုအပ်တ ဲ့  ကသ်ွေယြ်ှု  ိုငရ်ာအခကအ် ရ  တ ဲ့၊

အာရံိုစ ုံးစ ိုကဖ် ို ဲ့ခကခ် ဲ့တ ဲ့၊ သငယ် ြှု  ိုငရ်ာအခကအ်ခ ရ  တ ဲ့၊ အလွေနအ်ြငု်ံးတကက်ကတ ဲ့ဖနတ ဲ့

ကဖလုံး/လ ကကုီံးဖတွေ အတွေက် ဂီတက ို အသံိုုံးပပီုံး သငက်ကာုံးဖပုံးဖနကကတာ မဖစ်ပါတယ။်

ဘယဖ်ကြ် ာရ  တ ဲ့ စကဝ် ိုငု်ံးပံိုချပ်

(pie chart) ကဖတာဲ့

ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးမခငု်ံးက ို

ပံိုြ နအ်သံိုုံးမပြုဖနကကတ ဲ့ န ိုငင်တံကာ

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့

လိုပ်ဖ ာငြ်ှုက ို

မပထာုံးဖပုံးတာမဖစ်ပါတယ။်

တစ်ကြဘာလံိုုံးက လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့(၈၆%) ဖသာသ ဖတွေက

ြ တ ်ကသ်ငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံးစီြံက နု်ံးြ ာ ပါဝငသ်ငက်ကာုံးခဖံ ို ဲ့ဖ တဖ်ခေါ်ရတာ ပ ိုြ ိုလွေယက် လာတယ် လ ို ဲ့

ခစံာုံးကကရပါတယ။်

(၉၂%) ဖသာသ ဖတွေကဖတာဲ့ သငတ်နု်ံးြ ာ ပါဝငရ်တာ ဖပျာ်ရွှငက်ကတယလ် ို ဲ့ဖမပာကကပါတယ။်

ပပီုံးဖတာဲ့ (၉၂%) ဖသာလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေက သငက်ကာုံးဖပုံးတ ဲ့  ရာ/ ရာြဖတွေက

အရညအ်ချငု်ံးမပညဲ့ဝ်တ ဲ့ နညု်ံးမပဖတွေမဖစ်တယလ် ို ဲ့ဖမပာကကပပီုံးဖတာဲ့၊ သ တ ို ဲ့လ ိုချငတ် ဲ့

အဖတွေွဲ့အကကြံုဖတွေလညု်ံးရ  ထာုံးကကတယ် လ ို ဲ့ဖမပာကကပါတယ။်

(၈၉%) ကဖတာဲ့ ‘Music as Therapy International’ ကထပ်ြံလိုပ်ဖ ာငြ်ှုဖပုံးြှုဖတွေက

အရြ်ုံးက ိုအဖရုံးပါတယလ် ို ဲ့  ိုကကပါတယ။်

(၈၆%) ကဖတာဲ့ ‘Music as Therapy International’ က ို အမခာုံးသ ဖတွေက ိုလညု်ံး

ပ ို ဲ့ချသငက်ကာုံးဖပုံးဖ ို ဲ့အတွေက် တ ိုကတ်ွေနု်ံးကကပါတယ။်

ရ ိုော်များနီျားယာျား

51%
ော်ဂ ာ်ဂ ီယာ

7%

ရဝမ်ဒါ

4%

အသီယီ ိုျားပီ်ျားယာျား

4%

ခမန်မာ

4%

အ နဒ ယ

6%
ပ်ါလစစ်တ ိုငျ်ားော်ဒသ

24%

ဒလီ ိုစာရငု်ံးဖကာကယ် တ ဲ့

အခါြ ာ ဖကျာငု်ံးဖပါငု်ံး

(၅၆) ဖကျာငု်ံးက

သက ် ိုငသ် ဖတွေ

ပါဝငခ် ဲ့ကကပါတယ။်

ဖကျာငု်ံးသာုံးဖပါငု်ံး (၉၈၆၈) 

ဦုံးဟာ

ဂီတသငခ်နု်ံးစာဖတွေက ို

အ ဒလီိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်

 ရာြ/ ရာ ဖတွေအာုံးမဖငဲ့်

သငက်ကာုံးခယံ ဖနကကတာမဖစ်

ပါတယ။်

4

အလွေနင်ယရ်ွေယဖ်သာ ကဖလုံးြျာုံး (ဝ-၅ န စ)်

ငယရ်ွေယဖ်သာကဖလုံးြျာုံး (၆-၁၂ န စ)်

 ယဖ်ကျာ်သကြ်ျာုံး (၁၃-၁၉ န စ)်

လ ငယြ်ျာုံး (၂ဝ-၂၅ န စ)်

လ လတပ် ိုငု်ံးြျာုံး (၂၅-၆၅ န စ)်

လ ကကုီံးြျာုံး (၆၆ န စ် +)

တစပ်တလ်ျှငအ်နညု်ံး ံိုုံးတ

စက်က ြ်

တစပ်တလ်ျှငတ်စက်က ြ်

တစလ်လျှငတ်စက်က ြ်



ခမန်မာန ိုငင်ံ



၀%
၂၀%
၄၀%
၆၀%
၈၀%
၁၀၀%

သငက်ကာုံးြှုစတငမ်ခငု်ံးသည်

လွေယက် ဖချာြွေတ်ြှုရ  သည။် (၆၇%)
ြ တ် က်သငက်ကာုံးမခငု်ံးတွေင်

ြ ြ ပါဝငလ်ိုပ်ဖ ာငန် ိုငရ်န် စီြံလိုပ်ဖ ာငရ်သညြ် ာ

လွေယက် ြှုရ  သည။် (၁၀၀%)

MasT အဖနမဖငဲ့်

ြ ြ တ ို ဲ့၏လ ိုအပ်ချက်ြျာုံးအာုံးမဖညဲ့ ်ညု်ံးဖပုံးရန်

အချ နယ် လိုပ်ဖ ာငဖ်ပုံးသည။် (၁၀၀%)

သငက်ကာုံးမခငု်ံးတွေင် ပါဝငသ်ငက်ကာုံးခံရမခငု်ံးအာုံး

ဖကျနပ်ဖပျာ်ရွှငြ်ှုရ  သည။် (၁၀၀%)

ြ ြ တ ို ဲ့အာုံးသငက်ကာုံးဖပုံးသ သည်

ဤနယပ်ယတ်ွေငက်ျွြ်ုံးကျငသ် တစ်ဦုံးမဖစ်သည။်

(၁၀၀%)
ြ ြ တ ို ဲ့အာုံးသငက်ကာုံးဖပုံးသ ထတံွေင်

ြ ြ တ ို ဲ့သ ရ  ရနလ် ိုအပ်ဖသာ

အဖတွေွဲ့အကကံြုအမပညဲ့အ်ဝရ  သည။် (၁၀၀%)

ြ ြ ဖြျှာ်လငဲ့ထ်ာုံးသညထ်က်ပငသ်ာလွေနဖ်ကာငု်ံးြွေန်

ဖသာ သငက်ကာုံးြှုြျာုံးရရ  ခ ဲ့သည။် (၁၀၀%)

အမခာုံးသ ြျာုံးအာုံး သငတ်နု်ံးတွေငသ်ငက်ကာုံးခံရန်

တ ိုက်တွေနု်ံးဖမပာကကာုံးလ ိုပါသည။် (၁၀၀%)

MasT ထြံ လ ိုအပ်ဖသာသတငု်ံးအချက်အလကြ်ျာုံး

အလံိုအဖလာက် ရရ  ပါသည။် (၁၀၀%)

MasT ထြံ  က်လက်၍အဖထာကအ်က ရရ  မခငု်ံးရန်

လ ိုအပ်ပါသည။် (၁၀၀%)

ခမန်မာန ိုငင်ံ
‘Music as Therapy International’ အဖနမဖငဲ့် မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ာ (၂ဝ၁၉) 
ကတညု်ံးက စတငလ်ိုပ်ဖ ာင် သငက်ကာုံးဖပုံး ဖနခ ဲ့တာမဖစ်ပါတယ။်

မြနြ်ာန ိုငင်ဟံာ၊ ဒအီဖွေ ွဲ့အစညု်ံးက  ရာြတစ်ဦုံးရ ဲ့လိုပ်ဖ ာငြ်ှုအာုံးမဖငဲ့်

လကရ်  ဖနာက ်ံိုုံး သငက်ကာုံး ပ ို ဲ့ချြှုဖတွေ လိုပ်ဖ ာငဖ်နတ ဲ့ဖနရာမဖစ်ပါတယ။်

ဒစီစ်တြ်ုံးဖကာကယ် ြှုြ ာပါဝ

ငတ် ဲ့ ဖကျာငု်ံးသံိုုံးဖကျာငု်ံးဟာ

ဂီတအသံိုုံးမပြုပပီုံးသငက်ကာုံးဖပုံး

တ ဲ့ ဖကျာငု်ံးဖတွေမဖစ်ပါတယ၊်

သ တ ို ဲ့သငဖ်ပုံးတ ဲ့အရာဖတွေဟာ

‘MasT’ ရ ဲ့

စီြံက နု်ံးတချ ြုွဲ့ကဖနပပီုံးဖတာဲ့

မဖစ်တညလ်ာကကတာ

မဖစ်ပါတယ။်

မြနြ်ာမပညက်

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေ

ရ ဲ့ကက ြုုံးပြ်ုံးြှုဖကကာငဲ့်

အဖယာက် (၉ဝ) ဖသာ

ကဖလုံးငယဖ်တွေဟာ

ဂီတအသံိုုံးမပြုပပီုံးဖတာဲ့

သငက်ကာုံးဖပုံးတာဖတွေက ို

ခယံ ခွေငဲ့ရ်ကကပပီုံးမဖစ်ပါတ

ယ။်

အက  ြုံျားသကေ်ာ်ရာကမ် 

လိုပ််ော် ာ်ော် ာင ်ကေ်ာ်တွေသငက်ကာျားော်ပ်ျားတ ဲ့

အထ ျားသငက်ကာျားခံ  ို ဲ့လ ိုတ ဲ့သ မ ာျား

ဘယဖ်ကက် စကဝ် ိုငု်ံးပံိုချပ် (Pie 

chart) ကဖတာဲ့ မြနြ်ာမပညက်

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့

သငက်ကာုံးြှုြ ာပါဝငတ် ဲ့

အထ ုံးပညာဖရုံးလ ိုအပ်တ ဲ့

ကဖလုံးငယဖ်တွေရ ဲ့

အသကအ်ရွေယက် ို

မပဖပုံးထာုံးတာမဖစ်ပါတယ။်

ညာဖကက်

တ ိုငအ်န ြဲ့်အမြငဲ့မ်ပဇယာုံးချပ်

(Bar chart) ကဖတာဲ့

မြနြ်ာမပညက်

လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေ

သငက်ကာုံးဖပုံးတ ဲ့အခါြ ာ

သငယ် ြှုအခကအ်ခ အြျ ြုုံးြျ ြုုံးရ  တ ဲ့

ကဖလုံးငယဖ်တွေရ ဲ့ရာခ ိုငန် ှုနု်ံးက ို

မပသဖပုံးထာုံးတာ မဖစ်ပါတယ။်

ဂီတအသံိုျားခပ်ြုံပပီ်ျားသငက်ကာျားခ  န်မ ာျား

(၁ဝဝ%) ဖသာ မြနြ်ာမပညက် လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေက သ တ ို ဲ့န ဲ့သက ် ိုငသ် ဖတွေက ို

ဂီတက ိုအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးတာက ို လိုပ်ဖ ာငမ်ပသဖပုံးကကတယ ် ိုကကပပီုံး၊ (၆၇%) တမခာုံးသ ဖတွေန ဲ့

ဘယလ် ိုအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးရြယ ် ိုတ ဲ့ အဖကကာငု်ံးဖတွေ ဖမပာမဖစ်ကကတယလ် ို ဲ့  ိုကကပါတယ။်

မြနြ်ာမပညက် လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့(၆၇%) ကဖတာဲ့

ဂီတအသံိုုံးမပြုပပီုံးသငက်ကာုံးဖပုံးတာဖတွေကသ တ ို ဲ့အလိုပ်ရ ဲ့

အဖရုံးပါတ ဲ့အခနု်ံးကဏ္ဍြ ာပါဝငလ်ာပပီုံးဖတာဲ့၊ ဖကျာငု်ံးရ ဲ့သငက်ကာုံးြှုြ ာလညု်ံး

အတညတ်ကျမဖစ်လာတယလ် ို ခစံာုံးလာကကပါတယ။်

စစ်တြ်ုံးဖကာကယ် ြှုြ ာပါဝငခ် ဲ့ကကတ ဲ့ (၆၇%)ဖသာလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေက ဂီတအသံိုုံးမပြုပပီုံး

သငက်ကာုံးဖပုံးတာဖတွေက ို တစ်ပတြ် ာ တစ်ကက ြ် (သ ို ဲ့) တစ်ကက ြ်ထကပ် ိုပပီုံးဖတာဲ့ သငက်ကာုံးမခငု်ံးက ို

ပံိုြ နလ်ိုပ်ဖ ာငဖ်နကက ပပီုံး၊ (၃၃%) ကဖတာဲ့ တခါတဖလြ ာ လိုပ်ဖ ာငဖ်လဲ့ရ  တယလ် ို ဲ့

  ိုကကပါတယ။်

“သငက်ကာုံးခတံ ဲ့ကဖလုံးငယဖ်တွေက ို ဂီတအသံိုုံးမပြုပပီုံး က ိုယဲ့ရ် ဲ့စ တခ်စံာုံးချကက် ို

ဖဖာ်မပန ိုငဖ် ို ဲ့အဖထာကအ်က မဖစ်ဖစတယ်   ိုတ ဲ့အချကက် ို

အရြ်ုံးသဖဘာကျြ ပါတယ။် ဖမပာမပတာက ို ပ ိုပပီုံးနာုံးဖထာငလ်ာကကသလ ို၊

အခနု်ံးတွေငု်ံးသငက်ကာုံးြှုြ ာ လ ိုအပ်တ ဲ့ အမပနအ်လ န ်က ်ဖံရုံးက ိုလညု်ံး

ပ ိုြ ိုနုီံးစပ်၊ ဖကာငု်ံးြွေနလ်ာဖစပါတယ။်.” 

(‘Flowers Special Education and Physiotherapy Centre’ ၊ ၂ဝ၂ဝ)

မ တ ်ကသ်ငက်ကာျားော်ပ်ျားခခငျ်ားစမံီက န်ျား၏ အက  ြုံျားသကေ်ာ်ရာကမ် 

ဂီတအသံိုျားခပ်ြုံသငက်ကာျားခခငျ်ားရ ဲ့အက  ြုံျားသကေ်ာ်ရာကမ် 

ဖအာကြ် ာမပထာုံးတ ဲ့ တ ိုငအ်န ြဲ့်အမြငဲ့မ်ပဇယာုံးချပ်ကဖတာဲ့ မြနြ်ာန ိုငင်ကံလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေ

ဖမပာမပထာုံးတ ဲ့ ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးဖပုံးရာြ ာ၊ သ တ ို ဲ့သငက်ကာုံးဖပုံးတ ဲ့ ကဖလုံးငယဖ်တွေရရ  ခစံာုံးရတ ဲ့

အကျ ြုုံးသကဖ်ရာကြ်ှုဖတွေက ို ရာခ ိုငန် ှုနု်ံးဖတွေန ဲ့ဖဖာ်မပဖပုံးထာုံးတာမဖစ်ပါတယ။်

အ ွေ ွဲ့အစညျ်ားန ဲ့အလိုပ််လိုပ််ရတ ဲ့အော်တွေွဲ့အကကြံုံ

မြနြ်ာမပညက်လိုပ်ဖဖာ်ဖ ငဖ်ကဖ်တွေ အာုံးလံိုုံးကအဖွေ ွဲ့လ ိုကသ်ငက်ကာုံးဖပုံးရာြ ာ

ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးပ ို ဲ့ချဖပုံးပပီုံး၊ ဖကျာငု်ံးတစ်ဖကျာငု်ံးကဖတာဲ့ တစ်ဦုံးချငု်ံး

သငက်ကာုံးဖပုံးရာြ ာလညု်ံး အသံိုုံးမပြုတယလ် ို ဲ့  ိုပါတယ။်

မြနြ်ာန ိုငင်ကံ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေက ို ြ တ ်ကသ်ငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံးစီြံက နု်ံး စတငပ်ပီုံးဖတာဲ့ -

(၁ဝဝ%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့သငက်ကာုံး ခယံ ရတ ဲ့အရာြျာုံးက

ြ ြ တ ို ဲ့သငက်ကာုံးမခငု်ံး၊ လိုပ်ဖ ာငမ်ခငု်ံးန ဲ့မပြုစိုပျ ြုုံးဖထာငသ်ညဲ့န်ညု်ံးလြ်ုံးြျာုံးက ို ြျာုံးစွော

အကျ ြုုံးသကဖ်ရာကြ်ှုရ  ဖစဖကကာငု်ံး ဖမပာ  ိုကကပါတယ။်

(၁ဝဝ%) ဖသာသ ြျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့လိုပ်ဖ ာငြ်ှုတာဝနပ် ိုြ ိုကကုီံးြာုံးကျယမ်ပန ဲ့လ်ာဖကကာငု်ံး

ဖတွေွဲ့ ရ  ရပပီုံးဖတာဲ့။

(၁ဝဝ%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက၊ ြ ြ တ ို ဲ့လိုပ်ဖ ာငတ် ဲ့ ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးမခငု်ံးက ို

အလွေနဂ်ိုဏယ် ြ ဖကကာငု်ံး ြ တခ်ျကမ်ပြုကကပါတယ။်

ဖအာကြ် ာမပထာုံးတ ဲ့ ဇယာုံးချပ်ကဖတာဲ့ မြနြ်ာန ိုငင်ကံလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေ ဖမပာမပထာုံးတ ဲ့ ‘Music 

as Therapy International’ န ဲ့လကတ်ွေ လိုပ်ဖ ာငရ်ာြ ာ၊

အဖွေ ွဲ့အစညု်ံးထိုတမ်ပနထ်ာုံးတ ဲ့အချကအ်လကဖ်တွေန ဲ့သဖဘာတ ညြီှုရ  တ ဲ့ ရာခ ိုငန် ှုနု်ံးက ို

ဖဖာ်မပဖပုံးထာုံးတာမဖစ်ပါတယ။်

(၁ဝဝ%) oဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့အလိုပ်ြ ာ

ပ ိုြ ိုန  စ်မြြှပ်လိုပ်ဖ ာငလ်ာကကဖကကာငု်ံးက ို စစ်တြ်ုံးအရ ဖလဲ့လာဖတွေွဲ့ ရ  ရပါတယ။်
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(၁ဝဝ%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကြ်ျာုံးက ြ ြ တ ို ဲ့သငက်ကာုံး ခယံ ချကြ်ျာုံးက

ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံးသာြက၊ အမခာုံးလိုပ်ဖ ာငြ်ှုနယပ်ယြ်ျာုံးက ိုလညု်ံး

အကျ ြုုံးသကဖ်ရာကြ်ှု ရ  ဖကကာငု်ံး သတ မပြုြ ကကပါတယ။်

(၁ဝဝ%) သ ြျာုံးက ပ ိုြ ိုယံိုကကညြ်ှု ရ  လာ ဖကကာငု်ံးဖမပာ  ိုကကပပီုံး။

အလွေနင်ယရ်ွေယဖ်သာ ကဖလုံးြျာုံး

(ဝ-၅ န စ)်

ငယရ်ွေယဖ်သာကဖလုံးြျာုံး (၆-၁၂
န စ)်

 ယဖ်ကျာ်သကြ်ျာုံး (၁၃-၁၉
န စ)်

လ ငယြ်ျာုံး (၂ဝ-၂၅ န စ)်

၃၃%

၆၇%

၆၇%

၆၇%

၆၇%

၁၀၀%

လှုပ်ရ ာုံးြှုလွေနက် မခငု်ံး (Hyperactivity)

သငယ် ြှု  ိုငရ်ာအခကအ်ခ 

အာရံိုစ ုံးစ ိုကြ်ှု  ိုငရ်ာ အခကအ်ခ 

Autism

စ တခ်စံာုံးြှု ပ ိုငု်ံး  ိုငရ်ာ အခကအ်ခ ြျာုံး

 ကသ်ွေယြ်ှု  ိုငရ်ာအခကအ်ခ 

၃၃%

၃၃%

၆၇%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

စာနာသနာုံးတတမ်ခငု်ံး

အလ ိုအဖလျာက် လိုပ်ဖ ာငတ်တ်မခငု်ံး

ဦုံးဖ ာငလ်ိုပ်ဖ ာငတ်တ်လာမခငု်ံး

စကာုံးလံိုုံးြပါပ  က်သွေယြ်ှုမပြုမခငု်ံး

တစ်ဦုံးတညု်ံး ဖနလ ိုမခငု်ံးက ို ဖလျာဲ့ချဖပုံးမခငု်ံး

ပ ပနြ်ှုဖလျာဲ့ချဖပုံးမခငု်ံး

သာသာစကာုံးဖမပာမခငု်ံး

စ တ်ခံစာုံးြှုဖဖာ်မပန ိုငမ်ခငု်ံး

တ်ဖ စီြှုဖလျာဲ့ချမခငု်ံး

အာရံိုစ ုံးစ ိုက်ြှု

ကကြ်ုံးတြ်ုံးြှုဖလျာဲ့ချမခငု်ံး

အလ ညဲ့က်ျလိုပ်ဖ ာငတ်တ်မခငု်ံး

လ ြှု က် ဖံရုံး  ိုငရ်ာ စ တ်ပါဝငစ်ာုံးလာမခငု်ံး

အစမပြုလိုပ်ဖ ာငတ်တ်လာမခငု်ံး

လိုပ်ဖ ာငဖ်နတ်ီုံးလာန ိုငမ်ခငု်ံး

ပါဝငလ်ိုပ်ဖ ာငတ်တလ်ာမခငု်ံး

ဖပျာ်ရွှငစ် တ်ဖကျနပ်ြှုရ  မခငု်ံး

ြျာုံး ရရ  လာမခငု်ံး

ြ ြ က ိုယက် ိုစီြံဖ ာငရ်ွေက်န ိုငမ်ခငု်ံး

Music Session ရ  အဖွေ ွဲ့သာုံးြျာုံးန ငဲ့ ်က် ဖံရုံးတ ိုုံးတက်လာမခငု်ံး

Music Session မပငပ်အမခာုံးသ ြျာုံးန ငဲ့်  က် ဖံရုံးတ ိုုံးတကလ်ာမခငု်ံး

Music session အတွေငု်ံး  ရာ/ ရာြန ငဲ့်  က် ဖံရုံးတ ိုုံးတကလ်ာမခငု်ံး

Music session မပငပ် အမခာုံး ရာ/ ရာြြျာုံးန ငဲ့်  က် ဖံရုံးတ ိုုံးတကလ်ာမခငု်ံး



အဓ ကသငယ် ရရ  ခ ကမ် ာျား

ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးဖပုံးတာဟာ အဖွေ ွဲ့အစည်ုံးရ ဲ့၊ န ိုငင်တံကာလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေရ ဲ့သငက်ကာုံးလိုပ်ဖ ာငရ်ာြ ာ အဖရုံးပါတ ဲ့ အခနု်ံးကဏ္ဍြ ာ ပါဝငလ်ာပါတယ်။ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေမဖညဲ့်စွေက်ထာုံးတ ဲ့ စစ်တြ်ုံးဖတွေြ ာ အဓ ကသငယ် 

ရရ  တ ဲ့အမခာုံးအချက်ဖတွေမဖစ်တ ဲ့၊ လာြယဲ့်အနာဂတ်ြ ာ ြ တ် က်သငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံး စီြံက နု်ံးဖတွေက ို လိုပ်ဖ ာငရ်ာြ ာ ဖဒသခံဖတွေက ို ပ ိုြ ိုနာုံးလည်ဖစတ ဲ့ရာန ဲ့လက်ရ  လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေက ို ဘယ်လ ိုက ညီန ိုငြ်လ   ိုတ ဲ့ နည်ုံးလြ်ုံးဖတွေ အစရ  တ ဲ့အရာဖတွေ

အြျာုံးကကီုံးက ိုဖတွေွဲ့ ရ  ရပါတယ်။

ဂီတရ ဲ့ကိုသန ိုငစ်ွေမ်ျားအက  ြုံျားော်က ျားဇ ျားမ ာျား - လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေရ ဲ့အဖတွေွဲ့အကကံြုဖတွေက ို အဖမခံခံပပီုံး စစ်တြ်ုံး ဖကာက်ယ ရာြ ာ မဖညဲ့်စွေက်ပါဝငြ်ှုက အထ ုံးဖစာငဲ့ဖ်ရ ာကသ်ငက်ကာုံးြှုလ ိုအပ်တ ဲ့ ကဖလုံး၊ လ ကကီုံးဖတွေက ို ယခငထ်က်ပ ိုတ ဲ့

သငယ် ြှုအခွေငဲ့အ်လြ်ုံးဖတွေက ို ရရ  လာဖစပပီုံးဖတာဲ့၊ ပ ိုြ ိုထ ဖရာက်တ ဲ့ ဝနဖ် ာငြ်ှုဖတွေက ို ဖပုံးစွေြ်ုံးန ိုငဖ် ို ဲ့ြျာုံးစွော အဖထာက်အက မဖစ်ဖစပါတယ်။ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်အြျာုံးကကီုံးကဖတာဲ့၊ ဒလီ ိုအဖတွေွဲ့အကကံြုဖတွေက ို ဖလ ယ်ကကမခငု်ံးအာုံးမဖငဲ့၊် သ တ ို ဲ့တစ်က ိုယ်ရည်

တ ိုုံးတက်ြှုက ိုလည်ုံး အကျ ြုုံးမပြုဖစပပီုံးဖတာဲ့၊ ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးမခငု်ံးက သငက်ကာုံးခံသ တ ို ဲ့ရ ဲ့ြ သာုံးစိုဝငအ်ချ ြု ွဲ့ န ဲ့ပ ိုြ ိုခ ိုငပ်ြ တ ဲ့ ချ တ် က်ြှုြျ ြုုံးမဖစ်ဖစတယ်  ိုတာက ို ဖတွေွဲ့ ရ  ရတယ်လ ို ဲ့  ိုကကပါတယ်။ န ိုငင်တံစ်န ိုငင်နံ ငဲ့တ်စ်န ိုငင်ံ အဖလုံးထာုံးစ ုံးစ ိုက်ြှု

ြတ ညီကကသလ ို၊ သငက်ကာုံးခံသ ဖတွေရ ဲ့အဖမခအဖနဖတွေလည်ုံး ြတ ညီကကဖပြယဲ့်၊ န ိုငင်တံကာကလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေြ ာ တ ညီတ ဲ့မဖစ်ရပ်ြျာုံးစွောက ို ဖတွေွဲ့ ရ  ရပါတယ်။

 ကလ်ကတ်ည်ရ  ော်နမညဲ့် အက  ြုံျားသကေ်ာ်ရာကမ် - ‘Music as Therapy International’ ရ ဲ့ြ တ် က်သငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံး ြ တ ငဲ့၊် န ိုငင်တံကာလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်ကဖ်တွေဟာ သ တ ို ဲ့န ဲ့သက်  ိုငရ်ာဖဒသြ ာရ  တ ဲ့ အထ ုံးသငက်ကာုံးခံယ ြှုလ ိုအပ်တ ဲ့ သ ဖတွေက ို

ဂီတအာုံးမဖငဲ့သ်ငက်ကာုံးဖပုံးမခငု်ံးဖတွေက ို ဖ ာငလ်ာန ိုငက်ကပပီမဖစ်ပါတယ်။ ထပ်ြံမဖညဲ့်စွေက် ပံဲ့ပ ိုုံးဖပုံးမခငု်ံး အာုံးမဖငဲ့၊် ဂီတသငခ်နု်ံးစာဖတွေက ို သ တ ို ဲ့ရ ဲ့သက်  ိုငရ်ာ သငက်ကာုံးမခငု်ံးဖတွေြ ာ န စ်ရ ည်လြျာုံး အြ ီအခ ိုကငု်ံးစွောမဖငဲ့် လိုပ်ဖ ာငန် ိုငက်ကြ ာ မဖစ်ပါတယ်။

လိုပ််ော် ာငန် ိုငစ်ွေမ်ျားခမြှငဲ့တ်ငေ်ာ်ပ်ျားခခငျ်ား - လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က် အြျာုံးကကီုံးက ဂီတအသံိုုံးမပြု သငက်ကာုံးမခငု်ံး  ိုငရ်ာ သငတ်နု်ံးဖတွေကသ တ ို ဲ့န ဲ့သက်  ိုငတ် ဲ့ ကျွြ်ုံးကျငြ်ှုနယ်ပယ်က ို အြျာုံးကကီုံးတ ိုုံးတက်ဖစတယ်လ ို ဲ့  ိုကကပါတယ်။ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေအြျာုံးကကီုံးရ ဲ့

ကျွြ်ုံးကျငြ်ှုဖဝြျှကကမခငု်ံးန ငဲ့် သ တ ို ဲ့ရ ဲ့သက်  ိုငရ်ာ ဖဒသဖတွေြ ာ ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးမခငု်ံးက ို ချ ွဲ့ထွေငလ်ိုပ်ဖ ာငက်ကမခငု်ံးဖကကာငဲ့် ဖဒသ  ိုငရ်ာဖခါငု်ံးဖ ာငြ်ှုဖတွေလည်ုံး ခ ိုငြ်ာစွော ရပ်တည်လာန ိုငက်ကပါတယ်။

လိုပ််ော် ာ်ော် ာင ်ကေ်ာ်တွေရ ဲ့လ ိုအပ််ခ ကမ် ာျားက ို နာျားစွေန ဲ့်ခခငျ်ား - အဖွေ ွဲ့အစည်ုံး အဖနန ဲ့စီြံက နု်ံးဖတွေက ို အဖကာငအ်ထည်ဖဖာ်ရာြ ာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေရ ဲ့ဦုံးဖ ာငြ်ှုက ို လွေနစ်ွော အဖလုံးထာုံးပါတယ်၊ ဒလီ ိုလိုပ်မခငု်ံးအာုံးမဖငဲ့် လိုပ်ဖ ာငြ်ှုတစ်ခိုချငု်ံးစီက

သက်  ိုငရ်ာဖဒသရ ဲ့လ ိုအပ်ချက်ဖတွေက ို ထ ဖရာက်စွော မဖညဲ့်စွေက်ဖပုံးန ိုငဖ် ို ဲ့မဖစ်ပါတယ်။ ဒါဖပြ ဲ့လည်ုံး၊ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေရ ဲ့တိုန ဲ့မ်ပနခ်ျက်ဖတွေက ို ဖလဲ့လာကကညဲ့်တ ဲ့အခါြ ာ အ ဒအီ ငဲ့အ်ထ ြလိုပ်ဖ ာငန် ိုငဖ်သုံးတာက ို ဖတွေွဲ့ရပါတယ်။ ကကာုံးလွေယ် သ လွေယ်တ ဲ့

အမြငတ်ချ ြုွဲ့က ိုပ နာုံးစွေန ဲ့ြ် တာြျ ြုုံးမဖစ်ပပီုံးဖတာဲ့၊ အဖွေ ွဲ့အစည်ုံးရ ဲ့အာုံးနည်ုံးချက်ဖတွေက ို ပ ိုြ ိုသ မြငလ်ာန ိုငဖ်စဖ ို ဲ့အတွေက် အဖွေ ွဲ့အစည်ုံးအဖနန ဲ့ယခိုလိုပ်ဖ ာငဖ်နတ ဲ့အရာဖတွေက ို ပ ိုြ ိုပပီုံးဖတာဲ့ အာုံးထညဲ့်လိုပ်ဖ ာငသ်ွောုံးဖ ို ဲ့လ ိုအပ်ပါဖသုံးတယ်။

အော်ထာကအ်ပံ်ဲ့ရရ  န ိုငရ်န်စမံီခခငျ်ား - အဖွေ ွဲ့အစည်ုံးရ ဲ့လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေက သ တ ို ဲ့န ဲ့သက်  ိုငတ် ဲ့ဖဒသဖတွေြ ာ သ တ ို ဲ့ရယ လ ိုတ ဲ့အဖထာက်အပံဖတွေက ို ရ ငု်ံးလငု်ံးတ ကျစွောန ဲ့ဖမပာမပဖပုံးထာုံးပါတယ်။ အ ဒီ အချက်ဖတွေထ ြ ာ ဖအာက်ပါအချက်ဖတွေပါဝငပ်ါတယ်...

• ဂီတသငက်ကာုံးြှု  ိုငရ်ာ သငဖ်ထာက်က ဖတွေက ို ပ ိုြ ိုလိုပ်ဖ ာငဖ်ပုံးဖ ို ဲ့(အထ ုံးသမဖငဲ့် ဦုံးဖန ာက်ထ ခ ိုက်ြှုရ  လ ို ဲ့ြ တ်ညဏခ်ျွတ်ယွေငု်ံးမဖစ်တ ဲ့သ ဖတွေ (dementia) န ဲ့စ တ်ဒဏရ်ာခံစာုံးရသ ဖတွေ (trauma) က ို သငက်ကာုံးဖ ို ဲ့)။

• ‘Music as Therapy International’ န ငဲ့် ချ တ် က်ပပီုံး လိုပ်ဖ ာငဖ်နကကတ ဲ့ န ိုငင်တံကာကလိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေ အချငု်ံးချငု်ံး အဖတွေွဲ့အကကံြုဖတွေ ဖလ ယ်န ိုငတ် ဲ့ အခွေငဲ့အ်ဖရုံးဖတွေဖနတ်ီုံးဖပုံးဖ ို ဲ့။

• လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေရ ဲ့လိုပ်ဖ ာငြ်ှုဖတွေက ို ကကီုံးကကပ်ညွှနက်ကာုံးဖပုံးြယဲ့်သ ဖတွေ ရရ  န ိုငဖ် ို ဲ့။

• လ ိုအပ်ချက်ဖပါငု်ံးစံိုရ  တ ဲ့ ဖကျာငု်ံးသာုံး/သ အသစ်ဖတွေက ို သငက်ကာုံးဖပုံးရာြ ာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေရ ဲ့လိုပ်ဖ ာငန် ိုငစ်ွေြ်ုံးက ို မြြှငဲ့တ်ငဖ်ပုံးန ိုငြ်ယဲ့် သငတ်နု်ံးဖတွေမပြုလိုပ်ဖပုံးဖ ို ဲ့။

• ယခငရ်  ထာုံးတ ဲ့ ဂီတတ ရ ယာဖတွေက ို အသစ်ဖသာအရာဖတွေန ဲ့ထပ်ြံမဖညဲ့်စည်ုံးဖပုံးန ိုငဖ်စဖ ို ဲ့။

ခ  န်ျားခ ကလ်ိုပ််ော် ာငခ်ခငျ်ား - က ိုဗစ်ကပ်ဖဘုံးကကီုံးရ ဲ့ဖန ာငဲ့ယ် က်တာက ို ခံရဖပြယဲ့်၊ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်ဖတွေရ ဲ့အာုံးတက်သဖရာပါဝင် စစ်တြ်ုံးဖကာက်ယ ြှုဖကကာငဲ့် အဖွေ ွဲ့အစည်ုံးက ို လွေနစ်ွောအာုံးရ  လာဖစ ပါတယ်။ က ိုယ်ဖတွေွဲ့ ကကံြု မဖတ်သနု်ံးရတ ဲ့ အမဖစ်ဖတွေက ို

ဖဝြျှကကတာ၊  က်လက်သငယ် ဖနကကတာ ဖတွေက သ တ ို ဲ့န ဲ့သက်  ိုငရ်ာဖကျာငု်ံးြ ာ သ တ ို ဲ့လိုပ်ဖ ာငသ်ငက်ကာုံးဖနြှုဖတွေက ို ဘယ်ဖလာက်ထ အဖလုံးထာုံးကကတယ်   ိုတာက ို သ သာမြငသ်ာဖစပါတယ်။ ဖဒသတစ်ခိုချငု်ံးစီြ ာ၊ အဖွေ ွဲ့အစည်ုံးရ ဲ့က ညီပံဲ့ပ ိုုံးြှုဖတွေန ဲ့

နည်ုံးပညာပ ိုငု်ံးတ ိုုံးတက်လာြှုဖတွေက ို ကကညဲ့်ပပီုံး၊ ဖနာငလ်ာြယဲ့်အနာဂတ်ြ ာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာငဖ်က်တစ်ဦုံးချငု်ံးစီက ို ဂီတအသံိုုံးမပြုသငက်ကာုံးမခငု်ံးြ ာ ဘယ်လ ို အဖထာက်အက ဖပုံးန ိုငြ်လ   ိုတာက စဉုံးစာုံးကကညဲ့်တာန ဲ့စ တ်လှုပ်ရ ာုံးစရာဖကာငု်ံးလ ပါတယ်။
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Music as Therapy International
Mowll Street Business Centre

11 Mowll Street
London SW9 6BG

Tel. +44 (0) 20 7735 3231
Email: info@musicastherapy.org
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