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၁။ အနွစ္ခ်ဳပ္
ျမန္မာ့ျပတိုက္က႑၏ စြမ္းရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္နွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာမႈ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးစကားဝိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ကာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွစတင္၍
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ သုေတသနမ်ားကို အေျခခံကာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္
ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ‘နိုင္ငံတကာ ျပတိုက္ အကယ္ဒမီ ျမန္မာ’ ဟုေခၚေသာ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို
သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံတို႔မွ တကၠသိုလ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလွ်က္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤစြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာ့ အေမြအနွစ္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရံုမွ်မက အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ မခ်ိဳ႕မယြင္း မယုတ္မေလ်ာ့ ခ်န္ထားေပးႏိုင္ရန္အတြက္
ျပတိုက္စုေဆာင္းပစၥည္း စီမံထိန္းသိမ္းေရးပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အဓိကထားပါသည္။
ဝိုင္းဝန္းအားထုတ္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ IMA မွေပၚထြက္လာေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း
ေတြ႕ျမင္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ယူေကနိုင္ငံတို႔မွ ျပတိုက္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳကာ ျပတိုက္လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈအတြက္ အသိပညာမ်ားဖလွယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားကလည္း
ျပတိုက္စုေဆာင္းပစၥည္း စီမံထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ တာရွညခ
္ ေ
ံ အာင္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးပြားလာသည္ကို ပိုမိုယံုၾကည္လာေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ျပတိုက္မ်ားတြင္လည္း
သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္လာရပါသည္။
ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား ေရရွည္ခံေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၏ အေရးပါမႈကို ေလ့လာၾကရာတြင္ သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္း
ပညာဖလွယ္သင္ယူႏိုင္ေရးကိုလည္း အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယူေကမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားပို႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ား
တြင္ တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အေရးမရရွိခဲ့သူမ်ားအား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ျပန္လည္ေဝငွႏိုင္ရန္ IMA
အေနျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက မိမိတို႔ ေလ့လာရရွိထားေသာ စြမ္းရည္ အသစ္မ်ားနွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ားကို တဆင့္
မွ်ေဝေပးရန္ လိုအပ္ေသာ သင္ၾကားမႈနည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာအစရွိတို႔ကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပတိုက္က႑တြင္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္ေနေသာStandards Framework စံခ်ိန္စံညႊန္း လက္စြဲ
လမ္းညႊန္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းျပဳစုႏိုင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံတကာျပတိုက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊
က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ခိုင္ခန္႔လာေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ယူေကမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာ့ျပတိုက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အတူလက္တြဲလွ်က္ ‘အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပတိုက္
အကယ္ဒမီ ျမန္မာ’ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ျပတိုက္မ်ားကို
အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား အသိပညာတိုးပြားေစေရးနွင့္ အပန္းေျဖႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျမန္မာ့
ျပတိုက္ပညာရွင္မ်ားက အဆင့္ျမင့္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲၾကရာတြင္
ယခုအစီအစဥ္မွ ရရွိလာေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးခ်တတ္ရန္ ဤအစီအစဥ္က ရည္ရြယ္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္လာႏိုင္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း
အျခားလိုအပ္ေနသူမ်ားကို ဆက္လက္ ပညာမွ်ေဝေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္ ဤအစီအစဥ္က
ရည္ရြယ္ပါသည္။

ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား စီမံထိန္းသိမ္းေရး Collections management ဟူေသာစကားရပ္တြင္ ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေဖာ္ထုတ္၊ ေစာင့္ေရွာက္၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္
အသံုးဝင္ေအာင္ျပဳျခင္းဟူသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။
ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား စီမံထိန္းသိမ္းေရးသည္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွံ႔စပ္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားလိုအပ္ေသာ
ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ျပသပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ခံစားႏိုင္၊ အပန္းေျဖႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ
စီမံထိန္းသိမ္းမႈ Collections management က မ်ားစြာအေရးပါပါသည္။
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မိတ္ဆက္ နိဒါန္း

ျပတိုက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္
အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ၿဒပ္ရွိႏွင့္ ၿဒပ္မဲ့အေမြအႏွစ္မ်ားကို စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္း၊ စူးစမ္းေလ့လာျပီး
ဆက္သြယ္ မွ်ေဝေပးပါသည္။ ျပတိုက္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ စုေဆာင္း
ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရးကိုသာ အစဥ္တစ္စိုက္ လုပ္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၌
လူတန္းစား ပရိသတ္မေရြး ျပတိုက္သို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျပတိုက္သို႔လာေရာက္
ေလ့လာသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရသကိုေပးစြမ္းႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားတင္ဆက္
ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားက ေပးေသာ
အႏိႈင္းမဲ့ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ၾကၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားရွိေသာ၊
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ျပတိုက္မ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါသည္။ ျပတိုက္၏
တန္ဖိုးမ်ားတြင္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ခ်စ္ၾကည္စြာ သဟဇာတျဖစ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးစသည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ယခုအခါ
ျပတိုက္မ်ား၏ ဤအခန္းက႑အသစ္မွာ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေပါင္းကူးဆက္ဆံမႈမ်ားကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေပါင္းကူးတံတားမ်ားျဖစ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ျပတိုက္မ်ားေန႔တြင္
ထိုလုပ္ငန္းသဘာဝကို ႏိုင္ငံတကာ ျပတိုက္မ်ားေကာင္စီ (ICOM) က အထူးဂုဏ္ျပဳရည္ညႊန္းထားပါသည္။
“လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပတိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑က ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ျပတိုက္မ်ားမွာ
ဆိတ္ၿငိမ္သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူပရိသတ္မ်ားပါ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ
လႈပ္ရွားမႈ၊ ပရိသတ္ကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားကာ ခင္းက်င္းတင္ဆက္မႈမ်ား၊ လူထု လူတန္းစားအလႊာအသီးသီး၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား၊ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈမ်ား၊ အေျခအေနႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈမ်ား၊
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျပာင္းအလဲကို အမီလိုက္ႏိုင္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပတိုက္မ်ား ကိုယ္တိုင္က
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါၿပီ။ ၄င္းတို႔သည္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတတို႔ကို
ပူးေပါင္းရန္ ဗဟိုခ်က္မ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး ဧည့္သည္ပရိသတ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ပူးေပါင္းဖန္တီးမွ်ေဝႏိုင္သည့္
ျပသတင္ဆက္မႈမ်ားခင္းက်င္းထားေသာပလက္ေဖာင္းမ်ားအသြငျ္ ဖင့္ လူမႈဘဝမွ ယဥ္ေက်းမႈဇံုမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။”
နိုင္ငံတကာျပတိုက္မ်ားေကာင္စီ၊ ႏိုင္ငံတကာျပတိုက္ေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔၊

“Museum as Culture Hubs: The future of Tradition”

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပတိုက္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔အလွပဆံုးနွင့္ အထင္ရွားဆံုး ပစၥည္းမ်ားစြာကို စုေဆာင္းထားရွိ
ျပသထားပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာ့ သမိုင္းအေမြ ရတနာသိုက္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အသီးသီး၏
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပေနပါသည္။ ျပတိုက္မွ
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အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အေမြအႏွစ္မ်ားေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းစီမံေပးရံုမွ်မက 		
ထိုစုေဆာင္းပစၥည္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သုေတသနျပဳစုေဆာင္းၾကသည္။ ျပည္သူ႔ထံသို႔
ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဘာသာျပန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါသည္။
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အဆိုပါအမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ မ်ားစြာ
အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္လာျခင္းမွ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္သည့္
အက်ိဳးမ်ားတြင္ •

ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊

•

လူထုနင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျပသပစၥည္း		
ငွားရမ္းေပးျခင္း၊ငွားယူျခင္း စသည္တို႔အားျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားကို 			
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပရိသတ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီေစျခင္း၊

•

စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ေကာင္းစြာစုေဆာင္းစီမံျခင္းအားျဖင့္ 			
ျပတိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမို အသံုးျပဳလာႏိုင္ၿပီး လက္ရွိပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေနာင္တိုးပြားလာမည့္ ပရိသတ္မ်ား၏
စိတ္လိုလက္ရ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈမ်ားကိုရရွိကာ လူမႈဘဝမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ လူ႔အသိုက္အဝိုင္းတြင္ 		
ခ်စ္ၾကည္စည္းလံုးမႈမ်ားတိုးပြားလာမႈစသည့္အက်ိဳးမ်ားျဖစ္ထြန္းလာျခင္း။

•

ထက္ျမက္ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ၊ ျပသပစၥည္းမ်ားကို ဂရုတစိုက္ 			
ေစာင့္ေရွာက္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ အမႈထမ္းအရာထမ္းအင္အားမ်ားျဖစ္လာၿပီး 		
ျပတိုက္ေရးရာအဆံုးအျဖတ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပတိုက္ အကယ္ဒမီ-ျမန္မာသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာျပတိုက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႔အတူ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာျပတိုက္အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမင့္မားလာေစေရးကို သုေတသနမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္
တိုးပြားလာေစေရးသင္တန္းမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေစျခင္း
အားျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိ ျပတိုက္မ်ားအေပၚ အစိုးရက ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦအုတ္ျမစ္ေပၚတြင္
ဆင့္ပြားေဆာင္ရြက္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ႔ျပတိုက္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားကို စီမံထိန္းသိမ္းမႈက
ျပတိုက္၏ အသက္ပမာ အေရးၾကီးလွသည္ဆိုေသာ အေျခခံမူကိုလည္းကိုင္စြဲထားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရက
ICOM တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာျခင္းအားျဖင့္ ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားေပၚေပါက္လာရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလည္း မ်ားစြာ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဤစာတမ္း၏
ေနာက္ဆက္တြဲ Appendix တြင္IMA မွထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤအစီအရင္ခံစာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပတိုက္ အကယ္ဒမီ ျမန္မာမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို သံုးသပ္ထားပါသည္။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျမန္မာ့
ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ပိုမို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးနွင့္
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကိုလည္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းကူးဆက္ဆံေရးႏွင့္
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတ္လမွစ၍ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္
ျမန္မာ့ျပတိုက္က႑ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ ျပတိုက္က႑တြင္
သုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္ေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳေရးနွင့္ မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။
ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ယဥ္ေက်းမႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးဌာနသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ
လက္တြဲလွ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္ အကယ္ဒမီ ျမန္မာ အစီအစဥ္ကို ျမင့္မားေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ
တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ားပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိပါသည္။
•

ျမန္မာ့ အေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ျပတိုက္ပညာက႑တြင္ တိုးတက္ေသာရလဒ္မ်ား 		
ရရွိလာေစရန္ ယဥ္ေက်းမႈအင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားႏွင့္ ေပၚလစီေရးဆြဲျပဳစုသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေရး

•

ျမန္မာျပတိုက္က႑တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ 			
စြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေရး

•

ျမန္မာျပတိုက္က႑တြင္ ယူေကႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 				
ပိုမိုအသက္ဝင္လာေစေရး

ICOM သည္ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပတိုက္ပညာရွင္မ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔မွာ အသင္းဝင္ရသည့္ လြတ္လပ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး သုေတသန၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
ျပတိုက္မ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေရး ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္လုပ္ကိုင္ပါသည္။
ျပတိုက္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ သဘာဝက ေပးအပ္ေသာအေမြအႏွစ္၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ
အေမြအႏွစ္မ်ားခံစားႏိုင္ေသာ၊ လက္ရွိကာလႏွင့္ အနာဂတ္ကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ၊ ျဒပ္ရွိျဒပ္မဲ့
အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာေနရာမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕အစည္းလည္း
ျဖစ္ပါသည္။
ICOM သည္ ျပတိုက္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို သတ္မွတ္သည့္လုပ္ငန္းကို
ေဆာင္ရြက္သည္။ ျပတိုက္နယ္ပယ္တြင္လိုအပ္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိပညာျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအသိအျမင္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ICOM မွာ
•

ကမာၻအႏွံ႔ရွိ အဖြဲ႕ဝင္ျပတိုက္ေပါင္း ၄၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ ကြန္ရက္တစ္ခု

•

ႏိုင္ငံႏွင့္နယ္ေျမေပါင္း ၁၃၈ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စုေဝးေပးေသာ ဖိုရမ္တစ္ခု

•

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ေကာ္မတီေပါင္း ၃၀ နွင့ ္ အမ်ဳိ းသားေကာ္မတီ ၁၂၀ ပါဝင္ေသာ ဥာဏ္ၾကီးရွငအ
္ စုအေဝး (think tank) တစ္ခု

•

UNESCO နွင့္ တရားဝင္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေသာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟု ဆိုရပါမည္။

ICOM သည္ က်င့္ဝတ္ Code of ethics မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပတိုက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ICOM အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္လိုလွ်င္ျပတိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိုက်င့္
ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။
ICOM ၏ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ၁၁၉ ခုထဲမွ တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကကိုယ္စားျပဳပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ICOM အသင္းဝင္မ်ားကို စုစည္းကာ
ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ ျပတိုက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေရးရာကိစၥမ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

06

၃။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပတိုက္အကယ္ဒမီျမန္မာ၏ ရလဒ္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္ အကယ္ဒမီ ျမန္မာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား
အရွိန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ထင္ရွားလာႏိုင္သည္။ ျပတိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊မူေဘာင္မ်ားကို လက္ေတြ႕ျပတိုက္
လုပ္ငန္းမ်ားထဲသို႔ ထည့္သြင္းကာ အေကာင္အထည္ေပၚလာခ်ိန္တြင္လည္းရလဒ္မ်ား ပိုမိုသိသာလာႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါတို႔မွလည္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအနည္းႏွင့္အမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
•

ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ျပတိုက္ဖိုရမ္က IMA အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသားမ်ား 			

		

အေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သင္ယူမႈ၊တတ္ေျမာက္မႈကိုလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးခ်ေနသည္မ်ားကို 			

		

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးလာႏိုင္ရန္ ေနရာဖန္တီးေပးပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ တက္ၾကြစြာပါဝင္မႈက 			

		

ဖိုရမ္ကိုတစ္နည္းတစ္ဖံု အားျဖည့္ေပးေနၿပီး ျပတိုက္က႑တြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတိုးတက္လာရန္ႏွင့္ 		

		

စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းမႈကို နည္းစနစ္ က်လာေစႏိုင္ပါသည္။

•

အထူးသျဖင့္ စုေဆာင္းပစၥည္း သိုေလွာင္ေရးနွင့္ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 		

		

စုေဆာင္းပစၥည္း စီမံေရးနွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား တိုးတက္မႈ ဥပမာေကာင္းမ်ားစြာ			

		

ရွိလာသည္ကို ယူေက ျပတိုက္နွင့္ အေမြအနွစ္မ်ားဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ 			

		

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေရးအတြက္ အားထုတ္ရန္ 			

		

စိတ္အားထက္သန္လွၿပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိတို႔ ပိုမိုယံုၾကည္စြာ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ 			

		

ျဖစ္လာမႈလည္း တိုးျမင့္လာၾကေၾကာင္း ယူေက ျပတိုက္နွင့္ အေမြအနွစ္မ်ားဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက 		

		

မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

•

IMA ကျပဳစုခဲ့ေသာ ျပတိက
ု စ
္ ုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ားစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲေရး လက္စြစ
ဲ ာအုပအ
္ ား

		

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား အနုပညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)က အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီး 		

		

အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ ပို႔ခ်လွ်က္ရွိေသာ ျပတိုက္ဘာသာ ဘြဲ႕လြန္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းတြင္ 			

		

ျပဌာန္းစာအျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုလက္စြဲစာအုပ္မွာ ျပတိုက္ ဒီပလိုမာရရွိျပီးေနာက္ 			

		

ျပတိုက္က႑သို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္လွၿပီး သင္တန္းၿပီးလွ်င္ 			

		

ယူေကျပတိုက္ စုေဆာင္းပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား Spectrum ၏ အေျခခံ 				

		

သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ၿပီးျဖစ္ေနပါမည္။

•

နိုင္ငံတကာသံုး Spectrum စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပတိုက္နွင့္ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ 		

		

ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ရည္ညႊန္းအျဖစ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္ဟု 			

		

ၾကားသိရပါသည္။

•

အမ်ိဳးသား အနုပညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)တြင္ ျမန္မာျပတိုက္ပညာ Museum Studies၊ 		

		

ျပတိုက္ဘာသာရပ္ Museology ဌာနအသစ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပတိုက္ဆိုင္ရာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို အသစ္ 		

		

ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သာသနာေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုဌာနအသစ္ 		

		

ေပၚေပါက္လာေရးတြင္တစ္နည္းတစ္ဖံု ပါဝင္အားျဖည့္ႏိုင္ရန္ IMA အေနျဖင့္ရည္ညႊန္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ား		

		

ရရွိေစေရး၊ သင္ၾကားေရးနည္းပညာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးႏွင့္ ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္		

		

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

•

မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းမ်ားအၿပီးတြင္ 		

		

ျမန္မာ့ျပတိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းလက္စြဲ Myanmar Museum Standards Framework မွ ထုတ္ႏႈတ္ 		

		

ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ ဆင့္ပြား သင္တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပတိုက္မ်ားတြင္ 		

		

သင္တန္းသားမ်ားက စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မွာ အထိုက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး 			

		

ျပတိုက္အမႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းရည္သစ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူေရးႏွင့္ သင္ယူမိသည္မ်ားကို 			

		

ျပန္လည္မွ်ေဝေပးနိုင္ေရးအေပၚ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားရွိလာေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။
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•

ျမန္မာနွင့္ ယူေက တို႔ရွိ ျပတိုက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပတိုက္အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား တို႔ၾကားတြင္ 			

		

ပိုမိုခိုင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ 						

		

ထိုအခ်ိတ္အဆက္မ်ားမွတဆင့္ အလြတ္သေဘာ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ကြန္ရက္မ်ားလည္း 			

		

တိုးပြားလာသည္။ တိုးပြားလာေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားအားျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝၾကျခင္း၊ 		

		

ဆိုရွယ္မီဒီယာအုပ္စု (Facebook Group) မ်ား၊ Messenger မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားမွတဆင့္ 			

		

ျပတိုက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝႏိုင္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း 					

		

ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

“အဖိုးတန္ဆံုး ရလဒ္ကေတာ့ ျပတိုက္ေတြအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြ စာရင္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပံု လုပ္နည္း
အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ အေရးပါပံုကို ေလ့လာခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”
“ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဟာ အမ်ားၾကီး အက်ိဳးရွိပါတယ္။ နည္းလမ္းအသစ္ေတြ၊ ဗဟုသုတေတြနွင့္ အိုင္ဒီယာေတြကို
ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာခဲ့ရတဲ့အျပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ဖို႔ အခြင့္အေရးပါ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။”
“ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကေနျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပတိုက္ေတြမွာ လက္ေတြ႕ျပန္အသံုးခ်ဖို႔ ဗဟုသုတပညာေတြ
အမ်ားၾကီးရခဲ့ပါတယ္။”
နိုင္ငံတကာျပတိုက္ အကယ္ဒမီျမန္မာ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕၏ မွတ္ခ်က္မ်ား
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၄။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ သာသနာေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ ျမန္မာျပတိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးတြဲ
လုပ္ကိုင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာထားေသာလုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝ
ကိုေမွ်ာ္ရည္လွ်က IMA က ေအာက္ပါတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။•

အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာေရး၊ ပညာေရးနွင့္ အပန္းေျဖေရး တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား			
ႏွင့္အညီ စုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျပီး အသံုးခ်လာႏိုင္ေစရန္ 					
ျပတိုက္အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျပီး ၄င္းတို႔က			
တဆင့္အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကူညီအားျဖည့္ေပးရန္ 			
ေမွ်ာ္ရည္ပါသည္။

အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ IMA အေနျဖင့္
•

(၁) အမ်ိဳးသား အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသလ
ို ၏
္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ ျပတိက
ု ဘ
္ ာသာရပ္ဆင
ို္ ္ရာ
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရန္၊ (၂) လက္ရွိ ဒီပလိုမာသင္ရိုး၊ မဟာဝိဇၨာသင္ရိုးသစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ျပတိုက္ 		
စံခ်ိန္စံညႊန္း မူေဘာင္မ်ားၾကားတြင္ အခ်ိတ္အဆက္ပိုမိုခိုင္မာလာေရး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို အေျချပဳသည့္ပညာေရး
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေပၚထြက္လာေရးတြင္ အကူအညီေပးရန္၊

•

ျပတိုက္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ ဆက္လက္ 		
ျဖန္႔ျဖဴးရန္

•

ျမန္မာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာျပတိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမူေဘာင္မ်ားေပၚထြက္လာေရး 		
အကူအညီေပးရန္

အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသား အနုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ၏ ျပတိုက္ဘာသာရပ္ 			
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
•

ဒီပလိုမာလက္မွတ္ ႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား 					
ကြန္ရက္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးတြင္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေပးရန္

•

အမ်ိဳးသား အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)တြင္ ပို႔ခ်မည့္ ျပတိုက္ဘာသာရပ္ 		
မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ ျပဌာန္းစာ သင္ရိုးေရးဆြဲရာတြင္ အကူအညီေပးရန္

•

လက္ရွိ ဒီပလိုမာအစီအစဥ္ကိုအကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ဒီပလိုမာအစီအစဥ္ႏွင့္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားေသာ 		
မဟာဝိဇာၨ ဘြ႕ဲ သင္တန္းမ်ားၾကား ဆက္စပ္ေပါင္းကူးႏိင
ု သ
္ ည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြငပ
္ ါဝင္အားျဖည္က
့ ည
ူ ရ
ီ န္

•

ဒီပလိုမာ ႏွင့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ 			
သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္ ထက္ျမက္လာေစေရးအတြက္ အားျဖည့္ကူညီေပးရန္၊ ဥပမာ-				
သင္ၾကားေရးကိုအဆင့္ျမႇင့္ရာတြင္ သင့္ေတာ္သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသင္တန္းမ်ားသို႔ 		
ေစလႊတ္တက္ေရာက္ျခင္းကို အားေပးရန္၊ သင့္ေလွ်ာ္ေသာသင္တန္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းေပးရန္

•

ဒီပလိုမာႏွင့္ မဟာဝိဇၨာတန္းအသစ္မွ နည္းျပဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး		
အတြက္ နိုင္ငံတကာမွ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ 			
ျမန္မာႏိုင္ငံလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္စီစဥ္ႏိုင္ရန္
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•

ဒီပလိုမာႏွင့္ မဟာဝိဇၨာသင္ရိုးမ်ားတြင္ ျမန္မာ ျပတိုက္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားႏိုင္ေရး 		
အကူအညီေပးရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကူညီေရးႏွင့္
ပညာဆင့္ပြားမွ်ေဝျခင္းမ်ားကို အကူအညီေပးေရး
ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။
•

ICOM တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ျပီး ျမန္မာ့ ျပတိုက္အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း အသင္းဝင္မ်ား		
ျဖစ္လာေရးႏွင့္ ICOM ၏အထူးေကာ္မတီမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါဝင္လာႏိုင္ေရးကို အားေပးကူညီရန္

•

ျမန္မာ့ ျပတိုက္ စံနႈန္းမ်ား လက္စြဲတြင္ ICOM ၏ က်င့္ဝတ္ Code of Ethics မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအားေပးရန္

•

ျပတိက
ု ္ႏင
ွ ့္ျပပြဲမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အားေပးကူညီျခင္းျဖင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာျပတိက
ု ဆ
္ င
ို ရ
္ ာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ စနစ္တက်ေပၚေပါက္လာရန္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 		
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစေရးတြင္ အားေပးကူညီရန္၊ ICOM ၏ 			
ျပတိုက္တစ္ခုအေပၚ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ICOM ကျပဌာန္းထားေသာ ျပတိုက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား 		
ဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အားေပးကူညီရန္

•

ျပတိုက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ နည္းလမ္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ အကူအညီေပးရန္

•

ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ျိွ ပတိက
ု ္ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဧရိယာအလိက
ု ္ စပါယ္ရယ
ွ လ
္ စ္မ်ား 		
ေပၚထြကလ
္ ာၿပီး ၄င္းတိ၏
႔ု စြမး္ ရည္မ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးႏိင
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္းမ်ားတြငအ
္ ကူအညီေပးရန္

•

ျပတိုက္က႑တြင္ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚထြက္လာေစေရး အစဥ္အလာကို 			
အားေပးကူညီရန္

•

အဓိကက်ေသာ ျမန္မာ့ ျပတိုက္ဝန္ထမ္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပတိုက္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 		
တြင္ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဒီပလိုမာတန္းတြင္ ပို႔ခ်ေနသူဆရာဆရာမမ်ား)အား သင္ၾကားေရး 		
စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယူေကႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး 			
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

•

ျပတိုက္က႑တြင္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ်ေဝႏိုင္သည့္ 		
mentoring programme အစီအစဥ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

•

ျပတိုက္မ်ား၏ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ 		
ဤအစီအစဥ္မွာ ျပတိုက္မ်ားေတြ တြယ္ကပ္ေနေသာ ပိုးမႊားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ယူရန္ 		
ပါဝင္ၿပီး ထို ပိးု မႊားမ်ားကို ေလ့လာသရုပခ
္ ေ
ဲြ ပးမည့္ ပိးု မႊားေဗဒပညာရွငမ
္ ်ား၏ အကူအညီကုိ ရယူရန္လအ
ုိ ပ္ပါသည္။
ထိုအစီအစဥ္၏ရလဒ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပတိုက္မ်ားပိုးမႊားႏွိမ္ႏွင္းေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္အသံုးခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာ ျပတိက
ု ပ
္ ညာရွငမ
္ ်ားႏွင့္ IMA တိ႔ု ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့ျပတိက
ု စ
္ ခ
ံ ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ မူေဘာင္ကုိ ျပဳစုျခင္း
•

ျမန္မာ့ျပတိုက္စံခ်ိန္စံညႊန္းမူေဘာင္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီျခင္း

•

ျမန္မာ့ျပတိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမူေဘာင္အတြက္ ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းလက္စြဲမ်ား toolkits 		
မ်ားႏွင့္ အျခားစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ထုတ္ေဝျခင္း

•

ျပတိုက္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို မိမိတို႔ဘာသာ အလြတ္သေဘာ 				
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ျမန္မာ့ျပတိုက္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမူေဘာင္ ေပၚထြက္လာေရးကို ကူညီေပးရန္

•

ျမန္မာ့ျပတိက
ု စ
္ ခ
ံ ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းမ်ား မူေဘာင္ႏင
ွ ့္ ခ်ိနထ
္ ိုးၾကည္လ
့ ွ်က္ မိမတ
ိ ိုးတက္မမ
ႈ ်ားအား တိင
ု ္းတာႏိင
ု ရ
္ န္အတြက္
ေဒတာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္နည္းစနစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ ကူညီေပးရန္။

Appendix ေနာက္ဆက္တြဲ - IMA အခ်က္အလက္မ်ား
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ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပတိုက္ အကယ္ဒမီ ျမန္မာ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ျပတိုက္က႑တြင္
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ အားျဖည့္ကူညီခဲ့ပါသည္။
•

သုေတသန၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

•

အမ်ိဳးသားျပတိုက္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)ရွိ 		
ျပတိုက္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း

•

ျပတိုက္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ျပတိုက္အသိပညာမ်ား မွ်ေဝေရးတြင္ကူညီျခင္း

•

ျမန္မာ့ ျပတိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမူေဘာင္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ကူညီျခင္း

သုေတသန၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း
၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန ၂ ခု အေပၚ မူတည္၍ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ သာသနာေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပတိုက္က႑၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာငIMA ၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
•

၂၀၁၄ - ယူေက အမ်ိဳးသား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား UK National Occupational
Standards ကိုအေျခခံကာ ျမန္မာ့ျပတိုက္အေျခအေနကို စူးစမ္းေလ့လာသည့္ သုေတသနအစီအစဥ္

•

၂၀၁၄ - ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပုဂံရွိယဥ္ေက်းမႈဌာန ၈ ခုတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေလ့လာေရး
ခရီးစဥ္

ျပတိုက္ဘာသာရပ္ Museology သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး ပံ့ပိုးျခင္း
ျပတိုက္ဘာသာရပ္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စာေတြ႕ႏွင့္
လက္ေတြ႕ပညာဗဟုသုတမ်ားကိုပါ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသည့္ ျပတိုက္လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေသာ
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးက အေရးၾကီးပါသည္။ မဟာဝိဇၨာ အဆင့္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ
ဆိုင္ရာတတ္ကြ်မ္းမႈကို ရရွိရံုမကဘဲ ပိုမိုနက္နဲသည့္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ အျခားေသာ
စြမ္းရည္မ်ားပါ လိုအပ္လာပါသည္။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ IMA အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ယူေက
ျပတိုက္ပညာရွင္မ်ား အတူပူးေပါင္းလွ်က္ သင္ရိုး တည္ေဆာက္ပံု၊ သင္ရိုးတြင္ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မည္ဟု ျမန္မာပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားလည္း
ထည့္သြင္းကာ ျပဳစုေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဒီပလိုမာႏွင့္ မဟာဝိဇၨာသင္ရိုးေရးဆြဲျခင္း
•

၂၀၁၈ မတ္လ - ျပတိုက္ ၂ ခုႏွင့္ Field School of Archaeology ေရွးေဟာင္း သုေတသန ေက်ာင္း(ျပည္)
တို႔မွ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူ ၁၂ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ရန္ကုန္တြင္ ၃ ရက္ၾကာ 			
ဒီပလိုမာ သင္တန္းေရးဆြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ။

•

၂၀၁၈ မတ္လ - ျပတိုက္ ၆ ခုမွ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူ ၁၅ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္
၃ ရက္ၾကာ ဒီပလိုမာ သင္တန္းေရးဆြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ။

•

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ - ျပတိုက္ ၄ ခုႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနေက်ာင္း (ျပည္) သမိုင္းသုေတသနဌာန၊
အမ်ိဳးသားအနုပညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) နွင့္ အျငိမ္းစားဆရာ/ဆရာမႀကီမ်ား အပါအဝင္
ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ ၁၅ ဦးျဖင့္ ၄ ရက္ၾကာ မဟာဝိဇၨာသင္ရိုးေရးဆြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

11

•

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ၊ - မဟာဝိဇၨာတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရးတြင္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္
သင္ရိုးေရးဆြဲရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျပီး 		
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပတိုက္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားက႑အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ သင္တန္းႏွင့္ 		
ပညာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသန မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 		
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ၂ ရက္ခြဲၾကာ ေလ့လာေရးနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျပတိုက္ပစၥည္းစီမံထိန္းသိမ္းမႈ- စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ 				
ပညာထပ္ဆင့္မွ်ေဝေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ေကာင္းမြန္ေသာ ျပတိုက္ပစၥည္းစီမံထိန္းသိမ္းမႈစနစ္မ်ားေပၚေပါက္လာရန္မွာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရရွည္ခံေအာင္
ၾကိဳတင္သတိျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အသံုးခ်တတ္ေသာ၊ ျပတိုက္၏ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ
ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ လုပ္သား အင္အားစုလိုအပ္ပါသည္။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္
ျမန္မာ ျပတိုက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ အဆိုပါ စြမ္းရည္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ႏွင့္
ေပၚလစီအေျချပဳ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို ဦးစားေပးကာ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ပစၥည္းစုေဆာင္းမႈ တိုးတက္ေရး - Exhibition ျပပြဲ လုပ္ျခင္းႏွင့္ Display ခင္းက်င္း ျပသျခင္းဆိုင္ရာ
စြမ္းရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေစျခင္း
•

								

၂၀၁၅ မတ္လ - ျပတိုက္၅ခုမွ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ ၂၂ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္
၂ ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျပသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း - ျပတိုက္အခ်က္အလက္မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲလမ္းညႊန္ကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ သတင္း အခ်က္အလက္
စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိေနေသာအဆင့္ကို စာရင္းစစ္ႏိုင္ေရး၊အသိပညာမ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ေရး
က႑မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရရွိေစျခင္း
•

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ - ျပတိုက္ ၄၂ ခုမွ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူ ၇၁ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္
ရန္ကုန္တြင္ ၅ ၇က္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ပြဲဆက္

•

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ – သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရး လက္စြဲစာအုပ္ကို ဒီပလိုမာသင္ရိုးတြင္
ထည့္သြင္းရန္ ရန္ကုန္ ျပတိုက္ဘာသာရပ္သင္ၾကားေရးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
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•

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ-၃ ရက္တာ ျပတိုက္စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္စစ္ေဆးျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ 		
အမ်ိဳးသားျပတိုက္ရန္ကုန္၊ တက္ေရာက္သူ ၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ရန္ကုန္အတြက္ 			
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ေပးအပ္ျခင္း

•

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ- ၃ ရက္တာ ျပတိုက္စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္စစ္ေဆးျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ 		
အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ေနျပည္ေတာ္၊ တက္ေရာက္သူ ၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ 		
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ေပးအပ္ျခင္း

•

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ - ၃ ရက္တာ ျပတိုက္စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္စစ္ေဆးျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ 		
ပုဂံေရွးေဟာင္းျပတိုက္၊ တက္ေရာက္သူ ၅ ဦး ပုဂံေရွးေဟာင္းျပတိုက္ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ
အစီရင္ခံစာကို ေပးအပ္ျခင္း

•

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ- ၃ ရက္တာ ျပတိုက္စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္စစ္ေဆးျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ မႏၱေလး
ယဥ္ေက်းမႈျပတိက
ု ၊္ တက္ေရာက္သူ ၅ ဦး၊ မႏၱေလးယဥ္ေက်းမႈ ျပတိက
ု ္ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ
အစီရင္ခံစာကို ေပးအပ္ျခင္း
ျပတိုက္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး -ေခါင္းေဆာင္မႈ၊မူဝါဒေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕
ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာျပတိုက္မ်ားတြင္UK Museum Accreditation စံခ်ိန္စံညႊန္းအား မည္သို႔အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို
သံုးသပ္ျခင္း
•

၂၀၁၈ မတ္ - ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္အတြက္ ျပတိုက္ ၁၈ ခုကို ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ 		
၂၈ ဦးပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ေနျပည္ေတာ္ ၃ ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္
ရန္ကုန္ ၃ ရက္တာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

•

၂၀၁၈ မတ္ - Accreditation ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပတိုက္ ၂၀ ခုမွ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ ၂၇ ဦးျဖင့္
အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၃ ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္
ရန္ကုန္တြင္ ၃ ရက္တာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျပတိုက္ပစၥည္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း - ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာဆင့္ပြားဖလွယ္ျခင္း
•

၂၀၁၈ မတ္လ - ျပတိုက္ ၁၃ ခုနွင့္၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ 		
၁၈ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ရန္ကုန္ တြင္ ၃ ရက္တာ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရး
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

•

၂၀၁၈ မတ္လ - ျပတိုက္ ၉ ခုနွင့္၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ 		
၁၄ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ရန္ကုန္ တြင္ ၃ ရက္တာ အဝတ္အထည္နွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရး
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

•

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ - ျပတိုက္ ၇ ခုနွင့္၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူ 		
၁၅ ဦးျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ရန္ကုန္ တြင္ ၆ ရက္တာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပညာဆင့္ပြား
ဖလွယ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

•

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ-အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ရန္ကုန္မွ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ			
ဦးေက်ာ္ရွင္ေနာင္၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ျပတိုက္ ၈ ခုတြင္ ၂၀၁၉ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္း 		
တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားကေဆာင္ရြက္ေသာ ပညာဆင့္ပြား ဖလွယ္ျခင္း
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ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးအတြက္ အထူးတလည္လိုအပ္ေသာ ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္
အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္တန္းအၿပီးတြင္
သင္တန္းမွ အသိပညာမ်ား ဆက္လက္မွ်ေ၀ႏိုင္ရန္ ေပးအပ္ျခင္း
•

ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား အမွတ္အသားျပဳေရးကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
(labelling ႏွင့္ marking)

•

ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုေလ့လာေရး ကရိယာမ်ား

•

ျပတိုက္ဘာသာ ဒီပလိုမာအဖြဲ ့ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ရန္ကုန္အားေပးအပ္ခဲ့ေသာ ျပတိုက္ႏွင့္ 		
ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ ၅၀ခန္႔

•

တက္ေရာက္သူမ်ားအားမွ်ေဝခဲ့ေသာ သင္တန္းသံုး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား

ျမန္မာ့ျပတိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမူေဘာင္ Myanmar Museum Standards
Framework ျပဳစုျခင္း
ျမန္မာ့ျပတိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမူေဘာင္ ျပဳစုျခင္း ပထမ ေျခလွမ္းအျဖစ္ IMA က
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္လက္စြဲမ်ား ႏွင့္၊ အေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုခဲ့ပါသည္။
ဤသင္ေထာက္ကူ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္
ယူေကတြင္အသံုးျပဳေနေသာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေကာင္းမ်ားကို အေျခခံျပီး
ျမန္မာျပည္ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာကို ထုတ္နႈတ္ကာ သင္တန္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္
သင္ၾကားမွ်ေဝခဲ့ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ထားပါသည္။
ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔ ပါဝင္ေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းလက္စြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
သင္ေထာက္ကူ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာတို႔ျဖင့္ ျပဳစုထားပါသည္။
•

ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပတိုက္ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးလမ္းညႊန္

•

ျပတိုက္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္စာင့္ေရွာက္ေရးလမ္းညႊန္

•

စုေဆာင္းပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး မူဝါဒမ်ားထားရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္နည္းလမ္းညႊန္

•

အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေလ့ရွိေသာ 			
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ား

•

ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ားအား အမွတ္အသားျပဳနည္း labeling marking လမ္းညႊန္

•

ေလဘယ္ကပ္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းတြင္လိုအပ္ေသာ 				
ကရိယာပစၥည္းမ်ားစာရင္း 			

•

ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးအမွတ္ေပးျခင္းနွင့္
သိုေလွာင္ျခင္း ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
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ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပတိုက္ အကယ္ဒမီ ျမန္မာက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေဒၚႏုျမဇံ-ျပတိုက္အႀကံေပး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရွိ ျပတိုက္မ်ားမွ
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအသီးသီးကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား၊ သင္တန္းႏွင့္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္
တာဝန္ယူေပးေသာ ျပတိုက္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ားအားလံုး

ယူေက ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
The British Museum, the Collections Trust, Royal Pavilion and Museums Brighton and Hove, the
University of Brighton, the University of Cardiff, the University of Leicester.
Amy Crossman, Alex Dawson, Sandra Dudley, Natalie Evans, Nicola Freeman, Jane Henderson, Susie
Hillhouse, Helen Mears
ဤအစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား Helen Thomas စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာကနဦး သုေတသနႏွင့္ မဟာဗ်ဴ
ဟာခ်မွတ္ေရးလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပတိုက္ အကယ္ဒမီ ျမန္မာ ၂၀၁၈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
အျပီး Amy Crossman, Alex Dawson, Sandra Dudley, Jane Henderson, Susie Hillhouse, and Helen
Mear တို႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။
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