
What to expect from Counselling Corner? 
အဖ�ဲအစည်းများအတက်ွ



Counselling Corner မှ Zoom application ကုိအသုံးြပ�ကာ online မှလဲသင်�ကားေပးေနပါ�ပီ။

Webinar: How to cope with anxiety and stress?
စုိးရိမ်ပူပန်မ� �ှင့်စိတ်ဖိစီးမ�များ ကုိမည်သိ� ရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်း�ုိင်သနညး်။

Webinar များသည်အသံ�ှင့်ကင်မရာြဖင့်ေနာက်ဆုံးေပ�နည်းပညာကုိ အသုံးြပ�ထားေသာ အွန်လိုင်းေဆွးေ�းွပဲွများ
ြဖစ်သည်။ Webinar များတွင်က��ု်ပ်တိ�၏ counsellor (က�မ်းကျင် ေသာအ�ကံေပး အတိုင်ပင်ခံ)များသည်စိတ်
ကျနး်မာေရးဗဟုသုတကုိမ�ေဝ�ကသည်။ လူ�ကိ�က်များေသာေခါင်းစဥ်များမှာ မိမိကုိယ်မိမိ ဂ�ုြပ�ြခင်း၊ ကုိင်တွယ်
ေြဖ�ှင်းြခင်းများ (Self Care, Coping Skills) �ှင့် စိတ်ကျနး်မာေရးသုခအေ�ကာင်း (Mental Health Wellbeing)
တိ� �ြဖစ်သည်။..

Overview 
Rationale 
စိတ်ခံစားမ�များကုိအ�ုတ်လက�ဏာေဆာင်ေသာစကားလံးုများြဖင့်မ�ကာခဏတွဲမှတ်ေလ့�ိှသည်။ ဥပမာ
လူတိ�သည် “စိတ်ခံစားမ�အလွန်�ကီးသည်” သိ� မဟုတ် ၎င်းတိ�၏ “စိတ်ခံစားမ�များကုိထိနး်ချ�ပ်ရန်လိုအပ်သည်”ဟု
ေဖာ်ြပခံရတတ်သည်။ Counseling Corner မှ စိတ်ခံစားမ�များသည် လူတစ်ေယာက်၏ ြပာသာနာ ေြဖ�ှင်း နည်း
�ှင့် (problem solving skills) �ှင့် လိုက်ေလျာ်ညီ ေထွ စွာ/သင့်တင့် ေလ�ာက် ပက်စွာ ေနထုိင် နည်း များ
(adaptation skills) တိ� ကုိြမင့်တင်�ိုင်စွမ်း�ိှသည်ကုိလဲြပသေပးသွားချင်ပါသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်း၌
Counselling Corner အေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ှင့်အြခားအဖ�ဲအစည်းများအားမည်က့ဲသိ� ဝန်ေဆာင်မ�များ
ြဖင့် ပ့ံပုိးကူညီ�ိုင်သည်ကုိမ�ေဝထားပါသည်။ 

ဖုနး်၊ အီးေမးလ် သိ�  ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ြဖင့်ဆက်သွယ်ေမးြမနး်လာ
ပါက က�န်ေတာ်တိ�အေနြဖင့် အေြခအေနအလိုက်သင့်ေတာ်
သည့် �ှစ်သိမ့်ေဆွးေ�းွြခင်းကုထုံး (therapy) အမျ�ိးအစား
ြဖင့်ဝန်ေဆာင်မ�ေပးမှာ ြဖစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ တစ်ဦး
ချင်း�ှစ်သိမ့်ေဆွးေ�းွြခင်း၊ စုံတွဲလိုက်၊ မိသားစုလိုက်၊
အုပ်စုလိုက်ေဆွးေ�းွတိုင်ပင်ြခင်း�ှင့် workshop/ webinar
က့ဲသိ� အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့်သင့်ေတာ်ေသာ၀န်ေဆာင်မ�များ
ပါဝင်သည်။ (ဥပမာအားြဖင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် စိတ်
ဖိစီးမ��ှင့် စုိးရိမ်စိတ်များကုိကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်း�ိုင်ေစရန်
နည်းလမ်းြပသင်တနး်များ)

�ကာချနိ်- ၁ နာရီ 
�ှ�နး်-၂၅၀ ၀၀၀ ကျပ်
သင်တနး်သားအေရအတွက်- ၂ ေယာက်မှ အေယာက် ၃၀
အထိ
သင့်ေလျာ်ေသာသင်တနး်သာ- အနာဂတ်အတွက်စုိးရိမ်ပူပန် 
ြခင်း၊ ခံစားချက်မတည်မ�ငိမ်ြဖစ်ြခင်း တိ� ကုိေတ���ကံ�ေနရ
ေသာမည်သည့်ဝန်ထမ်းမဆုိ (Junior level မှ
Management Level အထိ) 



စုိးရိမ်စိတ်များ tension များေလျာ့ကျကာ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှစ်သိမ့်မ�ရ�ိှ�ိုင်ေစရန်
သင်တနး်သားများ၏ကုိယ့်ကုိယ်ကုိထားေသာယုံ�ကည်မ��ှင့်အေလးထားမူြမင့်တက်ရန်
စိတ်ကျနး်မာေရး�ှင့်ဆက်�ွယ်ေသာြပဿနာများကုိ ေဆွးေ�းွတိုင်ပင်ရန် �ှက်ရွ�ံြခင်း (�ှက်ရွ�ံစရာေကာင်း
သည်ဟုလွဲမှားစွာမှတ်ယူြခင်း)တိ� ကုိေလ�ာ့ချရန်
သင်တနး်သားများ၏အထီးကျန်မ�ကုိေလ�ာ့ချရန်
စိတ်ဖိစီးမ�များကုိကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းေရးနည်းစနစ်များကုိေလ့လာ�ပီးေလ့ကျင့်ေစရန်
အားသာချက်များ�ှင့် ြပဿနာများကုိနားလည်ေစရန်
သင်တနး်သားများမိမိ၏စိတ်ကျနး်မာေရးကုိေစာင့်ေ�ှာက်ဖိ� အေလ့အကျင့်များလုပ်ေစရန်
သင်တနး်သားများကုိအသင်းအုပ်စုတွင်တက်�ကစွာပါ ၀င်ရန်အခွင့်အလမ်းေပးရန်

Online and Experiential Group Workshop (Emotional
Workshop)

ဤ ကုထုံးသည် အေတ�အ�ကံ�မှတစ်ဆင့်သင်ယူ�ိုင်ေစရန် (experiential approach) ကုိအသုံးြပ�ထားပါသည်။ 
စိတ်ခံစားမ� (emotion), သိမှတ်မ� (cognition) �ှင့်ေြပာင်းလဲမ� (change) အ�ကားအြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မ�ကုိ
အေြခခံ�ပီး လက်ေတ�ကျေသာသီအိုရီကုိအသုံးြပ�ထားပါသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်�ှက်ရွ�ံြခင်း သိ�  အြပစ်�ိှသည်ဟုယူမှတ်ြခင်း စေသာစိတ်ခံစားမ�ခံစားရသည့်အခါထုိစိတ်
ခံစားမ�များလ�မ်းမုိးြခင်းမှကာကွယ်ရန် ခံစားချက်များကုိထိနး်ည�ိေပးရန်လိုအပ်သည်။ 
 
ဤကုထုံးကုိအသုံးြပ�ထားေသာ Workshop တွင် သင်တနး်သားများသည်စိတ်ကျနး်မာေရးဗဟုသုတကုိမ�ေဝ�က
ြခင်းြဖင့် သူတိ�၏စိတ်ကျနး်မာေရးကုိ စီမံခန ့်�ခဲွ�ိုင်စွမ်း�ိှသည်ဟုခံစားရတက်သည်။ 
၎င်းက့ဲသိ�  ခံစားရြခင်းမှာ ကုိယ်ကုိယ်တိုင်၏ စိတ်ကျမ်းမာေရးသာမက မိသားစုများ�ှင့်လူမ�အသုိင်းအဝုိင်းများ
အတွက်ပါေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပး�ိုင်ေစပါတယ်။

Aims and Objectives
Experiential Group Workshop ၏ရည်မှနး်ချက်များ

How we work:

လူတစ်ဦးချင်းစီပုိင်ဆုိင်ေသာကုိယ်ပုိင်စွမ်းရည်�ှင့်ခွန်အားများကုိက��ု်ပ်တိ�အသိအမှတ်ြပ�သည်။ 
လူတစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦးမှာ နာကျင်မ� ကုိတုန ့်�ြပန်ြခင်းနည်းလမ်း၊ စိတ်သက်သာရေစရန်စွမ်းေဆာင်ြခင်းနည်းလမ်းများ
မတူ�ကပါဘူး။ဒါ ထိ� ေ�ကာင့် သင်တနး်သားများအတွက်သင့်ေတာ်ေသာ နည်းလမ်းများကုိ�ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်�ှင့်
မိမိကုိယ်ကုိယ်ပုိမုိနက်�ိှင်းစွာသိ�ိှနားလည်လာရန် ကူညီနည်းြပသွားမှာြဖစ်ပါသည်။   

Experiential Group learning သည် ေြပာင်းလဲမ� ကုိယူေဆာင်လာ�ိုင်ေသာ agent တစ်ခုြဖစ်သည်။ ACTIVE
ြဖစ်ေသာသင်ယူမ�အေတ�အ�ကံ�ေပးြခင်းြဖင့် တစ်သက်တာလံးုစာခံယူထားေသာ ယုံ�ကည်မ�များ�ှင့်အြပ�အမူများ
ကုိ ေြပာင်းလဲ�ိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းေပးမည်ြဖစ်သည်။ (ဥပမာ လူေနမ�ပုံစံ အသစ်၊ စ�်းစားေတးွေခ�ပုံအသစ်များ
ေပ� ေပါက်လာကာ ေနစ့�်ကျင့်သုံးေနတဲ့ ကုိယ့်စိတ်ကျမ်းမာေရးအတွက်မေကာင်းေသာ အကျင့်များေဖျာက်ြဖတ်
�ိုင်ရန်အကူအညီြဖစ်ပါလိမ့်မည်။) အြခားအဖ�ဲ  ၀င်များ၏အြပန်အလှန်ပ့ံပုိးမ�ကတစ် ဦး�ှင့်တစ်ဦး လံုြခံ�စိတ်ချမ�
�ိှေစ�ပီး စိတ်ဖိစီးမ�၊ စိတ်အားငယ်ြခင်း၊ စုိးရိမ်ပူပန်ြခင်း�ှင့်စိတ်ကျေရာဂါကုိေလျာ့နည်းေစ�ိုင်ပါသည်။ 



က��ု်ပ်တိ�၏အဖ�ဲသည်အေတ�အ�ကံ��ိှေသာ ကုထုံးဆုိင်ရာ
အေလ့အကျင့်များတွင်က�မ်းကျင်သူများြဖင့်အတူတကွ
ေပါင်းစပ်ထားသည်။ လွန်ခ့ဲေသာ�ှစ်များအတွင်းက��ု်ပ်တိ�သည်
ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများကုိ အွန်လိုင်းဖုနး်လိုင်း Counselling၊
Covid-19 Quarantine စင်တာမျာ၊ �ိုင်ငံတကာေကာ်ပုိေရး�ှင်း
များ၊ �ိုင်ငံတကာအန်ဂျအိီုများထံမှ ေလ့ကျင့်သင်�ကားေပးခ့ဲ
သည်။

�ကာချနိ်- ၂ နာရီ 
�ှ�နး်-၄၅၀ ၀၀၀ ကျပ်
သင်တနး်သားအေရအတွက်- ၂ ေယာက်မှ အေယာက် ၂၀ 
သင့်ေလျာ်ေသာသင်တနး်သား- အနာဂတ်အတွက်စုိးရိမ်ပူပန် ြခင်း၊ ခံစားချက်မတည်မ�ငိမ်ြဖစ်ြခင်း တိ� ကုိ
ေတ���ကံ�ေနရေသာမည်သည့်ဝန်ထမ်းမဆုိ (Junior level မှ Management Level အထိ) 

Training: Counselling Skills  training
Counseling Corner သည် Basic Counselling Skills သင်တနး် �ှင့် Advanced Counselling Skills
သင်တနး်တိ� ကုိ online သိ�  Counselling Corner �ုံးတွင် လက်ေတ�ေရာစာေတ�ပါ ပုံမှန်ေလ့ကျင့် သင်�ကားေပး
ေန�ပီြဖစ်သည်။

သင်တနး်မှာ ၁၀ ရက်စာ ြဖစ်�ပီး သင်တနး်ချနိ် စုစုေပါင်း နာရီ ၂၀ �ကာ ြမင့်သည်။ သင်တနး်သားများ သည်
ေနာက်ထပ် ပျမ်းမ�အားြဖင့်စုစုေပါင်းနာရီ ၂၀ စာ�ကာ ြမင့်ေသာ အိမ်စာများလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဖ�ဲအစည်းမျာရဲ� ၀န်ထမ်းအုပ်စုများ အတွက်က��ု်ပ်တိ�သည် သီးသန ့်သင်တနး်ချနိ်ြပ�လုပ်ကာဝန်ေဆာင်မ�ေပး
သွား�ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 
ဤသင်တနး်တွင်ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခွင်တွင် ရင်ဆုိင်ရေသာစိတ်ဖိစီးမ�များ�ှင့် အြခားစိတ်ပုိင်းဆုိင်းရာ
ြပဿနာများကုိရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်း�ိုင်ေစရန်သင်�ကားသွားေပးမှာြဖစ်ပါသည်။ 
(ဥပမာ မတူကဲွြပားေသာလူမ�အသုိင်းအဝုိင်းများကုိေထာက်ပ့ံေပးေနသည့် NGO ဝန်ထမ်းများအတွက်
သိ� မဟုတ် လက်ေအာက် ၀န်ထမ်းများ�ှင့်အကာင်းဆုံး ဆက်ဆံ�ိုင်ဖိ� လိုအပ်ေသာ HR department မှဝန်ထမ်း
များ အတွက်အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။) 



က��ု်ပ်တိ�သည် Counselling ၏အေြခခံြဖစ်ေသာ နားေထာင်ေပးြခင်း (Listening) ၊ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း
(Reflection) စသည်တိ� ကုိသင်�ကားေပးပါသည်။

 သင်တနး်အေ�ကာင်းအရာသည်ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်-  

➢ Counselling (�ှစ်သိမ့်ေဆွးေ�းွ အ�ကံေပးြခင်း) ဆုိတာဘာလဲ
➢ Counsellor (အတိုင်ပင်ခံအ�ကံေပးပုဂ�ိုလ်/�ှစ်သိမ့်ေဆွးေ�းွေပးသူ) ၏အခနး်က�
➢ Counsellor ေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ဖိ�
➢ Basic counselling model (counselling၏အေြခခံပုံစံခွက်)
➢ Natural helping style
➢ Counselling အခနး်
➢ Non-verbal Communication 
➢ စာနာတက်ြခင်း
➢ လက်ခံ�ိုင်ြခင်း
➢ နားေထာင်ေပးြခင်း
➢ေမးခွနး်ထုက်ြခင်း
➢ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း
➢ Session ကုိ စတင် / အဆုံးသတ် ြခင်း �ှင့်
➢ Counselling တွင်လိုက်နာကမည့်အေြခခံကုိယ်ကျင့်တရားများ 

သင်တနး်သည်အလွန်လက်ေတ�ကျ�ပီး လူတိုင်းပါ၀င်ရန်၊ ပွင့်လင်းရန်လိုအပ်�ပီး တစ်ခါတစ်ရံတွင်အချ�ိ
သင်တနး်သားများအတွက် အနည်းငယ် emotional ြဖစ်ေစ�ိုင်သည်။ အ�ကံဥာဏ်ေပးရန်စိတ်ဝင်စားသူ
မည်သူမဆုိအတွက်သင့်ေတာ်ပါသည်။ Advanced Counselling Course ကုိဆက်တက်�ပီးေနာက်လက်�ိှတွင်
ဤ Counselling နယ်ပယ်တွင် သိ� မဟုတ်၎င်းတိ�၏လက်�ိှအလုပ်တွင်ဤက�မ်းကျင်မ�အသစ်များကုိအသုံးြပ�ေန
�ကသည်ကုိေတ��ြမင်�ိုင်ပါသည်။ 

က��ု်ပ်တိ�အား ဖုနး်ေခ�ြခင်း သိ�  အီးေမးလ်ပိ� �ြခင်းြဖင့်ဤသင်တနး်အတွက် Proposal ရယူ�ိုင်မည်ြဖင့်သည်။
 

�ကာချနိ်- ၁၀ ရက်စာသင်တနး်၊ စုစုေပါင်း နာရီ ၂၀
(အဖ�ဲအစည်းအလိုက်အဆင်ေြပသည့်ရက်�ှင့်အချနိ်ည�ိ�ှ�ိင်း�ိုင်သည်)
�ှ�နး်- တစ်ေယာက် ၁၅၀ ၀၀၀ ကျပ်
သင်တနး်သားအေရအတွက်- ၂ ေယာက်မှ အေယာက် ၂၀ အထိ
သင့်ေလျာ်ေသာသင်တနး်သာ- Client များ လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များ�ှင့်ဆက်ဆံဖိ� လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ (ဥပမာ
HR ဝန်ထမ်းများ)၊ Manager များ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�က�တွင်အလုပ်လုပ်သူများ၊ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးေန
ေသာ customer care staff များ၊ သင့်အဖ�ဲအစည်းအတွင်း�ိှအ အြခားသူများကုိကူညီပ့ံပုိးေပးေနသူများ
(Junior level မှ Management Level အထိ)



ကနဦးတုိင်ပင်ေဆွးေ�ွးရန် Meeting
သင်၏ ကုမ�ဏီ�ှင့် zoom မှတစ်ဆင့် တစ်နာရီခန ့် မျက်�ှာချင်းဆုိင်ေတ�ဆုံြခင်းကုိ �ကိ�တင်၍ ြပ�လုပ်ေပးမာ
ြဖစ်သည်။ က��ု်ပ်တိ� ထံမှသင်လိုအပ်ေသာ ၀န်ေဆာင်မ�များကုိေဆွးေ�းွရန်�ှင့်သင်တိ�၏အဖ�ဲအစည်းအတွက်
သင်တနး်၊ webinarမှရမည့်အကျ�ိးေကျးဇူးများကုိအေသးစိတ်နားလည်ေစရန်ြဖစ်သည်။

Quotation/ Proposal
ကနဦး အစည်းအေဝး�ပီးေနာက် ကုမ�ဏီ၏ဘတ်ဂျက်�ှင့်အညီ Counselling Corner မှ proposal တစ်ခုေပးပိ�
ပါမည်။ ထိ� ေနာက်ဘယ်အချနိ်စတင်လိုသည်မလိုဘူးကုိ က��ု်ပ်တိ�အားြပန်လည်အသိေပး�ိုင်သည်။

Payment Policy
အတည်ြပ��ပီးသည်�ှင့် Counselling Corner ကုိစရံ ေငွ ၅၀% ေပးေချရမှာြဖစ်�ပီးေနာက်ကျန်ေငွကုိ၀န်ေဆာင်မ�
များ�ပီးစီး မှေပးေချ�ိုင်ပါသည်။ ေငွေပးေချြခင်းအားေငွသားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ KBZ, AYA, CB ဘဏ်�ှင့်ေငွလ�ဲြခင်း
ြဖစ်ေစြပ�လုပ်�ိုင်ပါသည်။

Project များအတွက်အချနိ်ည�ိ�ှ�ိင်းြခင်း
ပါ၀င်သူများအားလံးုအဆင်ေြပမည့်အချနိ်�ှင့်တည်ေနရာ (အွန်လိုင်း (သိ� ) physical အတနး်) ကုိည�ိ�ှ�ိင်းကာ
အချနိ်ဇယားဆဲွပါမည်။

သတင်းအချက်အလက်မေပါက်�ကားေရး
Therapist များသည် Therapist ကျင့်ဝတ်အရ client များ၏သတင်းအချက်အလက်များ၊ therapy session/
training အတွင်းမ�ေဝထားေသာအေ�ကာင်းအရာများမေပါက်�ကားေစရန်တာဝန်ယူကာဝန်ေဆာင်မ�ေပးရ
ပါသည်။ Counselling Corner မှ Counsellor များသည်လဲ Australian Counselling Association (ACA)
၏ Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct အလိုက်စိတ်ပညာ�ှင်ဆုိင်ရာကျင့်ဝတ်များ
ကုိလိုက်နာကာဝန်ေဆာင်မ�ေပးေနပါသည်။ 

Our Therapists/Counsellors

Aung Min Thein 
B.A Psychology 

M.Sc Master of Psychotherapy and Counselling 

ကုိေအာင်မင်းသိနး်သည်လိုင်စင်ရလက်ေတ�စိတ်ပညာ�ှင်တစ်ဦးြဖစ်�ပီး Counselling Corner ကုိတည်ေထာင်
သူလဲြဖစ်သည်။ သူသည် စုိးရိမ်ပူပန်မ� (anxiety) ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမ� (depression) �ှင့် ဆက်ဆံေရးြပဿနာ
(relationship issues) များ�ှင့်ရင်ဆုိင်ေနရေသာ Client များကုိ တစ်ဦးချင်းလိုက်၊ စုံတွဲလိုက်၊ မိသားစုလိုက်
သိ�  အုပ်စုလိုက် တိုင်ပင်အ�ကံေပးကား စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာအေထာက်အပ့ံေပးြခင်းကုိအထူးြပ�လုပ်ပါသည်။ ကုိ
ေအာင်မင်းသိနး်သည် ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းေသာဘ၀အေြပာင်းအလဲများ�ကံ�ေတ�ခ့ဲရေသာ client များ၊ sexuality
သိ�  sexual identity သိ�  relationship ဆက်ဆံေရး ြပဿနာများ�ှင့် �ကံ�ေတ�ေနရေသာ client များကုိ
အ�ကံေပးကူညီရာတွင်ေအာင်ြမင်မ�များစွာရ�ိှခ့ဲဘူးသူြဖစ်ပါတယ်။ 

ကုိေအာင်မင်းသိနး်သည် clientများ၏လက်�ိှဘဝစိန်ေခ�မ�များကုိအာ�ုံစုိက်ေြဖ�ှင်း�ိုင်မည့်ေနရာတစ်ခုဖန်တီ
ေပးြခင်းြဖင့်သူ၏ Therapy (ကုထုံး) ကုိအေြခခံပါသည်။ Client �ှင့် therapist အ�ကားပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်
မ�သည် self-awareness (မိမိကုိယ်ကုိပုိမုိသတိြပ�မိြခင်း) �ှင့် personal freedom (ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်ခွင့်ကုိ)
ရယူ�ိုင်ေစ�ပီးပစ�ုပ�န်ကုိသာမကအနာဂတ်တွင်ပုိမုိ�ကီးမားေသာအရာများကုိအာ�ုံစုိက်�ိုင်ေစ သည်ဟုယုံ�ကည်
ထားသူြဖစ်သည်။



Ms.Su @ Jan Jan 
B. Med. Tech 

(Medical Imaging Technology)  
Advanced Diploma 

(Business Management, ABE) 
Business Law (Yangon University) 
Basic Counselling Skills Training 

(Counselling Corner) 
Advanced Counselling Skills Training 

(Counselling Corner) 

စိတ်ဓာတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�� ေထာင့်မှ�ကည့်ကာ ကုိေအာင်မင်းသိနး်သည် client  
များအေနြဖင့်သူတိ�၏စုိးရိမ်ပူပန်မ�များ၊ စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း (သိ� ) စိတ်မတည်�ငိမ်မ�များ၏ေနာက်ခံအေ�ကာင်းရင်း
ကုိပုိမုိနက်�� ိ င်းစွာထုိးထွင်းသိြမင်လာေစရန်�ှင့် သူတိ�၏စိတ်ထဲတွင်အ�မဲတေစြဖစ်ေနတက်ေသာ ပဋိပက�
(internal conflict) များကုိနားလည်ရန်ကူညီေလ့�ိှသည်။ အေ�ကာင်းမှာ ၎င်းက့ဲသိ� မိမိအေ�ကာင်းမိမိ
ေကာင်းေကာင်းနားလည်ြခင်းကဘဝ၏စိန်ေခ�မ�များကုိကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းရာ၌ယုံ�ကည်မ�တိးုပွားေစကာ
အေထာက်အကူြဖစ်ေစလိ� ပင်ြဖစ်သည်။ ကုိေအာင်မင်းသိနး်သည် အဓိက model များြဖစ်သည့် Solution
Focused �ှင့် Cognitive Behaviour Therapy �ှင့်အက�မ်းတဝင် ြဖစ်�ပီး humanistic person centred
approach ကုိကုိးကားကာအသုံးြပ�သူြဖစ်သည်။ 

မဆုသည်နယ်ပယ်အမျ�ိးမျ�ိး�ှင့်ေနာက်ခံအမျ�ိးမျ�ိးမှ client များအားကူညီြခင်းအေတ�အ�ကံ��ိှ�ပီးက�မ်းကျင်
ေသာ counsellor တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သူသည်အွန်လိုင်း counselling သင်တနး်များတွင်အထူးြပ�သည့်
Honest Hour Emotional Support Group ဆုိေသာစိတ်ခံစားမ�ဆုိင်ရာပ့ံပုိးမ�အဖ�ဲ၏တည်ေထာင်သူအဖ�ဲဝင်ြဖစ်
�ပီး Counselling Corner မှ ကုိေအာင်မင်းသိနး်မှသင်�ကားေပးေသာAdvanced Counselling Course တွင်
သီအိုရီ�ှင့်လက်ေတ�စာေမးပဲွများကုိရမတ်များစွာြဖင့် ေအာင်ြမင်ခ့ဲသည်။ ထုိအချနိ်မှစ၍ သူသည်လိုင်စင်ရ
လက်ေတ�စိတ်ပညာ�ှင်တစ်ဦးအြဖစ် Counselling Corner တွင်ကုိေအာင်မင်းသိနး်၏လမ်း��န်မ�ြဖင့်စတင်
လုပ်ကုိင်ခ့ဲပါသည်။

မဆု၏ Therapy approach သည် client များကသူတိ�၏ခံစားချက်�ှင့် ြပဿနာများကုိလွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်
ေြပာဆုိ�ိုင်ရန်�ှင့် counsellor �ှင့် ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာဆက်ဆံေရးကုိတည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့်စတင်အေြခခံ
ထားပါသည်။ မဆုသည် စကားေြပာြခင်း�ှင့်သဟဇာတြဖစ်ေသာဆက်ဆံေရးမှရ�ိှ�ိုင်ေသာအကျ�ိးေကျးဇူး
များသည် self-awareness ကုိြမင့်တင်ေပး�ိုင်သည်ဟုယုံ�ကည်ထားသူြဖစ်ပါသည်။ သူသည်လဲ humanistic
person centred approach ကုိကုိးကားကာအသုံးြပ�သူြဖစ်�ပီး client များ၏အေြပာင်းအလဲကုိယူေဆာင်�ိုင်
ေသာ အဓိကပုဂ�ိုလ်မှာ client များသာလျင်ြဖစ်�ပီး Therapist များသည်လမ်းြပကူညီ�ိုင်သူများသာြဖစ်သည်ဟု
ယုံ�ကည်ထားသူြဖစ်သည်။

Western Sydney University မှ Psychotherapy and Counselling (စိတ်ေရာဂါကုသမ��ှင့်အ�ကံေပးြခင်း)
ဘ�ဲရတစ်ေယာက်အေနြဖင့် ကုိေအာင်မင်းသိနး်သည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာက�မ်းကျင်မ�များကုိရ�ိှခ့ဲ�ပီး ၎င်းတိ� ကုိ
ြမန်မာ�ိုင်ငံအေြခအေနတွင်မည်သိ� အသုံးြပ�ရမည်ကုိသိ�ိှထားသူြဖစ်သည်။ သူသည်စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
ကျနး်မာေရးနယ်ပယ်တွင် INGO များ၊ LNGO များ၊ �ှင့် ြမန်မာ�ှင့် �သစေ�တးလျ�ိှ ရပ်ရွာစိတ်ေရာဂါကုသေရး
ေဆးခနး်များ၌လဲလုပ်ကုိင်ခ့ဲဘူးသူြဖစ်သည်။ သူသည်ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင်ပထမဆုံး�ိုင်ငံြခားမှေလ့ကျင့်သင်�ကား
ေပးခ့ဲြခင်းခံခ့ဲရေသာ counsellor များထဲမှတစ်ဦးအပါအဝင်ြဖစ်�ပီး၊ ြမန်မာလ�အဖ�ဲအစည်း�ှင့်ဓေလ့ထုံးတမ်း
များ၏အေြခအေနကုိေကာင်းေကာင်းနားလည်ထားသူြဖစ်သည်။
www.theaca.net.au/counsellor/aung-min-thein 



Dr. Sai Pye Myo Kyaw 
M.B.B.S (Bachelor in Medicine, Bachelor in Surgery)

M.P.H (Master in Public Health) 
Basic Counselling Skills Training (Counselling
Corner) Advanced Counselling Skills Training

(Counselling Corner) 

ေဒါက်တာစုိင်းြပည့်မျ�ိးေကျာ်သည်ရန်ကုန်�ှင့်ဘန်ေကာက်�ိှေဆးတက� သုိလ်များမှဘ�ဲရ�ိှထားသူြဖစ်�ပီးတစ်ဦး
ချင်း�ှင့်အုပ်စုလိုက် Counselling လုပ်ြခင်းမှအေတ�အ�ကံ�များစွာရ�ိှထားသူြဖစ်သည်။Counselling Corner မှ
Basic �ှင့် Advanced Counselling Course သင်တနး်များတွင်သင်တနး်တက်�ပီးေနာက်သူသည်ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ိှ
ြပည်သူများအားစိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာေကာင်းမွန်မ�အတွက်ကူညီရန် person centred therapy �ှင့် Psychodynamic
နည်းလမ်းများကုိ အသုံးြပ�၍ အချနိ်ပုိင်းအတိုင်ပင်ခံအြဖစ်စတင်လုပ်ကုိင်ခ့ဲသည်။

ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင်�ှစ်ေပါင်းများစွာအေတ�အ�ကံ��ိှသည့်ဆရာဝန်တစ်ဦး ၊ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးပညာ�ှင်တစ် ဦး
အေနြဖင့်၎င်းသည်ကုိယ်ခန �ာ�ှင့်စိတ်တိ�အ�ကားမ�တမ�သည်အင်မတန်အေရး�ကီးေ�ကာင်းကုိသိ�ိှထားသူြဖစ်
ပါသည်။ သူသည်ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ိှ LGBTIQ+ အသုိင်းအဝုိင်း�ှင့်အြခားအာ�ှ ၁၀ �ိုင်ငံ၏�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့်လိင်
ပုိင်းဆုိင်ရာကျနး်မာေရးနယ်ပယ်တွင် ၉ �ှစ်နးီပါးလုပ်ကုိင်ခ့ဲသည်။သူသည်ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ိှ LGBTIQ+
အသုိင်းအဝုိင်းအားသူတိ�၏ sexuality၊ sexual identity၊ မိမိကုိယ်ကုိလက်ခံမ�၊ မိမိကုိယ်ကုိယုံ�ကည်မ� �ှင့်
ဆက်ဆံေရးြပဿနာများေြဖ�ှင်း�ိုင်ေရးအတွက် counselling လုပ်ရာတွင် အထူးြပ�ထားသူြဖစ်ပါသည်။
တိုင်ပင်အ�ကံေပးမ�ဗဟုသုတ�ှင့်က�မ်းကျင်မ�များကုိ Counselling Corner မှလဲရ�ိှခ့ဲ�ပီး၎င်းတိ� ကုိြမန်မာ
LGBTIQ+ အေြခအေနတွင်မည်သိ� အသုံးြပ�ရမည်ကုိသိ�ိှခ့ဲသူြဖစ်သည်။ ေဒါက်တာစုိင်းြပည့်မျ�ိးေကျာ်သည်ရန်
ကုန်ေဆးတက� သုိလ် (၁) မှ MBBS ရ�ိှထားသည်�ပီး Mahidol University Bangkok မှ MPH ရ�ိှထားသည်
ြဖစ်သည်။
ထုိင်း၊အဂ�လိပ်�ှင့် ြပင်သစ်စကားကုိလဲက�မ်းကျင်စွာေြပာဆုိ�ိုင်သူြဖစ်သည်။ 

Ma Cherish Pui 
B.A (History)

Th.D (Master of Theology & Doctrate of
theology in Christian Counselling- 

Seoul Christian University, South Korea )

သူမပင်လျင်သူမ၏ဘဝအေြခအေနများေ�ကာင့် ခက်ခဲေသာကာလများကုိရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်း�ိုင်ဖိ� အတွက်
Counsellor တစ်ေယာက်၏အကူအညီလိုအပ်ခ့ဲဘူးသူြဖစ်ပါသည်။ ထိ� ေနာက်မဆုသည်ဘဝ၏အဓိပ�ာယ်ကုိ
�ှာေဖွေတ��ိှခ့ဲ�ပီးသူမကုိယ်တိုင်ကုိယ်ကျပင် Counsellor တစ်ေယာက်အြဖစ်ရပ်တည်ရန်ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည်။
သူမ၏ ကနဦးကုိယ်ပုိင်အေတ�အ�ကံ�သည် client များအားစိတ်ေအးေအး�ှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေြပာဆုိဆက်ဆံ�ိုင်
ရန်အေထာက်အကူြပ�သည်။ သူမ၏ non-judgemental ြဖစ်�ပီးတက် �ကေဖာ်ေရွေသာအကျင့်စ�ုိက်သည်လဲ
Client များအားသက်ေတာင့်သက်သာ ြဖစ်ေစကာ ရင်ဖွင့်ေဆွးေ�းွရာတွင်အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါသည်။ ဤ
က့ဲသိ� �ပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံ�ိုင်ေရးသည် therapist မှ client များအားထိေယာက်စွာကူညီ�ိုင်ေရးတွင်အလွန်အေရး
ပါပါသည်။ 



WEBSITE  www.counsellingcornermyanmar.com
FACEBOOK www.facebook.com/Counselling Corner

Email: info@counsellingcornermyanmar.com
Ph: 09785074173, 09784509916 

ြမန်မာ�ိုင်ငံသိ� �ြပန်ေရာက်စင်ကတည်းက Ma Cherish သည် မိမိကုိမိမိယုံ�ကည်ချက်မ�ိှသူများ၊ စုိးရိမ်ပူပန်
ြခင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း၊ ဆက်ဆံေရးအခက်အခဲ (ဥပမာ အိမ်ေထာင်ေရးြပဿနာ၊ မိဘအုပ်ထိနး်မ�ြပဿနာ)
များ�ှင့်ရင်ဆုိင်ေနရေသာပုဂ�ိုလ်များ�ှင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကုိင်ခ့ဲတာြဖစ်သည်။ သူမသည်clientများအား
သူတိ�၏ဘ၀တွင်ေကာင်းမွန်ေသာ ေြပာင်းလဲမ�များြပ�လုပ်�ိုင်ရန်စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာပ့ံပုိးမ�ေပးခ့ဲ�ပီး cognitive
behavioral therapy �ှင့် client-centred approach နည်းလမ်းများကုိအသုံးြပ�ခ့ဲသည်။

Ma Cherish သည်ခရစ်ယာန်အသုိင်းဝုိင်း၌�ကီးြပင်းခ့ဲ�ပီး မည်သည့်အသက်အရွယ်�ှင့်ေနာက်ခံ�ိှေသာသူကုိမ
ဆုိ ချစ်ခင်ကျင်နာတက်�ပီး သူတိ�၏အခက်ခဲများကုိေကျာ်လာွး�ိုင်ရန်ကူညီရချင်းကုိြမတ်�ိးုသူြဖစ်ပါသည်။
သူမသည်သနား�ကင်နာတက်ြခင်း၊ နားလည်လက်ခံ�ိုင်စွမ်း�ိှြခင်း စသည့်အေရအ ေသွး များ�ှင့်ေဖာ်ေရွေသာ
အကျင့်စ�ုိက်တိ� ကုိပုိင်ဆုိင်ထားသူြဖစ်ပါသည်။ Ma Cherish သည် client များအား အားေပးအားေြမာက်ြပ�
ကာကုိယ့်ကုိယ်ကုိအ ေပ�ထားေသာယုံ�ကည်မ�များတက်ေစ�ပီးသူတိ�  ၏အစွမ်းအစများကုိအေကာင်းဆုံးထုက်
ေဖ�အသုံးြပ��ိုင်ရန်ကူညီေပးသူြဖစ်ပါသည်။ 

Ma Cherish သည်အေတ�အ�ကံ��ိှ counsellor တစ်ေယာက်ြဖစ်�ပီး ၂၀၁၅ ခု�ှစ်တွင် Seoul Christian
University ၌ Counselling ပါရဂူဘ�ဲရ�ိှခ့ဲ�ပီး Yonsei University International Counselling & Coaching
စင်တာ၌တစ်�ှစ်အလုပ်သင်အစီအစ�်ကုိတက်ေရာက်ခ့ဲသည်။ ဆုိးလ်တွင်ေနထုိင်စ�်ဆုိးလ်�မိ��ိှရပ်ကွက်ငယ်
ေလးမှေရ� �ေြပာင်းအလုပ်သမားများ�ှင့်မိသားစုများအားသူတိ�၏�ုနး်ကန်မ�များကုိေကျာ်လ�ား�ိုင်ရန်သူမ၏ပညာ
ြဖင့်ကူညီခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ �ှင့် ၂၀၂၀ ခု�ှစ်တွင်သူသည်ရန်ကုန်�ိှ YMCA တွင်အ�ကံေပး�ကီး�ကပ်ေရးမ�း
(counselling supervisor) အြဖစ်လုပ်ကုိင်ခ့ဲ�ပီး စုိးရိမ်ပူပန်မ�များ (anxiety) ကုိကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းရာတွင်
အေတ�အ�ကံ�များစွာကုိ ကုိယ်တိုင်ကုိယ်ကျရ�ိှခ့ဲသည်။


