ေ ရဒီယိုအစီအစဥ္ာမူ
စ

ေရရရွ္
ည ွည္ေ
တံ သာ စ္က
ို ည ပ္ ်ိဳးေရ်ိဳးးရ ံည ေက ်ိဳးးကညေ သ
အသကညေမ်ိဳးးမည်ိဳးေ ကာ ်ိဳးည ွာေ ်ိဳးညာ္ို ရ
ည ာ
းမည်ိဳးွႊည
ေရ ီ
ဒ အ
္ို စဒအစစညအ္ြဲ (၁)။

။ ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး (

်ိဳးည ္ီ ၿမ္ပ႕ႊီည၊ ရရမ်ိဳးည းျ ွညႊီည ေ္ာ ည ္ို ်ိဳးည )

မ္္ညာ
ည ကညႊ္ ါႊည်ိဳး
ဤးမည်ိဳးွႊညသွည ေရ ီ
ဒ ္ို

ွာေ ်ိဳးးာ္ညးမည်ိဳးကအ
္ို သတို်ိဳးးျ ပၿ ်ိဳးဒ “းၻကရ
ည ွညႀကမည်ိဳးစကာ်ိဳးး္ို ်ိဳးည ” ္စညခို းျ ပးို ရ
ည ာ

္ ည စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳးအ္ကည း္အ
ို
ေ
ည သာ ေညာ်ိဳးေး်ိဳး း
ြဲ မည်ိဳးွႊညခ ကညမ ာ်ိဳးက္ို ေဖာညးျ ္ျာ်ိဳးသွည။ ဤးမည်ိဳးွႊည
ခ ကညက္ို းျမႊညမာံအသတ အစဒအစစညးရ ံည ္ဖ
ြဲ ကညအသတို်ိဳးးျ ပရမွည။ း္ို ်ိဳးည ဖ႕ြဲ ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ြဲ းျ ပးို ရ
ည သွညံ ရွညရီညခ ကညမာရ ေရ ဒီ္ို
အစဒအစစညမ္
ရ စညညာ ံည စ္က
ို ည ပ္ ်ိဳးေရ်ိဳးးရ ံည အသကညေမ်ိဳးးမည်ိဳးေက ာ ်ိဳးည ညာ္ို ရ
ည ာ က္စၥရ မ
ည ာ်ိဳးက္ို ေက ်ိဳးးကညေႊ းျ ွညသမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး
သ္ ်ိဳးည အခ ကညအးကညးရ ံည အသ္ ွာဗဟိုသ္
ို းျဖႊည္ေးေ ်ိဳးရႊည းျဖစည ါသွည။

ရွညရီညခ ကညမ ာ်ိဳး
ဤစကာ်ိဳးး္ို ည်ိဳးေညာ်ိဳးေး်ိဳး ္
ြဲ
ည ေညာ်ိဳးေး်ိဳးၿ ဒ်ိဳးံေႊာကည ါး ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳးသွည ေအာကညေဖာညးျ အေ ကာ ည်ိဳးအရာမ ာ်ိဳးးရ ံည
စ ညး စည်ိဳးေသာ ၎္္ို္၏ ဗဟိုသို္မ ာ်ိဳး၊ စ္္ညေႊသေော္ျာ်ိဳးမ ာ်ိဳးးရ ညံ အးျ ပအမမ ာ်ိဳးညာ္ို ညရာ ေးျ ာ ည်ိဳးးြဲမလမ ာ်ိဳး းျဖစညေ ေပၚ
ေစမွည။
၁။ စ္ိုကည ္ပ်ိဳးခ ည်ိဳးမ ာ်ိဳးးရ ညံ ီရစည္၍
ြဲ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ းျခ ည်ိဳးသွည

ာ်ိဳးရွည္ျို္ညးို ညးျခ ည်ိဳးအ္ကညေရာ သဒ်ိဳးးရတအ္ျကညးလႊည်ိဳး္္ို်ိဳးးျခ ည်ိဳး

အ္ကည ါ အက ္ပ်ိဳးးျဖစည္ျႊညးျခ ည်ိဳး္္ို႕က္ို သ္ရ္ရေစရႊည။
၂။ အရွညအေသ်ိဳးေကာ ည်ိဳးမႊညေသာ

ာ်ိဳးရွည္ျို္ညးို ညသွညံ းို ည ႊည်ိဳးစစညအ္ ည်ိဳး

ါး ည ္ညသကညသ အသဒ်ိဳးသဒ်ိဳး၏

အခႊည်ိဳးကကမ ာ်ိဳးအေ ကာ ည်ိဳး သ္ရ္ရေစရႊည။
၃။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးသွည ေက ်ိဳးးကညေ သ စ္ိုကည ္ပ်ိဳးေရ်ိဳးး႕အဖ႕ြဲ အစွည်ိဳး္ ည ေ္ာ ညသမ ာ်ိဳးးရ ညံ းီညီာေးျမမြဲံသမ ာ်ိဳး

အ္ကည ါ ္ျ ည္္ို်ိဳး း ညေ ရရ္ရး္ို ညသွညံ းို ည ႊည်ိဳး္စညခိုးျဖစညေ ကာ ည်ိဳး သ္ရ္ရေစရႊည။
စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသ။

။အစ္ို်ိဳးရဌာႊမ ာ်ိဳးမရ ေက ်ိဳးးကညဖတ႕ၿဖ္ပ်ိဳးေရ်ိဳးးႊည္ျမည်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ အရ ညဖကညအဖ႕ြဲ အစွည်ိဳးမ ာ်ိဳးမရ
းႊည္ျမည်ိဳးမ ာ်ိဳး

ေညာ်ိဳးေး်ိဳးမွညံႊွည်ိဳးစႊစည။
ါး ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးမွညံသ။

။အို ညစိုဖ႕ြဲ ေညာ်ိဳးေး်ိဳးးျခ ည်ိဳး (းကညဖကညရွညႀကမည်ိဳးစကာ်ိဳးး္ို ည်ိဳး)
။၅ စဒ်ိဳး အႊွည်ိဳးညာတို်ိဳး (းီညသမာ်ိဳး၊ းီညီားို ညသာ်ိဳး၊ ေက ်ိဳးရာသေက ်ိဳးရာသာ်ိဳး)

ကာမွညံအခ ႊ
္ ။ည

။၁ ႊာရဒ ၂း မ္ႊစည

း္အ
ို
ေ
ည သာ စၥွ်ိဳးည ။

။CD Player ၊ ္ိုစ္ာညာ္ို ည စာရကညအႀကဒ်ိဳး၊ Marker မရ္ညစိုစာအို ညးရ ံည ေောည

ည
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ေ ရဒီယိုအစီအစဥ္ာမူ
စ
ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ြဲ အစဒအစစည
အခႊည်ိဳး ၁။

။ မ္္ညာ
ည ကညးျခ ်ိဳးည


(၁း မ္ႊစည)

စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသ (The moderator) သွည ေညာ်ိဳးေး်ိဳး သ
ြဲ ္ို ္္ညေရာကညးာသမ ာ်ိဳး
အခ ည်ိဳးခ ည်ိဳး မ္္ညညာကညးျခ ည်ိဳးးျဖ ံည ေညာ်ိဳးေး်ိဳး က
ြဲ ္ို စ္ ည ါ။ (္စညစဒ်ိဳးခ ည်ိဳး ၎္္ို္၏ ေႊရ ညး္ ညစားရ ညံ
အသကညေမ်ိဳးးမည်ိဳး ေ ကာ ည်ိဳး းို ည ႊည်ိဳးက္ို ေးျ ာ ါေစ။)



စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသသွည

ါး ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသ္စညစဒ်ိဳးခ ည်ိဳးစဒက္ို ဤေညာ်ိဳးေး်ိဳး ္
ြဲ ္ညေရာကညးျခ ည်ိဳးမရ

၎္္ို္ ရရ္ရ မွညဟို ေမရ ာညး ညံ္ျာ်ိဳးေသာ ္စညစတို္စညရာက္ို ေမ်ိဳးးျမႊည်ိဳးေညာ်ိဳးေး်ိဳး ါ။


စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသက ဤေညာ်ိဳးေး်ိဳး ၏
ြဲ
ရွညရီညခ ကညမရာ ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ၿြဲ ဒ်ိဳးသွညံအခါ

ါး ည

ေညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳးသွည အ္ျကည္ ည ေဖာညးျ ္ျာ်ိဳးေသာ ရွညရီညခ ကညမ ာ်ိဳးအ္္ို ည်ိဳး သ္ ည်ိဳး
အခ ကညအးကညမ ာ်ိဳး ရရ္ရသာ်ိဳးး္မညံမွညဟို ရရ ည်ိဳးး ည်ိဳးေးျ ာညာ္ိုရႊည းျဖစညသွည။

အခႊည်ိဳး ၂။

္ျ္ို္ေႊာကည ေညာ်ိဳးေး်ိဳး အ
ြဲ စဒအစစညက္ို ရရ ည်ိဳးးျ

ါ။

။ ်ိဳးေ ါ ်ိဳးည စစည်ိဳးစာ်ိဳးးျခ ်ိဳးည


မ္္ညညာကညးျခ ည်ိဳးၿ ဒ်ိဳးေႊာကည

(၁း မ္ႊစည)
စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသသွည

သ္ ည်ိဳးအခ ကည အးကညမ ာ်ိဳးက္ို

ါး ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳး

း္ိုအ ညေသာ

ဏာမသ္ရရး
္ ္ို ညရႊည ေအာကည ါ ေီေိုီ ညာႊညေသာ ေမ်ိဳးခႊည်ိဳး

မ ာ်ိဳးက္ို ္စညစဒ်ိဳးခ ည်ိဳး ေမ်ိဳးးျခ ည်ိဳး စ်ိဳးစမည်ိဳးေးံးာ ကွညံ ါ။
(က) းကညရ္ရ အသတို်ိဳးခ ေသာ စ္ိုကည ္ပ်ိဳးႊွည်ိဳးစႊစညမ ာ်ိဳးးရ ညံ သဒ်ိဳးးရတ္ျကညရ္ရမလအေ ေပၚ သ ညံအေႊးျဖ ံည
ေက ႊ ညမလရ္ ါသးာ်ိဳး။
(ခ) ဤေ သမရ ေ္ာ ညသမ ာ်ိဳး အဓ္က ရ ညညာ္ို ညရသွညံ အခကညအခြဲမ ာ်ိဳးက အေီညႊွည်ိဳး။
(ဂ) အသကညေမ်ိဳးးမည်ိဳးေက ာ ည်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးအသစညက္ို သ ညီေးံးာရႊညးရ ံည စမည်ိဳးသ ညရႊည စ္္ညး ညစာ်ိဳး
ါ သးာ်ိဳး။ (အေီညေ ကာ ညံ စ္္ညး ညစာ်ိဳးသႊွည်ိဳး၊ သ္ို္မဟို္ည စ္္ညမး ညစာ်ိဳးသႊွည်ိဳး)
(ဃ) သ ည၏ အသကညေမ်ိဳးးမည်ိဳးေ ကာ ည်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးးရ ညံ း ညေ ္္ို်ိဳး္ကညေကာ ည်ိဳးမႊညေစရႊည မွညသွညံ
သ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳး း္ိုအ ညမွညႊွည်ိဳး။
စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည မရ္စ
ည ို (၁)
 အခႊည်ိဳး (၁) ္ ည ေညာ်ိဳးေး်ိဳး သ
ြဲ ္ို းာေရာကညသမ ာ်ိဳးသွည

ဤေညာ်ိဳးေး်ိဳး ၏
ြဲ
ရွညရီညခ ကည

မ ာ်ိဳးးရ ညံ ေညာ်ိဳးေး်ိဳး တိုႊွည်ိဳးးမည်ိဳးက္ို သ္ရ္ရၿ ဒ းျဖစညသွည။
 အခႊည်ိဳး (၂) ၏ ရွညရီညခ ကညမရာ ါး ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးမွညံသမ ာ်ိဳး ္စညစဒ်ိဳးးရ ညံ္စညစဒ်ိဳး ္ိုမ္ို ရ ည်ိဳးရ ည်ိဳး းရဒ်ိဳးးရဒ်ိဳး
းျဖစညေစရႊညးရ ံည ေညာ်ိဳးေး်ိဳးဖးရီညး္ိုစ္္ညမ ာ်ိဳး းျဖစညေ ေပၚးာေစရႊည း္လ်ိဳးညာေ ်ိဳးရႊည းျဖစညသွည။
 ္ျ္ိုသ္ိုေညာာ ညရကညးျခ ည်ိဳးးျဖ ံည

ါး ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳးက

၎္္ို္ေႊ္စစညေးအ္ကည

မွညသွညံ

သ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳး း္ိုအ ညေႊေ ကာ ည်ိဳးက္ို စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသက ႊာ်ိဳးးွညး္ို ည
မွည းျဖစညသွည။
 အ္ျကည ါ ေမ်ိဳးခႊည်ိဳး (၄) ခိုက္ို ေညာ်ိဳးေး်ိဳးရာ္ ည ေမ်ိဳးခႊည်ိဳး္စညခိုေမ်ိဳးၿ ဒ်ိဳး္္ို ည်ိဳး

ါး ေ
ည ညာ်ိဳး ေး်ိဳးသ

္စညစဒ်ိဳးခ ည်ိဳးစဒ၏အေးျဖမ ာ်ိဳးက္ို စာရကညခ ညအႀကဒ်ိဳးေ ေပၚ္ ည စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသက ေရ်ိဳးမရ္ညရ
ါမွည။ ဤအညာ ညံ္ ည းျ ႊညးရႊေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးးျခ ည်ိဳး မးျ ပရ ါ။
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စ
အခႊည်ိဳး ၃။

။“


်ိဳးည ္ီၿမ္ပ႕က

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး” အေ ကာ ်ိဳးည ေရ ီ
ဒ အ
္ို စဒအစစညက္ို ႊာ်ိဳးညာ းျည ခ ်ိဳးည

စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသသွည

(၂း မ္ႊစည)

ဤေရ ဒီ္ိုအစဒအစစည အေ ကာ ည်ိဳးအရာက္ို အက စည်ိဳးမရ ရရ ည်ိဳးးျ

ါ။

္ျ္ိုသ္ို ရရ ည်ိဳးးျ ရာ ္ ည ေအာကည ါအခ ကညမ ာ်ိဳး ါး ည ါေစ။


ဤေရ ဒီ္ိုအစဒအစစည္ ည ရရမည်ိဳးးျ ွညႊီညေ္ာ ည ္ို ည်ိဳး
ေမ်ိဳးးျမ းျခ ည်ိဳးးျဖ ံည အ ္ိုး ညေ

ည်ိဳး္ီေ သရ္ရ ေ္ာ ညသမ ာ်ိဳး

ာ်ိဳး

မွညကြဲံသ္ိုရရ္ရ က တိုအေ ကာ ည်ိဳး းျဖစည ါသွည။ ဤအစဒအစစည္ ည

း္ို ည တ္ကာ အဖ႕ြဲ အစွည်ိဳး္စညခိုမရ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သမ ာ်ိဳးက္ို အရွညအေသ်ိဳးေကာ ည်ိဳးမႊညေသာ

ာ်ိဳးရွညမ ာ်ိဳး္ျို္ညးို ညး္ို ညရႊည သ ည္ႊည်ိဳးေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳးးရ ံည အးျခာ်ိဳးအေ္ျာကညအ တံမ ာ်ိဳးေ ်ိဳးေႊ ိုး
တ ရ ံည
အရွညအေသ်ိဳးေကာ ည်ိဳးမႊညေသာ

ာ်ိဳးရွည္ျို္ညကိုႊညသွည

း္ို ည တ၏

း္ို ည တးျခာ်ိဳး ္က
ို ိုႊညသစည

္စညမ ္ပ်ိဳး းျဖစညးာသွညံအေ ကာ ်ိဳးည ္္ို္က္ို ္ ညညာကည္ျာ်ိဳး ါသွည။


္ျ္ိုေႊာကည

ေရ ဒီ္ိုးာ္ညးမည်ိဳးအစဒအစစညက္ို

္္ိုကည္ႊည်ိဳး ါ။

ဖ ံးျည ၿ ဒ်ိဳး၊

ႊာ်ိဳးေ္ျာ ညေႊစစညအ္ ည်ိဳး

ေသခ ာအာရတိုစ္ိုကညႊာ်ိဳးညာ ညရႊည
၎္္ို္ေမ်ိဳးးျမႊည်ိဳးေညာ်ိဳးေး်ိဳးး္ိုေသာ

အေ ကာ ည်ိဳးအရာမ ာ်ိဳးက္ို စစည်ိဳးစာ်ိဳး ္ျာ်ိဳးရႊည ္္ိုကည္ႊည်ိဳး ါ။


ေရ ဒီ္ိုအစဒအစစညက္ို ႊာ်ိဳးညာ ညၿ ဒ်ိဳးေႊာကည စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသက ္စညစဒ်ိဳးခ ည်ိဳးစဒက္ို ၎္္ို္၏
မရ္ညမ္သမရ သ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ေမ်ိဳးးျမႊည၍ မရ္ည္မည်ိဳး္ ည ါ။

အ ္ို ်ိဳးည ၄။

။ ေရ ီ
ဒ အ
္ို စဒအစစည ႊာ်ိဳးညာ ၿည ်ိဳးဒ ေႊာကည ေးံးာရရ္ရေသာ အခ ကညမ ာ်ိဳးက္ို ေညာ်ိဳးေး်ိဳးးျခ ်ိဳးည (၃း မ္ႊစည)


္ျမညာတို်ိဳးအေႊးျဖ ံည

ဤေရ ဒီ္ိုးာ္ညးမည်ိဳးက္ို

ႊာ်ိဳးစစညၿ ဒ်ိဳးေႊာကည

မွညသွညံသ္ ည်ိဳးအခ ကည

အးကညမ ာ်ိဳး ေးံးာရရ္ရခြဲံၿ ဒ်ိဳး၊ ္ျ္ိုသ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳးအေ ေပၚ

ါး ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳး၏

အးျမ ညသေော္ျာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး အို ညစိုဖ႕ြဲ ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ါ။ ေရ ဒီ္ိုးာ္ညးမည်ိဳးမရ ၎္္ို္ းျမ ညခြဲံ ကာ်ိဳးခြဲံ
သမရ အေ ေပၚ ေမ်ိဳးခႊည်ိဳး ေမ်ိဳးးျမႊညး္ို ရ
ည ႊည အခ ံအ
ည ေရ်ိဳးေ ်ိဳး ါ။


ဤေရ ဒီ္ိုးာ္ညးမည်ိဳး္ ည ါး ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳးအ္ကည အေရ်ိဳးႀကဒ်ိဳးေသာ ေညာ်ိဳးေး်ိဳးခ ကညမ ာ်ိဳးက္ို
စႊစည္က

းျ ႊညးွညေညာ်ိဳးေး်ိဳးး္ို ညရႊည

စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသက္ို

အေ္ျာကညအ တံးျဖစညေစမွညံ

အခ ကညမ ာ်ိဳးက္ို ေအာကည္ ည ေဖာညးျ ္ျာ်ိဳး ါသွည။


ါး ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသမ ာ်ိဳး၏

အရ ညေ သးရ ညံ

အသကညေမ်ိဳးးမည်ိဳးေက ာ ည်ိဳး

း္ိုအ ညခ ကညက္ိုး္ိုကည၍

ေညာ်ိဳးေး်ိဳးမလအ ္ို ည်ိဳးအာ်ိဳးးတို်ိဳး သ္ို္မဟို္ည အခ ္ပ႕က္ို ေရ်ိဳးခ ီညေညာ်ိဳးေး်ိဳးး္ို ည ါသွည။ း္ို ည်ိဳးဖ႕ြဲ ေညာ်ိဳးေး်ိဳးမလ
က္ို အေ္ျာကညအကးျဖစညေစရႊည ေမ်ိဳးခႊည်ိဳးမ ာ်ိဳးက္ို အသတို်ိဳးးျ ပး္ို ည ါသွည။ စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသသွည
“ေႊာကညညာကည္ြဲ (၁) ေညာ်ိဳးေး်ိဳးခ ကညမရ္ညစို ိုစ
တ တ” က္ိုသတို်ိဳး၍ ေညာ်ိဳးေး်ိဳးခ ကညမ ာ်ိဳးက္ို မရ္ည္မည်ိဳး္ ည ါ။

(၁)

ဤေရ ီ
ဒ အ
္ို စဒအစစညက္ို ႊာ်ိဳးညာ ၿည ်ိဳးဒ ေႊာကည

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳး၏ အာ်ိဳးသာခ ကညမ ာ်ိဳးက္ို

မရ္မ
ည ္ ါ သးာ်ိဳး။
စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည မရ္စ
ည ။ို ။(က) း္ညမလတက်ိဳးေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳးးျဖ ံည သဒ်ိဳးးရတ္ျကညးလႊည်ိဳး ္္ို်ိဳး ာ်ိဳး းျခ ည်ိဳး၊ (ခ)
အးို ညသမာ်ိဳးအမ ာ်ိဳးႀကဒ်ိဳးမး္ိုေြဲ ေမ်ိဳးးျမ း္ို ညးျခ ည်ိဳး၊ (ဂ) းီညီာမြဲံမ္သာ်ိဳးစိုမ ာ်ိဳး ္စညး္ို ည္စည ္ို ည
ေမ်ိဳးးျမ း္ို ညးျခ ည်ိဳး။)

3

ာ်ိဳး

ေ ရဒီယိုအစီအစဥ္ာမူ
စ
(၂)

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ းျခ ်ိဳးည သွည ကိုႊက
ည စရ္္ည ႀကဒ်ိဳးးျမ ံည ါသးာ်ိဳး။ သ္္မ
ို ဟို္ည ကိုႊက
ည စရ္္ည အႊွည်ိဳး ီညးျဖ ံ ည

စ္ း
ည ္ို ၿည ်ိဳးဒ စ္က
ို ည ပ္ ်ိဳးေရ်ိဳးမရ ရရ္ရေသား ေ
ည အးျ

ညအ း
္ို ေ
ည ရရ္ရေသားို ည ႊည်ိဳး းျဖစည ါသးာ်ိဳး။

စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည မရ္စ
ည ။ို ။ ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးက္ို ရ ည်ိဳးးရဒ်ိဳးေ အႊွည်ိဳး ီညးျဖ ံည စ္ ညး္ို ညသွည။
စ မာ TAG International Development ကြဲံသ္ိုေသာ အဖ႕ြဲ အစွည်ိဳးမ ာ်ိဳးက
အ္ကည အေသ်ိဳးစာ်ိဳးေ ေခ ်ိဳးမလမ ာ်ိဳး းျ ပးို ေ
ည ်ိဳးၿ ဒ်ိဳး ္ျကညရ္ရးာေသာ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး

ာ်ိဳးရွညက္ို းျ ႊညးွညးီညီးျခ ည်ိဳး

းျဖ ံည

ာ်ိဳးေမ်ိဳး းျမ သမ ာ်ိဳးက္ို အကအွဒေ ်ိဳးး ကညရ္ရသွည။

(၃)

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး စ္ း
ည ို က
ည ္ို း
ည ္ို ရ
ည ႊညအ္ကည း္အ
ို
ေ
ည သာ စၥွ်ိဳးည မ ာ်ိဳးက အေီညႊွည်ိဳး။

စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည မရ္စ
ည ို (၄)။
ရႊည ေမ်ိဳးးျမ သအ္ကည း္ညစို၊တ (ဂ)
(၄) သ သ
ည ွည

။ (က)

ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးေႊ္ျ္ို ညရႊည

ာ်ိဳးအ္မည၊ (ခ)

ာ်ိဳးဖ္ည

ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအ္ကည အစာ။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးက္ို စ္္း
ည စ
ည ာ်ိဳး ါက

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ရႊည သ ္
ည ႊည်ိဳး္္ညေရာကညဖ္ို း္အ
ို
မ
ည ွည

္ျ ည ါသးာ်ိဳး။ မွညသွညံေႊရာ္ ည သ ီ
ည း္ို ည ါသႊွည်ိဳး။
စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည မရ္စ
ည ။ို ။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သမ ာ်ိဳးက္ို ေးံက ညံသ ည ကာ်ိဳးေ ်ိဳးး္ို ညရႊည

ာ်ိဳး

ေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး အရ ည်ိဳးအးျမစညးရ ံည စဒ်ိဳး ာ်ိဳးေရ်ိဳးစ ည္ာ (Apriculture Resource and Business Center ARBC) က္ို
သွည

ည်ိဳး္ီၿမ္ပ႕္ ည ္ွညေ္ျာ ည္ျာ်ိဳးၿ ဒ်ိဳး းျဖစညသွည။ TAG International Development

ာ်ိဳးရွညက္ို းီညီးျခ ည်ိဳး၊ အရွညအေသ်ိဳးေကာ ည်ိဳးမႊညေစရႊည သႊည္စ ညးျခ ည်ိဳး၊ ္ျို္ည ္ို်ိဳးကိုႊညအမရ္ည

္တညာ္ ညးျဖ ံည ေစ ်ိဳးကကညရရာေဖေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳး္္ို းျ ပးို ညး ကညရရသ
္ ွည။
(၅)

းျမႊညမာအ္မေ
ည ္ျာ စ
ည မ
ို ာ်ိဳးးရ ံည

းျမႊညမာံေညာ်ိဳးးါ်ိဳးေဖာညစ မ
ည မ
လ ာ်ိဳး္ ည

ာ်ိဳးရွည၏အသတို်ိဳးး မ
ည က
လ ္ို

ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ါ။
စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည မရ္စ
ည ို ။

။

ာ်ိဳးရွညသွည အာဟာရ္ႊညဖ္ို်ိဳး းျမ ံမ
ည ာ်ိဳးစာ ါး ညၿ ဒ်ိဳး

အ္မညေ္ျာ ညစိုအမ ာ်ိဳးအးျ ာ်ိဳး္ ည ္ႊညဖ္ို်ိဳးရ္ရ စၥွည်ိဳး္စညခိုအးျဖစည ္ျာ်ိဳးရ္ရေးံရ္ရသွည။ ္ျ္ို္အးျ

ည

ာ်ိဳးရွည

သွည းျမႊညမာံရ္ို်ိဳးရာ ေညာ်ိဳးးါ်ိဳးေဖာညစ ညမလမ ာ်ိဳး္ ည မရ္ရမးျဖစည စၥွည်ိဳး္စညမ ္ပ်ိဳးးွည်ိဳး းျဖစညသွည။
အ ္ို ်ိဳးည ၅။

။ ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ၏
ြဲ အက ပ္ ်ိဳးသကညေရာကညမက
လ ္ို သတို်ိဳးသ ေ
ည းံးားျခ ်ိဳးည


(၁း မ္ႊစည)

ဤေညာ်ိဳးေး်ိဳး ြဲ မၿ ဒ်ိဳးညာို်ိဳးတ မဒ စဒ်ိဳးေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသသွည ေညာ်ိဳးေး်ိဳး အ
ြဲ ေ ကာ ည်ိဳးအရာအေ ေပၚ

ါး ည

ေညာ်ိဳးေး်ိဳး သမ ာ်ိဳး၏ အးျ ပအမ သေော္ျာ်ိဳး မွညကြဲံသ္ိုရ္ရ ိုက
တ ္ို ေအာကည ါ ေမ်ိဳးခႊည်ိဳးမ ာ်ိဳး ေမ်ိဳးးျမႊည်ိဳး၍
အကြဲးျဖ္ည ေးံးာရႊည းျဖစညသွည။


ဤေရ ဒီ္ိုအစဒအစစညက္ို ကွညံရလ႕းျခ ည်ိဳးးျဖ ံည မွညသွညံ သ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳး ရရ္ရခြဲံ ါ
သႊွည်ိဳး။ ္ျ္ိုသ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳးသွည သ ညံအ္ကည အသတို်ိဳးး ည ါသးာ်ိဳး။ အေီည
ေ ကာ ံႊ
ည ွည်ိဳး။



သ ည၏ အသကညေမ်ိဳးးမည်ိဳးေ ကာ ်ိဳးည းို ည ႊည်ိဳးမ ာ်ိဳး

္ိုမ္ို္္ို်ိဳး္္ည ေကာ ည်ိဳးမႊညေရ်ိဳးအ္ကည အးျခာ်ိဳး

မွညသွညံ သ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳး း္ိုအ ည ါသႊွည်ိဳး။


ဤေရ ဒီ္ိုအစဒအစစည္ ည

ါး ေ
ည သာ အီအညားရ ံည ႊွည်ိဳးစႊစည္စညခိုခိုက္ို ေးျ ာ ည်ိဳးးြဲက ညံ

သတို်ိဳးရႊည ရ္ရ ါသးာ်ိဳး။ အေ ကာ ည်ိဳးရ ည်ိဳးက္ို ရရ ည်ိဳးး ည်ိဳးးျ
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ဤေရ ဒီ္ိုအစဒအစစည္ ည

ါး ေ
ည သာ အီအညားရ ံည ႊွည်ိဳးစႊစည္စညခိုခိုက္ို ေးျ ာ ည်ိဳးးြဲက ညံ

သတို်ိဳးရႊည မွညသွညံ အ္ာ်ိဳးအညာဒ်ိဳးအခကညအခြဲမ ာ်ိဳး ရ္ရ ါသးြဲ။


ဤေရ ဒီ္ိုအစဒအစစည္ ည

ါး ေ
ည သာ အီအညားရ ံည ႊွည်ိဳးစႊစည္စညခိုခိုက္ို ေးျ ာ ည်ိဳးးြဲက ညံ

သတို်ိဳးရႊည သ ညံက္ို အေ္ျာကညအ တံးျဖစညေစမွညံ အရာေ္က အေီညႊွည်ိဳး။


ေ သခတးျ ွညသမ ာ်ိဳးသွည ၎္္ို္း္ိုအ ညေသာ သ္ ည်ိဳးအခ ကညအးကညမ ာ်ိဳး ညာကညးကညရရ္ရေစ
ရႊည အ္ျကည ါေမ်ိဳးခႊည်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ အေးျဖမ ာ်ိဳးက္ို အးျခာ်ိဳး ွာေ ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးမ ာ်ိဳးအ္ကည းျ ႊညးွည
အသတို်ိဳးခ း္ို ညရႊည မရ္ည္မည်ိဳး္ျာ်ိဳးရ္ရ ါ။

စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည မရ္စ
ည ို (၂)
ဤေရ ဒီ္ိုအစဒစစည္စညခိုက္ို အသတို်ိဳးးျ ပ၍ စကာ်ိဳးး္ို ည်ိဳးေညာ်ိဳးေး်ိဳး ြဲ္စညခို းျ
ေညာ်ိဳးေး်ိဳးသသွည ေအာကည ါ ္္ို္က္ို ႀက္ပ္ ည းျ


ညညာ ညရာ္ ည စဒ်ိဳးေညာာ ည

ညညာ ည္ျာ်ိဳးရႊည း္ိုအ ညသွည။

ေရ ဒီ္ို အစဒအစစည ါ အေ ကာ ည်ိဳးအရာအ္ကည သ ညံေးရ ာညေသာည ႊာ်ိဳးစစညသအို ညစိုက္ို ႀက္ပ္ ည
စိုစွည်ိဳး္ျာ်ိဳးၿ ဒ်ိဳး၊ ေညာ်ိဳးေး်ိဳး မ
ြဲ ္္ို ညမဒ ၎္္ို္အာ်ိဳး ႀက္ပ္ ညအေ ကာ ည်ိဳး ကာ်ိဳး္ျာ်ိဳးရႊည။



အကီည၍ ႊာ်ိဳးစစညသအို ညစိုသွည ္္ို ည်ိဳးရ ည်ိဳးသာ်ိဳးမ ာ်ိဳးးျဖစညၿ ဒ်ိဳး စဒေညာာ ညေညာ်ိဳးေး်ိဳးသသွည ေ သ
ောသာစကာ်ိဳးက္ို မေးျ ား္ို ည ါက ေ သခတ ောသာစကာ်ိဳးေးျ ာညာ္ိုး္ို ညသ္စညစဒ်ိဳးက္ို ောသာ
းျ ႊညေ ်ိဳးရႊည ႀက္ပ္ ညးျ



ညညာ ည္ျာ်ိဳး ါ။

ႊာ်ိဳးစစညသမ ာ်ိဳး အးီည္က းာေရာကညး္ို ညသွညံ အညာ ညေးျ ေသာေႊရာ္ ည းို ညေညာာ ည
ရႊည ညာတို်ိဳးးျဖ္ည ါ။



ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ္
ြဲ
ည အသတို်ိဳးးျ ပမွညံ

စၥွည်ိဳးမ ာ်ိဳး (စ မာ - ေရ ဒီအ
္ို သတဖ္ို ည ဖ ံးျည း္ို ညသွညံ စကည

ကရ္ီာ) ေညာ်ိဳးေး်ိဳး ြဲ က ည်ိဳး သွညံေႊရာ္ ည ရရ္ရး္ို ညးျခ ည်ိဳးရ္ရမရ္ရးရ ံည မရရ္ရး္ို ည ါက စဒ်ိဳးေညာာ ည
ေညာ်ိဳးေး်ိဳးသမရ ၎းရ ညံအ္္က ီေညာာ ည းာရႊည းျဖစညသွည။


ေညာ်ိဳးေး်ိဳးခ ကညမ ာ်ိဳးက္ို မရ္ည္မည်ိဳး္ ညး္ို ညရႊညးရ ံည အႊာဂ္ညေညာ်ိဳးေး်ိဳး မ
ြဲ ာ်ိဳးအ္ကည

္ိုမ္ိုေကာ ည်ိဳး

မႊညစာ ေညာာ ညရကညး္ို ရ
ည ႊည အသတဖမည်ိဳးစကညးျဖ ံည သ္ို္မဟို္ည မရ္ညစိုစာအို ညးျဖ ံည မရ္ည္မည်ိဳး္ ညရႊည
း္ိုအ ညသွည။
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စဒ်ိဳးေညာာ ေ
ည ညာ်ိဳးေး်ိဳးသအ္ကည ရွညွႊည်ိဳးက်ိဳး္ို ကာ်ိဳးခ ကည
်ိဳးည ္ီၿမ္ပ႕က

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးအေ ကာ ်ိဳးည

း း
ည ္ို ်ိဳးည (္ ညာ
ည ကညသ)။

။ ေသာ္ရရ ညမ ာ်ိဳး မ ဂၤးာ ါခ ညဗ ာ…းျမႊညမား္ို ည တရြဲ႕ ေက ်ိဳးးကညေ သမ ာ်ိဳးမရာ

းျမ ္ြဲံးို ည ႊည်ိဳးက္ို စ္ိုကည ္ပ်ိဳးသဒ်ိဳးးရတမ ာ်ိဳးအ္ကည အေရ်ိဳးႀကဒ်ိဳး္ြဲံးို ည ႊည်ိဳးး္ို မီညာ

ကေြဲ

ာ်ိဳးေမ်ိဳး

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ းျခ ည်ိဳးေ ကာ ံည စ္ိုကည ္ပ်ိဳး

သဒ်ိဳးးရတ မ ာ်ိဳး ကညစဒ်ိဳးကာ သဒ်ိဳးးရတအ္ျကညးလႊည်ိဳးႊွည်ိဳး ါ်ိဳး္ီညး္ို ေ္ာ ညသအေ္ာညမ ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးက ီညာ က ါ္ီည
ီညာ က ါ္ီည။

ါေ မီညံ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ္ြဲံးို ည ႊည်ိဳးက ေ္ာ ညသေ္အ္ကည

ရရ္ရေစး္ို ည္ြဲံးို ည ႊည်ိဳး္စညခို
သ္ို္မဟို္ည

းျဖစည္ာေ ကာ ံည ေ္ာ ညသမ ာ်ိဳးအေႊႊြဲ္

္စညး္ို ည္စည ္ို ညေမ်ိဳးးျမ းျခ ည်ိဳးက္ို ေညာာ ညရကညသ ညံ ါ

ေႊရာအးရတ္အးျ ာ်ိဳး

မ္သာ်ိဳးစိုအ ္ိုး ညေ ရ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ းျခ ည်ိဳးက္ို စဒ်ိဳး ာ်ိဳး းျဖစည သ္ို္မဟို္ည
္ီည။

းျမႊညမား္ို ည တမရာ ေႊရာ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳး းို ညက္ို ညး ကညရ္ရရာ္ျြဲကမရ အဓ္ကေမ်ိဳးးျမ ေႊ က္ြဲံ

ေႊရာေ္ကေ္ာံ စစညက္ို ည်ိဳး္္ို ည်ိဳးေ သႀကဒ်ိဳး၊ မေက်ိဳး္္ို ည်ိဳးေ သႀကဒ်ိဳးႊြဲ္ ရရမည်ိဳးးျ ွညႊီည္္ိုးျဖစည္ီညး္ို သ္ရ ါ္ီည။ ရရမည်ိဳး
းျ ွညႊီည ေ္ာ ည ္ို ည်ိဳး

ည်ိဳး္ီၿမ္ပ႕ႊီညမရာ

သေ္ရ္ရသး္ို၊ စဒ်ိဳး ာ်ိဳးးျဖစည

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးက္ို ္စညး္ို ည္စည ္ို ည းို က
ည ္ို ညေႊ က သေ္ရ္ရသး္ို၊

းို ညက္ို ညေႊ

ကသေ္းွည်ိဳး ရ္ရ္ီညး္ို သ္ရ

ါ္ီည။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးေညာာ ည ရကညေႊ္ာ

ည်ိဳး္ီၿမ္ပ႕ရြဲ႕

ာ်ိဳး

ႊြဲ္ ္ညသကညၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ းျမႊညမာံ

အသတသ္ ည်ိဳးေ္ျာကည ေက ာညညာႊည်ိဳးမာက ညာကညးကည္ ညးျ ေ ်ိဳးသာ်ိဳးမရာ ြဲ းျဖစည ါ္ီည။
ေက ာညညာႊည်ိဳးမာ (သ္ ်ိဳးည ေ္ျာကည)။
ခရဒ်ိဳး္ျကညးာခြဲံ ါ
ဒေ သရြဲ႕

။ က ေႊာည အ ခို ရရမည်ိဳးးျ ွညႊီညေ္ာ ည ္ို ည်ိဳး

ည်ိဳး္ီ ၿမ္ပ႕ေး်ိဳးက္ို ခရဒ်ိဳး္ျ

ခရဒ်ိဳး္ျကညးာရ္ြဲံ

အေ ကာ ည်ိဳးရ ည်ိဳးကေ္ာံ ဒ

္ီည။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးက္ို ေးံးာဖ္ို္ းျဖစည ါ္ီည။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးဟာ စ္ိုကည ္ပ်ိဳး

စ္ိုကည ္ပ်ိဳးေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးႊ္ြဲ ္စညေႊရာ္ျြဲမရာ ြဲ ္ြဲဖကညးို ညးို္ရ္ြဲံ းို ည ႊည်ိဳး္စညခို းျဖစည ါ္ီည။

ာ်ိဳးေမ်ိဳး

းျမ ေရ်ိဳး ေညာာ

ေညာာ ညရကညရာမရာ ေးျမေႊရာရ္ရ္ြဲံ ေ္ာ ညသေ္ ေညာာ ညရ
ေညာာ ညရကည ကသး္ို၊ ေးျမေႊရာမရ္ရသမ ာ်ိဳးးွည်ိဳး ေးျမေႊရာ မး္ေ
ို ြဲ
ေမ်ိဳးးျမ ်ိဳးး္ိုရ္ြဲံ းို ည ႊည်ိဳး္စညခို းျဖစည္ီညး္ို သ္ရ ါ္ီည။

စ္ိုကည ္ပ်ိဳးသဒ်ိဳးးရတမ ာ်ိဳးႊ္ြဲ မႊဒ်ိဳးမေး်ိဳးမရာ ေမ်ိဳးးျမ ်ိဳးး္ို

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ းျခ ည်ိဳး ေ ကာ ံည စ္ို ကည ္ပ်ိဳး

စ္ိုကည ္ပ်ိဳးေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးက္ို ္စညဖကည္စညးမည်ိဳးက အေ္ျာကညအကးျ ပေႊ္ီညး္ို

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးမရာ

(၃၃)

းရစညအေ္႕အႀကတပရ္ရၿ ဒ်ိဳး းျဖစည္ြဲံ စဒ်ိဳးးျမ ံသ
ည ႊည်ိဳးက အခိုး္ို ေးျ ားျ ္ျာ်ိဳး ါ္ီည။
စဒ်ိဳးးျမ ံသ
ည ႊည်ိဳး ( ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သ)။
မႊဒ်ိဳးမေး်ိဳးမရာ

။

ာ်ိဳးေမ်ိဳး္ီညညာ္ို္ာ ေးျမေႊရာမးို္ ါေ်ိဳး။ စို္ကည ပ္်ိဳး္ြဲံ သဒ်ိဳးးရတေ္ရြဲ႕ မႊဒ်ိဳးမေး်ိဳး

းို ည က ါ္ီည။

အ ညမ္ႊညအေ္ျာကညအက

ာ်ိဳးေမ်ိဳး္ြဲံအ္ကညေ ကာ ညံ စို္ကည ပ္်ိဳး္ြဲံသက္ို အ ညမ

းျဖစည ါ္ီည။ ါေ မီညံ းျမႊညမာ

းို္ ည အ
တ ေ္ာညမ ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးမရာ းေ္

းေ္သေောမေ ါကည ကေ်ိဳး းျဖစညေႊ္ီည။ အခိုခ ္ႊည္ျ္ရရ္ေႊညာြဲ ါ ြဲ။ ကဲႊညေ္ာည္္ို႕

ရရမည်ိဳးးျ ွည

ႊီညေ္ာ ည ္ို ည်ိဳး္ျြဲမရာ ြဲ အြဲ ါကို္ စမည်ိဳးသ ညမလ ေး်ိဳးႀက္မညေးာကည းို ညခြဲံၿ ဒ်ိဳး ါၿ ဒ။ ေႊာကညညာို်ိဳးတ ရ္္ညသ္မည်ိဳးၿ ဒ်ိဳး္ြဲံ အခါ ကေ္ာံ
ၿခတမႊညေႊဂ ာ္ားႊညီ္ြဲံ ိုဂလ္ပးညက က ဲႊညေ္ာည္္ို႕က္ို းျ ႊညၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ (FeekBack)
“ေးျ ာ ည်ိဳး”မရာ း္ညမလတက်ိဳး္ြဲံက္စၥက္ို

ာ်ိဳးႊြဲ္ းို ညး္ိုကည္ြဲံ အ ္ကညေ ကာ ညံ (၁၂) ကေႊ (၁၄) ရာခို္ ညးလႊည်ိဳး အ္ျ္

အ္ျကည္ို္်ိဳး းာ ါ္ီညးို္ ေးျ ာ ါ္ီည။

ာ်ိဳးေ္ဟာ

ႊည်ိဳး

ညံ ္စည

ံခ
ည ည်ိဳး ္စည

အ္ကညေ ကာ ညံ မ ပ္်ိဳးေအာ ည္ြဲ္းႊ
လ ည်ိဳးဟာ
ၿခပတေးျ ားို္ရရ္ရ ည

ေ ်ိဳး ါ္ီည။ ဒးရစည ကဲႊညေ္ာည္္ို႕
ညံခ ်ိဳးည က္ို း္ညမလႊညက်ိဳးေ ်ိဳး္ြဲ္
အမ ာ်ိဳးႀကဒ်ိဳး္ကညးာ ါ္ီည။

ာ်ိဳးေမ်ိဳး္ြဲ္အ္ကညေ ကာ ညံ စို္ကည ပ္်ိဳးေရ်ိဳးမရာ အ္ျကည

းလႊည်ိဳးဟာ

သ ည်ိဳးအာ်ိဳးစိုမ္ျွညံ ြဲႊ္ြဲ

(၁၂)

ရာခို္ ညးလႊည်ိဳးကေႊ (၁၄) ရာခို္ ညးလႊ်ိဳးည အ္ျ္ အ ညမ္ႊည မ ာ်ိဳးးျ ာ်ိဳး္္ြဲ ္ို္်ိဳး္ကညမလ္စညခို ါ ြဲ။
ေက ာညညာႊည်ိဳးမာ (သ္ ်ိဳးည ေ္ျာကည)။

။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးက္ို ေညာာ ညရကညမီညညာ္ို ါက း္ိုအ ည္ြဲံ စၥွည်ိဳးမ ာ်ိဳးမရာ

ာ်ိဳးမ ာ်ိဳး ေႊ္ျ္ို ညရႊည

်ိဳးဖ္ညရာမရာအသတို်ိဳးးျ ပး္ို ညမီညံ အကၤ ဒ စ္ြဲံ အသတို်ိဳးအေညာာ ည စၥွည်ိဳးမ ာ်ိဳးရရဖ
္ ္ိုးွည်ိဳး း္ိုအ ည

6

ာ်ိဳးအ္မည၊

ာ်ိဳးဖ္ညရာ

ေ ကာ ်ိဳးည က္ို ေ္ာံ Plan Bee

ေ ရဒီယိုအစီအစဥ္ာမူ
စ
Project မႊညေႊဂ ာ စဒ်ိဳး္ ညေမာ ည ကွညက အခိုး္ို ရရ ည်ိဳးးျ ္ျာ်ိဳး ါ္ီည။
စဒ်ိဳး္ ေ
ည မာ ည ကွည (Plan Bee စဒမက
တ ႊ
္ ်ိဳးည မႊညေႊဂ ာ)။
အေညာာကည အစဒ်ိဳးအးျဖစည
အြဲ ဒ ာ်ိဳး္ျမ
ြဲ ရာမရ

။

ာ်ိဳးအ္မညမ ာ်ိဳးး္ိုအ ည ါ္ီည။ အြဲ ဒ

ာ်ိဳးေ္ဟာညာ္ိုရ ည

ာ်ိဳးေမ်ိဳးမီညညာ္ိုရ ည

ာ်ိဳးရြဲ႕ သ္္ို္ေႊ္ျ္ို ညဖ္ိုအ္ကည

ာ်ိဳးအ္မည္ျြဲမရာေမ်ိဳးးျမ ဖ္ို႕အ္ကညမ ပ္ ်ိဳးးျ ာ်ိဳးေ္ း္ိုအ ည ါ္ီည။

ာ်ိဳးသတို်ိဳးမ ္ပ်ိဳးရရ္မရာ းျဖစည ါ္ီည။ ေိုရ ညမရီည၊

ၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ အေရအ္ကညအာ်ိဳးးျဖ ညံ ေိုရ ညမက ္စညေကာ ည္ွည်ိဳးရ္ရၿ ဒ်ိဳး၊

ာ်ိဳး္ျဒ်ိဳးရီည၊ းို ညသာ်ိဳး ာ်ိဳးရီည။

ာ်ိဳး္ျဒ်ိဳးက ညာီညဂဏႊည်ိဳးေးာကညရ္ရ ါ္ီည၊

းို ညသာ်ိဳး ာ်ိဳးေ္က အေးျမာကညအးျမာ်ိဳးရရ္ရမရာ းျဖစည ါ္ီည။ းို ညသာ်ိဳး ာ်ိဳးေ္ အေးျမာကညအးျမာ်ိဳးရရ္မရသာ
က ေအာ ညးျမ ညမရာ းျဖစည ါ္ီည။ ေႊာကည္စညခါ
က ေကာ ည်ိဳးရမီည၊

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ရာမရာ

ာ်ိဳးေ္မရာ ေရာဂါက ည်ိဳးစ ညေႊရမီည၊

စၥွည်ိဳးေ္ႊြဲ္

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး

ာ်ိဳးေ္ရ္ရရတိုႊြဲ္ မးတိုေးာကညေြဲ

ာ်ိဳးစာ းတိုေးာကညေႊရမီည၊

ါညာ္ိုရ ည

ာ်ိဳးအ္မည

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး

ေညာာ ညရကညး္ို ရ ါၿ ဒ။
ေက ာညညာႊည်ိဳးမာ (သ္ ်ိဳးည ေ္ျာကည)။
ရရ္ရ းျခ ည်ိဳး၊

။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးဟာ အရ ည်ိဳးအးရဒ်ိဳးႊီည်ိဳး ါ်ိဳးၿ ဒ်ိဳး မ္သာ်ိဳးစိုအ ္ိုး ညေ းွည်ိဳး

ာ်ိဳးအတို်ိဳး (၁းး) က္ို အးို ညသမာ်ိဳး (၂) ေီာကညႊြဲ္ စဒမတခႊည္ခး
ြဲ ္ို ညးျခ ည်ိဳး၊ ေးျမေႊရာမး္ိုအ ညးျခ ည်ိဳးႊ္ြဲ ရာသဒစ္ိုေ ေပၚ

မရဒ္ွညမလ မရ္ရးျခ ည်ိဳး္္ေ
ို ကာ ညံ ေသာ္ရရ ညမ ာ်ိဳးးွည်ိဳး

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ းျခ ည်ိဳးက္ို ေညာာ ညရကညေစး္ို ါ္ီည။

ည်ိဳး္ီၿမ္ပ႕ႊီည

အ္ ည်ိဳးမရာ အရ ညက ေ္ာ ညီာစ္ိုကည ္ပ်ိဳးးျခ ည်ိဳး းို ည ႊည်ိဳးက္ို ေညာာ ညရကညေႊရာမရ အခိုးကညရ္ရအခ ္ႊညမရာေ္ာံ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ

ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးက္ို ္စညး္ို ည္စည ္ို ည ေညာာ ညရကညေႊသမ ာ်ိဳးးွည်ိဳး အမ ာ်ိဳးအးျ ာ်ိဳးရရေ
္ ႊၿ ဒ းျဖစည္ီညး္ို သ္ရ ါ္ီည။ အရွည
အေသ်ိဳးရ္ရ္ြဲံ

ာ်ိဳးရွည္ျို္ညးို ညး္ို ညဖ္ညာ
ို ္ိုရ ည

း္ိုအ ည ါ္ီည။

ာ်ိဳးအ္ကည သ ညံေးရ ာညေသာ အစာ်ိဳးအစာရရ္ရမီညံ သဒ်ိဳးးရတ

ညမ ာ်ိဳး စ္ိုကည ္ပ်ိဳးဖ္ို

ည်ိဳး္ီေ သမရာေ္ာံ မ္ို်ိဳးရာသဒမရာ ေးျ ာ ည်ိဳးးရ ံစ
ည ါ်ိဳး စ္ိုကည ္ပ်ိဳးသး္ို ေညာာ ည်ိဳးရာသဒမရာ ဟ ည်ိဳးသဒ်ိဳးဟ ည်ိဳး

ရကညးရ ံည ညာဒ္ျကညသဒ်ိဳးးရတ

ညမ ာ်ိဳး စ္ိုကည ္ပ်ိဳးးျခ ည်ိဳးးျဖ ံည

ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအ္ကည အစာ်ိဳးအစာ ရရ္ရေစ ါ္ီည။ စ္ိုကည ္ပ်ိဳးေးျမရ္ရ္ြဲံ

ေ္ာ ညသမ ာ်ိဳးက

ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးး္ညရွည ေသာကညသတို်ိဳးး္ို ညေရ်ိဳးအ္ကည ရာသဒအး္ိုကည စ္ိုကည ္ပ်ိဳးသဒ်ိဳးးရတမ ာ်ိဳးက္ို ေးျ ာ ည်ိဳးးြဲ စ္ိုကည ္ပ်ိဳး

ကၿ ဒ်ိဳး၊ ေးျမီာမြဲံ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သမ ာ်ိဳးကေ္ာံ စ္ိုကည ္ပ်ိဳးခ ည်ိဳးမ ာ်ိဳးရ္ရရာက္ို ္စညေႊရာမရ ္စညေႊရာေရ႕ေးျ ာ ည်ိဳး ေမ်ိဳးးျမ က

္ီညး္ို းီညသမာ်ိဳးေးမရ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး းို ည ႊည်ိဳးက္ို ေးျ ာ ည်ိဳးးြဲးို ညက္ို ညသ စဒ်ိဳးေက ာညသစ္ို်ိဳး၏ ေးျ ာ ကာ်ိဳးခ ကညအရ

သ္ရ ါ္ီည။
စဒ်ိဳးေက ာညသစ္်ိဳးို (းီညသမာ်ိဳးေးမရ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး ေးျ ာ ်ိဳးည းး
ြဲ ို က
ည ္ို သ
ည )။

။

ဒ ေ္ာ ေ
ည ေပၚေ သကးေ္က

္းျခာ်ိဳး ေႊရာသာ်ိဳးရမရာက္ို ႊွည်ိဳးႊွည်ိဳးေ ကာကည က္ီည။ ကဲႊညေ္ာည္ို္္ြဲေခေပၚသာ်ိဳး္ြဲ္အ္ကည သ္ို္ းမလေရ်ိဳးအေ ါ ည်ိဳး
အသ ည်ိဳးေ္ကအစ

္အာ်ိဳးက ီညးျ ႊည္းာ္ီည။သ္ို္မရာ

ဗမားျ ွညကမ္္ညေညာညာို္္ာ

မရရ္ခ္ြဲ ါေ်ိဳး။

ဒ ာ်ိဳးေမ်ိဳးမရ

ဗမားျ ွညက မ္္ည ေညာေ္ ္ို္်ိဳးးာ ါ္ီည၊ ေႊာကညၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ ဒ ာ်ိဳးရွည္ျို္ညရ္ာ သ္ို္ ေ္ာ ညသ္ျကည အမ ာ်ိဳးႀကဒ်ိဳး
ို္အညာ ညေးျ ္ီည ေ ါံ။ အြဲ္ာေ္ သေောေ ါကညးာ္ြဲ္အ္ကည သ္ို္းွည်ိဳးအခို
းျဖစညေႊ ါၿ ဒ။ အခိုညာ္ရ
ို ည ေ သခတေ္ာ ညသေ္ ကဲႊညေ္ာညေႊာကညမရာ းို္ကည ါၿ ဒ်ိဳး

ာ်ိဳးေမ်ိဳးခ ညစ္္ညေ္ ္အာ်ိဳး

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေႊ က ါၿ ဒ။ အရ ည္ိုႊည်ိဳး

ကညာို္ရ ည ေ္ာ ညသးို ည ႊည်ိဳးကို္ ြဲ းို ညကို္ ည က္ီည။ အခိုက ေ္ာံ သ္ို္ရြဲ႕ အသ္ ွာေး်ိဳးေ္ အရမည်ိဳးက ီညးျ ႊည္
းာၿ ဒေ ါံေႊာည၊ အြဲ ဒအ္ကည က ေႊာညးွည်ိဳး အရမည်ိဳးဂိုဏညီမ္ ါ္ီည။
ေက ာညညာႊည်ိဳးမာ (သ္ ်ိဳးည ေ္ျာကည)။

။

ာ်ိဳးရွညဟာ

အာဟာရရ္ရရတိုသာမက ္ႊညဖ္ို်ိဳးးျမ ညံ ္ျို္ညကိုႊည္စညခိုးျဖစည္ီညး္ို သ္ရ ါ ္ီည။
္ီည။

ါေ မီညံးွည်ိဳး းကညေ္႕မရာေ္ာံ ကိုႊညသွညေ္က

္ျ္ႊည်ိဳးခ ပ ည္ျာ်ိဳး္ာ ေ ကာ ံည
္ညသကညၿ ဒ်ိဳး

ာ်ိဳးရွညေစ ်ိဳးကကညက္ို ္ျ္ႊည်ိဳးခ ပ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သမ ာ်ိဳးအေႊႊြဲ္ ရသ ံ္
ည ြဲံေစ ်ိဳးးလႊည်ိဳးမရးျဖစညေႊ္ြဲံ အေးျခအေႊႊြဲ္

္စညး္ို ည္စည ္ို ည

ာ်ိဳးေမ်ိဳး

းျမ ေရ်ိဳး

္ညသကညၿ ဒ်ိဳး

းို ည ႊည်ိဳး းို ညက္ို ညေညာာ ညရကညေႊသ စဒ်ိဳးးျမ ံသ
ည ႊည်ိဳးက အခိုး္ို

အခိုး္ိုေးျ ာ ါ္ီည။
စဒ်ိဳးးျမ ံသ
ည ႊည်ိဳး ( ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သ)။

။ ေစ ်ိဳးကကညကေ္ာံ ေႊာကညညာတို်ိဳးက ေ္ာံ မ ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးးီည္ြဲံကိုႊညသွညေ္က းျ ဌာႊည်ိဳး္ြဲံ

ေစ ်ိဳးကကည းျဖစညသာ်ိဳး ါ္ီည။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သ အမ ာ်ိဳးအးျ ာ်ိဳးရြဲ႕က္ိုီညစာ်ိဳးးရီညေ္ကေႊၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ ေစ ်ိဳးးလႊည်ိဳးက္ို သ္ညမရ္ည
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ေ ရဒီယိုအစီအစဥ္ာမူ
စ
္ာက

္ိုမ္ိုၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ သ ညံေး ာညမရႊညကႊညး္မံမ
ည ီညး္ို႕ ကဲႊညေ္ာည္ျ ည ါ္ီည။ သ္္ို္ေကညက ရ ည္ွညး္ို ည္ြဲံးမရရ္္ြဲံ

အ္ကည ေစ ်ိဳးကကညကေ္ာံ းျဖစညးာ္ြဲံေစ ်ိဳးအ္္ို ည်ိဳး ြဲ သ္္ို္က ေရာ ည်ိဳးေႊရ္ြဲံအေးျခအေႊဟာ အခိုခ ႊ
္ ည္ျ္ းျဖစညေႊညာြဲ
ါ ြဲ။ းႊညခြဲ္ ္ြဲ္းရစည (၂း) ေက ာညက ဗဒီကညႊမညးို္ည ည တဟာ းျမႊညမားို္ ည တႊွည်ိဳး္ ြဲ (၁)းရစညကို္
ေ္ျာ ညေးာကည ြဲ ္ျကည္ီည။

ာ်ိဳးရွည္ႊညခ ႊ
္ ည (၂)

ဒကေႊ္ညာို္ရ ည ဗဒီကညႊမညးို္ ည တက ္ႊညခ ္ႊည(၄)ေသာ ည်ိဳးေးာကည ္ျို္ညးို ညးို္ ညၿ ဒ

းျဖစည ါ္ီည။ ကဲႊညေ္ာည္ို္ က (၅) ေ္ျာ ညေးာကည ြဲ ္ျို္ည္ီည။ ဒေ္ာံ ဗဒီကညႊမညႊ္ြဲ ကဲႊညေ္ာည္ို္ညာို္္ာ အ ကမည်ိဳး
းျ

ည်ိဳး းလ္ ည်ိဳးီရစညးျ ရရ ည ကဲႊညေ္ာည္ို္ဟာ ောေ ကာ ံည ႊွည်ိဳးၿ ဒ်ိဳး က ႊညခ္ၿြဲ ဒ်ိဳးေ္ာံ ဗဒီကညႊမညကမ ာ်ိဳးသာ်ိဳးးွည်ိဳးညာို္ရ ည

ဗဒီကညႊမညးို္ ည တက

ာ်ိဳးေမ်ိဳး းျမ ေရ်ိဳးကို္ အစို္်ိဳးရအ ါအး ည က ႊည္ြဲ္း္ျိုအဖ္အ
ြဲ စွည်ိဳးေ္ကးွည်ိဳး အမ ာ်ိဳးႀကဒ်ိဳး းို္ ည်ိဳးးႊည်ိဳး

ကွဒ တံ ို္်ိဳး က္ီညညာို္္ာကို္

ကဲႊညေ္ာညသ္ရ ါ္ီည။

ဒးို္ကွဒ တံ ို္်ိဳး္ြဲ္

ကဲႊညေ္ာည္ို္္ျကည ို္ၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ စႊစည္က းို ညးို္ ည္ီည။
းွည်ိဳး စႊစည္က းို ညးို္ ည္ီည။ ္ျကည းာ္ြဲ္

အေးျခေႊႊြဲ္

သ္ို္က ာ်ိဳးေမးျမ ေရ်ိဳးကို္

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးက္စၥႊြဲ္ ္ညသကညၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ သိုေ္သႊေ္

ာ်ိဳးရွညကို္ေရာ ည်ိဳး္ြဲ္ေႊရာမရာ းို္ ည တေ္ာညက စဒ်ိဳးေညာာ ညၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ

ေစ ်ိဳးကကညရရာေဖေရ်ိဳးက္ို အမ ာ်ိဳးႀကဒ်ိဳးကွဒ တံ ို္်ိဳးမလ ေ္းို ညခ္္
ြဲ ီညးို္ ကဲႊညေ္ာည သ္ရ ါ္ီည။
ေက ာညညာႊည်ိဳးမာ (သ္ ်ိဳးည ေ္ျာကည)။

။ ဟာ….

ည်ိဳး္ီမရာ

ဒေးာကည အရွညအေသ်ိဳးေကာ ည်ိဳး္ြဲံ ာ်ိဳးရွညေ္

္ျို္ညးို ညေႊမရႊည်ိဳး က ေႊာညမသ္ခေ
ြဲံ ်ိဳး။ ္ကီညက္ို အတံ သစရာ ါေြဲ။ က ေႊာည အခိုေရာကညရရ္
္ ြဲံေႊရာက

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး

အရ ည်ိဳးအးျမစညႊ္ြဲ စဒ်ိဳး ာ်ိဳးေရ်ိဳးစ ည္ာက္ို ေရာကညရ္ရေႊ္ာ ြဲ းျဖစည ါ္ီည….( ာ်ိဳးေ္ တ ေႊ္ြဲံအသတ)….အခိုက ေႊာည ေႊ ကာ
း္ညမတလကရ္ြဲံ

ာ်ိဳး ရွညက္ို ၿမဒ်ိဳး ကွညံး္ိုကည္ြဲံအခါမရာ ခ ္ပၿ ဒ်ိဳး ခါ်ိဳးသကညသကညရ္ရ္ြဲံအရသာက္ို ခတစာ်ိဳးရ ါ္ီည။ အခိုအခါ

Tag International Development Charity အဖ႕ြဲ ဟာ Livelihood and Food Security Trust Fund (LIFT) ရြဲ႕
ေ ေ က်ိဳးအေ္ျာကညအ တံႊ္ြဲ
းီညီၿ ဒ်ိဳး၊ အညာ္ို ါ

်ိဳးည ္ီေ သမရာ

ေ သခတ ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သမ ာ်ိဳး္ျတမရ

ေစ ်ိဳးကကညေ ါကညေစ ်ိဳးႊ္ြဲ

ာ်ိဳးရွညမ ာ်ိဳးက္ို အရွညအေသ်ိဳးေကာ ည်ိဳးမႊညေအာ ည ေညာာ ညရကညၿ ဒ်ိဳး၊ Plan Bee အမရ္ည္တညာ္ ညႊြဲ္

းျ ွည ္ ည်ိဳးးျ ွည သ္ို္ းျဖႊည္ခ ဒ အကအွဒေ ်ိဳးေႊ ါ္ီည။ TAG အဖ႕ြဲ ဟာ အရွညအေသ်ိဳး ေကာ ည်ိဳးမႊည္ြဲံ
္ျို္ညးို ည းျဖႊည္းျဖ ်ိဳးး္ို ညဖ္ိုအ္ကည
ေ သခတးျ ွညသမ ာ်ိဳး

ာ်ိဳးရွည
ာ်ိဳးရွညမ ာ်ိဳး

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးအရ ည်ိဳးအးျမစညႊြဲ္ စဒ်ိဳး ာ်ိဳးေရ်ိဳးစ ည္ာ္စညခိုက္ိုးွည်ိဳး ္ျေ္ျာ ည္ျာ်ိဳးၿ ဒ်ိဳး

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳး းို ညက္ို ညး္ို ညေရ်ိဳးအ္ကည အသတို်ိဳးးျ ပရမီညံ စၥွည်ိဳးေ္က္ို းီညီး္ို ညဖ္ို

အ္ကည ေ ေခ ်ိဳးေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳး

ာ်ိဳးအတိုမ ာ်ိဳး သီညီေရ႕ေးျ ာ ည်ိဳးစရ္္ည၊

ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးစာ်ိဳးသတို်ိဳးး္ို ညရႊည

ာ်ိဳးစာအေ္ျာကညအ တံမ ာ်ိဳး

ေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳးက္ို ေညာာ ညရကညေ ်ိဳးး ကည ရ္ရ ါ္ီညး္ို အညာ္ို ါ အဖ႕ြဲ ရြဲ႕ မႊညေႊဂ ားျဖစညသ Marco Schukraft က အခိုး္ို
ေးျ ာ ါ္ီည။
Marco

Schukraft

(TAG

International)။

ေးျ ာသတ)…း္ို ည တ္ကာ အဖ႕ြဲ အစွည်ိဳး္စညခို အေႊႊြဲ္က ေ္ာံ
အသတို်ိဳးးျ ပရမီညံ စၥွည်ိဳးေ္ းီညီး္ို ညဖ္ို ေ ေခ ်ိဳးေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳး၊
ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး သီညီေရ႕ေးျ ာ ည်ိဳးစရ္္ညမ ာ်ိဳး၊
္က္ိုေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳး၊
ာ်ိဳးရွည

။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး းို ညက္ို ညး္ို ညဖ္အ
ို ္ကည အသတို်ိဳးးျ ပရမီညံ စ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး

ာ်ိဳးမ ာ်ိဳးစာ်ိဳးသို်ိဳးတ း္ို ညဖ္အ
ို ္ကည

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သေ္

ာ်ိဳးစာအေ္ျာကညအ တံေ္က္ိုေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳး၊

က္ို

အရွညအေသ်ိဳး

(အဂၤး္ ညး္ို

သ ည္ႊည်ိဳးေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳးမ ာ်ိဳးႊ္ြဲ

ာ်ိဳး

ေစ ်ိဳးကကညမရဒး္ို ညဖ္အ
ို ္ကည ေစာ ညံ က ည ကွညံရလ႕ေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳးက္ို ေညာာ ညရကည

ေညာာ ညရကည ေ ်ိဳးေႊသး္ို ေခ ်ိဳးေ ေ္က္ိုးွည်ိဳး းျ ႊညညာ ညရာမရာ ေ းျ ႊညးွညေ ်ိဳးသ ည်ိဳးရးျခ ည်ိဳးမ ္ပ်ိဳးမဟို္ညေြဲႊြဲ္

ာ်ိဳးရွည

ေ္က္ို းျ ႊညးွည ေ ်ိဳးသ ည်ိဳးရ ညးွည်ိဳးရ ါ္ီည။ က ေႊာ
က ေႊာည္္ိုအဖ႕ြဲ အေႊႊြဲ္ကေ္ာံ

ာ်ိဳးရွညေစ ်ိဳးေကာ ည်ိဳးရရ္ရး္ို ညဖ္အ
ို ္ကည ္ျို္ည ္ို်ိဳးမလ၊ ္တညာ္ ည က

က ညေ ်ိဳးးျခ ည်ိဳးေ္က္ို ကွဒေ ်ိဳးေႊ ါ္ီည။ ါံအးျ

ည

ညေ ်ိဳးးျခ ည
ာ်ိဳးရွညက္ို းျ ႊညးွည

းျ ႊညးွညးီညီရာမရားွည်ိဳး ေစ ်ိဳးးရ္မညးျခ ည်ိဳးမရ္ရေြဲႊြဲ္ ေစ ်ိဳးကကညေ ါကညေစ ်ိဳးအ္္ို ည်ိဳး းျ ႊညးွညးီညီး ကညရ္ရ ါ္ီည။
ရ္ရ ါ္ီည။

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ သေ္အေႊႊြဲ္

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ရာမရာ က္ိုီညခးိာႀကတ႕ခ္ို ည ဖ္္း
ို ္ိုအ

ေးျ ာ ည်ိဳးေရ႕ေမ်ိဳးးျမ း္ို ညဖ္ို မ္သာ်ိဳးစိုရြဲ႕ အေ္ျာကညအ တံေ္ း္ိုအ ည ါ
ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး အရ ည်ိဳးအးျမစညႊြဲ္ စဒ်ိဳး ာ်ိဳးေရ်ိဳးစ ည္ာ (ARBC)
အရွညအေသ်ိဳးးျမ ံမ
ည ာ်ိဳး္ံြဲ

ညသး္ို ေးျ ာ ည်ိဳးေရ႕ေ
္ီည။

က္ို

အခိုညာ္ိုရ ည

္ွညေ္ျာ ညၿ ဒ်ိဳးၿ ဒ းျဖစည္ြဲံအ္ကည အရ

ာ်ိဳးရွည္ျို္ညးို ည း္ို ညဖ္ိုအ္ကည သ ည္ႊည်ိဳးေ္က္ို ္္ညေရာကညခ ညံရရ္ရေႊၿ ဒ းျဖစည ါ္ီည။
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ာ်ိဳး

ေ ရဒီယိုအစီအစဥ္ာမူ
စ
း း
ည ္ို ်ိဳးည (္ ညာ
ည ကညသ)။
ည်ိဳး္ီၿမ္ပ႕ရြဲ႕

။

ေသာ္ရရ ညမ ာ်ိဳးခ ညဗ ာ…. ါကေ္ာံ

ရရမည်ိဳးးျ ွညႊီညေ္ာ ည ္ို ည်ိဳး

်ိဳးည ္

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳး ေညာာ ညရကညေႊ္ာႊြဲ္ ္ညသကညၿ ဒ်ိဳးေ္ာံ းျမႊညမာံအသတ သ္ ည်ိဳးေ္ျာကည

သ္ ည်ိဳးေ္ျာကည ေက ာညညာႊည်ိဳးမာက ္ ညးျ
ေသာ္ရရ ည ေ္ာ ညသေ္အေႊႊြဲ္
International

ေ ်ိဳးခြဲံ္ာ းျဖစည ါ္ီည။ ေသာ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးးို ည ႊည်ိဳးက္ို းို ညက္ို ညေညာာ ညရကညး္ို္ီည

Development

Charity

အဖ႕ြဲ ရြဲ႕

ဖိုႊည်ိဳးႊတ ါ္ည (း၈၁

ညာ္ိုရ ညေ္ာံ TAG
၁၆၆

း၁း)

ႊြဲ္

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳး အရ ည်ိဳးအးျမစညႊ္ြဲ စဒ်ိဳး ာ်ိဳးေရ်ိဳးစ ည္ာ (ARBC) းဒမ္္္ညမရ ါရ္ိုကည္ာ ေ ေပၚခ ညးျမစဒ်ိဳးရြဲ႕ ဖိုႊည်ိဳးႊတ ါ္ည (း၉ ၄၅၇
၃၇း

း၄၃)

သ္ို္

ေသာ္ရရ ညေ္ာ ညသမ ာ်ိဳးးွည်ိဳး
ရရ္ရသာ်ိဳးမီညး္ို ္ျ

ာ်ိဳးေမ်ိဳးးျမ ေရ်ိဳးႊ္ြဲ

ညာကညသီညေမ်ိဳးးျမႊည်ိဳး အႀကတစာဏညမ ာ်ိဳးက္ို ရီး္ို ည ါ္ီည။ ေသာ္ရရ
္ညသကညၿ ဒ်ိဳး

အသ္ ွာ

ဗဟိုသို္

္စညစတို္စညရာ ရ

ည ါ္ီည။ ႊာ်ိဳးေသာ္ညာ ညခြဲံ က္ြဲံ ေသာ္ရရ ညမ ာ်ိဳး အာ်ိဳးးတို်ိဳးက္ိုီညစ္္ညးရစညးျဖာ က ႊည်ိဳးမာခ

က ႊည်ိဳးမာခ မည်ိဳးသာ က ါေစခ ဗ
ည ာ။
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ေ ရဒီယိုအစီအစဥ္ာမူ
စ
ေႊာကညညာကည္ြဲ (၁)။
။(

။ ေညာ်ိဳးေး်ိဳးခ ကည မရ္စ
ည ို ိုစ
တ တ
) စဒ်ိဳး
ေညာ်ိဳးေး်ိဳးခ ကညမ ာ်ိဳးးရ ညံ ေးံးာေ္ရ္ရခ ကညမ ာ်ိဳး

။

ညာကညးကည ေညာာ ညရကညရႊည

ေႊ္စ။ြဲ

ေႊရာ။ ။ ____________________ၿမ္ပ႕ႊီည ၊ ေက ်ိဳးရာအို ညစို၊ _______________________ေက ်ိဳးရာအို ညစို ၊ __________________________ ေက ်ိဳးရာ
စဒ်ိဳးေရ။
ေညာ်ိဳးေး်ိဳးသ အမွည

ေရ ဒီ္ိုအစဒအစစည အမွည။ ။
စစည
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