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ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥုအတြဲ (၁၀)။

။က်နဥးာစာနဥအာ
တ းဥ ောစေ၀ာဘနဥအးဒ နဥ

ုယာၿဥ ခံ၀နဥး

ဟငဥးာဒးဟငဥး က
တ ာဥ အယက
ိ ဥ ်ယပးျခငဥး
ာယအဆ
ဥ ကဥနရ
ယ ါနဥး
ဤလာဥးညနဥာညဥ ေ ရဒီယိ

ညစေ းးစအဥလာဥးကယု
ိ ာံိးျ ပၿ းဒ “လၻကဥ ညဥႀကာဥးအကစး၀ယင
ိ းဥ ” အအဥခိ ျ ပလိ ဥ စ

အတငဥ စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူာ်စးုအတကဥ လယု
ိ
ေ
ဥ ာစ ေဆတးေ းတ လ
တြဲ ာဥးညနဥခ်ကဥာ်စးကယိ ေဘစဥျ ္ျစးာညဥ။ ဤလာဥးညနဥ
ခ်ကဥကယိ ျာနဥာစာုာံ ုအဒုအစဥ ငဥာ အတဘ
ြဲ ကဥုာံိးျ ပ ာညဥ။ ၀ယင
ိ းဥ ဘတဲြဲ ေဆတးေ းတ တြဲ ျ ပလိ ဥ ာညဥာ
ုအဒုအစဥာအအဥဆငဥာ အယက
ိ ဥ ်ယပးေ း ငဥာ ုာကဥောတး၀ာဥးေက်စငဥးဆယင
ိ ဥ စ ကယအၥ

ညဥ ီ
တ ခ
ဥ ်ကဥာစ ေ ရဒီယိ

ာ
ဥ ်စးကယိ ေက်းလကဥေန ျ ညဥာာ
မူ ်စးုစး

ာအငဥးုခ်ကဥုလကဥ ငဥာ ုာယ ညစဗဟိာအ
ိ ျဘနဥ္ေ၀ေ း နဥ ျဘအဥ ါာညဥ။

ညဥ ီ
တ ခ
ဥ ်ကဥာ်စး
ဤအကစး၀ယိငဥးေဆတးေ တး အ
တြဲ တငဥ ေဆတးေ တးၿ ဒးာေနစကဥ

ါ၀ငဥေဆတးေ တးာမူာ်စးာညဥ ေုစကဥေဘစဥျ

ုေၾကစငဥးု စာ်စး ငဥာ

အ ဥလ်စဥးောစ ၎အယိ္၏ ဗဟိာိအာ်စး၊ အယအဥေနာေေစ္ျစးာ်စး ငဥာ ုျ ပုာမူာ်စးဆယိငဥ စ ေျ စငဥးလြဲာလာ်စး ျဘအဥေ ေပၚ
ေအာညဥ။
၁။ ုယာဥၿခံ၀နဥးုအတငဥး ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥအယိကဥခငဥးအအဥခိ

်ယပးေ္ျစငဥျခငဥးျဘငဥာ

ယ ယိငဥောစ ုက်ယပးေက်းးမူးာ်စးကယိ ာယ ယ

ေအ နဥ။
၂။ ေန္အစဥ ိာ
ံ နဥ ာနဥ္ ငဥးလအဥဆ ဥောစ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စး

ယ ယိငဥျခငဥးျဘငဥာ က်နဥးာစာနဥအတာဥးောစ ေ၀အအဥခိအတငဥ

ာညဥကြဲာာယိ္ ေန္ျယိငဥ ယိငဥာညဥကယိ ေလာလစာယ ယေအ နဥ။
၃။ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးအတငဥ

ါ၀ငဥောစ ုစဟစ ဓစအဥာ်စး ာဆံိး ံလးေအ နဥ ုအစးုအစကယိ ာညဥကြဲာာယိ္ျ ငဥဆငဥခ်ကဥ

ျ ပအဥ ာညဥကယ ေလာလစာယ ယေအ နဥ။
စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူ။

။ုအယိး ဌစနာ်စးာ ေက်းလကဥဘတံဲၿဘယပးေ း၀နဥ္ျာဥးာ်စး၊ ု

ဥဘကဥုဘတဲြဲ ုအညဥးာ်စးာ

၀နဥ္ျာဥးာ်စး
ေဆတးေ းတ ာညဥာနညဥးအနအဥ။
ါ၀ငဥေဆတးေ းတ ာညဥာာ။မူ

။ုိ ဥအိဘဲတြဲ ေဆတးေ တးျခငဥး (လကဥဘကဥ ညဥႀကာဥးအကစး၀ယိငဥး)
။၅ စဒး ုနညဥးဆံိး (လီဥာာစး၊ လီဦစလိ ဥာစး၊ ေက်း တစာမူေက်း တစာစး)

ၾကစာညဥာုခ်ယန။ဥ

။၁ နစ ဒ ၂၀ ာယနအဥ

လယု
ိ
ေ
ဥ ာစ အၥညးဥ ။

။CD Player ၊ ယိအအစဆယိရဥ အစ က
တ ဥုႀကဒး၊ Marker ာအဥအိအစုိ ဥ ငဥာ ေေစဥ ငဥ

__________________________________________________________________________________

ေဆတးေ းတ တြဲ ုအဒုအစဥ
ုခနဥး ၁။

။ ာယအဆ
ဥ ကဥျခငဥး


(၁၀ ာယနအဥ)

စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူ (The moderator) ာညဥ ေဆတးေ တး ာ
တြဲ ယိ္ အအဥေ စကဥလစာမူာ်စး
ုခ်ငဥးခ်ငဥး ာယအဥဆကဥျခငဥးျဘငဥာ ေဆတးေ တး က
တြဲ ယိ အအငဥ ါ။ (အအဥစဒးခ်ငဥး ၎အယိ္၏ ေန
ုာကဥောတး၀ာဥး ေၾကစငဥး လိ ဥငနဥးကယိ ေျ စ ါေအ။)

ဥလယ ဥအစ ငဥာ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ


စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူာညဥ
၎အယိ္



ါ၀ငဥေဆတးေ တးာမူအအဥစဒးခ်ငဥးအဒကယိ ဤေဆတးေ တး အ
တြဲ အဥေ စကဥျခငဥးာ

ယ ာညဥဟိ ော်စဥလငဥာ္ျစးောစ အအဥအံိအအဥ စကယိ ေားျာနဥးေဆတးေ တး ါ။

စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူက ဤေဆတးေ တး ၏
တြဲ

ညဥ တီဥခ်ကဥာစ ေဆတးေ တး ၿတြဲ ဒးာညဥာုခါ

ေဆတးေ တးာမူာ်စးာညဥ ု္ျကဥအတငဥ ေဘစဥျ ္ျစးောစ
ုခ်ကဥုလကဥာ်စး

ုခနဥး ၂။

ညဥ တီဥခ်ကဥာ်စးုအယိငဥး ာအငဥး

ာတ
ယ စးလယာဥာာညဥဟိ ငဥးလငဥးေျ စဆယိ နဥ ျဘအဥာညဥ။

္ျယိ္ေနစကဥ ေဆတးေ တး ု
တြဲ အဒုအစဥကယိ ငဥးျ

ါ။

။ းမူ ေ ါငဥးအစဥးအစးျခငဥး


ါ၀ငဥ

(၁၀ ာယနအဥ)

ာယအဥဆကဥျခငဥးၿ ဒးေနစကဥ

စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူာညဥ

ာအငဥးုခ်ကဥ ုလကဥာ်စးကယိ

ါ၀ငဥေဆတးေ တးာမူာ်စး

လယို ဥောစ

ဏစာာယ ယ ယိငဥ နဥ ေုစကဥ ါ ေီေမူီ်ဆနဥောစ ေားခတနဥး

ာ်စးကယိ အအဥစဒးခ်ငဥး ေားျခငဥး အမူးအာဥးေလာလစ ၾကညဥာ ါ။
(က)

လကဥ ယ

လိ ဥကယိငဥေနောစ

ုာကဥောတး၀ာဥးေက်စငဥးလိ ဥငနဥးုေ ေပၚ

ာငဥာုေနျဘငဥာ

ေက်န ဥာလ ယ ါာလစး။
(ခ) ဤေရာာ ုယာဥေ္ျစငဥအိာ်စး ုဓယက ငဥဆယိငဥ ာညဥာ ုခကဥုခြဲာ်စးက ုေီဥနညဥး။
(ဂ) ုစဟစ ျ ညဥာ၀ၿ ဒး က်နဥးာစာနဥအတာဥးောစ ေ၀ေနဟနဥကယိ ာငဦမူေလာလစ နဥ ငဥာ အာဥးာ ဥ
နဥ အယအဥ၀ငဥအစး ါာလစး။ (ုေီဥေၾကစငဥာ အယအဥ၀ငဥအစးာနညဥး၊ ာယိ္ာဟိအဥ အယအဥာ၀ငဥအစး
ာနညဥး)
(ဃ) ာငဥ၏ ုာကဥောတး၀ာဥးေၾကစငဥးလိ ဥငနဥး ငဥာ ၀ငဥေငတအယိးအကဥေကစငဥးာတနဥေအ နဥ ာညဥာညဥာ
ာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စး လယို ဥာညဥနညဥး။
စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကဥ ာအဥအိ (၁)
 ုခနဥး (၁) အတငဥ ေဆတးေ တး ာ
တြဲ ယိ္ လစေ စကဥာမူာ်စးာညဥ

ဤေဆတးေ တး ၏
တြဲ

ညဥ တီဥခ်ကဥ

ာ်စး ငဥာ ေဆတးေ တး ံိနညဥးလာဥးကယိ ာယ ယၿ ဒ ျဘအဥာညဥ။
 ုခနဥး (၂) ၏

ညဥ တီဥခ်ကဥာစ

ါ၀ငဥေဆတးေ တးာညဥာာမူာ်စး အအဥစဒး ငဥာအအဥစဒး

ယိာယိ

ငဥး ငဥး

ဒး ဒး ျဘအဥေအ နဥ ငဥာ ေဆတးေ တးဘလီဥလယိအယအဥာ်စး ျဘအဥေ ေပၚလစေအ နဥ ယလးဆတေ း နဥ ျဘအဥာညဥ။
 ္ျယိာယိ္ေဆစငဥ တကဥျခငဥးျဘငဥာ

ါ၀ငဥေဆတးေ တးာမူာ်စးက ၎အယိ္ေန္အစဥေ၀ုအတကဥ ာညဥာညဥာ

ာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စး လယို ဥေနေၾကစငဥးကယိ စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူက နစးလညဥ ယိငဥ
ာညဥ ျဘအဥာညဥ။
 ု္ျကဥ ါ ေားခတနဥး (၄) ခိကယိ ေဆတးေ တး စအတငဥ ေားခတနဥးအအဥခိေားၿ ဒးအယိငဥး ါ၀ငဥေဆတး ေ တးာမူ
အအဥစဒးခ်ငဥးအဒ၏ုေျဘာ်စးကယိ အစ တကဥခ် ဥုႀကဒးေ ေပၚအတငဥ စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူက ေ းာအဥ
ါာညဥ။ ဤုဆငဥာအတငဥ ျ နဥလနဥေဆတးေ တးျခငဥး ာျ ပ

ါ။

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ုခနဥး ၃။

။ “က်နဥးာစာနဥအာ
တ းဥ ောစေ၀ ဘနဥအးဒ နဥ ုယာၿဥ ခံ၀နဥး ဟငဥးာဒးဟငဥး က
တ ဥ အယက
ိ ဥ ်ယပးျခငဥး” ေ ရဒီယိ
ုအဒုအစဥကယိ နစးဆငဥျခငဥး


(၂၀ ာယနအဥ)

စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူာညဥ
္ျယိာယိ္ ငဥးျ


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥ ုေၾကစငဥးု စကယိ ုက်စဥးာ်

ငဥးျ

ါ။

စ အတငဥ ေုစကဥ ါုခ်ကဥာ်စး ါ၀ငဥ ါေအ။

ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥာညဥ ေျာစငဥးာၿာယပဲ ငဥာ ုယာဥာြဲၿာယပဲာ်စးအတငဥ ုယာဥၿခံ၀နဥးုအတငဥး ဟငဥးာဒး
ဟငဥး တကဥအယိကဥခငဥးာ်စး ျ ပအိ ်ယပးေ္ျစငဥျခငဥး အဒာံကယနဥးုေၾကစငဥး အငဥဆကဥ္ျစး ါာညဥ။
ဤုအဒုအစဥအတငဥ ုယာဥၿခံ၀နဥးုအတငဥး ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥအယိကဥခငဥးာ်စး ျ ပအိ ်ယပးေ္ျစငဥျခငဥး
ာယာစးအိာ်စး က်နဥးာစာနဥအတာဥးောစေ၀အအဥခိကယိ
ုာံိးအ ယအဥာကဥာစေအာလယိ၊

ယိငဥဆယိငဥ ယိငဥၿ ဒး၊ အအဥဘကဥအတငဥ ာဒးဘယိေခ်စငဥး

ယိလ်ံောစ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိလညဥး

ဥ တစုအတငဥး

ေ စငဥးခ်ျခငဥးျဘငဥာ ု ယိ၀ငဥေငတအယိး တစး ံိ ုေၾကစငဥးကယိ အငဥဆကဥ္ျစး ါာညဥ။


္ျယိေနစကဥ ေ ရဒီယိးစအဥလာဥးုအဒုအစဥကယိ ဘတငဥာျ ၿ ဒး၊ ောခ်စုစ ံိအယိကဥနစးအစဥ နဥ အယိကဥအတနဥး ါ။
နစးေ္ျစငဥေနအစဥုအတငဥး ၎အယိ္ေားျာနဥးေဆတးေ တးလယိောစ ုေၾကစငဥးု စာ်စးကယိ အစဥးအစး
္ျစး နဥ အယိကဥအတနဥး ါ။



ေ ရဒီယိုအဒုအစဥကယိ နစးအစဥၿ ဒးေနစကဥ စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူက အအဥစဒးခ်ငဥးအဒကယိ ၎အယိ္၏
ာအဥာယာာ် ာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စးုစး ေားျာနဥန္၍ ာအဥအာဥးအငဥ ါ။

ု င
ယိ းဥ ၄။

။ ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥ နစးဆငဥၿ းဒ ေနစကဥ ေလာလစ


္ျာဆံိးုေနျဘငဥာ

ောစ
ယ
ုခ်ကဥာ်စးကယိ ေဆတးေ းတ ျခငဥး (၃၀ ာယနအဥ)

ဤေ ရဒီယိးစအဥလာဥးကယိ

ုလကဥာ်စး ေလာလစ

နစးဆငဥၿ ဒးေနစကဥ

ာညဥာညဥာာအငဥးုခ်ကဥ

ခြဲ
ယ ာၿ ဒး၊ ္ျယိာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စးုေ ေပၚ

ါ၀ငဥေဆတးေ တးာမူာ်စး၏

ုျာငဥာေေစ္ျစးာ်စးုစး ုိ ဥအိဘဲတြဲ ေဆတးေ တး ါ။ ေ ရဒီယိးစအဥလာဥးာ ၎အယိ္ ျာငဥခြဲာၾကစးခြဲာ
ာာ်ုေ ေပၚ ေားခတနဥး ေားျာနဥ င
ယိ ဥ နဥ ုခတငာု
ဥ ေ းေ း ါ။


ဤေ ရဒီယိးစအဥလာဥးအတငဥ ါ၀ငဥေဆတးေ တးာမူာ်စးုအတကဥ ုေ းႀကဒးောစ ေဆတးေ တးခ်ကဥာ်စးကယိ
အနအဥအက်

ျ နဥလညဥေဆတးေ တး ယိငဥ နဥ

စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူကယိ

ုေ္ျစကဥု ံာျဘအဥေအာညဥာ

ုခ်ကဥာ်စးကယိ ေုစကဥအတငဥ ေဘစဥျ ္ျစး ါာညဥ။


ါ၀ငဥေဆတးေ တးာမူာ်စး၏

ု

ဥေရာ ငဥာ

ုာကဥောတး၀ာဥးေက်စငဥး

လယို ဥခ်ကဥကယိလယိကဥန္၍

ေဆတးေ တးာလု ယိငဥးုစးလံိး ာယိ္ာဟိအဥ ုခ်ယပဲကယိ ေ တးခ်ီဥေဆတးေ တး ယိငဥ ါာညဥ။ ၀ယိငဥးဘတဲြဲ ေဆတးေ တးာလ
ကယိ ုေ္ျစကဥုကမူျဘအဥေအ နဥ ေားခတနဥးာ်စးကယိ ုာံိးျ ပ ယိငဥ ါာညဥ။ စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူာညဥ
“ေနစကဥဆကဥအတြဲ (၁) ေဆတးေ တးခ်ကဥာအဥအိ ိအ
ံ ံ” ကယိာံိးန္၍ ေဆတးေ တးခ်ကဥာ်စးကယိ ာအဥအာဥးအငဥ ါ။
(၁) ေက်းလကဥေရာာ်စးအတငဥ ုယာျဥ ခံ၀နဥးုအတငးဥ ဟငဥးာဒးဟငဥး က
တ အ
ဥ က
ယိ ခ
ဥ ငဥး

်ယပးေ္ျစငဥျခငဥး ုအဒ

ုအစဥ၏ ညဥ ီ
တ ခ
ဥ ်ကဥာ်စးက ုေီဥနညဥ။
စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကာ
ဥ အဥအ။ိ

။

ညဥ တီဥခ်ကဥ (၄)

ဥ ာညဥ
ယ
။ ၎အယိ္ာစ (၁)

ာယာစးအိအအဥအိာညဥ ာနဥ္ ငဥးလအဥဆ ဥောစ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ ကယိီဥအယိငဥအယိကဥ ်ယပး အစး
ာံိး ယိငဥ ာညဥ။ (၂) ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥအယိကဥ ်ယပးျခငဥးျဘငဥာ ာဒးဘယိေခ်စငဥအ ယအဥ ာကဥာစေအၿ ဒး၊

ယိလ်

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ောစ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ ေ စငဥးခ်ျခငဥးျဘငဥာ ု ယိ၀ငဥေငတ

ယေအာညဥ။ (၃) ာယာစးအိုအတငဥး

ငီဥ တီဥာမူာ်စးက လမူႀကဒးာ်စး္ျံာ ုေအတဲုႀကံပေကစငဥးာ်စးကယိ ာငဦမူ

ာညဥ
ယ
။ (၄) ာယာစး

အိ၀ငဥုစးလံိး (ု္ျမူးာျဘငဥာ ကယိီဥ၀နဥေဆစငဥ ုာ်ယပးာာဒးာ်စး ငဥာ ကေလးငီဥာ်စး) ာနဥ္ ငဥး
လအဥဆ ဥၿ ဒး ုစဟစ ဓစအဥျ ညဥာ၀ောစ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ

ံိာနဥအစးာံိးျခငဥးျဘငဥာ က်နဥး

ာစာနဥအတာဥးောစေ၀ကယိ ယိငဥဆင
ယိ ဥ ယိငဥာညဥ။
(၂) ုယာၿဥ ခံ၀နဥးုအတငးဥ ဟငဥးာဒးဟငဥး က
တ အ
ဥ က
ယိ ခ
ဥ ငဥး ်ယပးေ္ျစငဥ နဥ ေက်းလကဥေရာေန ာယာစးအိာ်စးကယိ
အညဥး ိးံ လလံဲေဆစဥေနာညဥာစ ာညဥာညဥာုဘတဲြဲ နညဥး။ ာညဥာညဥာေန စာ်စးအတငဥ ္ျယု
ိ အဒုအစဥကယိ
ာညဥကာ
ြဲာ ္ယိ ုေကစငဥု္ျညဥေဘစဥေနာနညဥ။
စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကာ
ဥ အဥအ။ိ

။ (၁) World Vision ာညဥ ဧ စ၀အဒအယိငဥးေရာႀကဒး

ေျာစငဥးျာ ငဥာ ုယာဥာြဲၿာယပဲနီဥာ်စးုအတငဥး ယ ေက်း တစာ်စးအတငဥ ဤုအဒုအစဥကယိ ုအ ်ယပးုေကစငဥ
ု္ျညဥေဘစဥေနာညဥ။ (၂) World Vision ာညဥ ာယာစးအိာ်စးကယိ အယိကဥ ်ယပးာငဥာာညဥာ ဟငဥးာဒး
ဟငဥး တကဥုိ ဥအိ (၇) အိ ုေၾကစငဥး ာငဥအနဥးေ းာညဥ။ (၃) ေက်း တစာ်စးအတငဥ အအဥလ အဥႀကယာဥ
ုစဟစ ုေၾကစငဥး ေဆတးေ တး ာ
တြဲ ်စးကယိ က်ငဥ ေ းာညဥ။
(၃) ုယာၿဥ ခံ၀နဥးုအတငးဥ ဟငဥးာဒးဟငဥး က
တ အ
ဥ က
ယိ ခ
ဥ ငဥး
ုက်ယပးေက်းးမူး

်ယပးေ္ျစငဥျခငဥးျဘငဥာ ာယာစးအိုအတကဥ ာညဥာညဥာ

နယ
ယ င
ိ ာ
ဥ နညဥး။

စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကာ
ဥ အဥအ။ိ

။ (၁) ုယာဥုာံိးအ ယအဥကယိ ေလ်စာခ် ယိငဥာညဥ။ (၂)

ာနဥ္ ငဥးလအဥဆအဥၿ ဒး ုစဟစ ျ ညဥာ၀ောစ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စး အစးာံိးျခငဥးေၾကစငဥာ က်နဥး
ာစေ းုေျခုေန အယိးအကဥေကစငဥးာတနဥလစာညဥ။ (၃)
ျဘငဥာ ု ယိ၀ငဥေငတ

ယိလ်ံောစ ာဒး ံာ်စးကယိ ေ စငဥးခ်ျခငဥး

ာညဥ
ယ
။ (၄) ု္ျမူးာျဘငဥာ ုာ်ယပးာာဒးာ်စးုအတကဥ ုလိ ဥုကယိငဥုခတငာု
ဥ လာဥး

အအဥခိျဘအဥာညဥ။
(၄) က်နဥးာစာနဥအာ
တ းဥ ောစေ၀အအဥခိ

င
ယိ ဆ
ဥ င
ယိ ဥ င
ယိ ဥ နဥ ာယာစးအိအအဥခု
ိ ေနျဘငဥာ ာညဥာညဥာု စာ်စး

လိ ေ
ဥ ဆစငဥ နဥ လယု
ိ
ာ
ဥ နညဥး။
စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကာ
ဥ အဥအ။ိ

။ (၁) ာယာစးအိအအဥအိာညဥ ုအစးုအစုိ ဥအိ ာံိးာ်ယပး

ျဘအဥောစ ုငဥးုစျဘအဥေအာညဥာ ုအစးုအစ၊ ႀကဒး္ျတစးေအာညဥာ ုအစးုအစ ငဥာ ေ စဂါ ကစ
ကတီဥေအာညဥာ ုအစးုအစအယ္က
ိ ယိ ေန္အစဥ ာ်အအတစ အစးောစကဥေ းာငဥာာညဥ။ (၂) ကေလးာ်စး
ာညဥ ေ စဂါကစကတီဥ နဥ ငဥာ ုစဟစ ဓစအဥျ ညဥာ၀ေအ နဥ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ ေန္အစဥ
အစးာံိးေ းာငဥာာညဥ။
(၅) ုစဟစ ဓစအဥာ်စး ဆံိး းံလ ာလာ ေအ
ယ
နဥ ဟငဥးာဒးဟငဥး က
တ ာ
ဥ ်စးကယိ ာညဥကာ
ြဲာ ္ယိ ျ ငဥဆငဥခ်ကဥျ ပအဥ
ာငဥာာနညဥ။
စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကာ
ဥ အဥအ။ိ

။ (၁) ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ ျဘအဥေအစကဥၿ ဒးာ

ေ ေဆးာညဥဆယိလ်ငဥ ုစဟစ ဓစအဥာ်စး ဆံိး ံလး ယိငဥာညဥ။ (၂) ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ ုခ်ယနဥ
ၾကစျာငဥာအတစ ခ်ကဥျ ပအဥာညဥဆလ
ယိ ်ငဥ ုစဟစ ဓစအဥာ်စး ဆံိး ံလး ယိငဥာညဥ။ (၃) ုအယာဥးအစးာံိး ယိငဥ
ောစ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ ာခ်ကဥျ ပအဥေြဲ ုအယာဥးအစးာံိးလ်ငဥ

ယိန္၍ေကစငဥးာတနဥာညဥ။ (၄)

ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥာ်စးကယိ ေ ေ တးျဘငဥာ ၾကစျာငဥာအတစျ ပအဥလ်ငဥ ုစဟစ ဓစအဥာ်စး ဆံိး ံလး ယိငဥာညဥ။

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

ု င
ယိ းဥ ၅။

။ ေဆတးေ းတ ၏
တြဲ ုက်ယပးာကဥေ စကဥာက
လ ယိ ာံိးာ ေ
ဥ လာလစျခငဥး


(၁၀ ာယနအဥ)

ဤေဆတးေ တး တြဲ ာၿ ဒးဆံိးာဒ စဒးေဆစငဥေဆတးေ တးာမူာညဥ ေဆတးေ တး ု
တြဲ ေၾကစငဥးု စုေ ေပၚ

ါ၀ငဥ

ေဆတးေ တး ာမူာ်စး၏ ုျ ပုာမူ ာေေစ္ျစး ာညဥကြဲာာယိ္ ယ ိက
ံ ယိ ေုစကဥ ါ ေားခတနဥးာ်စး ေားျာနဥးန္၍
ုကြဲျဘအဥ ေလာလစ နဥ ျဘအဥာညဥ။


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥကယိ ၾကညဥာ လဲျခငဥးျဘငဥာ ာညဥာညဥာ ာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စး

ခြဲ
ယ ာ ါ

ာနညဥး။ ္ျယိာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စးာညဥ ာငဥာုအတကဥ ုာံိး၀ငဥ ါာလစး။ ုေီဥ
ေၾကစငဥာနညဥး။


ာငဥ၏ ုာကဥောတး၀ာဥးေၾကစငဥးလိ ဥငနဥးာ်စး

ယိာယိအယိးအအဥ ေကစငဥးာတနဥေ းုအတကဥ ုျခစး

ာညဥာညဥာ ာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စး လယို ဥ ါာနညဥး။


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥအတငဥ

ါ၀ငဥောစ ုီမူုဆ ငဥာ နညဥးအနအဥအအဥခိခိကယိ ေျ စငဥးလြဲက်ငဥာ

ာံိး နဥ ယ ါာလစး။ ုေၾကစငဥး ငဥးကယိ ငဥးလငဥးျ


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥအတငဥ

ါ။

ါ၀ငဥောစ ုီမူုဆ ငဥာ နညဥးအနအဥအအဥခိခိကယိ ေျ စငဥးလြဲက်ငဥာ

ာံိး နဥ ာညဥာညဥာ ုအစးုဆဒးုခကဥုခြဲာ်စး ယ ါာလြဲ။


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥအတငဥ

ါ၀ငဥောစ ုီမူုဆ ငဥာ နညဥးအနအဥအအဥခိခိကယိ ေျ စငဥးလြဲက်ငဥာ

ာံိး နဥ ာငဥာကယိ ုေ္ျစကဥု ံာျဘအဥေအာညဥာ ု စေအတက ုေီဥနညဥး။


ေရာခံျ ညဥာမူာ်စးာညဥ ၎အယိ္လယို ဥောစ ာအငဥးုခ်ကဥုလကဥာ်စး ဆကဥလကဥ

ယေအ

နဥ ု္ျကဥ ါေားခတနဥးာ်စး၏ ုေျဘာ်စးကယိ ုျခစး ညစေ းလိ ဥငနဥးာ်စးုအတကဥ ျ နဥလညဥ
ုာံိးခ် ယိငဥ နဥ ာအဥအာဥး္ျစး ယ ါ။
စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကဥ ာအဥအိ (၂)
ဤေ ရဒီယိုအဒအစဥအအဥခိကယိ ုာံိးျ ပန္၍ အကစး၀ယိငဥးေဆတးေ တး တြဲအအဥခိ ျ ငဥဆငဥ စအတငဥ စဒးေဆစငဥ
ေဆတးေ တးာမူာညဥ ေုစကဥ ါ အယိ္ကယိ ႀကယပအငဥ ျ ငဥဆငဥ္ျစး နဥ လယို ဥာညဥ။


ေ ရဒီယိ ုအဒုအစဥ ါ ုေၾကစငဥးု စုအတကဥ ာငဥာေလ်စဥောစဥ နစးအစဥာမူုိ ဥအိကယိ ႀကယပအငဥ
အိအညဥး္ျစးၿ ဒး၊ ေဆတးေ တး ာ
တြဲ အယိငဥာဒ ၎အယိ္ုစး ႀကယပအငဥုေၾကစငဥးၾကစး္ျစး နဥ။



ုကီဥန္၍ နစးအစဥာမူုိ ဥအိာညဥ အယိငဥး ငဥးာစးာ်စးျဘအဥၿ ဒး စဒေဆစငဥေဆတးေ တးာမူာညဥ ေရာ
ေစာစအကစးကယိ ာေျ စ ယိငဥ ါက ေရာခံ ေစာစအကစးေျ စဆယိ ယိငဥာမူအအဥစဒးကယိ ေစာစ
ျ နဥေ း နဥ ႀကယပအငဥျ ငဥဆငဥ္ျစး ါ။



နစးအစဥာမူာ်စး ုလတီဥအကမူ လစေ စကဥ ယိငဥာညဥာ ုဆငဥေျ ောစေန စအတငဥ လိ ဥေဆစငဥ
နဥ ဆံိးျဘအဥ ါ။



ေဆတးေ တး အ
တြဲ တငဥ ုာံိးျ ပာညဥာ

အၥညဥးာ်စး (စ ာစ - ေ ရဒီု
ယိ ာံဘယိငဥ ဘတငာျဥ

က ယီစ) ေဆတးေ တး တြဲ က်ငဥး ာညဥာေန စအတငဥ

ယ ယိငဥျခငဥး ာ
ယ ယ ငဥာ ာ

ယိငဥာညဥာ အကဥ

ယ ယိငဥ ါက စဒးေဆစငဥ

ေဆတးေ တးာမူာ ၎ ငဥာုအမူအကတ ီမူေဆစငဥ လစ နဥ ျဘအဥာညဥ။


ေဆတးေ တးခ်ကဥာ်စးကယိ ာအဥအာဥးအငဥ ယိငဥ နဥ ငဥာ ုနစဂအဥေဆတးေ တး ာ
တြဲ ်စးုအတကဥ

ယိာယိေကစငဥး

ာတနဥအတစ ေဆစငဥ တကဥ ယိငဥ နဥ ုာံဘာဥးအကဥျဘငဥာ ာယိ္ာဟိအဥ ာအဥအိအစုိ ဥျဘငဥာ ာအဥအာဥးအငဥ နဥ
လယို ဥာညဥ။

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

စဒးေဆစငဥေဆတးေ းတ ာမူုအတကဥ ညဥညနဥးကယးိ ကစးခ်ကဥ
က်နဥးာစာနဥအာ
တ းဥ ောစေ၀ ဘနဥအးဒ နဥ ုယာၿဥ ခံ၀နဥး ဟငဥးာဒးဟငဥး က
တ ဥ အယက
ိ ဥ ်ယပးျခငဥး
းငဥ၀င
ယိ းဥ (အငဥဆကဥာ)မူ ။

။ လမူာစးအယိငဥး ုာကဥ ညဥ ညဥနြဲ္ က်နဥးာစအတစ ေန္ျယိငဥ ယိငဥဘ္ယိ ုစဟစ ဟစ ုေ းႀကဒးာ

ါအီဥ။ ရါာေၾကစငဥာ ုစဟစ ဆယိအစ ေစ ါလြဲ။ က်နဥးာစာနဥအတာဥးဘယိ္ုအတကဥ ေီဥလယိ ုစဟစ ျဘအဥေအာီဥာ ုအစးာ
ုအစေအတကယိ အစးောစကဥာငဥာ ါာလြဲ။ ရါာုျ ငဥ Home Garden လယိ္ေခေပၚအြဲာ ုယာဥၿခံ၀ငဥးာဒး ံအယိကဥ ်ယပးျခငဥးုစးျဘငဥာ
က်နဥးာစေ းုအတကဥ ေီဥလယိုစာခံခ်ကဥ ုျ ညဥာု၀

ယအီဥ ဆယိအြဲာုေၾကစငဥးေအတကယိ ကယိီဥအယိငဥာတစးေ စကဥ

ေလာလစေားျာနဥး္ျစးအြဲာ ျာနဥာစာုာံ ြဲဲ ုႀကဒးအနဥး ုီဥရဒအစ ာ ဲတြဲ ဲတြဲ ခယိငဥက အိအညဥးအငဥျ ေ းာတစးာစ ြဲ ျဘအဥ ါာ
အီဥ။
ဲတြဲ တဲြဲ ခယင
ိ ။ဥ ။ ောစအ ငဥာ်စး ငဥာ။ ာယာယခ ၶစကယိီဥႀကဒး ာကဥ ညဥက်နဥးာစဘတံဲၿဘယပးဘယ္န
ိ ြဲ္ ာယာယ ြဲဲ ုနစဂအဥာ်ယပးဆကဥာအဥေဝာ
ာ်စးကယိ ာစီစလ ၿ ဒး က်နဥးာစဘတံဲၿဘယပးအြဲာ ေဝုျဘအဥ ယိငဥဆယိငဥခ်ငဥအီဥဆယိ ငဥေအစ ုအစးုအစ ုစဟစ ဓစအဥေအတာ
ကယိ

ညစ

ဥ အအဥခိာဘတီဥ ာအဦမူေလာလစၿ ဒး အနအဥအက် ုခ်ယပးက် ာ်အအတစ အစးာံိးအအဥဘယိ္ ုလတနဥ ြဲ ုေ းႀကဒး

လ ါအီဥ။ ရဒလယိ ုအစးုအစုစဟစ ကယိ အနအဥက်ာ်အအတစ ုာံိးခ်အအဥဘယိ္ကယိလညဥး က်နဥးာစေ းဝနဥႀကဒးဌစန ုေနာ
နြဲ္ ညဥ တီဥခ်ကဥ (၄)

ဥခ်ာအဥၿ ဒးေအစာ ျ ညဥာမူေအတကယိ နညဥး ညစာ်စး ျဘနဥ္ေဝုေကစငဥ္ျညဥေဘစဥလ်ကဥ ယ ါအီဥ။

ုြဲာရဒနညဥး ညစာ်စးုနကဥ က အယိကဥ ်ယပးာငဥာအြဲာ ာဒး ံုိ ဥအိာ (၇) အိုေၾကစငဥးနြဲ္ အဥာကဥၿ ဒး World Vision

နဥကိနာဥ

႐ုံးိံးခ်ပ ဥာ အယိကဥ ်ယပးေ းအစ၀နဥခံ စဒးခတနဥေက်စဥးငဥ္ျတထဥကလညဥး ောစအ ငဥေအတုအတကဥ ုခိလယိ ာ်ေ၀ေ းခြဲာာ ါအီဥ။
စဒးခတနေ
ဥ က်စဥးငဥ္ျထ
တ ။ဥ

။

ညဥ တီဥခ်ကဥ

(၄)

ခ်ကဥ

ာအဥာအဥ္ျစး ါအီဥ။

လအဥဆအဥအြဲာ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥေအတကယိ ကယိီဥအယိငဥအယိကဥ ်ယပး ကယိီဥအယိငဥအစးာံိး ယိငဥဘယိ္

ာယာစးအိ၀ငဥအိယငဥး

ာနဥ္ ငဥးာ

ညဥ ီ
တ ဥ ါအီဥ။ လအဥဆအဥာ

ာနဥ္ ငဥးအြဲာ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥေအတ အယိကဥ ်ယပးလစၿ ဒဆယိ ငဥ ာဒးဘိယေခ်စငဥုာံိးအ ယအဥ ဝီဥဘိယ္ာလိယေအစာေြဲ ေလ်စာက်လစာ
ာီဥ။ ရါာုျ ငဥ

ယိလ်ံလစအစကယိ ေ စငဥးာီဥဆယိ ငဥ ု ယိဝငဥေငတေအတ အအဥဘကဥအအဥလာဥးက အိယးလစ ိယငဥ ါအီဥ။

လမူငီဥေအတ လမူႀကဒးေအတေနစကဥလိယကဥၿ ဒး ာငဥၾကစးာီဥ ျ နဥလညဥလိ ဥကယိငဥာီဥဆိယ ငဥ ေနစငဥအအဥခ်ယနဥာစ ုေအတ္ာ
ုႀကံပေကစငဥးေအတ

လစဘိယ္ ညဥ တီဥ ါအီဥ။ ေနစကဥဆံိးုခ်ကဥုေနနြဲ္ဆိယ ငဥ ာနဥ္ ငဥးလအဥဆအဥအြဲာ ကယိီဥာၿခံ္ျြဲာစာ

အယိကဥအြဲာ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥေအတကယိ အစးျခငဥးုစးျဘငဥာ လမူႀကဒးာ လမူငီဥာေ တး က်နဥးာစေ း ေကစငဥး ါာီဥ။
စဒးအညဥ္ျစးအစကေအစာ ငါး အဥေုစကဥကေလးေအတနြဲ္ ကယိီဥဝနဥာ ေဆစငဥာယခငဥေအတ ုဟစ

ယိၿ ဒးေအစာာ

ယိၿ ဒး ျ ညဥာအံိလစေအဘိယ္

ဆိယၿ ဒေအစာ ညဥ တီဥခ်ကဥ (၄) ခ်ကဥ ခ်ာအဥခြဲာ ါအီဥ။ ုဓယက ယိ္ခ်ေ းာအစကေအစာ ာဒး ံုိ ဥအိ (၇) အိ ယအီဥဆိယအြဲာ
ုေၾကစငဥးခ်ျ အီဥ။ အယိကဥာငဥာအြဲာ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥ ုိ ဥအိ (၇) အိ ကယိလညဥး ာမူအယိ္ ာယလစအီဥဆိယေအစာ အစဥဆကဥာ
ာျ အဥ ေန္အစဥနဒး ါး ာယိ္ာဟိအဥ အအဥ ကဥျခစးေလစကဥ လစ ိယငဥေုစငဥ ယိ္ခ်ေ း ါအီဥ။
ဲတြဲ တဲြဲ ခယင
ိ ။ဥ ။ ောစအ ငဥာ်စး ုခိနစးဆငဥခြဲာ အစကေအစာ အယိကဥ ်ယပးာငဥာအြဲာ ာဒး ံုိ ဥအိ (၇)ာအိ ယေၾကစငဥးနြဲ္ အဥာကဥၿ ဒးာ
ေအစာ စဒးခတနဥေက်စဥးငဥ္ျတထဥက

ငဥးလငဥးအငဥျ ာတစးအစ ြဲ ျဘအဥ ါအီဥ။ ဆကဥလကဥအငဥျ လယိအစကေအစာာ ကၽတနဥာအယိ္

ေန္အစဥ အစးာံိးေနအြဲာ ာစး၊ ငါး ၊ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥ၊ စုာ်ယပးာ်ယပး အာျဘငဥာ ုအစးုအစေအတ္ျြဲာစ ခ ၶစကယိီဥကယိ
ုက်ယပးျ ပေအအြဲာ ုစနယာငဥေအတာာ်စးအတစ ါ ယ ါအီဥ။ ာ
ေရါကဥအစ္ျငဥလငဥ (ုအစုစဟစ ဌစန၊ က်နဥးာစေ း၀နဥႀကဒးဌစန)။

။ က်ေနစဥ ေရါကဥအစ ္ျငဥလငဥ ါဗ်။

ာဥးျ ညဥ နီဥေျာစကဥ ယိငဥး ျ ညဥာမူဲက်နဥးာစေ း ျ ညဥနီဥစဒးအဒးာ းုျဘအဥ အစ၀နဦမူေဆစငဥ တကဥေန ါအီဥ။ ုြဲာရဒ
ာအယိငဥခငဥကေအစာ ုစဟစ ဌစနက ရိအယီညနဥၾကစးေ းာ း ါ။ ုအစးုအစကယိ လမူေအတလကဥ တနဥးာအဒး ေခေပၚေ၀ေပၚအြဲာ
ုအစးုအစုိ ဥအိေအတာေ ေပၚာစ ာမူအညဥၿ ဒးေအစာ ုအစုိ ဥအိေအတကယိေျ စအစ ျဘအဥ ါအီဥ။ အ ါးေအတ၊ ဂ်ံပေအတ ုေအာ
ုဆံေအတဟစ ေကစကဥ ံုိ ဥအိာေအတ္ျြဲာစ ါအီဥ။ ၿ ဒးာ ုာစးငါး ုိ ဥအိ၊ အခ်ယပဲက ုာစးနြဲ္ ငါးကယိ အတေ
ြဲ ျ စအီဥ၊
အအဥခ်ယပဲကေအစာ ုာစးာကဥာကဥ ငါးာကဥာကဥ ခတေ
ြဲ ျ စၾကအီဥ။ ၿ ဒး ငဥ

ယိ္န္ြဲ ယိ္္ျတကဥုအစးုအစေအတ ာ်ကဥလံိး္ျြဲာ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ာစ ျာငဥေုစငဥၾကညဥာလိယ္ အြဲာုိ ဥအိေအတ ကၽတနဥေအစဥေျ စာီဥ။ ေနစကဥစုာ်ယပးာ်ယပးေ ါာ၊ ၾကကဥစ ေြဲစ ငံိးစအိယ္ ုြဲအစာ
ေအတ

ါအီဥ။ ေနစကဥုိ ဥအိက်ေအစာ ဟငဥးာဒးာ ဟငဥး တကဥေအတ ီဥ၊ ေနစကဥအအဥုိ ဥအိကေအစာ ာအဥာဒးဝလံေအတ

ျဘအဥအီဥ။ ရဒလယိာ်ယပး ုိ ဥအိခအ
တြဲ စ ျဘအဥ ါအီဥ။ ုအစုိ ဥအိာ ေအတုကိနဥလံိးအံိေုစငဥအစး ိယငဥ ငဥေကစငဥး ါအီဥ။ ုြဲလိယာ
အံိေုစငဥာအစး ိယငဥေအစငဥာ ုနညဥးဆံိး အအဥခိ အဥခိ ါေုစငဥာအစး ာီဥ။ အအဥန ဥန္အ
ြဲ အဥန ဥဆယိ ငဥ ဘလီဥၿ ဒးအစး ာီဥ။
စ ာစ ၾကကဥဥာစးနြဲ္ တစး ိယ္ ာနကဥာစ အစးာီဥဆိယ ငဥ ေနစကဥအအဥန ဥာစ

ြဲန္စ
ြဲ အအဥာ်ယပးာ်ယပးကယိ

ါေုစငဥအစးေ း ာီဥ။

ရါက ခ ၶစကယိီဥႀကဒး္ျတစးေအအြဲာ ုဟစ ဓါအဥေအတ ေုစငဥ ုအစုိ ဥအိာေ တးခ်ီဥာအစျဘအဥ ါအီဥ။ ေ စဂါကစကတီဥဘိယ္
ုစနယာငဥ ဘိယ္ဆိယ ငဥ ုဓယက ုအစုိ ဥအိ (၂) ခိ ေ တး

ါာီဥ။ အအဥခိက ဟငဥးာဒးာ ဟငဥး တကဥနြဲ္ာအဥာဒးဝလံ။ ေနစကဥာ

အအဥခိက်ေအစာ ုအစုအတကဥ ျ ငဥဆငဥေအစာာီဥဆယိ ငဥ ကၽတနဥေအစဥအိယ္က ္ျာငဥး မူ မူေလးကယိာ ခ်ကဥၿ ဒး ၾကကဥာစးာ
ေႀကစဥေလးနြဲ္ ဆဒေလးဆာဥးၿ ဒးအစး၊ ုြဲလယိၿ ဒးာတစးလိယ္ ာျဘအဥေမူး။ ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥေအတလညဥး ါေုစငဥ ဟငဥးုာီဥာ
ေုစငဥခ်ကဥာီဥ။ ၿ ဒး ငဥ ာအဥာဒးဝလံေအတလညဥး ါေုစငဥ အစးေ း ာီဥ။ ုငဥုစးျဘအဥေအာီဥာ ုအစးုအစာုိ အ
ဥ ာိ
ေအတ

ယ ါအီဥ။ ုြဲရဒုိ ဥအိက ုအစးုအစေအတကေအစာ ုဓယကအစးောစကဥေနအြဲာ ္ျာငဥးေ ါာ။ ၿ ဒးေအစာ ုစလမူး၊

ကနဥအတနဥးစ၊

ယနဥးစ ရါေအတကလညဥး ုငဥုစးကယိျဘအဥေအအီဥ။ ရါာုျ ငဥ ဆဒုာ်ယပးာ်ယပး ကလညဥး ုငဥုစးကယိာ ျဘအဥေအာ

အီဥ။ ုခ်ယပုာ်ယပးာ်ယပးကလညဥး ုငဥးုစးကယိျဘအဥေအအီဥ။ ာယိ္ောစဥ ုခ်ယပုာ်ယပးာ်ယပးကေအစာ အနဥေဆးလတနဥေေး
ေ ါာေနစဥ။ ုျခစးာ ေ စဂါေအတ လကဥဆငဥာကာဥး ျဘအဥလစ ယိငဥအီဥ။ ုလတနဥုကၽတံအစး ငဥ ဆဒးခ်ယပအိယ္ေစအိယ္ ုာကဥာ
ု တီဥ လစ ငဥ ုခ်ယပအစးာ်စးအြဲာလမူက ယိၿ ဒးျဘအဥ ိယငဥအီဥ။
ဲတြဲ တဲြဲ ခယင
ိ ။ဥ ။ ောစအ ငဥာ်စး ငဥ World Vision ုေနနြဲ္ ေက်းလကဥေနေအစငဥာမူျ ညဥာမူေအတ ြဲဲ ုစးာစခ်ကဥ၊
ုစးနညဥး ခ်ကဥာ်စးကယိ ကတငဥးဆငဥးေလာလစၿ ဒး လယို ဥခ်ကဥေအတကယိ ျဘညဥာဆညဥးေ း ယိငဥဘ္ု
ယိ အတကဥလြဲ ဧ စဝအဒအယိငဥးာေရ
ေရာႀကဒး၊ ေျာစငဥးျာၿာယပဲနီဥ၊ ုယာဥာြဲာစ ယအြဲာ ေအစငဥာမူေက်း တစာ အယိကဥ ်ယပးေ းာငဥအနဥးအအဥခိကယိ ဘတငဥာလအဥ ယိငဥခြဲာ ါာ
အီဥ။ ရဒအယိကဥ ်ယပးေ းာငဥအနဥး ဘတငာလ
ဥ အဥ ျခငဥး ြဲဲ

ညဥ တီဥခ်ကဥနြဲ္ ာငဥအနဥးုာ်ယပးုအစးေအတုေၾကစငဥး ုေားအယအဥာ

ကယိေအစာ World Vision ာ ေရာဘတံဲၿဘယပး ေ း အစဝနဥခံ စဒးအယိးာမူ က ုခိလယိ ငဥးလငဥးအငဥျ ေ း္ျစး ါအီဥ ငဥ။
စဒးအယးိ ာမူ (World Vision)။ ။ ေအစငဥာမူေက်း တစာစ ၂၀၀၅ ခိ အဥ ဧၿ ဒလာစ ေရာဘတံဲၿဘယပးေ းလိ ဥငနဥးေအတ လိ ဥဘိယ္ာ
ုအတကဥ က်ောဥးေန္အစးေအတ လီဥာာစးေအတ အျခစးောစအယက
ိ ဥ ်ယပးာမူေအတ ောတးျာ ာမူေအတကယိ ကၽတနဥေအစဥအိယ္ေဆတးေ တး
ါအီဥ။ ာမူအိယ္ ြဲဲုစးနညဥးခ်ကဥေအတတ ုစာစခ်ကဥေအတ ုခကဥုခြဲေအတ ုြဲရါေအတကယိေအတဲ ယၿ ဒးအြဲာုခါာစ ရဒေက်း တစာ
ာစ ေီဥလိယ လိ ဥငနဥးေအတက လိ ဥ ငဥ ၿယိ ဒးုဆငဥေျ ာလြဲဆယိၿ ဒးေအစာ ကၽတနဥေအစဥအိယ္ ုယာဥၿခံဝငဥးာဒး ံအယိကဥ ်ယပးေ းာ
လိ ဥငနဥးကယိ ေ တးခ်ီဥခြဲာအီဥ။ ေနစကဥအအဥခိက ဝကဥောတးျာ ေ းလိ ဥငနဥးေအတ၊ ေနစကဥအအဥခိက်ေအစာ က်နဥးာစေ းနြဲ္ာ
အဥာကဥအြဲာ လိ ဥငနဥးေအတ လိ ဥေဆစငဥခြဲာ ါအီဥ။ ုခိေအစာ က်နဥးာစေ းုစးျဘငဥာလညဥး ေကစငဥးလစခြဲာအီဥ။
ေနဲအစဥအစးာံိးအ ယအဥေအတကယိ ေလ်စာ ိယငဥခြဲာအီဥ။ အ ယိငဥအ ယိငဥာ အယိကဥ ်ယပးျခငဥးုစးျဘငဥာ အ ယိငအ
ဥ
ယိငဥုေလာု္ျေအတာ
လညဥး

ယလစာလိယ ကၽတာဥးက်ငဥာလေအတလညဥး

ယလစ ါအီဥ။ ေနစကဥအအဥခိကေအစာ ု ငဥးု ဒးနြဲနြဲေလးနြဲ္ ကယိီဥ ယိငဥာ

အယိကဥ ်ယပးေ းေအတကယိာ လိ ဥ ိယငဥခြဲာအီဥ။ ရဒၿခံဝငဥးာဒး ံအယိကဥ ်ယပးေ းနြဲ္ ြဲ ေက်း တစာစ က်နဥးာစေ းေဟစေျ စ ေ
တြဲ အတကယိလညဥး
အဥလအအဥႀကယာဥ လိ ဥ ါအီဥ။ လိ ဥၾကညဥာအြဲာုခါာစ ုစဟစ ခ်ယပဲအြဲာအြဲာ ကေလးေအတ ေအစဥေအစဥာ်စးာ်စးာေအတ္ ာ
အီဥ။ ုခိေနစကဥ ယိငဥးာစ ုစဟစ ခ်ယပဲအြဲာအစ နညဥးနညဥး ြဲက်နဥေအစာအီဥ။ ုျ ညဥာုဝေအစာာ ာခ် ိယငဥေားေမူးေ ါာ။
ုခိုခ်ယနာ
ဥ စ

ာမူအိယ္အယိကဥ္ျစးအစေအတကယိ

လအဥလအဥဆအဥဆအဥ

ခမူးအစးအြဲာုခါာစ

ေန္အစဥာမူအိယ္ ြဲဲ

အစးာံိးအ ယအဥာေအတလညဥး ာ္ျတကဥေအစာေမူး။ အခါအ ံာစဆိယလိယ္ ယ ငဥ ာမူအိယ္ုျ ငဥာစေ စငဥးအစးလိယ္ ယ ငဥ ာံိးေ္ျစငဥ
ငါးေ္ျစငဥ

ဝနဥးက်ငဥေလစကဥ

ေန္အစဥဝငဥေငတေအတ

ယလစအစေအတ္ အီဥ။

ကၽတနဥေအစဥာုေနနြဲ္ကေအစာ

ရဒေက်း တစေလးာစ ေရာာ ဘတံ္ၿဘယပးေ းေဆစငဥ တကဥအြဲာုခါာစ ု ငဥက္ျကဥာ ုာ်စးႀကဒးအိယးအကဥလစအစကယိာေအတ
ေအတ္

ါအီဥ။

ေနစကဥ ယိငဥးာစလညဥး

ုယာဥအယိငဥးုယာဥအယိငဥးာစ

ရဒလယိုယာဥၿခံ၀နဥးုအတငဥး

ုာဒးု ံအယိကဥ ်ယပးလစအစာ်ယပးကယိကၽတနဥေအစဥ လိ ဥာတစးာစာျဘအဥ ါအီဥ။
ဲတြဲ တဲြဲ ခယင
ိ ။ဥ ။ ောစအ ငဥာ်စး ငဥ။ ကၽတနဥာအယိ္ ြဲဲ ုယာဥအတငဥးာာစးေအစဥႀကဒးာ်စး ျဘအဥၾကအြဲာ ုယာဥ ငဥာေအတုအတကဥ
ုအစးုအစကယိ အဒာံခနဥ္ခတြဲ ျ ငဥဆငဥခ်ကဥျ ပအဥအြဲာုခါာစ ာမူလ ါဝငဥအြဲာ ဗဒအစာငဥဓစအဥာ်စး ဆံိး႐ုံးလံးာလ ာ ယ ေလေုစငဥ
ေီဥလယိခ်ကဥျ ပအဥ ျ ငဥဆငဥာငဥာအီဥ ဆယိအစနြဲ္

အဥာကဥၿ ဒး ုအယာဥးအစးျခငဥးနြဲ္ ခ်ကဥျ ပအဥၿ ဒး အစးျခငဥးဆယိအြဲာ ု ယိငဥး

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
(၂)ာ ယိငဥးကယိ ုစဟစ ဌစနာ ေရါကဥအစ ္ျငဥလငဥးက ုခိလယိ ခတျြဲ ခာဥး ငဥးလငဥးအငဥျ ္ျစး ါ ေားအီဥ ငဥ။
ေရါကဥအစ္ျငဥလငဥး။
ုစဟစ

။

ုအစးုအစေအတကယိ

လဒးျဘအဥၿ ဒးာ

ေ နြဲ္ေဆးာီဥဆိယ ငဥ

ုအစးုအစ္ျြဲာစ ါအြဲာ

ေအတဆံိး ံပးာီဥ။ ုြဲလိယာဆံိး ံပး ေလေုစငဥ ုအစးုအစကယိ ာလဒးျဘအဥခငဥာစ ေ နြဲ္ေဆးေၾကစဘိယ္လိယအီဥ။

ဆနဥေအစငဥာ ုႀကယာဥႀကယာဥ ေ နြဲ္ တအဥအိယကဥၿ ဒး ေဆးာီဥဆိယ ငဥ ဆနဥာစ ါအြဲာ ုဟစ ဓါအဥေအတဆံိး ံပးာတစးာီဥ။ ရါက
ျ ငဥဆငဥအြဲာု ယိငဥးာစ ုဟစ ဓါအဥာဆံိး ံပး ေုစငဥ လိယကဥနစ ာီဥာု စျဘအဥအီဥ။ ေနစကအအဥ ယိငဥးက ျ ငဥဆငဥၿ ဒး
ာစးကိယ ုအယာဥးလိယကဥအစးအစ

ယအီဥ၊ ခ်ကဥျ ပအဥၿ ဒး အစးအစ ယအီဥ။ ခ်ကဥျ ပအဥၿ ဒးအစးအြဲာုခါာစ ု မူ ယနဥျ ငဥးျ ငဥးနြဲ္

ၾကစၾကစခ်ကဥျ ပအဥာီဥဆိယ ငဥ

ုခ်ယပဲောစ

ုဟစ ဓါအဥေအတ

ုလတီဥအကမူဆံိး ံပးာီဥ။

ဗဒအစာငဥၾကတီဥ၀အစ

ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥေအတ ာအဥာဒးဝလံေအတ ျဘအဥအြဲာုအတကဥ ၾကစၾကစျ ပအဥျခငဥးာလိ ဥေြဲန္ြဲာ ုအယာဥးအစးလိယ္ ာီဥဆိယ ငဥ
ုအယာဥးအစးာီဥ (ာယိ္ာဟိအဥ) ခ်ကဥျ ပအဥၿ ဒး အစး ာီဥာာ ု စဆိယ ငဥ ု မူခ်ယနဥနန
ြဲ ြဲ ုခ်ယနဥအယအ
ိ ိယနြဲ္ စ ာစ ုအယာဥးေၾကစဥာ
လယိဟစာ်ယပးေ ါာ၊ ုြဲရါဆိယ ငဥ ုစဟစ ဓစအဥ ဆံိး ံပးာလာနညဥးေအ အီဥေ ါာ။ ာ
တ္ြဲ တဲြဲ ခယင
ိ ။ဥ ။ာုအစးုအစအအဥခိဆဒာစ

ါဝငဥအြဲာ ုဟစ ဓါအဥေအတဟစ အအဥခိန္အ
ြဲ အဥခိ ာအမူ ါေမူး။ ရါေ ာီဥာ လမူေအတက

ဟငဥးာုျဘအဥခ်ကဥျ ပအဥအြဲာုခါာစ အအဥာ်ယပးအညဥးာဟိအဥေြဲ စ ာစ ုအယာဥးေႀကစဥေႀကစဥာီဥဆိယ ငဥ ာိနဥလစစနဒ ္ျညဥာာ
ာီဥ၊ ေဂေပၚဘဒလညဥးာ ္ျညဥာာီဥ၊ ု တကဥေအတလညဥး္ျညဥာာီဥ ရါဆယိ ငဥ လမူနြဲ္ ယိာငဥာေအစဥအြဲာ ုစဟစ ကယိ ေ ါငဥးအ ဥ
အစးာံိးခ်ငဥးကေန

ယာစ ျဘအဥ ါအီဥ။ ေရါကဥအစ္ျငဥလငဥးက ုဓယကုစးျဘငဥာ ေျ စျ ္ျစးအစကေအစာ

ဟငဥးာဒး

ဟငဥး က
တ ာ
ဥ စ အ
ယ ြဲာ vitamin ေအတ ာဆံိး ံပး ေုစငဥ ၾကစၾကစာျ ပအဥေြဲ ခအဥအာ
ယ းဥ အယားဥ ေလး ၾကကဥ ိေ
ံ လး ြဲ ခ်ကဥျ ပအဥ
အစးာာစ ုဟစ ေအတ ာဆံိး ပံ းေမူးလယ္ိ ဆိယ ါအီဥ။
ေရါကဥအစ္ျငဥလငဥး။

။ ေနစကဥအအဥခိက်ေအစာ ခ်ကဥျ ပအဥနညဥးာစ ဆဒနြဲ္ေႀကစဥအစျဘအဥအြဲာုအတကဥ ုအစးုအစ

ကေန အြဲာ ုငဥုစး္ျ ဥ ယိလစ ါအီဥ။ ဆဒကုငဥုစးဓါအဥကယိေ းအတာဥး ိယငဥာလိယ ု ာစကယိလညဥး ေျ စငဥးာတစးေအ ါာ
အီဥ။

ယိၿ ဒးေအစာာ ခံအတငဥးေအတ္ေအအီဥ။ ရါေၾကစငဥာ ခ်ကဥျ ပအဥၿ ဒးအစးောစကဥဘိယ္ လိယု ဥအီဥ။ ရါကနံ အဥအအဥ။

နံ အဥ အဥက ေ စဂါ ယိးေအတကယိ ကငဥး ငဥးေအအီဥ။ နံ အဥာံိးက ာမူဲ ြဲဲု ာစကေျ စငဥးလြဲာတစးၿ ဒးေအစာ

အဥာကဥာ

ဘတီဥု ာစကယိ ုေ စငဥုဆငဥးုနံ္ ေျ စငဥးာတစးအီဥ။ ရါေၾကစငဥာာိယ္လိယ္ ခ်ကဥျ ပအဥၿ ဒးအစး အီဥ။ ုြဲလိယခ်ကဥျ ပအဥာ
ၿ ဒးာ အစးအြဲာုခ်ယနဥာစ ု မူခ်ယနဥ လတနဥလတနဥကြဲကြဲာ ခ်ကဥျ ပအစ ေ စငဥာီဥဆိယ ငဥ ုဟစ ဓါအဥဆိးံ ံပးာလကငဥးာီဥ။

ံိာနဥာ

ုစးျဘငဥာ ုအစးုအစေအတဟစ ုဘံိးုိ ဥၿ ဒး ခ်ကဥျ ပအဥအစ ေ ေ တး တကဥ တကဥဆမူာစ ္ျညဥာအစေအတဟစ ုဟစ ဓါအဥာ
ဆံိး ံပးာလကယိ ေလ်စာနညဥးေအ ါအီဥ။ ုြဲရါေအတလညဥး လိယကဥနစဘယိ္လယိအီဥ။
ဲတြဲ တဲြဲ ခယင
ိ ။ဥ ။ ောစအ ငဥာ်စး ငဥာ ုအစးုအစုစဟစ ာ်စး ြဲဲ ုက်ယပးုစနယာငဥေအတကယိ ုခ်ယပးက်က် ာ်အအတစ အဒာံာ
ေဆစငဥ တကဥ ခ်ကဥျ ပအဥ အစးာံိးၿ ဒး ေ စငဥ နဥ ေဆစငဥ နဥေအတကယိ လယိကဥနစကစ ာယာယ ာယာစးအိ ုနစဂအဥေဝကယိ ာစီစာ
လ ေ ်စဥ ငဥက်နဥးာစောစ ုနစဂအဥေဝအအဥခိုျဘအဥ ဘနဥးအဒး အညဥေဆစကဥၾက ါအယိဲလစး ငဥ။
းငဥ၀င
ယိ းဥ ။ ။ ောစအ ငဥာ်စးခငဥဗ်စ။ ာယာစးအိ၀ငဥအယိငဥးက ုယာဥၿခံ၀နဥးာဒး ံအယိကဥ ်ယပးျခငဥးျဘငဥာ ာနဥ္ ငဥးလအဥဆအဥအြဲာ
ဟငဥးာဒးဟငဥး
အီဥ။

တကဥေအတကယိ ကယိီဥအယိငဥအယိကဥ ်ယပးလစအြဲာုအတကဥ

ရါာုျ ငဥလညဥး

ဂ ိအယိကဥၿ ဒးာ

ာစ

ာနဥ္ ငဥးလအဥဆအဥအြဲာ

ာေစ၀ဟငဥးာဒးဟငဥး တကဥေအတကယိ

ောခ်စျ ငဥဆငဥခ်ကဥျ ပအဥအစး

ယိာယိက်နဥးာစာနဥအတာဥးအြဲာေ၀ကယိ

ယိငဥဆယိငဥၾက ာစ

ယိာယိျ ညဥာ၀အြဲာ ုစဟစ ဓစအဥေအတကယိ
ောစကဥာတစးာီဥဆယိ ငဥ

ျဘအဥ ါအီဥ။

ုလစးအမူ ြဲ

ယာစ ျဘအဥ ါာ

ာမူဲုအစုိ ဥအိုလယိကဥ
လမူႀကဒးလမူငီဥာေ တး
ာဒးဘယိေခ်စငဥုာံိးအ ယအဥကယိ

ေလ်စာခ် ယိငဥၿ ဒးေအစာ ယိလ်ံအစေအတကယိ ေ စငဥးခ်ာျခငဥးုစးျဘငဥာ ာယာစးအိ ၀ငဥေငတအယိးလစာစ ျဘအဥ ါအီဥ။ ရဒ ုအဒုအစဥကယိ
နစးအစဥၾကအြဲာ ောစအ ငဥ ာယေျ ညဥာမူေအတ ႀကယပကဥ အဥာကဥၾကာီဥလယိ္ ္ျငဥ ါအီဥ။ ေနစကဥလစာီဥာ ာအငဥး
အဥေအတာစလညဥး အယအဥ၀ငဥအစးဘတီဥ စ ုအဒုအစဥာေကစငဥးေအတကယိ အငဥဆကဥေ းာတစးုံိးာစေြဲ ျဘအဥ ါအီဥခငဥဗ်စ။

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ေနစကဥဆကဥအတြဲ (၁)။
။(

။ ေဆတးေ းတ ခ်ကဥ ာအဥအိ ိအ
ံ ံ
) စဒး
ေဆတးေ တးခ်ကဥာ်စး ငဥာ ေလာလစေအတ ယခ်ကဥာ်စး

။

ဆကဥလကဥ ေဆစငဥ တကဥ နဥ

ေန္အတ။ြဲ

ေန စ။ ။ ____________________ၿာယပဲနီဥ ၊ ေက်း တစုိ ဥအိ၊ _______________________ေက်း တစုိ ဥအိ ၊ __________________________ ေက်း တစ
စဒးေ ။
ေဆတးေ တးာမူ ုာညဥ

ေ ရဒီယိုအဒုအစဥ ုာညဥ။ ။
အစဥ

