ျပည္လံုးအစည္းအေ၀
သု႔ိ
အေ၀းမ်ားသို႔မဟုတ္တစ္ရက္တာအစီ
ာအစီအစဥ္ အေတာအတြင္း မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းကို မည္သိ
ပ႔ံပိုးမည္နည္
နည္း။
႐ုသ္ တီ႐ွင္းမွတင္ျပသည္။
အီးစီအိခ်္အို အာ႐ွ အႀကံျပဳလုပ္အားေပး

၂၀၁၁ ကတည္းကအီးစီအိပခ
္ ်္အို အာ႐ွသည္ေဒသခံလုပ္ေဖၚေဆာက္ဘက္မ်ားႏွင့္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပစဥ္
မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳလုပ(္ သိ)ု႔ ကူညီေထာက္ပ႔ံခဲ့သည္။လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမွ ၀န္ထမ္း
မ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၿပီးေသာအခါ ေဒသ-အေရးႀကီးအပင္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းသည့္အေလ့
အထမ်ားနွင့္မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းသည့္အေပၚသေဘာထားမ်ားႏွင့္တည္ၿမဲသည့္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားထဲတင
ြ ္စိတ္လႈပ္႐ွားဘြယရ
္ ာ အေကာင္းဆံုးအပိုင္းမွာ
ေအာင္ျမင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခသ
ု ည္ ၎တို႔အား
စားစရာႏွင့္တိရိစၧာန္စာအျဖစ္ မိမိတို႔၏ ေသးငယ္ေသာလယ္ယာအရင္းအျမစ္ဌာနတြင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ မိတ္ဆက္
ထားေသာ

ခ်ယာ

(Chaya)

မ်ားကို

ေအာင္ျမင္စြာစိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ကၽြန္ပ္တို႔၏၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းျမန္မာ

ႏိုင္ငံတင
ြ ္ပထမဦးဆံုးက်င္းပသည့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားေ၀ငွရန္အတြက္
ခ်ယာအပိုင္း၇၅ပိုင္းအထက္
သည့္အရာအားလံုးသည္

ယူလာေသာအခါ

ခ်င္းမိုင္တင
ြ ္ျပဳလုပ္ခဲ့

ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္
သည္အ
့ ီးစီအိခ်္အို

စိတ္လႈပ္႐ွားခဲ့ပါသည္။

၎တို႔ယူလာ

အာ႐ွမွႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ

အပူပိုင္းေဒသစိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ေတာအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္တင
ြ ္ရ႐ွိခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ
အကိုင္းမွပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းကိုအေကာင္
အထည္ ေဖၚရန္အတြက္ ေဒသခံ ဘာသာစကားျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ား
တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ နည္းကိုေဖၚျပထားသည္။ မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းအတြက္လိုအပ္ေသာပစၥည္း
မ်ားသည္အေျခခံက်ပါသည္။

သို႔ေသာ္

အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူ

လဲလွယ္မႈအမွန္တကယ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ျပင္ဆင္မႈမတိုင္မီလိုအပ္ေသာ
ျခင္းမ်ားလိုအပ္ၿပီး

အမွန္တရားကိုအေျချပဳ၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

သီးျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၏ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္

´မ်ိဳးေစ့ပေ
ြဲ တာ္မ်ား

-

ေဒသဆိုင္ရာဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ေဒသခံမ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းကိုကူညီ

ေထာက္ပံ့ျခင္း´အီးစီအိပ္ခ်္အိုမွတ္တမ္းအတြ၁
ဲ ၂၊ဇန္၂၀၁၂
(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/ collection/ F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Seed_Fairs.pdf)ကိုဖတ္ရန္အႀကံျပဳပါသည္။၎မွေဒသခံအပင္ဇ၀
ီ မ်ိဳးကြဲမ်ား၏ပတ္၀န္းက်င္
တြင္အဘယ္ေၾကာင့္စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရန္အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ိဳးေစ့စနစ္မ်ားကို
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမ်ားတို႔ကို႐ွင္းလင္းထားသည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းတြင္သင္၏
ေအာင္ျမင္ေသာၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းအတြက္အေျခခံက်ေသာပစၥည္းမ်ား •

ေ၀ငွရန္လံုေလာက္ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္အပင္ကိုျပန္႔ႏွံ႔ေစသည့္ပစၥည္းမ်ား၊

•

ေ၀ငွရန္မ်ိဳးေစ့ထည့္ထားသည့္ျပန္လည္၍-ပိတ္ႏိုင္ေသာအိတ္ငယ္မ်ား၊
o

ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ေဆးဆိုင္မ်ားမွ ေဆးပလပ္စတစ္အိတ္ငယ္မ်ားကိ၀
ု ယ္သည္။

o

ပလပ္စတစ္အိတ္ကို စာ႐ြက္မ်ား၊ စကၠဴစာအိတ္မ်ားသို႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ျဖင့္လြယ္ကူစြာ
အစားထိုးႏိုင္သည္။

•

မွင္မပ်က္ေသာမာကာပင္ႏွင့္တံဆိပ္မ်ား၊
o

မ်ိဳးေစ့အိတ္မ်ားကို ႐ိုး႐ိုးအမည္ႏွင့္မ်ိဳးကြအ
ဲ မည္မ်ား (ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဒသဘာဘာသာစကားႏွင့္
အဂၤလိပ္စကား) ျဖင့္႐ွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားရမည္။

မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းကိုပ႔ံပိုးေပးသူအတြ
အတြက္အေျခခံက်ေသာပစၥည္းမ်ား •

တက္ေရာက္သည့္စာရင္းတြင္ပါေသာ ေဒသစာရင္းသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အမည္ကိုေရးရန္
၀ွိုက္ဘုတ္ (သင္ပုန္းျဖဴ) သို႔မဟုတ္ ပိုစတာစာ႐ြက္က်ယ္မ်ား၊

•

ပိုစတာစာ႐ြက္က်ယ္မ်ားခ်ိတ္ရန္အေထာက္ပါေသာဘုတ္ျပား၊ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ သာမန္စာရင္း
ဇယားမိတၱဴ၊

•

ေဒသခံစကားသို႔ဘာသာျပန္မည့္သ၊ူ

•

မ်ိဳးေစ့အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္မည့္သူအဆင္သင့္ထားရန္၊

အီးစီအိခ်္အို အာ႐ွ၏ မ်ိဳးေစ့အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
(မ်ိဳးေစ့မ်ားကို မ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္မထားမီႏွင့္၎တို႔ကိုအသံုးမျပဳမီေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပံုစံျဖည့္ရန္အခ်ိန္ယူကာ
အတတ္ႏိုင္ဆံုးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကိုေပးပါ။)

မ်ိဳးေစ့အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္

အပင္၏အဂၤါလကၡဏာမ်ား

ECHO staff involved in transfer and Date of Transfer

Family Name:အပင္မ်ိဳးနြယ္စအ
ု မည္ -

ေျပာင္းေ႐ႊ႔မႈတင
ြ ္ပါေသာအီးစီအိခ်္အ၀
ို န္ထမ္းႏွင့္ေျပာင္းေသာ
ေန႔စြဲ

Scientific Name of Plant: သိပၸံအေခၚ-

Source Name:

Common name:သာမန္အရပ္သံုးအမည္-

အရင္းအျမစ္အမည္ Variety:အမ်ိဳးအစားSource Address
အရင္းအျမစ္လိပ္စာ-

Description of plant: အပင္ကိုေဖၚျပခ်က္Seed colour:မ်ိဳးေစ့အေရာင္

Source Telephone/Email
အရင္းအျမစ္တယ္လီဖံုး/အီးေမးလ္-

Features of main parts
harvested:အဓိကရိတ္သိမ္းေသာအပိုင္း၏အသြင္အျပင္-

The seeds were (circle one)မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ (တခုက၀
ုိ ိုင္းပါ) ျဖစ္သည္-

Edible? စားႏိုင္သလား

Free/Perchase___________(Price)

Marketing/Can you sell it? ေစ်းကြကရ
္ /ွိ ေရာင္းႏိုင္သလား။

အခမဲရ
့ /၀ယ္သည္___________ေစ်းႏႈန္း
Where are seeds usually planted? In garden? Forest?

Place where seeds originated

မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအမ်ားအားျဖင့္ဘယ္မွာစိုက္သနည္း။ ဥယ်ာဥ္၊ ေတာထဲတင
ြ ္။

မ်ိဳးေစ့မူလေဒသ
(Village-ေက်း႐ြာ၊ District- ခ႐ိုင္၊ Country-တိုင္းျပည္)

What sets this variety apart of other?
အျခားအမ်ိဳးအစားတို႔ႏွင့္ဤအမ်ိဳးအစားကိုမည္သည္ကျခားထားသနည္း။
How does it look/test/cook/store differently from

Additional Information on Seed Source;

others?၎သည္အျခားတို႔ႏွင့္အျမင္အားျဖင္/့ အရသာ/ခ်က္ျပဳတ္/

မ်ိဳးေစ့အရင္းအျမစ္အတြက္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္

သိုေလွာင္ရန္မည္သို႔ျခားနားသနည္း။

ပံု ၁- မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္သည့္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ မ်ိဳးေစ့အရင္းအျမစ္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအတြကအ
္ ီးစီအိခ်္အို အာ႐ွ၏
ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးပါ၀င္ေသာကားခ်ပ္နမူနာ

လူ၁၀၀ေအာက္
၁၀၀ေအာက္တက္ေရာက္ေသာ
၁၀၀

ႏွစ္ရက္တာတာ-ထက္ပိုသည့္အစည္းအေ၀
တာ
အေ၀း

တက္ေရာက္ခ်ိန္တင
ြ ္

မ်ိဳးေစ့

ဖလွယ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ျခင္း။
၁။
အစည္း

အစီအစဥ္မတိုင္မီပါ၀
မ်ားကုိျဖန္႔ေ၀ရန္ပစၥည္းမ်ားကို
ါ၀င္တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအားမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္အပင္မ်ားကု
အေ၀
ြ ္၍တုိက္တန
ြ ္းပါ။
အေ၀းသို႔ယူလာရန္ဆက္သယ

ေၾကျငာေသာအခါမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္အပင္ပစၥည္းမ်ားအား
အျခားေသာတက္ေရာက္သူမ်ားအားေ၀ငွႏိုင္ရန္

ေဒသခံအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖင့္စည္းေ၀းအတြက္စတင္

ေတာင္းဆိုျခင္းကိအ
ု စီအစဥ္ကုိထည္ပ
့ ါ။

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုလွ်င္မ်ိဳးေစ့အနည္းဆံုး

ျဖစ္ႏိုင္ပါက

၅၀၀

ဂရမ္ႏွင့္

အပင္မ်ိဳးကြဲတစ္မ်ိဳးစီ၏ထူးျခားေသာသေကၤတလကၡဏာမ်ားကို ႐ွင္းလင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ပစၥည္း
မ်ား (ဥပမာ-ႀကီးေသာေရာင္စံုဓါတ္ပံုမ်ား၊ ပ်ိဳးပင္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား စသျဖင္)့ ယူလာရန္ေတာင္းဆိုပါ။ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားအတြက္
ကိုလည္းစဥ္းစားပါ။

ေ၀ငွရန္မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္အပင္ပစၥည္းမ်ားကိုစုစည္းရန္

လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္လိုအပ္သည္

၂။

ပညာေပး သို႔မဟုတ္ စြမ္းရည္-ျမွင့္တင္ျခင္းအပိုင္းမ်ားလိုအပ္မႈ႐ွိမ႐ွိ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ´မ်ိဳးေစ့ပေ
ဲြ တာ္မ်ား -

ေဒသဆိုင္ရာဇီ၀မ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေဒသခံမ်ိဳးေစဖလွယ္ျခင္းကိုကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း´ ေဆာင္း
ပါး (အီးေအအဲန္ ၁၂) တြင္ မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းအျပင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ ထပ္ေဆာင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳ
လုပ္သင့္ မသင့္စဥ္းစားရန္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေမးခြန္ဇယားတစ္ခု႐ွိသည္။
•

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသခံေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံဇ၀
ီ မ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား(သိ)ု႔ လယ္သမားမ်ားထုတ္လုပ္သည့္
မ်ိဳးေစ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ဗဟုသုတ႐ွိသလား။

သူတို႔သည္ေဒသတြင္းစိုက္ပ်ိဳးေပးအေျခ

အေနေျပာင္းလဲေစျခင္းမ်ားကို သိပါသလား။ မ်ိဳးေစ့ကိုေစ်းကြက္ျဖင့္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ အျပန္
အလွန္ဆက္သယ
ြ ္မႈ႐ွိပါသလား။
•

လယ္သမားမ်ား၊

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးလုပ္သားဟူ၍ေဆြးေႏြးမည့္အဖြ႔မ
ဲ ်ားကို

ခြရ
ဲ န္လအ
ို ပ္မည္လား။
၃။

မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္မည့္အတိုင္းအတာကိုဆံုးျဖတ္ပါ။
•

သင္သည္ႏွစ္ရက္ထက္ပိုေသာအစည္းအေ၀း/အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ိုျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ
တို႔ကိုစဥ္းစားပါ။ (၁)မ်ိဳးေစ့အခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ယရ
ူ န္ မည္သည့္ရက္သည္ အေကာင္း
ဆံုးျဖစ္မည္နည္း။(၂)ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္းေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည္ မလိုအပ္သည္ႏွင့္ (၃)
ဖလွယ္ေသာအစီအစဥ္ကိုမည္က့သ
ဲ ို႔ေဆာင္႐က
ြ ္မည္နည္း (ေအာက္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ)။ အလုပ္႐ံု ေဆြး
ေႏြးပြအ
ဲ တြင္းမ်ိဳးေစ့လက္ခံ၍ဖလွယ္မည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကုိသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္
မည္။

•

မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုမည္သူရသင့္သည္ကိုစဥ္းစားပါ။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားယူမလာပါက ေ၀
ငွေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုရသင့္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္မ်ိဳးေစ့ယူလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ဖလွယ္
ရာတြင္ပါ၀င္သင့္ပါသလား။ သာမန္အားျဖင့္အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာ႐ွသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မ်ိဳးေစ့
ယူလာသည္ျဖစ္ေစမယူလာသည္ျဖစ္ေစယင္းတို႔အားလံုးအား´လက္ေဆာင္အိတ´
္ အျဖစ္ေပးရန္
မ်ိဳးေစ့အပိုမ်ားကိုယူလာသည္။

•

အစည္းအေ၀းသို႔ယူလာသည့္မ်ိဳးေစ့ပမာဏကိုစဥ္းစားပါ။လူတိုင္းကိုေစငွရန္ေလာက္ခ်င္မွေလာက္
မည္။ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိုင္းမွကိုယ္စားလွယ္တိုင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားရသင့္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
တစ္ခုစီသည္ မ်ိဳးေစ့တစ္စံုသာရသင့္ပါသလား။

၄။

စည္းေ၀
္သည္နည္
့နည္းေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
ပါ။
ေ၀းျပဳလုပ္စဥ္အတြင္းမ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းကိုျပဳလုပသည္
ပါ

ရက္မ်ားစြာၾကာ႐ွည္ေသာအစည္းအေ၀းမ်ားသည္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္တ
ကယ္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုဖလွယ္မႈမျပဳမီ
ၾကာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွမ်ိဳးေစ့

သင္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ရန္

အခ်ိန္

ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအတြက္မဟုတ္ဘဖ
ဲ လွယ္မႈအတြက္စီမံခန္႔ခ၍
ဲြ ျပင္

ဆင္မႈျပဳလုပ္မည္သ
့ ူကို သီးျခားတာ၀န္ေပးရန္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္။ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္အဟန္႔အတားမ်ားကိုစဥ္းစားပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္လလ
ဲ ွယ္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္
ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္

အခ်ိန္ပိုၾကာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အီးစီအိပခ
္ ်္အို

အာ႐ွအစည္းအေ၀းမ်ားသည္

အမ်ားအားျဖင့္သံုးရက္ၾကာ၍ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ေအာင္ျမင္သည္ကိုကၽြန္ပ္တို႔ေတြ႔ရသည္။

ပထမေန႔ - ပထမေန႔တင
ြ ္ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားယူလာေသာ

မ်ိဳးေစ့မ်ား

အားမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုသာမွန္

မွတ္ပံု

တင္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ချဲြ ခားျပဳလုပ္ပါ။မ်ိ
ါ။ ဳး
ေစ့မ်ားကိ´
ု မွတ္ပံုတင္´ရျခင္းမွာ
စည္း

အေ၀းက်င္းပသည့္

အ

ကာလအ

တြင္းဖလွယ္သည့္မ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား၏စာရင္းမူ
ရင္းကိုစုေဆာင္းရန္ႏွင့္မူရင္းေဒသ

အ

ပင္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးေစ့စုေဆာင္းျခင္း အခ်က္
အလက္မ်ားကို
သည္။

မွတ္တမ္းတင္ရန္ျဖစ္

သဘာ၀အားျဖင့္

ဤအစီအ

ေဒသဘာသာ

စကားျဖင့္

စဥ္သည္

ေမးခြန္းမ်ားေမးမည့္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ထိုင္းဘာသာ သို႔မဟုတ္အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္မည့္သူမ်ားလိုအပ္သည္။
မ်ိဳးေစ့မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွငအ
့္ စည္းအေ၀းကိုတစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္႐ႈပ္ေထြးသည့္ရလဒ္ကိုျဖစ္ေပၚေစ
ေၾကာင္းကၽြန္ပ္တို႔ေတြ႔႐ွိရသည္။ ထိုေၾကာင့္ဤအစီအစဥ္မ်ားကိုသီးျခားထားျခင္းအားျဖင့္လယ
ြ ္ကူေစသည္။
မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုမွတ္ပံုတင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းၿပီးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္လုပ္ငန္းကို စိတ၀
္ င္စားသည့္ဘာသာ
ျပန္မ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းတင္သူမ်ားျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာအဖြ႔ျဲ ဖင့္ အစည္းအေ၀း၏အစီအစဥ္ တစ္ခုအေနျဖင့္
သီးျခား ရက္တစ္ရက္တင
ြ ္ျပဳလုပ္ရန္္စဥ္းစားပါ။
•

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားယူလာေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားစာရင္
်ားစာရင္းကိုအျပည့္အစံုစုစည္းပါ။
ပါ။
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အမည္မ်ားႏွင့္အစည္းအေ၀းသို႔ ယူလာေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားစာရင္းျပည့္စံုေသာအခါ သင္
သည္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း

မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ထူးျခားသည္လကၡဏာမ်ားမ်ားကို

မွတ္တမ္းတင္

ႏိုင္သည္။ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ဆက္သယ
ြ ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုထည့္ပါကေနာင္အခါတြင္အဆက္အ
သြယ္ျပဳလုပ္ရန္နွင့္ ေနာင္အခါ အပင္စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔တင
ြ ္အကူအညီျဖစ္ႏိုင္သည္။
•

မ်ိဳးေစ့မွ
မတ
ွ ္ပံုတင္သည့္အေတာအတြင္း

ေ၀ငွရန္အတြက္

မ်ိဳးေစ့မ်ား၏ထူျခားေသာလကၡဏာ

မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ပါ။ သာမန္ပံုစံ (ပံု ၁ - မ်ိဳးေစ့ပေ
ဲြ တာ္ကားခ်ပ္ပံုစံ http://www.echocommunity.
org/?page=AsiaTech) ကိုအသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးျပည့္စံုစာြ ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ပါ။

အီးစီအိပခ
္ ်္အို အာ႐ွသည္ ဤအခြင့္အေရးကိုယူ၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားေမးျမန္း ျခင္းျပဳ

လုပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံအပင္မ်ိဳးခြမ
ဲ ်ားႏွင့္မ်ိဳးေစ့စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားအေသးစိပ္ေမးရန္ ရည္
႐ြယ္ပါသည္။
မ်ိဳးေစ့အရင္းအျမစ္
•

မည္သည့္ေက်း႐ြာ/ခ႐ိုင/္ တိုင္း/ေဒသမ်ားတြင္ဤမ်ိဳးေစ့မ်ားစတင္ခ့သ
ဲ နည္း။

•

ဤမ်ိဳးေစ့မ်ားကို အဲန္ဂ်ီအ/ို အစိုးရဌာန/လယ္သမား/အျခားစီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္ပါ
သလား။

•

ဤမ်ိဳးေစ့မ်ားကို မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္သူမွျဖန္႔ေ၀ပါသလား။

•

အျခားေသာထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ား႐ွိပါသလား။

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း/အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား
•

မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္သူသည္ အပင္မ်ားကိုမည္သို႔ျဖန္႔ေ၀ပါသနည္း။ ထူးျခားေသာ
နည္းပညာတစ္ခုခု႐ွိပါသလား။

•

ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ဤမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးလိုပါသနည္း။

•

အပင္၏မည္သည့္အပိုင္းမ်ားကိုသင္စားလိုပါသနည္း။ စားႏိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို
မည္သည့္အခါတြင္ဆတ
ြ ္ခူးပါသနည္း။ စားႏိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို မည္သို႔ခ်က္
ပါသနည္း။

•

အပင္၏အပိုင္းတစ္ပိုင္းပိင
ု ္းကို တိရိစၧာန္အားေကၽြးႏိုင္ပါသလား။ မည္သည့္အပိုင္း
နည္း။



အပင္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလာင္စာ၊ ေရာေႏွာသီးႏွံထည့္ျခင္းမ်ား စသျဖင့္ အသံုး
ျပဳႏိုင္ပါသလား။



ဤအပင္အတြက္သီးျခားဓေလ့ထံုးစံအတြက္အျခားေသာအသံုးျပဳျခင္းမ်ား႐ွိပါသလား။



သင္(စိုက္ရန္၊ စားရန္) ႏွစ္သက္ေသာဆင္တူသည္အ
့ ပင္႐ွိပါသလား။

•

အပင္၏ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ားကိုေဖၚျပပါ-ခ်ံဳဘုတ္၊ ႏြယ္၊ ေျခာက္ေသြ႔ဒါဏ္ခုခံႏိုင္စမ
ြ ္း၊ အခြံႏွင့္မ်ိဳးေစ့အေရာင္ စသျဖင့္။

•

ဤအပင္/မ်ိဳးကြမ
ဲ ွရင္ဆိုင္ရေသာသီးျခားျပသနာမ်ား႐ွိပါသလား။

ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ရိတ္သိမ္းျခင္း
•

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွွံမ်ားသည္မၾကာေသးသည့္ရာသီဥတုမ်ားတြင္မည္သည့္အေျခအေန႐ွိ
သနည္း။

•

အပင္မွမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုဆတ
ြ ္ခူးရန္သီးျခားနည္းလမ္းမ်ား႐ွိပါသလား။
ဒုတိယေန႔-ဒုတိယေန့တင
ြ ္

မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္အပင္ပစၥည္းမ်ားကို

ဖလွယ္ရန္အတြက္ျပင္ဆင္ပါ။ကိ
ပါ။ ုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ပါ။

မ်ိဳး

ေစ့မ်ားကိုေသးငယ္ေသာအေရအတြက္သို႔ခ၍
ဲြ ျပန္၍ ပိတ္ႏိုင္
ေသာအိတ္မ်ားသို႔

ျပန္ထည့္ရန္လိုအပ္သည့္

မ်ိဳးေစ့မ်ားစြာ

ယူလာႏိုင္သည္။ ပဲက့သ
ဲ ို႔ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကို အိတ္ေသးတစ္
အိတ္လွ်င္ ၁၀-၂၀ေစ့ခ်ိန္၍ထည့္ပါ။ မံုညွင္းစိမ္းကဲ့သို႔ေသာ
ပို၍ငယ္သည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကို စားပြတ
ဲ င္ဇန
ြ ္းတစ္ဇန
ြ ္း ခန္အ
႔ ိတ္
ေသးထဲတင
ြ ္ထည့္ပါ။ မွတ္ပံုတင္သည့္ အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္
မ်ိဳးေစ့မ်ား ကိုတင္ျပျခင္းအတြက္ျပင္ဆင္ပါ။ မ်ိဳးေစ့ပါေသာ
အိတ္မ်ားကို

႐ိုး႐ိုးအမည္ႏွင့္မ်ိဳးကြအ
ဲ မည္မ်ားျဖင့္႐ွင္းလင္း

စြာအမွတ္အသားျပဳ၍ေဖၚျပထားရမည္။
•

အဖြမ်ားအတြ
႔ဲမ်ားအတြက္ဖလွယ္ေသာအစီအစဥ္အျပင္ပ်ိဳးပင္
မ်ားသို႔မဟုတ္မ်ိဳးေစ့အမ်ားအျပားကိုေရာင္းမည့္အခ်ိန္ေပး

မေပးဆံုးျဖတ္ပါ။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္အဖြ႔မ
ဲ ်ားမွမိမိတို႔၏

ကုန္

ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းႏိုင္ရန္အစည္းအေ၀းတြင္စီစဥ္သတ္မွတ္ထားေသာအစီအစဥ္အျဖစ္ထားရန္ႏွင့္အစည္း
အေ၀း ခန္းမႏွင့္နီးကပ္ေသာအခန္းတြင္ေရာင္းခ်ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ အဖြ႔က
ဲ ိုယ္စားလွယ္မ်ားအားမိမိတို႔၏
ကုန္စည္မ်ားကိုလူအမ်ားသို႔ေၾကျငာေသာ အခ်ိန္တင
ြ ္ မိတ္ဆက္ရန္ ၅မိနစ္အခ်ိန္ေပးႏိုင္သည္။ အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖ႔ဲြ
စီတို႔သည္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္တိက်ေသာျပန္အမ္းျခင္းမ်ားအတြက္တာ၀န္႐ွိသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏အေတြ႔အႀကံဳ

အရမ်ိဳးေစ့သို႔မဟုတ္အပင္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္းသည္အဓိကျဖစ္သည့္မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္သည့္အစီအစဥ္ကို
မထိခိုက္ေစပါ။
တတိယေန႔-

တတိယေန့တင
ြ အမွ
္အမွန္တစ္ကယ္

မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းစုစုေပါင္းၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုအား

၄၅၄၅-၆၀မိ
၆၀မိနစ္။

မိမိတို႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ားကို

မိတ္

ဆက္ရန္ႏွင့္မိမိတို႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္ အဖြ႔အ
ဲ တြင္း
ဖလွယ္သည္ကို႐ွင္းျပရန္

၅-၁၀မိနစ္ေပးႏိုင္သည္။

လူသိနည္းေသာမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား၏ တကယ့္မ်ိဳးေစ့မ်ား ႏွင့္
ႀကီးေသာေရာင္စံုဓါတ္ပံုမ်ားကိုျပသျခင္းႏွင့္
ျခင္းႏွင့္ရိတ္သိမ္းျခင္းနည္းမ်ားႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳး

အပင္တစ္မ်ိဳး

စီအားအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကိ႐
ု ွင္းျပျခင္းသည္

ေဆြးေႏြး

မႈမ်ား႐ွင္သန္ရန္္ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မ်ိဳးေစ့အခ်က္အလက္ျပဇယားကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္လည္း
အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရာတြင္ေကာင္းေသာနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အခ်ိန္မႉးသည္ဤဖလွယ္ျခင္းအပိုင္း

အားတစ္ပါတည္း ေ႐ြ႔လ်ားေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထား႐ွိရန္အေရးႀကီးသည္။ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ေနာက္ပိုင္း
ဖလွယ္ျခင္းအစီအစဥ္ၿပီးရန္အမ်ားအားျဖင့္ ၁၅-၃၀ မိနစ္ၾကာသည္။ သို႔ေသာ္ ဖလွေ
ဲ သာပံုစံသည္ တက္
ေရာက္ေသာကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အေပၚတြင္မူတည္သည္။
၄၀ သို႔မဟုတ္ထိုထက္နေ
ဲ သာလူဦးေရအတြက္ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားသည္

မ်ိဳးေစ့အထုပ္မ်ားကို

ျပသထား

ေသာစားပြတ
ဲ င
ြ ္စုစည္း၍မိမိတို႔ႏွစ္သက္သေလာက္မ်ိဳး
ေစ့ထုတ္ကိုယူႏိုင္သည္။
၁၀၀

သို႔မဟုတ္ထိုထက္နေ
ဲ သာ

သတ္မွတ္ထားေသာအစံု

လူဦးေရအတြက္

(တစ္ဖ႔လ
ဲြ ွ်င္မ်ိဳးေစ့တစ္စ)ံု

သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာမ်ိဳးေစ့အေရ
အတြက္ကိုေပးရန္တစ္ႀကိမ္လွ်င္အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖ႔က
ဲြ ိုေခၚျခင္း
သည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ားယူေဆာင္
လာေသာအဖြ႔မ
ဲ ်ားအားဦးစားေပး၍မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအရင္
ယူခင
ြ ့္ေပးသည္။
သိ႔မ
ု ဟုတ္

မ်ိဳးေစ့မ်ား၏အမည္မ်ားကိုစားပြဲ

ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္

႐ွင္းလင္းစြာအမွတ္

အသား ျပဳလုပ္၍သပ္ယပ္စာြ ျပသထားသင့္သည္။
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ အထက္တက္
တက္ေရာက္ေသာကၽြန္ပ္တ၏
ို႔ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ
အတြက္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ပို၍သက္ဆိုင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားလိုအပ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား
မ်ိဳးေစ့မ်ားႀကိဳတင္မွာရန္ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပတ
ဲြ စ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ေ၀မႈကိုစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ည့္
အဖြဲ႔ကိုတာ၀န္ေပးရန္တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။

၅။

အစည္းအေ၀
အေ၀းၿပီးဆံုးေသာအခါ မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ စုစည္းခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ၍

ဖလွယ္သည္အစီအစဥ္ကိုစီစစ္အကဲျဖတ္ပါ။ကိ
ါ။ ုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

ဖလွယ္သည္အ
့ စီအစဥ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း

တို႔မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေကာင္းစြာရ႐ွိပါသလား။အစီအစဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာစီစဥ္ခ့၍
ဲ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ပတ္သက္
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စံုစာြ စုစည္းႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါသလား။ ေနာင္လာမည့္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္

မည္သည့္

တိုးတက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သနည္း။ ေဒသအတြင္း႐ွိလက္႐ွိ တည္႐ွိေနေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ ဖလွယ္စဥ္
အတြင္းေဖၚထုတခ
္ ့ေ
ဲ သာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ အီးစီအိပခ
္ ်္
အို အာ႐ွသည္ ေနာင္တင
ြ ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းသို႔ယူေဆာင္လာေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားအားလံုး၏နမူနာ
မ်ားကိုစုစည္း၍ ကၽြန္ပ္တို႔၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္ စီစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္မ်ိဳးေစ့ဘဏ္
႐ွိပါက၊ သင္သည္လည္း ေနာင္အခါတြင္ျဖန္႔ေ၀ရန္မ်ိဳးေစ့နမူနာမ်ားကိုစုစည္းလိုလိမ့္မည္။
မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကိ
ုတစ္ရက္တာအစီအစဥ္အေနျဖင္အေကာင္
့အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊
မ်ားကိတစ္
မ်ိဳးေစ့ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကို ရက္အေျမာက္အမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္တစ္ရက္တာ-သီသန္႔အစီအစဥ္အျဖစ္လုပ္ရန္
ပ႔ံပိုးႏိုင္သည္။ အဓိကက်သည့္အခက္အခဲမ်ားမွာ-အစီအစဥ္ေခ်ာေမြ႔စာြ လည္ပတ္ႏို္င္ရန္ အခ်ိန္ကိုေကာင္းစြာ
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္စီမံျခင္း၊ ဘာသာျပန္ရန္ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္မည့္သူမ်ားလံုေလာက္စာြ ရ႐ွိျခင္းႏွငသ
့္ င္၏အဖြ႔အ
ဲ တြင္း
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ႐ွင္းလင္းစြာေပးအပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
၁။

အစီအစဥ္မတိုင္မီ သီးျခားတာ
ျခားတာ၀
ခားတာ၀န္မ်ားကိုေဖၚထုတ္၍အပ္ႏွံ့ျခင္း-

ေအာက္ပါတာ၀န္မ်ားကိုဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမျပဳပါက လြယ္ကူေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္သည္။
•

လူအေျမာက္မ်ားသည္ ဘာသာျပန္သူသို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့အခ်က္အလက္ စု
ေဆာင္းျခင္းကို

စီမံခန္႔ခသ
ဲြ ူမ်ားအျဖစ္ေဆာင္႐က
ြ ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္သူ

၅ဦးမွ၇ဦး

ပါေသာအဖြ႔တ
ဲ စ္ဖ႔စ
ဲြ ီအတြက္ ဘာသာျပန္သ/ူ မွတ္တမ္းတင္သူ အတြတ
ဲ စ္တဲြ ထားရန္စဥ္းစားပါ။
တက္ေရာက္သူတစ္ဦးစီထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ခံရာတြင္ ၁၀မိနစ္ထက္မပိုေစပါႏွင့္။
•

လူအေျမာက္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္အစီအစဥ္သို႔တက္ေရာက္သူမ်ားေသာအခါ တက္ေရာက္သူ
မ်ားကိုမွတ္ပံုတင္သည့္ေနရာသို႔ ညႊန္ၾကားရာတြင္ကူညီရန္၊

•

လူအေျမာက္မ်ားသည္

ျပန္၍ပိတ္ႏိုင္ေသာအိတ္မ်ားကိုလယ္သမားမ်ား

ေရာက္လာသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအားမိမိတို႔၏မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုပိုမိုေသးငယ္ ေသာအိတ္
သို႔ခရ
ဲြ ာတြင္အကူအညီေပးရန္၊
အတြင္းသို႔မ်ိဳးေစ့မ်ားကို

အိတ္မ်ားကိုဖလွယ္သည့္အစီအစဥ္မတိုင္မီရက္တင
ြ ္

လံုေလာက္

စြာထည့္ရမည္ဟူသည့္႐ွင္းလင္းေသာ

အိတ္မ်ား

ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္

ျဖန္႔ေ၀ရန္စဥ္းစားပါ။ (အ႐ြယ္အေပၚတြင္မူတည္၍ -ဥပမာ တစ္အိတ္လွ်င္မံုညွင္းစိမ္း အနည္းဆံုး
၁၀ မွ ၂၀ေစ့ သို႔မဟုတ္ စားပြတ
ဲ င္ဇန
ြ ္းတစ္ဇန
ြ ္း)။ ဤအစီအစဥ္အားလူအုပ္မ်ားကို ေ႐ွာင္ရန္ႏွင့္
ပို၍ထိေရာက္ေသာ

အစီအစဥ္လည္ပတ္မႈအတြက္

မွတ္ပံုတင္ေသာေနရာမွသီးျခားေနရာတြင္

ျပဳလုပ္သင့္သည္။
•

လူတစ္ဦးသည္ မ်ိဳးေစ့အခ်က္အလက္ မူရင္းစာရင္းကိုစုစည္း၍ ေမးျမန္းရန္အခ်က္အလက္မ်ား
ကိုေရး ခ်ရန္၊

•

လိုအပ္ပါကလူအေျမာက္မ်ားသည္တက္ေရာက္ သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားကိုစီစဥ္ရန္။
အလြန္ပူေသာရာသီတင
ြ ္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ အဆာေျပစားေသာက္ရန္အစား
အစာ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ လူတိုင္း၏စိတ၀
္ င္စားမႈကို ထိိမ္းႏိုင္သည္ကိုကၽြန္ပ္တို႔ေတြ႔႐ွိရသည္။
အစီအစဥ္ရာထားေငြစားရင္းတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ကိုပါထည့္စဥ္းစား၍ ဤအရာမ်ားကို
ထိုေနရာသို႔မည္သို႔ပို႔ရန္ႏွင့္အစီအစဥ္အေတာအတြင္းမည္သို႔ျဖန္႔ေ၀ရန္ေဒသခံဆက္သယ
ြ ရ
္ မည့္သူ
မ်ား ႏွင့္ႀကိဳတင္၍စီစဥ္ပါ။

၂။

ဆာင္႐က
ြ ္မည့္လႈပ္႐ွားမႈတစ္ခုစီအတြက္အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈပါေသာ အစီအစဥ္ကိုဖန္တီ္း၍ အစီ အစဥ္

စတင္ေသာေန႔တင
ြ ္ေၾကျငာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာလယ္သမားမ်ားသည္ စတင္မွတ္ပံုတင္ေသာ အခ်ိန္ လြန္စာြ ၾကာျမင့္
ပါက စိတ၀
္ င္စားမႈေပ်ာက္ဆံုးသြား၍သင္တန္းမွေပ်ာက္ကယ
ြ ္ သည္ကိုကၽြန္ပ္တို႔ ေတြ႔ရသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏
တစ္ေန႔တာအစီအစဥ္အတြက္ ေန႔လည္စာႏွင့္ေခတၱနားခ်ိန္အပါအ၀င္ နံနက္၈နာရီတင
ြ ္စတင္၍ ညေန ၃နာရီ
တြင္အၿပီးသပ္သည္။
ေအာက္တင
ြ ္ကၽြန္ပ္တို႔၏တစ္ေန႔တာကိုမည္သုိ႔ခေ
ဲြ ၀အသံုးျပဳပံုကိုေဖၚျပထားသည္။
•

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ျခင္းႏွင့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုပို၍ ေသးေသာ အိတ္ထံ
သို႔ခထ
ဲြ ည့္ျခင္း- ၆၀ မွ ၁၂၀ မိနစ္၊

•

သင္တန္းႏွင့္ပညာေရးက႑လိုအပ္ပါက ၄၅ မွ ၆၀ မိနစ္၊

•

ဖလွယ္ရန္အတြက္ေပးေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားအားမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္႐ွင္းလင္းျခင္း -၆၀ မွ ၉၀ မိနစ္၊

•

မ်ိဳးေစ့အမွန္ဖလွယ္ျခင္း - ၃၀ မွ ၆၀ မိနစ္၊

•

အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္ေမးျမန္းရန္အခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ျခင္း - ၃၀ မိနစ္

•

အဆာေျပစားရန္ေခတၱနားခ်ိန္ - ၁၅ မိနစ္၊ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ - ၃၀ မွ ၄၀ မိနစ္
နိဂုံး
သင္တို႔ထံမွၾကားလိုပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ႐ွိေသာသင္၏မ်ိဳးေစ့
ဖလွယ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားအ ေၾကာင္းသို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈ
မ်ားစြာမ႐ွိေသာအစီအစဥ္မ်ားမွ သင္တို႔ရ႐ွိခ့သ
ဲ ည္သ
့ င္ခန္းစာ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ကၽြန္ပ္တို႔ကိုေပးပို႔ပါ။ဤလမ္းညႊန္မ်ားသည္
သင္တို႔အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကိုလည္း
ကၽြန္ပ္တို႔သိလိုပါသည္။ echoasia@echonet.orgသို႔ အီးေမးလ္
ျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္ပါ။

