အဆျို ပ ဳလႊာမ ႊာ်ား ေချ ယူ် : အႊာရွ- ပစဖတူ
ရႊာသီဥတိုားျပႊာယူ်ဳ္ျ ယူ် ႏွွယင့္ူ
သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူဆယ
ို ရ
ူ ႊာ
သတယူ် ားဆႊာယူ်ပ ်ားရ်သႊာ်ရနူား

ႊာကူပး
င့္ က်

(Grants)
အယူတႊာနေခ်စူ ကမႊာၻးျမ ဂ ႊာနေူဳစူဇယူ ကြနေ
ူ ကူာ

သညူ အႊာရွ ပစဖတူ

း သမွႊာရွသညူင့္ ဂ ႊာနေူဳစူးတြကို ရႊာသီဥတိုႏွွယူင့္
သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူးျပႊာယူ်ဳ္မဆ
း ိုယူရႊာ နကူန္သညူင့္
စိုစမူ်း

ႊာကူဳွမူ်းရ်သႊာ်ရသညူင့္ သတယူ် ားဆႊာယူ်ပ ်

မ ႊာ်ကာို းရ်သႊာ်ႏွိုယူရနူ း

ႊာကူပင့္း က်

မ ႊာ်းပ်းပီ်

ဳခမးအဖြ႔အ
္ စညူ်ကို းဘ်အႏွႏၱရႊာေူမ ႊာ် အသးပ်းပီ် မခဝ

မွတူသခးတြကို

ပိုမိုးကႊာယူ်မြနသ
ူ ညူင့္ ဆို်ျဖတူ ကူးတြကို မွတူႏွိုူယူဖ႔ို ႏွွယူင့္ အႏွႏၱရႊာေူ ဒူးတြကို
ႀက႕ႀက႕ ိုယူႏွိုယူမး တညူးဆႊာကူႏွိုယူဖို႔ ျဖစူပ သညူ္။
ရႊာသီဥတိုးျပႊာယူ်ဳ္မးသညူ
းမ ႕ႀကီ်မ ႊာ်ျဖစူသညူင့္

အႊာရွ-ပစဖတူး သမွႊာ

ဂ ႊာကႊာတႊာ

မ ကူႏွွႊာျပယူာျမယူင့္တကူမး ႏွွယူင့္

ဘနူးကႊာကူ

အ ကူးပ်းနးပီျဖစူးပီ်
မနီဳႊာ

းမ ႕ႀကီ်မ ႊာ်တြယူ

ႀကီ်မႊာ်သညူင့္
ပယူဳေူးရ

နူ် ပူမးမရွသညူင့္ ဖြ႔းဖ ်းရ် တညူးဆႊာကူမးမ ႊာ်း ကႊာယူင့္ ာ းရႀကီ်မး

ႏွွယူင့္ားျမက ေျြမး ရႏွိုယူး မ ႊာ်ာျမွယူင့္တကူးနပ သညူ္။
တ နူတညူ်မွႊာဘ္
ဘဘႊာဝာ

ဳခးသး ကပ ကူစီ်မးကိုျဖစူးစသညူင့္
းဘ်အႏွႏၱရႊာေူမ ႊာ်သညူ

တိုကူ တူဝယူးရႊာကူးဳင့္ရွဳႊားပီ်

အပခပိုယူ်မိုနူတိုယူ်

အႊာရွ-ပစဖတူး သကို
အပခ နူမ ႊာ်ဳညူ်ာျပယူ်ျပယူ်

နူ

မ ႊာ်ႏွွယင့္ူ
မ ကႊာ ဒ

နူျမယူင့္တကူဳႊာကႊာ

ကမူ်ရို်တနူ်း သႏွွယူင့္ားျမနမူင့္ပိုယူ်း သမ ႊာ်မွႊာားဘ်အႏွႏၱရႊာေူကို
အမ ႊာ်ဆို်ရယူဆိုယူရႏွိုယူး ာျမယူင့္မႊာ်ဳႊာပ သညူ္။ ၂၀၁၈ ိုႏွွစူအတြယူ် စခပ တိုယူဖန
ြ ူ် မိုနူတိုယူ် အနညူ်ဆို်
၆ ိုးဳႊာကူား သတြယူ်မွႊာာျဖတူသနူ်တိုူကူ တူသြႊာ်ပ တေူ္။

ို႔အတခ ကမႊာၻးျမႀကီ် ပခးႏွြ်ဳႊာမးး ကႊာယူင့္ သႏွႏၱႊားက ႊာကူတနူ် မ ႊာ် ပယူဳေူ
တျ ႊာ်ာ

းရးနသတႏၱဝ မ ႊာ်

မ
္ ွႊာရွသညူင့္ ယ ်မ ႊာ်ႏွွယူင့္

ပ ကူစီ်းစးပီ်ားက ်ဳကူး သမွႊာရွသညူင့္

ဳခမးအသိုယူ်အဝိုယူ်ရ္႕

အသကူးမြ်ဝမူ်း ကႊာယူ်ကို

ိုကူးစပ သညူ္။

ကခ်စကူးရႊာဂ မ ႊာ်ာျဖစူပြႊာ်ႏွိုယူး ကိုာျမယူင့္တကူႏွိုယူး ရွးပီ် ဇီဝ မ ်စတူမ ႊာ်ကို ပ ကူစီ်ဆို်ရး်းစ ပ သညူ္။
အးရွ႕းတႊာယူအႊာရွမွႊာရွသညူင့္

တ ႕ာ း သမ ႊာ်မွႊာ

တစူဝကူးဳႊာကူားဳ ႊာင့္က ဳႊာကႊာ

ရႊာစိုႏွွစူအတြယူ်

ဆနူစပ ်

အးျ အးနမ ႊာ်ျဖယူင့္

ႀက ်ပမူ်မးမ ႊာ်ဳညူ် မရွ ကပ ဟို အႊာရွ ဖြ႔းဖ ်းရ် ဘဒူမွ

ိုတူျပနူ

အ

က
ြ ူႏွးနူ်မ ႊာ်

ဳိုကူးဳ ႊာညီး

မ
ြ းျဖစူရနူ

ႊာ်ပ သညူ္။

ကိုဳသမဂၢ၏ ရႊာသီဥတိုးျပႊာယူ်ဳ္မးဆိုယူရႊာ ႏွိုယူယတကႊာအဖြ႕္ အစညူ်ာျဖစူသညင့္ူ Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) မွ ၂၀၁၈
ရႊာသီဥတိုးျပႊာယူ်ဳ္မးး ကႊာယူင့္ာျဖစူးပ

ဳႊာသညူင့္

ိုႏွွစူ

ႀကီ်မႊာ်သညူင့္

ိုတူျပနူ

ႊာ်သညူင့္ အစီရယူ စႊာမွႊာ

အက ်ဆကူမ ႊာ်ကိုာ းဳ ႊာင့္ ရနူ

အးဆႊာတဳ ယူားဆႊာယူရြကူ ကူမ ႊာ် ဳိုပူးဆႊာယူႏွိုယူရနူ ဳိုအပူး ကႊာယူ်ားရ်သႊာ်

ႊာ်ပ သညူ္။

အႊာရွ-ပစဖတူး သသညူ စီ်ပြႊာ်းရ် တို်တကူဖ႔းြ ဖ ်မး အျမနူဆို်ား သျဖစူဳႊာသညူႏွွယူင့္ တးပ ယူနကူ
ဖနူဳိုအမူ္ႊာတူးယြ႔

ိုတူဳိုပူအ္က အမ ႊာ်ဆို်ျဖစူဳႊာသညူႏွွယူင့္အတခ ပဳပူစတစူ ညစူညမူ်မးႏွွယူင့္

ဳခမးအသိုယူ်အဝိုယူ်သညူ ရႊာသီဥတိုာ းျပႊာယူ်ဳ္မး အက ်ဆကူမ ႊာ်ကိုာ ျပယူ်ျပယူ်

နူ

နူ

စႊာ်ရးပီ်

ရႊာသီဥတိုးျပႊာယူ်ဳ္မးကို တို႔ျပနူႏွိုယူသညူင့္ အရယူ်အျမစူမ ႊာ်မရွျ ယူ်း ကႊာယူင့္ ကမႊာၻႀကီ်ပခးႏွြ်ဳႊာမးကို
ရယူဆိုယူရမညူင့္ အ္က အးရ်ႀကီ်သညူင့္ က႑မွႊာပ ဝယူးနပ သညူ္။
ျပ

နႊာ၏ အရြေူအစႊာ်က ႀကီ်မႊာ်းပမေူင့္ အဆိုပ ာ း သမွႊာရွသညူင့္ မီ ီေႊာ အဖြ႔အ
္ စညူ်မ ႊာ်သညူ

အ

ခ်သျဖယူင့္ား သတြယူ်

မီ ီေႊာမ ႊာ်သညူ

၎စနူး မး

မ ကူႏွွႊာစႊာမွႊာရွးပမေူင့္ ၎အး ကႊာယူ်အရႊာမ ႊာ်ကို
သို႔

ႊာကူမရွျ ယူ်တို႔ာျဖစူးနပ သညူ္။

ကစၥရပူမ ႊာ်ကို

ရးပး
ူ

ဳခမးအဖြ႔အ
္ စညူ်ကို
မ
ြ းျဖစူးအႊာယူားန

အ

်ြ ဳွသညူင့္

ခ်ျပ းရ်သႊာ်သညူင့္

သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူဆိုယူရႊာ
ရွယူ်ျပႏွိုယူသညူင့္

သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူးျပႊာယူ်ဳ္မးး ကႊာယူင့္ာျဖစူးပ ဳႊာသညူင့္
ဳိုကူးဳ ႊာညီး

းရွ႕တနူ်

းရႊာကူစႊာြ ားရ်သႊာ်ႏွိုယူရနူ အရယူ်အျမစူမရွျ ယူ်

သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူားျပႊာယူ်ဳ္မးကို

သတယူ်း

အ ကူအ ္မ ႊာ်၏ာ

ိုယူရမဳ္ကို

း မူ်းျ ႊာကူမးမ ႊာ်ကို

ဳခမးအဖြ႔အ
္ စညူ်မ ႊာ်ကို

မညူသို႔
ရွယူ်ျပႏွိုယူသညူင့္

သတယူ် းဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ် ဳိုအပူးနပ သညူ္။
EJN ၏ အႊာရွ-ပစဖတူ စီမကနူ်၏ ရညူရြေူ ကူမွႊာ ရႊာသီဥတိုာ းျပႊာယူ်ဳ္ျ ယူ် သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူ
ႏွွယူင့္

အရယူ်အျမစူ

တစူဦ် ယူ်စီကိုား

စီမ နူ႔ ြမ
္ းဆိုယူရႊာ
ႊာကူပင့္း က်

သတယူ် းဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ်ကိုားရ်သႊာ်ႏွိုယူရနူ

(Grants)

ႏွွယူင့္

နညူ်ပညႊာပိုယူ်ဆိုယူရႊာ

ဂ ႊာနေူဳစူ
အကခအညီႏွွယူင့္

အႀကဥႊာဒူမ ႊာ်းပ်ရနူ (Mentorship)ာ ျဖစူပ သညူ္။ အဆိုပ အစီအစဥူကိုာ ျဖစူးျမႊာကူရနူ ဆြီ ယူ
ႏွိုယူယတကႊာ ဖြ႔းဖ ်းရ် ပခ်းပ ယူ်းဆႊာယူရြကူမးားအဂ ယူစီ (Sida) မွားယြး က်း

ႊာကူပင့္းပ်

ႊာ်ပ သညူ္။

သတယူ်ႏွွယင့္း
ူ ဆႊာယူ်ပ ် အမ ်အစႊာ်မ ႊာ်
အႊာရွ-ပစဖတူး သအတြယူ်မွႊာရွသညူင့္ မညူသညူင့္ႏွိုယူယမဆို သို႔မဟိုတူ ႏွိုယူယမ ႊာ်မွ ရႊာသီဥတို ႏွွယင့္ူ
သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူားျပႊာယူ်ဳ္မး သို႔ သဘႊာဝ အရယူ်အျမစူမ ႊာ် စီမ နူ႔ ြမ
္ း ႏွွယူင့္ ပတူသကူသညူင့္
နကူနသ
္ ညူင့္

(In-Depth)

(Investigative

သို႔

စိုစမူ်း

ႊာကူဳွမူ်းဖႊာူ

Stories)မ ႊာ်ကာို းရြ် ေူမွႊာျဖစူးပီ်

အ

ိုတူသညူင့္
ခ်သျဖယူင့္

သတယူ်ႏွွယူင့္ားဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ်
အမ ်သမီ်

ႏွွယူင့္

တျ ႊာ်

ဖေူက ဥူ ရသညူင့္ သခမ ႊာ်(ဳခယေူ ာ း သ မ ႊာ် တိုယူ်ရယူ်သႊာ် ဳခနညူ်စိုမ ႊာ် မသနူစြမူ်မ ႊာ်)အးပ
ရႊာသီဥတိုးျပႊာယူ်ဳ္မး၏

အက ်ဆကူသကူးရႊာကူပို

ကာို

းရ်သႊာ်

ႊာ်သညူင့္

သတယူ်ႏွွယူင့္ားဆႊာယူ်ပ ်ကိုားပ်အပူမွႊာျဖစူပ သညူ္။
အဳႊာ်အဳႊာရွသညူင့္ားျဖရွယူ်ႏွိုယူသညူင့္ နညူ်ဳမူ်မ ႊာ် ႏွွယူင့္ စနူး မးမ ႊာ်ကို
ဳခမးအဖြ႔အ
္ စညူ်မွ

မညူသို႔

တို႔ျပနူးနဳ္ဆိုသညူင့္

ိုကူ ရဳြေူသညူင့္

သတယူ်ႏွွယူင့္းဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ်ကိုားရ်သႊာ်ရ

နူ

တိုကူတန
ြ ူ်ပ သညူ္။
းနႊာကူဆို်အးနျဖယူင့္ား သတြယူ်

သို႔

ရႊာသီဥတိုာ

ကိုယူတြေူးျဖရွယူ်ရနူား သတြယူ်ပခ်းပ ယူ်မးမ ႊာ်က္င့္သို႔
သဘႊာဝပတူဝနူ်က ယူဆိုယူရႊာ

မခဝ

းျပႊာယူ်ဳ္မးျပ

နႊာမ ႊာ်ကို

နေူစပူျဖတူးက ႊာူသညူင့္

ဆို်ျဖတူ ကူမ ႊာ်

မွတူရႊာမွႊာ

အသးပ်ႏွိုယူသညူင့္

သတယူ် းဆႊာယူ်ပ ်မ ်ကိုားမွ ႊာူဳယူင့္ပ သညူ္။
း

ႊာကူပင့္း က်၏ ရညူရြေူ ကူအရ အးရွ႕းတႊာယူအႊာရွ ာ းတႊာယူအႊာရွ တရိုတူႏွွယူင့္ ပစဖတူး သ

( သစးတ်ဳ သို႔ နေခ်ဇီဳနူ မပ ဝယူ)မွားဳွ ႊာကူဳလႊာမ ႊာ် ဳကူ မညူျဖစူပ သညူ္။
ဘေူသး
ခ တြားဳွ ႊာကူသယင့္ူသဳ္္။
ရႊာသီဥတိုာ းျပႊာယူ်ဳ္မး

သဘႊာဝအရယူ်အျမစူ

စီမ နူ႔ ြမ
္ း

ႏွွယူင့္

သဘႊာဝ

ပတူဝနူ်က ယူဆိုယူရႊာ

အး ကႊာယူ်အရယူ်မ ႊာ်ကိုားရ်သႊာ်ဖခ်သညူင့္ ဂ ႊာနေူဳစူမ ႊာ် (အြနူဳိုယူ် စႊာနေူဇယူ် (print) တီဗီ
ႏွွယူင့္ားရ ီေ)ို
သတယူ်း

ႏွွယူင့္

တျ ႊာ်

မီ ီေႊာ

က ေျမ
ြ ူ်က ယူပညႊာရွယူမ ႊာ်ားဳွ ႊာကူသယင့္ူပ သညူ္။

အဳြတူတမူ်

ႊာကူမ ႊာ် ႏွွယူင့္ ႏွိုယူယတကႊာ မီ ီေႊာ ာ ျပညူတယ
ြ ူ် မီ ီေႊာ ာ း သတြယူ် မီ ီေႊာ ႏွွယူင့္

ရပူရြႊာအးျ ျပ မီ ီေႊာမ ႊာ်တြယူ ဳိုပူကိုယူးနသညူင့္ ဝနူ

မူ်မ ႊာ်ကိုားဳွ ႊာကူရနူ အႊာ်းပ်ပ သညူ္။

း

ႊာကူပင့္း က်ားဳွ ႊာကူရႊာတြယူားအႊာကူးဖႊာူျပပ ားဳွ ႊာကူဳလႊာ ၂ မ ်ဳို်ကို ဳကူ ပ မညူ္။
•

သတယူ်း

ႊာကူ ဳိုပူသကူ ၅ ႏွွစူးအႊာကူရွးနသညူင့္ အယေူတနူ် ဂ ႊာနေူဳစူမ ႊာ် (Early

Career Journalists)
•

ဳိုပူသကူ အနညူ်ဆို် ၅ ႏွွစူရွသညူင့္ အဳေူအဳတူ သို႔ အႀကီ်တနူ် ဂ ႊာနေူဳစူမ ႊာ် (MidLevel/Senior reporters)

းဳွ ႊာကူဳလႊာ

ပိုစ

အမ ်အစႊာ်ကာို
ဘေူဳာို း

တြယူ

(းအႊာကူတယ
ြ ူားဳွ ႊာကူဳလႊာ

းဳွ ႊာကူမဳ္ ား

ႊာကူပင့္း က်မွ

ႊာကူပင့္မးမ ်ရရွဖို႔ားမွ ႊာူဳယူင့္

Link

ဘေူဳို

ကိုားဖႊာူျပ

ႊာ်)

မညူသညူင့္

အက ်းက ်ဇခ်မ ႊာ်

ရႏွိုယူမဳ္

ႊာ်သဳ္ကိုားရ်သႊာ်းပ်ရမွႊာျဖစူပ တေူ္။

ENJ ႏွွယူင့္ Sida တို႔မွ သတယူ် းဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ်ကို တညူ်ျဖတူ (Edit)
(Broadcast)

ိုတူးဝ (Publish)

ႏွွယူင့္ာျဖနူ႔းဝ

ြယူင့္းပ်းနသညူင့္ကႊာဳပတူဳို်တြယူား
သကူဆိုယူရႊာ

မီ ီေႊာမွႊာ

အဳြတူတမူ်သတယူ်း

ိုတူဳလယင့္ူ

(Distribute)

ႊာကူပး
င့္ က်ရရွသခမ ႊာ်သညူ သခတို႔ သတယူ် းဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ်ကို
ဳြတူဳပူစြႊာ

ႊာကူမ ႊာ်သညူဳညူ်

ိုတူးဝသို႔

ိုတူးဝမးဆိုယူရႊာ

တယူဆကူႏွိုယူပ သညူ္။

အစီအစဥူကိုာ းဖႊာူျပရမွႊာျဖစူးပီ်

သတယူ်ဌႊာန တစူ ို ို၏ အေူ ီတႊာမွ အဆိုပ သတယူ် ားဆႊာယူ်ပ ် စတူဝယူစႊာ်း ကႊာယူ် စႊာတစူးစႊာယူပ
တြ္တယူရပ မညူ္။

သတယူ်ႏွွယင့္ာူ းဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ်ကို

ဥူ်ကပူျ ယူ်ႏွွယင့္ူ ပိုစ

EJN သညူ အဆိုျပ တယူျပပိုႏွွယူင့္ သတယူ်တယူျပမေူင့္ ပိုစအးပ မခတညူးပီ် ပ မူ်မွ အးမရကနူာ း ဳႊာ
၁၅၀၀ာ

းပ်မညူင့္ား

ီ်ျမွယူင့္သႊာြ ်ဖို႔ားမွ ႊာူဳယူင့္

ႊာကူပင့္းယြ

အစိုးပ ယူ်

(Grants)

ႊာ်ပ သညူ္။ားယြး က်ပိုမိုကိုနူက ႏွိုယူသညူင့္ တီ

၃၀

နူ႕

ြယူဆနူ်သစူသညူင့္ပိုစျဖယူင့္ သို႔

စိုစမူ်စစူးဆ်မးပိုစျဖယူင့္ားရ်သႊာ်သ ညူင့္ နကူနသ
္ ညူင့္ သတယူ် းဆႊာယူ်မ ႊာ်ကို ဆိုး က်မ ႊာ်မ ႊာ်ားပ်ရနူ
စဥူ်စႊာ်

ႊာ်ပ သညူ္။ားဳွ ႊာကူ

ျပနူဳညူရယ
ွ ်ူ ျပ
ပိုစတြယူ

ႊာ်သခမ ႊာ်သညူားတႊာယူ်ဆသ
ို ညူင့္ားယြး

ႊာ်သညင့္ူ

အးသ်စတူာ

ညူင့္သယ
ြ ်ူ းရ်ရပ မညူ္။ားဳွ ႊာကူ

ႊာ်သခသညူ (ကယူမရႊာ

သတယူ်အႊာ် ရိုကူကခ်

ိုတူဳိုပူရမညူကိုာ းမွ ႊာူဳယူင့္

ကိုနူက စရတူမ ႊာ်အႊာ်

ညူင့္သြယူ်စဥူ်စႊာ်မညူမဟိုတူပ ္။

က်
းယြစႊာရယူ်ကိုားပ်

ပမႊာဒကို
ႊာ်သညူင့္

ရိုနူ် မီ် Tripods စသညူင့္) တို႕ျဖယူင့္

ႊာ်းပီ် စကူပစၥညူ်အသစူ ဝေူေခရနူအတြကူ

သတယူ်ႏွွယူင့္းဆႊာယူ်ပ ်မ ႊာ်ကို တယူျပရနူႏွွယူင့္ မွ းဝရနူအတြကူ မႊာတီမီ ီေႊာ (Multimedia) ႏွွယူင့္ အသစူ
(သ)ို႔ တမခ

ခ်ျ ႊာ်းသႊာ မီ ီေႊာ ဳမူ်း ကႊာယူ်မ ႊာ်အႊာ် အသို်ျပ ြယူျင့္ ပ ပ သညူ္။ သတယူ်အရွညူ (Long-

form)

ႏွွယူင့္

မႊာတီမီ ီေႊာ

အစီအစဥူရွသညူင့္ားဳွ ႊာကူ

သတယူ်တယူျပနူရနူ

ႊာ်သခမ ႊာ်သညူ (ဗီ ီေို ္ႊာတူပိုစသညူင့္) ဳိုကူဖကူသညူင့္အရႊာမ ႊာ် ႏွွယင့္ူ

၄ယူ်တို႔၏ သတယူ်ဳိုယူ်တြယူာျဖနူ႕းဝ
သတယူ်မ ႊာ်အႊာ်

(Multimedia)

အဂၤဳပူ

ိုတူဳလယင့္ူရနူအတြကူ ကိုနက
ူ စရတူႏွယ
ွ င့္ူ အစီအစဥူမ ႊာ် ပ ဝယူရမညူ္။

(သ)ို႔ ာ

း သဆိုယူရႊာဘႊာသႊာစကႊာ်

(သ)ို႔

ိုတူဳိုပႏွ
ူ ိုယူသညူ္။ား သဆယ
ို ူရႊာဘႊာသႊာစကႊာ်ျဖယူင့္

ႏွွစူမ ်စဳို်ျဖယူင့္
သတယူ်

ိုတူဳိုပူ

(သ)ို႔ ာ းရ်သႊာ်ဳိုးသႊာသခမ ႊာ်သညူဳညူ် အဂၤဳပူ ဘႊာသႊာျပနူးပ်ရနူဳိုအပူပ သညူ္။ ဳိုအပူပ က
အဆိုပ ဘႊာသႊာျပနူ အတြကူ ကိုနူက စရတူကိုဳညူ်

ညူင့္သြယူ်းပ်ပ ္။

တျ ႊာ်

ႊာ်ပ က

အဳွွဴရွယူမ ႊာ်

မွ

ရနူပိုးယြ

ဳကူ ရရွ

သယူ၏

ကိုနူက းယြပိုစးပ တြယူ

မွတူ ကူျပ းရ်သႊာ်းပ်ရနူဳိုအပူပ သညူ္။
သတယူ် ားဆႊာယူ်ပ ်၏ ပမႊာဒ
•

သတယူ် ားဆႊာယူ်ပ ် : စႊာဳို်းရ ၁၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အ

•

္ႊာတူပိုသတယူ်မ ႊာ် : မတူဆကူစႊာဳို်းရ (Introduction)၂၀၀-၄၀၀ နူ႕ႏွွယူင့္
ပိုစႊာမ ႊာ်းဖႊာူျပ

•

ႊာ်သညူင့္ ္ႊာတူပို ၁၀-၂၀ ပို္။

မႊာတီမီ ီေႊာ သတယူ် (Package) : စႊာဳို်းပ ယူ် ၆၀၀ မွ ၁၅၀၀ အ

ရွသညူင့္ ၂ မနစူ - ၄ မနစူ စႊာ

ဗီ ီေို ႏွွယူင့္/(သ)ို႔ ဂရပူစူဖစူမ ႊာ် (Graphics) ္ႊာတူပိုမ ႊာ် ႏွွယူင့္းျမပိုမ ႊာ်္။
•

ရိုပူသ - အ ကမူ်ဖ ယူ်အႊာ်ျဖယူင့္ မတူဆကူစႊာဳို် (Introduction) ၂၀၀ နူ႕ပ ဝယူသညူင့္ ၄-၆
မနစူ နူ႕အရွညူရွသညူင့္ ဗီ ီေိုဖိုယူ

•

အသျဖယူင့္ သတယူ်တယူဆကူမွို/Podcast : အသသြယူ်

ႊာ်သညူင့္ သတယူ် းဆႊာယူ်ပ ်

အႏွွစူ ပူစႊာသႊာ်အတိုပ ဝယူသညူင့္ မနစူ ၂၀ အရွညူရွားဆႊာယူ်ပ ်္။
စသတူမတ
ွ ူ ကူမ ႊာ်
းဳွ ႊာကူ

ႊာ်သခမ ႊာ်သညူ ၄ယူ်တို႔သတယူ်အဆိုျပ ဳလႊာမ ႊာ်

တယူသြယူ်သညူင့္အ ားအႊာကူပ အ ကူမ ႊာ်အႊာ်
•

ညင့္ူသြယူ်စဥူ်စႊာ်ရမညူ္။

အ နူဇေႊာ် : သတယူ်တယူျပမွို (သ)ို႔ သတယူ်မ ႊာ်အႊာ် ၂၀၁၉ ဇခဳွ ယူဳ ၃၁ ရကူးန႔တယ
ြ ူ
ိုတူးဝရမညူ္။

•

ဆကူစပူမး : သတယူ်အဆိုျပ ဳလႊာမ ႊာ်သညူ စႏွွိုနူ်ႏွွယင့္ူ ရညူမွနူ် ကူမ ႊာ်ႏွွယူင့္ ကိုကူညီမွိုရွသဳႊာ်္။
သတယူ်အး ကႊာယူ်အရႊာအႊာ် မညူသညူင့္အတြကူးရြ် ေူသဳ္္။ မညူသခးတြ အတြကူရညူရြေူသဳ္္။

အ္ကစတူကခ် အး ကႊာယူ်အရႊာသညူ မမ၏ ရညူရြေူ

ႊာ်းသႊာ ပရသတူမ ႊာ်အတြကူ

တနူဖို်ရွသဳႊာ်္။
•

သတယူ်ရးး
ရေခ

ႊာယူင့္ - အ္က မီ ီေႊာႀကီ်မ ႊာ်မွ (Mainstream Media) မွ

ိုတူဳလယူင့္းပီ်သတယူ်ျဖစူပ က အဆိုပ သတယူ်အး ကႊာယူ်အရႊာတြယူ မတခညီးသႊာရးး

(သ)ို႔ ဆနူ်သစူးသႊာရးး
•

ႊာယူင့္အသစူ

ႊာယူင့္ျဖယူင့္ သတယူ်တယူျပရမညူ္။

သတယူ်အက ်သကူးရႊာကူမွို - သတယူ်တယူျပမွို (သ)ို႔ စိုစမူ်စစူးဆ်မွို အး ကႊာယူ်အရႊာမ ႊာ်သညူ
သတယူ်အ ကူအဳကူးပ်စြမူ်ႏွိုယူမး ႏွွယင့္ူ အ တူအဆကူရွမွို
အႊာရိုစခ်စိုကူရနူဆ္ြးဆႊာယူးနမွို ားဝဖနူးဆြ်းႏွြ်ရနူ အစပ ်းပ်ျ ယူ် ႏွွယင့္ူ တိုကူတန
ြ ူ်ႏွို်းဆႊာူးပ်ျ ယူ်
စသညူင့္ စတူဝယူစႊာ် ဆြ္းဆႊာယူမွိုရွသဳႊာ်္။

•

တီ

ယ
ြ ဆ
ူ နူ်သစူးသႊာ သတယူ်တယူျပမွို - တီ

ြယူဆနူ်သစူးသႊာ သတယူ် ဥူ်ကပူမွို ႏွွယူင့္

အ ကူအဳကူမ ႊာ်အႊာ် ပိုျဖယူင့္ျပသျ ယူ် ( Data Visualization) အသို်ျပ မွိုကိုဳညူ်
ညူင့္သြယူ်စဥူ်စႊာ်မညူျဖစူသညူ္။
•

ျဖစူႏွယ
ို း
ူ ျ ရွမး- ဳကူးတြ႕ဳိုပူးဆႊာယူရႊာတြယူ သတူမွတူ

ႊာ်သညူင့္ အ နူအတြယူ်

သတယူ်တစူပို ူးပီ်ႏွိုယူသဳႊာ်္။ားယြစႊာရယူ်သညူ ဳကူးတြ႕က သဳႊာ်္။
•

မတခညက
ီ ျ္ြ ပႊာ်မွို - အ

ကူတယ
ြ ူးဖႊာူျပ ္င့္းသႊာ စသတူမွတူ ကူမ ႊာ်အျပယူ

ြယူင့္ျပ မညူင့္သခအႊာ်ားရြ် ေူရႊာတြယူ က ႊာ် မ ႏွွယူင့္ ပ

ဝီဝယူဆိုယူရႊာ အးျ အးနမ ႊာ်အႊာ်ဳညူ်

ညူင့္သြယူ်စဥူ်စႊာ်ရမညူျဖစူသညူ္။
မညူသ႕ို းဳွ ႊာကူ
•

းဳွ ႊာကူ

ႊာ်ရမညူနညူ်္။
ႊာ်သခမ ႊာ်သညူားအႊာကူမွႊာားဖႊာူျပ

ကညူင့္ရးးပီ်ားနႊာကူဆို်သတူမွတူ

ႊာ်သညူင့္ Link ကို

ႊာ်သညူင့္အ နူမတိုယူမီ (Form)

ပိုစတြယူျဖညူင့္စြကူးပ်ပ႔ရ
ို မညူ္။
•

းဳွ ႊာကူ

ႊာ်သခတစူဦ် ယူ်ဆီသညူားယြး က်ဆိုယူရႊာ အးသ်စတူစႊာရယူ် တစူ ို

ပ ဝယူရမညူ္။ားအႊာကူးဖႊာူျပ
ရေခားဳွ ႊာကူ
•

ႊာ်သညူင့္ Link ကို ကညူင့္ရးးပီ်ားယြစႊာရယူ်ပိုစကို Download

ႊာ်ျ ယူ်မျပ မီားယြစႊာရယူ်ပိုစကိုာျဖညူင့္စြကူးပီ် ရမညူ္။

ို႔အျပယူားဖႊာယူ
(ပိုစ)တြယူပ သညူင့္ားမ် ြနူ်မ ႊာ်အႊာ်းျဖဆိုရမညူျဖစူးပီ်ားဳွ ႊာကူ

ႊာ်သခမ ႊာ်အႊာ်ားဳွ ႊာကူဳလႊာ/

ကိုေူးရ်အက ဥူ် (CV) အႊာ်တယူသယ
ြ ူ်ရနူႏွွယူင့္ သယူ၏ သတယူ်နမခနႊာ ၃
ပို ူကာို းပ်ရနူဳိုပ သညူ္။

းနႊာကူ ဆ ို ်

ႊာ်းဳွ ႊာကူ

ႊာ်ရနူ ( DEADLINE) - အယူ ို

ယူ ် နႊာ်စ းတႊာူ

(ICT) ညးန ၅ နႊာရီ ားဖးဖႊာူ ဝ ရီ ဳ ၂၈ ရကူ ၂၀၁၉ ို ႏွ ွ စ ူ ္။

နူ

