
လမူှုရရေးရာရ ေါင ေးစည ေးမှု စင တာ (CSI)



ရေသတငွ ေးကှိိုက ညမီှုရ ှိရ ာင ရ ာင ရွက မှု
(Localization) ာေး လက ရတွွေ့ကျင  သ ိုေးခြင ေး
• စီမ  ို  ြျ   မှု ှိိုင ရာ  ရ ာက     

•  ဖွ ွေ့ စည ေးမျာေးကှိို  ဖွ ွေ့ စည ေး ှိိုင ရာ န င  နည ေး ညာ ှိိုင ရာ သင တန ေးမျာေးရ ေးခြင ေး

•  ဖွ ွေ့ စည ေး၏ ရည မ န ေးြျက န င  ရည ရွယ ြျက -  ဖွ ွေ့ စည ေး ာေး မဟာဗျျူဟာတစ ြို
ရရေး ွ နှိိုင ရစရန ကူည ီေါ။

• ရ ာက     ှိို  ရ ာင ရရေး (Logistics) န င   ရခြြ ဘဏ္ဍာရရေး စီမ ြန   ြွ မှု သင တန ေး

• စီမ ကှိန ေး စီမ ြန   ြွ မှု ှိိုင ရာ နည ေးခ ရ ေးခြင ေး

•  ဖွ ွေ့ စည ေး ၂ ြိုကှိို ကူညရီ ာက    ြ  သည ။

• ရမယို လငူယ ဖွ ွေ့ ဖဖှိ ေးတှိိုေးတက ရရေးကနွ ယက (Mayu Youth Progressive Network)
• သက လငူယ ဖွ ွေ့ ဖဖှိ ေးတှိိုေးတက ရရေး သင ေး (Thet Youth Development Association)



ရေသတငွ ေးကှိိုက ညမီှုရ ှိရ ာင ရ ာင ရွက မှု
(Localization) တကွ လှိို   သည   ြျက မျာေး
•  သ ိုေးြျြ ခဖစ ခြင ေး (Predation) န င   ေါဝင ရ ိုသက သက (packaging-only) 

မှိတ ဖက ဖွ ွေ့ ခြင ေးမျှိ ေး မခဖစ ရစရန  စီ စဉ်မျာေး ရရေး ွ  ာေးရမည ။
•  လှူရ င  ဖွ ွေ့ စည ေး န င  ရေသတငွ ေး ဖွ ွေ့ စည ေး ကကာေး တှိိုက ရှိိုက  က သယွ မှု၏  ရရေး ေါမှု

(ဘက ရ ေါင ေးစ ိုမ ခဖစ ဖ ီေး န စ ဦေးန စ ဖက  ကကာေးလည ေး ခဖစ ရသာ)
•  ဖွ ွေ့ စည ေးတစ ြိုြျင ေးစီတွင ရေသတွင ေးကှိိုက ညမီှုရ ှိရ ာင ရ ာင ရွက မှု

(Localization) တွက တှိကျရသာ  စီ စဉ်ရ ှိသင  သည ။

•စမွ ေးရ ာင ရည မျာေးကှိို  ာေးခဖည  ရန  မ န တကယ လှိို   သည   ရာမျာေးကှိို စဉ်ေးစာေးခြင ေး vs/န င  
ဖြင  သွင  ို  ြျ   ရရေးဝေါေ န ရသာ၊ကျင  သ ိုေးရသာ (paternalistic) ြျဉ်ေးက  မှု

•  သ ိုေးြျြ ခဖစ ခြင ေး (Predation) မခဖစ ရစရန ဟန   တာေးရ ေးနှိိုင သည  သင  တင  မျှတရသာ
စမီ  ို  ြျ   မှု ှိိုင ရာ ကိုန ကျစရှိတ မျာေး  လှူရ င မ ရရှု ှိနှိိုင သည  မဝူေါေ

•  ေူးရ ေါင ေးရ ာင ရွက မှု လ ူိုဖှိိုရမ မျာေး   င  တငွ  ေါ ဗျျူရှိိုကရရစီ ကကှိ ေးနစီနစ ကှိို ရှိို ေးရ င ေးရ ာင ကကှိ ေးစာေးရန 

• ရေသသ ိုေး ဘာသာစကာေးခဖင  တစ ဖ ှိ င နက တည ေး ဘာသာခ န ရ ေးခြင ေးခဖင  စနစ တကျ ခဖစ ရစခြင ေး


