
 

 

 “အ ောငမ်ြငသ်ည့်် ကျရှု  ှုံးြှု”တစခ်ု -  

 ကစ်၊် အ ၊  ယလ်၊် တ ီနညှ်ုံးပညောကိထုိငုှ်ုံးနိငုင် အမြောကပုိ်ငှ်ုံးတငွြိ်တဆ်ကအ်ပှုံးမခငှ်ုံး 

 

 

 

အီီးစအီပ်ိခ ်အိို ကနွယ်ကအ်ဖွ ွဲ့၀င ်ဒ ီးဗစ် ခရစ် ထမံှသငယ်ရူရှိခခငီ်း - ကမ္ဘာ့စိနဒ်ခေါ်မှု/စီအပ်ိခ ်အီီး 

 

ဒ ာ့(ဗ်)သည ်ယခိုတငခ်ပသည်ာ့အရဘအတကွအ်ခငွ်ာ့အလမ်ီးရရနထ်ိိုငီ်းနိိုငင်သံိို ာ့နစ်ှနစ်ှတတိဒိစဘ၍ဒရဘကရ်ှိလဘခ ာ့သည။် 

ဒတဘငဒ်ပေါ်တငွရ်ှိဒသဘလမူ ိ ီးစိုမ ဘီးသညဓ်ါတဒ်ခမသသဇဘမ ဘီးကိိုအသံိုီးခပ ၍အဘီးစိိုကထ်ိုတသ်ကဒသဘလ်ညီ်းဒကဘကပ် 

သီီးနှအံထကွန်ညီ်းပါီးခခငီ်းနငှ်ာ့သက ံဒတွွဲ့ သကရသည။် 

 

စိိုကပ် ိ ီးဒရီးဆိိုငရ်ဘပံိုမှနပ်ညဘဒရီးမရှိခ ာ့ဒသဘ ဒ ာ့(ဗ်)အတကွပ်ငလ် ငထ်ိိုခပဿနဘခဖစ်ဒပေါ်သည်ာ့ အဒသကဘငီ်းရငီ်းမှဘ 

သသိဘထငရ်ှဘီးဒနပါသည။် တိိုကစ်ဘီးခခငီ်းသညအ်ဒပေါ်ယတံငွရ်ှိသည်ာ့ဒခမဆကီိိုတိိုကစ်ဘီးပပီီးဒအဘ်ဂ နစ်ပစစညီ်းမ ဘီး၊ 

ဓါတသ်တတ  မ ဘီးနငှ်ာ့ အဒသီးစဘီး-အဟဘရမ ဘီး ပ ကခ်ပယဒ်နဒသဘညံာ့ဖ ငီ်းသည်ာ့ဒခမကိိုသဘခ နခ် ာ့ဒပီးသည။် 

 

ကဒံကဘငီ်းစွဘခဖင်ာ့ ဒ ာ့(ဗ်)သည ်ဖိလစ်ပိိုငန်ိိုငင်တံငွ ်“ဒတဘငဒ်စဘငီ်းစိိုက်ပ ိ ီးဒခမဆိိုငရ်ဘ နည်ီးပညဘ” (အက်စ်၊ 

ဒအ၊ အယ်လ်၊ တီ) (‘Sloping Agriculture Land Technology’) (SALT)ကိိုတညထ်ငွခ် ာ့သည်ာ့ပညဘရငှထ်မှံ 

တိိုကရိ်ိုကသ်ငယ်ခူငွ်ာ့ရခ ာ့သည်ာ့ ထိိုဒ သတငွသ်ဘသနဘခပ ဒနဒသဘစိိုကပ် ိ ီးဒရီးသဘသနဘခပ တဦီး၏ လမ်ီးညွှနမ်ှုကိို 

ရရှိခ ာ့သည။် ထိိုသဘသနဘခပ ၏လမ်ီးညွနမ်ှုတငွက်ိိုယတ်ိိုင ်လကဒ်တွွဲ့လိုပ်ကိိုငခ်ခငီ်းပါ၀ငသ်ခဖင်ာ့သသူည ်ထိိုစနစ်ကိို 

ဒကဘငီ်းစွဘသခိငွ်ာ့ရရှိခ ာ့သည။် 

 

ထိို ာ့ခပင ်ထိိုငီ်းအစိိုီးရမှဒတဘငပိ်ိုငီ်းရှိဒတဘငယ်ဘစိိုကပ် ိ ီးသမူ ဘီးအသကဘီးဒခမဆထီနိီ်းသမိ်ီးမှုကိိုအမ ဘီးခပညသ်မူ ဘီးအဘီး 

အသဒိပီးမှုခမြှင်ာ့တငဒ်နဒသဘအခ ိနခ်ဖစ်သခဖင်ာ့ မ ိ ီးဒစာ့မ ဘီးကိိုအခမ ာ့ဒပီးဒ၀သည။် ထိို ာ့ဒသကဘင်ာ့ဒ ာ့(ဗ်ဗ)တငွ ်လယသ်မဘီး 

မ ဘီးလိိုအပ်ဒနသည်ာ့စိိုကပ် ိ ီးနညီ်းနငှ်ာ့မ ိ ီးဒစာ့မ ဘီးရှိဒနပါသည။်  

https://www.echocommunity.org/en/resources/f8d9f1d8-6734-412d-84e4-d82161bf392f


 

 

ဒ ာ့(ဗ်)သညထ်ိိုငီ်းဘဘသဘစကဘီးခဖင်ာ့သငတ်နီ်းဒပီးနိိုငဒ်လဘကဒ်အဘငထ်ိိုငီ်းစကဘီးမကျွမ်ီးက ငသ်ခဖင်ာ့ ထိိုငီ်းနိိုငင် ံဒတဘင ်

ပိိုငီ်းတငွရ်ှိသည်ာ့ထိိုလယသ်မဘီးမ ဘီးနငှ်ာ့အကျွမီ်းတ၀ငခ်ဖစသ်တူစ်ဦီးအဘီး စကဘီးခပနအ်ခဖစ် ငဘှီးရမ်ီးခ ာ့သည။် သသူည ်

(အက်စ်၊ ဒအ၊ အယ်လ်၊ တီ)ကိိုလျှငခ်မနစ်ွဘနဘီးလညသ်ဒဘဘဒပါက်၍မိမိကိိုယက်ိိုစိတ်ခ မှုရိှသ၊ူ ဒကဘငီ်း 

သည်ာ့ဆက်သယွ်ဒခပဘဆိိုသူခဖစ်၍ ဤအပယ်ခံလယသ်မဘီးမ ဘီးအဒပေါ်ဂရိုဏဘသက်ဒရဘက်သလူည်ီးခဖစ် 

သည်။  

 

လယွက်သူည်ာ့နညီ်း၊ သကဒ်သအဒထဘကအ်ထဘီးခိိုငမ်ဘသည်ာ့နညီ်းပညဘ၊ အခမ ာ့မ ိ ီးဒစာ့မ ဘီး၊ အခမ ာ့ပစစညီ်းကရိယဘ 

မ ဘီး၊ အခမ ာ့ဒထဘကပံ်ာ့မှုနငှ်ာ့ဒကဘကပ် သီီးနှအံထကွန်ှုနီ်းတိိုီးမည်ာ့အလဘီးအလဘစသညတ်ိို ာ့ခဖင်ာ့ ဒ ာ့(ဗ်)သည ်လဘမည်ာ့ 

ရဘသတီငွ ်ထိိုနညီ်းပညဘကိိုခ ကခ် ငီ်းဒရွီးခ ယလ်ကခ်ခံခငီ်းနငှ်ာ့အဒကဘငအ်ထညဒ်ဖေါ် ခခငီ်းမ ဘီးလိုပ်နိိုငရ်နဒ်မျှဘ်လင်ာ့ 

ထဘီးသည။် သိို ာ့ဒသဘ် က ယက် ယခ်ပန် ာ့ခပန် ာ့ဒဆဘငရွ်ကရ်နမ်ှဘ ဤဒ သရှိလယသ်မဘီးမ ဘီးမှအထကွန်ှုနီ်းတိိုီး သည်ာ့ 

သကဒ်သရရှိသညန်ငှ်ာ့တပပိ ငန်ကစ်တငရ်နခ်ဖစ်သည။် 

 

ဒ ာ့(ဗ်)သည ်မိမ၏ိဒခမအပိိုငီ်းတစ်ပိိုငီ်းတငွရ်ှိသမူ ဘီးထ မှ အက်စ်၊ ဒအ၊ အယ်လ်၊ တ ီအလိုပ်ရံိုသငတ်နီ်းတက် 

ထဘီးသလူယ်သမဘီး၃၅ဦီးအနက် ၁ဦီးသဘ အက်စ်၊ ဒအ၊ အယ်လ်၊ တီ ကိိုလကဒ်တွွဲ့ ခပနလ်ည်လိုပ် ဒဆဘင ်

သည်ကိိုဒတွွဲ့သခဖင်ာ့ စိတ်ရှုပ်ဒထီွး၍စိတ်ပ က်ခ ာ့ပါသည်။ ရှ ီးအဘ သည်အထကွတ်ိိုီး၍ဒအဘငခ်မငသ်ည်ာ့နစ်ှ 

မ ဘီးစွဘနငှ်ာ့သကံ ခ ာ့သည်။ နစ်ှစဥ်နစ်ှတိိုငီ်းအထကွ်ပိို၍ပိို၍တိိုီးလဘပါသည်။ ရရိှသည်ာ့အက ိ ီးအခမတ်မှသသူည် 

သ၏ူ အမ်ိကိိုခပန၍်အသစ်မိိုီးနိိုငပ်ပီီးဒမဘ်ဒတဘ်ဆိိုငက်ယ်နငှ်ာ့ထရပ်ကဘီးတစီီး၀ယယ်ူနိိုငခ် ာ့သည်။ 

 

ထိို ာ့ခပင ်ရှ ီးအဘ ၏လယ်ယဘဒဘီးတွငဒ်နထိိုင၍် သီီးနှစိံိုက်ပ ိ ီးသည်ာ့လယ်သမဘီးမ ဘီးသည်ပငလ်ျှင ်အထကွ ်

တိိုီးသည်ကိိုဒတွွဲ့ ခမငသ်ကဒသဘ်လည်ီး အက်စ်၊ ဒအ၊ အယ်လ်၊ တီကိိုတဦီးတဒယဘက်မျှမစမ်ီးသပ်သကပါ။ 

ဤအရဘသည်ဒ ာ့(ဗ်)အဘီးပိို၍ဒတွဒ၀ဒစသည်။”ငါဘဘအမှဘီးမ ဘီးလိုပ်မိသလ ”၊ “အဘယ်ဒသကဘင်ာ့ လူမ ဘီးစွဘ 

တိို ာ့သည်မိမိတိို ာ့၀ငဒ်ငတွိိုီးလဘဒစမည်ာ့အရဘ၊ မိမိတိို ာ့၏လူဒနမှုအဆင်ာ့ကိိုခမင်ာ့မဘီးဒစမည်ာ့အရဘကိို ဒရှဘငသ်ကသ 

နည်ီး”ဟိုသဒူတွီးဒတဘဆငခ်ခငမိ်သည်။ ဒက ီးရွဘလူထိုအတွက်ဖံွွဲ့ ပဖိ ီးမှုနငှ်ာ့ ထိိုလထူိုမ ဘီးအဘီးလိုပ်ဒပီးနိိုငရ်န ်

အတွက်သင်ာ့ဒလ ဘ်မည်ာ့အရဘမ ဘီးကိိုရှဘဒဖွသည်ာ့ခရီီးစဥ်တဒလျှဘက်လံိုီး ထိိုဒမီးခွနီ်းမ ဘီးကိိုဆက်လက် ဒတွီး 

ဒတဘဒမီးခမနီ်းဒနဆ ခဖစ်သည်။ 

 

ဒ ာ့(ဗ်)သည ်စီအီီး (ီလထူိုဖံွွဲ့ ပဖိ ီးမှုပညဘဒရီး(Community Development Education) သငတ်နီ်းတကပ်ပီီး စီအီီး  ီ

စီမံခ ကက်ိိုအဒကဘငအ်ထညဒ်ဖေါ်သည်ာ့အခါတငွမ်ညသ်ည်ာ့အခါမျှမစဥ်စဘီးခ ာ့ဘီူးသည်ာ့ အဒသကဘငီ်းအခ ကမ် ဘီးနငှ်ာ့ 

ဒခပဘငီ်းလ ခခငီ်းမ ဘီးကိိုစတင၍်ထိိုီးထငွီ်းသခိမငလ်ဘသည။် ၎ငီ်းတိို ာ့တငွဒ်အဘကပ်ါတိို ာ့ပါ၀ငပ်ါသည။်  

 

 ဒသကဘကရံွ်ွဲ့ စိိုီးရိမ်မှု 

 စွန် ာ့စဘီးမှုနငှ်ာ့ပတသ်ကသ်ည်ာ့ သခိမငန်ဘီးလညမ်ှု 

 “လကခ်ကံ င်ာ့သံိုီးမှု မ ဦ်းဒကီွး” 

 လမူှုအသိိုငီ်းအ၀ိိုငီ်း ဒထဘကခ်မံှု 



 

 

 ဆငီ်းရ နမွ်ီးပါီးသည်ာ့ စိတသ်ဒဘဘထဘီး 

 တရဘီးမျှတမှုမရှိသည်ာ့ ဒစ ီးကကွလ်ွှမ်ီးမိိုီးမှု 

 ဒခပဘငီ်းလ မှုကိိုလကမ်ခခံခငီ်း 

 မနဘလိိုမှုမ ဘီးကိိုဒမျှဘ်လင်ာ့ထဘီးခခငီ်း 

 အစဥ်အလဘကိို ဒလီးစဘီးခခငီ်း 

 မှဘီးယငွီ်းသည်ာ့ယဆူခ ကမ် ဘီး 

 ယံိုသကညမ်ှုမရှိခခငီ်း 

 ဆကဆ်ဒံရီးခမြှင်ာ့တငခ်ခငီ်းနငှ်ာ့ ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုတိို ာ့၏အဒရီးပါခခငီ်း 

 မှနက်နသ်ည်ာ့ အခ ိနဇ်ယဘီး နငှ်ာ့ အခခဘီး 

 

ဤအရဘမ ဘီးနငှ်ာ့အခခဘီးဒသဘတနဘ်ိိုီးရှိသည်ာ့သခိမငန်ဘလညမ်ှုမ ဘီးကိိုဤအဒတွွဲ့အသက ံမှတဆင်ာ့သငယ်ရူရှိနိိုငရ်န ်

ဒ ာ့(ဗ်)၏ အလိိုအဒလ ဘကတ်ံို ာ့ခပနဒ်ခဖသကဘီးသည်ာ့အစီအစဥ်(Discoveries in Effective Community 

Development) တငွ၀်ငဒ်ရဘကသ်ကည်ာ့ရှုပါ၊ သသူညအ်ထကပ်ါအဒတွွဲ့အသက ံကိိုရရှိပပီီးသည်ာ့ဒနဘက်လနွခ် ာ့သည်ာ့ ၁၇ 

နစှ်အတငွီ်း ရဘဒပါငီ်းမ ဘီးစွဘဒသဘဖံွွဲ့ ပဖိ ီးဒရီး၀နထ်မ်ီးမ ဘီးအဘီးသငသ်ကဘီးဒပီးခ ာ့သည်ာ့ ရိို ီးရှငီ်းဒသဘ်လညီ်းပဓဘနက သည်ာ့ 

အဒခခခသံဒဘဘတရဘီးမ ဘီးကိိုရှငီ်းလငီ်းဒဒဖေါ် ခပထဘီးသည။် 

 

http://successful-failure.ez-ventures.com/
http://successful-failure.ez-ventures.com/

