2018 - 19 Build Peace Fellows Program
Frequently Asked Questions
Fellowship ကို မည္သူတို႔မွ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသနည္း။

Fellowships ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသို႔ ေပးအပ္ရန္စီ
စဥ္ထားပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရိွေနထိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူမွဳစီးပြားအဖြဲ႔စည္းမ်ား၊ မွတ္ပံုမတင္ရေသးသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အဖြဲ၀
႔ င္အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးပါ၀င္သည့္
မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမဆို
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားလာႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရပါမည္ (ခရီးစရိတ္ကို Program မွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္
ျဖစ္သည္)။ အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုးတစ္ဦးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။
မည္ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသနည္း။

ဤ
Fellowship
အစီအစဥ္မွ
သင္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
နည္းပညာကို
နည္းဗ်ဴဟာက်က် အသံုးျပဳ၍ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္လမ္းတစ္ခုအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမည္
ျဖစ္သည္။ အစပ်ိဳး ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အၾကံဥာဏ္ထားရိွရမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္း ထိုအၾကံဥာဏ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္၍
တိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားႏိိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
Fellowship ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအနက္အနည္းဆံုး
တစ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရိွရမည္ျဖစ္သည္။
•

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားရိွ သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္
တားဆီး ကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ရပါမည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္

•

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးေစရန္တြန္းအားေပးသည့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးလွ်က္ရိွေသာ
ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရိွသူျဖစ္ရမည္။

ဦးတည္

ပံုေသကားက်

ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို

မည္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို မေထာက္ပံ့သနည္း။

•

တိက်သည္ေသခ်ာမႈမရိွသည့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊
ကို

ေယဘုယ်စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး

သင္တန္းတစ္ခု

ရွာေဖြေနသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ Fellowship ရယူထားသည့္

ကာလအတြင္း မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ကူးထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တိက်သည့္အၾကံဥာဏ္တစ္ခုကို
တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။
•

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔ထဲတြင္
အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

•

ပညာေရးအတြက္

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္

fellowship

မဟုတ္သည့္အတြက္

သုေတသနတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္

အဓိကရည္ရြယ္ေလွွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ယခု program သည္ မည္သည့္နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွပါသနည္း။

ဤ Fellowshipတြင္ အသံုးျပဳမည့္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ား၏
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ၿပီး၊ ထိုထက္မက သင္၏အလုပ္တြင္ ယခင္ကလက္လွမ္းမမီေသးသည့္
အရာမ်ားကို ပါ၀င္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဆက္စပ္အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မ်ား/လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္
အခ်က္အလက္စုေဆာင္းနည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
(ဥပမာမိုဘိုင္းလ္ဖုန္ုးျဖင့္
ေဒတာစုေဆာင္းျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ေျမပံုမ်ား)၊ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းစနစ္အသစ္မ်ား (ဥပမာ- လူမႈမီဒီယာ၊
ေရဒီယိုမွ
မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းသို႔)၊
သမားရိုးက်မီဒီယာ
(ဥပမာရုပ္ရင
ွ ္၊
ေရဒီယ)ို ၊
ဗီဒီယိုဂိမ္းမ်ားႏွင့္
ဂိမ္းဒီဇိုင္းအသံုးျပဳထားသည့္ အပလီေကးရွင္း/ app မ်ား၊ ျဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု၊ ေကာင္းကင္ဓါတ္ပံုအသံုးခ်ျခင္း (ဥပမာအခ်က္အလက္အၾကီးစား)၊ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းသားဗဟိုျပဳ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာမ်ား အစရိွသျဖင့္ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာစာရင္းမွာ
ၿပီးျပည့္စံုေသာစာရင္းျဖစ္သည္ဟုမဆိုလိုပါကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ စိတ္၀င္တစားဖိတ္ေခၚပါသည္။

သင္၏တီထြင္ဖန္တီးမႈအၾကံဥာဏ္မ်ား

Fellowship တြင္ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသနည္း။

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ပယ္ေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။
•

သင္တန္း- သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းသားဗဟိုျပဳနည္းလမ္းမ်ား၊ အသံုးျပဳသူဗဟုိျပဳ ဒီဇိုင္းမ်ား၊၊ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတိျပဳနားလည္ျခင္းအစရိွသည့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပူးတြဲေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္
ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ား၏
ဆန္းသစ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲ
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္နည္းစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး သင္တန္းသားမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား
ကဲ့သို႔ေတြးေခၚႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

•

အတူပူးေပါင္းမႈ- Build Up မွ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းကို အဖြဲ၀
႔ င္တစ္ေယာက္စီတိုင္းအတြက္ ဦးေဆာင္
လမ္းညႊန္သူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဦးေဆာင္လမ္းညႊန္သူမွ ထပ္မံ၍ သင္တန္း
သားမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ Build Up
၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ Build
ထပ္တိုးေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္

Peace Network ၀န္ထမ္းကို ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္သူမ်ားအျဖစ္
ျဖစ္သည္။
လစဥ္တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊
ပံုမွန္
အီးေမးလ္

အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဒသမ်ားသို႔လာေရာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လမ္းညႊန္သူမ်ား
သည္ သင္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္
မ်ားႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုး
ကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။
•

ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း- Build Up မွ သင္တန္းသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ပ့ံပိုးျခင္းႏွင့္ လူထုဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဖြင့္လွစ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္
သင္တို႔၏ လုပ္ငန္းအားျပင္ပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Build Up ကြန္ယက္
အတြင္းရိွ အျခားေသာသင္တန္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ေနရာေဒသအသီးသီးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသူမ်ားပါ၀င္သည့္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
ကြန္ယက္တစ္ခုသို႔ ပါ၀င္ျပီးသား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

•

ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြ- သင္တန္းသားမ်ားသည္
နည္းပညာႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳ႕အတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီးမႈအတြက္ လို္အပ္သည့္
ေထာက္ပံ့ေငြကိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။
ေထာက္ပံ့ေငြကို

တီထြင္ဖန္တီးမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ တိတိက်က်တြက္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Fellowship အစီအစဥ္၏ ရွဴ႕ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ၿပီး၊ Build
Peace အဖြဲ႕အစည္း၏ တက္ၾကြေသာအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြရရိွရန္အတြက္သာ ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာ ဤအစီအစဥ္တြင္
ပါ၀င္ခြင့္ရရိွမည့္ အလားအလာေကာင္းေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။
ဤအစီအစဥ္အတြက္ အခ်ိန္အျမဲေပးထားရန္ လိုအပ္ပါသလား။

မလိုအပ္ပါ။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္၏စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဤ
စီမံကိန္းကာလ တစ္ႏွစ္အတြင္း သင္တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မွ အခ်ိန္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွပါသလား။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သင္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားတတ္ကၽြမ္းျခင္းမရိွေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ကို ျမန္မာ၊
ေလွ်ာက္လႊာ

အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာလံုးျဖင့္ လက္ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈအဆင့္ကို
စာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္သည့္အဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္

ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔သံုးသပ္ေရြးခ်ယ္ပါသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသေဘာတရားကိုနားလည္ၿပီး၊ နည္းပညာကိုအသံုးျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနၾက
သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ အၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ ေလၽွ်ာက္လႊာမ်ားကို
အကဲျဖတ္သံုးသပ္
ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္
ျဖစ္သည္။
•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နက္နက္နဲနဲသိရိွ
နားလည္ၿပီး၊ လက္ရိွျဖစ္ပြါးေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားႏိုင္ေသာ
စြမ္းရည္ရိွရပါမည္။

•

သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဆႏၵရိွရပါ

•

မည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ အေျခခံရိွရပါမည္။

•

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ျပထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဖြဲ၀
႕ င္မ်ားႏွင့္အတူ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္

•

ႏိုင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္ရိွရပါမည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

•

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျပန္႔ပြါးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္မည့္ အလားအလာရိွရပါမည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ Fellowship မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္၏ထိေရာက္မႈႏွင့္

အလားအလာရိွၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ (၃)ဖြဲ႔ (လူႏွစ္ဦးစီျဖင့္ဖြဲ႔ထားေသာအဖြဲ႔မ်ား) ကို ေရြးခ်ယ္မည္
ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကို မည္သည့္ေနရာအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသနည္း။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီးမႈအတြက္ လို္အပ္သည့္နည္းပညာႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳ႕
အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရရိမ
ွ ည္ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍
တိတိက်က်တြက္ခ်က္ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားဆံုးေထာက္ပံ့ေငြမွာ ယူရိုေငြ ၁၂,၀၀၀ ထက္ပိုမည္မဟုတ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ အဖြဲ႕မ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္
လမ္းညႊန္သူမ်ားမွ တြက္ခ်က္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေထာက္ပံ့ေငြအား နည္းပညာအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ စမ္းသပ္လုပ္ဆာင္မႈမ်ားအတြက္သာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏အခ်ိန္အတြက္
ရန္ပံုေငြအသံုးျပဳရန္ တင္ျပပါက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
Fellowship အစီအစဥ္သည္ မည္မ်ွၾကာျမင့္ပါသနည္း။

Fellowship အစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ၿပီးဆံုးကာ၊ ၁၂လတာ
ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။
Fellowship အစီအစဥ္တြင္ သင္သည္ မည္သည့္ေနရာေဒသသို႔ အေျခစိုက္သြားေရာက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။

သင့္အေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ

ေနရာေဒသမေရြးသို႔

သြားေရာက္ရႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွဖိတ္ၾကားသည့္

အခ်ိန္တြင္လည္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ရန္
လိုအပ္သည္။
သို႔ေသာ္
ဤ
fellowship
တက္ေရာက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္သာ ေနထိုင္ရန္မလိုအပ္ပါ။

အစီအစဥ္ကို

Fellowship ၿပီးေနာက္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသနည္း။

Fellowship အစီအစဥ္မၿပီးဆံုးခင္ သင္၏လုပ္ငန္း ဆက္လက္တိုးတက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးႏွင့္
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည့္ post-fellowship နည္းဗ်ဴဟာကို ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္သူမ်ားမွ အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားႏွင့္
အတူ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ားကိုလည္း Build Up ၏ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
fellows ကြန္ယက္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။
Build Peace Fellowship ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိရိွလိုသည္မ်ားရိွပါက

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ:

maude@howtobuildup.org

