ASEAN Centre for Biodiversity က ကကီးမှူးသည့် Young ASEAN Storyteller အစီအစဉ်တွင်
ပါဝင်နင
ို ်ပါက ကာင်း အသိကပးြြင်း
၁။

ASEAN Centre for Biodiversity က ကကီဵမှူဵ၍ ASEAN Youth Biodiversity Programme

(AYBP) ေောက်တွင်ကျင်ဵပမညဴ် Young ASEAN Storyteller (YAS) (လူငယ်ဇာတ်လမ်ဵဖန်တီဵသူ)
ေစီေစဉ်တွင် ၃၁-၃-၂၀၂၂ ေန့ေထိ ပါဝင်ရန်ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပါသည်။
၂။

ေဆိုပါ Young ASEAN Storyteller ေစီေစဉ်ကို ောဆီယဳနိုင်ငဳေတွင်ဵ လူငယ်ဇာတ်လမ်ဵ

ဖန်တီဵသူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကို ြမှငဴ်တင်ေပဵရန်၊ ဇီဝမျိုဵစုဳမျိုဵကွဲမျာဵ ကာကွယ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေရဵတွင်
ောဆီယဳလထ
ူ ုပါဝင်လာေရဵ

ေမျိုဵမျိုဵေသာ

မီဒီယာကို

ေသုဳဵြပု၍

တင်ြပသွာဵရန်၊

ောဆီယဳ

ဇီဝမျိုဵစုဳမျိုဵကွဲနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှုတိက
ု့ ို လူငယ်မျာဵ တန်ဖိုဵထာဵမှု ြမငဴ်တက်လာေစရန် စသည်တ့က
ို ို
ရည်ရွယ်၍ စီစဉ်ြြင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ောဆီယဳေဖွဲ့ဝင်တစ်နိုင်ငဳမှ ကိုယ်စာဵလှယ် (၂) ဦဵစီြဖငဴ် စုစုေပါင်ဵ
(၂၀) ဦဵကို ေရွဵြျယ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ မိမိဖန်တီဵထာဵြြင်ဵကို ေရွဵြျယ်ြြင်ဵြဳပါက သက်ဆိုင်ရာ
ေနရာသို့ သွာဵေရာက်ြြင်ဵေတွက် ကုန်ကျစရိတ်၊ တီထင
ွ ်ဖန်တီဵထုတလ
် ုပ်ြြင်ဵေတွက် ကုန်ကျစရိတ်၊
သင်တန်ဵမျာဵ တက်ေရာက်ရန်ေတွက် ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို ေဖွဲ့ေစည်ဵက ေထာက်ပဳဴေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ
မိမိ၏ တီထင
ွ ်ဖန်တီဵမှုကို ောဆီယဳနိုင်ငဳတွင်ဵသာမက ကမ္ဘာကပါ သိရှိေောင် တင်ဆက်ြပသြွငဴ်
ရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်။
၃။

ေဆိုပါ ေစီေစဉ်တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်လုသ
ိ ူမျာဵသည် ေောက်ပါ ေရည်ေြျင်ဵမျာဵနှငဴ် ြပညဴစ
် ုဳ

ရမည် ြဖစ်ပါသည်(က)

ေသက် (၁၈) နှစ်မှ (၃၅) နှစ်ေတွင်ဵ ရှိသူြဖစ်ြြင်ဵ၊

(ြ)

ောဆီယေ
ဳ ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳသာဵြဖစ်၍

မိြင်ဘာသာစကာဵနှငဴ်

ေ္ေလပ
ိ ်ဘာသာစကာဵ၏

ေေြပာစွမ်ဵရည်နှငဴ် ေေရဵစွမ်ဵရည် ေကာင်ဵမွန်ြြင်ဵ၊
(္)

ဗီဒီယို/ ဓာတ်ပုဳ တည်ဵြဖတ်ဖန်တီဵြြင်ဵစွမ်ဵရည်ရှိ၍ Internet Media Platform တွင်
တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြြင်ဵ၊

၄။

ေဆိုပါ ေစီေစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် ေြျိန်သတ်မှတ်ြျက်မျာဵ (Timeline) မှာ ေောက်ပါ

ေတိင
ု ်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) ၂၀၂၂ ြုနှစ်၊ ပထမ (၃) လပတ်တွင် ေလျှောက်လာွှ ေြါ်ယူြြင်ဵ၊ ေရွဵြျယ်ြြင်ဵ၊
(ြ)

၂၀၂၂ ြုနှစ် ဒုတိယ (၃) လပတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာေဒသမျာဵကို ေရွဵြျယ်သွာဵေရာက်ရန်
ြပင်ဆင်ြြင်ဵ၊ ေလဴကျငဴ်ြြင်ဵ (*ဗီဒီယိုရိုက်ြြင်ဵ၊ ဓာတ်ပုဳရိုက်ြြင်ဵ၊ ကူဵယူေရဵသာဵြြင်ဵ၊
ေြပုေမူေြပာင်ဵလဲြြင်ဵဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရဵ၊ graphics တည်ဵြဖတ်ြြင်ဵေတွက်
open-source ကိရိယာမျာဵစသညဴန
် ယ်ပယ်မျာဵတွင် YAS ေတွက် ရည်ရွယ်၍ သင်တန်ဵ
မျာဵ ဖွငဴ်လှစ်ေပဵနိုင်ေရဵ တက္ကသိုလ်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ၊

(္)

၂၀၂၂ ြုနှစ်၊ ဒုတိယ(၃) လပတ်နှငဴ် တတိယ (၃) လပတ်ေတွင်ဵ မိမိဖန်တီဵ ေဆာင်ရွက်
မညဴေ
် နရာသို့

သွာဵေရာက်၍

ေြျက်ေလက်မျာဵစုေဆာင်ဵြြင်ဵ၊

(ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

ေင်ဵေလဵကန် ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်ေဘဵမဲဴေတာကို ေရွဵြျယ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်၊ မိမိနိုင်ငဳ
ေတွင်ဵရှိ ေရွဵြျယ်ေပဵထာဵေသာ ောဆီယဳေေမွေနှစ်ဥယျာဉ်ကိုသာ သွာဵေရာက်
ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ )
(ဃ)

၂၀၂၂ ြုနှစ်၊ တတိယ (၃) လပတ်ေတွင်ဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ THEME ေပဵကာ မိမိ ဖန်တီဵမှု
လက်ရာမျာဵကို တည်ဵြဖတ်ထတ
ု ်လပ
ု ်၍ တင်ဆက်ရန် ြပင်ဆင်ြြင်ဵ၊

(င)

၂၀၂၂ ြုနှစ်၊ စတုတ္ထ (၃) လပတ်တွင် ဖန်တီဵြပင်ဆင်ထာဵေသာ လက်ရာကို ၂၀၂၂ ြုနှစ်၊
ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵကျင်ဵပမညဴ် 7th AHP တွင် တင်ဆက်ြပသြြင်ဵ၊ (ထိုေြျိန်တွင်
လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

Virtually

ြဖငဴ်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

တက်ေရာက်

ရမည်။)
(စ)

၂၀၂၃ ြုနှစ်၊ ပထမ (၃) လပတ်တွင် တင်ဆက်ထာဵေသာ ဖန်တီဵမှုလက်ရာမျာဵကို
Monitoring and Evaluation ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ၊

၅။

ေဆိုပါ Young ASEAN Storyteller (YAS) (လူငယ်ဇာတ်လမ်ဵဖန်တီဵသူ) တွင် ေောက်ပါ

သုဳဵသပ်မှုမျာဵြဖငဴ် ဆုြျီဵြမှငဴ်ေရဵမျာဵကိုေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်(က)

ဖန်တီဵမှုနှငဴ် ေနုပညာစွမ်ဵရည် (၃၅%)၊

(ြ)

ေေရဵေသာဵစွမ်ဵရည် (၁၅%)၊

(္)

ေေကကာင်ဵေြျက်ေလက်မျာဵပါဝင်မှု (၂၀%)၊

(ဃ) ဇီဝမျိုဵစုဳမျိုဵကွဲကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကိစ္စမျာဵတွင် စိတ်ဝင်စာဵမှုနှငဴ် ပါဝင်လှုပ်ရှာဵမှု (၁၅%)၊
(င)
၆။

ဒီ္ျစ်တယ်နည်ဵပညာေသုဳဵြျနိုင်မှု (၁၅%)

သို့ြဖစ်ပါ၍ ASEAN Centre for Biodiversity က ကကီဵမှူဵ ပပီဵ ASEAN Youth Biodiversity

Programme (AYBP) ေောက်တွင် ကျင်ဵပမညဴ် Young ASEAN Storyteller - YAS တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ စိတ်ပါဝင်စာဵသူမျာဵ ပါဝင်ရန်ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပါေကကာင်ဵ ေသိေပဵေကကာ်ြငာ
ေပ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကေးဦးစီးဌာန

