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2030 အစီအစဉ်နှင ့် 3Zero
မြနြာတအတွ
ကအတူတကွ
့်
3Zero
ရညရွ ယချကအတင်း
အကကာငအထညက ာက ာငချငတ့်
ကျွနကတာတန့် ့်
နဒချင်းတူတအ
့်
ွွဲ့အစည်းကတွက စရ်းမခင်းအာ်းမ င ့် ACTED က မြနြာနငငတွင 3Zero
Platform က နတီ်းခပ
့် ါတယ။ NGOs, CSOs ကတွအမပင တကသစစ လပငန်းကတွ၊ ပဂ္ဂလက
ကြပဏက
ီ တွ၊ သကတသနအ ွွဲ့အစည်းကတွန ့် အမခာ်းအ ွဲ့အ
ွ စည်းကတွက စရ်းကနပါတယ။ 3Zero
Platform ဟာ အကမပာင်းအလက ပ့်ပ်းပပီ်း ကရရှည ွဲ့ွ ပ ်း တညတြ
့် ယပ
့် န်းတငကတွက
အာ်းကပ်း ၊ ့် ကေသခအ ငန
့် ့် နငငအ င ့် နှစခလ်းြှာ လပက ာငရန ရညရွ ယထာ်းပါတယ။
ACTED Myanmar ရ ့် ကေသတွင်းရှ 3Zero Platform ဟာ Global 3Zero Alliance ရ ့်
ွဲ့စ
ွ ည်းပကအာကြှာ လပငန်းက ာငရွ ကကနပါတယ။
Global 3Zero Alliance တာ
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3Zero

တာဘာလ?
သညချနလှပ - လူအ
ီ
့် ွွဲ့အစည်း တာ ကယာကတင်း က
ကက ်းစာ်းပပ
့် ခါ တ်းတကလာပါတယ။ နငငသာ်းမ စခွင၊့်
့် ်းြှုရတအ
နငငကရ်းနစီ့် ်းပွာ်းကရ်းြှာလွတလပစွာပါဝငခွင၊့် သကဝငလှုပရှာ်းတ့်
လူကဘာင
အ ွွဲ့အစည်း၊ ြှနကနတစ
့် ီြအပချ ပြှုစနစ၊ ြှနကနတ့်
့်
ကပေါ်လစီန ့်အာ်းထတြှုကတွက ပပ
့် ်းအာ်းကပ်းမခင်းအာ်းမ င၊့်
ကဘ်း ယခထာ်းရကသာ လူအ
်းချကကတွက
့် ွွဲ့အစည်းကတွရ အာ်းနည
့်
ကလ ာခ
့် ျနငပါတယ။

သုညကာဗွန် - ကန်း၊ ပငလယ နှစခလ်းြှာရှတ့် သကရှအာ်းလ်းရ ့်
ရှငသနြှုအတွက၊ ြ တြှုရှတ့် သဘာဝပတဝန်းကျငက
ထန်းသြ်းကာကွယကပ်းြယ့် လူြစ
ှု နစကတွ၊ နငငကရ်းန ့်
စီ်းပွာ်းကရ်းစနစကတွက ကျွနကတာတ ့်လက ငက
့် ြ်းခခ
့် ျငပါတယ။

သုညဆင််းရဲ - င်းရြှု တာ လူကတွက ပတကနှာငြကစတ့်
လကသငြ
့် ခနငစရာ အရာမ စပါတယ။ င်းရတွင်းြှာ
ပတကနှာငြြကနရင အေ
့် သ
ီ က
ူ တွဟာ လူကဘာင
အ ွွဲ့အစည်းရ ့်
့်
အကျ ်းက သယပ်းနငကကြှာ မ စပါတယ။ ေါကကကာင ့်
အာ်းအနည်း ်း သူကတွက ကာကွယကပ်းနငြယ၊့် သူတက
့်
အခွငအ
ကျွနကတာတ ့်
့် ကရ်းကပ်းနငြယ့် စနစတစခ နတီ်း ဟာ
့်
အာ်းလ်းရ တာဝန
မ စပါတယ။
့်

တစကြဘာလ်း

ငရာ 3Zero ြဟာြတ

အကျ ်းမပ ြယအ
့် ကမပာင်းအလကတွက
သညချနလှပ၊ သညကာဗွန၊
နတီ်း န့် ့်
သည င်းရ တရ
့် ညရွ ယချကက
ကေသခလူအ
့် ွွဲ့အစည်းပါတနာကတွအ
ယကကညတ့် အ ွွဲ့အစည်းကတွက
ကကာ်း တညတြ
့် ယ့်
စကပါင်းကပ်းတ့်
က ကရ်းရှကစ ့်
ကြဘာချီလပရှာ်းြှုမ စပါတယ။
ကြဘာချီပူ်းကပါင်းြှုမ စပါတယ။
လူသန်းကပါင်းြျာ်းစွာရ ဘဝက
့်
ကယတငကပ်းပပီ်း ဘဝကတွက
တ်းတကကစြယ့် ကမ ရှင်းနည်းကတွ
က ာထတရနန ့်
ကဏ္ဍကပါင်းစြှာပါတနာအမ စ
ပူ်းကပါင်းနငရနအတွက အတူတကွ
ပညာကပ်းပပီ်း ဥပကေကတွချြှတနငရန
မ စပါတယ။

အကျ ်းမ စကစြယ့်
အကမပာင်းအလကတွက
နတီ်းကပ်းနငြယ့် အစီအစဥကတွ၊
လပက ာငြှုကတွ၊
ကပေါ်လစီကတွအကကကာင်း
ကဝြ ကပ်းမခင်းန ့် သငယူမခင်းအာ်းမ င ့်
လကရှ ကြဘာကကီ်းကက ကတွွဲ့ကနရတ့်
မပဿနာကတွက ကမ ရှင်းရန
ကြဘာချီရညရွ ယချက မ စပါတယ။
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3ZERO အ

နငငအ ငရ
ွ ြှုကတွက မ စကပေါ်ကစ အတွ
က၊ Myanmar 3Zero Platform ဟာ Global Alliance
့် ှတ့် န်းသစတီထင
့်
ရ ့်
အသပညာန ့်
ကျွြ်းကျငြှုကတွအကပေါ်
အကမခခလပက ာငသွာ်း ့်
ရညရွ ယထာ်းပါတယ။
ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
့် စြယပ
့် န်းတငကတွက အာ်းကပ်း အတွ
က ကဏ္ဍအာ်းလ်းြှ သက ငသူကတွအကကာ်း
့်
က ကရ်းကကာင်းကတွက
တညက ာကပပီ်း၊
အကကာင်း ်း
လပထ်းလပနည်းကတွက
ကဝြ နင န့် ၊ ့်
သာြှနလူတန်းစာ်းကတွ က
ီ ပ့်ပ်းြှုကတွပရရှ ့်မ စပါတယ။
3Zero Platform ရအ
့် ူကတွအတင်း လပက ာင ့်
့် ွွဲ့ဝငအာ်းလ်းက လပငန်းလပက ာငရာြှာ အာ်းလ်းလကနာရြယြ
ကတာင်း ထာ်းပါတယ။ အေ
့် ြ
ီ ူကတွဟာ ြတူညတ
ီ န
့် ငငကတွြှာရှတသ
့် အ
ူ ာ်းလ်းဟာ ပန်းတငတစခတည်းကသာ
ရညစူ်းပပီ်း ကက ်းစာ်း န့် ၊ ့် ကရရှညတညတြ
့် ယ့် အကမပာင်းအလက အြှနတကယစတဝငစာ်းတ့် သူကတွသာ
ပါဝငနငကစ ့် မ စပါတယ။ ေီြူကတွဟာ 3Zero Platform ရ ့် အဓက ကဏ္ဍြှပါဝငပပီ်း၊ ကျွနကတာတရ့် ့်
လပက ာငချကအာ်းလ်းန ့် အစီအစဥအာ်းလ်းက လြ်းညွှနကပ်းပါတယ။ စတဝငစာ်းတ့် CSOs ကတွန ့် ွွဲ့ ပ ်းြှုက
လလာ်းတအ
့်
ွွဲ့အစည်းကတွအာ်းလ်းဟာ ကျွနကတာတန့် ြ
့် ပူ်းကပါင်းခင ေီြူကတွန ့်ရင်းနှ်းီ ထာ်း အ
့် ကရ်းကကီ်းပါတယ။
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မြနြာနငငြှာရှတ့် 3ZERO PLATFORM နပူ့် ်းကပါင်းလကပါ၊
အာ်းလ်းပါဝငနငပပီ်း ကရရှညတညတြ
့် ယ့် ကြဘာကကီ်းမ စကအာင
အကကာငအထညက ာရာြှာ ပါဝငကူညလ
ီ ကပါ
3Zero Platform က မြနြာနငငတွင ၂၀၁၇ ခနှစြှာ စတငတညကထာငခပ
ွ င ၂၆
့် ါတယ။ လကရှ CSO အ ွဲ့ဝ
ကယာကရှပပီ်း၊ အ ွဲ့ွ ၃ ွွဲ့ ြှာ ပါဝငလပက

ာငကနကကပါတယ။ အေ
့် အ
ီ
ွဲ့ွ ၃ ွွဲ့လ်းဟာ 3Zero

ရညြှန်းချကကတွက အကကာငအထညက ာ ့်အကရ်းကကီ်းတက
့် ဏ္ဍက ပါဝငပါတယ။ ေီအ ွဲ့က
ွ တွဟာ
နှစလက တစကကြ၊ အသပညာကတွ အကကာင်း
ကျွြ်းကျငြှုက တညက

်းလပထ်းလပနည်းကတွက ကဝြ ၊ ့် အချင်းချင်းရ ့်

ာကကပ်း န့် ၊ ့် ကငပန်းကတွပကတွ
ွ
အတွက အကကဉာဏကတွရရှ ့်ကတွွဲ့

ကကပါတယ။ အေ
့် အ
ီ စည်းအကဝ်းြှာ၊ အ ွဲ့ဝ
ွ ငတစကယာကက ကယရ
့် အလ
ပကတွ၊ လပက
့်
ရလေကတွက ကဝြ ကပ်း အ
ြှာ မ စပပီ်း၊ လကရှရင
့် ခွငအကရ်းရရှ
့်

စည်းကဝ်း

ာငပကတွ၊

ငကနရတ့် စနကခေါ်ချကကတွအကပေါ်

အမခာ်းအ ွွဲ့ဝငြျာ်းရ အကက
ကပ်းြှုကတွကလည်း ရရှြှာမ စပါတယ။ ေီအ ွွဲ့သ်း ွွဲ့ဟာ ကအာကပါ ကဏ္ဍကတွက
့်
အဓကအာရစကလပက

ာငပါတယ။

Working groups ြျာ်း၏အကျ ်းသကကရာကြှု
ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
့် စြယပ
့် န်းတငကတွ မ စကပေါ်ကစ
မခင်းန ့်ပန်းတငကတွရ ဦ့် ်းတညချကအမပင၊ မြနြာ
နငငအတွင်း
ပန်းတငကတွကအကကာငအထညက ာရာြှာ
အာ်းတကသကရာပါဝငကနပါတယ။
3Zero Platform အတွင်းြှာရှတ့် ြီေယ
ီ ာကွနယကကတွန ့်
3Zero

ရှယြီေယ
ီ ာအာ်းလ်းြှာ ကဝြ ြယ့် 3Zero

ငရာကစစရပကတွ၊ ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
့် စြယ့်
ပန်းတငန ့် ငတ့် စကာ်းကတွ၊ အ
လပက

ကတွ၊ ပူ်းကပါင်း

ာငြှုကတွက နတီ်းကနပါတယ။

မြနြာနငငြှာရှတ့် စီ်းပွာ်းကရ်းကဏ္ဍအြျ ်းြျ ်းက
သက

ငတသ
့် က
ူ တွအာ်းလ်းန က
့်

်းွ ကနွ်းြှုကတွ၊ အ

အသွယကကာင်းကတွ နတီ်းကရ်းြှာ လပက
လကရှန အ
့် နာဂ္တြှာ က
ြှာ ပူ်းကပါင်းလပက

ာငကနပပီ်း၊

ာငရွ ကြယ့် အစီအစဥကတွ

ာငြှုကတွရရှကအာင က

ာငရွ က

ကနပါတယ။
မြနြာနငငအတွင်း ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
့် စြယ့်
ပန်းတငကတွန သ
့် က

ငတ့် ကဏ္ဍကပါင်းစက အဓက

မပဿနာကတွ ကစစရပကတွက က ာထတကနပါတယ။

ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
့် စြယပ
့် န်းတငကတွအမပင

မြနြာတစနငငလ်းြှာ လူကဘာင
အကျ ်းမပ အ ွွဲ့
့်

3Zero နပတ
ူ ြသရှလာကစြယ့်
့် သကပပီ်း လူသပ

အစည်းန ့်သက

လပငန်း က

အ

ာငတာကတွက

သတြှတလပက

ာငကနပါတယ။

အနာဂ္တြှာ ကပ်းြယ့် အရညအချင်း ွွဲ့ ပ ်းြှု
သငတန်းကတွန အ
်းစဥကတွ
့် စီအစဥကတွရ ကခါင
့်
အကကကာင်းအရာကတွက

်းမ တကပ်းပါတယ။

ငတ့် သူကတွအာ်းလ်းအကကာ်း

ကအသွယကတွ ပကကာင်းလာကအာင

လပက
ငရာ

က

ာငကနပါတယ။

ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
့် စြယပ
့် န်းတငကတွ 3Zero
ငရာအဓကကဏ္ဍကတွြှာ အစ်းရက ကက ်းစာ်း
လပက

ာငကနြှုက ကထာကခပ့်ပ်းကပ်းကနပါတယ။
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ပညာရရ်းအတွက် ရဆာင်ရွက်ရနတဲအ
ဲ့ ဖွဲွဲ့ ဟာ လကရှမြနြာနငငပညာကရ်းစနစြှာရှတ့်
လှစဟာြှုကတွ စနကခေါ်ြက
ှု တွက ကမ ရှင်း မ ့် စပါတယ။
အရညအကသွ်းမြငပ
့် ရ်းအတွက
့် ညာကရ်းရရှမခင်းဟာ ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
အတမြစမ စပါတယ။ မြနြာနငငအတွင်းြှာ၊ နှစတန်းအ င ့် ကကျာင်းသာ်း ၂၃% န ့်
သ်းတန်းအ ငက
့် ကျာင်းသာ်း ၄၈% ကသာ စာကကာင်းကကာင်း တနငတ့် အ ငရ
့် ှပါတယ။ ေါက
အကရှ ွဲ့ကတာငအာရှြာှ ရှတ့် နငငအြျာ်းစထက နြက
့် နပါတယ။ မြနြာနငငြှာရှတ့် ကကလ်းငယကတွက
အရညအကသွ်းမြင ့် ပညာကရ်းကပ်းနင ့် ရာ/ ရာြကတွက ကလ့်ကျငက
့် ပ်းြှု၊ ကကျာင်းက ာကလပြှု၊
ကကျာင်းအတွင်း ကရနှငလ
့် ပစစြီ်းရရှြှုကတွြှာ ရင်းနှ်းီ မြ ပနှ လ
့် အပပါတယ။ အြျာ်းမပညသူရ ့်
ကထာကခြှုကရရှ ၊ ့် ေီမပဿနာနပတ
သက
ပပီ
်း
အာ်းလ
်းသ
ရှ
လာကစ
၊ ့်
့်
ပညာကရ်းအတွကက ာငရွ ကကနတေ
့် အ
ီ
ွဲ့က
ွ အ ွဲ့ဝ
ွ ငကတွကကာ်း သငယူသရှခရ
့် ာြျာ်းန ့် အကကာင်း ်း
လပထ်းလပနည်းြျာ်းက ကဝြ ကကပါတယ။
သဘာဝပတ်ဝန််းကျင်အတွကလ
် ပ
ု ်ရဆာင်ရနတဲအ
ဲ့ ဖွဲွဲ့ ဟာ ရာသီဥတကမပာင်းလြှုကကကာင ့်
လကရှမြနြာနငငကက ကတွွဲ့ ကနရတ့် သဘာဝပတဝန်းကျင ငရာ စနကခေါ်ြက
ှု တွန ့်
အနာဂ္တြှာ ကက ကတွွဲ့ နငတမ့် ပဿနာကတွက ကမ ရှင်းနင ့်မ စပါတယ။ ရာသီဥတ
ကဘ်းအနတာရာယကတွ ြကကာခဏမ စပပီ်း ပြမပင်းထနလာတာဟာ မြနြာနငငအကပေါ်
ကကီ်းကကီ်းြာ်းြာ်း အကျ ်းသကကရာကနငပါတယ။ မြနြာနငငဟာ ်းရွ ာ်းတရ
့် ာသီဥတကဘ်းအနတရာယက
ရင င ့်အာ်းအနည်း ်းနငငတစခလည်း မ စပါတယ။ ရာသီဥတအကမပာင်းအလက သရှနာ်းလည်းြှု၊
လူအကဘာင
အကျ ်းမပ အ ွဲ့အ
ွ စည်းကတွ မ စကပေါ်လာြှု၊ သာြှနလူတန်းစာ်းြှ စတငတအ
့် စီအစဥကတွ
့်
ရှလာြှုကတွြာှ တ်းတကြှုကတွရှကပြ၊့် ကေသအ င ့် မပညနယအ င ့် နငငအ ငြ
့် ာှ
ကဘ်းအနတရာယကကကာင ့် မ စလာနငတ့် အပျကအစီ်းက ကလ ာခ
့် ျနင အ
့် လကသငက
့် မပာင်းလနင ့်
ေီထကပပပီ်းရညြှန်းချကကကီ်းတ့် အစီအစဥကတွန ့်လျငလျငမြနမြနကက တငလပက ာငြှုကတွ
လအပကနပါတယ။ ေါကကကာင ့် သဘာဝပတဝန်းကျငအတွက လပက ာငကနတေ
့် အ
ီ
ွဲ့ဟ
ွ ာ
သက ငသူအာ်းလ်းက ဘယလကက တငက ာငရွ ကနငြလ တာနပတ
့် သကပပီ်း အကကဉာဏကတွ
ကမ ရှင်းနည်းကတွက ကဝြ ကပ်းပါတယ။
အလပသြာ်းအခွငအ
့်
ွွဲ့ ဟာ
့် ကရ်းအတွကက ာငရွ ကကနတအ
မြနြာနငငြှာရှတသ
့် အ
ူ ာ်းလ်းအတွက ရှသငရ
့် ှထကတ့် လပငန်းခွငအကမခအကနရရှကအာင
ကထာကခအာ်းကပ်းပါတယ။ ြ တတဝ
့် ငကငွ၊ ကျာ်း/ြ သာတူညြ
ီ အခွငအ
့် ကရ်း ကပ်းမခင်း၊
အလပခွငြှာလမခ ြှုရှမခင်း၊ အလပသြာ်းက ကာကွယကပ်းမခင်း၊ တ်းတက အတွ
က
့်
အခွငအ
အ ွွဲ့အစည်းြှာ ဝင န
့် ငမခင်း စတက
့် ဏ္ဍကတွြာှ
့် လြ်းရှမခင်း၊ လူကဘာင
့်
သတသတြှတြှတ အာရစကလပက ာငပါတယ။ အလပအကငအခွငအ
့် လြ်းြရှမခင်း၊ လကလာကတ့်
ရင်းနှ်းီ မြ ပနှြှုြရှမခင်း၊ သ်းစွြှုကလျာန
့် စြယ့်
့် ည်းမခင်းကတွက မြနြာနငငြှာ ကရရှည ွွဲ့ ပ ်းတညတက
ပန်းတငကတွက အကကာငအထညက ာ ့်ဟနတာ်းကနတ
့် အရာကတွ မ စပါတယ။ ေါကကကာင ့်
့်
အလပသြာ်းအခွငအ
့် အ
ီ
ွွဲ့က ေီလမပဿနာကတွက
့် ကရ်းအတွကက ာငရွ ကကနတေ
အာ်းလ်းသရှနာ်းလညကစ န့် ့် ကရရှညတညတက
့် စြယက
့် မ ရှည်းနည်းကတွက နတီ်း ့်
အာ်းကပ်းလပက ာငကနပါတယ။
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3Zero အ ွဲ့ဝ
ွ ငြျာ်းထက ကြ ာလငထ
့် ာ်းရာြျာ်းန ့်
အကျ ်းခစာ်းခွငြ
့် ျာ်း
3Zero Platform ဟာ ကြဘာတစဝှြ်းလ်းြှာ အ ွဲ့အ
ွ စည်းကပါင်း ၂၀၀ ကကျာပါဝငတ့် လှုပရှာ်းြှုတစခြှာ
CSOs ကတွက ပါဝငကထာကခ ့်အခွငအ
ွ စည်းကတွဟာ 3Zero
့် ကရ်းတစခကပ်းပါတယ။ ေီအ ွဲ့အ
ရညြှန်းချကန ့်ြက
ူ တွအတင်း အတူတကွရပတညကနကကပါတယ။ ကျွနကတာတရ့် လှု
့် ပရှာ်းြှုက ေီကကနပ့်
ပူ်းကပါင်းပပီ်း၊ “ကာပွနစွနထ
့် တြှုလ်းဝြရှကစမခင်း၊ လ်းဝပယြထာ်းမခင်း၊
ကြဘာချီ 3Zero အြြကက အကရှ ွဲ့

်းကကန ဦ်းက

င်းရြှုလ်းဝြရှကစမခင်း”

တ့်

ာငပပီ်း အကကာငအထညက ာလကပါ။

3Zero Platform အ ွဲ့ဝ
ွ ငတစကယာကထက ဘာကတွကြ ာလငထ
့် ာ်းသလ
စာရငသွင်းပပီ်း၊ 3Zero အ
လပငန်းလပက

အတင်း အာ်းထတကက ်းပြ်းမခင်း

ာငကနတ့် အ ွွဲ့တစခြှာ (သ)့် အ ွွဲ့တစခထကြက ပါဝငပူ်းကပါင်းမခင်း။

ကငွကကက်းလှူေါန်းစရာြလအပပါဘူ်း။ အပစ အစည်းအကဝ်းန ့် အမခာ်း 3Zero န ့် ငတ့် ပွကတွက
အချနကပ်းတကကရာက သာ
့် လအပပါတယ။

3Zero Platform အ ွဲ့ဝ
ွ ငကတွအတွက အကျ ်းခစာ်းခွငြ
့် ျာ်း
ပါဝငသူကတွအချင်းချင်း အကကာင်း
လပက

်းလပထ်းလပနည်းကတွ၊ စနကခေါ်ြှုကတွ၊

န်းသစတီထင
ွ တ့်

ာငနည်းကတွက ြ ကဝ ့်ကနရာတစခက အသ်းမပ နငမခင်း။

ACTED သြဟ
့် တ မပငပအကကကပ်းအ ွွဲ့ြျာ်းြှ ကျင်းပကပ်းတ့် အရညအချင်း ွွဲ့ ပ ်းကရ်း

ငရာ

သငတန်းြျာ်းက တကကရာကခွင။့် ေီသငတန်းကတွဟာ ကထာကခအာ်းကပ်းြှုရယူမခင်း

ငရာ

အကကကာင်းအရာန ့်အ ွွဲ့အစည်းအတွင်း ွွဲ့စည်းပ
သက

ငပပီ်း၊ အ ွွဲ့ဝငကတွရ ကတာင
်း
့်

ငရာ လပထ်းလပနည်းကတွ နည်းလြ်းကတွန ့်

ြှုအကပေါ် ြူတညပါတယ။ ပပီ်းခ့်တ့် သငတန်းကတွြှာ

သကကသအကထာကအထာ်းက အကမခခတ့် သကတသန၊ ကထာကခအာ်းကပ်းြှုက ရယူမခင်း၊
ကစာငက့် ကညမ့် ခင်းနှင ့် သ်းသပမခင်း၊ ဗျျူဟာ

မခင
ွ ်း စတ့် အကကကာင်းအရာကတွက အဓက

ပချသွ
ာ်းပါတယ။
့်
3Zero Facebook စာြျကနှာကတစ

င၊့် ပါဝငတအ
့်
ွွဲ့အစည်းကတွအကကကာင်း

လူကတွပြသရှနငြှာမ စပပီ်း လချငတရ
့် လေကတွက ကအာငမြငကအာင က

ာငရွ ကနငြှာ မ စပါတယ။

ေီ Facebook စာြျကနှာြှာ 3Zero အ ွွဲ့ဝငကတွရ အ
့် ွွဲ့ဝငအမ စပါဝငြှုန ့်သတင်းကတွက အ ွွဲ့ဝင ၂၀၀၀
ကကျာရှတ့် ကွနရကြှာ ပြှနထတမပနပါတယ။
3Zero Global Alliance ရ ပါတနာ
ဝကဘ
့်
ဝကဘ

ကြှာ၊ ြနဘာဝင အ ွွဲ့အစည်းရ အြှ
့် တတ

ကလငခ
့် က အသ်းမပ ပပီ်း ြှတပတငနငမခင်း။

3Zero ကြဘာန က
့် စြယပ
့် န်းတင်းြျာ်းက ပ့်ပ်းကပ်းြယ့် လပက
့် ရရှညတညတက
ဝကဘ

ပန ့်

ကြှာရှတ့် 3Zero တ

ပက ကကကာမငာအတွက အသ်းမပ နငမခင်း။

ာငြှုကတွ လပတအ
့် ခါ
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3ZERO PLATFORM က
ဘာကကကာငပ
့် ်းူ ကပါင်းသငသလ
့်
အတချ ပကမပာရရင၊ 3Zero Platform ြနဘာဝငတစကယာက မ စသငတ
့် ့် အကကကာင်းအရင်း ၃ ခ
ရှပါတယ။
မြနြာနငငြှာ လူကဘာင
အကျ ်းမပ အ ွွဲ့အစည်းကတွ မ စကပေါ်လာြှုကပ့်ပ်းရန၊
့်
နယပယြျ ်းစြှ ပန်းတငတစခတည်းက ရညစူ်းပပီ်း နှစမြ ပထာ်းတ့်
ကျွြ်းကျငပညာရှငကတွန ့် အသပညာချင်း လှယရန၊
ရှယြီေယ
ီ ာကငပန်းကတွ၊ သတင်းလွှာကတွ၊ လူအြျာ်းသကအာင မ နကဝြှု
ကတွန၊ ့် 3Zero
့်
Platform ပွကတွြာှ ပါဝငမခင်းအာ်းမ င ့် ွွဲ့ ပ ်းကရ်း

ငရာ အဓက ကဏ္ဍကတွြာှ ပါဝငရန၊

3Zero အ ွဲ့ဝ
ွ ငြျာ်းအတွက Advocacy သငတန်း

အလပသြာ်းအခွငအ
့် ကရ်းအတွက
လပက ာငကနတအ
့်
ွရ အ
ွဲ့ွဝင
့်
တစကယာကြှ တင ကြှု

ေီထကပတအ
့် ချကအလကကတွရရှ က
့် အာကပါအတင်း

ကသွယပါ၊

3zeromyanmar@acted.org
3Zero Myanmar
ACTED Myanmar

ACTED ြှ ကျင်းပကပ်းတ့် အရညအချင်း ွဲ့ွ ပ ်းကရ်းသငတန်း

Environmental Working Group ြှာမပ လပတ့်
အသင်းအ ွဲ့ပ
ွ ျ ်းကထာငမခင်း ကလ့်ကျငခ
့် န်း

