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အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္က ေဒၚနန္ဆမ္သည္ သူမ၏႐ြာတြင္ ကုန္စုံဆိုင္ႏွင့္ အေသးစား႐ုပ္ရွင္႐ုံဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔ကို 
ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ပုံမွန္ဝင္ေငြရရွိေနသည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားလာသည့္အခါ 
ကိုယ္ဝန္ရွိေနေသာသူမအေနနဲ႔ ေနအိမ္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားအားလုံး
မွာလည္းျပည့္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သုံးလေက်ာ္မၽွ ေနထိုင္စရာမရရွိခဲ့ေပ။ ယင္းကာလအတြင္း ေလျဖတ္ေနေသာ ေယာကၡမ
ျဖစ္သူကိုလည္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။ 

ေဆာင္းပါး

စစ္ေဘးေရွာင္ မိသားစုမ်ားအား ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

အလုပ္ေခၚစာမ်ား/ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား
ဆက္သြယ္ရန္၆ ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား၇
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ေနာက္ဆုံး ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဂါလိလဲစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ တာဝန္ခံသည္ သူမ၏မိသားစုေနထိုင္ရန္အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာကို 
စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ 

“ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ စိတ္ဆင္းရဲစရာေန႔ေတြပဲရွိတယ္။ ငါ့တို႔ဆိတ္ေတြကိုေရာင္းခဲ့ရတယ္။ အလုပ္မရွိဘူး။ ငါတို႔မွာဘာပဲျဖစ္
ျဖစ္ရွင္သန္ဖို႔လိုတယ္ ”ဟု ေဒၚနန္းဆမ္က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။

လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ေတာ့ သူမတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံအေနျဖင့္ ဝက္ေမြးျမဴရန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ 
အတြက္ သူမတို႔စုေဆာင္းထားသည့္ေငြေၾကးျဖင့္ ေျမကြက္ေလးတစ္ခုကို ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ကာလအနည္းငယ္
အၾကာတြင္ေတာ့ သူမတို႔၏စုေဆာင္ေငြမ်ားမွာလည္း ကုန္ဆုံးခဲ့သည့္အျပင္ စီးပြားေရးအရလည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။
 ေက်ာင္းေနသည့္ကေလးသုံးေယာက္ရွိေသာ သူမတို႔ မိသားစုအဖို႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ 

Czech Republic ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ADRA Czech Republic တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ ELS2 စီမံကိန္း 
အေနျဖင့္လည္း ေဒၚနန္ဆမ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏြမ္းပါးသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ပညာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သူမ၏သမီးႀကီးျဖစ္သူ ထြယ္ႏူးနန္သည္လည္း ေျခာက္တန္းကို 
စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သူမအေနနဲ႔ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ဆက္လက္ရရွိခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္မအရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ အေမတို႔အေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ကိုေက်ာင္းပို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အတန္းထဲမွာလည္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ အၿမဲတမ္း 
A အဆင့္ရပါတယ္။ စီမံကိန္းကေထာက္ပံ့ေငြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေမအေနနဲ႔လည္း ကၽြန္မတို႔ကိုေန႔လယ္စာထမင္းဘူးေတြ 
ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခုလိုကူညီတာကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ထြယ္ႏူးနန္က ေျပာဆိုသည္။  

ေဒၚနန္ဆမ္အေနျဖင့္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ သူမ၏ရပ္႐ြာ၊ ေနအိမ္သို႔ျပန္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာမိသားစုမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယေန႔ထက္တိုင္ သူမ၏ရပ္႐ြာသို႔ျပန္ရန္ အခြင့္အေရးမွာမူ မရရွိေသးေပ။ 

ဒီေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရတာ ဝမ္းသာလြန္းလို႔မ်က္ရည္လည္ပါတယ္။ ဒီဟာက ကၽြန္မတို႔ သားသမီးေတြရဲ႕ပညာေရးလိုအပ္
ခ်က္ေတြကိုကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းဝတ္စုံလည္းဝယ္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းစရိတ္လည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ” 

HKAWN DIN | Education Officer, ELS2

“

ရက္ေရာျခင္းဆိုေသာေဝါဟာရကို သင္ၾကားရလၽွင္ ဘယ္အရာကိုမွတ္မိပါ
သလဲ။ ေျခာက္ရာစုတြင္ လက္တင္စကား generosus မွ ျမင့္ျမတ္ေသာ 
ေမြးဖြားျခင္းဟူ ေသာစကားလုံးမွ ဆင္းသက္လာသည္။ ရက္ရက္ေရာေရာ
ျဖစ္ျခင္းက မိမိကိုယ္ကိုယ္ nobility ခိုင္ၿမဲဖို႔နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္
ေတြၾကာလာတာနဲ႔အမၽွ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸယ္ကလည္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီးေတာ့
တျခားသူေတြကိုေပးကမ္းတာမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ေဖာ္ျပဖို႔ 
အားထုတ္လာပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ဆိုလိုရင္းအရ ရက္ေရာမႈဟာ ဘဝကိုယ္
က်င့္တရားဆိုင္ရာ တိမ္းၫြတ္မႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကို ျငင္းပယ္
တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ရက္ေရာမႈရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြဟာ အဆုံးမရွိပါ
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ဘဝမွာလည္း ဒါကလႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္
ေတာ္ေက်ာင္းၿပီးဘြဲ႕ရတဲ့အခါ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူၿပီးေတာ့ ကမၻာႀကီးကိုေလ့
လာခ်င္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ADRA အတြက္ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့
 ႀကီးရဲ႕ဘာသာစကားအေၾကာင္းကို သင္ယူဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိပါ
တယ္။

ရက္ေရာျခင္းသတင္းစကား
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ADRA အေနျဖင့္(COVID-19) တုံ႔ျပန္ 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါ 
အဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ မည္သို႔ေဆာင္
႐ြက္ေနသည္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ ဗီဒီယိုကို
ၾကည့္႐ႈပါ။ 
ယခုခ်ိန္အထိ ADRA Myanmar 
အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္
အတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါတုံ႔ျပန္ 
ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးခုကို 
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍လည္း 
ကူညီေထာက္ပ့ံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္
ပါသည္။ HERE

မီဒီယာမွ
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သင္ယူၿပီးေတာ့ ကမၻာႀကီးကိုေလ့လာခ်င္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ADRA အတြက္ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ႀကီးရဲ႕ဘာသာစကားအေၾကာင္းကို သင္ယူဖို႔ 
အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
အမ်ားႀကီး  မစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့လို႔ အိပ္မက္ေတြဟာေမွးမွိန္သြားပါတယ္။ ရွည္လ်ားတဲ့ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကိုတည္းျဖတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ 
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးေပးတာကို ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာခ်င္တယ္၊ ေတာင္အာဖရိကမွာ သာသနာျပဳခ်င္တယ္ဆိုတာကို 
သူသိသြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀) ကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕အေနနဲ႔ဒီလိုလုပ္ဖို႔ ထူးထူးျခားျခား အေၾကာင္းျပ 
ခ်က္ မရွိေပမယ့္ သူကေတာ့ေမတၱာထားၿပီးေတာ့ပဲ လုပ္ခဲ့တာပါ။ သူကကၽြန္ေတာ့အေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ့အတိတ္ေတြကို မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕
အိပ္မက္ေတြကို ယုံၾကည္ဖို႔၊ သင္ယူဖို႔နဲ႔ ရက္ရက္ေရာေရာအမႈထမ္းဖို႔အတြက္ သူကၽြန္ေတာ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ ADRA Australia မွာ 
အမႈထမ္းေနပါၿပီ။

သခင္ေယ႐ႈကမၻာေပၚမွာရွိတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလမ္းျပခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့သူေတြ၊ မုဆိုးမေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့သူေတြနဲ႔ ဆ
င္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြကို ဂ႐ိုစိုက္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို သူကျပသခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္၏ အသက္တာက ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ရက္ေရာမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလ
ည္း သခင္ေယ႐ႈျပသခဲ့ပါတယ္။ ရက္ေရာမႈက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ဗဟိုျပဳတာကိုနည္းပါးေစၿပီးေတာ့ လူထုကိုဗဟိုျပဳတာကိုအဓိကထားေစခဲ့ပါတယ္။ ရက္ေရာတဲ့
သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရတာဟာ ဂုဏ္ယူစရာပါ။ ေနာက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးအေနနဲ႔ ဒီအေမြအႏွစ္တစ္ခုရွိေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း လူသိမ်ား
ခ်င္တယ္ဆိုတာကေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။

DENISON GRELLMANN  | Chief Executive Officer (CEO), ADRA Australia

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

RAMONA ZEGERA
HR Advisor | Yangon Head Office

Q1 ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ 
ဂ်ာမနီလူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။ 

ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ အစားအစာပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ 

အညိဳေရာင္ပါ။ 

Q4 ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ 

သီခ်င္းနားေထာင္ရတာ၊ လမ္းေလွ်ာက္ရတာပါ။

ADRA Myanmar
Published 5 October at 15:14

ADRA Myanmar ၏ Country 
Director အသစ္ျဖစ္သူ Vitalie 
Zegera ႏွင့္ HR Advisor အျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူ၏ဇနီး
ျဖစ္သူ Ramona တို႔ကို အာဒရာ
ျမန္မာမိသားစုက လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆို 
လိုက္ရပါသည္။

ေဆာင္းပါးအျပည့္အစံုကိုေအာက္ပါ
လင့္ခ္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ HERE

https://www.facebook.com/adramyanmarMM/videos/398909388164315
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fadramyanmar.org%2Fadra-myanmar-welcomes-new-country-director-2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wLMcpPC8gw9AlfWUcWQMpUWXrRUNCHOzldR0hEDwPxpEoa_Wj3kkDSOo&h=AT1R3k3iwVF1WlOlCYgxKi8H5KKriPLJJKeRVlyu4Vn9Kd60lVtnw8IR_hDd3KcXXweqKUojPpU8e1PJXJisn_PAArJtQtMXIbJZatTQQxcNWU3wSQ-QdBxYtf-qkZ-WKa_Y404&__tn__=H-R&c[0]=AT1u7vtbR_nEUQ9iP2_BoCOj1DHU1cKjgHLcIraNOs9D6wTQI1RlVwAJVUtcjC9CvuDTeI6IX9Zl9zNlAPTn434FPHJQEMon34Sv4xScHCzUcuOetjEtfs5_7DAXb64bz-Gzgr6vaTKpsherPis8dYqswVcaBrmxFBJ0VETBt9Jh72TGYW0iKpjy9u03KXdeVjE4PQUc0QIt_N3BQLUF3nA


Q6

Q7 Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  

 Organized ျဖစ္သူပါ။

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ 

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ပါ။ ADRA Myanmar ကိုေတာ့ ၂၀၂၀၊ ေအာက္တိုဘာမွာပါ။

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို သင္မည္သည့္အရာေတြကို 
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။ ႏွစ္သက္ပါသလဲ။  

မတူညီတဲ့သူေတြနဲ႔ သိကြ်မ္းခင္မင္ရတာပါ။

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု 

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Saw Win Lay, Logistic Officer, SEAQE2

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း

SEAQE2 စီမံကိန္းက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါတုံ႔ျပန္ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း AEON5 စီမံကိန္းမွ 
စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Naw Kapaw Moo Oliver သည္ ဘားအံၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားကို တစ္ခါသုံးႏွာေခါင္းစည္းမ်ား
ျဖန္႔ေဝေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီပါ။ 
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္          
တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ 
www.adramyanmar.org/careers တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္ www.adramyanmar.org/careers တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္ 
ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ 

ADRA Myanmar အေနျဖင့္ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ ADRA Myanmar အေနျဖင့္ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
www.adramyanmar.org/report တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။www.adramyanmar.org/report တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

The Adventist Development & Relief Agency Myanmar
Apartment 3-2, 4th Floor, Block A, E Condominium, 
Zay North Street (Off U Wisara Road), 
Dagon Township, Yangon MYANMAR 11191

Phone: +95 1 240 900
Email: admin@adramyanmar.org
Website: www.adramyanmar.org

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္       
ဆက္သြယ္ပါ။ 

ယခုလအတြက္ လစ္လပ္ရာထူးေနရာ(သို႔မဟုတ္) တင္ဒါေခၚယူျခင္း မရွိပါ။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

 CASE2Learn

ဥေရာပသမဂၢ(EU)က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထား 
ေသာ CASE2Learn စီမံကိန္းသည္ မိတ္ဖက္ 
RISE ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ MTT and SMA  
Reporting, Planning and Capacity 
Building Workshop ကို Zoomမွ တစ္ဆင့္ 
စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွစတင္ျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။ အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
RISE ၏ ကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ 
LDN၊ CRED၊ TSYU၊ STEDF၊ CDN၊ ENDO၊ 
BF၊ SENG ႏွင့္ SEE တို႔မွ စုစုေပါင္း ၁၃၈ ဦး 
တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား 
ဘာသာေပါင္းစုံပညာေရးအတြက္ MTTမ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပုံျပင္
စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္လားဟူ
ဘာသာစကားျဖင့္ ပုံျပင္ေျပာဆိုေနေသာ 
ဗီဒီယိုအပါအဝင္ ဗီဒီယိုအမ်ားအျပားကိုလည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မိတ္ဖက္ RISE ၏ လူမႈကြန္ရက္ 
စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းမၽွေဝထားၿပီး အျခား 
ဗီဒီယိုမ်ားတြင္လည္း ကယား၊ ပအိုဝ္းႏွင့္
ျမန္မာဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ေျပာဆိုမႈမ်ား
လည္းပါဝင္သည္။ 

ဗီဒီယိုကိုဤေနရာတြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ 
HERE

AEON5

AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA 
Japan တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ 
AEON စီမံကိန္းသည္ မၾကာေသးမီက Phase 5 
ကိုစတင္ခဲ့ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို Orientation 
ေပးျခင္းကိုလည္း အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။ COVID-19 ေၾကာင့္ AEON စီမံကိန္း 
သည္ ပစ္မွတ္ထားရာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ စီမံကိန္း
ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို လူကိုယ္တိုင္မျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအပါ 
အဝင္ ဆရာမ်ား၊ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ရပ္႐ြာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးကို 
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ 

ယခုလတြင္ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္
ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တင္ဒါကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး 
ပထမဆုံး SMC အစည္းအေဝးကိုလည္း 
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္းအစိုးရအေနျဖင့္ 
ခရီးသြားလာျခင္းကို ခြင့္မျပဳထားေပ။ 
ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းသြားသည့္အခါ
မွသာ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း 
ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ စီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္မည့္အေပၚ ရွင္းလင္းၫွိႏႈိင္းေဆာင္
႐ြက္သြားမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 

https://www.facebook.com/adramyanmarMM/videos/337817204162691
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

SEAQE2

ယခုလတြင္ Norad ႏွင့္ ADRA Norway က ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္ COVID-19 
တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးေန႔ အႀကိဳ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကိုအေျခခံသည့္ 
တစ္ကိုယ္ေရသုံးပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပး
ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္းပါဝင္ေဆာင္
႐ြက္ခဲ့သည္။ 

အဆိုပါပါလႈပ္ရွားမႈကို ကရင္ျပည္နယ္၊သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန(DDM) က ဦးေဆာင္၍ 
ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ADRA Myanmar တို႔ 
က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ေနရာငါးခုတြင္ ႏွာေခါင္းစည္း
မ်ား၊ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ားႏွင့္ face shields မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး SEAQE2 စီမံကိန္း
အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈအတြက္ (100ml) ပါ 
လက္သန္႔စင္ေဆးရည္ဘူးအေရအတြက္၂၀၀ ႏွင့္ တစ္ခါသုံး
ႏွာေခါင္းစည္းအခုေရ ၁၀,၀၀၀ အားေငြေၾကးဆုိင္ရာေထာက္ပ့ံ
လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ADRA Myanmar ဘားအံ႐ုံးခြဲမွ SEAQE2 ႏွင့္ AEON5 
စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန(DDM)ႏွင့္ DRRလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္
အတူအဆုိပါျဖန္႔ေဝမႈအတြင္း၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၾကသည္။ 

VESI

LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္ AVSI၊ 
FRC တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ VESI 
စီမံကိန္းသည္ ယခုလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ 
အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(GTHS) ၏ 
အေျခခံေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ အိမ္တြင္း
လၽွပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းတုိ႔ကုိ
တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသား ၃၂ ဦး၏ 
သင္တန္းဆင္းပြကုိဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁ တြင္ ေက်ာင္းသား ၆၀ ဦးစာရင္း 
ေပးသြင္းခ့ဲၿပီး သက္ေမြးပညာရပ္ဆုိင္ရာကာလတုိသင္
တန္းသံုးခုကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိ႐ုိနာ 
ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား
အပါအဝင္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္ျခင္း
အစီအစဥ္တို႔မွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ခ့ဲရ 
သည္။

VESI စီမံကိန္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ေပါင္းစည္းသင္ၾကားမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျပျဳပင္ျခင္းသင္တန္း
ကုိ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ အပါအဝင္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ား
အတြက္ GTHS လား႐ႈးိအပါအဝင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ
ပူးေပါင္းၫိွႏႈင္ိးၿပီးအရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ 
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Global Affairs Canada ႏွင့္ ADRA Canada တုိ႔က 
ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံထားေသာ BRIGHT စီမံကိန္းသည္ 
မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ RISE ၊ KNOW ႏွင့္ Women 
LEAD အဖြဲ႕တုိ႔အတြက္ အစည္းအေဝးကုိ စက္တင္ဘာလ 
၂၉ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ 
အြန္လုိင္း Zoom မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

ADRA Myanmar ဝန္ထမ္းမ်ားက စီမံကိန္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈအစီအစဥ္၊ Logic Moel၊ စီမံကိန္းေက်း႐ြာမ်ား
ေ႐ြးျခင္း၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္
ရိွသူမ်ား၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ 
procurement policy ၊ စီမံကိန္းဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈႏွင့္ 
အလွဴရွင္၏လမ္းၫြန္ခ်က္ကုိလုိက္နာမႈ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၊ 
လစဥ္အစီအရင္ခံစာပံုစာမ်ား၊  ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ visibility၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းလုံၿခဳံ
စိတ္ခ်ေစေရးဆုိင္ရာအပါအဝင္ အစုိးရအဖြဲ႔၊ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ၊ HR မူဝါဒႏွင့္
လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေနမႈစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ADRA Canada မွ 
မခ်ိဳသဲကလည္း ေျပာင္းလဲမႈ၏သီအိုရီကို
တင္ျပခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ စီမံကိန္းကို တရားဝင္မိတ္ဆက္အသိေပးရန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

SURE

MFAT ႏွင့္ ADRA New Zealand တို႔က ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္းသည္ ေအာက္ပါ
သင္တန္းသုံးခုကို ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း စပါး၊ 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္
ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ေသာ 
ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံလယ္သမား 
၇၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂။ Extension Workers မ်ားသည္ ဆမ္ပီးေက်း႐ြာတြင္
ျပဳလုပ္ေသာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး 
စပါးသီးႏွံရာသီအတြင္း အပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္အဆင့္ 
အဇိုလာႏွင့္ GAP စံျပျပကြက္အတြက ္၎တုိ႔သည္ 
အျခားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ဆင့္ပြားျပန္လည္ 
သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

၃။ ရပ္႐ြာအေျချပဳသဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
သင္တန္း(CBNRM) သည္ သဘာဝသယံဇာတဆုိင္ရာ 
အသိပညာတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ နည္းစနစ္မ်ား
ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာလူမႈစီပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေစရန္ရည္႐ြယ္သည္။ အဆုိပါသင္တန္းကုိ ဆမ္ပီး႐ြာတြင္ 
ငါးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ေက်း႐ြာ ၁၂ ႐ြာမွ ေတာင္သူ
လယ္သမား ၅၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆရာ
ဦးဉာဏ္ျမင့္ေမာင္က သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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