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‘ မဂၤလာပါ ’ သည္ ADRA Myanmar ၏ သတင္းလႊာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပန္လည္ မိတ္
ဆက္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသတင္းလႊာပါဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
ADRA Myanmar ၏ မူပိုင္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္းပါး

ကခ်င္စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းမႈကိုအားေကာင္းေစေသာ မိလႅာစုပ္ယူ၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းလုပ္ငန္း
“Desludging activity ဆိုတာ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ အလြန္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒါကို မလုပ္ဘူးဆိုရင္
အနံ႔ဆိုးေတြျဖစ္လာၿပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကသူေတြက မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဒီမွာစစ္ေရွာင္စခန္းလာမလုပ္နဲ႔လို႔ေတာင္ ေျပာတာ ရွိၾ
ကတယ္” ဟု Desludging Team Leader ဦးတူးလြမ္က ေျပာဆိုသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြငး္ ရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းအခ်ိဳတ
႕ င
ြ ္ လူဦးေရအလြနမ
္ ်ားျပားလြနး္ ျခင္းေၾကာင့္ အိမသ
္ ာအပါအဝင္ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး
ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားသည္ လူအေရအတြက္ႏွင့္ မွ်တလုံေလာက္ျခင္းမရွိႏိုင္ေပ။
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အိမ္သာမ်ားျပည့္လၽွံေနျခင္းႏွင့္အတူ ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာသည္။
ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ Global Affairs Canada ႏွင့္ ADRA Canada တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ SCAIDP စီမံ
ကိန္းမွတစ္ဆင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုစုပ္ယူသန္႔စင္ကာ သဘာဝေျမၾသဇာအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအညစ္အေၾကးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္အေျခာက္ခံသန္႔စင္၍ သဘာဝေျမၾသဇာအျဖစ္ စက္႐ုံတြင္ ေျပာင္းလဲထုတ္ယူရၿပီး သဘာဝ
ေျမၾသဇာအျဖစ္ရရွိရန္အတြက္ လူႏွင့္ တိရစၧာန္အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ႐ႊံေစး၊ စပါးခြံႏွင့္ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖစ္ေသာ ဒိုခ်ပ္ကင္းတို႔ကို အသုံးျပဳ၍
အဆင့္ဆင့္စနစ္တက်ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ADRA သည္ ယင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း KBC ႏွင့္အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့
သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီဟာကိုလုပ္တဲ့အခါ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အရမ္းကိုအက်ိဳးရွိပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုလုပ္တာ
ကို ႀကိဳဆိုၾကတယ္ ” ဟု ဦးတူးလြမ္က ရွင္းျပေျပာဆိုသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး
အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီအလုပ္ကိုလုပ္တဲ့အခါ မရွက္မေၾကာက္ပါဘူး” ဟု KBC HDD WASH Technician
ျဖစ္သူ ဦးေနာ္ေလာန္က ေျပာၾကားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မိုင္းနားစစ္ေရွာင္စခန္းတြင္လည္း လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္အၾကားရွိၿပီး အိမ္သာအေရအတြက္မွာ
၁၂၇ လုံးသာရွိသျဖင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္သာအေရအတြက္ မမွ်တဘဲ အိမ္သာမ်ားအၿမဲျပည့္လွ်ံမႈရွိျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါတြင္မူ
SCAIDP စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ယင္းအညစ္အေၾကးစုပ္ယူသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ယခုအခါအိမ္သာမ်ားတြင္
ျပည့္လၽွံျခင္းျပႆနာမ်ား မရွိေတာ့ေပ။
“ဒါကစခန္းမွာေနတဲ့သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ကိုေရာ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ကိုေရာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ား
ႀကီး ခံစားရပါတယ္” ဟု WASH Volunteer Leader ေဒၚေဒါင္စိုင္းက ေျပာဆိုသည္။

“စစ္ေရွာင္ေတြရဲ႕ကိစၥကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း တစ္ႏို
င္ငံလုံးအတြက္ အရမ္းကိုအက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါတယ္။ အခုလိုေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အတြက္လည္း ADRA ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”

PYAE PHYO LIN | Communications Assistant, ADMIN

သတင္းစကား

ADRA လုပ္ပိုင္ခြင့္
တရားမၽွတမႈ၊ သနားၾကင္နာမႈ၊ ခ်စ္ျခင္း : အဲဒါေတြဟာ ဘုရားသခင္က လူတို
င္းရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးသားထဲမွာ အပ္ႏွင္းထားေသာ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသ
င္းေတာ္ေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈ အေျချပဳ NGO ေတြအေနနဲ႔လည္း တျခားသူေတြကို
တရားမၽွတစြာျပဳမႈဖို႔ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာသနားစိတ္ရွိဖို႔ ႐ိုးသားစြာ
ျပဳမူဖို႔နဲ႔ သစၥာေစာင့္သိဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း ဂုဏ္ယူဝင့္
ႂကြားဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါေတြအားလုံးဟာ ဘုန္းက်က္
သေရနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ဘုရားသခင္နဲ႔သာ ထိုက္တန္ေနလို႔ပါ။ Micah 6:8 Bible
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ဟာ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါ။ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္၊ အလုပ္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေတြမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိေနတာနဲ႔ ပ
တ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ခါမွ မႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။ COVID-19 ဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘဝေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲပစ္ေစ
ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာလည္း ဂုဏ္ျပဳထိုက္တဲ့အရာေတြလည္း
ရွိေနပါေသးတယ္။ NGO လုပ္ငန္းေတြလို အၿမဲေျပာင္းလဲေနတဲ့နယ္ပယ္တစ္ခု
မွာဆိုရင္လည္း ဒီေရာဂါက အရင္ကထက္ ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ တီထြင္ႏိုင္စြမ္း
ေတြကိုလုပ္လာဖို႔ တြန္းအားေပးခဲ့ပါတယ္။
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ဒီအရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရတဲ့အရာပါ။ ခ်ဥ္းကပ္ပုံအသစ္ေတြရဲ႕တန္ဖိုးေတြ၊ အြန္လိုင္းအသင္းဖြဲ႕တာေတြ၊ ခ်ိတ္ဆ
က္ေဆာင္႐ြက္တာေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္တာေတြ၊ တုံ႔ျပန္ပုံေတြနဲ႔ အထူးသျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကူညီေထာက္
ပံ့ေပးတာေတြရဲ႕ တန္ဖိုးေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔ မေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့အေျပာင္းအလဲေတြကို
အတူယွဥ္တြဲေနႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းကာလက ADRA မိသားစုကို အားေကာင္းေစခဲ့
တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီလေတြအတြင္းမွာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအခ်င္းခ်င္းမျမင္ၾကရေပမယ့္လည္းအသင္းလိုက္
ခိုင္မာတဲ့စည္းလုံးညီၫြတ္မႈေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒီကူးစက္ေရာဂါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္က ဘယ္ေလာက္အထိအေရးႀကီးလဲ
ဆိုတာနဲ႔ အသင္းတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားအေပၚအပ္ႏွံထားမႈလိုအပ္ေနသူေတြ
အတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္မႈေတြအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ADRA
Myanmar က သင္တို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္လည္း သင္တို႔ကိုက်န္းမာသန္စြမ္းေစ
ဖို႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ဝမ္းေျမာက္ဖို႔ ဘုရားသခင္ကို ေထာက္ပံ့ဖို႔နဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစီအစဥ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ရွိေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔လည္း ဆႏၵျပဳပါတယ္။
VITALIE ZEGERA | Country Director, ADRA Myanmar
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Global Affairs Canada ႏွင့္ ADRA Canada တို႔က

သင္ၾကားထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လသ
ူ ားခ်င္းစာနာ

ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ SCAIDP စီမံကိန္းမွတစ္ဆ

ေထာက္ထားမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ တုျ႔ံ ပန္ေရးအတြက္ အာရွႏင
ွ ့္ ေတာင္ပစိဖိတ္

င့္ မိတ္ဖက္ KBC ႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ ကခ်င္ျပည္န

ေဒသရွိ ADRA ႐ုံးေပါင္း ၂၀ နီးပါးႏွင့္အတူ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္
ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုတြင္ Microsoft Teams ကို အ
သုံးျပဳ၍ အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ကို႐ိုနာ
ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္အတူ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္လည္း ADRA အေနျဖင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲ
ရာယ္က်ေရာက္သည့္ေနရာမ်ားရွိ အေထာက္အပံ့ လိုအပ္ေသာ ႏို
င္ငံ႐ုံးမ်ားသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈ၏ ထိေရာက္မႈ

ယ္အတြင္းရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အညစ္အေၾကးသန္႔စ
င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ကို
ယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေလ့
အက်င့္ေကာင္းမ်ား မည္သို႔မည္ပုံတိုးတက္လာသည္ကို
ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ ပါသည္။ ဗီဒီယိုအျပည့္အစံုကို ဤတြ
င္ၾကည့္ရႈပါ။ HERE

တို႔ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္လည္း စမ္းသပ္
ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပိုမိုေလ့လာလိုပါက ADRA Australia မွ ေရးသားတင္ျပထားေသာ
ေဆာင္းပါးအျပည့္အစုံကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ HERE

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

HKAWN DIN

Education Officer | ELS2

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ကခ်င္လူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။

ကခ်င္႐ိုးရာအစားအစာနဲ႔ ရာသီစာအသီးအႏွံေတြပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။
အစိမ္းေရာင္နဲ႔ အျဖဴေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
ငါးမွ်ားရတာပါ။
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။

Q6

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။

Q7

Q8

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို

ၿမိ္တ္(ဘိတ္) ကို သြားလည္ခ်င္ပါတယ္။

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလပါ။

Giving

ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
ADRA က သူတို႔ရဲ႕မူဝါဒစံႏႈန္းနဲ႔စည္းမ်ဥ္းေတြကိုတန္ဖိုးထားလိုက္နာလို႔ပါ။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Mar Chu Ri Co, Extension Worker, SURE

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
ဤသည္မွာ ေဒၚေအာ္လြာျဖစ္ၿပီး သူမသည္ SURE စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့သည့္
ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာနည္းပညာအေထာက္အပံ့တို႔ေၾကာင့္
မိသားစုဝင္ေငြတိုးလာေသာ စီမံကိန္းမွအက်ိဳးခံစားရရွိသူ ေတာင္သူတစ္ဦးပင္
ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေနာက္တစ္ခါထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္
ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔မတိုင္မီ သင္၏ဓာတ္ပံုကို
emma.mccrow@adramyanmar.org သို႔ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အႏိုင္ရရွိသည့္ဓာတ္ပံုကို
ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔တြင္လည္း အမည္ႏွင့္
တကြ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္၏ဓာတ္ပံု အႏိုင္ရရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္
- ADRA Myanmar ၏ ဝန္ထမ္း၊ မိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ရန္လို
အပ္သည္။
- ADRA Myanmar စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦး၊ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။
- အျမင့္ဆံုး resolution (preferable at 300ppi: 2480 x 3508 pixels)
- Landscape သို႔မဟုတ္ portrait ဓာတ္ပံုမ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။
- ဓာတ္ပံုအလင္းအေမွာင္ႏွင့္ Focus ၾကည္လင္ျပတ္သားရမည္ျဖစ္သည္။
- JPEG သို႔မဟုတ္ RAW files မ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။
- ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ မူရင္းဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။
- ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပထားေပးရမည္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား

AEON5
AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA Japan တို႔က
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON5 စီမံကိန္းသည္
အဓိကလုပ္ငန္းသုံးခုကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစီမံ
ကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ
၁။ စီမံကိန္းအဓိကေဆာင္႐ြက္မည့္ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာတြင္
ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အတြင္း ပညာေရးဆို
င္ရာ အသိပညာေပး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။
၂။ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (SMC) အစည္းအေဝး
မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အတြင္း စီမံ
ကိန္းအဓိကထားေဆာင္႐ြက္မည့္ ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာတြင္ က်
င္းပျခင္း။
၃။ စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာ ဦးခင္ေမာင္သက္သည္ စာသင္
ေက်ာင္းအသစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္
ေနရာႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံသစ္ ေဆာက္လုပ္မ
ည့္ အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေဆာက္လု
ပ္ေရး ကုမၸဏီ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွာလည္း ယခုလတြင္ ၿပီးစီးခဲ့
သည္။
စီမံကိန္းအတြင္း အဓိကရည္မွန္းထားေသာေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာ
မွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပါယာ၊ ဘုရားကုန္း
ေကာ့ကဒါ၊ ထီးသဘလုထ၊ ေကာ့ဖာဒို႔ႏွင့္ မုဝါေက်း႐ြာတို႔
ျဖစ္ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္း
မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသြား
လာမႈခြင့္ျပဳေပးရန္လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ေန႔က
တင္ျပေတာင္းဆိုထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

SURE
MFAT ႏွင့္ ADRA New Zealand တို႔က ရန္ပုံေငြေ
ထာက္ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္းသည္ ေတာင္
သူမ်ား ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္
ၾကက္သြန္မ်ိဳးေစ့ ၈၇ ဘူး၊ င႐ုတ္မ်ိဳးေစ့ ၃ ဘူး၊ ၾက
က္သြန္ျဖဴ ၃၆၄ ပိႆာႏွင့္ အာလူး ၃၃၀၀ ပိႆာ
ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ဆဲမ္ပီးေက်း႐ြာတြင္ စုေပါ
င္းစိုက္ခင္း ၁၃၉ ဧကကို သီးႏွံပင္မ်ားရာသီမေ႐ြး စို
က္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့
ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးရရွိေရးအတြက္ ေရပိုက္မ်ားသြယ္
တန္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအရာရွိ၏
ႀကီးၾကပ္လမ္းၫြန္ေပးမႈျဖင့္ SALT Assistants ႏွင့္
Extension Workers မ်ားက အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္
ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယင္းစုေပါင္းစိုက္ခင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူ
၂၇ ဦးက ပါဝင္၍ ရာသီသီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ အေစ့ထု
တ္ေျပာင္း၊ ပဲယင္း၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ဝဥ
စိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္ၿပီး မိုးရာသီတြင္လည္း
ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျဖစ္ေသာ ေကာ္ဖီ၊ ေထာပတ္ႏွင့္
ေမ်ာက္ငိုပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္လည္းျဖစ္ပါ
သည္။
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SEAQE2

အခ်က္အလက္မ်ား
Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထား
ေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္ ႏိုးဖိုးေက်း႐ြာရွိ TVET
စင္တာခြဲအတြက္ လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ေဒသခံလူထုကလည္း အားတက္သေရာ ပါဝင္ကူညီ
ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေလ့က်င့္ေရးစင္တာကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ
အတြင္း Royal King ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ မူလလမ္းသည္ မိုးရာသီကာလတြင္ မိုးေၾကာ
င့္ ႐ႊံဗြက္မ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားလာရာတြင္
အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိခဲ့ရသည့္အျပင္ သင္တန္းၾကမ္းျပင္
မ်ားကိုလည္း ညစ္ပတ္ေစသည္လည္း ျဖစ္သည္။
လမ္းခင္းျခင္းလုပင
္ န္းတြင္ ႏိးု ဖိးု ေက်း႐ြာ၊ ထီးမူထေက်း႐ြာ
ႏွင့္ မဲက
့ နဲေက်း႐ြာတိမ
႔ု ွ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား
အစရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားအားလုံးက ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ကူညီ
ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိပ
ု ါလုပင
္ န္းအတြက္ KECD မွ Project Coordinator
Thara Eh Soe က အဓိကဦးေဆာင္စည္း႐ုံးကာ အေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသ ရပ္ရြာလူထု ကလ
ည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ELS2
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech
Republic ႏွင့္ ADRA Czech Republic တို႔၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ELS2 စီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္းလႈပ္ရွား
မႈႏွစ္ခုကို ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ
၁။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း လႈပ္
ရွားမႈတြင္ ရရွိရန္က်န္ေနေသးေသာ ေက်ာင္းသား၂၉၀ ဦး
ကို ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေ
ထာက္ပံ့ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂါလိလဲစစ္ေရွာင္ စခန္းမွ
ေက်ာင္းသားမိခင္တစ္ဦးကလည္း ယခုကဲ့သို႔
ဆိုသည္။“အခုလိုေထာက္ပံ့ေပးတာေၾကာင့္ ကၽြန္မကေ
လးေတြရဲ႕ က်ဴရွင္လခအေႂကြးေတြကိုလည္း
ေပးႏိုင္ပါၿပီ”ဟုဆိုသည္။ ထို႔ျပင္စံျပစစ္ေရွာင္ စခန္းမွ မိခင္
တစ္ဦးကလည္း “ မ်က္စိကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနတဲ့ သမီးေလး
အတြက္လည္း မ်က္မွန္ဝယ္ႏိုင္ပါၿပီ”ဟုဆိုသည္။
၂။ အလားတူ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊
ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အန္းတားေက်း႐ြာအနီးတြင္လည္း
ယင္းေက်း႐ြာသားမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အရွည္ေပ ၉၀၊ အ
က်ယ္ ၂၄ ေပရွိေသာ Causeway တစ္ခုကိုလည္း တည္ေ
ဆာက္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းသို႔တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါ
င္း ၆၀၊ လူဦးေရ ၂၆၈ ဦးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ေရဂါလန္
၁,၀၀၀,၀၀၀ ကို သိုေလွာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသ၌
ေႏြရာသီတြင္ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားမွာလည္း ေဝးလံေသာေနရာမွေရကို သြားေရာ
က္ခပ္ယူၾကရသည္။ ယခုအခါတြင္မူ အဆိုပါ causeway
ေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ပင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေရကိုလုံေ
လာက္စြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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CASE2Learn

အခ်က္အလက္မ်ား
ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး
မိတ္ဖက္ RISE ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
CASE2Learn စီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈ ၆ ခု
ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၁။ SEE ႏွင့္ CRED မွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၉၀ ေက်ာ္
အတြက္ TEEs အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ၅ ခုကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ
မ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္းအပါအဝင္ ပညာေ
ရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ COVID-19 ေနာက္ဆုံးရ သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
၂။ SENG မွ MTTs ႏွင့္ SMAs မ်ားသည္ TPC
သင္တန္းကို ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾက
သည္။
၃။ SENG ႏွင့္ CDN တို႔သည္ လာမည့္ ESE ႏွင့္ SVT
အခမ္းအနားတို႔အတြက္ အစီအရင္ခံစာမ်ားကို စတင္ျ
ပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။
၄။ CDN ႏွင့္ BF MTTs/ SMAs/ FPC တို႔သည္
ADRA ၏ BRIGHT စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ က်ားမေရး
ရာ အေျချပဳသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
၅။ STEDF မွ MTTs & SMAs မ်ားသည္ Email ႏွင့္
Microsoft အတြက္ အဖြဲ႕လိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကား
ခဲ့သည္။
၆။ BF မွ MTTs/ SMAs ႏွင့္ FPC မ်ားသည္လည္း
ေလးရက္ၾကာျမင့္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ
သင္တန္းမ်ားသို႔ အသီးသီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ADVOCACY
ADRA International က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထား
ၿပီး Myanmar Union Mission ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ADVOCACY စီမံကိန္းသည္
တိုင္းရင္းသားပညာေရးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
ဆရာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း
အစည္းအေဝးမ်ားကို အြန္လိုင္းမွက်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ႏွ
င့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ
ပညာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ
ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီ
ေသာ ပညာေရးကိုလက္လွမ္းမီေစရန္ အဓိက
ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
COVID-19 ေၾကာင့္ ADRA Myanmar အေနျဖင့္
Myanmar Union Mission မွ Pastor Morris Chit
၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ကရင္ျပ
ည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ပဒဲေကာ၊ ဝါက်ယ္ေက်း
ရြာႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သုခဘီ ေက်း႐ြာအပါ
အဝင္ ေက်းရြာငါး႐ြာတို႔မွ ရပ္႐ြာလူထုကိုယ္စားလွ
ယ္ ၃၉ ဦးတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးျခင္းကိုလည္း အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္သာ
ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ website တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

www.adramyanmar.org/jobs တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္

CALL FOR TENDERS
TEACHING & LEARNING MATERIALS
ADRA Myanmar သည္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္ RISE ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
CASE2Learn စီမံကိန္းအတြက္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားကို ေထာက္ပံ့တင္သြင္းေပးရန္အတြ
က္ တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။ တင္ဒါေနာက္ဆုံးရက္မွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္ပါ။
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

ADRA Myanmar အေနျဖင့္ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္
မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုးဝလက္ခံမည္မဟု
တ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
www.adramyanmar.org/report တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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