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မိတ္ဆက္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသတင္းလႊာပါဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
ADRA Myanmar ၏ မူပိုင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ယခုလအတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုမွာ 
SCAIDP စီမံကိန္းမွ 
အကိ်ဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ မဆိုင္းပရီပင္
ျဖစ္ပါသည္။ 
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အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ကၽြန္မအသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္မွာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕က ေဒသဆိုင္ရာေဆးသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ေဆးပညာကိုသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပဋိပကၡေတြစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္တာေတြ ရွိလာခဲ့တယ္။ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ 
လုံၿခဳံနဲ႔ေနရာမွာ ပုန္းေအာင္းခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေ႐ႊစက္စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။
အေမကေတာ့ စခန္းမွာေနရတာကို မေပ်ာ္လို႔ ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးတို႔ကိုဒီမွာထားၿပီးေတာ့ ႐ြာကိုျပန္သြားပါတယ္။ 
အေမ့အတြက္လည္း အရမ္းစိုးရိမ္မိပါတယ္။ ကၽြန္မဆိုရင္ ေလယာဥ္ျမင္တာနဲ႔ေၾကာက္ၿပီး ငိုငိုေနမိပါတယ္။

ေဆာင္းပါး

ပညာ၏တန္ဖိုးကို ယုံၾကည္သည့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ေဆးေက်ာင္းသူေဟာင္း 

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား၆ အလုပ္ေခၚစာမ်ား/ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။၁၀
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ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ ကၽြန္မအမ်ိဳးသားနဲ႔ေတြ႕ၿပီးလက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဒီမွာငါးႏွစ္ၾကာေနခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီစခန္းမွာက အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉၉ စု၊ လူေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ေနထိုင္ေနပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြမျဖစ္ခင္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ 
ပညာေရးက ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့လည္း ကၽြန္မဘဝက အခက္အခဲေတြနဲ႔ပါ။ ကၽြန္မက ကေလးအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မအမ်ိဳးသားက ဆံပင္ၫွပ္တာလုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒါကမိသားစုအတြက္ 
အရမ္းႀကီးမလုံေလာက္ပါဘူး။ 

မၾကာမီမွာပဲ ကၽြန္မ SCAIDP စီမံကိန္းကေန WASH နဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈေပးတယ္ဆုိတာ ၾကားသိခ့ဲရတယ္။ WASH ရ႕ဲ 
လုပ္ေဆာင္မႈေတြကလည္း  ကၽြန္မတို႔အတြက္ အရမ္းကို ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔လည္း 
လႈပ္ရွားမႈေတြတိုင္းမွာ အၿမဲတက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။  ကၽြန္မကေလးေတြက မၾကာခဏေနမေကာင္းျဖစ္တတ္ေတာ့ 
ေဆး႐ုံတို႔ေဆးခန္းတို႔ကို သြားဖို႔ခက္တယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးတာေၾကာင့္ အခုဆို ဆန္၊ 
ဆီနဲ႔ အဝတ္အထည္တို႔လို တျခားအိမ္အတြက္လိုအပ္တာေလးေတြကို ဝယ္ယူလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုဆိုလည္း 
ပထမတစ္ႏွစ္မွာ တစ္သိန္းရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ငါးေသာင္းရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က မီးဖြားစရိတ္အတြက္ 
တစ္လကို တစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ရပါတယ္။ ဒီႏွစ္အတြက္ကေတာ့ ငါးေသာင္းက်ပ္ရပါတယ္။ ဒီလိုပံ့ပိုးေပးတာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ 
အခက္အခဲေတြကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါတယ္။ 

ပညာေရးက ကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြက္ အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မကေလးေတြကိုလည္း ပညာတတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
အေမလည္း ပညာေရးက အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာသိတယ္။ ကၽြန္မတို႔ပညာသင္ဖို႔အတြက္ သူလိေမၼာ္ၿခံေတြနဲ႔ ႏြားေတြကိုလည္း 
ေရာင္းေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ေတာ့ အေမကမိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ အခုကၽြန္မတို႔ဒီစစ္ေရွာင္စခန္းမွာေနခ်ိန္မွာ 
တစ္ခါတစ္ေလ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမတို႔ကလည္း စာေမးပြဲေအာင္ၿပီးၿပီ သမီးေလးကလည္း 
KG တက္ေနပါတယ္။ ဒါကကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ADRA နဲ႔ အလွဴရွင္တို႔ကိုလည္း 
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ 

ပညာေရးက ကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြက္ အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မကေလးေတြကိုလည္း ပညာတတ္ေစခ်င္တယ္။ 
အေမလည္း ပညာေရးက အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာသိတယ္“

သတင္းစကား

EMMA MCCROW & PYAE PHYO LIN | Communications Officer & Assistant, ADMIN

လၽွာဟာ လူ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ လၽွာဟာ 
ပါးစပ္ထဲက ႂကြက္သားအဂၤါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လူေတြကို 
စကားေျပာႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လၽွာကိုသုံးၿပီးေတာ့ 
တျခားသူေတြကို ၾကင္နာတဲ့စကားေရာ မၾကင္နာတဲ့စကားေတြကိုပါ ေျပာဆိုေစႏိုင္ 
တယ္။ 

ရွင္ယာကုပ္၏ၾသဝါဒစာမွာ လၽွာသည္မီးျဖစ္၏ ဒုစ႐ိုက္၏ေလာကဓာတ္လည္းျဖစ္၏။ 
သုတၱံက်မ္း ၁၆: ၂၇ တြင္ အဓမၼလူသည္ မေကာင္းေသာအမႈကို ႀကိဳးစား၍ 
ႀကံစည္တတ္၏။ သူ၏ႏႈတ္ခမ္း၌ ေလာင္ေသာမီးကဲ့သို႔ ရွိ၏ သုတၱံက်မ္း ၁၅: ၁- ၂
 တြင္လည္း ျဖည္းၫွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ကိုေျဖတတ္၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ 
စကားမူကား အမ်က္ကိုႏႈိးေဆာ္တတ္၏။ ပညာရွိေသာ သူ၏ လၽွာသည္ 
ပညာအတတ္ကို တင့္တယ္ေစတတ္၏။ မိုက္ေသာသူတို႔၏ ႏႈတ္မူကားမိုက္ေသာ
အရာကို သြန္းေလာင္းတတ္၏။ သုတၱံက်မ္း ၁၂: ၁၈ တြင္လည္း သန္လ်က္နဲ႔ 
ထိုးသကဲ့သို႔ စကားေျပာတတ္ေသာ သူတခ်ိဳ႕ရွိ၏ ပညာရွိတို႔၏လၽွာမူကား အနာကိုပင္ 
ေပ်ာက္ေစတတ္၏လို႔ဆိုထားပါတယ္။ 

လၽွာ၏စြမ္းအား
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ဦးေယာဟန္သည္ သူ၏အိုးအိမ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

လုပ္ငန္းႏွင့္ မိသားစုကုိပါ ဆံုး႐ႈးံခ့ဲရၿပီးေနာက္ မည္က့ဲသုိ႔ ေ

ရွ႕ဆက္ရမည္ကိုေတြးေတာ၍ပင္ မရခဲ့ေပ။ သူေနထိုင္ရာ 

ေက်း႐ြာတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း 

သူ႕အေနျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္း စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ 

အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရေပသည္။   

သို႔ရာတြင္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မွာမူ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ Global 

Affairs, Canada ႏွင့္ ADRA Canada တို႔က ရန္ပုံေငြ

ေထာက္ပံ့ထားၿပီး ADRA Myanmar ႏွင့္ မိတ္ဖက္ KBC တို႔

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ SCAIDP စီမံကိန္းသည္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား၌ WASH ႏွင့္ 

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 

ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ဗီဒီယိုကိုဤတြင္ၾကည့္႐ႈပါ။ HERE

မီဒီယာမွ
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Silence can be Golden- စိတ္မရွည္တဲ့စကားေတြ ေျပာလာပါကလည္း တူညီတဲ့စိတ္ထားနဲ႔ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္မေျပာမိပါေစနဲ႔။ ျဖည္း
ၫွင္းေသာအေျဖက ေဒါသကို ဖယ္ရွားေပးပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းက အံ့ၾသဖြယ္စြမ္းအားေတြရွိပါတယ္။ ေဒါသထြက္သူကို 
ျပန္ေျပာတဲ့စကားက ပိုဆိုးသြားေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အမ်က္ေဒါသဟာ တိတ္ဆိတ္မႈနဲ႔ေတြ႕ဆုံလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စိတ္နဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ
ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ပါတယ္။ 

Hash Words- လၽွာဟာ အသက္ေသျခင္းနဲ႔ ရွင္ျခင္းတို႔ကို အစိုးရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အမွားလုပ္မိပါက ခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းခံရပါ 
မယ္။ စကားစျမည္ေျပာဆိုသည့္အခါမွာလည္း အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာဆို ပိုသတိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ၾကင္ၾကင္
နာနာစကားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖို႔ နားလည္မႈကိုျပဖို႔က တကယ္ကိုလိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ အမွန္တရားေျပာတဲ့သူကိုလည္း 
ဘုရားသခင္ဟာ Zion ၿမိဳ႕သားတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ယူေတာ္မူတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

SAW PERRY SEIN| Associate Finance Director, ADRA Myanmar

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

SAW MOE WAI
Security Guard | BRIGHT

Q1 ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ 
ကရင္လူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။ 

ငါးပိေရတို႔စရာ၊ သီးစံုခ်ဥ္ေရဟင္းနဲ႔ ကရင္အစားအစာပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ 

နံ႔သာေရာင္ပါ။ 

Q4 ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ 

ေဘာလံုးကန္ရတာ၊ ျခင္းခတ္ရတာပါ။ 

ADRA Myanmar
Published 2 November at 17:10

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ မိသားစုမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 
ေဒၚေဒၚအဲ၏ အဓိကဝင္ေငြရရိွမႈအရင္းအျမစ္မွာ
လည္း ဆံုး႐ႈးံခ့ဲရသည္။ Australian AID ႏွင့္ ADRA 
Australia တို႔၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ PRICE စီမံကိန္းသည္ 
COVID-19 ကို တုံျပန္ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ရန္ပုံေငြျပန္လည္ခြဲေဝခ်ထား ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္၍ 
ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ HERE

https://www.youtube.com/watch?v=3kn0XvPGQQM&feature=share&fbclid=IwAR0LJvW_nzXJwrelwl_CRdsdxcVO7U0zkpR6BDgRjSn0Um963gUXbVehGS0
https://adramyanmar.org/daw-daw-uhs-story-vulnerable-families-receive-food-rations-and-hygiene-kits-in-response-to-covid-19/


Q6

Q7 Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  

ကူညီတတ္တဲ့သူပါ။

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလပါ။

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို သင္မည္သည့္အရာေတြကို 
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။ ႏွစ္သက္ပါသလဲ။  

မိသားစုစိတ္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ရတာမို႔လို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ 

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု 

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Ko Ko Han, Driver/Logistic Assistant, VESI

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္ AVSI ၊ FRC တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ VESI စီမံကိန္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ အစိုးရ
နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (GTHS) ၏ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ျခင္း ကာလတိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသားတစ္ဦးကို 
ေတြ႕ရစဥ္။ 

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ 
စိမ္းလန္းစိုျပည္တဲ့ ေတာင္တန္းေဒသမ်ိဳးကို သြားလည္ခ်င္ပါတယ္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

AEON5

AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA Japan တို႔က 
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON 5 စီမံကိန္းသည္ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ
အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ခရီးသြားလာျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ကို 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
၁။ စီမံကိန္းအဓိကေဆာင္႐ြက္မည့္ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာတြင္ 
ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အတြင္း 
ပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပျခင္း။ 
၂။ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (SMC) အစည္းအေဝးမ်ား
ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အတြင္း စီမံကိန္း
အဓိကေဆာင္႐ြက္မည့္ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာတြင္ က်င္းပျခင္း
၃။ စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာ ဦးခင္ေမာင္သက္သည္ စာသင္
ေက်ာင္းအသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာႏွင့္ ေက်ာင္းအ
ေဆာက္အအံုသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ့ဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေ႐ြးခ်ယ္မႈ
ကုိလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

စီမံကိန္းအတြင္း ရည္မွန္းထားေသာေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာမွာ ပါယာ၊ 
ဘုရားကုန္းေကာ့ကဒါ၊ ထီးသဘလုထ၊ ေကာ့ဖာဒို႔ႏွင့္ 
မုဝါ ေက်း႐ြာတို႔ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌လည္း 
SMC  အစည္းအေဝးမ်ား၊ PRA အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 
ကြင္းဆင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတို႔ကို ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသြားလာမႈကို 
ခြင့္ျပဳေပးရန္လည္း တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည္။  

SURE

MFAT ႏွင့္ ADRA New Zealand တုိ႔က ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံ  
ထားေသာ SURE စီမံကိန္းသည္ ေတာင္သူသင္တန္း
ေက်ာင္း သင္တန္းေပးျခင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
Azolla ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
အားလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းေက်း႐ြာ 
၈ ႐ြာမွ အမ်ိဳးသား ၅၂ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၂ ဦး စုစုေပါင္း 
ေတာင္သူလယ္သမား ၈၄ ဦးကို  သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ျပင္စပါးသီးႏံွတြင္ Azolla ႏွင့္ GAP စနစ္ျဖင့္ 
စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ စပါးသီးႏံွအထြက္ႏႈန္းတုိးတက္ျခင္းကုိ 
သိရိွေစရန္အတြက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ကလည္း 
ဆဲမ္ပီးေက်း႐ြာတြင္ ေတာင္သူကြင္းျပပြကုိဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
အဆုိပါျပပြသုိဲ႔ စပါးစုိက္ေတာင္သူ ၃၉ ဦး တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခ့ဲသည္။ 

ADRA Myanmar မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ယင္းျပပြေဲဆာင္
႐ြက္ရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၿပီး ေတာင္သူမ်ား
ကုိလည္း စုိက္ကြင္းအတြင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာေစျခင္း၊ 
လက္ေတြ႕ရိတ္သိမ္းသ႐ုပ္ျပျခင္းစသည္တုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည္။ 

စပါးရိတ္သိမ္းရာတြင္လည္း အထြက္ႏႈန္း ၈၉ ဒသမ ၈၄
တင္းရရိွၿပီး ပုံမွန္နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာမူ ၇၀ဒသမ ၃၁ 
တင္းသာ ထြက္ရွိခဲ့သျဖင့္ Azolla ႏွင့္ GAP 
စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အထြက္ႏႈန္းပိုသျဖင့္ 
လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း ယင္းစနစ္ျဖင့္သာစုိက္ပ်ိဳးသြားမည္
ျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

SEAQE2

၁။ Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝက ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံထား
ေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္၂၁ ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 
အြန္လုိင္းသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ နည္းပညာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးခ့ဲသည္။ 

Thay Bay Hta KECD ႏွင့္ Hoe Lay KTWG သင္တန္း
စင္တာတုိ႔မွ MTTs ‘Mobile Teacher Trainers’ 
(ဥေရာပသမဂၢကရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံထားေသာ 
CASE2Learn စီမံကိန္းေအာက္ရွိ)မ်ားသည္လည္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ 
တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာေတြးေခၚျခင္း၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခား
စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားစီစဥ္ျခင္း၊ 
စာသင္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား စသည့္ 4C  
သင္တန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါသင္တန္းကုိ 
KTWG M&E Assistant Coordinator မသဲဦးခိုင္က 
စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂။ ၂၀ ရာစုမွ ၂၁ ရာစုခ်ည္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ား 
ဆရာဗဟိုျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးဗဟိုျပဳျခင္းတို႔အၾကား 
ျခားနားခ်က္မ်ား၊ သင္ယူမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္(LMS) 
website and application၊ Cease၊ Continue၊ 
Commence (3C)အေၾကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
ရပ္႐ြာႏွင့္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမစုစုေပါင္း 
၁၀၄ ဦးသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔ 
အတြင္း ေန႔စဥ္ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီၾကာ ျပဳလုပ္ေသာ 
သင္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ELS2

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech 
Republic ႏွင့္ ADRA Czech Republic တုိ႔က ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပ့ံထားေသာ ELS2 စီမံကိန္းသည္ ပညာေရးအတြက္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိ႕ဳႏွင့္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိ႕ဳနယ္ အတြင္းရိွ 
စစ္ေရွာင္စခန္း ၁၈ ခုမွ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၅၈၉ ဦးကုိ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးရန္ အဓိက
ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ၿပီးခ့ဲသည့္ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေက်ာင္းသား ၂၉၆ ဦး 
ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံရရိွခ့ဲၿပီး ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ၁၆၃ ဦး 
ရရိွခ့ဲသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်န္ရိွေနေသးေသာ 
ေက်ာင္းသား ၁၃၀ ဦးသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံကုိ 
ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါၿမိ ႕ဳနယ္၊ ေရာင္နက္
ေက်း႐ြာတြင္ ေပ ၁၁၀ အရွည္ရိွေသာ တံတားတစ္စင္းကုိ 
ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ့ဲသည္။ ယခင္က အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီ
ကာလတြင္ ေခ်ာင္းေရမ်ားသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္
ျဖတ္သန္းသြားလာ၍ မရဘဲ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွခ့ဲရသည္။  
ယခုအခါ တံတားတည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ 
ယင္းအနီးဝန္းက်င္ရိွ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၄ စုမွ လူဦးေရ ၄၅၂
 ဦးအေနျဖင့္ တံတားေပၚမွ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္သန္း
သြားလာႏုိင္ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ 
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SPECIAL
FEATURE

သူမနာမည္က ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ။ သူမနာမည္က ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သူမကို Inami Ayana Mubonderi လို႔ နာမည္ေပးထားပါတယ္။
 
သူမနာမည္က ထူးျခားတဲ့အဓိပၸာယ္တစ္ခုခု ရွိပါသလား။ သူမနာမည္က ထူးျခားတဲ့အဓိပၸာယ္တစ္ခုခု ရွိပါသလား။ 

Inami က အာဖရိကနာမည္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္က ငါတို႔နဲ႔အတူရွိေနတယ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
ခရစ္ယာန္မိသားစုျဖစ္တာေၾကာင့္ရယ္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳတာကေန ဒီလိုေပးျဖစ္ 
လာတာပါ။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဆီးရီးယားနဲ႔ ဆိုမာလီယာတို႔လို အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ဘုရားသခ
င္ရဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတာကို အေလးအနက္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သမီးေလးကိုလည္း ဒီလိုနာမည္ေပးခဲ့တာပါ။ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ၊ 
Mogadishu မွာတုန္းက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တစ္ခုမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့တာကိုလည္း သတိရမိတယ္။ သူမႀကီးျပင္းလာတာနဲ႔အမၽွ ဒီ
နာမည္က သူမကို ခရစ္ယာန္ရဲ႕တန္ဖိုးေတြကိုသတိရေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ဘုရားသခင္က ငါတို႔နဲ႔အတူအၿမဲရွိေနတယ္ဆိုတာ
ကိုေပါ့။ သူမရဲ႕အေမကလည္း လွပေသာပန္းကေလး Ayana လို႔လည္း နာမည္ေပးထားပါတယ္။ 

သမီးအႀကီးေလးကေရာ ညီမေလးတစ္ေယာက္ရတာေတာ့ ဘယ္လိုေနလဲသမီးအႀကီးေလးကေရာ ညီမေလးတစ္ေယာက္ရတာေတာ့ ဘယ္လိုေနလဲ

သူကေတာ့ သူ႕အေမကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကတည္းကစၿပီးေတာ့ သိပ္မေက်နပ္ေတာ့ဘူး။ သူ႕ကိုအဓိကဦးစားေပးေနရာကေန သူ႕ညီမေလးအေပၚပိုၿပီး 
ဂ႐ုစိုက္တာ၊ သူ႕အေပၚေျပာင္းလဲသြားတာကိုသိသြားေတာ့ ပိုဆိုးသြားတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္သူ႕အေမကလည္း ကေလးကို လိုအပ္တဲ့ဂ႐ုစိုက္မႈေတြ 
ေပးရင္းနဲ႔ သူ႕ကိုလည္း ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ေပးရတာေပါ့ေလ။  ဒါကသူမရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ဟန္ခ်က္ညီညီျဖစ္ဖို႔ ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး ညီမေလးနဲ႔အတူတူ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေနေစရတာေပါ့။ 

ဒီလိုကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ ကေလးေလးရလာတဲ့အခါ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိခဲ့ပါသလဲ။ဒီလိုကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ ကေလးေလးရလာတဲ့အခါ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိခဲ့ပါသလဲ။

ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြကို နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ကိုဗစ္ကူးစက္ခံထားရတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြရွိလို႔ 
ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ျပဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြကိုလည္း ပိတ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကူးစက္
ေရာဂါျဖစ္ပြားတာမ်ားလာတာနဲ႔အမၽွ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ရဖို႔ကလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ စြန္႔စားရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ပုဂၢလိက
ေဆး႐ုံတစ္ခုမွာ ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္နဲ႔ မီးမဖြားမီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုဗစ္နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္တဲ့ Ar Yu ေဆး႐ုံကိုလည္း အမ်ားႀကီး 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေလးေမြးဖြားၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ေဆး႐ုံကိုပုံမွန္သြားေရာက္ျပသေနပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္း ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရရွိဖို႔ကိုလည္း 
ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သမီးကေလးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံလိုက္ၾကရေအာင္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သမီးကေလးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံလိုက္ၾကရေအာင္
သမီးျဖစ္သူ Inami ေလး ေမြးဖြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ADRA Myanmar မွ Program Director ျဖစ္သူ John ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း



ဇင္ဘာေဘြမွာရွိတဲ့ အိမ္နဲ႔လည္း ေဝးေနတယ္ဆိုေတာ့ အခုလိုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီး ကေလးေမြးတာကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားခဲ့ရပါသလဲ။ ဇင္ဘာေဘြမွာရွိတဲ့ အိမ္နဲ႔လည္း ေဝးေနတယ္ဆိုေတာ့ အခုလိုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီး ကေလးေမြးတာကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားခဲ့ရပါသလဲ။ 

ADRA ဝန္ထမ္းေတြဆီကေနရတဲ့ အကူအညီေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေက်းဇူးလည္းတင္ တန္ဖိုးလည္းထားပါခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က်န္းမာေရးစစ္
ေဆးဖို႔အတြက္နဲ႔ လိုအပ္တဲ့စာ႐ြက္စာတမ္းေတြလုပ္တာတို႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြတာတို႔ကို စာပို႔ၿပီးေတာ့ေရာ 
ဖုန္းေခၚတာေတြေရာ လုပ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ေမးၾကျမန္းၾက ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကပါတယ္။ အဲဒါကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုပိုၿပီး အဆင္ေျပေစၿပီး ဘာကိုလုပ္ရ 
မလဲဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသိေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိသားစုအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေစဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ ျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲေပးမႈအတြက္လည္း ADCOM ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြမွာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီးခ်ိန္ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြရွိတာကိုလည္း သိခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြကအကန္႔အသတ္နဲ႔သာရႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္မိပါတယ္။ 
Asphyxia နဲ႔ အျခားေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေလးေလး ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံႀကီး၊ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္
မွာ ေလးရက္ၾကာတက္ေရာက္ကုသခဲ့ရတယ္။ သမီးေလးကို ကုေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း အရမ္းေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ADRA အေနနဲ႔ မိခင္နဲ႔ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေထာက္အပံ့ေတြေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သာ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေန
မယ္လို႔ေတြးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကေလးနဲ႔ ဇနီးကို ဆုံး႐ႈံးရေကာင္း ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြးကင္းစကေလး ေသဆုံးႏႈန္းက ျမင့္ေနဆဲ 
ျဖစ္ေနေသးေတာ့ က်န္းမာေရးက႑မွာ ADRA ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ 

COVID-19 ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အိမ္ကေနအလုပ္လုပ္ရတာကလည္း မိသားစုအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါသလဲ။COVID-19 ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အိမ္ကေနအလုပ္လုပ္ရတာကလည္း မိသားစုအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါသလဲ။

အိမ္မွာရွိေနခ်ိန္မွာ အလုပ္ကိုအာ႐ုံစိုက္ေနေပမယ့္လည္း  မိသားစုအတြက္ေတာ့ အလြယ္တကူမျဖည့္ဆည့္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ Zoom ကေန 
အစည္းအေဝးတက္တဲ့အခါမွာလည္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေနေပမယ့္ အလုပ္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အိမ္မႈကိစၥဘဝကိုေတာ့ 
ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ မိသားစုရဲ႕ 
ပံ့ပိုးေပးမႈကလည္း ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစမိပါတယ္။ 

အနာဂတ္ကို ေမၽွာ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သမီးႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဘာေတြေမၽွာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသလဲ။ အနာဂတ္ကို ေမၽွာ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သမီးႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဘာေတြေမၽွာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသလဲ။ 

သူတို႔ေလးေတြအတြက္ကေတာ့ သခင္ေယ႐ႈလိုမ်ိဳး ဘုရားသခင္ေရွ႕၊ လူေတြေရွ႕မွာ အစဥ္အတိုင္း အသိဥာဏ္ပညာတိုးပြားၿပီးေတာ့ 
မ်က္ႏွာေကာင္းရသလို သူတို႔ေတြအေနနဲ႔လည္း အဲဒီလို ႀကီးျပင္းလာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ဆႏၵရွိပါတယ္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမၻာႀကီးနဲ႔အတူ 
အရာခပ္သိမ္းထက္ ဘုရားသခင္ကို ပိုမိုေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသဖို႔၊ တျခားသူေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိဖို႔နဲ႔ 
သူတို႔အေနနဲ႔လည္း အဆိုးအေကာင္းေတြကို ခြဲျခားသိႏိုင္ဖို႔ ဥာဏ္ပညာရွိလိမ့္မယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိဘေတြ 
အေနနဲ႔လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးအေကာင္းဆုံး ပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ။ 
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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။






