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

မာတိကာ

ေဆာင္းပါး
မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ေဆာင္းပါး
သတင္းစကား

သတင္းစကား
မီဒီယာမွ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
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မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု
ယခုလအတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုမွာ 
SURE စီမံကိန္းမွ အက်ိဴးခံစားရရွိသူ 
ဦးခုန္မန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က ဦးခုန္မန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊လုံကားေက်း႐ြာမွာေနထိုင္ၿပီးမိသားစုဝင္ကေတာ့ ေျခာက္ 
ေယာက္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးတစ္ေယာက္ကအလယ္တန္းေက်ာင္းတက္ေနတုန္းပဲ။ က်န္တဲ့သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔လို 
လယ္ယာအလုပ္ပဲလုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွာစုစုေပါင္းစိုက္ခင္း ၆ ဒသမ ၅ ဧက၊ အထူးသျဖင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံ ၁ ဒသမ ၅ ဧက နဲ႔ 
ဝဥစိုက္ခင္း ၅ ဧက ရွိပါတယ္။ 
 

ေဆာင္းပါး

လုံကားေက်း႐ြာတြင္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

ေနာက္ဆံုးရစီမံကိ္န္း အခ်က္အလက္မ်ား
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ MFAT နဲ႔ ADRA နယူးဇီလန္က ေထာက္ပံ့တဲ့ SURE စီမံကိန္းက ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေက်း႐ြာကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ တျခားေဒသေတြလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ြာက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ အဓိကမူတည္ပါတယ္။ 

စီမံကိန္းေရာက္လာကတည္းက Extension Workers ေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းေတြဆီကေန  ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီး 
သင္ယူခဲ့ရတယ္။ ဒါအျပင္စီမံကိန္းကကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရာသီအလိုက္မ်ိဳးေစ့ေတြနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးအပင္ေတြကိုလည္းျဖန္႔
ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ၿခံမွာ ေထာပတ္သီးအပင္ ၂၅ မ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးထားပါတယ္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသေျပာင္းကို စိုက္ခဲ့ေပမယ့္အထြက္ႏႈန္းမွာ၆ တင္းပဲရွိပါတယ္။ ေဒသေျပာင္းဖူးက စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွန္
ကန္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအထြက္ႏႈန္းက ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုအတြက္အစားအစာအျဖစ္ေကၽြးေမြးဖို႔ပဲ လုံေလာက္ပါတယ္။

 အဲဒီႏွစ္မွာပဲကၽြန္ေတာ့္ၿခံမွာ SURE စီမံကိန္းကေပးတဲ့ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ေတြစိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့လယ္ယာနဲ႔ 
အျခားၿခံေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေဒသေျပာင္းဖူးနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ႀကီးထြားမႈနဲ႔အထြက္ႏႈန္းသိသိသာသာပိုေကာင္းလာပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေနာက္လာမည့္ ရာသီမွာလည္းစိုက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။   

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေျပာင္းဖူးမ်ိဳးေစ့ ၄ ျပည္ကို ထပ္မံေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက တစ္ဧကရိတ္သိမ္းမယ့္ 
အထြက္ႏႈန္းကတင္း ၃၀ ျဖစ္ၿပီး ေဒသေျပာင္းထက္ ငါးဆေလာက္ျမင့္ပါတယ္။ ဒီေျပာင္းဖူးေတြေရာင္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္
မိသားစုအတြက္ဆန္ဝယ္မယ္။ 

လာမည့္ႏွစ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လယ္မွာ ၁ ဒသမ ၅ ဧကအထိ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးသြားပါမယ္။ အခုလိုကူညီေထာက္ပံ့မႈအတြ
က္ ADRA Myanmar က SURE စီမံကိန္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဒီစီမံကိန္းကို ဘုရားသခင္ပိုပိုၿပီး ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ
လို႔ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ 

အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက တစ္ဧက ရိတ္သိမ္းမယ့္ အထြက္ႏႈန္းကတင္း ၃၀ ျဖစ္ၿပီး ေဒသေျပာင္းထက္ 
ငါးဆေလာက္ျမင့္ပါတယ္။ ဒီေျပာင္းဖူးေတြေရာင္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္မိသားစုအတြက္ဆန္ဝယ္မယ္

သတင္းစကား

Win Naing | Agriculture/Soil Officer, SURE

ကၽြန္မမွတ္မိႏိုင္စအ႐ြယ္ကတည္းက အၿမဲပုံျပင္ေတြကိုခ်စ္ခဲ့တယ္။ 
ကေလးဘဝကတည္းက ညအခ်ိန္စာဖတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အိပ္ရာေအာက္မွာ ဓာတ္မီးနဲ႔ 
စာအုပ္ကိုဝွက္ထားေလ့ရွိတယ္။ စာအုပ္ေတြထဲမွာအတားအဆီး စိန္ေခၚမႈေတြကို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ သူရဲေကာင္းေတြအေၾကာင္း မယုံႏိုင္ေလာက္တဲ့ပုံျပင္ေတြကို 
ဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ပုံျပင္ေတြကတစ္ဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို 
ေလ့လာၿပီး အျခားသူေတြကို စိတ္ကူးဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးေအာင္လႈံ႔ေဆာ္ ေပးႏိုင္တဲ့ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုေျပာျပဖို႔လည္း ေမၽွာ္လင့္ခဲ့တယ္။

ADRA နဲ႔ အလုပ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မဟာအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကို 
ၾကားဖို႔ အခြင့္အေရးရခဲ့တယ္။ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရကို ဘယ္လို 
ရခဲ့သလဲ၊ ႐ြာကအသက္အႀကီးဆုံးလူတစ္ေယာက္က ဘယ္လိုခံစားခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ 
ဒီပုံျပင္ကို ကၽြန္ေတာ္ၾကားသိခဲ့ရတယ္။ သူမကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ဖို႔ 
ADRA မွာ ေလ့က်င့္မႈခံယူၿပီး သူမကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးကို စတင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားခဲ့ရဖူးတယ္။

ပုံေျပာျခင္း
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AEON 1% Club foundation ႏွင့္ ADRA Japan တို႔၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ AEON 

စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ေကာ့ေဖာင္းစာသင္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပ

ရိေဘာဂအသုံးအေဆာင္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အေသးစိတ္ကို 

ေအာက္ပါဗီဒီယိုတြင္လည္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ HERE

မီဒီယာမွ
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ေနာက္ၿပီးေတာ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တုံ႔ျပန္ေရးအတြက္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ညပိုင္းနဲ႔ အားလပ္ရပ္ေတြေတာင္မနားမေနအလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ 
ADRA လုပ္သားေတြအေၾကာင္းလည္း ၾကားခဲ့ရဖူးတယ္။

ဒီပုံျပင္ေတြက ကၽြန္မကိုတင္မဟုတ္ဘဲ အျခားသူေတြကိုပါ လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို မၽွေဝျခင္းကေနလည္း အျခားသူေတြဟာ 
ADRA ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကိုေလ့လာၿပီးအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တျခားသူကို အၿမဲျပန္ေျပာႏိုင္တဲ့
အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေတြထဲကတစ္ခုကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပုံျပင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ADRA ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုစီရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကတစ္ဆင့္ သူရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအေၾကာင္းကိုလည္း 
ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ျပန္လည္ေျပာျပဖို႔ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကတစ္ဆင့္ 
ဘုရားသခင့္အျဖစ္အပ်က္ကိုေျပာျပႏိုင္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္လမ္းေတြကိုလည္း သူ႕ကိုခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

SARAH RYAN | Marketing Assistant, ADRA New Zealand

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

SAW ZAW HTIKE HTWE
Data Entry & Monitoring Officer | SEAQE2

Q1 ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ 
ကရင္လူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။ 

ထိုင္းအစားအစာပါ။ 

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ 

အျဖဴနဲ႔ အမည္းေရာင္ပါ။ 

Q4 ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ 

ငါးမွ်ားရတာပါ။

ADRA Myanmar
Published  25 January at 09:05

ပညာေရးသည္ ADRA Myanmar ၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အစပ်ိဳးမႈတို႔၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာႏွလုံးသည္းပြတ္ပင္ျဖစ္
ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ 
အခမ္းအနားတြင္လည္း ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား 
အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူအားလုံးအတြက္ ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး 
ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ခရီးလမ္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာမူ 
ပညာေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တစ္ခုမွ 
ရွိေနသည္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ 
နားလည္ထားပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္လည္း 
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရသျဖင့္ ကေလးငယ္ ၂၅၆
 သန္းမွာလည္း ေက်ာင္းျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ 
ADRA Myanmar အေနျဖင့္လည္း အားလုံးအတြက္ 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဆက္လက္ရရွိေစရန္ကိုလည္း 
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

https://www.youtube.com/watch?v=N9mU8Z5S-WY&feature=share&fbclid=IwAR0h3QXWm2ntZB2Ns-ZXyvawBvPuvtX-6vQGv8uAZFjLwygZITEIRoBXiLA


Q6

Q7 Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  

Honesty

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလိုင္ပါ။

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို သင္မည္သည့္အရာေတြကို 
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။ ႏွစ္သက္ပါသလဲ။  

Seventh-Day Adventist Church ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ADRA ဟာ 
ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးေတြနဲ႔ အေျခခံမူေတြရွိလို႔ပါ။ 

Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ 
Lauterbrunnen, Switzerland

  | ၅  

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု 

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
David Cung Lan Thang, M&E Officer, SURE & PRICE

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ေဝၚတီးေက်း႐ြာတြင္ ဝဥျဖတ္ေတာက္ရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ 
manual ျဖတ္စက္ကို ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးလ်န္ဇထန္က 
လက္ေတြ႕အသုံးျပဳျပသေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ 

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လားေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ထပ္မံထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္ ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။ 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေပးပို႔လိုက္ပါ။ 
အႏိုင္ရရွိသည့္ဓာတ္ပံုကို  ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website 
ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔အျပင္ 
ADRA Myanmar ၏ web portal တြင္လည္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ 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၏အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းကို ေဖာ္ျပထားေပးရမည္။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ
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ADVOCACY

ADRA International က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ 
ထားၿပီး မိတ္ဖက္ Myanmar Union Missionႏွင့္ 
အတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ Advocacy 
စီမံကိန္းသည္ ရပ္႐ြာလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို Zoom မွ တစ္ဆင့္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ယခုလတြင္ ADRA ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကယား
ျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္ေရွာင္စခန္း ႏွစ္ခုတို႔မွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဆရာမ်ား
ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ 
ယင္းအစည္းအေဝးေလးခုသို႔ စုစုေပါင္း၂၀ ဦး 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

COVID-19 ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ားအရ ကယားျပည္နယ္တြင္ 
ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးကို ပိတ္ထားရသည္။ 
အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသမွ ေက်ာင္းသား
အမ်ားစုသည္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။
အခ်ိဳ႕ေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း 
အိမ္သာမရွိျခင္း၊ ဆရာမ်ားအတြက္ေနရာမရွိျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈတို႔မွာလည္း နည္းပါးျခင္းစသည့္ 
အခက္အခဲမ်ားလည္းရွိေနသည္။ 

အေသးစိတ္ကို ပိုမိုဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
website တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 

AEON5

AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADR Japan
တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON5
စီမံကိန္းသည္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အဓိကလုပ္ငန္း 
သုံးခုကို ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ေအာက္ပါတို႔မွာ 

၁။ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း 
ပညာေရးအသိအျမင္ဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

၂။ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားကို 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔
အတြင္း ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာတြင္ ဆက္လက္ 
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ 

၃။ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္မႈမွာ ၂၀
 ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးခဲ့သည္။ AEON5 စီမံကိန္း 
အင္ဂ်င္နီယာသည္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး 
ေနရာမ်ားကို အပတ္စဥ္သြားေရာက္စစ္ေဆးလ်က္
ရွိသည္။ 

စီမံကိန္းအတြင္း အဓိကရည္မွန္းထားေသာေက်း႐ြာ 
၅ ႐ြာမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပါယာ၊ 
ဘုရားကုန္း ေကာ့ကဒါ၊ ထီးသဘလုထ၊ 
ေကာ့ဖာဒို႔ႏွင့္ မုဝါေက်း႐ြာတို႔ ျဖစ္သည္။
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CASE2Learn

ဥေရာပသမဂၢ(EU) က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး 
မိတ္ဖက္ RISE ႏွင့္ အတူတကြ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ CASE2Learn 
စီမံကိန္းသည္ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

FPC (Field Program Coordinator) SMA ႏွင့္ 
MTTs မ်ားသည္ လာမည့္SVT ႏွင့္ 
ဒီဇိုင္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔
က အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့သည္။

လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ TEEs ေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစည္းအေဝးသို႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

PACT Myanmar ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ရက္ 
ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ Organization Performance 
Index (OPI) အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔လည္း FPC 
သည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

RISE သည္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ CSO ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ 
ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကလည္း 
အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင္ TEEs ဆရာမ်ားကိုလည္း ပညာသင္စရိတ္မ်ား 
ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 
  

ELS2

Ministry of Foreign Affairs of the Czech 
Republic ႏွင့္ ADRA Czech Republic တို႔က 
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ ELS2စီမံကိန္းသည္ 
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ခဲ့သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရွိန္းခိုေက်း႐ြာတြင္ 
လူဦးေရ ၁၇၂ ဦီး အိမ္ေထာင္စု ၄၁စုသည္ ႏွစ္စဥ္ 
ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈကို မၾကာခဏ
ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ယင္းေၾကာင့္႐ြာသားမ်ားသည္ ရရွိႏိုင္ေသာေရကို 
သြားေရာက္ခပ္ယူၾကရၿပီး 
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္လည္း ေက်း႐ြာ၏ 
ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေရမွာ 
အလုံအေလာက္ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။  

ယခုအခါအနီးအနားရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ေက်း႐ြာသို႔တိုက္႐ိုက္ေရပိုမိုရရွိေစရန္ 
အတြက္ PVC ေရပိုက္ ၂.၂ မိုင္ သြယ္တန္းတပ္ဆင္ 
ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ELS2 စီမံကိန္းက
ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ေရပိုက္လိုင္းသြယ္တန္း 
ေပးမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဝးလံသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ 
ေရကိုခပ္ယူရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ 
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SEAQE2
Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထား
 ေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္ အာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

 ၁။ GTHS Hpa-an ႏွင့္ KECD တို႔ႏွင့္ၫွိႏႈိင္း 
အစည္းအေဝးကို Zoom မွတစ္ဆင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးရသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းစသည့္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၂။  ႏိုဖိုးေက်း႐ြာတြင္ KECD ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ NFE အစီအစဥ္မွ 
ဆံပင္အလွျပဳျပင္ျခင္း၊ အေျခခံအပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းႏွင့္
 ေက်းလက္စက္ျပင္အစရွိေသာ ကာလတိုသင္တန္းမ်ား
ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ Batch1/2020 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို
 ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁ တြင္ 
တက္ေရာက္ၿပီးစီးခဲ့သူ ၅၂ ဦးရွိသည္။ 

၃။ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ကေလး၂ 
ေက်း႐ြာတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ 
(၁၂၀ေပ x ၃၀ေပ) RC အမ်ိဳးအစား တစ္ထပ္ေက်ာင္း 
ေဆာင္သစ္ တစ္ေဆာင္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္က
စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္းအၿပီး 
တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခန္းတြဲ အိမ္သာ 
ႏွစ္လုံးႏွင့္ ေရလီတာ ၃၀၀၀ ဆံ့ ေရတိုင္ကီႏွင့္ 
ေျမေအာက္ေရသိုေလွာင္ကန္တို႔ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၄။ ToT သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဆရာမ်ားအတြက္ 
သင္တန္းေပးျခင္း၊ E-learning teachers သင္တန္း
ေပးျခင္းႏွင့္ PTA  awareness သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ကို
လည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 

SURE

MFAT ႏွင့္ ADRA New Zealand တို႔က ရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္းသည္ 
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၇ ႐ြာတြင္ 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး ဝဥ အေျခာက္လွမ္းစင္ 
၉ လုံးကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး က်န္ အေျခာက္ 
လွမ္းစင္တစ္ခုကိုလည္းဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ 
လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေက်း႐ြာ ၇ ႐ြာမွာ 
ရွတလိုင္း၊ ဆမ္ပီး၊ လုံငိုး၊ လိုေတာ္၊ ေဝၚတီး၊ 
ဘလဲႏွင့္ လုံကာေက်း႐ြာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
အဆိုပါေနေရာင္ျခည္သုံး အေျခာက္ခံစက္မ်ား၏ 
အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေရာင္းခ်ရန္ 
လွီးျဖတ္ထားေသာဝဥမ်ားအား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ 
အေျခာက္ခံႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

SURE စီမံကိန္းသည္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝဥ
မ်ားျဖတ္ေတာက္ရာတြင္လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ 
ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏အရည္အေသြးကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ 
ရန္အတြက္ ဝဥျဖတ္စက္ႏွင့္ေဆးေၾကာသန္႔စင္
သည့္ စက္တို႔ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 
ယင္းအေျခာက္လွမ္းစင္မ်ားသည္ လိုအပ္ပါက 
အာလူး၊ ေျပာင္းဖူးႏွင့္ အျခားေသာဟင္းသီးဟင္း
႐ြက္သီးႏွံမ်ားကိုပါ အေျခာက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈသည္ Value Chain and 
Marketing က႑အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ 
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္ဝင္သည့္
အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း
လည္းျဖစ္သည္။  
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VESI: COVID-19

LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး မိတ္ဖက္ 
AVSI ၊ FRC တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ 
VESI စီမံကိန္းသည္ COVID-19အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ 

စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ
သင္တန္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ေနေသာ Batch 2 မွ 
သင္တန္းသား ၂၈ ဦးအား ႏွာေခါင္းစည္း၊ 
မ်က္ႏွာအကာ၊ ဆပ္ျပာအစရွိေသာ ကာကြယ္ေရး 
ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။ 

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း
ရွိ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုအတြင္းမွ စစ္ေရွာင္စခန္း ၉ ခုသို႔ 
ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။ 

ယင္းသို႔ျဖန္႔ေဝရျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အႏၲရာယ္ကင္း လုံၿခဳံမႈရရွိေစရန္ျဖစ္ၿပီး COVID-19 
ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ကိုမွန္မွန္ 
ေဆးျခင္း အေလ့အက်င့္အသိပညာမ်ား 
တိုးတက္လာေစရန္လည္းျဖစ္သည္။ 

အလားတူ Batch 3  ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို 
ထပ္မံျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

VESI

LIFT ကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္ AVSI 
၊ FRC တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ VESI 
စီမံကိန္းသည္ TVET ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပးႏိုင္ရန္ 
နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ 
 
GTHS ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ဝင္စား
ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ သက္ေမြးပညာသင္တန္း
မ်ားဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ COVID-19 
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွာပိတ္ထားရဆဲျဖစ္သည္။ 

ယင္းေၾကာင့္သင္တန္းကုိဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖလက္ေဖာင္း
မွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
သီအိုရီဆိုင္ရာသင္ခန္းစာမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္
ဆင့သ္င္ၾကားျပဳလုပၿ္ပီးလက္ေတြ႕သငခ္န္းစာမ်ားကိ ု
၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ စခန္းမ်ားတြင္ 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။  

ယခုအခါတြင္ ေက်ာင္းသား ၂၈ ဦးသည္ ၃၆ ရက္ 
ၾကာ သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 
ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္ေရွာင္စခန္းကိုးခုမွ
ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္
ကယ္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲၿပီး 
လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္
မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

  | ၉



 |၁၀

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။ 

ADRA Myanmar အေနျဖင့္ Global Affairs Canada ႏွင့္ ADRA Canada တို႔၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ BRIGHT 
စီမံကိန္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းေပးမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။ တင္ဒါေနာက္ဆုံးရက္မွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃
ရက္ေန႔၊ ညေန ၃ နာရီျဖစ္ပါသည္။ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္ HERE တြင္လည္း 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေခၚယူျခင္း

VEHICLES

https://adramyanmar.org/get-involved/tenders/





