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

ေဆာင္းပါး

စစ္ေရွာင္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမႈမွသည္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ကိုေပးျခင္း

အသက္ ၄၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေဒၚအင္လြမ္းေဘာက္မိုင္သည္ ကေလးေလးေယာက္၏ မိခင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊
ဇြန္လ၌ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ သူမသည္ မိသားစုႏွင့္ အတူ အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ခြာကာ တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ သူမတို႔မိသားစုလိုက္ ထြက္ေျပးရာတြင္လည္း ေတာထဲ၌ ႏွစ္ညႏွင့္ သုံးရက္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး
ခင္ပြန္းျဖစ္သူသယ္ယူလာသည့္ အစားအစာမ်ားကိုသာ မၽွေဝစားေသာက္ခဲ့ရသည္။ ယင္းအခ်ိန္က အငယ္ဆုံးကေလးေလးသည္
အသက္ေျခာက္လခန္႔အ႐ြယ္သာရွိေနေသးသည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္သူမတို႔အေနျဖင့္ လက္ထဲတြင္ပိုက္ဆံမက်န္ရွိေတာ့သည့္
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အတြက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ရွိ Hka Shang သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သူမသည္
လအတန္ငယ္ၾကာ ဖ်ားနာခဲ့ရသည္။ ယင္းအခ်ိန္အေတာအတြင္း သူမတို႔မိုင္းနားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားမီက
သူမတို႔မိသားစုသည္ လိေမၼာ္ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွစ္ၿခံႏွင့္ လယ္ကြက္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ဝက္၊ ႏြားႏွင့္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးတို႔ကိုလုပ္ကိုင္
သည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔ရရွိၾကသည္။ ယင္းမွာ႐ိုးရွင္းေသာဘဝျဖစ္ေသာ္လည္း သူမတို႔မိသားစုအေနျဖင့္
ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ၾကသည္။
ယခုအခါ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွစ၍ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ကိုသာ အဓိက
မွီခိုေနခဲ့ရသည္။ သူမ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပၚလာပါကလည္း ေန႔စဥ္က်ပန္းလုပ္သားအျဖစ္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ကာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရွာေဖြခဲ့ရသည္။
ယခုအခါ သူမ၏သမီးတစ္ဦးသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳသြားခဲ့ၿပီး က်န္သားသမီးသုံးဦးမွာလည္း အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ပညာ
သင္ၾကားလ်က္ရွိေနသည့္အတြက္ ေငြေၾကးမွာလည္း အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ Minis-try of Foreign
Affairs of the Czech Republic ႏွင့္ ADRA Czech Republic တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ ELS2 စီမံကိန္းအေနျဖင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေရွာင္မိသားစုမ်ားမွ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့
သည္။
ယခုကဲ့သို႔စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ရျခင္းသည္ သူမႏွင့္ သူမ၏ခင္ပြန္းတို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
သူမတို႔ ႐ြာတြင္မူ စာသင္ေက်ာင္းမရွိသည္ျဖစ္ရာ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္မူ ၿမိဳ႕ေပၚသည္
တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ သူမအေနျဖင့္ ယခုအခါတြင္ စခန္း႐ုံးခန္းတြင္ ေစတနာ႔စာရင္းကိုင္
ဝန္ထမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ELS2 စီမံကိန္းကိုလည္း အကူအညီမ်ားစြာေပးခဲ့သည္ျဖစ္သည္။

“

အခုလိုခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ပံ့ပိုးေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီေငြေၾကးအေထာက္အပံ့နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ သားသမီးေတြရဲ႕
ပညာေရးမွာလိုအပ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတက္ဖို႔၊ ေက်ာင္းလခေပးဖို႔နဲ႔ ဝတ္စုံဖိုးတို႔အတြက္ အသုံးျပဳလို႔ရပါတယ္။

HKAWN DIN
Education Officer, ELS2

သတင္းစကား

BRIGHT
ပညာေရးဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြ အ႐ြယ္မတိုင္မီအိမ္ေထာင္ျပဳတာ၊ ကေလး
လုပ္သားအျဖစ္ ခိုင္းေစခံရတာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြကေနအကာအကြယ္ေပးႏိုင္တယ္
ဆိုတာကို ေကာင္းစြာသိရွိလက္ခံထားပါတယ္။ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ပညာေရး စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့
BRIGHT ဟာဆိုရင္လည္း ကေနဒါအစိုးရက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီးေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔လို႔
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းမေနႏိုင္တဲ့ ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္
ေလးေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ အဲဒီကေလးေတြဟာဆို ေက်ာင္းသြား
ဖို႔အတြက္ ေနရာအေဝးႀကီးကို လမ္းေလၽွာက္သြားရပါတယ္။ အခက္အခဲအႏၲရာယ္ေတြလည္းရွိႏိုင္
ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီးအ႐ြယ္မတိုင္မီ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ထိမ္းျမားေစခိုင္းတာေတြ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔
က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈျပႆာနာေတြဟာဆိုလည္း
ထိခိုက္လြယ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ေတြက ပိုပိုၿပီးျမင့္တက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဒီလိုမ်ိဳး အက်ပ္အတည္း၊ ပဋိပကၡအေျခအေနေတြမွာရွိေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔
မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕အခက္အခဲအတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔နဲ႔
ပညာအရည္အေသြးေတြ တိုးတက္လာေစဖို႔ BRIGHT အေနနဲ႔ အဓိကရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။
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မိန္းကေလးငယ္ေတြ ပညာေရးကိုလက္လွမ္းမီေစဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕အတားအဆီးအခက္အခဲေတြကို အဓိကထားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးတာ၊ က်ားမေရးရာ
အေျချပဳသင္႐ိုးၫြန္းတမ္းေတြကို ပံ့ပိုးေပးတာနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြကို အ႐ြယ္မတိုင္မီ ေစာစီးစြာထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးတာေတြကို တားဆီးေပးတာလိုမ်ိဳး
ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ SDGolds #5 ကိုအေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးထိခိုက္လြယ္ၿပီး ေဝးတဲ့ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းျပင္ပကေလးေတြ
ကိုလည္း ေဒသဆိုင္ရာနဲ႔ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ပညာေရးကိုေပးျခင္းကေနလည္း SDGoal #4 ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။
ကိုယ္တိုင္ဆိုလည္း မိသားစုအတြင္းမွာ မိန္းကေလးေတြကို ေက်ာင္းထားဖို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။
မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ကမွီခိုေနသူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကတဲ့ မိ႐ိုးဖလာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ေတြကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ၾက
ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ကၽြန္မကေတာ့ေကာင္းႀကီးခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အေမက ကၽြန္မတို႔ပညာေရးရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္
တိုက္ပြဲဝင္ေပးခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ထိခိုက္လြယ္၊ အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြအတြက္ လိုအပ္တာကေတာ့
သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ဖို႔ ပညာေပးတာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးတာနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတဲ့
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာသူတို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
NAN CHO CHO THEL | Senior Project Manager: BRIGHT, ADRA Canada

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳမႈကို ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနရာ ဤက႑သည္
ယခုအခါတြင္ ေဖာ္ျပ၍ မရႏိုင္ပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

NAW TAMALAR PAW
Field Assistant | AEON

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ကရင္လူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
ကရင္ တာလေပါဟင္းပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။
အျဖဴေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
ပံုျပင္ဖတ္ရတာနဲ႔ ဟင္းခ်က္ရတာပါ။
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ Q6
ကခ်င္နဲ႔ ေနာ္ေဝပါ။

Q7

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ပါ။

Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။
ၾကင္နာတတ္တဲ့ႏွလံုးသားရွိၿပီး သူတစ္ပါးကိုကူညီဖို႔ဆႏၵအျပည့္ရွိပါတယ္။
ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
မိသားစုစိတ္ဓာတ္ရွိလို႔ပါ။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Ko Ko Han, Driver/Logistic Assistant, VESI

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္ FRC ၊ AVSI တို႔ႏွင့္ အတူတကြ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ VESI စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္
ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ
အတြင္း ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ေနေသာ သင္တန္းသားတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။

ေနာက္တစ္ခါ 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 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။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

AEON

အခ်က္အလက္မ်ား
ယခုလတြင္ AEON 1% Club Foundation ႏွင့္
ADRA Japan တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထား
ေသာ AEON5 စီမံကိန္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။
၁။ စီစဥ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္
ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ ၂၅% ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။
၂။ စီစဥ္ထားေသာ ေက်ာင္းပရိေဘာဂမ်ား၏
၆၀% ကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။
စီမံကိန္းအတြင္း အဓိကရည္မွန္းထားေသာ
ေက်း႐ြာ ၅ ႐ြာမွာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
ပါယာ၊ ဘုရားကုန္း ေကာ့ကဒါ၊ ထီးသဘလုထ၊
ေကာ့ဖာဒို႔ႏွင့္ မုဝါေက်း႐ြာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနေၾကာင့္
ယခုလတြင္ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
အသိပညာေပး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
____________________________________________
အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊
ခရီးသြားလာရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းႏွင့္
အျခားေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ေၾကာင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးတြင္
ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ADRA
Myanmar အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေပးမႈအရ
ျပည္သူလူထုအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံး
ဆက္လက္အကူအညီေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္
ျဖစ္သည္။
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

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

ယခုလအတြက္ လစ္လပ္အလုပ္ေခၚယူမႈႏွင့္ တင္ဒါေခၚယူမႈ မရွိေသးပါ။

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
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
www.adramyanmar.org/report တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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