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‘ မင်္ဂလာပါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းလွှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် ပြန်လည်
မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသတင်းလွှာပါဓာတ်ပုံများနှင့် အကြောင်းအရာများသည် ADRA
Myanmar ၏ မူပိုင်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်းပါး

ချင်းပြည်နယ်တွင် ရေရှည်တည်တံ့သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အထောက်အပံ့ပေးခြင်း
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ ဦးမန်တင်းပါ။ အခု ချင်းပြည်နယ်မှာနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ မိသားစုဝင် ၇ ယောက်ရှိပြီးတော့ကလေးသုံးဦးက
တော့ ကျောင်းနေအရွယ်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ အခုလက်ရှိစိုက်ပျ ိုးနေတဲ့ ပြောင်းနဲ့ ဝဥစိုက်ဧက လေးဧကလောက် ပိုင်ပါတယ်။ အရင် ၂၀၁၅
ခုနှစ်တုန်းကတော့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မြေပြိုတာနဲ့ မြေဆီလွှာတိုက်စားတာတွေကြောင့် ကျွန်တော့စိုက်ခင်းတွေလည်း
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ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ ဒါမို့လို့မိသားစုအတွက်စားဖို့၊ ရိက္ခာထုတ်ယူဖို့တောင်မှ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့အနေနဲ့
စိုက်ပျ ိုးမြေအသစ်ကိုတခြားနေရာကနေ ရှာခဲ့ရပါတယ်။ ဒီမှာကစိုက်ပျ ိုးနေကြတဲ့ ပုံစံအတိုင်း တောင်ယာခုတ်တာ မီးရှို့တာတို့ကိုလည်းနှစ်တိုင်း
ဒီလိုပဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုအလေ့အထတွေကြောင့်လည်း သစ်တောပြုန်းတီးပြီး ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေ မြေပြိုတာတွေက နှစ်စဉ်
နှစ်တိုင်းခဏခဏဖြစ်လာပြီး စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးလာတာကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် အခက်အခဲတွေ
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ MFAT နဲ့ ADRA New Zealand တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ SURE စီမံကိန်းက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ဘဲ
ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့ စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းကနေ တောင်သူတွေ ဝင်ငွေတိုးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဒေသကို စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာတော့ SURE စီမံကိန်းက ကျွန်တော်တို့ဒေသကို
Sloping Agricultural Land Technology (SALT) နည်းစနစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ SALT နည်းစနစ်ကတော့ အဓိကအနေနဲ့ မြေဆီလွှာကို
တစ်ဖြည်းဖြည်းထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တောင်သူတွေအနေနဲ့ ဒီစနစ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်လာပြီးတော့ စီမံကိန်းကလည်း
တစ်ပြိုင်တည်း ကျွန်တော်တို့ကို ရေပိုက်၊ စိုက်ပျ ိုးရေးအတွက် လိုအပ်တာတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံစိုက်ပျ ိုးရေးမျ ိုးစေ့တွေနဲ့ နှစ်ရှည်ပျ ိုးပင်
တွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင် SALT စိုက်ခင်းလေးကို တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီး စီမံကိန်းစချ ိန်ကတည်းက
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Extension Workers တွေနဲ့အတူ စိုက်ပျ ိုးရေးဝန်ထမ်းတွေဆီကနေ စိုက်ပျ ိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်တွေကို သင်ယူနိုင်ခဲ့
ပါတယ်။ “ကိုယ်တိုင်လည်း စိုက်ပျ ိုးရေးကို တကယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ ဒါကြောင့် SALT စိုက်ပျ ိုးမှု နည်းစနစ်ကို မိတ်ဆက်ပြီး နောက်မှာတော့
ကျွန်တော့အနေနဲ့ ဒီနည်းစနစ်နဲ့စိုက်ပျ ိုးတဲ့ စိုက်ခင်းလေးတည်ထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ဒီစိုက်ခင်းထဲမှာပဲ အကုန်လုံးကို အားလုံးကို
တစ်ချ ိန်တည်း စိုက်ပျ ိုးလို့ရနေပါပြီ”
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာတော့ ကျွန်တော့စိုက်ခင်းကနေ ပြောင်း ၅ တင်းကို ခူးဆွတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြောင်းတွေကို အခြောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာလည်း
စီမံကိန်းကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ နေရောင်ခြည်သုံးအခြောက်ခံစက်ကိုလည်း အသုံးပြုအခြောက်ခံနိုင်တော့ အချ ိန်ကုန်အများကြီးသက်သာစေပါ
တယ်။ ဒါကတကယ့်ကို ကျွန်တော်တို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။

“

ကျွန်တော်တို့အတွက် အခုလိုပံ့ပိုးပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တောင်ယာခုတ်ထွင်မီးရှို့တာ
တွေ မလုပ်ရတော့ဘဲနဲ့ ကျွန်တော့SALT စိုက်ခင်းမှာပဲ တစ်ရာသီလုံးစိုက်ပျ ိုးနိုင်လို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ပြီးတော့
ဒီဟာကနေလည်း မိသားစုအတွက် စားဖို့ရရှိပြီးတော့ ဝင်ငွေလည်း ရပါတယ်”

သတင္းစကား

ADRA နဲ့ ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံ
ကျွန်တော် ADRA နဲ့ အတူအလုပ်လုပ်လာတာက အခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ
ဆိုရင်တော့ ၁၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်တွေအတွင်း မတူညီတဲ့ဌာနတွေကနေ အခု PR
အပိုင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကလည်း ကျွန်တော့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပဲ
ဖြစ်သည်။ အဲဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ ADRA အနေနဲ့ ရပ်ရွာဒေသခံတွေကိုစီမံကိန်းတွေ
အမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးရတာဟာလည်း ဘယ်လောက်နှစ်သက်ဖွယ်ဆိုတာကို
ပြောမပြမတတ်အောင်ပါ။
PR အပိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကို ပြန်ပြောင်းတွေးကြည့်မယ်
ဆိုရင် အချ ို့သော စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်
အရည်အချင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ တည်ဆောက်တာနဲ့
ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေကိုသင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ အတွေ့အကြုံတွေ၊
ဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအတွက် တန်ဖိုးထားမှု ကျွန်တော်တို့ ဝန်ဆောင်
မှုပေးနေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေရဲ့ ဘဝတွေပြောင်းလဲလာတာကို အဓိက
မြင်နိုင်ပြီး ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုလည်း ကြားသိခဲ့တယ်။ အဓိကအရေးကြီး
ဆုံးကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလည်း ADRA ဟာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပြင်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ပုံရိပ်ကို ဘယ်လောက်အထိ ထင်ဟပ်စေသလဲဆိုတာကို
ကျွန်တော် ဒီနှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးမှာ အချ ိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုပိုသိလာ
ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့
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မကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေ မှာ အဓိကထားပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ADRA ဟာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်
များစွာ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကပဲ ADRA က တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံလေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့
သင်တန်းတွေမှာ ပါဝင်ခြင်းကနေ ကျွန်တော့အနေနဲ့ အကျ ိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
ရောဂါတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာနဲ့ နေ့စဉ်ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတွေမှာ ဆန်လုံးညိုစားတာ၊ ရေအလုံအလောက်သောက်တာ၊
စိတ်ဖိစီးမှုကိုပြေလျော့စေတာ၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ အခြားအရာတွေကနေလည်း ကိုယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ
လေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ဖို့လည်း ဒီသင်တန်း၊ အစည်းအဝေးတွေကနေ သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်ပြီးအများနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်လည်း ဇာတ်ကြောင်းတွေကို မျှဝေခံစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုတွေသိလာရပြီး မျှဝေနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း
ADRA ရဲ့ အလုပ်အကြောင်းကိုလည်း တခြားသူတွေက သိလာနိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာလည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ
ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ADRA ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း လူသားအားလုံးကို ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်း
အစေခံဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို မြှင့်တင်ဖို့၊ တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့
ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေနဲ့ ထိခိုက်လွယ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကသူတွေကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျ ိုးတွေရရှိစေဖို့၊ ဆက်လက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့
ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းပြပေးနိုင်ပါစေလို့လည်း ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။

PHANO KONG | Public Relations Coordinator, ADRA Cambodia

မီဒီယာမှ

www.adramyanmar.org

လတ်တလောအခြေအနေအရ ယခုကဏ္ဍသည် ဖော်ပြ၍မရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

MAR CU RI CO
Extension Worker

Q1
Q2

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
ချင်း(ဇိုတုန်)လူမျ ိုးပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
ခေါက်ဆွဲပါ။

Q3

အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။

Q4

ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။

အဝါရောင်ပါ။

သီချင်းဆိုရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
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Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
New Zealand

Q7

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
ဧပြီလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်။

ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။
Star

Q8

ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
စိုက်ပျ ိုးရေးကိုသင်ယူပြီး ကျွန်မတို့ဒေသမှာ စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တောင်သူလယ်သမားတွေကို
ပြန်လည်မျှဝေပေးရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။

ယခုလအတွက် ဆုရဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူ
Zoe Bawi
Extension Worker | SURE Project

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
သူမသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ဘော်တီးရွာမှ SURE
စီမံကိန်းအကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသော တောင်သူတစ်ဦး
လည်းဖြစ်သည်။

နောက်တစ်ခါ သင့်အလှည့်လား
သင်၏ဓာတ်ပုံကို မင်္ဂလာပါ သတင်းလွှာတွင်
တွေ့မြင်လိုပါသလား။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေးပို့
လိုက်ပါ။ ရွေးချယ်ခံရသည့်ဓာတ်ပုံကို ဤတွင်
သာမက ADRA Myanmar Website၊ Facebook
နှင့် Instagram တို့အပြင် ADRA Myanmar ၏
web portal တွင်လည်း ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်
သင်၏ဓာတ်ပုံ ဆုရရှိရေးအတွက်
အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
- ADRA Myanmar ၏ ဝန်ထမ်း၊ မိတ်ဖက်
သို့မဟုတ် အလှူရှင်တစ်ဦးဦးဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။
- ADRA Myanmar စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးခံစားခွင့်
ရှိသူ တစ်ဦးဦး၊ ဝန်ထမ်း(သို့) စီမံကိန်း
လုပ်ဆောင်မှုများကို ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ရမည်။
- အမြင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:
2480 x 3508 pixels)
- Landscape သို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ပုံများသာ
လက်ခံသည်။
- ဓာတ်ပုံအလင်းအမှောင်နှင့် Focus ကြည်လင်
ပြတ်သားရမည်ဖြစ်သည်။
- JPEG သို့မဟုတ် RAW files လက်ခံသည်။
- ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသည့် မူရင်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ရမည်။
-ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာအကျဉ်းကို ဖော်ပြထား
ပေးရမည်။
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CASE2Learn
ယခုလတွင်ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော CASE2Learnစီမံကိန်းသည်
အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁။ CRED၊
LDN၊ CDN၊ SEE၊ STEDF၊BF၊ ENDO၊ SENG၊
CDI နှင့် DDI တို့မှ MTT နှင့် SMA များသည်
MTT နှင့် SMA reporting နှင့် planning
သင်တန်းများကို တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂။ ပထမအကြိမ် ရွေ့လျားဆရာများ၏ ပြန်လည်
သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းကို စက်တင်ဘာလ ၂၇
ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး MTT နှင့် SMA တို့
အတွက် NFE သင်တန်းများကို ပြင်ပသင်တန်း
ဆရာများက စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှ
အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့အထိ
ပို့ချပေးခဲ့သည်။
၃။ အချက်အလက်လုံခြုံရေးသင်တန်းကို ပြင်ပ
သင်တန်းဆရာများနှင့် အောက်တိုဘာလ ၅
ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကိုရိုနာ
ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအသိပညာပေးခြင်းကိုလည်း
RISE အဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၄။ နေအိမ်အခြေပြုပညာသင်ကြားခြင်း
နည်းဗျူဟာ၊ သင်ခန်းစာများနှင့် ပတ်သက်၍
EESR အစည်းအဝေးကိုလည်း အောက်တိုဘာလ
၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ KECD အဖွဲ့သည်
အိမ် အခြေပြုသင်ကြားရေးနည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ
အကြောင်းအရာများကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။

BRIGHT
ယခုလတွင် Global Affairs Canada နှင့်
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထား
သော BRIGHT စီမံကိန်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာ
အသိအမြင်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို
လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်းပွဲဘူတာကျေးရွာ၊
နားကွမ်းလုံကျေးရွာနှင့် နားဟွယ်ကျေးရွာ
တို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင်
မိဘများ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ၊
ကျေးရွာခေါင်း ဆောင်များ၊
ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ၊ အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့
ဝင်များနှင့်လူငယ်များပါဝင်သော အမျ ိုးသား
၆၈ ဦး၊ အမျ ိုးသမီး ၉၉ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၆၇ ဦး
တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ယင်းအခမ်းအနားအပြီးတွင်
ကလေးငယ်များအား ပုံဆွဲစာအုပ်၊
ရောင်စုံခဲတံ၊ ခဲတံချွန်စက်၊ ခဲဖျက်များကိုလည်း
ဝေငှပေးခဲ့သည်။
အမျ ိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းကို
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ Women’s LEAD
မိတ်ဖက်အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤသုံးရက်တာသင်တန်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ်
မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့နယ်ငါးမြို့နယ်မှ အမျ ိုးသမီး
၂၀ဦးသည် တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့သည်။
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SEAQE2
ယခုလတွင် Norad နှင့် ADRA Norway တို့ကရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 စီမံကိန်းသည်
အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ လူငယ်များအတွက် TVET
ကာလတို သင်တန်းကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ
KECD VT စင်တာနှင့် ဘားအံတို့၌ အခြေခံအပ်ချုပ်၊
အဆင့်မြင့်အပ်ချုပ် ၊ကျေးလက်စက်ပြင် ၊
ဆံပင်ညှပ် ၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်၊ သံဂဟေဆက်နှင့်
ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းတို့၌ ကျောင်းသား ၁၇၇ ဦး
စာရင်းပေးသွင်းခဲ့သည်။
၂။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့်
ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေများ၊ အောင်မြင်
မှုများနှင့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်
အတွက် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့က ACS နှင့်
အတူ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၃။ NFE အစီအစဉ် သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၂ ကို
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ယင်းအစီအစဉ်တွင် NFE စင်တာ၊
Dae K’ Hee ကျေးရွာ အနီးဝန်းကျင်မှ အမျ ိုးသား
၃ ဦးနှင့် အမျ ိုးသမီး ၁၃ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး
သင်တန်းကာလမှာ ၅ လ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်သည်။
၄။ SEAQE2 စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာ ကျောင်းများဖြစ်
သော ACS ကျောင်း၊ NFE စင်တာနှင့် GoM ကျောင်း
စုစုပေါင်း ကျောင်း ၁၇ ကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမ
၁၁၁ ဦးအတွက် ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို အွန်လိုင်း
Zoom မှ တစ်ဆင့်သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။

VESI
ယခုလတွင် LIFT က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက် AVSI , FRC တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
နေသော VESI စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလှုပ်ရှား
မှုများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန်
ကွတ်ခိုင်နှင့် နမ္မတူမြို့နယ်တို့ရှိ ကွန်ပျူတာ
သင်တန်းကျောင်းများထံမှ Quotation
အချက်အလက်များ ကောက်ယူခဲ့သည်။။
၂။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အောက်ရှိ စစ်ရှောင်စခန်းများ
ဖြစ်သော ဟိုကို၊ မိုင်းယုလေး၊ အောင်သပြေနှင့်
ပန်ကူး စခန်းအသီးသီးတို့တွင် အသက်မွေးဝမ်း
ကြောင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေး
ပွဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၃။ အခြေခံကွန်ပျူတာနှင့် အခြေခံအပ်ချုပ်
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ်
မြောက်ပိုင်းရှိ နမ္မတူ KBC စခန်း၊ နမ့်ဖတ်ကာ
KBC စခန်းနှင့် နမ့်စလတ် KBC စခန်းတို့တွင်
အသီးသီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက်တွင်
သင်တန်းကြေးအပါအဝင် သင်တန်းဆိုင်ရာသုံး
ပစ္စည်းများကိုလည်း သင်တန်းဆရာများအား
ပေးအပ်ခဲ့ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ
ပစ္စည်းများနှင့် အပ်ချုပ်သင်ရိုးညွန်းတမ်းစာအုပ်
နှင့် Life Skills ဆိုင်ရာ သင်တန်းညွန်းတမ်း
စာအုပ်များကိုလည်း သင်တန်းသားများအား
ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
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နောက်ဆုံးရ စီမံကိန်း
အချက်အလက်များ

SURE
ယခုလတွင် MFAT နှင့် ADRA New Zealand
တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော SURE
စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ တောင်သူသင်တန်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်း၊
SALT Compound Farms သင်တန်း၊ Agriculture
and Horticulture သင်တန်း ရေပိုက်လိုင်းထိန်း
သိမ်းပြုပြင်နည်းသင်တန်းတို့ကို ချင်းပြည်နယ်ရှိ
စီမံကိန်းအဓိကထားဆောင်ရွက်ရာ ကျေးရွာများမှ
တောင်သူလယ်သမားအား သင်ကြား
ပို့ချပေးခဲ့သည်။
တောင်သူသင်တန်းကျောင်း သင်တန်းများကို
စိုက်ပျ ိုးရေးသင်ရိုးညွန်းတမ်းအရ စိုက်ပျ ိုးရေး
အရာရှိ၏ လမ်းညွန်မှုဖြင့် တိုးချဲ့ပညာပေး
လုပ်သားများက ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး
ချင်းပြည်နယ်ရှိ စီမံကိန်းအဓိကထားရာကျေးရွာ
များတွင် တောင်သူများစနစ်တကျအောင်မြင်စွာ
စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဖြစ်သည်။
SURE စီမံကိန်းမှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် တောင်သူ
သင်တန်းကျောင်းကို တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်
စပါးနှင့် ပြောင်းစိုက်တောင်သူများ ကျွမ်းကျင်မှု
များနှင့် စိုက်ပျ ိုးရေးဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကို
မြှင့်တင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂။ ထို့ပြင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာကျေးရွာများ၌
မြေယာအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံ
တောင်သူများအား အသိပညာပေးနိုင်ရန်
အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းအစည်း
အဝေးများကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
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အလုပ်ခေါ်စာများနှင့်
တင်ဒါ်ခေါ်ယူမှုများ

အောက်ဖော်ပြပါရာထူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကို
အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင်
ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ပေးပို့လျှောက်ထားမှုများကိုမူ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်
ဆက်သွယ်ပါ။

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 အနေဖြင့် လိမ်လည်ခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့်
ကလေးသူငယ်များကို ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင်
ပေးပို့တင်ပြနိုင်ပါသည်။
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ဝန်ထမ်းသစ်မိတ်ဆက်ခြင်း

SAW NATHAN
Finance/ Admin Officer

NAY ZAW LINN
WASH Engineer

UNICEF Emergency
WASH

UNICEF Emergency
WASH

AUNG CHO MIN
M&E Officer
UNICEF Emergency
WASH

KHIN YU MON
M&E Officer

EI THUZAR HAN
Procurement Officer

JUE NADI NAING
Finance Officer

CASE2Learn

SEAQE2 Emergency

SEAQE2 Emergency

SAW HTOO RAR SOE
Public Health Promoter
UNICEF Emergency
WASH

KHIN MAUNG THET
Engineer
SEAQE2 Emergency

SAW KYAW SAN
Driver
UNICEF Emergency
WASH

TUN TUN
Assistant Engineer
SEAQE2 Emergency

WAI MAR MYINT

Cash Transfer and Livelihood

Officer
SEAQE2 Emergency

၂၀၂၁ ခုနှစ်

ပြက္ခဒိန်
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တန်ဆောင်တိုင်
ရုံးပိတ်ရက်

တန်ဆောင်မုန်း
လပြည့်နေ့
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ပွဲအခမ်းအနားများ

Time Sheet
များသည် လစဉ်
၂၅ ရက်နေ့တွင်
တင်သွင်းရမည်။
နိုဝင်ဘာ ၄ - ဒီပါဝလီ
ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၇- ၁၈
သည် တန်ဆောင်တိုင်
ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။

‘MINGALABA’
နောက်အတွဲ
ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့

