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အယ်ဒီတာအြွဲ့

ကျွန်ရတာ်နာွည်ကရတာ့ ဦးွန်တင်းြါ။ အခု ချင်းပြည်နယ်ွှာရနြါတယ်။ ကျွန်ရတာ်တို့ွှာ ွိေားစုဝင် ၇ ရယာက်ေှိပြီးရတာ့ကရလးေုံးဦးက 
ရတာ့ ရကျာင်းရနအေွယ်ရတွြါ။ ကျွန်ရတာ်တို့ွှာ အခုလက်ေှိစိုက်ြျ ိုးရနတဲ့ ရပြာင်းနဲ့ ဝဥစိုက်ဧက ရလးဧကရလာက် ြိုင်ြါတယ်။ အေင် ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်တုန်းကရတာ့ ကံွရကာင်းစွာနဲ့ြဲ ကျွန်ရတာ်တို့ဆီွှာ ရပွပြိုတာနဲ့ ရပွဆီလွှာတိုက်စားတာရတွရြကာင့် ကျွန်ရတာ့စိုက်ခင်းရတွလည်း 

 ရဆာင်းြါး

ရနာက်ဆုံးေ စီွံကိန်းအချက်အလက်ွျား ၆   အလုြ်ရခါ်စာွျား/ တင်ဒါရခါ်ယူွှုွျား

ကျွန်ုြ်တို့ကို ဆက်ေွယ်ေန်
 ၉ 

ချင်းပြည်နယ်တွင် ရေေှည်တည်တံ့ရော အေက်ရွွးဝွ်းရြကာင်း အရောက်အြံ့ရြးပခင်း 



ကျွန်ရတာ် ADRA နဲ့ အတူအလုြ်လုြ်လာတာက အခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလွှာ 
ဆိုေင်ရတာ့  ၁၃ နှစ်ေှိြါပြီ။ ဒီနှစ်ရတွအတွင်း ွတူညီတဲ့ဌာနရတွကရန အခု PR 
အြိုင်းွှာ တာဝန်ေွ်းရဆာင်နိုင်ခဲ့တာကလည်း ကျွန်ရတာ့အတွက် င်္ုဏ်ယူစောြဲ 
ပြစ်ေည်။ အဲဒီနှစ်ရတွအတွင်းွှာ ADRA အရနနဲ့ ေြ်ေွာရဒေခံရတွကိုစီွံကိန်းရတွ
အွျ ိုးွျ ိုးနဲ့ ကူညီြံ့ြိုးရြးေတာဟာလည်း ဘယ်ရလာက်နှစ်ေက်ြွယ်ဆိုတာကို
ရပြာွပြွတတ်ရအာင်ြါ။ 

PR အြိုင်းွှာြါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကို ပြန်ရပြာင်းရတွးြကည့်ွယ် 
ဆိုေင် အချ ို့ရော စိန်ရခါ်ွှုရတွ ေှိရနရြွယ့်လည်း ပြတ်ရကျာ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ြိုင် 
အေည်အချင်း၊ ြရော်ြက်ေှင်နယ်ရကာင်းတစ်ရယာက်ပြစ်ြို့ တည်ရဆာက်တာနဲ့ 
ရကာင်းွွန်တဲ့ အောရတွကိုေင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုေြါွယ်။  အရတွ့အကကုံရတွ၊ 
ဇာတ်ရြကာင်းရတွနဲ့ ြွံ့ပြိုးွှုရတွအတွက် တန်ြိုးေားွှု ကျွန်ရတာ်တို့ ဝန်ရဆာင် 
ွှုရြးရနတဲ့ အေိုင်းအဝိုင်းကလူရတွေဲ့ ဘဝရတွရပြာင်းလဲလာတာကို အဓိက 
ပွင်နိုင်ပြီး ဇာတ်လွ်းရကာင်းွျားစွာကိုလည်း ြကားေိခဲ့တယ်။ အဓိကအရေးကကီး 
ဆုံးကရတာ့ ကျွန်ရတာ်ေဲ့ဘဝွှာလည်း ADRA ဟာ လူွှုအေိုင်းအဝိုင်းအပြင် 
ချစ်ပခင်းရွတ္တာေဲ့ြုံေိြ်ကို ဘယ်ရလာက်အေိ ေင်ဟြ်ရစေလဲဆိုတာကို 
ကျွန်ရတာ် ဒီနှစ်ရတွတစ်ရလှောက်လုံးွှာ အချနိ်ရတွြကာလာတာနဲ့အွှေ ြိုြိုေိလာ
ေြါတယ်။ ကျန်းွာရေး၊ အေက်ရွွးဝွ်းရြကာင်းွှု ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ 

ြျက်စီးကုန်ြါတယ်။ ဒါွို့လို့ွိေားစုအတွက်စားြို့၊ ေိက္ခာေုတ်ယူြို့ရတာင်ွှ  အခက်အခဲရတွ အွျားကကီးေှိခဲ့ြါတယ်။ ဒါရြကာင့်ကျွန်ရတာ့အရနနဲ့ 
စိုက်ြျ ိုးရပွအေစ်ကိုတပခားရနောကရန ေှာခဲ့ေြါတယ်။ ဒီွှာကစိုက်ြျ ိုးရနြကတဲ့ ြုံစံအတိုင်း ရတာင်ယာခုတ်တာ ွီးရှို့တာတို့ကိုလည်းနှစ်တိုင်း 
ဒီလိုြဲလုြ်ကိုင်ခဲ့ြကတယ်။ ဒီလိုအရလ့အေရတွရြကာင့်လည်း ေစ်ရတာပြုန်းတီးပြီး ောေီဥတုရြာက်ပြန်တာရတွ ရပွပြိုတာရတွက နှစ်စဉ် 
နှစ်တိုင်းခဏခဏပြစ်လာပြီး စိုက်ခင်းရတွြျက်စီးလာတာရြကာင့်လည်း ကျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ စားနြ်ေိက္ခာေုတ်လုြ်ြို့အတွက် အခက်အခဲရတွ 
ေင်ဆိုင်ခဲ့ေြါတယ်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ွှာရတာ့ MFAT နဲ့ ADRA New Zealand တို့က ေန်ြုံရငွရောက်ြံ့ေားတဲ့ SURE စီွံကိန်းက ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကိုွေိခိုက်ဘဲ 
ရေေှည်တည်တံ့တဲ့အေက်ရွွးဝွ်းရြကာင်းလုြ်ငန်းရတွြွံ့ပြိုးတိုးတက်ပြီးရတာ့ စိုက်ြျ ိုးရေးလုြ်ငန်းကရန ရတာင်ေူရတွ ဝင်ရငွတိုးနိုင်ြို့ဆိုတဲ့
ေည်ေွယ်ချက်ရတွနဲ့ ကျွန်ရတာ်တို့ ဒီရဒေကို စတင်ရောက်ေှိလာခဲ့ြါတယ်။ ဒီနှစ်ရတွအတွင်းွှာရတာ့ SURE စီွံကိန်းက ကျွန်ရတာ်တို့ရဒေကို 
Sloping Agricultural Land Technology (SALT) နည်းစနစ်ကို ွိတ်ဆက်ရြးခဲ့တယ်။ SALT နည်းစနစ်ကရတာ့ အဓိကအရနနဲ့ ရပွဆီလွှာကို 
တစ်ပြည်းပြည်းေိန်းေိွ်းရြးနိုင်ြို့ြဲ ပြစ်ြါတယ်။ ဒါရြကာင့်ရတာင်ေူရတွအရနနဲ့ ဒီစနစ်ကိုစတင်လုြ်ကိုင်လာပြီးရတာ့ စီွံကိန်းကလည်း 
တစ်ပြိုင်တည်း ကျွန်ရတာ်တို့ကို ရေြိုက်၊ စိုက်ြျ ိုးရေးအတွက် လိုအြ်တာရတွ၊ ဟင်းေီးဟင်းေွက်ေီးနှံစိုက်ြျ ိုးရေးွျ ိုးရစ့ရတွနဲ့ နှစ်ေှည်ြျ ိုးြင် 
ရတွကိုလည်း ရောက်ြံ့ရြးခဲ့ြါတယ်။ 

ဒါရြကာင့် ကိုယ်ြိုင် SALT စိုက်ခင်းရလးကို တစ်ပြည်းပြည်းနဲ့ အရကာင်အေည်ရြာ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ရနာက်ပြီး စီွံကိန်းစချနိ်ကတည်းက 
ကျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ Extension Workers ရတွနဲ့အတူ စိုက်ြျ ိုးရေးဝန်ေွ်းရတွဆီကရန စိုက်ြျ ိုးရေးဆိုင်ော နည်းစနစ်ရတွကို ေင်ယူနိုင်ခဲ့ 
ြါတယ်။ “ကိုယ်တိုင်လည်း စိုက်ြျ ိုးရေးကို တကယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ ဒါရြကာင့် SALT စိုက်ြျ ိုးွှု နည်းစနစ်ကို ွိတ်ဆက်ပြီး ရနာက်ွှာရတာ့ 
ကျွန်ရတာ့အရနနဲ့ ဒီနည်းစနစ်နဲ့စိုက်ြျ ိုးတဲ့ စိုက်ခင်းရလးတည်ရောင်ြို့ ဆုံးပြတ်ခဲ့တယ်။ အခုရတာ့ဒီစိုက်ခင်းေဲွှာြဲ အကုန်လုံးကို အားလုံးကို 
တစ်ချနိ်တည်း စိုက်ြျ ိုးလို့ေရနြါပြီ”

၂၀၂၁ ခုနှစ်ွှာရတာ့ ကျွန်ရတာ့စိုက်ခင်းကရန ရပြာင်း ၅ တင်းကို ခူးဆွတ်ေေှိခဲ့ြါတယ်။ ဒီရပြာင်းရတွကို အရပခာက်လှွ်းတဲ့အခါွှာလည်း  
စီွံကိန်းကရောက်ြံ့ရြးေားတဲ့ ရနရောင်ပခည်ေုံးအရပခာက်ခံစက်ကိုလည်း အေုံးပြုအရပခာက်ခံနိုင်ရတာ့ အချနိ်ကုန်အွျားကကီးေက်ောရစြါ
တယ်။ ဒါကတကယ့်ကို ကျွန်ရတာ်တို့အတွက် အရောက်အကူပြစ်ြါတယ်။ 

      ကျွန်ရတာ်တို့အတွက် အခုလိုြံ့ြိုးရြးလို့ ရကျးဇူးအွျားကကီးတင်ြါတယ်။ အခုဆိုေင်ရတာင်ယာခုတ်ေွင်ွီးရှို့တာ
ရတွ ွလုြ်ေရတာ့ဘဲနဲ့ ကျွန်ရတာ့SALT စိုက်ခင်းွှာြဲ တစ်ောေီလုံးစိုက်ြျ ိုးနိုင်လို့ အေွ်းဝွ်းောြါတယ်။ ပြီးရတာ့ 
ဒီဟာကရနလည်း ွိေားစုအတွက် စားြို့ေေှိပြီးရတာ့ ဝင်ရငွလည်း ေြါတယ်”

သတင္းစကား ADRA နဲ့ ကျန်းွာတဲ့ လူရနွှုဘဝြုံစံ

“
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www.adramyanmar.org
ွီဒီယာွှ

ွကူးစက်နိုင်တဲ့ရောင်္ါနဲ့ ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ကျန်းွာရေးကဏ္ဍရတွ ွှာ အဓိကေားြံ့ြိုးလုြ်ရဆာင်ရနတဲ့ ADRA ဟာလူွှုအေိုင်းအဝိုင်းအရြါ် 
ွျားစွာ အကျ ိုးေက်ရောက်ွှုေှိရစခဲ့ြါတယ်။ ွြကာရေးခင်ကြဲ ADRA က တိုးပွှင့်လုြ်ရဆာင်တဲ့ ကျန်းွာတဲ့လူရနွှုြုံစံရလ့ကျင့်ေင်ြကားတဲ့ 
ေင်တန်းရတွွှာ ြါဝင်ပခင်းကရန ကျွန်ရတာ့အရနနဲ့ အကျ ိုးရကျးဇူးရတွ ေေှိခဲ့ြါတယ်။ ဒီရဆွးရနွးြွဲရတွကရန ကျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ 
ရောင်္ါရတွကို ဘယ်လိုကာကွယ်ွလဲဆိုတာနဲ့ ရန့စဉ်ကျန်းွာတဲ့ ရနေိုင်ွှုဘဝြုံစံရတွွှာ ဆန်လုံးညိုစားတာ၊ ရေအလုံအရလာက်ရောက်တာ၊ 
စိတ်ြိစီးွှုကိုရပြရလျာ့ရစတာ၊ ခွင့်လွှတ်ပခင်းရလ့ကျင့်ပခင်းနဲ့ အပခားအောရတွကရနလည်း ကိုယ်ေဲ့ ကျန်းွာရေးကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ 
ရလ့လာေင်ယူနိုင်ခဲ့ြါတယ်။ ကျွန်ရတာ်အရနနဲ့လည်း ဘုေားေခင်ကို ယုံြကည်ြို့လည်း ဒီေင်တန်း၊ အစည်းအရဝးရတွကရန ေင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ 

ရနာက်ပြီးအွျားနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်လည်း ဇာတ်ရြကာင်းရတွကို ွှေရဝခံစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုရတွေိလာေပြီး ွှေရဝနိုင်ပခင်းရြကာင့်လည်း  
ADRA ေဲ့ အလုြ်အရြကာင်းကိုလည်း တပခားေူရတွက ေိလာနိုင်ပြီး ေူတို့ေဲ့ဘဝရတွွှာလည်း အပြုေရဘာရဆာင်တဲ့ ေက်ရောက်ွှုရတွ 
ေှိလာလိွ့်ွယ်လို့လည်း ေင်ြါတယ်။ ADRA ေဲ့ ေည်ေွယ်ချက်ွှာရြာ်ပြေားတဲ့အတိုင်း လူေားအားလုံးကို ဘုေားေခင်ေဲ့အလိုရတာ်အတိုင်း 
အရစခံြို့အတွက် ကျွန်ရတာ်တို့ဆက်လက်လုြ်ရဆာင်ရနပြီး ကျွန်ရတာ်တို့ေဲ့ ကျန်းွာတဲ့ဘဝရနေိုင်ွှုြုံစံကို ပွှင့်တင်ြို့၊ တကယ်ကိုလိုအြ်ရနတဲ့ 
ဆင်းေဲနွွ်းြါးတဲ့ေူရတွနဲ့ ေိခိုက်လွယ်တဲ့အေိုင်းအဝိုင်းကေူရတွကို အပြုေရဘာရဆာင်တဲ့အကျ ိုးရတွေေှိရစြို့၊ ဆက်လက်ကူညီရြးနိုင်ြို့ 
ကျွန်ရတာ်တို့ကို လွ်းပြရြးနိုင်ြါရစလို့လည်း ကျွန်ရတာ်ဆုရတာင်းြါတယ်။ 

 ကျွန်ုြ်တို့ဝန်ေွ်းနှင့်

 ရတွ့ဆုံပခင်း
MAR CU RI CO
Extension Worker

Q1 ဘာလူွျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံေားြါလဲ။ ဘာလူွျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံေားြါလဲ။ 

 ချင်း(ဇိုတုန်)လူွျ ိုးြါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာြါလဲ။
ရခါက်ဆွဲြါ။ 

Q3  အကကိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ြါလဲ။

 အဝါရောင်ြါ။ 

Q4 ရြျာ်ေွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ေတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ ရြျာ်ေွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ေတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
ေီချင်းဆိုေတာကို ကကိုက်နှစ်ေက်ြါတယ်။ 

 လတ်တရလာအရပခအရနအေ ယခုကဏ္ဍေည် ရြာ်ပြ၍ွေြါ။ လတ်တရလာအရပခအရနအေ ယခုကဏ္ဍေည် ရြာ်ပြ၍ွေြါ။
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Q6

Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် 
ြွင့်ချင်လဲ။ ြွင့်ချင်လဲ။ 

 Star

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာြါလဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာြါလဲ။

 ဧပြီလ  ၂၀၁၇ ခုနှစ်။ 

 ADRA ွှာ အလုြ်လုြ်ေတာ ဘာရြကာင့်ကကိုက်နှစ်ေက်ြါေလဲ။ ADRA ွှာ အလုြ်လုြ်ေတာ ဘာရြကာင့်ကကိုက်နှစ်ေက်ြါေလဲ။

စိုက်ြျ ိုးရေးကိုေင်ယူပြီး ကျွန်ွတို့ရဒေွှာ စိုက်ြျ ိုးရေးကဏ္ဍ 
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရအာင် ရတာင်ေူလယ်ေွားရတွကို 
ပြန်လည်ွှေရဝရြးေတာကို ကကိုက်နှစ်ေက်ြါတယ်။ 

Q5 ဘယ်ရနောရဒေ ဒါွှွဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို ေွားလည်ချင်ြါေလဲ။ ဘယ်ရနောရဒေ ဒါွှွဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို ေွားလည်ချင်ြါေလဲ။ 

 New Zealand

 ဓာတ်ြုံပြိုင်ြွဲ

ရနာက်တစ်ခါ ေင့်အလှည့်လားရနာက်တစ်ခါ ေင့်အလှည့်လား

ေင်၏ဓာတ်ြုံကို ွင်္ဂလာြါ ေတင်းလွှာတွင် ေင်၏ဓာတ်ြုံကို ွင်္ဂလာြါ ေတင်းလွှာတွင် 
ရတွ့ပွင်လိုြါေလား။ ေင့်ေဲ့ဓာတ်ြုံကိုရြးြို ့ရတွ့ပွင်လိုြါေလား။ ေင့်ေဲ့ဓာတ်ြုံကိုရြးြို ့
လိုက်ြါ။ ရေွးချယ်ခံေေည့်ဓာတ်ြုံကို ဤတွင် လိုက်ြါ။ ရေွးချယ်ခံေေည့်ဓာတ်ြုံကို ဤတွင် 
ောွက ADRA Myanmar Website၊  Facebook ောွက ADRA Myanmar Website၊  Facebook 
နှင့် Instagram တို့အပြင် ADRA Myanmar ၏ နှင့် Instagram တို့အပြင် ADRA Myanmar ၏ 
web portal တွင်လည်း ရြာ်ပြရြးွည်ပြစ်ေည်။web portal တွင်လည်း ရြာ်ပြရြးွည်ပြစ်ေည်။

ဓာတ်ြုံဆိုင်ော လွ်းညွှန်ချက်ဓာတ်ြုံဆိုင်ော လွ်းညွှန်ချက်
ေင်၏ဓာတ်ြုံ ဆုေေှိရေးအတွက် ေင်၏ဓာတ်ြုံ ဆုေေှိရေးအတွက် 
ရအာက်ြါေတ်ွှတ်ချက်ွျားကို လိုက်နာေွည်။ရအာက်ြါေတ်ွှတ်ချက်ွျားကို လိုက်နာေွည်။
 - ADRA Myanmar ၏ ဝန်ေွ်း၊ ွိတ်ြက်  - ADRA Myanmar ၏ ဝန်ေွ်း၊ ွိတ်ြက် 
ေို့ွဟုတ် အလှူေှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ေန် လိုအြ်ေည်။ေို့ွဟုတ် အလှူေှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ေန် လိုအြ်ေည်။
 - ADRA Myanmar စီွံကိန်းွှ အကျ ိုးခံစားခွင့်  - ADRA Myanmar စီွံကိန်းွှ အကျ ိုးခံစားခွင့် 
ေှိေူ တစ်ဦးဦး၊ ဝန်ေွ်း(ေို့) စီွံကိန်း ေှိေူ တစ်ဦးဦး၊ ဝန်ေွ်း(ေို့) စီွံကိန်း 
လုြ်ရဆာင်ွှုွျားကို ရိုက်ကူးေားပခင်း ပြစ်ေွည်။လုြ်ရဆာင်ွှုွျားကို ရိုက်ကူးေားပခင်း ပြစ်ေွည်။
 - အပွင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:  - အပွင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi: 
2480 x 3508 pixels)2480 x 3508 pixels)
 - Landscape ေို့ွဟုတ် portrait ဓာတ်ြုံွျားော  - Landscape ေို့ွဟုတ် portrait ဓာတ်ြုံွျားော 
လက်ခံေည်။လက်ခံေည်။
 - ဓာတ်ြုံအလင်းအရွှာင်နှင့် Focus ြကည်လင်  - ဓာတ်ြုံအလင်းအရွှာင်နှင့် Focus ြကည်လင် 
ပြတ်ေားေွည်ပြစ်ေည်။ပြတ်ေားေွည်ပြစ်ေည်။
 - JPEG  ေို့ွဟုတ် RAW files လက်ခံေည်။ - JPEG  ေို့ွဟုတ် RAW files လက်ခံေည်။
- ပြင်ဆင်ပခင်းွေှိေည့် ွူေင်းဓာတ်ြုံ ပြစ်ေွည်။- ပြင်ဆင်ပခင်းွေှိေည့် ွူေင်းဓာတ်ြုံ ပြစ်ေွည်။
-ဓာတ်ြုံ၏အရြကာင်းအောအကျဉ်းကို ရြာ်ပြေား -ဓာတ်ြုံ၏အရြကာင်းအောအကျဉ်းကို ရြာ်ပြေား 
ရြးေွည်။ရြးေွည်။

ယခုလအတွက် ဆုေဓာတ်ြုံ ယခုလအတွက် ဆုေဓာတ်ြုံ 

ဓာတ်ြုံရိုက်ကူးေူဓာတ်ြုံရိုက်ကူးေူ
Zoe Bawi
Extension Worker | SURE Project

ဓာတ်ြုံ၏အရြကာင်းဓာတ်ြုံ၏အရြကာင်း
ေူွေည် ချင်းပြည်နယ်၊ ရဘာ်တီးေွာွှ SURE 
စီွံကိန်းအကျ ိုးခံစားခွင့်ေှိရော ရတာင်ေူတစ်ဦး 
လည်းပြစ်ေည်။ 
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CASE2Learn
ယခုလတွင်ဥရောြေွင်္္ဂ(EU)က ေန်ြုံရငွ 
ရောက်ြံ့ေားရော CASE2Learnစီွံကိန်းေည် 
ရအာက်ြါတို့ကို ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည်။ ၁။ CRED၊ 
LDN၊ CDN၊ SEE၊ STEDF၊BF၊  ENDO၊ SENG၊ 
CDI နှင့် DDI တို့ွှ MTT နှင့် SMA ွျားေည် 
MTT နှင့် SMA reporting နှင့် planning 
ေင်တန်းွျားကို တက်ရောက်ခဲ့ြကေည်။ 

၂။ ြေွအကကိွ် ရေွ့လျားဆောွျား၏ ပြန်လည် 
ေုံးေြ်ရဆွးရနွးပခင်းကို စက်တင်ဘာလ ၂၇ 
ေက်ရန့တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး MTT နှင့် SMA တို့
အတွက် NFE ေင်တန်းွျားကို ပြင်ြေင်တန်း
ဆောွျားက စက်တင်ဘာလ ၂၈ ေက်ရန့ွှ 
ရအာက်တိုဘာလ ၄ ေက်ရန့အေိ 
ြို့ချရြးခဲ့ေည်။ 

၃။ အချက်အလက်လုံခခုံရေးေင်တန်းကို ပြင်ြ 
ေင်တန်းဆောွျားနှင့် ရအာက်တိုဘာလ ၅
 ေက်ရန့ွှ ၇ ေက်ရန့အေိ ပြုလုြ်ခဲ့ပြီး ကိုရိုနာ
ဗိုင်းေြ်စ်ရောင်္ါအေိြညာရြးပခင်းကိုလည်း 
RISE အြွဲ့က ရအာက်တိုဘာလ ၈ ေက်ရန့တွင် 
ပြုလုြ်ခဲ့ေည်။ 

၄။  ရနအိွ်အရပခပြုြညာေင်ြကားပခင်း 
နည်းဗျူဟာ၊ ေင်ခန်းစာွျားနှင့် ြတ်ေက်၍ 
EESR အစည်းအရဝးကိုလည်း ရအာက်တိုဘာလ 
၈ ေက်ရန့တွင် ပြုလုြ်ခဲ့ော KECD အြွဲ့ေည် 
အိွ် အရပခပြုေင်ြကားရေးနည်းဗျူဟာဆိုင်ော 
အရြကာင်းအောွျားကို တင်ပြရဆွးရနွးခဲ့ေည်။ 

BRIGHT

ယခုလတွင် Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ေန်ြုံရငွရောက်ြံ့ေား 
ရော BRIGHT စီွံကိန်းေည်ြညာရေးဆိုင်ော 
အေိအပွင်ြွင့်ြွဲ အခွ်းအနားကို 
လားရှိုးပွို့နယ်၊ ွန်းြွဲဘူတာရကျးေွာ၊ 
နားကွွ်းလုံရကျးေွာနှင့် နားဟွယ်ရကျးေွာ 
တို့တွင် ပြုလုြ်ခဲ့ေည်။ ယင်းအခွ်းအနားတွင် 
ွိဘွျား၊ ရကျာင်းဆော၊ ဆောွွျား၊ 
ရကျးေွာရခါင်း ရဆာင်ွျား၊ 
ရကျာင်းေူ၊ရကျာင်းေားွျား၊ အွျ ိုးေွီးအြွဲ့
ဝင်ွျားနှင့်လူငယ်ွျားြါဝင်ရော အွျ ိုးေား 
၆၈ ဦး၊ အွျ ိုးေွီး ၉၉ ဦး၊ စုစုရြါင်း ၁၆၇ ဦး 
တက်ရောက်ခဲ့ေည်။ 

ယင်းအခွ်းအနားအပြီးတွင် 
ကရလးငယ်ွျားအား ြုံဆွဲစာအုြ်၊ 
ရောင်စုံခဲတံ၊ ခဲတံချွန်စက်၊ ခဲြျက်ွျားကိုလည်း 
ရဝငှရြးခဲ့ေည်။ 

အွျ ိုးေွီးရခါင်းရဆာင်ွှုေင်တန်းကို 
ေှွ်းပြည်နယ်ရပွာက်ြိုင်းေှိ Women’s LEAD 
ွိတ်ြက်အြွဲ့က ဦးရဆာင်ပြုလုြ်ခဲ့ေည်။
ဤေုံးေက်တာေင်တန်းတွင် ေှွ်းပြည်နယ် 
ရပွာက်ြိုင်းေှိ ပွို့နယ်ငါးပွို့နယ်ွှ အွျ ိုးေွီး 
၂၀ဦးေည်  တက်ရောက်ြါဝင်ခဲ့ေည်။

 ရနာက်ဆုံးေ စီွံကိန်း

 အချက်အလက်ွျား
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SEAQE2
ယခုလတွင် Norad နှင့် ADRA Norway တို့ကေန်ြုံရငွ 
ရောက်ြံ့ေားရော SEAQE2 စီွံကိန်းေည် 
ရအာက်ြါလှုြ်ေှားွှုွျားကို ပြီးစီးခဲ့ေည်။
၁။ ကေင်ပြည်နယ်ေှိ လူငယ်ွျားအတွက် TVET 
ကာလတို ေင်တန်းကို ပြန်လည်ြွင့်လှစ်ခဲ့ော 
KECD VT စင်တာနှင့် ဘားအံတို့၌ အရပခခံအြ်ချုြ်၊ 
အဆင့်ပွင့်အြ်ချုြ် ၊ရကျးလက်စက်ပြင် ၊
 ဆံြင်ညှြ် ၊ ဆံြင်အလှပြုပြင်၊ ေံင်္ရဟဆက်နှင့် 
ဧည့်ဝန်ရဆာင်ွှုေင်တန်းတို့၌ ရကျာင်းေား ၁၇၇ ဦး 
စာေင်းရြးေွင်းခဲ့ေည်။

၂။ လုြ်ငန်းအစီအစဉ် အရကာင်အေည်ရြာ်ွှုွျားနှင့် 
ြတ်ေက်၍ ရနာက်ဆုံးအရပခအရနွျား၊ ရအာင်ပွင် 
ွှုွျားနှင့်  အခက်အခဲွျားကို ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းေန် 
အတွက် ရအာက်တိုဘာလ ၈ ေက်ရန့က ACS နှင့် 
အတူ ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးကို  ပြုလုြ်ခဲ့ေည်။ 

၃။ NFE အစီအစဉ် ေင်တန်းအွှတ်စဉ် ၂ ကို 
ရအာက်တိုဘာလ ၁ ေက်ရန့တွင် ပြန်လည် 
ြွင့်လှစ်ခဲ့ော ယင်းအစီအစဉ်တွင် NFE စင်တာ၊ 
Dae K’ Hee ရကျးေွာ အနီးဝန်းကျင်ွှ အွျ ိုးေား 
၃ ဦးနှင့် အွျ ိုးေွီး ၁၃ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး 
ေင်တန်းကာလွှာ ၅ လ ြကာပွင့်ွည် ပြစ်ေည်။ 

၄။ SEAQE2 စီွံကိန်းရဆာင်ေွက်ော ရကျာင်းွျားပြစ် 
ရော ACS ရကျာင်း၊ NFE စင်တာနှင့် GoM ရကျာင်း
 စုစုရြါင်း ရကျာင်း ၁၇ ရကျာင်းွှ ဆော၊ ဆောွ 
၁၁၁ ဦးအတွက် ဆောပြစ်ေင်တန်းကို အွန်လိုင်း 
Zoom ွှ တစ်ဆင့်ေင်ြကားြို့ချရြးခဲ့ေည်။ 

VESI
ယခုလတွင် LIFT က ေန်ြုံရငွရောက်ြံ့ေားပြီး 
ွိတ်ြက် AVSI , FRC တို့နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက် 
ရနရော VESI စီွံကိန်းေည် ရအာက်ြါလှုြ်ေှား 
ွှုွျားကို ပြီးစီးခဲ့ေည်။ 

၁။ အရပခခံကွန်ြျူတာေင်တန်းြွင့်လှစ်ေန်
ကွတ်ခိုင်နှင့် နွ္မတူပွို့နယ်တို့ေှိ ကွန်ြျူတာ 
ေင်တန်းရကျာင်းွျားေံွှ Quotation 
အချက်အလက်ွျား ရကာက်ယူခဲ့ေည်။။

၂။ ကွတ်ခိုင်ပွို့နယ်ရအာက်ေှိ စစ်ရေှာင်စခန်းွျား 
ပြစ်ရော ဟိုကို၊ ွိုင်းယုရလး၊ ရအာင်ေရပြနှင့် 
ြန်ကူး စခန်းအေီးေီးတို့တွင် အေက်ရွွးဝွ်း 
ရြကာင်းြညာေြ်ဆိုင်ော အေိြညာရြးရဆွးရနွး 
ြွဲွျားကို ပြုလုြ်ခဲ့ေည်။ 

၃။ အရပခခံကွန်ြျူတာနှင့် အရပခခံအြ်ချုြ် 
ေင်တန်းြွင့်ြွဲအခွ်းအနားကို ေှွ်းပြည်နယ် 
ရပွာက်ြိုင်းေှိ နွ္မတူ KBC စခန်း၊ နွ့်ြတ်ကာ 
KBC စခန်းနှင့် နွ့်စလတ် KBC စခန်းတို့တွင် 
အေီးေီးကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ေည်။ ယင်းရနာက်တွင် 
ေင်တန်းရြကးအြါအဝင် ေင်တန်းဆိုင်ောေုံး
ြစ္စည်းွျားကိုလည်း ေင်တန်းဆောွျားအား 
ရြးအြ်ခဲ့ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ရေးဆိုင်ော
ြစ္စည်းွျားနှင့် အြ်ချုြ်ေင်ရိုးညွန်းတွ်းစာအုြ် 
နှင့် Life Skills ဆိုင်ော ေင်တန်းညွန်းတွ်း
စာအုြ်ွျားကိုလည်း ေင်တန်းေားွျားအား 
ရောက်ြံ့ရြးအြ်ခဲ့ေည်။ 

 ရနာက်ဆုံးေ စီွံကိန်း

 အချက်အလက်ွျား
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SURE

ယခုလတွင် MFAT နှင့် ADRA New Zealand 
တို့က ေန်ြုံရငွရောက်ြံ့ေားရော SURE 
စီွံကိန်းေည် ရအာက်ြါလှုြ်ေှားွှုွျားကိုလည်း 
ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေည်။ 

၁။ ရတာင်ေူေင်တန်းရကျာင်းေင်တန်းရြးပခင်း၊ 
SALT Compound Farms ေင်တန်း၊ Agriculture 
and Horticulture ေင်တန်း ရေြိုက်လိုင်းေိန်း
ေိွ်းပြုပြင်နည်းေင်တန်းတို့ကို ချင်းပြည်နယ်ေှိ 
စီွံကိန်းအဓိကေားရဆာင်ေွက်ော ရကျးေွာွျားွှ 
ရတာင်ေူလယ်ေွားအား ေင်ြကား 
ြို့ချရြးခဲ့ေည်။ 

ရတာင်ေူေင်တန်းရကျာင်း ေင်တန်းွျားကို 
စိုက်ြျ ိုးရေးေင်ရိုးညွန်းတွ်းအေ စိုက်ြျ ိုးရေး 
အောေှိ၏ လွ်းညွန်ွှုပြင့် တိုးချဲ့ြညာရြး
လုြ်ေားွျားက ဦးရဆာင်ပြုလုြ်ခဲ့ပခင်းပြစ်ပြီး  
ချင်းပြည်နယ်ေှိ စီွံကိန်းအဓိကေားောရကျးေွာ 
ွျားတွင် ရတာင်ေူွျားစနစ်တကျရအာင်ပွင်စွာ 
စိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်နိုင်ေန်ေည်ေွယ်ရဆာင်ေွက်ပခင်း
ပြစ်ေည်။ 

SURE စီွံကိန်းွှ နည်းြညာြံ့ြိုးွှုပြင့် ရတာင်ေူ 
ေင်တန်းရကျာင်းကို တည်ရောင်ပခင်းအားပြင့် 
စြါးနှင့် ရပြာင်းစိုက်ရတာင်ေူွျား ကျွွ်းကျင်ွှု 
ွျားနှင့် စိုက်ြျ ိုးရေးဆိုင်ောနည်းစနစ်ွျားကို 
ပွှင့်တင်ေွားနိုင်ွည်ပြစ်ေည်။ 

၂။ ေို့ပြင် စီွံကိန်းရဆာင်ေွက်ောရကျးေွာွျား၌ 
ရပွယာအေုံးပြုွှုနှင့် ြတ်ေက်၍ ရဒေခံ 
ရတာင်ေူွျားအား အေိြညာရြးနိုင်ေန် 
အစီအစဉ်ရေးဆွဲပခင်းဆိုင်ော ေင်တန်းအစည်း 
အရဝးွျားကိုလည်း ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ေည်။ 

 ရနာက်ဆုံးေ စီွံကိန်း

 အချက်အလက်ွျား
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 အလုြ်ရခါ်စာွျားနှင့်          

 တင်ဒါ်ရခါ်ယူွှုွျား 
ရအာက်ရြာ်ပြြါောေူးွျားနှင့် ြတ်ေက်၍ ွည်ေို့ရလှောက်ေားေွည်ကို ရအာက်ရြာ်ပြြါောေူးွျားနှင့် ြတ်ေက်၍ ွည်ေို့ရလှောက်ေားေွည်ကို 
အရေးစိတ်ေိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အရေးစိတ်ေိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ဝင်ရောက်ရလ့လာနိုင်ြါေည်။ Facebook ွှတစ်ဆင့် ရြးြို့ရလှောက်ေားွှုွျားကိုွူ ဝင်ရောက်ရလ့လာနိုင်ြါေည်။ Facebook ွှတစ်ဆင့် ရြးြို့ရလှောက်ေားွှုွျားကိုွူ 
ေည့်ေွင်းစဉ်းစားွည်ွဟုတ်ြါ။ ေည့်ေွင်းစဉ်းစားွည်ွဟုတ်ြါ။ 

ADRA Myanmar အရနပြင့် လိွ်လည်ပခင်း၊ အကျင့်ြျက်ပခစားပခင်းနှင့် ADRA Myanmar အရနပြင့် လိွ်လည်ပခင်း၊ အကျင့်ြျက်ပခစားပခင်းနှင့် 
ကရလးေူငယ်ွျားကို ေိြါးရနှာင့်ယှက်ပခင်း စေည့်ကိစ္စေြ်ွျားနှင့် ကရလးေူငယ်ွျားကို ေိြါးရနှာင့်ယှက်ပခင်း စေည့်ကိစ္စေြ်ွျားနှင့် 
ြတ်ေက်၍ လုံးဝလက်ခံွည်ွဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိစ္စေြ်ွျားနှင့် ြတ်ေက်၍ လုံးဝလက်ခံွည်ွဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိစ္စေြ်ွျားနှင့် 
ြတ်ေက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ြတ်ေက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် 
ရြးြို့တင်ပြနိုင်ြါေည်။ရြးြို့တင်ပြနိုင်ြါေည်။

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

ကျွန်ုြ်တို့နှင့်       

 ဆက်ေွယ်ြါ။ 
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တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ စေန ြွဲအခွ်းအနားွျား

Time Sheet  
ွျားေည် လစဉ် 
၂၅ ေက်ရန့တွင် 
တင်ေွင်းေွည်။ 

နိုဝင်ဘာ ၄ - ဒီြါဝလီ 
ရုံးြိတ်ေက်ပြစ်ေည်။

နိုဝင်ဘာ ၁၇- ၁၈ 
ေည် တန်ရဆာင်တိုင် 
ရုံးြိတ်ေက်ပြစ်ေည်။  

ၾကာသပေတး

12

19

26

11

18

25

10

17

24

9

16

23

8

15

22

6

13

20

27

7

14

21

28

ပြက္ခဒိန်

‘MINGALABA’
ရနာက်အတွဲ 

ဒီဇင်ဘာလ ၃ ေက်ရန့

5

3029

တန်ရဆာင်တိုင် 
ရုံးြိတ်ေက်

တန်ရဆာင်ွုန်း
လပြည့်ရန့

1 2 3 4

 ဝန်ေွ်းေစ်ွိတ်ဆက်ပခင်း

SAW NATHAN 
Finance/ Admin Officer

UNICEF Emergency 
WASH

UNICEF Emergency 
WASH

UNICEF Emergency 
WASH

UNICEF Emergency
 WASH

UNICEF Emergency 
WASH

AUNG CHO MIN
M&E Officer

NAY ZAW LINN
WASH Engineer

SAW HTOO RAR SOE 
Public Health Promoter

SAW KYAW SAN 
Driver

KHIN YU MON 
M&E Officer
CASE2Learn SEAQE2 Emergency SEAQE2 Emergency SEAQE2 Emergency SEAQE2 Emergency

SEAQE2 Emergency

JUE NADI NAING
Finance Officer

EI THUZAR HAN
Procurement Officer

KHIN MAUNG THET 
  Engineer

TUN TUN 
  Assistant Engineer

WAI MAR MYINT 
 Cash Transfer and Livelihood 

Officer




