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 ‘ ွင်္ဂလာြါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းလွှာပြေ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှေ်၊ ွတ်လတွင် ပြန်လည် 
ွိတ်ဆက်ထုတ်မဝပြင်းပြေ်ြါသည်။ ယင်းသတင်းလွှာြါဓာတ်ြုံွေားနှင့် အမြကာင်းအရာွေားသည် ADRA 
Myanmar ၏ ွူြိုင်လည်းပြေ်ြါသည်။
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ွေက်နှာြုံးဓာတ်ြုံ
ယြုလအတွက် ွေက်နှာြုံးဓာတ်ြုံ
ွှာ SEAQE2 ေီွံကိန်းွှ အကေ ိုး
ြံေားြွင့်ရှိသူ ကိုမောဟိန်းြင် 
ပြေ်သည်။ 
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အယ်ဒီတာအြွဲ့

ကိုမောဟိန်းသည် ွိသားေုဝင် ၁၄ ဦးရှိပြီး မွွးြေင်း ၁၂ ဦးအနက် မပြာက်မယာက်မပွာက် သားလည်း ပြေ်သည်။ ၎င်းတို့ွိသားေု 
အသက်မွွးဝွ်းမကောင်းအတွက် ရာသီအလိုက် သေ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ွေားကို ေိုက်ြေ ိုးသည်။ ွိသားေုအမပြအမနအရြ်ရြ်တို့
မြကာင့်  သူသည် ြညာမရးွှာ မပြာက်တန်းနှင့်ြင် မကောင်းထွက်ြဲ့ရသည်။ သူသည် ြန်းရန်လုြ်သားအပြေ် လုြ်ကိုင်ပြီး ွိသားေု၏၀င်မငွကို 
တေ်ြက်တေ်လှွ်းက ကူညီြဲ့သည်။ 

 မဆာင်းြါး

မနာက်ဆုံးရ ေီွံကိန်းအြေက်အလက်ွေား ၆   အလုြ်မြါ်ောွေား/ တင်ဒါမြါ်ယူွှုွေား

ကျွန်ုြ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်
 ၁၁ 

ကရင်ပြည်နယ်တွင် အသက်မွွးဝွ်းမကောင်းသင်တန်းွေား ြံ့ြိုးကူညီပြင်း



ဆရာအပြေ် လုြ်ကိုင်ြဲ့တာ ဆယ်နှေ်မကော်ရှိြါပြီ။ မကောင်းသားမတွရဲ့ 
မြော်ရွှင်ေွာ ဆူညံသံမတွကြဲ ကျွန်ွရဲ့ မန့ေဉ်ဘဝ အေိတ်အြိုင်းတေ်ြုပြေ်လာြါ
တယ်။ ကမလးမတွကို ြေေ်တတ်ပြီး သိြ္ပံြညာသာွက သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ဘဝကို 
ထိန်းသိွ်းမောင့်မရှာက်တတ်မအာင်လည်း သင်မြးြါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံမရးကို
လည်း ကျွန်ွအမနနဲ့ င်္ရုေိုက်ြါတယ်။ 

တေ်မန့ွှာ မကောင်းသားွိဘတေ်မယာက်က လွ်းွှာ ဆိုင်ကယ်ွမတာ်တဆွှု
မြကာင့် ကမလးအမနနဲ့ မကောင်းွတက်နိုင်ဘူးလို့ သတင်းြို့တယ်။ မကောင်းသား
ွေားကို ၎င်းတို့ြတ်ဝန်းကေင်ရှိ အန္တရာယ်ွေားကို ြိုွိုသိရှိနားလည်လာမေြို့နဲ့ ြိုွို
မဘးကင်းမေြို့ ဘယ်လိုကူညီမြးနိုင်ွလဲဆိုတာကို ကျွန်ွေဉ်းေားြဲ့တယ်။ ADRA 
ကမေတနာ့ဝန်ထွ်းသင်တန်းအတွက် ောရင်းမြးသွင်းနိုင်တာကိုသိတဲ့အြါ 
ဒါက မဘးအန္တရာယ် ကကိုတင်ပြင်ဆင်ွှုအမြကာင်း ြိုွိုမလ့လာြို့ ကျွန်ွအတွက် 
အြွင့်အမရးပြေ်လာြါတယ်။ 

“အဲဒီအြေနိ်တုန်းက င်္မဟဆက်ကျွွ်းကေင်ွှုကို သင်ယူြို့ ဆန္ဒရှိမြွယ့် သင်တန်းမြကးမြးြို့ ြိုက်ဆံွရှိြဲ့ြါဘူး” 

ယင်းမနာက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်တွင် သက်မွွးဝွ်းမကောင်းသင်တန်းအြေ ို့ကို ြို့ြေမြးမနသည့် ADRA Myanmar ၏ SEAQE2 ြမရာင်္ေက်
အမြကာင်းကို ကိုမောဟိန်း ြကားသိြဲ့ရသည်။ ထို့မနာက် သံင်္မဟဆက်သင်တန်းအွှတ်ေဉ် ၃ သို့ သင်တန်းတက်မရာက်ြွင့်ရရန် သူ့အမနပြင့် 
ကကိုးေားြဲ့သည်။ ဤသင်တန်းကို တက်မရာက်ပြီးမနာက် ေတီးလ်င်္မဟဆက်သင်တန်းကို  ဆက်လက်မလ့လာြဲ့သည်။ 

“ရက်တိုသင်တန်းအတွက် မရွးြေယ်ြံရမတာ့ ကျွန်မတာ်အရွ်းဝွ်းသာွိြါတယ်” 

ထို့ပြင် သင်တန်းွှ ြံ့ြိုးမြးမသာ Internship အေီအေဉ်ွှာလည်း ထိမရာက်ွှုရှိပြီး မကောင်းသားွေားအမနပြင့် လက်မတွ့အသုံးြေပြင်းနှင့် 
ြတ်သက်၍ အသိြညာနှင့် အမတွ့အကကုံွေားေွာကို မလ့လာနိုင်သည်ဟု ၄င်းကယူဆထားသည်။ 

ကိုမောဟိန်းအမနပြင့် Norad နှင့် ADRA Norway ွှ  ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားမသာ SEAQE2 ေီွံကိန်းွှတေ်ဆင့် ရက်တိုသင်တန်း င်္မဟဆက်
သင်တန်းကို တက်မရာက်နိုင်ြဲ့ပြီး သင်တန်းွှြို့ြေမြးမသာ င်္မဟဆက်ပြင်းဆိုင်ရာ အသိြညာဗဟုသုတနှင့် အမတွ့အကကုံွေားကို သိရှိြွင့်ရ
သည့်အတွက် အလွန်ဝွ်းမပွာက်ဝွ်းသာပြေ်ြဲ့ရသည်။ 

သင်တန်းပြီးဆုံးြေနိ်တွင် သူ့အမနပြင့် SEAQE2 ေီွံကိန်းွှ ြံ့ြိုးမငွကေြ် ၂၅၀,၀၀၀ ရရှိြဲ့ပြီး အပြားမငွမြကးြံ့ြိုးွှုွေားပြင့် ကိုယ်ြိုင်လုြ်ငန်းတေ်ြု
ကို ထူမထာင်နိုင်ြဲ့သည်။ သူ့အမနပြင့်လည်း ယင်းသင်တန်းသည် သူ့ဘဝအသက်မွွးဝွ်းမြကာင်းလုြ်ငန်းအတွက် နည်းလွ်းွေ ိုးေုံနှင့် ကူညမီြး
နိုင်ြဲ့သည်ဟုလည်း ယုံြကည်ထားသည်။ 

 

            မကေးဇူးတင်ြါတယ်။ အြုဆို ကိုယ်ြိုင်လုြ်ငန်းရှင်တေ်မယာက်အမနနဲ့ ရြ်တည်မနနိုင်ြါပြီ။ အနာင်္တ်ွှာလည်း 
လုြ်ငန်းတိုးြေဲ့ြို့ ဆုံးပြတ်ထားပြီးမတာ့ ဒီအတတ်ြညာကို သင်ယူလိုတဲ့ သင်တန်းသားမတွကိုလည်း လက်ြံပြီး ွျှမဝမြး
သွားွှာြါ” 

သတင္းစကား မေတနာ့ဝန်ထွ်းဘဝ 

“
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www.adramyanmar.org
ွီဒီယာွှ

ြထွအကကိွ်သင်တန်းကို တက်မရာက်ပြီးမနာက်၊ ွိသားေု၊ သူငယ်ြေင်းမတွ မကောင်းသားမတွနဲ့လည်း ွျှမဝနိုင်တဲ့ အြေက်အလက်မတွကို 
ကျွန်ွရရှိြဲ့ြါသည်။ 

ADRA ရဲ့သင်တန်းက အမရးမြါ်အမပြအမနမတွကို ကကိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ြို့ ကျွန်ွကို အွေားကကီးသင်မြးြါတယ်။ ဒီအသိြညာအသေ်မတွကို
လည်း ကျွန်ွတို့ြတ်ဝန်းကေင်က သူမတွကို ွျှမဝမြးြါတယ်။ အဲဒီအြေနိ်ကေလို့ ကျွန်ွအမနနဲ့ အမရးမြါ်တုံ့ပြနမ်ရးနဲ့ သဘာဝမဘးအန္တရာယ်
မလျှာ့ြေမရး ADRA အေီအေဉ်မတွွှာ ြါဝင်ြဲ့ြါတယ်။ 

မေတနာ့ဝန်ထွ်းလုြ်ပြင်းက ကျွန်ွရဲ့ဘဝ အေိတ်အြိုင်းတေ်ြုပြေ်လာပြီး အပြားသူမတွအတွက် ြိုွိုလုြ်မဆာင်မေလိုြါတယ်။ ြတ်ဝန်းကေင်
က လိုအြ်မနတဲ့သူမတွကို ကူညီြို့ ဘုရားသြင် ြွင့်ပြုမြးတဲ့အတွက်လည်း မကေးဇူးတင်ြါတယ်။ သူတို့ြတ်ဝန်းကေင်ွှာ လိုအြ်မနတဲ့သူမတွ
ကို မေတနာ့ဝန်ထွ်းွေားွေား လုြ်မြးမေြေင်ြါတယ်။ မလးနှေ်မလာက် မေတနာ့ဝန်ထွ်းလုြ်ပြီးတဲ့မနာက်ွှာမတာ့ ADRA ဝန်ထွ်းပြေ်လာြဲ့ြါ
တယ်။ ဒီလိုွေ ိုးလူသားြေင်းောနာမထာက်ထားွှုဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းမတွွှာ အလုြ်လုြ်ြို့ အြွင့်အလွ်းမတွ ြိုရလို့လည်း ဝွ်းသာင်္ုဏ်ယူွိြါတယ်။ 

 ကျွန်ုြ်တို့ဝန်ထွ်းနှင့်

 မတွ့ဆုံပြင်း
HTAY HTAY MYINT
Education Officer | BRIGHT

Q1 ဘာလူွေ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါလဲ။ ဘာလူွေ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါလဲ။ 
ကရင်လူွေ ိုးြါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအေားအောက ဘာြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအေားအောက ဘာြါလဲ။
သေ်သီးမတွြါ။

Q3  အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ြါလဲ။
ြန်းမရာင်ြါ။

Q4 မြော်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ မြော်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
ွိသားေုနှင့် သူငယ်ြေင်းွိတ်မဆွမတွနဲ့ ေကားမပြာဆိုရတာြါ။ 

 လတ်တမလာအမပြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ပြ၍ွရြါ။ လတ်တမလာအမပြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ပြ၍ွရြါ။
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Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ေကားလုံးတေ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ေကားလုံးတေ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် 
ြွင့်ြေင်လဲ။ ြွင့်ြေင်လဲ။ 

Compassion

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက ေတင်ဝင်မရာက်ြဲ့တာြါလဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက ေတင်ဝင်မရာက်ြဲ့တာြါလဲ။

၂၀၁၉ ြုနှေ်၊ ေက်တင်ဘာလ

 ADRA ွှာ အလုြ်လုြ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှေ်သက်ြါသလဲ။ ADRA ွှာ အလုြ်လုြ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှေ်သက်ြါသလဲ။

ရြ်ရွာမတွွှာ ြွံ့ပြိုးမရးလုြ်ငန်းွေားကို လုြ်ကိုင်ရပြင်းမြကာင့်ြါ။

Q5 ဘယ်မနရာမဒသ ဒါွှွဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြေင်ြါသလဲ။ ဘယ်မနရာမဒသ ဒါွှွဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြေင်ြါသလဲ။ 

Israel (Jerusalem)

ယြုလအတွက် 

ွတ်လ

ဓာတ်ြုံ

ဓာတ်ြုံရိုက်ကူးသူအွည် 

KNWO, BRIGHT Project

ဓာတ်ြုံ၏အမြကာင်း

BRIGHT ေီွံကိန်း ွိတ်ြက် KNWO အြွဲ့သည် TEES အေီအေဉ်ကို အမကာင်အထည်မြာ်လေက်ရှိရာ ကယားပြည်နယ် ွယ်ေဲပွို့နယ်တွင် 
မကောင်းသားမကောင်းသူွေားအတွက် ြညာမရးဆိုင်ရာြေ္စည်းွေားကို မထာက်ြံ့မြးြဲ့သည်ကို မတွ့ရေဉ်။
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CASE2Learn
ဥမရာြသွင်္္ဂက ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားပြီး 
ွိတ်ြက်အြွဲ့အေည်းွေားပြေ်မသာ ADRA 
UK ၊ ADRA Germany၊ RISE တို့နှင့် ြူးမြါင်း
မဆာင်ရွက်မနမသာ CASE2Learn ေီွံကိန်း
သည် မအာက်ြါလှုြ်ရှားွှုွေားကိုမဆာင်ရွက်ြဲ့
သည်။

၁။ CDI- FPC နှင့် ECCD ကကီးြကြ်မရးွှူး
ွေားသည် ၂၀၂၂ ြုနှေ် ွတ်လ ၈ ရက်ွှ ၂၇ ရက်
မန့အထိ ေီေဉ်ထားမသာ ECCD သင်တန်း (SVT) 
အတွက် မလ့ကေင့်မရးအေီအေဉ်ကို ပြင်ဆင်ေီေဉ်
မဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။ 

၂။ BF- MTTs/SMA ွေားသည် ဟားြါးပွို့နယ်
ရှိ ောသင်မကောင်းမြါင်း၂၀ တွင် ဒုတိယအကကိွ် 
မရွ့လေားလှုြ်ရှားွှုွေားနှင့် ညှိနှိုင်းအေည်းအမဝး
ကို ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် ပြုလုြ်ြဲ့သည်။ 

၃။ Luhu Development Network တွင် FPC 
နှင့် MTT ွေားသည် သင်ြန်းောအေီအေဉ်၊ 
မလ့ကေင့်မရးအေီအေဉ်ေသည်ပြင့် SVT ကို
ပြင်ဆင်ထားပြီး LDN အြွဲ့သည် မြမြာ်ဝါရီ ၂၈ 
ရက်နှင့် ွတ် ၁ ရက်တို့တွင် ွိုင်းြင်ပွို့နယ်တွင် 
ESE လှုြ်ရှားွှုနှေ်ြုကိုလည်း ြံ့ြိုးမြးြဲ့သည်။ 

BRIGHT

ယြုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့မြး
ထားမသာ BRIGHT ေီွံကိန်းသည် မအာက်ြါ
လုြ်ငန်းွေားကို မဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။

၁။ Education Sensitization Events (ESE)
အြွ်းအနားွေားကို ြရူဆိုနှင့် လွိုင်မကာ်
ပွို့နယ်တို့ရှိ မကေးရွာ သုံးရွာတွင် ကေင်းြ
ပြုလုြ်ြဲ့ရာ လူဦးမရေုေုမြါင်း ၃၇၄ ဦးတက်
ကကေွာြါဝင်ြဲ့သည်။

၂။ ALP အေီအေဉ်အတွက် ရြ်ရွာလူထု 
အသိြညာမြးပြင်းကို ကယားပြည်နယ်၊ ြရူ
ဆိုပွို့နယ်ရှိ မကေးရွာနှေ်ရွာတွင် ကေင်းြပြုလုြ်
ြဲ့သည်။

၃။ Boys and Men champions သင်တန်း
နှင့် Women grassroot သင်တန်းတို့ကို 
ကယားပြည်နယ်တွင် အသီးသီးပြုလုြ်ြဲ့သည်။

 မနာက်ဆုံးရ ေီွံကိန်း

 အြေက်အလက်ွေား
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VESI

LIFT က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားပြီး ွိတ်ြက် 
AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်မနမသာ  
VESI ေီွံကိန်းသည် မအာက်ြါလုြ်ငန်းွေားကို 
ပြီးမပွာက်ြဲ့သည်။

၁။ VESI ေီွံကိန်းသည် ကွတ်ြိုင်ပွို့နယ် 
KBC ေြန်းတွင် မွာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်
ပြင်း၊ အမပြြံေက်ြေုြ်ပြင်းနှင့် ကွန်ြေူတာ
သင်တန်း အွှတ်ေဉ် ၇ အတွက် သင်တန်းဆင်း
ြွဲ အြွ်းအနားကို ကေင်းြြဲ့သည်။ အဆိုြါ
သင်တန်းွေားွှ သင်တန်းသားသင်တန်းသူ 
ေုေုမြါင်း ၆၃ ဦး မအာင်ပွင်ေွာ ပြီးဆုံးြဲ့သည်။ 

၂။ COVID-19 တုံ့ပြန်ွှု၏ တေ်ေိတ်တေ်ြိုင်း
အမနပြင့် ရှွ်းပြည်နယ်မပွာက်ြိုင်း၊ နွ့်ြွ်း
ပွို့နယ်နှင့် ကြေင်ပြည်နယ်နယ်ေြ် ွန်ေီ
ပွို့နယ်ရှိ ေေ်မဘးမရှာင်ွေားအတွက် COVID-19 
ကာကွယ်မရးြေ္စည်းွေားကို မထာက်ြံ့ပြန့်မဝ
မြးြဲ့သည်။ ထို့ပြင်ေီွံကိန်းသည် ေေ်မရှာင်
ဒုက္ခသည်ွေားအတွက် အသက်မွွးဝွ်းမကောင်း
ြညာ ရက်တိုသင်တန်း အသိြညာမြး 
မဟာမပြာြွဲွေားကိုလည်း ပြုလုြ်ြဲ့သည်။

၃။ ေီွံကိန်းသည် ကွတ်ြိုင်ပွို့နယ်ရှိ အမပြြံ
ေက်ြေုြ်သင်တန်းအွှတ်ေဉ် ၇ အတွက် 
သင်တန်းဆရာမြကးနှင့် သင်တန်းနှင့် ြတ်သက်
မသာ အသုံးအမဆာင်ြေ္စည်းွေားအတွက် 
ကုန်ကေေရိတ်အသီးသီးတို့ကို မြးအြ်ြဲ့သည်။  

SEAQE2

Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ြုံမငွ
မထာက်ြံ့ထားမသာ SEAQE2 ေီွံကိန်းသည် 
၂၀၂၂ ြုနှေ် ွတ်လ ၁ ရက်မန့တွင် (NFE) 
Program of Batch (2/2021) အတွက် 
သင်တန်းဆင်းြွဲ အြွ်းအနားကို ကေင်းြြဲ့ပြီး 
မကောင်းသား ၁၇ ဦးသည် အဆိုြါအေီအေဉ်ွှ 
မအာင်ပွင်ေွာ သင်တန်းပြီးေီးြဲ့သည်။ 

တေ်ြေနိ်တည်းတွင်၊ ရြ်ရွာမြါင်းမဆာင်
ွေား၊ SMCs၊ KECD ညှိနှိုင်းမရးွှူးနှင့် ADRA 
ဝန်ထွ်းွေားသည် (Batch 1/2022) အတွက် 
အနာင်္တ်အေီအေဉ်ွေားကို မဆွးမနွးရန် 
ညှိနှိုင်းအေည်းအမဝးတေ်ြု ပြုလုြ်ြဲ့သည်။ 

SEAQE2 ေီွံကိန်းဝန်ထွ်းအြေ ို့သည် ၂၀၂၂ ြု
နှေ် ွတ်လ ၇ ရက်မန့တွင် ြဒဲမကာ မကောင်း
ြိတ်ြွဲ အြွ်းအနားတွင် ြူးမြါင်းြါဝင်၍ ွိဘ
ွေား၊ မကောင်းသားွေားနှင့် ဆရာ ဆရာွွေား
အား  အားမြးကူညီြဲ့ြါသည်။ 

 မနာက်ဆုံးရ ေီွံကိန်း

 အြေက်အလက်ွေား
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ELACAP

USAID က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားပြီး ွိတ်ြက် 
KDHW နှင့် အတူြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်မနမသာ 
ELACAP ေီွံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း
ရြ်ရွာအိွ်သာွေားကို မဆာက်လုြ်ြဲ့သည်။ 

WASH အြန်းကဏ္ဍတေ်ရြ်အမနပြင့် 
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲပွို့နယ် ဝါးွီးလယ်
မကေးရွာတွင် ရြ်ရွာလူထုအတွက် အိွ်သာွေား 
မဆာက်လုြ်မနပြင်းွှာ ပြီးေီးြဲ့ပြီပြေ်သည်။ 

ယင်းေီွံကိန်းလှုြ်ရှားွှုွှ အိွ်မထာင်ေု ၆၉ ေု၊ 
လူဦးမရေုေုမြါင်း ၃၆၀ ဦးတို့ အကေ ိုးြံေားြွင့်
ရရှိွည်ပြေ်သည်။ 

UNICEF EMERGENCY 
WASH

ယြုလတွင် UNICEF ွှ ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့
ထားသည့် UNICEF Emergency WASH 
ေီွံကိန်းသည်  ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့ 
ပွို့နယ်အတွင်း တေ်ကိုယ်မရသန့်ရှင်းမရး
ဆိုင်ရာ အမထာက်အကူပြုြေ္စည်းွေားကို ပြန့်
မဝြဲ့သည်။ 

ယင်းြေ္စည်းွေားအပြေ် ေီွံကိန်းွှမန၍ မရေေ်၊ 
ြလြ်ေတေ်ြုံးွေား၊ မရသန့်ေင်မဆးွှုန့်ထုြ်
ွေား၊ မရသန့်ေင်မဆးပြားွေား၊ တေ်ကိုယ်မရ
သန့်ရှင်းွှုကိရိယာ၊ ဆြ်ပြာတုံး၊ လက်သန့်
မဆး၊ နှာမြါင်းေည်းွေားနှင့် အသိြညာမြး
ြိုေတာွေားအား အိွ်မထာင်ေု ၃၀၁၃ ေုအား 
မြးအြ်ြဲ့ပြီးပြေ်သည်။ 

ထို့ပြင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ အိွ်မထာင်ေု ၁၅၀ ေု
အတွက် ယင်လုံအိွ်သာအလုံးမရ ၁၅၀ နှင့် 
မကေးရွာ မလးရွာအား မရမြးမဝနိုင်ရန် မရ
သိုမလှာင်ပြန့် ပြူွှုေနေ် ၄ ြုတည်မဆာက်
မရးလုြ်ငန်းကို၂၀၂၂ ြုနှေ် ွတ်လတွင် ေတင်
မဆာင်ရွက်လေက်ရှိသည်။

 မနာက်ဆုံးရ ေီွံကိန်း

 အြေက်အလက်ွေား
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AEON5

ယြုလတွင် AEON 1% Club နှင့် ADRA Japan 
တို့က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားမသာ AEON5 
ေီွံကိန်းသည် လှိုင်းဘွဲပွို့နယ်နှင့် မကာ့ကရိတ် 
ပွို့နယ်ရှိ ACS မကောင်း မပြာက်မကောင်းတို့ွှ 
ွိဘ၊ ဆရာွေားနှင့် PTA/SMC အြွဲ့ဝင်ွေားအား 
ေီွံကိန်းအမကာင်အထည်မြာ်မဆာင်ရွက်ွည့်
အမြါ်အသိမြး ရှင်းလင်းမပြာြကားြဲ့သည်။
 
ေီွံကိန်းထြ်မဆာင်းအမကာင်အထည်မြာ်ွှု
အမနပြင့် AEON-5 ေီွံကိန်းသည် ဆရာွေားနှင့်
မကောင်းသားွေားအတွက် မကောင်းသုံးြေ္စည်း
ွေား၊ သင်မထာက်ကူြေ္စည်းွေား၊ တေ်ကိုယ်မရ 
သန့်ရှင်းမရးသုံးြေ္စည်းွေားနှင့် မကောင်းကေား 
ကွင်းသုံးဆိုင်ရာအမထာက်အကူပြုြေ္စည်းွေား
နှင့် မကောင်းသုံးြေ္စည်းွေားကို ြံ့ြိုးမြးသွားွည်
ပြေ်သည်။

ေီွံကိန်းမဆာင်ရွက်ွည့် ောသင်မကောင်းွေားွှာ 
ပွွတီြီး၊ ထီးွူးထ၊ ဝကေဲ၊ ကွီးမသ့ြူး၊ ြဒဲမကာ
နှင့် ထီးဟူးသံမကောင်းတို့ ပြေ်သည်။

SHAPE

MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့က
ရန်ြုံမငွ ြံ့ြိုးမြးထားမသာ Sustainable 
Health Agriculture Protection and 
Empowerment (SHAPE) ေီွံကိန်းသည် ယြု
လအတွင်း မအာက်ြါလုြ်ငန်းွေားကို ပြီးေီးြဲ့
သည်။ 

၁။ ွတူြီပွို့နယ် လိုမတာ်၊ ရှတလိုင်း၊ ဆီတာ
လိုင်၊ ထယ်ဆီးနှင့် မရမဆာမကေးရွာတို့တွင် 
ဝဥ ေိုက်ြေ ိုးပြင်းသင်တန်းကို ကေင်းြပြုလုြ်
ြဲ့သည်။

၂။ မဝါ်တီး၊ ဘမလး၊ မကလုံး၊ လုံးငိုး၊ ဆဲွ်ြီး၊ 
လုံကား၊ မရမဆာ၊ ထယ်ဆီး၊ လုံရိန်း၊ လိုမတာ်၊ 
ရှတလိုင်း နှင့် မလာင်ဗား မကေးရွာတို့တွင် 
မရြိုက်လိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိွ်းပြင်း သင်တန်း
ကို ပြုလုြ်ြဲ့သည်။

၃။ ရြ်ရွာအမပြပြု သဘာဝအရင်းအပွေ် ေီွံ
ြန့်ြွဲွှုသင်တန်းကို မဝါ်တီး၊ ဘမလးနှင့် မက
လုံးမကေးရွာတို့တွင် ပြုလုြ်ြဲ့သည်။ အဆိုြါ
သင်တန်းသည် သဘာဝအရင်းအပွေ်ွေား
ဆိုင်ရာ အသိြညာ၊ ေီွံြန့်ြွဲွှုနည်းြညာွေား
နှင့် မရရှည်တည်တံ့မသာ လူွှုေီးြွားြွံ့ပြိုး
တိုးတက်မေရန် ရည်ရွယ်ပြင်းပြေ်သည်။ 
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MOFA

င်္ေြန်နိုင်ငံ နိုင်ငံပြားမရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ADRA 
Japan တို့က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့မြးထားမသာ 
MOFA ေီွံကိန်းသည် ေီွံကိန်းအဓိကထား
မဆာင်ရွက်ွည့် မကေးရွာွေားတွင် ေီွံကိန်း
မဆာင်ရွက်ွှုအမြါ် အသိမြးရှင်းလင်းပြင်းနှင့်
အမကာင်အထည်မြာ်မရး အေည်းအမဝးွေားကို 
ပြုလုြ်ကေင်းြြဲ့သည်။ 

ေီွံကိန်းအမကာင်အထည်မြာ်ွှု အေီအေဉ်အရ
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲပွို့နယ်အတွင်း 
ောသင်မကောင်းနှေ်ြုကို မဆာက်လုြ်သွားွည်
ပြေ်ပြီး အိွ်သာွေား၊ မရတွင်း၊ ဆရာွေားအတွက် 
မနအိွ်မဆာက်လုြ်မြးပြင်းအပြင် ွီးရရှိမရး
အတွက် ဆိုလာေနေ်တို့ြါဝင်ွည်ပြေ်သည်။ 

ထို့ပြင် ေီွံကိန်းအမနပြင့် မကောင်းသုံးြရိမဘာင်္
ွေား၊ မကောင်းသုံးြေ္စည်းွေားနှင့် တေ်ကိုယ်မရ
သန့်ရှင်းွှုဆိုင်ရာ အသိြညာမြးသင်တန်းွေား
ကိုလည်း ြံ့ြိုးကူညီမြးသွားွည်ပြေ်သည်။ 

Myanmar Food 
Assistance - MFA 
Canadian Foodgrains Bank (CFGB) က 
ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားသည့် ကရင်ပြည်နယ်
ရှိ ြဋိြက္ခဒဏ်သင့် ပြည်သူွေားအတွက် 
ေားနြ်ရိက္ခာ မထာက်ြံ့ကူညီမရးေီွံကိန်း 
(MFA) ေတင်ပြင်းအေည်းအမဝးကို ွတ်လ ၂၃ 
ရက်မန့ွှ ွတ်လ ၂၅ ရက်မန့အထိ အွန်လိုင်းွှ
တေ်ဆင့် ကေင်းြပြုလုြ်ြဲ့သည်။

အဆိုြါအေည်းအမဝး အြွ်းအနားတွင် 
Canadian Foodgrains Bank (CFGB) နှင့် 
ADRA Myanmar ွှ ဝန်ထွ်းွေားက တက်
မရာက်ြဲ့ြကပြီး ေီွံကိန်းအမကာင်အထည်မြာ် 
မဆာင်ရွက်ွည့်အေီေဉ်ွေား၊ အလှူရှင်ွူဝါဒ
လိုက်နာွှု၊ မငွမြကးဆိုင်ရာ အမထာက်အထား
ွေားရှင်းလင်းပြင်း၊ ဆက်သွယ်မရးလွ်းညွှန်
ြေက်ွေား၊ MEAL အေီအေဉ်၊ ကေား၊ ွမရးရာ
နှင့် HR ွူဝါဒနှင့် အမလ့အကေင့်ေသည့်
အမြကာင်းအရာွေားကို ရှင်းလင်းမပြာြကား
ြဲ့သည်။ 

ေီွံကိန်းကာလသည် မပြာက်လြကာပွင့်ွည်
ပြေ်ပြီး ယင်းေီွံကိန်းအား ADRA Canada၊ 
ADRA Japan၊ ADRA Korea နှင့် World 
Renew တို့ွှလည်း အတူတကွ ြံ့ြိုးကူညီမြး
ထားသည်။
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 အလုြ်မြါ်ောွေားနှင့်          

 တင်ဒါ်မြါ်ယူွှုွေား 
မအာက်မြာ်ပြြါရာထူးွေားနှင့် ြတ်သက်၍ ွည်သို့မလျှာက်ထားရွည်ကို မအာက်မြာ်ပြြါရာထူးွေားနှင့် ြတ်သက်၍ ွည်သို့မလျှာက်ထားရွည်ကို 
အမသးေိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အမသးေိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ဝင်မရာက်မလ့လာနိုင်ြါသည်။ Facebook ွှတေ်ဆင့် မြးြို့မလျှာက်ထားွှုွေားကိုွူ ဝင်မရာက်မလ့လာနိုင်ြါသည်။ Facebook ွှတေ်ဆင့် မြးြို့မလျှာက်ထားွှုွေားကိုွူ 
ထည့်သွင်းေဉ်းေားွည်ွဟုတ်ြါ။ ထည့်သွင်းေဉ်းေားွည်ွဟုတ်ြါ။ 

ADRA Myanmar အမနပြင့် လိွ်လည်ပြင်း၊ အကေင့်ြေက်ပြေားပြင်းADRA Myanmar အမနပြင့် လိွ်လည်ပြင်း၊ အကေင့်ြေက်ပြေားပြင်း
နှင့် ကမလးသူငယ်ွေားကို ထိြါးမနှာင့်ယှက်ပြင်း ေသည့်ကိေ္စရြ်ွေားနှင့် ကမလးသူငယ်ွေားကို ထိြါးမနှာင့်ယှက်ပြင်း ေသည့်ကိေ္စရြ်ွေား
နှင့် ြတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်ွဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိေ္စရြ်ွေားနှင့် နှင့် ြတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်ွဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိေ္စရြ်ွေားနှင့် 
ြတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် မြးြို့တင်ပြနိုင်ြတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် မြးြို့တင်ပြနိုင်
ြါသည်။ြါသည်။

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       

 ဆက်သွယ်ြါ။ 
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UPCOMING
APRIL   2 0 2 2

WEDTUEMONSUN THU FRI SAT
တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ စေန UPCOMING 

EVENTS

Timesheets ွေားသည် 
လေဉ် ၂၅ ရက်မန့
တွင် တင်သွင်းရွည်
ပြေ်သည်။

အွေားပြည်သူ
ရုံးြိတ်ရက် 

ဧပြီလ ၉ ရက်မန့ွှ 
၁၇ ရက်မန့အထိသည်
သကကဂန်ကာလရုံးြိတ် 
ရက်ပြေ်သည်။ 

ၾကာသပေတး
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‘MINGALABA’
Next Volume: 

6 May 2022
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NEW STAFF MEMBERS
INTRODUCING

Komson Phayonsakdapas 
Project Manager

MFA

MFA 

MFA

ELACAP Finance (Yangon)

Thanikan Tanaparawong
Finance Officer

To To Parkdeeknunnathum
M&E Officer

Htet Yadanar Linn
Project Assistant 

Khin Ohnmar Htwe
Finance Coordinator

အႀကိဳေန႔ အက်ေန႔ အၾကတ္ေန႔ အတက္ေန႔

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္




