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

ဆောင်းပါး

သန့်စင်ဘေးကင်းသောရေသည် ရပ်ရွာအား ကျန်းမာသော လူနေမှုဘဝပုံစံကို ပံ့ပိုးပေးသည်
ကိုစောသိန်းစိုးသည် အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်တွင် Unicef မှ ပံ့ပိုးကူညီထားသည့် စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးခံစားခဲ့ရသော IDP များ
အနက်မှ တစ်ဦးပင်လည်းဖြစ်သည်။ ယင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဇနီးနှင့်သားတို့နှင့်အတူ နေထိုင်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၆ ခု
နှစ်က ၎င်းတို့၏ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆက်လက်နေထိုင်ရန် လုံခြုံမှုမရှိတော့ဟု ခံစားလာရသဖြင့် မြိုင်ကြီးငူမြို့နယ်ရှိ
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စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာတွင် နေထိုင်စဉ် ဝင်ငွေအတွက် ကွမ်းရွက်ရောင်းချပြီး လက်ရှိစခန်းတွင်လည်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ မောင်းနှင်ကာ အိမ်တွင်ကုန်စုံဆိုင်ငယ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်၍ မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
“ ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဒီမှာကြုံရလေ့ရှိတယ်။ တူးထားတဲ့ရေက သောက်သုံးဖို့ မသန့်ရှင်းတာကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော
ဖြစ်ရတာလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဝမ်းပျက်ရင် ဆေးရုံသွားရတယ်။ ဒီတော့ငွေကုန်ကြေးကျလည်း များပါတယ်” ဟု သူက ပြောဆိုသည်။
များမကြာမီတွင် Unicef Emergency WASH စီမံကိန်းသည် ၎င်းတို့၏ဒေသသို့ရောက်ရှိလာပြီး ရပ်ရွာကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ
စေရန် ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း လိုအပ်လျက်ရှိသောဒေသ
အချ ို့ကို အဓိကထား၍ အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းသည် အခြေခံအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်
ရည်ရွယ်ပြီး အထူးသဖြင့် ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍတို့ကို ဦးတည်ထားလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ယင်းအထောက်အပံ့များသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများ အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင် မိခင်နှင့်ကလေး
ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်လည်းဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာလူထုသည် WASH ထောက်ပံ့ရေးနှင့် NFI ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ရေသန့်စင်စက်များကို လက်ခံရရှိပြီး စောသိန်းစိုးတို့ မိသားစုသည်လည်း အကျ ိုးခံစားခွင့်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာခြင်း
ဖြစ်သည်။
“ရေသန့်စက်က လူငါးယောက် တစ်နေ့ကို ရေလုံလောက်အောင် ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။” ကိုစောသိန်းစိုးက ရှင်းပြပြောဆိုသည်။
စီမံကိန်းအနေဖြင့်လည်း မိုးရာသီရေညစ်ညမ်းနေချ ိန်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရေဆိုးသန့်စင်ဆေးမှုန့်များနှင့် ရေသန့်စင်ဆေးပြားများကိုလည်း
ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ Unicef Emergency WASH စီမံကိန်းသည်လည်း ရပ်ရွာလူထုအား ကျန်းမာသောလူနေမှုဘဝပုံစံဖြစ်လာစေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေး
နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုစောသိန်းစိုးတို့မိသားစုအနေဖြင့်လည်း ယခုအခါတွင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာရသည့်အတွက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိသည်။

“

အခုဆို ရေသန့်စက်ကနေ ရေကိုဘေးကင်းစွာ သောက်သုံးနိုင်ပြီမို့ ရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ အလှူရှင်နဲ့ ADRA ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

သတင္းစကား

တရားမျှတမှု
“တရားမျှတမှု” ဟူသော စကားလုံးသည် လက်တင်စကား “institia” (တရားမျှတမှု၊
သာတူညီမျှမှု) မှ ဆင်းသက်လာပါသည်။ တရားမျှတခြင်းသည် လူတစ်ဦးအား တရားမျှတ
သော လုပ်ရပ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည့် အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူတိုင်းကို တသမတ်တည်း ဆက်ဆံပြီး လူတွေကို လွတ်လပ်မှုနဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို
ပေးဆောင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို သေချာပေါက် ပါဝင်စေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာအရ ၊ တရားဟောရာကျမ်း 16:19 “သင်သည် တရားလမ်းမှ မလွှဲရ။
လူမျက်နှာကို မထောက်ရ။ တံစိုးကို မစားရ။ တံစိုးသည် ပညာရှိမျက်စိကို ကွယ်စေတတ်၏။
ဖြောင့်မတ်သောသူ၏စကားကို ကောက်စေတတ်၏။”
တခါတရံ လူ များ သည် အတိတ်၌လည်းကောင်း၊ ပစ္စုပ္ပန်ခေတ်၌လည်းကောင်း လာဘ်ယူ
တတ်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား လာဘ်မယူရန် သွန်သင်ထား ပါ သည် အ
ဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ၎င်း သည် ပညာရှိများ၏ မျက်လုံးများကို ကန်းစေပြီး ဖြောင့်မတ်
သူ၏စကားကို လှည့်စားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
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မိက္ခာ 6:8 တွင် “အချင်းလူ၊ ကောင်းသောလမ်းကို ပြတော်မူပြီ။ တရားသဖြင့် ပြုခြင်း၊ ကရုဏာကို နှစ်သက်ခြင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌
နှိမ့်ချသော စိတ်နှင့် ကျင့်နေခြင်းမှတပါး အဘယ်ပူဇော်သက္ကာကို ထာဝရဘုရားတောင်း တော်မူသနည်း။”
တရားမျှတခြင်းအလုပ်ကို ကျင့်ဆောင်ရန် အမြဲတမ်းမလွယ်ကူသော်လည်း၊ မိက္ခာ ၆:၈ က ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးထားသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး
၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခံရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားလုံးကို တန်းတူရည်တူဆက်ဆံပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မ
ခွဲခြားဘဲ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ၊ အားနည်းသူများနှင့် စွမ်းအားမဲ့သူများအတွက် အထူးကရုစိုက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ADRA ဝန်ထမ်းများသည် “တရား
မျှတမှုဖေါ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ “တရားမျှတမှု” ဟူသောစကားလုံးသည် ADRA ၏ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး
မကောင်းမှုကို ရင်ဆိုင်ရန်၊ ထိခိုက်လွယ်သူများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်၊ အမှားမလုပ်မိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးခေါ် ဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးမှာ သမ္မာကျမ်းစာရှုထောင့်နှင့် အညီ တရားမျှတမှုဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်
တစ်ခုကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို မျှော်လင့်ထားပြီး၊ သူ၏လူများအနေနှင့်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကရုဏာ၊ သမာဓိနှင့် ပြည့်စုံရန်နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်မရှိသူများအတွက် ခိုင်မာသော ရပ်တည်ပေးမှုအသံရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိ
ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ၀တွင် “တရားမျှတမှု” ကိုကျင့်သုံးကြပါစို့။
Saw Perry Sein | Associate Finance Director, ADRA Myanmar

www.adramyanmar.org

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

PHYO WAI HEIN

Network & Computer Administrator | Yangon Head Office

Q1
Q2
Q3
Q4

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
ဗမာ/ မြန်မာလူမျ ိုးပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
Shawarma

အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။
အဖြူရောင်ပါ။
ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။
ဘောလုံးကန်ရတာပါ။
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Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
Turkey

Q7

Genuine & optimistics

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။

Q8

ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
(လူသားချင်းဆိုင်ရာ အကျ ိုးပြုရန်) ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်
ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။

ယခုလအတွက်
ဓာတ်ပုံ

မေလ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူအမည်
Aung Phyo Oo, Civil Engineer, SEAQE2/ MoFA3

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
ADRA ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးရေးစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ကျောင်းများ
စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့တွင် ACS ကျောင်းတစ်ကျောင်း၌ တက်ရောက်နေသည့် ကလေးငယ်များကို တွေ့ရစဉ်။
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VESI
ယခုလတွင် LIFT မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက် AVSI နှင့် FRC တို့နှင့် အတူပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်နေသော VESI စီမံကိန်းသည်
အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးနှင့် ကွတ်
ခိုင်မြို့ရှိ VESI စီမံကိန်းနယ်မြေများသို့ အလှူရှင်
အဖွဲ့သည် သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
အလှူရှင်အဖွဲ့သည် စီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ၍
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရက်တိုသင်တန်းများ
မှ သင်တန်းဆရာများအား တွေ့ဆုံမေးမြန်း
ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အလှူရှင်အဖွဲ့သည်
သင်တန်းသားများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို
ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
၂။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ ရက်တို
သင်တန်းများ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်း၊
အခြေခံစက်ချုပ်ခြင်းနှင့် အခြေခံကွန်ပြူတာ) မှ
ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၁၆၀ ဦးအတွက်
ငွေပေးချေမှုကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။
၃။ ကျောင်းသားများ၏ သင်ကြားမှုနှင့် သင်ယူမှု
အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။

BRIGHT
ယခုလတွင် Global Affairs Canada နှင့်
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေး
ထားသော BRIGHT စီမံကိန်းသည် အောက်ပါ
လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁။ အမျ ိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းကို
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကယားပြည်နယ်
တို့တွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း KNOW မှ ပို့ချ
ပေးခဲ့ပါသည်။ အမျ ိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်
စုစုပေါင်း ၆၀ ဦးသည် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်း
တို့တွင် ၃ ရက်တာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂။ ကျေးရွာအဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
များကို မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှ မေလ ၁၃ ရက်
နေ့အထိ ကွတ်ခိုင်နှင့် နမ္မတူမြို့နယ်တို့တွင်
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနား
နှစ်ခုသို့ စုစုပေါင်း လူ(၁၀၀)ခန့် တက်ရောက်
ခဲ့သည်။
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MOFA
ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ADRA
Japan မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသော
MOFA စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို
ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ
၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း
ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာတွင်လည်း ကျောင်း
စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို မေလ
အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှု တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ကျောင်းသားများနှင့်
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတများကို
မျှဝေခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအနေဖြင့် လှိုင်းဘွဲ့
မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာသုံးရွာတွင် အဓိက
ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းအနေဖြင့် စာသင်ကျောင်း
အဆောက်အအုံများ၊ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂများ၊
ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေ
သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်းများ
ကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။

SEAQE2
ယခုလတွင်၊ Norad နှင့် ADRA နော်ဝေးမှ
ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသော SEAQE2
စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို
ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
၁။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၏ ပထမဆုံးအကြိမ် NFEဆရာ
ဖြစ်သင်တန်းကို အွန်လိုင်း Zoom မှ တစ်ဆင့်
မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ SEAQE
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်
ခဲ့သည်။ ယင်းတွင် 21st Century Skills
(5 C’s)၊ Eight Roles of Teachers for
Effective Teaching-Learning၊ 7 Essential
Mindsets for 21st Century Teachers နှင့်
Introduction to Violence Free School.
၂။ ACS စာသင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းဖြစ်သော
ကဒါနှင့် ထီးမူးထကျောင်းတို့အား ပြုပြင်မွမ်းမံ
ခြင်း လုပ်ငန်းမှာလည်း ပြီးစီးလုနီးပါးဖြစ်ပြီး
ကာဒါ၊ မြမတီခီးနှင့် ထီးဟူးသံကျောင်းတို့
အတွက် သန့်စင်ခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း
လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
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ELACAP
USAID မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးထားပြီး မိတ်ဖက်
CIDKP နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော
ELACAP စီမံကိန်းသည် ချင်းပြည်နယ်နှင့်
ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် IEC အသိပညာပေး
လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များ
မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး
လှုပ်ရှားမှုများကို ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့ရှိ
အိမ်ထောင်စု ၁၄၆ စုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး IEC
ကမ်ပိန်းနှင့် ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ
အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို လှိုင်းဘွဲနှင့်
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ အိမ်ထောင်စု ၂၃၀၀ထံသို့
လည်း ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။

SHAPE
MFAT နှင့် ADRA New Zealand မှ ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ပေးထားသော SHAPE စီမံကိန်း
သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးမြောက်ခဲ့
ပါသည်။
စီမံကိန်းအဓိကဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာ ၁၂
ရွာရှိ အိမ်ထောင်စု ၆၀ အား အိမ်တွင်းသီးနှံ
စိုက်ပျ ိုးရေး သွင်းအားစုပစ္စည်းများကို
ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ယင်းပံ့ပိုးပေးမှုသည်
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်ကျေးရွာများ၏
ထိခိုက်လွယ်ဆုံးသူများအား အိမ်တွင်းသီးနှံ
စိုက်ပျ ိုးရေး သင်တန်းများမှတစ်ဆင့် မိသားစု
များ၏ အာဟာရနှုန်းများ တိုးတက်စေရန်၊
ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက် မျ ိုးစေ့နှင့် ရေပိုက်
များနှင့် ပလပ်စတစ်ပိုက်များကဲ့သို့သော
သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်
အိမ်တွင်းသီးနှံစိုက်ခင်းများကို ထူထောင်နိုင်
ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းအနေဖြင့် အမျ ိုးသမီးဦးဆောင်သော
အိမ်ထောင်စုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ချ ို့တဲ့
သော အိမ်ထောင်စုများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော
အိမ်ထောင်စုများစသည့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၆၀ ကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
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နောက်ဆုံးရ စီမံကိန်း
အချက်အလက်များ

Unicef Emergency
WASH
UNICEF မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော
UNICEF Emergency WASH စီမံကိန်းသည်
WASH ထောက်ပံ့မှုနှင့် WASH NFI များ၏
အသုံးဝင်မှု၊ စီမံကိန်းအကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏
ကျေနပ်မှုအဆင့်တို့ကို သိရှိနိုင်ရန် စီမံကိန်း
ဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာများတွင် (Post
Distribution Monitoring) အကြိုဆန်းစစ်မှုကို
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စီမံကိန်းအနေဖြင့်လည်း PDM ဒေတာစုဆောင်း
သည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် မိုဘိုင်းလ်
ဒေတာစုဆောင်းခြင်း သင်တန်းများကို ပြုလုပ်
ပေးခဲ့သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း ၃၇ ဦး
(အမျ ိုးသား ၁၈ ဦးနှင့် အမျ ိုးသမီး ၁၉ ဦး)ကို
လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း
အသုံးပြု၍ PDM ဒေတာစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ
အတွေ့အကြုံများကို ရရှိစေခဲ့သည်။ မြိုင်ကြီးငူ
အထူးဒေသနှင့် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ ၂၇
ရွာ၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် ၆ ရွာနှင့် ကြာ
အင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ၂ ရွာတို့
တွင် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။
Post Distribution Monitoring (PDM) အတွက်
နမူနာအိမ်ထောင်စု ၁၀၁၉ စု(အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိ
သူ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း) ကို စုဆောင်းခဲ့သည်။
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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၍ လုံးဝလက်ခံသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ပေးပို့တင်ပြနိုင်
ပါသည်။
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COUNTRY DIRECTOR
အား
ကြိုဆိုပွဲ

| ၁၁

ဝန်ထမ်းသစ်
မိတ်ဆက်

HSU MYAT NOE OO
Audit Assistant

MAI THOUNG SHWE
Project Assistant

BRIGHT/Administration

BRIGHT PROJECT

MYAT HTUT
Driver
CASE2Learn PROJECT

၂၀၂၂ ခုနှစ်
ပြက္ခဒိန်

JUNE 2 0 2 2
SUN

တနဂၤေႏြ

MON

TUE

တနလၤာ

WED

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

THU

ၾကာသပေတး

FRI

SAT

ေသာၾကာ

စေန
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14

15

16
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18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

လာမည့်ပွဲ
အခမ်းအနားများ
Timesheets များသည်
လစဉ် ၂၅ ရက်နေ့
တွင် တင်သွင်းရမည်
ဖြစ်သည်။
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