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အယ်ဒီတာအြွဲ့

ကိုဘစာသိန်းစိုးသည် အသက် ၂၉ နှစ်ေှိပပီပြစ်ပပီး ကေင်ပပည်နယ်တွင် Unicef မှ ပံ့ပိုးကူညီထားသည့် စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးြံစားြဲ့ေဘသာ IDP များ
အနက်မှ တစ်ဦးပင်လည်းပြစ်သည်။ ယင်းဒုက္ခသည်စြန်းတွင် ဇနီးနှင့်သားတို့နှင့်အတူ ဘနထိုင်ဘနပြင်းလည်းပြစ်သည်။ လွန်ြဲ့ဘသာ ၂၀၁၆ ြု
နှစ်က ၎င်းတို့၏ေွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်  ပဋိပက္ခပြစ်ပွားြဲ့ပပီး ဆက်လက်ဘနထိုင်ေန် လုံခြုံမှုမေှိဘတာ့ဟု ြံစားလာေသပြင့် ပမိုင်ကကီးငူပမို့နယ်ေှိ 

 ဘဆာင်းပါး

ဘနာက်ဆုံးေ စီမံကိန်းအြျက်အလက်များ ၆   အလုပ်ဘြါ်စာများ/ တင်ဒါဘြါ်ယူမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ေန်
 ၁၀ 

သန့်စင်ဘေးကင်းဘသာဘေသည် ေပ်ေွာအား ကျန်းမာဘသာ လူဘနမှုေဝပုံစံကို ပံ့ပိုးဘပးသည်



“တေားမျှတမှု” ဟူဘသာ စကားလုံးသည် လက်တင်စကား “institia” (တေားမျှတမှု၊ 
သာတူညီမျှမှု) မှ ဆင်းသက်လာပါသည်။ တေားမျှတပြင်းသည် လူတစ်ဦးအား တေားမျှတ
ဘသာ လုပ်ေပ်နှင့် ေည်ေွယ်ြျက်ေှိေှိ လုပ်ဘဆာင်နိုင်ဘစသည့် အဘလ့အထတစ်ြုပြစ်သည်။ 
လူတိုင်းကို တသမတ်တည်း ဆက်ဆံပပီး လူဘတွကို လွတ်လပ်မှုနဲ့ အြွင့်အဘေးဘတွကို 
ဘပးဘဆာင်တဲ့ အဘတွးအဘြါ်ဘတွကို ဘသြျာဘပါက် ပါဝင်ဘစေမည်ပြစ်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာအေ ၊ တေားဘဟာောကျမ်း 16:19 “သင်သည် တေားလမ်းမှ မလွှဲေ။ 
လူမျက်နှာကို မဘထာက်ေ။ တံစိုးကို မစားေ။ တံစိုးသည် ပညာေှိမျက်စိကို ကွယ်ဘစတတ်၏။ 
ဘပြာင့်မတ်ဘသာသူ၏စကားကို ဘကာက်ဘစတတ်၏။”

တြါတေံ လူ များ သည် အတိတ်၌လည်းဘကာင်း၊ ပစ္စုပ္ပန်ဘြတ်၌လည်းဘကာင်း လာေ်ယူ
တတ်ြကသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား လာေ်မယူေန် သွန်သင်ထား ပါ သည် အ 
ေယ်ဘြကာင့် ဆိုဘသာ ၎င်း သည် ပညာေှိများ၏ မျက်လုံးများကို ကန်းဘစပပီး ဘပြာင့်မတ်
သူ၏စကားကို လှည့်စားဘသာဘြကာင့်ပြစ်သည်။

စစ်ဘေှာင်ဒုက္ခသည်စြန်းသို့ ဘပပာင်းဘေှေ့ဘနထိုင်ြဲ့ြကသည်။ ေွာတွင် ဘနထိုင်စဉ် ဝင်ဘငွအတွက် ကွမ်းေွက်ဘောင်းြျပပီး လက်ေှိစြန်းတွင်လည်း
ဘမာ်ဘတာ်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ ဘမာင်းနှင်ကာ အိမ်တွင်ကုန်စုံဆိုင်ငယ်တစ်ြု ြွင့်လှစ်၍ မိသားစုအတွက် ဝင်ဘငွကိုေှာဘြွြဲ့သည်။ 

“ ဘေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာဘေးပပဿနာဘတွ ဒီမှာကကုံေဘလ့ေှိတယ်။ တူးထားတဲ့ဘေက ဘသာက်သုံးြို့ မသန့်ေှင်းတာဘြကာင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းဘလျှာ
ပြစ်ေတာလို့ ယူဆေပါတယ်။ ဝမ်းပျက်ေင် ဘဆးရုံသွားေတယ်။ ဒီဘတာ့ဘငွကုန်ဘြကးကျလည်း များပါတယ်” ဟု သူက ဘပပာဆိုသည်။ 

များမြကာမီတွင် Unicef Emergency WASH စီမံကိန်းသည် ၎င်းတို့၏ဘဒသသို့ဘောက်ေှိလာပပီး ေပ်ေွာကျန်းမာဘေးကို တိုးတက်ဘကာင်းမွန်လာ
ဘစေန် ဘေနှင့် သန့်ေှင်းဘေးအဘထာက်အကူပပု ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးဘပးြဲ့သည်။ စီမံကိန်းသည် ကေင်ပပည်နယ်အတွင်း လိုအပ်လျက်ေှိဘသာဘဒသ
အြျ ို့ကို အဓိကထား၍ အကူအညီဘပးဘေးလုပ်ငန်းများကို အဘကာင်အထည်ဘြာ်ဘဆာင်ေွက်ဘနပြင်းလည်းပြစ်သည်။ 

စီမံကိန်းသည် အဘပြြံအဘဆာက်အဦးလုပ်ငန်းများ၏ ကျန်းမာဘေးဆိုင်ော အကျ ိုးသက်ဘောက်မှုများကို ပိုမိုဘကာင်းမွန်ဘအာင် လုပ်ဘဆာင်ေန် 
ေည်ေွယ်ပပီး အထူးသပြင့် ဘေနှင့် သန့်ေှင်းဘေးကဏ္ဍတို့ကို ဦးတည်ထားလုပ်ဘဆာင်ဘပးပြင်းလည်းပြစ်သည်။

ယင်းအဘထာက်အပံ့များသည် ဆင်းေဲနွမ်းပါးဘသာ အိမ်ဘထာင်စုများ အထူးသပြင့် ပဋိပက္ခပြစ်ပွားော ဘဒသများတွင် မိြင်နှင့်ကဘလး 
ကျန်းမာဘေးကို ပမှင့်တင်ဘပးနိုင်သည်လည်းပြစ်သည်။ ေပ်ေွာလူထုသည် WASH ဘထာက်ပံ့ဘေးနှင့် NFI ပြန့် ပြူးဘေးလုပ်ငန်းများ၏ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအဘနပြင့် ဘေသန့်စင်စက်များကို လက်ြံေေှိပပီး ဘစာသိန်းစိုးတို့ မိသားစုသည်လည်း အကျ ိုးြံစားြွင့်များထဲမှ တစ်ဦးပြစ်လာပြင်း
ပြစ်သည်။ 

“ဘေသန့်စက်က လူငါးဘယာက် တစ်ဘန့ကို ဘေလုံဘလာက်ဘအာင် ထုတ်ဘပးနိုင်ပါတယ်။” ကိုဘစာသိန်းစိုးက ေှင်းပပဘပပာဆိုသည်။ 

စီမံကိန်းအဘနပြင့်လည်း မိုးောသီဘေညစ်ညမ်းဘနြျနိ်တွင် အသုံးပပုေန်အတွက် ဘေဆိုးသန့်စင်ဘဆးမှုန့်များနှင့် ဘေသန့်စင်ဘဆးပပားများကိုလည်း 
ပြန့်ဘဝဘပးြဲ့သည်။ Unicef Emergency WASH စီမံကိန်းသည်လည်း ေပ်ေွာလူထုအား ကျန်းမာဘသာလူဘနမှုေဝပုံစံပြစ်လာဘစေန် ကူညီပံ့ပိုးဘပး
နိုင်ြဲ့ပပီး ကိုဘစာသိန်းစိုးတို့မိသားစုအဘနပြင့်လည်း ယြုအြါတွင် ကျန်းမာဘေးဘကာင်းမွန်လာေသည့်အတွက် ဘပျာ်ေှေင်ဝမ်းဘပမာက်လျက်ေှိသည်။

            အြုဆို ဘေသန့်စက်ကဘန ဘေကိုဘေးကင်းစွာ ဘသာက်သုံးနိုင်ပပီမို့ ဘောင်္ါဘတွကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ 
ဒါဘြကာင့်မို့လို့ အလှူေှင်နဲ့ ADRA ကို ဘကျးဇူးတင်ပါတယ်

သတင္းစကား တေားမျှတမှု

“
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မိက္ခာ 6:8 တွင် “အြျင်းလူ၊ ဘကာင်းဘသာလမ်းကို ပပဘတာ်မူပပီ။ တေားသပြင့် ပပုပြင်း၊ ကရုဏာကို နှစ်သက်ပြင်း၊ သင်၏ ေုေားသြင့်ဘေှ့ဘတာ်၌ 
နှိမ့်ြျဘသာ စိတ်နှင့် ကျင့်ဘနပြင်းမှတပါး အေယ်ပူဘဇာ်သက္ကာကို ထာဝေေုေားဘတာင်း ဘတာ်မူသနည်း။”

တေားမျှတပြင်းအလုပ်ကို ကျင့်ဘဆာင်ေန် အပမဲတမ်းမလွယ်ကူဘသာ်လည်း၊ မိက္ခာ ၆:၈ က ကျွန်ုပ်တို့အား သတိဘပးထားသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး 
၎င်းကို လုပ်ဘဆာင်ေန် ြိတ်ဘြါ်ြံေပြင်း ပြစ်ဘပသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် အားလုံးကို တန်းတူေည်တူဆက်ဆံပပီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ဘယာက်ကိုမျှ မ
ြွဲပြားေဲ၊ ဆင်းေဲနွမ်းပါးသူ၊ အားနည်းသူများနှင့် စွမ်းအားမဲ့သူများအတွက် အထူးကရုစိုက်ေမည် ပြစ်ပါသည်။ ADRA ဝန်ထမ်းများသည် “တေား
မျှတမှုဘြါ်ဘဆာင်ေန် တာဝန်ေှိပါသည်။ “တေားမျှတမှု” ဟူဘသာစကားလုံးသည် ADRA ၏ဘဆာင်ပုဒ်တစ်ြုပြစ်ဘသာဘြကာင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး 
မဘကာင်းမှုကို ေင်ဆိုင်ေန်၊ ထိြိုက်လွယ်သူများကို ပပုစုဘစာင့်ဘေှာက်ေန်၊ အမှားမလုပ်မိဘစေန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘြါ် ဘဆာင်ြံေပြင်းပြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏အြွင့်အဘေးမှာ သမ္မာကျမ်းစာရှုဘထာင့်နှင့် အညီ  တေားမျှတမှုဆိုင်ောများကို ဘဆွးဘနွးပပီး အသက်ေှင်ဘနထိုင်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်
တစ်ြုကို ြန်တီးေန်ပြစ်ပါသည်။ေုေားသြင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ထိဘတွ့ဆက်ဆံမှုကို ဘမျှာ်လင့်ထားပပီး၊ သူ၏လူများအဘနနှင့် 
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကရုဏာ၊ သမာဓိနှင့် ပပည့်စုံေန်နှင့် ဘပပာဘေးဆိုြွင့်မေှိသူများအတွက် ြိုင်မာဘသာ ေပ်တည်ဘပးမှုအသံေှိေန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ေှိ
ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘန့စဉ်ေ၀တွင် “တေားမျှတမှု” ကိုကျင့်သုံးြကပါစို့။

 ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်

 ဘတွ့ဆုံပြင်း PHYO WAI HEIN
Network & Computer Administrator | Yangon Head Office

Q1 ောလူမျ ိုး / ေယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။ ောလူမျ ိုး / ေယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။ 
ဗမာ/ ပမန်မာလူမျ ိုးပါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ောပါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ောပါလဲ။

Shawarma

Q3  အကကိုက်ဆုံးအဘောင်က ောအဘောင်ပါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအဘောင်က ောအဘောင်ပါလဲ။
အပြူဘောင်ပါ။

Q4 ဘပျာ်ေှေင်ြို့အတွက် ောကိုလုပ်ေတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ ဘပျာ်ေှေင်ြို့အတွက် ောကိုလုပ်ေတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
ဘောလုံးကန်ေတာပါ။ 
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Saw Perry Sein | Associate Finance Director, ADRA Myanmar

www.adramyanmar.org



Q6

Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ေယ်လိုအဓိပ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ေယ်လိုအဓိပ္ပာယ် 
ြွင့်ြျင်လဲ။ ြွင့်ြျင်လဲ။ 

Genuine & optimistics

  ADRA ကိုေယ်တုန်းက စတင်ဝင်ဘောက်ြဲ့တာပါလဲ။ADRA ကိုေယ်တုန်းက စတင်ဝင်ဘောက်ြဲ့တာပါလဲ။

ဇန်နဝါေီ ၂၀၂၀

 ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ေတာ ောဘြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။ ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ေတာ ောဘြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။

(လူသားြျင်းဆိုင်ော အကျ ိုးပပုေန်) ေည်ေွယ်ြျက်ဘြကာင့် 
ကကိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ 

Q5 ေယ်ဘနောဘဒသ ဒါမှမဟုတ် ေယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ပါသလဲ။ ေယ်ဘနောဘဒသ ဒါမှမဟုတ် ေယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ပါသလဲ။ 

Turkey

ယြုလအတွက် 

ဘမလ

ဓာတ်ပုံ

ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူအမည် 

Aung Phyo Oo, Civil Engineer, SEAQE2/ MoFA3

ဓာတ်ပုံ၏အဘြကာင်း

ADRA ၏ ပညာဘေးဆိုင်ော အဘထာက်အပံ့ဘပးဘေးစီမံကိန်းများကို အဘကာင်အထည်ဘြာ်ဘဆာင်ေွက်ဘနသည့် ကေင်ပပည်နယ်အတွင်း ဘကျာင်းများ
စတင်ြွင့်လှစ်သည့်ဘန့တွင် ACS ဘကျာင်းတစ်ဘကျာင်း၌ တက်ဘောက်ဘနသည့် ကဘလးငယ်များကို ဘတွ့ေစဉ်။ 
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VESI

ယြုလတွင် LIFT မှ ေန်ပုံဘငွဘထာက်ပံ့ထားပပီး 
မိတ်ြက် AVSI နှင့် FRC တို့နှင့် အတူပူးဘပါင်း
ဘဆာင်ေွက်ဘနဘသာ VESI စီမံကိန်းသည် 
ဘအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပပီးဘပမာက်ြဲ့သည်။

၁။ ေှမ်းပပည်နယ်ဘပမာက်ပိုင်း၊ လားရှိုးနှင့် ကွတ်
ြိုင်ပမို့ေှိ VESI စီမံကိန်းနယ်ဘပမများသို့  အလှူေှင်
အြွဲ့သည် သွားဘောက်ဘလ့လာြဲ့ပါသည်။ 
အလှူေှင်အြွဲ့သည် စီမံကိန်းအြွဲ့နှင့် ဘတွ့ဆုံ၍ 
အသက်ဘမွးဝမ်းဘကျာင်း ေက်တိုသင်တန်းများ
မှ သင်တန်းဆောများအား ဘတွ့ဆုံဘမးပမန်း
ြဲ့ပါသည်။ ထို့ဘနာက် အလှူေှင်အြွဲ့သည် 
သင်တန်းသားများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို 
ကွင်းဆင်းြကည့်ရှုစစ်ဘဆးသည်။ 

၂။ အသက်ဘမွးဝမ်းဘကျာင်းပညာ ေက်တို 
သင်တန်းများ (ဘမာ်ဘတာ်ဆိုင်ကယ်ပပုပပင်ပြင်း၊ 
အဘပြြံစက်ြျုပ်ပြင်းနှင့် အဘပြြံကွန်ပပူတာ) မှ 
ဘကျာင်းသားဘကျာင်းသူ ၁၆၀ ဦးအတွက် 
ဘငွဘပးဘြျမှုကို ပံ့ပိုးဘပးြဲ့ပါသည်။

၃။  ဘကျာင်းသားများ၏ သင်ြကားမှုနှင့် သင်ယူမှု
အဘပြအဘနများကို ဘစာင့်ြကည့်ဘလ့လာြဲ့သည်။ 

BRIGHT

ယြုလတွင် Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ေန်ပုံဘငွဘထာက်ပံ့ဘပး
ထားဘသာ BRIGHT စီမံကိန်းသည် ဘအာက်ပါ
လုပ်ငန်းများကို ဘဆာင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။ 

၁။ အမျ ိုးသမီးဘြါင်းဘဆာင်မှု သင်တန်းကို 
ေှမ်းပပည်နယ်ဘပမာက်ပိုင်းနှင့် ကယားပပည်နယ်
တို့တွင် မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်း KNOW မှ ပို့ြျ
ဘပးြဲ့ပါသည်။ အမျ ိုးသမီးနှင့် မိန်းကဘလးငယ် 
စုစုဘပါင်း ၆၀ ဦးသည် သက်ဆိုင်ောသင်တန်း
တို့တွင် ၃ ေက်တာ တက်ကကစွာ ပါဝင်
ဘဆာင်ေွက်ြဲ့သည်။ 

၂။  ဘကျးေွာအဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဘဝး
များကို ဘမလ ၁၁ ေက်ဘန့မှ ဘမလ ၁၃ ေက်
ဘန့အထိ ကွတ်ြိုင်နှင့် နမ္မတူပမို့နယ်တို့တွင် 
ကျင်းပပပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအြမ်းအနား
နှစ်ြုသို့ စုစုဘပါင်း လူ(၁၀၀)ြန့်  တက်ဘောက်
ြဲ့သည်။

 ဘနာက်ဆုံးေ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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MOFA

င်္ျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံပြားဘေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ADRA 
Japan မှ ေန်ပုံဘငွဘထာက်ပံ့ဘပးထားဘသာ 
MOFA စီမံကိန်းသည် ဘအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို 
ပပီးဘပမာက်ြဲ့သည်။ 

စာသင်ဘကျာင်း ဘဆာက်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ
 ၄၅ ောြိုင်နှုန်း ပပီးစီးဘနပပီပြစ်သည်။ စီမံကိန်း
ဘဆာင်ေွက်မည့် ဘကျးေွာတွင်လည်း ဘကျာင်း
စီမံြန့်ြွဲမှုဘကာ်မတီ အစည်းအဘဝးကို ဘမလ
အတွင်း ပပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

ထို့ပပင် ကျန်းမာဘေးအသိပညာဘပးမှု တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းအဘနပြင့် ဘကျာင်းသားများနှင့် 
ကျန်းမာဘေးဆိုင်ော အသိပညာဗဟုသုတများကို 
မျှဘဝြဲ့သည်။ စီမံကိန်းအဘနပြင့် လှိုင်းေွဲ့
ပမို့နယ်အတွင်းေှိ ဘကျးေွာသုံးေွာတွင် အဓိက
ဘဆာင်ေွက်မည်ပြစ်သည်။ 

စီမံကိန်းအဘနပြင့် စာသင်ဘကျာင်း
အဘဆာက်အအုံများ၊ ဘကျာင်းသုံးပေိဘောင်္များ၊ 
ဘကျာင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် တစ်ကိုယ်ဘေ
သန့်ေှင်းမှုဆိုင်ော အသိပညာဘပးသင်တန်းများ
ကို ပံ့ပိုးဘပးြဲ့သည်။

SEAQE2

ယြုလတွင်၊ Norad နှင့် ADRA ဘနာ်ဘဝးမှ 
ေန်ပုံဘငွဘထာက်ပံ့ဘပးထားဘသာ SEAQE2 
စီမံကိန်းသည်  ဘအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို 
ပပီးဘပမာက်ြဲ့သည်။

 ၁။ ၂၀၂၂ ြုနှစ်၏ ပထမဆုံးအကကိမ် NFEဆော 
ပြစ်သင်တန်းကို အွန်လိုင်း Zoom မှ တစ်ဆင့် 
ဘမလ ၂၆ ေက်ဘန့မှ ၂၇ ေက်ဘန့အထိ SEAQE 
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ စီစဉ်ဘဆာင်ေွက်
ြဲ့သည်။ 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 စာသင်ဘကျာင်းနှစ်ဘကျာင်းပြစ်ဘသာ 
ကဒါနှင့် ထီးမူးထဘကျာင်းတို့အား ပပုပပင်မွမ်းမံ
ပြင်း လုပ်ငန်းမှာလည်း ပပီးစီးလုနီးပါးပြစ်ပပီး 
ကာဒါ၊ ပမမတီြီးနှင့် ထီးဟူးသံဘကျာင်းတို့
အတွက် သန့်စင်ြန်းများ ဘဆာက်လုပ်ပြင်း 
လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဘဆာင်ြဲ့သည်။ 

 ဘနာက်ဆုံးေ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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ELACAP

USAID မှ ေန်ပုံဘငွပံ့ပိုးဘပးထားပပီး မိတ်ြက် 
CIDKP နှင့် ပူးဘပါင်းဘဆာင်ေွက်ဘနဘသာ 
ELACAP စီမံကိန်းသည် ြျင်းပပည်နယ်နှင့် 
ကေင်ပပည်နယ်တို့တွင် IEC အသိပညာဘပး 
လှုပ်ေှားမှုများကို ပပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

ဘေနှင့် သန့်ေှင်းဘေးဆိုင်ော အဘလ့အကျင့်များ 
ပမှင့်တင်ေန်နှင့် ကျန်းမာဘေး အသိပညာဘပး 
လှုပ်ေှားမှုများကို ြျင်းပပည်နယ်၊ မင်းတပ်ပမို့ေှိ 
အိမ်ဘထာင်စု ၁၄၆ စုတွင် ပပုလုပ်ြဲ့ပပီး IEC 
ကမ်ပိန်းနှင့် ဘေနှင့် သန့်ေှင်းဘေးဆိုင်ော
အဘထာက်အကူပပုပစ္စည်းများကို လှိုင်းေွဲနှင့် 
ဘကာ့ကေိတ်ပမို့နယ်ေှိ အိမ်ဘထာင်စု ၂၃၀၀ထံသို့ 
လည်း ပြန့်ဘဝဘပးြဲ့သည်။

MFAT နှင့် ADRA New Zealand မှ ေန်ပုံဘငွ
ဘထာက်ပံ့ဘပးထားဘသာ SHAPE စီမံကိန်း
သည် ဘအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပပီးဘပမာက်ြဲ့
ပါသည်။

စီမံကိန်းအဓိကဘဆာင်ေွက်မည့် ဘကျးေွာ ၁၂ 
ေွာေှိ အိမ်ဘထာင်စု ၆၀ အား အိမ်တွင်းသီးနှံ
စိုက်ပျ ိုးဘေး သွင်းအားစုပစ္စည်းများကို 
ပြန့်ဘဝဘပးြဲ့သည်။ ယင်းပံ့ပိုးဘပးမှုသည် 
စီမံကိန်းဘဆာင်ေွက်မည့်ဘကျးေွာများ၏ 
ထိြိုက်လွယ်ဆုံးသူများအား အိမ်တွင်းသီးနှံ
စိုက်ပျ ိုးဘေး သင်တန်းများမှတစ်ဆင့် မိသားစု
များ၏ အာဟာေနှုန်းများ တိုးတက်ဘစေန်၊ 
ဘကာက်ပဲသီးနှံများအတွက် မျ ိုးဘစ့နှင့် ဘေပိုက်
များနှင့် ပလပ်စတစ်ပိုက်များကဲ့သို့ဘသာ 
သက်ဆိုင်ောပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးဘပးပြင်းပြင့် 
အိမ်တွင်းသီးနှံစိုက်ြင်းများကို ထူဘထာင်နိုင်
ေန် ေည်ေွယ်ပြင်းပြစ်သည်။ 

စီမံကိန်းအဘနပြင့် အမျ ိုးသမီးဦးဘဆာင်ဘသာ 
အိမ်ဘထာင်စုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ြျ ို့တဲ့
ဘသာ အိမ်ဘထာင်စုများနှင့် ထိြိုက်လွယ်ဘသာ 
အိမ်ဘထာင်စုများစသည့် အိမ်ဘထာင်စုဘပါင်း 
၆၀ ကို ဦးစားဘပးဘေွးြျယ်ဘဆာင်ေွက်ြဲ့သည်။ 

SHAPE

 ဘနာက်ဆုံးေ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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Unicef Emergency 
WASH

UNICEF မှ ေန်ပုံဘငွဘထာက်ပံ့ထားဘသာ 
UNICEF Emergency WASH စီမံကိန်းသည် 
WASH ဘထာက်ပံ့မှုနှင့် WASH NFI များ၏ 
အသုံးဝင်မှု၊ စီမံကိန်းအကျ ိုးြံစားြွင့်ေှိသူများ၏ 
ဘကျနပ်မှုအဆင့်တို့ကို သိေှိနိုင်ေန် စီမံကိန်း
ဘဆာင်ေွက်သည့် ဘကျးေွာများတွင် (Post 
Distribution Monitoring) အကကိုဆန်းစစ်မှုကို 
ပပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

စီမံကိန်းအဘနပြင့်လည်း PDM ဘဒတာစုဘဆာင်း
သည့် ဘစတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် မိုေိုင်းလ်
ဘဒတာစုဘဆာင်းပြင်း သင်တန်းများကို ပပုလုပ်
ဘပးြဲ့သည်။ ဘစတနာ့ဝန်ထမ်း စုစုဘပါင်း ၃၇ ဦး 
(အမျ ိုးသား ၁၈ ဦးနှင့် အမျ ိုးသမီး ၁၉ ဦး)ကို
ဘလ့ကျင့်သင်ြကားဘပးြဲ့ပပီး မိုေိုင်းလ်ြုန်း
အသုံးပပု၍ PDM ဘဒတာစုဘဆာင်းပြင်းဆိုင်ော 
အဘတွ့အကကုံများကို ေေှိဘစြဲ့သည်။ ပမိုင်ကကီးငူ
အထူးဘဒသနှင့် လှိုင်းေွဲပမို့နယ်ေှိ ဘကျးေွာ ၂၇ 
ေွာ၊ ဘကာ့ကေိတ်ပမို့နယ်တွင် ၆ ေွာနှင့် ြကာ
အင်းဆိပ်ကကီးပမို့နယ်တွင် ဘကျးေွာ၂ ေွာတို့
တွင် အြျက်အလက်များကို ဘကာက်ယူြဲ့ပြင်း
ပြစ်သည်။ 

Post Distribution Monitoring (PDM) အတွက် 
နမူနာအိမ်ဘထာင်စု ၁၀၁၉ စု(အကျ ိုးြံစားြွင့်ေှိ
သူ၏ ၂၀ ောြိုင်နှုန်း) ကို စုဘဆာင်းြဲ့သည်။ 

 ဘနာက်ဆုံးေ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ



 အလုပ်ဘြါ်စာများနှင့်          

 တင်ဒါ်ဘြါ်ယူမှုများ 
ဘအာက်ဘြာ်ပပပါောထူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဘလျှာက်ထားေမည်ကို ဘအာက်ဘြာ်ပပပါောထူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဘလျှာက်ထားေမည်ကို 
အဘသးစိတ်သိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အဘသးစိတ်သိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ဝင်ဘောက်ဘလ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ဘပးပို့ဘလျှာက်ထားမှုများကိုမူ ဝင်ဘောက်ဘလ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ဘပးပို့ဘလျှာက်ထားမှုများကိုမူ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

ADRA Myanmar အဘနပြင့် လိမ်လည်ပြင်း၊ အကျင့်ပျက်ပြစားပြင်းနှင့် ADRA Myanmar အဘနပြင့် လိမ်လည်ပြင်း၊ အကျင့်ပျက်ပြစားပြင်းနှင့် 
ကဘလးသူငယ်များကို ထိပါးဘနှာင့်ယှက်ပြင်း စသည့်ကိစ္စေပ်များနှင့် ကဘလးသူငယ်များကို ထိပါးဘနှာင့်ယှက်ပြင်း စသည့်ကိစ္စေပ်များနှင့် 
ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စေပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စေပ်များနှင့် 
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ဘပးပို့တင်ပပနိုင်ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ဘပးပို့တင်ပပနိုင်
ပါသည်။ပါသည်။

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

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်       

 ဆက်သွယ်ပါ။ 
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COUNTRY DIRECTOR
အား

ကကိုဆိုပွဲ
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၂၀၂၂ ြုနှစ်

JUNE   2 0 2 2
WEDTUEMONSUN THU FRI SAT

တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ စေန လာမည့်ပွဲ 
အြမ်းအနားများ

Timesheets များသည် 
လစဉ် ၂၅ ေက်ဘန့
တွင် တင်သွင်းေမည်
ပြစ်သည်။

ၾကာသပေတး
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ပပက္ခဒိန်

‘MINGALABA’
ဘနာက်အတွဲ: 
15 July 2022

3

28 29 3027

1 2

မိတ်ဆက်
ဝန်ထမ်းသစ်

HSU MYAT NOE OO  
Audit Assistant

BRIGHT PROJECT BRIGHT/Administration CASE2Learn PROJECT

MYAT HTUT
Driver

MAI THOUNG SHWE
Project Assistant




