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iPACE သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္လုိက္ 
ပါတယ္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဟာ စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမ 
ရိကန္စင္တာႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာမ်ားမွတဆင့္ 
iPACE သည္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ျပည္သူ႕နီတိပညာေရး 
သင္တန္းမ်ား ပုိ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ပြဲမ်ားကုိ ေဆာင္္႐ြက္ 
ေပးေနပါတယ္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
လူမႈအသုိင္းအဝို္င္းတြင္ ပုိမိုေဆာင္႐ြက္မႈ၊ပညာေရး၊ဘာသာေရး 
ဆုိင္ရာ သည္းခံမႈႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ 
တို႕ကုိ ယူေဆာင္ေပးပါတယ္။ iPACE သင္တန္းမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္ ဖားကန္႕၊ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္၊စစ္ကုိင္းတိုင္း တမူးႏွင့္ 
ကေလးၿမိဳ႕တို႕တြင္လည္း နယ္လွည့္သင္တန္းအစီအစဥ္အျဖစ္ 
iPACE သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ား၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ပို႕ခ် 
ခဲ့ပါတယ္။  

ထုိအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ iPACE သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္း႐ိွ သင္တန္း 
သား၊သင္တန္းသူေဟာင္း ၂၉၀၀ ေက်ာ္႐ိွသည့္ ကၽြန္မတုိ႕ရဲ႕ iPACE 
ကြန္ရက္ကုိ ဆက္လက္အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္ 
႐ြယ္ထားပါတယ္။ iPACE သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းအဖြဲ႕
အစည္းတည္ေထာင္ျခင္းကို ပံ့ပုိးေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား၊သင္တန္း
သူေဟာင္းအားလံုး ပါဝင္ဖုိ႕ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ 

၂၀၁၉ သငတ္န္းအပတ္စဥ ္၃ တြင ္iPACE ၏ သငတ္န္းသစ ္Media 

Literacy for Civil Society ကို စတငမ္တ္ိဆကခ္ဲပ့ါတယ္။ ျပညတ္ြင္း 
နည္းပညာအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဖန္တီးရာႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ 
ဒီသင္တန္းဟာ သင္တန္းသားမ်ားကို ၄င္းတို႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ 
အလုပ္ေတြကုိ အ႐ိွန္ျမင့္ေစရန္ လူမႈကြန္ရက္္္္မီဒီယာကုိ အက်ိဳး႐ိွစြာ 
အသံုးခ်ေစႏုိင္မည့္ အသိပညာအတတ္ပညာမ်ား ပုိ႕ခ်ေပးပါတယ္။ 

စီမံကိန္းကို တိုးတက္ေအာင္အၿမဲႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ကၽြန္မ 
တို႕ရဲ႕ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားဆီသို႕ အေျခခံက် 
ၿပီး ဆန္းသစ္မႈ႐ိွသည့္အရာမ်ားကို ယူေဆာင္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေန 
ပါတယ္။သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ား၏ စဥ္္ဆက္မျပတ္ 
ပါဝင္မႈ၊ပံ့ပိုးမႈအတြက္ အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ 
တုိ႕ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာႏွင့္ အီးေမးလ္တို႕မွ တဆင့္ဆက္ 
သြယ္ဖုိ႕တုိက္တြန္းပါတယ္။ သင္တုိ႕အားလံုးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
ႀကီးက်ယ္မြန္ျမတ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ iPACE ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံတြင္ 
ေတြ႕ဆံုရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
ေႏြးေထြးစြာျဖင့္   
   

အန္ဒရီယာဝဲရွ္
iPACE 
စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး
World Learning Myanmar

iPACE အေၾကာင္း
iPACE သင္တန္းေက်ာင္းသည္ အမ်ားကုိ ပိုမိုကိုယ္စားျပဳၿပီး တာဝန္ခံမႈ႐ိ ွသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ လူထုပါဝင္မႈကို 
ျမွင္တ့င္ေပးသည္အ့ျပင ္ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္း ေပၚထြက္လာေသာ ဒမီိကုေရစ ီေခါင္းေဆာငမ္်ားအတြက္ အသိပညာတိုးျမွင့္ေရး ေဆာင႐္ြက္ေပးေသာ၊ 
အေျခခံက်သည့္ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေစသည့္ ပညာေရး အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

iPACE သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာႏွင့့္္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာတြင္ ျပည္သူ႕နီတိႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ နယ္လွည့္သင္တန္းမ်ား ၊ ကြန္ရက္ခ်ိ္တ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာ မွ်ေဝေပးေသာပြဲမ်ားမွ 
တဆင့္ ျပည္သူ႕နီတိပညာေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာပြဲမ်ားကုိလည္း 
သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ က်င္းပေပးပါသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သင္တန္းမ်ားကုိ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အသိပညာမ်ားကုိ 
ေပးႏုိင္ရန္ တ္ိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီး႐ိွ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ နယ္လွည့္သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါသည္။

iPACE ႏွင့္ အၿမဲအတူ ႐ိွေနပါ 
သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားအေၾကာင္း ၾကားသိလုိပါသည္။ iPACE တြင္ ယခုအခါ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္း 
၂၉၀၀ေက်ာ္ ႐ိွၿပီ ျဖစ္၍ ဤအားေကာင္းေသာကြန္ရက္က iPACE ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ 
သင္တန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႕ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ သိ႐ိွႏုိ္င္ေစရန္ iPACE ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ေနဖုိ႕ ႏိႈးေဆာ္လုိပါသည္။ 
• ဆက္သြယ္ႏုိ္င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိipace@worldlearning.org သို႔ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ေပးပါ။
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (https://www.facebook.com/ipace.myanmar) မွ တဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။
• သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူေဟာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ပြဲမ်ားကုိ တက္ေရာက္ၾကပါ။
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအား စိတ္ဝင္စားသည့္သူမ်ားကုိ Facebook link ေပး၍ လမ္းညႊန္ေပးပါ။

စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ အမွာ 



iPACE သည္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေနရာမ်ား႐ိွ လူမႈအသုိင္း 
အဝိုင္းမ်ားတြင္ iPACE သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ား၏ 
မိခင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ နယ္လွည့္ 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္သင္တန္းေပးပါသည္။ 
နယ္လွည့္သင္တန္းအစီအစဥ္သည္ ၅ ရက္တာ ၾကာျမင့္ၿပီး ျပည္သူ႕ 
နီတိပညာေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပုိ႕ခ်ေပးသည္။ ဤ 
အစီအစဥ္သည္ iPACE သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားက 
၄င္းတို႕၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းကို 
စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  
အေတြ႕အၾကံဳကုိ ရ႐ိွေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ယခုႏွစ္တြင္ iPACE သည္ သင္တန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားအနက္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္႐ိွ ဖားကန္႕႐ိ ွ အားမာန္သစ္စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ 
လူငယ္စင္တာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္႐ိွ ထန္တလန္တြင္ ထန္တလန္ 
လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း႐ိွ တမူးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ 
ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ English 
Conversation Club-Kalay University (ECCKU) အဖြဲ႕တို႕ကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူ ၄၁ ေယာက္ကို 
Foundations for Community Development သငတ္န္းေပးခဲသ့ည။္ 
သင္တန္းတက္သူတစ္ဦးက “ဒီသင္တန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ရပ္႐ြာ 

ေဒသကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆုိတာ သိလာ 
ေစတယ္” လုိ႕ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 

iPACE သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ 
မိမိတုိ႕ ရပ္႐ြာေဒသတြင္ နယ္လွည့္သင္တန္းအစီအစဥ္ ေပးရန္ 
စိတ္ဝင္စားပါက ipace@worldlearning.org သို႕ အီးေမးလ္ပုိ႕ၿပီး 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

iPaCE သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူေဟာင္း အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕ျခင္း 
iPACE သည္ iPACE သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ား 
အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ျခင္းကုိ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ 
စတင္ကာ အသင္းဖြဲ႕စည္းမည့္ပံုစံ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ လက္႐ိွတြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၄ ႀကိမ္ ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ၃ လ ေက်ာ္ အတူ 
တကြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕႐ိွ သင္
တန္းသား၊သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားသည္ iPACE Alumni 
Myanmar (iAM) အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

iPACE Alumni Myanmar (iAM) အဖြ ဲ႕အေၾကာင္းႏွင္ ့မညက္ဲသို့႕ 
ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ ခိုင္မာေသာ iPACE အသုိင္း 
အဝိုင္းကို အသိေပးရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ  
မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားထံ 
ျဖန္ ႕ေဝေပးေနပါသည္။ iPACE သည္ သင္တန္းသား၊ 
သင္တန္းသူ ေဟာင္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ဆုံး ျဖတ္ထားၿပီး 
ေကာင္းမြန္ထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ သင္တန္းသား၊ 
သငတ္န္းသူ ေဟာင္း အဖြ႕ဲအစည္းကိ ုသငတ္န္းသား၊ သငတ္န္းသူ 
ေဟာင္းမ်ား ကိယ္ုတိငုဖ္ြဲ႔စည္းႏိငု္ေရးအတြက္ ကူညီေပးေနပါသည။္ 
စိတ္ဝင္စားေသာ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ား 
အေနျဖင့္  ipace@worldlearning.org (သို႕မဟုတ္) 
Facebook စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၉ တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ နယ္လွည့္သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား



COURSE PATHWAYS
မၾကာခင္က iPACE သည္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အသိပညာ အတတ္ပညာျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ 
အက်ိဳး႐ိွစြာ သင္ယူႏုိင္မည့္ သင္ယူမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ေအာက္တြင္ သင္ယူမႈလမ္းေၾကာင္း ကုိးခုႏွင့္ ပါဝင္သည့္ 
သငတ္န္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည။္ အေျခခကံ်သည္ ့သငတ္န္းမ်ားကို အျပာေရာငျ္ဖင္ ့ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆင္ျ့မင္ ့သငတ္န္းမ်ားကို အနီေရာငျ္ဖင္ ့
ေဖာ္ျပထားသည္။၂၀၁၉ သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၂ တြင္ ဤသင္ယူမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ သင္တန္းသား ၃ ဦးက သင္တန္းဆင္းခဲ့ၿပီး iPACE 
မွ ေနာက္ထပ္ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူမ်ားလည္း ပါဝင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ Course Pathway ကုိ တက္ေရာက္ရန္စိတ္ဝင္စားပါက 
iPACE အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
Civil Society Leader: Foundations for Community Development → Communications for Civil Society → Strategic Planning 
for Change → Organizational Development for Civil Society → Leadership for Change
Civil Society Researcher : Foundations for Community Development → Communications for Civil Society → Strategic 
Planning for Change → Organiztaional Development for Civil Soceity → Research Methods and Analysis for Advocates 
Communication Specialist : Foundations for Community Development → Communications for Civil Society → Strategic 
Planning for Change → Organizational Development for Civil Society → Communication and Advocacy for Change
Democracy Advocate: Democratic Foundations → Pluralism & Governance → Federalism → Advocacy in Democracy
Political Activist: Civic Education → Political Transition → Transitional Justice → Political Engagement
Civic Educator : Civic Education → Pluralism & Governance → Federalism → TOT for Civic Educators
Peace Educator : Civic Education → Peace Education → Conflict Transformation → TOT for Leadership in Peace building
Peace Advocate : Civic Education → Peace Education → Conflict Transformation → Peace Advocacy
Electoral Observer: Civic Education → Voter Education → Electoral Observation

ေအာင္ဟိန္းမင္း

“ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ရပ္႐ြာေဒသကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးဖုိ႕ ဆုိတဲ့ အိပ္မက္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိ္င္ေအာင္ ကိုယ့္ 
ကုိကုိယ္ယံုၾကည္မႈ နဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ iPACE က ျမွင့္တင္ေပး 
တယ္။ iPACE သင္တန္းေတြက ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အရာေတြကုိ 
ေျပာင္းလဲေပးႏုိ္င္တဲ့ စြမ္းအားကုိေပးတယ္။”

ေအာင္ဟိန္းမင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕႐ိွ ရွေရာ္ခ႐ြာမွ 
အားမာန္သစ္စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာကို တည္ 
ေထာင္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။ 
သူသည္ ၂၀၁၈ ႏွစ္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာ႐ိွ 
iPACE တြင ္Civic Education သငတ္န္းကို စတငတ္က္ခဲၿ့ပီး အျခား 
သင္တန္းမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ 
ဧၿပလီတြင ္iPACE ႏွင္ ့ပူးေပါင္းၿပီး iPACE နယ္လွည္သ့ငတ္န္းအျဖစ ္
သူ၏႐ြာတြင္ Civic Education သင္တန္းကို စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေအာငဟိ္န္းမင္းသည ္လက္႐ိသွငတ္န္းအပတ္စဥ ္၃ တြင ္Research 
Methods and Analysis for Advocates ႏွင့္ Foundations for 
Community Development အတန္းမ်ားတြင ္တက္ေရာက္ေနသည။္

တက္ႂကြလႈပ္ ႐ွား iPACE သငတ္န္းသား၊သငတ္န္းသူေဟာင္းမ်ား

မာလာျဖဴ

“ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႕ ကၽြန္မရဲ႕ အရည္ 
အေသြးနဲ႕ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖုိ႕ လိုအပ္ၿပီး အဲ့ဒီလိုအပ္ခ်က္ 
ကို iPACE က ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းတက္သူေတြက 
နယပ္ယအ္သီးသီးက လာတဲသူ့ေတြျဖစလို္႕ လုပင္န္းခြငဆို္ငရ္ာ လမူႈ 
ကြန္ရက္ကုိလည္း အားေကာင္းေစပါတယ္။”

မာလာျဖဴသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒါင္းဆင္ဒ႐ုန္းအသင္း (MDSA) 
ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္ 
ဥကၠ႒တာဝန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ MDSA အဖြဲ႕သည္ ေဒါင္း 
ဆင္ဒ႐ုန္း႐ိွသည့္ ကေလးမ်ား၏ ဘဝကို ျမွင့္တင္ေပးၿပီး မသန္စြမ္း 
သူမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးသည့္ ကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေပးရန္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မာလာျဖဴသည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၂ တြင္ Organizational Development 
for Civil Society သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ 
သင္တန္းမ်ားစြာကုိလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ယခုႏွစ္ 
သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၃ တြင္လည္း Foundations for Community 
Development သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ေနသည္။


