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ပိုမိုစည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးဆီသို ့

ေတြးၾက၊ ေခၚ ၾက၊ ေျပာင္းလဲၾက

ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈကို အေျခခံသည့္ 
လူ ၁,၀၀၀ တက္ေရာက္ေသာ “ေသာတ႐ွင္ 
စကား၀ိုုင္း” ၁၂၀ ခု

ေသာတ႐ွင္ စကား၀ိုုင္းတြင္ ပါ၀င္သူ ၈၀% က 

“ေတြးၾက၊ ေခၚ ၾက၊ေျပာင္းလဲၾက ” ေရဒီယိုုအစီအစဥ္ 

ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္မႈသည္ အျခား သူမ်ားအေပၚ 

၎တို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈ 

႐ွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀%  ထံသို႔ေရာက္႐ွိ 
ခဲ့သည့္ မတူကြဲျပားမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ 
ကိုအစပ်ိဳးေပးေသာ “ေတြးၾက၊ေခၚ ၾက၊ေျပာင္းလဲ 
ၾက” ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္တင္ဆက္မႈ အစီအစဥ္ 
၁၂ ခု

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ က်င္းပေသာ SFCG အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သြက္လက္တက္ၾကြသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ 

ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး

‘ထုတ္လႊင့္ေနသည္’ ဟူေသာ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ မီးအနီေရာင္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ 
ေရဒီယိုအစီအစဥ္မွဴးတစ္ျဖစ္လဲ ဂီတပညာရွင္ ဦးျမင့္မိုးေအာင္က သူ႔မ်က္ႏွာ 
ခ်င္းဆိုင္႐ွိ “ေတြးၾက၊ေခၚၾက၊ေျပာင္းလဲၾက” အစီအစဥ္ စတူဒီယိုထဲမွ အမ်ိဳးသမီး 
ငယ္ႏွစ္ဦးအား အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ အျပံဳးတစ္ခ်က္ ၿပံဳးျပလိုက္ပါသည္။လူငယ္ 
မ်ားအေနျဖင့္  ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ မည္သိုု႔ အေထာက္အကူ 
ျပဳႏိုင္သည္ကို ေျပာၾကားရင္း စိုးထိတ္ပူပန္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးလာၿပီး 
သူတို႔၏ အသံမ်ားက စိ္တ္လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္အတူ က်ယ္ေလာင္လာပါေတာ့သည္။ 

ေပါင္းစည္းလုုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (PSF)၏ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV)ႏွင့္ Search for Common Ground (SFCG) တို႔က 
မိတ္ဘက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ “ေတြးၾက၊ ေခၚၾက၊ ေျပာင္းလဲၾက” 
ေရဒီယိုအစီအစဥ္တြဲသည္ လူငယ္မ်ားအား ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
မ်ားကို ထိခုိက္ေစေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ 
ပံုေသကားခ်ပ္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ဖြင့္ဟလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈ၁၂ခုတြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ စသည္ျဖင့္လူငယ္မ်ား
ကေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုုအသံုုးျပဳခဲ့ပါသည္။ထုုိအေၾကာင္းအရာမ်ား 
သည္  မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈအား လူမႈေရး စံတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံျခင္းကိုု  
ျမွင့္တင္ေရးတို႔ကိုုု ေဆြးေႏြးရန္အတြက္  အစမွတ္ ျဖစ္ပါသည္။  



SFCG အေတြ႔အၾကံဳ မွ ေလ့လာသင္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြင္း အတူ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ လူငယ္မ်ား

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ယင္းလက္ခံမႈက လူမႈေရးပဋိပကၡႏွင့္အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳလာရန္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ရာတြင္ 
ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ား ကာလ႐ွည္ၾကာ တအံုေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနၿပီး 
မၾကာေသးမီက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မီးေလာင္ရာ 
ေလပင့္ျဖစ္ေစသည့္ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာေပၚမွ အမုန္းစကား မ်ားေၾကာင့္ 
အေျခအေန ပိုမိုဆိုး၀ါးလာခဲ့သည့္ ႏိုုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎မွာ လြယ္ကူျခင္းမရွိပါ ။

သို႔ေသာ္ယင္းကိစၥကုိကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းမီလူငယ္မ်ားကိုုပါ၀င္ေဆြးေႏြးလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

တိတ္ဆိတ္မႈကို ၿဖိဳခြဲျခင္း

“စိန္ေခၚမႈဆိုတာက ထုံးစံလို ျဖစ္ေနတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္မွာ ေမးခြန္းေတြေမးဖိုု ့နဲ ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုုၾကဖိုု ့ ဆိုုတာေတြကိုု 
အားေပးတာမ်ိဳးမရွိခဲ့ သလိုု အေလ့အက်င့္လည္းမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း 
ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ အမ်ားစုုကေတာ့ တကယ္ကိုု ရိုုးသားပြင့္လင္းၾကပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္က ဒီိလုုိအခြင့္အလမ္းမ်ိဳးအတြက္ အဆင္သင့္ပါပဲ” 
ဟု SFCG ၏ ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး Isla Glaister က ဆိုပါသည္။ 

ယင္းအခ်က္ကို အစဥ္အလာအရ အတည္အခန္႔ပံုစံျဖင့္သာ ႐ွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံပိုင္ 
ျမန္မာ့အသံ (Myanmar Radio)တြင္ လူထုသေဘာထား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား 
သူမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းႏွင့္ ဂီတအစီအစဥ္ စသည္တိုု႔တြင္ ထိလြယ္ 
ရွလြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကိုု  
သြက္လက္ေသာ တင္ဆက္မႈအသစ္မ်ား ထုုတ္လႊင့္ျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္မ်ား 

အတြက္ သာမက အစီ အစဥ္ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္သူမ်ားအတြက္ကိုုပါ ပိုမိုလြယ္ကူ 
လာေစပါသည္။ 

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမႈေရး အင္အားေတြကို ေျပာင္းလဲေေစတဲ့ ေနရာမွာ မီဒီယာဟာ 
အင္အားၾကီးတဲ့ က႑ တစ္ခုပါဘဲ” ဟု MRTV မွ ထုတ္လုပ္ေရးမွဴး မီမီခိုင္က 
ဆိုပါသည္။ “ပထမဆံုး ဇာတ္ကြက္ကစၿပီး ကြ်န္မတို႔ အတူတြဲၿပီး လုပ္ၾကရတယ္။ 
တစ္ဦးခ်င္းက ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးေတြကို မွ်ေ၀ၾကၿပီး၊ မတူညီတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို 
ရႏိုင္သမွ် စုစည္းဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ႐ွာခဲ့ၾကတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး 
ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ ကြ်န္မတို႔ သတင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ ဌာနမွာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ တတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။”

ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမွာ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္မႈတြင္သာ ရပ္ဆိုင္းမသြားပါ။ 
အမွန္စင္စစ္ ယင္းမွာအစမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံတြင္ လူထု ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေၾကညာခ်က္မ်ားလည္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ႐ွိပါသည္။ လူမႈ ကြန္ရက္ မီဒီယာ 
လႈပ္႐ွားမႈမွာ လူဦးေရ ၃ သန္းထံသို႔ ေရာက္႐ွိၿပီး၊ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္မႈ 
၁၂ခုကလူဦးေရ၏ ၇၀%ထံေရာက္႐ွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္ 
တင္ဆက္မႈကို အေျခခံသည့္ ‘ေသာတ႐ွင္စကား၀ိုင္း’ ၁၂၀ ေက်ာ္ကိုု လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္႐ွိေနသည့္ ေဒသႏွစ္ခုတြင္ ေလ့က်င့္ေပး 
ထားသည့္ လူငယ္၄၁ဦး တို႔က ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

႐ိုး႐ွင္းသည့္ နည္းနာတစ္ခု

“ေသာတ႐ွင္ စကား၀ုိင္းမ်ားသည္ ႐ိုး႐ွင္းသည့္ နည္းနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္” ဟု 
Glaister ကဆိုပါသည္။ “လူေတြက အတူထိုင္ၿပီး သူတို႔ၾကားခဲ့ရတာေတြကို 
ေျပာၾကဆိုၾကၿပီး စီမံခ်က္က ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ ပံ့ပိုးကူညီသူေတြက 
ကူညီေပးၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေျပာင္းအလဲ ကာလဟာ 
အင္အားေကာင္းသလိုု အသစ္အဆန္း တစ္ခုုလည္းျဖစ္တယ္။ အရင္တုုန္းက 

အခုဆို ကြ်န္မတို႔ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သိကြ်မ္းလာရၿပီး၊ ကြန္ရက္ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ၊ စိတ္ကူးေတြကို မွ်ေ၀ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မတူကြဲျပားတဲ့ လူေတြဟာ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း၊ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အတူေနထိုင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြး ကြ်န္မေခါင္းထဲ ၀င္လာပါတယ္။.
 

ေဒၚေကဇင္ပိုင္ထြန္း၊ ေသာတ႐ွင္ စကား၀ိုင္း ပံ့ပိုးကူညီသူ ”

”



ဆိုုရင္ ေမးခြန္းထုုတ္တာေတြ၊ ခံစားခ်က္ အေတြးအျမင္ေတြကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုု 
တာေတြကိုု အားေပးတာမ်ိဳးမရွိခဲ့ဘူး။  ဒါေၾကာင့္မိုု ့လိုု ့ ေသာတရွင္ စကား၀ိုုင္းေတြက 
မေက်နပ္တာေတြကိုု ဖြင့္ေျပာႏိုုင္သလိုု အတူတကြေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုုင္တဲ့ အခြင့္ 
အလမ္းကိုု ဖန္တီးေပးပါတယ္။” 

လူမ်ားကလည္း ယင္းအခြင့္အလမ္းကို အမွန္တကယ္ ရယူအသံုးခ်ၾကပါသည္။ 
႐ွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ိႈးၿမိဳ ႔ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ႔ တို႔တြင္ 
လူငယ္ ၁,၀၀၀ နီးပါးႏွင့္ အ႐ြယ္ေရာက္သူ အခ်ိဳ ႔သည္ ေသာတရွင္စကား၀ိုုင္းတြင္ 
ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

“လူေတြရဲ ႔စိတ္ထဲမွာ သူတို႔ ေျပာျပခ်င္တာေတြ ႐ွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုဖြင့္ 
ေျပာရမွန္း သူတို႔ မသိၾကဘူး” ဟု လား႐ိႈးၿမိဳ ႔မွ ပ့ံ့ပိုးကူညီသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
ေဒၚစႏီၵေအာင္က ေျပာပါသည္။ “စိတ္ကူး ကေတာ့ ေ၀ဖန္ အကဲျဖတ္တာေတြ 
မလုပ္ဘဲ လူေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး၊ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ေကာင္းေစမယ့္ 
မတူကြဲျပားတဲ့သူေတြ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေစတဲ့ ေနရာေလးတစ္ခု ဖန္တီး 
ေပးဖို႔ ပါပဲ။”

အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈျခင္း

ပထမအဆင့္မွာ ေခါက္႐ိုုးက်ိဳးေနေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကိုု ေျပာင္းလဲရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေသာတရွင္ စကား၀ိုုင္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ၈၀% နီပါးက “ေတြးၾက၊ 
ေခၚ ၾက၊ ေျပာင္းလဲၾက ”  အစီအစဥ္သည္ ၎တို႔၏ အျခားသူမ်ားအေပၚ အျမင္ကို 
သက္ေရာက္လႊမ္းမိုုးမႈ ႐ွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ “ကြ်န္မက တျခားလူမ်ိဳးစု 
ေတြအေပၚ ဘက္လိုက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ျမင္ေလ့႐ွိခဲ့တယ္” ဟု လား႐ိႈးၿမိဳ ႔မွ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ “ဒီစီမံခ်က္က လူေတြကို သူတို႔ရဲ ႔ လူမ်ိဳးစု 
ဒါမွမဟုတ္ ေဒသ ဆိုတာထက္ သူတို႔ရဲ ႔ လူသားျဖစ္မႈ အေပၚမွာပဲ ၾကည့္တတ္ဖို႔  
ကြ်န္မကို သင္ေပးခဲ့တယ္။”

ဤအစီအစဥ္က ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ၉၀%ကို အျခားသူမ်ားထံေရာက္႐ွိ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ SFCG ၏ေဆြးေႏြးပြဲ၌ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ အျပဳအမူေျပာင္းလဲေစမည့္ သတင္းစကားမ်ားျပဳစုရန္ လူငယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနစဥ္

ေအာင္လည္း ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွအျခားဘာသာ၀င္ 
ေတြကို စကားေျပာဆိုေလ့မ႐ွိခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အဲဒီလို ေျပာတတ္ဖို႔ 
သတိထားၿပီး ၾကိဳးစားေနတယ္” ဟုအျခားပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူ တစ္ဦးကေျပာ 
ပါသည္။ ပထမဆံုးထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈကို နားေထာင္ၿပီး ကတည္းကစ၍ အျခား 
ဘာသာ၀င္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ား ရ႐ွိလာေၾကာင္း 
ေသာတ႐ွင္မ်ား၏ ၇၅% ေက်ာ္က ေျပာပါသည္။

သူတို႔လက္ထဲမွာ 

ျခားနားမႈမ်ားအတြင္း မတူကြဲျပားမႈကို ပိုမိုလက္ခံ လာေစရန္ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး 
မႈမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္မႈမ်ားအျပင္ ေတြးၾက၊ ေခၚ ၾက၊ ေျပာင္းလဲၾက 
အစီအစဥ္သည္ “အတိတ္ကို သင္တို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိိုင္ေပမယ့္ အနာဂတ္ကေတာ့ 
သင္တို႔ရဲ ႔ လက္ထဲမွာပဲ ႐ွိပါတယ္” ဆိုေသာ အျခားအေရးပါေသာ သတင္းစကား 
တစ္ခုကို လူငယ္မ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

“အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ေတြၾကားမွာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈ္င္း႐ံုတင္ မဟုတ္ဘဲ 
ကြ်န္မတို႔ရဲ ႔ အသိုင္း အ၀ိုင္းေတြ အတြင္းမွာပဲ ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာတဲ့နည္းလမ္း 
ေတြသံုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္မ သိလာရပါတယ္” 
ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပမွ ပ့့ံပိုးကူညီသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေဒၚေကဇင္၀င္းက 
ဆိုပါသည္။ “ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ႐ွိတဲ့ လူငယ္ေတြဆီကို ကြ်န္မတို႔ 
အားလံုးက အစြမ္းကုန္ ကူညီႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းစကားတစ္ခု 
ျဖန္႔ေပးခ်င္တာပါ။”

ေန႔စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထပ္မံသိ႐ွိလိုပါက-http://www.paungsiefacility.org/publications တြင္ 
၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

မတူကြဲျပားမႈဟာ အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာတိုင္းႏွင့္ လူတိုင္းက တူညီေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နဲ ့ဘယ္လိုတိုးတက္မႈကိုမွ ႐ွိႏိုင္မွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ မတူျခားနားမႈေတြေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကို  ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အဲဒီမတူကြဲျပားမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို ့အတြက္

 အေပးအယူ ၊ ညွိႏိႈင္းမႈေတြ လုုပ္ေဆာင္ဖို ့ လိုုအပ္ပါတယ္။
ေသာတရွင္ စကား၀ိုင္းတြင္ ပါ၀င္သူ ”

”



ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ အေျခခံ မူ၀ါဒမ်ား

လူထုအေျချပဳျခင္း။

ေဒသအလိုက္ အေၾကာင္းအရာကို 
ေကာင္းစြာ နားလည္ျခင္း။

ေျဖာင့္မတ္စြာ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း။

ျပဳျပင္လြယ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ 
တုံ ့့ျပန္ျခင္း။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း။
 

ျမန္မာ့ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား 
အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားျခင္း။ 

အမ်ိဳးသမီးတန္းတူ ကိုယ္စားျပဳမႈကို 
ျမွင့္တင္ျခင္း။ 

ပံုမွန္ပါ၀င္မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း ႏွင့္ 
ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း။ 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၁၃၅၊ ေအ (၁)၊ သံလြင္လမ္း၊ 
ကမာရြတ္ၿမိဳ ့နယ္၊ 
၁၁၀၄၁၊ ရန္ကုုန္၊ ျမန္မာ။ 

www.paungsiefacility.org

info@paungsiefacility.org

+ ၉၅ (၀) ၁- ၅၂၄၈၄၉


