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ေလ့က်င့္ ေပးထားေသာ ေဒသခေံခါင္းေဆာင္ 

မ်ား၏ ၉၇% က ၎တုိ႔၏ ပဋိပကၡ ေျဖ႐ွင္းသည့္ 

နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒသခေံခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၂၅% ကအနည္းဆံုး 

တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖမႈ ျပဳလုပ္ 

ေၾကာင္း သတင္းပို႔ပါသည္ ။ 

ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖျခင္း ႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈ အေျချပဳ 

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းအတြက္ေဒသေခါင္းေဆာင္ 

၁၀၀ ဦးကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားအား  အတူဆံုေတြ႔ေစျခင္း

ပူေလာင္ေသာစေနေန႔နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ ႔႐ွိ တကၠသိုလ္ခရစ္ယာန္ 
မိတ္သဟာယခန္းမအတြင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား၃၀ကေ႐ွ ့ပိုင္း႐ွိ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္ကို အာ႐ံုစိုက္နားေထာင္ေနစဥ္ 
အထက္မွပန္ကာမ်ားက တ၀ီ၀ီလည္ပတ္ေနၾကသည္။ ဗုုဒၶဘာသာ၊ခရစ္ယာန္၊ 
မြတ္စလင္၊ဘဟာအီႏွင့္ ဆစ္ခ္ဘာသာ၀င္မ်ားက ၎တို႔၏ ယံုၾကည္မႈအေၾကာင္း၊ 
အျပန္အလွန္သည္းခံမႈႏွင့္ ေလးစားမႈတို ့ျဖင့္အေျခခံတူညီမႈကို႐ွာေဖြရန္အေရးၾကီး 
ေၾကာင္းတို ့ကိုတစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တစ္ဦးကေဆြးေႏြး 
ေနစဥ္ က်န္သည့္သူမ်ားက သေဘာတူဟန္ျဖင့္   ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ ျပဳလုပ္ေန 
ၾကသလို တစ္ခါတစ္ရံကိုယ္ကိုတိမ္း၍ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ား သဖြယ္ 
အခ်င္းခ်င္း နားနားကပ္ၿပီး တီးတိုးေျပာဆိုေနၾကသည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ဆံေျပာဆိုုေနၾကပံုုမွာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေနေၾကာင္း 
ဖြင့္ဟေျပာဆိုုစရာ မလိုုေလာက္ေအာင္ သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ 

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ မတူတာေတြကို ေဘးဖယ္ၿပီး တစ္ဦးဆီက တစ္ဦး သင္ယူၾကရမယ္” 
ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆစ္ခ္ဘာသာေရးေကာင္စီ၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ 
ဤလႈပ္႐ွားမႈ၏ ေနာက္ကြယ္႐ွိ ဆံုမွတ္ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
ဦးတိုနီရ၀္ဂ်ီးသ္ဆင္းဂ္က ေျပာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဘာသာတရားခ်င္း 

မာစီေကာ (Mercy Corps) ၏ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္ေျပာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ဖလွယ္ေနၾကစဥ္။

နည္းလမ္းအသစ္ႏွင့္ ရလဒ္အသစ္
အႏၲရာယ္ၾကံဳရႏိုင္ေျခရွိေသာ ရပ္႐ြာမ်ား႐ွိ တင္းမာမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္သူ 
အသစ္မ်ား၏ကြန္ရက္ အကူအညီျဖင့္ စစ္ေဆးပါသည္။



ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ  ့ရပ္႐ြာမွာ ရာစုႏွစ္္နဲ ့ခ်ီၿပီး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ 

ေရွး႐ိုုးအစဥ္အလာ နည္းနာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ ့ မဟာဗ်ဴဟာ 

ေတြမွာ မ႑ိဳင္အျဖစ္ ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္္ ေခါင္းေဆာင္ 

တစ္ဦးအေနနဲ ့ပဋိပကၡ ေျဖ႐ွင္းနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ 

အသံုးျပဳႏိုင္ဖို ့လိုအပ္တယ္လို ့ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဦးေမာင္ကို၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေတာင္ၾကီး

”

မတူညီၾကဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံး ဘုရားတစ္ဆူတည္းကို ယံုၾကည္ 
ကိုးကြယ္ၾကတာပါ။ ေရလိုပဲေပါ့။ ဘယ္လိုပဲ နာမည္တပ္ေခၚေခၚ ေရဟာေရပဲေလ။”

ထိုု႔ေနာက္ ေမးခြန္းေမးရန္ လက္မ်ားေထာင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
အားလံုးမွ လက္ခံပံုမရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိစၥမ႐ွိပါ။ ဤမနက္လုပ္ငန္းသည္ 
ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားက   နိစၥဓူ၀ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားအား  ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡအသြင္ ေျပာင္းသြားေစႏိုင္သည့္ လူမႈအသိုင္း 
အ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး အေၾကာင္း စဥ္းစားနည္း 
အသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ အတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ် 
ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

“မတူညီတဲ့ ဘာသာတရားေတြၾကားထဲမွာ အျပန္အလွန္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ 
နည္းေနၾကေသးတဲ့အတြက္ တင္းမာမႈေတြကိုုုပိုဆိုးေစပါတယ္” ဟု ေပါင္းစည္း 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆံုမွတ္ အစီအစဥ္ကို 
ဦးေဆာင္ေနသူ မာစီေကာ (Mercy Corps) မွ အၾကီးတန္း လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ 
မန္ေနဂ်ာ မဆုုၿဖိဳးလြင္ က ေျပာပါသည္။ “ေနာင္ကို ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေအာင္ 
တားဆီးဖို႔ နည္းလမ္း တစ္ခုကေတာ့ ဘာသာတရားေတြ ၾကားထဲမွာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ 
နားလည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ပါပဲ။ ဒါမွလည္း သူတို႔ရဲ ့ အထင္လြဲမႈေတြကို ပိုၿပီး 
လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ၿပီး ျပႆနာေတြလည္း ဒီေလာက္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး နဲ႔ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၾကီး ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူး။”

ယခုအခါစီမံခ်က္၏ ဒုတိယအဆင့္သို႔ေရာက္႐ွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး၊ မာစီေကာ (Mercy 
Corps)မွ ျမန္မာသင္တန္းနည္းျပမ်ားက ၾသဇာ႐ွိေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀နီးပါးခန္႔အား ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ စိတ္၀င္ 
စားမႈ အေျချပဳ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာၿပီးခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွ အမုန္း 
စကားမ်ား၏ ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား တအံုေႏြးေႏြး ျဖစ္လာ 
ခဲ့သည့္ မႏၲေလး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္႐ွိေတာင္ၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္႐ွိေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္  ကရင္ 
ျပည္နယ္႐ွိ ဖားအံၿမိဳ႕  တို႔မွ ဘာသာေရးအရ မတူကြဲျပားသည့္အသိုင္းအ၀ိိုင္းမ်ားကို 
အဓိက ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္၎တို႔ထံတင္ျပလာေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား၏အေၾကာင္းရင္း 
ဇာစ္ျမစ္ကို႐ွာေဖြရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို  အတူတကြေလ့လာ သင္ယူၾကပါသည္။ 
၎တို႔သည္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ံုမွ်သာ ျဖစ္သည့္ “အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ အရာကို ရည္မွန္းထားၾကၿပီး၊ လူတိုင္း 
အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ေျဖ႐ွင္းနည္းကို လိုလားၾကပါသည္။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၲာရပ္ခံျခင္း

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခု တကြဲတျပား၊  ဒါမွမဟုတ္္ တစ္သီးတစ္ျခားစီ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” 
ဟု မႏၲေလး  ၿမိဳ ႔႐ွိ ဘဟာအီ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ဦးျမင့္ေဆြ က ေျပာပါသည္။ “ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ နည္းလမ္းသစ္နဲ႔ 
လုပ္ကိုင္ဖို႔ နည္းစနစ္ အသစ္ေတြလည္း ႐ွိထား ၿပီးၿပီ။” ယင္းတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
အကူအညီေပးရန္  ေမတၲာရပ္ခံျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

“မၾကာခင္ေလးက ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မြတ္စလင္ လင္ေယာက္်ားတို႔ 
အၾကားမွာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကေနလင္မယားကြဲေတာ့မယ့္ကိစၥတစ္ခု 
ကြ်န္ေတာ္  ေျဖ႐ွင္းခဲ့ရေသးတယ္။ ဒီအျငင္းပြားမႈက က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ဘာသာ 
အခ်င္းခ်င္းၾကား တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္မလာရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ဘက္လံုးက 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖိတ္ၿပီး ဖ်န္ေျဖေစခဲ့တယ္။” ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့မွ  
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္စိုးက ေျပာပါသည္။  

မာစီေကာ (Mercy Corps) သင္တန္းတြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရ း လက္ေမာင္းလွဲ ကစားနည္းျဖင့္   နိစၥဓူ၀ ေတြ႔ၾကံဳရေသာဖိအားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖရာတြင္  ခုခံမႈမ်ားကို 
ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလ့လာသင္ယူ ေနၾကစဥ္

”



Inter-faith Dialogue သင္တန္းတြင္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္

မတူညီတဲ့ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကို တူညီတဲ့

ပန္းတိုင္တစ္ခုအတြက္ သူတို႔ အတူူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ 

ျပသႏိုင္မယ္ဆိုုရင္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈနဲ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္း 

ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေတြ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ 

ကြ်န္မ အခိုင္အမာယံုၾကည္ ပါတယ္။

ေဒၚစႏၵာမိုး၊ ဘဟာအီ သာသနာေရး ေခါင္းေဆာင္၊ မႏၲေလး

”

ၾကားေနျခင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္ျခင္း

“အျငင္းပြားေနတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ သူတို႔ကို 
အၾကံေပးတဲ့အခါ သံုးတဲ့စကားလံုးကအစ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္မတန္ သတိထား 
ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ႔မွ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္း 
က ေျပာပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ အၾကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို 
ေလးစားထိုက္တယ္၊ ၾကားေနတယ္၊ ဘက္မလိုက္ဘူးလို႔ ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ပါပဲ။” ယင္းကို 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အစြဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္ 
ယခင္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ သလို အေလာသံုးဆယ္ ေျဖ႐ွင္းမႈ မျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ မိမိတို ့ 
ကိုယ္တိုင္က စတင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ဒီသင္တန္းမ်ိဳးကကြ်န္ေတာ္တို႔႔ကို မ်က္စိဖြင့္ထားဖို႔နဲ႔ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းျမင္တတ္ဖို႔ 
သင္ေပးပါတယ္။ အရင္ကဆို အျငင္းပြားမႈ တစ္ခုကို ေျဖ႐ွင္းတဲ့အခါ ဘယ္လမ္း 
ေၾကာင္းကို လိုက္ရမယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖ႐ွင္းေပး 
ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စနစ္တက် ဆက္သြယ္ဖို႔နဲ့ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ စနစ္က်တဲ့ 
နည္းလမ္းေတြ ႐ွိလာပါၿပီ။” ဟု ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ႔မွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး 
ျဖစ္သူ ဦးဖူးညြန္႔က ေျပာပါသည္။

နည္းလမ္းအသစ္ႏွင့္ ရလဒ္အသစ္

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၉၇% က သင္တန္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ 
၎တို႔ ပဋိပကၡ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။ ၎တုိ႔၏စြမ္းရည္အေပၚ ယံုၾကည္မႈအသစ္ေၾကာင့္ ယင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပဋိပကၡ ေျဖ႐ွင္းမႈ အၾကိမ္ေရႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တိုးလာၿပီး၊ 
ခန္႔မွန္းေျခ ရပ္သူ႐ြာသား ၁,၀၀၀ ခန္႔အား တိုက္႐ိုက္အက်ိဳး႐ွိေစ၍ မႏၲေလး၊ 
ေတာင္ၾကီး၊ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ဖားအံၿမိဳ ႔တို႔႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအား သြယ္၀ိုက္ ၍ 
အက်ိဳး႐ွိေစခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ သံုးလပတ္ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈထက္ ပိုလြန္ကာ 
ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေပးမႈကို အနည္းဆံုး တစ္လတစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၿခံဳငံု၍ၾကည့္ပါက 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေသာ အေရအတြက္မွာ 
၃၀% တိုးတက္လာေၾကာင္း ၎တို႔က တင္ျပၾကပါသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားေနသည့္ အခိိ်န္တြင္ အနည္းအက်ဥ္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ကလည္း 
အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ 

“ေလာေလာဆယ္မွာ သတင္းအမွားေတြနဲ႔ မဟုတ္မမွန္တဲ့ ေကာလာဟလ 
ေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈနဲ႔ သံသယ႐ွိမႈေတြ အမွန္တကယ္ ႐ွိေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ရပ္သူ႐ြာသားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြက အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္းၾကား 
သင့္ျမတ္ေရး လုုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ဖိုု႔ ေနာက္တြန္႔ေနၾကတယ္။ အဲဒါ ကြ်ုန္မတို႔ရဲ ႔ 
အေရးအၾကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈပဲ” ဟု မႏၲေလးမွ ဘဟာအီ သာသနာေရး ေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚစႏၵာမိုးက ေျပာပါသည္။

ယင္းစိန္ေခၚမႈကိို သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ စိတ္တူ 
သေဘာတူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကြန္ရက္သစ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ အခြင့္ 
အေရးေကာင္း တစ္ခု႐ွိသည္ဟု ေဒၚစႏၵာမိုးက ယံုၾကည္ပါသည္။

”



ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ အေျခခံ မူ၀ါဒမ်ား

လူထုအေျချပဳျခင္း။

ေဒသအလိုက္ အေၾကာင္းအရာကို 
ေကာင္းစြာ နားလည္ျခင္း။

ေျဖာင့္မတ္စြာ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း။

ျပဳျပင္လြယ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ 
တုံ ့့ျပန္ျခင္း။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ရွိျခင္း။
 

ျ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


