
လလုပပ်အအအားပပအား ပစေတနအနာ့ ၀နပ်ထမပ်အားမမအအား ပလလအကပ်လလအ ပခခေါ်ယယူခခငပ်အား

ပရရအားပကအကပ်ပရပွဲဆဆလုငပ်ရအခပညပ်သယူ နာ့လလှုပပ်ရရအအားမလှုအဖရပွဲ နာ့မရ၂၀၁၇ခလုနရစေပ် လယူထလုသပသအထအအားအခမငပ် စေစေပ်တမပ်အားတစေပ်ရပပ်ပကအကပ်ယယူ မညပ်နာ့ လလုပပ်ငနပ်အားစေဉပ်တရငပ် စေစေပ်တမပ်အားပကအကပ်ယယူ
ရနပ်အတရကပ် ပအအကပ်ပပါ လလုပပ်အအအားပပအား ပစေတနအနာ့ဝနပ်ထမပ်အားမမအအား လဆလုအပပ်ပန ပပါသညပ်။

စေဉပ် လလုပပ်ငနပ်အားစေဉပ် တအဝနပ်ထမပ်အားပဆအငပ်ရမညနာ့ပ်ကအလ သငပ်တနပ်အားတကပ်ပရအကပ်ရနပ်ကအလ
၁။ စေစေပ်တမပ်အားပကအကပ်ယယူရနပ် နဆလုဝငပ်လအလ ၅ ရကပ်ပန နာ့မရ ၁၁ ရကပ်

ပန နာ့အထဆ
ပအအကပ်တဆလုသအလ ၂၀ ရကပ်ပန နာ့မရ ၃၀
ရကပ်ပန နာ့အတရငပ်အား( ၂)ရကပ်တအ

လလုပပ်အအအားပပအား ပစေတနအနာ့ ပလလအကပ်ထအအားသယူမမအအား လဆလုအပပ်သညနာ့ပ် အရညပ်အခမငပ်အားမမအအား

 နဆလုငပ်ငငံပရအားပပါတတီ မဟလုတပ်သယူ(သဆလု နာ့) နဆလုငပ်ငငံပရအားပပါတတီတခလုခလု၏ အကမဆကအားစေတီအားပရပါအားအလဆလု နာ့ငရအ ပပါတတီ၏ လလုပပ်ငနပ်အားပဆအငပ်တအမမအအားအအအား ကယူညတီပပအားခခငပ်အားနရငနာ့ပ် တအဝနပ်
ယယူလလုပပ်ပဆအငပ်ပပအားခခငပ်အား မဟလုတပ်သယူ။

 ၁၈ နရစေပ်ခပညနာ့ပ်ပပတီအားသယူ။
 ခမနပ်မအစေအနရငနာ့ပ် ခမနပ်မအစေကအအားအအအားပကအငပ်အားမရနပ်စေရအ ပရအားတတပ်ဖတပ်တတပ်သယူ။
 လယူအမမအအားနရငနာ့ပ် ယဉပ်ပကမအားစေရအ ပခပအဆဆလုဆကပ်ဆငံနဆလုငပ်သယူ။
 လယူအမမအအားနရငနာ့ပ် အပမအားအပခဖခပကလလုပပ်ရအတရငပ် စေဆတပ်ရရညပ်သညပ်အားခငံနဆလုငပ်သယူ။
 ပနရအပဒေသမပရရအား သရအအားလအနဆလုငပ်သယူ။
 စေစေပ်တမပ်အားပကအကပ်ယယူရအတရငပ် သကပ်လဆလုကပ်မလှုမရရဆ၊ တဆကမစေရအနရငနာ့ပ် အခမဆနပ်မရနပ် လလုပပ်ပဆအငပ်နဆလုငပ်သယူ။
 မဆမဆတအဝနပ်ကမရအ ပနရအတရငပ် ကရငပ်အားဆငပ်အား၍ စေစေပ်တမပ်အားပကအကပ်ယယူနဆလုငပ်သယူ။

ပရရအားခမယပ်ခခငပ်အားခငံရပပါက PACE အဖရပွဲ နာ့မရ သငပ်ကကအအားပဆလု နာ့ခမမညနာ့ပ် စေစေပ်တမပ်အားပကအကပ်ယယူနညပ်အားသငပ်တနပ်အား တကပ်ပရအကပ်ခရငနာ့ပ်ရမညပ်ခဖစေပ်သညပ်။ သငပ်တနပ်အားကကအခမငနာ့ပ်ခမဆနပ်မရအ 
(၂)ရကပ်ခဖစေပ်၍ ၊ပအအကပ်တဆလုသအလ ၂၀ မရ ၃၀ရကပ်ပန နာ့အတရငပ်အား သကပ်ဆဆလုငပ်ရအပဒေသအလဆလုကပ် အသတီအားသတီအားသငပ်တနပ်အားမမအအားကဆလု ပဆလု နာ့ခမသရအအားမညပ်ခဖစေပ်သညပ်။ ပရရအားခမယပ်ခခငပ်အား
ခငံရပသအ ပစေတနအနာ့ ဝနပ်ထမပ်အား မမအအား သညပ် သငပ်တနပ်အားပပတီအားဆလုငံအားသညနာ့ပ်အထဆ တကပ်ပရအကပ်ရနပ်လဆလုအပပ်ပပတီအား စေစေပ်တမပ်အားပကအကပ်ယယူသညနာ့ပ် ကအလအတရငပ်အား PACE အဖရပွဲ နာ့မရ 
ပနထဆလုငပ်သရအအားလအမလှု ကလုနပ်ကမစေရဆတပ်မမအအားအအအား အကရအအပဝအားပပခေါ် မယူတညပ်၍ သတပ်မရတပ် နလှုနပ်အားထအအားမမအအားခဖငနာ့ပ် ပထအကပ်ပငံနာ့ပပအားသရအအားမညပ် ခဖစေပ်သညပ်။
PACE အဖရပွဲ နာ့မရ ကမသနပ်အားနညပ်အားခဖငနာ့ပ် ပရရအားခမယပ်သတပ်မရတပ်ထအအားပသအ စေစေပ်တမပ်အားပကအကပ်ယယူရမညနာ့ပ် ပနရအမမအအားနရငနာ့ပ် အနတီအားစေပပ်ဆလုငံအား ပနထဆလုငပ်သယူမမအအားအအအား ဦအားစေအအားပပအား
ပရရအားခမယပ်သရအအားမညပ်ခဖစေပ်သညပ်။ သဆလု နာ့ခဖစေပ်ပပါ၍ မဆမဆတဆလု နာ့ ပနထဆလုငပ်ပသအ  ပမဆက နာ့နယပ်၊ပကမအားရရအနရငနာ့ပ် ရကပ်ကရကပ်မမအအားအအအား ပယူအားတရပွဲပပါ ပလလအကပ်လလအပလုငံစေငံ တရငပ် တဆကမစေရအ ပဖအပ်ခပပပအား
ပပါရနပ် ပမတတ အရပပ်ခငံအပပ်ပပါသညပ်။

ပစေတနအနာ့ ဝနပ်ထမပ်အားလလုပပ်အအအားပပအား ပလလအကပ်လလအပလုငံစေငံ

အမညပ် ကမအအား မ
ပမရအားသကက္က ရအဇပ်
အမမဆကအားသအအားမရတပ်ပလုငံတငပ်အမရတပ်
အလလုပပ်အကဆလုငပ်
အဖရပွဲ နာ့အစေညပ်အား
တယပ်လတီဖလုနပ်အား
အတီအားပမအားလပ်
ပနရပပ်လဆပပ်စေအ
ပကမအငပ်အား၊တကက္က သဆလုလပ်၊သငပ်တနပ်အား သရပွဲ နာ့ ၊ဒေတီပလဆလုမအ ခလုနရစေပ်

ပစေတနအနာ့ ဝနပ်ထမပ်အားပလလအကပ်ထအအားရသညနာ့ပ် အပကကအငပ်အားရငပ်အား



လလလလျှောကက်လလလျှောတငက်ခခြငက်င်းနနှငငက် စစိစစက်လကက်ခြခံခခြငက်င်း
PACE အဖလဖဖွဲ့သညက် စစက်တမက်င်းလကလျှောကက်ယယူသယူမမလျှောင်းအလျှောင်း လရလင်းခြမယက်ရလျှောတလငက် စစက်တမက်င်းလကလျှောကက်ယယူမညငက် လဒေသမမလျှောင်းနနှငငက် အနနင်းစပက်ဆဆခံင်း လနထစိဆငက်သညငက် 

သယူမမလျှောင်းအလျှောင်း ဦင်းစလျှောင်းလပင်း လရလင်းခြမယက်သလလျှောင်းမညက်ခဖစက်သညက်။ စစက်တမက်င်းလကလျှောကက်ယယူမညငက် နယက်မမလျှောင်းနနှငငက် လဝင်းကလလျှောလဒေသမမလျှောင်းမနှ လလလလျှောကက်လလလျှောမမလျှောင်းကစိဆ 

လကက်ခြခံစဉက်င်းစလျှောင်းမညက်မဟဆတက်ပပါ။ စစိတက်ပပါဝငက်စလျှောင်းသယူမမလျှောင်းသညက် လဒေသဆစိဆငက်ရလျှော ညညစိနနှိုငက်င်းလရင်းမနှမင်း(သစိဆသ) PACE ရနက်ကဆနက်ရဆခံင်းခြမချုပက်သစိဆသ လလလလျှောကက်လလလျှော ပဆခံစခံ

ပပါ အခြမကက်အလကက်မမလျှောင်းအလျှောင်း Email/Massage တစိဆသခဖငငက် စကက်တငက်ဘလျှော ၃၁ ရကက်လနသလနလျှောကက်ဆဆခံင်းထလျှောင်း၍ ပပအားပဆလု နာ့နဆလုငပ်ပပါသညပ်။ PACE ၏ လလုပပ်ငနပ်အားစေဉပ်

အစေတီအစေဉပ်နရငနာ့ပ် ကဆလုကပ်ညတီသယူမမအအားကဆလုသအ ပရရအားခမယပ်၍ ဆကပ်သရယပ် အပကကအငပ်အားကကအအားပပါမညပ်။

ဆကပ်သရယပ်ပလလအကပ်ထအအားရနပ်
PACE ရနက်ကဆနက်ရဆခံင်းခြမချုပက်
အမနှတက်(၉၀)၊အခြနက်င်း၇-လအ၊၇လလလျှော
ကနက်လမက်င်းကလနက်ဒေစိဆ၊ကနက်လမက်င်းသလယက်
လနှိုငက်မမစိချုဖွဲ့နယက်၊ရနက်ကဆနက်
ဖဆနက်င်း-၀၁၅၁၂၆၄၊၀၉၂၅၃၃၇၉၄၄၂
hr@pacemyanmar.org

ခပညက်နယက်နနှငငက် တစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း ညညစိနနှိုငက်င်းလရင်းမနှမင်းမမလျှောင်း

စစက်တမက်င်းလကလျှောကက်ယယူရလျှောလဒေသ လဒေသဆစိဆငက်ရလျှော ညညစိနနှိုငက်င်းလရင်း
မနှမင်းမမလျှောင်း

ဆကက်သလယက်ရနက်ဖဆနက်င်းနခံပပါတက် အနင်းလမင်းလက်

ကခြမငက်ခပညက်နယက် ဆစိဆငက်င်းနဆပနက် 9263094420 mj.sengnupan@gmail.com

ကယလျှောင်းခပညက်နယက် အဖလစက်ထလနက်င်း 09 428000754 elishtun7@gmail.com

ကရငက်ခပညက်နယက် လစလျှောထကက်လဝယခံလကမလျှောက် 09 794362301 sawhtet135@gmail.com

ခြမငက်င်းခပညက်နယက် ဂမစိချုင်းဇကက်လမက်င်းလဘလ 9449581709 josephlalbawi@gmail.com

မလနက်ခပညက်နယက် မငပ်အားပဌအားပအအငပ် (ခ) မဆလုကပ်ကယပ် 9425274742 minhtayaung19@gmail.com

ရခြစိဆငက်ခပညက်နယက် ကဆလုသဆနပ်အားပမအငပ် 09 445419611 theinmaung.shalom@gmail.com

ရနှမက်င်းခပညက်နယက်(လတလျှောငက်) နရငပ်အားနနနအပအအငပ် 9428188109 hinnlivetaunggyi@gmail.com

ရနှမက်င်းခပညက်နယက်(လခမလျှောကက်) ထငပ်လငပ်အား 9784295805 htinlin.168@gmail.com

ရနှမက်င်းခပညက်နယက်(လရနှဖွဲ့) မငပ်အားသယူ 9424959606 Myanmar.edlcoffice@gmail.com

စစက်ကစိဆငက်င်းတစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း ခြငက်ရတနလျှောမစိဆင်းကကညက် 9969542610 khinyadanarmoe9@gmail.com

မလကလင်းတစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း ခမတပ်သယူစေဆလုအား 9256097328 myatthusoe1989@gmail.com

မနန္တလလင်းတစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း ပကမအပ်ထရဋပ်ဝငပ်အား 9970988266 kyawhtutwynn@gmail.com

လနခပညက်လတလျှောက် ပကမအပ်ထရဋပ်ဝငပ်အား 9970988266 kyawhtutwynn@gmail.com

ရနက်ကဆနက်တစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း ပနပ်အားအဆခငပ် 9775498605 pannei.generationtree@gmail.c
om

ဧရလျှော၀တနတစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း နရယပ်ဇငပ်ထကပ် 09 780807018 nwezinhtet.tb@gmail.com

တနတင်္နသလျှောရနတစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း သနပ်အားဝငပ်အား 9422191774 hrnine999@gmail.com

ပဖခြယူင်းတစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း(လနလျှောကက်) ပအအငပ်ကဆလုကဆလု 9423701065 uaungko86@gmail.com

ပဖခြယူင်းတစိဆငက်င်းလဒေသကကနင်း(လရနှဖွဲ့) ရဆလုစေတီ 9773577833 1500roce@gmail.com
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