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" ေစ တ နာ "

ေစတနာဆို သည်မှာ စိ တ်ေကာင်းေစတနာေကာင်းြဖင့်
မိ မိလုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်း နာမည်ေကာင်းေအာင် ှင့်

အစ ် အလာေကာင်းေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ် ပါသည်။

ေစတနာကို ဝါသနာ၊ အနစ် နာ ှင့်ဇဲွတိ ြဖင့် ေပါင်းစပ် လုပ်ေဆာင်မှသာ

လုပ်ေဆာင်သည့်လုပ်ငန်းရည်မှနး် ချက် များ ဧကန်မုချေအာင်ြမင်ပါမည်။
နိပွနေ
် ဖာင်ေဒး ှ င်း၊ ေစတနာအဖဲ သည် နယ်စပ် ေဒသ ှင့်

တိ ုင်းရင်းသားလူမျ ိ းများဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးဦစီ းဌာန ှင့် ေပါင်းစပ် ညိ ှ ိင်း၍

'' ငိမ်းချမ် းေရး ှင့်ဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးအတွက်ပညာသင် ကားြခင်းစီ မံကိနး် ''
ကို ၂၀၀၂ ခု ှစ်မှစ၍ ှ မ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ှင့်ေြမာက် ပိုင်းတွင်
အေကာင်အထည်ေဖာ် ခဲ့ ပီ း ၂၀၁၇ ခု ှစ်တွင် ကယားြပည်နယ်သိ
တိးု ချ ဲ ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခု ှစ်အထိ ှ မ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ှင့်

ေြမာက် ပိုင်းတွင် စာသင်ေကျာင်းေပါင်း ၃၀၀ တိ တိေဆာက် လုပ် ုင
ိ ်ခဲ့ ပီ း

စာသင်ေကျာင်းအေဟာင်း ၉၁ ေဆာင်ကို ြပ ြပင်ေဆာက် လုပ်ေပး ုင
ိ ်ခဲ့ပါသည်။
စာသင်ေကျာင်းေဆာင်များကိုေရွ းချယ်ရာတွင် မိ ေပ ှ ိ ေကျာင်းများကို
ဦးစားေပးေရွ းချယ်ေဆာက် လုပ်ြခင်းမြပ ခဲ့ ပါ။

ေဝးလံ၍ လမ် းပန်းဆက် သွယ်ေရးခက် ခဲေသာေနရာ၊ ေဆာက် လုပ်ေရး
လုပ်ငန်းသံုးပစည်းများဝယ်ယူသယ်ေဆာင်ရန် ခက် ခဲေသာေနရာ၊

နယ်ေြမလံုြခံ မမေရရာေသာေနရာ၊ စာသင်ေကျာင်းေဆာင်အမှ နတ
် ကယ်

လိုအပ် ေနေသာေနရာများကိုသာ ဦးစားေပးေရွ းချယ်ေဆာက် လုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပထမ၊ ဒုတိယ ှင့် တတိ ယ (၅) ှစ်စီမံကိနး် များကို ေအာင်ြမင်စွာ
အေကာင်အထည်ေဖာ် ုင
ိ ်ခဲ့ြခင်းေ ကာင့် ယခု အခါ

စတုတ (၅) ှစ်စီမံကိနး် ကို ဆက် လက် အေကာင်အထည်ေဖာ် လျက် ှ ိ ပါသည်။
'' ငိမ်းချမ် းေရး ှင့်ဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးအတွက်ပညာသင် ကားြခင်းစီ မံကိနး် ''
လုပ်ငန်းများကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ုင
ိ ်ခဲ့ြခင်းမှာ

၂၀၀၂ ခု ှစ်မှ အစြပ ၍ ဤစီ မံကိနး် တွင်တာဝန်ထမ် းေဆာင်ခဲ့ေသာ

ဝန်ထမ် းများ၏ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ် နာ ှင့် ဇွဲ စသည်တိေ ကာင့်
ြဖစ် ေ ကာင်း အသိ အမှ တ်ြပ ေဖာ် ြပအပ် ပါသည်။

ဦးတင်ေလး

အမေဆာင်ဒါ ု ိ က် တာ

စာမျက် ှာ ၁

ေထာပတ် စို က် ခင်း များအနီး က

စာမျက် ှာ

အင်း ေလးကန် လ ယ် ေဒသမှ

စာမျက် ှာ

၂၀၁၉ ခု ှ စ်

စာမျက် ှာ

၂

ေကျးရွ ာ ငယ် ေလး

၃

အမျ ိ း သမီ း လု ပ် ငန်း ှ င် များ
EPD

စီ မံ ကိ န်း ၏

စီ မံ ကိ န်း အသီး အပွ င့် များ

ငိမ်းချမ် းေရး ှင့်ဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးအတွက်ပညာသင် ကားြခင်း

၄

ေထာပတ် စိုက်ခင်းများအနီးက ေကျးရွ ာငယ်ေလး (သိ မဟုတ်)
ေနာင်ခံုးေကျးရွ ာ
"စု ေပါင်းြခံ ေလးဟာ ေကျးရွ ာေလးရဲ

ေဒသခံ များအတွက် အတိးု ၂ ~ ၃ ရာခို င် ှ န်းြဖင့်

ေမ ာ်မှနး် ချက် အသစ် တစ် ခု ြဖစ် လာသည်"

သာ ေငွေချးေပးခဲ့ ပီ း ရ ှ ိ သည့်အတိးု ေငွများြဖင့် စုေပါင်း

လယ်ကွင်းများအလယ်တင
ွ ် ေနာင်ခံုးေကျးရွ ာ၏စုေပါင်းြခံ

ြခင်း၊ ြပ ြပင်ြခင်းအြပင် ဆရာေနအိ မ်များပါ ေဆာက်လပ
ု ်

အပင် ၂၀၀ ေကျာ် ေလာက်ကို စိုက်ပျ ိ းထားသည်။ အပင်

အေြခခံ ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းအြဖစ် သတ်မှတ်လိက
ု ်

ထူထူစိမ်းစိ မ်းများြဖင့် ေဝဆာေနသည်။

ထင်ခဲ့သြဖင့် ဝမ် းသာပီ တိြဖစ် ကရသည်။ ေနာင်ခံုးစာသင်

ဟိပ
ု ံုး မိ နယ်၏ လမ် းတစ် ဖက်တစ် ချက် ှ ိ စိ မ်းစိ မ်းစိုစို

လုပ်ငန်းြဖစ် သည့် ေထာပတ်သီးစိုက်ခင်း ှ ိ သည်။ ေထာပတ်

ြခံ အြပင် ေကျာင်းအတွက် ြပတင်းတံခါးများ တပ် ဆင်
င
ုိ ်ခဲ့သည်။

ေနာင်ခံုးစာသင်ေကျာင်းေလးကို

အစိုးရမှ

များမှာ လအရပ် ှစ်ဆေလာက်ထိ ကီးထွားေန ပီ း အရွ က်

သည့်အခါ ေဒသခံ များမှာ မိ မိတိ၏ ကိ းစားမများ အရာ

၎င်းေထာပတ်စိုက်ခင်းကို ေဈးကွက်ထဲတင
ွ ်ေရာင်းချ

ေကျာင်းတွင် ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ၈ တန်းအထိ

င
ုိ ်သည်အထိ စိုက်ပျ ိ းသီး ှမ
ံ ျား အလံအ
ု ေလာက်ထွက် ှ ိ ပီ း

ပညာသင် ကားခွ င်ရ
့ လာသည်။

“ပညာေရးအဆင့်အတန်း

ေကျးရွ ာ၏ပင်မဝင်ေငွတစ် ခုြဖစ် လာေစရန် ေနာင်ခံုးေဒသခံ

ြမင့်လာြခင်းက

ေဒသခံ များအားလံးု ၂၀၁၃ ခု ှစ်တည်းက တိင
ု ်တိင
ု ်ပင်ပင်

သည်။

လုပ်ကိုင်ရန် ေြမေနရာဝယ်ယူြခင်း၊ မျ ိ းေစ့ ှင်ေ
့ ြမဩဇာများ

တိးု တက်ေရးအတွက် ကိ းစားလိသ
ု ည့် လူငယ်များစွာ ှ ိ ေန

ကုနက
် ျစရိ တ် ၁,၂၄၄,၇၄၀ ကျပ် ကို ေနာင်ခံုးေကျးရွ ာ၏

ေကျာင်းအဆင့်ြမင့်တင် င
ုိ ်ေရး၊ ေကျးရွ ာအတွင်း လ ပ် စစ်

ရင်း ှးီ ခဲ့ ြခင်းြဖစ် သည်။

စသည်ြဖင့် အနာဂတ်အတွက် များစွာရည်မှနး် ထားသည်။

ေဒသဖံ ဖိ းဝင်ေငွတိးု လုပ်ငန်းြဖစ် သည့် အေသးစားေချးေငွ

ဦးေဆာင်လာ ုိင်မယ့ ်သူေတွ ေပ ထွက်လာမယ်၊ ကိုယ်ပိုင်

ြဖစ် သည်။ ၂၀၁၀ ခု ှစ်တင
ွ ် EPD စီ မံကိနး် ြဖင့် ေစတနာ ှင့်

ေတွေပါလာရင် တြခားေဒသကိုသွား ပီ း အလုပ်လုပ်ရတာ

ေဆာက်လပ
ု ် ပီ းစီ းခဲ့ သည်။ ထိုအချ ိန်မှစ၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ

အေပ ထား ှ ိ သည့်ေမ ာ် မှနး် ချက်များကို ေြပာြပခဲ့ သည်။

လည်ပတ် ေနြခင်းမှ ာ ေနာင်ခုံ းေဒသခံ များ၏ေကာင်းစွာစီ မံ

တက် က ပီ း

များက ေမ ာ် မှနး် ထားသည်။ ထိုေထာပတ်ြခံ လပ
ု ် ငန်းသည်
လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာလုပ်အားတစ် ရပ် ြဖစ် သည်။

စုေပါင်းြခံ

၎င်းတိ သားသမီ းများ၏

အနာဂတ် ကို

အလင်းေပး ုိင်လိမ့် မည်” ဟု မိ ဘများက ယံု ကည်ထား က
ေနာင်ခံုးေကျးရွ ာေလးတွင် ကိုယ့်ရပ် ကိုယ်ရွာဖံ ဖိ း

ဝယ်ယူြခင်း ှင့် လယ်ယာစိုက်ပျ ိ းလုပ်ကိုင်ြခင်းတိအတွက်

ပါသည်။ ေနာင်ခံုးရွ ာ၏ စာသင်ေကျာင်းကို အထက်တန်း

အေသးစားေချးေငွလပ
ု ် ငန်းမှ ရ ှ ိ ထားသည့် အြမတ်ေငွြဖင့်

မီ းပံုမှနရ
် ှ ိ ကာ လူေနမအဆင့်အတန်းများ ြမင့်မားလာေရး

ပဲ ၊ ေြပာင်း၊ စပါးသာစိုက်ပျ ိ းခဲ့ ေသာ ေကျးရွ ာေလးသိ

“ပညာေရးအဆင့်ြမင့်လာတာနဲ ရပ်
့ ရွာဖံ ဖိ းေရးကို

လုပ်ငန်းကို

စတင်မိတ်ဆက်ေပးခဲ့ သူက

ေစတနာအဖဲ ပင်

စက် မလက် မလုပ်ငန်းေတွလုပ် ုိင်လာ ပီ း

အလုပ်အကိုင်

ေနာင်ခံုးေကျာင်းေဆာင်သစ် ကို

ေတွလည်း ေလျာ့နည်းလာမယ်" ဟုလည်း မိ မိတိေကျးရွ ာ

အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းသည် ယခု အချ ိန်ထိ ေကာင်းစွာ

ဤသိ ြဖင့် ေနာင်ခံုးေကျးရွ ာေလး၏ အနာဂတ်သည်

ေဒသခံ များပူးေပါင်းကာ

ခန ် ခွ
့ ဲ ုိင်မများေ ကာင့် ြဖစ် သည်။

စာမျက် ှာ ၂

ရည်မှနး် ချက် ကီးမားေသာ

လက်ထဲတင
ွ ် ေတာက်ပလ က် ှ ိ ပါသည်။

ေဒသခံ များ၏

ငိမ်းချမ် းေရး ှင့်ဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးအတွက်ပညာသင် ကားြခင်း

အင်းေလးကန်လယ်ေဒသမှ အမျ ိ းသမီ းလုပ်ငန်း ှ င်များအေ ကာင်း
ေညာင်ေရ မိ နယ် ှ ိ အင်းေလးကန်ေရြပင်ေပ တွင် ေဆာက်လပ
ု ် ထား ပီ း ေတာင်ပတ်ပတ်လည်ြခံ ရံထားေသာ အင်းေပါခံု ရွာသစ် စာသင်ေကျာင်းေလးတွင်

EPD စီ မံကိနး် ြဖင့် ၂၀၁၁ ခု ှစ်တင
ွ ် ေကျာင်းေဆာင်သစ် ေဆာက်လပ
ု ် ခဲ့သည်။ ထိေနာက် ေစတနာမှေထာက်ပံ့ေပးေသာ ေကျးရွ ာဖံ ဖိ းဝင်ေငွတိးု လုပ်ငန်း
ရန်ပံုေငွြဖင့် ၂၀၁၂ ခု ှစ်တင
ွ ် အေသးစားေချးေငွလပ
ု ် ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ေစတနာမှ ရပ် ရွာ၏ကိုယ်ပိုင်ရပ် တည် င
ုိ ်မ ှင့် စည်းလံးု ညီ

ွတ်မကို အားေပး

သည့်အေနြဖင့် ဝင်ေငွတိးု လုပ်ငန်းတစ် ခုလံးု ကို ရပ် ရွာကိုသာဦးစီ းလုပ်ေဆာင်ေစ ပီ း ၎င်းလုပ်ငန်းမှရ ှ ိ သည့် အတိးု ေငွကို စာသင်ေကျာင်းအတွက်လိအ
ု ပ်

သည့်ေနရာများတွင် စနစ် တကျသံုးစွဲေစသည်။ ၎င်းအေသးစားေချးေငွလပ
ု ် ငန်းနဲပတ်
့ သတ် ပီ း အင်းေပါခံု ေကျးရွ ာမှ ေဒ ဇင်မာဝင်း ှင့် ေဒ သန်းြမတ်မွနက
်
မိ မိတိ၏အေတအ ကံ ကို ယခု လိေ
ု ြပာြပခဲ့ ပါသည်။

"အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းကေန ၂၀၁၂ ခု ှစ်မှာ ပထမဆံုးအ ကိ မ် ေချးေငွရယူခဲ့ပါတယ်။ အဲ ့ဒိ

ေချးေငွန ဲ ့ အိ မ်ေ ှ မှာ မု နမ
် ့ ျ ိ းစံု ေရာင်းတဲ ့ ကုနစ
် ံု ဆိုင်ေလး ဖွ င့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကရတဲ ့ဝင်ေငွန ဲ ့ အိ မ်

တစ် လံးု ေဆာက် ုင
ိ ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ချ ိန်ထိဆို ေချးေငွယူလာတာ ၁၆ ခါ ှ ိ ပါ ပီ ။ ေချးေငွအကူအညီန ဲ ့
လုပ်ငန်းတိးု ချ ဲ လာတာ အခု ဆို မု နမ
် ့ ျ ိ းစံု သာမက အိ မ်သံုးပစည်းနဲ ့ ဟင်းသီးဟင်းရွ က် ေတွကိုပါ ေရာင်း
ေနပါ ပီ ။ ဒီအေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းက က န်မတိ လို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးစတင်ချင်တဲ့သူေတွအတွက်

များစွာအကူအညီြဖစ် ပါတယ်။ က န်မတိ ေကျးရွ ာအတွက် ေကျာင်းေဆာင်ေဆာက် လုပ်ေပးတဲ ့အြပင်

ေကျးရွ ာဖံ ဖိ းဝင်ေငွတိးု လုပ်ငန်းအတွက် ရန်ပံုေငွကိုပါ ေထာက် ပံ့ေပးတဲ ့ နီပွနေ
် ဖာင်ေဒး ှ င်းကို ေကျးဇူး
အများ ကီးတင်ပါတယ်။ အလ ှ င်ေတွလည်း ကျန်းမာေပျာ် ရင် ကပါေစလိ ဆု ေတာင်းေပးပါတယ်။
က န်မတိ ရွာကိုအလည်လာဖိ အားလံးု ကိုဖိတ်ေခ ပါတယ်"

ေဒ သန်းြမတ် မွန ်

"ဒီ ၂၀၁၉ ခု ှစ်မှာမှ ရွ ာရဲ အေသးစားေချးေငွလုပ်ငန်းကေန ပထမဆံုးအ ကိ မ်အေနနဲ ့ တစ် လကို အတိးု
၃ ရာခို င် ှ န်းနဲ ့ ၅၀၀၀၀ ကျပ် စတင်ေချးယူထားပါတယ်။ ေချးေငွန ဲ ့ အင်းေလးအထည်စေတွ ဝယ်ယူခဲ့

ပီ း အြခားလိုအပ် တဲ့ပစည်းေတွကိုလည်း က န်မကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံန ဲ ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပိ တ်စကိုက် ၅၀ နဲ ့

ကုတ်အကျ ီအထည် ၄၀ ချ ပ် လိရ ပီ း တစ် ထည်ကို ၃၅၀၀ ကျပ် န ဲ ေရာင်
့
းပါတယ်။ စု စုေပါင်းေရာင်းရေငွ
က ၁၄၀,၀၀၀ ကျပ် ြဖစ် ပီ း အြမတ် ၅၄,၄၀၀ ကျပ် ကျန်ပါတယ်။ တစ် ေနဝင်
့ ေငွ ၁၀၀၀၀ ကျပ် ေလာက်

ှ ိ တာေပါ ့။ ဒီေချးေငွေ ကာင့်သာ က န်မ အခု လိုမျ ိ း ကိုယ်ပိုင်အထည်လုပ်ငန်းေလး စတင် ုင
ိ ်ခဲ့တာပါ။

၅ ရက် တစ် ခါ နမ့် ပန်ေဈးေနမှ့ ာေတာ့ အထည်ချ ပ် တာနားပါတယ်။ က န်မတိ ရွာအတွက် ေကျာင်းေဆာင်

ေဆာက် လုပ်ေရးနဲ ့ ေကျးရွ ာဖံ ဖိ းဝင်ေငွတိးု လုပ်ငန်းအတွက် ရန်ပံုေငွေထာက် ပံ့ေပးတဲ ့ နီပွနေ
် ဖာင်ေဒး
ှ င်းနဲ ေစတနာကိ
့
ု အများ ကီးေကျးဇူးတင်ပါတယ်"

စာမျက် ှာ ၃

စာမျက် ှာ ၃

ေဒ ဇင်မာဝင်း

ငိမ်းချမ် းေရး ှင့်ဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးအတွက်ပညာသင် ကားြခင်း

ငိမ်းချမ် းေရး ှင့်ဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးအတွက်ပညာသင် ကားြခင်း

၂၀၁၉ ခု ှစ် EPD စီ မံကိနး် ၏ စီ မံကိနး် အသီးအပွ င့်များ
တိုင်ယက် အေြခခံ ပညာမူ လတန်းေကျာင်းေဆာင်သစ်
ှ မ်းြပည်နယ်ေြမာက် ပိုင်း၊ သိ နး် နီ မိ နယ် ှ ိ

တိ ုင်ယက် အေြခခံ ပညာမူ လတန်းေကျာင်းေဆာင်သစ် အား

ပညာေရးဝန် ကီးဌာနသိ လဲေြပာင်းေပးအပ် ပဲွ အခမ် းအနားကို
၂၀၁၉ခု ှစ်၊ ုဝ
ိ င်ဘာလ၁၅ ရက် ေန တွ
့ င် ကျင်းပပါသည်။
ေကျာင်းေဆာင်သစ် မှာ ေပ (၆၀x၃၀) အရွ ယ် တစ် ထပ်
ေကျာင်းေဆာင်အမျ ိ းအစားြဖစ် သည်။

နန်းတုတ်အေြခခံ ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းေဆာင်သစ်
ှ မ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ပင်ေလာင်း မိ နယ် ှ ိ

နန်းတုတ်အေြခခံ ပညာအလယ်တန်းေကျာင်းေဆာင်သစ် အား
ပညာေရး၀န် ကီးဌာနသိ လဲေြပာင်းေပးအပ် ပဲွ အခမ် းအနားကို
၂၀၁၉ ခု ှစ်၊ ုဝ
ိ င်ဘာလ ၂၇ ရက် ေနက
့ ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။
ေကျာင်းေဆာင်သစ် မှာ ေပ (၁၂၀x၃၀) အရွ ယ် တစ် ထပ်
ေကျာင်းေဆာင်အမျ ိ းအစားြဖစ် သည်။

မဂလာပါ။

က န်ေတာ် ကေတာ့ ေစတနာလား ိး ု ံ းမှာ ၂၀၁၉ ခု ှစ် စက် တင်ဘာလကစ ပီ း အလုပ်ဝင်ခဲ့တဲ့ ေကျာ် ရဲလိင်ြဖစ် ပါတယ်။
ြမန်မာ ုင
ိ ်ငံရဲ နယ်စပ် ေဒသများမှာ ှ ိ တဲ့ တိ ုင်းရင်းသားလူမျ ိ းများရဲ

ပညာသင် ကားေရးနဲ ့ ေဒသဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးကို

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ေနတဲ ့ ေစတနာအဖဲ မှ ာပါဝင်ခွင့်ရတဲ ့အတွက် ဝမ် းသာ ကည် းူ မိ ပါတယ်။

"ေစတနာ" ဆို တဲ့အမည်အတိ ုင်း လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက် အားလံးု ဟာ ေစတနာအြပည့်န ဲ ့လုပ်ကိုင်ေန ကသူ ေတွြဖစ် တဲ့အတွက်
သူ တိန ဲ ့ လက် တဲ ွအလုပ်လုပ်ရတာ ေပျာ် ရင်ရပါတယ်။ က န်ေတာ့အေနနဲ ့ အဖဲ အစည်းကချမှ တ်ထားတဲ ့လမ် းစ ် အတိ ုင်း
EPD စီ မံကိနး် ကိုေဆာင်ရွက် ရာမှာ ပို မိုေကာင်းမွ နေ
် အာင် ကိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ် စွမ်း ှ ိ သေလာက် ကိ းစား ပီ း တာဝန်ထမ် း
ေဆာင်သွားပါမယ်ခင်ဗျ"

ကိုေကျာ် ရဲလိင်

လက် ေထာက် ကွင်းဆင်းအရာ ှ ိ

ေစတနာအဖဲ အေ ကာင်းအေသးစိ တ်သိ ှ ိ လိပ
ု ါက
ေစတနာ၏လူမကွနယ
် က်စာမျက် ှာများတွင်
ဝင်ေရာက်ေလ့လာ င
ုိ ်ပါသည်။

အ ကံြပ စာများ၊ စာမူများကိုလည်း
နီးစပ် ရာေစတနာ ု ံ းများသိ

ဆက်သွယ်ေပးပိ င
ုိ ်ပါသည်။

(01)8656094, (+95)94211 17713

saetanar.ygn@gmail.com
Saetanar
saetanar.myanmar
www.saetanar.org

စာမျက် ှာ ၄

ငိမ်းချမ် းေရး ှင့်ဖံ ဖိ းတိးု တက် ေရးအတွက်ပညာသင် ကားြခင်း

