
 

တ ိုင ်းရင ်းဆ ်းပညာအရ စာ်းသ ို်းသင  ဆသာ အစာလည ်းဆ ်း၊ဆ ်းလည ်းအစာ 

အ မ ရှင မတ ိုို့၏ကြြ ဆခွ်းဆတာြ ဟင ်းလ ာတစ ခြွ  

ဒ ေါ်ဒေဒေန ိုင်ရည၊်  

လ/ထညွှေ်က  ြားဒရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌ ေစ တ်) 

တ ိုင ်းရင ်းဆ ်းပညာဦစ ်းဌာန 

ဒမြား - ဆရ မ မင်္ဂလ ပါ။ခိုတစ်ပတ ်  ျေ်ြားမ ဒရြားအတ  တ် ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည  အစအီစဉ်ေ ဲ့ 

သိုတအဖဖ ဖဖ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပည  အစအီစဉ်တ ိုဲ့မ  တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားေ ဲ့ပတ်သ ်လ ိုဲ့ ဘယ်လ ို အဒက  င်ြား 

အရ   ို တင်ဆ ်ဒပြားပါအ ိုြားမလ ရ င်။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်  ဲ့ မင်္ဂလ ပါ။ ခိုတစပ်တ်  ျေ်ြားမ ဒရြားအတ  ်တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အစီအစဉ်ေ ဲ့ သိုတ 

အဖဖ ဖဖ တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အစအီစဉ်တ ိုဲ့မ  တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားေ ဲ့ပတ်သ လ် ိုဲ့ ဆရ မအဒေေ ဲ့ 

“တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အရ စ ြားသ ိုြားသငဲ့်ဒသ  အစ လည်ြားဒဆြား၊ဒဆြားလညြ်ားအစ  အ မ်ရ ငမ်တ ိုဲ့၏ က  ်ဒခ ြား 

ဒတ  ဟ်င်ြားလျ တစခ်  ”် ဆ ိုတ ဲ့အဒက  င်ြားအရ   ို ဒဆ ြားဒန ြားတင်ဖပသ  ြားမ  ဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဒမြား- ဟိုတ ် ဲ့ပါဆရ မ။ အလ ေ်စ တဝ်င်စ ြားစရ ဒ  င်ြားဖပီြား အရမ်ြားစ ြားဒ  ငြ်ားတ ဲ့ ဟင်ြားတစ်ခ   ် ပါ။ 

က  သ် ြားဒခ ြားဒတ  ဟ်င်ြားလျ   ို မ သ စိုတ ိုင်ြားအ မ်မ  ဖဖစ်ဒစ၊ စ ြားဒသ  ဆ် ိုငဒ်တ မ  ဖဖစ်ဒစ 

ချ ်ဖပ တ်စ ြားဒသ  ် ဒရ င်ြားချတ ဒတ ရ  က ပါတယ။်  ါဒပမ ဲ့ ခ တ ငြ်ားအရသ ဒ  င်ြားဖပြီား ထမင်ြားဖမ ေ် 

ဒစတ ဲ့ ဟင်ြားလျ ဖဖစတ်  လ  ဖပြီား ဒဆြားဖ ဝ်င်တ ဲ့ ဟင်ြားလျ ဖဖစတ်ယ်ဆ ိုတ   ိုဒတ ဲ့ အသ ေည်ြား 

က ပါတယ။်  ါဒက  ငဲ့ ် ဆရ မအဒေေ ဲ့ တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အရ အ မ်ရ ငမ်ဒတ ရ ွံ့  အစ လည်ြားဒဆြား၊ 

ဒဆြားလညြ်ား အစ  က  ဒ်ခ ြားဒတ  ဟ်င်ြားလျ တစ်ခ  ် အဒက  င်ြား  ိုဒဖပ ဖပဒပြားပါအ ိုြားရ ငဲ့။်  

ဒဖဖ- က  ဆ်  ်းဒတ  ်ဟငြ်ားလျ ဆ ိုတ ဒက  ငဲ့ ် က  သ် ြားေ ဲ့ဒခ ြားဒတ  ်ရွ ပ်ါတ   ို သ က ဖပီြား 

ဖဖစ်ပါတယ။်  ါဒက  ငဲ့ ် အရ င်ောင်္သ ေ်၏သ ြားငါြားဒ ျြားင  ်န ငဲ့် ပ ိုဖပဒဆြားအဘ ဓ ေ ်ျမြ်ားမျ ြားအရ  

က  သ် ြားေ ဲ့ ဒခ ြားဒတ  ်ရွ တ် ိုဲ့ရ ွံ့တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အရ ဒဆြားဖ အ်သ ိုြားဝင်ပ ို  ို ဦြားစ  ဒဖပ ဖပ ချငပ်ါ 

တယ်။ က  ်သ ြားရ ွံ့အ ဟ ရေ ဲ့ပတ်သ ်ဖပီြား ဒဖပ ရရင ်အ မ်က   ် ိုပ  အသ ိုြားဖပ ရမ  ဖဖစ်ပါတယ်။ 

က  ်အမျ   ြားအစ ြားမျ ြားအရ က  အ်ဖဖ ၊အေီ၊အေ ၊် က  ်အဒသြားဒလြား (တ ေည်င်က  ်)ဆ ိုတ လညြ်ား 

ရ  က ပါတယ်။ အ ဟ ရအ ြားဖဖငဲ့ ် အဖဖ ဒရ င်က  ၏်အသ ြား  ို စ ြားသ ိုြားဖခင်ြားအ ြားဖဖငဲ့ ် လူ  ိုအသ ြား 

ဓ တ်ရဒစဖခင်ြား၊ သညြ်ားဒဖခဒရ င်္ါ  ိုန ိုင်ဖခင်ြား၊ အစ ဒက ဖခငြ်ား၊ ဝမ်ြားမချ ပဒ်စဖခငြ်ားဆ ိုတ ဲ့အ ျ   ြားဒ ျြားဇူြား  ို 



2 
 

ရရ  ဒစမ  ဖဖစ်ပါတယ်။ က  အ်ေဒီရ င် အသ ြား  ိုစ ြားသ ိုြားလျှင ် အဆီဩဇ ဓ တ်န ငဲ့်ဖပညဲ့စ် ိုဖခင်ြား၊ 

အစ ဒက  ျ ်လ ယ်ဖခင်ြား၊ အသ က ည်လငဒ်စဖခင်ြား၊ဒခ ြားပိုပ်ထ  ်ဒစဖခင်ြား၊ အဒအြားမ ဒရ င်္ါ  ို သ ်သ  

ဒစဖခငြ်ား အ ျ   ြားမျ ြား  ိုရရ  ပါတယ်။ အေ ဒ်ရ င်က   ် ို စ ြားသ ိုြားရငဒ်တ ဲ့ အဒအြားမ ဖခငြ်ား၊ ဆီြားချ ပ်၊ 

ဝမ်ြားချ ပဖ်ခင်ြား၊အစ မဒက ဖခင်ြား၊အဒက  တ ်ဒည င်ြားည ဖခင်ြား၊တ ိုဲ့  ိုမဖဖစ်ဒစဘ  အရ ိုြား ျ   ြားဖခငြ်ား  ိုလည်ြား 

အဖမေ်ဆ ိုြား ဖပေ်လညဆ် ်ဒစတ ဲ့ အ ျ   ြားဒ ျြားဇြူား  ိုလည်ြား ရရ  မ  ဖဖစပ်ါတယ်။ တ ေည်င်က  ် 

ဖဖစ်တ ဲ့က  ်အဒသြားဒလြား  ို အသ ိုြားဖပ ရင်ဒတ ဲ့  အသ ်ရ ည်ဖခင်ြား၊ ဆီြား၊ဝမြ်ားမ ေ်ဒစဖခင်ြား၊ ဒဖခလ ် 

ဒဖ ဒရ င်မှု  ို သ သ် ဒစဖခငြ်ား၊ အဆ ပ်အဒတ  ဒ်ဖပဒစဖခငြ်ား၊ အသည်ြားဒရ င်္ါမျ ြား  ိုန ိုငဖ်ခင်ြား 

စတ ဲ့ဒ  င်ြား ျ   ြားဆတ   ို ရရ  မ  ဖဖစပ်ါတယ်။  ါ ဒတ ဲ့  ျမ်ြားစ မျ ြားလ  က  ်အမျ   ြားအစ ြားဒတ ေ ဲ့ 

ဒဆြားဖ အ်သ ိုြားဝင်တ ဲ့အ ျ   ြားအ ေ သင်ဒတ ဖဖစ်ပါတယ်။  

ဒမြား- ဟိုတ်  ဲ့ပါဆရ မ။ ဆရ မဒဖပ ဖပမ  က  အ်မျ   ြားအစ ြားဒတ ေ ဲ့က  အ်သ ြားဟင်ြားလျ   ို 

စ ြားသ ိုြားဒေတ က  ဒပမ ဲ့ အခိုမ ပ  ဒဆြားဖ ဝ်င်တ ဲ့အ ျ   ြားဒတ   ို သ ရပါတယ်ရ ငဲ့။် ဆ ်ဖပြီားဒတ ဲ့လည်ြား 

က  သ် ြားေ ဲ့တ  ဖ ်ချ တ် ဲ့ ဒခ ြားဒတ  ်ရွ ရ် ွံ့ဒဆြားဖ ်အ ေ သင်အ ျ   ြားဒ ျြားဇြူားဒတ   ိုသ ပါရဒစရ ငဲ့်။  

ဒဖဖ- ဟိုတ ် ဲ့ပါ။ ဒခ ြားဒတ  ်ရွ ရ် ွံ့ဒဆြားဖ အ် ေ သင်ဒတွ  ဒတ ဲ့ ဒခ ြားဒတ  ်ရွ ရ် ွံ့အရသ ဟ  

ခါြားသ ်တ ဲ့အရသ ရ  တ ဒက  ငဲ့ ် နိုတဖ်မ ေ်ခ တ င်ြားလ ို ဒ်စပါတယ်။ လည်ဒချ င်ြားော၊ ဒလဒရ င်္ါ၊ 

ပေ်ြားောရင ်ျပ်၊ ဆြီားပူဒည ငြ်ား ျန ငဲ့ ်  ူလ ဒရ င်္ါတ ိုဲ့  ိုန ိုင်ဒစပါတယ်။ ဆ  ်း  ိုပ  ြားဒစဖပြီား   မ  ို 

အ ြားဒပြားပါတယ်။  ါ ဲ့အဖပင် ဒခ ြားထ  ်ဒစဖပြီား ဒရငတ်ဒဖပဒစပါတယ။် 

ဒမြား-   ဟိုတ်  ဲ့ပါဆရ မ။  ါဆ ိုရငဆ်ရ မရ ွံ့ ီဒေဲ့ဒခါင်ြားစဉ်ေ ဲ့ပတသ် ်လ ိုဲ့ “တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အရ 

စ ြားသ ိုြားသငဲ့ဒ်သ  အစ လည်ြားဒဆြား၊ဒဆြားလညြ်ားအစ  အ မ်ရ ငမ်တ ိုဲ့၏ က  ်ဒခ ြားဒတ  ်ဟင်ြားလျ တစ် 

ခ  ”်ဆ ိုတ ဲ့အတ ိုငြ်ား က  ်ဒခ ြားဒတ  ်ဟင်ြားလျ တစ်ခ  ်လ ိုြား  ို စ ြားသ ိုြားလ ို ဖ်ခင်ြားဖဖငဲ့ ် ရရ  မ ဲ့ဒဆြားဖ ် 

ဆ ိုင်ရ အ ျ   ြား ဒ ျြားဇူြားဒတ   ိုလည်ြား ဒဖပ ဖပဒပြားပါအ ိုြားရ ငဲ့။်  

ဒဖဖ - ဟိုတ ် ဲ့ပါ။ တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြား ျမ်ြားမျ ြားအလ ိုအရ က  သ် ြားေ ဲ့ဒခ ြားဒတ  ်ရွ ်  ို 

ဒရ ချ စ် ြားဒသ  ဖ်ခင်ြားဖဖငဲ့် ရရ  မ ဲ့ဒဆြားဖ ဆ် ိုင်ရ  အ ျ   ြားဒ ျြားဇူြားဒတ  ဒတ ဲ့ အရ ်၊ထေ်ြားရည်၊ 

ဘီယ စတ ဲ့ ယမ  မျ ြား  ို က  ရ ည်စ  ဒသ  သ် ိုြား သူမျ ြားမ   ဒစ ဒစ  ဒဖပ ခ ဲ့တ ဲ့အတ ိုငြ်ား 

အဆ ပ်ဒတ  ်ဒဖပဒစဖခင်ြား၊ အသည်ြားဒရ င်္ါ  ိုန ိုင်ဖခငြ်ား အ ျ   ြားဒတ ဒက  ငဲ့ ်    က  ်ဒခ ြားဒတ  ် 

ဟင်ြားလျ   ို တစ်ပတတ်စ်က  မ် ပ ိုမ ေ်ချ ်စ ြားဖခင်ြားဖဖငဲ့်   ိုယ်ခနဓာထ မ  ရ  တ ဲ့ အယ်လ်  ိုဒဟ လ ်အဆ ပ် 

အဒတ  မ်ျ ြား(အရ င််္ျ   ြားမျ ြား)  ိုဒဖပဒပျ  ်ဒစပါတယ။်   ါ ဲ့အဖပင ် မီြားယပ်ပ ေ်၊မြီားယပ်ဒဖခ  ် 

ဒရ င်္ါရ  သူမျ ြား၊ အထူြားသဖဖငဲ့် အပူအ ြားက ြီားဖပြီား ပ ေ်ချ  ြားချ  ေ ဲ့သူမျ ြားန ငဲ့ ် မီြားယပ်အပူအပိုပ်ငိုပ်ဒသ  
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အမျ   ြားသမီြားဒရ င်္ါအမျ   ြားမျ   ြားတ ိုဲ့  ို ဒ  င်ြား ျ   ြားဖပ ဒစပါတယ်။  ါ ဲ့ဒက  ငဲ့် အဒည င်ြားမ ၊အဒည င်ြားထ ိုင ်

သူမျ ြားအတ  ် အဒ  င်ြားဆ ိုြား ဒဆြားဖ ဟ်င်ြားလျ တစခ်  ်ဖဖစ်ပါတယ။်  

ဒမြား။ ဟိုတ ် ဲ့ပါဆရ မ။ တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အရ စ ြားသ ိုြားသငဲ့်ဒသ အစ လည်ြားဒဆြား၊ဒဆြားလည်ြားအစ ၊ 

အ မ်ရ ငမ်တ ိုဲ့၏ က  ဒ်ခ ြားဒတ  ဟ်င်ြားလျ တစ်ခ  ဆ် ိုတ ဲ့အတ ိုငြ်ား  က  ်ဒခ ြားဒတ  ဟ်င်ြားလျ  

တစ်ခ  ်  ို စ ြားသ ိုြားလ ို ်ဖခင်ြားဖဖငဲ့ ် ရရ  မ ဲ့ဒဆြားအ ျ   ြားဒ ျြားဇူြားဒတ   ိုဒတ ဲ့ သ ရ  ဖပီြားဖဖစပ်ါတယ်။  ါဆ ို 

က  ်ဒခ ြားဒတ  ်ဟင်ြားလျ တစ်ခ  ်  ို ဒဆြားဖ ဝ်င်ဒအ င် အရသ ရ  ရ   ဘယ်လ ိုချ ်ရတယ်ဆ ိုတ  

လည်ြားဒဖပ ဖပဒပြားပါအ ိုြားဆရ မ။  

ဒဖဖ- ဟိုတ်  ဲ့ပါ။ အစ လည်ြားဒဆြား၊ဒဆြားလည်ြားအစ ၊ အ မ်ရ ငမ်တ ိုဲ့၏ က  ်ဒခ ြားဒတ  ်ဟငြ်ားလျ  

တစ်ခ  ်  ို ဒဆြားဖ ဝ်င်ဒအ င ် အရသ ရ  ရ   ဘယ်လ ိုချ ်ရတယဆ် ိုတ ဆရ မအဒေေ ဲ့ တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြား 

ပည ရ င်ဖဖစတ် ဲ့အဖပင ် အ မ်ရ ငမ်လည်ြားဖဖစ်တ ဒက  ငဲ့် အရသ လညြ်ားရ   အစ လည်ြားဒဆြား၊ ဒဆြားလည်ြား 

အစ ဖဖစ်ဒအ င ် ချ ်ပ ိုချ ်ေည်ြား  ို ဒဖပ ဖပပါ ဲ့မယ။် က  မ်  အရ ိုြားလူမ  အမျ   ြားဆ ိုသညဲ့်အတ ိုင်ြား 

က  ်အရ ိုြားဖပ တ်ရည်  အရသ ပ ိုချ   ဖပီြား ခ ေ်အ ြားလည်ြားဖဖစဒ်စပါတယ်။  ါဒက  ငဲ့ ် က  ်အရ ိုြားသပ်သပ်၊ 

အသ ြားသပသ်ပ်အဒေဒတ ် အတ ိုြားမျ ြားတ ိုြားထ ြားဖပီြား ဒရစင်ဒအ င်ဒဆြားဒက  ထ ြားပါ။ ဖပြီားလျှငအ် ိုြားထ  

ထညဲ့ပ်ါ။ ဆ ြား၊ေန ငြ်ား၊ဟင်ြားခတ်မှုေဲ့်န ငဲ့်ဆီဟငြ်ားစ ြားဇ ေ်ြား(၁)ဇ ေ်ြား၊ ဒထ ငြ်ားထ ြားဒသ  က  ်သ ေ်ဥေီ၊ 

ဓ ြားဖပ ြားရ ို ထ် ြားဒသ ချင်ြား(င်္ျင်ြား)တ ိုဲ့ဖဖငဲ့်ဒရ ေယပ်ါ။ ဖပီြားလျှင်က  သ် ြားမျ ြားတငြ်ားဒအ င ် ဒရအေည်ြား 

ငယ်ဖဖငဲ့်လ ိုြားလ ို ်ပါ။ က  ်သ ြားမျ ြားတင်ြားဖပီြား ဒရခမ်ြားသ  ြားလျှင ် ဒော ထ်ပ်ဒရဖမ  ပ်ဒအ င ် ထညဲ့်ဖပီြား 

ထပ်တညထ် ြားပါ။ အရည်ဒသ  ်ဟငြ်ားဖဖစတ် ဲ့အတ   ် အရည်မျ ြားမျ ြားဖဖစပ်ါ  ပ ိုဒ  င်ြားပါတယ်။ 

ဒရပ  ပ်  ဆ်ူလ ဖပြီား က  ်သ ြားနြူားလ တ ဲ့အခါမ   က  သ် ေ်ဖဖ အဒေဒတ ်ဥ(၃)လ ိုြား  ို(က  ်သ ေ်ဖဖ  

ဥတစ်လ ိုြားဆ ိုပ ိုဒ  င်ြားပါတယ်။) ဓ ြားဖပ ြားရ ို ထ်ညဲ့ဖ်ပြီား မီြားဖ ိုဒပေါ် ချ ်ဖခင်ြားချလ ို ်ပါ။ ဖပီြားဒော ်အ ိုြား 

အဖ ိုြား  ိုဖ ငဲ့်ဖပီြား ဒရဒဆြားသေဲ့်စင၍် လ ြီားဖဖတထ် ြားတ ဲ့ ဒခ ြားဒတ  ်ရွ မ်ျ ြားခပ်ဖပြီား အဖ ိုြား  ို 

ခပ်ဖမေဖ်မေ်ဖပေ်ဖ ိုြားလ ို ပ်ါ။ အဒက  င်ြား ဒတ ဲ့ ဟင်ြားအ ိုြားထ  ဒဆြားဖ ဝ်င်တ ဲ့ ဟင်ြားခတ်အဒမွှြား 

အက   င်ဒတ အဒင ွံ့လွှငဲ့ဖ်ပေ်သ  ြားဖပြီား ဒခ ြားဒတ  ်ရွ အ်ရသ  အလ ေ်ခါြားသ  ြားမ  စ ိုြား၍ဖဖစပ်ါတယ်။ 

သတ ထ ြားရမ ဲ့အချ ်ဒတ  ဒတ ဲ့ အရသ ရ  တ ဲ့ ဟငြ်ားရည်ဖဖစ်ဒစဖ ိုဲ့အတ   ် ဒခ ြားဒတ  ်ရွ  ် ို 

မီြားဖ ိုဒပေါ်မ   နူြားအ ဒအ င်မတညသ်ငဲ့်ပါဘူြား။ အလ ေ်နူြားသ  ြားရင် အလ ေ်ခါြားတ ဲ့အဖပင် အရွ ်ထ မ   

ပါတ ဲ့ဒဆြားဖ ်ဝင်တ ဲ့အ ဟ ရဓ တ်ဒတ  ပျ ဖ်ပယသ်  ြားဒစတတပ်ါတယ်။ တေည်ြားအချ   ွံ့မ   

အသ ြားမျ ြားနူြားဖပြီား ဟင်ြားအ ိုြားဆတူ ဲ့အခါ စ ြားခါေြီားမ  ဒခ ြားဒတ  ်ရ ွ် ခပ်စ ြားက ပါတယ။်  ါဆ ိုရင် 

အ မ်ရ ငမ်တ ိုဲ့ရ ွံ့ က  ်ဒခ ြားဒတ  ်ဟငြ်ားလျ တစ်ခ  ်  ိုဒဆြားဖ ဝ်င်ဒအ င်အရသ ရ  ရ   ချ ်ဖပ 
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လ ို ်တ ဖဖစ်ပါတယ်။   က  ်ဒခ ြားဒတ  ဟ်င်ြားလျ တစခ်  ်  ို ပူပဒူန ြားဒန ြားသ ိုြားဒဆ င်လ ို ်ဖခင်ြားအ ြား 

ဖဖငဲ့်ဒရ ွံ့မ  ဒဖပ ဖပခ ဲ့တ ဲ့အ ျ   ြားဒ ျြားဇူြားဒတ   ို ရရ  မ  ဖဖစပ်ါတယ်။  

ဒမြား - ဟိုတ်  ဲ့ပါဆရ မရ င။် အခိုလ ို ျေ်ြားမ ဒရြားအတ  ်တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အစီအစဉ်ေ ဲ့သိုတ 

အဖဖ ဖဖ တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အစီအစဉ်တ ိုဲ့ ဒေဖပီြား အမတေမ် အ ျ   ြားရ  လ တ ဲ့ “တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည အရ 

စ ြားသ ိုြားသငဲ့ဒ်သ  အစ လည်ြားဒဆြား၊ဒဆြားလည်ြားအစ ၊အ မ်ရ ငမ်တ ိုဲ့၏ က  ်ဒခ ြားဒတ  ်ဟငြ်ားလျ  

တစ်ခ  ် ” အဒက  င်ြားအရ   ိုဖပညဲ့်ဖပညဲ့်စ ိုစ ို ဒဆ ြားဒန ြားတင်ဖပသ  ြားတ ဲ့ ဆရ မ  ိုဖမေ်မ ဲ့အသ န ငဲ့ ် ရိုပ်ဖမင် 

သ က  ြားမ  အထူြားပင်ဒ ျြားဇူြားတင်ရ  ပါတယ်ရ င်။  

ဒဖဖ -   ဟိုတ်  ဲ့ပါ။ ဆရ မအဒေေ ဲ့လည်ြား ဖပညသ်ူလထူို  ို တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပည ေ ဲ့  ျေြ်ားမ ဒရြားအသ  

ပည ဒပြားဒစ ငဲ့ဒ်ရ   မ်ှုဒပြားန ိုငဖ် ိုဲ့အတ  ် တင်ဖပခ ငဲ့်ဖပ တ ဲ့ ဖမေ်မ ဲ့အသ န ငဲ့်ရိုပ်ဖမငသ် က    ိုလည်ြား 

အထူြားပင်ဒ ျြားဇူြားတင်ရ  ပါတယ်ရ င်။  


