ခ ေါင််းစဥ်
ကျန့််းမာရေ်းနှင့် ကိုက့်ညီရသာသရေစာ လိုပ့်ပပီ်း ထိုတ့်ပို်းခြင့််း
အဓိကရည်မှန််း ျက်မျ ်း
၁။ မီ်းမလိုရသာ ကျန့််းမာရေ်းနှင့် ကိုက့်ညီသည့် သရေစာကို လိုပ့်ခြင့််းခြင့် ကရလ်းမျာ်းသည့် အာဟာေ၏ အရေ်းကကီ်းမှုကို
နာ်းလည့်ပါမည့်။
၂။ ကရလ်းမျာ်းမှ ထိုတ့်ပို်းခြင့််းမှုဆိုငေ
့် ာ ရေ်းြျယ့်မှုမျာ်းကို ကကည့်၍ သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်နင
ှ ့် သဟဇာတ ခြစ့်ရသာ
ထိုတ့်ပို်းမှု၏ အရေ်းပါမှုကို နာ်းလည့်ပါမည့်။
၃။ လက့်ရတွေ့လိုပ့်ရဆာင့်မှု နှင့် ရလလာစ်းစမ့််းခြင့််း မှတဆင့် သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်နင
ှ ့် သဟဇာတ ခြစ့်ရသာ ထိုတ့်ပို်းခြင့််း
နှင့် ပလတ့်စတစ့် ထိုတ့်ပို်းခြင့််း တိုအကကာ်း ရဆ်းခမည့်ြျန့် မတညီသည့်ကို ကရလ်းမျာ်း နာ်းလည့်ပါမည့်။
၄။ ကရလ်းမျာ်းသည့် ရေသထက့် စာ်းရသာက့်ပစစည့််းမျာ်းကို သတထာ်းမလာပပီ်း စာ်းရသာက့်ကိုန့် ထိုတ့်လိုပ့်ြျန့်မှ
စာ်းသံို်းသထံသို ရောက့်ရှေန့် အကာအရဝ်း (food miles) ၏ အယအဆကို နာ်းလည့်လာပါမည့်။
SDGs နှင ် ဆက်နယ
ွ မ
် ှု (စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွွံ့ ဖဖိ ်းတိ်းို တက်ခရ်း ရည်မှန််း ျက်ြန််းတိင
ို မ
် ျ ်း - SDGs)
ေည့်မှန်း့် ြျက့် ၃ − ကျန့််းမာခြင့််း နှင့် သိုြြျမ့််းသာ
ေည့်မှန်း့် ြျက့် ၁၀ − မညီမျှမှုကို ရလျှာြျခြင့််း
ေည့်မှန်း့် ြျက့် ၁၁ − ရေရှည့်တည့်တံြိုငပ့် မြဲရသာ ပမ ွေ့ ခပမျာ်း နှင့် အသိုင်း့် အဝိုင်း့်
ေည့်မှန်း့် ြျက့် ၁၂ − တာဝန့်ယမှုရှရသာ စာ်းသံို်းမှု နှင့် ထိုတ့်လိုပ့်မှု
ေည့်မှန်း့် ြျက့် ၁၃ − ောသီဥတိုဆိုငေ
့် ာ တက့်ကကလှုပ့်ရှာ်းမှု

အခ က င််းအရ
ကိုနပ
့် စစည့််း ထိုတ့်ပို်းမှု ေီဇိုင်း့် ၊ ြျက့်ခပ တ့်ခြင့််း
ျိတဆ
် က်မှုရိှခ

အခ က င််းအရ မျ ်း

အစာ်းအစာဆိုငေ
့် ာ သပပံ၊ ကျန့််းမာစာ စာ်းရသာက့်ခြင့််း၊ စာ်းရသာက့်ကိုန့် ထိုတ့်လိုပ့်ြျန့်မှ စာ်းသံို်းသထံသို ရောက့်ရှေန့်
အကာအရဝ်း (food miles)၊ စနပ
့် စ့်ပစစည့််း စီမံြနြ
့် ြဲခြင့််း၊ ောသီဥတို ရခပာင့််းလြဲခြင့််း
အဓိကစက ်းလ်းို မျ ်း
အာဟာေ၊ ပလတ့်စတစ့်၊ သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်နင
ှ ့် သဟဇာတခြစ့်ရသာ ထိုတ့်ပို်းမှု၊ သစ့်ေက့်ရဆ်း ရခမဩဇာ၊
ရေသထိုတ့်ကိုန၊့် ရဆ်းခမည့်ြျန့်

အဆင ်
မလတန့််း
အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း
စီမံကန့််း
ရည်ရွယ်ထ ်းခ

ြရိ

တ်အရွ ယ်အစ ်း

၅၀
ြိို ျမှုနည််းလမ််း
အြြဲွေ့ငယ့်၊ အန့်လိုင်း့် တင့် တိုက့်ရို က့်လွှငခ့် ြင့််း
လိုြ်ခဆ င်မှုအ ျိန်
၄၅ − ၆၀ မနစ့်
နိဒေါန််း
ကျန့််းမာရေ်း ရကာင့််းမန့်ခြင့််းကို ထန့််းသမ့််းေန့်၊ ရောဂါမျာ်းမှကာကယ့်ေန့် နှင့် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ အလံို်းစံို သိုြြျမ့််းသာ အတက့်
ကျွနပ
့်ို ့်တို စာ်းရသာ အစာ်းအစာသည့် အရေ်းကကီ်းရသာ အြန့််းကဏ္ဍတင့် ပါဝင့်သည့်။
စာ်းနပ့်ေကခာသည့် လမျာ်း နှင့် လမှုအသိုင်း့် အဝိုင်း့် ကို အတတက ရပါင့််းစည့််းရစသည့်။ ရေသတိုင်း့် တင့် တန့်ြို်းရှပပီ်း
ထင့်ရှာ်းရသာ ၎င့််းတို ကိုယ့်ပိုင့် ထိုတ့်ကိုနသ
့် ်းီ နှမ
ံ ျာ်းရှသည့်။ ၎င့််းသည့် အရေ်းပါရသာ စီ်းပာ်းရေ်း အြငအ
့် လမ့််းမျာ်းကို
ြန့်တီ်းရပ်းသကြဲသို သဘာဝ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငေ
့် ာ သက့်ရောက့်မှုမျာ်းကို ရလျှာြျေန့် အရထာက့်အကခပ ရသာရကကာင့်
အလန့်အရေ်းကကီ်းပါသည့်။ ၎င့််းသည့် လမှုအသိုင်း့် အဝိုင်း့် မျာ်းကို အင့်အာ်းကကီ်းမာ်းရစသည့်၊ ရေသြံ အလိုပ့်အကိုငမ
့် ျာ်းကို
ရထာက့်ပံရပ်းပပီ်း လယ့်သမာ်းမျာ်း၏ ၀င့်ရငကို တို်းရစပါသည့်။
အစာ်းအစာလိုပ့်ငန့််း နှင့် ထိုပ့်ပို်းခြင့််းလိုပ့်ငန့််းသည့် ေန့်တြဲလျက့် ရှသည့်။ တာ၀န့်ယမှုရှပပီ်း ပတ့်၀န့််းကျင့် အကျ ်းရှရသာ
ထိုပ့်ပို်းမှုမျာ်းသည့် မကကာရသ်းမီ အြျန့်မျာ်းအတင့််း အရေ်းပါမှုမျာ်းစာ ေရှြြဲသည့်။ ၎င့််းသည့် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ကမဘာရခမရပေါ် ရှ
အလန့် မျာ်းခပာ်းလာရသာ ပလပ့်စတစ့် စနပ
့် စ့်ပစစည့််း ခပဿနာကို ကိုငတ
့် ယ့်ောတင့် အလန့်အရေ်းကကီ်းသည့်။
ဤလှုပ့်ရှာ်းမှုသည့် ရို ်းရှင်း့် ၍ ကျန့််းမာရေ်းနှင့် ညီညတ့်ရသာ သရေစာ ခပ လိုပ့်ခြင့််း နှင့် ရေသထက့်ကိုနမ
့် ျာ်းသည့် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏
စီ်းပာ်းရေ်းကို မည့်သို ကညီသည့်ကို ခမင့်ေပါလမ့်မည့်။ ၎င့််းသည့် ကရလ်းမျာ်းအာ်း ရဆ်းခမည့်ပျက့်စီ်းနင
ို ရ
့် သာ ထိုပ့်ပို်းခြင့််း၏
အရေ်းပါပံိုနင
ှ ့် ၎င့််းသည့် ရခမရဆ်းခြစ့်သာ်းပပီ်း ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ကမဘာရခမကို အကာအကယ့်ရပ်းောတင့် အဘယ့်ရကကာင့်
မရှမခြစ့်အပိုင်း့် ကဏ္ဍတင့် ပါဝင့်သည့်ကို ထ်းို ထင့််းသခမင့်ရစပါသည့်။

ျက်ပြ တ်ပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် ဦ်းခဆ င်ခမ်း ွန််းမျ ်း
၁။ အာဟာေ ဆိုတာဘာလြဲ၊ ဘာရကကာင့် အရေ်းကကီ်းပါသနည့််း။
၂။ ဘယ့်လို အစာ်းအစာမျ ်းကို သင့်ကက က့်နစ
ှ ့်သက့်ပါသလြဲ။ ရေသအစာ်းအစာလာ်း (သို) နင
ို င
့် တ
ံ ကာ အစာ်းအစာလာ်း။
၃။ ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ရေသဆိုငမ
့် ျာ်း / လယ့်သမာ်းမျာ်း ရစျ်းကက့်သည့် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ တိုင်း့် ခပည့် တို်းပါ်းေန့် မည့်သို
ကညီရပ်းနင
ို ပ
့် ါသနည့််း။
ျက်ပြ တ်ပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် လိအ
ို ြ်ခ

ြစစည််းမျ ်း / ပြင်ဆင်ပ င််း

•

ပန့််းသီ်း ၁ လံို်း

•

သင့်ကက က့်ရသာ မည့်သည့် ယိုမဆို − ရခမပြဲရထာပတ့်၊ ဂေစတိုင့် (သို) ေန့်ြျဉ် အပျစ့်၊ ရဟဇယ့်ရစယို။

•

အရပေါ်မှ ထပ့်ခြည့်ရသာ အောမျာ်း - ကျန့််းမာရေ်းနှင့် ညီညတ့်ပပီ်း ရေသထက့် မည့်သည့် အောမဆို
သငရ
့် တာ့်ပါသည့် − လက့်တဆိုပ့်စာ သစ့်သ်းီ ရခြာက့်မျာ်း နှင့် အြံမာသီ်းမျာ်း၊ အစတ့်စတ့် အပိုင်း့် ပိုင်း့်
ြြဲထာ်းပါသည့်။

•

ရြျာကလက့် အတံို်းရသ်းမျာ်း (ရေ်းြျယ့်နင
ို သ
့် ည့်)

•

အိုန်း့် သီ်း အမျှငမ
့် ျာ်း (ရေ်းြျယ့်နင
ို သ
့် ည့်)

•

ဓါ်း ၁ ရြျာင့််း

•

ပန့််းကန့် ၁ ြျပ့်

•

စဥ့််းနှ်းီ တံို်း

•

ပန့််းသီ်း အတိုငြ
့် ယ့်ရှာ်းရသာ ကေယာ (သို) ကတ့်ကီ်း အရသ်း ပံိုရြာ့် ကေယာ (သို) အရစအတိုငက
့် ို ြယ့်ေန့်
ဇန့််းအရသ်း ၁ ရြျာင့််း

•

လက့်သိုတ့်ပဝါ / လက့်န်းီှ / သတင့််းစာ အရဟာင့််း (အလိုပ့်လိုပ့်မည့် မျက့်နာှ ခပင့်ရပေါ်တင့် ခြနြ
့် င့််းေန့်။ )

ျက်ပြ တ်ပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် လိုြ်ငန််းမျ ်း နှင ် လိုြ်နည််းမျ ်း
၁။ လက့်သိုတ့်ပဝါ / သတင့််းစာကို အလိုပ့်လိုပ့်မည့် မျက့်နာှ ခပင့်ရပေါ်တင့် ခြနြ
့် င့််းပပီ်း စဥ့််းနှ်းီ တံို်းကို တင့်ပါ။
၂။ ပန့််းသီ်းကို ၅ မီလီမီတာ အထရှတြဲ စက့်ဝိုင်း့် ပံိုသဏ္ဍာန့် အလျာ်းလိုက့် သတထာ်းပပီ်း လှီ်းပါ။
၃။ အတိုငြ
့် ယ့် ကေယာ / ကတ့်ကီ်းပံိုရြာ့် ကေယာ (သို) ဇန့််းအရသ်းကို အသံို်းခပ ၍ အလယ့်တင့်ရှရသာ အရစအပိုင်း့် ကို
ခြတ့်ထတ
ို ့်ပါ။ အြိုြျန့်တင့် ေ်းို နပ့်တစ့်ြိုနင
ှ ့် တရနပါမည့်။
၄။ ပန့််းသီ်း ေ်းို နပ့်မျာ်းကို ပန့််းကန့်ရပေါ်တင့် တင့်ထာ်းပါ။
၅။ အရပေါ်ယံကို ရခမပြဲရထာပတ့် (သို) ဂေေန့်ြျဉ် (သို) ရဟဇယ့်ရစယို သိုတ့်ပါ။
၆။ သင့်ရေ်းြျယ့်ထာ်းရသာ သငရ
့် တာ့်သည့် အရပေါ်ယံမှ ထပ့်ခြည့်မည့် အစာ်းကို ယိုသိုတ့်ထာ်းရသာ ေ်းို နပ့်အရပေါ်တင့် ခြ ်းပါ။
၇။ ကျန့််းမာရေ်းနှင့် ညီညတ့်ရသာ ပန့််းသီ်းေ်းို နပ့် အဆင့်သင့် ခြစ့်ပါပပီ။
၈။ ၎င့််းတိုကို လတ့်လတ့်ဆတ့်ဆတ့် ြျက့်ခြင့််း စာ်းနင
ို ပ
့် ါသည့် (သို) ရလလံိုရသာဘ်းတင့် ထည့်သမ့််း၍ ရေြြဲရသတတာထြဲတင့်
ထည့်နင
ို ပ
့် ါသည့်။
၉။ ေ်းို နက့်မျာ်းကို ရဘ်းတင့်ထာ်းပပီ်း ထိုတ့်ပို်းခြင့််းကို စကကေရအာင့်။

ျက်ပြ တ်ပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် လပို ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း
•

ဓာ်းမျာ်း အသံို်းခပ ရနစဉ် သတထာ်းေန့် ကရလ်းမျာ်းအာ်း သတရပ်းပါ။

•

သရေစာခပင့်ဆင့်ောတင့် အသံို်းခပ ရသာ မည့်သည့်အောနှငမ
့် ဆို ကရလ်းမျာ်း ဓာတ့်မတည့်ခြင့််း မရှရကကာင့််း
ရသြျာရစပါ။

•

အလိုပ့် မစတင့်မီ အလိုပ့်လိုပ့်မည့်ရနောတင့် လက့်န်းီှ / သတင့််းစာအရဟာင့််းကို ြင့််းထာ်းခြင့််းခြင့် ရနာက့်ပိုင်း့်
သမ့််းဆည့််းရှင်း့် လင့််းောတင့် ကညီနင
ို ပ
့် ါသည့်။

ထိုတြ
် ိို်းပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် ဦ်းခဆ င်ခမ်း ွန််းမျ ်း
၁။ ယရနရြတ့်တသ့် ကျွနပ
့်ို ့်တို ခမင့်ရတွေ့ေရသာ အစာ်းအစာ ထိုပ့်ပို်းပစစည့််းမျာ်းမှာ အဘယ့်နည့််း။ (ဘီစကစ့်ထိုပ့်မျာ်း၊
ပလပ့်စတစ့်အတ့်မျာ်း / ဘ်းမျာ်းကို ဥပမာရပ်းပါ။)
၂။ အစာ်းအစာကို ထိုတ့်ပို်းေန့် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ဘို်းဘာ်းမျာ်းသည့် မည့်သည့် ပစစည့််းမျာ်းကို အသံို်းခပ သနည့််း။ (ရေသအလိုက့်
အသံို်းခပ ရသာ ငှက့်ရပျာေက့်၊ စြဲလ့်ေက့်မျာ်း (Sal leaves) မှ ခပ လိုပ့်ရသာ ြက့်မျာ်း၊ စကက မျာ်း၊ ဝါဂမ့််း / ဂိုနရ
့် လျှာ့် အတ့်မျာ်း
စသည့်တို ကြဲသို ဥပမာမျာ်း ရပ်းပါ။)
၃။ ယရန ကမဘာရပေါ်တင့် ကျယ့်ကျယ့်ခပနခ့် ပန့် အသံို်းခပ ရနရသာ ထိုပ့်ပို်းပစစည့််းမျာ်းသည့် ရဆ်းခမည့်နင
ို ပ
့် ါသလာ်း။
ထိုတြ
် ိို်းပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် လိုြ်ငန််းမျ ်း နှင ် လိုြ်နည််းမျ ်း
•

ရထာငမ
့် ှနစ
့် တိုဂံ ငှက့်ရပျာေက့် (အကကမ့််းြျင့််း A4 စာေက့်အေယ့်အစာ်း)၊ မီ်းအနည့််းငယ့်ခြင့်
အရောင့်ထက့်လာသည့်အထ ရခြ်းရခြ်း ကင့်ရပ်းပါ။ ဤအဆငက
့် ို အေယ့်ရောက့်ပပီ်း သတစ့်ဦ်းမှ
ခပ လိုပ့်သငပ
့် ါသည့်။

•

သာ်းကကာ်းထ်းို ထံ အနည့််းငယ့်

•

ကတ့်ရကက်း

•

အေက့် သနရ
့် ှင်း့် ခြင့််း နှင့် ရခြာက့်ရအာင့် ခပ လိုပ့်ေန့် အထည့်စ တစ့်ြို

ထိုတြ
် ိို်းပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် လိုြ်ငန််းမျ ်း နှင ် လိုြ်နည််းမျ ်း
၁။ အလိုပ့်မျက့်နာှ ခပင့်ရပေါ်တင့် ကင့်ထာ်းရသာ ငှက့်ရပျာေက့် ရအာက့်ဘက့်အခြမ့််းကို အရပေါ်တင့် ထာ်းပါ။
၂။ သင့်၏ပန့််းသီ်း ေ်းို နပ့်မျာ်းကို တစ့်ြိုရပေါ် တစ့်ြိုဆငက
့် ာ အေက့်၏ အလယ့်တင့် တာဝါပံိုစံခြင့် ဂရိုတစိုက့်ြျပါ။ (ပံိုကို
ေည့်ညွှန်း့် ပါ) ရေ်းြျယ့်နင
ို သ
့် ည့် - အဝိုင်း့် ပံိုစံငယ့်မျာ်း (ပန့််းသီ်းအြျပ့်ထက့် အနည့််းငယ့် ပိုကကီ်းရသာအြျင့််း) ကိုခြတ့်၍
ေ်းို နတ့်တစ့်ြိုစီ အကကာ်း ရနောြျနင
ို သ
့် ည့်။ ၎င့််းသည့် အရပေါ်မှ ခြ ်းထာ်းရသာ အောမျာ်း ရပျာပပြဲမသာ်းရစေန့် ကညီရပ်းသည့်)
၃။ ပို၍တိုရသာ အစန့််းမျာ်းကို ထပ့်ေန့် ရြါက့်ပါ။ သာ်းကာ်းထ်းို ထံကို အသံို်းခပ ပပီ်း ရနောတကျ ခြစ့်ရအာင့် ထ်းို စိုက့်ထာ်းပါ။
၄။ ပို၍ ရှည့်ရသာ အပိုင်း့် မျာ်းကို ရြါက့်ပပီ်း တိုရနရသာ အစန့််းမျာ်း အရပေါ် ထပ့်ထ်းို ထာ်းပါ။ ဤအစန့််းကို
သာ်းကကာ်းထ်းို တံခြင့် ထ်းို ထာ်းပါ။
၅။ သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်နင
ှ ့် သဟဇာတ ခြစ့်ရသာ ထိုတ့်ပို်းမှုမှာ အဆငသ
့် င့် ခြစ့်ပါပပီ။
ထိုတြ
် ိို်းပ င််း လိုြ်ခဆ င်မှုအတွက် လပို ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း
•

သာ်းကကာ်းထ်းို တံ နှင့် ကတ့်ရကက်းမျာ်းကို ဂရိုတစိုက့် ကိုငတ
့် ယ့်ေန့် ကရလ်းမျာ်းကို အကကံခပ ပါ။

•

ငှက့်ရပျာေက့်ကို ကင့်ေန့် အေယ့်ရောက့်ပပီ်းသ တစ့်ဦ်းအာ်း အကအညီရတာင့််းပပီ်း၊ ပရန်းရသာ ငှက့်ရပျာေက့်ကို
သတခြင့် ကိုငတ
့် ယ့်ပါ။

ခဆွ်းခနွ်းမှုကိိုတက
ိို တ
် န
ွ ််းအ ်းခြ်းပ င််း
၁။ ဤသဘာဝ ထိုပ့်ပို်းခြင့််းသည့် ထရောက့်မှု ရှသည့်ဟို သင့်ထင့်ပါသလာ်း။ ကျွနပ
့်ို ့်တို လိုပ့်ရဆာင့်မှု မစတင့်မီ
အဘယ့်ရကကာင့် ငှက့်ရပျာေက့် မီ်းကင့်ေန့် လိုသည့်ဟို သင့်ထင့်ပါသနည့််း။
၂။ စာ်းရသာက့်ကိုန့် ထိုတ့်လိုပ့်ြျန့်မှ စာ်းသံို်းသထံသို ရောက့်ရှေန့် အကာအရဝ်း (food miles) ဆိုသည့်မှာ အဘယ့်နည့််း၊
ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ကမဘာရခမကို မည့်သို အကျ ်းသက့်ရောက့်မှု ရှသနည့််း။ ရစျ်းကကီ်း၍ နင
ို င
့် တ
ံ ကာမှ ေရှရသာ အစာ်းအစာမျာ်းကို
ရေသတင့််းရှ အစာ်းအစာမျာ်းခြင့် အစာ်းထ်းို နင
ို ပ
့် ါသလာ်း။ (ဥပမာ အနည့််းငယ့်ရပ်းပါ - ကင့်ဝါရစ (Quinoa) အစာ်း ောဂီ /

လက့်ရြျာင့််းရခပာင့််းဆန့်) သင့်ရနာက့်တစ့်ရြါက့် ရစျ်းဝယ့်ထက့်သည့်အြါ တင့်သင့််းရသာအစာ်းအစာကို မ၀ယ့်မီ
ြဏေပ့်ပပီ်း စဉ််းစာ်းပါမည့်လာ်း။
ပဖစ်နင
ိို ခ
်
•

ထြ်တ်းိို လိုြ်ခဆ င်မှုမျ ်း
ရခမကကီ်းထြဲသို ရကျာင့််းသာ်းမျာ်း ခပ လိုပ့်ြြဲရသာ သစ့်ေက့်ထပ
ို ့်ပို်းပစစည့််း နှင့် ဘီစကတ့်ထိုပ့်ပို်းပစစည့််းကို ခမ ပ့်နပ
ံှ ါ။
ေက့်အနည့််းငယ့်၊ တစ့်ပတ့်၊ တစ့်လ အကကာတင့် ရလလာပါ။ ဤထိုပ့်ပို်းပစစည့််းနှစ့်ြိုလံို်းအာ်း
ဘာခြစ့်သာ်းပါသနည့််း။

•

ကြဲခပာ်းခြာ်းနာ်းရသာ ပစစည့််းမျာ်း အတက့် ရဆ်းခမည့်မည့် အြျန့်ကို ရဆ်းရန်းနင
ို ပ
့် ါသည့်။

စ ခရ်းဆရ
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