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ကမာၻ႔ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားေၧ႔ အခမး္အၧားက္ငး္  ခငး္အရးရငခ္ငရာ 

၁။ ၧ ဒါၧး္ 
ဇး၀မ္ ိးရငိုမ္ ိးကြြဲႏွွင့္ပ္ာ၀ဘ ၧ္းပ မ္းေရးအပင္း (BANCA) ပည္ (၂၀၁၂) ခိုႏွွရ္မွ ရတင္ကာ 

ပယငဇာတႏွွင့္ပ္ာ၀ တ္၀ၧ္းက္င္ဘ ၧ္းပ မ္းေရး၀ၧ္ႀကးးနာၧႏွွင့္  းေ ါင္း ပမြၧ္  ည္ၧယ္အတြင္း 
ဘ ၧ္းပ မ္းေရး လို ္ငၧ္းမ္ားက ို အေကာင္အဘည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ္ွက္ ရွ  ါပည္။ 

ပ္ာ၀ တ္၀ၧ္းက္င္ဘ ၧ္းပ မ္းေရးႏွွင့္ ပက္ဆ ိုင္ပည့္ႏွ ိုင္ငငတကာမွ ပတ္မွတ္ဘားေပာ 
အဘ မ္းအမွတ္ေၧ႔မ္ားက ို အခါအားေလ္ွာ္ရြာ ေဒပႏွွင့္ ပင့္ေတာ္ပည့္ေၧရာမ္ားတြင္ က္င္း   
လ ဘိုလ္ ္ရွားမ္ မ္ားက ို   ိလို ္ေ းလွ္က္ရွ  ါပည္။ 

ယခိုႏွွရ္ ၂၀၁၉ ခိုႏွွရ္ မတ္လ ၃ ရက္ေၧ႔တြင္က္ေရာက္ေပာ “ကမာၻ႔ေတာရ ိုင္း တ ရရာာၧ္မ္ားေၧ႔”  
“World Wildlife Day” က ိုလည္း မြၧ္  ည္ၧယ္၊ က္ ိကဘ္ ို မ ိဳၧယ ္ ကင္မြၧ္းေခ္ာင္းေက္းရြာရွ   
က္ ိက္ဘးးရ ိုး ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ေ္းမြဲ့ေတာအို ္ခ္ိ ္ေရးမ္းရငိုးႏွွင့္   ေ ါင္းရးရဥ္က္င္း ႏွ ိုင္ခြဲ့ ါပည္ ။   

 

၂။ ရညရ္ြယခ္္က ္
(က) ေဒပခင  ည္ပ လ ဘိုႏွွင့္ ေက္ာင္းပား/ ေက္ာင္းပ လ ငယ္မ္ားအား ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္၊
 ပ္ာ၀  တ္၀ၧ္းက္င္ႏွွင့္ လ ပားတ ို႔ဆက္ႏွြယ္မ္က ို ပ ရွ ၧားလည္ေရရၧ္။ 

(ခ) က္ ိက္ဘးးရ ိုး္ိုရား ြြဲေတာ္အတြင္း ေရာင္းခ္ေၧေပာ ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ဘြက္ ရၥည္းမ္ား 
တရား မ၀င္ေရာင္းခ္ေၧမ္မ္ား ေလ္ာ့ၧည္း ေ ္ာက္ေရရၧ္။ 

(ဂ) ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ႏွွင့္ ပ္ာ၀ တ္၀ၧ္းက္င္ဘ ၧ္းပ မ္းေရးလို ္ငၧ္းမ္ားတြင္ 
ေဒပခင  ည္ပ လ ဘို မ္ားႏွွင့္ ေက္ာင္းပားလ ငယ္မ္ား   းေ ါင္း ါ၀င္လာေရရၧ္။ 

၃။ က္ငး္ ပည ့္ေၧရာ၊ေၧ ့ရြြဲ ႏွငွ့္အခ္ ၧ ္
ေၧရာ =  အေ ခခင ညာအဘက္တၧ္းေက္ာင္း၊ ကင္မြၧ္းေခ္ာင္းေက္းရြာ၊ 

က္ ိုိက္ဘးးရ ိုး ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ ေ္းမြဲ့ေတာ၊ က္ ိက္ဘ ို မ ိ့ၧယ္၊မြၧ္  ည္ၧယ္။ 

ေၧ ့ရြြဲ = ၃.၃.၂၀၁၉ ခိုႏွွရ္ (တၧဂၤေႏွြေၧ ့) 

အခ္ ၧ္ =  ၧငၧက္  ၈း၃၀  မွ ေၧ ့လည္ ၁၂း၃၀ အဘ  

 
 



 

 

၄။ ဥးးေဆာငက္္ငး္ ပည့္(BANCA) အဖြြဲ ့၀ငမ္္ား 
(၁) ဥးးေအာင္ေက္ာ္ည ၧ္႔ (အရးအရဥ္မၧ္ေၧဂ္ာ) 

(၂) ဥးးေပာ္ ဖ ိးေရ  (Fieldcoordinator) 

(၃) ဥးးတ ိုးတက္ေအာင္ (Junior Biologist) 

(၄) ဥးးေရာ္ေမာင္ေအး  (ယဥ္ေမာင္း) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

၅။ ကမာၻ႔ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားေၧ႔ အခမး္အၧားအရးအရဥ ္

  
 

 

ကမာၻ႔ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားေၧ႔ အခမး္အၧားအရးအရဥ ္

၃.၃.၂၀၁၉ ၊        အ.ဘ.က ကင္မြၧ္းေခ္ာင္း၊က္ ိက္ဘ ိုထမ ိဳၧယ္။ 

အခမး္အၧားအရးအရဥ ္                         

ရဥ ္ အခ္ ၧ ္ အေၾကာငး္အရာ ေဆြးေႏွြးမည့္ပ  

၁။ ၈း၃၀ - ၉း၀၀ တက္ေရာက္ပ မ္ားလက္မွတ္ေရးဘ ိုး ခင္း တက္ေရာက္ပ မ္ား 

၂။ ၉း၀၀-၉း၁၅ ႏ္ွတ္ခြၧ္းဆက္ရကားေ  ာႀကား ခင္း 
        အို ္ခ္ိ ္ေရးမ္း 
  က္ ိကဘ္းးရ ိုးေ္းမြဲ့ေတာ 

၃။ ၉း၂၀ - ၉း၃၀ အဖြင့္အမွာရကားေ  ာႀကား ခင္း 
ဥးးေအာင္ေက္ာ္ည ၧ္ ့ 
(Program Manager) 
(Education & Livelihood) 

၄။ ၉း၃၅ - ၁၀း၀၀ အမွတ္တရဓါတ္ ငိုရ ိုက္က း ခင္းႏွွင္႔လက္္က္ရည္ပငိုးေဆာင္ ခင္း       တက္ေရာက္ပ မ္ား 

၅။ ၁၀း၀၀ ၁၀း၃၀ ဇး၀မ္ ိးရငိုမ္ ိးကြြဲမ္ား အေႀကာင္းရွင္းလင္းေဟာေ  ာ ခင္း 

ဥးးေအာင္ေက္ာ္ည ၧ္ ့ 
(Program Manager) 
(Education & Livelihood) 
 

၆။ ၁၀း၃၀ - ၁၁း၀၀ 
ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ဘ ၧ္းပ မ္းေရးအေႀကာင္း 
ပ ေကာင္းရရာမ္ား ေဟာေ  ာ ခင္း   

       အို ္ခ္ိ ္ေရးမ္း 
က္ ိက္ဘးးရ ိုးေ္းမြဲ့ေတာ 

၇။ ၁၁း၀၀ -၁၁း၂၀  ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားအေႀကာင္းမွတ္တမ္း းဒးယ ိုမ္ား   ပ ခင္း 
ဥးးေပာ္ထဖ ိးေရ  
(Field Coordinator) 
(Education & Livelihood) 

၈။ ၁၁း၂၀ - ၁၁း၅၀ 

 ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားႏွွင္႔  တ္ပက္ေပာ ကရားၧည္းမ္ား      
ကရား ခင္း  
(၁) ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားား၏  ဖတ္  ိုင္း ငိုမ္ား ဆက္ရ ္ ခင္း   ိင္ ြြဲ။ 
(၂)ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားႏွွင့္ပ္ာ၀ဆက္ႏွြယ္ ငို  ၧ္းခ္းေရးဆြြဲ ခင္း  
(၃) အ င္ႏွွင့္ေ ါက္ေရာက္ရာေၧရာမ္ား ဆက္ရ ္ ငို   ိင္ ြြဲ 
 

ေက္ာင္းပား/ေက္ာင္းပ မ္ား 

၉။ ၁၁း၅၀-၁၂း၀၀  ဆိုခ္းး မွင့္ ခင္းႏွွင့္အခမ္းအၧား  းးဆငိုး ခင္း ။ ေက္ာင္းပား/ေက္ာင္းပ မ္ား 

၁၀။ ၁၂း၀၀-၁၂း၃၀ ေၧ႔လည္ရာပငိုးေဆာင္ ခင္း ။ တက္ေရာက္ပ မ္ား 



 

 

၆။ ေဟာေ  ာခြဲပ့ည့္  အေႀကာငး္အရာမ္ား။ 
ဥးးေအာင္ေက္ာ္ည ၧ္ ့ (BANCA) မွ  

(၁) ဇး၀မ္ ိးရငိုမ္ ိးကြြဲမ္ားအေႀကာင္း ရွင္းလင္းေဟာေ  ာ ခင္း ၊ 
(၂) ပ္ာ၀ တ္၀ၧ္းက္င္အေႀကာင္း ရွင္းလင္းေဟာေ  ာ ခင္း၊  
(၃)   င္ ေလာကတြင္ ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ႏွွင့္ ပ္ာ၀ တ္၀ၧ္းက္င္တ ို႔ အ  ၧ္အလွၧ္ 
အမွး  ိ ငို အေႀကာင္း  ေဟာေ  ာ ခင္း။ 
ဥးးေအာင္ မတ္ရ ိုး (အို ္ခ္ိ ္ေရးမ္း၊ က္ ိက္ဘးးရ ိုးေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ေ္းမြဲ့ေတာ) 
မွ ေတာရ ိုင္း တ ရရာာၧ္ဘ ၧ္းပ မ္းေရးအေႀကာင္း ပ ေကာင္းရရာမ္ားေဟာေ  ာ ခင္း။ 
ဥးးေပာ္ ဖ ိးေရ  (BANCA) မွ ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားႏွွင့္  တ္ပက္ေပာ 
မွတ္တမ္း းဒးယ ိုမ္ား   ပရွင္းလင္း ခင္း။ 

၇။ ေဆာငရ္ြကခ္ြဲပ့ည့္လို င္ၧး္ရဥမ္္ား 
(က) ေက္ာငး္ပား၊ ေက္ာငး္ပ မ္ားအတြက ္ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧႏ္ွငွ့္  တပ္ကေ္ပာ    ိင ္ြြိဲ မ္ား 
က္ငး္  ေ း ခငး္။ 

 ယခို ၂၀၁၉ ႏွွရ္ ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားေၧ႔ေဆာင္ ိုဒ္ ဖရ္ေပာ “Life Below Water For People 
And Planet” (လ ပားႏွွင့္ကမာၻေ မအတြက္ ေရေအာက္မွ ပက္ရွ မ္ား ) ေခါင္းရဥ္ ဖင့္ 
 ၧ္းခ္း   ိင္ ြြဲ   ိလို ္ေ း ခင္း။ 

ဆိုရေက္ာငး္ပားမ္ားရာရငး္ 
(၁) ေမာင္ဘြြ္ေခါင္မွမး၊  ဥၥမတၧ္း  ( ဘမဆို) 
(၂) ေမာင္ေအာင္မ္ ိးဘက္၊ အနမတၧ္း  (ဒိုတ ယဆို) 
(၃) ေမာင္ရရ္ဘ း  ိုင္၊ ၧ၀မတၧ္း   (တတ ယဆို) 
(၄) ေမာင္ေက္ာ္ရည္ပ  ၊ၧ၀မတၧ္း  (ႏွွရ္ပ မ့္ဆို) 
(၅) ေမာင္ေရ ၀င္းရင၊ ၧမ၀တၧ္း   (ႏွွရ္ပ မ့္ဆို) 
 

(ခ) ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားႏွွင့္ဆကႏ္ွြယမ္ေ္ခါငး္ရဥ ္ဖင့္ ရို  ္ငိုကားခ္ မ္္ား တြြဲက  ္ခငး္။ 
ဆိုရရွ ပ မ္ားရာရငး္ 
(၁)ေမာင္မ ိုးက ိုႏွ ိုင္    (ၧ၀မတၧ္း) 
(၂) ေမာင္ေက္ာ္ရည္ပ     (ၧ၀မတၧ္း) 
(၃) ေမာင္ပၧ္ ့ဇင္ေအာင္   (ဆနမတၧ္း) 
(၄) ေမာင္ေရာပ ရ    (ၧ၀မတၧ္း) 
(၅) ေမာင္ပ ရေအာင္    ( ဥၥမတၧ္း) 
(၆) ေမာင္အာကာ ဖ ိး၀င္းေအာင္   (အနမတၧ္း) 
(၇) ေမာင္ပးဟေအာင္    (ပတၱမတၧ္း) 
(၈) ေမာင္ေၧလင္းဥးး    (ၧ၀မတၧ္း) 
(၉) ေမာင္ခ္ရ္ဥးးေမာင္    (ပတၱမတၧ္း) 
(၁၀) ေမာင္ေရာင္းမင္းပ     (ပတၱမတၧ္း) 



 

 

(ဂ)။ အ ငႏ္ွငွ့္ေ ါကေ္ရာကရ္ာေၧရာမ္ား ဆကရ္  ္ငို   ိင ္ြြဲ 
 ဆိုရရွ ပ မ္ားရာရငး္ 
 (၁) မပင္းပင္းေအး    (ဆနမတၧ္း) 
 (၂) မဆၧ္းေပာ္တာႏွြယ္    ( ဥၥမတၧ္း) 
 (၃) မယြၧ္းခင္ခင္    (ၧ၀မတၧ္း) 
 (၄) မခင္ႏွွင္းေ၀     (အနမတၧ္း) 
 (၅) မရၧ္းပ ၧ္းပ ၧ္းဘ ိုက္   (ဆနမတၧ္း) 
 (၆) မခ ိုင္ပဇင္ဥးး    (ဒပမတၧ္း) 
 (၇) မပးတ ာေအး    (ၧ၀မတၧ္း) 
 (၈) မပင္းပင္းယို    (ဒပမတၧ္း) 
 (၉) မခ ိုင္ခင္ဥးး     (ဒပမတၧ္း) 
 (၁၀) မမ ရို     (ပတၱမတၧ္း) 
 

(ဃ) ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားား၏  ဖတ ္ ိုငး္ ငိုမ္ား ဆကရ္  ္ခငး္   ိင ္ြြဲ။ 
ဆိုရရွ ပ မ္ားရာရငး္ 

 (၁) ေမာင္ႏွ ိုင္လင္း    ( ဥၥမတၧ္း) 
 (၂) ေမာင္ရွ ိင္းဘက္ဥးး    (အနမတၧ္း) 
 (၃) ေမာင္ေဇာ္မင္းဘြၧ္း    (အနမတၧ္း) 

(၄) မပက္ေ၀မ ိုး    (ပတၱမတၧ္း) 
(၅) ေမာင္ဇင္္ ို၀င္း    (ပတၱမတၧ္း) 
(၆) မဇ းဇ းေမာင္     (ဆနမတၧ္း) 
(၇) ေမာင္ပ ရ ၧ္ည ၧ္႔ေအာင္   (ရတိုတၱတၧ္း) 
(၈) မႏွွင္းေရ ရည္ဥးး    (ၧ၀မတၧ္း) 
(၉) မရႏွၵာဘြၧ္း     ( ဥၥမတၧ္း) 
(၁၀) မရိုရည္ႏွွင္း    ( ဥၥမတၧ္း) 
(၁၁) မေမ မတ္ၧ ိုး    (အနမတၧ္း) 
(၁၂) မလင္းလြဲ႔ရည္မြၧ္    (ၧ၀မတၧ္း) 
(၁၃) မရို င မ္းေဘြး    (ၧ၀မတၧ္း) 
(၁၄) မဆၧ္းရည္လင္း    (အနမတၧ္း) 
(၁၅) မဖ းေ၀လင္း    (ဆနမတၧ္း) 
(၁၆) မရင ါယ္လွ ိင္    (အနမတၧ္း) 
(၁၇) ေမာင္ဘက္မ ိုးေအာင္   (အနမတၧ္း) 
(၁၈) မပ ဇာႏွြယ္    (အနမတၧ္း) 
(၁၉) မပဇင္ဖ း     (ဆနမတၧ္း) 



 

 

(၂၀) မအ  ႏွၵဓၧ     (ဆနမတၧ္း) 
(၂၁) ေမာင္ေဇယ္ာလင္း    (ပတၱမတၧ္း) 
(၂၂) ေမာင္ေဇာ္  ိုင္ေနး    (အနမတၧ္း) 
(၂၃) ေမာင္္ိုၧ္း  ည့္လ္ွင    (ပတၱမတၧ္း) 

 (၂၄) ေမာင္ဘြြ္ေခါင္မွမး    ( ဥၥမတၧ္း) 

၈။ ေတြ ့ရွ ခ္က ္
(၁) ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ႏွွင့္ တ္ပက္ေပာ ဇး၀မ္ ိးရငိုမ္ ိးကြြဲမ္ားအေႀကာင္းေဟာေ  ာ ခင္း၊ တတ္ေ မာက္မ္ွ 
ရရ္ေဆးပည့္အေၧ ဖင့္ ရို ္ ငိုကားခ္ ္မ္ား ခ္ တ္ဆြြဲ ခင္းတ ို႔   ိလို ္ပ ဖင့္ ေက္ာင္းပား/ပ မ္ား 
အမွၧ္တကယ္ ပ ရွ ၧားလည္ေႀကာင္း ေတြ ႔ရွ ရ ါပည္။ 

(၂) ေက္ာင္းဆရာ/မ လည္း ကမာၻ႔ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားေၧ ့က္င္း  ငိုမ္ားက ို 
ႀကည့္ရ္  းးၧားလည္ပေ္ာ ေ ါက္ ခင္း၊ ေက္ာင္းပားမ္ားႏွွင့္ ဆရာ/မမ္ားအတြက ္
 ဟိုပိုတတ ိုး ြား ခင္းႏွွင့္ ေ ္ာ္ရ င္ေပာရပမ္ားက ို 
ခငရားရေႀကာင္း ေတြ႔ရွ ရပ ဖင့္ ေက္ာင္းအို ္ဆရာမႀကးးမွလည္း ေၧာင္ၧွရ္ေတြမွာလည္း ယခိုကြဲ႔ပ ို႔ 
လာေရာက္က္င္း  ေရလ ိုေႀကာင္း ဖ တ္ေခခမ္က ိုလည္းခငရ ါပည္။ 

(၃) ကမာၻ႔ေတာရို င္းတ ရရာာၧ္မ္ားေၧ႔က ို က္ ိုိက္ဘးးရ ိုးေတာရ ိုင္းတ ရရာၱၧ္ေ္းမြဲ့ေတာအတြင္း က္င္း  ခင္း 
ေႀကာင့္ ၀ၧ္ဘမ္းမ္ားအေၧ ဖင့္ ဂိုဏ္တက္ေရပည့္အ  င္ ေဒပခငမ္ားႏွွင့္  းေ ါင္း ေဆာင္ရြက္မ္က ိုလည္း 
ရရွ ေရ ါပည္။ 

၉။ ၧ ဂငိုး  
 ကမာၻ႔ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္မ္ားေၧ႔က ို က္ ိကဘ္းးရ ိုးေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ေ္းမြဲ႔ေတာတြင္ က္င္း ရပ ဖင့္ 
၀ၧ္ဘမ္းမ္ားႏွွင့္ ေဒပမ္ေက္ာင္းပား/ပ  မ္ား၊ဆရာ/မ မ္ားႏွွင့္ ေဒပဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႔အရည္းမ္ားႏွွင့္   ည္ပ  
လ ဘိုမ္ားအား ေတာရ ိုင္းတ ရရာာၧ္ႏွွင့္ပ္ာ၀ တ္၀ၧ္းက္င္ ဘ ၧ္းပ မ္းေရးလို ္ငၧ္းမ္ားက ို တရ္္က္ 
တရ္လမ္းမွ အေဘာက္အက  ရေရမည္ ဖရ္ ါေႀကာင္း တင္  အ ္ ါပည္ ။ 

          

     

 

 

 



 

 

ေၧာကဆ္ကတ္ြြဲမ္ား 
ေၧာကဆ္ကတ္ြြဲ (က) 

ေ းေ ခြဲပ့ည့္  ရၥညး္မ္ား 
 

(၁) ၀က္၀ငဘ ၧ္းပ မ္းေရးအေႀကာင္း ပ ေကာင္းရရာမ္ား လက္ကမ္းရာေရာင္ 
(၂) ေရ၀ ္ေဒပအေႀကာင္း လက္ကမ္းရာေရာင္ 
(၃) ေရေညွာင့္ႏ္ွတ္၀ ိုင္းငွက္အေႀကာင္း လက္ကမ္းရာေရာင္ 
(၄) ေ္းမြဲ့ေတာအတြင္း ေဆာင္ရၧ္၊ေရွာင္ရၧ္အခ္က္မ္ား အပ  ညာေ းရာေရာင္ 
(၅) က္ ိက္ဘးးရ ိုးေ္းမြဲ့ေတာ အေႀကာင္း လကက္မ္းရာေရာင္ 
(၆) မိုတၱမ င္လယ္ေကြ႔ ရးမငခ္က္   ိုရတာ 
(၇) လ ပားႏွွင့္ကမာၻေ မအတြက္ ေရေအာက္မွ ပက္ရွ မ္ား ရာတမ္း ါ T – shirt  အက္်ႌ 
 

ေၧာကဆ္ကတ္ြြဲ (ခ)  

(၁)။ ေၧာကခ္င  ိုရတာ 
 

 

 

(၂)။ ေဂဟရၧရႏ္ွငွ့္လ ိုကဖ္ကပ္ည့္ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ား 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၃)။ ကမာၻ့ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားေၧ ့လကဆ္ြြဲ  ိုရတာ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

(၄)။ ဖ တရ္ာဒးဇ ္ိုငး္ 
 

 

 

(၅)။ T- Shirt ဒးဇ ိုငး္ 
 

  
 



 

 

ေၧာကဆ္ကတ္ြြဲ။ (ဂ) 

(၁)။ ကမာၻ႔ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားေၧ႔အခမး္အၧား တကေ္ရာကပ္ မ္ားရာရငး္ 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

(၂)။ ကမာၻ႔ေတာရ ိုငး္တ ရရာာၧမ္္ားေၧ႔အခမး္အၧား မတွတ္မး္ဓါတ ္ငိုမ္ား 

 

  

  

  
 



 

 

  

  

  

 
 



 

 

(၃)။ ကိုၧက္္ေငြရာရငး္ 
 

 


