
အတန္းအအလို ္္ေမ ္ ွ္မ န္းန္ု္မ္ွး 
အတန္းတတ္တန္းအ အျးတးတ္ြင ္ေု္ွတ္ြငးသွးသး္မး္သး္ညအ္ွ လုိသလသတ္ြငညသး္ မး္သး္ညအ္ွမ္ွးအိအ္္ႏိုလိတ္ြင္ 
မး္ လ္ိသး္ညး န္္ုွးန္ု္ နယ း္ေ္ွု္န္ အး္နယ္သတ္ြင္ုွး္ေ္းတရတးတ္ြင  ္လအွသး္သည္။ ထလိ ညအ အတ္ြင အဘု္ဘု္မ  
ထွု္အရညထွးသးည္္ေု္ွတ္ြငးသွးတတ္္ေယွု္  ္လသတ္ြငညသး္ညအ နွးအ္း္အန္တ္ြငးမ္ွး အး္း  ္လအွသး္သည္။္ေအွု္အွ 
တွ္တ္ြငးသး္ ဘဖအလိးအတလိး္္ေု္ွတ္ြငးမ အတန္း္ေု္ွတ္ြငးသွးတတ္းျးအတးု္အးွ္ေ္း္ေမ ္ွ္မ န္းန္ု္ နမ နွမ္ွး 
 ဖတ္အွသး္သည္။ ဤအ္ွအွးအရိး လုိတတ္နိတး္းအ္ေနန တ္ြငည မတ္ြငသတ္ြငည အျး အ္တ္ြငညတလိး္န္သလိ ညမမိတ္ထလန္းန္ အ္္န္အ 
တးု္ ရ္ိး ဖတ္္န္မမိတ္အွသည္။ ္ေု္ွတ္ြငးသွးတတ္းျးအ္ေန္ႏို တ္ြငည အ္ေ္ုွတ္ြငးအ္ွတိလတ္ြငး လုိမ းု္မ္းု္တ္ြင္ေသွ္အး္း 
တွတတ္္ေ မွု္မ္အမ္း္ေ္ုွတ္ြငး္ေအာ  ္လ္ေန္ႏိုလိတ္ြငသး္သည္။ ္္ွမ္ွးအ္ေန္ႏို တ္ြငညု္ေအး းု္မ္းု္တ္ြငမ္ဖးရ ည ဖလ းတလိးတု္အွ 
္ေတ္န္ အလိအအ္သအလိ္ုွး၀တ္ြင္ေ္ွတ္ြင း္ု္သတ္ြငညသး္သည္။  

 အဖတ္ 
 ုွ ရ္တုွးအရိးမ္ွး လုိ ္ေ အွ္ိလ မ တ္သွးအွ (းအမွ- hat&pat  ုွ ရ္သလအွ္ေတ)
 အ္ေ အွတုွးတးတ္ြင အသရ(၀ဏၰသရ)မ္ွး လုိ အလိတ္ြငး ဖတ္္ေ္ွ္ေ္ႏို ွအွ (းအမွ- tomorrow တးတ္ြင ၃သရ) 
 အ္ေ အွတုွးတးတ္ြင (သရ္တ္ြငး) တတ္သရတး္း  ္လ္ေသွ တုွးအရိးမ္ွး လုိ ္ေ္ွ္ေ္ႏို ွအွ အလိတ္ြငး ဖတ္ အအွ (းအမွ-

Tap= /t/a/p/)
 အ္ေ အွအသရမ္ွးသး္ အ္ေ္းတွအရိးမ္ွး လုိ လုိယ္တွး အ သး္ လုိ နွးအး္အွ္ေတ
 တွးအရိး္ ျုး္ေသး အွးအရိး လုိ ္ေ အွတတ္ မ တ္သွးတတ္အွ္ေတ
 ဗ္း္းသရတတ္နိတျတလိတ္ြငးအတးု္ ္ေယဘ ယ္အ္ု ရ္ိးအသရမ္ွးထိတ္္ေအးအွ (းအမွ- /k/ for c)
 တုွးအရိးအသရမ္ွးန တ္ြငညတုွးအရိးအမး္မ္ွး းုြဲ အွးသး္ လုိမ တ္သွးအွ္ေတ
 အသရိးမ္ွးအ မတ္ြငမ္ွးတုွးအရိးမ္ွး လုိ ဖတ္အွ္ေတ (းအမွ the, you, does)
 အရိ္ႏို လအ္္ႏို တ္ြငညတွဖတ္ နတ္ြငးတလိ ည တ လ္ို္အ ကုဏွမ္ွး လုိ မ တ္မလအွ္ေတ (းအမွ- ဘယ္မ းွသလိ ညဖတ္အွ)
 တွ္ေ္းသ ္ႏို တ္ြငညအရိ္ေဖာသ တလိ ည အမး္မ္ွး လုိ္ေ အွအွ ၄တ္ြငးတလိ ညအအိအ္မ္ွး လုိ  ္တ္ြငး အအွ
 အ  ုးျ ဖတ္ြငညမ အတန္းဖတ္တွမ အမလုအ္ေ္ုွတ္ြငးအ္ွမ္ွး္ႏို တ္ြငညအ္ေသးတလတ္မ္ွး လုိနးြဲ နွးသတ္မ တ္အွ္ေတ
 အ  ုးျ ဖတ္ြငည ဇတ္အမ္းမ္ွး အန္္ေ အွအွ တ လ္ို္အ ကုဏွမ္ွး အ ဖတ္အ္ု္မ္ွး အ္ေ နအ္ေနမ္ွး လုိသတ္မ တ္
အွ္ေတ

အ္ေ္း္ႏို တ္ြငညဘွသွတုွး 
 တွအရိးအ္ ျုးအ္ေသးအမ္ွးတိ လုိ္ေ္းအွ္ေတ
 ဗ္း္း္ႏို တ္ြငညသရတလိသ္အမ္ွးတိ လုိုိလယ္တွး အ သး္ည တွအရိး(မ္ွး) လုိ္ေ္းအွ္ေတ
 လ္ိး လ္ိးတုွးအရိးမ္ွး လုိ အသရထးု္တွအရိး္ေအွတ္ြငးအွ
 တွ္ေ္ုွတ္ြငးအထမတွအရိး္ႏို တ္ြငညနမ္တွးမ္ွး လုိ တွအရိး္ ျုး ဖတ္ြငည္ေ္းအွ
 ္္ႏိုတ္ ဖတ္ြငည အရိ ဖတ္ြငည တွ ဖတ္ြငည

o ္တ္ြငး္ႏို ျး အျးသွးအ္ေ္ုွတ္ြငးအ္ွအ္ေ္ုွတ္ြငး အ မတ္ြင လုိ္ေဖာ အသး္ညအနွ- အ္ေ္ုွတ္ြငး အန္ု္္ေအးအွ
o ္တ္ြငး္ႏို ျး အျးသွးအ္ေ္ုွတ္ြငးအ္ွအ္ေ္ုွတ္ြငး္ေ အွ အျး၄တ္ြငးအ္ေ္ုွတ္ြငး အန္ု္အု္မ္ွး္ေအးသးည္အနွ
o အ ဖတ္အအ္ု္ (သလိ ည) အ ဖတ္အ္ု္မ္ွး လုိ အတး္အလို္္ေ အွသး္ညအနွတးတ္ြင သရိးအွသည္။

္ေ၀ွမွ္ 
 မသလသး္ညတုွးအရိး္ႏို တ္ြငညအမလအ္ွယ္မ္ွးတးွထးု္သး္ညတုွးအရိးမ္ွး လုိ နးြဲ နွး ရ္ိး ဖတ္အွ္ေတ
 အ္ွ၀တ  မ္ွး ု႑အအလို္နးြဲတတ္အွ္ေတ (းအမွ- အရိသ႑န္ အ္ေ္ွတ္ြင အ း္ယ္အတွး အသရိးန္အရိ)
 ္ လုယွ္ႏို တ္ြငညနွမ၀လ္ေသသနမ္ွး လုိ္န္ ညု္တ္ြငဘု္တုွးအရိးမ္ွး ဖတ္ြငညတးြဲအွ္ေတ (းအမွ- stop/go)

အ္ေ အွ္ႏို တ္ြငညနွး္ေထွတ္ြငမ္ 
 သ္ေဘွတ းျထွးသး္ည တုွး၀ိလတ္ြငးတး္းမ္း္းမ္ွး လုိ အလို္နွအွ္ေတ (းအမွ-အအ း္ညု္္ေ အွ္ိလ နတ္ြငး)
 အ္ေတးးအ မတ္ြငနရတွးန္ု္မ္ွး လုိ  အး္ညတရိ္ေသွ၀ွု္မ္ွး ဖတ္ြငည  ္တ္ြငး  ္တ္ြငးအတ္ြငးအတ္ြငး္ေဖာ အအွ္ေတ
 နွးအး္မ္ လုိ္ေဖာ အ္ႏိုလိ္တ္ြင္န္ ္ေမးနးန္းမ္ွး္ေမး္ေ ဖအွ (သလိ ည)  ္တ္ြငးအတ္ြငးသအွး  ္ွ္ေဖးအွ

အတန္း 
မ အတန္း 

ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတြငး္မ  မ အတနး္္ေ ္ုွတြငး္သွးမ္ွး 
လု ိတွတတ္္ေ မွု္မအ္မး္္ေ္ုွတြငး္္ေအာတးတြင္္  လ္ေန  

သး္ လု္ိေသန္ွ္ေတ္န ္သန္ွ ္ႏို တြင္ညတွ္ေအအလတိြငး္ လု ိတတ္္ႏို တ ္
အ ္တြင ္သရိး္ လုမတ္တအ္ွသး္သည္။ 

မ အတနး္ 
တွတတ္္ေ မွု္မတ္တ္္ေ္း နတြငး္အတိလတြငး္တွမ္ွး 

 Letter Naming Fluency (LNF)
တွအရိးမ္ွးဖတ္္ႏိုလိတြင္သး္ညတးမ္း္း္ုလိတလိတြင္းတွ နတ္ြငး
 First Sound Fluency (FSF)- အ္ေ အွတုွး
အရိး အထမအသရုလိ္ေ အွ္ႏိုလိတြင္သအွး နးြဲ နွး္ႏိုလိတြင္
သအအွး္လိသး္ညတးမ္း္း္ လုိတလိတြင္းတွသး္သည္။
(းအမွ plot တးတ္ြင /p/ သး္အထမသရ ဖတ္သး္သည္။

 Phoneme Segmentation Fluncy (PSF)
သး္ အ္ေ အွတုွးအရိးုလ ိအသရမ္ွးနးြဲ္ေ အွ္ႏိုလိတြင္
သး္ညတးမ္း္း္ုလိတိလတ္ြငးတွသး္သည္။ (းအမွ- cat
တးတ္ြင /K/ /a/ /t/ သရိးသရ္ လသး္သည္။

 Nonsense Word Fluency (NWF) သး္
အ္ေ အွတုွးသရသး္ အ္ေ္းတွအရိးုလိ ုလိယ္
တွး အ သး္ုလ ိနွးအး္သအွးတလိတ္ြငးတွသး္သည္။
(းအမွ- /k/ သရသး္ အရိမ န္အွး ဖတြင္ည C သလ ိညမ
မိတ္ K  ဖတြင္ည္ေအွတြင္းသး္) NWF သး ္သျး နွး
တွအရိးမ္ွး္ေအွတ္ြငးတအ္ အျး ု္ေအး လုိတမ္းသအ္သး္သည္။

တတ္္ေ္းမ္္အလ္အ္ ္ေု္ွတြင္းသွးသး္ အလိအအ္သး္ည 
ုး္မ္းု္တြင္မ္မ္ေ္ွု္  ္လ္ေသးအွု ္္ွမ  မး္သး္ညအ 
အလိတ္ြငးတးတြင္အလိအအ္္ေနသး္ုလိသလ  ္လ္န္တတ္္ေ္းအွသး္သည္။ 

မ အတနး္ သန္ွ  တတ္္ေ္းမတ္လတိြငး္တွအရိ 
္ေု္ွတြင္းသွး္ေ ဖသး္ညအ္ေ ဖမ္ွးုလိ ုးန္ အ တွ ဖတြင္ည 
ုလို္း ျ အျး အအလိတ္ြငး္ေအးအလိတြင္း ဖးရ ည ဖလ းတလိးတု္မ္ုလိ  
္ေအညအွအွသး္သည္။ 

o ုလန္း ဏန္းမ္ွး္ႏို တြင္ညအိအ္္ေ္ွတြင္အရိ
o အုက္ွသန္ွ 
o  ြ္ဲသ္ေမ္တျ္ႏို တြငည္အတလိတြင္းအတွ
o အန္ု္အု္နးြဲ နမ္းတလတ္ ဖွမ္ တတု္တတ္

္ႏို တ္ြငည ဖတ္္ႏိုလိတ္ြင္ေန္
မ အတန္း္ေု္ွတ္ြငးသွးမ္ွးုလ ိတတ္္ႏို တ္အ ္တ္ြင္ႏို တ္္ လုမ္ 
အ္ေ္းုး္မ္းု္တြင္မ္ လုိတတ္္ေ္ အျး ု းျ္ေထွု္အရည္န္ 
္ေအးအတတ္္ုလမ္သန္ွ တလိးတု္မ္ုလိတလိတြင္းတွသး္သည္။ 

း န္္ုွး္ေ္း ရ္ိး 
ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတ္ြငး 
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မလဘမ္ွးအတးု္အ္ ရု အ န္ု္ 

္ေန ညတလိတ္ြငးု္ေအးုလ ိတွဖတ ္အအွသည္။ မလမလု္ေအးအု  
းျမအွအြဲဖတ္္ႏိုလိတြင္သး္ညအ္တ္ြငညထု္္ႏို တ္္နု္သး္ည 
္ေ၀ွမွ္မ္ွးတးွ အွသး္ညတွအိအ္မ္ လးုလိ္ေ္းးအွသည္။ 
တွ း္ု္အနး္းတြငယ္ဖတ္ အျးတိလတြင္းနွး အျး ု္ေအး  
ုလိဇတ္အမ္းအတလတ္အလိတြင္းမ္ွး အန္္ေ အွနလိတ္ြငးအွသည္။  
 
ု္ေအးုလ ိအသရထးု ္ဖတ္နလိတ္ြငး အျး နွး္ေထွတြင္အွသည္။ အ 
ထမအ္ လုမ္္ေအညအွ္ေနတး္ုွအတးတြင္ အအးယ္တ 
ု အသရထးု ္္ႏိုလိတ္ြငသး္ည (သလ ိည) မ္ုွနဏအသရိး အ  
သး္ညတွုွးအရိးမ္ွးအွသး္ညတွအိအ္မ္ွး လုိ္ေ း္းအွသည္။ 
 
တွအရိးတတ္အရိး္ေ အွု္န္ ညု္တ္ြငဘု္တုွးအရိး္ေ အွ 
နလိတ္ြငးအွ (းအမွ- hot/cold, up/down, yes/no) 
 
ုွ ရ္ ဖတြင္ညုတွးနး္းမ္ွးုတွးအွသည္။ ု္ေအးုဗ္ွ 
မ္ွးုလ ိအတ ု္းတ္ လ္ိအွသည္။  
 
တုွးအရိးတတ္အရိးအတးတြင္း္ လ (၀ဏၰ)အသရတလိတြင္း 
အု္နိအ္တျးအွ (းအမွ-ba/na/na ၃သရ (၀ဏၰ)) 
 
အ္ေ္း္ႏို တြင္ညတွအရိးမ္ွး္ေ အွ နတ္ြငး္ေအညု္တ္ြငညအွ 
 
္ေု္ွတြင္းမ တုွးအရိးတွ္တြင္းတးတြင္အွသး္ည အသရိးမ္ွး 
သး္ညတွအရိးမ္ွးုလ ိ္ေအညု္တြင္ည္တးတြင္  ုးျအွ 
 
အ္ွအထ  မ္ွး လုိ ု႑အအလို္နးြဲ နွး နတ္ြငးမ္လ း္ေအည 
ု္တ္ြငညအွ္ေတ (းအမွ-အရိသ႑န္ အ္ေ္ွတြင ္အသရိး အ အရိ) 
 
၅အတးတ္ြငး အ္ေအွတ္ြငးအ္ႏို္တ္ုလိ ္ိအ္အရိအွုလ္ အွးမ္ွး  
အသရိး အ ု္ေအညု္တြင္ညအွသည္။  
 
္လိး္လိးအ္ေအွတြင္းအ္ႏို္တ္္ေမးနးန္း္ေအးမ္ွး လုိ ု္ေအး 
အွး္ေမးအွ အ မန္ အန္္ေ ဖဖလိ ညအး္း္ေမ ္ွ္အတြင္ညထွးအွ 
 
အွတ္၀န္းု္တ္ြင္ လအရိသ႑န္မ္ွးုလိ္ ွ္ေဖးအွ (းအ 
မွ-အြဲလျတွးအးြဲု ္ေထွတြင္ညမ န္တတိ ရ)  

 

သန္  ွ  
အတနး္အအလို ္ု း္မ္းု္တြငမ္ ္- ၅အတးတ္ြငး္ေအွတြင္း္ႏို္တ္အွ 
 ြဲ္သ္ေမ္တျ  

 အိရသ႑န္မ္ွးုလ ိနးြဲ နွးသတ္မ တ္ အအွ (းအမွ-တု္၀လိတြင္းမ္ွး ထိအရိး္ း္မ္ွး ္တလ ရမ္ွး ္ေအး္ေထွတ္ြငညမ္ွး) 
 အရိသ႑န္မ္ွးုလ ိ္ေအညအွ ္ႏို လ တ္ြငးယ း္ တျထးတ္ြင အရိ္ေဖာ 

္ေ္တးု္ နတြငး္္ႏို တြင္ညအ္ေ နနရမ အသန္  ွ 
 အတး္အလို္္ေ္တးု္ နတ္ြငး္ႏို တ္ြငည ဏန္းမ္ွးုလိသလအွ္ေတ 
 အ္ွ၀တ  အ္ေ္အတးု ္္ေ အွ္ႏိုလိတြင္္န္္ေ္တးု ္အွ္ေတ 
  ဏန္မ္ွးုလိ္ႏို လ တ္ြငးယ း္အွ 

တးု္န္ု္ နတြငး္္ႏို တြင္ည ဏနး္သန  ္ွ္ေတးး္ေနာအရ ိ
 ္ေအွတြင္း နတ္ြငးုလ ိအတ တုး္ေအွတ္ြငးတိ နတ္ြငး ္ႏို တြငည္ထအ္ ဖး္ည နတ္ြငးမိနွးအး္အွ္ေတ 
 ္ႏို္တ္ နတြင္းုလ ိနးြဲထိတ္ နတ္ြငးသလ ိညမမိတ ္ထိတ္ယ  နတြင္းမ ိနွးအး္အွ္ေတ 

လုနး္ ဏနး္္ႏို တြင္ညအ္ေ န္၀ ဖတြင္ညတးု္န္ု္ နတြငး္ 
 ္္-္၉  ဏန္းမ္ွး ဖတ္ြငည ္ေန္ွတန္ဖလိးသလ  ္လ္ေအွတြင္္ေ္ွတြင္ း္ု္အွ 

အတလတိြငး္အတွ္ႏို တြင္ည အန္ု္အအု္ 
 တလိ္တ္ြငးတွ္ႏိုလိတြင္သးည္အ္ွမ္ွးုလ ိ္ႏိုလ္တြင္းယ း္္ေဖာ အအွ 
 အ္ွ၀တ  မ္ွးုလိအမ္လ းတွးနးြဲု အမ္လ းတွးတလိတြင္းမ အ္ွ၀တ  မ္ွးုလိ ္ေ္အွ 

သလအ္ရ 
 သု္္ လအွတ္၀န္းု္တ္ြင္ႏို တ္ြငည/သလ ိည ္ိအ္၀တ  ု႑္ႏို တြင္ည္အ္အ္တြင္ အျး သလအ္ရသ္ေဘွတ္ွးနွးအး္အွ္ေတ 
 (ယ နတ္အအွအ၀တြင္) သလအ္ရု္လယွမ္ွး လုိအသရိး အ  အျး သလအ္ရနး္းု္အတလိတ္ြငးအတွမ္ွးုလ ိုး္မ္းု္တ္ြငအလိတြင္္ႏိုလိတ္ြငအွ္ေတ 
 သလအ္ရ္ေအညအွမ္ုလိအသရိး အ  အလး သလအ္ရသ္ေဘွတ္ွး္ႏို တြင္ည သလအ္ရအိအ္တြငန္းတး္ လုိ နွးအး္သ္ေဘွ္ေအွု္္ေဖာ အ္ႏိုလိတြင္အွ 
  ္ေတ 

အ မ္္ေ္းသလအ္ရ 
 အ မ္အဖးြဲ ညအတး္း မလသွးတိ္ႏို တြင္ညု္ေအးမ္ွးအ္ုွးမ  တ းျမ္္ႏို တြင္ည းုြဲ အွးမ္မ္ွး လုိ ္ေအညအွအွ 
 အ္ေမ္လုန္အွးအအ္္အ္မ္ွး သ္ေု တမ္ွး ္လိး္ွမ္ွး လုိ္ေဖာ အအွ္ေတ 
 တးျး နတ္ြငးတျ အနးတြင္ညအမ္းမ္ွး္ႏို တြင္ညတွ၀န္မ္ွး လုိနွးအး္ အျး အ နွးသ မ္ွး လုိ ္ေအးတွမ္ုလိ္ေဖာ အအွ္ေတ 
 အ အိအ္အ္ွမ္ွး အု္္ေတး ညအ္ွမ္ွး ုမွၻအရိး္ႏို တ္ြငည္ေ မအရိမ္ွးုြဲညသလ ိည အထ၀ျ၀တြင္သ္ေဘွတ္ွးမ္ွးုလိနးြဲ နွးတလတ္ 
 ဖွအွ္ေတ 

အ္ိႏိုအးွ 
 အ္ႏိုိအးွတး္းမ္း္းတး္းုမ္းမ္ွး/အ္ေ နနရသ္ေဘွတ္ွးမ္ွး အမ္းး န္မ္ ဖတြင္ည အးတ္အအ္သး္ည္ရိး ဖတ္မ္ွးန္ 
မ တ္အွ္ေတ 

 တျထးတ္ြငဖန္တျးအလိသး္ညတလတ္ ဖတ္္ေအာ္ေတ္န္ မျလျယွ/ု လ္ယွမ္ွး/အ္ွ၀တ  မ္ွး္ေ္းးန္ယ္ နး္းအးွတးမ္း္း္ 
မ္ွးဖးရ ည ဖလ းတလိးတု္အွ္ေတ 

 အ္ႏိုိအးွအု္္ွုလ ိနရတွး ဘွသွ အန္ တတ္္ေ္း အျး ္ေုွု္န္ု္မ္ွးန္္ တ္ြငးအတ္ြငး အ္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 
 မ တ းျသး္ညယး္္ေု္းမ္မ္ွးမ  အ္ႏိုိအးွ/သမလိတြင္းတလ ိည္ု္တအ္အရိ လုိ ္ေအညအွ ္ တ္ြငး အအွ္ေတ 

 ျတ 
 သျန္တြင္း္လိတး ္န ျ္ ုွ ရ္ သရ္ေအွု္ တိန္း အတြင္အွးမ္ွး လုိထလမ္းသလမ္းထွးအွ္ေတ 
 မယ္အလိလျ ္တ္သမ္ မွမလိနျ ္ေဖွတြင္အရိတရ တတိလတြင္အ္ုြဲညသလ ိည  ျတအ္ေ နနရမ္ွးုလိ္ု္တအ္ အျး  ျတ လုိအရိ္ေဖာ္ေ အွ္လိ 
္ႏိုလိတ္ြငအွ္ေတ 

  ျတတတ္ြင္ု္္ွ္ႏို တ္ြငညဖန္တျး္ွတးတြင္ တ လ္ယွမ္ွးုလိအသရိး အ အွ္ေတ 
 ုမွၻအ္အ္အသျးသျးယး္္ေု္းမ္မ္ွးမ  အ္ေ နနရဇတ္သဘတြင္္ေတးသျန္တြင္းမ္ွးုလိနးြဲ နွးသတ္မ တ္္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 

ုွယအးွ္ေ္း 
 အ္ေ နနရအ္ွ၀တ  မ္ွးုလ ိုလိတ္ြငတးယ္အသရိး အ ္ႏိုလိတ္ြငအွ္ေတ 
 မ္လ းတရိ္ေသွ လုိယ္အု္္ ရုရညနလိတ္ြင္ေ္းမ္ွးတးတ္ြင အွ၀တြင္္ႏိုိလတ္ြငသး္ုလိ္ေဖာ အအွ္ေတ 

 အ မ္္ေ္း္ႏို တြင္ညုိလယ္္ေ္းအ အ မ္ တွ၀န္ယ မ္္ႏို တြင္ညအ္ႏို ္ွယ္ုတြင္း္ေ္ုွတ္ြငး္ေဖာ အ္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 




