
ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာအသစ္မ်ာ်ားအတြက္ ေရႊေရာင္စည္်ားမ်ဥ္်ား ၁၀ ခ်က္ 

ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ရဲ ႔ အလုပ္ဟာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ ့ျပည့္၀ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေရႊေရာင္ 
စည္်ားမ်ဥ္်ား ၁၀ ခ်က္ကုိ သင္လိုက္နာရင္ေတာ့ စိတ္ဖိစီ်ားစရာ သိပ္မလိုပါဘ ်ား။ 

စည်္ားကမ်္ား နပံါတ ္၁ : Business case တစခ္ကုိ ုခိငုခ္ိငုမ္ာမာ တညေ္ဆာကပ္ါ 

သင့္ပေရာဂ်က္အတြက္ သင့္စပြန္ဆာဆီကေန အေထာက္အပံ ့မ်ာ်ားမ်ာ်ားရထာ်ားတဲ ့ ခိုင္မာတ ဲ့ 
business case တစ္ခုေသခ်ာရ ိပါေစ။ Business case ဆိုတာကေတာ ့ပေရာဂ်က္က ဘာလ ဲ
ဘယ္လဆဲိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ ့ေဖာ္ျပထာ်ားျပီ်ား ေမ ်ာ္မ န္်ားတ ဲ့ 
ျပန္ရနိုင္ေခ်ေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။ Business case ဆိုတာ ပေရာဂ်က္္ကုိ လုပ္ရတဲ့အေၾကာင္်ားရင္်ား 
ျဖစ္တ ဲ့အတြက္ ပေရာဂ်က္နဲ ့ပါတ္သက္သမ ်သ အာ်ားလံု်ားက အာရံုထာ်ားသင့္တဲ ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
အေျပာင္်ားအလေဲတြ၊ ထုတ္ကုန္ (သို ့) အျခာ်ားလိုအပ္တ ဲ့ရလဒ္ေတြ ရလာတာနဲ့ အမ ် Business case 
ကဘာေၾကာင့္ရလာတယ္ဆိုတာကို ရ င္်ားျပျပီ်ားမ  ပေရာဂ်က္ေတြက တစ္ဆင့္ျပီ်ား တစ္ဆင့္ 
တက္လ မ္်ားလာနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

စည်္ားကမ်္ားနပံါတ ္၂ : သင့္ပေရာဂ်ကအ္တြက ္အေရ်ားပါတဲ ့ေအာငျ္မငေ္ရ်ားအခ်ကမ္်ာ်ားကိ ုသတမ္ တပ္ါ 

သင ့္က ို လိုပ္ငန္းအပ္သေူတြနဲ့အတ  ပေရာဂ်က္ကုိေအာင္ျမင္ေစမယ့္  ေအာင္ျမင္ေရ်ားအခ်က္မ်ာ်ား 
ကိုသတ္မ တ္ပါ။ အဲ့ဒီအခ်က္ေတြဟာတုိင္်ားတာလုိ ့ရပါေစ။ ဥပမာ - ၂၀၁၁ အကုန္မ ာ ကုန္ၾကမ္်ားစရိတ္ 
၁၅% ေလ် ာ့ခ်နိုင္ရပါမည္ ဆုိတာမ်ိ ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ပေရာဂ်က္ျပီ်ားသြာ်ားတ့ဲအခ်ိန္မ ာ 
ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္်ားတာဖို ့အတြက္ သုံ်ားပါ။ အေရ်ားပါတဲ့ေအာင္ျမင္ေရ်ားအခ်ကဆ္ိုတာ 
အမ န္တကယ္ကုိ အေရ်ားပါျပီ်ား ပေရာဂ်က္အေနနဲ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကိုေဖာ္ရမယ့္ 
အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေအာင္ျမင္ေရ်ားအခ်က္ေတြဟာ သင့္ရ ဲ့ေဖာက္သည္နဲ ့အတ စာခ် ပ္ကို 
ခ် ပ္ဆိုစဥ္ကတည္်ားက ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္်ားစာ်ား ထည့္သြင္်ား ထာ်ားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ 
အျခာ်ားျပႆနာေတြကေတာ့ ၄င္်ားအခ်က္မ်ာ်ားနဲ့ ယ ဥ္လာရင္ အျမဲတမ္်ား ဒုတိယျဖစ္ေနမ ာျဖစ္ပါတယ္။ 

က်ြန္ေတာ္အၾကိ က္ဆံု်ား ေမ်ားခြန္်ားကေတာ့ တိုတုိတုတ္တုတ္ပဗဲ် ‘ သင့္ပေရာဂ်က္အတြက္ 
ေအာင္ျမင္ေရ်ားအခ်က္ေတြကို သင္ဘယ္လုိသတ္မ တ္မ ာလ ဲ? ’ 

 

 



စည်္ားကမ်္ားနပံါတ ္၃ : ပေရာဂ်က ္အစအီစဥက္ိ ုေကာင်္ားေကာင်္ားဆြပဲါ 

ဆိုရို်ားစကာ်ားတစ္ခုရ ိပါတယ္  

‘ အစီစဥ္ဆြဲလုိ ့ကုန္သြာ်ားတ ဲ့အခ်ိန္ဆုိတာ ေကာင္်ားေကာင္်ားသံု်ားလုိက္ရတဲ ့အခ်ိန္ပါ ’ ပဲတ့ဲ။  
သင့္ရ ဲ့ပေရာဂ်က္အစီအစဥ္မ ာ အေသ်ားစိတ္အခ်က္အလက္ေတြလံုလုံေလာက္ေလာက္ပါျပီ်ား 
ပါ၀င္သမ ်လ တိုင္်ားက  ပေရာဂ်က္ဘယ္ေရာက္ေနေၾကာင္်ား နာ်ားလည္တာ ေသခ်ာပါေစ။ 
ပေရာဂ်က္အစီအစဥ္ေကာင္်ားတစ္ခုမ ာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရ ိပါတယ္။ 

 ရ င္်ားလင္်ားစြာေရ်ားသာ်ားထာ်ားေသာ ပေရာဂ်က္ ပန္်ားတိုင္မ်ာ်ားန င့္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ာ်ားရ ိျခင္်ား  

 လံုေလာက္ျပီ်ား လက္ေတြ ့က်ေသာအခ်ိန္ရ ိျခင္်ား 

 တိက်ေသာ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ နည္်ားလမ္်ားတစ္ခုရ ိျခင္်ား 

 အေသ်ားစိတ္ အရင္်ားအျမစ္အစီအစဥ္ရ ိျခင္်ား 

 ရည္မ န္်ားခ်ိန္ထက္ေနာက္က်ျပီ်ားစီ်ားလ်င္သိနိုင္ေစရန္ ေစာလ်င္ေသာ သတိေပ်ားစနစ္ထာ်ားရ ိျခင္်ား 

 ပေရာဂ်က္အဖြဲ ့လုပ္ငန္်ားစဥ္ေပၚတြင္ အာရံုရ ိျပီ်ား အျမဲတုိ်ားတက္ေနေစရန္ နည္်ားလမ္်ားတစ္ခုရ ိျခင္်ား 

ၾကိ တင္စီစဥ္မႈမရ ိျခင္်ားက ျပႆနာဘက္ကို ဦ်ားတည္ေစပါတယ္။ဘယ္ခန္ ့မ န္်ားခ်က္မ ာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
အေရ်ားေပၚ အစီအစဥ္တစခ္ုရ ိပါေစ။ ကြ်န္ေတာ္ အၾကံျပ လိုတာကတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္်ားနဲ ့၁၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္်ားၾကာ်ားပါ။ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့  တအာ်ားအေကာင္်ားျမင္ျပီ်ား ေနာက္က်မ  လုပ္တာထက္စာရင္ 
နည္်ားနည္်ားပို သတိရ ိရ ိနဲ ့လုပ္စရာရ ိတာေစာေစာ လုပတ္ာကုိ ပိုသေဘာက်ပါတယ္။ 
တစ္ခ်က္သတိျပ ရမ ာကေတာ့အေရ်ားေပၚအစီအစဥ္ေပၚမ ာ လြန္စြာအာရံုထာ်ားျပီ်ား  
ခန္ ့မ န္်ားခ်က္ေပၚမ ာေလ် ာ့လုပ္တာက တအာ်ားခန္ ့မ န္်ားတာနဲ ့ဆို်ားက်ိ ်ား အတ တ ပါပဲ။ 

 

စည်္ားကမ်္ားနပံါတ ္၄ : ေမ ် ာ္မ န်္ားခ်ကက္ိ ုစမီပံါ။  

ေမ ်ာ္မ န္်ားခ်က္ကိုစီမံတာက ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာတစေ္ယာက္ရဲ ့နံပါတ္ ၁ အလုပ္ပါပဲ။ 



 ဒါကိုလုပ္ရမယ့္ နည္်ားတစ္ခုကေတာ့ ပေရာဂ်က္ကုိ အေသ်ားေလ်ားေတြ (သို ့) အပိုင္်ားငယ္ေလ်ားေတြခြျဲပီ်ား 
ပန္်ားတိုင္ငယ္န ဲ့လုပ္ရမယ့္အရာအေသ်ားေလ်ားေတြထာ်ားရ ိျခင္်ားပါပဲ။ ဒါကို “agile” 
ခ်ဥ္်ားကပ္နည္်ားလို ့သိၾကပါတယ္။ ဒီနည္်ားနဲ ့သင္ဟာ ပံုမ န္လုပ္ရမယ့္ အရာေတြကို လုပ္ေနရင္်ားနဲ ့၊ 
သင္က့ ိုအလိုပ္အပ္သူက ိုလည္်ား လုပ္ငန္်ားရဲ ့တို်ားတက္မႈကုိ ျပရင္်ားနဲ ့ ေမ ်ာ္မ န္်ားခ်က္ေတြကို 
စီမံသြာ်ားနိုင္ပါတယ္။ ဒီနည်္ားလမ္်ားဟာဆိုရင္ သင္ဘာေတြတည္ေဆာက္ေနေၾကာင္်ား သင့္ 
လိုပ္ငန္းအပ္သူက ို ေစာေစာစီ်ားစီ်ား ျပသျခင်္ား၊ သ တ့ုိကုိ ေမ်ားခြန္်ားေတြေပ်ားေမ်ားျပီ်ား စို်ားရိမ္တာေတြကုိ 
ေျဖေပ်ားျခင္်ားအာ်ားျဖင့္ သင့္ ပေရာဂ်က္ဟာ သင့္ေဖာက္သည္ရဲ ့ေမ ်ာ္မ န္်ားခ်က္ေတြကို 
တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပ်ားေနေၾကာင္်ား သိေစပါတယ္။ 

စည်္ားကမ်္ားနပံါတ ္၅ : အဖြ ့ဲကိအုျမစဲတိတ္ကၾ္ကြေနေအာငထ္ာ်ားပါ။ 

စိတ္တက္ၾကြေနတ ဲ့အဖြဲ ့က ပေရာဂ်က္ အခ်ိန္မ ီျပီ်ားဖို ့၊ ဘက္ဂ်က္ေလာက္ဖုိ ့၊ 
အရည္အေသြ်ားျပည့္မ ီဖို ့အတြက္ အလုပ္ပိုလုပ္ရလည္်ား အဆင္သင့္ပါပဲ။ သင့္အဖြ ဲ့သာ်ားေတြကို 
ပေရာဂ်က္တစ္ေလ ်ာက္ပါ၀င္ေစျခင္်ား၊ ပန္်ားတုိင္ငယ္ေလ်ားမ်ာ်ား မၾကာခဏစီစဥ္ျပီ်ား သင့္အဖြ ဲ့သာ်ားမ်ာ်ား 
အေနနဲ ့တို်ားတက္မႈရ ိတယ္လို ့ခံစာ်ားရေအာင္စီစဥ္ေပ်ားျခင္်ား တုိ ့ျဖင့္ သင့္အဖြ ဲ့သာ်ားမ်ာ်ားရဲ ့စိတ္ကုိ 
အျမဲတက္ၾကြေနေအာင္ထာ်ားနိုင္ပါတယ္။  ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္်ားဟာ အေရ်ားပါပါတယ္။ သင့္ 
အဖြ ဲ့သာ်ားေတြကို အလုပ္ေကာင္်ားေကာင္်ားမလုပ္တ ဲ့အခါမ သာေျပာဆိုဆက္ဆံတာ အဆင္မေျပပါဘ ်ား။ 
သ တုိ ့ေကာင္်ားေကာင္်ားစြမ္်ားေဆာင္ေနခ်ိန္မ ာလည္်ား ေျပာျပျပီ်ား ဂုဏ္ျပ ပါ။ 

စည်္ားကမ်္ားနပံါတ ္၆ : ေျပာဆိဆုကဆ္ပံါ။ ဘာကိမု  မယ ဆပါန ့ဲ။ 

 ‘ဘာက ိုမွ မယူဆပါန ဲ’့ ဆ ိုတ ဲ့ဆ ိုရ ိုးစကားတစ္ခိုရွ ပါတယ္။ ျပ းေတာ့ ဒ စကားက အထူးသျဖင့္ 
ပေရာဂ်က္စ မံရာမွ သ ပ္က ိုမွန္ကန္ပါတယ္။ သင့္က ိုအလိုပ္အပ္ထားသူေတြ၊ 
ပစၥည္းက ိုေနာက္ဆံိုးသံိုးမယ့္သူေတြ၊ သင့္စပြန္ဆာေတြ၊ အထူးသျဖင့္ သင့္ပေရာဂ်က္ 
အဖြ ဲ့သားေတြနဲ ့ ေကာင္းမြန္တဲ ့ေျပာဆ ိုဆက္ဆံမႈရွ တာက ပေရာဂ်က္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
မရွ မျဖစ္လ ိုအပ္ပါတယ္။ 

 အဖြ ဲ့သားအားလံိုး သင့္က ိုနားလည္ရဲ ့လား? 

 သင္သူတ ို  ့ဆ ကဘာက ို ေမွ်ာ္မွန္းသလဲဆ ိုတာ သူတ ို ့သ သလား ? ဒါမွမဟိုတ္ သင္က 
သူတ ို  ့သ ပါတယ္လ ို ့ယူဆထားတာလား ? 



 သူတ ို ့အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆ  ိုဆက္ဆံတာ ၊ ေဖာက္သည္နဲ ့ေျပာဆ ိုဆက္ဆံတာ၊ 
အျခားဌာနကလူေတြနဲ ့ေျပာဆ ိုဆက္ဆံတာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ရွ ရဲ ့လား ? 

ေကာင္းမြန္တဲ ့ေျပာဆ ို ဆက္ဆံေရးရဲ ့အေရးပါမႈဆ ိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ပ ိုတယ္မရွ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
သင့္လိုပ္ငန္းနဲ ့ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွ သူဟူသမွ်န ဲ့အေသအခ်ာေျပာဆ ိုဆက္ဆံထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ သင္သူတ ို ့ဆ ကဘာေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သူတ ို ့သ တယ္လ ို ့မယူဆပါန ဲ့။ 

 

စညး္ကမး္နပံါတ ္၇ : No လ ို ့ေျပာပါ 

ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ရဲ ့အဖ ိုးအတန္ဆံိုးျဖစ္ေပမဲ ့ အသံိုးအနည္းဆံိုး 
ျဖစ္ေနတ ဲ့စကားလံိုးကေတာ့ NO ဆ ိုတ့့ဲစကားေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္မလိုပ္ေပးန ိုင္တာက ို 
ဘယ္ေတာ့မွ အာမမခံပါနဲ ့။ ဒ ေနာက္ပ ိုင္း ျပႆနာတက္ဖ ို ့ေသခ်ာပါတယ္။ သင့္ေရွ ့ကလူက 
ဘယ္ေလာက္ပ ဲအေရးပါေနပါေစ သင္ယံိုၾကည္ရာက ို ၾကံ ့ၾကံ ့ခံေနဖ ို ့လ ိုပါတယ္။ 
ဒ အတြက္ေနာက္ပ ိုင္းမွ သူတ ို ့သင့္က ိုေက်းဇူးတင္ပါလ မ့္ မယ္။ ေက်းဇူးမတင္ဘူးဆ ိုရင္ေတာ့ 
သင္အလိုပ္မွားေရာက္ေနပါျပ ။ NO လ ို ့ေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း ခ ိုင္ခ ိုင္မာမာေျပာပါ။ 
သင့္ရ ဲ့ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ က ိုအေထာက္အကူျဖစ္မယ့္ အေၾကာင္းအရင္းခံေတြက ိုလည္း ျပင္ဆင္ထားပါ။ 

စညး္ကမး္နပံါတ ္၈ : လ ိုတ ိုးပ ိုေလွ် ာေ့တြက ိုေရာွငပ္ါ။ 

ပေရာဂ်က္ေတြ ဘက္ဂ်က္ေက်ာ္လြန္ျပ း ေနာက္က်မွျပ းရျခင္းရဲ ့မဲျပာပိုဆ ို းအေၾကာင္းရင္းက 
လ ိုတို ိုးပ ိုေလွ်ာ့ေတြမ်ားလ ို ့ပါ။ လိုပ္ငန္းအပ္တဲ့သူက သင္အလိုပ္ေတြ ၾက  းၾက  းစားစားလိုပ္ျပ း  
အားအင္ေတြ ပ ိုပ ိုသာသာ ထည့္ထားတယ္ဆ ိုတာ ေမ့သြားတတ္ၾကပါတယ္။ 
ပေရာဂ်က္အစကတည္းက သင္တ ို ့ဘာက ိုေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆ ိုတာေသေသခ်ာခ်ာ 
သတ္မွတ္ထားတာေသခ်ာပါေစ။ ဘယ္ဟာေတြကေတာ့ ေဘာင္၀င္တယ္ ၊ 
ဘယ္ဟာေတြကေတာ့ေဘာင္အျပင္ေရာက္ေနတယ္ဆ ိုတာ ေသခ်ာေျပာပါ။ ျပ းရင္ 
၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားက ို ပေရာဂ်က္စာရြက္စာတမ္းထမဲွာ 
အေသအခ်ာမွတ္တမ္းတင္ေရးမွတ္ထားပါ။ လိုပ္ငန္းအပ္တ ဲ့သူက အဲ့ဒ စာရြက္ေတြက ို ဖတ္ျပ း 
နားလည္လ မ့္မယ္လ ို ့မယူဆပါန ဲ့။ က်ြန္ေတာ္အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ 
သင္န ဲ့လိုပ္ငန္းအပ္တဲ့သူန ဲ့အနည္းဆံိုးတစ္နာရ ေလာက္ အခ် န္ယူျပ း  ပေရာဂ်က္အေၾကာင္းရွင္းျပ၊ 
သူတ ို ့ေသခ်ာစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ လက္ခံလာေအာင္ ေျပာျပဖ ို ့ပါပဲ။ 
ေသခ်ာတ ဲ့သေဘာတူည မႈမရွ ပဲန ဲ့ဆက္မလိုပ္ပါနဲ ့။ 



 

စညး္ကမး္နပံါတ ္၉ : ပေရာဂ်ကရ္ ့ဲအႏၱရယေ္တြက ို ခြျဲခားသတမ္တွထ္ားပါ 

ဘယ္သူမွေတာ့ အႏၱရယ္က ို မစဥ္းစားခ်င္ၾကပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ပေရာဂ်က္အစမွာေပါ့။  
ဒါေပမဲ ့အႏၱရာယ္က ို ေရွာင္တာက စ မံခန္ ့ခြဲမႈမွာ ေဘးသင့္တာပါပဲ။ 
က်ြန္ေတာ္အၾကံျပ ခ်င္တာကေတာ့သ သာထင္ရွားတဲ ့ အႏၱရယ္တစ္ခိုခ်င္းစ အတြက္ 
လိုပ္ငန္းအစ အစဥ္တစ္ခိုစ ထားရွ တာမ်  းပါ။ Log လ ိုမ်  းေပါ့။ ဘာျဖစ္လာရင္ ဘယ္လ ို လိုပ္မယ္ဆ ိုတာ 
တန္းၾကည့္ျပ း ေဆာင္ရြက္န ိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ ့အဲ့ဒ  အႏၱရယ္စ မံခ်က္က ို 
သင့္လိုပ္ငန္းနဲ ့ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သမွ်လူေတြဆ က ို ပ ို ့ပါ။ သူတ ို ့နဲ ့အဲ့ဒ  
အႏၱရယ္ေတြအေၾကာင္းေျပာဖ ို ့အခ် န္ယူပါ။ အဆ ိုးဆံိုးေတြ ျဖစ္လာရင္ေတာင္ 
ဘာလိုပ္ရမလသဲ ေနတာက အေတာ္စ တ္သက္သာရာ ရေစပါတယ္။ 

 

စညး္ကမး္နပံါတ ္၁၀ : ပေရာဂ်ကက္ ိုအျပ းသတပ္ါ 

အဓ ပၸါယ္ဖြင့္္ဆ ိုခ်က္အရ ပေရာဂ်က္ေတြမွာ သက္တမ္းရွ ပါတယ္။ 
မျပ းမျပတ္လိုပ္ထားတဲ ့ပေရာဂ်က္က အရင္းအျမစ္ေတြက ို ဆက္ကိုန္ေစပါတယ္။ 
ပေရာဂ်က္အဆံိုးမွာအေရးပါတဲ့ ေအာင္ျမင္ရမယ့္အခ်က္ေတြျပ းေျမာက္မႈရွ မရွ ဆ ိုတာက ို  
လိုပ္ငန္းအပ္တဲ့သူနဲ့ ေဆြးေႏြးပါ။ လ ိုအပ္တ ဲ့ေနရာရွ ရင္ ျပင္ေပးပါ။ မရွ ေတာ့ရင္ အဆံိုးသတ္ဖ ို ့ေျပာပါ။ 
က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ ပေရာဂ်က္က ို စ မံတဲ ့ရံိုး (Project Management Office, PMO) ရဲ ့ခြင့္ျပ ခ်က္န ဲ့ 
လိုပ္ငန္းအပ္သူဖက္က ပေရာဂ်က္က ို လက္ခံလ ိုက္ျပ ျဖစ္ေၾကာင္း စာထိုတ္တာက ို သေဘာက်ပါတယ္။ 
ဒ အဆင့္ေရာက္ျပ ဆ ိုရင္ သင့္ ရဲ ့လိုပ္ငန္းအပ္သူက ို ေက်နပ္မႈရွ ၊ မရွ  ဆာေဗးျဖည့္ခ ိုိုင္းလ ို ့ရပါျပ ။ 
ေနာက္ပေရာဂ်က္ေတြအတြက္ သင့္က ိုတို းတက္ေစမယ့္ အဖ ိုးတန္အခ်က္အလက္ေတြ 
သူတ ို ့မွာရွ ေနန ိုင္ပါတယ္။ 

 


