
" ေစ တ နာ "
ေစတနာဆုိသည်မှာ စိတ်ေကာင်းေစတနာေကာင်းြဖင့်

မိမိလုပ်ကုိင်ေသာလုပ်ငနး် နာမည်ေကာင်းေအာင်�ှင့်

အစ�်အလာေကာင်းေအာင်လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ေစတနာကုိ ဝါသနာ၊ အနစ်နာ�ှင့်ဇဲွတိ� �ြဖင့် ေပါင်းစပ်လုပ်ေဆာင်မှသာ

လုပ်ေဆာင်သည့်လုပ်ငနး်ရည်မှနး်ချက်များ ဧကနမု်ချေအာင်ြမင်ပါမည်။

နပွိနေ်ဖာင်ေဒး�ှင်း၊ ေစတနာအဖ�ဲသည် နယ်စပ်ေဒသ�ှင့်

တိုင်းရင်းသားလူမျ�ိးများဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးဦစီးဌာန�ှင့် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ှ�ိင်း၍

''�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက်ပညာသင်�ကားြခင်းစီမံကိနး်''

ကုိ ၂၀၀၂ ခု�ှစ်မှစ၍ �ှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်း�ှင့်ေြမာက်ပုိင်းတွင်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲ�ပီး ၂၀၁၇ ခု�ှစ်တွင် ကယားြပည်နယ်သိ�

တိးုချ�ဲခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်အထိ �ှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်း�ှင့်

ေြမာက်ပုိင်းတွင် စာသင်ေကျာင်းေပါင်း ၃၀၀ တိတိေဆာက်လုပ်�ိုင်ခ့ဲ�ပီး

စာသင်ေကျာင်းအေဟာင်း ၉၁ ေဆာင်ကုိ ြပ�ြပင်ေဆာက်လုပ်ေပး�ိုင်ခ့ဲပါသည်။

စာသင်ေကျာင်းေဆာင်များကုိေရွးချယ်ရာတွင် �မိ�ေပ��ိှေကျာင်းများကုိ

ဦးစားေပးေရွးချယ်ေဆာက်လုပ်ြခင်းမြပ�ခ့ဲပါ။

ေဝးလံ၍ လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲေသာေနရာ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး

လုပ်ငနး်သုံးပစ�ည်းများဝယ်ယူသယ်ေဆာင်ရန ်ခက်ခဲေသာေနရာ၊

နယ်ေြမလံုြခံ�မ�မေရရာေသာေနရာ၊ စာသင်ေကျာင်းေဆာင်အမှနတ်ကယ်

လိုအပ်ေနေသာေနရာများကုိသာ ဦးစားေပးေရွးချယ်ေဆာက်လုပ်ခ့ဲပါသည်။

ပထမ၊ ဒုတိယ�ှင့် တတိယ (၅) �ှစ်စီမံကိနး်များကုိ ေအာင်ြမင်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ယခုအခါ

စတုတ�  (၅) �ှစ်စီမံကိနး်ကုိ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်�ိှပါသည်။

''�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက်ပညာသင်�ကားြခင်းစီမံကိနး်''

လုပ်ငနး်များကုိ ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ခ့ဲြခင်းမှာ

၂၀၀၂ ခု�ှစ်မှ အစြပ�၍ ဤစီမံကိနး်တွင်တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခ့ဲေသာ

 ဝနထ်မ်းများ၏ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ်နာ�ှင့် ဇဲွ စသည်တိ� ေ�ကာင့်

ြဖစ်ေ�ကာင်း အသိအမှတ်ြပ�ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
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�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတက်ွပညာသင်�ကားြခင်းစီမံကိနး်
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စာမျက်�ှာ ၁ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက်ပညာသင်�ကားြခင်း



       "စုေပါင်းြခံေလးဟာ ေကျးရွာေလးရဲ�

ေမ�ာမှ်နး်ချက်အသစ်တစ်ခု ြဖစ်လာသည်"

         ဟိပုံုး�မိ�နယ်၏ လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်�ိှ စိမ်းစိမ်းစုိစုိ

လယ်ကွင်းများအလယ်တင်ွ ေနာင်ခုံးေကျးရွာ၏စုေပါင်းြခံ

လပ်ုငနး်ြဖစ်သည့် ေထာပတ်သီးစုိက်ခင်း�ိှသည်။ ေထာပတ်

အပင် ၂၀၀ ေကျာ်ေလာက်ကုိ စုိက်ပျ�ိးထားသည်။ အပင်

များမှာ လ�အရပ်�ှစ်ဆေလာက်ထိ �ကီးထွားေန�ပီး အရွက်

ထူထူစိမ်းစိမ်းများြဖင့် ေဝဆာေနသည်။

     ၎င်းေထာပတ်စုိက်ခင်းကုိ ေဈးကွက်ထဲတင်ွေရာင်းချ

�ိင်ုသည်အထိ စုိက်ပျ�ိးသီး�ှမံျား အလံအုေလာက်ထွက်�ိှ�ပီး

ေကျးရွာ၏ပင်မဝင်ေငတွစ်ခုြဖစ်လာေစရန ်ေနာင်ခုံးေဒသခံ

များက ေမ�ာ်မှနး်ထားသည်။ ထုိေထာပတ်ြခံလပ်ုငနး်သည်

ေဒသခံများအားလံးု ၂၀၁၃ ခု�ှစ်တည်းက တိင်ုတိင်ုပင်ပင်

လပ်ုေဆာင်ခ့ဲေသာလပ်ုအားတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ စုေပါင်းြခံ

လပ်ုကုိင်ရန ်ေြမေနရာဝယ်ယူြခင်း၊ မျ�ိးေစ့�ှင့်ေြမဩဇာများ

ဝယ်ယူြခင်း�ှင့် လယ်ယာစုိက်ပျ�ိးလပ်ုကုိင်ြခင်းတိ�အတက်ွ

ကုနက်ျစရိတ် ၁,၂၄၄,၇၄၀ ကျပ်ကုိ ေနာင်ခုံးေကျးရွာ၏

အေသးစားေချးေငလွပ်ုငနး်မှ ရ�ိှထားသည့် အြမတ်ေငြွဖင့်

ရင်း�ှးီခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။

         ပဲ၊ ေြပာင်း၊ စပါးသာစုိက်ပျ�ိးခ့ဲေသာ ေကျးရွာေလးသိ�

ေဒသဖ�ံ��ဖိ�းဝင်ေငတိွးုလပ်ုငနး်ြဖစ်သည့် အေသးစားေချးေငွ

လပ်ုငနး်ကုိ စတင်မိတ်ဆက်ေပးခ့ဲသူက ေစတနာအဖ�ဲပင်

ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၀  ခု�ှစ်တင်ွ EPD စီမံကိနး်ြဖင့် ေစတနာ�ှင့်

ေဒသခံများပူးေပါင်းကာ ေနာင်ခုံးေကျာင်းေဆာင်သစ်ကုိ

ေဆာက်လပ်ု�ပီးစီးခ့ဲသည်။ ထုိအချနိမှ်စ၍ လပ်ုကုိင်ခ့ဲေသာ

အေသးစားေချးေငလုွပ်ငနး်သည ်ယခုအချနိထိ် ေကာင်းစွာ

လညပ်တ်ေနြခင်းမှာ ေနာင်ခုံးေဒသခံများ၏ေကာင်းစွာစီမံ

ခန ့�်ခွဲ�ုိင်မ�များေ�ကာင့်  ြဖစ်သည။်

 

ေထာပတ်စုိက်ခင်းများအနးီက ေကျးရွာငယ်ေလး (သိ� မဟုတ်)
ေနာင်ခုံးေကျးရွာ

စာမျက်�ှာ ၂ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက်ပညာသင်�ကားြခင်း

          ေဒသခံများအတက်ွ အတိးု ၂ ~ ၃ ရာခုိင်�ှ�နး်ြဖင့်

သာ ေငေွချးေပးခ့ဲ�ပီး ရ�ိှသည့်အတိးုေငမွျားြဖင့် စုေပါင်း

ြခံအြပင် ေကျာင်းအတက်ွ ြပတင်းတံခါးများ တပ်ဆင်

ြခင်း၊ ြပ�ြပင်ြခင်းအြပင် ဆရာေနအိမ်များပါ ေဆာက်လပ်ု

�ိင်ုခ့ဲသည်။ ေနာင်ခုံးစာသင်ေကျာင်းေလးကုိ အစုိးရမှ

အေြခခံပညာအလယ်တနး်ေကျာင်းအြဖစ် သတ်မှတ်လိက်ု

သည့်အခါ ေဒသခံများမှာ မိမိတိ�၏�ကိ�းစားမ�များ အရာ

ထင်ခ့ဲသြဖင့် ဝမ်းသာပီတိြဖစ်�ကရသည်။ ေနာင်ခုံးစာသင်

ေကျာင်းတင်ွ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ၈ တနး်အထိ

ပညာသင်�ကားခွင့်ရလာသည်။ “ပညာေရးအဆင့်အတနး်

ြမင့်လာြခင်းက ၎င်းတိ�သားသမီးများ၏ အနာဂတ်ကုိ

အလင်းေပး�ုိင်လိမ့်မည”် ဟ ုမိဘများက ယုံ�ကည်ထား�က

သည်။

           ေနာင်ခုံးေကျးရွာေလးတင်ွ ကုိယ့်ရပ်ကုိယ်ရွာဖ�ံ ��ဖိ�း

တိးုတက်ေရးအတက်ွ�ကိ�းစားလိသုည့် လငူယ်များစွာ �ိှေန

ပါသည်။ ေနာင်ခုံးရွာ၏ စာသင်ေကျာင်းကုိ အထက်တနး်

ေကျာင်းအဆင့်ြမ�င့်တင်�ိင်ုေရး၊ ေကျးရွာအတင်ွး လ�ပ်စစ်

မီးပုံမှနရ်�ိှကာ လေူနမ�အဆင့်အတနး်များ ြမင့်မားလာေရး

စသည်ြဖင့် အနာဂတ်အတက်ွ များစွာရည်မှနး်ထားသည်။

          “ပညာေရးအဆင့်ြမင့်လာတာနဲ ့ ရပ်ရွာဖ�ံ ��ဖိ�းေရးကုိ

ဦးေဆာင်လာ�ုိင်မယ့်သူေတွ ေပ�ထွက်လာမယ်၊ ကုိယ်ပုိင်

စက်မ�လက်မ�လုပ်ငနး်ေတွလုပ်�ုိင်လာ�ပီး အလုပ်အကုိင်

ေတွေပါလာရင် တြခားေဒသကုိသွား�ပီး အလုပ်လုပ်ရတာ

ေတွလညး် ေလျာန့ညး်လာမယ်" ဟလုည်း မိမိတိ� ေကျးရွာ

အေပ�ထား�ိှသည့်ေမ�ာ်မှနး်ချက်များကုိ ေြပာြပခ့ဲသည်။

        ဤသိ� �ြဖင့် ေနာင်ခုံးေကျးရွာေလး၏ အနာဂတ်သည်

တက်�က�ပီး ရည်မှနး်ချက်�ကီးမားေသာ ေဒသခံများ၏

လက်ထဲတင်ွ ေတာက်ပလ�က်�ိှပါသည်။



စာမျက်�ှာ ၃ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက်ပညာသင်�ကားြခင်း

"ဒီ ၂၀၁၉ ခု�ှစ်မှာမှ ရွာရဲ�အေသးစားေချးေငွလုပ်ငနး်ကေန ပထမဆုံးအ�ကိမ်အေနနဲ ့ တစ်လကုိ အတိးု

၃ ရာခုိင်�ှ�နး်နဲ ့ ၅၀၀၀၀ ကျပ် စတင်ေချးယူထားပါတယ်။ ေချးေငွနဲ ့ အင်းေလးအထည်စေတွ ဝယ်ယူခ့ဲ

�ပီး အြခားလိုအပ်တဲ့ပစ�ည်းေတွကုိလည်း က�နမ်ကုိယ်ပုိင်ပုိက်ဆံနဲ ့ ဝယ်ယူခ့ဲပါတယ်။ ပိတ်စကုိက် ၅၀ နဲ ့

ကုတ်အက�ျအီထည် ၄၀ ချ�ပ်လိ� ရ�ပီး တစ်ထည်ကုိ ၃၅၀၀ ကျပ်နဲ ့ ေရာင်းပါတယ်။ စုစုေပါင်းေရာင်းရေငွ

က ၁၄၀,၀၀၀ ကျပ် ြဖစ်�ပီး အြမတ် ၅၄,၄၀၀ ကျပ် ကျနပ်ါတယ်။ တစ်ေနဝ့င်ေငွ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ေလာက်

�ိှတာေပါ။့ ဒီေချးေငွေ�ကာင့်သာ က�နမ် အခုလိုမျ�ိး ကုိယ်ပုိင်အထည်လုပ်ငနး်ေလး စတင်�ိုင်ခ့ဲတာပါ။

၅ ရက်တစ်ခါ နမ့်ပနေ်ဈးေနမှ့ာေတာ့ အထည်ချ�ပ်တာနားပါတယ်။ က�နမ်တိ� ရွာအတွက် ေကျာင်းေဆာင်

ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ ့ ေကျးရွာဖ�ံ ��ဖိ�းဝင်ေငွတိးုလုပ်ငနး်အတွက် ရနပုံ်ေငွေထာက်ပ့ံေပးတဲ့ နပွီနေ်ဖာင်ေဒး

�ှင်းနဲ ့ ေစတနာကုိ အများ�ကီးေကျးဇူးတင်ပါတယ်"

အင်းေလးကနလ်ယ်ေဒသမှ အမျ�ိးသမီးလုပ်ငနး်�ှင်များအေ�ကာင်း
 

စာမျက်�ှာ ၃ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက်ပညာသင်�ကားြခင်း

ေညာင်ေရ��မိ�နယ်�ိှ အင်းေလးကနေ်ရြပင်ေပ�တင်ွ ေဆာက်လပ်ုထား�ပီး ေတာင်ပတ်ပတ်လည်ြခံရံထားေသာ အင်းေပါခုံရွာသစ်စာသင်ေကျာင်းေလးတင်ွ

EPD စီမံကိနး်ြဖင့် ၂၀၁၁ ခု�ှစ်တင်ွ ေကျာင်းေဆာင်သစ်ေဆာက်လပ်ုခ့ဲသည်။ ထိ� ေနာက် ေစတနာမှေထာက်ပ့ံေပးေသာ ေကျးရွာဖ�ံ ��ဖိ�းဝင်ေငတိွးုလပ်ုငနး်

ရနပုံ်ေငြွဖင့် ၂၀၁၂ ခု�ှစ်တင်ွ အေသးစားေချးေငလွပ်ုငနး်ကုိစတင်ခ့ဲသည်။ ေစတနာမှ ရပ်ရွာ၏ကုိယ်ပုိင်ရပ်တည်�ိင်ုမ��ှင့် စည်းလံးုညီ�ွတ်မ�ကုိ အားေပး

သည့်အေနြဖင့် ဝင်ေငတိွးုလပ်ုငနး်တစ်ခုလံးုကုိ ရပ်ရွာကုိသာဦးစီးလပ်ုေဆာင်ေစ�ပီး ၎င်းလပ်ုငနး်မှရ�ိှသည့် အတိးုေငကုိွ စာသင်ေကျာင်းအတက်ွလိအုပ်

သည့်ေနရာများတင်ွ စနစ်တကျသုံးစဲွေစသည်။ ၎င်းအေသးစားေချးေငလွပ်ုငနး်နဲပ့တ်သတ်�ပီး အင်းေပါခုံေကျးရွာမှ ေဒ�ဇင်မာဝင်း�ှင့် ေဒ�သနး်ြမတ်မွနက်

မိမိတိ�၏အေတ�အ�ကံ�ကုိ ယခုလိေုြပာြပခ့ဲပါသည်။ 

"အေသးစားေချးေငွလုပ်ငနး်ကေန ၂၀၁၂ ခု�ှစ်မှာ ပထမဆုံးအ�ကိမ် ေချးေငွရယူခ့ဲပါတယ်။ အဲ့ဒိ

ေချးေငွနဲ ့ အိမ်ေ�ှ�မှာ မုန ့မ်ျ�ိးစုံေရာင်းတဲ့ ကုနစုံ်ဆုိင်ေလး ဖွင့်ခ့ဲပါတယ်။ ဒီဆုိင်ကရတဲ့ဝင်ေငွနဲ ့ အိမ်

တစ်လံးုေဆာက်�ိုင်ခ့ဲပါတယ်။ အခုချနိထိ်ဆုိ ေချးေငွယူလာတာ ၁၆ ခါ�ိှပါ�ပီ။ ေချးေငွအကူအညီနဲ ့

လုပ်ငနး်တိးုချ�ဲလာတာ အခုဆုိ မုန ့မ်ျ�ိးစုံသာမက အိမ်သုံးပစ�ည်းနဲ ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ေတွကုိပါ ေရာင်း

ေနပါ�ပီ။ ဒီအေသးစားေချးေငွလုပ်ငနး်က က�နမ်တိ� လို ကုိယ်ပုိင်စီးပွားေရးစတင်ချင်တဲ့သူေတွအတွက်

များစွာအကူအညီြဖစ်ပါတယ်။ က�နမ်တိ� ေကျးရွာအတွက် ေကျာင်းေဆာင်ေဆာက်လုပ်ေပးတဲ့အြပင်

ေကျးရွာဖ�ံ ��ဖိ�းဝင်ေငွတိးုလုပ်ငနး်အတွက် ရနပုံ်ေငွကုိပါ ေထာက်ပ့ံေပးတဲ့ နပွီနေ်ဖာင်ေဒး�ှင်းကုိ ေကျးဇူး

အများ�ကီးတင်ပါတယ်။ အလ��ှင်ေတွလည်း ကျနး်မာေပျာ်ရ� င်�ကပါေစလိ�  ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။

က�နမ်တိ� ရွာကုိအလည်လာဖိ�  အားလံးုကုိဖိတ်ေခ�ပါတယ်" ေဒ�သနး်ြမတ်မွန်

ေဒ�ဇင်မာဝင်း



တုိင်ယက်အေြခခံပညာမူလတနး်ေကျာင်းေဆာင်သစ်

နနး်တုတ်အေြခခံပညာအလယ်တနး်ေကျာင်းေဆာင်သစ်

�ှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း၊ သိနး်န�ီမိ�နယ်�ိှ

တိုင်ယက်အေြခခံပညာမူလတနး်ေကျာင်းေဆာင်သစ်အား

ပညာေရးဝန�်ကီးဌာနသိ� �လ�ဲေြပာင်းေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားကုိ

၂၀၁၉ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလ၁၅ ရက်ေန ့�တွင် ကျင်းပပါသည်။ 

ေကျာင်းေဆာင်သစ်မှာ ေပ (၆၀x၃၀) အရွယ် တစ်ထပ်

ေကျာင်းေဆာင်အမျ�ိးအစားြဖစ်သည်။

�ှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်း၊ ပင်ေလာင်း�မိ�နယ်�ိှ

နနး်တုတ်အေြခခံပညာအလယ်တနး်ေကျာင်းေဆာင်သစ်အား

ပညာေရး၀န�်ကီးဌာနသိ� �လ�ဲေြပာင်းေပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားကုိ

၂၀၁၉ ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေနက့ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။

ေကျာင်းေဆာင်သစ်မှာ ေပ (၁၂၀x၃၀) အရွယ် တစ်ထပ်

ေကျာင်းေဆာင်အမျ�ိးအစားြဖစ်သည်။

မဂ�လာပါ။

က�နေ်တာ်ကေတာ့ ေစတနာလား���ိး�ုံးမှာ ၂၀၁၉ ခု�ှစ် စက်တင်ဘာလကစ�ပီး အလုပ်ဝင်ခ့ဲတဲ့ ေကျာ်ရဲလ�ိင်ြဖစ်ပါတယ်။

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံရဲ�နယ်စပ်ေဒသများမှာ�ိှတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျ�ိးများရဲ� ပညာသင်�ကားေရးနဲ ့ ေဒသဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးကုိ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေနတဲ့ ေစတနာအဖ�ဲမှ ာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာ�ကည်�းူမိပါတယ်။

"ေစတနာ" ဆုိတဲ့အမည်အတိုင်း လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက် အားလံးုဟာ ေစတနာအြပည့်နဲ ့ လုပ်ကုိင်ေန�ကသူေတွြဖစ်တဲ့အတွက််

သူတိ� နဲ ့ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ရတာ ေပျာ်ရ� င်ရပါတယ်။ က�နေ်တာ့အေနနဲ ့ အဖ�ဲအစည်းကချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစ�်အတိုင်း

EPD စီမံကိနး်ကုိေဆာင်ရွက်ရာမှာ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်အာင် ကုိယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်း�ိှသေလာက် �ကိ�းစား�ပီး တာဝနထ်မ်း

ေဆာင်သွားပါမယ်ခင်ဗျ"

ကုိေကျာ်ရဲလ�ိင်

လက်ေထာက်ကွင်းဆင်းအရာ�ိှ

www.saetanar.org

ေစတနာအဖ�ဲအေ�ကာင်းအေသးစိတ်သိ�ိှလိပုါက

ေစတနာ၏လမူ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာများတင်ွ

ဝင်ေရာက်ေလလ့ာ�ိင်ုပါသည်။

အ�ကံြပ�စာများ၊ စာမူများကုိလည်း

နးီစပ်ရာေစတနာ�ုံးများသိ�

ဆက်သွယ်ေပးပိ� �ိင်ုပါသည်။

၂၀၁၉ ခု�ှစ် EPD စီမံကိနး်၏ စီမံကိနး်အသီးအပွင့်များ

စာမျက်�ှာ ၄ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတွက်ပညာသင်�ကားြခင်း

Saetanar

saetanar.myanmar

(01)8656094, (+95)94211 17713

saetanar.ygn@gmail.com


