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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနက စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုးလဲ”
ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြက စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုးလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
မၾကာခင္က ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု
မွာ အန္အယ္ဒီ  ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့   ဦး၀င္းထိန္က ျပည္ေထာင္
စုဝန္ႀကီးေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စြန္႔စားရမွာ ဝန္ေလးေန
ၾက တယ္။ အဘက္ဘက္က တြက္ေနေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ  ေႏွာင့္ေႏွးတယ္
လို႔ ၀န္ခံသြားပါတယ္။ ျပည္သူလူထု တခဲနက္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ တက္လာတဲ့
အစုိးရလက္ထက္မွာ တုိင္းျပည္အဘက္ဘက္က ဖြ႔ံၿဖဳိးေတာ့မယ္ဆုိတဲ့
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ  ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ  မွန္းခ်က္နဲ႔  ႏွမ္းထြက္  မကိုက္
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေပမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာန
အသီးသီးရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကေရာ ဘယ္ေလာက္ ထိေရာက္သလဲဆုိတာ
ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။
အေတြ႔အၾကံဳနည္းနည္း၊ အရြယ္ေသးေသး
အန္အယ္ဒီအစိုးရက  တာ၀န္လႊဲေျပာင္းယူတဲ့အခ်ိန္မွာ  အရင္
အစိုးရက  ခ်န္ထားခဲ့တဲ့   ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနဟာ  အစိုးရႀကီးႀကီးဖြဲ႔ဖို႔
အေျခအေန  ေပးပံုမရပါဘူး။  ဒီလုိနဲ႔  အန္အယ္ဒီအစိုးရဟာ  “ႏိုင္ငံေတာ္
အသံုးစရိတ္ကို သက္သာႏိုင္ေစဖို႔” ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရအရြယ္ ေသးေသး
ေလးနဲ႔ တာထြက္ခဲ့ပံုရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြက အေတြ႔အၾကံဳအနည္း၊
အစိုးရက အရြယ္ေသးေသး၊ ျပႆနာက ေသာင္းေျခာက္ေထာင္မုိ႔ လက္
ေတြ႔မွာ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားစြာ ၾကံဳရမယ္ဆုိတာကို ေ၀ဖန္သူေတြက
အေစာကတည္းက ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
လက္ရွိ  အန္အယ္ဒီအစိုးရရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ  ေရွ႕က  ျပည္
ခုိင္ၿဖဳိးအစိုးရနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆုိရင္ သိသိသာသာ ေသးငယ္တယ္လို႔ ဆုိရ
ပါမယ္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ဌာန ရွိခဲ့ၿပီး
၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒု၀န္ႀကီး အေရအတြက္ဟာ ၉၂ ေယာက္အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။
အန္အယ္ဒီအစိုးရ တက္လာတဲ့အခါ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ရံုမက
ဒု၀န္ႀကီးေတြကိုလည္း မခန္႔ဘဲ ၀န္ႀကီး ၁၈ ေယာက္နဲ႔ အစိုးရယႏၱယားကို
လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အခ်က္က အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕
အသံုးစရိတ္ေတြကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
သာမန္ဆင္ျခင္ဥာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ေတာင္ လူ ၉၀ ေက်ာ္ လုပ္ခဲ့တဲ့
အလုပ္ကို လူ ၁၈ ေယာက္က လုပ္တဲ့အတြက္ မႏိုင္၀န္ထမ္းတာ ျဖစ္ၿပီး၊
လုပ္ငန္းေတြ မတြင္က်ယ္တာ၊ မထိေရာက္တာ ေရွာင္လႊဲဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။
လာဘ္လည္းမစား၊ အလုပ္လည္းမတြင္
အန္အယ္ဒီအစိုးရရဲ႕   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗ်ဴဟာက    အဂတိကင္းတဲ့
အစိုးရျဖစ္ေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀၍ က်စ္လ်စ္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္
ျဖစ္ေရးလို႔ ဆုိပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း အဂတိလုိက္စားမႈေတြက
အရင္ေခတ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။  
ဒါေပမယ့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ အရိုးထဲက အားထုတ္
ဖုိ႔၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်စ္လ်စ္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္
နဲ႔ေတာ့ အလွမ္းေ၀းေနဆဲပါပဲ။  ဒု၀န္ႀကီးေတြ မရွိတဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးေတြ
ကိုယ္တုိင္ ေအာက္ေျခသိမ္းကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေနရတဲ့အတြက္ မဟာဗ်ဴ
ဟာေျမာက္ စဥ္းစားေတြးေတာဖို႔ အေျခအေန မေပးသလို ျဖစ္လာပါတယ္။
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ဌာနအသီးသီးမွာ ေနရာယူထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို အာခံခ်င္ေနတဲ့
ေခတ္ေဟာင္းလက္က်န္ စစ္ျပန္အရာရွိေတြကို အေျပာင္းအလဲနဲ႔အတူ
လုိက္ပါေအာင္ ဆြဲေခၚႏိုင္တဲ့ အင္အားမရွိပါဘူး။

ေၾကာင့္လို႔ ပံုခ်တာကလည္း မွ်တတဲ့အျမင္ျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ ရခုိင္အ
ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥတို႔မွာ တပ္ရဲ႕သေဘာထားဟာ အခရာ
က်ေပမယ့္လည္း စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ
အစိုးရက  စိတ္ႀကိဳက္  စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ပါတယ္။ အန္အယ္ဒီအမတ္ေတြ  လႊမ္း
မုိးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးတဲ့ ဥပေဒေတြ
ကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲႏိုင္တဲ့ပါ၀ါ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အန္အယ္ဒီ အစိုးရ
လက္ထက္မွာ
အရပ္သား၀န္ႀကီိးက
စိတ္ႀကိဳက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့
သတင္းမီဒီယာက႑လို ကိစၥမ်ဳိးမွာေတာင္ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ
မေတြ႔ရပါဘူး။

နည္းျပလုပ္မလား၊ တစ္ကြင္းလံုး ပတ္ကစားမလား
အစိုးရ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးကာလကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္
ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ တရား၀င္ရာထူးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္သာမက၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာ
ေရး၊  ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိစၥေတြအထိ ပါေနတာ ေတြ႔ရပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ အန္အယ္ဒီအမတ္ျဖစ္တဲ့
ေဒၚသက္သက္ခုိင္က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ နည္းျပလုပ္မလား၊
တစ္ကြင္းလံုး  ပတ္ကစားမလား”  ေရြးရမယ္လို႔  ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္မွာ ေမးခြန္း
ထုတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ မၾကာခင္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၀န္ထုပ္
၀န္ပိုးေတြကို မွ်ထမ္းဖို႔   ေနာက္တိုး ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ေပၚလာပါတယ္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြကို ျပန္လည္ခန္႔အပ္တာနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပံုရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုနဲ႔ ႏိုင္ငံတ
ကာဖိအားေတြကို တန္ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပံုရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတုိ႔ကို
အသစ္တိုးခ်ဲ႕လုိက္ပါတယ္။
မၾကာခင္ကပဲ  အန္အယ္ဒီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္း
ထိန္က   “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က   အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  အေနနဲ႔ေသာ္
လည္းေကာင္း၊  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း  တာဝန္
ယူၿပီး လုပ္တဲ့အခါမွာ အလုပ္တာဝန္က ႀကီးတယ္။ ရခိုင္ကိစၥက ဘြားခနဲ
ေပၚလာတဲ့အခါမွာ သူတစ္ေယာက္တည္း ႏုိင္ငံျခားေရးကိစၥေတြကိုလုပ္ဖို႔
မလြယ္ေလာက္ဘူးလို႔။  ဒါမို႔  တာဝန္ေတြ  မွ်ေပးမယ္။ ဒါမုိ႔လို႔ ဦးေသာင္း
ထြန္းနဲ႔  ဦးေက်ာ္တင္ကို  ဝန္ႀကီးခန္႔လိုက္တာ”  လုိ႔  ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တုိး
လိုက္တဲ့ကိစၥနဲ႔  ပတ္သက္လို႔  7 Day  ဂ်ာနယ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျဖၾကား
ထားပါတယ္။
အစိုးရအရြယ္အစားကို လိုတာထက္ပိုၿပီး ခ်ဳံ႕တဲ့အတြက္ေ၀ဖန္
ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြဟာ အခုေနာက္ဆံုး  ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ထပ္တုိးလိုက္တာ
ကိုလည္း မႀကိဳဆုိၾကပါဘူး။ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒ ေလ့လာေရးဂ်ာနယ္
The Myanmar Quarterly အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေနထြန္းႏိုင္က
“သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ရွိေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔
ရံုး၀န္ႀကီးဌာန ထပ္ျဖစ္လာသလဲ။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွိထားတယ္။
ဘာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ထပ္ျဖစ္လာသလဲ။” လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုေဘာင္ကိုေက်ာ္
၂၀၀၈  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အစိုးရအဖြဲ႔ကို အရပ္ဘက္နဲ႔
စစ္ဘက္ ဆုိၿပီး ႏွစ္ျခမ္းျဖစ္ဖို႔ ဖန္တီးထားပါတယ္။ အထူူးသျဖင့္ တပ္မ
ေတာ္အစိုးရကို   ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတုိက္အခံလုပ္လာတဲ့   အန္အယ္ဒီ
အစိုးရ  ျဖစ္လာတဲ့အခါ  မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာ  ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းတဲ့  ေနရာမွာ
အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥ၊
လံုျခံဳေရးကိစၥ၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြမွာ အကန္႔အသတ္ေတြ
ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာအလံုးစံုကို ဖြဲ႔စည္းပံု အကန္႔အသတ္

စိန္ေခၚမႈမ်ား
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈအတြက္  အေရးႀကီးတဲ့  လုိအပ္ခ်က္
တစ္ရပ္က အစိုးရယႏၱရား တနည္းအားျဖင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီရဲ႕ အရည္အေသြး
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းတဲ့ ဗ်ဴရိုက
ေရစီနစ္၊  အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ၊  လူမွန္ ေနရာမွန္ မဟုတ္ဘဲ မိုးက်ေရႊ
ကိုယ္ ကိစၥေတြကို  အန္အယ္ဒီအစိုးရဟာ  သတိထား  ကိုင္တြယ္ေနရဆဲ
ျဖစ္ပါတယ္။  ဦး၀င္းထိန္ေျပာသလို  ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔  အႀကီးအကဲေတြ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ မ၀ံ့မရဲ၊ စဥ္းစားလြန္းတာ၊ လုပ္ငန္းမကြ်မ္းက်င္တာေတြကလည္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး   လုပ္ငန္းေတြ    ထင္သေလာက္   ခရီးမေပါက္တဲ့အ
ေၾကာင္း ျဖစ္ေနဆဲပါ။ တခ်ဳိ႕ဌာနေတြမွာ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိေတြ အဂတိကင္း
ေပမယ့္ ဗ်ဴရိုကေရစီကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မကိုင္တြယ္ႏိုင္တာေၾကာင့္
ေအာက္ေျခမွာ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ႔  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြဟာ  အရင္တိုင္း
ရွိေနတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ တုိင္းျပည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုအား
နည္းမႈနဲ႔ ရခုို္င္အေရးကို  အေၾကာင္းျပဳလုိ႔  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ရပ္
တန္႔သြားတာေတြဟာ  အလုပ္အကိုင္အသစ္နဲ႔  စီးပြားေရး  အလားအလာ
ေကာင္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေစပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ႀကီးမားတ့ဲ အားနည္းခ်က္က ဗဟိုဌာနေတြ အခ်င္း
ခ်င္းၾကားမွာ၊ ဗဟိုနဲ႔ ျပည္နယ္တုိင္း အစိုးရေတြၾကားမွာ မူ၀ါဒေတြ အခ်င္း
ခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္မမိတာ၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈုိင္းမႈ အားနည္းျခင္း၊ အားနည္း
ခ်က္ အားေကာင္းခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏို္င္တဲ့စနစ္ သို႔မဟုတ္
ယႏၱယားမရွိေသးတာေၾကာင့္လို႔   ေထာက္ျပၾကပါတယ္။  အစိုးရလုပ္ငန္း
ေတြကို ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုလည္း ပါတီ အႀကီးအ
ကဲေတြ၊   လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲေတြက  သတိေပးတာမ်ဳိးေတာင္  ရွိပါ
တယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာေတြဟာလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးစံု
ၾကံဳေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။  အခ်ဳပ္အားျဖင့္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ  ထင္သ
ေလာက္ ေရွ႕မေရာက္တာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအကန္႔အသတ္၊ အျပင္ဘက္က
အေၾကာင္းေတြကိုလည္း အျပစ္ပံုမခ်ဘဲ ႏွစ္ႏွစ္သား အစိုးရအေနနဲ႔ မိမိအ
တြင္းထဲက အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

