ကိိုယ်အင်္ဂါထိခိိုက်မှုအာမခံ
ပ ေါ်လစီစည််းမျဉ််းမျာ်း
၁။

အအောက်ပါအဖြစ်အပျက်မျောျားနင
ှ ် အအ ကောင်ျားအရောမျောျားအ ကောင်၎င်ျား၊ အကျ ျားဆက်မျောျားအ ကောင်၎င်ျား၊ ဖြစ်အပေါ်သည် အသဆျားဖြင်ျား မစွများ် မသန်ဖြစ်ဖြင်ျား နှင်
ဒဏ်ရောရဖြင်ျား စသည်မျောျားမှော ဤအောမြ၌ အကျ ျားမဝင်ပါ။
(က)

ကက တင်ကကရွယ်ြျက်ဖြင် မမကယ်က ဒဏ်ရောအနာတရဖြစ်အစဖြင်ျား၊ မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်အစဖြင်ျားနှင် အသဆျားအစဖြင်ျား။

)ြ)

များယစ်အစတတ်အသောအဆျားဝါျား သျားစထ
ွွဲ ောျားစဉ် )သ)ို့ သျားစွွဲဖြင်ျားအ ကောင် ဒဏ်ရောအနာတရဖြစ်ဖြင်ျား၊ မစွများ် မသန်ဖြစ်ဖြင်ျားနင
ှ ် အသဆျားဖြင်ျား။

)ဂ)

အရောဂါအ ကောင် အသဆျားဖြင်ျား၊ မစွများ် မသန်ဖြစ်ဖြင်ျား။

)ဃ)

စစ်ဖြစ်ပွါျားဖြင်ျား (စစ်အ ကဖငောသည်ဖြစ်အစ၊ မအ ကဖငောသည်ဖြစ်အစ)၊ စစ်အသွင်တက်ြက်ဖြင်ျား၊ ဖပည်တွငျား် စစ်၊ ပန်ကန်ဖြင်ျား၊ အဓကရဏ်ျား၊
စစ်တပ် (သ)ို့ လထအကကွဖြင်ျား၊ အသောင်ျားကျန်ျားဖြင်ျား၊ သပန်ထဖြင်ျား၊ အတော်လန
ှ ်အရျား၊ စစ်တပ်အောဏောသမ်ျားဖြင်ျား၊ စစ်အမနို့်ထတ်ဖပန်ဖြင်ျား (သ)ို့
သမ်ျားပက်ထောျားဖြင်ျား၊

ဖပည်တင
ွ ်ျားဆပ

အသောင်ျားကျန်ျားဖြင်ျား၊

၎င်ျားတက
ို့ ဖြစ်အပေါ်အစအသော

အအ ကောင်ျားရင်ျားမျောျား

(သ)ို့

၎င်ျားတ၏
ို့

အကျ ျားဆက်မျောျားအ ကောင် ဒဏ်ရောရဖြင်ျား၊ မစွများ် မသန်ဖြစ်ဖြင်ျားနှင် အသဆျားဖြင်ျား။
)င)

ရောဇဝတ်မှု ကျ ျားလွန်ရောမှ ဒဏ်ရောအနာတရဖြစ်ဖြင်ျား၊ မစွများ် မသန်ဖြစ်ဖြင်ျားနှင် အသဆျားဖြင်ျား။

)စ)

သတစ်ပါျား၏ လက်ြျက်အ ကောင်ဖြစ်အစ၊ သတစ်ပါျား၏ ကက ျားပမ်ျားအောျားထတ်မှုအ ကောင်ဖြစ်အစ၊ ယင်ျားနင
ှ ်စပ်လျဉ်ျား၍ ဖြစ်အစ၊ ဒဏ်ရောရဖြင်ျား၊
မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျားနှင် အသဆျားဖြင်ျား။

၂။

မအတော်တဆထြက်မဖှု ြစ်ပွါျားပပျားအနာက်)၃)လအကျော်လွန်ပပျား )၄)လမတင်မဖြစ်အပေါ်အသောဒဏ်ရောရဖြင်ျား၊ မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျားနင
ှ ် အသဆျားဖြင်ျားမျောျားမောှ
အဆပါမအတော်တဆဖြစ်ပွါျားမအ
ှု ကောငဖ် ြစ်အ ကောင်ျား ြင်လစွောသက်အသဖပနင်မှသော ၎င်ျားတသ
ို့ ည်ဤအောမြ၌အကျ ျားဝင်မည် ဖြစ်သည်။

၃။

အကျ ျားြစောျားြွင် အတောင်ျားြမည်အဖြစ်အပျက် တစ်စတစ်ရောဖြစ်အပေါ်ပါက အြျက်အလက်အဖပည်အစနှငတ
် ကွ ဤကမပဏသို့

)၁၄)ရက်အတွင်ျား

အအ ကောင်ျား ကောျားရမည်။ သတ်မတ
ှ ထ
် ောျားအသောအတောင်ျားြလောဖြင် လအပ်အသောအအထောက်အထောျားမျောျား ပျားတွွဲ၍အတောင်ျားြရမည်။
၄။

ဒဏ်ရောရဖြင်ျား၊ မစွများ် မသန်ဖြစ်ဖြင်ျားနှင် အသဆျားဖြင်ျားမျောျားအတွက် ကမပဏ၏ဆရောဝန်မျောျားကအအလောင်ျားက ြွွဲစတ်စစ်အဆျားဖြင်ျား )Post-Mortem
Examination) အပါအဝင် လအပ်သလစစ်အဆျားမည်။

၅။

ဤကမပဏက ဤအောမြကြျက်သမ်ျားြွဲလျှင် တည်ပမွဲြွဲအသောကောလအတွက် အြျ ျားကျရက်တွက် ပရမယနှုန်ျား )Pro rata) နှငတ
် ွကြ
် ျက်၍
ပအငွဖပန်အမ်ျားမည်။

၆။

အပေါ်လစတစ်အစောင်အတွက် အမျောျားဆျားရနင်အသော အကျ ျားြစောျားြွင်စစအပါင်ျားမှော အောမြထောျားအငွ ဖြစ်သည်။

၇။

မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျားအတွက် အကျ ျားြစောျားြင
ွ ်က အဖြောျားအကျ ျားြစောျားြွငန
် င
ှ ် ပျားတွွဲြစောျားြွင်မရှ။

၈။

အကျ ျားြစောျားြွငအ
် ပျားအလျော်ဖြင်ျားနင
ှ ်
အပေါ်အပါက်ြွဲလျင်

စပ်လျဉ်ျား၍

အောမြထောျားသ/အကျ ျားြစောျားြွင်ရသ
ှ နှင်

တစ်ဖြောျားကစစမျောျားမပါဝင်ပွဲ

ယင်ျားဖြောျားနာျားမတစ်ြတည်ျားအတွကသ
် ော

အောမြလက်ြသတို့
သအ

သအ

ောထောျားကဖွွဲ ပောျားဖြောျားနာျားမ

ောထောျားမတက်ဆင်သ

၂ဦျားက

စောဖြင်

အရျားသောျားြနို့်အပ်အသော အနညောတြ လကကျား၏ဆျားဖြတ်ြျက်က နာြရမည်။ (သမ
ို့ ဟတ်) ၎င်ျားတို့ ၂ဦျားက ြလကကျားတစ်ဦျားတည်ျားြနို့်အပ်ဖြင်ျားက
သအ

ောမတလျင် ဆျားဖြတ်ရမည်ကစစနှင် လျားဝမသက်ဆင်သည် ြလကကျား ၂ ဦျား၏ ဆျားဖြတ်ြျက်ကနာြရမည်။ အဖြောျားတစ်ဦျားက ြလကကျားြနို့ထ
် ောျားရန်

စောအရျားအအ ကောင်ျား ကောျားလောလျင်
တစ်ဦျားဦျားသည်

ကျန်တစ်ဦျားက

မမ၏ြလကကျားကြနို့်ထောျားရန်

မမ၏ြလကကျားအောျား

ဖပကခဒန်၂လအတွငျား်

နတ
ို့ စ်စောကလက်ြရရှပပျားအနာက်

ဖငင်ျားဆန်လျင်အသော်လည်ျားအကောင်ျား၊ ပျက်ကွကလ
် ျင်အသော်လည်ျားအကောင်ျား၊ ကျန်သအ
ြနို့်ထောျားပင်ြွင်ရသည်
ှ
။

ြလကကျား

ကက တင်စောအရျားြနို့ထ
် ောျားအသော

၂ဦျားအတွငျား်

သအ

ောထောျားကလ
ွွဲ လ
ွွဲ ျင်

ဒင်လကကျား၏ဆျားဖြတ်ြျက်က

၎င်ျားတအ
ို့ ဆွျားအနွျားညနှုငျား် ဖြင်ျားအအပေါ်တွင် သ

၂လအတွင်ျား

မမ၏

သအ

ောထောျားမတက်ဆင်သ

ြလကကျားအောျား

ြနို့်ထောျားရန်

ောထောျား မတက်ဆင်သက တစ်ဦျားတည်ျားအသော ြလကကျားက

ဆျားဖြတ်ရန်ကစစက

နာြရမည်။

ောပတမရမည်။ သအ

ဖပကခဒန်

ြနို့ထ
် ောျားရမည်။

ဒင်လကကျားသည်

မအဆောင်ရွက်မကပင်
ြလကကျားမျောျားနင
ှ ်

၎င်ျားတို့

၂ဦျားစလျားက

အတတကွ

ရျားထင်ကော

ောထောျားမတက်ဆင်သ တစ်ဦျားဦျားအသဆျားဖြင်ျားအ ကောင် ြလကကျား၊ ြလကကျားမျောျား

(သမ
ို့ ဟတ်) ဒင်လကကျား၏ အောဏောနှင်လပ်ပင်ြင
ွ ် အသျားသျားက မထြက်၊ မပျက်ဖပယ်အစရ။ ြလကကျားတစ်ဦျား (သမ
ို့ ဟတ်) ဒင်လကကျား အသဆျားလျင်
၎င်ျားအောျားြနို့်အပ်ြွဲအသော သအ

ောထောျားမတက်ဆင်သ ကလည်ျားအကောင်ျား၊ ြလကကျားမျောျားကလည်ျားအကောင်ျား၊ (ဖြစ်အပေါ်သည်အတင်ျား) အသဆျားသအစောျား

အဖြောျားတစ်ဦျားဦျားအောျား အစောျားထျားြနို့ထ
် ောျားရမည်။ ဆျားဖြတ်ရန် အဆောင်ရွကဖ် ြင်ျားနင
ှ ် ဆျားဖြတ်ြျက်ြျမှတ်ဖြင်ျားတအ
ို့ တွက် ကျသင်စရတ်စကမှော
ယင်ျားဆျားဖြတ်ြျက်က

ြျမှတ်သည်

ြလကကျား၊

ြလကကျားမျောျား

(သမ
ို့ ဟတ်)

ဒင်လကကျားက

သတ်မှတ်သည်အတင်ျားဖြစ်သည်။

အကျ ျားြစောျားြွငအ
် ပျားအလျော်ဖြင်ျားနင
ှ ် စပ်လျဉ်ျား၍ အဖငင်ျားပွါျားပါက ြလကကျား၊ ြလကကျားမျောျား (သမ
ို့ ဟတ်) ဒင်လကကျား၏ ဆျားဖြတ်ြျက်က ဦျားစွောရရှပပျားမှသော
ဤအပေါ်လစနှင်အည မည်သည် ဥပအဒအအ ကောင်ျားအရ အဆောင်ရွက်ဖြင်ျား သမ
ို့ ဟတ် တရောျားစွွဲဆဖြင်ျားကမဆ ဖပ လပ်နင်ြွင်ရသည်
ှ
။ ထကွဲသို့
တရောျားဥပအဒစွွဲဆဖြင်ျားက ဆျားဖြတ်ြျက်ရရှပပျားအနာက်(၁၂)လအတွင်ျားမအဆောင်ရွက်လျှင် အကျ ျားြစောျားြင
ွ ်အတောင်ျားြဖြင်ျားက လျားဝစွနလ
ို့် တ်လက်ပပဟ
ယဆရမည်ဖြစ်ကော မည်သည်အကျ ျားြစောျားြွင်ကမှမရရှနင်အတောပါ။
၉။

အဆလောတွင် ဖြည်စွက်ြျက်မျောျား အအဖြစသည်မျောျားတကျမှန်ကန်ဖြင်ျားနှင် အပေါ်လစစည်ျားမျဉ်ျားမျောျားက လက်နာအဆောင်ရွက်ဖြင်ျား /မှော အကျ ျားြစောျားြွင်
အပျားအြျဖြင်ျားအတွက် အဓကလအပ်ြျက်မျောျားဖြစ်သည်။
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P age 1|3

ကိိုယ်အင်္ဂါထိခက
ိုိ ်မှုအာမခံ အကျိ ်းခံစာ်းခွင်မျာ်း
စဉ်

အပ ကာင််းအရာ

အာမခံထာ်းပငွ၏
ရာခိိုင်နန
ှု ််း

၁။

အသဆျားဖြင်ျား

၁၀၀

၂။

ထောဝစဉ်လျားဝမစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျား

၁၀၀

၃။

လက်အမောင်ျားရင်ျားမှလက်အကောက်ဝတ်အထတစ်အနရောရောတွငလ
် က်နှစြ
် က်လျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၁၀၀

၄။

အပါင်ရင်ျားမအ
ှ ဖြကျင်ျားဝတ်အထတစ်အနရောတွငအ
် ဖြနှစ်ြက်လျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၁၀၀

၅။

မျက်စနှစ်ြက်လျားဝကွယ်ဖြင်ျား

၁၀၀

၆။

လက်အမောင်ျားရင်ျားမှလက်အကောက်ဝတ်အထတစ်အနရောရောတွငလ
် က်တစ်ြက်လျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၅၀

၇။

အပါင်ရင်ျားမအ
ှ ဖြကျင်ျားဝတ်အထတစ်အနရောရောတွင်အဖြတစ်ြက်လျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၅၀

၈။

မျက်စတစ်ြက်လျားဝကွယ်ဖြင်ျား

၅၀

၉။

မျက်နှာနှင်ဦျားအြါင်ျားပင်ျားရပ်ဆင်ျားအဂဂါပျက်ဖြင်ျား

၅၀

၁၀။

နာျားနစ
ှ ်ြက်လျားဝပင်ျားဖြင်ျား

၅၀

၁၁။

ြါျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၅၀

၁၂။

လည်ပင်ျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၅၀

၁၃။

အဖြလက်အဂဂါတစ်ြြ လက်အကောက်ဝတ်မှ အြျောျားြက်အသော်လည်ျားအကောင်ျား၊ အဖြကျင်ျားဝတ်မအ
ှ ြျောျားြက်အသော်လည်ျားအကောင်ျား၊

၃၇. ၅

လက်အြျောင်ျားမျောျားနင
ှ ်အဖြအြျောင်ျားမျောျားအထမအရောက်ပွဲလျားဝဖပတ်ဖြင်ျား
၁၄။

နာျားရွကန
် စ
ှ ်ြက်လျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၃၀

၁၅။

လက်အမောင်ျားရင်ျားမှလက်အကောက်ဝတ်အထတစ်အနရောရောမှလက်နှစ်ြက်လျားကျ ျားဖြင်ျား

၃၀

၁၆။

အပါင်ရင်ျားမအ
ှ ဖြကျင်ျားဝတ်အထတစ်အနရောရောမှအဖြနှစြ
် က်ကျ ျားဖြင်ျား

၃၀

၁၇။

တင်ပါျားဆရျားနစ
ှ ်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၃၀

၁၈။

ဦျားအြါင်ျားြွရျားကျ ျားဖြင်ျား

၂၅

၁၉။

တင်ပါျားြွက်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၂၅

၂၀။

နာျားတစ်ြက်သောလျားဝပင်ျားဖြင်ျား

၂၅

၂၁။

ဗက်ြွွဲကသရဖြင်ျား

၂၅

၂၂။

အကျောက်ကပ်ထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၂၅

၂၃။

အယောက်ျောျားအဂဂါထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၂၅

၂၄။

ဆျားအမ်ကွဲ၍
ွ ြျ ပ်ရဖြင်ျား

၂၅

၂၅။

သရက်ရက
ွ ်ထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၂၅

၂၆။

သောျားအမ်ထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၂၅

၂၇။

အ

လျားထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၂၀

၂၈။

ပြျားရျား )သ)ို့ ညပ်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၂၀

၂၉။

နာျားရွကတ
် စ်ြက်သောလျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၁၅

၃၀။

လက်အမောင်ျားရင်ျားမှလက်အကောက်ဝတ်အထတစ်အနရောရောမှလက်တစ်ြက်ကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၁။

အပါင်ရင်ျားမအ
ှ ဖြကျင်ျားဝတ်အထတစ်အနရောရောမှအဖြတစ်ြက်ကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၂။

နာျားထင်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၃။

အများရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၄။

မျက်တွင်ျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၅။

ပါျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၆။

နြျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၇။

နာျားရွကအ
် ရျားနကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၈။

လက်အကောက်ဝတ် )သ)ို့ အဖြကျင်ျားဝတ်အြျောျားြက်အစွန်ျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၃၉။

အဖြမျက်အစရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၄၀။

အဖြြအနာငရ
် ျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၄၁။

ဆျားြရျားတစ်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၄၂။

တင်ပါျားဆရျားတစ်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၄၃။

ပများအညောငရ
် ျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅

၄၄။

ဂညင်ျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၅
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၄၅။

မျက်စတစ်ြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၁၅

၄၆။

ကယ်ြနဓာ၏အဖြောျားအစတ်အပင်ျားတင
ွ ်သောမန်ဒဏ်ရောရောဖြင်ျား

၁၅

၄၇။

မန်ျားမအဂဂါထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၁၅

၄၈။

အသောျားအစောျားထျားကသရဖြင်ျား

၁၅

၄၉။

နာျားရွကတ
် စ်ြက်ဒဏ်ရောရ၍တစ်စတ်တစ်အဒသနာျားပင်ျားသွောျားဖြင်ျား

၁၂.၅

၅၀။

လက်ဖပင်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၀

၅၁။

လက်မတစ်အြျောင်ျားမည်သည်အနရောတွင်မဆလျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၁၀

၅၂။

နှာအြါင်ျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၀

၅၃။

သွောျားြျားရျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၀

၅၄။

နရျားတစ်အြျောင်ျားကျ ျားဖြင်ျား

၁၀

၅၅။

နာျားရွကတ
် စ်ြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား

၁၀

၅၆။

အဖြအထောက်တဖြင်ျား

၁၀

၅၇။

ဆျားြရျားအနရောအရွွေ့ဖြင်ျား

၁၀

၅၈။

အဆစ်ြင်ဖြင်ျား၊ အဆစ်လွွဲဖြင်ျား

၁၀

၅၉။

အဖြမတစ်အြျောင်ျားမည်သည်အနရောတွင်မဆလျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၉

၆၀။

လက်ည ျားတစ်အြျောင်ျားမည်သည်အနရောတွင်မဆလျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၉

၆၁။

လက်ြလယ်၊ လက်သကကွယ်၊လက်သန်ျားမည်သည်အနရောတွင်မဆလျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၇.၅

၆၂။

အဖြမမှတစ်ပါျားအဖြောျားအဖြအြျောင်ျားတစ်အြျောင်ျားလျားဝဖပတ်ဖြင်ျား

၇.၅

၆၃။

လက်ြရျားတစ်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၅

၆၄။

အဖြြရျားတစ်ရျားကျ ျားဖြင်ျား

၅

၆၅။

လက်မတစ်ြက်ကျ ျားဖြင်ျား

၅

၆၆။

အဖြမ တစ်အြျောင်ျားကျ ျားဖြင်ျား

၅

၆၇။

ကျန်လက်တစ်အြျောင်ျားအြျောင်ျားကျ ျားဖြင်ျား

၃

၆၈။

ကျန်အဖြအြျောင်ျားတစ်အြျောင်ျားအြျောင်ျားကျ ျားဖြင်ျား

၃

၆၉။

သွောျားကျ ျားဖြင်ျား )သွောျား)တစ်အြျောင်ျားလျှင်

၂.၅

၇၀။

ထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျားအ ကောင် အဆျားရတက်ရဖြင်ျားအတွက် ရက်သတတတစ်ပါတ်လျင် အောမြထောျားအငွ၏ ၃%ဖြင် အမျောျားဆျားအောမြထောျားအငွ၏ ၁၅%
ထက်မပအသောအငွအ ကျား

၇၁။

ထြက်ဒဏ်ရောရဖြင်ျားအ ကောင် အလပ်မလပ်နင်ဖြင်ျားအတွက် ရက်သတတတစ်ပါတ်လျင် အောမြထောျားအငွ၏ ၃% ဖြင် အမျောျားဆျား အောမြထောျားအငွ၏
၁၅% ထက်မပအသောအငွအ ကျား

မှတ်ချက်
၁။

အထက်အြော်ဖပပါဒဏ်ရောမျောျားတင
ွ ်

အကျ ျားမဝင်

ွဲ

ဝင်အငွမရှောနင်အလောက်အအောင်

ဖပင်ျား ထန်စွောထြက်လျှင်

မစွများ် မသန်ဟ

သတ်မှတ်သည်။ အောမြထောျားအငွအအပေါ် ဆရောဝန်မျောျားကသတ်မှတအ
် သော မစွများ် မသန်မှုရောြင်နန
ှု ်ျားအရ အကျ ျားြစောျားြင
ွ ်အပျားအလျော်မည်။
ထောဝစဉ်လျားဝမစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျား

(Total Permanent Disability)

က ၁၀၀%

ဟသတ်မတ
ှ ်သည်။ ယင်ျားအအပေါ်အအဖြြ၍

အောမြထောျားသ၏ မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်မှုရောြင်နှုနျား် က ဆရောဝန်မျောျားက စစ်အဆျားသတ်မှတ် အတည်ဖပ ရန်ဖြစ်သည်။
၂။

အထက်အြေါ်ဖပပါဒဏ်ရောမျောျားတွင် အကျ ျားမဝင်သည်အဖပင်

မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်သည်ဟလည်ျားမဆနင်အသောကစစမျောျား၌

အြေါ်ဖပထောျားအသော

ဒဏ်ရောမျောျားအနက် အနျားစပ်ဆျားဒဏ်ရောတစ်ြြက ဆရောဝန်မျောျားကအရွျားြျယ်သတ်မှတ်အပျားရန် ဖြစ်ပါသည်။
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