ြပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်အစိးု ရ
ပိ့ု ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန

ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
အမှတ်၊ ၃၆၃/၄၂၁၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် သိမ်ြဖူလမ်းေထာင်၊့ ဗိတ
ု တ
် ေထာင်ြမို့နယ်၊ ရန်ကနု ်ြမို့။
E-mail: dgdma@myanmar.com.mm , dma.myan@gmail.com
PO.Box: 194

Tel :
Fax:

95 1 397640
95 1 397641

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁

ရက်

ညွှန်က
ြ ားချက် ( ၁/၂၀၁၄ )
အေက
ြ ာင်းအရာ။ ကျွမး် ကျင်မလ
ှု က်မှတ် (Certificate of Competency) ထုတ်ေပးခ
ြ င်းအတွက်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ ညွှန် ြကားချက်
၁။ ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘာအက်
င်္
ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၂၉၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤညွှန် ြကားချက်ကို
ထုတ် ြပန်လိုက်သည်။
၂။ ဤညွှန် ြကားချက်သည်
ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်သေဘာင်္ အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁ အရ
ကိုင်ေဆာင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များ (Certificate of Competency)
ထုတ်ေပးခ
ြ င်းအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များဖ
ြ စ်သည်။ ဤညွှန် ြကားချက်
ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းအဆင့်များ ပါဝင် ြပီး ေရေက
ြ ာင်း ပို့ေဆာင်ေရး
ညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန၏ ေရေက
ြ ာင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ ြခုံေရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
ဌာနခွဲသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ညွှန် ြကားချက်ပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ လိုက်နာ ေဆာင်ရက
ွ ်
သွားရမည် ြဖစ်သည် (က)
(ခ )
(ဂ )
(ဃ)
(င)
(စ)
(ဆ)

ေလျှာက်လွှာလက်ခံ ြခင်း
အချက်အလက်များဖ
ြ ည့်သွင်း ြခင်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း
ခွင့် ြပုချက် ေတာင်းခံ ြခင်း
လက်မှတ်၏ Serial Number ေရးသွငး် ြခင်းနှင့် Data များရယူ ြခင်း
CoC လက်မှတ် ရိုက်နှိပ်ြခင်း
CoC လက်မှတ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ Chief Examiner များကလက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း
CoC လက်မှတ်များတွင် ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်ကိုယ်စား ညွှန် ြကားေရးမှူး (SSE) က
လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း
(ဇ) CoC လက်မှတ်အား Laminated ြပုလုပ် ြခင်း
(ဈ) CoC လက်မှတ် အားထုတ်ေပးခ
ြ င်း
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၃။

ေလျှာက်လွှာလက်ခံြခင်း။

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) CoC လက်မှတ် ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းကို ပုံစံ (က) ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ CoC လက်မှတ်
အေဟာင်းမှ CoC လက်မှတ်ပုံစံအသစ်သို့ ေပ
ြ ာင်းလဲ ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းကို ပုံစံ (ခ)
ြဖင့်လည်းေကာင်း ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း နှစ်မျိုးလုံးအတွက် လက်ခံေဆာင်ရွက် ြခင်း
(ခ) ေလျှာက်လွှာလက်ခံ ြခင်းကို
ကုန်းပတ်အရာရှိများနှင့်
ေရေက
ြ ာင်းအင်ဂျင်နီယာ
အရာရှိများအတွက် သီးြခား လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း
(ဂ) ေလျှာက်လွှာလက်ခံရာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို
တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆး၍ လက်ခံ ြခင်း(၁) ေလျှာက်ထားသူ ေအာင် ြမင်ခဲ့ေသာ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် စာေမးပွဲ
ြ င်း
Result Sheet ြဖင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးခ
(၂) ပူးတွဲ ပုံစံ (ဂ)ပါ CoC ပုံစံတွင် ြဖည့်စွက်ထားေသာ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု
ရှ/ိ မရှိ စစ်ေဆးခ
ြ င်း
(၃) ပူးတွဲတင် ြပထားသည့် အေထာက်အကူ ြပု CoP လက်မှတ်များအား သက်တမ်း
ရှိ/ မရှိ စစ်ေဆးခ
ြ င်း
(၄) Medical Certificate အား မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ စစ်ေဆးခ
ြ င်း
(၅) သေဘာသား
င်္
လုပ်သက်မှတ်တမ်းစာအုပ်နှင့်
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းကို
မှန်ကန်မှု ရှ/ိ မရှိ မူရင်းတင်ြပေစပ
ြ ီး စစ်ေဆးပ
ြ ီးပါက ကာယကံရှင်အား ြပန်လည်
ေပးအပ် ြခင်း
ြ င်း
(၆) ၆ လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ ပါရှိမှု ရှိ/ မရှိ စစ်ေဆးခ
(၇) သက်ဆိုင်ရာ CoC အတွက် ေပးသွင်းရမည့် ေငွသွင်းချလံ မူရင်း/ မိတ္တူ
မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးခ
ြ င်း
၄။

အချက်အလက်များ ြဖည့်သငွ ်းြခင်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း။

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) ေလျှာက်လွှာနှင့် ပူးတွဲပါရှိေသာ စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များအား မှန်ကန်မှု ရှိ/
မရှိ စစ်ေဆး၍ မှန်ကန်ပါက ကွန်ပျူတာတွင် အချက်အလက် ြဖည့်သွင်းြခင်း
(ခ) ဓါတ်ပုံရိုက်ြခင်း (သို့မဟုတ်) Scan ဖတ်ြခင်း
(ဂ) ကာယကံရှင်လက်မှတ်ေရးထိုး ြပီးပါက အမှုတွဲအား တင်ြပ၍ ခွင့်ြပုချက်ေတာင်းခံ ြခင်း
၅။

ခွင့်ြပုချက် ေတာင်းခံြခင်း ။

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) ဦးစီးအရာရှိ/ လက်ေထာက်ညွှန် ြကားေရးမှူးမှ စစ်ေဆးပ
ြ ီးပါက မှတ်တမ်းေရးသွင်း၍
ဒုတိယ ညွှန် ြကားေရးမှူးထံ တင်ြပ ြခင်း
(ခ) သံသယဖ
ြ စ်ဖွယ်ရှိေသာ အမှုတွဲများအား သီးြခားခွဲထုတ် စာရင်းသွင်း၍ တင်ြပ ြခင်း
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၆။

လက်မှတ်၏ Serial Number ေရးသွင်းြခင်းနှင့် Data များရယူြခင်း။
ခွင့် ြပုချက် ရရှိြပီး
ပါက ကွန်ပျူတာ ဌာနစိတ်မှ မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းေရးသွင်း၍ Serial ြဖည့်သွင်းြပီး
Data များစုစည်း၍ Printing Section သို့ CoC လက်မှတ် ရိုက်နှိပ်ရန် ေပးပို့ရမည်။

၇။

CoC လက်မှတ် ရိုက်နှိပ်ြခင်း။
Printing Section သည် CoC လက်မှတ်၏ Data
များကို ထပ်မံစစ်ေဆး၍ မှန်ကန်ပါက CoC လက်မှတ်ရိုက်နှိပ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၈။

CoC လက်မှတ်များတွင်သက်ဆိုင်ရာChief Examinerများကလက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု ြခင်း။ CoC
လက်မှတ်ရိုက်နှိပ် ြပီးပါက လက်မှတ်များအား Chief Examiner (ND, MED) (သို့မဟုတ)်
၄င်းမှ တာဝန်ေပးအပ်ထားသူက လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။

၉။

CoC လက်မှတ်များတွင် ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်ကယ
ုိ စ် ား ညွှန် ြကားေရးမှူး (SSE) က လက်မှတ်
ေရးထိုးြခင်း။
သက်ဆိုင်ရာ Chief Examiner များ လက်မှတ်ေရးထိုးြပီးပါက
ညွှန် ြကားေရးမှူး (SSE) သည် ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ် ကိုယ်စား CoC လက်မှတ်တွင် ထပ်ဆင့်
လက်မှတ်ေရးထိုး ြခင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၀။ CoC လက်မှတ်အား Laminated ြပုလုပ်ြခင်း။
လက်မှတ်
လက်မှတ်များအား Laminate ြပုလုပ် ြခင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ေရးထိုးြပီးေသာ

CoC

၁၁။ CoC လက်မှတ်အား ထုတ်ေပးခ
ြ င်း။ Laminate ြပုလုပ် ြပီးေသာ CoC လက်မှတ်များကို
မှတ်တမ်းေရးသွင်း ြပီး ကာယကံရှင်အား လက်မှတ်ေရးထိုးေစ၍ ထုတ်ေပးခ
ြ င်း ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

(ပု)ံ ေမာင်ေမာင်ဦး
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်
ေရေက
ြ ာင်းပို့ေဆာင်ေရးညွှန် ြကားမှုဦးစီးဌာန
ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန
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All-in-One CoC Booklet (Certificate of Competency) အတွက်
ေလျှာက်ထားသူမှ ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၁။ All-in-One CoC Booklet ေလျှာက်ထားရာတွင် ေလျှာက်ထားသူများ အေနဖ
ြ င့်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) Online Application နှင့် ေလျှာက်လွှာတင် ြခင်း၊
(ခ) ေငွသွင်းြခင်း၊
(ဂ) အတည်ြပုခ
ြ င်းနှင့်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း၊
(ဃ) CoC Booklet ထုတ်ယူရန် ရက်ချိန်းယူ ြခင်း၊
(င) CoC Booklet ထုတ်ယူြခင်း။
၂။

Online Application ြဖင့် ေလျှာက်လွှာတင်ြခင်း
ရာထူးအဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ လက်မှတ်များနှင့် သင်တန်းများ အားလုံး
တက်ေရာက်ြပီးစီးမှသာ ေလျှာက်ထားနိုင်မည် ြဖစ်သည် (က) Website - http://sseapplication.dmamyanmar.org တွင် မိမိ
ေလျှာက်ထား လိုသည့် လက်မှတ်များအတွက် အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာ
ြဖည့်သွင်း၍ Online Application ြဖင့် ေလျှာက်လွှာတင်ရန်၊
(ခ) ေန့ရက်နှင့် အချိန်ေရွးချယ်၍ Appointment Confirmation ရက်ချိန်းယူရန်၊
(ဂ) Online မှ ြပန်က
ြ ားမည့် Confirmation Letter အား Print ထုတ်၍
ချိန်းဆိုသည့်ေန့ တွင် တပါတည်း (မပျက်မကွက)် ယူေဆာင်လာရန်၊
(ဃ) ချိန်းဆိုသည့်ေန့၌ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ေကာင်တာသို့ ချိန်းဆိုထားသည့်
အချိန်ထက် (၁၅) မိနစ် ေစာ၍လာေရာက်ရန်နှင့် လိုအပ်ေသာ လက်မှတ်မူရင်းများ
နှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ အေထာက်အထားများအား ယူေဆာင်လာရန်၊
(င) ေလျှာက်လွှာပုံစံ (ပူးတွဲ-က) အားြဖည့်စွက်၍ လက်မှတ်ေရးထိုးြပီးတင်ရန်။
၃။ ေငွသွင်းြခင်း
လာေရာက်သည့်ေန့တွင် လက်မှတ်ေ ြကးကျသင့်ေငွအား ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် သတ််မှတ်
ေကာင်တာတွင် ေပးသွင်းရန်၊ (ေပးသွင်းရမည့် ေငွေ ြကးပမာဏအား Confirmation Letter တွင်
ကိုတင်သိရှိနိုင်ရန် ေဖာ်ြပထား မည် ြဖစ်သည် )
၄။ အတည်ြပုခ
ြ င်းနှင့်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း
CoC Booklet တွင် ပါရှိသည့် ကာယကံရှင်၏ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှ/ိ မရှိ
အတည်ြပု၍ ေလျှာက်လွှာတွင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် Digital Signature ေရးထိုးရန်၊
၅။ CoC Booklet ထုတ်ယူရန် ရက်ချိန်းယူြခင်း
ေငွသွင်းသည့် အေထာက်အထား တင် ြပ၍ CoC Booklet စာအုပ် ထုတ်ယူရမည့် ရက်ချိန်း
ယူရန်၊ (ခန့်မှန်းေခ
ြ ၁ ပတ်)

2
၆။

CoC Booklet ထုတ်ယူြခင်း
(က) CoC Booklet ထုတ်ယူရာတွင် မိမိလက်ခံရရှိသည့်် လက်မှတ်များနှင့်
အချက်အလက် များ
မှန်ကန် ြပည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ေဆး၍
Register တွင်
ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ် ေရးထိုး ထုတ်ယူရန်။
(ခ) CoP Booklet စာအုပ်များကို ေန့စဥ် (၁၄း၀၀) နာရီ မှ (၁၆း၃၀) နာရီ အတွင်း
ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၇။

ထပ်ေဆာင်းလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးခ
ြ င်း။
CoC Booklet ထုတ်ယူြပီးေနာက်ပိုင်း အခ
ြ ား လိုအပ်ေသာသင်တန်းများ တက်ေရာက် ြပီး
ထပ်ေဆာင်းလက်မှတ် ေလျှာက်ထားလိုပါက ေလျှာက်လွှာပုံစံ (ပူးတွဲ-က) အားြဖည့်စွက်၍
တိုက်ရိုက်ေလျှာက်ထားနိုင်ပါသည်။
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2
3
Bring documents on
date of appointment

4
7

Collect your CoC Booklet

6
Go for digital signature

5

Application flowchart for CoC Booklet (Officers)
Step 1

Online application only acceptable. (it takes for half an hour)

Step 2

Receive confirmation letter for appointment date and time for every 15 min.
slot (it responses about 30 sec after final submission, normally within a
week from the date of submission)
You will get information about how much certificate fees.

Step 3

Appear to SSE Certification section on the date of appointment together
with your original documents which have been applied for, in addition, SIRB
& Passport copy.
(Submit only your original documents issued by DMA, but not other
completion certificates issued by training centres)

Step 4

Ensure your application is valid and go to cash counter for payment.

Step 5

Then, proceed to register your digital signature, meanwhile, SD section may
take your finger print for SID.

Step 6

Back to the counter to date for certificate issuance.

Step 7

You or your behalf may collect CoC Booklet as it can be anticipated
within 5 working days unless there would be no reason causes to meet the
timescale.

4
ပူးတွဲ-(က)

All-in-One CoP Booklet (Certificate of Proficiency) အတွက်
ေလျှာက်ထားသူမှ ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၁။ All-in-One CoP Booklet ေလျှာက်ထားရာတွင် ေလျှာက်ထားသူများအေနဖ
ြ င့် ေအာက်ေဖာ်
ြပပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) ေလျှာက်လွှာတင်ြခင်း၊
(ခ) ေငွသွင်းြခင်း၊
(ဃ) CoPBooklet ထုတ်ယူရန် ရက်ချိန်းယူ ြခင်း၊
(င) CoP Booklet ထုတ်ယူြခင်း။
၂။

ေလျှာက်လွှာတင်ြခင်း
(က) ရာထူးအဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ လက်မှတ်များနှင့် သင်တန်းများအားလုံး
တက်ေရာက်ြပီးစီးမှသာ ေလျှာက်ထားနိုင်မည် ြဖစ်သည်။
(ခ) ေလျှာက်လွှာပုံစံ (ပူးတွဲ-ခ) အားဌာနတွင် အခမဲ့ ထုတ်ယူနိုင်ြပီး မိမိေလျှာက်ထား
လိုသည့် လက်မှတ် များအတွက် အချက်အလက်များ မှန်ကန် ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်သွင်း၍
လိုအပ်ေသာ အေထာက်အထားများ၊ လက်မှတ်မူရင်းများနှင့် အတူ နံနက်(၉း၄၅)
နာရီမှ မွန်းလွဲ (၁၅း၀၀)နာရီအထိ သက်ဆိုင်ရာ ေကာင်တာ၌ တင်ရန်၊

၃။

ေငွသွင်းြခင်း
ဌာနမှစစ်ေဆးပ
ြ ီးေသာေလျှာက်လွှာနှင့်အတူသေဘာသားကိ
င်္
ုယ်တိုင်သတ်မှတ်ေကာင်တာတွင်
လက်မှတ်ေ ြကး ကျသင့်ေငွေပးသွင်းရန်နှင့် ေလျှာက်လွှာတွင် Digital Signature ေရးထိုး၍
လက်ေဗွနှိပ်ရန်၊
၄။

CoP Booklet ထုတ်ယူရန် ရက်ချိန်းယူြခင်း
ေငွသွင်းသည့် အေထာက်အထား တင်ြပ၍ CoP Booklet စာအုပ် ထုတ်ယူရမည့် ရက်ချိန်း
ယူရန်၊ (ခန့်မှန်းေခ
ြ ၁ ပတ်)
၅။

CoP Booklet ထုတ်ယူြခင်း
(က) CoP Booklet ထုတ်ယူရာတွင် မိမိေလျှာက်လွှာတင်ခဲ့စဥ်က ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ
လက်မှတ်များ၏ အချက်အလက်များအတိုင်း မှန်ကန် ြပည့်စုံြခင်း ရှိ/မရှိ စစ်ေဆး၍
Register Book တွင် ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထိုး ထုတ်ယူရန်၊
(ခ) CoP Booklet စာအုပ်များကို ေန့စဥ် (၁၄း၀၀) နာရီ မှ (၁၆း၃၀) နာရီ အတွင်း
ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၇။

ထပ်ေဆာင်းလက်မှတ်များ ေလျှာက်ထားြခင်း။
CoP Booklet ထုတ်ယူ ြပီးေနာက်ပိုင်း အခ
ြ ား လိုအပ်ေသာသင်တန်းများ တက်ေရာက် ြပီး
ထပ်ေဆာင်းလက်မှတ် ေလျှာက်ထားလိုပါက ေလျှာက်လွှာပုံစံ (ပူးတွဲ-ခ) အားြဖည့်စွက်၍
တိုက်ရိုက်ေလျှာက်ထားနိုင်ပါသည်။
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Application flowchart for CoP Booklet (Ratings)
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Application flowchart for CoP Booklet (Ratings)
Step 1

Uီးစြာ Application Form Aား SSE Section တြင္ Aမည္ႏွင့္ CDC နံပတ္ျဖင့္
Aခမဲ့ထုတ္ယူပါ။
(ကိုယ္စားထုတ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း Barcode ျဖင့္မွတ္သားထားသျဖင့္
AျခားAမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲတင္ ၍မရပါ။)

Step 2

မိမိရက္ခ်ိန္းရသည့္ေန႔ရက္ Aခ်ိန္တြင္ လက္မွတ္မူရင္းမ်ား၊ CDC ႏွင့္ Passport မိတၱဴ
ယူေဆာင္လာပါ။

Step 3

ေကာင္တာမွ လိုAပ္သည္မ်ားကို စစ္ေဆး၍ လက္မွတ္ေၾကးေပးသြင္းရမည့္
ပမာဏAား ေရးသား/Print ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။
(စာAုပ္ဘိုးမွာ က်ပ္ ၆၀၀၀ ႏွင့္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ခ်င္းစီမွာ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ား
Aတိုင္း က်ပ္ ၄၀၀၀ စီ က်သင့္မည္။)

Step 4

ထို႔ေနာက္ ဒီဂ်စ္တယ္လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ ေကာင္တာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါ။

Step 5

မူလေကာင္တာသို႔ ျပန္လာၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ရက္ခ်ိန္းယူပါ။
(ခန္႔မွန္းေျခ ၁ ပတ္)

Step 6

သတ္မွတ္ရက္ခ်ိန္းတြင္ CoP Booklet Aား လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ယူပါ။

3
ပူးတွဲ-(ခ)

