အိးစတတလယါအ

အတ ၢ်ဖိးတ ၢ်မုအတ ၢ်ရှဲ ၢ်တ ၢ်က ှဲု

လ အဒိးသနုအသိးလ လ ၢ်က၀ဲၤုတ ၢ်အ သ
ၢ် ိးတဖ ၢ်အဖခ က
ၢ်
ၢ် ၀ဲၤုတဖ ၢ်ကသိးအသိးဆူညါလ တ ၢ်ဆ ကတ ၢ်တဒၢ်သိးလ ၢ်အသိးအပူုလု
ၢ်စှဲ ၢ်ဒိးဟ က
ထက ၢ်အပဒ ၢ်အပုကူ ၢ်လ ၢ်တ ၢ်ကရ ကက ၢ်သမသမိးကဒါတ ၢ်ဖိးတ ၢ်မုအတ ၢ်ဂ ၢ်ထ ၢ်ပသထ ၢ်တဖ ၢ်သ နတဘ န ၢ်လု

ခ ီၣ်ခါ၁

ခ ီၣ်ခါ၂

ခ ီၣ်ခါ၃

အတ ၢ်အိးထ ၢ်က
ဒါအသိးကစိးထ ၢ်ဃ ၢ်ဒိးန ၢ်ခအ တ ၢ်အ ၢ်စုစု
လ ၢ်အသိးဒိးတ ၢ်ကဆက
ှဲ ဆအလ ၢ်အလ ၢ်

မ ၢ်၀ဲၤှဲုတ ၢ်မုအါဒ ၢ်တ ၢ်တက ၢ်ကအိးထ ၢ်ကဒါအသိး
ဃ ၢ်ဒိးန ၢ်ခအတ ၢ်အ ၢ်စုစုယ ၢ်လ ၢ်အသိးဒိးတ ၢ်က
ဆက
ှဲ ဆအလ ၢ်အလ ၢ်

အိးစတတလယါဖခှဲလ ၢ်န ၢ်ကကုကဒါဆူအတ ၢ်မု
အ ၢ်ဃ ၢ်ဒိးန ၢ်ခအတ ၢ်အ ၢ်စုစုလ ၢ်အသိးဒိးတ ၢ်က
ဆက
ှဲ ဆအလ ၢ်အလ ၢ်

ကမ
ွဲ ီၣ်ပှၤအဂှၤလၢနဟ ီၣ်သထ
့
ီၣ်ဘး၅ဂှၤ

တၢ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ီၣ်ထ ီၣ်သးသ့ထ ီၣ်ဘး၂၀ဂှၤလၢဟ ီၣ်အခ ၢ

ပ ီၣ်ဖ ီၣ်ထ ီၣ်သးထ ီၣ်ဘးပှၤအဂှၤ၁၀၀

ပ ီၣ်ဖ ီၣ်ထ ီၣ်သးသ့၀ွဲထ ီၣ်ဘးပှၤအဂှၤ၁၀လၢဟ ီၣ်အခ ၢ

ဖးမှၤတၢ ီၣ်လၢဟ ီၣ်ဖွဲတၢ ီၣ်အှၤကွဲထ ီၣ်လၢနှၤဒးနတၢ ီၣ်မှၤက
စၢ ီၣ်အဂၢ ီၣ်သ့အခါ

တၢ ီၣ်က့ှၤကဒါဆတၢ ီၣ်မှၤအလၢ ီၣ်

ဖးမှၤတၢ ီၣ်လၢဟ ီၣ်ဖွဲတၢ ီၣ်အှၤကွဲထ ီၣ်လၢနှၤဒးနတၢ ီၣ်မှၤက
စၢ ီၣ်အဂၢ ီၣ်သ့အခါ
လ ီၣ်ရဒၢး ပှၤတ၀ၢအလၢ ီၣ်ခၢ ီၣ်သးတၢ ီၣ်လ ီၣ်ကအ
ွဲ လၢ ီၣ်တ
ဖ ီၣ်ဒးတၢ ီၣ်လွဲှၤခွဲးဖီၣ်အလၢ ီၣ်တဖ ီၣ်တၢ ီၣ်အးထ ီၣ်အှၤန ့ ီၣ်လှၤ

ပှၤအးစတတ့လယါဖတဖ မ
ီၣ် ှၤတၢ ီၣ်သ့အါနၢ့ ီၣ်ဒးအလၢ ီၣ်ဃ ီၣ်
ဒးပှၤအဂှၤ၂၀အတၢ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ထ
ီၣ်
ီၣ်သးန ့ ီၣ်လှၤ

ဆကမ ီၣ်ထ ီၣ်
တၢ ီၣ်လွဲှၤဒး ဘမၢ ီၣ်ထကၢ ီၣ်ကဖအတၢ ီၣ်လွဲှၤထ ီၣ်ကှၤ့ လှၤ

• ကမီၣ့် တဖ ီၣ်

အးစတတ့လယါဖတဖ ီၣ်မှၤတၢ ီၣ်သ့အါနၢ့ ီၣ်ဒးအလၢ ီၣ်ဃ ီၣ်ဒး
ပှၤအဂှၤ၁၀၀ပ ီၣ်ဖ ီၣ်ထ ီၣ်လၢ

ပှၤအးစတတ့လယါဖတဖ ီၣ်မှၤတၢ ီၣ်သ့ဒ ီၣ်ထ ီၣ်လၢ

• နၢ ီၣ်ခတၢ ီၣ်ဃတၢ ီၣ်လှၤအပှၤကစါတၢ ီၣ်တဖ ီၣ်

• တၢ ီၣ်အ ီၣ်အလၢ ီၣ်တဖ ီၣ်

• တၢ ီၣ်လွဲှၤပှၤတၢ
ီၣ်
့

• တၢ ီၣ်ပးတၢ ီၣ်ဂှၤမအလၢ ီၣ်အက ွဲတဖ ီၣ် တၢ ီၣ်ပးတၢ ီၣ်ဒတၢ ီၣ်
တွဲ ီၣ်အလၢ ီၣ်အက ွဲမ့တမ့ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်သ ီၣ်ဖသးညအကရၢၢ ီၣ်
တဖ ီၣ်

• စန ီၣ်ဒးတၢ ီၣ်လၢ ီၣ်ထအလၢ ီၣ်တဖ ီၣ်

• လၢ ီၣ်က၀ှၤတၢ ီၣ်လ ီၣ်ကအ
ွဲ လၢ ီၣ်တဖ ီၣ်

• ကွဲ ီၣ်လရ ီၣ်ဒးမ ီၣ်စ ီၣ်ယၢ ီၣ်တဖ ီၣ်

• ဟ ီၣ်အခ ၢခွဲးဖီၣ်အလၢ ီၣ်အက ွဲတဖ ီၣ်

• တၢ ီၣ်လွဲှၤထ ီၣ်ကှၤ့ လှၤလၢကၢ ီၣ်စွဲ ီၣ်တဘ့ ီၣ်ဆတဘ့ ီၣ်

ကၢ ီၣ်စွဲ ီၣ်ဒးဟ ီၣ်က၀ှၤတဖ ီၣ်ဘ ီၣ်တဘ ီၣ်ကပ ွဲပှၤဂၢ ီၣ်မၢ ီၣ်လၢ
အနၢ ီၣ်ဂၢ ီၣ်အါကပ ီၣ်ဖ ီၣ်ထ ီၣ်အသးလၢတၢ ီၣ်အ ီၣ်သးတနှၤအ
ဂၢ ီၣ်လှၤ

• တၢ ီၣ်ဟးထ ီၣ်ဟးလှၤလၢတၢ ီၣ်ကပှၤကပှၤဒးလၢ ီၣ်က၀ှၤ
ပှၤတၢ ီၣ်လၢ ီၣ်

ကၢ ီၣ်စွဲ ီၣ်ဒးဟ ီၣ်က၀ှၤတဖ ီၣ်ဘ ီၣ်တဘ ီၣ်ကပ ွဲပှၤဂၢ ီၣ်မၢ ီၣ်လၢ
အနၢ ီၣ်ဂၢ ီၣ်အါကပ ီၣ်ဖ ီၣ်ထ ီၣ်အသးလၢတၢ ီၣ်အ ီၣ်သးတနှၤအ
ဂၢ ီၣ်လှၤ

• တၢ ီၣ်အ ီၣ်အက းတဖ ီၣ်ဒးအထအနအလၢ ီၣ်တဖ ီၣ်
• တၢ ီၣ်ဆါဟ ီၣ်ဃဒးတၢ ီၣ်ဆါတှၤတၢ ီၣ်တဖ ီၣ်

• တၢ ီၣ်လွဲှၤထ ီၣ်ကှၤ့ လှၤလၢကၢ ီၣ်စွဲ ီၣ်ကးဘ့ ီၣ်ဒးွဲ

တ ၢ်လ ပုအိးစတတလယါဖမုအုသ၀ဲၤှဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကဒိးကှဲထ ၢ်ကထ
ှဲ
ၢ်တ ၢ်တခါအုမ ၢ်မနုလှဲ ၢ်
န ၢ်တဂုအမူအဒါတဖ ၢ်
ပ ုဃ ၢ်
၁ ၅မထ ၢ်န ၢ်ခအ
တ ၢ်အ ၢ်စုစု

ပ ုဃ ၢ်စအတ ၢ်
ကဆက
ှဲ ဆ

မုတ ၢ်ကသါ
ထ ၢ်ကသါလု
ဂ ၢ်၀ဲၤတ ၢ်ကဆ ှဲ
ကဆ

အ ဆ
ၢ် ိးဘ ၢ်လ
ဟ ဖ
ၢ် ှဲ ဆိးူ ဆါအ
ခါ

ထိးန ၢ်
အအှဲိးဖၢ် တက ၢ်

တ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အခ ၢ်တဃ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၢ်မုက ၢ်လ ကမ
တဖ ၢ်အဂ ၢ်
ၢ်

မုဆူ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်သတ ၢ်ဘ ၢ်လ တ ၢ်ကဖ ၢ်
န ၢ်တ ၢ်ဆှဲိးက ိးဃ ၢ်ဒိးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်ကှဲ
ထ ၢ်သိးလ တ ၢ်ပ ၢ်ဂ ၢ်ပ ၢ်က ုအု

လ ၢ်က၀ဲၤုတ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်
အ ၢ်ခ ျ့အသနူအတ ၢ်ခဆ

ဒသဒ ပုလ အဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထိးသဒ ၢ်ဒ ၢ်ကလှဲ တ
ၢ် ဖ ၢ်
ပုဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထိးသညညတဖ ၢ်တက ိးအ ၢ်လ အဟ ၢ်ဖှဲမ ၢ်သမ ၢ်ဘ ၢ်အခါဆူညါန ၢ်လု
ဟိးဆိးှဲ မုစုလုတ ၢ်လှဲုဆူခခ ၢ်တ ၢ်လ ၢ်တ ၢ်က ှဲဒိးပုအဘရက န
ၢ်
ၢ်ဒိးထရိးတၢ်စထရတၢ်အကိးအပုတ၀ဲၤ တဖ ၢ်အက ါ
သိးပ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထက
ှဲ ဟကယ ၢ်အလ ၢ်တ ၢ်ဖ ၢ်ဃိးတဖ ၢ်မုဘ ၢ်လ ၢ်အုဃ ၢ်ဒိးဟ ၢ်ဖဃဖအတ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်ဒိးန ၢ်ခတ ၢ်ထိးဘ ၢ်အ ၢ်ဘိးူ
န ၢ်တက ၢ်

