ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်အစုိုးရ

ြထ
ုို့ ဆောင်ထရိုးနှင် ဆက်သွယ်ထရိုးဝန်ကကိုးဌောန
သတင်ိုးအချက်အလက်နည်ိုးြညောနှင်ဆုက်ဘောလံုခခံြုံထရိုးဦိုးစိုးဌောန
ထလ ောက်လောထခေါ်ယူပခင်ိုး
၁။

ြထ
ုို့ ဆောင်ထရိုးနှင် ဆက်သွယ်ထရိုးဝန်ကကိုးဌောန၊ သတင်ိုးအချက်အလက်နည်ိုးြညောနှင် ဆုက်ဘော

လံခု ခံြုံထရိုးဦိုးစိုးဌောနတွင် လစ်လြ်လျက်ရှထသော လစောနှုန်ိုးကျြ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အငယ်တန်ိုး
အင်ဂျင်နယော-၂ ရော

ိုးူ ၊ လစောနှုန်ိုးကျြ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀) စက်မ္ှုကျွမ္်ိုးကျင်(၄) ရော

လစောနှုန်ိုးကျြ် (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရံိုးု အကူ(စောြ)ုို့ ရော
သတ်မ္ှတ်အရည်အချင်ိုးနှင် ကုက်ညသူမ္ျောိုး ထလ ောက်
စဉ်

ထလ ောက်

ောိုးနုငသ
် ည်ရော

ူိုး

(က) အငယ်တန်ိုးအင်ဂျင်နယော-၂

ူိုးထနရောမ္ျောိုးအတွက် ထအောက်ထ ော်ပြြါ

ောိုးနုငြ
် ါသည်ြညောအရည်အချင်ိုး

လစ်လြ်ထနရော

အင်ဂျင်နယောဘွွဲ့(သမ္
ုို့ ဟုတ်)

၅ ထနရော

နည်ိုးြညောဘွွဲ့တစ်ခုခုရရှသူ
ပ စ်ရမ္ည်။
(ခ) စက်မ္ှုကျွမ္်ိုးကျင်-၄

အင်ဂျင်နယောဘွွဲ့(သမ္
ုို့ ဟုတ်)

၁၄ ထနရော

နည်ိုးြညောဘွွဲ့တစ်ခုခုရရှသူ
ပ စ်ရမ္ည်။
(ဂ) ရံိုးု အကူ(စောြို့)ု

အထပခခံအလယ်တန်ိုးအ

၃ ထနရော

တက်ထရောက်ခသူပ စ်ရမ္ည်။
၂။

ထလ ောက်

ောိုးလုသူမ္ျောိုးသည် -

(က) ပြည်ထ

ောင်စုနုင်ငံသောိုးပ စ်ရမ္ည်။

(ခ) (၃၁-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ထနို့တွင် အသက်(၃၀) နှစ်
ဝန်

မ္်ိုးပ စ်ြါက အသက်(၃၅) နှစ်

က် မ္ထကျော် လွန်သူပ စ်ရမ္ည်။

က် မ္ထကျော်လွန်သူပ စ်ရမ္ည်။

(ဂ) ကျန်ိုးမ္ောထရိုးထကောင်ိုးမ္ွန်သူပ စ်ပြိုး ထနရောထေသမ္ထရိုး တောဝန်
ပ စ်ရမ္ည်။

ူိုးနှင်

မ္်ိုးထဆောင်နုငသ
် ူ

-၂(ဃ) ထရိုးချယ်ပခင်ိုးခံရြါက ဌောနတွင်အနည်ိုးဆံုိုး(၃)နှစ် တောဝန်
(င) အစုိုးရဝန်

မ္်ိုးထဆောင်နုင်သူပ စ်ရမ္ည်။

မ္်ိုးမ္ျောိုးအတွက် တကကသုလ်တစ်ခုခုမ္ှဘွွဲ့ရပြိုး ဌောနဆုင်ရော အသအမ္ှတ်ပြြုံ

ဘောသောရြ်ဆုငရ
် ော သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ပြိုးသူပ စ်ရမ္ည်။
၃။

ထလ ောက်လောနှင်အတူ ထအောက်ြါ စောရက်စောတမ္်ိုးမ္ျောိုး ြူိုးတွြါရှရမ္ည် (က) တစ်လအတွင်ိုး ရုက်ကူိုး

ောိုးထသော ြတ်စ်ြို့ုအရယ် ဓါတ်ြံု(၃)ြံု

(ထကျောဘက်တွင် အမ္ည်၊ နုငင
် သ
ံ ောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ်ထရိုးရမ္ည်။)
(ခ)

နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးကေ်ပြောိုးမ္တတူ (ထပ ဆုခွငက
် တ်ပြောိုး

ုတ်ယူချန်တွင် မ္ူရင်ိုးတင်ပြ

နုငရ
် မ္ည်။)
(ဂ) ြညောအရည်အချင်ိုးအတွက် အထ

ောက်အ

လက်မ္ှတ်) (ထပ ဆုခွငက
် တ်ပြောိုး

ောိုးမ္တတူ(ဘွွဲ့လက်မ္ှတ်၊ ဆယ်တန်ိုးထအောင်

ုတ်ယူချန်တွင် မ္ူရင်ိုးတင်ပြနုငရ
် မ္ည်။)

(ဃ) ပြင်ြ ြုဂ္ြုံလ်မ္ျောိုးအတွက် အလုြ်သမ္ောိုးမ္ှတ်ြံုတင်ကတ်ပြောိုး မ္ူရင်ိုး/မ္တတူ
(အလုြ်သမ္ောိုးရိုးံု အမ္ည်ြါဝင်ရမ္ည်)
(င)

ကျန်ိုးမ္ောထကောင်ိုးမ္ွန်ထ ကောင်ိုး ကျန်ိုးမ္ောထရိုးဦိုးစိုးဌောန၏ ထဆိုးစစ်ထဆိုးချက်မ္ူရင်ိုး

(စ) ဝန်

မ္်ိုးပ စ်ြါက

သက်ဆုင်ရောဝန်ကကိုးဌောန၏

ကင်ိုးရှင်ိုးထ ကောင်ိုး ထ
(ဆ)

၄။
ပမ္န်မ္ော

ပြစ်မ္ှု

ောက်ခံချက်မ္ူရင်ိုး

ောက်ခံချက်မ္ူရင်ိုး (တစ်လအတွင်ိုး ထ

ဝင်ထ ကိုးထငွကျြ် ၁၀၀၀ ထြိုးသွင်ိုး

ထလ ောက်

ောက်ခံချက်)

ောိုးသည် ချလန်မ္ူရင်ိုး

ောိုးသူမ္ျောိုးသည် စောထမ္ိုးြွဝင်ထ ကိုး ကျြ် ၁၀၀၀ (တစ်ထ

စိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်တွင်

နည်ိုးြညောနှင်

ဌောနဆုင်ရော

အကျင်စောရတတထကောင်ိုးမ္ွန်ထ ကောင်ိုး သက်ဆုင်ရော နယ်ထပမ္ရတြ် ွွဲ့၏ ပြစ်မ္ှု

ကင်ိုးရှင်ိုးထ ကောင်ိုးထ
(ဈ)

ခွင်ပြြုံချက်နှင်

ွင်လှစ်

ောိုးသည်

ဆုက်ဘောလံုခခံြုံထရိုးဦိုးစိုးဌောန၊

ောင်တတ)ကု ထနပြည်ထတော်

ညန် ကောိုးထရိုးမ္ှူိုးချြုံြ်၊

ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ်

သတင်ိုးအချက်အလက်

MD-013318

သုို့

ထြိုးသွင်ိုးရမ္ည်

ပ စ်ြါသည်။
၅။

ထလ ောက်လောတွငြ
် ါရှထသော

အချက်အလက်မ္ျောိုးကု

ပြည်စံုစွောထ ော်ပြ၍

ထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု

ြထ
ုို့ ဆောင်ထရိုးနှင် ဆက်သွယ်ထရိုးဝန်ကကိုးဌောန၊ သတင်ိုးအချက်အလက်နည်ိုးြညောနှင် ဆုက်ဘောလံခု ခံြုံထရိုး
ဦိုးစိုးဌောန(ရံိုးု ချြုံြ်)၊ ရံိုးု အမ္ှတ်(၂)၊ ထနပြည်ထတော်သုို့ လြ်မ္ူ၍ အပမ္န်အထချောြုို့/ စောတုက်မ္ှ တစ်ဆင် (၇-၁-၂၀၂၂)
ရက်ထနို့၊ ရံိုးု ချန်အတွင်ိုး (၁၆:၀၀) နာရထနာက်ဆံုိုး

ောိုး၍ အထရောက်ထြိုးြုို့ ရမ္ည်။

-၃(ထလ ောက်လောြံုစမ္
ံ ျောိုးကု

ြထ
ုို့ ဆောင်ထရိုးနှင်

ဆက်သွယ်ထရိုးဝန်ကကိုးဌောန၏

Website

ပ စ်ထသော

www.motc.gov.mm) တွင် download ရယူနုင်ြါသည်။

၆။

ထလ ောက်လောနှင်စြ်လျဉ်ိုး၍ ထလ ောက်လောလက်ခံရန် သတ်မ္ှတ်

ောိုးထသောရက်

က် ထနာက်ကျ

ထရောက်ရှလောပခင်ိုးနှင် စောရက်စောတမ္်ိုးပြည်စံုပခင်ိုးမ္ရှြါက အဆြ
ု ါ ထလ ောက်လောမ္ျောိုးအောိုး လက်ခံစဉ်ိုးစောိုး
မ္ည်မ္ဟုတ်ြါ။
၇။

ထလ ောက်

ြါဝင်ထသော

ောိုးသူမ္ျောိုးသည် ပမ္န်မ္ောစော ၊ အထ

ထ
ွ

ွဗဟုသုတနှင်

အရည်အချင်ိုးစစ်ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြွ(၂)နာရထမ္ိုးခွန်ိုး

ထအောင်ပမ္င်သူမ္ျောိုးကု
ထပ ဆုခွငက
် တ်ပြောိုး

အဂဂလြ်စောဘောသောရြ် မ္ျောိုး

ထပ ဆုရမ္ည်ပ စ်ပြိုး၊

လူထတွွဲ့စစ်ထဆိုးထဆောင်ရက်သွောိုးမ္ည်ပ စ်ြါသည်။
ုတ်ယူရမ္ည်ရက်နှင်

စောထမ္ိုးြွဝင်ထရောက်ထပ ဆုခွင်

ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြွကျင်ိုးြမ္ည်

ရရှသူ

ြထ
ုို့ ဆောင်ထရိုးနှင်ဆက်သွယ်ထရိုးဝန်ကကိုးဌောန၏

ရက်စွ၊

အမ္ည်စောရင်ိုးနှင်
Website

ပ စ်ထသော

ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြွ
ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြွ
အချန်၊

ထနရော၊

ခံုနံြါတ်တုို့ကု

www.motc.gov.mm

တွင်

ထ ကပငောထြိုးသွောိုးမ္ည်ပ စ်ြါသည်။
၈။

အထသိုးစတ်သရှလုြါက ြထ
ုို့ ဆောင်ထရိုးနှင်ဆက်သွယ်ထရိုးဝန်ကကိုးဌောန၊ ရံိုးု အမ္ှတ်(၂)၊ သတင်ိုးအချက်

အလက်နည်ိုးြညောနှင်

ဆုက်ဘောလံခု ခံြုံထရိုးဦိုးစိုးဌောန(ရံုိုးချြုံြ်)၊

စမ္ံထရိုးရော

ဌောနစတ်၊

ထနပြည်ထတော်၊

တယ်လ ုန်ိုးအမ္ှတ် (၀၆၇-၃၄၀၇၇၁၅၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၀၄၁) တသ
ုို့ ုို့ ဆက်သွယ်စံုစမ္်ိုးနုင်ြါသည်။

သတင်ိုး အချက် အ လက် န ည်ိုး ြညောနှ င် ဆု က် ဘောလံု ခခံြုံ ထရိုးဦိုးစိုးဌောန

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်အစုိုးရ

သတင်ိုးအချက်အလက်နည်ိုးြညောနှင်ဆုက်ဘောလံုခခံြုံထရိုးဦိုးစိုးဌောနမ္ှ
ခ ေါ်ယူသည့် ရာထူူးစုမ ာူးအတွက့် ထလ ောက်လောြံုစံ

ညန် ကောိုးထရိုးမ္ှူိုးချြုံြ်
သတင်ိုး အချက်အလက်နည်ိုးြညောနှင်ဆုက်ဘောလံုခခံြုံထရိုးဦိုးစိုးဌောန
ရံိုးု အမ္ှတ်(၂)၊ ထနပြည်ထတော်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
၁။

၂။

ထလ ောက်

ောိုးသည်ရော

(က)

ဌောန

(ခ)

ရော

ထလ ောက်

လ

ရက်

ူိုး
...........................................................................................................

ိုးူ အမ္ည်

...........................................................................................................

ောိုးသူ

(က)

အမ္ည်

..................................................................................................

(ခ)

နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ...........................................................................

(ဂ)

ထမ္ွိုးထနို့/သကကရောဇ်(ရက်၊ လ၊ နှစ်) ...........................................................................
(အသက်) ...................................................................................................................

(ဃ)

လူမ္ျြုံိုးနှင် ကုိုးကွယ်သည်ဘောသော ………………………………………………………
(မ္ည်သည်တုငိုး် ရင်ိုးသောိုးပ စ်ထ ကောင်ိုးထ ော်ပြရန်) .......................................................

(င)

ြညောအရည်အချင်ိုး(ဘွွဲ့/ေြလုမ္ော စသည်မ္ျောိုးကု .......................................................
ထအောင်ပမ္င်သည် ခုနှစ်နှင်အလုက် အစဉ်လုက်ထ ော်ရန်) ..............................................

(စ)

လက်ရှအလုြ်အကုင(် နုငင
် ဝန်
ံ
(၁) ဌောန၊ ရော

မ္်ိုးမ္ျောိုးအတွက်)

ိုးူ ၊ လစောနှုန်ိုး ........................................................................................

(၂) ြုတ်ပြတ်၊ ထနို့စောိုး၊ လုြ်ငန်ိုးပြ စသည်နှုန်ိုး

ောိုး၊ ဌောန၊ တောဝန် ...............................

….......................................................................................................................

-၂(ဆ)

ဝန်

မ္်ိုးမ္ဟုတ်လ င် အလုြ်သမ္ောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ်၊ ပမ္ြုံွဲ့နယ်၊ မ္ှတ်ြံုတင်သည် ရက်စွ

..................................................................................................................................
(ဇ)

စောထမ္ိုးြွဝင်ထ ကိုးထြိုးသွငိုး် သည် ချလန်အမ္ှတ်/ရက်စွ/ထြိုးသွငိုး် သည် ဘဏ်ခွ
...................................................................................................................................

(ဈ)

ဆက်သွယ်ရန် လြ်စောအပြည်အစံု/ ုန်ိုးနံြါတ် .............................................................
...................................................................................................................................

၃။

(က)

အ အမ္ည် ................................................................................................................
နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ............................................................................
အဆင်/ရော

ူိုး ...........................................................................................................

အလုြ်အကုင/် ဌောန ....................................................................................................
ထနရြ်လြ်စော ............................................................................................................
(ခ)

မ္ခင်အမ္ည် ..............................................................................................................
နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ............................................................................
အဆင်/ရော

ူိုး ...........................................................................................................

အလုြ်အကုင/် ဌောန ...................................................................................................
ထနရြ်လြ်စော ...........................................................................................................
(ဂ)

အမ္်ထ

ောင်ရှလ င်

ခင်ြွန်ိုး/ဇနိုးအမ္ည် ....................................................................................................
နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ............................................................................
အဆင်/ရော

ူိုး ............................................................................................................

အလုြ်အကုင/် ဌောန .....................................................................................................
ထနရြ်လြ်စော ..............................................................................................................

-၃(ဃ)

သောိုးသမ္ိုးရှလ င်
အမ္ည် .........................................................................................................................
နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ..............................................................................
အဆင်/ရော

ူိုး ..............................................................................................................

အလုြ်အကုင/် ဌောန ......................................................................................................
ထနရြ်လြ်စော ..............................................................................................................
(င)

သောိုးသမ္ိုးရှလ င်
အမ္ည် .........................................................................................................................
နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ..............................................................................
အဆင်/ရော

ူိုး ..............................................................................................................

အလုြ်အကုင/် ဌောန ......................................................................................................
ထနရြ်လြ်စော ..............................................................................................................
၄။

(က)

ပညာသင့်ကကာူး ဖူူးခသာ ခက ာင့်ူးမ ာူး၊ တကကသိုလ့်ခကာလိပ့်မ ာူး ………………………
(တည့်ခေရာနှင့် ုနှစ့်ခဖာ့်ပပရေ့်)………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..

( )

ခက ာင့်ူးခေစဉ့် ထူူး ျွေ့်မှုမ ာူး ……………………………………………………………

(ဂ)

ခက ာင့်ူးခေစဉ့် အပပစ့်ခပူး ံရမှုမ ာူး ……………………………………………………..

(ဃ)

ပညာအရည့်အ င့်ူး

(၁)

ခေောက့်ဆံုူးခအာင့်ပမင့် သည့်အတေ့်ူး/အဆင/့် ုနှစ့် ………………………………..
……………………………………………………………………………………..

(၂)

ခေောက့်ဆံုူးအတေ့်ူးတွင့် သင့်ယူ ခသာဘာသာရပ့်မ ာူး …………………………….
……………………………………………………………………………………..

-၄၅။

လုပ့်ကိုင့် ဖူူးခသာ အလုပ့်အကိုငမ
့် ာူး …………………………………………………………..
(နှုတ့်ထက
ွ ့်/ခပပာင့်ူးခရွှေ့ရသည့် အခကကာင့်ူးကိုပါ ခဖာ့်ပပရေ့်) ……………………………………
………………………………………………………………………………………………….

၆။

ပါဝင့် ဖူူးခသာ အသင့်ူးအဖွွှေ့မ ာူးနှင့် တာဝေ့်မ ာူး ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

၇။

ခလ ာက့်လာနှင့်အတူ ခအာက့်ပါစာရွက့်စာတမ့်ူးမ ာူး ပူူးတွခပူးပိပ
ုို့ ါသည့် (က)

(၁)လအတွငူး့် ရိက
ု ့်ကူူးထာူးခသာ ပတ့်စပိုို့အရွယ့်ဓါတ့်ပံု(၃)ပံု

( )

နိုငင
့် ံသာူးစိစစ့်ခရူးကတ့်ပပာူးမိတတူ

(ဂ)

ပညာအရည့်အ င့်ူးခအာင့်လက့်မှတ့်မိတတူ(ဘွွှေ့လက့်မှတ့်မိတတူ)
(မိတတူမှေ့်ပဖစ့်ခကကာင့်ူး လက့်မှတ့်ခရူးထိူးု ရေ့်)

(ဃ)

အသက့်အခထာက့်အထာူးအတွက့် တကကသိုလ့်ဝင့်တေ့်ူးခအာင့်လက့်မှတ့်/ အခပ

ံပညာ

ခအာင့်လက့်မှတ့်မိတတူ(မိတတူမှေ့်ပဖစ့်ခကကာင့်ူး လက့်မှတ့်ခရူးထိုူးရေ့်)
(င)

စာခမူးပွဝင့်ခကကူးခငွ ခပူးသွင့်ူးသည့်ခပပစာ/ လေ့်မူရင့်ူး

(စ)

နိုငင
့် ဝေ့်
ံ ထမ့်ူးမဟုတ့်သူမ ာူးအတွက့် အလုပ့်သမာူးမှတ့်ပံုတင့်ကတ့်ပပာူးမိတတူ။

(ဆ)

သက့်ဆိုငရ
့် ာ ေယ့်ခပမရတပ့်ဖွှေ့ွ ၏ တစ့်လအတွင့်ူး ပပစ့်မှုကင့်ူးရှင့်ူးခကကာင့်ူး ခထာက့် ံ က့်
မူရင့်ူး။

(ဇ)

အက င့်စာရိတတခကာင့်ူးမွေ့်ခကကာင့်ူး တစ့်လအတွင့်ူး ရက့်ကွပ့်၊ ခက ူးရွာအုပ့် ျုပခ
့် ရူးမှူူး၏
ခထာက့် ံ က့်မူရင့်ူး။

၈။

နိုငင
့် ဝေ့်
ံ ထမ့်ူးပဖစ့်လ င့်
(က)

ခလ ာက့်လာတစ့်ခစာင့်ကို မိမိတာဝေ့်ထမ့်ူးခဆာင့်သည့် ဌာေဆိုငရ
့် ာမှတစ့်ဆင့် ဝေ့်ကကူး
ဌာေ၏ ွင့်ပပျု က့်ရရှိနိုင့်ရေ့် တင့်ပပထာူးပပူး သတ့်မှတ့်ရက့်အခရာက့် ခပူးပိုို့ရပါမည့်။

၉။

ခရွူး ယ့် ံရပါက ခေရာခေသမခရွူး ထမ့်ူးခဆာင့်နိုငရ
့် ေ့်နှင့် ရာထူူးအဆင့်နှင့် သင့်ခလ ာ့်သည့်
သင့်တေ့်ူးမ ာူးသိုို့ တက့်ခရာက့်ရေ့်နှင့် အခကကာင့်ူးအမ ျုိ ူးမ ျုိ ူးခကကာင့် သင့်တေ့်ူးတက့်ခရာက့်ရေ့်
အတွက့် ပငင့်ူးဆိုပ င့်ူး၊ တမင့်ခရှာင့်ကကဉ့်ပ င့်ူးမ ာူး မပပျုလုပ့်ရပါ။

-၅၁၀။

အထက့်ခဖာ့်ပပပါ အ က့်မ ာူးမှေ့်ကေ့်ခကကာင့်ူးနှင့် အက င့်စာရိတတခကာင့်ူးမွေ့်ခကကာင့်ူး ကိုယ့်တိုင့်
ဝေ့် ံကတိပပျုပါသည့်။

လက့်မှတ့် …………………………
အမည့်
မှတ့် က့်။

………………………...

(၁) အထက့်ခဖာ့်ပပပါ အ က့်အလက့်မ ာူးအာူး ပပည့်စံုစွာ ပဖည့်စွက့်ခဖာ့်ပပထာူးပ င့်ူး မရှိ
ခသာ ခလ ာက့်လာမ ာူးကို လက့် ံစဉ့်ူးစာူးမည့် မဟုတ့်ပါ။
(၂) ခလ ာက့်လာမ ာူးကို ပိခ
ုို့ ဆာင့်ခရူးနှင့် ဆက့်သွယ့်ခရူးဝေ့်ကကူးဌာေ၊ သတင့်ူးအ က့်
အလက့်ေည့်ူးပညာနှင့် ဆိုက့်ဘာလံုခ ံျုခရူးဦူးစူးဌာေ(ရံုူး ျုပ့်)၊ ရံုူးအမှတ့်(၂)၊ ခေပပည့်ခတာ့်
သိုို့ (၇-၁-၂၀၂၂)ရက့်ခေို့၊ ရံူးု ေ
ိ ့်အတွင့်ူး (၁၆:၀၀)ေောရ ခေောက့်ဆံုူးထာူး၍ အခရာက့်
ပပေ့်လည့်ခပူးပိရ
ုို့ ေ့်။ (ဝေ့်ထမ့်ူးပဖစ့်လ င့်ခလ ာက့်လာတစ့်ခစာင့်ကို ကကိျုတင့်မိတတူခပူးပိုို့
ထာူးရမည့်။)
(၃) မူရင့်ူးမ ာူးကို တိုက့်ဆင
ို ့် စစ့်ခဆူးနိုငရ
့် ေ့် ယူခဆာင့်လာရေ့်။

