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ေ ၾကာ္  ကျငာ္သည့္ ရၾာ္္စြဲ     ။ ။ ေ မလ  ၇ ရၾာ္ ၂၀၁၇ 
ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကလ ႊာာ္ ငာ္သည့္ရၾာ္    ။ ။ ေ မလ ၂၀ ရၾာ္ ၂၀၁၇ 
ႊာၾာ္ေရကၾာ္္စ ာ္သည့္ရရွ်ာ ျသူ ေ ၾကာ္  က ငာ္သည့္ရၾာ္ ။ ။ ဇစနာ္မလ ၁၆ ရၾာ္ (အလႊာာ္္ဥာ္ ၁၇ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ၁၈) 
ျ ာ္ႊာနာ္းအလႊာာ္္ဥာ္ (၁၇)   ။ ။ ရၾာ္ေလ  ာ္း (၉၀) ႀျဂႊုာာ္မလ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ႏွ ု၀ ာ္ ကမလ ၂၀၁၇ 
ျ ာ္ႊာနာ္းအလႊာာ္္ဥာ္ (၁၈)   ။ ။ ရၾာ္ေလ  ာ္း (၉၀) ဇနာ္န၀ ရမီလ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ဧ လီမလ ၂၀၁၈ 
 

 
(၁) ေရးေ  /ႏွသူႊာာ္ေ   အ္အီ္ဥာ္ 

ျ ာ္ႊာနာ္းအလႊာာ္္ဥာ္ (၁၇) ႏွွ်ာ ာ္သည့္ (၁၈) အႊာစၾာ္ ေရးေ   ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ႏွသူႊာာ္ေ  ္ကေ းလစြဲၾ  ု ေ မလ 
ေနကၾာ္ ုဆးလႊာာ္္၊ ဇစနာ္မလ လထ လႊာာ္ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ဒုႊာ ယလႊာာ္ႊာစ ာ္ ၾက ာ္းလျစကး ငာ္။ ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကးၾ  ုေၾကက ာ္း 
ႏွွ်ာ ာ္သည့္  လငာ္ႊာစ ာ္း ၾစနာ္ယၾာ္ ွ်ာ ႊာက၀နာ္ရွ်ာ ျသူ ကကး ွ်ာ ေနနရၾာ္ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ေနရက ကကးၾ  ုႊာ ၾုာ္ရ ၾုာ္အေ ၾက ာ္း လနာ္ေလး ငာ္။  
 
(၂) အရငာ္အ က္ ာ္း လငာ္သည့္ ွ်ာ ီသူ ကကး္၊ ္ဆျႊာာ္ ွ်ာႊာာ္္ ကၾာ္ ကကး ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ္ီ္ ္ာ္ သူ ကကး 

ေၾကက ာ္း ေရစး္ကယာ္ေရးေၾကာ္ ႊာီ ကကး ွ်ာ ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး  ေရးေ  /ႏွသူႊာာ္ေ   အ္အီ္ ဥာ္ 
 ကကး လီး ုဆး  ွ်ာျက မလ ွ်ာက ာ္္ီ္္ာ္ေရစး္ကယာ္ ျစကးလ  ငာ္။ ေရစး္ကယာ္ေရး ေၾကာ္ ႊာၾီ  ုေၾကက ာ္း အ ၾဆေလး လုဂ   မလာ္ ကကး 
ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ေၾကက ာ္း၀နာ္ ထ ာ္း ကကး ွ်ာ  စြဲန္ငာ္းထကးျငာ္သည့္ေၾကာ္ ႊာီ  ္ာ္ျငာ္။  
 
္ဆျႊာာ္ ွ်ာႊာာ္္ ကၾာ္ ကကး 

ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကးျငာ္ ရွ်ာ ာ္း လငာ္နယာ္အႊာစ ာ္းရွ်ာ   ငာ္သည့္ျငာ္သည့္ႊာ ု ာ္းရ ာ္းျကး    ုေမလ ွ်ာကကၾာ္ထကးႏွ ု ာ္ 
 လီး အ စြဲနအ္ငာ္းႊာ္ာ္္ု္  ု ႏွွ်ာ ာ္သည့္ လသူးေလ  ာ္းလ ၀ ာ္မလသူလာ္ရွ်ာကးေနျသူ္၊ ဒီ  ၾုေရ္ ီ ၾက ာ္သည့္္ဥာ္ ကကး္၊ မလသူသည့္အ္စ ာ္သည့္အေရး ကကးလ  
၀ ာ္မလသူလာ္ရွ်ာကးေနျသူ္၊       မလသူ သူေရး ႊာနာ္းႊာသူငီ  ွ်ာက သူအျ လငက ကကးၾ  ု ေရရွ်ာငာ္ႊာငာ္ႊာဆသည့္ ေအက ာ္ ၾာ္မလၾာ္ 
အေၾက ာ္အထငာ္ေ ကာ္မလ ုျသူ  ငာ္ျသူ    ုေမလ ွ်ာကကၾာ္ထကးႏွ ု ာ္ျငာ္။  
 
အရငာ္အ က္ ာ္း လငာ္သည့္ ွ်ာ ီသူ ကကး 

 ရွ်ာ ာ္း လငာ္ႊာစ ာ္းေ စး စကးျသူ (ျ ုန ဟႊုာာ္) ရွ်ာ ာ္း လငာ္အႊာစ ာ္း အေ ္္ကေနထ ု ာ္း္ြဲသည့္ သူးျသူ။ 
 အျၾာ္ ၁၈ - ၂၆ ႏွွ္်ာ ာ္  ၾကးရွ်ာ ျသူ (ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး အျၾာ္မလ  ာ္မလငာ္ထငာ္သည့္ျစ ာ္းထကးလ ၾ 

ေၾကက ာ္းျကးေရစး္ကယာ္ေရးေၾကာ္ ႊာီ ွ်ာ ျ ရွ်ာ ္ြဲသည့္မလ ွ်ာက ာ္ ထ ုေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ၾ  ုလယာ္ ကၾာ္လ ု ာ္္စ ာ္သည့္ရွ်ာ ျငာ္)   
     ၾ ယုာ္ၾ ုလက  းေထက ာ္မလ ု္ ႊာာ္ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ႊာ ုးႊာၾာ္ သူ ကကးရွ်ာ ေ္ရနာ္ ေမလ ွ်ာကကသည့္ေျက ဇစြဲမလုဆနမလ ၀ ရ ယ ရွ်ာ  သူၾ  ု

ျၾာ္ေျျကာၾ ကကး   ာ္သည့္  လျႏွ ု ာ္ ္ ာ္း ႏွွ်ာ ာ္သည့္အႊာသူ  လႊာာ္ျကးေျက္ဆယသ္ူ ကၾာ္ ကကးရွ်ာ ရ ငာ္။ 
 မလသူ သူေရးမလလုာ္ နာ္း ကကးႊာစ ာ္ ္ ႊာာ္လ ၀ ာ္္ကးျသူႏွွ်ာ ာ္သည့္ ႊာၾာ္ ၾစမလသူလာ္ရွ်ာကးျသူႊာ္ာ္ဥးီ  ္ာ္ေ ၾက ာ္း္၊ ျ ာ္ႊာနာ္း 

ရွ်ာ ာ္း လငာ္ႊာ ု ာ္းရ ာ္းျကး ကကးေၾကက ာ္း  ွ်ာ မလသူ သူႊာနာ္းႊာသူင ီ ွ်ာက သူျ ာ္ႊာနာ္း 
အလႊာာ္္ဥာ္ (၁၇) ႏွွ်ာ ာ္သည့္ (၁၈)အ ၾ  ာ္ေ  ကၾာ္ ျ ာ္ႊာနာ္းျကး ကကးေ္ေယသူ ္ ာ္း  
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ႊာၾာ္ေရကၾာ္္စ ာ္သည့္ အ  ု လ ေထကၾာ္္ဆ္ကအႊာစ ာ္းႊာစ ာ္ မလသူ သူအျ ု ာ္အ၀နာ္း ေ္  ာ္းေ က ာ္ ႊာ္ာ္ဥးီဦး ွ်ာ 
 ွ်ာနာ္ၾနာ္ေ ၾက ာ္းေထကၾာ္္ဆ္ကၾာ္ အ လငာ္သည့္အ္ုဆ   ာ္သည့္ ္၊ ေရးေ  ္၊ႏွသူႊာာ္ေ    ွ်ာထစၾာ္ေလေမလကေျက 
အေ ၾက ာ္းအရက ကကး ႊာစ ာ္   ေ    ု သူအေလေႊာစ ာ္မလငာ္း သူႊာငာ္ေ ၾက ာ္း။ 

 
 
္ီ္ ္ာ္ သူ ကကး  
ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး  ေရစး္ကယာ္ သူ ကကးႏွွ်ာ ာ္သည့္ ျ ာ္ႊာနာ္း  ု ာ္ရက အ္ကၾာ္အမလၾာ္ ကကး ၾကး လ ု  ုျ ရွ်ာ နကးမလငာ္ႏွ ု ာ္ 
  ုနရနာ္ အႊာစၾာ္  ၾ  ႊာ ာ္ရွ်ာ ာ္းမလ ာ္း္ကၾာ္ ကကး ္ကေ းလစြဲလုဆ္ဆ ကကးၾ  ု(၃) ရၾာ္ ၾက  လ မလလုာ္ျစကး ငာ္  ္ာ္ျငာ္။  

လထ ရၾာ္ ။ ။ ျ ာ္ႊာနာ္း  ု ာ္ရက  ၾ  ႊာ ာ္ရွ်ာ ာ္းမလ ာ္း္ကၾာ္ ကကး ႏွွ်ာ ာ္သည့္  လငာ္သည့္္ုဆေျက  ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ က 
  ္ာ္  ုန  ႊာက၀နာ္ရွ်ာ ျသူ ကကး ွ်ာ ၾသူငီ  ငာ္သည့္္စႊာာ္ေလး ္ ာ္း ( ၾ  ႊာ ာ္ရွ်ာ ာ္းမလ ာ္း္ကၾာ္ ကကး 
 လ မလုလာ္ ျငာ္သည့္ရၾာ္ႊာစ ာ္ ဤျ ာ္ႊာနာ္းျငာ္       ရငာ္ ွ်ာနာ္း္ကၾာ္ ကကးႏွွ်ာ ာ္သည့္ ၾ ၾုာ္ငီ သူ 
 ရွ်ာ လ ၾ ႏွသူႊာာ္ထစၾာ္ႏွ ု ာ္ျငာ္) 

ဒုႊာ ယရၾာ္။ ။ ေရးေ   
ႊာႊာ ယရၾာ္။ ။ ႏွသူႊာာ္ေ   

 
 ွ်ာႊာာ္္ ကၾာ္။ ။ ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကးေ ကာ္ လ္ြဲသည့္ျငာ္သည့္ ေ    ု ငာ္သည့္ေနရကႊာစ ာ္  ငာ္ျငာ္သည့္အေ ၾက ာ္း ေ ၾက ာ္း 
ေ ၾက ာ္သည့္ ေ    ု ငာ္သည့္ ေနရကေ လက ာ္းမလြဲ ္ ာ္း ရၾာ္ေ သည့္ ္ ာ္းေ ၾက ာ္သည့္မလကေရကၾာ္ ေ    ု္ ြဲသည့္ ္ ာ္း ရွ်ာ လ ၾ ေၾကက ာ္း ွ်ာ 
ေရးေ  /ႏွသူႊာာ္ေ   အ္ီ္ဥာ္  ကကး  လနာ္မလငာ္ၾက ာ္းလေလး ငာ္ ဟႊုာာ္လ ။  

ႏွသူႊာာ္ေ    ု သူျငာ္ အေရး ၾးီေျက အလ ု ာ္း  ္ာ္ျငာ္သည့္အေမလ ွ်ာကကၾာ္      ၾ ုယာ္္ စ ာ္းဥကာာ္္စ ာ္းရွ်ာ ျ  ွ်ာက 
ေ လက  ု ၾ လ ရနာ္ႊာ ုၾာ္ႊာစနာ္းအလာ္လ ျငာ္။ ႏွသူႊာာ္ေ    ုရကႊာစ ာ္         ္ ာ္ ကျက္ၾကး   ာ္သည့္ ေ    ု ္ ာ္း ႏွွ်ာ ာ္သည့္ 
အဂၤမလ လာ္  ကျက   ာ္သည့္ေ    ု ္ ာ္း ဟသူ၍ အလ ု ာ္းႏွွ်ာ္ာ္လ  ုာ္း္စြဲ ္ကးထကးလ ျငာ္။ ႏွသူႊာာ္ေ    ျုငာ္သည့္ အ္က နာ္ႊာစ ာ္  ွ်ာကး 
ျငာ္ ွ်ာနာ္ ျငာ္ ဟသူ၍ ရွ်ာ လ ။     ာ္နသူႊာာ္   ာ္သည့္ ေ    ု ္ ာ္း   ာ္သည့္       အျ လငက  ၾစယာ္၀  သူၾ  ု လျႏွ ု ာ္၍ ေျကာ္  
      နာ္း္္ာ္ဥကာာ္ ္စြဲ ္ကး လျ သူဥကာာ္ၾ ု ကကး္စက အေထကၾာ္အၾသူ  ္ာ္ေ္ျငာ္။       ၾ ယုာ္ေရး အ္ကၾာ္ 
အမလၾာ္ ကကးၾ ုႊာက  ွ်ာနာ္ၾနာ္္ စက ေ    ု  ုနရနာ္အထသူးမလ အုလာ္လ ျငာ္။ ႏွသူႊာာ္ေ    ု္က နာ္ႊာစ ာ္ ႊာ္ာ္ ္ကး္က္္ာ္ျသူ 
ေရစး္ကယာ္ေရး ေၾကာ္ ႊာီ ွ်ာ လနာ္မလငာ္နကး  ာ္ႏွ ု ာ္  ုနရနာ္အႊာစၾာ္ အျဆ  ာ္း္ၾာ္   ာ္သည့္ ျ  ာ္းထကးလ  ငာ္။  

္ကေ းလစြဲြ္ဲ ္ာ္ရျငာ္သည့္အေ ၾက ာ္းရ ာ္း ွ်ာက ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး မလသူ သူႊာနာ္းႊာသူငီ  ွ်ာက သူ အေ ၾက ာ္းၾ ု 
 ယာ္ေမလကၾာ္ထ ျ ရွ်ာ နကးမလငာ္ထကးျငာ္ၾ  ု ျ ္က ာ္မလ ု ္ ာ္းႊာ္ာ္ေ ၾက ာ္း္၊  ငာ္ျငာ္သည့္ ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ွ်ာ 
္ကေ းလစြဲၾကျငာ္ ေအက ာ္ျငာ္ဟသူ၍ ရွ်ာ လ ။ အရငာ္အ္က ာ္းႏွွ်ာ ာ္သည့္ အျ လငကဗဟျုႊုာၾ  ု  နာ္း္္ာ္ ္ ာ္း ျၾာ္ 
ျၾာ္ႊာက  ္ာ္ျငာ္။ ေၾကက ာ္း ွ်ာ ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး ၾ ယုာ္ေရးၾ ယုာ္ႊာက ္ကေ းလစြဲ ွ်ာေ    ု္ြဲသည့္ေျကအ 
ေ ၾက ာ္း ကကးၾ ု လ ာ္လျ ုန ထႊုာာ္ေ ကာ္ေ လက ၾကး ငာ္ ဟႊုာာ္ဟ ု ္ငာ္း ကဥာ္း ကကး ထကးရွ်ာ ထကးလ ျငာ္။ 
ေၾကက ာ္း ေလေမလ္အီရႊာ  ုာ္းရ ာ္းျကး ကကး လ ၀ ာ္ႊာၾာ္ေရကၾာ္ႏွ ု ာ္ သူႏွွ်ာ ာ္သည့္ ၾကကး/ ႊာနာ္းႊာသူေရးၾ  ု အေမလးေလး 
ထကးလ ျငာ္။  

ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး ႏွသူႊာာ္ေ    ု ငာ္သည့္ရၾာ္ႊာစ ာ္   ္ာ္ႏွ ု ာ္မလ ွ်ာက ာ္       ွ်ာႊာာ္လုဆႊာ ာ္ ကကး လ ထငာ္သည့္မလက 
ေလးလ ရနာ္ ေ ႊာတကရလာ္္ဆအလာ္လ ျငာ္။ အေ ၾက ာ္းရ ာ္း ွ်ာက ႏွ  ုာ္ ဆၾသူးမလၾာ္ ွ်ာႊာာ္အႊာစၾာ္ ဗစီဇက(ေနထ  ုာ္္စ ာ္သည့္) မလုလာ္ႊာြဲသည့္ 
အ္က နာ္ႊာစ ာ္ ကကး္စကအေထကၾာ္အၾသူ   ္ာ္ ွ်ာက  ္ာ္ျငာ္သည့္အႊာစၾာ္ေျကာ္   ွ်ာႊာာ္လုဆႊာ ာ္ ရွ်ာ ထကးရ ာ္မလြဲ ေမလ ွ်ာကကၾာ္ 
ထကးႏွ ု ာ္  ုနရနာ္ ေၾကက ာ္းႊာက၀နာ္ရွ်ာ ျသူ ၾာ္ ွ်ာ အႊာ အမလ ာ္း ျ ရွ်ာ  လီး  ငာ္ျ ုန ငာ္လုဆ ၾာ္မလၾာ္မလုလာ္ေ က ာ္ 
ရ ငာ္ၾ  ုအ ၾဆ လ ေလးႏွ ု ာ္ ငာ္  ာ္္ျငာ္။  
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ေရးေ  /ႏွသူႊာာ္ေ  ္္ာ္ေ းရကႊာစ ာ္လ ရွ်ာ  ငာ္သည့္အေ ၾက ာ္းအရက ကကး ႏွွ်ာ ာ္သည့္ နငာ္းမလ ာ္း ကကး  
 
အ ွ်ာႊာာ္္ဥာ္ ၁  ွ်ာ ၅ ၾ  ု  နၾာ္လ ု ာ္း ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ေနနမလငာ္လ ု ာ္းႊာစ ာ္ ္စြဲ၍္္ာ္ေ း ငာ္။ ေနနမလငာ္္ကၾ  ု ေၾကက ာ္း ွ်ာ 
ေၾက းေ စး ငာ္  ္ာ္ျငာ္။  
ႏွသူႊာာ္ေ  ၾ  ုေရးေ   လီး ေနကၾာ္ႊာ္ာ္ရၾာ္ ွ်ာ  ၾာ္မလၾာ္ၾက ာ္းလ ငာ္။  
ဒုႊာ ယေနနေႊာစ ႏွသူႊာာ္ေ   ေ    ု  ုန လကၾာ္ၾစၾာ္ျသူေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္  ကကးၾ  ု ေၾကက ာ္း ွ်ာ အမလ အုေမလ ွ်ာကကၾာ္ 
လယာ္ ကၾာ္ ယာ္  ္ာ္ျငာ္။ 

၁. အဂၤမလ လာ္္က ျႊာာ္လုဆေလး ္ ာ္း     (၁၅   န ာ္္) 
၂. အဂၤမလ လာ္ ျဒၵ  ႏွွ်ာ ာ္သည့္ အျုဆး လ လုဆ ကကး     (၄၅   န ာ္္) 
၃.   ္ ာ္ ကျက္ၾကး ္က္ီ္ကၾုဆး     (၃၀   န ာ္္) 
၄. အဂၤမလ လာ္္က ္က္ီ္ကၾုဆး     (၆၀   န ာ္္) 
၅. မလသူ သူႊာနာ္းႊာသူငီ  ွ်ာက သူ   ု ာ္ရက နကးမလငာ္ သူ ကကး ္ီ္ ာ္္ ္ ာ္း   (၁၂၀   န ာ္္) 

 မလသူနအ္စ ာ္သည့္အေရး္၊   နာ္ ကသည့္ျ   ုာ္း္၊ အ္ ုးရ   စြဲန္ငာ္းလုဆ္ န္ာ္္၊ ျ က၀လႊာာ္၀နာ္းၾက ာ္ 
၆. ႏွသူႊာာ္ေ   (အဂၤမလ လာ္္ၾကး)     (၂၀   န ာ္္) 
၇. ႏွသူႊာာ္ေ   (  ္ ာ္ ကျက္ၾကး)     (၂၀   န ာ္္) 
 
္ု္ ေုလ  ာ္း - ၅ နကရ ီ၁၀   န္ာ္ (ႏွွ္်ာ ာ္ရၾာ္) 

 
 
၃. ျ ာ္ရု းငစနာ္းႊာ ာ္း္၊ ျ ာ္ ၾကးလုဆနငာ္းမလ ာ္း ကကးႏွွ်ာ ာ္သည့္ ေ  ွ်ာကကာ္ ွ်ာနာ္း္ကၾာ္ ကကး 
 

ျ ာ္ႊာနာ္းလ နု္က သူ္န္ာ္ျငာ္ ျ ာ္ႊာနာ္းျကးဗဟ ု လ ္န္ာ္  ္ာ္ လ း ေၾကက ာ္းျသူေၾကက ာ္းျကး ကကး  လ ၀ ာ္ 
ေ စးေႏွစး သူရွ်ာ ေ္ရနာ္ႏွွ်ာ ာ္သည့္ျ ာ္ ၾကး သူအေလေႊာ္ ၾုာ္ ႊာာ္ ႊာာ္ ရွ်ာ   ုနရနာ္အႊာစၾာ္ အထသူးအေမလးထကး 
ေ  ွ်ာကကာ္ ွ်ာနာ္းထကးလ ျငာ္။ ေၾကက ာ္းျသူ/ျကး ကကး   ္စ ာ္းေ က ာ္ရငာ္ႊာ းုႊာၾာ္ သူရွ်ာ   ုနရနာ္အႊာစၾာ္ ေၾကက ာ္းျသူ/ 
ျကး ကကး အႊာနာ္းအႊာစ ာ္း လသူးေလ  ာ္းလ ၀ ာ္ သူျငာ္ၾ မုလငာ္း္ီ္ ္ာ္ျစကး ငာ္။ ေၾကက ာ္းျကး/ျသူ ႊာ္ာ္ဦး 
ႊာ္ာ္ေယကၾာ္္က ာ္း ္ီအႊာစၾာ္ ႊာ ုးႊာၾာ္ ကကးရွ်ာ ေ္ရနာ္အႊာစၾာ္ ေထကၾာ္လဆသည့္ေလး ငာ္။ 

ေၾကက ာ္းျသူ/ျကးအ္က ာ္း္က ာ္း ၾကး      ႊာႊာာ္္စ ာ္းျ  ွ်ာက္၊ ၾ ယုာ္သည့္အရငာ္းအ္က ာ္းအေလေၾ  ုွ်ာီ္ ု လီး 
အေၾက ာ္း ုဆး  ္ာ္ေအက ာ္  လ   ာ္  ု ာ္ သူ ကကး္၊ အ  ာ္္က လးီေ  ကၾာ္ သူ ကကး္၊ အႊာနာ္း ၀ ာ္ ွ်ာီ ၾ  ႊာ ာ္  ႊာာ္ ၾကးထကး သူ ကကး 
ရွ်ာ   ုနအႊာစၾာ္  ရက္၊   ကကးၾ  ကကး္စကးေ  ွ်ာကကာ္မလ ာ္သည့္ထကးျငာ္။  အႊာနာ္းထြဲႊာစ ာ္ ျက ၾ အႊာနာ္း လ ာ္လ ွ်ာက     
နကး မလငာ္ေျက အေ ၾက ာ္းအရက ကကး ျ ာ္္နာ္း္ကး ကကး ၾ ု ရက္၊  ေႊာစ ီ ွ်ာကႊာ ၾုာ္ရ ုၾာ္ ေ း  နာ္းႏွ ု ာ္ 
ေ ၾက ာ္းႏွွ်ာ ာ္သည့္     ျသူ ယာ္္ က ာ္း ကကး အကးၾသူငီေ း  ေလး ၾ  ုနရနာ္ အႊာစၾာ္မလြဲ ႊာ ုၾာ္ႊာစနာ္းမလ ျုငာ္။  
ေၾကက ာ္း ွ်ာ ျ ာ္ ၾကးေလး ငာ္သည့္ ျ ာ္္နာ္း္က ကကး ွ်ာက 
 

1. ရလာ္ရစကမလသူထု စဆန    းေရး္၊ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ အ္ီအ္ဥာ္ေရး စြဲနငာ္း ကကး (Community development, mobilization 
and planning) 

2. ၾစနာ္လက ႊာက အႊာႊာာ္လငက နွ်ာ ာ္သည့္   ုဒာ္ က မလုဆ ္ ဆ သူ ကကး (Computer competency and Cyber 
security)  

3. ျ က၀လႊာာ္၀နာ္းၾက ာ္   ုာ္ရကျ ာ္္နာ္း္က ကကး (Environmental studies) 
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4. အဂၤမလ လာ္္က အေ လက္စ ာ္းရငာ္ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ နကးေထက ာ္ သူ္စ ာ္းရငာ္ (Speaking skills and listening skills) 
5. အဂၤမလ လာ္္က ျဒၵ  ကကး (ၾ ုယာ္လ ု ာ္ေမလသည့္မလက ္ ာ္း) (English Grammar (Self-study)) 
6.   နာ္ ကသည့္ ျ  ု ာ္းနွ်ာ ာ္သည့္ ရွ်ာ ာ္း လငာ္နယာ္ျ  ု ာ္းေ ၾက ာ္း ကကး (History of Burma and Shan State) 
7. မလသူန အ္စ ာ္သည့္အေရး  ု ာ္ရက ျ ာ္္နာ္း္က ကကး (Human Rights)  
8. ႏွ  ုာ္ ဆႊာၾကျႊာ ာ္း ကကး ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ၾ ၻကသည့္  ု ာ္ရက အေ ၾက ာ္းအရက ကကး (International news and Global 

issues) 
9. မလသူ သူေရး အ ၾ  ျ ာ္္နာ္း္က ကကးအလ အ၀ ာ္ လထ၀ီႏွွ်ာ ာ္သည့္ ္ီးလစကးေရးအေ ္္ဆ အ္ကၾာ္အမလၾာ္ ကကး 

(Introduction to social science and geography and Basic economics)  
10.  ီဒီယက ကကး္၊  လငာ္ျသူနျႊာ ာ္းေထကၾာ္ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ အေ ္္ဆဗီစဒီယ ုရ ၾုာ္ၾသူေရး ကကး (Media, citizen 

journalism and basic video production)  
11. ျ က၀ျယဆဇကႊာ ္ီ ဆ္ နာ္န ္စြဲန  သူ ကကး (Natural Resources management)  
12.  လငာ္သည့္ျသူနၾကနာ္း ကေရး (Public health)  
13. အျုဆး္က ျ္ကၤက ကျကရလာ္ (Practical Math’s)  
14. အ္ ုးရ   စြဲန္ငာ္းလုဆ္ န္ာ္္၊ ဒီ  ုၾေရ္ျီ ာ္္နာ္း္က ကကး္၊  ယာ္ဒရယာ္အေ ၾက ာ္းအရက ကကး (Systems of 

government, Democracy and Federalism)  
15. ျ ာ္ႊာနာ္းနငာ္း လ  ု ာ္ရက  ကကး နွ်ာ ာ္သည့္  ရကအ  ္ာ္ျ ာ္ႊာနာ္း ကကး (Training skills and Teacher’s 

training)  
 
ျ ာ္ႊာနာ္းႊာ္ာ္ေမလ ွ်ာကကၾာ္ ျ ာ္္ နာ္း္ကႏွွ်ာ ာ္သည့္   ု ာ္ေျက ေမလသည့္မလကေရး္ရီး္ဥာ္ ကကး ႏွွ်ာ ာ္သည့္  လ ာ္လ လငကရွ်ာ ာ္ ကကး   ႊာာ္ေ္ေ 
 သူ ကကးလ  ထငာ္သည့္ျစ ာ္းေလးျစကး ငာ္  ္ာ္ျငာ္။ ႊာ္ာ္လႊာာ္ျ ာ္ႊာနာ္း ကကးမလငာ္းလ ရွ်ာ  ငာ္  ္ာ္ျငာ္။  
 
၄. ေ ၾကာ္  က္ကၾာ္ ကကး ႏွွ်ာ ာ္သည့္ မလလုာ္ နာ္းေ က ာ္ႊာက ကကး 

ျ ာ္ႊာနာ္းႊာၾာ္ေရကၾာ္္စ ာ္သည့္ရရွ်ာ  ငာ္သည့္ ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကးၾ  ု ဇစနာ္မလ ၁၆ ရၾာ္ထလာ္ေနကၾာ္ ၾကေ္လြဲ 
ေၾကက ာ္း ွ်ာႊာ ုၾာ္ရ ုၾာ္  ၾာ္ျစယာ္အေ ၾက ာ္း  ၾကး ငာ္  ္ာ္ လီး ျစကးမလကေရး အ္အီ္ဥာ္ၾ  ုေၾကက ာ္း ွ်ာ္ီ္ ဥာ္ေလး 
 ငာ္  ္ာ္ျငာ္။  

အလႊာာ္္ ဥာ္ ၁၈ အႊာစၾာ္ျ ာ္ႊာနာ္းႊာၾာ္ေရကၾာ္္စ ာ္သည့္ရရွ်ာ ျသူ ကကးျငာ္ မလက ငာ္န ၂၀၁၈ ဇနာ္န၀ ရမီလ 
မလမလငာ္  ွ္်ာ  လီး ဧ လီမလ မလမလငာ္ အထ  စ ာ္သည့္မလွ်ာ္ာ္ ွ်ာက   ္ာ္ျငာ္သည့္အႊာစၾာ္ ေရစး္ကယာ္္ဆရေျက ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး 
 ွ်ာျ ာ္ႊာနာ္း ႊာၾာ္ေရကၾာ္  ္ာ္ေ ၾက ာ္း (ျ နု ဟႊုာာ္)  ႊာၾာ္  ္ာ္ေ ၾက ာ္းၾ  ု ဇသူမလ  ုာ္မလ  ၾုနာ္ ွ်ာ ီ
အေ ၾက ာ္း ၾကးရ ငာ္  ္ာ္ျငာ္။ ဗီစဇက ႏွွ်ာ ာ္သည့္ ျစကးမလကေရး  ု ာ္ရက ္ီ္ဥာ္ သူ ကကးၾ  ု ေၾကက ာ္း ွ်ာ ႏွ ု၀ ာ္ က ႏွွ်ာ ာ္သည့္ 
ဒီဇ ာ္ ကမလ ႊာစ ာ္ ္ီ္ဥာ္ျစကး ငာ္။ 

ျ ာ္ႊာနာ္းႊာၾာ္ေရကၾာ္္စ ာ္သည့္ရရွ်ာ ျသူ ကကး   နာ္ နာ္္စက ျစကးမလကေရး္ီ္ဥာ္ႏွ ု ာ္  ုနရနာ္အႊာစၾာ္  လငာ္ႊာစ ာ္း ွ်ာ 
ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကရွ်ာ ာ္ ကကး passport ႏွ  ုာ္ ဆၾသူးမလၾာ္ ွ်ာႊာာ္ ကကး  ၾ  ႊာ ာ္ လ မလုလာ္ေလးထကးလ ရနာ္ ေမလးနၾာ္္စကႊာ ၾုာ္ 
ႊာစနာ္းႏွ သူးေ ကာ္အလာ္လ ျငာ္။  

 ွ်ာႊာာ္္ ကၾာ္။ ။ passport ႏွ  ုာ္ ဆၾသူးမလၾာ္ ွ်ာႊာာ္ရွ်ာ ထကး ္ ာ္းျငာ္ ေၾကက ာ္း ွ်ာ အမလ အုေမလ ွ်ာကကၾာ္ 
ႊာၾာ္ေရကၾာ္္ စ ာ္သည့္ရ ငာ္ဟ ု   မုလ လု ။ ျ နုျငာ္း ဟႊုာာ္ passport န  ုာ္ ဆၾသူးမလၾာ္ ွ်ာႊာာ္ ရွ်ာ  ္ ာ္းျငာ္ ေၾကက ာ္းႊာစ ာ္ 
ႊာၾာ္ေရကၾာ္္ စ ာ္သည့္ ရွ်ာ ဟ ု မလငာ္း    မုလ လု ။ အထလာ္လ ေ ကာ္ လထကးျငာ္သည့္အႊာ  ုာ္း အရငာ္ 
အ္က ာ္း လငာ္သည့္ ွ်ာျီသူ ငာ္ျသူ    ုေမလ ွ်ာကကၾာ္ထကးလ  ုာ္္ စ ာ္သည့္ရွ်ာ ျငာ္။  
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Passport ႏွ  ုာ္ ဆၾသူးမလၾာ္ ွ်ာႊာာ္မလလုာ္ေ က ာ္အ္က နာ္ႊာစ ာ္ ျစကးမလကေရးအ္ီအ္ဥာ္ ၾုနာ္ၾက္ရ ႊာာ္ ကကး      
ျကမလ ွ်ာက ာ္ႊာက ၀နာ္ရွ်ာ ျငာ္။ ေၾကက ာ္း ွ်ာ ေထကၾာ္လဆသည့္ေလး ငာ္ ဟႊုာာ္လ ။ ျ ာ္ႊာနာ္းႊာၾာ္ေရကၾာ္္စ ာ္သည့္ရွ်ာ  ွ်ာ ျကမလ ွ်ာက ာ္ 
ေၾကက ာ္း ွ်ာ ဗီစဇက visa  ကကး ္ရီး္ရ ႊာာ္ ကကးေထကၾာ္လဆသည့္ေလး ငာ္  ္ာ္ျငာ္။  

ေရစး္ကယာ္္ဆ ေၾကက ာ္းျကးေၾကက ာ္းျသူ ကကး ေၾကက ာ္း ွ်ာ ္ီ္ဥာ္ေလးေျက ္ရီး္ဥာ္အႊာ  ုာ္းႊာက မလ ၾုာ္နက 
ရ ငာ္  ္ာ္ျငာ္။     ၾ ယုာ္ၾ ု္ီ္ဥာ္ေျက ္ရီး္ဥာ္ ကကး ၾုနာ္ၾက္ရ ႊာာ္ ေၾကက ာ္း ွ်ာ လနာ္မလငာ္ေလး အလာ္ ငာ္ 
 ဟႊုာာ္လ ။္ရီးျစကးမလကအၾနုာ္အၾက္ရ ႊာာ္ၾ  ု ေၾကက ာ္း ွ်ာကအ လငာ္သည့္အ၀ ႊာက၀နာ္ယသူေ က ာ္ ရစၾာ္ေလး ငာ္ 
  ္ာ္ျငာ္။  

ေၾကက ာ္း ွ်ာ     ႊာငာ္ရွ်ာ ရက   ္ ာ္အ စြဲနအ္ငာ္းႏွွ်ာ ာ္သည့္     န ကကး ွ်ာက ျကမလ ွ်ာက ာ္္ရီး္ဥာ္ာ္ ကကးၾ ု္ ီ္ဥာ္ ေ က ာ္ 
ရစၾာ္ေလး ငာ္။ ျ ာ္ႊာနာ္း လီး ုဆးလ ၾ        ္  ာ္ အ စြဲနအ္ငာ္းရွ်ာ ရက     န  (ျ နု ဟႊုာာ္) 
မလကးရကေနရက ွ်ာကျကမလ ွ်ာက ာ္  လနာ္မလငာ္္ီ္ဥာ္ေ က ာ္ရစၾာ္ေလး ငာ္  ္ာ္ျငာ္။ ျ ုနျငာ္း ဟႊုာာ္ ႊာ္ာ္ ္ကး 
ေနရကျ နု ေ လက ာ္းမလြဲ မလ မုလ ွ်ာက ာ္   ္ ာ္အ စြဲနအ္ငာ္းန ာ္သည့္ ႊာ ု ာ္လ ာ္ လီး   ္ ာ္အ စြဲနအ္ငာ္း ွ်ာ ထ ၾုုနာ္ၾက္ရ ႊာာ္  ကကးၾ ု 
ႊာက၀နာ္ယသူရ ငာ္  ္ာ္ျငာ္။  

ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ က ကကးၾ  ုေၾကက ာ္း  facebook page  ွ်ာက online   ငာ္သည့္ႏွ ု ာ္ျငာ္။ 
ေမလ ွ်ာကကၾာ္မလ ကထြဲႊာစ ာ္       မလသူ သူၾစနာ္ယွ်ာၾာ္ ္က ကၾာ္နွ်ာက ကကး  ုနာ္းနဆလ ႊာာ္ ကကး ရွ်ာ ာ္းမလ ာ္းႊာ ၾက္စက 

  ငာ္သည့္ စ္ၾာ္ေလးလ ရနာ္ ႏွွ်ာ ာ္သည့္ print ထႊုာာ္လ ၾ ရွ်ာ ာ္းမလ ာ္း္စက  လနာ္မလငာ္ေလးလ ုနေလးလ ရနာ္ 

 
 Email:     sjep@sssny.org 

WeChat:   sssnyofficial  
Line:     sssnyofficial  

  Phone number:   +66(0) 61 804 4401 

mailto:Email:%20%09%09%09%09sjep@sssny.org

