
41 
 

စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 
အြခားနှစားသီးနှဌာနစ၏ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ခနှစ်၊ သ တသနလပင်နး် 

ဆာင်ရွက်ချက်နှင့် တွ ရိှ့ချက်များ 
 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာ ရးနှစအ်တွင်း အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများ 

(က) မျို း ကာင်းမျို းသန် ့မျိုး စ့များ ထိ ရာက်စွာ ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူးစိက်ပျို းအသးချနိင် ရး  

     (က.၁) မျို း ကာင်းမျို းသန်မ့ျား မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း  

           (က.၁.၁) ရ ြမအ ြခအ န ပး သာ ဒသများအတွက ် ရရှည်တည်တ့မည့် သီးနှ  

    အထွက်နန်းရရှိ ရး သ တသနလပ်ငန်းများ  

 

သီးနှအမည် - ြပာင်းဖးူသီးနှသ တသန 

အ စ့ထတ် ြပာင်း  မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 

၁။ ဒသအလိက် ကာင်းမွန် သာ မိဘမျိုးများ မွးြမူရန ်ြပည်တွင်း ြပညပ်မှ မျိုးသစ်များ 

တင်သွင်း စမ်းသပ်ြခင်း 

(က) ထိင်းနိင်ငမှမျို းများ တင်သွင်းစမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း ဒသတွင ်မျို း (၄၈) 

မျို းကိ အသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ စမ်းသပ်သည့်မျိုးများ အနက် မျက်ြမင်အရ 

ကာင်းမွန် သာမျိုးများနှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် စီစစ် ရွးချယ်ရရှိ သာမှတ်တမ်းများအရ 

ဒသအလိက် အလားအလာ ကာင်း သာမျိုးများကိ ရွးချယ်ခ့ဲရာ သားဆက-်၁ လိင်း ပါင်း 

၃၀ လိင်းကိ မွးြမူရရိှခဲ့ပါသည်။ 

 

၂။ မျိုးကူးစပ် မွးြမူြခင်း 

(က) ဗီဇ မျို းသန်လ့ိင်း များ မွးြမူြခင်း 

(က.၁) Standard Method (ear to row) သး၍ ဗီဇမျိုး သန်လိ့င်း များ မွးြမူြခင်း  

(သားဆက်-၁ မှ သားဆက်-၇ ထိ) စမ်းသပ်ြခင်းကိ ရဆင်းနှင့် အာင်ပန်း ဒသများ 

တွင် မျိုး လိင်း ပါင်း (၄၁၇)လိင်းကိအသးြပု၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ဗဇီမျိုးသန်လိ့င်းများ 

ရရှိရန ်လိလားအပ် သာလက္ခဏာပရိှသည့်အပင်များအား ရွးချယ်ခဲ့ရာ သားဆက-်၁မ ှ

သားဆက်- ၇အထိ စစ ပါင်း ၂၇၅ လိင်းကိ ရွးချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

(က.၂) Composite Line Selection Method သး၍ ဗီဇ မျိုးသန်လ့ိင်းများ မွး ြမူြခင်း 

(သားဆက်-၁ မ ှသားဆက်-၅ ထိ)စမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ 

နာင်မွန် ဒသများတွင် ၁၅၇၈လိင်း (၅၁၆ Set)ကိ အသးြပု၍ စမ်းသပ်ခ့ဲရာ ဗီဇ မျို း 

သန်လ့ိင်းများရရှိရန် လိလားအပ် သာလက္ခဏာပါရိှသည့် အပင်များအား ရွးချယ်ခဲ့ရာ 
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သားဆက်-၁မ ှသား ဆက်-၅ အထိ စစ ပါင်း ၁၂၅၈ လိင်း (၄၁၉ Set) ကိ ရွးချယ် 

ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

(ခ) ဗီဇ မျိုးသန်လိ့င်းများ၏ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် စမ်း သပ်ရန ်မျိုး မွးြမူြခင်း 
(ခ.၁) ဗီဇမျိုးသန်လိ့င်းများ၏ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ် စွမ်းရည်စမ်းသပ်ရန ်Top Cross Hybrid  
        များ မွးြမူြခင်း 

Tester - C7နှင့် Top Cross ြပုလပ်ြခင်းကိ ရဆင်း ဒသတွင ်မျိုးလိင်း(၁၀၄)လိင်း 
ကိအသးြပု၍၄င်း၊ Tester - PAC-999 နှင့် Top Cross ြပုလပ်ြခင်းနင့်ှ Tester - 
PAC-759 နှင့် Top Cross ြပုလပ်ြခင်းတိက့ိ တပ်ကန်းြခတွင် မျိုးလိင်း(၁၀၄) လိင်း 
ကိအသးြပု၍၄င်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အဆိပါ Top Cross ြပုလပ်ြခင်းမ ှရရိှလာ သာ Top 
Cross Hybrid ပါငး် ၃၁၂ မျို းကိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခနှစ ် မိးရာသီ၌ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ 
ကင်ပွန်း တာင်၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ ကျာကမဲ်၊ လိွုင် ကာ် ဒသတိတ့င်ွ စထားမျိုး 
များနှင့် နင်းယှဉ် ရွးချယ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ.၂) အ ထွ ထွ ပါင်းစပ် စွမ်းရည ် ကာငး် သာ မျိုးများ၏ မိဘများကိသီးသန် ့ ပါင်းစပ် 
စွမ်းရည် စမ်းသပ်ရန ် Diallel Cross Hybrid များ မွးြမူြခင်းကိ ရဆင်း ဒသတွင် 
Diallel-I, Diallel-II, Diallel-III, Diallel-IV နှင့် Diallel-V တိက့ိ (၁) ကွက်စ ီ
စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အဆိပါ Diallel Cross ြပုလပ်ြခင်းမှရရိှလာ သာ Diallel 
Cross Hybrid ပါင်း ၂၂၅ မျို းကိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခနှစ ် မိးရာသီ၌ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ 
ကင်ပွန်း တာင်၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ ကျာက်မဲ၊ လိွုင် ကာ် ဒသတိတွ့င်စထားမျို း 
များနှင့် နင်းယှဉ် ရွးချယ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ.၃) အလား အလာ ကာင်း သာ မျိုးများ၏ မိဘလိင်းများ မျိုးသန်ပ့ွားများြခင်းစမ်းသပ ်
ကွက်ကိ ရဆင်း ဒသတွင ် မျိုး ပါင်း(၂၈)မျို းကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ပါသည်။  

 
၃။ မျိုးအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
(က) Top Cross Hybrid များ မျိုးအထွက ်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
(က.၁) YTCHYT-I စမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ ကင်ပွန်း တာင်၊ အာင်ပနး်၊ 

နာင်မွန်၊ ကျာက်မ၊ဲ လိွုင် ကာ် ဒသတိတ့ွင ်မျိုး(၄၀)ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင် 
ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း သာ မျိုး ၁၅မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

(က.၂) YTCHYT-II  စမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း၊ အာင်ပန်း၊ ကျာက်မဲ ဒသတိတွ့င် မျိုး 
(၄၀)ကိအသးြပု၍ စမး်သပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း သာ 
မျို း ၁၇ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

(က.၃) YTCHYT-III စမ်းသပ်ကွက်ကိ တပ်ကန်း၊ နာင်မွန်၊ လွို င် ကာ် ဒသတိတ့င်ွ မျိုး 
(၄၀) ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း 
သာ မျို း ၁၂ မျို းကိ တွရိှ့ခ့ဲပါသည်။ 
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(က.၄) YTCHYT-IV စမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း ဒသတိတ့ွင ် မျို း 
(၄၀) ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း 
သာ မျို း ၁၅ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

(က.၅) YTCHYT-V  စမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း၊  အာငပ်န်း၊ နာင်မွန ် ဒသတိတွ့င် မျိုး 
(၄၀) ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း 
သာ မျို း ၁၃ မျိုးကိ တွရိှ့ခ့ဲပါသည်။ 

(က.၆) YTCHYT-VI    စမ်းသပ်ကွက်ကိ   ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ နာင်မွန် ဒသတိတ့ွင ် မျိုး 
(၂၄) ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း 
သာ မျို း ၁၃ မျိုးကိ တွရိှ့ခ့ဲပါသည်။ 

(က.၇) YTCHYT-VII စမ်းသပကွ်က်ကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း ဒသတိတွ့င ်မျိုး(၂၈)ကိ အသး 
ြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း သာ မျို း ၄ မျို းကိ 
တွရ့ှ ိခ့ဲပါသည်။ 

 (က.၈) YTCHYT- VIII  စမ်းသပ်ကွက်ကိ         ရဆငး် အာင်ပန်း ဒသတိတ့ွင် မျို း (၃၂) 
ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည ် ကာင်း သာ မျိုး 
၁၂ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

   
(ခ) Diallel Corss Hybrid များ မျိုးအထွက ်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 
(ခ.၁) YEHYT-I  စမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း ၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ ကျာက်မ ဲ

ဒသတိတ့င်ွ မျို း (၃၀) ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ ်
စွမ်းရည် ကာင်း သာ မျိုး ၁၄ မျိုးကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

 (ခ.၂) YEHYT-II  စမ်းသပ်ကွက်ကိ     တပ်ကန်း၊ ကင်ပွန်း တာင ် ဒသတိတွ့င် မျို း (၄၀) 
ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည ် ကာင်း သာ မျိုး 
၁၀ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

 (ခ.၃) YEHYT-III  စမ်းသပ်ကွက်ကိ     ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ လိွုင် ကာ် 
ဒသတိတ့င်ွ မျို း(၂၀)ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ ်
စွမ်းရည် ကာင်း သာ မျိုး ၅ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

(ခ.၄) YEHYT-IV  စမ်းသပ်ကွက်ကိ     ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာငပ်န်း၊ ကျာက်မဲ ဒသတိ ့
တွင် မျို း (၄၂) ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည ်
ကာင်း သာ မျိုး ၁၂ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

(ခ.၅) YEHYT-V   စမ်းသပ်ကွက်ကိ     ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ နာင်မွန ် ဒသတိတ့ွင် မျို း 
(၆၀)ကိအသးြပု၍စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အ ထွ ထွ ပါင်းစပ်စွမ်းရည ် ကာင်း သာ 
မျို း ၂ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

(ခ.၆) YEHYT-VI စမ်းသပ်ကွက်ကိ     ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ ကင်ပွန်း တာင်၊ 
ကျာက်မဲ ဒသတိတွ့င် မျို း (၅၂) ကိအသးြပု၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အ ထွ ထ ွ
ပါင်းစပ်စွမ်းရည် ကာင်း သာ မျိုး ၇ မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 
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(ဂ) ရဆင်း လက် ရွးစင ်စပ်မျိုးများ အထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 
(ဂ.၁) YEEHTY-I  စမ်းသပ်ကွက်ကိ  ရဆငး်၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ ကျာက်မဲ၊ 

ကင်ပွန်း တာင်၊ လွို င် ကာ် ဒသတိတ့ွင ် မျို း (၂၄)ကိအသးြပု၍စမ်းသပ် ဆာင်ရက်ွ 
ခ့ဲရာ အ ကာင်းဆးစထားမျိုးထက် သာလွန် ကာင်းမွန် သာ စပမ်ျိုးသစ် ၁ မျိုးကိ 
တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ 

(ဂ.၂) YEEHTY-II  စမ်းသပ်ကွက်ကိ  ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ 
ကျာက်မဲ၊ ကင်ပွန်း တာင်၊ လိွုင် ကာ ် ဒသတိတွ့င် မျိုး(၂၄)ကိ အသးြပု၍ စမ်းသပ် 
ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အ ကာင်းဆးစထားမျိုးထက် သာလွန် ကာင်းမွန် သာ စပ်မျို းသစ် ၂ 
မျို းကိ တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ 

 
၄။ သဘာဝ ဝတ်မကူးမျိုး ြပာင်းမျိုးများ မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း သ တသန 
(က) သဘာဝ ဝတ်မကူး ြပာင်း စး ဗီဇမျိုးသန် ့လိင်းများ မွးြမူြခင်း(သားဆက ်- ၄မှ၅ ထိ) 
 စမ်းသပ်ြခင်းကိ ရဆင်း ဒသတွင် မျို းလိင်း (၁၄၇)လိင်းကိ အသးြပု၍စမ်းသပ် ဆာင် 
ရွက်ခဲ့ရာ စမ်းသပ်သည့်မျို းများအနက် မျက်ြမင်အရ ကာင်းမွန် သာ မျို းများနှင့် ရိတ်သိမ်းချိန ်
တွင် စစီစ် ရွးချယ်ရရိှ သာ မှတ်တမ်းများအရ အလားအလာ ကာင်း သာ မျိုးများကိ ရွး 
ချယ်ခဲ့ရာ လိင်း ပါင်း ၁၃၀ လိင်းကိ မွးြမူရရှိခဲ့ပါသည်။ 
(ခ) သဘာဝ ဝတ်မကူး ြပာင်းချို  ဗီဇမျို းသန်လ့ိင်းများ မွးြမူြခင်း (သားဆက ် - ၄ မှ ၅ထိ) 
စမ်းသပ်ြခင်းကိ ရဆင်း ဒသတွင ် မျိုး ပါင်း (၅၄)လိင်းကိ အသးြပု၍စမ်းသပ် ဆာင် 
ရွက်ခဲ့ရာ စမ်းသပ်သည့်မျို းများအနက် မျက်ြမင်အရ ကာင်းမွန် သာမျိုးများနှင့် ရိတ်သိမ်းချိန ်
တွင် စစီစ် ရွးချယ်ရရိှ သာ မှတ်တမ်းများအရ အလားအလာ ကာင်း သာမျို းများကိ 
ရွးချယ်ခဲ့ရာ လိင်း ပါင်း ၅၀ လိင်းကိ မွးြမူရရှိ ခဲ့ပါသည်။   

 
သီးနှအမည် - ဂျုသီးနှသ တသန 

၁။ မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 

(က) မျိုးသစ် မွးြမူ ထတ်လပြ်ခငး် သ တသန 

(က.၁) မျိုးကူးစပ်ြခင်း 

(က.၁.၁) အရည်အ သွး ကာင်း၍ ရာဂါဒဏ်ခ နိင် သာဂျုမျို းများရရှိ ရန် မျိုးကူးစပ်ြခင်း 
စမ်းသပ်ကွက်အား ဇလပ်၊ ပန်းကန်း ဒသများတွင် မျို းတဲွ(၅)တဲွြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ 
အရည်အ သွး ကာင်း၍ ရာဂါ ဒဏ်ခ နိင် သာဂျုမျို း ၅ တဲွ မျို း ကူးစပ် 
ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

(က.၂) သားဆက်အဆင့် ဆင့် ရွးချယ်ြခင်း 
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ပထမသားဆက် မှ သတ္တ မသားဆက် အထိ ရွးချယ်ြခင်းအား ဇလပ်၊ ပန်းကန်း ဒသ 
များတွင ် မျို းတဲွ(၄၄)တွဲြဖင် ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အရည်အ သွး ကာင်း၍ ရာဂါဒဏ်ခ 
နိင် သာဂျုမျို း ၄၄ တွ ဲမျိုးကူးစပ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

 
၂။ ြပည်ပမှ ဂျုမျိုးများ တင ်သွငး် လ့လာြခင်းကိ ကျာက်မဲ၊ ဇလပ် ၊ ပန်းကန်း ဒသများတွင ်
မျို းလိင်း(၅၉၈)လိင်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ရ ြမ ဒသနှင့်သင့် တာ် သာ လိင်း ပါင်း ၃၀၀ 
လိင်းကိ ရွး ချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
၃။  ဗီဇ ငိမ် မျို းလိင်းများ ပဏာမ လ့လာြခင်းကိ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း၊ အာင်ပန်း ဒသများ 
တွင် မျိုး(၁၆)မျို းြဖင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အရည်အ သွး ကာင်း ဂျုမျိုး ၆ မျိုးကိ ရွး 
ချယ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
 
၄။ ရွးချယ်ထား သာ ြပည်ပမျို းများနှင့် ဗီဇ ငိမ်မျို း  လိင်းများ၏ အထွက်နန်းနှင့် ဒသ  
     ြဖစ်ထွန်းမကိ လ့လာြခင်း 
(က) အရည ်အ သွး ကာင်း ြပည်ပဂျုမျိုးများ ဒတိယအဆင့် အထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း စမ်းသပ် 

ကွက်ကိ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မန်ွ၊ ကျာကမဲ် ဒသများတွင ်မျို း(၂၂) မျိုး 
ြဖင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အရညအ် သွး ကာင်း ဂျုမျိုး ၆ မျို းကိ ရွးချယ်ရရိှခဲ့ပါ 
သည်။ 

(ခ) အရည် အ သွး ကာင်း ြပည်ပ ဂျုမျိုး များ တတိယ အဆင့် အထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း စမ်းသပ် 
ကွက်ကိ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ ကျာက်မဲ ဒသများတွင ်မျိုး(၁၁) မျို း 
ြဖင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အရည်အ သွး ကာင်း ဂျုမျိုး ၃ မျို းကိ ရွးချယ်ရရှိခဲ့ပါ 
သည်။ 

(ဂ) အရည်အ သွး ကာင်း ြပည်ပ ဂျုမျိုးများလက် ရွးစင်အဆင့်အထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း စမ်းသပ် 
ကွက်ကိ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း၊ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ ကျာက်မဲ ဒသများတွင ်မျို း(၁၀)မျို း 
ြဖင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အရည်အ သွး ကာင်း ဂျုမျိုး ၄ မျို းကိ ရွးချယ်ရရှိခဲ့ပါ 
သည်။ 

 
(က.၂) စိက်ပျိုးနည်းပညာတိးတက် ရးနှင့်ြပန်ပ့ွား ရးသ တသနလပ်ငန်းများ 

ရ ြမအ ြခအ န ပး သာ ဒသများအတွက် နည်းပညာတိးတက် ရးနှင့် ြပန်ပ့ွား ရး 

သ တသနများ  

၁။ စိက်ပျို းနည်းစနစ် စမ်းသပ်ြခင်း 

(က) ရဆင်းစပ်မျိုး-၁၀ ၏တစ်ဧက အသင့် လျာ်ဆး သာအပင်ဦး ရစမ်းသပ်ရှာ ဖွြခင်းက ိ 

ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ ကျာက်မဲ၊ နာင်မွန် ဒသတိတ့ွင ် စမ်းသပ်ချက် ၆ 

မျိုးြဖင် ့စမ်းသပ်ခ့ဲရာ စမ်းသပ်ချက်များအနက် တစ်ဧက အပငဦ်း ရ ၂၅၀၀၀ မ ှ၃၀၀၀၀ 

အတွင်း စိက်ပျိုးြခင်းသည ်အထွက်နန်းအများဆးကိ ရရှိ စပါသည်။ 
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(ခ) ရဆင်းစပ်မျိုး-၁၁ ၏တစ်ဧကအသင့် လျာ် ဆး သာအပင်ဦး ရစမ်းသပ်ရှာ ဖွြခင်းကိ 

ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ ကျာက်မဲ၊ နာင်မွန် ဒသတိတ့ွင ် စမ်းသပ်ချက် ၆ 

မျိုးြဖင် ့စမ်းသပ်ခ့ဲရာ စမ်းသပ်ချက်များအနက် တစ်ဧက အပငဦ်း ရ ၂၅၀၀၀ မ ှ၃၀၀၀၀ 

အတွင်း စိက်ပျိုးြခင်းသည ်အထွက်နန်းအများဆးကိ ရရှိ စပါသည်။ 

(ဂ) ရဆင်းစပ်မျို း-၁၀ ၏တစ်ဧကအသင့် လျာ် ဆး သာ နိက်ထရိဂျင် နှင့် ဖာစဖရပ် ဓါတ် 

ြမသဇာနန်းထားစမ်းသပ်ရှာ ဖွြခင်းကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ ကျာက်မ၊ဲ 

နာင်မွန ် ဒသတိတ့င်ွ စမ်းသပ်ချက် ၁၂ မျိုးြဖင် ့ စမ်းသပ်ခဲ့ရာ စမ်းသပ်ချက်များအနက် 

ယူရးီယား ၁၆၈ ပါင်/ဧကနှင့် တီစူပါ ၁၁၂ ပါင်/ဧကသည ် ရဆင်းစပ်မျိုး-၁၀အတွက် 

တစ်ဧက အသင့် လျာ်ဆး သာ နိက်ထရိဂျင်နှင့် ဖာစဖရပ ် ဓါတ် ြမသဇာနန်းထားြဖစ် 

ပါသည်။  

(ဃ) ရဆင်းစပ်မျိုး-၁၁ ၏တစ်ဧကအသင့် လျာ်ဆး သာ နိက်ထရိဂျင်နှင့် ဖာစဖရပ် ဓါတ် 

ြမသဇာနန်းထားစမ်းသပ်ရှာ ဖွြခင်းကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း၊ အာင်ပန်း၊ ကျာက်မ၊ဲ 

နာင်မွန ် ဒသတိတ့င်ွ စမ်းသပ်ချက် ၁၂ မျိုးြဖင် ့ စမ်းသပ်ခဲ့ရာ စမ်းသပ်ချက်များအနက် 

ယူရးီယား ၂၂၄ ပါင်/ဧကနှင့် တီစူပါ ၁၁၂ ပါင်/ဧကသည ် ရဆင်းစပ် မျိုး-၁၁ အတွက ်

တစ်ဧက အသင့် လျာ်ဆး သာ နိက်ထရိဂျင်နှင့် ဖာစဖရပ်ဓါတ် ြမသဇာနန်းထားြဖစ် 

ပါသည်။  

  

(က.၃) မျိုး ကာင်းမျိုးသန်မ့ျိုး စ့များ ထတ်လပ်မ၊ ြဖန်ြ့ဖူးမ 

 

(က.၃.၁) မျိုး ကာငး်မျိုးသန်မ့ျိုး စ့များ ထိန်းသိမ်းပွားများြခင်း  

စဉ် သီးနှအမည် 
စိက်ပျို းသည့် 

ဧက 
စိက်ပျို းသည့် ဒသ 

အ ရအတွက ် 

(ကီလိ)/ (တငး်) 

၁။ ထတ် ဝပးီစပ်မျိုး ြပာင်းဖူးများ၏ မိဘလိင်းများ မျိုးသန်ပ့ွားများြခင်း  

 လိင်းအမှတ်-၁၈ ၁.၀ ဧက တပ်ကန်း ၅ တင်း 

 ရဆင်းစပ်မျို း-၅ ၁.၀ ဧက တပ်ကန်း ၅ တင်း 

 TK12 ၃.၀ ဧက တပ်ကန်း ၁၅ တင်း 
 YZI-C2 ၉.၀ ဧက တပ်ကန်း ၄၅ တင်း 

 YZI-C7 ၁.၀ ဧက တပ်ကန်း ၅ တင်း 

 YZI-D15 ၁.၀ ဧက တပ်ကန်း ၅ တင်း 

 TK1 ၂.၀ ဧက တပ်ကန်း ၁၀ တင်း 

 TK2 ၂.၀ ဧက တပ်ကန်း ၁၀ တင်း 
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 YZI-08-12 ၃.၀ ဧက တပ်ကန်း ၁၅ တင်း 
 YZI-08-11 ၁၀.၀ ဧက တပ်ကန်း ၅၀ တငး် 

 

 

(က.၃.၂) မျို း ကာင်းမျို းသန်မ့ျို း စ့များ ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူးမ  

စဉ ် သီးနှအမည် မျိုးအမည် 
ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူးမ (ကီလိ) / (တငး်) 

BS FS RS CS ပါင်း 

၁။ စပ်မျိုး ြပာင်းဖူးစပ ်

မျို း မျိုး စ့ထတ်လပ် 

ြခင်း 

ရဆင်းစပ်မျိုး-၆    

(F1) 

- - ၃၁၇၅ 
ကီလိ 

- ၃၁၇၅ 
ကီလိ 

ရဆင်းစပ်မျိုး-၁၀  

(F1) 

- - ၁၉၀၀၀ 
ကီလိ 

- ၁၉၀၀၀ 
ကီလိ 

ရဆင်းစပ်မျိုး - - ၈၈၀၀ 
ကီလိ 

- ၈၈၀၀ 
ကီလိ

၂။ သဘာဝ ဝတ်မကူး 
ြပာင်းဖူးမျိုး 

ရဝါ-၁၃ 
- - ၁၅၀ 

ကီလိ 
- ၁၅၀ 

ကီလိ

ဧကရီ 
- - ၁၅ 

ကီလိ 
- ၁၅ 

ကီလိ 
၃။ ဂျုသီးနှ 

ဇလပ်ြဖူ-၁ 
- ၈၂ 

တင်း 
- - 

၈၂ 
တင်း 

ဇလပ်ြဖူ-၂ 
- ၉၀ 

တင်း 
- - ၉၀ 

တင်း 
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(က.၄) စိက်ပျိုးနည်းပညာ ြပန်ပ့ွား ရး 

၁။ (က) စပ်မျိုး ြပာငး်ဖူးသီးနှသ တသန 

(က.၁) ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းနှင့်ပူး ပါင်း၍ စပ်မျို းသစ်များမျို းစြပကွက ်ြပုလပ်ြပသြခင်း 

ကိ လယ် ဝး၊ ဇယျာသီရိ၊ တာင်တွငး် ကီး၊ မိုသ့စ်၊ ကန်ဘ့လူ၊ တန်ဆည်၊ ရတာ 

ရှည်၊ နာင်ချို ၊လားရး၊ ရပ် စာက်၊ ကျို င်းတ၊ လွို င် ကာ်၊ ဒီ မာဆးိ၊ ဟားခါး ဒသများ 

တွင် စမ်းသပ် မျိုး (၁၄)မျိုးြဖင် ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

(ခ) ဂျုသီးနှသ တသန 

(ခ.၁) ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပင်န်းနှင့်ပးူ ပါင်း၍ ဂျု မျို းသစ်များ မျိုးစြပကွက်ြပုလပ်ြပသြခင်း 

ကိ ချာင်းဦး၊ ဝက်လက်၊ ြပင်ဦးလွင်၊ နာင်ချို ၊ ကျာက်မဲ ဒသများတွင ်မျိုး (၄)မျို း 

ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည။် 

၂။ ပညာ ပးစာ စာင်ထတ် ဝြခင်း 

(က) စပ်မျို း ြပာင်းဖူး မျိုးသစ်များနှင့် တစ် ဧက အထွက်အများဆးရရှိ စမည့် ြပာင်းဖူး သီးနှ 

စိက်ပျို း နည်းစနစ် ကာင်းများအား ပညာ ပး စာ စာင်ြဖန် ့ ဝ ြခင်းနှင့်  

(ခ) ထတ် ဝ ပီး ဂျုမျိုးများ၊ အလားအလာ ကာင်း ဂျုမျိုးသစ်များနှင် ့ တစ်ဧက အကျိုး 

အြမတ် အများဆး ရရှိ စမည့် စိက်ပျိုးနည်း စနစ်များအား ပညာ ပးစာ စာင်ြဖန် ့ ဝြခင်းတိက့ိ 

အရွက် (၁၀၀၀)စီ ထတ် ဝခဲ့ပါသည်။ 

 

(က.၁.၂) ရ ြမအ ြခအ နမ ပး သာ ဒသများအတွက ် ရရှည်တည်တ့မည် ့သီးနှအထွက ် 

               နန်းရရှိ ရး သ တသနလပ်ငန်းများ 

သီးနှအမည် - ြပာင်းဖးူသီးနှသ တသန 

အ စ့ထတ် ြပာင်း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 

၁။ ဗီဇမျို းသန်လ့ိင်းများ မွးြမူြခင်း 

(က) ြပာင်းရွက် ြခာက် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှ သာ ဗီဇ မျို းသန်လ့ိင်းများ ရွးချယ်ြခင်းကိ 

အာင်ပန်း ဒသတွင် မျိုးလိင်း (၃၇)လိင်းကိအသးြပု၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ြပာင်းရွက ်

ြခာက ် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ ဗီဇမျိုးသန်လိ့င်း ၇ လိင်းကိ ရွးချယ်ရရိှခဲ့ပါသည်။ 

၂။ မျို းအထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 
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(က) ြပာင်းရွက်ဖး ြခာက ် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ စပ်မျို းသစ်များ မွးြမူ ရွးချယ်ြခငး် 

စမ်းသပ်ကွက်ကိ ရဆင်း၊ တပ်ကန်း ၊ နာင်မွန် ဒသတိတွ့င် မျို း(၆၀)မျို းကိ အသးြပု 

၍  ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ြပာင်းရွက်ဖး ြခာက် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ စပ်မျို း ၁မျိုး ကိ 

ရွးချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
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သီးနှအမည် - ဂျုသီးနှသ တသန 

၁။ မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 

(က) မျိုးသစ် မွးြမူထတ်လပ်ြခင်း သ တသန 

(က.၁) မျိုးကူးစပ်ြခင်း 

(က.၁.၁) အပူဒဏ်နှင့် ရငတ်ဒဏ်ခ သက်လျင ်အထွက် ကာင်း ဂျုမျိုး များ ရရှိရန ်မျိုးကူးစပ် 
ြခင်းကိ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း ဒသတိတွ့င် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အပဒူဏ် နင့်ှ ရငတ်ဒဏ်ခ သက်လျင ်
အထွက် ကာင်း ဂျု မျို း ၄တဲွကိ မျိုးကူးစပ်ရရိှခ့ဲပါသည်။ 
(က.၂) သားဆက်အဆင့်ဆင့် ရွးချယ်ြခင်း 
ပထမသားဆက်မ ှ သတ္တမသားဆက်အထိကိ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း ဒသတိတ့င်ွ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ 
အပူဒဏ်နငှ့် ရငတ်ဒဏ်ခ သက်လျင် အထွက် ကာင်း ဂျု မျိုး ၂၉တွဲကိ မျိုးကူးစပ် ရရိှ 
ခဲ့ပါသည်။ 
၂။  ြပည်ပမှ ဂျုမျို းများ တင်သွင်း လ့လာြခင်းစမ်းသပ်ကွက်ကိ ဇလပ်တွင ် မျိုးလိင်း 
(၁၂၀)လိင်းအား စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အပူဒဏ်နှင့် ရငတ်ဒဏ်ခ သက်လျင် အထွက် 
ကာင်း ဂျု မျို း ၅၀ လိင်းကိ ရွးချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
၃။  ဗီဇ ငိမ်မျိုးလိင်းများ ပဏာမ လ့လာြခင်းက ိ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း၊ အာင်ပန်း၊ ကျာက်မ ဲ
ဒသတိတ့ွင် မျိုး(၂၈)မျို းကိ အသးြပု၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အပဒူဏ်နှင့် ရငတ်ဒဏ်ခ သက် 
လျင ်အထွက် ကာင်း ဂျု မျိုး ၇ မျိုးကိ ရွးချယ ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
၄။  ရွးချယ်ထား သာ ြပည်ပမျိုးများနှင့် ဗီဇ ငိမ်မျို းလိင်းများ၏ အထွက်နန်းနှင် ့ ဒသ 
ြဖစ်ထွန်းမကိ လ့လာြခင်း 
(က) အပူဒဏ်နှင့် ရငတ်ဒဏ်ခ သက်လျင ်အထွက် ကာင်း ြပည်ပ ဂျုမျိုးများ လက် ရွးစင် 
အဆင့် အထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက်ကိ မျိုး(၁၄)မျိုးအားအသးြပု၍ ဇလပ်၊ ပန်းကန်း၊ 
အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊ ကျာက်မ ဲ ဒသတိတ့င်ွ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အပဒူဏ်နင့်ှ ရငတ်ဒဏ်ခ 
သက်လျင ်အထွက် ကာင်း ဂျုမျိုး ၄ မျိုးကိ ရွးချယ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
 
သီးနှအမည် - နှစား ြပာင်းသီးနှသ တသန 

၁။ နှစား ြပာင်း မျိုးများ အထွက ်ယှဉ် ပို င်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက်ကိ မျိုး(၁၆)မျို းကိအသးြပု၍ 

ရဆင်း၊ ညာငဦ်း၊ ဇလပ်၊  ြမင်းြခ ဒသတိတ့ွင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ စမ်းသပ်သည့်မျိုးများအနက် 

ဒသအလိက် ြဖစ်ထွန်းမ ကာင်း သာ မျို း ၄ မျို းကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

သီးနှအမည် - ဆတ်သီးနှသ တသန 

၁။ ဆတ်မျို းများအထွက် ယှဉ် ပို င်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက်ကိ မျိုး(၂၀)မျို းကိအသးြပု၍ ရဆင်း၊ 

ညာင်ဦး၊ ြမင်းြခ ဒသတိတွ့င် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ စမ်းသပ်သည့်မျို းများအနက် ဒသအလိက် 

ြဖစ်ထွန်းမ ကာင်း သာ မျို း ၄ မျို းကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ခနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ သ တသနလပင်န်းများ 

( ြပာင်းဖူးနှင့်အြခားနှစားသီးနှဌာနစ)  

 

မျိုးကူးစပ်ြခင်း  

 

မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 
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လက် ရွးစင်စပ်မျို း ြပာင်းဖူးများအထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း  

 

 

ဗီဇမျို းသန်လ့ိင်းများ မွးြမူြခင်း 
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ြပည်တွင်းစပ်မျိုး ြပာင်းဖူးမျိုးသစ်များ အထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 

 

 

ြပာင်းဖူးမဘိလိငး် (အမလိင်း) ပွားများြခင်း  
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ြပာင်းဖူးမိဘလိင်း (အဖိလိင်း) ပွားများြခင်း  
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ခနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ သ တသနလပ်ငန်းများမ ှထူးြခား သာ 

တွရ့ှိချက်များ  

 

DMH-07/13 (D16 x C7) 

 

 

 

 

 

 

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ  

အသက်ရက် ၁၁၅-၁၂၅ ရက်
တစ်ပင်ပါအဖးူ ၁.၂-၁.၄
အဖူးအရှည ် ၁၈-၂၀ စင်တီမီတာ
အ စအ့ ရာင် လိ မ္မာ ်
အ စ ့၁၀၀၀ ၃၀၀-၃၁၀ ဂရမ်
အ စ့ထွက် ရာခိငန်နး်  ၈၄-၈၆ %
အထွက်နနး် ၁၂၀-၁၃၀တင်း/ဧက
စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသ ြမြပန်၊့ တာင် ပ ဒသ
ထူးြခားချက် အ စ့လိ မ္မာ် ရာင်ရှိ၊ ထိပ်ခး အမျိုးအစားြဖစ် ပီး၊ အဖူးထိပ်ထိ

အ စ့ြပည်၍ အ စ့ထွက်ရာနနး် ကာင်းမွန် သာ မျို း ြဖစ်ပါသည်။ 
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DMH-08/13 (D6 x C7) 

 

 

 

 

 

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ  

မျိုးအမည် DMH-08/13 (D6 x C7)
အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၅ ရက် 
တစ်ပင်ပါအဖးူ ၁.၂-၁.၃
အဖူးအရှည ် ၁၈-၁၉ စင်တီမီတာ
အ စအ့ ရာင် လိ မ္မာ ်
အ စ ့၁၀၀၀ ၃၀၅-၃၁၅ ဂရမ်
အ စ့ထွက် ရာခိငန်နး်  ၈၀-၈၃ %
အထွက်နနး် ၁၂၅-၁၃၅တင်း/ဧက 
စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသ ြမြပန်၊့ တာင် ပ ဒသ 

ထူးြခားချက် အ စ့ထွက ် ရာနန်း ကာင်း၊ ဖက်စရှည်၍ အဖးူ ထိပ်လ၊ အဖူးထိပ်

အ စ့ြပည့် လိ မ္မာ် ရာင် ထိပ်ခးအ စ့မျိုး၊ 
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ရဆင်းဂျု - ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 

 

အသက်ရက်     - ၁၁၅-၁၂၀ 

အပင်အြမင့် (cm)    - ၈၀-၈၅ 

ပန်းပွင့်ရက ်     - ၅၈-၆၀ 

တစ်နှပါအ စ့     - ၃၁ 

အနှအရှည ်(cm)    - ၉ 

အမီး (Awn) ပါဝင်မရိှ/မရိှ   - ရိှ 

အ စ ့(၁၀၀၀) အ လးချိန်(gm)  - ၄၀ 

အ စ့အ ရာင်     - ပယင်း ရာင် ဖျာ့ 

အထွက်နနး် (တငး်/ဧက) ( ရသွငး်)  - ၅၅-၆၀ 

အထွက်နနး် (တငး်/ဧက) ( ရမသွင်း) - ၃၅-၄၀ 

စိက်ပျို းသင့်သည့် ဒသ   - တာင် ပ ၊ ြမြပန် ့ ဒသအားလး 

ဗီဇြပုြပင်သီးနှဟတ်/မဟတ်   - မဟတ်  

ထူးြခားချက်      (၁) ကန်းဂျုအြဖစ်စိကပ်ျိုးနိင်သည့်  

                                                                         အထွက် ကာင်းဂျု 

       (၂) ဂျုနနွင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင်  

     (၃) ဂျုမန်အ့ရည်အ သွး ကာင်းမွန် 

 

 

ရဆင်းဂျု-၈ 



58 
 

ရဆင်းဂျု - ၉ 

 

 

 

 

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 

အသက်ရက်     -  

 

 

 

 

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 

အသက်ရက်     - ၉၅-၁၀၀ 

အပင်အြမင့် (cm)    - ၈၅-၉၀  

ပန်းပွင့်ရက ်     - ၅၅-၆၀  

တစ်နှပါအ စ့     - ၅၂ 

အနှအရှည ်(cm)    - ၉ 

အမီး (Awn) ပါဝင်မရိှ/မရိှ   - ရိှ 

အ စ ့(၁၀၀၀) အ လးချိန် (gm)  - ၄၀ 

အ စ့အ ရာင်     - ပယင်း ရာင် ဖျာ့ 

အထွက်နနး် (တငး်/ဧက) ( ရသွငး်)  - ၅၀-၅၅ 

အထွက်နနး် (တငး်/ဧက) ( ရမသွင်း) - ၂၅-၃၀ 

စိက်ပျို းသင့်သည့် ဒသ   - တာင် ပ ၊  ြ မြပန် ့ ဒသအားလး 

ဗီဇြပုြပင်သီးနှဟတ်/မဟတ်   - မဟတ်  

ထူးြခားချက် - ဂျုနနွင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင်၊ အသက်လျင် ပီးအ စ ့

ထတ် ြပာင်း၊ စပါးအ ပီး သီးထပ် စိက်ရန်အထူး 

သင့် တာ်၊ ရမသွင်းနိင် သာ ဒသများတွင် စိက ်

ရန် အထူးအထွက်နန်း ကာင်း 

 

 

 

ရဆင်းဂျု-၉ 
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ရဆင်းဂျု - ၁၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 

အသက်ရက်     - ၁၀၅-၁၁၀ 

အပင်အြမင့် (cm)    - ၉၀-၉၅ 

ပန်းပွင့်ရက ်     - ၆၀-၆၅ 

တစ်နှပါအ စ့     - ၅၀ 

အနှအရှည ်(cm)    - ၁၀ 

အမီး (Awn) ပါဝင်မရိှ/မရိှ   - ရိှ 

အ စ ့(၁၀၀၀) အ လးချိန် (gm)  - ၄၅ 

အ စ့အ ရာင်     - ပယင်း ရာင် ဖျာ့ 

အထွက်နနး် (တငး်/ဧက) ( ရသွငး်)  - ၅၀-၅၅ 

အထွက်နနး် (တငး်/ဧက) ( ရမသွင်း) - ၃၀-၃၅ 

စိက်ပျို းသင့်သည့် ဒသ   - တာင် ပ ၊ ြမြပန် ဒသအားလး 

ဗီဇြပုြပင်သီးနှဟတ်/မဟတ်   - မဟတ်  

ထူးြခားချက်  - နနွင်း ရာဂါဒဏ်၊ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်းရာသီဥတတွင ်

အထူးသင့် လျာ် ပီး၊ ရမသွင်း သာ်လည်း 

အထွက် ကာင်းသည့် သက်လတ်ဂျုမျိုး ကာင်း

  

 

 

ရဆင်းဂျု-၁၀ 


