
 

 

အ ေးမိန ှာအ ေး၊ ခ  ျောင ်းဆိိုေးခြင ေးကိိုတိိုင ေးရင ေးအဆေးပညှာခြင   

ပဏာမ ကျန ်း မာရ ်း ရ ာင  ရ  ာ က ခြင ်း 

ဒ ေါ်ဒေဒေန ိုငရ်ည် 

လက်ဒ ောက်ညွှေ်ကကောြားဒရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌောေစ တ်) 

ဒမြား - ဆရောမ၊မင်္ဂလောပါ။ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောအစီအစဉ်ေ ဲ့ 

သိုတအဖဖောဖဖော တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောအစီအစဉ်တ ိုဲ့မ  တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားေ ဲ့ပတ်သက်လ ိုဲ့ဘယ်လ ို 

အဒကကောငြ်ားအရောက ို တင်ဆက်ဒပြားပါအ ိုြားမလ ရ င။်  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့၊ မင်္ဂလောပါ။ ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က် တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားပညောအစီအစဉ်ေ ဲ့ 

သိုတအဖဖောဖဖော တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောအစီအစဉ်တ ိုဲ့မ  ကျမအဒေေ ဲ့ “အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ဒချျျောငြ်ားဆ ိုြား 

ဖခငြ်ားက ိုတ ိုငြ်ားရငြ်ားဒဆြားပညောဖဖငဲ့်ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောငဲ့်ဒရ ောကဖ်ခငြ်ား” ဆ ိုတ ဲ့အဒကကောငြ်ားအရောက ို 

ဒဆ ြားဒန ြား တငဖ်ပသ ောြားမ ောဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဒမြား -  ါဆ ိုရင်ဆရောမ။ အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားဒတ က ဘယလ် ိုအချ  ေ်ဒတ မ ော ဖဖစ်တတ် 

ပါသလ သ ပါရဒစရ ငဲ့်။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားဒတ က ရောသီဥတိုအဒဖပောငြ်ားအလ ဒတ မ ော 

အဒအြားမ ဖခငြ်ား၊မ ိုြားမ ဖခင်ြားေ ဲ့အဒအြားခ လ ေ်ြားတောဒတျ ဒကကောငဲ့်အဒအြားမ န ှာဒစြားခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားခ ွေဖဖစ်

ဒစပါတယ်။ တစ်ချ   ွံ့ကဒတောဲ့ အဒအြားမ ရငန် ှာဒစြား ၊န ှာပ တ်တောဒလောက်ပ ဖဖစ်ကကပါတယ်။ အချ   ွံ့က 

ဒတောဲ့ အဒအြားမ ဖခင်ြားဖဖစ်ဒစတ ဲ့က ၊ စ တ်၊ ဥတို၊ အောဟောရ အဒကကောင်ြားတရောြားဒတ က ို လ ေက် စ ော 

ကျ ြားလ ေ်မ ရငဒ်တောဲ့ အဒအြားမ ဖပီြားဒချောငြ်ားဆ ိုြားဖခငြ်ားလကခဏောပါ တ  ပါလောတတ်ပါတယ။် 

ဒမြား -  ါဆ ိုရင်ဆရောမဒရ အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားဖဖစ်ပ ောြားရတ ဲ့အဒကကောငြ်ားအရင်ြားခ ွေ    

ေ ဲ့ဖဖစ်ပ ောြားတ ဲ့အခါဒတ ွံ့ရ  ရတ ဲ့လကခဏောဒတ က ိုလည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားရ င်။ 



 

 

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ ဖဖစ်ပ ောြားရတ ဲ့အဒကကောင်ြားအရင်ြားခ ွေကဒတောဲ့ ဒအြားဒသောအချ  ေ်၊ဒအြားဒသော 

ရောသီဒတ မ ောဒန ြားဒ  ြားစ ောမဒေဖခင်ြား၊ဖပငပ်ပတ်ဝေ်ြားကျငမ် ောအဒအြားလ ေ်က ဖခငြ်ား၊အချ  ေ်အခါမ ဲ့ဒရချ   ြား 

ဖခငြ်ား၊ အဒအြားခ လ ေ်ြားဖခငြ်ား၊ပေ်ကောဒလ ၊ဒလဒအြားဒပြားစက်အခ မျောြားဖခငြ်ားတ ိုဲ့ဒကကောငဲ့် ဖဖစ်ပ ောြားရ 

ပါတယ်။ဖဖစ်ပ ောြားတ ဲ့အခါဒတ ွံ့ရ  ရတ ဲ့လကခဏောခ ွေကဒတောဲ့န ှာဒချဖခငြ်ား၊ဒချောငြ်ားဆ ိုြားဖခငြ်ား၊ခ  ကျပ်ဖခင်ြား၊

န ှာဒစြားဖခငြ်ား၊န ှာရည်ယ ိုဖခငြ်ား၊န ှာပ တ်ဖခငြ်ား၊လည်ဒချောင်ြားယောြားဖခငြ်ား၊အောဒခါင်ယောြားဖခငြ်ား၊လည်ဒချောင်ြားေှာ

ဖခငြ်ား၊အသ ဝငဖ်ခငြ်ား၊တစ်ခါတစ်ရ ဖျောြားဖခငြ်ားတ ိုဲ့ဖဖစ်ပါတယ်။  

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါဆရောမ။ အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားေ ဲ့အတူဒတ ွံ့ရတ ဲ့လကခဏောဒတ က ို 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားဖဖငဲ့်ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောငဲ့်ဒရ ောက်မှုဘယ်လ ိုဒပြားန ိုင်ပါသလ ရ င်။ 

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားေ ဲ့အတူဒတ ွံ့ရတ ဲ့လကခဏောဒတ က ို 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားဖဖငဲ့် ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောငဲ့်ဒရ ောကမ်ှုဒပြားန ိုငပ်ါတယ်။ ကေဦြားဒစောငဲ့်ဒရ ောက်ဖခငြ်ား 

ဖဖစ်ပါတယ်။  ါဒတ ကဒတောဲ့အဒအြားမ ဖပီြားဒချောငြ်ားဆ ိုြားခ  ကျပ်ဒေမယ်ဆ ိုရင် ပင်စ မ်ြားရွက်သတတ ရည် 

ဟင်ြားစောြားဇ ေ်ြား(၁)ဇ ေ်ြားမ ော ဆောြားအေည်ြားငယ် ညဲ့်ဖပီြားဒတောဲ့ မေက်တစ်ကက မ်ညဒေတစ်ကက မ် ဒသောက် 

ဒပြားရပါမယ်။ န ှာဒချဖခင်ြား၊န ှာဒစြားဖခငြ်ား၊န ှာရည်ယ ိုဖခငြ်ား၊န ှာပ တ်ဖခငြ်ားမျောြားဖဖစ်ပါက ေန င်ြားမှုေဲ့ဟ်င်ြားစောြား 

ဇ ေ်ြား(၃)ဇ ေ်ြားခေဲ့်က ိုဒရ(၁)လီတောဖဖငဲ့်ဒရောကက   ောြားဒသောဒရဒန ြားဆူဆူကျက်ကျက်ဖဖငဲ့် ဒရဒန ြားမ ှုင်ြားခ  

ဒပြားရပါ ဲ့မယ်။  ါမ မဟိုတ် ဒရဒန ြားပူပူတ င်အဒကကောလ မ်ြားဒဆြားအဆီအေည်ြားငယ် ညဲ့်ဖပီြားန ှာပ ငဲ့် 

ဒအောင်ရ  ဒပြားပါ။(သ ိုဲ့မဟိုတ်)ရ  ဒဆြားတစ်မျ   ြားမျ   ြားက ိုရ  ဒပြားပါ။လည်ဒချောငြ်ားယောြားဖခငြ်ား၊အောဒခါငယ်ောြား 

ဖခငြ်ား၊လည်ဒချောင်ြားေှာဖခငြ်ား၊ အသ ဝင်ဖခငြ်ားဖဖစ်ပါက ချင်ြားစ မ်ြားသတတ ရည်ဟငြ်ားစောြားဇ ေ်ြား(၁)ဇ ေ်ြားတ င် 

ပျောြားရည်ဆတူဒရောစပ်၍ မကကောခဏလျက်ဒပြားပါ။ အဖျောြားရ  မယ်ဆ ိုရငဒ်တောဲ့က မ်ြားရွက်လက်တစ် 

ဆိုတ်စော(၅)ကျပ်သောြားခေဲ့်က ိုဒရ(၁)လီတောခေဲ့် ညဲ့်ဖပ တ်ဖပီြားရလောဒသောဖပ တ်ရညအ်ကကမ်ြားပေ်ကေ်(

၁)လ ိုြားစောက ိုမေက်တစ်ကက မ်၊ညဒေတစ်ကက မ်ဒသောကဒ်ပြားရပါ ဲ့မယ်။ 



 

 

ဒမြား -   ါဆ ိုရင်ဆရောမ။ အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ ခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားေ ဲ့ပတ်သက်ဖပီြား လ ိုက်ေှာ 

ဒဆောငရ်ွက်ရမယဲ့်အဒကကောင်ြားအရောဒတျ ေ ဲ့ဒရ ောငက်ကဉ်ရမယဲ့်အဒကကောငြ်ားအရောဒတ က ိုလည်ြားဒဖပောဖပ 

ဒပြားပါအ ိုြားဆရောမ။ 

ဒဖဖ - အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ ခ  ျောင ်းဆ ိုြားဖခငြ်ားေ ဲ့ပတ်သက်၍တ  ဖပီြားဒတ ွံ့ရတ ဲ့လကခဏောာဒတ အတ က် 

လ ိုက်ေှာဒဆောင်ရွက်ရမယဲ့် အဒကကောငြ်ားအရောဒတျ ကဒတောဲ့ အဒအြားမမ ဒအောငင််္ရိုစ ိုက်ဒေ  ိုငဖ်ပီြား 

ဒန ြားဒန ြားဒ  ြားဒ  ြားဖဖစ်ဒအောငဒ်ေ  ိုင်သငဲ့်ပါတယ်။ ဒရကျက်ဒအြား၊ဒရဒန ြား၊ အရည်တစ်မျ   ြားမျ   ြား 

(သ ိုဲ့မဟိုတ်) ဆေ်ဖပ တ်၊စ ပ်ဖပ တ်မျောြားက ို မကကောခဏဒသောကဒ်ပြားပါ။  ါ ဲ့အဖပငက်ကက်သ ေ်ဖဖ ၊ 

ငရိုတ်ဒကောငြ်ား၊ချင်ြားတ ိုဲ့က ို အစောြားအစော  တ င ်ညဲ့်၍ စောြားဒသောက်ဒပြားန ိုငပ်ါတယ်။ ဒရ ောငက်ကဉ် 

ရမ ောကဒတောဲ့အဆီမျောြားဒသော အစောြားအစောမျောြား၊အချဉ်လ ေ်က ဒသောအစောမျောြား အတက်စောမျောြားန ငဲ့် 

သခ ောြားသီြားစသညဲ့်အဒအြားစောတ ိုဲ့က ို ဒရ ောငက်ကဉ်ရပါမယ်။ ဒလဒအြားမခ ရ။ အပငပ်ေ်ြားမခ ရပါ။ 

ဒေဲ့လယ်ဘက်ကကောရ ည်စ ော အ ပ်စက်ဖခငြ်ားမျ   ြားက ိုဒရ ောင်ကကဉ်ရပါမယ်။ 

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါဆရောမ။ အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ ဒချျျောင်ြားဆ ိုြားဖခငြ်ားေ ဲ့ပတ်သက်ဖပီြား  ပမ် အသ ဒပြားစရော 

မျောြားရ  ရင်လည်ြားဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားဆရောမ။  

ဒဖဖ- ဟိုတ်က ဲ့ပါ။အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ ဒချောင်ြားဆ ိုြားဖခငြ်ားေ ဲ့ပတ်သက်၍ဒတ ွံ့ရတ ဲ့ လကခဏောဒတ  အတ က် 

အ ူြားမ ောကကောြားချငတ်ောကဒတောဲ့ ဒချောငြ်ားဆ ိုြားရက်ကကောရ ည်ဖခငြ်ား၊ အဖျောြားကကောရ ည်ဖခငြ်ား၊ အသက်ရ   

ခက်ခ ဖခငြ်ားတ ိုဲ့ဖဖစ်ပါကသငဲ့်ဒတောရ်ော သက်ဆ ိုငရ်ောဒဆြားရ ိုဒဆြားခေ်ြားမျောြားသ ိုဲ့ သ ောြားဒရောက ် ဖပသရမ ော 

ဖဖစ်ဒကကောင်ြားက ိုဒတောဲ့ အသ ဒပြားမ ောကကောြားချင်ပါတယ်။ ဒဖပောချငတ် ဲ့အဒကကောင်ြားကဒတောဲ့ ဆရောမ 

အဒေေ ဲ့ ကောက ယ်ဖခငြ်ားက ကိုသဖခငြ်ား က်ပ ိုဒကောငြ်ားသည်ဆ ိုသညဲ့် ဒဆောင်ပို အ်တ ိုငြ်ား အခိုဆရောမ 

ဒဖပောသ ောြားခ ဲ့တောခ ွေကဒတောဲ့ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောဖဖငဲ့်ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောငဲ့် ဒရ ောက်မှုသော 

ဖဖစ်ပါတယ်။ မ မ တ ိုဲ့ရ ပတ်ဝေ်ြားကျငေ် ဲ့မီြားဖ ိုဒချောင်မ ောဒတ ွံ့ရတ ဲ့ အစောလည်ြားဒဆြား၊ဒဆြား လည်ြားအစော 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားဖက်ဝငပ်စစည်ြားဒတ ေ ဲ့ အောင်္နတ က ကိုစောြားရလ ယ်ကူတ ဲ့သိုခသောဓျရဒရောင်္ါဒတ  

အတ က်ပ မဆ ိုြားကောက ယ်ဒစောငဲ့်ဒရ ောက်န ိုငဖ် ိုဲ့ရေ်အတ က်သောတင်ဖပခ ဲ့ဖခငြ်ားဖဖစ်ပါတယ် 



 

 

အကယ်၍မျောြားေှာတောရ ည်ဒချောင်ြားဆ ိုြားဒရောင်္ါကကီြားတစ်ခိုအတ က်ဒတောဲ့အဒကကောင်ြားတရောြားမျောြားမတူတ ဲ့

အတ က်အ က်မ ောတင်ဖပခ ဲ့သလ ိုသငဲ့်ဒတောရ်ော သက်ဆ ိုငရ်ောဒဆြားရ ိုဒဆြားခေ်ြားမျောြားသ ိုဲ့ သ ောြားဒရောက် 

ဖပသရမ ော ဖဖစ်ဒကကောငြ်ားက ိုဒတောဲ့  ပမ် အသ ဒပြားချင်ပါတယ်။   

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါဆရောမ။ “အဒအြားမ န ှာဒစြား၊ဒချောင်ြားဆ ိုြားဖခငြ်ားက ိုတ ိုငြ်ားရငြ်ားဒဆြားဖဖငဲ့်ပဏောမ      

ကျေ်ြားမောဒရြားဒစောငဲ့်ဒရ ောက်ဖခငြ်ား”ဆ ိုတ ဲ့ဒခါင်ြားစဉ်ဒအောက်မ ောအခိုလ ိုဆရောမအဒေေ  ဖပည်သူလူ ိုက ို 

ဖပညဲ့်ဖပညဲ့်စ ိုစ ို အသ ဒပြားဒဖပောကကောြားသ ောြားတ ဲ့အတ က် ဖမေ်မောဲ့အသ န ငဲ့်ရိုပ်ဖမင်သ ကကောြားမ အ ူြားပင် 

ဒကျြားဇူြားတငရ်  ပါတယ်ရ င်။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ဆရောမအဒေေ ဲ့လည်ြားဖပည်သူလူ ိုက ို တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောေ ဲ့ကျေ်ြားမောဒရြား 

အသ ပညောဒပြားဒစောငဲ့်ဒရ ောကမ်ှုဒပြားန ိုငဖ် ိုဲ့အတ က်တငဖ်ပခ ငဲ့်ဖပ တ ဲ့ဖမေ်မောဲ့အသ န ငဲ့်ရိုပ်ဖမင်သ ကကောြားက ို

အ ူြားပငဒ်ကျြားဇူြားတငရ်  ပါတယ်ရ င်။  

 

 


