
 

 
 

ဆ ောင ်း ဉတအုတွ က တ ငု ်းရင ်းဆ ်း ပညော အရ 

ကျန ်းမောဆရ်း ဆ ော င ့်ဆရ ောက ခြင ်း 

နေနေန ိုငရ်ည် 

လက်န ောက်ညွှေ်ကကောြားနရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားနရြား) 

သိုနေသေန င ်ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားနရြားဌောေခ ွဲ 

          ယခိုလ ို န ောငြ်ားဉေိုက ို နရောကရ်  လောေွဲ အခါမ ော ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောအမမင်အရ ရောသီဉေို 

သနဘောသဘောဝန င ်ရောသီဉေိုအလ ိုက်မဖစ်နပေါ်ကျနရောကေ်ေ်ေွဲ  နရောဂါမျောြားက ို ကက  ေငက်ောက ယ် 

န ိုငရ်ေ်အချက်မျောြား၊ လ ိုက်ောန ိုငရ်ေ်အချက်မျောြားေွဲဲ့နရ ောငက်ကဉ်န ိုငရ်ေ်အချက်မျောြားက ို ကျေ်ြားမောနရြား 

အေ က်ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောေ ိုငြ်ားရငြ်ားန ြားပညောအစီအစဉ်ကနေဖပီြား မမေ်မော အသ န င် ရိုပ်မမင်သ ကကောြားမ  

ေစ် င်  မပည်သူလူ ို  ေင်မပလ ိုပါေယ်။ ဒါနကကောင် ေ ိုငြ်ားရငြ်ားန ြားပညော ဦြားစီြားဌောေမ  

လကထ် ောက်ညွှေက်ကောြားနရြားမ  ြား  နဒေါ်နေနေန ိုငရ်ညန် င်  နေ ွံ့  ိုနမြားမမေ်ြားန  ြားနန ြားေငမ်ပသ ောြားပါမယ် 

ခင်ဗျော/ရ င် ။ 

နမြား -  ရောမမဂဂလောပါခငဗ်ျော/ရ င် ။ 

နမဖ - ဟိုေ်ကွဲ မဂဂလောပါ။  

နမြား-  ရောမအနေေွဲဲ့န ောင်ြားဉေိုေွဲဲ့ပေ်သက်လ ိုဲ့ ဘယလ် ိုအနကကောင်ြားအရောနေ က ို န  ြားနေွ ွြားေင်မပ 

သ ောြားပါအ ိုြားမလွဲခငဗ်ျော/ရ င် ။ 

နမဖ- ဟိုေ်ကွဲ ပါ။ ဒီကနေဲ့  ရောမအနေေွဲဲ့ အခိုလ ို န ောင်ြားဉေိုက ို နရောကရ်  လောေွဲ အခါမ ော 

ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောအမမငအ်ရ ရောသီဉေို သနဘောသဘောဝန င ်ရောသီဉေိုအလ ိုက်မဖစ်နပေါ် ကျနရောက် 

ေေ်ေွဲ နရောဂါမျောြားက ို ကက  ေင်ကောက ယ်န ိုင်ရေ်အချက်မျောြား၊လ ိုက်ောန ိုငရ်ေ်အချက်မျောြားေွဲဲ့ နရ ောင်ကကဉ် 

န ိုငရ်ေ်အချက်မျောြားက ို“န ောင်ြားဉေိုအေ က်ေ ိုင်ြားရင်ြားန ြားပညောအရ ကျေ်ြားမောနရြားနစောင် နရ ောကမ်ခငြ်ား” 



 

 
 

  ိုေွဲ နခါင်ြားစဉ်ေွဲဲ့ကျေ်ြားမောနရြားအေ က် ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောအစီအစဉ်ကနေဖပီြား န  ြားနန ြားေငမ်ပသ ောြား 

မ ောမဖစ်ပါေယ်ရ င်။ 

နမြား - ဒါ  ိုရင် န ောငြ်ားဥေိုရွဲွံ့ကောလအပ ိုင်ြားအမခောြားက ို လည်ြားနမပောမပနပြားပါအ ိုြားခငဗ်ျော/ရ င် ။  

နမဖ - ဟိုေ်ကွဲ ပါ။  ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောအရ န ောင်ြားဥေိုရွဲွံ့ ကောလအပ ိုင်ြားအမခောြားက ို ေေ်န ောင်မိုေ်ြား 

လမပည် နကျော ် (၁) ရက်နေဲ့ကနေ ေနပါင်ြားလမပည် နေဲ့အ  (၄)လက ို န ောင်ြားဥေိုလ ိုဲ့ န ြားကျမ်ြားမျောြား 

မ ော နခေါ်  ိုပ ိုငြ်ားမခောြား ောြားပါေယ်။  

နမြား - ဒါ  ိုရင် န ောင်ြားဉေိုရွဲွံ့ သဘောဝလကခဏောနေ က ိုလည်ြား န ြားကျမ်ြားမျောြားမ ောပါရ  ေွဲ  အေ ိုင်ြား 

သ ပါရနစခငဗ်ျော/ရ င် ။ 

နမဖ- န ောငြ်ားဉေိုရွဲွံ့ သဘောဝလကခဏောနေ က ို ဥေိုနဘောဇေသဂဂဟန ြားကျမ်ြားမ ော ပါရ  ေွဲ အေ ိုင်ြား 

ေငမ်ပရရင ် န ောငြ်ားဉေိုရွဲွံ့အစေေ်န ောင်မိုေ်ြားလရွဲွံ့ ဒိုေ ယလေစ်ဝက်က သောယောကကည်နူြား 

ဖ ယ်နကောင်ြားေွဲ  ရောသီမဖစ်ပါေယ်။ န ငြ်ားကျလ ိုက်။ မ ိုြားရ ောလ ိုက် မဖစ်နေေေ်ပါေယ။် ဒါနကကောင်  

နရ ြားနေောင်သူဦြားကကီြားမျောြားက" ေေ်န ောင်မိုေ်ြားေ င်၊  ီြားန င်ြားေစ်ဖပ  က်၊ မ ိုြားေစလ် ိုက် "လ ိုဲ့ န ောင်ပိုဒ် 

မပ ခွဲ ကကပါေယ်။ နမခောက်နသ ွံ့မှုမရ  ဘွဲ နအြားေယ်လ ိုဲ့   ိုလ ိုပါေယ်။ စ ိုစ ေ်၍နအြားမမနသောအချ  ေ် 

လည်ြားမဖစ်ပါေယ်။  

 ဒီအချ  ေ်မ ော အနောက်နေောင် မိုေ်သိုေ်ရောသီနလဟော အဖပြီားအပ ိုင်  ိုေ်ခ ောသ ောြားခွဲ ပါဖပီ။ 

နအြားမမေွဲ  နမမောက်မပေ်နလညငြ်ားကလွဲ ေသိုေ်သိုေ် ေ ိုက်ခေ်စ မပ လောပါဖပီ။ န ောငြ်ားရောသီဥေိုပ ိုငြ်ားက ို 

ကူြားနမပောင်ြားလောခွဲ ပါဖပီ။ မပောသ ိုေွဲဲ့ေပ ိုဲ့ေ ွဲလနေ မ ော နလောကကကီြားဟော အနအြားဓောေ်ပ ိုဖပီြား လွှမ်ြားမ ိုြား 

လောပါေယ်။ ေေ်န ောငမ်ိုေ်ြား၊ ေေ်နေောလ်မ ော နမမောက်နလလောဖပီြား  ီြားန င်ြားမျောြားကျပါေယ်။ မပောသ ို၊ 

ေပ ိုဲ့ေ ွဲကျနေော   ီြားန ငြ်ားနေ ေည်ြားပါြားသ ောြားေယ်လ ိုဲ့  ိုပါေယ်။ဒါနေ ကနေော  န ောငြ်ားဉေိုရွဲွံ့ 

သဘောဝလကခဏော နေ မဖစ်ပါေယ်။  

နမြား -  ရောမရ င် ၊ နောကေ်စ်ခိုကန ောငြ်ားဥေိုရွဲွံ့ကောလအပ ိုင်ြားအမခောြား ွဲမ ောနေော မပါပါဘူြားသ ိုဲ့နသော် 

ေေ်န ောင်မိုေ်ြားလမပည် နကျော်(၁)ရက်နေဲ့ကစဖပီြား န ောငြ်ားဥေို ွဲဝငဖ်ပီ  ိုနေော  ေေ်န ောင်မိုေ်ြား 

လမပည် နေဲ့မ ော မွဲဇလီဖူြားသိုပ်စောြားေွဲ ဓနလ က ိုသ ရ  ရပါေယ်။ ဒါနကကောင်  ဒီအနလ အ နလြားက ိုလည်ြား 

ရ င်ြားမပနပြားပါအ ိုြားခငဗ်ျော/ရ င် ။ 



 

 
 

နမဖ - နဟမနတန ောငြ်ားဉေိုက ို ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောအလ ိုအရ ေေ်န ောင်မိုေ်ြားလမပည် နကျော် 

ေစ်ရက်နေဲ့က စေင်ေယ်လ ိုဲ့ န ြားကျမ်ြားမျောြားမ ော မပ  ို ောြားနကကောငြ်ား နစောနစောက ေငမ်ပခွဲ ေွဲ  

 ွဲမ ောပါဝင်သ ောြားပါဖပီ။ သ ိုဲ့နသေ်ာ ကပ်လျက်လမပည် နေဲ့မ ော မွဲဇလဖီူြားသိုပ်စောြားေွဲ ဓနလ က ိုနေော  

န ောငြ်ားဉေိုစေငခ်ျ  ေ်ေွဲဲ့ကပ်ဖပီြား ေေ်န ောင်မိုေ်ြားလမပည် နေဲ့မ ော န ောင်ရ က်ကကေယ်လ ိုဲ့ န ြားကျမ်ြား 

မျောြားမ ောပါရ  ေွဲ အေ က်နကကောင်  နမပောမပချငပ်ါေယ်။  ဒါနကကောင်  ကကေတ ကောေကခေ်ေွဲဲ့ စေ်ြားလ ိုဲ့နခေါ်ေွဲ  

လမင်ြားေ ိုဲ့ယ ဉ်ဖပ  င်  ေ်ြားပကကေွဲ  ေေ်န ောင်မိုေ်ြားလမပည် နေဲ့မ ော န ြားပင်အနပါငြ်ားနစောင် ေွဲ  ေေ်နေ  

ဟော မွဲဇလပီငန်စောင် ေေ်မင်ြားက ို ေညီေည ေ်ေည်ြားလောနရောက် ခစောြားကကေယ်လ ိုဲ့  ိုပါေယ်။ 

ဒီအယူအ က ို အစ ွဲမပ ဖပီြား မွဲဇလပီင်ဟော န ြားနပါင်ြားခေွဲ  အပငမ်ဖစ်ေယ်လ ိုဲ့ ယူ ယ ိုကကည် 

ကကပါေယ်။  အွဲဒီအချ  ေ်အခါမျ   ြားမ ော မွဲဇလီဖူြားစောြားသ ိုြားခွဲ ရင် အနတရောယ်မျောြား ကင်ြားနဝြားဖပီြား ဘိုေ်ြားကကီြားလ ိုဲ့ 

သက်ရ ည်န ိုင်ေယ်လ ိုဲ့   ိုပါေယ်။ ဒီအ  ိုအမ ေ်ဲ့မျောြားက ို သောရနကောမိုဒ ၊ ဓောန နတရီ၊ ကသသဓရေောကရ၊ 

ဓောေိုဒီပေီ၊ ကနဝသောရစေွဲ  န ြားကျမ်ြားမျောြားမ ော နဖောမ်ပပါရ  ပါေယ်။  

 ဒီအ  ိုအမ ေ်ဲ့အေ ိုငြ်ားဘိုေ်ြားက ကကီြားမောြားရေ်၊အသက်ရ ည်ရေ်၊ အနတရောယ်ကငြ်ားရေ်  ိုေွဲ  ရည်ရ ယ် 

ချက်မျောြားေွဲဲ့ မမေ်မောလူမျ   ြားမျောြားက မွဲဇလီဖူြားက ို ကကက်သ ေ်၊ န မ်ြား စသည်ေ ိုဲ့ေွဲဲ့သိုပ်ဖပြီား က ိုယ်ေ ိုငစ်ောြားမခင်ြား၊ 

အ မ်ေီြားောြားချငြ်ားနေ လွဲ အနတရောယ်ကငြ်ား န ြားအမဖစ် နပြားကမ်ြားနလ  ရ  နကကောငြ်ား သ ရ  ရပါေယ်။  

 န ြားပစစည်ြားအောေ သင် ရှုန ောင် ကကကည် ရင်လွဲ မွဲဇလီဖြူားက ိုယ်ေ ိုင်က ေစ်မယ်မခငြ်ား အနေေွဲဲ့ 

အောေ သင် က်မမက်ေွဲ  န ြားမဖစ်ပါေယ်။ ဝမ်ြားချ ပ်ော၊ ပ ိုြားော၊ သလ ပ်ော၊ သည်ြားနမခောေွဲဲ့ အစောမနကက 

နရောဂါမျောြားက ို ပယ်နပျောက်န ိုငန်ကကောငြ်ား ပ ိုမပန ြားအဘ ဓောေ်ကျမ်ြား၊ အနမခမပ န ြားအဘ ဓောေ်ကျမ်ြား စေွဲ  

န ြားကျမ်ြားနေ မ ော နဖောမ်ပ ောြားပါေယ်။ 

နမြား -  ရောမရ င်  အခိုလ ိုန ောငြ်ားဉေိုမ ော လူနေ က ို ကျေ်ြားမောနေနကကောင်ြားေွဲဲ့မကျေ်ြားမောနကကောငြ်ား 

သ သောန ိုင်ေွဲ နယဘိုယျလကခဏောနေ ရ  ပါသလောြားခငဗ်ျော/ရ င။် ရ  ရင်နကျြားဇူြားမပ ဖပီြား ရ င်ြားမပနပြားပါခင်ဗျော/ 

ရ င်။ 

နမဖ - ရ  ပါေယ်။ အခိုလ ိုန ောငြ်ားဉေို အနအြားေယ်မ ော လူနေ ရွဲွံ့ က ိုယ်ခနဓာမ ော အနအြားအိုပ်စ ိုြားမ  

ကျေ်ြားမောပါေယ်။ က ိုယ်ေ င်ြားက ိုယ်ပ န စ်ဌောေလ ိုြားအပခူျ  ေ်နလျော ပါြားရပါမယ်၊ ရောသီဥေိုသနဘော 

အေ ိုငြ်ား  ိုရင် လူမျောြားမ ော နရမငေ်မခငြ်ား၊ နခ ြားမ  ကမ်ခငြ်ား၊  ီြားအနရောငမ်ဖ ဖပီြား မျောြားမခငြ်ား၊ အသောြားပပ် 



 

 
 

ကကမ်ြားဖပီြားနမခောက်နေမခငြ်ား၊ က ိုယ်သောြားက ိုယ်နရ ပူနန ြားနေမခင်ြား၊ ပါစကဝမ်ြားမီြားနကောင်ြားေွဲ  ဉေိုမဖစ်ေွဲ  

အေ က် စောြားလ ိုဲ့နသောက်လ ိုဲ့နကောငြ်ားမခင်ြားစေွဲ  လကခဏောနေ ဟော ကျေ်ြားမောသူေ ိုဲ့ရွဲွံ့ လကခဏောနေ  

မဖစ်ပါေယ်။အွဲဒီလ ိုမဟိုေ်ဘွဲ၊ န ောငြ်ားေ င်ြားကကီြားမ ော  ီြားပူမယ်၊ ဝါမယ်၊ က ိုယ်သောြားက ိုယ်နရနအြားမယ်၊ 

နခ ြား  ကမ်ျောြားမယ်၊ နရလည်ြားငေ်မယ်၊ အစောြားအနသောက် ပျက်မယ်  ိုရင်နေော မကျေ်ြားမောသူေ ိုဲ့ရွဲွံ့ 

လကခဏောနေ မဖစ်ပါေယ်။  

နမြား -  ရောမရ င် ၊ ဥေိုေစ်ခိုေွဲဲ့ေစ်ခို အကူြားအနမပောင်ြားမ ော အဖျောြားောမျောြားေေ်ေယ်  ိုေော ဟိုေ်ပါ 

သလောြားခငဗ်ျော/ရ င် ။ 

နမဖ - ဟိုေ်ပါေယ။် အခိုလ ို ရောသီအကူြားအနမပောငြ်ားကောလမ ော အဖျောြားအောမျောြားေေ်ပါေယ်။ 

ရောသီဥေိုအနလျောက် နေ  ိုငစ်ောြားနသောက်ေေ်ဖ ိုဲ့ အနရြားကကီြားပါေယ်။  " မမစ် ေ်ဲ့ကျငန်ေော မ ောြား၊ 

ရောသီ ေ်ဲ့ကျငန်ေော ဖျောြား"  ိုေွဲ  စကောြားရ  ပါေယ်။နရောက် ွဲဥေိုက  ေ်ဲ့ကျငဖ်ပီြား စောြားနသောက် 

နေ  ိုငမ် ရငန်ေော  ဖျောြားောမ ောအမ ေ်ပါပွဲ။ ဒါနကကောင် 'ဥေိုသနဓ နရောဂါဖ  သေ ရ  ကကနစ'လ ိုဲ့ န ြားကျမ်ြား 

မျောြားမ ော  သေ နပြား ောြားပါေယ်။ 

နမြား -  ရောမခင်ဗျော/ရ င် ။ အခိုလ ိုန ောငြ်ားဥေိုမ ောမဖစ်ပ ောြားေေ်ေွဲ  နရောဂါမျောြားက ိုလွဲသ ပါရ နစခငဗ်ျော/ 

ရ င်။ 

နမဖ - အခိုလ ိုအချ  ေ်မ ော မ ိုြားဥေိုကနေ န ောငြ်ားဥေိုက ို ကူြားနမပောငြ်ားေွဲ ကောလမဖစ်လ ိုဲ့ မ ိုြားဥေိုကလောေွဲ  

အပူဟော အကျဉ်ြားမ ဖပီြား၊ နရောဂါနဝဒောအချ   ွံ့ ကျနရောက်လောန ိုငပ်ါေယ်။ အွဲဒီနရောဂါနေ ကနေော  

ေိုပ်နက ြား၊ အနအြားမ  န ာနစြား၊ နချောင်ြား  ိုြား၊ အ ိုေ်နရောင၊် သလ ပ်ဖျောြား၊ ရင်ကျပ်၊ ပေ်ြားော 

နရောဂါနေ ပါပွဲ။ ဝမ်ြားက ိုက်နရောဂါ၊ ချမ်ြားဖျောြားေိုေ်ဖျောြား၊ အနူရောငင်ေ်ြားဖျောြား၊ ဝက်သက်ဖျောြားစေွဲ  

နရောဂါမျောြားလည်ြား မဖစ်န ိုင်ပါေယ်။ 

နမြား -  ရောမနမပောေွဲ နရောဂါနေ က ို ကက  ေငက်ောက ယ်လ ိုဲ့ ရန ိုင်ပါသလောြားခငဗ်ျော/ရ င်။ 

နမဖ - အွဲဒီနရောဂါနေ က ို ကက  ေငက်ောက ယ်လ ိုဲ့ ရန ိုငပ်ါေယ်။ ကောက ယ်န ိုငဖ် ိုဲ့အေ က်ကနေော   နအြား၊ 

ချ   ၊ ချဉ်၊ ငေ်၊ ဓောေ်အရသောရ  ေွဲ  န ြားေွဲဲ့ အစောေ ိုဲ့က ို မ ီဝွဲသင် ပါေယ်။ ဥပမော မက်လက်ချဉ်ပါေွဲ  

ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားခေ်ြားသ ိုြား န ြားအမ ေ် (၁)၊ န ယခ်ျ   ပါေွဲ  န ြားအမ ေ် (၇) ေ ိုဲ့က ို နသောက်န ြားအမဖစ် 



 

 
 

နသောက်သင် ပါေယ်။ ဒါ  အမပင် ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားခေ်ြားသ ိုြားန ြားအမ ေ် (၁၂)၊ (၁၇)၊ (၂၃)၊(၂၄)၊(၂၅)၊ေ ိုဲ့က ို 

ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောရ င်မျောြား ညွှေ်ကကောြားသည် အေ ိုင်ြား နသောက်သင် ပါေယ်။ 

 ကက  ေငက်ောက ယ်ေွဲ အနေေွဲဲ့ ငရိုေ်သြီားမ ည် ဘွဲ နရ ောက်သီြားသိုပ်၊ သ ပရောရည၊် ကေ်စ ေ်ြားရ က် 

နကကောစ်ေောနေ က ို ချက်မပ ေ်စောြားနသောက်သင် ပါေယ်။ ဉေိုအကူြားအနမပောင်ြားမ ောမဖစ်ေေ်ေွဲ   

ဉေိုဖျောြားအေ က်  ိုက မ်ြားရ က်သေတ ရည်၊ချငြ်ားမပ ေ်ရည ်ောြားအေည်ြား ည် ဖပီြားအကကမ်ြားေစ်ပေ်ကေ်လ ိုြား

စောေစ်နေဲ့သ ိုြားကက မ်နသောက်သင် ပါေယ်။ နခ ြားသင် ရ ို  က်ဖ ိုဲ့ပွဲ လ ိုအပ်ေွဲ အေ က် ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားခေ်ြား 

သ ိုြားန ြားအမ ေ်(၆)ဟလ ဒဒစိုဏဏငေ်ြားန ြားငါြားမပောြားက ိုေစ်နေဲ့(၃)ကက မ်၊ က မ်ြားရ က်၊  ေ်ြားလျက်မပ ေ်ရည် 

ေွဲဲ့နသောက်သင် ပါေယ်။  

နမြား -  သင် မမေ်ေွဲ န ြားဝါြားနေ က ို စောြားသ ိုြားန ိုင်ဖ ိုဲ့အေ က် ရ င်ြားမပနပြားပါအ ိုြားခင်ဗျော/ရ င်။ 

နမဖ - န ြားအမဖစ်ေွဲဲ့နေော  ကကစိုသီြားေွဲဲ့ ချင်ြားနမခောက်က ို စောြားသ ိုြားသင် ေယ်လ ိုဲ့   ိုပါေယ်။ ေရသိုခ  

 ရောကကီြားက "န ောင်ြားေ င်ြားနရောက်နသော၊် နဖျောက ် ေ်သက်ရင်ြား၊ သငြ်ားဝင်နပါက်မဖ ၊ ေ ဲ့သောမဖ ၊ 

ေပန ြား၊ ေညြ်ားနပြားသင် စ ော၊ န ောက်ရ ော၊ ပညောလကဂော၊ နမခောကမ်ဖောနပါင်ြားဖ ွဲွံ့၊ သီ  ိုခွဲ သည် ၊  ၁၂ ရောသီ၊ 

န ြားက ိုမ ီနလော  " လ ိုဲ့နဖောမ်ပ ောြားပါေယ်။ ဒီန ြား နမခောကမ်ျ   ြားဟော န ိုငင် မခောြားန ြား မဟိုေ်ဘွဲ 

မပည်ေ င်ြားမ ော ရန ိုင်ေွဲ အေ က် ရ ောနဖ နဖေ်ာစပ်ဖပီြား န ောင် ောြားသင် ေွဲ  န ြားေစ်လက်မဖစ်ပါေယ်။ 

နမြား - န ောငြ်ားဉေိုမ ောဘယ်လ ိုအောဟောရနေ က ို စောြားသ ိုြားသင် ေယ်   ိုေောက ို ရ င်ြားမပ နပြားပါအ ိုြားခင်ဗျော/ 

ရ င်။  

နမဖ - နအြားမမေွဲ  န ောငြ်ားဥေိုမ ော ပူစပ ် အစောြားအစောနေ က ို စောြားသ ိုြားနပြားမ  ဥေိုဒဏ် ခ န ိုင်မယ် 

 င်ေေ်ကကပါေယ်။ အမ ေ်နေော  မဟိုေ်ပါဘူြား၊ န ောငြ်ားဥေိုအကက  က် စောြားသ ိုြားေေ်ေွဲ  ဓောေ်စော 

နေ က ို ေငမ်ပရရင ် သ ပရောသီြား၊ နရ ောက်သီြား၊ ဘူြားရ က်၊ ကေ်စ ေ်ြားရ က်၊ မိုေလ်ော၊မိုေ်ညငြ်ား၊ ခရမ်ြားချဉ်သီြား၊ 

နကျောက်ဖရ ို၊ ခဝွဲ၊ ပ ိုလ ို၊ ကင်ြားပ ိုရ က်၊  လေ်ရ က်၊ ကျြီားအောရ က်၊ ကိုလောြားမျက်စ ၊ ဟင်ြားနိုန ယ်၊ 

ကေ်ဲ့ကလော၊ သနဘဂောသီြားမ ည် ၊ က ွဲနကော၊ လ နမ္ော၊် ကမဗလော၊ နရ ောက်ချ   ၊ သပျစ်သြီား စေောနေ ပါပွဲ။ 

စောြားသင် ေွဲ  အသောြားငါြားနေ ကနေော  ငါြားခူ၊ ငါြားကကင်ြား၊ ငါြားရ ွံ့၊ ငါြားသ ိုငြ်ား   ေ်သောြား၊ ကကက်သောြား 

စေောနေ မဖစ်ပါေယ်။   ေ်သောြား၊ ကကက်သောြား ေ ိုဲ့က ို အေည်ြားငယ်စောြားနပြားန ိုင်ပါေယ်။ အွဲဒီဟငြ်ားသီြား 



 

 
 

ဟင်ြားရ က်၊ အသောြားငါြားနေ က ို အချ   သနဘော၊ အချဉ်သနဘော၊ အရည်နသောက်သနဘောချက်စောြား 

သင် ပါေယ်။ 

နမြား -  ရောမခင်ဗျော/ရ င် ၊နရ ောင်ကကဉ်သင် ေွဲ  အစောအောဟောနေ က ိုလွဲ  က်လက်ဖပီြားနမပောနပြားပါဦြား 

ခင်ဗျော/ရ င်။ 

နမဖ - ဟိုေ်ကွဲ ၊ အပူအစပ်၊ အနကကော်အနလ ော၊် အနမခောက်အကပ၊် ဖေ်၊ ဖ ွဲွံ့၊ ချ ပ ် နစေေ်ေွဲ  

နကောက်ညှင်ြား၊င က်နပျောသီြား၊ရ ိုြားပေီသီြားစေွဲ အစောြားအစောနေ ၊နရခွဲမိုေ်ဲ့၊င က်နပျောသီြားေွဲဲ့ နသ ြားေက်နစေွဲ  

ဝက်သောြား၊ဘွဲသောြား၊ အမွဲသောြား၊နေ က ိုသ ပ်မစောြားဖ ိုဲ့ လ ိုပါေယ်။ဒါနေ ကလည်ြား န ြားကျမ်ြားမျောြားအလ ိုအရ 

ရောသီဉေိုအလ ိုက်ဓောေ်အကက  က်၊အစောအောဟောရနေ က ိုနယဘိုယျသနဘောနမပောေောမဖစ်ပါေယ်။အွဲဒီ

ေစ်မျ   ြားေည်ြားေွဲဲ့နေော မပည် စ ိုမယ်မဟိုေ်ပါဘူြား၊ မ မ ရွဲွံ့ မူလရိုပ်ဓောေ်ခ က ိုလည်ြား ကကည် ဖပီြား စောြားသ ိုြားသင်  

ပါေယ်။ အနအြားလ ေ်ကွဲေွဲ ရောသီမ ော အနအြားလ ေ်နေေွဲ ရိုပ်အေ က်နေော  အနအြားလ ေ်ေွဲ နရောဂါမဖစ် 

ေေ်ေောက ို သေ မပ ဖပီြားမျှေနအောငစ်ောြားေေ်ဖ ိုဲ့လ ိုပါေယ်။ အနအြားမ ခ မခငြ်ား၊ပေ်ကောနလခ မခင်ြား၊ 

နလနအြားနပြားစက်ခ မခငြ်ား၊ နရအလ ေ်အက  ချ   ြားမခင်ြားမျောြားနရ ောငက်ကဉ်ရပါမယ်။  

နမြား - လ ိုက်ောသင် ေွဲ  အချက်နေ က ို နကျြားဇူြားမပ ဖပီြား  က်လက်ရ ငြ်ားမပပါခငဗ်ျော/ရ င်။ 

နမဖ - အ ပ်ပျက်မခ ဖ ိုဲ့လ ိုပါေယ်။ ဒါနပမယ်  န ောင်ြားကောလမ ော အအ ပ်မျောြားရင် နရောဂါ ူေေ်ေွဲ  

အေ က် လ ိုအပ်ေော က်ပ ိုဖပီြား မအ ပ်စက်သင် ပါဘူြား။ ဝမ်ြားချ ပ်မခ ဖ ိုဲ့၊ နလေ ိုက်မခ ဖ ိုဲ့၊ နရချ   ြားမမ ောြားဖ ိုဲ့ 

အနရြားကကီြားပါေယ်။ အနအြားမမ နအောင် နန ြားနန ြားန  ြားန  ြားနေဖ ိုဲ့လ ိုပါေယ်။ ဣရ ယောပိုေ်မျှေနအောင် 

နေ  ိုင်သင် ပါေယ်။ ချမ်ြားနအြားေွဲ  န ောငြ်ားဉေိုမ ော အနညောငြ်ားအ  ိုငမ်မျောြားဖ ိုဲ့ က ိုယ်လက်လှုပ်ရ ောြား 

အောြားကစောြားလိုပ်ဖ ိုဲ့အနရြားကကီြားပါေယ်။ အပငပ်ေ်ြားခ မခင်ြား၊ က ိုယ်လက်လှုပ်ရ ောြားမှုမပ မခင်ြားေ ိုဲ့က ို မပ သင်  

ေယ်လ ိုဲ့န ြားကျမ်ြားမျောြားကညွှေ်မပ ောြားပါေယ်။ န ောငြ်ားဉေိုမ ော ေေ်န ိုင်သမျှ နလလ ိုေွဲ နေရောမျောြား 

မ ောနေသင် ပါေယ်။ နရ ြားစောမျောြားကနေော နမမအ မ်ေ ိုဲ့ ေ ိုက်အ မ်ေ ိုဲ့မ ောနေ  ိုင်သင် ေယ်လ ိုဲ့  ိုကကပါ 

ေယ်။ 

 ဖပီြားနေော  န ောငြ်ားဉေိုမ ော ခရီြားသ ောြားလောေွဲ  အခါမျောြားမ ောလည်ြား နလလ ိုေွဲ  လ ည်ြားရ ောြားမျောြားေွဲဲ့ 

သ ောြားလောသင် ေယ်လ ိုဲ့ နရ ြားစောနေ က  ိုကကပါေယ်။ ဒီနခေ်အလ ိုအရနေော  နလလ ိုေွဲ  မီြားရ ောြားနေ ၊ 

နမောန်ေောက်ောြားနေ ၊ သနဘဂောနေ ေွဲဲ့ သ ောြားလောရေယ်လ ိုဲ့ ယူ ရမ ောမဖစ်ပါေယ်။ နအြားေွဲ ရောသီမ ော 



 

 
 

နအြားေွဲ နလမေ ိုြားရနအောင် အနအြားမမ နအောင် နန ြားန  ြားေွဲ  အစီအမ ေွဲဲ့ သ ောြားဖ ိုဲ့ပါပွဲ။ ဒါအမပင ် က ိုကိုမ ၊ 

ကရမက၊် အနကျော၊် စေွဲ အနမ ြားေ ဲ့သောေ ိုဲ့က ိုလည်ြား လ မ်ြားကျ သင် ေယ်လ ိုဲ့   ိုပါေယ်။ 

အ ူြားမ ောကကောြားချငေ်ောကနေော  အနအြားဓောေ် လ ေ်ကွဲလောဖပမီဖစ်လ ိုဲ့ အနအြားမမ နအောငန်ေပါ။ 

အ ပ်နရြားဝဝအ ပ်ပါ၊ အောဟောရ မပည ်ဝနအောငစ်ောြားပါ။  အကယ်၍မျောြားန ာနစြား၊ နချောင်ြား  ိုြား၊န ာနချ 

 ေ်မခငြ်ား၊န ာရည်ယ ိုမခင်ြား၊က ိုယ်လက်က ိုက်ခွဲမခငြ်ား၊က ိုယ်ပူမခငြ်ား၊ချမ်ြားမခငြ်ားမျောြားမဖစ်ပါက လူစို၊လူနဝြား 

နရ ောငပ်ါ။ နချောငြ်ား  ိုြား၊ န ာနချပါ ကလက်က ိုင်ပိုဝါ အိုပ်  ိုြားပါ။ နလနကောင်ြားနလသေ်ဲ့န င်  

အလငြ်ားနရောင်ရနသောနေရောမျောြားေ င်နေပါ။ေစ်က ိုယ်နရသေ်ဲ့ရ ငြ်ားမှုက ိုဂရိုစ ိုက်န ောင်ရ က်ပါ။ 

နမြား-ဟိုေ်ကွဲ ပါ ရောမ။ နမပောမပသ ောြားေောနေ ကလည်ြား နေောန်ေောမ်ပည် စ ိုပါေယ်။ ခိုလ ိုနမပောမပသ ောြား 

ေွဲ   ရောမက ို အ ူြားနကျြားဇူြားေငရ်  ပါေယ်ခင်ဗျော/ရ င ။် 

နမဖ- ဟိုေ်ကွဲ ပါ ကျမကလည်ြား ခိုလ ိုေငမ်ပခ င ်ရေွဲ အေ က် နကျြားဇူြားေင်ပါေယ်ရ င။် 

နမြား - ရိုပ်မမင်သ ကကောြားပရ သေ်/နသောေရ ငမ်ျောြားရ င်  အခိုလ ို ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောအသ ေွဲဲ့ နေ  ိုငမ်ပ မူ 

စောြားနသောက်သ ောြားရင်နေော နဟမနတလ ိုဲ့နခေါ်ေွဲ  န ောငြ်ားဥေိုကောလမ ော နရောဂါဘယ ကငြ်ားကငြ်ားရ င်ြားရ င်ြားေွဲဲ့ 

နေ  ိုင်သ ောြားန ိုင်မ ော မဖစ်လ ိုဲ့ စ ေ်ချမြ်ားသောမခင်ြား၊ က ိုယ်၏ကျေ်ြားမောမခင်ြားေွဲဲ့ မပည် စ ိုန ိုင်ကကပါနစလ ိုဲ့ 

 ိုနေောင်ြားနပြားရငြ်ား ဒီေစပ်ေ် ကျေ်ြားမောနရြားအေ က် ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညော အစီအစဉ်/ သိုေအမဖောမဖော 

ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညော အစီအစဉ်က ို ရပ်ောြားလ ိုက်ရပါေယ်ရ င် ။ 

က ိုြားကောြားကျမ်ြား 

     -  ဥေိုနဘောဇေသဂဂဟကျမြ်ား/လက်နေ ွံ့အသ ိုြားချမမေ်မော ေကခေ်န ြားပညောကျမ်ြား 

     -  အနမခခ ကျေ်ြားမောနရြားဝေ် မ်ြားမျောြားအေ က်အနမခခ ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားပညောသငေ်ေ်ြားလက်စ ွဲ 

       စောအိုပ ်

     -   ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားကိုဌောေသ ိုြားန ြားေည်ြားမျောြားစောအိုပ် 

     -  လက်နေ ွံ့အသ ိုြားချန ြားဖက်ဝင်အပငမ်ျောြားနပါင်ြားချ ပ်အေ ွဲ(၁) 

    -  မမေ်မော ေ ိုင်ြားရငြ်ားန ြားန င ် ေိုပ်နက ြားနရောဂါလက်ကမြ်ားစောနစောင်  

    -  မမေ်မောစကောြားပ ိုမျောြားစောအိုပ် 

    - ေရသိုခ န ြားကျမ်ြား 


