သဵ ၼ်ႈမႆ ၢၽိ ၼ်လိၵ်ႈၶၼ်ႉၶ
ႂ ႃႉ တီ ႈပၢင်ၵမ်ၶွၼ်ႇၾရႅ ၼ်ႉလိ ၵ်ႈလင် ပွ ၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2015
ၸိ ဝ်ႈၽႈလလိ ၵ်ႈႄလႈႁဝ်ေၶႃႈၽိ ၼ်လိၵ်ႈၶၼ်ႉၶ
ႂ ႃႉ တီ ႈပၢင်ၵမ်ၶွၼ်ႇၾရႅ ၼ်ႉလိ ၵ်ႈလင် ပွ ၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2015
တီ ႈဝတ်ႉၵၢင်မိင်း ဝဵ င်းလႃႈသဵ ဝ်ႈၼၼ်ႉ မီ းဝႆ ႉၸွ မ်းၼင်ႇမႆ ၢၶပ်ႉပၢင်ၵမ်တီႈတ
ႂ်ႈၼႆ ႉယဝ်ႉ။
ႂ်းလိ ၵ်ႈလင်သတ်ႉတမႁႃႇၼိ ပ်ႉပႃႇၼ
1. ၸဝ်ႈ သႃႇသၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) − ၵဵ ပ်းထွ ၼ်ေၶႃႈေဝႃးႁႃႇရ ၼ
(မိ င်းပၼ်ႇ)
2. ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိ ယ (ပၢင်လင်) − လိ ၵ်ႈ တႃးဢလွ င်းတၵ်ႉၶၶတ်ႉတိ ယ ၸဝ်ႈႁၼ်ႇၼၵ်ႉၽႃၶမ်း
3. ၸဝ်ႈၶးသၸိ တ်ႉတ (တၢင်ႉယၢၼ်း) − ၽိ ၼ်လိၵ်ႈေလႃးၵဝိ ၼယ
4. ၸဝ်ႈဢတ်ႉတမ (မိ င်းသႃ) − ၽိ င်ႈလိ ၵ်ႈလင် တီ ႈမိ င်းသႃ
5. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇၵွ ၼ်းၶိ ဝ်း (ဝဵ င်းၼၢင်း၊မႇေၸႈ) − (1) လဵ ပ်ႈႁဵ ၼ်းၼိ ဝ်ႉထမ်း မင်ႇၵလႃႇသတ်ႈ 38 ပၵ်ႈ
ဢၼ်ၸဝ်ႈေၵႃးလီ ႇ မိ င်းပၼ်ႇ တႅ မ်ႈ ႄလႈ (2) မင်ႇၵလႃႇမျၢတ်ႈ တီ ႈမၢတ်ႈသၵ်ႈေသႇ
6. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇယီ ႈဢွ ၼ်ႇ (ပွ ၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊မႇေၸႈ) − တႃးယႃဝၢၼ် တၢင်းၽၢၼ်ၸဵဝ်းၶႅ ၼ်း
7. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇမွ င်ႇၵွႆ ႇ (တိ င်းလင်၊မႇေၸႈ) − ထမ်းၸဝ်ႈဝိ ပတ်ႉသၼႃႇၺၢၼ်ႇ ၼိ ပ်ႉပၢၼ်ႇလၢၼ်းပျႃႉ
ေဢႃးဝႃႇတသျူႉၽွႆ ႇ
8. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇဢင်း (မႇေၸႈ) − ထမ်းၸဝ်ႈၾႆ းသိ ပ်းဢဵ တ်းမၵ်ႉ
ႂ ၢမ်းလိ ၵ်ႈလႆ ၢးမိ ဝ်ႈၵွ ၼ်ႇ/ၶၼ်ႉၶ
ႂ ႃႉႄၼ
9. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇလွ တ်ႈ (ပွ ၵ်ႉ12 ၵွ င်းၶႃး၊ ဝဵ င်းလႃႈသဵ ဝ်ႈ) − ၼမ်ႉၵ
ေၶႃႈၵ
ႂ ၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ 1) ဢၢပ်ႇၼမ်ႉႁႂ်ႈၸၵ်းႁ ႁဵ တ်းသင်ႁႂ်လပိ ၼ်ႈ 2) ၵိ ၼ်လင်ဢမ်ႇပီ း ႁဵ တ်းၼမ်ဢမ်ႇမီ း
3) လိ ပ်းပိ ဝ်ႈေမႃလႆ ၢ တႆ ၢပိ ဝ်ႈေမႃလဵ ဝ်
10. ၸဝ်ႈၸေရးဝိ လိၼ်ႇတ (ဝၢၼ်ႈၶႃႇ၊ၵ ၵ်ႉႄမး) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇပိ ၼ်ႇတၼ တီ ႇပၵဝတ်ႉထ
ႂ်းပပ်ႉလိ ၵ်ႈၸဝ်ႈ
11. ၸဝ်ႈၸေရးပၢၼ်းဢွ င်ႇ (ပွ ၵ်ႉၵဝ်ႈ၊တၢင်ႉယၢၼ်း) − လိ ၵ်ႈလင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်လႆႈႁဵ ၼ်းၼ
ၵႃႇလိ တႃႇသ
12. ၸဝ်ႈၸေရးတၢၼ်းၺုၼ်ႉ (ဝဵ င်းသႅ ၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈဝတ်ႈေလးေတႃႇသိ ပ်းသွ င်/ တွ ၼ်ႈတွႆ းသွ င်
13. ၸဝ်ႈ သႃႇၼၼ်ႇေတႃးၽႃႇသ (ၵ င်းသႆ ၢေလး ၽႆ ၢႇတၵ်း၊ ထင်းပင်း) − 1) ဢွ င်ႇပႅ တ်ႇပိ င် 2)
မၼိ ရတၼႃႇပင်ႇၵျၢမ်း 3) ပတ်ႉေၸးသၢဝ်းသီ ႇ 4) ၸဝ်ႈႁၼ်ႇၼၵ်ႉၽႃၶမ်း 5) ေလႃးၵၼီ ႇတိ
ႂ်းၽိ ၼ်ထမ်းၼရသႃႇသၼႃႇ
14. ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ (ၵ င်းၵၢင်မိင်း ၵ ၵ်ႉႄမး) − လဵ ပ်ႈႁဵ ၼ်းတၺ်းၼ
ႂ်းလိ ၵ်ႈလင်
15. ၸဝ်ႈ သႃႇမၼိ ၼ်ႇတ (ဝၢၼ်ႈယဵ ၼ်ႇ ထင်ႉပင်း) − လွ ၼ်ႉၵႅ ၼ်ၼိဝ်ႉထမ်းၼ
သတ်ႉတေဝႃးႁႃႇရ ၸၢင်ႉၸဵ တ်းႁဝ်ၸဵတ်းႁၢင်
ႂ်
16. ေမႃသွ ၼ်ၼၢင်းမၺ်ၶမ်း (ဝဵ င်းၼမ်ႉၶမ်း) − ပိ ၼ်းၸဝ်ႈၶးေမႃလင်ၶိင်းၸဵ ၼ်ႈၶမ်းသ
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17. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇမွ ၵ်ႇသႅ င် / ၸၢမ်ႇသႅ င်၊ သႅ င်ၵိင်ႇမိ င်း၊ (မႇေၸႈ) −
ထမ်းၸဝ်ႈေသႃးတႃႇပၼ်ႇႄၼလႅ င်း တွႆ းၼိ င်ႈ ႄလႈ တွႆ းသွ င်
18. ၸဝ်ႈၸေရးၶိ င်းမွ ၵ်ႉႁိ င်း / သၢင်ႇပဢွ င်ႇ (ၼွ င်သွင်၊ မိ င်းမၢဝ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈသတ်ႉတ ၼၢင်းသိ ၼ်ႁ ွမ်
19. စဝ် ွဲ ့ ကံ ေအာင် (မိ းေကာင်း) - တိ င်းခမ်းတီ း ိ းရာ မီ းပံ ေစတီ လဒါန်းြခင်းအေ ကာင်း စာတမ်း
20. စဝ် ွဲ ့ကေနာင် (ခမ်းတီ းလန်ေဒသ) - ဩသဓံ တရားေတာ်ြမတ်၏ အကျဥ်းချုပ် အကျိူးတရား
ရလာဒ်များ
21. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇယီ ႈၵႅ င်း (မိ င်းမၢဝ်း) − ပိ ၼ်းၵႅ ပ်ႈၸဝ်ႈၶးေမႃလင် ၸဝ်ႈၸေရးငိ ၼ်းယွ တ်ႈ မိ င်းယႉ
တင်ႇဝဵ င်းၵတ်ႉၶႆ ၢ
ႂ်?
22. မႁႃႇမင်ႉ မိ င်းေၸႈ (ႄမႈသႆ ၢ၊ မိ င်းထႆ း) − လိ ၵ်ႈလင်ႄလႈၾိ င်ႈၵၼ်းတႆ း ႄတႇၵပ်းၵႆ ၢႇၵၼ်မႃးမိ ဝ်ႈလ
ႂ်းလိ ၵ်ႈလင်
23. ၸဝ်ႈ သႃႇၼၼ်ႇေတႃးၽႃႇသ (ၵ င်းမၺ်ႇေတႃႇ၊ ထင်ႉပင်း) − လဵ ပ်ႈႁဵ ၼ်းေဝႃးႁႃႇရတႆ း ၼ
မၼိ ရတၼႃႇပင်ႇၵျၢမ်း
ႂ်းလိ ၵ်ႈလင် 1) ဢလွ င်း
24. ၸဝ်ႈ သႃႇဝႃႇရိ ၼ်ႇတ (ၵ င်းတၼ်ႈမင်ႈ၊ ထင်ႉပင်း) − လဵ ပ်ႈႁဵ ၼ်းေဝႃးႁႃႇရ ၼ
သိ ဝ်ၽိၵ်ႇ 2) ၵျၢမ်းႄၼတၢင်းၼိ ပ်ႉပၢၼ်ႇ
ႂ်းလိ ၵ်ႈလင် ထမ်းၸဝ်ႈ
25. ၸဝ်ႈ သႃႇဢႃႇၸႃႇရ (ၵ င်းႁဝ်ႁၺ်ႈ၊ ႁဝ်ပင်း) − လဵ ပ်ႈႁဵ ၼ်းေဝႃးႁႃႇရတႆ း ၼ
ေတႇသၼႃႇလင်ႇၵႃႇရ
ႂ်းပိ ၼ်းၸဝ်ႈသီ ႇဝလိ
26. ၸဝ်ႈၸေရးဢွ င်ႇႁၢၼ်ႇ (ထင်ႉပင်း) − လဵ ပ်ႈႁဵ ၼ်းၼိ ဝ်ႉ တႃး ၼ
27. ၸဝ်ႈၸေရးသၸိ င်ႇတႃႇ (ပွ ၵ်ႉ4၊ ဝဵ င်းပၢင်လင်) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇၽိ င်ႇၼၵဝတ်ႉထ
28. ၸဝ်ႈ သႃႇၵႃႇလိ ၼ်ႇတႃႇၽိ ပႃႇလ (မိ င်းၵၢဝ်) − ထမ်းၸဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇမႇလ သသိ င်ႇၸရႅ ၵ်ႈမျၢတ်ႈၸ
ၵျၢမ်းပွ င်း
29. ၸဝ်ႈ သႃႇၼၼ်ႇတထၸ (ၵ င်းၶမ်းသႃႇ၊ သႅ ၼ်ဝီ) − လိ ၵ်ႈၸဝ်ႈဝိ သတ်ႉထိ 7 ပႃးႄလႈၺၢၼ်ႇၸႅ ၼ်ႇ 16
30. ၸဝ်ႈၸေရးဝိ လိင်ႇ/ သၢင်ႇလၼ်း (မိ င်းႁႅ င်း၊ မိ င်းယႆ ) − ထမ်းၸဝ်ႈဢၽိ ထမ်ႇမႃႇပိ တၵၢတ်ႈ
31. ၸဝ်ႈၸေရးၸၢမ်ႇေဢး (ပွ ၵ်ႉ1၊ သႅ ၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈပတိ ပတႃႇပၵႃႇသၼီ ႇၵျၢမ်း
32. ၸဝ်ႈ သႃႇဝိ ေၸႇယ (ဝဵ င်းသႅ ၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈၼိ ပ်ႉပၢၼ်ႇၼမၵ်ႉၵတီ ႇပၼီ ႇ
33. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇမျႃႉ (ၼႃးၵင်း၊ လၢင်းၶိ ဝ်း) − လိ ၵ်ႈၸဝ်ႈမႁႃႇသတိ ပထၢၼ်ႇ 2 မႇ
34. ၸဝ်ႈၸေရးလႅ င်းၸိ ၼ်ႈ (ၼႃးလွႆ ၊ လၢင်းၶိ ဝ်း) − ေမႃလိ ၵ်ႈလင် ဢၼ်ၶႃႈႁႉႁၼ်
35. ၸဝ်ႈၸေရးပႇၵ င်းေဢႃး (မိ င်းယႆ ) − ထမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼဢေယး သေထးသၵ်ႈေသႇ
36. ၸဝ်ႈၸေရးၵွ ၼ်းတိ င်ႇၺ (ၼႃးေသႃႉ၊ သႅ ၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈေသႃးတႃႇပၼ်ႇႄၼလႅ င်း တွႆ းၼိ င်ႈ
37. ၸဝ်ႈၸေရးလႃႉထၼ်း ႁ ွင်ႉ ၸေရးၵမ်ႉၶိ ဝ်း (ၵဵ င်းတင်) − ေတႇဝပၵ်ႉသႃႇ (ေၶႃႈထၢမ်ၶၼ်ၽီ)
38. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇသၢမ် (ဝဵ င်းၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈဝိ ပတ်ႉသၼႃႇၽွႆ ႉ
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ႂ်းလိ ၵ်ႈလင်
39. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇသိ င်း (မိ င်းပွ ၼ်) − လဵ ပ်ႈႁဵ ၼ်းေဝႃးႁႃႇရတႆ း ၼ
40. ၸဝ်ႈၸေရးပၢၼ်းၺုၼ်ႉ (ဝဵ င်းပၢင်ႇဢး) − ပိ ၼ်းၵႅ ပ်ႈၸဝ်ႈၼၼ်ႇတထၸ ႄလႈ ၸဝ်ႈေၵႃးလိ ယ ႁ ွင်ႉ
ၸဝ်ႈေၵႃးလီ ႇပၢၼ်မ
ႂ ်ႇ
41. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇပဢး ႁ ွင်ႉ မၢဝ်းၶမ်းလၢၵ်ႇ (ၼမ်ႉၶမ်း) − လိ ၵ်ႈၽၢၵ်ႇတွ ၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶိ င်းလင်
ၸဵ ၼ်ႈၶမ်းသ
ႂ် ပၼ်မႃးထင်ႉမၢဝ်း
42. ၸဝ်ႈၸေရးၸႆ ၢးဢႆ ၢႈၶမ်း ႁ ွင်ႉ သၢင်ႇသၢမ် (ၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈဢၼိ တ်ႉၸသေၽႃး/
ၸဝ်ႈေၵႃးလီ ႇ မိ င်းပၼ်ႇ တႅ မ်ႈ
43. ၸဝ်ႈၸေရးၸႆ ၢးဢႆ ၢႈမၼ်ႇ (ဝဵ င်းၼမ်ႉၶမ်း) − လွ ၼ်ႉမွ ၼ်းဝိ ပတ်ႉသၼႃႇ
44. ၸဝ်ႈၸေရးသႅ င်ႁိင်း လႃႉတဵ င်း (ဝဵ င်းၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇမႃႇပတိ ပတႃႇၼယ
ႂ် တဵ ၵ်းၵိ ၼ်ႁင်းမၼ်းႁင်းၽ
ႂ်
45. ၸဝ်ႈၸေရးမၢဝ်းၶမ်း (ဝဵ င်းၼမ်ႉၶမ်း) − ၼမ်ႉေမႃႉၶမ်သ
46. ၸဝ်ႈၸေရးေတႃးၼ (ပွ ၵ်ႉေပႃႈမိ င်း၊ မိ င်းၼႆ ၢး) − လိ ၵ်ႈ တႃးၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၸႃးသၵ်ႈေသႇ
47. ၸဝ်ႈၸေရးၶိ င်းသွႆ ႈၶမ်း သၢင်ႇၺုၼ်ႉ (မိ င်းမၢဝ်း) − ပိ ၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇလင်ၵ င်းၼွ ၵ်ႈ၊ မၢၼ်ႈဢႆ ၢႇလင်၊
မိ င်းမၢဝ်း
48. ၸဝ်ႈၸေရးေၵျႃႇလၼ်း (ဝဵ င်းသႅ ၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈထမ်ႇမဝၢတ်ႈ တွႆ းငဝ်ႈ
49. ဉီ း ွ န့်ေမာင် B.A., Dip Lib. (ရန်ကန်) - ေပစာများ ထိ န်းသိ မ်း ပြပင်ြခင်း
50. ၸဝ်ႈၸေရးၸၢမ်ႇဢွ င်ႇ (ဝဵ င်းသႅ ၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈၸႃႇတိ ၽဝ သင်ႉေဝႇၵဝတ်ႉထ
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