
သဵၼ်ႈမႆၢၽိ� ၼ်လိၵ်ႈၶ� ၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈပၢင်ၵ� မ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလ�င် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2015  

 

ၸိ� ဝ်ႈၽ� ႈလ� လိၵ်ႈႄလႈႁ�ဝ်ေၶႃႈၽိ� ၼ်လိၵ်ႈၶ� ၼ်ႉၶႂႃႉ တီႈပၢင်ၵ� မ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလ�င် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2015 

တီႈဝတ်ႉၵၢင်မိ� င်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇမႆၢၶပ်ႉပၢင်ၵ� မ်တီႈတ်ႂႈၼႆႉယဝ်ႉ။ 

 

1. ၸဝ်ႈ�သႃႇသ� ၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) − ၵဵပ်းထွၼ်ေၶႃႈေဝႃးႁႃႇရ ၼ်ႂးလိၵ်ႈလ�င်သ� တ်ႉတမႁႃႇၼိပ်ႉပႃႇၼ 

(မိ� င်းပၼ်ႇ) 

2. ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ (ပၢင်လ�င်) − လိၵ်ႈ�တႃးဢလွင်းတ� ၵ်ႉၶၶတ်ႉတိယ ၸဝ်ႈႁ�ၼ်ႇၼ� ၵ်ႉၽႃၶမ်း 

3. ၸဝ်ႈၶ� းသ� ၸိတ်ႉတ (တၢင်ႉယၢၼ်း) − ၽိ� ၼ်လိၵ်ႈေလႃးၵဝိၼယ 

4. ၸဝ်ႈဢ� တ်ႉတမ (မိ� င်းသႃ) − ၽိင်ႈလိၵ်ႈလ�င် တီႈမိ� င်းသႃ 

5. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇၵွၼ်းၶိ� ဝ်း (ဝဵင်းၼၢင်း၊မ� ႇေၸႈ) − (1) လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼိ� ဝ်ႉထမ်း မင်ႇၵလႃႇသ� တ်ႈ 38 ပ� ၵ်ႈ 

ဢၼ်ၸဝ်ႈေၵႃးလီႇ မိ� င်းပၼ်ႇ တႅမ်ႈ ႄလႈ (2) မင်ႇၵလႃႇမျၢတ်ႈ တီႈမၢတ်ႈသၵ်ႈေသႇ 

6. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇ (ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊မ� ႇေၸႈ) − �တႃးယႃဝၢၼ် တၢင်းၽၢၼ်ၸဵဝ်းၶႅၼ်း 

7. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇမွင်ႇၵႆွႇ (တိ� င်းလ�င်၊မ� ႇေၸႈ) − ထမ်းၸဝ်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇၺၢၼ်ႇ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇလၢၼ်းပျႃႉ 

ေဢႃးဝႃႇတသျူႉၽႆွႇ  

8. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇဢ� င်း (မ� ႇေၸႈ) − ထမ်းၸဝ်ႈၾႆးသိပ်းဢဵတ်းမ� ၵ်ႉ 

9. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇလွတ်ႈ (ပွၵ်ႉ12 ၵွင်းၶႃး၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ) − ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလိၵ်ႈလႆၢးမိ� ဝ်ႈၵွၼ်ႇ/ၶ� ၼ်ႉၶႂႃႉႄၼ 

ေၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ 1) ဢၢပ်ႇၼမ်ႉႁႂ်ႈၸ� ၵ်းႁ� ႁဵတ်းသင်ႁႂ်လ� ပိ� ၼ်ႈ 2) ၵိၼ်လ�င်ဢမ်ႇပီး ႁဵတ်းၼမ်ဢမ်ႇမီး 

3) လိပ်းပိ� ဝ်ႈေမႃလႆၢ တႆၢပိ� ဝ်ႈေမႃလဵဝ် 

10. ၸဝ်ႈၸေရးဝိလိၼ်ႇတ (ဝၢၼ်ႈၶႃႇ၊ၵ�ၵ်ႉႄမး) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇပိၼ်ႇတၼ တီႇပၵဝတ်ႉထ�  

11. ၸဝ်ႈၸေရးပၢၼ်းဢွင်ႇ (ပွၵ်ႉၵဝ်ႈ၊တၢင်ႉယၢၼ်း) − လိၵ်ႈလ�င်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းၼ်ႂးပပ်ႉလိၵ်ႈၸဝ်ႈ 

ၵႃႇလိတႃႇသ 

12. ၸဝ်ႈၸေရးတၢၼ်းၺုၼ်ႉ (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈဝ� တ်ႈေလးေတႃႇသိပ်းသွင်/ တွၼ်ႈတႆွးသွင် 

13. ၸဝ်ႈ�သႃႇၼၼ်ႇေတႃးၽႃႇသ (ၵ�င်းသႆၢေလး ၽႆၢႇတ� ၵ်း၊ ထ� င်းပ� င်း) − 1) ဢွင်ႇပႅတ်ႇပိ� င် 2) 

မၼိရတၼႃႇပ� င်ႇၵျၢမ်း 3) ပတ်ႉေၸးသၢဝ်းသီႇ 4) ၸဝ်ႈႁ�ၼ်ႇၼ� ၵ်ႉၽႃၶမ်း 5) ေလႃးၵၼီႇတိ 

14. ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ (ၵ�င်းၵၢင်မိ� င်း ၵ�ၵ်ႉႄမး) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းတ� ၺ်းၼ်ႂးၽိ� ၼ်ထမ်းၼရသႃႇသၼႃႇ 

15. ၸဝ်ႈ�သႃႇမ� ၼိၼ်ႇတ (ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ထ� င်ႉပ� င်း) − လွၼ်ႉၵႅၼ်ၼိ� ဝ်ႉထမ်းၼ်ႂးလိၵ်ႈလ�င် 

သတ်ႉတေဝႃးႁႃႇရ ၸၢင်ႉၸဵတ်းႁ�ဝ်ၸဵတ်းႁၢင် 

16. ေမႃသွၼ်ၼၢင်းမ� ၺ်ၶမ်း (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ပိ� ၼ်းၸဝ်ႈၶ� းေမႃလ�င်ၶိင်းၸဵၼ်ႈၶမ်းသ်ႂ 
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17. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇမွၵ်ႇသႅင် / ၸၢမ်ႇသႅင်၊ သႅင်ၵိ� င်ႇမိ� င်း၊ (မ� ႇေၸႈ) − 

ထမ်းၸဝ်ႈေသႃးတႃႇပၼ်ႇႄၼလႅင်း တႆွးၼိ� င်ႈ ႄလႈ တႆွးသွင် 

18. ၸဝ်ႈၸေရးၶိင်းမွၵ်ႉႁိ �င်း / သၢင်ႇပဢွင်ႇ (ၼွင်သွင်၊ မိ� င်းမၢဝ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈသ� တ်ႉတ ၼၢင်းသိၼ်ႁမ်ွ 

19. စဝ်�ဲွ �့ကံေအာင် (မိ� းေကာင်း) - တိ� င်းခမ်းတီး�ိ� းရာ မီးပ� ံ ေစတီလ�ဒါန်းြခင်းအေ�ကာင်း စာတမ်း 

20. စဝ်�ဲွက့ေနာင် (ခမ်းတီးလ� န်ေဒသ) - ဩသဓံတရားေတာ်ြမတ်၏ အကျဥ်းချုပ် အကျိူးတရား 

ရလာဒ်များ  

21. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇယီႈၵႅင်း (မိ� င်းမၢဝ်း) − ပိ� ၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၶ� းေမႃလ�င် ၸဝ်ႈၸေရးငိ� ၼ်းယွတ်ႈ မိ� င်းယ� ႉ 

တ�င်ႇဝဵင်းၵ� တ်ႉၶႆၢ 

22. မႁႃႇမ� င်ႉ မိ� င်းေၸႈ (ႄမႈသႆၢ၊ မိ� င်းထႆး) − လိၵ်ႈလ�င်ႄလႈၾိင်ႈၵ� ၼ်းတႆး ႄတႇၵပ်းၵႆၢႇၵၼ်မႃးမိ� ဝ်ႈလႂ်? 

23. ၸဝ်ႈ�သႃႇၼၼ်ႇေတႃးၽႃႇသ (ၵ�င်းမ� ၺ်ႇေတႃႇ၊ ထ� င်ႉပ� င်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းေဝႃးႁႃႇရတႆး ၼ်ႂးလိၵ်ႈလ�င် 

မၼိရတၼႃႇပ� င်ႇၵျၢမ်း 

24. ၸဝ်ႈ�သႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ (ၵ�င်းတ� ၼ်ႈမ� င်ႈ၊ ထ� င်ႉပ� င်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းေဝႃးႁႃႇရ ၼ်ႂးလိၵ်ႈလ�င် 1) ဢလွင်း 

သိ� ဝ်ၽိ� ၵ်ႇ 2) ၵျၢမ်းႄၼတၢင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ 

25. ၸဝ်ႈ�သႃႇဢႃႇၸႃႇရ (ၵ�င်းႁ�ဝ်ႁ�ၺ်ႈ၊ ႁ�ဝ်ပ� င်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းေဝႃးႁႃႇရတႆး ၼ်ႂးလိၵ်ႈလ�င် ထမ်းၸဝ်ႈ 

ေတႇသၼႃႇလင်ႇၵႃႇရ 

26. ၸဝ်ႈၸေရးဢွင်ႇႁၢၼ်ႇ (ထ� င်ႉပ� င်း) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼိ� ဝ်ႉ�တႃး ၼ်ႂးပိ� ၼ်းၸဝ်ႈသီႇဝလိ 

27. ၸဝ်ႈၸေရးသ� ၸိင်ႇတႃႇ (ပွၵ်ႉ4၊ ဝဵင်းပၢင်လ�င်) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇၽိင်ႇၼၵဝတ်ႉထ�  

28. ၸဝ်ႈ�သႃႇၵႃႇလိၼ်ႇတႃႇၽိပႃႇလ (မိ� င်းၵၢဝ်) − ထမ်းၸဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇမ� ႇလ သသိင်ႇၸရႅၵ်ႈမျၢတ်ႈၸ�  

ၵျၢမ်းပွင်း 

29. ၸဝ်ႈ�သႃႇၼၼ်ႇတထၸ (ၵ�င်းၶမ်းသႃႇ၊ သႅၼ်ဝီ) − လိၵ်ႈၸဝ်ႈဝိသ� တ်ႉထိ 7 ပႃးႄလႈၺၢၼ်ႇၸႅၼ်ႇ 16 

30. ၸဝ်ႈၸေရးဝိလိင်ႇ/ သၢင်ႇလ� ၼ်း (မိ� င်းႁႅင်း၊ မိ� င်းယႆ) − ထမ်းၸဝ်ႈဢၽိထမ်ႇမႃႇပိတၵၢတ်ႈ 

31. ၸဝ်ႈၸေရးၸၢမ်ႇေဢး (ပွၵ်ႉ1၊ သႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈပတိပတႃႇပၵႃႇသၼီႇၵျၢမ်း 

32. ၸဝ်ႈ�သႃႇဝိေၸႇယ (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼမၵ်ႉၵတီႇပၼီႇ 

33. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇမျႃႉ (ၼႃးၵ� င်း၊ လၢင်းၶိ� ဝ်း) − လိၵ်ႈၸဝ်ႈမႁႃႇသတိပထၢၼ်ႇ 2 မ� ႇ 

34. ၸဝ်ႈၸေရးလႅင်းၸိ� ၼ်ႈ (ၼႃးလႆွ၊ လၢင်းၶိ� ဝ်း) − ေမႃလိၵ်ႈလ�င် ဢၼ်ၶႃႈႁ�ႉႁၼ် 

35. ၸဝ်ႈၸေရးပ� ႇၵ�င်းေဢႃး (မိ� င်းယႆ) − ထမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼဢေယး သေထးသၵ်ႈေသႇ 

36. ၸဝ်ႈၸေရးၵွၼ်းတိင်ႇၺ (ၼႃးေသႃႉ၊ သႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈေသႃးတႃႇပၼ်ႇႄၼလႅင်း တႆွးၼိ� င်ႈ 

37. ၸဝ်ႈၸေရးလႃႉထ� ၼ်း ႁငွ်ႉ ၸေရးၵမ်ႉၶိ� ဝ်း (ၵဵင်းတ� င်) − ေတႇဝပ� ၵ်ႉသႃႇ (ေၶႃႈထၢမ်ၶ� ၼ်ၽီ) 

38. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇသၢမ် (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇၽႆွႉ 
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39. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇသိင်း (မိ� င်းပွၼ်) − လဵပ်ႈႁဵၼ်းေဝႃးႁႃႇရတႆး ၼ်ႂးလိၵ်ႈလ�င် 

40. ၸဝ်ႈၸေရးပၢၼ်းၺုၼ်ႉ (ဝဵင်းပၢင်ႇဢ� း) − ပိ� ၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၼၼ်ႇတထၸ ႄလႈ ၸဝ်ႈေၵႃးလိယ ႁငွ်ႉ 

ၸဝ်ႈေၵႃးလီႇပၢၼ်မ်ႂႇ 

41. ၸဝ်ႈၸေရးသၢင်ႇပဢ� း ႁငွ်ႉ မၢဝ်းၶမ်းလၢၵ်ႇ (ၼမ်ႉၶမ်း) − လိၵ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶိင်းလ�င် 

ၸဵၼ်ႈၶမ်းသ်ႂ ပၼ်မႃးထ� င်ႉမၢဝ်း 

42. ၸဝ်ႈၸေရးၸႆၢးဢႆၢႈၶမ်း ႁငွ်ႉ သၢင်ႇသၢမ် (ၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈဢၼိတ်ႉၸသေၽႃး/ 

ၸဝ်ႈေၵႃးလီႇ မိ� င်းပၼ်ႇ တႅမ်ႈ 

43. ၸဝ်ႈၸေရးၸႆၢးဢႆၢႈမ� ၼ်ႇ (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − လွၼ်ႉမွၼ်းဝိပတ်ႉသၼႃႇ 

44. ၸဝ်ႈၸေရးသႅင်ႁိ �င်း လႃႉတဵင်း (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ထမ်းၸဝ်ႈသမ်ႇမႃႇပတိပတႃႇၼယ 

45. ၸဝ်ႈၸေရးမၢဝ်းၶမ်း (ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း) − ၼမ်ႉေမႃႉၶ� မ်သ်ႂ တဵၵ်းၵိၼ်ႁင်းမၼ်းႁင်းၽ်ႂ 

46. ၸဝ်ႈၸေရးေတႃးၼ (ပွၵ်ႉေပႃႈမိ� င်း၊ မိ� င်းၼႆၢး) − လိၵ်ႈ�တႃးၸဝ်ႈ ၵ� ဝ်ႇၸႃးသၵ်ႈေသႇ 

47. ၸဝ်ႈၸေရးၶိင်းသႆွႈၶမ်း သၢင်ႇၺုၼ်ႉ (မိ� င်းမၢဝ်း) − ပိ� ၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇလ�င်ၵ�င်းၼွၵ်ႈ၊ မၢၼ်ႈဢႆၢႇလ�င်၊ 

မိ� င်းမၢဝ်း 

48. ၸဝ်ႈၸေရးေၵျႃႇလ� ၼ်း (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈထမ်ႇမဝၢတ်ႈ တႆွးငဝ်ႈ 

49. ဉီး�ွန့်ေမာင် B.A., Dip Lib. (ရန်က� န်) - ေပစာများ ထိန်းသိမ်း�ပြပင်ြခင်း 

50. ၸဝ်ႈၸေရးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ (ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ) − ထမ်းၸဝ်ႈၸႃႇတိၽဝ သင်ႉေဝႇၵဝ� တ်ႉထ�  
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