
ပညာေရး
ဤ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ဘာသာစကားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက 
ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ကြင္းဆင္း 
လုပ္သားမ်ား၊ ဘာသာျပန္မ်ား အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ 
ႏွင့္ ဘာသာစကား ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို 
ျပ႒ာန္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 
TWB မွ ႀကီးမႉးျပဳစုေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ 
ျမန္မာဘာသာခက္ဆစ္ ႏွင့္တြကဲာ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ဘာသာစကား ေလးမ် ိဳးျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း 
ပရိုဂရမ္ သုံးၿပီး အေရးအသားႏွင့္ အသံပုံစံျဖင့္ အြန္လိုင္းႏွင့္ 
ေအာ့ဖ္လိုင္းတြင္ ရယူအသုံးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
glossaries.translatorswb.org/myanmar
 
ဤအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ အုပ္စုလိုက္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စားပြတဲင္သုေသတနမ်ားျဖည့္စြက္ကာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ျပဳစုၿပီး အတည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း လိုအပ္ေနေသာ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အကိုးအကားမ်ား အေၾကာင္း 
ျခဳငံုံေဆြးေႏြးရန္ 

myanmar@translatorswithoutborders.org ကို 
ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ 
ဘာသာစကား
လမ္းညႊန္ခ်က္
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စာသငခ္နး္ထတဲ ြင ္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈအျပည့္ႏွင့္ ဘာသာစကားေထြျပားသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
စာသင္ခန္းတြင္ ဘာသာစကားမ် ိဳးစုံကို ၾကားနိုင္ေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္အတြက္ 
မွန္လွေပသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ စာသင္သားမ်ားက ၄င္းတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကား (မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ)ကို သုံးၾကေသာ္လည္း ဆရာမ်ားကမူ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္၊ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားမ်ားသုံးၿပီး 
သင္ၾကားေပးေလ့ရွသိည္။ ဤသို႔ ရႈပ္ေထြးလွေသာ အေျခအေနတြင္ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္း၏ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို သုံးသပ္ဆင္ျခင္ရပါမည္။
 
ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးကို ဦးစားေပးေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈ 
ေရွးရိုးစြဝဲါဒက အပ် ိဳေဘာ္ဝင္ၿပီးေသာ မိန္းကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ကန႔သ္တ္နိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္း ၎ အယူအဆကို တစ္သမတ္တည္း ကိုင္တြယ္ျခင္း မရွေိပ။ ေက်းလက္ေန မိသားစုမ်ားက 
စစ္ေတြၿမိဳ႕ေန မိသားစုမ်ားႏွင့္ ႏွ ိငု္းယွဥ္လၽွင္ မိန္းကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းတက္ေစရန္အားေပးျခင္း နည္းပါးသည္။
 
ဘာသာေရး အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ် ိဳးမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ 
အဓိကအခန္းမွ ပါဝင္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ အာရ္ဗီဘာသာႏွင့္ အုရ္ဒူဘာသာကို ေမာ့က္တက္ဘ္ (moktab) 
(ကေလးမ်ားအတြက္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈ) သို႔မဟုတ္မဒၵရာဆာ (madrassa) (အဆင့္ျမင့္ 
အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈ) တြင္ ေလ့လာသင္ယူၾကသည္။ ဤ သင္တန္းဌာန ႏွစ္ခုစလုံးသည္ 
အေျခခံပညာ အေရးႏွင့္အဖတ္ ကို သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈကို 
အဓိကထားပါသည္။ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ အနည္းဆုံး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးကို ၿပီးေျမာက္ေလ့ 
ရွေိသာ္လည္း အမ် ိဳးသမီးမ်ားက မဒၵရာဆာကို တက္ေရာက္ေလ့ မရွေိပ။

ရခိုင္ ဘာသာစကား အသံထြက္
ရခိုင္ ဘာသာစကားကို စံ ျမန္မာဘာသာ အေျပာဟန္ ကြတဲစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူၿပီး၊ အကၡရာ အတူတူအသုံးျပဳပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ဘာသာအေျပာ၌သုံးေသာ ေဝါဟာရ ႏွင့္ အသံထြက္မ်ားကား စံ ျမန္မာစကားေျပာဆိုဟန္ႏွင့္ 
ကြာျခားၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ နည္းျပတို႔ ေလ့လာသိရွ ိၾကသည္မွာ - ျမန္မာဘာသာကို ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးမ်ားအား 
သင္ၾကားေသာအခါ ထိုျမန္မာစကားကို ကေလးမ်ားက ရခိုင္ ဟန္အတိုင္း အသံထြက္သည္ဟု ေတြ႕ရွရိသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အမ် ိဳးသမီး ဆရာမကို စံ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဆရာမ (sayama)ေျပာေလ့ ရွသိည္။ ရခိုင္ဘာသာျဖင့္ 
“sarama” အသံထြက္ေလ့ ရွသိည္။ သုညကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္  သုည (thunya) ဟုေခၚ၍ ရခိုင္ဘာသာျဖင့္သြန္ရ 
(thunra) ဟုေခၚသည္။ ယင္းက ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိတ္ရႈပ္ေထြးေစ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ၾကားဆက္ဆံေရးကို 
အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ပုံရိပ္ အဂၤလိပ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ ျမန္မာ

Circle
Gulguilla

ဂုုလ္ဂုုလ္လ်ာ
Sat wai
စက္ဝိုုင္း  စက္ဝိုင္း

Triangle
Thin kuinna
တိန္ကူနား

Tree gan
ၾတိဂံ ႀတိဂံ

Square
 Sair kuinna
ဆိုုင္(ရ္) ကူနား

Saturan
စတုုရန္း စတုရန္း

Rectangle  Lomba sair kuinna
လာမဘ္ာ ဆုုိင(္ရ)္ ကူနား

Toun hman sadugan
ေထာင့္မွန္စတုုဂံ ေထာင့္မွန္စတုဂံ
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ၿဗိတိသၽွ ကုိလုိနီ ျဖစ္ခ့ဲဖူးေသာ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာကုိ ႐ံုးသံုးအျဖစ္ ႏွင့္ ပညာဆုိင္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြ
င္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ ယခုတုိင္ အဂၤလိပ္စာကုိ ဒုတိယ ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ 
ရုိဟင္ဂ်ာဘာသာစကား အပါအဝင္ ေဒသတြင္းသံုး ဘာသာစကား အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေနေသးလ်က္ရိွသည္။ အဂၤလိပ္ စကားလံုးတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ အနည္းငယ္ အသံထြက္ေျပာင္းၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ 
ဘာသာစကားတြင္ ငွားယူ အသံုးျပဳၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းကုိအက္ရ္ွကူးလ္ (eshkul) ႏွင့္ စာသင္ခန္းကုိကီလပ္စ္ 
(kelas) ဟု ေျပာေလ့ရိွသည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ အသံုးအႏႈန္း ကြန္ဆူနန္ (konsunan) (consonant) ႏွင့္ဘုိဝယ္လ္ (bowal)
(vowel) မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ တုိက္ရုိက္ ငွားယူ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားကမူ ျမန္မာစာမွ (ဗ်ည္း 
(bhee) ႏွင့္ သရ (tha ra) အသီးသီး) ကုိ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေလ့ ရိွသည္။
 
အျခားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ ဩဇာလႊမ္းမႈ ရိွေသာ္လည္း တုိက္ရုိက္ ဘာသာျပန္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေပတံကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာ စကားျဖင့္ဖစ္တ္ ဟုိင္မ္ (fit-haim) ဟု ေျပာေလ့ရိွသည္။ ဖစ္တ္ (Fit) သည္ 
အဂၤလိပ္စာ “ ဖိ (တ္) feet” မွ ျဖစ္ၿပီးဟုိင္မ္ (haim) သည္ တုတ္ေခ်ာင္းအတြက္ သံုးေသာ ရုိဟင္ဂ်ာစကားလံုး ျဖစ္သည္။ 
ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္လၽွင္ “တုိင္းတာရန္တုတ္ေခ်ာင္း (Feet stick)”ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရိွ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ရိွေနသည္ကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ 
သဘာဝအားျဖင့္ အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ေမြးစားစကားလံုးသစ္မ်ား တုိးပြားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ရက္သတၱပတ္တြင္းရွ ိ ေန႔ရက္မ်ား

ေပတံႏွင့္ တိုင္းတာျခင္း - အဂၤလိပ္စာ၏ ဩဇာလႊမ္းမႈ

အဂၤလိပ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ ျမန္မာ

Sunday Roibar
ရိအိုု(ယ္)ဘာရ္

Talongganing ning
တလင္းဂနိန္နိ တနဂၤေႏြ

Monday Shombar
ေရွာမ္ဘာရ္

Talonla
တလင္းလာ တနလၤာ

Tuesday Mongolbar
ေမာ္န္ေဂါလ္ဘာရ္

Ong ga ning
အင္ဂါနိ အဂၤါ ေန႔

Wednesday
Budbar

ဘူတ္ဘာရ္
Budahoo ning
ဘုတ်ဒဟူးနိ ဗုဒၶဟူး ေန႔

Thursday
Bishibbar
ဘီရွ ီးဘာရ္

Kra tha pa dee ning
ကသတ်ပတီးနိ ၾကာသပေတး ေန႔

Friday Shukkurbar
ရကုုွရဘ္ရ္

Thout kra ning
ေသာက္ၾကာနိန္႕ ေသာၾကာ ေန႔

Saturday Shonibar
ေရာွနးီဘာရ္

Saning ning
စနိန္နိ စေန ေန႔
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အဂၤလိပ္ ရိဟုငဂ္်ာ ရခိုင္ ျမန္မာ

0   
 zero

Sifir
စီးဖီးရ္

thun ra
သုုည ၀     သုည

1      
one

   Ek
ေအခ်

Tite
တုုိက်

၁     တစ္

2
two

Dui
ဒူ (ယ်)

 Hnait
ႏွစ္ ၂        ႏွစ္

3
three

Theen
     တိန်

Thone
သုံး  

၃        သုံး

4
four

Sair
ဆိုုင္ (ရ္)

Lay
လေး 

၄       ေလး

5
five

Fãs
ဖါစ့္

Ngaa
ငါး

၅         ငါး

6
six

So
ေဆာ

Kraut
ေျခာက္ ၆     ေျခာက္

7
seven

Hãt
ဟာတ္

Ka-night
ခနိုက်

၇       ခုနစ္

8
eight

Ãashto
အရွေ္ထာ္

Shyte
ရွ ိကု္

၈      ရွစ္

9
nine

No
ရိုုင္ (တ္)

Go
ည

၉       ကိုး

10
ten

Dosh
ေဒါရွ ္

Dasay
တစ္ဆယ္

၁၀    တစ္ဆယ္

ဤထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ယူေကအစိုးရ၏ UK aid မွ 
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင္မ်ားသည္ ဆြစ္ဇာလန္အဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ UK အစိုးရတို႔၏ 
တရားဝင္ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ထင္ဟပ္ဆက္သြယ္ျခင္း မရွပိါ။  UK အစိုးရ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္အဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္ 
တို႔သည္ ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

သခၤ်ာဘာသာရပ္
ရိုဟင္ဂ်ာစကားသည္ ကိန္းကဏန္းမ်ားအတြက္ ေဝါဟာရစကား မ်ားရွေိသာ္လည္း အတြက္အခ်က္ 
အျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုမူ စံ ျမန္မာဟန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွ ိၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေပါင္း (pong), အႏႈတ္ (annok), 
အေျမာက္ (amrok), အစား (assa), အပိုင္းကိန္း (appaing king) တို႔အျပင္ အျခားဆင္တူ စာလုံးမ်ားကိုလည္း 
ျမန္မာဘာသာမွ ေမြးစားသုံးစြ ဲၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာတြင္ ပုံသဏၭာန္အတြက္ အေခၚအေဝၚမ်ား ရွပိါေသာ္လည္း 
သင္ၾကားရာတြင္မူ ျမန္မာ အေခၚအေဝၚ မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳၾကပါသည္။

Funded by

Fund managed by
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