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ဤ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ဘာသာစကားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးစီမံကိန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ကြင္းဆင္း လုပ္သားမ်ား၊ ဘာသာျပန္မ်ား 
အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ ႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 
သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ TWB မွ ႀကီးမႉးျပဳစုခဲ့ေသာ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္း 
၂၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာဘာသာခက္ဆစ္ ႏွင့္အတူ 
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ဘာသာစကား ေလးမ် ိဳးျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ပရိုဂရမ္ သုံးၿပီး 
အေရးအသားႏွင့္ အသံပုံစံျဖင့္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္းတြင္ 
ရယူအသုံးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
glossaries.translatorswb.org/myanmar/
 
ဤအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ အုပ္စုလိုက္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စားပြတဲင္သုေသတနမ်ားျဖင့္ျဖည့္စြက္ကာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ျပဳစုၿပီး အတည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။
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ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈမ်ားသည္  အာယုေဝဒ ကဲ့သို႔ေသာ ေရွးေဟာင္းအိႏၵယိရိုးရာမ်ား ၊  ဂ်င္း 
(နတ္) မ်ား (jinns) ႏွင့္  နာဇာ (nazar) ကဲ့သို႔ေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ  ႏွင့္ အေ
နာက္တိုင္းေဆးအသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေနသည္။ ဖ်ားနာမႈ မည္သို႔ျဖစ္ပုံ ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းတို႔အေပၚ  
ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းတြင္ႂကြယ္ဝသည့္ ယင္းသို႔ေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို နားလည္ျခင္းက အဆိုပါ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္း 
က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာစြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါ လြန္စြာမွ တန္ဖိုးရွပိါသည္။ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခ်နိ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမွ အသုံးျပဳေသာဘာသာစကားသည္ ယင္းလြမ္းမိုးမႈအမ် ိဳးမ် ိဳးကို 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါသည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ 
ရခိုင္လူမ် ိဳးစကားျပန္ ႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားမွတဆင့္ စီးဆင္းလ်က္ရွသိည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ 
အစီအစဥ္မွဝန္ထမ္းအတြက္ ရခိုင္ဘာသာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာ အေခၚအေဝၚတို႔ကို နားယဥ္၍ နားလည္ေနရန္မွာ 
အေရးႀကီးလွေပသည္။ ျမန္မာဘာသာသည္ ႐ုးံသုံးဘာသာစကား ျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
အသုံးျပဳသည့္ဘာသာစကား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎က ရခိုင္ဘာသာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာ ႏွစ္မ် ိဳးလုံးအေပၚ 
လြမ္းမိုးမႈမ်ားရွသိည္။ အေခၚအေဝၚသစ္မ်ားေတြ႕ ရွ ိၿပီဆိုပါက ျမန္မာအေခၚအေဝၚ ျဖစ္ဖို႔သာမ်ားၿပီး ေနာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာစကား ႏွစ္မ် ိဳးလုံးမွ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေမြးစားပါသည္။ အာဟာရဟူေသာ 
ေဝါဟာရသည္ ရခိုင္ဘာသာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာ ႏွစ္မ် ိဳးလုံးတြင္ အဟာရ (ahara) ဟုသုံးၿပီး ျမန္မာဘာသာမွ 
ေမြးစားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ကာကြယ္ေဆးဟူေသာ ေဝါဟာရလည္း ရခိုင္ဘာသာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာ 
ႏွစ္မ် ိဳးလုံးတြင္ ကာေကြဆီး (kaa-kway-see) ဟုသုံးၿပီး ျမန္မာဘာသာမွ ေမြးစားထားကာ အသံထြက္ 
အနည္းငယ္ကြလဲြပဲါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာအယူအဆအေပၚ 
ရည္စူး၍ ေရးသားထားပါသည္၊ ရိုဟင္ဂ်ာအမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအၾကား ပညာတတ္ေျမာက္ႏႈန္း 
နည္းပါးၿပီး ျမန္မာဘာသာ စကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအေနျဖင့္သာ ဗဟုသုတရွသိည္ကို ထည့္တြက္ပါ။

ဒါက ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔လဲ။
 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူမႈေရး ဆိုရွယ္မီဒီယာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း 
ပြင့္ထြက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္  ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားက အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေနပါသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာစကားေျပာသူမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္း ၄င္းတို႔ေလ့လာသိရွလိာေသာ 
သေဘာတရားအသစ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စကားႏွင့္ ျမန္မာစကားကို ေမြးစားလာၾက ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက လူနာတင္ယာဥ္ကို လူနာဂါရီ (luna gari) သို႔မဟုတ္အန္းဘူးလန႔ ္ (embulens) ဟုေျပာေလ့ရွ ိၾကသည္။ 
လူနာ (Luna) ၏အဓိပၸာယ္မွာ ျမန္မာလို “လူနာ” ျဖစ္ၿပီး ဂါရီ (gari) ၏အဓိပၸာယ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလို “ကား” ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဥပမာေနာက္တစ္ခုအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ စကားေျပာသူမ်ား ဌားယူေျပာေသာ ကင္နီ (kinni) ၏ 
ဆိုလိုရင္းမွာ “ေက်ာက္ကပ္” ျဖစ္ပါသည္။
 
ဤသို႔ေသာစကားလုံးမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာစကားတြင္ နိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွေိနသည္ကို 
ျပသေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းတြင္းရွ ိ လူတိုင္းလူတိုင္းက အသုံးျပဳမည္မဟုတ္နိုင္ပါ။ ပညာေရး 
ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွသိူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းစကားရပ္မ်ားႏွင့္ 
အသားက်ေနနိုင္ပါေသာ္လည္း လူအမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
စကားရပ္မ်ားကိုသာ နားလည္ၾကပါသည္။
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က်န္းမာေရးတြင္ ဝိဉာဥ္(ပရေလာက)ပုိင္းဆုိင္ရာ 

က်န္းမာေရး၊ အသက္ ႏွင့္ အခ်နိ္
ကေလးဘဝဆိုသည္မွာ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အားလုံးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ကစားသည့္အခ်နိ္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးဘဝ၌ ေယာကၤ်ား မိန္းမ စတင္ခြ ဲျခားမႈကို အခ် ိဳ႕ ေသာ ဘာသာေရးက်မ္းထုံးတမ္း ႏွင့္ 
ဘဝမွတ္တိုင္မ်ား၌ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာစကားတြင္ “ႀကီးေကာင္ဝင္ခ်နိ္” သို႔မဟုတ္ “အပ် ိဳေဖာ္ဝင္ခ်နိ္”အတြက္ တိတိက်က် ဖြင့္ဆိုထားေသာ 
စကားရပ္မ် ိဳးမရွပိါ။ “အပ် ိဳေဖာ္မဝင္ခင္ မိန္းကေလးမ်ား”ကို ဟိုရင္မ္ ဘာေလာ့ခ္ (horim balok) ဟုသုံးၿပီး 
“လူပ် ိဳေဖာ္မဝင္ခင္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား”ကို ဖာသာ ဟိုအီရွ ္ ရွာ (fata hoish’sha) ဟု သုံးပါသည္။ ဂ်ဴဝမ္(  ju-
wan)ဆိုေသာ စကားလုံး၏အဓိပၸာယ္က “လူငယ္” သို႔မဟုတ္ “ငယ္ရြယ္သူ” ဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး ႀကီးေကာင္ဝင္သည့္ 
႐ုပ္လကၡဏာျပၿပီးေနာက္ လိင္ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။ ခြ ဲျခားထားသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အပ် ိဳေဖာ္ဝင္ၿပီး 
မိန္းကေလး မ်ား၏ဘဝကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ ပိုမိုသ႐ုပ္ေပၚေစေသာစကားလုံးမ်ား ရွပိါသည္။ ဥပမာ - ေဂါဂြ ိဳင္လီ  (gor 
goille) ၏အဓိပၸာယ္က “အိမ္ထဲဝင္လာေသာ လူတစ္ေယာက္” လို႔ဆိုလိုၿပီးမာတာ ေဟာ ဒီရဲ (mathar hor diye) 
၏အဓိပၸာယ္က “ဆံပင္ ဖုံးထားေသာ အမ် ိဳးသမီးတစ္ေယာက္” ဟု ဆိုလိုပါသည္။
 
အလားတူပင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာတြင္ “လူႀကီး” အတြက္ သီးျခားစကားလုံးမရွပိါ။  ၄င္းတို႔ေျပာေလ့ရွသိည္မွာ ဘီဒါ  (beda) 
သို႔မဟုတ္ ဘီဒီ  (bedi) ျဖစ္၍ “ေယာက္်ား” သို႔မဟုတ္ “မိန္းမ” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ အသက္ ၃၀ ႏွင့္ ၅၀ 
ၾကား ရွသိူတစ္ဦးဦးကို အက္ဘြ ိဳင္းရွာ (adboisha) ဟု ရည္ညႊန္းၿပီး “ဘဝ၏တဝက္” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ 
လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းတြင္း လူမူေရးအတြက္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးဟန္ရွသိူမ်ားကို မူေရာ့ဘီ (murobbi) ဟု 
ေခၚဆိုၾကၿပီး “လူႀကီး” ဟုအၾကမ္းဖ်င္း ဘာသာျပန္နိုင္ပါသည္။

ဝိဉာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္း 
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ ရိုးရာအနာေပ်ာက္ဆရာမ်ားအပါအဝင္ 
လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ အေရာအေႏွာတစ္ခုကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 
 
နတ္ (jinns) ဆိုသည့္ အယူအဆမွာ အစၥလာမ္ ရိုးရာပုံျပင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔က 
နတ္ဆိုး ျဖစ္နိုင္သလို နတ္ေကာင္း လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ယင္းနတ္မ်ားက လူတို႔၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္နိုင္သည္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။  ရိုဟင္ဂ်ာစကားအရ 
တစ္ပိုင္းေသျခင္းကို ဘာတာရွ ီ မာဂ်းီ (batashe maijje) ဟု ဘာသာျပန္ၿပီး ယင္းက “ေလတိုက္ျခင္းခံရသည္” 
ဟု တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ရသည္။ အမ် ိဳးသမီးသားဖြားဆိုင္ရာ အေျခအေန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဂ်င္(နတ္) 
ျဖင့္ ရွင္းျပထားပါသည္။ ဓမၼတာေသြးဆင္းမ်ားေသာ သို႔မဟုတ္ မၾကာခင္ကမွ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေသာ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား အိမ္မွထြက္ေသာအခါ နတ္ ဆိုးမ်ားထံမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ သံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအရာတစ္ခုခု 
(သံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းကဲ့သို႔) သို႔မဟုတ္ မီး (ဖေယာင္းတိုင္ သို႔မဟုတ္ မီးအိမ္မ်ား) ကို အေဆာင္အျဖစ္ကိုင္ေဆာင္ရန္ 
တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ယင္း ဂ်င္ (နတ္) မ်ားကို ဟန႔တ္ားရန္ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္း အီမန္ ႏွင့္ ရွမန္မ်ား၏ 
အေစာင့္အေရွာက္ကို ရွာေဖြတတ္ၾကၿပီး ကုသေသာအခါ၌ ေရေကာင္းေရျမတ္၊ မေကာင္းဆိုးဝါးႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ 
ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားျဖင့္ကုထုံးမ်ား ပါဝင္တတ္ပါသည္။
 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ခုအၾကား ယဥ္ေက်းမႈမတူညီျခင္းေၾကာင့္ ယင္း ဝိဉာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား ႏွင့္ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားက ရခိုင္စကားေျပာေသာ ဘာသာျပန္မ်ား ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ နားလည္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ 
ရခိုင္အသိုင္းဝိုင္းမွာလည္း ဝိဉာဥ္ေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ရေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထ(အမ်ားအားျဖင့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား) ရွေိသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔က်င့္သုံးေသာ အရာမ်ားက အစၥလာမ္ သေဘာသဘာဝရွေိသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အယူအဆမ်ားႏွင့္ မတူညီပါ။ အာရဗစ္ နဲ႔ အုရ္ဒူ စကားလုံးမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်င္ ႏွင့္ နိုေဇာ (“တေစၧမ်က္လုံး”) စေသာ 
စကားလုံးမ်ားကို ရခိုင္ဘာသာျဖင့္ အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္ထားျခင္းမရွပိါ။
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ခႏၶာေဗဒအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေသာအခါ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း က်န္းမာေရးအသိပညာ 
နည္းပါးမႈသည္ အထူးသိသာထင္ရွားပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနတြင္ သူတို႔၏ ရင္ဘက္ကို အေပၚပင့္ 
တစ္ခ်က္ ေအာက္ပင့္တစ္ခ်က္ လုပ္၍ ေျပာေလ့ရွေိသာ အာဟြ ိဳင္လာ ဒူဖ္ဒူဖာ (aaar hoilla dufdufar) 
ဟုေျပာဆိုသံကို ၾကားရနိုင္ပါသည္။ သိသာသည့္ ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ၄င္းတို႔က ရင္ဘတ္ေအာင့္သည္ဟု 
ေျပာေနျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္။  သို႔ပါေသာ္လည္း တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ဆိုခ်နိ္တြင္ ယင္းစာသားက 
“ကၽြန္ုပ္၏အသည္း အခုန္ျမန္ေနတယ္” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။  လူတစ္ဦး၏ အသည္းသည္ သူ သို႔မဟုတ္ 
သူမ၏ ရင္ဘတ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္တည္ရွေိနသည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအတြင္း 
နားလည္မႈလြေဲလ့ရွေိသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 
“ႏွလုံး” ဟူေသာ အယူအဆအေပၚ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ် ိဳးမ်ား ဆက္စပ္ေျပာဆိုေသာ စကားလုံး အမ်ားအျပားက 
ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအတြင္း ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ အယူအဆလြမဲွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေနသည္။ 
“ခံစားေနေသာ ႏွလုံးသား”ေဒးလ္ (dil) (အုရ္ဒူ ဘာသာမွ ေမြးစားထားသည္) ဆိုသည္မွာ 
စိတ္ခံစားမႈျပည့္ေနသည့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါသည္။ “ စိတ္” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ေမာ္ (န္) (mon) 
ဆိုသည့္စကားလုံးကိုလည္း ၄င္းတို႔က အသုံးျပဳၾကသည္။ လူတစ္ဦးဦး၏ ရင္ဘတ္တြင္းရွေိသာ 
ကိုယ္တြင္းအဂၤါကို ဟြ ိဳင္လာ (hoilla) (ယင္းက တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ပါက “အသည္း” ဟု 
အဓိပၸါယ္ရသည္ကို အမွတ္ရပါ) ဟု ေခၚပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း တိရိစၧာန္ တစ္ေကာင္၏ ႏွလုံးကို 
ေဖာ္ျပရာတြင္ - ႏြားတစ္ေကာင္ကို ယာဇ္ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ ဆိုပါစို႔ - ၄င္းတို႔က အမ္ဂူအာဒ (amgurda) 
ဆိုသည့္ စကားလုံးကို အသုံးျပဳၿပီး ယင္းက “သရက္သီး-ေက်ာက္ကပ္” ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွလုံး၏ပုံသ႑ာန္က သရက္သီးပုံႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ခႏၶာေဗဒ အေျခခံ အေၾကာင္းမ်ား နားလည္ျခင္း

ဤထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယူေကအစိုးရ၏ 
UK aid မွ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင္မ်ားသည္ 
ဆြစ္ဇာလန္ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္အျမင္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယူေကအစိုးရ၏ တရားဝ
င္မူဝါဒမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ထင္ဟပ္ေနျခင္း မရွပိါ။ ယူေကအစိုးရႏွင့္ 
ဆြစ္ဇာလန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္း 
တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ တာဝန္မရွပိါ။

Dil Hoilla Amgurda

Funded by
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