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၁. အသက်ကကြီးသူမ ြီး အထူြီးသဖြင့််သြီးဖ
န

ပ
့် ြီးနရ ဂ

ြီးနေထိုင်ရနသ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၊ မှတ်ဥ ဏ်

ံစ ြီးနေရသူမ ြီးသည် စိုြီးရမ်စတ်ပိုမိုမ ြီးဖ င်ြီး၊ စတ်တို တတ်ဖ င်ြီး၊

စတ်ြစြီးဖ င်ြီးနှင့်် စတ်ဂဏှ မငငမ်ဖ င်ြီးမ ြီး
တွင်ြီး သြီးဖ

ြီးကေ်သ
့် တ်ထ ြီး ေ်တွင် အဖ

ည်ြီး ဖြစ်တတ်ပ တယ်။ အနရြီးနပေါ်က
ြီးသူမ ြီးနှင့်် မနဖပ ဆိုမဆက်ဆံဘဲ နရှ င်ြယ်

ငပြီး တစ်ဦြီးတည်ြီးနေတတ်ပ တယ်။ စတ်ပိုင်ြီးဆိုင်ရ
ပံ့်ပိုြီးမှုမ ြီးကို

က်နတွွေ့က နသ ေည်ြီး

ံစ ြီးမှုကို သက်သ နစရေ်အတွက်

မ်ြီးမ ြီးဖြင့်် မသ ြီးစိုမ ြီး၊ က ေ်ြီးမ နရြီးဝေ်ထမ်ြီး

မ ြီးနှင့်် တ်ဆက်ငပြီး တဆင့််နပြီးနိုင်ပ သည်။
၂. အကယ်၍ နရ ဂ တ ို ိုရှနေသည်ဆိုပ က ယ ိုနသ က်နေနသ နဆြီး ရရှနရြီးအတွက်
ကကြိုတင်စဥ်ြီးစ ြီး စစဥ်ထ ြီးပ ၊

ိုအပ်သည့််အ

ူမှုနရြီးအနထ က်အကူရနိုင်သည့််သူ

မ ြီးနှင့်် အဆက်သယ
ွ ် မဖပတ်နအ င် စစဥ်နဆ င်ရွက်ထ ြီးပ ။
၃. သင်

ိုအပ် ေ်မှ

က်နတွွေ့က က အကူညရနိုင်နသ ကစစရပ်မ ြီး (ဥပမ - တက်စန ေါ်

ဖ င်ြီး၊ အစ ြီးအစ ပို့်နပြီးဖ င်ြီး၊ နဆြီးကိုသမှု ံယူဖ င်ြီးစသည်တ့်က
ို ို ကကြိုတင် ဖပင်ဆင်ထ ြီး
ပ (သို့်မဟိုတ)် ရနိုင်နသ နေရ ကို ဖပင်ဆင်ဆက်သယ
ွ ်ထ ြီးပ ၊ သင့််ထံတွင် သင်နသ က်
နေကကနဆြီး အေည်ြီးဆံြီးို နှစ်ပတ်စ အပိုရှနအ င် နဆ င်ထ ြီးပ ။
၄. အကယ်၍ အသွ ြီးအ

ကေ့််သတ်မှုနှင့်် နေရမည်ဆိုပ က ပံိုမှေ်ကိုယ်

ရှရေ် နှင့်် ပ င်ြီးရငငြီးနငွွေ့ဖ င်ြီး မရှရေ်အတွက် နေ့်စဥ်အမ်တွင်
က ေ်ြီးမ နရြီး န
၅. နေ့်စဥ် ပံိုမှေ်

့်က င့်် ေ်ြီးမ ြီးကို သင်ယူန
ပ
ို ်နေနသ

အသစ်တွင်ဆိုပ က
အသစ်မ ြီးကို

့်

ပ
ို ်နိုင်နသ

ှုပ်ရှ ြီးမှု

ယ
ွ ်ကသ
ူ ည့််

ထ ြီးပ ။

ိုပ်ငေ်ြီးစဥ်မ ြီးကို တတ်နိုင်သမျှဆက်

ည်ြီး ထိုနေရ နှင့်် ကိုကည
် နသ

ိုပ်ကင
ို ်ပ ၊ (ဥပမ - န

က်

့်က င့်် ေ်ြီး

ိုပ်ပ ၊ ပတ်ဝေ်ြီးက င်

ိုပ်နဆ င်မှုအသစ် န
ိုပ်ဖ င်ြီး၊ သေ့််ရှင်ြီးနရြီး

့်က င့်် ေ်ြီး
ိုပ်ဖ င်ြီး၊

သ င်ြီး ဆိုဖ င်ြီး၊ ပေ်ြီး ဆွဲဖ င်ြီး၊ စသည်... )။ ြိုေ်ြီးဖြင့််ဖြစ်နစ အင်တ ေက်နင
ှ ့််ဖြစ်နစ
မမ စ် င်သူ မ ြီးနှင့်် ပံိုမှေ်ဆက်သယ
ွ န
် ေပ ။

၆. နစ င့််နရှ က်မန
ှု ပြီးနေသူမ ြီးအနေဖြင့််
ရှင်ြီးရှင်ြီး

ယ
ွ ်

ွယက
် က
ူ ူေ ြီး

ရွယအ
် ိုမ ြီးပ ေ ြီး
အသနပြီးပ ။

က်ရဖြစ်
ှ နပေါ်နေနသ အ က်မ ြီးကို

ရြီးို ရြီးို

ည်နအ င် မျှနဝပ ၊ မှတ်ဥ ဏ် ြိုွေ့ယွင်ြီးသည့်် သက်ကကြီး

ည်နအ င် ကူြီးစက်မှု န

ျှ ့် သည့်် ေည်ြီး

မ်ြီးမ ြီးကို ရှင်ြီး

ိုအပ်သည့််အ တိုင်ြီး ထပ်မအ
ံ သနပြီးပ ၊ ညွှေ်ကက ြီး က်မ ြီးကို

တိုရှင်ြီးနဖပ ပ ၊ စတ်ရှည်ရှည်နှင့်် အန

င်ြီးစွ
ိုရင်ြီး

ြီးထ ြီး နဖပ ဆိုပ ၊ စ ဖြင့််နရြီးဖ င်ြီး (သမ
ို့် ဟိုတ)်

ရိုပ်ပံိုတဖို့် ြင့်် ရှင်ြီး င်ြီးဖပသဖ င်ြီးသည် အနထ က်အကူဖြစ်နစပ သည်။ သူတို့်မသ ြီးစိုမ ြီး
နှင့်် အဖ

ြီးအကူညဖပြိုအြွဲွေ့မ ြီးကပ ပ ဝင်ငပြီး အငမဲသတင်ြီးနပြီးနေဖ င်ြီး၊

နသ က ကွယ်ဖ င်ြီး ေည်ြီး မ်ြီးမ ြီးကို
နပြီးပ ။ (ဥပမ -

ိုပန
် ဆ င်ရေ် အကူညနပြီးဖ င်ြီးတက
ို့် ို

က်နတွွေ့က
ိုပ်နဆ င်

က်နဆြီးဖ င်ြီး)

စတ်က ေ်ြီးမ နရြီးစမံ က်နင
ှ ့််
က ေ်ြီးမ နရြီးအသပည ဖမြှငတ
့်် င်နရြီးဌ ေ ွဲ
က ေ်ြီးမ နရြီးနှငအ
့်် ြီးကစ ြီးဝေ်ကကြီးဌ ေ
၁၁-၅-၂၀၂၀
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