
၎င်းး�မှာာ� အဘယ်းနည်းး�။ 
အသက််ရှူူ�လမ််း�ကြော�က်ာင်း�်ဆိုု�င်းရ်ာာ ဗုို�င်း�်ရာပ စ််  ကြောရာာဂါါ 
သု� �မ်းဟု�တ်် RSV သည် ်အဖြ�စ််မ်း�ာ�ကြောသာ အဆို�တ် ်
ဗုို�င်း�်ရာပ်စ််တ်စ််မ်း�ု��ဖြ�စ််ပါသည်။် အကြောအ�မု်းဖြ�င်း�် 
 ကြောရာာဂါါလက်ခဏာာ အကြောပ�ာ�စ်ာ�မ်းူ ဖြပင်း�်ထန်သ်ည််
အထ ုဖြ�စ််တ်တ််ပါသည်။် လူအမ်း�ာ�စ်�သည် ်တ်စ််
ပတ််အတ်ွင်း�် သု� �မ်းဟု�တ်် နှစ်ူ်ပတ််အတ်ွင်း�် ဖြပန်လ်ည််
ကြောက်ာင်း�်မ်းွန်လ်ာပါသည်။် သု� �ကြောသာ် RSV သည် ်
ကြောမ်းွ�က်င်း�်စ်မ်း�ာ�၊ န်ာတ်ာရှူူည် ် ကြောရာာဂါါသည််မ်း�ာ�
နှငူ်း� ်သက်က်ြီးက်း�ရွာယ််အု�မ်း�ာ�တ်ွင်း ်အထ�ူသဖြ�င်း� ်
ဖြပင်း�်ထန်တ််တ််ပါသည်။် RSV သည် ်အဆို�တ်ပ်ြွပန််
င်းယ််မ်း�ာ�  ကြောရာာင်းရ်ာမ််း�ဖြ�င်း�် (အဆို�တ််ရှူူု အသက််ရှူူ�
လမ််း�ကြော�က်ာင်း�် အကြောသ�စ်ာ�  ကြောရာာင်းရ်ာမ််း�ဖြ�င်း�်) နှငူ်း� ်န်
မု်း��န်း�ယ်ာ� (အဆို�တ််တ်ွင်း ်ပု��ဝင်းဖ်ြ�င်း�်) တ်ု� �က်ု� ဖြ�စ််ကြောစ်
တ်တ််ကြောသာ အဓုိက်အကြော�က်ာင်း�်ရာင်း�် ဖြ�စ််ပါသည်။် 
RSV သည် ်အကြောမ်းရုာက်န်ဖ်ြပည််ကြောထာင်းစ််�တ်ွင်း ်တ်စ််
နှစ်ူ်ကြောအာက််က်ကြောလ�င်းယ််မ်း�ာ� ကြောဆို�ရံုံ�တ်က််ရာကြောလ�ရှူူု
သည်� ်အကြော�က်ာင်း�်ရာင်း�်တ်စ််��လည််� ဖြ�စ််ပါသည်။်

RSV ကူးး�စကူးးပျံ့့�� နှံ့ာ� �ပျံ့��မှာာ� 
အဘယ်းနည်းး�။
•   ကြောရာာဂါါပု��ရှူူုသကူ် ကြော��ာင်း�်ဆိုု��ဖြ�င်း�် သု� �မ်းဟု�တ် ်

နှာူကြော��ဖြ�င်း�်

•  ကြော��ာင်း�်ဆိုု��ဖြ�င်း�် သု� �မ်းဟု�တ် ်နှာူကြော��ဖြ�င်း�်မ်းထူကွ််
ကြောသာ ဗုို�င်း�်ရာပ်စ််အမ်းနု်ရ်ာည်မ််း�ာ�က် သင်း�မ််း�က်လ်ံ��၊ 
နှာူကြော��ာင်း�် သု� �မ်းဟု�တ် ်ပါ�စ်ပ်သု� � ဝင်း ်ကြောရာာက်ဖ်ြ�င်း�်

•  ဗုို�င်း�်ရာပ်စ််ရှူူုသနူှငူ်း� ်ထကုြောတ်ွ�မု်းဖြ�င်း�် ဥပမ်းာ- RSV ရှူူု
ကြောသာ က်ကြောလ�၏မ်း�က်န်ှာူက်ု� န်မ််း�ရုုံပ်ဖြ�င်း�်

•  ဗုို�င်း�်ရာပ်စ််ရှူူုကြောသာ မ်း�က်န်ှာူဖြပင်းတ််စ််��က်ု� ထကုြောတ်ွ�
ပြီးပး�ကြောန်ာက် ်သင်း�မ််း�က်န်ှာူက်ု� လက်မ််းကြောဆို�မ်းး ထု
ကြောတ်ွ�မု်းဖြ�င်း�်

RSV ရှူူုသသူည် ်သံ��ရာက်မ််း ူရှူူစ််ရာက်�်က်ာ  ကြောရာာဂါါပု��
က်�ူစ်က်တ််တ်က်ြောသာ သကြော�ာရှူူုပါသည်။် ၎င်း�်
တ်ု� �သည် ်��ာ�န်ာဖြ�င်း�် လက်ခဏာာမ်း�ာ� မ်းဖြပသမ်းး 
ကြောရာာဂါါပု��က်�ူစ်က်က်ြောစ်နှု�င်းပ်ါသည်။် သု� �ကြောသာ်လည်�် 
အ��ု� �ကြောမ်း�ွက်င်း�်စ်မ်း�ာ�နှငူ်း� ်က်ု�ယ်�်အံာ�န်ည်�်သမူ်း�ာ�
မ်းတူ်စ််ဆိုင်း� ်၎င်း�်တ်ု� � ကြောန်ကြောက်ာင်း�်ပြီးပး� ရာက်သ်တ်တ ပတ််
အတ်န်�်က်ာ  ဗုို�င်း�်ရာပ်စ်် ပ�ံ� နှ ူံ �နှု�င်းပ်ါသည်။်
ကြောန်ာက်ထ်ပ်အ��က်အ်လက်အ်တ်ကွ် ်ကြော�ာ်ဖြပပါတ်ငွ်း ်
ဝင်းက်ြောရာာက်က်ြောလ�လာပါ- cdc.gov/rsv

အသကူးးရှူာ�လမှား�ကြော�ကူး�င်းး�ဆိုု�င်းးရာ� ဗုို�င်းး�ရာပျံ့းစး  ကြောရာ�ဂါါ (RSV)

RSV ၏   ကြောရာ�ဂါါလကူးခဏာ�မှာ့��မှာာ� အဘယ်းနည်းး�။

သင်းး သု� �မှာဟု�တ်း သင်း�းကူးကြောလ�တ်ငွ်းး ကြော��းပြပျံ့ပျံ့ါတ်ု� � ပြ�စးပျံ့ါကူး နး�စပျံ့းရာ� 
အ ကြောရာ�ကြောပျံ့်ဌာ�နသု� � သ�ွ�ပျံ့ါ သု� �မှာဟု�တ်း 911 ကူးု� ��နး�ကြော�်ဆိုု�ပျံ့ါ-

• အသက်ရ်ှူူ� က်�ယ်က်ြောလာင်းဖ်ြ�င်း�်

• အသက်ရ်ှူူ�လု�က်တ််ု�င်း�် နှာူကြော�ါင်း�်ကြောပါက် ်က်�ယ်လ်ာဖြ�င်း�်

•  နှတု်�်မ််း�၊ ပါ�စ်ပ်နှငူ်း� ်လက်သ်ည်�်တ်ု� �တ်ငွ်း ်အဖြပာ ကြောရာာင်း ် 
သု� �မ်းဟု�တ် ်မ်းး��ု��ကြောရာာင်း ်သန်�်လာဖြ�င်း�်

•  ဝမ််း�ဗုို�က် ်အသက်ရ်ှူ�ူလပ်ုရှူာူ�မ်း ုသု� �မ်းဟု�တ် ်လည်ပ်င်း�်ကြောအာက်�်က်မ််းစူ်၍ “V”  
ပံ�စံ် ကြောဖြပာင်း�်ဖြပန်အ်တ်ု�င်း�် ရာင်း�်တ်အ်တ်ငွ်း�် “��ု�င်း�ဝ်င်းဖ်ြ�င်း�်”

• အသက်ရ်ှူူ� က်�ပ်ဖြ�င်း�်၊ ည်င်း�်ည်င်း�်ရှူ�ူဖြ�င်း�်၊ ကြောနှ�ူဖြ�င်း�် သု� �မ်းဟု�တ် ်ဖြမ်းန်ဖ်ြ�င်း�်

• အသက်ရ်ှူူ� ကြော�တ်တ ရာပ်တ်န် �ဖ်ြ�င်း�်

ကြော��းပြပျံ့ပျံ့ါအကြော�ကူး�င်းး� လု�တ်ု�ရှူာင်းး�အ�့ကူးးမှာ့�� 

ကြောမွှာ�ကူးင်းး�စမှာ့��

ဂါ့းတ်ု�ကူးးပြ�င်းး�

အစ��နည်းး�ပြ�င်းး�

င်းု�ကူးးမှာ့ဉ်း�ပြ�င်းး�

အသကူးးရှူာ�ရာပျံ့းပြ�င်းး� 
(အသကူးးရှူာ� ကြော�တ်တ ရာပျံ့းတ်န �းပြ�င်းး�)

�့��န�ပြ�င်းး� 
(အမြဲမဲှာမှာပြ�စး)

ကူးကြောလ�င်းယ်းမှာ့��

နှံ့ာ�ရာည်းးယ်ု�ပြ�င်းး�

အစ�စ��လု�စတု်း နည်းး�ပျံ့ါ�ပြ�င်းး�

ကြော�့�င်းး�ဆိုု��ပြ�င်းး�

နှံ့ာ�ကြော�့ပြ�င်းး�

�့��ပြ�င်းး�

အစ�မှာ့ု��့ရာ�တ်ငွ်းး �ကူးး�ဲပြ�င်းး�

အသကူးးရှူာ�ရာ�တ်ငွ်းး ကြောပြပျံ့�င်းး�လမုဲှာမှာ့��

လးကြီးကူးး�မှာ့��

နှံ့ာ�ရာည်းးယ်ု�ပြ�င်းး�

လည်းးကြော�့�င်းး�န�ပြ�င်းး�

ကြော�့�င်းး�ဆိုု��ပြ�င်းး�

ကြော�ါင်းး�ကူးု�ကူးးပြ�င်းး�

ပျံ့င်းးပျံ့နး�ပြ�င်းး�

ရာင်းးပြပျံ့ည်း� းပြ�င်းး�

�့��ပြ�င်းး�



သတ်င်းး�အရာင်းး�အပြမှာစးမှာ့��

https://www.cdc.gov/rsv/; https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.healthline.com/health-news/flu-allergies-coronavirus-different-symptoms#Despite-symptoms,-its-not-the-flu

ကြောဆို��က်ဆ်ိုု�င်းရ်ာာ ဝန်ထ်မ််း�မ်း�ာ�အဖြ�စ်် ဆိုရာာဝန်မ််း�ာ�သည် ်အမ်းူးအ�ု�က်င်း�်စ်ာွ က်�သ�က်ပြီးပး� ကြောဆို�ရံုံ�၏ �ွ�� ကြီးက်�ု ကြောဆို�ပည်ာ ပရုုံ�ဂါရာမ််းအတ်ငွ်း�်ရှူူု ဆိုရာာဝန်မ််း�ာ�မ်း ူလွ�၍ ထု�သမူ်း�ာ�သည် ်ကြောဆို�ရံုံ�၏ ဝန်ထ်မ််း�မ်း�ာ� သု� �မ်းဟု�တ် ်ကြောအ�ဂါ�င်း�မ််း�ာ� မ်းဟု�တ်�်က်ပါ။ ©2022 Texas Health Resources                                          MB 3673 12/22 EXTHR921B

RSV ဆိုု�င်းးရာ� အကြောမှာ�အကြောပြ�

RSV ကူးု� မှာည်းးသု� �ရှူာ�ကြော�ွစစးကြောဆို�ပျံ့ါသနည်းး�။ 
ဆိုရာာဝန်က်် သင်း� ်ကြောရာာဂါါလက်ခဏာာမ်း�ာ�အကြော�က်ာင်း�် ကြောမ်း�ဖြမ်းန်�်ပြီးပး� သင်း�အ်ဆို�တ်က််ု� န်ာ�ကြောထာင်းပ်ါမ်းည်။်
သင်း�က်ြောအာက်စ််းဂါ�င်းပ်မ်းာဏာက်ု� စ်စ််ကြောဆို�နှု�င်းပ်ါသည်။် 
ဗုို�င်း�်ရာပ်စ်် သု� �မ်းဟု�တ် ်က်�ူစ်က် ်ကြောရာာဂါါက်ု� ရှူူာကြော�ွကြော�ာ်ထ�တ်ရ်ာန် ်နှာူကြော�ါင်း�်တ်ု� ��တ်ယ််ဖူြ�င်း�် သု� �မ်းဟု�တ် ်ကြောသ�ွန်မ်းနူ်ာယ်ူ
ဖြ�င်း�် ဖြပ�လ�ပ်နှု�င်းပ်ါသည်။်
��ာ�န်ာမ်း ုဖြပင်း�်ထန်လ်ှင်း ်စ်မ််း�သပ်မ်းမု်း�ာ� ပု�မု်း�လု�အပ်ပါသည်။်

RSV ရှူာုသည်းးဟု� ထင်းးပျံ့ါကူး မှာည်းးသု� �ပြပျံ့�လ�ပျံ့းရာမှာည်းးနည်းး�။
RSV က်�ူစ်က် ်ကြောရာာဂါါ အမ်း�ာ�စ်�သည် ်တ်စ််ပတ် ်သု� �မ်းဟု�တ် ်နှစ်ူ်ပတ်အ်�က်ာတ်ငွ်း ်သူ �အလု�လု� ကြောပ�ာက်သ်ာွ�ပါသည်။်
RSV အတ်ကွ် ်သး�သန် �က််�သမ်းမု်း�ု�� မ်းရှူူုပါ။ ကြောရာာဂါါလက်ခဏာာ သက်သ်ာကြောစ်ရာန်-်
•  အ��ာ�နှငူ်း� ်န်ာက်�င်းမ််းကု်ု� က်�သပါ။ Acetaminophen သု� �မ်းဟု�တ် ်Ibuprofen က်��သု� �ကြောသာ ကြောဆို�စ်ာမ်းလု�သည်� ်

ကြောဆို�ဝါ�မ်း�ာ�က်ု� သံ��စ်ွ�ပါ။ က်ကြောလ�မ်း�ာ�က်ု� Aspirin (အက်စ်််ပရာင်း)် မ်းကြောပ�ပါနှငူ်း�။်
•  အရာည် ်လံ�ကြောလာက်စ််ာွ ကြောသာက်ပ်ါ။ အရာည် ်လံ�ကြောလာက်စ််ာွ ကြောသာက်ဖ်ြ�င်း�်က်  ကြောရာဓိာတ်�်မ််း�ကြောဖြ�ာက်မ််း ု

(က်ု�ယ်�်နှာာ ကြောရာဓိာတ်ဆ်ိုံ��ရံုုံ�ဖြ�င်း�်) က်ု� က်ာက်ယွ်က်ြောပ�သည်။်
•  သင်း�က််ကြောလ�အာ� ကြောဆို�စ်ာ မ်းပါကြောသာ အကြောအ�မု်း ကြောပ�ာက်က်ြောဆို�မ်း�ာ� မ်းကြောပ�မ်းး သင်း�ဆ်ိုရာာဝန်န်ှငူ်း� ်စ်က်ာ�ကြောဖြပာပါ။ 

အ��ု� �ကြောဆို�ဝါ�မ်း�ာ�တ်ငွ်း ်က်ကြောလ�င်းယ်မ််း�ာ�နှငူ်း� ်မ်းသင်း�က်ြောတ်ာ်ကြောသာ ပါဝင်းပ်စ်စည်�်မ်း�ာ� ပါဝင်းပ်ါသည်။်
•  သင်း�န်ှာူကြော�ါင်း�်ကြောပါက်န်ှငူ်း� ်လည်က်ြော��ာင်း�်က်ု� သက်သ်ာကြောစ်ရာန် ်Cool Mist Vaporizer ( ကြောရာကြောအ�ကြောင်းွ�စ်က်)် သံ��ပါ။ 

ဦး�စ်ာွ သင်း�ဆ်ိုရာာဝန်န်ှငူ်း� ်စ်က်ာ�ကြောဖြပာပါ။
•  သင်း�န်ှာူကြော�ါင်း�်ရှူူု အ�ဲ�အက်�ုမ်း�ာ� ကြောလ�ာ�ပါ�ကြောစ်ရာန် ်Saline Nasal Drops (ဆိုာ�ရာည်အ်စ်က်က််�ကြောဆို�) က်ု� သံ��

ပါ။
•  ကြောလကြောပါက်ပ်ငွ်း�က်ြောစ်ရာန် ်သင်း�န်ှာူကြော�ါင်း�်က်ု� ကြောလမ်းတု်ပ်ါ။ သင်း�က််ကြောလ�၏ နှာူကြော�ါင်း�်မ်းကူြောန်၍ အ�ဲ�အက်�ုမ်း�ာ�က်ု� 

ည်င်းသ်ာစ်ာွ စ်�ပ်ထ�တ်န်ှု�င်းသ်ည်။်
•  သင်း�တ််ငွ်းဆ်ိုရာာဝန်မ််းရှူူုပါက် 1-877-THR-WELL (1-877-847-9355)က်ု� ��န်�်ကြော�်ဆိုု�ပါ။

မုှာမုှာကူးု�ယ်းကူးု�နှံ့ာင်း�း အပြ���သးမှာ့��အတ်ကွူးး 
မှာည်းးသု� �ကူး�ကူးယွ်းရာမှာည်းးနည်းး�။

လက််က်ု� မ်း�က်ာ�ဏာ ကြောဆို�ကြော�က်ာပါ

သင်း�်လက််က်ု� 
မ်း�က််နှူာနှူင်း�် မ်းထုပါကြောစ်နှူင်း�်

��ာ�န်ာသူမ်း�ာ�နှူင်း�် န်း�က်ပ်စ်ွာကြောန်ဖြ�င်း်�မ်း ူ
ကြောရှူူာင်း�်က်ဉ်ပါ။

ကြော��ာင်း်�ဆိုု��၊ နှူာကြော��လှင်း ်
�ံ��အ�ပ်က်ာက်ွယ််ပါ

ထုကြောတ်ွ�မ်း�က််နှူာဖြပင်း်မ်း�ာ�က်ု� 
သန် �်ရှူူင်း်�ပါ၊ ပု��သတ််ပါ

��ာ�န်ာသည်�်အ�ါ 
မု်းမု်းအုမ််းတ်ွင်း် ကြောန်ထု�င်း်ပါ

ကြောရာ�ဂါါလကူးခဏာ�မှာ့�� အကြောအ�မုှာပြ�င်းး� တ်�ပျံ့းကြောကူး�ွ ကူးု�ရုို�န�ဗုို�င်းး�ရာပျံ့း(စး) (COVID-19) RSV

စ်တ်င်းဖ်ြ�စ််ကြောပ် ပံ� တ်စ််ကြီးက်မ်ု်းလှင်း ်
န်ည်�်န်ည်�်��င်း�် စ်တ်င်းသ်ည််

တ်စ််ကြီးက်မ်ု်းတ်ည်�်တ်ငွ်း ်အာ�လံ��လ�င်းဖ်ြမ်းန််
စ်ာွ စ်တ်င်းသ်ည််

ထကုြောတ်ွ� ပြီးပး� 2-14 ရာက်တ််ငွ်း ်
ဖြ�စ််ကြောပ်သည််

ထကုြောတ်ွ� ပြီးပး� 
3-8 ရာက် ်

ကြော�ါင်း�်က်ု�က်ဖ်ြ�င်း�် ရှူာူ�ပါ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် လကူြီးက်း�တ်ငွ်း ်အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

��ာ�ဖြ�င်း�် ရှူာူ�ပါ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်၊် ၃-၄ ရာက်�်က်ာသည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

�နှာာက်ု�ယ်န််ာက်�င်းက််ု�က်�်�ဖြ�င်း�်နှငူ်း� ်ကြောဝဒန်ာ�ံ
ရာဖြ�င်း�် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်၊် မ်း�က်ာ�ဏာဆိုု�သလု� 

ဖြပင်း�်ထန်သ်ည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် ရှူာူ�ပါ�သည််

��မ််း�တ်�န်ဖ်ြ�င်း�် ရှူာူ�ပါ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

ပင်းပ်န်�်နှမ်ွ်း�န်ယ်ဖ်ြ�င်း�်/အာ�န်ည်�်ဖြ�င်း�် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည် ်
2-3 ပတ် ်�က်ာနှု�င်းသ်ည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

နှာူရာည်ယ််ု�ဖြ�င်း�်/နှာူပုတ်ဖ်ြ�င်း�် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

နှာူကြော��ဖြ�င်း�် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် ရှူာူ�ပါ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

လည်က်ြော��ာင်း�်န်ာဖြ�င်း�် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

ရာင်း�်တ်မ််းအးမ်းသာဖြ�စ််ဖြ�င်း�်/ကြော��ာင်း�်ဆိုု��ဖြ�င်း�်
အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည် ်- အန်ည်�်အက်�ဉ်�

မ်း ူအတ်န်အ်သင်း�ဖ်ြ�စ််သည်၊် 
တ်ဟုတွ်ဟ်ုတွ်က်ြော��ာင်း�်ဆိုု��သည််

အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည် ်
ဖြပင်း�်ထန်န်ှု�င်းသ်ည််

အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည် ်
ဖြပင်း�်ထန်န်ှု�င်းသ်ည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

အသက်ရ်ှူူ�မ်းဝဖြ�င်း�်/အသက်ရ်ှူ�ူရာန်�်က်�်�ဖြ�င်း�် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည််

အန်ံ �/အရာသာ �စံ်ာ�မ်း ုမ်းရှူူုဖြ�င်း�် ရှူာူ�ပါ�သည် ် ရှူာူ�ပါ�သည်် အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်် ရှူာူ�ပါ�သည််

ဝမ််း�သာွ�ဖြ�င်း�်/ကြောအာ�အန်ဖ်ြ�င်း�် ရှူာူ�ပါ�သည််
တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည် ်

(လကူြီးက်း�မ်း�ာ�ထက် ်က်ကြောလ�မ်း�ာ�တ်ငွ်း ်ပု�
အဖြ�စ််မ်း�ာ�သည်)်

တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် ရှူာူ�ပါ�သည််

ထပ်တ်ု��လာကြောသာကြောရာာဂါါသစ််မ်း�ာ� ထပ်ုက်ပ်န်ာဖြ�စ််ဖြ�င်း�်၊ 
န်ာ�က်ု�က်ဖ်ြ�င်း�်

ကြောလပြွပန်က်ြောရာာင်းဖ်ြ�င်း�်၊ န်မု်း��န်း�ယ်ာ�၊ 
အသက်အ်နှတရာာယ် ်ရှူူုနှု�င်းသ်ည််

န်မု်း��န်း�ယ်ာ�၊ ကြောလဖြ�တ်ဖ်ြ�င်း�်၊ 
နှလူံ��တ်ု�က်�်ု�က်�်ရံာဖြ�င်း�်၊ က်ု�ယ်�်နှာာအစု်တ်အ်ပု�င်း�် ��ု��တ်��

ဖြ�င်း�်၊ 
အသက်အ်နှတရာာယ် ်ရှူူုနှု�င်းသ်ည််

ကြောမ်း�ွက်င်း�်စ်မ်း�ာ�နှငူ်း� ်သက်က်ြီးက်း�
ရွာယ်အ်ု�မ်း�ာ�တ်ငွ်း ်အဖြ�စ််

မ်း�ာ�သည််

 ကြောရာာဂါါလက်ခဏာာ မ်းဖြပကြောသာ က်�ူစ်က်မ််းု ရှူာူ�ပါ�သည်် ရှူာူ�ပါ�သည်် တ်စ််�ါတ်စ််ရံာဖြ�စ််သည်် ရှူာူ�ပါ�သည််


