The Republic of the Union of Myanmar
President Office

Notification No.47/2016
Nay Pyi Taw,7th Waning of
Nayon,1378ME(27June2016)
Constitution of Myanmar National Culture Central Committee

1.

Inorder to carry out renovation task with momentum after designating

ancient cultural zones and to

discover

and

preserve

Myanmar cultural

heritages, ethnic cultural heritage and ancient cultural heritages, Myanmar National
Culture Committee has been constituted with the following persons
(a)

Vice-President

(b) Union Minister

Ministry of Religious Affairs and Culture

(c)

Union Minister

Ministry of Ethnic Affairs

Chairman
Vice Chairman
Member

(d) Deputy Minister Member

Ministry of Foreign Affairs

(e)

Deputy Minister

Member

(f)

Director General

Member

Ministry of Home Affairs
President Office

(g)

Director General

Member

(h)

Permanent Secretary

Member

(i)

Permanent Secretary

Member

Office of the Union Government
Ministry of Information
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation

(j)

Permanent Secretary

Ministry of Education

Member

(k)

Permanent Secretary

Member

(l)

Permanent Secretary

Member

(m)

Director General

Member

Ministry of Construction

Ministry of Hotel and Tourism
Department of Religious Affairs

Ministry of Religious Affairs and Culture
(n)

Director General

Member

Department of Fine Arts

Ministry of Religious Affairs and Culture
(o)

Director General

Department of Historical Research and National Library

Member

Ministry of Religious Affairs and Culture
(p)

Director General

Department of Agricultural Land Management and Statistics

Member

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
(q)

Director General

Department of Forestry

Member

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
(r)

Director General

National Archives Department

Member

Ministry of planning and Finance
(s)

Director General

Department of Social Welfare

Member

Ministry of Social welfare, Relief and Resettlement
(t)

Director General

Member

(u)

Rector

Member

Union Attorney General’s office
National University of Arts and Culture (Yangon)

Ministry of Religious Affairs and Culture
(v)

Rector

National University of Arts and Culture (Mandalay)

Member

Ministry of Religious Affairs and Culture
(w)

Dr. ToeHla

Member

(x)

Chairman(or)one representative

Member

(y)

Chairman(or)one representative

Member

Vice-Chairman, Myanmar Historical Commission
Myanmar Arts and Crafts Association (Central)
Myanmar Artists and Artistes Association (Central)

(z)

Chairman(or)one representative

Member

(aa)

Chairman(or)one representative

Member

(bb)

Chairman(or)one representative

Member

(cc)

Chairman(or)one representative

Member

(dd)

One representative

Member

One representative

Member

(ee)

Myanmar Motion Picture Association
Myanmar Music Association (Central)
Association of Myanmar Architects
Myanmar Engineers Association

Department of Archaeology Ministry of Education
Department of Anthropology, University of Yangon
Ministry of Education

(ff)

One representative

Member

(gg)

Chairman(or)one representative

Member

(hh)

Chairman(or)one representative

Member

Department of History Ministry of Education
Bagan Heritage Trust
Bagan Heritage Trust

(i)
(jj)

Chairman(or)one representative

Member

Pyu Heritage Trust

Permanent Secretary

Secretary

Ministry of Religious Affairs and Culture
(kk)

Director General

Department of Archaeology and National Museum

Joint-Secretary

Ministry of Religious Affairs and Culture

2.

The functions of the central committee are as

follows:-

(a)

To engage in preservation, exposing and conducting research on

(b)

To lay down policies for preservation of cultural heritages in

(c)
(d)
(e)

cultural heritage regions

cooperation with international governments and organizations

To engage as necessary in formulating, amending and revoking laws

and by laws

To designate regions out of ancient regions that should be regarded as
cultural heritage regions

To make a list of ancient regions, ancient buildings and ancient artifacts
that are assumed to be regarded as Myanmar cultural heritages by the

(f)

government

To restrict the land use for residential buildings, roads, motorroads,
farms for livelihood and other business in cultural regions and adjacent
regions that need to be protected

(g)

(h)

To

lay

down policies

in

uplifting

national

prestige and integrity, safeguarding cultural heritages and national
characters and dynamism of patriotism

To preserve fundamental traditional cultures of Myanmar national races
to ensure the youth are interested in and value and cherish traditional
cultures of Myanmar national races;

(i)

To constantly observe, discover, preserve and promote traditional

cultural performing arts

of

Myanmar

national

races,

traditional arts of ethnic communities and ten arts and crafts and so
forth;
(j)

To try for development and higher quality of cultural arts Myanmar

(k)

To discover and record cultural customs that are nearly extinction in

(l)

national races;

order to safeguard and preserve traditional customs of national races;

To categorize the tangible and intangible cultural heritages recorded
and Submitted by respective departments in to three classes world’s
cultural heritage level, national cultural heritage level and region/state’s
cultural heritage level;

(m)

To tangible and intangible cultural heritages in Myanmar to be put on
World’s cultural heritage list;

(n)

To adopt policies for drafting and enacting safeguarding national

(o)

To adopt policies for drafting and enacting law on establishment

(p)

To set the levels of museums in regions and states depending on

intangible Cultural heritages;

of national museum and other kinds of museums;

collected items on display, display pattern, level of educative
performance of the museum to local people and structure of the
museum building;
(q)

To expand the numbers of historical site landmark gardens,
archaeological site land mark gardens:

Sd/Htin Kyaw President
Republic of the Union of Myanmar

The Government of the Union of Myanmar
Myanmar National Cultural Central Committee
Notification No.2/2020
The 12th Waning Day of Tabaung 1381 ME
(26th March 2020)
In accordance with the Terms of Reference of the Myanmar National Cultural

Central Committee formed under Notification No.47/2016 of the President’s Office dated
27 June 2016 and pursuant to the recommendations in the decisions of Myanmar
National Cultural Central Committee’s 4th meeting, following cultural heritage elements

which presented by States and Regions and already evaluated by National Intangible
Cultural Heritage Expert Team, are announced as the listed elements of Myanmar
National Intangible Cultural Heritage List.

(A)

Oral History and Expressions

104

(B)

Performing Arts

506

(D)

Knowledge and practices concerning

(C)

(E)

Social Practices, Rituals and Festive events
Nature and the Universe

Traditional Craftmanship

651

199

829

Henry VenThio

Chairman

Myanmar National Cultural Central Committee

Reference:
Date:
Copy to:
1. The Office of the President

2. The Office of the Vice President (1)

3. The Office of the Vice President (2)

4. The Office of the Union Government

5. The Office of the Pyidaungsu Hluttaw
6. The Office of the Pyithu Hluttaw

7. The Office of the Amyotha Hluttaw

8. The Office of the Union Supreme Court

9. The Office of the The Constitutional Tribunal

10. The Office of the Union Election Commission
11. Union Ministries

12. Union Attorney General Office
13. Union Auditor General Office

14. Union Civil Service Board Office

15. The Office of the Anticorruption Commission
16. Nay Pyi Taw Council

17. The Governments of State and Region

By Order

<Signed>

(Tun Ohn)

Secretary

Myanmar National Cultural Central Committee

Myanmar National Intangible Cultural Heritage Registartion List (First Round)
4. Social practices, rituals and festive events
No

Domain No

Name

Nominating Unit

1388

4.145

Sulay Boe Boe Gyi Idolatry Custom

Yangon Region

1389

4.146

Mya Nan Nwee Idolatry Custom

Yangon Region

1390

4.147

1391

4.148

1392

4.149

Maw Bi Boe Boe Gyi Idolatry
Custom
Myanmar Traditional Medicine
Setkyar Nwee Zin Mandalay
Astrology

Yangon Region
Mandalay Region
Mandalay Region
Mandalay Region (Mandalay,
Bagan, Tagaung)၊Sagaing
Region၊ Magway

Region(Magway, Beikthano)၊

Bago Region၊ Yangon Region၊
1393

4.150

Myanmar Thanakha

Ayeyarwaddy Region၊

Taninthayi Region၊ National
Museum(Yangon)၊ Kachin
State၊ Kayar State၊ Kayin
State၊ Mon State၊ Rakine

State(Maruk U)၊ Shan State
(Taunggyi, Lashio)၊
Shwe Pyi Nan

(indigenous medicine) herbal and
1394

4.151

mineral preparation in powder

Mandalay Region

Broker U Nay Donn Spirit in Shwe

Mandalay Region

Pya Thein Gi Spirit in Shwe Zi Gone

Mandalay Region

form to be licked.
1395

4.152

1396

4.153

Zi Gone Pagoda
Pagoda

(Bagan)
(Bagan)

Marks

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမအေမွအှစ်မှတ်ပံုတင်စာရင်း(ပထမအကိမ်)
၄။ သဘာဝှင့်စကာဝဠာဆိုင်ရာဗဟုသုတှင့်ိုးရာအစ်အလာဓေလ့များ
စ်

စာရင်း

အမည်

အမှတ်

စာရင်းတင်သွင်း
သည့်ေဒသ

၁၃၈၈

၄.၁၄၅

ဆူးေလးဘိုးဘိုးကီးကိုးကွယ်မဓေလ့

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၃၈၉

၄.၁၄၆

ြမနန်းွယ်ှင့် ယံုကည်ကိုးကွယ်မ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၃၉၀

၄.၁၄၇

ေမှာ်ဘီဘိုးဘိုးကီးသမိုင်းှင့်ကိုးကွယ်မ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၃၉၁

၄.၁၄၈

ြမန်မာတိုင်းရင်းေဆး(မန်းေဆး)

မေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၃၉၂

၄.၁၄၉

စကာွယ်ဇင်မေလးေဗဒင်

မေလးတိုင်းေဒသကီး
မေလးတိုင်းေဒသကီး

(မေလး ၊ပုဂံ၊တေကာင်း)၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊
မေကွးတိုင်းေဒသကီး

(မေကွး၊ဗိဿိုး)၊ပဲခူးတိုင်း

၁၃၉၃

၄.၁၅၀

ြမန်မာ့သနပ်ခါး

ေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ တနသာရီ
တိုင်းေဒသကီး၊ အမျိးသားြပတိုက်
(ရန်ကုန်)၊ ကချင်ြပည်နယ်၊

ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊
မွန်ြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
(ေြမာက်ဦး)၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(ေတာင်ကီး၊လားိး) ၊ ေရြပည်နန်း

၁၃၉၄

၄.၁၅၁

၁၃၉၅

၄.၁၅၂

၁၃၉၆

၄.၁၅၃

ေဒထူးထူး(မတရာ)ေချာင်းဆိုးေပျာက်
ေဆးလုပ်ငန်း

မေလးတိုင်းေဒသကီး

ေရစည်းခံုပုရဝုဏ်အတွင်းရှိ ပွဲစားကီး

မေလးတိုင်းေဒသကီး

ေရစည်းခံုဘုရားအတွင်းရှိ ြပသိဂ

မေလးတိုင်းေဒသကီး

ဦးေနဒွန်းအေကာင်း

နတ်သမီးအေကာင်း

(ပုဂံ)
(ပုဂံ)

မှတ်ချက်

Myanmar Intangible Cultural Heritage Inventory Form
1. Identification of the ICH element
1.1.

1.2.

Name of the ICH element, as used
by the community concerned

Myanma Thanakha

Other Name

Nil

Short, informative title of the ICH (a) Oral traditions and expressions, including
element (including indication of the
language as a vehicle of Intangible cultural
ICH domain(s) concerned)
heritage
(b) Social practices, rituals and festive events
(c) Knowledge and practices concerning nature
and the universe

1.3

Community(ies) concerned

1.4 Physical location(s)/distribution
frequency of enactment of the ICH element

1.5 Short description of the ICH element

(d) Traditional craftsmanship
National Committee for Myanmar Intangible
Cultural Heritage Safeguarding and Promoting
National Intangible Cultural Heritage Experts
Committee
Intangible Cultural Heritage Safeguarding and
Promoting Working Committee of States and
Regions
Thanakha Plants are grown in the arid zone of
central Myanmar such as Magway ,Mandalay,
Bagan , Pakokku, Yayzagyo, Myaing, Pyay,
Shwebo, Monwya, Sagaing, Natogyi, Taungtha,
Ayadaw, a s well as Lashio, Kyaukme and
Thibaw. Thanakha wearing is widely practiced
in Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Rakhine
and Shan State also Sagaing, Mandalay,
Magway, Bago, Ayeyarwady, Yangon and
Tanintharyi as well as Naypyitaw.
Thanakha is common across Myanmar
and it is the part and parcel of Myanmar culture.
Thanakha is worn by people of all ages and it is
the signature of Myanmar cultural pride. We can
discover archaeological evidences through
mural paintings illustrating the culture of
wearing Thanakha at ancient pagodas and
temples including Myingaba Gupyauk Gyi
Temple of 1113AD and Sulamani Temple of
1183AD in Bagan Period. Moreover, the
practice of Thanakha culture can be studied in
Myanmar language and literature of successive
periods. The distinctive feature of Thanakha is
composed in different genres of ballads, poems,
verses, rhymes and rhythms so also folk music.
It is evident that Myanmar people have been
practicing Thanakha culture for millennia.
Sweet fragrant Thanakha paste is used
for cleansing the face od Buddha Image. As
Myanmar saying goes:"Mee Phone Hlu Pwe,

Tabodwe", the scented bonfire festival is also
held by burning Thanakha woods to offer
warmth to the Lord Buddha in Myanmar month
Tabodwe which falls in February. Because of
extreme cold weather in Tabodwe, the scented
bonfire or "Mee Phone Pwe" is held
in the
pagoda precinct with great devotion. In some
areas,
Thanakha-based
cultural
festival,
"Thanakha Par Toe Pwe" is also held with great
traditions.
Process of ICH elements

Categorize
-

Material
Accompaniment

The botanical name of Thanakha is
Hesperethusa Crenulata (ROXB.) ROEM.
Thanakha plant or branch is cut into small sizes
about 6 or 4 inches. If we grind Thanakha bark
with a little water on a circular stone slab called
"Kyauk Pyin", we will get a milky yellow liquid or
Thanakha paste. Myanmar women usually
apply Thanakha paste on their faces and hands
and some prefer wearing the whole body.The
practice of Thanakha culture has existed in
Myanmar society since yore. Thanakha is still
preserved as Myanma cultural tradition till
today. Thanakha and "Kyauk Pyin" are
inseparable. "Kyauk Pyin" is the circular shape
of sand stone slab and its surface is elevated in
the middle and there is a channel around the
rim for the paste to drain into. Kyauk Pyin and
Thanakha are essential for the practice of
Thanakha culutre in Myanmar society. People
use Thanakha for beauty but also for medicinal
purpose.
With the help of innovative technology, a
variety of value-added Thanakha products like
stem bark natural powder, cosmetic powder,
makeup and perfume are manufactured.
- Thanakha Stem Bark
- Kyauk Pyin (Stone Slab)
- Water

2. Characteristics of the ICH element
2.1. Practitioners(s)/performer(s) directly
involved in the enactment or practice of the U Aye Khaing
ICH element (name, gender, professional Male
Secretary, Thanakha Planters, Producers and
category, etc)
Exporters Association (Yezagyo township,
Magway Region)
U Tun Maung
Male
President, Thanakha Planters, Producers and
Exporters Association (Myaing township,

Magway Region )
U Kyar Tin
President, Thanakha Planters, Producers and
Exporters Association (Pauk township, Magway
Region)
U Kyaw Aung
President, Thanakha Planters, Producers and
Exporters Association (Pakokku township,
Magway Region)
U Aye Khaing
President-3, Thanakha Planters, Producers and
Exporters Association (Monywa township
,Sagaing Region)
U Kyaw Lin
President, Thanakha Planters, Producers and
Exporters Association (Seik Phyu township ,
Magway Region)
2.2. Other people in the community who
are less directly involved, but who
contribute to the practice of the ICH
element or facilitate its practice or
transmission (e.g. preparing stages,
costumes, training, supervising)

2.4.Tangible

elements

(such

Ministry of Education
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
Ministry of Commerce
Ministry of Natural Resources and
Environmental Conservation
Myanmar Thanakha Association
Shwe Pyi Nann Thanakha Museum
as Kyauk Pyin (Stone Slab)

instruments, specific clothing or space(s),
ritual objects) (if any) associated with the
enactment or transmission of the ICH
element
2.6. Customary practices (if any) governing

-

Cleaning the Face of Buddha Image

access to the ICH element or to aspects of
it

Bone Fire Festival is also held by burning
Thanakha woods to offer the Warmth to the
Lord Buddha
- Thanakha based Cultural Festival

2.7. Modes of transmission to others in the
community

Thanakha is handed down from generation to
generation

2.8. Relevant organizations (community
organizations, NGOs, others) (if any)

Myanmar Thanakha Association
Helvetas Myanmar, Switzerland

3. State of the ICH element: viability
3.1. Threats (if any) to the continued
enactment of the ICH element within the
relevant community(ies)

Thanakha and Myanmar society can't be
divided. Since many years ago, Thanakha
cultural tradition that was practiced likely by
Myanmar people, has been existed in
Myanmar's society and it does not need to
maintain especially. ApplyingThanakha in the
family has been handed over generation to
generation by smearing it from parents, aunts
and elders to their kids and younger sisters and
brothers. Myanma society has preserved
cherishingly this tradition in group or individually
due to the good potency of Thanakha. In the
ancient time, only the naturally grown Thanakha
was cut off for the use and there was a few
speical planting. Due to the increasing
population and Thanakha lovers, the growers
have started to plant Thanakha at the villages in
Ayadaw Township since about 1928.
Thanakha Association was established in 2017
and the Association was comprised of
Thanakha planters producers and
Exporters
from Ayadaw, Shwebo, Kantbalu, Monywa,
Myinmu, Butalin, Kanni, Yinmabin, Pakokku,
Myaing, Yezagyo and PaukTownships there are
the most Thanakha planting areas as well as
those from Sittway and Langhko (Linkhay)
areas including Thanakha companies from
Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. Myanmar
Thanakha Association is carrying out for
spreading
Myanmar
Thanakha
to
the
internationals and penetrating into foreign
market in cooperation with Helvetas Myanmar,
Switzerland.

Annex (A)

Thanakha Farm at Bagan

Thanakha Vendors (Magway)

Applying Thanakha by Students

ြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမအေမွအှစ်မတ
ှ ်တမ်းတင်ပံစ
ု ံ
၁။

ြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမအေမွအှစ် ခွဲြခားသတ်မတ
ှ ်ြခင်း

၁(က) တင်သွင်းမည့်အဖွဲက
သတ်မှတ်ေသာ

ြမန်မာ့သနပ်ခါး

ြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမ၏အမည်
၁(ခ)
၁(ဂ)

အြခားအမည်

( ရှိပါကေဖာ်ြပေပးပါ)
အကျံးဝင်ေသာ နယ်ပယ်များ

မရှပ
ိ ါ။
(က) ဘာသာစကား၊ တ်ေြပာအစ်အလာ များှင့်
ေဖာ်ြပချက်များ၊

(ခ) လူမထံုးတမ်းအစ်အလာများ၊
ပွဲလမ်း သဘင်များ၊

(ဂ)သဘာဝှငတ
့် စ်ေလာကလံးု အတွက် သက်ဆင
ုိ ်သည့်
အသိပညာှင့် ထံုးစံများ

(ဃ) ိုးရာလက်မပညာ
၁(ဃ) တင်သွင်းမည့်အဖွဲအစည်းများ/
ဆက်စပ်ေသာအဖွဲအစည်းများ

-အမျိးသားြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမအေမွအှစ်
စိစစ်ေရးပညာရှင်အဖွဲ
-

ြမန်မာိုင်ငံ

အမျိးသားြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမ

အေမွအှစ်ထိန်းသိမ်းြမင့်တင်ေရးေကာ်မတီ
-ြပည်နယ်င
ှ တ
့် င
ုိ း် ေဒသကီးြဒပ်မယ
့ဲ ်ေကျးမ
အေမွအှစ်
ေကာ်မတီ

ထိန်းသိမ်းြမင့်

တင်ေရးလုပ်ငန်း

၁(င)လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ

သနပ်ခါးကို

ေဒသ/ေတွရှိရာေနရာ/ ထင်ရှား

ပူြပင်းေြခာက်ေသွေသာ ေနရာများြဖစ်ေသာ မေကွး၊

အြခားေဒသများ

မံုရွာ၊ စစ်ကိုင်း၊ နထိုးကီး၊ ေတာင်သာ၊ အရာေတာ်

ေသာေနရာ/ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

ြမန်မာိုင်ငံ

အလယ်ပိုင်း

မေလး၊ ပုဂံ၊ ပခုက၊ ေရစကိ၊ မိင်၊ ေပါက်၊ ေရဘို၊
အစရှိသည့် ေနရာများတွင် စိုက်ပျိးသကဲ့သို လားိး ၊

ေကျာက်မဲ ှင့် သီေပါတိုတွင်လည်း စိုက်ပျိး သည်။
သနပ်ခါးလိမ်းြခယ်သည့်
ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊

မွန်၊

ဓေလ့ကိုမူ

ရခိုင်၊

ကချင်၊

ရှမ်းအစရှိေသာ

ြပည်နယ်များတွင်

သာမက

တိင
ု း် ေဒသကီးများ

ရန်ကုန်၊

တနသာရီတိုှင့်ေနြပည်ေတာ်

ြဖစ်ေသာ စစ်ကင
ုိ း် ၊ မေလး၊ မေကွး၊ ပဲခူး၊ဧရာဝတီ၊
ြပည်ေထာင်စု

နယ်ေြမ

အစရှိသည့်

တဝန်းလံုး တွင် ကျင့်သံုး ကပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ

၁(စ)

စာရင်းတင်သွင်းသည့်ြဒပ်မဲ့

ယ်ေကျးမှင့်ပတ်သက်၍
အတိုချပ်ေဖာ်ြပချက်

ြမန်မာှင့်သနပ်ခါးသည်

ခွဲြခား၍မရသည့်

ြမန်မာ့ယ်ေကျးမဓေလ့တစ်ခုြဖစ်သည်။
ယ်ေကျးမဆိုင်ရာ

သနပ်ခါး

ေရှးေဟာင်း

သုေတသန

အေထာက်အထား များကို ပုဂံေခတ်၊ေအဒီ ၁၁၁၃
ခုှစ်မှာ တည်ခဲ့သည့် ြမင်းကပါကူေြပာက်ကီးဘုရား
နံရံ ေဆးေရး ပန်းချီှင့်

ေအဒီ ၁၁၈၃ ခုှစ်တွင်

တည်ခဲ့ သည့် စူဠာမဏိဘုရားအတွင်း နံရံ ပန်းချီ
များတွင်

လည်းေကာင်း

တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ
နံရံပန်းချီများတွင်

ေခတ်အဆက်

ဆက်

ဂူဘရ
ု ားများရှိ

လည်းေကာင်း

သနပ်ခါး

လိမ်းြခယ်သည့်ဓေလ့ကို

သုပ်ေဖာ်ေရးဆွဲ

ြမန်မာတို၏

ိးု ရာ

ထားသည်ကို

ေတွရှိရပါသည်။

ိုးရာေရှးိုးပံုြပင်

ထိုအြပင်

စကားှင့်စာေပ၊အေရးအသားများတွင်လည်း
သနပ်ခါးဓေလ့ကိုေဖာ်ြပခဲ့ကသည်ကို

ဘာသာ

ေခတ်

အဆက်ဆက် ေပေပါက်ခဲ့သည့် ပျိ ၊ ကဗျာ၊ ဧချင်း၊
အိုင်ချင်း၊

ဟန်ချင်း၊

ေမာင်းေထာင်းေတး၊

ြမန်မာလူအဖွဲအစည်း၏

လယ်ေတာသူ

ေတးထပ်များတွင်

သနပ်ခါးကို

သံုးစွဲ

သည့်ဓေလ့များကို ထည့်သွင်း စပ်ဆိုထား သည်ကို
ေတွရှိရြခင်းြဖင့်

ြမန်မာလူမျိးတိုသည်ေရှးှစ်ေပါင်း

သနပ်ခါးကို

ေထာင်ချီ

လကပင် လိမ်းြခယ်ရန် အသံုးြပခဲ့ ကသည် ကို
သိရှိရပါသည်။

နံသာရည်အြဖစ်

သနပ်ခါးရည်ကို

အေမး

ဘုရားမျက်ှာသစ်ရာတွင်

လည်းအသံုးြပသည်။ မီးဖုန်းလပွဲ၊ တပိုတွဲ ဟူေသာ
စကားအတိုင်း

တပိုတွဲလ

(ေဖေဖဝါရီလ)တွင်ဘုရားအားမီးပူေဇာ်ရာတွင်လ

ည်းအသံုးြပသည်။ တပိုတွဲလသည် အေအးဆံုးလ
ြဖစ်သြဖင့် ဘုရားရှင် ကိုယ်ေတာ်ြမတ်အား ေွးေွး

ေထွးေထွးရှိ ေစရန် ရည်သန်၍ သနပ်ခါးသားများြဖင့်
မီးပူေဇာ်သည့်ပွဲကို မီးဖုန်းပွဲဟု ေခသည်။ ထိုအြပင်
အချိေသာေဒသများတွင်

အပျိ

ချစ်ခင်ရင်းှီးစွာကစားသည့်အေနြဖင့်

လူပျိ

သနပ်ခါးပါးတိုပွဲလည်း ြပလုပ်ကသည်။

၁(င)

၁(ဆ)စာရင်းတင်သွင်းသည့်ြဒပ်မဲ့

သနပ်ခါးပင်ကို

ုကေဗဒအေခအားြဖင့်

ယ်ေကျးမှင့်ပတ်သက်၍

Hesperethusa

ြပလုပ်ပံုအဆင့်ဆင့်

တွက် အရွယ်အစား ၆ လက်မ၊၄ လက်မ ခန်ရေ
ှိ သာ

လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနပံု/

ရှင်းလင်းချက်

(ပူးတွဲ − ဓာတ်ပံု / ဗီဒီယို
မှတ်တမ်း)

Crenulata

(ROXB.)

ROEM

ဟုေခသည်။ ယင်းသနပ်ခါးပင်ကို လိမ်းကျံ ရန်
သနပ်ခါးတံုးများ

ခုတ်ြဖတ်

အဆိုပါသနပ်ခါးတံုးကို

ရသည်။

ေကျာက်ပျ်

ထက်တွင်

ေရအနည်းငယ်ှင့် ေရာ၍ေသွး ပါက မပျစ်မကျဲ
သနပ်ခါးှစ်ကိုရသည်။

အဆိုပါ

ြမန်မာအမျိးသမီး

သနပ်ခါးှစ်ကို

တိုကမျက်ှာှင့်လက်၊

အချိကတကိုယ်လံုးလိမ်း

ကျံေလ့ရှိကသည်ကို

သနပ်ခါးလိမ်း သည်ဟုေခပီး ယင်းအေလ့အထမှာ
ြမန်မာ့

လူအဖွဲအစည်းတွင်

ေရှးှစ်ေပါင်းများစွာ

ကတည်းကတည်ရှိခဲ့ပီးမျက်ေမှာက်ေခတ်
ကာလအထိလည်း

ရှင်သန်လျက်ရှိသည့်

ယ်ေကျးမဓေလ့ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာ့

သနပ်ခါးှင့်

အတူယှ်တွဲလျက်ေတွရသည်

မှာေကျာက်ပျ်ြဖစ်

ပီး ေကျာက်ပျ်မှာ စက်ဝိုင်းပံုြဖစ်ပီးအလယ်တွင်
အနည်းငယ်

မို

ေနေသာမျက်ှာြပင်ရှိသည်။

အဆိုပါေကျာက်ပျ်ှင့်သနပ်ခါးမှာြမန်မာတို၏သန

ပ်ခါးလိမ်းသည့် အေလ့အထ၏ အဓိက ပါဝင်ေသာ
ပစည်းများ

ြဖစ်သည်။

အတွက်သာမက

သနပ်ခါးကို

အချိက

အလှအပ

ေဆးဝါး

လည်းအသံုးြပသည်။

အြဖစ်

လိမ်းြခယ်ရာတွင် ယခင်က သနပ်ခါး တံုး ှင့်

ေကျာက်ပျ်ကို

ေနာက်ပိုင်းတွင်

သနပ်ခါးေသွး၍

သနပ်ခါးမန်များကို

အသံုးြပေလ့
စက်များ

အမန်အြဖစ်

ရှေ
ိ သာ်

အသံုးြပ

သံုးစွဲြခင်း၊

အသင့်

လည်း
ကာ

သံုး

ေခတ်မီ

အလှကုန်ပစည်း များအြဖစ် သနပ်ခါး မိတ်ကပ်၊
သနပ်ခါးေရေမး၊

သနပ်ခါး

ေပါင်ဒါ

ထုတ်လုပ်သံုးစွဲ လာကပါသည်။

စသည်ြဖင့်

၁(ဇ)ပစည်းအမျိးအစားခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း

-

သနပ်ခါးတံုး

တွဖ
ဲ က်စားေသာက်ရြခင်း(ိးု ရာအစားအစာ

-

ေရ

(လက်မပညာရပ်ဆိုလင် ဥပမာ − ေရပစည်း) /

-

ေကျာက်ြပင်

ဆိလ
ု င် ဥပမာ ပဲပ
ှ 
် င
ှ ့် ဝက်သားပုန်းရည်ဟင်း) /
တွဖ
ဲ က်တင်ဆက်ြခင်း (ိးု ရာဂီတ / အက
ဆိလ
ု င် ဥပမာ − မာဃေြဗာ ှင့်
အဖိုးကီးအိုယိမ်း)
၂။

ြဒပ်မဲ့ယ်ေကျးမအေမွအှစ်စာရင်းသွင်းပစည်း၏သွင်ြပင်လကဏာ

၂(က) ယင်းပစည်းှင့် ပတ်သက်၍

ဦးေအးခိုင်

လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

အတွင်းေရးမှး၊ ရှင်မေတာင်သနပ်ခါး

တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေရစကိမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အသိအမှတ်ြပ ြပဌာန်းြခင်း/
တိုတွင်

သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း

ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူ/ ပညာရှင်/

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနသူ(များ)-

ကျား

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူများအသင်း၊
ဦးထွန်းေမာင်
ကျား

ဥက၊ ရှင်မေတာင်သနပ်ခါး

အမည်−

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူများအသင်း၊

ကျား / မ−

ဦးကျားတင်

အသက်−

အလ)ပ်အကိင
) −
်

မိင်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး
ကျား

ဥက၊ ရှင်မေတာင်သနပ်ခါး
စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူများအသင်း၊
ေပါက်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး
ဦးေကျာ်ေအာင်
ကျား

ဥက၊ ရှင်မေတာင်သနပ်ခါး

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူများအသင်း၊
ပခုကမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး
ဦးေအးခိင
ု ်
ကျား

ဥက- ၃၊ ြမန်မာိုင်ငံသနပ်ခါး စိုက်ပျိး ထုတ်လုပ်
တင်ပိုေရာင်းချသူများအသင်း၊

မံုရွာမိနယ်၊

စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသ ကီး
ဦးေကျာ်လင်း
ကျား

ဥက၊ ရှင်မေတာင်သနပ်ခါး

စိက
ု ်ပျိးထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူများအသင်း၊
ဆိပ်ြဖမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး
၂(ခ)

ယင်းပစည်းှင့် ပတ်သက်၍

အသိအမှတ်ြပ ြပဌာန်းြခင်း/

လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
တိုတွင်

တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

စိုက်ပျိးေရး၊
ဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရးှင့်

သယံဇာတ ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမး် ေရး
ဝန်ကီးဌာန

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနသူ(များ)-

ေရြပည်နန်းသနပ်ခါးြပတိုက်

အသံုးြပေသာ ပစည်းများ

(ပစည်းများ ၊ အဝတ်အထည်များ၊

ဆည်ေြမာင်း

စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

သွယ်ဝိုက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း

ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူ/ ပညာရှင်/

၂(ဂ)

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ိုင်ငံသနပ်ခါးအသင်း

ေကျာက်ြပင်

ကိုးကွယ်သည့် အရာဝတများ၊
ပတ်သက်သည့် ေနရာ (များ)

လက်ဆင့်ကမ်းမအစ်အလာ

ှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ ပစည်းများ)
၂(ဃ)ကိုးကွယ်ယံုကည်မ၊ ဓေလ့ထံုးစံ

-ြမတ်စွာဘုရား ုပ်ပွားေတာ်အား မျက်ှာ သစ်ေတာ်

(ရှိလင်ေဖာ်ြပပါ)

ဘုရားရှင်ကိုယ်ေတာ်ြမတ်အား အေွးဓာတ် ရေစရန်

ကျင့်သံုးမများ / အယူအဆများ

ေရသပါယ်ရာတွင်

အသံုးြပြခင်း

--

သနပ်ခါးတံုးများ မီးိပူေဇာ်ြခင်း

-သနပ်ခါးကိုအေြခခံသည့် ယ်ေကျးမ ပွဲေတာ်များ
ကျင်းပြခင်း ဥပမာ - သနပ်ခါး ပါးတိုပွဲ
၂(င) လက်ဆင့်ကမ်းသည့်နည်းလမ်းများ

မျိးဆက်တစ်ဆက်မှတစ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်း

၂(စ)

ြမန်မာိုင်ငံသနပ်ခါးအသင်း

သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ/

အစည်းအံုး

(ပန်းအစည်းအံုး / ဂီတအစည်း

Helvetas Myanmar, Switzerland

အံုး / သဘင်အစည်းအံုး/

စဉ့်ထည်အစည်းအံုး/ စာေပှင့်
ယ်ေကျးမအဖွဲများ/ NGO

အဖွဲများ / အြခားအဖွဲအစည်း
များ )

၃။ ြဒပ် မဲ့ယ,ေကျးမ1အေမွအ45စပ
် စ7ညး် တည်တမ
့ံ 1 အေြခအေန
၃(က) ေဒသခံလူထု၏ြဒပ်မဲ့အေမွအှစ်
ပစည်းေပတန်ဖိုးထားမ အေြခ
အေန

သနပ်ခါးသည်

ြမန်မာလူမျိးတို၏

လူမဘဝထဲတွင်

ေနစ်

အလွန်အေရးပါသည့်ေနရာမှ

ပါဝင်ပါသည်။ြမန်မာမိသားစုတွငက
် ေလးငယ်
ေမွးဖွားချိန်မှစ၍

ေနစ်ေရချိး

တွ◌ွင်မိခင်က

သန်စင်ရာ

သနပ်ခါးလိမ်းေပးေလ့ရှိသည်။

ြမန်မာ့လူအဖွဲအစည်းတွင်သနပ်ခါး၏အေရးပါမတစ်

ခုမှာ မိခင်က ရင်ှစ်သားသမီးကို ကျား၊ မ မေရွး
ေရချိးသန်စင်

ပီးလင်

ေကျာက်ပျ်ထက်မှ

သနပ်ခါးရည် ပျစ်ပျစ်ကို လက်ကေလးြဖင့် သပ်ယ၍
ူ
နဖူးကိုလိမ်းကာ
ဘုရားကို

အာံုြပပီး

လိမ်းြခယ်ေပးေလ့

ေကျာက်ပျ်ထက်မှ

ရှိသည်။

ဘယ်ညာပါးြပင်ေပ
ကွင်းကျန်ေသာ

သနပ်ခါးကို

ပါးစပ်ထဲ

ထည့်ခွံေပးေလ့ရှိသည်။သနပ်ခါး၏ေအးြမမ၊ မိခင်၏
ချစ်ြခင်းေမတာေကာင့် ေအးြမမ ှစ်မျိးေပါင်းစပ်ပီး
သနပ်ခါးလိမ်း

လံုြခံေွးေထွးမကို
သနပ်ခါးကို

ခံရသည့်

ရေစပါ

လိမ်းေပးရင်း

သည်။

ကေလးမှာ

ယင်းကဲ့သို

ှင့်ကေလးများကို

လူကီးများက ေကာင်းမွန် သည့် အမူအကျင့်များ
ရှိေစရန်ှင့်

ရှိကပါသည်။

ဆံုးမ

စကားများကို

ေြပာကားေလ့

မီးဖုန်းလှပွဲ၊ တပိုတွဲ”ဟူေသာ ဆိ
ု းုိ စကား
ှစ်စ်ြမန်မာြပကဒိန်အရ
(ေဖေဖဝါရီလ)တွင်

ကိုယ်ေတာ်ြမတ်အားရည်မှန်းကာ

အတိုင်း

တပိုတွဲလ

ြမတ်စွာဘုရားရှင်

မီးပူေဇာ်ပွဲ

ကျင်းပ၍ မီးဖုန်းပွဲေတာ်ဟု ေခသည်။ ထိပ
ု ဲွ တွင်
သနပ်ခါးတံုးများကို

စုေပါင်း၍

မီးပံုိ

ဘုရားအားပူေဇာ်ြခင်းြဖစ်သည်။
သနပ်ခါးကို

ြမတ်စွာဘုရား

မျက်ှာေတာ်သစ်

တွင်လည်းအသံုးြပသည်။

ထိုအြပင်

ုပ်ပွားေတာ်

အား

ေရသပါယ်ရာ

အညာေဒသတွင်

သနပ်ခါးပါးတိုပွဲဟ၍
ူ လည်းရှိပီး ရပ်ရွာ အတွင်းရှိ
အပျိ၊

လူပျိများ

သနပ်ခါးကို

ချစ်ခင်ရင်းှီးမရယူကသည့်ပွဲ

ပါးတိုကာ

ြဖစ်ပါသည်။

သနပ်ခါးကို အလှအပ အတွက် သာမက ြမန်မာ့ိုးရာ
တိုင်းရင်းေဆး အတွက်လည်း အသံုးြပကသည်။

ေနာက်ဆက်တ(ွဲ က)

သနပ်ခါးစိုက်ခင်း

သနပ်ခါးေရာင်းချသူများ

ေကျာင်းသ1၊ေကျာင်းသားများ သနပ်ခါးလိမ်းြခယ်ထားပံ=

