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There are (56) types of vegetables/herbal plants.  

1. Decreased(14 ) types 
a. Reasons of decrease  

i. စုိက္ပဳိ်းသူေလ်ွာ့လာ၊ နည္းလာ 

ii. ခုတ္ပစ္မႈမ်ား 

iii. ေပါင္းသတ္ေဆးအလြန္အကၽြံသုံးျခင္း/ေပါင္းရွင္းျခင္းမ်ား 

iv. ျပဳစုထိန္းသိမ္းသူမရွိ/ စုိက္ပဳိ်းထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိ 

v. အျမစ္မ်ားကုိ တရုတ္ျပည္သုိ႔ေရာင္း 

vi. ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေၾကာင့္ 

2. Increased (6)types  
a. Reasons of increase 

i. စားသုံးသူမ်ားလာ 

ii. ေစ်းကြက္ရွိ 

iii. စီးပြားျဖစ္ 

iv. ေဆး၀ါးျဖစ္ 

v. အသုံးျပဳေသာက႑မ်ားလာ 

vi. အသုံးျပဳမႈမ်ားလာ 

vii. စုိက္ပဳိ်းသူမ်ားလာ 

3. Disappeared (1) types  
a. Reasons of disappear  

i. ဂရုတစုိက္စုိက္ပဳိ်းသုံးစြဲသူမရွိ 

ii. အက်ိဳးေက်းဇူးကို သိရွိမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ 

4. The same (35) Type 
a. Reasons of the same 

i. သဘာ၀ေပါက္ပင္ျဖစ္ျခင္း 

ii. စနစ္တက်သုံးစြဲ၊ အလြန္အကၽြံမသုံး 

iii. ၿခံစည္းရိုးအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
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ျမန္မာအမည္   - 

ကခ်င္အမည္   - ငါနာလပ္ 

ေဒသအမည္   - 

အသံုးျပဳေသာအစိတ္အပုိင္း - တစ္ပင္လံုး 

အသံုးျပဳေသာပုံစံ  - ထုေထာင္းၿပီး အရည္ညစ္ေသာက္ 

 
 

 
ျမန္မာအမည္  

ကခ်င္အမည္   - မေထာ့လပ္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အပင္၊ အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ထုေထာင္းၿပီးအုပ္ 

 



 
 

ျမန္မာအမည္   - ကေစာ့ခါးသီး 

ကခ်င္အမည္   - ခန္က်ီ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ေထာင္းစား၊ အရည္ႀကဳိေသာက္ 

 

  
 

ျမန္မာအမည္   - ပဒုိင္းသီး 

ကခ်င္အမည္   - ထုံဖီ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးကို အေျခာက္လွန္းၿပီး အရက္ႏွင့္စိမ္ေသာက္/လိမ္း 

 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  

ကခ်င္အမည္   - မထပ္လပ္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း -  အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ထုေထာင္းၿပီးအရည္ေသာက္၊ မီးကင္အုပ္ 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္   - ကဒူးရြက္ 

ကခ်င္အမည္   - ကဒူးလပ ္

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း  - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အစိမ္းကိုခ်က္ျပဳတ္စား 

 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္   

ကခ်င္အမည္   - ထိန္ရားက်န္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ခင္းအိပ္ 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္    - မိတ္သလင္ 

ကခ်င္အမည္    - နမ္က်ိန္ၾကန္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - ဥ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အမႈန္႕ေထာင္း 

 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္    - ေနၾကာရုိင္း 

ကခ်င္အမည္    - နမ္ရွသာပန္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အပင္၊ အရြက္၊ အျမစ္္ (တစ္ပင္လံုး) 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ေရက်ိဳခ်ိဳး 

 
 

 
ျမန္မာအမည္  မယ္ဇလီ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္ 

အဂၤလိပ္အမည္  Rain Tree 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း အဖူး၊ အညႊန္႕ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  သုတ္စား၊ တို႔စား 

 
 
 
 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  ဘန္ေခ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  အရည္ညစ္၊  က်ိဳၿပီးေရခ်ိဳး 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ေခြးေသးပန္း 

ကခ်င္အမည္  ဂြမ္ေလာင္စိန္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  ထုေထာင္းၿပီးအနာအုပ္ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  ဂ်ာမနီနက္ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ပင္လံုး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  အရည္ညစ္လိမ္း 

 
 
 

 
ျမန္မာအမည္  ဖက္ခါးရြက္ 

ကခ်င္အမည္  ခရိန္ေမာင္လပ္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း အပြင့္၊ အညႊန္႕၊ အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  အညႊန္႕၊ အရြက္ကို သုတ္စား၊ တို႕စား ၿပီး အပြင့္ကို ၀က္ႏွလံုးႏွင့္ေပါင္းစား 

 
 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  ထိကရုံး 

ကခ်င္အမည္  ဂရစိန္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ပင္လံုး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  က်ိဳေသာက္၊ ေရခ်ိဳး 

 
 
 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ရွားေစာင္း 

ကခ်င္အမည္  ဆမ္ဘြမ္ခူး 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း အေစးရည္ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  လိမ္းေဆး 

 
 
 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  ဂ်ာမနီျဖဴ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  ထုေထာင္းၿပီး အနာအုပ္ 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ဒီးဒုတ ္

ကခ်င္အမည္  စမြမ္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ပင္လံုး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  တံုးၿပီးအရည္ညစ္မီးဖိုျပာႏွင့္ေရာေသာက္၊ အနာအုပ္ 

 
 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္   - မာလကာရြက္ 

ကခ်င္အမည္   - မကာလပ္ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အစိမ္း၀ါးစား၊ ထန္းလ်က္ႏွင့္ျပဳတ္ေသာက္ 

 
 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ၀က္ခ်ီးရြက္ 

ကခ်င္အမည္  ၀ဖရက္ရူ 

ေဒသအမည္ 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အႏြယ္၊ အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ျပဳတ္ေရခ်ိဳး၊ ခႏၶာကိုယ္ေပါင္း 

 
 
 
 
 
 



 
ျမန္မာအမည္  ကစ္စမီေကြ႕ 

ကခ်င္အမည္  ကစ္စမီေကြ႕ 

ေဒသအမည္ ကစ္စမီေကြ႕ 

အဂၤလိပ္အမည္ ကစ္စမီေကြ႕ (Kiss me quick) 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အစိမ္း၀ါးစား၊  

 
 
 

 
ျမန္မာအမည္  ဇီးျဖဴသီး 

ကခ်င္အမည္  က်ခရာစီ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အေခါက္၊ အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးကို ပ်ားရည္ႏွင့္စိမ္ေသာက္၊ ထုေထာင္းၿပီးအုပ္၊ 

ထုေထာင္းၿပီၚအရည္ညစ္ေသာက္ 



 
ျမန္မာအမည္  မေရွာ့ရြက္ 

ကခ်င္အမည္  မေရွာ့လပ္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အစိမ္း၀ါးစား၊ အရည္ညစ္ေသာက္ 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ေတာေရွာက္ရြက္ 

ကခ်င္အမည္  ရွေလြလပ္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - တစ္ပင္လုံး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အရြက္ကို အစိမ္းစား၊ အသီးႏွင့္အရြက္ကုိ အနံ႕ရူ၊ အရက္ႏွင့္စိမ္ 

    ျပဳတ္ေသာက္ 

 



 
 

ျမန္မာအမည္  ပင္စိမ္း 

ကခ်င္အမည္  ရိွန္ေတာန္ပန္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္၊အေစ့ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အရြက္ကုိ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္၊ အေစ့ကုိမ်က္စိခတ္ 

 
 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ဆင္တုံးမႏြယ္ 

ကခ်င္အမည္  မႏြယ္ရူ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အႏြယ္အေခါက္ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အေျခာက္လွမ္းျပီး စိမ္ေသာက္၊ အေခါက္ကို ထုေထာင္းျပီး ညစ္ေသာက္ 



 
 

ျမန္မာအမည္  ခရမ္းခ်ဥ္ရြက္ 

ကခ်င္အမည္  ဘာခရီစီ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္၊ အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အပူေလာင္ ဒဏ္ရာကို အုပ္ 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ၾကယ္ပန္းသီး 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Star April 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးအမွည့္စား၊ အခြံစား 

 



 
 

ျမန္မာအမည္  ၾသဂါသီး 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးအမွည့္စား 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  မန္က်ည္းသီး 

ကခ်င္အမည္  မဂရန္စီ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီး၊ အေခါက္၊ အေစ့ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အေခါက္ ၾကိဳေသာက္၊ အသီးေဖ်ာ္ ေသာက္၊ အေစ ့ေသြးလိမ္း 

 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  ျမင္းခြာရြက္ 

ကခ်င္အမည္  ဖရန္လပ္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္၊ အျမစ္ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အစိမ္း သုပ္စား 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  တရုတ္စကားပင္ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အပြင့္၊ အေခါက္၊ အရြက္ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အပြင္ ့ျပဳတ္ျပီးသုပ္စား၊ ကင္ျပီးအနာ အုပ္၊ အေခါက္ႏွင့္ အရြက္ကို                 

ေထာင္းျပီးအနာအုပ္ 

 



 
 

ျမန္မာအမည္  သစ္ေမႊး 

ကခ်င္အမည္  ဖြန္းေဆာင္း 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - တစ္ပင္လုံး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အရြက္ႏွင့္ အပြင့္ကုိ စိမ္ေသာက္၊ အပင္ကုိ အဆီထုတ္ 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ပိႏၷဲရြက္ 

ကခ်င္အမည္  အင္ဒံုလပ္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Juck fruit 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္ႏု 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အရြက္ႏုကုိ ခ်က္စား 

 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  ေဂြးေတာက္ရြက္ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္ႏုႏွင့္ အညြန္႕ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ျပဳတ္စား 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ႏုိ႕ခ်ိဳသီး 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီးစား 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးမွည့္စား 

 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  သလဲသီး 

ကခ်င္အမည္  ခိုင္းႏူစီ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီးႏွင့္ အခြံ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးကုိ အမွည့္စား၊ အခြံကို ျပဳတ္ေသာက္ ေသြး၀န္းေပ်ာက္ 

 
 

 
ျမန္မာအမည္  ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီး 

ကခ်င္အမည္  မေ၀ါင္စ ီ

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီးစား 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးကုိ ယုိထိုး၊ အေျခာက္လွမ္း၊ ၀ုိင္လုပ္၊ ေဖ်ာ္ရည္ 



 
ျမန္မာအမည္  ေဖာ့သီး 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္၊ အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးေထာင္းစား၊ အရြက္ထုေထာင္း အုပ္ 

 
 
 

 
ျမန္မာအမည္  ၾသဇာသီး 

ကခ်င္အမည္  ၾသဇာစီ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီးစား 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အသီးအမွည့္စား 

 
 
 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  သံပုရာသီး 

ကခ်င္အမည္  ေလြခရီစီ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Lemon 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အသီး၊ အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အရြက္ကုိ ၾကိဳျပီး ေရခ်ဳိး၊ အသီးကုိ ေဖ်ာ္ေသာက္ 

 

 
 

ျမန္မာအမည္  ေတာဂ်င္း 

ကခ်င္အမည္  ေရာ္၀မ္က်န္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Wild ginger 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အျမစ္၊ ဥ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အျမစ္ႏွင့္ ဥ ကုိေထာင္းစား၊ ျပဳတ္ေသာက္ 



 
 

ျမန္မာအမည္  ကုလားနံနံ 

ကခ်င္အမည္  

ေဒသအမည္ ဖတ္ကီးမန္းေဂါက္ 

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - တစ္ပင္လုံး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ဟင္းခတ္ အေမႊးအၾကိဳင္ 

 

 
 

ျမန္မာအမည္  ေလာက္ေသရြက္ 

ကခ်င္အမည္  ဘရက္ဆီလပ္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ထုေထာင္းျပီး အနာအုပ္၊ ခ်က္ျပဳတ္ေသာက္ 

 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  မက္ခါရြက္/သီး 

ကခ်င္အမည္  မက်န္ဆီ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္၊ အသီး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  -  ဟင္းခတ္ အေမႊးၾကိဳင္၊  

 

 
 

ျမန္မာအမည္  ရြက္က်ပင္ေပါက္ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အပူေလာင္အုပ္ 



 
 

ျမန္မာအမည္  နာနတ္ရြက္ 

ကခ်င္အမည္  ဂ်န္ေ၀ါမ္းလပ ္

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Pine Apple Leaf 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ထေထာင္းျပီးအရည္ေသာက္ 

 
 

 
ျမန္မာအမည္  က်ားလွ်ာရြက္ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ထုေထာင္းအနာအုပ္ 

 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္  သက္ကယ္/သက္ငယ ္

ကခ်င္အမည္  ခင္ဒူ/ရွငူ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက္၊ အျမစ္ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အျမစ္ကို ၾကိဳေသာက္၊ အရြက္ကို ေခါင္းစည္း၊ ေထာင္းျပီးအရိုးနာကုိ 

အုပ္၊ အေျခာက္လွမ္းျပီး စိမ္ေသာက္၊  

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ကဒက္ရြက္ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္ ဖတ္ဂြမ္ 

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္ႏွင့္ ပင္စည္၏ အေခါက္ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အရြက္ကို သုပ္စား၊ အေခါက္ကုိ ျပားရည္(သုိ႕) အရက္စိမ္ျပီး လိမ္း 



 
 

ျမန္မာအမည္  ေဆးရြက္ႀကီး 

ကခ်င္အမည္  မလြတ္လပ္ 

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Tobacco 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - တစ္ပင္လုံး 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ေထာင္းျပီးအနာထည့္ 

 
 

 
 

ျမန္မာအမည္  ရွားေစာင္းလက္ပပ္ 

ကခ်င္အမည္   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Aloe vera 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အရြက္ကုိစား၊ အရြက္သားကုိ သၾကားႏွင့္ ေရာစား 
 
 
 
 
 



 
 

ျမန္မာအမည္   - ဂံုခါး 

ကခ်င္အမည္   - ယာေဂ   

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္ Aloe vera 

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အျမစ္ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အေျခာက္လွန္းၿပီးက်ိဳေသာက ္
 
 

 
 

ျမန္မာအမည္   -  

ကခ်င္အမည္   - ၀ဒူပေရာင္(ပ)္  

ေဒသအမည္  

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - အရြက ္

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - ထုေထာင္းၿပီးအုပ ္



 
 

ျမန္မာအမည္   -  

ကခ်င္အမည္   - ရုိအင္ထန္း 

ေဒသအမည္    

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - ဥ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အမႈန္႕ႀကိတ္ေသာက္ 
 
 

 
 

ျမန္မာအမည္   -  

ကခ်င္အမည္   -  

ေဒသအမည္   - ဆမ္ဘူး    

အဂၤလိပ္အမည္  

အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္း - ဥ 

အသံုးျပဳေသာ ပုံစံ  - အမႈန္႕ႀကိတ္ေသာက္ 
 


