
ရန်က်ုနု်မ်ြို့�့��သည် ် ဘေး�းအန္တတရာယ်အ်��့�း��့�း (ဥပ�ာ- ငလျ�ငလ်ျပ်ု

ခြ�င်း၊ ဘေးရကြီးကုးးဘေးရလျ �ံခြ�င်း၊ အပူပ့ုင်း�ုန််တို့ုင်းတို့ုကု်�တိုခ်ြ�င်း၊

ခြ�စ််ကု�်းပးးမြို့ပ့�ခြ�င်းန္တငှ်် �းးဘေးလျာငခ်ြ�င်း) တို့ုန်္တငှ ်က်ြုံကု��ဘေးတို့� န္တ့ငု်

ပးသည်။် ထို့ဘုေး�းအန္တတရာယ် ်အ��့�း��့�းကု့ ုရငဆ်ို့ငုန်္တ့ငုရ်န် ် ကြီးကု�့တိုင်

ကုာကုယ့်ဘ်ေးရးဆို့ငုရ်ာ အစ်းအ����ား�ာှ အလျန့်အ်ဘေးရးကြီးကုးးပးသည်။်

ဤလျကုက်ု�်းစ်ာဘေးစ်ာငတ်ိုင့ ် ဘေးရလျ�်ှး�့းု�အုန္တတရာယ်�် ှ ကုာကုယ့််

ရန် ်သတိုငး်အ��ကုအ်လျကု�်�ား ပးဝငပ်းသည်။်

လက်က််မ််း�စာာစောစာာင်ထ်ုတု်စ်ော�သူ ူ

ရန််က်န်ု်မြို့မ့်း� �စောတ်ာ်စာည်ပ်င်သ်ူာယာာစောရ� စောက်ာ်မ်းတ် ီ

မြို့�့�� ခြပစ်း��ကုန့်း်ဌာာန်
www.ycdc.gov.mm
(အကု�့�းတိုပူးူဘေးပးငး်ဘေးဆိုာငရ့်ကုသ်)ူ
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အစောရ�စောပ်ဖုုန််�နံ်ပါတ်မ််း�ာ�မ်းာာ
မြမ်းန််မ်းာနို့ငု်င််ရဲံတ်ပ်ဖဲ့ု� 
၁၉၉ ( သ့ု ် ) ၀၁ ၅၄၉၃၀၉

မီ်း�သူတ်ဌ်ာာန် (က်ယာဆ်ယာစ်ောရ�)
၁၉၁ (သ့ု ် ) ၀၁ ၂၅၂၀၁၁

လနူ်ာတ်င်ယ်ာာဉ်ရန််က်န်ု်မြပည်သ်ူူ �စောဆ�ရုံုံကြီးက်�ီ 
၁၉၂ (သ့ု ် ) ၀၁ ၂၉၅၁၃၃

�့သားစ်ုဝင်��ား ထို့�့ုကု်�ု  ရှိှ့ /�ရှိှ့  စ်စ််ဘေးဆိုးပး။        

�့သားစ်ုဝင်တိုစ််ဦးးဦးးဘေးပ�ာကု်ဆို�ုးဘေးန်လျံင် တိုာဝန််ရှိှ့

သူ��ားကု့ု အဘေးကြုံကုာငး်ကြုံကုားပး။

ပ�ကု်စ်းးသာ့းဘေးသာ လျံပ်စ်စ််ကြီးကု့�းလျ့ုငး်��ား၊ အခြ�ားကြီးကု့�း

လျ့ငုး်��ားန္တငှ် ်သစ််ပငသ်စ််ကု့ငုး်��ားကု့ ုသတိုခ့ြပ� ဘေးရှိာှငရ်ှိာှး

ပး။ သကုဆ်ို့ငုရ်ာသ့ု ် အဘေးကြုံကုာငး်ကြုံကုားမြို့ပးး ကုညူ်းရှိငှး်လျငး်

ပး။

လျံပ်စ်စ််ပစ်စည််း��ားကု့ု ခြပန််လျည််စ်စ််ဘေးဆိုးမြို့ပးး�ှသာ 

အသ�းုခြပ�ပး။

ဘေးရလျ�်ှး�့းု�လုျ�းုဝကု�သာ့း�သှာ ရွှံ့ှ� �၊ န္တ�းု န္တငှ် ် တိုငက်ု�န််

ဘေးန်ဘေးသာဘေးရ��ားကု့ ု ဖယ်ရ်ှိာှးရှိှငး်လျငး်ခြ�ငး် ခြပ�လျပ်ုပး။

တို့ရ စ်ာာန်အ်ဘေးသဘေးကုာင�်�ားအား စ်န်စ််တိုကု��းးရ့ုွှံ့ � ခြ�ငး်      

(သ့ု ်) ဘေးခြ�ခြ�ု�ပ်ခြ�ငး်��ားခြပ�လျပ်ုပး။

အဘေးဆိုာကုအ်ဦး��ား ပ�ကုစ််းး� ုရှိှ့/�ရှိှ့ ကု့စု်စ််ဘေးဆိုးပး။

ဘေးရ လျှ �်း �့းု �ု �� ရ ဘေးသာ အ ဘေးဆိုာ ကု် အ ဦး ၏ အ ပ့ု င်း ကု့ ု

လျ�ငခ်ြ�န််စ့်ာဘေးခြ�ာကု်ဘေးသ့� ဘေးအာငဘ်ေးဆိုာငရ့်ကုပ်း။ ထို့ကုု့သ့်ု ်
�ခြပ�လျပ်ုပးကု ပ့�့ုပု�ကုစ််းးခြ�ငး်၊ �ု့တိုကုခ်ြ�ငး်၊ ပ့းုစ်ားခြ�ငး်

��ား ခြဖစ််ပာ့းန္တ့ငုသ်ည်။်
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၂။ 

၃။ 

၄။ 

၅။ 
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စောရလမ်ှ်း�မု့်း�မု်းမြို့ပီ�ဆံ�ုလှင်မ်ြပ�မူ်းလ့ကု်န််ာရန််မ်း�ာ� 

စောရလမ်ှ်း�မု့်း�မု်းအတ်က့် ်အကြံက်မံြပ�ချ�က် ်  
လက်က််မ််း�စာာစောစာာင် ်

ရန််ကုနု််မြို့��့�၏ဘေး�းအန္တတရာယ််အဘေး�ေအဘေးန်

က့်လုံ�ုတ်က်က သူ့လု်
ပထိုဝးဝငဌ်ာာန် 
www.geographie.uni-koeln.de/en/

မြို့�့�� ခြပန္တငှ်အ်�့်ရာ ဖ့�� မြို့ဖ့�းဘေးရး
ဦးးစ်းးဌာာန်၊ ဘေးဆိုာကုလ်ျပ်ု

ဘေးရးဝန်က်ြီးကုးးဌာာန်

ရန်က်ုနု်တ်ိုကုက သ့လုျ်

ကု့လုျ�းုဘေးရကြီးကုးး�ကုုာကုယ့်ဘ်ေးရး
စ်ငတ်ိုာ 

ကု့လုျ�းု�းးသတိုဦ်းးစ်းးဌာာန်၊
လျ�ခုြ���ဘေးရးသပ့ံ�န္တငှ်က်ုယ်ဆ်ိုယ််

ဘေးရးန်ည်း်ပည်ာအဖ့့�

ဂျာ�ာ�န်ဘ်ေး�းအန္တတရာယ််
ဘေးလျံာ�်�ဘေးရးဘေးကုာ�်တိုး

မြို့�့�� ခြပန္တငှ်ဘ်ေးေသဆို့ငုရ်ာ
ဖ့�� မြို့ဖ့�းဘေးရးသဘုေးတိုသန်ဗဟို့ု
ဌာာန် (ရန်က်ုနု်တ်ိုကုက သ့လုျ)်

ခြ�န်�်ာပ်တိုဝ်န်း်ကု�ငသ်ပ့ံ�

စောရလမ်ှ်း�မု့်း�စောန်စာဉ်အချ�့န််အတ်င့်�်မြပ�မူ်းလ့ကု်န််ာရန််

ဘေးရလျ�်ှး�့းုန္တ့ငုဘ်ေးသာဘေးန်ရာအတိုက့ု ် လျံပ်စ်စ််လျ့ငုး်��ားကု့ ု

ကြီးကု�့တိုင၍် ခြဖတိုဘ်ေးတိုာကုထ်ိုားပး။

�့�့ကု့ုယ််ကု့ု�ထို့�့ုကု်ဘေးစ်�့ အခြ�ားသူ��ားကု့ုကုူည်းပး။

ကုဘေးလျးသငူယ်န်္တငှ် ်အသကုက်ြီးကုးးသ�ူ�ားကု့ ုဘေး�းကုငး်ရာသ့ု ်
ပ့ုဘ်ေးဆိုာငထ်ိုားပး။

�့ုးဘေးလျဝသန္တငှ်ဇ်လျဘေးဗေညွှှန်က်ြုံကုား�ုဦးးစ်းးဌာာန်�ှ သတိုငး်

ထိုုတိုခ်ြပန််��ကု်��ားကု့ု အဆိုကု်�ခြပတို်န်ားဘေးထိုာငမ်ြို့ပးး

အကြုံကု�ခြပ���ကု�်�ားကု့ ု လျ့ကုုန််ာပး။ အခြ�ားသ�ူ�ားကု့ ု �ံဘေးဝ

ပး။ ဘေးကုာလျဟိုလျသတိုငး်��ားကု့ ု�ယ်�ပုးန္တငှ်။်

ကု�်းဘေးခြ�န္တငှ်ဘ်ေးရလျ�်ှးဘေးန်ဘေးသာ ဘေးန်ရာ��ားကု့ ုဘေးရှိာှငရ်ှိာှးဘေးန်ပး။

ဘေးရလျ�်ှး�့းုပးကု အန္တတရာယ်ခ်ြဖစ််န္တ့ငုဘ်ေးသာဘေးန်ရာ��ား (ဘေးခြ�န်�့််

ဘေးေသ၊ ��့�င်၊် ဘေးရန္တတုိုဘ်ေးခြ�ာငး်) ကု့သုတိုခ့ြပ�ပး။

ဘေး�းကုငး်ရာသ့ုဘ်ေးရွှံ့ှ�ဘေးခြပာငး်ရန်ခ်ြပငဆ်ိုငပ်း။
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ရန်က်ုနု်တ်ိုင့�့်းုသည်း်ထိုန်စ််ာ့ရ့ာသန့်း်ခြ�ငး်

ဓာာတိုပ်� ု- Frauke Kraas

ဘေးခြ�ထိုန့်း်န်�ရ�ခြဖင် ်ဘေးရလျ�်ှး�့းု�ကုု့ ုကုာကုယ့်ခ်ြ�ငး်၊ ေဂျာ�မုြို့�့��သစ််ဘေးခြ�ာကုပ့်ငုး်

ဓာာတိုပ်� ု- ဘေးရအရငး်အခြ�စ််န္တငှ်ခ်ြ�စ််ဘေး��ာငး်��ားဖ့�� မြို့ဖ့�းတို့းုတိုကု�် ုဦးးစ်းးဌာာန်

ရန်က်ုနု်တ်ိုင့�့်းုသည်း်ထိုန်စ််ာ့ရ့ာသန့်း်မြို့ပးး
ဓာာတိုပ်� ု- Frauke Kraas



မု့်း�ရ့ာသူန့််�မု်းမ်း�ာ�မြချင်�်

အ��့န်က်ြုံကုာခြ�င်စ့််ာ �့ုးသည််းထိုန်ပ်းကု �့ုးဘေးရကု့ု ဘေးခြ�ကြီးကုးး

�ှဆိုကု်လျကု်�စ်ုပ်ယ်ူန္တ့ငုဘ်ေးတိုာ်သခြဖင် ် ဘေး��ာငး်၊ ဘေးခြ�ာငး်န္တငှ််

ခြ�စ််��ားရှိှ့ရာသ့ု ် စ်းးဆိုငး်ရာလျ�်းတိုဘေးလျ�ာကု်တို့င ် ဘေးရကြီးကုးး

ဘေးရလျ �ံခြ�ငး်ခြဖစ််ဘေးပ် န္တ့ငုသ်ည်။် ထို့ုအ်ခြပင ် အဘေးဆိုာကု်အဦးန္တငှ််

လျ�်း��ား�ငး်ခြ�ငး်ဘေးကြုံကုာင် ်ဘေးရကြီးကုးးဘေးရလျ �ံခြ�ငး်ကု့ု ပ့ု�့ခုြဖစ််ဘေးပ်

ဘေးစ်သည်။် 

စောရစာ�ီဆင်�်မု်းစာန်စာ ်စောက်ာင်�်မ့်းန််မု်းမ်းရှိာ့မြချင်�်

ဘေးရစ်းးဆိုငး်�ုစ်န်စ်် ဘေးကုာငး်�့န်�်ု�ရှိှ့ခြ�ငး် (ဥပ�ာ- အ�ု့ကု်

��ားခြဖင် ် ပ့တို်ဆို့ုဘ်ေးန်ခြ�ငး်၊ အဘေးဆိုာကု်အဦးန္တငှ် ် လျ�်း��ားကု့ု

စ်ည််း��ဉ်းးစ်ည််းကု�်းန္တငှ်အ်ည်း ဘေးဆိုာကု်လျုပ်�ု�ရှိှ့ခြ�ငး်) တို့ု ်

ဘေးကြုံကုာင် ် ဘေးရလျှ�်း�့ုး�ုအန္တတရာယ််ကု့ု ပ့ု�့ခုြဖစ််ဘေးစ်သည်။်

အပူပု့င်�်မု်းန််တ့်ငု်�်စောကြံက်ာင်�မ်ြဖုစာမ်ြချင်�်

အပူပ့ုငး်�ုန်တ်ို့ုငး်သည် ် အလျ့န်ခ်ြ�င်�်ားဘေးသာ ဘေးရလျု့ငး်��ားကု့ု

ကု�်းဘေးပ်သ့ုတ်ို့န်း်ပ့ုသ်ည်။် (န်ာဂျာစ်် �ုန်တ်ို့ုငး်သည် ် ၅ �းတိုာ

အခြ�င်ရ်ှိှ့ဘေးသာ ဘေးရလျု့ငး်��ားကု့ု ကုးလျ့ု�းတိုာ ၅၀ အထို ့

ကုုန်း်တို့ငး်ပ့ုငး်သ့ု ် တို့န်း်ပ့ုန်္တ ့ငု�့််သည်။်) ၎ငး်�ုန်တ်ို့ုငး်န္တငှ်အ်တိုူ

ပးလျာဘေးသာ ဘေးလျ�ုန်တ်ို့ုငး်သည် ် ကု�်းရု့ွှံ့းတိုန်း်တိုဘေးလျံာကု်ရှိှ့

ဘေးေသသ့ုဝ်ငဘ်ေးရာကု်လျာပးကု ကြီးကုးး�ားဘေးသာအန္တတရာယ််ကု့ု ခြဖစ််

ဘေးစ်ပးသည်။် 

ဆနူ်ာမီ်းစောကြံက်ာင်�မ်ြဖုစာမ်ြချင်�်

ဆိုူန်ာ�းသည်် ထိုုထိုည်က်ြီးကုးး�ားသည််် ဘေးရအစ်ုအဘေးဝး

ဘေးရ့�လျ�ား�ုဘေးကြုံကုာင် ် ခြဖစ််ဘေးပ်လျာဘေးသာ ဘေးရလျု့ငး်အတို့့ ခြဖစ််မြို့ပးး 

ကု�်းရု့ွှံ့းတိုန်း်ဘေးေသ��ားစ့်ာကု့ု ဘေးရလျှ�်း�့ုး�ု ခြဖစ််ဘေးစ်န္တ့ငုသ်ည်။်

စောရလမ်ှ်း�မု့်း�မု်းမြဖုစာရ်မြချင်�်အစောကြံက်ာင်�် စောရလမ်ှ်း�မု့်း�မု်းစောကြံက်ာင်� ်မြဖုစာန်ို့ငု်စ်ောသူာဆ့�ုက်�့��မ်း�ာ�

က်ာက်ယ့ာစ်ောရ�အစာအီမံ်းမ်း�ာ� 

၅။ 

၆။

၇။

စောရလမ်ှ်း�မု့်း�မု်းမ်းမြဖုစာမီ််းမြပ�မူ်းလ့ကု်န််ာရန်် 

၇။ 

၈။ 

၉။ 

၁၀။ 

အဘေးဆိုာကု်အဦး��ား၊ လျ�်း��ား၊ တို�တိုားန္တငှ််ဆိုည််��ားကု့ ု

ဘေးရလျ�်ှး�့းုခြ�ငး်၊ ဘေးရတို့ကုုစ််ားခြ�ငး်န္တငှ် ်ဘေးရန်စ််ခြ��ပ်ခြ�ငး်စ်ဘေးသာ

ဘေး�းခြဖစ််န္တ့ငုသ်ည်။်

ထို့ုအ်ခြပင ်ဘေးရထိုထုိုည်န်္တငှ်အ်တို ူဘေး��ာပးလျာဘေးသာ ပစ်စည်း်ပ�ကု်

��ားန္တငှ် ်ထို�့့ကုု�့်ခြ�ငး်ဘေး�းလျည်း် ကြုံကု��ဘေးတို့� န္တ့ငုသ်ည်။် 

အ�ု့ကု�်�ားပ့တိုဆ်ို့ု�်�ုရှိှ့ဘေးစ်� ့ဘေးရဘေးခြ�ာငး်��ား အမြို့�့စ်းးဆိုငး်�ု

ရှိှ့ရန် ်လျ့အုပ်ပးသည်။်

အဘေးဆိုာကုအ်ဦးသစ််��ား ဘေးဆိုာကုလ်ျပ်ုပးကု ဘေးရဘေးခြ�ာငး်စ်န်စ််

ကု့ ု�ထို�့့ကုုဘ်ေးအာင ်ဘေးဆိုာငရ့်ကုရ်�ည်။်

ဘေးရလျ�်ှး�့းုေဏ်�်�ရဘေးသာ အဘေးဆိုာကုအ်ဦး၏ အစ့်တိုအ်ပ့ငုး်

��ားကု့ ု ��န္တ့ငုရ်ည်ရ်ှိှဘ့ေးအာင ် ခြပ�လျပ်ုထိုားသင်သ်ည်။် (ဥပ�ာ- 

အဂျာဂဘေးတို/�လ့ျပ်ဘေးခြ�ကြုံကု�်း�ငး်၊ ဘေး�ကုခြပားကြုံကု�်း�ငး်၊ သစ််သား

တို��းးအစ်ား အလျ�ူးန်းယ်�တို��းး)

အဘေးရးဘေးပ်အဘေးခြ�အဘေးန်တိုင့ ် ဝင/်ထိုက့ု�် ု လျယ့်က်ုဘူေးစ်ရန်၊် 
ဝင/်ထိုက့ုဘ်ေးပးကု�်�ားတိုင့ ်ဘေးလျးလျ�ဘေးသာပစ်စည်း်��ား ပ့တိုဆ်ို့ု�်ု

�ခြဖစ််ဘေးန်ဘေးစ်ရန် ်ဂျာရုွှံ့စ့်ကုုပ်း။ 

အဘေးရးကြီးကုးးဘေးသာ စ်ာရ့ကုစ််ာတို�်း��ားအား လျ�ခုြ���စ့်တို�်�ရ

ဘေးသာဘေးန်ရာတိုင့ ် သ�့်းဆိုည်း်ပး။ ၎ငး်အခြပင ် �့တိုတ �ပာ့း၍ 

အခြ�ားလျ�ခုြ���စ့်တို�်�ရဘေးသာဘေးန်ရာတိုင့လ်ျည်း် သ�့်းဆိုည်း်သင််

သည်။် 

သင၏်အဘေးဆိုာကု်အဦးကု့ုကုာကု့ယ််ရန် ် ဘေးရွှံ့ှ�ဘေးခြပာငး်ရလျ့ယ််

သည််် အကုာအကု့ယ််ပစ်စည််း��ား (ဥပ�ာ- သ့အ့တို်) ကု့ု

ကြီးကု�့တိုငခ်ြပငဆ်ိုငထ်ိုားပး။ အသ�းုခြပ�ရ�ည််အ်��့န် ် (အဘေးရးဘေးပ်

အ��့န်)် ကု့လုျည်း် သတိုခ့ြပ�ဘေးန်ပး။ 

•

•

၁။

၂။

၃။ 

၄။

၅။ 

၆။ 

၁။

၂။

၃။ 

၄။

၁။

၂။

၃။ 

၄။ 

အလျ့န်အ်န္တတရာယ််��ားဘေးသာ ကုာလျ�ှာ �့ုးဦးး (ဧမြို့ပး - ဘေး�လျ) န္တငှ် ်  

�့းုလျန့် ်(ဘေးအာကုတ်ို့�ုာ - န္တ့ဝုင�်ာလျ) ကုာလျ��ားခြဖစ််သည်။် 

လျံပ်စ်စ််လျ့ုငး်��ား၊ လျံပ်စ်စ််န္တငှ်ဆ်ို့ုငဘ်ေးသာ ပစ်စည််း��ားကု့ ု

ခြ�င်ဘ်ေးသာဘေးန်ရာတိုင့ ်တိုပ်ဆိုငပ်း။ 

�့သားစ်ုဝင်��ားကု့ု ဘေးရလျှ�်း�့ုး�ု�ခြဖစ််�းန္တှင်် ခြဖစ််ဘေးန်ဘေးသာ

အ��့န်တ်ိုင့ ် ကြုံကု��န္တ့ငု�်ည််သ်ဘေး�ာတိုရား��ားန္တငှ် ် ကုာကုယ့်ဘ်ေးရး

အစ်းအ����ားကု့ ုရှိှငး်လျငး်ဘေးခြပာခြပထိုားပး။

အဘေးရးဘေးပ်အဘေးခြ�အဘေးန်တို့ငအ်သ�ုးခြပ�ရန် ် (၃)ရကု်စ်ာ ရ့ကုာာ

အပးအဝင ် လျ့ုအပ်ဘေးသာ အသ�ုးအဘေးဆိုာငပ်စ်စည််း��ားကု့ု

ဘေးရစ့်�ု�အတ့ိုခ်ြဖင်ထ်ိုည််၍် သယ်ယ််ရူလျယ့်က်ုသူည််ဘ်ေးန်ရာတိုင့်

ခြပငဆ်ိုငထ်ိုားပး။ 

ဘေးရှိှးဦးးသူန်ာခြပ�စ်ုန်ည််းကု့ု ဘေးလျ်လျာထိုားရန်န်္တငှ်လ်ျ့ုအပ်ဘေးသာ 

ဘေးဆိုးဝးးန္တငှ်က်ုရ့့ယ်ာ��ားကု့ဘုေးဆိုာငထ်ိုားပး။

ဘေးရေးယ့်ု (သ့ု )်  ရုွှံ့ပ်ခြ�င်သ�ကြုံကုား(သ့ု )်  တိုယ််လျးဖုန််း(သ့ု )် 

သတိုင်းစ်ာ��ားတို့င် အဆိုကု်�ခြပတို်ဘေးကြုံကုည်ာသတို့ဘေးပး 
ဘေးန်ဘေးသာ�့းုဘေးလျဝသန္တှင််ဇလျဘေးဗေညွှှန်် ကြုံကုား�ုဦးးစ်းးဌာာန်�ှ

သတိုငး်အ��ကုအ်လျကုန်္တငှ် ် ဘေးရလျ�်ှး�့းုန္တ့ငုခ်ြ�ငး်အဘေးခြ�အဘေးန်

��ားကု့ ုအဆိုကု�်ခြပတို ်န်ားဘေးထိုာငပ်း/ ဖတိုပ်း။

အန္တတရာယ််ရှိှ့န္တ့ငုဘ်ေးသာ ဘေးရထိုုထိုည််ရ့ှှိသည်််ဘေးန်ရာ (ဥပ�ာ- 

ပငလ်ျယ်က်ု�်းဘေးခြ�၊ ကု�်းစ်ပ်ကု့သ့်ုဘ်ေးသာဘေးန်ရာ��ား) ကု့ ု
စ်န့် ်�်ာ့ပး။ 

ခြ�စ််ကု�်းန်ား သ့ု�်ဟိုတုို ် ဘေးရလျ�်ှး�့းု�အုန္တတရာယ် ် ခြဖစ််ဘေးစ်န္တ့ငု်

ဘေးသာ ဘေးန်ရာအန်းးတိုင့ ်ဘေးန်ထို့ငုလ်ျံင ်လျ�ခုြ���ဘေးသာ ဘေးန်ရာ��ားသ့ု ်
ဘေးခြပာငး်ဘေးရွှံ့ှ�ပး။

�့�့၏ဘေးန်အ�့် အဘေးဆိုာကုအ်အ�ု��ားကု့ ု ဘေးရန္တငှ်ဘ်ေးလျ �တို့းုဝင်

လျာန္တ့ငုဘ်ေးအာင ် ကုာကုယ့်ပ်း။ (ဥပ�ာ- သအ့တ့ို�်�ား၊ ဘေးရစ့်�ု�

အထိုပ်သား န္တငှ် ်စ်းလျးကုန့်�်�ားကု့အုသ�းုခြပ�ခြ�ငး်)

အဘေးရးဘေးပ်အဘေးခြ�အဘေးန်တိုင့ ် န်ာ�ကု�န်း်သနူ္တငှ် ် အကုအူည်း

လျ့အုပ်သ�ူ�ား၏ ဘေးန်ရာထို့ငု�်ငး်အတိုက့ု ်(ခြဖစ််န္တ့ငုလ်ျံင ်ဘေးဆို�့�့�း

န္တငှ်အ်သ�့့တိုဘ်ေးဆိုတ့ို့ုထ်ို�တိုင့)် ကြီးကု�့တိုငစ််းစ်ဉ်းထိုားပး။ 

ပတို်ဝန်း်ကု�ငထ်ို့�့ုကု်ပ�ကု်စ်းး�ုကု့ု ကုာကု့ယ််ရန် ် ဆိုး၊ 
ဓာာတိုပုစ်စည်း်��ား၊ အ�့်သတုိုဘ်ေးဆိုး��ား၊ အဘေးရာငတ်ိုငဆ်ိုး၊ 

ဘေးကြုံကုး�ွတိုဘ်ေးဆိုးပးဝငဘ်ေးသာဆိုပ်ခြပာ�နု် ် ်န္တငှ် ်သန် ်ရ်ှိငှး်ဘေးရးပစ်စည်း်

��ားအား ဘေးရလျ�်ှး�့းုန္တ့ငုဘ်ေးသာ ဘေးန်ရာတိုင့ ်�ထိုားပးန္တငှ်။်

သင၏်ကုားကု့ ုဘေးရလျ�်ှး�့းုန္တ့ငုဘ်ေးသာ ဧရ့ယ်ာခြပငပ်တိုင့ ်ရပ်ထိုား

သင်သ်ည်။်

ဘေးခြ�ာကုဥ်ကုက လျာပန္တငှ်ဘ်ေးတိုာငေ်ဂျာ�မုြို့�့��န်ယ်�်�ားတိုင့ ်သအ့တ့ို�်�ားခြဖင် ်ဘေးရလျ�်ှး�့းု�ကုု့ ုကုာကုယ့်ခ်ြ�ငး်

ဓာာတိုပ်� ု- ဘေးရစ်းးဘေးရလျာန္တငှ်ဘ်ေးရဆို့းု စ်း���န် ်�့်�့ဌုာာန်


