ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��နေေစဉ်အချိိ�န််အတွွင်းး�ပြု�ုမူူလိုု�က််နာာရန််
်
ာနေေရာာအတွွက််
၁။ ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င်သော�

လျှှပ််စစ််လိုု�င်းး�များ�း�ကိုု�

ကြို�ု�တင််၍ ဖြ�တ််တော�ာက််ထားး�ပါါ။
၂။

မိိမိိကိုု�ယ်် ကိုု�မထိိခိုု�က်် စေ�ဘဲဲ

၁။ မိိသားး�စုု ဝ င်် များ �း�

ထိိခိုု�က်် မှုု

ရှိိ� / မရှိိ�

စစ်် ဆေး� းပါါ။

မိိသားး�စုု ဝ င််တ စ်် ဦး းဦးးပျော�ာ�က်် ဆုံးး��နေေလျှှင် ်

ပို့့��ဆော�ာင််ထားး�ပါါ။

တာာဝန််ရှိိ�

သူူများ�း�ကိုု� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါ။

အခြား � း�သူူ များ �း�ကိုု�ကူူ ညီီပါါ ။

ကလေး�းသူူငယ််နှင့်
ှ �် အသက််ကြီး��သူ
း များ
ူ �း�ကိုု� ဘေး�းကင်းး�ရာာသို့့��

၂။

အဆက်် မပြ�တ်် နား� းထော�ာင််ပြီး�း �

အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာပါါ။ အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� မျှှဝေ�

ပျျက််စီးး�သွားး��သော�ာ လျှှပ််စစ််ကြိုး�း��လိုု�င်းး�များ�း�၊ အခြား�း�ကြိုး�း��

ပါါ။ ကော�ာလဟလသတင်းး�များ�း�ကိုု� မယုံံ�ပါါနှှင့်။�်
၄။ ကမ်းး�ခြေ�ေနှှင့် �ရေ�လွှ
မ်းး�နေေသော�
ှ
ာ နေေရာာများ�း�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းနေေပါါ။
်
၅။ ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��ပါါက အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င်သော�
်
ာနေေရာာများ�း� (မြေ�ေနိိမ့်�်
ဒေေသ၊ ချိုု��င့်၊�် ရေ�နုုတ်မြော�
် �ာင်းး�) ကိုု�သတိိပြု�ုပါါ။

်
ပါါ
် ။
၆။ ဘေး�းကင်းး�ရာာသို့့��ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရန််ပြ�င်ဆင်

ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာသို့့�� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပြီး�း� ကူူညီီရှင်းး�လင်းး�
ှ
ပါါ။

၃။ လျှှပ်် စ စ်် ပ စ္စစ ည်းး�များ �း�ကိုု�

ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့� �တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုအတွွက်် အကြံ�ပြု�ု
ံ ချျက််

မြို့�့� � ပြ�စီီမံံကိိန်းး�ဌာာန

www.ycdc.gov.mm

လက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််

ကိုု�လုံးး��တက္ကကသိုု�လ််

ပထဝီီဝင််ဌာာန
www.geographie.uni-koeln.de/en/

ပြ�န််လ ည်် စ စ်် ဆေး� းပြီး�း �မှှ သာ ာ

အသုံးး��ပြု�ုပါါ။

ကိုု�လုံးး��ရေ�ကြီး��မှု
း ကာ
ု ာကွွယ််ရေး�း

ု ဝကျျသွားး��မှှသာာ ရွှံ့့�၊ နုံးး�� နှှင့် �် တင််ကျျန််
၄။ ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုလုံးး��
နေေသော�ာရေ�များ�း�ကိုု� ဖယ််ရှား��းရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး�
တိိရ စ္ဆာာ�န််အသေ�ကော�ာင််များ�း�အားး�
(သို့့)�� မြေ�ေမြှု�ု�ပ််ခြ�င်းး�များ�း�ပြု�ုလုုပ််ပါါ။

စင််တာာ

ကိုု�လုံးး��မီးး�သတ််ဦးးစီးး�ဌာာန၊

ဂျာ�ာမန််ဘေး�းအန္တတရာာယ််

လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�းသိိပ္ပံံနှ
� င့်
ှ �က
် ယ််ဆယ်် လျှော့�့��ချျရေး�းကော်�်�မတီီ

ပြု�ုလုုပ််ပါါ။

ရေး�းနည်းး�ပညာာအဖွဲ့့�

စနစ််တကျျမီးး�ရှို့့� � ခြ�င်းး�

၅။ အဆော�ာက််အဦများ�း� ပျျက််စီးး�မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ကိုု�စစ််ဆေး�းပါါ။

အရေး�းပေါ်�်ဖုုန်းး�နံံပါါတ််များ�း�မှာာ�

လက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််ထုတ်
ု ဝေ
် �သူူ

(အကျိုးး���တူူပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်သူ
် )ူ

လိုု�င်းး�များ�း�နှှင့် �် သစ််ပင််သစ််ကိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� သတိိပြု�ု ရှော�ာ�င််ရှား��း

�် လဗေ�ဒညွှှန်ကြား�း�မှု
်
ုဦးးစီးး�ဌာာနမှှ သတင်းး�
၃။ မိုးး��လေ�ဝသနှှင့်ဇ
ထုု တ်ပြ�
် န််ချျက်် များ �း�ကိုု�

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုပြီး�း�ဆုံးး��လျှှင််ပြု�ုမူူလိုု�က််နာာရန််များ�း�

မြ�န််မာ့့�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််သိိပ္ပံ�ံ

ရန််ကုန်
ု တက္က
်
က သိုု�လ််

၆။ ရေ�လွှှ မ်းး�မိုးး��မှုု ခံံ ရ သော�ာ အ ဆော�ာ က်် အ ဦ ၏ အ ပိုု�င်းး�ကိုု�
လျျင််မြ �န််စွာာ�ခြော� �ာက်် သွေ့�့� အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက်ပါါ
် ။ ထိုု�ကဲ့့�သို့��့

မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ရဲ
ံ ဲတပ််ဖွဲ့�့

၁၉၉ ( သို့့��) ၀၁ ၅၄၉၃၀၉

မပြု�ုလုုပ််ပါါက ပိုု�မိုု�ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�၊ မှိုု�တက်ခြ် �င်းး�၊ ပိုးး��စား�းခြ�င်းး�
များ�း� ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််သည််။

မီးး�သတ််ဌာာန (ကယ််ဆယ််ရေး�း)

၁၉၁ (သို့့��) ၀၁ ၂၅၂၀၁၁

မြို့��့ � ပြ�နှှင့် �အိိမ်
် ာ ဖွံ့့� ဖြိုး�း��ရေး�း
် ရာ
ဦးးစီးး�ဌာာန၊ ဆော�ာက််လုပ်
ု ်
ရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာန

မြို့��့ � ပြ�နှှင့် �ဒေ
် ေသဆိုု�င််ရာာ

ဖွံ့့� ဖြိုး�း��ရေး�းသုုတေ�သနဗဟိုု�

ရန််ကုန်
ု တွွင်
်
မိုးး��
် သည်းး�ထန််စွာာ�ရွာာ�သွွန်းး�ပြီး�း�

ဌာာန (ရန််ကုန်
ု တက္က
်
က သိုု�လ််)

ဓာာတ််ပုံံ� - Frauke Kraas

ရန််ကုန်
ု ်မြို့��့ �၏ဘေး�းအန္တတရာာယ််အခြေ�ေအနေ�

လူူနာာတင််ယာာဉ်ရန််ကုန်
ု ်ပြ�ည််သူ့့ဆေး�းရုံံ
� ကြီး�း�
�
၁၉၂ (သို့့��) ၀၁ ၂၉၅၁၃၃

ရန််ကုန်
ု မြို့် �့� �သည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််အမျိုး�း��မျိုး�း�� (ဥပမာာ- ငလျျင််လှုပ်
ု ်

www.riskurbmyanmar.uni-koeln.de

နိုု�ဝင််ဘာာလ ၂၀၂၀

ရန််ကုန်
ု တွွင်
်
မိုးး��
် သည်းး�ထန််စွာာ�ရွာာ�သွွန်းး�ခြ�င်းး�

မြေ�ေထိိန်းး�နံံရံံဖြ�င့််� ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုကိုု�
ု ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�၊ ဒဂုံံ�မြို့��့ သ
� စ််မြော��ာက််ပိုု�င်းး�

ဓာာတ််ပုံံ� - Frauke Kraas

ဓာာတ််ပုံံ� - ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််နှင့်
ှ �မြ် �စ််ချော�ာ�င်းး�များ�း�ဖွံ့့� ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု ဦးးစီးး�ဌာာန

Funding No. 01LE1904A
Funding line of sustainable development of
urban regions joint projects (NUR)
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ခြ�င်းး�၊

ရေ�ကြီး �း �ရေ�လျှံ ံ�ခြ �င်းး�၊

မြ�စ်် ကမ်းး�ပါး း�ပြို�ု�ခြ�င်းး�နှှင့် �်

အပူူ ပိုု�င်းး�မုု န် ်တိုု�င်းး�တိုု�က်် ခတ်ခြ် �င်းး�၊

မီးး �လော� ာင််ခြ �င်းး�)

တို့့��နှ င့်
ှ ကြုံ�် �ံ �တွေ့�့ � နိုု�င််

ပါါသည််။ ထိုု�ဘေး�းအန္တတရာာယ်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ရင််ဆိုု�င််နိုု�င်ရ
် န်် ကြို�ု�တင််
ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ�း�မှာာ� အလွွန််အရေး�းကြီး��ပါါ
း သည််။
ဤလက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််တွွင် ် ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုအ
ု န္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််
ရန်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုင်
ု� သော�
်
ာဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုဖြ�စ်ရ
် ခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�
၁။ မိုးး��ရွာာ�သွွန်းး�မှုုများ�း�ခြ�င်းး�

•

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�၊ ရေ�တိုု�က််စား�းခြ�င်းး�နှှင့် �် ရေ�နစ််မြု�ုပ််ခြ�င်းး�စသော�ာ

အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့် �စွာာ�
မိုးး��သည်းး�ထန််ပါါက မိုးး��ရေ�ကိုု� မြေ�ေကြီး�း�
်

ဘေး�းဖြ�စ််နိုု�င်သ
် ည််။

မှှဆက််လက််မစုုပ်် ယူူနိုု�င် တော့�့�
်
သဖြ�င့် �် ချော�ာ�င်းး�၊ မြော��ာင်းး�နှှင့် �်
မြ�စ််များ�း�ရှိိ�ရာာသို့့�� စီးး�ဆင်းး�ရာာလမ်းး�တလျော�ာ�က််တွွင် ် ရေ�ကြီး�း�
ရေ�လျှံံ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�် နိုု�င််သည််။ ထို့့အပြ�င််
��
အဆော�ာက််အဦနှှင့် �်
လမ်းး�များ�း�ခင်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့် �် ရေ�ကြီး�း�ရေ�လျှံံ�ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်
စေ�သည််။

ရေ�စီးး �ဆင်းး�မှုုစန စ်် ကော�ာင်းး�မွွန််မှုုမ ရှိိ�ခြ �င်းး� (ဥပမာာ- အမှိုု�က််
များ�း�ဖြ�င့် �် ပိိတ််ဆို့��နေေ
့ ခြ�င်းး�၊ အဆော�ာက််အဦနှှင့် �် လမ်းး�များ�း�ကိုု�
စည်းး�မျျဉ်းးစည်းး�ကမ်းး�နှှင့်အ
�် ညီီ ဆော�ာက််လုုပ််မှုုမ ရှိိ�ခြ �င်းး�) တို့့��
ကြော��ာင့် �် ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုအန္တတရာာယ််ကိုု� ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််စေ�သည််။

ထို့့အပြ�င််
��
ရေ�ထုုထည််နှင့်
ှ အ
�် တူူ မျော�ာ�ပါါလာာသော�ာ ပစ္စစည်းး�ပျျက််
များ�း�နှှင့် �် ထိိခိုု�က််မိိခြ�င်းး�ဘေး�းလည်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့� နိုု�င််သည််။

အပူူပိုု�င်းး�မုုန်တို
် ု�င်းး�သည်် အလွွန််မြ�င့် �မား�
် းသော�ာ ရေ�လှိုု�င်းး�များ�း�ကိုု�
ကမ်းး�ပေါ်�်သို့့��တွွန်းး�ပို့့��သည််။ (နာာဂစ်် မုုန်တို
် ု�င်းး�သည်် ၅ မီီတာာ
ရေ�လှိုု�င်းး�များ�း�ကိုု�

ကီီလိုု�မီီတာာ

၅၀

အထိိ

ကုုန်းး�တွွင်းး�ပိုု�င်းး�သို့��့ တွွန်းး�ပို့့��နိုု�င်ခဲ့
် ့�သည််။) ၎င်းး�မုုန်တို
် ု�င်းး�နှှင့်အ
�် တူူ
ပါါလာာသော�ာ လေ�မုုန်တို
် ု�င်းး�သည်် ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�တလျှော�ာ�က််ရှိိ�
ဒေေသသို့့��ဝင််ရော�ာက််လာာပါါက ကြီး�း�မား�းသော�ာအန္တတရာာယ််ကိုု� ဖြ�စ််
စေ�ပါါသည််။

ု ်ပါါက ရေ�မြော��ာင်းး�စနစ််
၂။ အဆော�ာက််အဦသစ််များ�း� ဆော�ာက််လုပ်
ကိုု� မထိိခိုု�က််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် မည််။

များ�း�ကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သင့်သ
�် ည််။ (ဥပမာာအင်္ဂဂတေ�/ဘိိလပ််မြေ�ေကြ�မ်းး�ခင်းး�၊ ကြွေ��ပြား�း�ကြ�မ်းး�ခင်းး�၊ သစ််သားး�
တံံခါးး�အစား�း အလူူမီီနီီယံံတံံခါးး�)

ရေ�အစုု အ ဝေး�း

ရွေ့�့ �လျားး��မှုုကြော��ာင့် �် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ ရေ�လှိုု�င်းး�အတွဲဲ� ဖြ�စ််ပြီး�း�
ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ဒေေသများ�း�စွာာ�ကိုု� ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု ဖြ�စ််စေ�နိုု�င်သ
် ည််။
အလွွန််အန္တတရာာယ််များ�း�သော�ာ ကာာလမှာာ� မိုးး��ဦးး (ဧပြီ�ီ - မေ�လ) နှှင့် �်
မိုးး��လွွန်် (အော�ာက််တိုု�ဘာာ - နိုု�ဝင််ဘာာလ) ကာာလများ�း�ဖြ�စ််သည််။

အချိိ�န််တွွင် ် ကြုံ�ံ�နိုု�င််မည့်သ
�် ဘော�ာတရား�းများ�း�နှှင့် �် ကာာကွွယ််ရေး�း
အစီီအမံံများ�း�ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ပြော��ာပြ�ထားး�ပါါ။

၉။ အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေတွွင််အသုံးး��ပြု�ုရန်် (၃)ရက််စာ ာ ရိိက္ခာာ �
အပါါအဝင်် လိုု�အပ်် သော�ာ

အသုံးး��အဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု�

လွွယ််ကူစေ�
ူ ရန််၊

ဝင််/ထွွက််ပေါ�ါက်များ
် �း�တွွင်် လေး�းလံံသော�ာပစ္စစည်းး�များ�း� ပိိတ််ဆို့��မှု
့ ု
မဖြ�စ််နေေစေ�ရန်် ဂရုုစိုု�က်ပါါ
် ။

လိုု�အပ််သူများ
ူ �း�၏ နေေရာာထိုု�င််ခင်းး�အတွွက်် (ဖြ�စ််နိုု�င်လျှှင်
်
် ဆွေ�ေမျိုး��း �

နှှင့်အ
�် သိိမိိတ််ဆွေ�ေတို့့��ထံံတွွင်)် ကြို�ု�တင််စီီစဉ်ထားး�ပါါ။
၆။ ပတ််ဝ န်းး�ကျျင််ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�မှုုကိုု�

ကာာကွွယ််ရ န််

ဆီီ၊

ဓာာတုုပစ္စစည်းး�များ�း�၊ အိိမ််သုတ်
ု ဆေး�
်
းများ�း�၊ အရော�ာင််တင်ဆီီ
် ၊
ကြေး��းချွွတ််ဆေး�းပါါဝင််သော�ာဆပ််ပြာ�ာမှုုန့် � နှှ
် င့် �် သန့် �ရှှ် င်းး�ရေး�းပစ္စစည်းး�
များ�း�အားး� ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င်သော�
် ာ နေေရာာတွွင်် မထားး�ပါါနှှင့်။�်

၇။ သင််၏ကားး�ကိုု� ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င်သော�
် ာ ဧရိိယာာပြ�င််ပတွွင်် ရပ််ထားး�
သင့်သ
�် ည််။

၁၀။ ရှေး�း�ဦးးသူူနာာပြု�ုစုုနည်းး�ကိုု� လေ့�့လာာထားး�ရန််နှင့်
ှ �လိုု�
် အပ်် သော� ာ
ဆေး�းဝါးး�နှှင့် �ကိိရိိယာ
ာများ�း�ကိုု�ဆော�ာင််ထားး�ပါါ။
်

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုမဖြ�စ်မီ
် ီပြု�ုမူလိုု�
ူ က််နာာရန််
၁။ ရေ�ဒီီယိုု�(သို့့��)

ရုု ပ််မြ �င်် သံံကြား�း� (သို့့��)

သတင်းး�စာာများ�း�တွွင််

တယ်် လီီဖုု န်းး� (သို့့��)

အဆက်် မပြ�တ်် ကြေ��ညာ ာသတိိပေး�း

နေေသော�ာ မိုးး��လေ� ဝ သ နှှ င့် �် ဇ လဗေ�ဒ ညွှှ န်် ကြား�း�မှုု ဦးး စီးး� ဌာာ နမှှ
များ�း�ကိုု� အဆက််မပြ�တ်် နား�းထော�ာင််ပါါ/ ဖတ််ပါါ။

၂။ အန္တတရာ ာယ််ရှိိ�နိုု�င််သော� ာ ရေ�ထုုထည််ရှိိ�သည့််�နေေရာ ာ (ဥပမာာပင််လယ််ကမ်းး�ခြေ�ေ၊

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�အားး�

လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရ

၎င်းး�အပြ�င်် မိိတ္တူူ �ပွား��း၍

အခြား�း�လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရသော�ာနေေရာာတွွင််လည်းး� သိိမ်းး�ဆည်းး�သင့် �်
သည််။

၆။ သင််၏အဆော�ာက််အ ဦကိုု�ကာာကွွယ််ရ န်် ရွှေ့�့� ပြော�� ာင်းး�ရလွွယ််
သည့််� အကာာအကွွယ််ပ စ္စစည်းး�များ �း� (ဥပမာာ- သဲဲအိိတ််) ကိုု�
ကြို�ု�တင််ပြ�င်ဆင်
်
ထားး�ပါါ
်
။ အသုံးး��ပြု�ုရမည့််အ
� ချိိ�န်် (အရေး�းပေါ်�်
အချိိ�န််) ကိုု�လည်းး� သတိိပြု�ုနေေပါါ။

၅။ အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေတွွင်် နာာမကျျန်းး�သူူနှင့်
ှ �် အကူူအညီီ

သတင်းး�အချျက််အလက််နှင့်
ှ �် ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င်ခြ် �င်းး�အခြေ�ေအနေေ

ဝင််/ထွွက််မှုု

သော�ာနေေရာာတွွင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ပါါ။

၄။ ဆူူနာာမီီ ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�
ထုု ထ ည််ကြီး �း �မား� းသည့််�

ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

၅။ အရေး�းကြီး��သော�
း
ာ

၈။ မိိသားး�စုု ဝ င််များ �း�ကိုု� ရေ�လွှှ မ်းး�မိုးး��မှုု မဖြ� စ်် မီီနှ ှင့် �် ဖြ�စ်် နေေသော�ာ

ပြ�င််ဆင်ထားး�ပါါ
်
။

၁။ အမှိုု�က်များ
် �း�ပိိတ််ဆို့��မှု
့ မ
ု ရှိိ�စေ�ဘဲဲ ရေ�မြော��ာင်းး�များ�း� အမြဲ�ဲစီးး�ဆင်းး�မှုု

၄။ အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေတွွင််

မြ�င့် �သော�
ာနေေရာာတွွင်် တပ််ဆင်ပါါ
် ။
်

ရေ�စိုု�ခံံအိိတ််ဖြ�င့် �ထည့်
၍
�်
သယ််ယူရ
ူ လွွယ််ကူသ
ူ ည့််�နေေရာာတွွင််
်

၃။ ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��ဒဏ််ခံံရသော�ာ အဆော�ာက််အဦ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�

၃။ အပူူပိုု�င်းး�မုုန််တိုု�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�

ဆူူ နာ ာမီီသည််

•

ကာာကွွယ််ရေး�းအစီီအမံံများ�း�

၂။ ရေ�စီးး�ဆင်းး�မှုုစနစ်် ကော�ာင်းး�မွွန််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�

အမြ�င့်ရှိ
�် ိ�သော�ာ

အဆော�ာက်် အ ဦများ�း�၊ လမ်းး�များ�း�၊ တံံတားး�နှှင့် �ဆ
် ည််များ �း�ကိုု�

၇။ လျှှပ်် စစ််လိုု�င်းး�များ�း�၊ လျှှပ်် စစ််နှင့်
ှ ဆို
�် ု�င််သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု�

စွွန့် �ခွာာ�ပါါ။
်

ကမ်းး�စပ််ကဲ့့�သို့��သော�
့
ာနေေရာာများ�း�)

ကိုု�

၃။ မြ�စ််ကမ်းး�နား�း သို့့��မဟုတ်
ု ် ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုအ
ု န္တတရာာယ်် ဖြ�စ််စေ�နိုု�င် ်
သော�ာ နေေရာာအနီးး�တွွင် ် နေေထိုု�င််လျှှင် ် လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာ နေေရာာများ�း�သို့့��
ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ပါါ။
၄။ မိိမိိ၏နေေအိိမ်် အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�ကိုု� ရေ�နှှင့် �လေ�
မတိုးး��ဝင််
်
လာာနိုု�င််အော�ာင်် ကာာကွွယ််ပါါ။ (ဥပမာာ- သဲဲအိိတ််များ�း�၊ ရေ�စိုု�ခံံ
အထပ််သားး� နှှင့် �် စီီလီီကွွန််များ�း�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�)
မြော��ာက််ဥက္ကကလာာပနှှင့် �တော�
ာင််ဒဂုံံ�မြို့��့ န
� ယ််များ�း�တွွင်် သဲဲအိိတ််များ�း�ဖြ�င့််� ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုကိုု�
ု ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�
်
ဓာာတ််ပုံံ� - ရေ�စီးး�ရေ�လာာနှှင့် �ရေ�ဆိုးး��
စီီမံံခန့် �ခွဲဲ�မှုု
်
် ဌာာန

