
ရန်က်ုုန်မ်ြို့�့� �သည် ် ဘေး�းအန္တတရာယ််အ��့�း��့�း (ဥပ�ာ- ငလျ�ငလ်ျုပ်
ခြ�ငး်၊ ဘေးရကြီးကုးးဘေးရလျံ�ခြ�ငး်၊ အပပ့ူငုး်�နု်တ်ို့ငုး်၊ ခြ�စ််ကု�်းပးးမြို့ပ့�ခြ�ငး်
န္တငှ် ်�းးဘေးလျာငခ်ြ�ငး်)တို့ုန်္တငှ် ်ကြုံကု��ဘေးတို့� န္တ့ငုပ်းသည်။် ထို့ဘုေး�းအန္တတရာယ််
အ��့�း��့�းကု့ု ရင်ဆို့ုင်န္တ့ုင်ရန်် ကြီးကု့�တိုင်ကုာကု့ယ််ဘေးရးဆို့ုင်ရာ
အစ်းအ����ား�ှာ အလျ့န််အဘေးရးကြီးကုးးပးသည််။ ဤလျကု်ကု�်း
စ်ာဘေးစ်ာငတ်ိုင့ ် အပပ့ူငုး်�နု်တ်ို့ငုး် အန္တတရာယ် ် ကြီးကု�့တိုငခ်ြပငဆ်ိုငခ်ြ�ငး်
ဆို့ငုရ်ာ သတိုငး်အ��ကုအ်လျကု�်�ား ပးဝငပ်းသည််

လက်က််မ််း�စာာစောစာာင်ထ်ုတု်စ်ော�သူူ
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မု်းန််တ်ုငု်�်�င် ်စော�ာက်ခ်ျိိုန််၌စော�ာင်�ွ်က်�်န််မ်းိာ� 

မု်းန််တ်ုငု်�်ဖြ�စာစ်ော�်

မု်းန််တ်ုငု်�်မ်းက်ိစော�ာက်မီ််း ကြိုက်�ုတ်င်က််ာက်ယွ်စ်ော��
အစာအီမံ်းမ်းိာ� စော�ာင်�ွ်က်ဖ်ြချိင်�်  

အ�ူ�ုုင်�်မု်းန််တ်ုငု်�်အန္တတ�ာယ် ်ကြိုက်�ုတ်င် ်ဖြ�င်�်င််

ဖြချိင်�် လက်က််မ််း�စာာစောစာာင််

ရန််ကုနု််၏ဘေး�းအန္တတရာယ််အဘေး�ေအဘေးန်

တို��းးဘေးပးကု်၊ ခြပတိုငး်ဘေးပးကု်န္တငှ် ် အ့�်ဘေး�းင�့်ုး��ားအား
စ်စ််ဘေးဆိုးမြို့ပးး သ�ရု့ိုကုခ်ြ�ငး်၊ �နှ်�်�ားအား တိုပ့်ကုပ်ထိုားခြ�ငး်
��ား ခြပ�လျပ်ု၍ အ�့်၏ ကြုံကု�်�့ငုဘ်ေးရးကု့ ု စ်စ််ဘေးဆိုးပး။ လျ့အုပ်
ပးကု ခြပ�ခြပငထ်ိုားပး။ 

အ�့်ပတိုဝ်န်း်ကု�ငရ်ှိှ့ ဘေးခြ�ာကုဘ်ေးသ့�ဘေးသာ သစ််ကု့ငုး်ဘေးခြ�ာကု်
��ားန္တငှ် ်သစ််ပင�်�ားကု့ ုဖယ်ရ်ှိာှးပစ််ပး။

�့�့အ့�်၏ အ�့ုး၊ ဘေးရတို�ဘေးလျ�ာကု်န္တှင်် ဘေးခြ�ာင်း��ားကု့ ု
သန် ်ရ်ှိှငး်ဘေးအာငထ်ိုားပး။

ဘေးလျခြပ င်း ထို န််လျံ င်လျ့ င််ထို့ ကု် န္တ့ု င် � ည််် ပ စ်စ ည််း ��ား ကု့ု
ဘေးသ��ာစ်ာ့ ��ည်ဘ်ေးန္တာှငထ်ိုားပး။

အဘေးရးဘေးပ်အဘေးခြ�အဘေးန်တို့င် သ့ားလျာ�ု လျ့ယ််ကုူဘေးစ်ရန််
ဝင/်ထို့ကု်ဘေးပးကု်န်ားတို့င ် ဘေးလျးလျ�ဘေးသာ ပစ်စည််း��ားခြဖင် ်
ပ့တိုဆ်ို့ုဘ်ေးန်ခြ�ငး် �ခြဖစ််ရန် ်ဂရုိုစ့်ကုုပ်း။

�့သားစ်ု၊ အ့�်န်းးန်ား��ငး်��ားန္တငှ်အ်တိုူ ဘေး�းကုငး်ရာသ့ု ်
သာ့းရန် ်စ်းစ်ဉ်ထိုားပး။

�့သားစ်ဝုငအ်��ငး်��ငး်တိုစ််ဦးးန္တငှ်တ်ိုစ််ဦးး ဆိုကုသ်ယ့်န်္တ့ငု်
�ည််ဖု်န်း်န်�ပးတို�်�ားသရ့�ည်။် ဆို�ရုပ်ကု့လုျည်း် ကြီးကု�့တိုင်
သတို�်တှိုထ်ိုားပး။

ကြီးကု�့တိုငက်ုာကုယ့်ဘ်ေးရးဆို့ငုရ်ာ အစ်းအ����ားအတိုက့ု ်�နု်တ်ို့ငုး်ခြဖစ််
ဘေးပ်ဘေးန်စ်ဉ်န္တငှ် ် �နု်တ်ို့ငုး်မြို့ပးး��့န်တ်ိုင့ ် ခြဖစ််တိုတိုဘ်ေးသာ အဘေးခြ�အဘေးန်
တို့ုက်ု့ ု�့သားစ်ဝုင�်�ားအားသဘ့ေးအာငဘ်ေးခြပာခြပထိုားပး။

လျ�ခုြ���စ့်တို�်�ရ ဘေးသာဘေးန်ရာတိုင့ ်အဘေးရးကြီးကုးးဘေးသာ စ်ာရ့ကုစ််ာတို�်း
��ားထိုားပး။ ထို့ုအ်ခြပင ် �့တိုတ �ပာ့း၍ အခြ�ားစ့်တို�်�ရဘေးသာ
ဘေးန်ရာတိုင့လ်ျည်း် အရန်အ်ခြဖစ်် သ�့်းဆိုည်း်ထိုားသင်သ်ည်။်

�့ုးဘေးလျဝသန္တငှ်ဇ်လျဘေး�ဒညွှှန်က်ြုံကုား�ုဦးးစ်းးဌာာန်�ှ သတိုငး်
ထိုုတိုခ်ြပန်�်�ကု်��ားကု့ု အဆိုကု်�ခြပတို် န်ားဘေးထိုာငပ်း။

�နု်တ်ို့ငုး်မြို့ပးးဆို�းုသာ့း�သှာ ရိုှ� �၊ န္တ�းု န္တငှ် ်တိုငက်ု�န်ဘ်ေးန်ဘေးသာ ဘေးရ

��ားကု့ ုဖယ်ရ်ှိာှးရှိှငး်လျငး်ခြ�ငး် ခြပ�လျပ်ုပး။

အဘေးဆိုာကုအ်ဦး၏ပ�ကုစ််းး�၊ု ဘေးရလျ့ငုး်၊ လျံပ်စ်စ််လျ့ငုး်န္တငှ် ်

အခြ�ားလျ့ငုး်��ား၏ ပ�ကုစ််းး�ကုု့ ုစ်စ််ဘေးဆိုးပး။

ဘေးရတို့ုကု်စ်ားခြ�င်း��ရဘေးသာ အဘေးဆိုာကု်အဦးအပ့ုင်းကု့ု

လျ�ငခ်ြ�န်စ််ာ့ဘေးခြ�ာကုဘ်ေးသ့�ဘေးအာင ် ခြပ�လျပ်ုပး။ သ့ု�်ဟုတုိုပ်းကု

ပ့ု�့ုပ�ကုစ််းးခြ�ငး်၊ �ု့တိုကုခ်ြ�ငး်၊ ပ့းုစ်ားခြ�ငး်တို့ု ်ခြဖစ််န္တ့ငုသ်ည်။်

ပ�ကုစ််းးဘေးန်ဘေးသာ လျံပ်စ်စ််ကြီးကု�့း� ှ လျံပ်စ်စ််��ားစ်းးဝငဘ်ေးန်န္တ့ငု်

သခြဖင် ်ဘေးရဝပ်ဘေးသာဘေးန်ရာ��ားကု့ ုထိုဘ့ေးတို့� ခြ�ငး်� ှဘေးရှိာှငက်ု�ဉ်ပး။

�ွန်ထ်ိုကုဘ်ေးသာ ပစ်စည်း်��ားန္တငှ် ်ထို�့့ကုုခ်ြ�ငး်� ှဘေးရှိာှငရ်ှိာှးန္တ့ငု်

ရန် ်သင်ဘ်ေးတိုာ်ဘေးသာဖ့န်ပ်ကု့ ုစ်းးထိုားပး။

ခြ�န်�်ာန္တ့ငုင်�ရဲတိုပ်ဖဲ့�   ၁၉၉ ( သ့ု ် ) ၀၁ ၅၄၉၃၀၉

�းးသတိုဌ်ာာန်(ကုယ်ဆ်ိုယ်ဘ်ေးရး)  ၁၉၁ (သ့ု ် ) ၀၁ ၂၅၂၀၁၁

လျနူ်ာတိုငယ််ာဉ်၊ရန်က်ုနု်ခ်ြပည်သ်ူဘ်ေးဆိုးရို�ု ကြီးကုးး ၁၉၂ (သ့ု ် ) ၀၁ ၂၉၅၁၃၃
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အဘေးရးဘေးပ်အ့တို်ကု့ု ခြပငဆ်ိုငထ်ိုားပး။

ဘေးရှိးှဦးးသနူ်ာခြပ�စ်နု်ည်း်ကု့ ု ဘေးလျလ်ျာထိုားရန်န်္တငှ် ် လျ့အုပ်ဘေးသာ
 ဘေးဆိုးဝးးန္တငှ်က်ုရ့့ယ်ာ��ားကု့ ုဘေးဆိုာငထ်ိုားပး။

ခြပတိုင်းဘေးပးကု်��ားန္တှင်် တို��းး��ားကု့ု ပ့တို်ထိုားပး။ 
ခြပငး်ထိုန်ဘ်ေးသာဘေးလျဘေးကြုံကုာင် ်တို��းး��ားပင့်ထ်ိုက့ု ်�သာ့းဘေးစ်
ရန် ် ဂရုိုစ့်ကုုပ်း။

�နှ်ခ်ြပတိုငး်ဘေးပးကု�်�ားကု့ ုအကုာအရ�ပစ်စည်း်��ား ကုပ်ထိုား
ခြ�ငး်ခြဖင် ်�နှ်က်ု့စဲ်��ား လျင့်စ််ငခ်ြ�ငး်ကု့ ုကုာကုယ့်ပ်း။

�ှန်က်ု့ဲစ်��ားဘေးကြုံကုာင် ် အန်ာတိုရ�ခြဖစ််ဘေးစ်ရန် ် �ှန်ခ်ြပတိုငး်
ဘေးပးကု၊် တို��းး��ားန္တငှ် ်ဘေးဝးဘေးသာဘေးန်ရာတိုင့ဘ်ေးန်ပး။ 

�လျ့အုပ်ဘေးသာ ဖုန်း်ဘေး�်ဆို့�ု�ု�ား�ခြပ�လျပ်ုပးန္တငှ်။် ဖုန်း်လျ့ငုး်
��ား�ာှ ယ်ငး်အ��့န်တ်ိုင့ ်��ားစ်ာ့ဝန်ပ့်ဘေးန်တိုတိုပ်းသည်။်

တိုရားဝငထ်ိုုတိုခ်ြပန်ဘ်ေးသာ သတိုငး်��ားကု့ု န်ားဘေးထိုာင၍် 
ညွှှန်က်ြုံကုား��ကုအ်တို့ငုး် ဘေးသ��ာစ်ာ့လျ့ကုုန််ာပး။

ဘေးရလျ�်ှး�့းု��ဘေးန်ရဘေးသာ ဘေးဒသ��ားတိုင့ ်လျံပ်စ်စ််ဓါးတိုအ်ား
လျ့ငုး်��ားကု့ ုခြဖတိုဘ်ေးတိုာကုထ်ိုားပး။

ခြ�စ််ကု�်းန်ား/ဘေးရလျှ�်း�့ုးန္တ့ငုဘ်ေးသာ ဘေးဒသတို့င ် ဘေးန်ထို့ုင်
သ�ူ�ားကု့ ုဘေး�းကုငး်ရာ စ်�န်း်��ားသ့ု ် ဘေးရိုှ�ဘေးခြပာငး်ထိုားပး။

�့�့၏အ�့်ဘေး�း့တိုရ့စ်ာာန်�်�ားကု့ ုတိုတိုန်္တ့ငုပ်းကု တိုပးတိုည်း် 
ဘေး�်ဘေးဆိုာငသ့်ားပး။ တို့ရ စ်ာာန်�်�ားကု့ု �လျ့ုအပ်�ဲ
��ည်ဘ်ေးန္တာှငထ်ိုားခြ�ငး် �ခြပ�ပးန္တငှ်။်

ပ�ကုစ််းးသာ့းဘေးသာ လျံပ်စ်စ််လျ့ငုး်န္တငှ် ်အခြ�ားလျ့ငုး်ကြီးကု�့း��ား၊
သစ််ပငသ်စ််ကု့ငုး်��ားကု့ ု သတိုခ့ြပ�ဘေးရှိာှငရ်ှိာှးပး။သကုဆ်ို့ငု ်

ရာသ့ု ် အဘေးကြုံကုာငး်ကြုံကုားမြို့ပးး ကုညူ်းရှိငှး်လျငး်ပး။ 

၁။ 

အစော��စော�်�ုန််�နံ်�ါတ်မ််းိာ�မ်းာာ- 

က်ုလုံ�ုတ်က်က သူုလု်

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

မြို့�့�� ခြပန္တငှ်အ်�့်ရာ ဖ့�� မြို့ဖ့�းဘေးရး

ဦးးစ်းးဌာာန်၊ ဘေးဆိုာကုလ်ျပ်ုဘေးရး

ဝန်က်ြီးကုးးဌာာန်

ရန်က်ုနု််

တိုကုက သ့လုျ်

ကု့လုျ�းုဘေးရကြီးကုးး�ကုုာကုယ့်ဘ်ေးရးစ်ငတ်ိုာ ကု့လုျ�းု�းးသတိုဦ်းးစ်းးဌာာန်၊လျ�ခုြ���ဘေးရးသပ့ံ�န္တငှ််

ကုယ်ဆ်ိုယ်ဘ်ေးရးန်ည်း်ပည်ာအဖဲ့� 

ဂ�ာ�န်ဘ်ေး�းအန္တတရာယ််

ဘေးလျံာ�်�ဘေးရးဘေးကုာ�်တိုး

မြို့�့�� ခြပန္တငှ်ဘ်ေးဒသဆို့ငုရ်ာဖ့�� မြို့ဖ့�း

ဘေးရးသဘုေးတိုသန်�ဟု့ဌုာာန် 

(ရန်က်ုနု်တ်ိုကုက သ့လုျ)်

ခြ�န်�်ာပ်တိုဝ်န်း်ကု�ငသ်ပ့ံ�

ပြီး�ီ�စောန်ာက်စ်ော�ာင်�ွ်က်မု််းမ်းိာ�  
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အပပ့ူငုး်�နု်တ်ို့ငုး်ဆို့သုည်�်ာှ �နု်တ်ို့ငုး်အ��့�းအစ်ားတိုစ််�ခုြဖစ််မြို့ပးး လျ၊ူ 

တိုရ့စ်ာာန်န်္တငှ် ် အဘေးခြ���အဘေးဆိုာကုအ်ဦး��ားကု့ ု အလျန့်က်ြီးကုးး�ားစ်ာ့ 
ဖ�ကုဆ်ိုးးန္တ့ငုသ်ည်။် အဆို့ပုး�နု်တ်ို့ငုး်��ားသည် ်ပဘူေးန္တး့ဘေးသာ ပငလ်ျယ််
သ�ဒုဒရာဘေးရ��ကုန်္တာှခြပင ် အဘေးင့�ပ��ခြ�ငး်ဘေးကြုံကုာင် ် ခြဖစ််ဘေးပ်လျာခြ�ငး်
ခြဖစ််သည်။် ဘေးရ�့းုဘေးရဘေးင့� ခြဖင် ် စ့်ထုို့ငုး်ဘေးသာဘေးလျကု �့းုတို�့်��ားကု့ု
ခြဖစ််ဘေးစ်သည်။် အဆိုကု�်ခြပတိုခ်ြဖစ််ဘေးပ်ဘေးန်ဘေးသာ �့းုတို�့်��ားသည််
ကု�ာာကြီးကုးးလျည်ပ်တို�်ဘုေးကြုံကုာင် ် စ်တိုငလ်ျပ်ုရှိာှး၍ ဘေးလျတို့ကုု�်တို�်ု
ဘေးကြုံကုာင် ် ပ့�့ုအုားခြပငး်လျာသည်။် ၎ငး်�့းုတို�့်��ားသည် ် သ�ဒုဒရာ
�ကှုနု်း်တိုင့း်ပ့ငုး်သ့ု ် ဦးးတိုည်လ်ျာ၍ ကုးလျ့�ုးတိုာ ရာဘေးပးငး်��ားစ်ာ့ 
အရ့ယ်အ်စ်ားရှိှ့ဘေးသာ �နု်တ်ို့ငုး်��ား ခြဖစ််လျာန္တ့ငုသ်ည်။်

�ုန််တို့ု င် း၏အလျယ်် တို့ �်န္တှင််ဘေးလျ �ရှိှ့ ဘေးသာဘေးန်ရာသည် ်
“�နု်တ်ို့ငုး်၏�ဟု့�ု�ကု”် ခြဖစ််သည်။် ၎ငး်�ဟု့�ု�ကုက်ု့ ုအခြပငး်ထိုန်ဆ်ို�းု
ဘေးလျ၊ သည်း်ထိုန်ဘ်ေးသာ�့းုန္တငှ် ်တို�့်တို့ုက်ု ဝန်း်ရ�ထိုားသည်။် �နု်တ်ို့ငုး်
တိုစ််လျ�းု ကု�်းရု့ိုးတိုန်း်သ့ု ် �ဝငဘ်ေးရာကု�်း �နု်တ်ို့ငုး်ဘေးရှိှ �ဘေးခြပးတို�့်
စ်ယ့်တ်ိုန်း်��ားဘေးကြုံကုာင် ် �့းုသကုဘ်ေးလျခြပငး်��ားကု�ဘေးရာကုန်္တ့ငုသ်ည်။် 

�ုန်တ်ို့ုငး်�ဟု့ု��ကု်ကု�ဘေးရာကု်ဘေးသာအ�း ဘေးလျမြို့င�့်တိုတို်သခြဖင် ်
�နု်တ်ို့ငုး်�မြို့ပးးဆို�းုဘေးသးဘေးကြုံကုာငး် သတိုခ့ြပ�ရန်လ်ျ့အုပ်သည်။် ဘေးလျမြို့င�့်
မြို့ပးးဘေးသာ်လျည်း် �နု်တ်ို့ငုး်အဝန်း်အဝ့ငုး်၏ ဘေးန်ာကုဆ်ိုကုတ်ို့ ဲ တို�့်
စ်ယ့်တ်ိုန်း်��ားဘေးကြုံကုာင် ် ပထို�ဘေးရှိှ �ဘေးခြပးတို�့်စ်ယ့်တ်ိုန်း်ကု�ဘေးရာကု�်ု
၏ ဆိုန် ်က်ု�င�်ကုအ်ရပ်� ှ �့းုသကုဘ်ေးလျခြပငး်��ား ဆိုကုလ်ျကုက်ု�
ဘေးရာကုန်္တ့ငုသ်ည်။်

အ�ူ�ုုင်�်မု်းန််တ်ုငု်�်

မု်းန််တ်ုငု်�်အန္တတ�ာယ်အ်စော�က်ာင်�် သူစုောက်ာင်�်စာ�ာ

ဖြမ်းန််မ်းာန္တုငု်င််တံ်ငွ်န်္တာစာစ်ာဉ်ဖြ�စာစ်ော�်စောလရ့ှိာုစောသူာ
စော��အန္တတ�ာယ်မ််းိာ�က်ု ု စော�ာ်ဖြ�သူည့် ်ဖြ�က်ခဒိန်ု်

မု်းန််တ်ုငု်�်စော�က်ာင့်ဖ်ြ�စာန်္တုငု်စ်ောသူာ �ု�ုက်ို��မ်းိာ�

�ုန််တို့ုင်းမြို့ပး းဆို�ု းဘေးကြုံကုာင်း သကု်ဆို့ုင်ရာအာဏာာပ့ုင်��ားန္တှင််
သတိုငး်ဌာာန်��ား� ှ ထိုတုိုခ်ြပန်ဘ်ေးကြုံကုည်ာ�သှာ အန္တတရာယ်က်ုငး်ရှိငှး်
�ည်ခ်ြဖစ််သည််။ ခြ�န်�်ာခြပည််တို့င ် အပူပ့ုငး်�ုန်တ်ို့ုငး်��ားသည််
ဘေးန္တရ့ာသးအလျန့် ် �့းုဦးးကုာလျ (ဧမြို့ပး - ဘေး�လျ) န္တငှ် ် �့းုလျန့်က်ုာလျ      
(ဘေးအာကုတ်ို့�ုာ - န္တ့ဝုင�်ာလျ) ��ားတိုင့ ်ခြဖစ််တိုတိုသ်ည်။် 

�ုန််တို့ုင်း၏ အခြပင်းထိုန််ဆို�ုး ဘေး�းအန္တတရာယ််�ှာ ဆိုူန်ာ�း
ကုဲ်သ့ု ဘ်ေးသာ လျု့င်းလျ�ု းကြီးကုးး��ား ခြဖစ်် ဘေးပ်လျာန္တ့ုငခ်ြ�င်း 
ခြဖစ််သည််။ 

ကု�်းရု့ိုးတိုန််းဘေးဒသ��ား�ှာ �ုန််တို့ုင်းအန္တတရာယ်် အ��ားဆို�ုး
��ရန္တ့ုင်သည််။ 

�ုန််တို့ုင်းဒဏာ်��ရဘေးသာ ဘေးဒသ��ားတို့င် ပ�� �လျ့င််လျာဘေးသာ 
ပစ်စည််း��ားဘေးကြုံကုာင်် လျူ��ားဒဏာ်ရာရန္တ့ုင်ပးသည််။

၁။ 

၂။
 

၃။

ဘေးရလျ�်ှးဘေးန်ဘေးသာ ဘေးဒသ��ားတိုင့လ်ျည်း် ဘေး��ာပးလျာဘေးသာ 
�ခြ�ငရ် သည််ပ်စ်စည်း်��ား (ဥပ�ာ-ဘေးရဘေးအာကုတ်ိုင့ရ်ှိှ့ဘေးန်ဘေးသာ
 သစ််စ်��ားန္တငှ် ်ဘေးကု�ာကု�်�ား၊ လျံပ်စ်စ််ကြီးကု�့း��ား)ကု အန္တတရာယ််
ခြဖစ််ဘေးစ်န္တ့ငုပ်းသည်။်

အပပ့ူငုး်�နု်တ်ို့ငုး်ဘေးကြုံကုာင် ် �့းုမြို့��့်းခြ�ငး်၊ ဘေးလျခြပငး်တို့ကုုခ်ြ�ငး်၊
�့းုသည်း်ထိုန်စ််ာ့ရ့ာခြ�ငး်န္တငှ်အ်တို ူ ဘေးရလျ�်ှး�့းုခြ�ငး်၊ ဘေးခြ�န်�့််
ဘေးဒသ��ားတိုင့ ်ဘေးခြ�မြို့ပ့�ခြ�ငး်တို့ုက်ု့ပုး ဆိုကုလ်ျကုခ်ြဖစ််ဘေးပ်ဘေးစ်န္တ့ငု်
ပးသည်။်  

�ုန်တ်ို့ုငး်၏လျ�်းဘေးကြုံကုာငး်သည်် ��ကု်��ငး်ဘေးခြပာငး်လျဲသ့ား
န္တ့ုင်သခြဖင်် �ုန််တို့ုင်း�ကု�ဘေးရာကု်�း အ��့န််တို့ုအတို့င်း၌
သာ �ုန််တို့ုင်း၏ သ�ာဝကု့ုအတို့အကု�ဘေးခြပာန္တ့ုင်ပး�ည််။ 
ထို့ုဘ်ေးကြုံကုာင် ်ကြီးကု�့တိုငခ်ြပငဆ်ိုငထ်ိုားရှိှ့ရန် ်လျ့အုပ်ပးသည်။်

၄။ 

၅။ 

၆။

မု်းန််တ်ုငု်�်အ�င့််
စောလတ်ုကု်န်္တန်ု်�အ�င့််
(တ်စာန််ာ�ီမုု်းင်)်

ထု�ူဖြချိာ�စောသူာလက်ခဏာာမ်းိာ�

ဘေးလျဖ့အားန်ည်း်ရပ်ဝန်း် �့ငု ်၂၀ ဘေးအာကု်
ဖုန်န်္တငှ်စ််ကုက ���ားလျင့်ပ်းသည်။်  သစ််ရ့ကု၊်  သစ််ကု့ငုး်ငယ်�်�ား လျပ်ုရှိာှးလျင့်ပ်းမြို့ပးး ဘေးလျတို့ကုု်
ဘေးကြုံကုာငး် ထို၊့ သ ့ဘေးန်�ည်။်

�နု်တ်ို့ငုး်ငယ်် ၂၀ - ၃၁ �့ငု/်န်ာရး
သစ််ပငင်ယ်န်္တငှ် ်သစ််ကု့ငုး်ကြီးကုးး��ား လျပ်ုရှိာှးယ်�့်းန္တ့ဲ� မြို့ပးး တိုယ်လ်ျးဖုန်း်လျ့ငုး်ကြီးကု�့း��ား ဘေးလျတို့းုသ� 
ခြ�ည်လ်ျာ�ည်။် ထိုးးဘေးဆိုာငး်ရာတိုင့ ်အ�ကုအ်�ရဲှိှ့လျာ�ည်။် 

အားဘေးကုာငး်ဘေးသာ
�နု်တ်ို့ငုး်ငယ််

၃၂ - ၃၈ �့ငု/်န်ာရး သစ််ပငတ်ိုစ််ပငလ်ျ�းုလျပ်ုရ�်းမြို့ပးး ဘေးလျထိုန်လ်ျာ�ည်။်

ဆို့ငုက်ုလျနု်း်�နု်တ်ို့ငုး် ၃၉ - ၅၄ �့ငု/်န်ာရး
သစ််ကု့ငုး်��ား၊ သစ််ပငင်ယ်�်�ား ခြပတိုထ်ိုက့ုမ်ြို့ပးးအ�့်ဘေး�းင�့်းု၊ �းး�့းုဘေး�းငး်တို့ငု ်လျင့်ပ်��ကုာ
 အဘေးဆိုာကုအ်ဦးအ��့� � ပ�ကုစ််းး�ည်။်

အားဘေးကုာငး်ဘေးသာ 
ဆို့ငုက်ုလျနု်း်�နု်တ်ို့ငုး်

၅၅ - ၇၂ �့ငု/်န်ာရး သစ််ပင�်�ားအခြ�စ််�ကှုွတိုထ်ိုက့ုက်ုာ အဘေးဆိုာကုအ်ဦး��ား ဘေးန်ရာအန္တှ�အ်ခြပား ပ�ကုစ််းး�ည်။်

အလျန့်အ်ားဘေးကုာငး်ဘေးသာ 
ဆို့ငုက်ုလျနု်း်�နု်တ်ို့ငုး်

၇၃ - ၁၃၇ �့ငု/်န်ာရး
သစ််ပင�်�ားအခြ�စ််�ကှုွတိုထ်ိုက့ုမ်ြို့ပးး ဘေးန်ရာအန္တှ�အ်ခြပား ပ�ကုစ််းး�ည်။် ကု�်းရု့ိုးတိုန်း် ဘေးရကြီးကုးးခြ�ငး်
န္တငှ် ်လျံပ်စ်စ််ခြပတိုဘ်ေးတိုာကုခ်ြ�ငး်��ားခြဖစ််�ည်။်

စ်ပူးဆို့ငုက်ုလျနု်း်�နု်တ်ို့ငုး်
၁၃၈ �့ငု/်န်ာရး န္တငှ််
အထိုကု်

သစ််သားအ�့်��ား လျ�းုဝပ�ကုစ််းးခြ�ငး်၊  အ�့းုအကုာ မြို့ပ့�ကု�ပ�ကုစ််းးခြ�ငး်၊ ဘေးရလျုင့း် ��ားတိုကုလ်ျာ
ခြ�ငး်၊ သစ််ပငမ်ြို့ပ့�လျခဲြ�ငး် န္တငှ် ်လျံပ်စ်စ််ခြပတိုဘ်ေးတိုာကုခ်ြ�ငး်��ားခြဖစ််�ည်။်

မု်းန််တ်ုငု်�်အ�င့်သ်ူတ်မ််းာတ်ဖ်ြချိင်�်

မု်းန််တ်ုငု်�်အင်အ်ာ�န္တာင့်ဦ်း�တ်ည်�်ာအလုကု်အ်စော�ာင််
သူတ်မ််းာတ်ဖ်ြချိင်�်  

ကု့းုကုား-  �့းုဘေးလျဝသန္တငှ်ဇ်လျဘေး�ဒညွှှန်က်ြုံကုား�ဦုးးစ်းးဌာာန်

ကု့းုကုား- �့းုဘေးလျဝသန္တငှ်ဇ်လျဘေး�ဒညွှှန်က်ြုံကုား�ဦုးးစ်းးဌာာန်

ကု့းုကုား-�့းုဘေးလျဝသန္တငှ်ဇ်လျဘေး�ဒညွှှန်က်ြုံကုား�ဦုးးစ်းးဌာာန်
ကု့းုကုား-�့းုဘေးလျဝသန္တငှ်ဇ်လျဘေး�ဒညွှှန်က်ြုံကုား�ဦုးးစ်းးဌာာန်

�ါ
�နု်တ်ို့ငုး်စ်တိုငခ်ြဖစ််ဘေးပ်      ခြ�န်�်ာက်ု�်းရု့ိုးတိုန်း်
ဘေးဒသသ့ု ် ဦးးတိုည်ဝ်ငဘ်ေးရာကုလ်ျာခြ�ငး်�ခြပ��းအ��့န််

လစုောမ််းာ်
�နု်တ်ို့ငုး်စ်တိုငခ်ြဖစ််ဘေးပ်      ခြ�န်�်ာက်ု�်းရု့ိုးတိုန်း် 
ဘေးဒသသ့ု ် ဦးးတိုည်ဝ်ငဘ်ေးရာကုလ်ျာ�ည််အ်��့န််

နီ်
�နု်တ်ို့ငုး် ခြ�န်�်ာက်ု�်းရု့ိုးတိုန်း်ဘေးဒသသ့ု ် ဦးးတိုည််
ဘေးရ့�လျ�ားလျာမြို့ပးး ခြ�န်�်ာက်ု�်းရု့ိုးတိုန်း်သ့ု ် �ခြဖတို်
ဘေးကု�ာ်�း (၁၂)န်ာရးအလျ့အု��့န််

ည်�ု
�နု်တ်ို့ငုး် ခြ�န်�်ာက်ု�်းရု့ိုးတိုန်း်ဘေးဒသသ့ု ် ခြဖတိုဘ်ေးကု�ာ်
ဝငဘ်ေးရာကု�်�့န််

စာမ်ု်း�
�နု်တ်ို့ငုး်အားဘေးပ�ာ၍် �နု်တ်ို့ငုး်အန္တတရာယ် ်ကုငး်ရှိှငး်
သာ့း��့န််

မြို့ပးး

မြို့ပးး


