
ရန်က်ုနု်မ်ြို့�့��သည် ် ဘေး�းအန္တတရာယ်အ်��့�း��့�း (ဥပ�ာ- ငလျ�ငလ်ျပ်ု
ခြ�ငး်၊ ဘေးရကြီးကုးးဘေးရလျံ�ခြ�ငး်၊ အပပ့ူငုး်�နု်တ်ို့ငုး်၊ ခြ�စ််ကု�်းပးးမြို့ပ့�ခြ�ငး်
န္တငှ် ် �းးဘေးလျာငခ်ြ�ငး်) တို့ုန်္တငှ ် ် ကြုံကု��ဘေးတို့� န္တ့ငုပ်းသည်။် ရန်က်ုနု်မ်ြို့�့��သည် ်
စ်စ််ကု့ငုး်ခြပတိုဘ်ေးရ့�၏ အဘေးန်ာကု�်ကု ် ကုးလျ့�ုးတိုာ (၃၀)တိုင့်
တိုည်ရ်ှိှ့မြို့ပးး အန်းးတိုစ််ဝ့ိုကုုတ်ိုင့ ်တို့ကုုက်ြီးကုးးခြပတိုဘ်ေးရ့�၊ သန်လ်ျ�ငခ်ြပတို်
ဘေးရ့�၊ ဘေး�း�ရဲ ခြပတိုဘ်ေးရ့�အစ်ရှိှ့သည်် ်ခြပတိုဘ်ေးရ့�ငယ်�်�ား တိုည်ရ်ှိှ့သခြ�င််
အန်ာဂတိုတ်ိုင့ ် ငလျ�ငအ်န္တတရာယ် ် အ��ားဆုံး�းုခြ�စ််န္တ့ငုဘ်ေးခြ�ရှိှ့ဘေးသာ
ရပ်ဝိုန်း်��ားအန်ကုတ်ိုစ််� ု ခြ�စ််ပးသည်။် ထို့ဘုေး�းအန္တတရာယ်အ်��့�း
��့�းကု့ ု ရငဆ်ုံး့ငုန်္တ့ငုရ်န် ် ကြီးကု�့တိုငက်ုာကုယ့်ဘ်ေးရးဆုံး့ငုရ်ာအစ်းအ��
��ား�ာှ အလျန့်အ်ဘေးရးကြီးကုးးပးသည်။် ဤလျကုက်ု�်းစ်ာဘေးစ်ာငတ်ိုင့်
ငလျ�ငအ်န္တတရာယ်အ်တိုက့ု ်  ကြီးကု�့တိုငခ်ြပငဆ်ုံးငခ်ြ�ငး်ဆုံး့ငုရ်ာ သတိုငး်
အ��ကုအ်လျကု�်�ား ပးဝိုငပ်းသည်။်

လက်က််မ််း�စာာစောစာာင်ထ်ုတု်စ်ော�သူ ူ

ရန််က်န်ု်မြို့မ့်း� �စောတ်ာ်စာည်ပ်င်သ်ူာယာာစောရ� စောက်ာ်မ်းတ် ီ

မြို့�့�� ခြပစ်း��ကုန့်း်ဌာာန်
www.ycdc.gov.mm
(အကု�့�းတိုပူးူဘေးပးငး်ဘေးဆုံးာငရ့်ကုသ်)ူ
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န္တ့ဝုိုင�်ာလျ ၂၀၂၀ 

အစောရ�စောပ်ဖုုန််�နံ်ပါတ်မ််း�ာ�မ်းာာ
မြမ်းန််မ်းာနို့ငု်င််ရဲံတ်ပ်ဖဲ့ု� 
 ၁၉၉ ( သ့ု ် ) ၀၁ ၅၄၉၃၀၉

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

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

စ့်တိုက်ု့တုိုည်မ်ြို့င�့်စ်ာ့ထိုားပး။ �့�့ကု့ယု်က်ု့ ုအန်ာတိုရ ခြ�စ််၊

 �ခြ�စ််စ်စ််ဘေးဆုံးးပး။ 

အပ�ကု်အစ်းး��ားဘေးသာဘေးန်ရာန္တှင်် ထို့�့ုကု်�ု��ားဘေးသာ 

အဘေးဆုံးာကုအ်ဦ ဘေးန်ရာ��ား� ှဘေးဝိုးဘေးဝိုးဘေးရှိာှငပ်း။

အကုယ််၍ သင််�့သားစ်ုဝိုင်တိုစ််ဦးဦးဘေးပ�ာကု်ဘေးန်

လျံင်သကု်ဆုံး့ုင်ရာတိုာဝိုန််ရှိှ့သူထို�သ့ု  ် ဆုံးကု်သ့ယ််

အဘေးကြုံကုာငး်ကြုံကုားပး။ 

��ကု�်�ငး်အကုအူည်းလျ့အုပ်ဘေးသာ အဘေးရးဘေးပ်ကု�န်း်�ာဘေးရး

အဘေးခြ�အဘေးန်�ှလျ့ဲ၍  ဆုံးကု်သ့ယ််ဘေးရ းကု့န််ယ်ကု ်

ခြပတို်ဘေးတိုာကုခ်ြ�ငး်� ှ ကုာကုယ့်ရ်န်အ်တိုက့ု ် တိုယ်လ်ျး�ုန်း်

ဘေး�်ဆုံး့ခုြ�င်းကု့ုဘေးရှိှာငက်ြုံကုဉ်ပး။ �န္တ့ုင်ဝိုန််ထို�်းရဘေးသာ

ဆုံးကု်သ့ယ််ဘေးရးကု့န်ယ််ကု်ဘေးကြုံကုာင် ် ကုယ််ဆုံးယ််ဘေးရးန္တငှ််

ခြပန််လျည််ဘေးန်ရာ��ထိုားဘေးရး ဘေးဆုံးာင်ရ့ကု်�ု��ားကု့ ု

ထို့�့ုကု်န္တ့ုင်ပးသည်။်

အ့�်န်းးန်ား��င်း��ား (အထိုူးသခြ�င်် ထို့�့ုကု်�ဏ််ရာ

ခြပငး်ထိုန်သ်�ူ�ား၊ ကုဘေးလျး��ားန္တငှ် ် သကုက်ြီးကုးးရ့ယ်အ့်�ု�ား) 

ကု့ ုဘေးရှိးှဦးသနူ်ာခြပ�စ်နု်ည်း်ခြ�င် ်ကုညူ်းဘေးပးပး။

Application ၊ ဘေးရ�းယ့်၊ု တိုးဗ့ွီး � ှ လျကုရ်ှိှ့အဘေးခြ�အဘေးန်၏

တိုရားဝိုင ်သတိုငး်အ��ကုအ်လျကု ်ထိုတုိုခ်ြပန်�်�ကု�်�ားကု့ ု

န်ားဘေးထိုာငမ်ြို့ပးး အကြုံကု�ခြပ���ကု�်�ားကု့ ုလျ့ကုုန််ာပး။

အဘေးဆုံးာကုအ်ဦ၏ အတိုင့း်ပ့ငုး်၊ အခြပငပ့်ငုး် အပ�ကုအ်စ်းး

န္တှင််အကု်ကု့ဲဘေးကြုံကုာင်း��ား ရှိှ့/�ရှိှ့ကု့ု စ်စ််ဘေးဆုံးးပး။

ကြီးကုးး�ားဘေးသာပ�ကု်စ်းး�ု��ားရှိှ့လျံင် မြို့ပ့�ကု�န္တ့ုင်သခြ�င် ်

အဘေးဆုံးာကုအ်ဦ၏ အခြပငတ်ိုင့ဘ်ေးန်ပး။

ဂကု်စ််၊ ဘေးရ၊ �့လျာ ာ��ားယ့်ုစ့်�််ခြ�ငး် ရှိှ့/�ရှိှ့ စ်စ််ဘေးဆုံးးပး။

၁။ 

၂။ 

၃။ 

၄။ 

၅။ 

၆။ 

၇။ 

၈။ 

င်လ�င်လ်ပ်ုခတ်မ်ြို့ပီ� စောဆာင်ရ့်က်ရ်န််မ်း�ာ� 

င်လ�င်အ်နိုတရာယာက်ြီးက်�့တ်င်မ်ြပင်ဆ်င်မ်ြခင်�် 
လက်က််မ််း�စာာစောစာာင််

ရန််ကုနု််၏ဘေး�းအန္တတရာယ််အဘေး�ေအဘေးန်

င်လ�င်မ်ြဖုစာစ်ောပ်စောန်စာဉ်အစောဆာက်အ်ဦမြပင်ပ်တ်င့်ရ်ှိာ့စောန်လှင် ်

အဘေးဆုံးာကု်အဦအတို့ငး်သ့ု ် အဘေးလျာတိုကြီးကုးး �ဝိုငပ်းန္တငှ်။်

ဘေး�ာ်ဘေးတိုာ်ယ်ာဉ် (သ့ု ်) �တိုစ်််ကုားအတိုင့း်တိုင့ရ်ှိှ့ဘေးန်လျံင်

ကုားကု့စု်ကုသ်တိုရ်ပ်ထိုား၍ ကုားအတိုင့း်၌ပင ် ဆုံးကုဘ်ေးန်

မြို့ပးး တို�တိုား��ား၊ အဘေးဆုံးာကုအ်ဦ��ားန္တငှ် ်ဘေးဝိုးဘေးဝိုးဘေးန်ရ�ည်။်

ခြပ�တိုက်ု�ဘေးသာ အရာဝိုတုို�ပစ်စည်း်��ား� ှထို�့့ကုု�်အုန္တတရာယ် ်

ကုငး်လျတ့ိုဘ်ေးစ်ရန် ်အဘေးဆုံးာကုအ်ဦ၊ ပးဝိုးလျ့ငုး်၊ သစ််ပငက်ြီးကုးး

��ား၊ တို�တိုား��ား၊ လျ�်း�းးတို့ငု�်�ား၊ လျ့ဏု်ဘ်ေး�းငး်��ား 

န္တငှ် ် ဘေးဝိုးဘေးသာအရပ် ဘေးခြ�ကုက့ုလ်ျပ်ဘေးန်ရာသ့ု ် ဘေးရာကုရ်ှိှ့ရန််

 ကြီးကု�့းပ�်းရ�ည်။်

အကုယ််၍ သငသ်ည်် ဘေးတိုာငတ်ိုန်း် (သ့ု)် ခြ�င်�်ားဘေးသာ

ဘေးတိုာငဘ်ေးစ်ာငး်အန်းးတိုင့ ် ရှိှဘ့ေးန်ပးကု ဘေးရှိာှငရ်ှိာှးပး။ ဘေးခြ�မြို့ပ့��၊ု

ဘေးကု�ာကုတ်ို�းုခြပ�တိုက်ု��နု္တငှ် ် အခြ�ားအပ�ကုအ်စ်းး အကု�့�း

အပဲ�်�ားကု့ ုသတိုခ့ြပ�ပး။

ဘေးလျှ၊  သဘေး�ာာခြ�င်် ပင်လျယ််တို့င်းဘေးရာကု်ဘေးန်လျံင်

ငလျ�င်ဘေး�း�ှလျ့တို်ကုင်းဘေးသာ်လျည််း ငလျ�င်လျုပ်မြို့ပးး 

ဘေးန်ာကုဆ်ုံးကုတ်ို့ ဲဘေး�းအန္တတရာယ်�်�ား (ဥပ�ာ- ဆုံးနူ်ာ�း) ခြ�စ််

ဘေးပ်လျာန္တ့ငုသ်ည်က်ု့ ုသတိုထ့ိုားပး။

၁။ 

၂။ 

၃။ 

၄။ 

၅။ 

ဘေးန်ာကု်ဆုံးကု်တို့ဲငလျ�င�်�ား လျုပ်န္တ့ငုသ်ည််ကု့ု သတိုခ့ြပ�

ခြပငဆ်ုံးငထ်ိုားပး။ တိုုန်�်း�ု��ား ထိုပ်��ခြ�စ််ဘေးပ် န္တ့ငုမ်ြို့ပးး

ပ�ကု်စ်းးဘေးန်ဘေးသာ အဘေးဆုံးာကု်အဦ��ားလျည််း မြို့ပ့�ကု�န္တ့ငု်

ပးသည်။်

အန်းးဆုံး�းုအ�့်န်းး��ငး်��ားန္တငှ် ် ဘေးတို့�ဆုံး�မုြို့ပးး ပ�ကုစ််းးဆုံး�းုရုှုံး�း�ု

အဘေးတို့�အကြုံကု��အဘေးကြုံကုာငး် ဘေးခြပာဆုံး့ပုး။

၉။ 

၁၀။ 

မြို့�့�� ခြပန္တငှ်အ်�့်ရာ �့�� မြို့�့�းဘေးရး
ဦးစ်းးဌာာန်၊ ဘေးဆုံးာကုလ်ျပ်ု

ဘေးရးဝိုန်က်ြီးကုးးဌာာန်

ရန်က်ုနု်တ်ိုကုက သ့လုျ်

ကု့လုျ�းုဘေးရကြီးကုးး�ကုုာကုယ့်ဘ်ေးရး
စ်ငတ်ိုာ 

ကု့လုျ�းု�းးသတိုဦ်းစ်းးဌာာန်၊
လျ�ခုြ���ဘေးရးသပ့ံ�န္တငှ်က်ုယ်ဆ်ုံးယ််

ဘေးရးန်ည်း်ပည်ာအ�ဲ့� 

ဂ�ာ�န်ဘ်ေး�းအန္တတရာယ််
ဘေးလျံာ�်�ဘေးရးဘေးကုာ�်တိုး

မြို့�့�� ခြပန္တငှ်ဘ်ေး�သဆုံး့ငုရ်ာ
�့�� မြို့�့�းဘေးရးသဘုေးတိုသန်ဗွီဟို့ု
ဌာာန် (ရန်က်ုနု်တ်ိုကုက သ့လုျ)်

ခြ�န်�်ာပ်တိုဝ်ိုန်း်ကု�ငသ်ပ့ံ�

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



ငလျ�ငဆ်ုံး့ုသည််�ှာဘေးခြ���ကု်န္တာှခြပင ် လျုပ်ရှိှားခြ�ငး်န္တငှ် ် တိုုန်�်း�ခုြ�စ််

ခြ�ငး်ကု့ု ဘေး�်ဆုံး့ခုြ�ငး်ခြ�စ််ပးသည််။ ငလျ�ငသ်ည်် ကု�့ာ်ဘေးခြ�ထိုု��ပ်

��ားအတို့င်းရှိှ့ ခြပတို်ဘေးရ့ ���ားတိုစ််ဘေးလျ�ာကု် လျုပ်ရှိှား�ု��ား

န္တငှ်် ဘေးခြ�ထိုု��ပ်န္တစ်ှ်�ု အ��င်း��င်းထို့စ်ပ်အန်ားတိုစ််ဘေးလျ�ာကု်ရှိှ့

လျုပ်ရှိှား�ု��ားဘေးကြုံကုာင် ် အဓ့ိကု လျုပ်�တို်န္တ့ငုသ်ကုဲသ့်ု ်  �းးဘေးတိုာင်

ဘေးပးကုက်ု့ခဲြ�ငး်န္တငှ် ် အာကုာသ� ှ ဥကုက ာ�ကဲြီးကုးး��ား ကု�ာ့ဘေးခြ�ဘေးပ်သ့ု ်

ကု�ခြ�ငး်တို့ုဘ်ေးကြုံကုာင်လ်ျည်း် လျပ်ု�တိုန်္တ့ငုသ်ည်။် ၎ငး်အခြပင ် လျ�ူ�ား

၏ ပဘေးယ်ာဂ (ဥပ�ာ- ဘေးခြ�ဘေးအာကု�့်ငုး်�့ခဲြ�ငး်၊ အဏ်ခုြ�ူ စ်�်းသပ်

ဘေး�ာကု်�့ခဲြ�ငး်၊ ဆုံးည််သ့ုဘေးလျှာငဘ်ေးရဘေးကြုံကုာင် ် ဘေးအာကု်��ဘေးကု�ာကု်

သားထို ု ဂုဏ်သ်တိုတ ့��ား ဘေးခြပာငး်လျခဲြ�ငး် စ်သည််��ား) ဘေးကြုံကုာင််

လျည်း် ငလျ�ငလ်ျပ်ုန္တ့ငုသ်ည်။် ငလျ�ငလ်ျပ်ုလျံင ် စ်ကုက န် ်အ်န်ည်း်ငယ််

�ှ �့န်စ််အန်ည််းငယ််အထို့ ကြုံကုာခြ�င်န်္တ့ငုမ်ြို့ပးး အဓ့ိကုငလျ�ငက်ြီးကုးး��ား

လျုပ်�တိုမ်ြို့ပးး ဘေးန်ာကု်ဆုံးကု်တို့ဲငလျ�ငလ်ျုပ်�တို်�ု��ား ခြ�စ််ဘေးပ်လျာ

တိုတိုသ်ည်။် ငလျ�ငလ်ျပ်ု�ည််အ်��့န်က်ု့ ု ကြီးကု�့တိုင�်န် ်�်နှ်း်ရန် ် �ခြ�စ််

န္တ့ုင်၍ ဘေးကုာလျာဟိုလျ��ားကု့ု  �ယ်�ကုြုံကုည််ပးန္တှင််။  အဆုံး့ုပ း

ဘေးကုာလျဟိုလျသတိုငး်��ား ခြ�န် ်ဘ်ေးဝိုခြ�ငး်ကု့လုျည်း် ဘေးရှိာှငက်ု�ဉ်ပး။ သ့ု ်

ခြ�စ််ပး၍ ကြီးကု�့တိုငခ်ြပငဆ်ုံးငထ်ိုားခြ�ငး်သည်သ်ာ အဘေးရးကြီးကုးးပးသည်။်

င်လ�င်လ်ပ်ုမြခင်�် 

ငလျ�ငလ်ျပ်ုခြ�ငး်ဘေးကြုံကုာင် ် ဘေးခြ�မြို့ပ့�ခြ�ငး်၊ ရှုံး့� ��းးဘေးတိုာင�်�ားဘေးပးကုက်ု့ခဲြ�ငး်၊

ဆုံးနူ်ာ�းန္တငှ် ် ဘေးရကြီးကုးးခြ�ငး်၊ အဘေးဆုံးာကုအ်ဦ��ားပ�ကုစ််းးခြ�ငး်၊ လျံပ်စ်စ််

ကြီးကု�့း��ားပ�ကုစ််းးခြ�ငး်ဘေးကြုံကုာင် ်�းးဘေးလျာငခ်ြ�ငး်တို့ု ် ဆုံးကုလ်ျကုခ်ြ�စ််ပာ့း

န္တ့ငုပ်းသည်။်

မြဖုစာန်ို့ငု်စ်ောခ�ရှိာ့စောသူာစော�� - င်လ�င်သ်ူည် ်လကူ့်မု်းစောသူစောစာပါ။ 

အမ့််းမြို့ပ့�က်�မြခင်�်စော�က်ာင်�သ်ူာ လစူောသူဆံ�ုနို့ငု်သ်ူည်။်

ငလျ�င�်ဏ်�်��ဲရ်ဘေးသာ �ငး်ကုန့်း်ပထုို့းုဘေးတိုာ်ကြီးကုးး 

ကြီးက်�့တ်င်က််ာက်ယ့ာရ်န််န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�။ 

င်လ�င်မ်ြဖုစာစ်ောပ်စောန်စာဉ်အစောဆာက်အ်ဦအတ်င့်�်ပု့င်�်တ်င့်ရ်ှိာ့လှင််

�့�့ကု့ယု်က်ု့ ု �ထိုတ့ိုလ်ျန််ဘ်ေးစ်ရန် ် တိုည်မ်ြို့င�့်ဘေးအာငထ်ိုားပး။

(၅)စ်ကုက န် ်အ်တိုင့း် အဘေးဆုံးာကုအ်အ�ုအခြပငသ့်ု ် ဘေးရာကုန်္တ့ငု်

ပးကု ဘေးခြပးထိုက့ုပ်း။ �ဘေးရာကုန်္တ့ငုပ်းကု စ်ားပ့ဲဘေးအာကု ် (သ့ု ်)
အသကု်ကုယ်က်ြီးတို့ဂ�ဘေးန်ရာ��ားတို့င် ပ�ုတို့ငခ်ြပထိုားသည်််

အတို့ငုး် (ဝိုပ်၊ ကုာ၊ ကု့ငု)် ပ�စု်�ခြ�င်ဘ်ေးန်ပး။ 

၁။

၂။

င်လ�င်လ်ပ်ုစောန်စာဉ် စောဆာင်ရ့်က်ရ်န််မ်း�ာ� 

ပုံ ၁  (�ပ်)

(ဘေး�းငး်န္တငှ်က်ု့ယု််
ဝိုပ်ထိုားရ�ည်)်

ပုံ ၂ (က်ာ)

(ကုာကုယ့််
ပနု်း်လျံ့�းဘေးန်ပး)

ပုံ၃ (က့်ငု်)်

(စ်ားပ့ဲဘေးအာကု်
ဝိုင၍်ကု့ငုထ်ိုားပး)

သင်ပ်တိုဝ်ိုန်း်ကု�ငက်ု့ ု သတိုက့ြီးကုးးစ်ာ့ထိုား၍ ဘေးစ်ာင်က်ြုံကုည််ပ်း။

�ဏ်ရ်ာ�ရဘေးစ်ရန် ်ခြပတိုငး်ဘေးပးကု၊် �နှ်တ်ို��းး (သ့ု ်) ခြပ�တိုက်ု�

ရန် ်အလျားအလျာရှိှ့ဘေးသာ ပစ်စည်း်��ား� ှဘေးဝိုးဘေးဝိုးဘေးန်ပး။

ဓိးတို်ဘေးလျှ�းး အသ�ုး�ခြပ��ဲ ဘေးလျှ�းးကု့ုသာ အသ�ုးခြပ�ပး။

�းးအသ�းုခြပ�ဘေးန်စ်ဉ် ငလျ�ငလ်ျုပ်ပးကု �းးဘေးတိုာကု် မြို့င�့်းပး။ 

�းး�လျတုို�်�ားကု့ ုပ့တိုပ်း။ ဂတိုစ်််အ့ုး ဘေး�းငး်��ားကု့ ု 

ပ့တိုထ်ိုားပး။

ဘေးခြ�ခြပငတ်ိုနု်�်း� ု ခြ�စ််ဘေးန်ဘေးသးလျံင ် သင်အ်�့် အခြပင�်ကု်

�ထို့ကု်ပးန္တငှ်။် လျကု်ကု�န်တ်ိုုန်�်း�ု��ားမြို့ပးးသည််အထို့

ဘေးစ်ာင််ဆုံး့ုင်းပး။ အခြပင်�ထို့ကု်�း ဘေး�းကုင်းလျ�ခုြ���ဘေးစ်ရန််

 စ်စ််ဘေးဆုံးးပး။ 

၃။

၄။ 

၅။ 

၆။ 

ဘေးရ���ု့ငုဘ်ေး�းငး်၊ လျံပ်စ်စ််�့န်း်�လျတုို�်�ား (Main switch) 

န္တငှ် ်ဂကုစ်််အ့ုး��ား၏ �လျတုို�်�ားကု့ ုစ်စ််ဘေးဆုံးးထိုားပး။ 

သင်အ့်�်တို့င ် လျ�ခုြ���စ့်တို်��ရဘေးသာဘေးန်ရာကု့ု သ့ထိုားရ�ည််

(ဥပ�ာ- အသကု်ကုယ်က်ြီးတို့ဂ�ခြ�စ််န္တ့ငု်ဘေးသာဘေးန်ရာ၊ စ်ားပ့ဲ��ု

ဘေးအာကု၊် ကုတုိုငဘ်ေးအာကု)် 

အလျယ့်တ်ိုကု ူ ဘေး�းကုငး်ရာသ့ု ် လျတ့ိုဘ်ေးခြ�ာကုဘ်ေးရာကုရ်ှိှ့န္တ့ငု်

သည််် လျ�်းဘေးကြုံကုာင်းန္တှင်် အဘေးရးဘေးပ်ထို့ကု်ဘေးပးကု်��ားကု့ ု

ဘေးလျလ်ျာ�တှိုထ်ိုားရ�ည်။် 

သင၏်ရပ်ကုက့ုအ်တိုင့း်ရှိှ့ လျထူိုအုဘေးခြ�ခြပ� အဘေးရးဘေးပ်ဆုံးကု်

သယ့်ရ်န် ် �ုန်း်န်�ပးတိုန်္တငှ် ် အ�ဲ့�အစ်ည်း်��ားကု့ ု သထ့ိုားရ�ည်။် 

(ဥပ�ာ - ခြ�န်�်ာန္တ့ငုင်�ရဲတိုပ်�ဲ့�၊ �းးသတိုဦ်းစ်းးဌာာန်၊ ဘေးဆုံးးရှုံး�ု )

�့သားစ်ုတို့ုင်းတို့င် အဘေးရးဘေးပ် စ်း����ကု်��ားကု့ု တို့ုင်ပင်

ဘေးရးဆုံး့ထဲိုားရ�ည်။် ၎ငး်ဘေးန်ာကု ် �့သားစ်အုားလျ�းု သရ့ှိှ့ထိုား

ဘေးအာင ်ဘေးဆုံးာငရ့်ကုက်ုာ အ�့်န်းးန်ား��ငး်��ားန္တငှ်လ်ျည်း် အဘေးရး

ဘေးပ် စ်း����ကု�်�ားကု့ ု အ��ငး်��ငး် အသဘ့ေးပးကုာ ပးူဘေးပးငး်

ဘေးဆုံးာငရ့်ကုရ်�ည်။် �့သားစ်ဝုိုင�်�ားန္တငှ်လ်ျည်း် လျ့အုပ်လျံင်

န္တစ်ှ်စ်ဉ်ဘေးလျက်ု�င်ခ်ြ�ငး်��ား ဘေးဆုံးာငရ့်ကုသ်င်သ်ည်။်

ငလျ�ငလ်ျပ်ုသည််အ်�း �့သားစ်ဝုိုင�်�ားသည် ် တိုကု့တဲိုခြပား

ခြ�စ််န္တ့ငုသ်ည််အ်တိုက့ု ်ခြပန်လ်ျည်ဘ်ေးတို့�ဆုံး�မုြို့ပးး ဆုံးကုသ်ယ့်န်္တ့ငု�်ည်််

ဘေး�းအန္တတရာယ်ပ်တိုဝ်ိုန်း်ကု�င၏် ခြပငပ်ဘေးန်ရာအား ကြီးကု�့တိုင်

သတို�်တှို ်တို့ငုပ်ငထ်ိုားရ�ည်။် 

အဘေးရးဘေးပ်အသ�းုအဘေးဆုံးာငပ်စ်စည်း်ကုရ့့ယ်ာအတ့ို ် (၃ရကုစ််ာ)

ကု့ ု ခြပငဆ်ုံးငထ်ိုားပး။ ထို့အုဘေးရးဘေးပ်အတ့ိုသ်ည်ဘ်ေးရစ့်ု��ခြ�စ််မြို့ပးး

အလျ့ယ််တိုကုူ သယ််ယ်ူသ့ားန္တ့ငုရ်န် ် ခြ�ငသ်ာသည််ဘ်ေးန်ရာတိုင့်

ထိုားရှိှ့ရ�ည်။်

ဘေးရှိးှဦးသနူ်ာခြပ�စ်နု်ည်း်ကု့ ု ဘေးလျလ်ျာထိုားရန်န်္တငှ် ် လျ့အုပ်ဘေးသာ 

ဘေးဆုံးးဝိုးးန္တငှ်က်ုရ့့ယ်ာ��ားကု့ ုဘေးဆုံးာငထ်ိုားပး။

၅။ 

၆။ 

၇။ 

၈။ 

၉။ 

၁၀။ 

၁၁။ 

၁၂။

သင၏်အ�့်ကြုံကု��့်ငု�်အုတိုက့ု ် တိုတိုက်ုွ�်းဘေးသာပည်ာရှိငှ�်�ားန္တငှ် ်

စ်စ််ဘေးဆုံးးပး။ ကြုံကု�်�့ငု�်�ုရှိှ့ပးကု ခြပ�ခြပငပ်း။

သင၏်အ�့်အတိုင့း်ရှိှ ့ ပရ့ဘေး�ာဂပစ်စည်း်��ား (ဥပ�ာ- �း�့�ု�ား၊ 

န်�ရ�ကုပ်စ်င�်�ားစ်သည််) တို့ုက်ု့ုန်�ရ�တို့င ်�့ုင�်န််စ့််ာ ��့တို်ဆုံးကု်

ထိုားပး။

ဘေးလျးပငဘ်ေးသာပစ်စည်း်��ား (ဥပ�ာ- ဘေးရပဘူေးရဘေးအးစ်ကု၊် ဘေးရတို့ငု်

ကုး၊ ပန်း်အ့ုး၊ တိုးဗွီး၊ �းးဆုံး့ငုး် စ်သည်)် တို့ုက်ု့ ုအခြ�င်တ်ိုင့�်�့တိုဆ်ုံး့ဲ

ထိုားခြ�ငး် �ခြပ�သင်ပ်း။ ��့တိုဆ်ုံး့ထဲိုား�ဲလ်ျံငလ်ျည်း် �့ငု�်န််စ််ာ့

��့တိုပ်း။  

အဘေးဆုံးာကုအ်ဦအတိုင့း်န္တငှ် ်အခြပငရ်ှိှ့ ဝိုငဘ်ေးပးကု၊် ထိုက့ုဘ်ေးပးကု၊် 
ဘေးလျ�ှးး၊ ဘေးလျံာကုလ်ျ�်းစ်သည်�်�ားကု့ ု ရှိှငး်လျငး်ထိုားရ�ည််။ 
ဘေးလျးပငဘ်ေးသာပရ့ဘေး�ာဂ��ား (သ့ု)် န်�ရ�ကုပ်စ်င�်�ားသည််

ခြပ�တိုက်ု�မြို့ပးး လျ�်းပ့တိုဆ်ုံး့ုန်္တ ့ငုသ်ခြ�င် ် ဝိုငဘ်ေးပးကု ် ထိုက့ုဘ်ေးပးကု်

အန်းးတိုင့ ်�ထိုားပးန္တငှ်။် 

၁။

၂။

၃။ 

၄။ 


