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ရန််ကုုန်မ်ြို့ �့ � �သည််  ဘေး�းအန္တတရာယ််အ� �့ � း� �့ � း  (ဥပ�ာ- 
ငလျ�ငလ်ျပ်ုခြ�ငး်၊ ဘေးရကြီးကုးးဘေးရလျံ�ခြ�ငး်၊ အပပ့ူငုး်�နု်တ်ို့ငုး်တို့ကုု�်တို်
ခြ�ငး်၊ ခြ�စ််ကု�်းပးးမြို့ပ့�ခြ�ငး်န္တငှ် ် �းးဘေးလျာငခ်ြ�ငး်) တို့ုန်္တငှ ်က်ြုံကု��ဘေးတို့� န္တ့ငု်
ပးသည်။် ထို့ဘုေး�းအန္တတရာယ် ်အ��့�း��့�းကု့ ုရငဆ်ို့ငုန်္တ့ငုရ်န် ်ကြီးကု�့တိုင်
ကုာကု့ယ််ဘေးရးဆို့ုင်ရာ အစ်းအ����ား�ှာ အလျ့န််အဘေးရးကြီးကုးးပး
သခြ�င် ်ဤလျကုက်ု�်းစ်ာဘေးစ်ာငတ်ိုင့ ်ဘေး�းကုငး်ရာသ့ု ် ဘေးခြပာငး်ဘေး�့�
ခြ�ငး်ဆို့ငုရ်ာ အ��ကုအ်လျကု�်�ား ပးဝငပ်းသည်။်

ရာန်းက�န်း၏ဘေး�းအန္တတရာာယ်းအဘေး��အဘေးန်

လကးကမ်းးးစာာဘေးစာာင်းးထု�တ်းဘေး�သို့ူ

ရာန်းက�န်းမြို့မ့်း� �ဘေးတ်ားစာည်း�င်းးသို့ာယ်ာဘေးရား ဘေးကားမ်းတ် ီ

မြို့�့�� ခြပစ်း��ကုန့်း်ဌာာန်
www.ycdc.gov.mm
(အကု�့�းတိုပူးူဘေးပးငး်ဘေးဆိုာငရ့်ကုသ်)ူ
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ယ်�ကုြုံကုည်စ့််တို�်�ရဘေးသာ အ��ကုအ်လျကုရ်ရှိှ့ရန်�်ာှ အဘေးရးကြီးကုးး
ပးသည်။် 

• 

• 

•

အစ့်းုရ�ထှိုတုိုခ်ြပန်ဘ်ေးသာ သတိုငး်အ��ကုအ်လျကု�်�ား (ဥပ�ာ- 
အငတ်ိုာန်ကုဘ်ေးပ်တိုငထ်ိုားဘေးသာ သကုဆ်ို့ငုရ်ာဌာာန်�သှတိုငး်) 
ကု့ ုန်ားဘေးထိုာငမ်ြို့ပးး အကြုံကု�ခြပ���ကု�်�ားကု့ ုလျ့ကုုန််ာပး။

ဘေးရဒီးယ့်ုန္တှင်် �ု ပ်ခြ�င်သ�ကြုံကုား�ှ  ထိုုတိုခ်ြပန််ဘေးသာသတိုင်း
အ��ကုအ်လျကု�်�ားကု့ ုသတိုခ့ြပ�န်ားဘေးထိုာငပ်း။

လျ�ူကုုန့်ယ််ကု�် ှ သတိုငး်အ��ကုအ်လျကု�်�ားကု့ ု ��င်�်�့န်၍်
ယ်�ကုြုံကုည်ပ်း။ 

ယ်ံ�ကြံကည်းစာတ့်း�ျရာဘေးသို့ာ အ�ျကးအလကး မ်းည်းက့�သို့့� �
ရာရ့ိှိန္တ့�င်းးမ်းည်းန်ည်းး။

က့�လံ�းတ်ကက သို့့�လး
ပထိုဝးဝငဌ်ာာန် 
www.geographie.uni-koeln.de/en/

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

ဘေးရးဝန်က်ြီးကုးးဌာာန်

ရန်က်ုနု််
တိုကုက သ့လုျ်

ကု့လုျ�းုဘေးရကြီးကုးး�ကုုာကုယ့်ဘ်ေးရး
စ်ငတ်ိုာ 

ကု့လုျ�းု�းးသတိုဦ်းးစ်းးဌာာန်၊

လျ�ခုြ���ဘေးရးသပ့ံ�န္တငှ်က်ုယ်ဆ်ိုယ််
ဘေးရးန်ည်း်ပည်ာအ�့�� 

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

မြို့�့�� ခြပန္တငှ်ဘ်ေးဒီသဆို့ငုရ်ာ
�့�� မြို့�့�းဘေးရးသဘုေးတိုသန်ဗဟို့ု
ဌာာန် (ရန်က်ုနု်တ်ိုကုက သ့လုျ)်

ခြ�န်�်ာပ်တိုဝ်န်း်ကု�ငသ်ပ့ံ�



တိုးဗးန္တငှ် ်ဘေးရဒီးယ့်�ု ှအဘေးရးဘေးပ်အဘေးခြ�အဘေးန် ထိုတုိုခ်ြပန်�်�့န််

အ��ကု်ဘေးပးဥဩန္တငှ် ် တိုာဝန်ရ်ှိှ့သူတို့ု ် ထိုုတိုခ်ြပန်သ်ည်််သတိုငး်
အ��ကုအ်လျကု�်�ားကု့ ုသရ့ှိှ့��့န််

•

•

သငသ်ည်ဘ်ေး�းကုငး်ရာသ့ု ် ဘေးခြပာငး်ရ�ည်ဆ်ို့ုလျံင ် အ�့်သ့ု ် 
ရကု်အန်ည်း်ငယ်် ကြုံကုာသည်အ်ထို ့ ခြပန်လ်ျာရ�ည််�ဟိုုတို်ပး။ သင််
ပစ်စည်း်��ားကု့ုလျည်း် ထိုပ်ုပ့ုး��့န်ရ်�ည်�်ဟိုုတို်ပး။ အဘေးရးဘေးပ်
သ�းုရန်ပ်စ်စည်း်��ားကု့ ု ဘေးရစ့်�ု�အတ့ိုခ်ြ�င် ်  ကြီးကု�့တိုငထ်ိုည််ထ်ိုားသင််
ပးသည်။် သငန်္တငှ် ် တိုစ််ပးတိုည်း်ယ်ဘူေးဆိုာငရ်�ည်် ် ပစ်စည်း်စ်ာရငး် 
အခြပည််အ်စ်��ုာှ ဘေးအာကုပ်းအတို့ငုး် ခြ�စ််ပးသည်-်

အဘေးရးကြီးကုးးစ်ာရ့ကုစ််ာတို�်း��ား (�တှိုပ်�တုိုငက်ုတို၊် 
ဘေးအာငလ်ျကု�်တှို�်�ား၊ သန်း်ဘေး�းငစ််ာရငး်၊ ပ့ငုဆ်ို့ငု�်စု်ာအုပ်  
��ား၊ စ်ာ���ပ်��ား၊ ဘေးခြ�ဂျာရ�၊ အာ���စ်ာရ့ကုစ််ာတို�်း��ား၊ ဘေးဆိုး
�တှိုတ်ို�်း��ား)

ဘေးငန့္တငှ်အ်�ု့းတိုန်ပ်စ်စည်း်��ား

အဘေးရးဘေးပ်ဆိုကုသ်ယ့်ရ်န်အ်��ကုအ်လျကု�်�ား

�့သားစ်တုိုစ််ဦးး��ငး်၏ �ကြုံကုာ�းကု �ု့ကုထ်ိုားဘေးသာ ဓါးတိုပ်�ု
��ား

(၃) ရကုစ််ာ ဘေးရ�းူ န္တငှ် ်ကြုံကုာရှိညှ်�်� အစ်ားအစ်ာ��ား

တိုစ််ကု့ယု်ရ်ည်သ်�းု အသ�းုအဘေးဆိုာင�်�ား

�ရးးဘေးဆိုာငဘ်ေးရဒီးယ့် ုန္တငှ် ်အရ�ဓါာတို�်�

တိုယ်လ်ျး�ုန်း်၊ အားသင့း်ကြီးကု�့း န္တငှ် ်Power bank

လျကုန်္တှပ့်ဓါးတို�်းး န္တငှ် ်အပ့ဓုါာတို�်�
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မ်းည်းသို့ည်�းအ�ျ့န်းတ်ငွ်းးဘေး�းကင်းးးရာာသို့့� �ဘေး��ာင်းးးဘေး�့ �
မ်းည်းန်ည်းး။ 

မ်းည်းသို့ည်း��စာစည်းးမ်းျားက့�က့�ယ်းန္တငိ်းး�တ်�ါတ်ည်းးယ် ူ 
ဘေး�ာင်းးရာမ်းည်းန်ည်းး။  

•  

•

ဘေး�းကုငး်ရာသ့ုဘ်ေးရ့ဘေးခြပာငး်ရ�ည််ဟိုုသ့ရလျံငစ့််တို်ကု့ုတိုည််မြို့င�့်
ဘေးအာငထ်ိုားပး။ အဘေးဆိုာတိုလျ�ငဘ်ေးဆိုာငရ့်ကု်ပးကု �့�့ (သ့ု)် 
အခြ�ားသ�ူ�ားကု့ ုထို�့့ကုုဘ်ေးစ်န္တ့ငုပ်းသည်။် 

အကုယ်၍် အသကုက်ြီးကုးးသ ူ (သ့ု ်) အကုအူည်းလျ့အုပ်သတူို့ုန်္တငှ ််
အတိုဘူေးန်လျံင ် သတူို့ုအ်ား ဘေးရှိးှဦးးစ်ာ့ �ည်က်ု�သ့်ု ် ဘေး�းကုငး်ရာ
သ့ု ် ဘေး�့�ဘေးခြပာငး်န္တ့ငု�်ည်က်ု့ ု စ်ဉ်းးစ်ားပး။ �့�့တိုစ််ဘေးယ်ာကုတ်ိုည်း်
�စ့် �် း  ဘေးဆိုာင်န္တ့ုင်ပ းကု အခြ�ားကုူည်းန္တ့ုင်�ည်််သူ� �ာ းကု့ ု

ဦးးစ့်ာသတိုငး်ပ့ုထ်ိုားပး။

အတိုတို်န္တ့ုင်ဆို�ုး လျ�ငခ်ြ�န််စ့်ာ အန်းးဆို�ုးကုယ််ဆိုယ််ဘေးရးစ်�န််း 
(ဥပ�ာ- �ရုားပရဝဏု်၊် �နု်း်ကြီးကုးးဘေးကု�ာငး်၊ ဓါ�ာာ��ု၊ �ရုားဘေးကု�ာငး်၊ 
စ်ာသငဘ်ေးကု�ာငး်စ်သည််ဘ်ေးန်ရာ��ား) သ့ုသ်ာ့းပး။ ယ်ငး်ကုယ်ဆ်ိုယ််
ဘေးရးစ်�န််းတို့ု၏် တိုည််ဘေးန်ရာန္တငှ််လျ�်းညွှ့န််ကု့ု ကြီးကု့�တိုင်၍ 

သရ့ှိှ့ဘေးအာင ် လျပ်ုထိုားပး။ တိုတိုန်္တ့ငုလ်ျံငဘ်ေး�းကုငး်ရာသ့ု ် ဘေး�့� 
ဘေးခြပာငး်သည််လ်ျ�်းညွှ့န်က်ု့ ုအသ�းုခြပ�ပး။

မ်းည်းက့�သို့့� �ဘေး�းကင်းးးရာာသို့့� �ဘေး��ာင်းးးဘေး�့ �မ်းည်းန်ည်းး။

�ယ်းက့�သို့ာွးမ်းလ။့

၁၀။ �းးခြ�စ််န္တငှ်�်ဘေးယ်ာငး်တို့ငု်

၁၁။ ဘေးရှိးှဦးးသနူ်ာခြပ�ဘေးသတိုတ ာန္တငှ်ဘ်ေးဆိုးဝးး��ား

၁၂။ ဘေးစ်ာင ်န္တငှ် ်အဝတိုအ်စ်ား

ကုဘေးလျး��ားအတိုက့ု-်ကုဘေးလျး��ား၏လျကုတ်ိုင့ ် ဘေးရစ့်�ု�လျကုပ်တို်
၌ ကုဘေးလျး၏ကု့ုယ််ဘေးရးအ��ကု်အလျကု် (ဥပ�ာ- အဘေးရးဘေးပ်ဆိုကု်

သယ့်ရ်န်လ်ျပ့်စ်ာ၊ လျ့အုပ်လျံငဆ်ိုကုသ်ယ့်ရ်န်ဆ်ိုရာဝန်�ု်န်း်န်�ပးတို၊် 

ဘေးဆိုး�ှတို်တို�်းတို့င် �တိုည်််ဘေးသာဘေးဆိုး၊  ��ားန်ာ�ုန္တှင််

ကုာကုယ့်ဘ်ေးဆိုး�တှိုတ်ို�်း)


