ခ ေါင််းစဥ်
ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို အဆငမ့် ြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုကကရဟအောင့်!

အဓိကရည်မှန်း် ျက်မျ ်း
၁။ လက့်ဟတွေ့ လိုပ့်ဟဆောင့်ြှု ြှတဆင့် ဆမြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဂိုဏသ
့် တတသည့် ကိုယ့်တိုင့် ဟရဟလောင့််းနင
ို ဟ
့် သော အပင့်အို်းကို
မပြုလိုပ့်ရန့် ြည့်သို ကူညီဟပ်းနင
ို သ
့် ည့် နှင့် ၎င့််း၏ ဟရထဟရောက့်ြှုကို နော်းလည့်ရန့် ကဟလ်းြ ော်း ဟလလောရပါြည့်။
၂။ ၎င့််းတို၏ စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းကို ပိုြိုဟကောင့််းြန့်စ္ော ြမွဲ ြော်းရောတင့် ကူညီဟပ်းနင
ို ဟ
့် သော ကိုနထ
့် ိုပ့်ပစ္စည့််းရှ
မပန့်လည့်အသို်းမပြုနင
ို ဟ
့် သော ပလစ္တစ့္် ကိုဒြ
့် ော်းအော်း ကဟလ်းြ ော်းသည့် ပိုြိုဟကောင့််းြန့်စ္ော နော်းလည့်လောပါြည့်။
၃။ ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို အဆင့်မြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််းသည့် စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််း မပဿနောြ ော်းကို ၎င့််းတိုကိုယ့်တိုင့်

ဟမြေရှင်း့် နင
ို ဟ
့် သော နည့််းလြ့််း တစ့္်ြမို ြေစ့္်ဟကကောင့််း နှင့် အြ့်တင့် အလယ့်တကူ အဟကောင့်အထည့် ဟြေော့်နင
ို သ
့် ည့်ကို ကဟလ်းြ ော်း
နော်းလည့်လောပါြည့်။
၃။ ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို အဆင့်မြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််းသည့် ဆန့််းသစ့္်တီထင့် စ္နဦ
့် ်းတီထင့် လိုပင
့် န့််းရှင့်

အြငအ
့် လြ့််း တစ့္်ြို မြေစ့္်နင
ို ဟ
့် ကကောင့််း ကဟလ်းြ ော်း နော်းလည့်လောပါြည့်။
SDGs နှင် ဆက်နယ
ွ ်မှု (စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွွံ့ ဖဖိ ်းတိ်းို တက်ခရ်း ရည်မှန်း် ျက်ြန််းတိင
ို မ
် ျ ်း - SDGs)
ရည့်ြှန်း့် ြ က့် ၉ − စ္က့်ြှုလိုပ့်ငန့််း၊ ဆန့််းသစ့္်တီထင့်မြင့််း နှင့် အဟမြြ အဟဆောက့်အဦ်း
ရည့်ြှန်း့် ြ က့် ၁၁ − ဟရရှည့်တည့်တြိုငမ့် ြွဲဟသော မြြုွေ့ မပြ ော်း နှင့် အသိုင်း့် အဝိုင်း့်
ရည့်ြှန်း့် ြ က့် ၁၂ − တောဝန့်ယူြှုရှဟသော စ္ော်းသို်းြှု နှင့် ထိုတ့်လိုပ့်ြှု
ရည့်ြှန်း့် ြ က့် ၁၃ − ရောသီဥတိုဆိုငရ
့် ော တက့်ကကလှုပ့်ရောှ ်းြှု
ရည့်ြှန်း့် ြ က့် ၁၄ − ဟရဟအောက့်ရှ သက့်ရှြ ော်း
ရည့်ြှန်း့် ြ က့် ၁၅ − ဟမြဟပေါ် ရှ သက့်ရြ
ှ ော်း

အခ က င််းအရ
ဥယ ောဥ့်စ္ိုက့်ပ ြု်းဟရ်း၊ ကိုနပ
့် စ္စည့််း ဒီဇိုင်း့်
ျိတဆ
် က်မှုရှိခ

အခ က င််းအရ မျ ်း

ရူ ပဟေဒ၊ အနိုပညော နှင့် လက့်ြှုပညော၊ စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််း စ္ီြြနြ
့် ွဲြှု၊ ရောသီဥတို ဟမပောင့််းလွဲမြင့််း

အဓိကစက ်းလ်းို မျ ်း
စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််း ြမွဲ ြော်းမြင့််း၊ ကောေန့်ဓါတ့်ဟငွေ့ ထိုတ့်လွှတ့်ြှု၊ ဟမြြေမြင့်
ို ်း၊ မပန့်လည့်အသို်းမပြုဟသော ပလတ့်စ္တစ့္် ကိုဒြ
့် ော်း၊
ဆန့််းသစ့္်တီထင့်ြှု၊ ဆမြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဂိုဏသ
့် တတ၊ ဟပါင့််းစ္ည့််းညီညတ့်ြှု
အဆင်
ြူလတန့််း / အလယ့်တန့််း
အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း
စ္ီြကန့််း
ရည်ရွယ်ထ ်းခ

ြရိ

တ်အရွ ယ်အစ ်း

၅၀
ြိို ျမှုနည််းလမ််း
အြေွဲွေ့ငယ့်၊ အန့်လိုင်း့် တင့် တိုက့်ရို က့်လွှငမ့် ြင့််း
လိုြ်ခဆ င်မှုအ ျိန်
၄၅ − ၆၀ ြနစ့္်
နိဒေါန််း
ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ဘဝကို ပိုြိုလယ့်ကူဟစ္ရန့် ရည့်ရယ့်သည့် တီထင့်ြှု တစ့္်ြိုသည့် ယြို ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ကြဘောဟမြကို ြေစ္ီ်းဟစ္သည့်။
ပလတ့်စ္တစ့္် ညစ့္်ညြ့််းြှုသည့် ကြဘောဟပေါ်တင့် ယဟန အဟရ်းတကကီ်း ရင့်ဆိုငဟ
့် နရဟသော အဟရ်းအပါဆို်း
သဘောဝပတ့်ဝန့််းက င့်ဆိုငရ
့် ော မပဿနောတစ့္်ြိုမြေစ့္်သည့်။
ပလတ့်စ္တစ့္်ကို သို်းမပီ်း စ္နပ
့် စ့္်ဟသော ယဉ်ဟက ်းြှုသည့် မပင့််းထန့်ဟသော ဆို်းက ြု်းြ ော်းကို မြေစ့္်ဟပေါ်ဟစ္သည့်။ ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ဟမြ၊
ဟရထို၊ တရ စ္ဆောန့်ြ ော်း၊ ငှက့်ြ ော်း နှင့် အဏဏဝါသက့်ရှြ ော်း၏ ၎င့််းတို စ္နစ့္်တင့်ပင့် ပလပ့်စ္တစ့္်ြ ော်း ရှဟနသည့်ကို
ဟတွေ့ ရှရပါသည့်။ အနတရောယ့်ရှဟသော ပလတ့်စ္တစ့္် အြှုနအ
့် ြ ွှော်းြ ော်းသည့် ဧ၀ရက့်ဟတောင့်ြှ ြောရီယောနော ကတိုတ့်က င့််းအထ
ကြဘောအနှတင့် ရှဟနပါသည့်။
ပလပ့်စ္တစ့္် အနတရောယ့်ကို ကိုငတ
့် ယ့် ဟမြေရှင်း့် ရန့် ထပ
ို စ္စည့််းြ ော်း အသို်းမပြုမြင့််းကို တင့််းကကပ့်စ္ော တော်းမြစ့္်ထော်းမပီ်း
ထဟရောက့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုနင
ို ဟ
့် သော စ္ီြကန့််းြ ော်းကို လိုပ့်ဟဆောင့်မြင့််းအော်းမြေင့် နင
ို င
့် အြ ော်းအမပော်း ကတကဝတ့်
မပြုထော်းပါသည့်။

နင
ို င
့် ဟပါင့််းစ္ြ
ို ှ အစ္ို်းရြ ော်းသည့် ဤဟကောင့််းြန့်ဟသော ပြောဏဟမြလှြ့််းြ ော်းအော်း က ယ့်က ယ့်မပနမ့် ပန့် ကိုငတ
့် ယ့်ဟမြေရှင်း့် ဟနစ္ဉ်
ဟဒသဆိုငတ
့် င့််း နှင့် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ အြ့်တင့်လည့််း ပလတ့်စ္တစ့္်သို်းစ္ြ
ွဲ ှုကို ဟလ ောြ ရန့် ရှမပီ်းသော်း အရင့််းအမြစ့္်ြ ော်းမြေင့်
ကျွနပ
့်ို ့်တို လိုပ့်နင
ို ဟ
့် သော အရောတစ့္်ြိုြို ရှပါသလော်း။
ိုတ့်ပါသည့်၊ ကျွနပ
့်ို ့်တို ကူညီနင
ို ဟ
့် သော နည့််းလြ့််းရှပါသည့် − ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို အဆငမ့် ြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််း

မြေစ့္်ပါသည့်။ စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််းြ ော်း၏ သက့်တြ့််းကို တို်းြ ွဲွေ့ မပီ်း ၎င့််းကို အသို်းဝင့်ဟသော အရောအမြေစ့္် မပန့်လည့်
သို်းစ္ွဲမြင့််းအော်းမြင့််းမြေင့် ၎င့််းအော်း တန့်ြေို်းမြြှငမ့် ြင့််းကို ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို အဆငမ့် ြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််း

ိုဟြေါ်သည့်။
ဤလိုပ့်ဟဆောင့်ြှုသည့် ရို ်းရှင်း့် ဟသော သပပနည့််းက သဟဘောတရော်းြ ော်းကို အသို်းမပြုမပီ်း စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းကို အသို်းဝင့်ဟသော
အရောဝတထြုြ ော်းအမြေစ့္် လိုက့်ြေက့်ဟအောင့် မပြုလိုပန
့် င
ို ဟ
့် သော အဆို်းြွဲ မြေစ့္်နင
ို ဟ
့် ြ ြ ော်းကို အမြင့်ြေငဟ
့် ပ်းနင
ို မ့် ပီ်း အသစ့္်
ထိုတ့်လိုပ့်ထော်းဟသော ပလတ့်စ္တစ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းကို ၀ယ့်ယူရန့် လိုအပ့်ြှုကို ဟြ်းြန့််းထိုတ့်ဟစ္ပါသည့်။
ဦ်းခဆ င်ခမ်း ွန််းမျ ်း
၁။ ဘယ့်အဟကကောင့််းအရောက ဟရကို ြ ည့်ဟပေါ်တက့်ဟစ္သနည့််း။ ဤမြေစ့္်စ္ဉ်ကို သဘောဝကြဘော၌ ဟတွေ့ မြင့်ရဟသော
ဥပြောတစ့္်ြိုကို သင့်စ္ဉ််းစ္ော်းနင
ို ပ
့် ါသလော်း။ (အပင့်အမြစ့္်ြ ော်းသည့် ဟမြြှဟရကို စ္ိုပ့်ယူသည့်)
၂။ စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််း ြွဲမြော်းမြင့််း ဆသ
ို ည့်ြှော အဘယ့်နည့််း။ ၎င့််းသည့် လိုအပ့်ပါသလော်း။
၃။ ဟနစ္ဉ် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ အြ့်ြ ော်းတင့် ပလပ့်စ္တစ့္် စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််း ြည့်ြ ထက့်ပါသနည့််း။ ၎င့််းတို အော်းလို်းကို မပန့်လည့်
အသို်းမပြုနင
ို ပ
့် ါသလော်း။ (မပန့်လည့်အသို်းမပြုနင
ို သ
့် ည့် ပလပ့်စ္တစ့္် ကိုဒြ
့် ော်းကို ြတ့်ဆက့်ပါ)
၄။ ကျွနပ
့်ို ့်တိုရွဲ လိုပ့်ဟဆောင့်ြှု အတက့် အသို်းမပြုဟနဟသော ဘူ်းကို မပန့်လည့်အသို်းမပြုနင
ို ပ
့် ါသလော်း။ ၎င့််းကို မပန့်လည့်
အသို်းမပြုမြင့််းသို စ္ြ့််းအင့် ဘယ့်ဟလောက့်အထ သို်းရပါသနည့််း။ (PETE 1 ကို မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််း အဆငြ
့် ော်း နှင့် ၎င့််းြှ
ြည့်သည့် ပစ္စည့််းြ ော်း မပြုလိုပ့်နင
ို သ
့် ည့်ကို ဟဆ်းဟန်းပါ။ ဥပြော − ပရဟဘောဂ၊ ဟကော့်ဟဇော၊ ထည့်စ္ရောဘူ်း စ္သမြေင)့်
၅။ မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််းကို ြည့်သူ လိုပပ
့် ါသနည့််း။ ဤလိုပ့်ငန့််းစ္ဉ်တင့် အကနအ
့် သတ့် ရှပါသလော်း။
၆။ ကျွနပ
့်ို ့်တို အြ့်ရှ ပလတ့်စ္တစ့္် စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းမြေင့် တစ့္်ြိုြို မပြုလိုပ့်လို ရပါသလော်း။ (ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို

အဆငမ့် ြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််းကို စ္ောဟရ်းကရယောြ ော်း ထည့်ရန့် ဒန့်ြ ဥ့်ဘူ်းကို သို်းမြင့််း၊ စ္နပ
့် စ့္်စ္ကကူြှ လက့်ြှု
စ္ကကူပစ္စည့််းြ ော်း မပြုလိုပ့်မြင့််း စ္ဟသော ဥပြောမြေင့် ြတ့်ဆက့်ဟပ်းပါ)။
လိိုအြ်ခ

ြစစည််းမျ ်း / ပြင်ဆင်ပ င််း

•

ြ ည့်ြ င့် (သို) စ္ိုပ့်ယူနင
ို ဟ
့် သော အဝတ့်ကကြု်း (ြနြ
့် ှန်း့် ဟမြအော်းမြေင့် ၁၀ လက့်ြ အရှည့်)

•

ဟရတစ့္်ြေန့်ြက့် / ၁ ြက့်

•

ပလပ့်စ္တစ့္် ၁ ဘူ်း / ြည့်သည့် PETE ၁ ဘူ်း ြဆို (သင့်၏ မပန့်လည့်အသို်းမပြုသည့် စ္နပ
့် စ့္်ပစ္စည့််းပို်းြှ (သို) သင့်၏
ရပ့်ကက့် အြှုက့်ပို်းြှ ဟကောက့်ယူထော်းဟသော)

•

ကတ့်ဟကက်း တစ့္်လက့်

•

သ ၁ ဟြ ောင့််း နှင့် တူ (သို) ြျွနထ
့် က့်ဟသော ြည့်သည့် ကရယောြဆို

•

အို်းထွဲ ထည့်ဟသော ဟမြဩဇော

•

အပင့် မြေတ့်ဟတောက့်မြင့််း / အဟစ္ြ ော်း / ပ ြု်းပင့်ြ ော်း

•

ဟရ

လိုြ်ငန််းမျ ်း နှင် လိုြ်နည််းမျ ်း
၁။ ြ ည့်တစ့္်ဟြ ောင့််းကို ယူမပီ်း အစ္န့််းတစ့္်ြေက့်ကို ဟရတစ့္်ြက့်ထွဲတင့် စ္ြ့်ပါ။ သင့်ဘောမြင့်ပါသလွဲ။ ဆမြည့်ပပန့်ဟလ ောက့်
ဂိုဏသ
့် တတသည့် ဟရကို အထက့်သို တက့်ဟစ္မပီ်း နှင့် ြ ည့်ကို စ္ိုစ္တ့်ဟစ္ပါသည့်။
၂။ ယြို ဤနယောြကို အသို်းမပြုမပီ်း ကိုယ့်တိုင့် ဟရဟလောင့််းနင
ို ဟ
့် သော အပင့်အို်း အမြေစ့္် PETE ဘူ်း ၁ လို်းကို အဆငမ့် ြငတ
့် င့်၍
မပန့်လည့် အသို်းမပြုကကရဟအောင့်။
၃။ ဘူ်းြှ တဆပ့်ြ ော်းကို ြေယ့်ရှော်းပါ။ ဘူ်း နှင့် ဘူ်းအြေို်းကို ဟဆ်းမပီ်း အဟမြောက့်လှန်း့် ပါ။
၄။ ကတ့်ဟကက်းြ ော်းကို အသို်းမပြု၍ ဘူ်းဟအောက့်ဟမြြှ ၅ လက့်ြြနက
့် ို ဂရိုတစ္ိုက့် မြေတ့်မပီ်း ဟဘ်းြေယ့်ထော်းပါ။
၅။ သ နှင့် တူ (သို) အြျွနက
့် ရယော တစ့္်ြိုြိုမြေင့် ဘူ်းအြေို်း၏ အလယ့်ကို ဂရိုတစ္ိုက့် အဟပါက့်တစ့္်ဟပါက့် ထို်းဟြေောက့်ပါ။
ြထို်းဟြေောက့်ြင့် ြှနက
့် န့်ဟသော ဟနရောကို ရှောရန့် ဟဘောပင့်တစ့္်ဟြ ောင့််း / ြောကောတစ့္်ဟြ ောင့််းကို သို်းနင
ို သ
့် ည့်။
၆။ ြ ည့် / အဝတ့်ကကြု်း တစ့္်ဟြ ောင့််းကို ယူ၍ အဟပါက့်ထွဲသို ထည့်ပါ။ ရှဟသော ဟနရောတင့် ထော်းရန့် အတင့််းပင
ို ်း့် တင့်
အထို်းလိုပ့်ပါ။
၇။ အြေို်းကို ဘူ်းတင့်တပ့်ပါ။
၈။ အကယ့်၍ သင့်၏ ပ ြု်းအို်းကို အလှဆင့်ရန့် ဆို်းမြေတ့်ထော်းပါက ၎င့််းဟပေါ်တင့် ပန့််းြ ီဆွဲမြင့််း (သ)ို ဂိုနဟ
့် လ ော့်ကကြု်းြ ော်း
ဟဘ်းပတ့်လည့် ပတ့်မြင့််းတိုကို ယြို လိုပ့်နင
ို ပ
့် ါသည့် (သို) အသက့်ဝင့်လောဟစ္ရန့် ၎င့််းကို အမြော်း သဘောဝပတ့်ဝန့််းက င့်နင
ှ ့်
သက့်ဆိုငဟ
့် သော ပစ္စည့််းြ ော်းကို အသို်းမပြုနင
ို ပ
့် ါသည့်။
၉။ ဘူ်းဟအောက့်ဟမြကို ဟရမြေညမ့် ပီ်း အဟပေါ် ပိုင်း့် ကို ဟဇောက့်ထို်း ြ လိုက့်ပါ။
၁၀။ ယြို ဟမြဩဇော နှင့် အပင့် / ြ ြု်းဟစ္ အြ ြုွေ့ကို ဟဇောက့်ထို်းထော်းဟသော အပိုင်း့် သို ထညပ
့် ါ။ စ္ိုစ္တ့်ရန့် လိုဟသောဟကကောင့်
ဟမြကို ယြို ဟရဟလောင့််းပါ။
၁၁။ ပိုလင့််းဟအောက့်ဟမြ ဟမြောက့်ဟသွေ့ မြင့််း ြရှရန့် ဟသြ ောဟအောင့်လိုပ့်ပါ။ လိုအပ့်သည့် အတိုင်း့် သော ဟရမြေညပ
့် ါ။

လိုပ ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း
•

ကတ့်ဟကက်းြ ော်း အသို်းမပြုဟနစ္ဉ် သတထော်းရန့် ကဟလ်းြ ော်းကို အကကဟပ်းပါ။

•

ဘူ်းအြေို်းတင့် အဟပါက့်ဟြေောက့်သည့်အြါ သနှငတ
့် ူ / ြျွနသ
့် ည့်ကရယောကို အသို်းမပြုဟနစ္ဉ် ဂရိုစ္ိုက့်ရန့်
ကဟလ်းြ ော်းကို ညွှနက့် ကော်းပါ။

•

ဟမြဩဇောြ ော်းကို ကိုငတ
့် ယ့်မပီ်းဟနောက့် လက့်ကို အမြွဲတြ့််း ဟဆ်းဟကကောပါ။

ခဆွ်းခနွ်းမှုကိိုတက
ိို ်တန
ွ ််းအ ်းခြ်းပ င််း
၁။ ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ဟသ်းငယ့်ဟသော လိုပ့်ဟဆောင့်ြှုသည့် ကြဘောဟမြအဟပေါ် ပိုြိုနက့်ရှုင့််းဟသော သက့်ဟရောက့်ြှု ရှပါသလော်း။
ြှ မ့် ြင့််းမြေင့် ြေိုဟမြတင့် စ္ိုပိုလောဟသော ပလပ့်စ္တစ့္်ကို ဟလ ောနည့််းဟစ္သည့်။ )
(ပစ္စည့််းတစ့္်ြို၏ သက့်တြ့််းကို တို်းမြင
၂။ ပို၍ ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို အဆငမ့် ြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုမြင့််းသည့် ပစ္စည့််းအသစ့္်ြ ော်းကို ဝယ့်မြင့််းအော်း

ဟလ ောြ နင
ို ပ
့် ါသလော်း။ (ပစ္စည့််းတစ့္်ြို ထိုတ့်လိုပ့်ဟသောအြါ ကောေန့်ဒင
ို ဟ
့် အောက့်ဆိုဒ ့် ထိုတ့်လွှတ့်ြှု အဟကကောင့််း ဟဆ်းဟန်းပါ။)
၃။ ဆန့််းသစ့္်တီထင့်ြြ
ှု ော်း အတက့် အြငအ
့် လြ့််း ရှပါသလော်း။ ၎င့််းသည့် စ္ီ်းပော်းမြေစ့္် ရှငသ
့် န့်နင
ို သ
့် ည့် အြငအ
့် လြ့််း တစ့္်ြို
မြေစ့္်လောနင
ို ပ
့် ါသလော်း။
ပဖစ်နင
ိို ခ
်
•

ထြ်တ်းိို လိုြ်ခဆ င်မှုမျ ်း
ပစ္စည့််းဟ

ောင့််းကို အဆငမ့် ြငတ
့် င့်၍ မပန့်လည့်အသို်းမပြုနင
ို ဟ
့် သော အမြော်းအရောြ ော်းြှော အဘယ့်နည့််း။ (ြေက့်ရှင၊့်

အနိုပညော နှင့် ဒီဇိုင်း့် လိုပ့်ငန့််းတင့် မပန့်လည့် အသို်းမပြုနင
ို ဟ
့် သော ဥပြောြ ော်း)
•

ဆမြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဂိုဏသ
့် တတ အယူအဆ နှင့် စ္ိုြေွဲွေ့ မြင့််း ဂိုဏသ
့် တတ တိုကို အသို်းမပြုမပီ်း သငဟ
့် က ောင့််း /
အသိုင်း့် အဝိုင်း့် အတက့် PETE ဟရဘူ်းြ ော်းကို အသို်းမပြုမပီ်း ဟဒါင့်လိုက့် ဥယ ောဥ့်ကို ဒီဇိုင်း့် ဆွဲနင
ို ပ
့် ါသလော်း။
လိုဟလောက့်ဟသော ဟရပြောဏကိုသော အသို်းမပြုသည့် ဆမြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဟရသယ့်စ္နစ့္်ကို ကျွနပ
့်ို ့်တို
တီထင့်နင
ို ပ
့် ါသလော်း၊ ထိုနည့််းမြေင့် ဟရကို ထန့််းသြ့််းဟစ္ောငဟ
့် ရှောက့်မြင့််းအော်း ကူညီဟပ်းနင
ို ပ
့် ါသည့်။

င်တန််းနည််းပြအတွက် အရင််းအပမစ် လင် ်
အပင့်ြ ော်း ဟရကို ြည့်သို စ္ိုပ့်ယူသည့်ကို နော်းလည့်ရန့် −
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