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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Solar Viewer.  Your purchase and 
use of the Solar Viewer constitutes your agreement to these terms and conditions. Failure to follow 
these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye damage. If 
you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, then you 
should not look at the Sun at any time, with or without a Solar Viewer. 

 The term “Solar Viewer” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “SAFE FOR DIRECT SOLAR 
VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA, and sold by Eclipse2017.org for the purpose of viewing the 
Sun during the solar eclipse of August 21, 2017, by or under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in 
accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Solar Viewer, will likely result in serious 
personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are followed 
completely and precisely, the undamaged and unmodified Solar Viewer has been proven to be safe and effective in allowing 
direct, short-term, viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified Solar Viewers are 
used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Solar Viewer, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Solar Viewer according to these Instructions for 
Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the effects of any 
optical or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Solar Viewer. 

 You agree that if you let others use the Solar Viewer, you will provide each such user with a copy of these Instructions for 
Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Solar Viewer. 

 By using the Solar Viewer to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Solar Viewer;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with or 

without the use of the Solar Viewer; and 
(d)  the Solar Viewer is fragile and any damage to it or modification of it will render it immediately and 
permanently unusable for its intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Solar Viewer, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to bodily 
injury or other personal harm, which may result from using the Solar Viewer under any circumstances or conditions and 
irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, irrespective 
of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Solar Viewer. All risks associated with using the Solar 
Viewer rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Solar Viewer is used by the original purchaser or any 
third party. You fully understand and assume the risks in using the Solar Viewer. You confirm that you have read this release of 
liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by purchasing and using the Solar Viewer.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE SOLAR VIEWER MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SOLAR VIEWER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER 
THE MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN 
AN ACTION IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED 
TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR FURNISHING OF THE SOLAR VIEWER OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF THE MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN 
NO EVENT WILL THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE 
PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of 
the reader.  Eclipse2017.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of 
any perceived discrepancy in meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will 
prevail.  You should not act in reliance on anything contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to 
the official English version.   
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အလံုးစံုေနၾကတျ္ခငး္ - ၾသဂုတလ္ ၂၁ ရက၊္ ၂၀၁၇ 
အေမရကိန ္ျပည္ေထာငစ္မု ွႀကိိဳဆိုပါ၏။ 

အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းက ုၾကည့္႐ ႉရန္အတြက္ ကၽြြႏ္ုပ္တု ႔ြႏ ုင္ငံသ ု႔လ ေရ က္လည္ပတ္ရန္ သင္မ ွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ကၽြြႏု္ပ္တု ႔က မ် းစြ  ဂုဏ္ယူ 
ပါသည္။ ထု ႔အျပင ္ကၽြြႏု္ပ္တ ု႔အေနျဖင္ ့ဤခမ္းန းႀက းက်ယ္ေသ အခ ုက္အတန္႔တြင္ လူတ ုင္းေဘးအြႏၱရ ယ္ကင္းရွင္းစြ  ၾကည့္႐ႉ ြႏ ုင္ေစလု ပါသည္။ 

ျမန္မ စ ျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ် းက ု ေဖ ္ျပထ းျခင္းမွ  ဖတ္ရႈရလြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္သ  ျဖစ္သည္။ အဂာၤလ ပ္ဘ သ ျဖင့္ ေဖ ္ျပထ းေသ  
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ် း၊ အၫႊန္းမ် းြႏွင့္ ျငင္းဆ ုခ်က္မ် း (လမ္းၫႊန္ခ်က္မ် း) မွ  ေနက ု တု က္႐ ုက္ ၾကည့္႐ႉရ တြင္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္အ း 
စနစ္က်မွန္ကန္စြ အသံုးျပဳြႏ ုင္ေစမည့္ ျပည့္စံုေသ အခ်က္အလက္မ် းြႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ် း ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ် းအ း 
http://tinyurl.com/viewer-instructions  တြင္ ရရွ ြႏ ုင္ၿပ း သင္သည္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္က ု အသံုးျပဳရန္အတြက္ အဆ ုပါအခ်က္မ် းက ု ဖတ္႐ႉ၊ 
န းလည္၊ လု က္န ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လမး္ၫႊနခ္်က္မ် းအ း လု က္န ရနပ္်က္ကြက္ပါက ျပငး္ထနေ္သ  ထ ခ က္ုဒဏရ္ ရမႈအထ  ျဖစြ္ႏ ုငပ္ါသည္။ 
 
နကၡတၱေဗဒပည ရွင္မ် းက ၂၀၁၇ ခုြႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရကေ္န႔တြင ္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေနၾကတ္ျခင္းက ု ‘‘အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္း’’ ဟ ု ေခၚၾကသည္။ 
သ ု႔ရ တြင္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းက ုျမင္ြႏ ုင္ရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့ ္ အေမရ ကန္ျပည္ေထ င္စုတစ္ေလွ် က္တြင္ရွ ေသ  အလြန ္ က်ဥ္းေျမ င္း 
သည့္ နယ္ေျမ (အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းက ုျမင္ရသည့္လမ္းေၾက င္းဟုေခၚေသ ) တြင္ ရွ ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အဆ ုပါလမ္းေၾက င္း ေပၚတြင္ 
ရွ မေနပါက သင္သည္ တစ တ္တပ ုင္းေနၾကတ္ျခင္းက ုသ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။   ထု ႔ေၾက င့္ သင့္အေနျဖင့ ္အျပည့္အ၀ ေနၾကတ္ျခင္းက ု ျမင္ရသည့္ 
လမ္းေၾက င္းေပၚတြင္ ရွ ၊မရွ သ ရွ ရန္မွ  အလြန္အေရးႀက းၿပ း၊ သင္အသံုးျပဳရမည့္နည္းလမ္းက ု ေအ က္တြင္ ရွင္းျပမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အျ ပ ည့္အ၀ ေ န ၾ ကတ္ျခ င ္းကိုျမင ္ရသည့္လမ္းေၾ ကာင္း 

 

စတင္အသုံးျပိဳရန္လမ္းၫႊန္  အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
 

ဤစ ာ၏ မညသ္ည ့္ေန ရာတ ြငမ္ဆ ို ပါ၀င္ေသ ာ ‘‘ေန ၾကည ့္မ်ကမ္ွန ္’’ ဟေူသ ာ အသ ံုးအႏွိဳန္းသည ္ ပထမစ ာမ်က ္ႏွာရွိ ျငင ္းဆ ိုခ်က ္တ ြင္ ပါ၀ငေ္သာ ‘‘Solar Viewer’’ ဟ ူေသ ာ 
စက ားလ ံုးက ို ရညၫ္ႊန္းသည။္ 

ေနက ုၾကည့္ရန္ ေနၾကည့္မ်က္မွနက္ သုင္အသံုးျပဳျခင္းတြင္ တရ း၀ငသ္ေဘ တညူ မႈတစရ္ပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ေနက ုၾကည့္ရန္အတြက္ ေနၾကည့္ မ်က္မနွ္ အသံုးျပဳသည့္ 
မညသ္ည့္အခ် န္တြင္မဆ ု ဤလမး္ၫႊနခ္်က္ပါလမ္းၫႊန္ခ်ကမ္် းြွႏင့္ အၫႊန္းမ် းအ းလံုးက ု တ က်ေသခ် စြ  လု က္န  ရမည္ျဖစသ္ည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤလမ္းၫႊန္ခ်ကမ္် းက  ု
န းမလည္ျခင္း သ ု႔မဟတု္ တ တ က်က် အေသအခ်  မလု က္န ြႏ ုင္ျခင္း သ ု႔မဟတု္ ေဖ ္ျပပါအခ်က္အလကမ္် းက ု သေဘ မတူျခင္းတု ႔ရွ ပါက မညသ္ည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ 
မညသ္ည့္အခ် န္တြင္မဆ ု ေနက ုၾကည့္႐ ႉရန္ မႀက ဳးစ းသင့္ေၾက င္း လမ္းၫႊန္အႀကံျပဳလု ပါသည။္ 

http://www.eclipse2017.org/
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ဤစတင္အသံုးျပဳရန္အျမန္လမ္းၫႊန္အ း ေနၾကည့္မ်က္မွန္က ုအသံုးျပဳ၍ ေနၾကတ္ျခင္းက ု ၾကည့္သည့္ အခါတု င္းတြင္ သင္မ ွအေသအခ်   
ဖတ္႐ႉ၊ န းလည္၊ လု က္န ရမည့္ အေသ းစိတ ္လ မ္း ၫႊန္ခ်က ္မ်ား မွ အခ်က္မ် းက ု ျမန္မ ဘ သ ျဖင့္ အတ ုခ်ဳပ္၍ ေဖ ္ျပထ းသည္။ 

 

၁) သင့္ေနရ မ ွ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္က  ု ျမငေ္တြ႕ရမည့္ေနရ တြင ္ ပါ၊မပါဆ ျုခငး္အ း http://tinyurl.com/find-times တြင ္
ၾကည့္႐ႉြႏ ုငသ္ည့္အျပင ္ အဆ ပုါေနရ အတြက္ တစ တ္တပ ငုး္ေနၾကတ္ျခငး္ြွႏင့္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္ (ျမငရ္ြႏ ုငလ္်င)္ တ ု႔က  ု ေတြ႕ျမငရ္မည့္ 
ခန္႔မနွး္ခ် နက္ လုည္း ရ ွေဖြြႏ ုငပ္ါသည္။ 

၂) အလုံးစံုေနၾကတ္ျခငး္သည္ ႀက းက်ယ္ခမး္န းေသ  အခ က္ုအတန္႔ တစခ္ျုဖစသ္ည္။ သ ု႔ရ တြင ္သင့္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ေနၾကတ္ျခငး္က  ု
ျမငရ္သည့္လမး္ေၾက ငး္ေပၚတြငရ္ွ မသွ လွ်င္ ထု အလုံးစံုေနၾကတ္ျခငး္အေတြ႕အႀကံဳက  ု ခစံ းြႏ ုငမ္ည္ျဖစသ္ည္။ အဆ ပုါလမး္ေၾက ငး္သည္ 
အက်ယ္အ၀နး္အ းျဖင့္ မ ငုတ္စရ္ မွ်သ ရွ သည္။ အကယ္၍ သငႀ္က ဳတငစ္ စဥထ္ းေသ ေနရ သည္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္က  ု
မေတြ႕ျမငြ္ႏ ုငေ္သ ေနရ ျဖစပ္ါက အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္က ျုမငေ္တြ႕ရသည့္ လမး္ေၾက ငး္ေပၚရွ  ေနရ  တစခ္သု ု႔ ျပနလ္ည္ေျပ ငး္ေရႊ႕ရန ္
သင့္အ း ကၽြြု္ႏပတု္ ႔မ ွအေလးအနက္တု က္တြနး္လု ပါသည္။ 

၃) ေနၾကည့္မ်က္မနွအ္ းအသုံးျပဳ၍ ေနၾကတ္ျခငး္က ၾုကည့္႐ႉရနအ္တြက္ ေနၾကည့္မ်က္မနွ၏္ မနွဘ္ လူးအစ တ္အပ ငုး္က  ု သင့္မ်က္စ ေပၚတြင ္
တ က္ု႐ က္ုဖံုးအုပက္ ငုတ္ြယ္ထ းရမည္ျဖစသ္ည္။ သ ု႔မသွ  သင့္မ်က္လုံးမ် းအ း ေနက တုု က္႐ က္ုၾကည့္႐ႉမ ျခငး္မ ွ အျပည့္အ၀ က ကြယ္ 
ေပးြႏ ုငမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

၄)   ေနက ၾုကည့္ရနအ္တြက္ ေနၾကည့္မ်က္မနွက္  ုအသုံးျပဳေသ အခါ -  

(က) အကယ္၍ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္က  ု သင့္ေနရ မမွျမငေ္တြ႕ြႏ ုငပ္ါက သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မနွက္  ု အခ် နျ္ပည့္ အသုံးျပဳ၍ 
ၾကည့္႐ႉပါ။ ေနက  ု သင့္ေလ် ္ေသ မ်က္စ အက အကြယ္မပါဘဲၾကည့္႐ႉျခငး္သည္ သင့္မ်က္စ မ် းအ း ထ ၀ရ ထ ခ က္ုပ်က္စ း 
သြ းေစြႏ ုငပ္ါသည္။ 

(ခ)  အကယ္၍ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္က  ုသင၏္ေနရ မျွမငေ္တြ႕ြႏ ုငပ္ါက သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မနွက္ အုသုံးျပဳ၍ ၾကည့္႐ႉ ရမည္ 
ျဖစသ္ည္။ ထ သု ု႔ၾကည့္႐ႉေနသည့္အခ် နြွ္ႏင့္တစၿ္ပ ဳငန္က္တည္းတြင္ ေန၏ေတ က္ပေသ  မည္သည့္အစ တ္အပ ငုး္က မုဆ ု 
အလြနတ္ရ ေသးငယ္ေနသည့္ အေနအထ းတြငပ္င ္ ေတြ႕ျမငြ္ႏ ုငမ္ည္ျဖစသ္ည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤအခ်က္က လုု က္န ရန ္
ပ်က္ကြက္ပါက သင့္မ်က္စ မ် းအ း ထ ၀ရထ ခ က္ုပ်က္စ းသြ းေစြႏ ုငပ္ါသည္။ 

၁. သ ု႔ရ တြင ္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ေသ အခ် နတ္ အုတြငး္၌သ လွ်င ္ ေတ က္ပေသ ေနအ၀နး္အ၀ ငုး္၏ မည္သည့္ 
အစ တ္အပ ငုး္က မုွ်  မျမငရ္ပါက သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မနွက္  ု အသုံးမျပဳဘဲ အလုံးစံုေနၾကတ္ျခငး္က  ု တု က္႐ က္ု 
ၾကည့္႐ႉသင့္သည္။ 

၂.  မတ္ွသ းရမည့္အခ်က္မ ွ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္သည့္အခ် နတ္ြင ္သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မနွက္ အုသုံးျပဳ၍ ေနက  ုၾကည့္႐ႉရန ္
ႀက ဳ းစ းပါက မည္သည့္အရ က မုွ်  ျမငေ္တြ႕ရမည္မဟုတ္ေပ။ 

၃.     အလုံးစံုေနၾကတ္ခ် နၿ္ပ းဆုံး၍ ေတ က္ပေသ ေန၏အ၀နး္အ၀ ငုး္က  ုျပနလ္ည္ျမငေ္တြ႕ရသည္ြွႏင့္တစၿ္ပ ဳငန္က္ သင့္အေန ျဖင့္ 
ေနၾကည့္မ်က္မနွက္  ုျပနလ္ည္အသုံးျပဳရမည္ျဖစသ္ည္။ 

၅) တနည္းအ းျဖင့္ဆ ရုလွ်င ္

ေတာက္ပေသာေနအ၀နး္အ၀ိငုး္၏ မည္သည့္အစတ္ိအပိငုး္ကုိမဆုိ ေတြ႕ျမငေ္နရသည့္အခါတြင ္

သင့္အေနျဖင္ ့ေနကုိၾကည့္ရနအ္တြက္ ေနၾကည့္မ်က္မနွကုိ္ အသုံးျပိဳရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

ေနၾကည့္မ်က္မနွစ္တငအ္သုံးျပိဳရနအ္ျမနလ္မး္ၫႊန ္

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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ဦးစြ ပထမအ းျဖင့္ ေအ က္ေဖ ္ျပပါအေခၚအေ၀ၚမ် းအ း သင္သ ရွ န းလည္ရန္လု အပ္ပါသည္။ 

ေနၾကတ္မႈတစ္ခုစ တ ုင္းြႏွင့္ ကမ ၻေပၚရွ ေနရ တစ္ခုစ ကဲ့သ ု႔ေသ  အေရးပါသည့္အျဖစ္အပ်က္အခ် န္ပ ုင္းမ် းအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထ းေသ  အမည္ 

မ် း ရွ ၾကသည္။   ယင္းတု ႔မွ  - 

အျဖစအ္ပ်က္ 
အမည္ 

အျဖစအ္ပ်က္အေၾကာငး္ 
ရငွး္လငး္ခ်က္ 

ေတြ႕ျမငရ္မည့္ပံုစ ံ
 (အလံုးစ ံုေ န ၾ ကတ္ျ ခ င ္းအတြက္) 

ေတြ႕ျမငရ္မည့္ပံုစ ံ
 (တစိတ္တပ ိုင ္းေ နၾ ကတ္ျ ခ င ္းအတြက္) 

C1 တစတ္ိတပ ိငုး္ေနၾကတ္ျခငး္ 
စတငခ္်နိ ္

  

C2 အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္ 
စတငခ္်နိ ္

  

 

ေနၾကတခ္်နိ ္
ဗဟိခု်က ္

ေနၾကတ္ျခငး္တ၀က္သုိ႔ 
ေရာက္ရ ွခိ်နိ ္

 

 

C3 အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခငး္ 
ၿပ  းဆုံးခ်နိ ္

 

 

C4 တစတ္ိတပ ိငုး္ေနၾကတ္ျခငး္ 
ၿပ  းဆုံးခ်နိ ္

  

 

 

 

 

 

ေနၾကည့္မ်က္မနွကုိ္အသုံးျပိဳရနအ္တြက္အေသးစတ္ိလမး္ၫႊနခ္်က္မ်ား 

** ျ ဖ စ ္ေ ပ ၚ ျခ င ္းမ ရ ွိပါ ** 

** ျ ဖ စ ္ေ ပ ၚ ျခ င ္းမ ရ ွိပါ ** 

http://www.eclipse2017.org/
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၁) ေနၾကည့္မ်ကမ္နွက္  ုအသံုးျပဳရနအ္တြက ္အေျခခလံမး္ညႊနခ္်ကမ္် း 

၁)   (ျဖစ္ႏုိင္လွ်င)္ ေ နၾကည ့္မ်က္မွန္ပါကင္ကို ဂ႐ုစုိက္တ စုိက္ ဖြင့္ေဖာက္ပါ။ 

၂)   ေနၾကည ့္မ်က္မွန္အား အသံုးမျပိဳ ခ်ိန္တြင္ လံုၿခံိဳစြာထားပါ။  

၃) ေနၾကည့္မ်က္မွန္အ း အသံုးျပဳခါန းဆဆဲဲအခ် န္တ ုင္းတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႉပါ။ အကယ္၍ မွန္ဘ လူး ဖလင္ျပ းသည္ 
ထ ခ ုက္ပ်က္စ းေနျခင္း သ ု႔မဟုတ္ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္မဆ ု တြန္႔ေခါက္ေနျခင္းမ် းရွ ပါက အဆ ုပါ ေနၾကည့္မ်က္မွန္အ း 
တစစ ညွပ္၍ဖ်က္ဆ းပစ္ပါ။ ထု ႔ေန က္ ထိခိုက္ျခင္းမရိွေသာ အျခားမ်က္မွန္ တစ္လက္အား ရယူပါ။  

၄)   အကယ ္၍ မွန္ဘ လ ူးဖလင္ျပား ထိခိုက္ပ်က္စ းေနပါက ထိုေနၾကည ့္မ်က္မွန္အား 
မည္သ ည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေနအား ၾက ည့္႐ႉရန္ အသံုးမျပိဳပါႏွင့္။  

၅) ေနၾကည ့္မ်က္မွန္မွ မွန္ဘ လ ူးဖလင္ျပား အစိတ္အပုိင္းအား မဖယ္ ရွားပါႏွင့္။ ထို႔အျပင္ ဖယ္ရွားထုတယ္ူထ ား ေသာ 
မွန္ဘ လ ူးဖလင္ျပားအစိတ္အပုိင္းအား မည္သ ည့္ပုံစံျဖင့္မဆို ေနကိုၾကည ့္႐ႉရန္ အသံုးမျပိဳပါႏွင့္။  

၆) ေနၾကည့္မ်က္မွန္၏ ေသခ် စြ တပ္ဆင္ထ းေသ  ထ ခ ုက္ပ်က္စ းျခင္းမရွ သည့္ မွန္ဘ လူးမ် းသည္ ျမင္ေတြ႕ရြႏ ုင္ ေသ  
အလင္းေရ င္မ် း၏ အြၱႏရ ယ္ရွ ေသ အဆင့္မ် းက ု ေဘးကင္းစြ တ းဆ းေပးမည့္အျပင္ ဒုကၡေပးြႏ ုင္ေသ ခရမ္းလြန္ေရ င္ျခည္ြႏွင့္ ေနမွထြက္ေသ  
အျခ း ေရ င္ျခည္တန္းမ် းက ုလည္း က ကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည။္ ထ ု႔ေၾက င့ ္ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသ  အၫႊန္းမ် းြွႏင့္အည  ေနၾကည့္မ်က္မွန္က ု 
အသံုးျပဳက  ေနအ း အခ် န္မေရြးေဘးကင္းစြ ၾကည့္႐ႉြႏ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနၾကတ္ခ် န္အတြင္း၌ ေနက ုၾကည့္႐ႉရ တြင္ ျဖစ္ေစြႏ ုင္ေသ  အြၱႏရ ယ္မ် းက ု 
ပ ုမ် းေစြႏ ုင္သည့ ္သ ု႔မဟုတ္ ေလ် ့နည္းေစြႏ ုင္သည့္ ‘‘ေနၾကတ္ခ် န္တြင္ထြက္ေသ  ေရ င္ျခည္တန္း မ် း’’ ဟူ၍ မရွ ပါ။  

၇) ေတာကပ္ေသာေနအ၀နး္အ၀ ိငုး္၏ အစတိအ္ပ ိငုး္တစခ္ခုအုား ေတြ႕ျမငရ္ခ်နိတ္ြင ္သင ့္အေနျဖင ့္ ေနအားၾကည့္႐ ႉရန ္ေနၾကည့္မ်ကမ္နွက္ိ ုယခ ု ေဖာ္ျပ ထားေသာ 

အခ်ကမ္်ားအတိငုး္ လိကုန္ာအသံုးျပိဳရမညျ္ဖစသ္ည။္ သင ့္အေနျဖင ့္ အျခားေသာရငး္ျမစမ္်ားမ ွ ကးူယမူတွသ္ားလာေသာ ေနၾကတျ္ခငး္ အခ်နိက္ာလ 
(အမညအ္ားျဖင ္ ့‘‘C2’’ ႏွင ့္ ‘‘C3’’ ဟအုထကတ္ြငေ္ဖာ္ျပထားေသာ) တစခ္ခုအုား ထည့္သြငး္စဥး္စားရနမ္လုိအပပ္ါ။  

၈) ေနၾကည့္မ်က္မွန္အ း အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပ င္း၊ ြွႏစ္ဖက္ၾကည့္မွန္ေျပ င္း၊ ကင္မရ ၊ မွန္ဘ လူး၊ မွန္ သ ု႔မဟုတ္ အလင္းထတု္လႊင့္ေပးေသ  သ ု႔မဟတု ္
အလင္းျပန္ေစေသ  အျမင္အ ႐ုံဆ ုင္ရ က ရ ယ  သ ု႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္း (‘‘အျမင္အ ႐ုံဆ ုင္ရ စက္’’)  တစ္ခုခုြွႏင့္ တြဖဲက္အသံုးျပဳျခင္း မျပဳပါြွႏင့္။ 

၉) ထ ုသ ု႔ေသ  အျမင္အ ႐ုံဆ ုင္ရ စက္ပစၥည္းမ် းအ း ေနဆ သ ု႔ သ ု႔မဟတု္ ေနရွ ရ ဖက္သ ု႔ လွည့္ထ းျခင္းမျပဳပါြွႏင့္။ ထ ု႔အျပင္ ေနက ု တု က္႐ ုက္ၾကည့္႐ႉရန္ 
အတြက္ အျမင္အ ႐ုံဆ ုင္ရ စက္က  ု ေနဆ သ ု႔ခ် န္ျခင္း၊ သ ု႔မဟုတ္ ပုံစံတစ္မ်ဳ းမ်ဳ းျဖင့္ ေနေရ င္ျခည္က ုရယူျခင္း၊ ဆံုမွတ္ခ် န္ညွ ျခင္းြွႏင့္ လမ္းေၾက င္း 
ေျပ င္းေစျခင္းတ ု႔အ း မည္သည့္အခါမွ် မျပဳလုပ္ပါြႏွင့္။ 

၁၀) ေနၾကည့္မ်က္မွန္အ း တ ရစ ၦန္မ် း သ ု႔မဟုတ္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္အ း ေဘးကင္းစြ အသံုးျပဳြႏ ုင္ရန္ လု အပ္ေသ အခ်က္မ် းက ု ဖတ္႐ႉ၊ န းလည္၊ လု က္န ရန္ 
မတတ္ြႏ ုင္ေသ သူမ် း သ ု႔မဟုတ္ ယ ယ အခ ုက္အတန္႔အ းျဖင့္ အဟန္႔အတ း ျဖစ္ေနေသ သူမ် း သ ု႔မဟုတ္ မ မ တု ႔လုပ္ေဆ င္မႈမ် း၏ 
ေန က္ဆက္တြျဲဖစ္ရပ္မ် းက  ုတရ း၀င္ တ ၀န္ယူရန္ လက္မခံြႏ ုင္ေသ သူမ် းက ု အသံုးျပဳခြင့္ မေပးပါြႏွင့္။  

၁၁) ေနၾကည ့္မ်က္မွန္အားအသံုးျပိဳရန္အတြက္ - 

ေနၾကည ့္မ်က္မွန္ကို သင့္မ်က္စိမ်ားႏွင့္ေနအၾကားတြင္ ေသခ်ာစြာကိုင္ထားပါ။ ထို႔ေနာက္ ေနၾကည ့ ္ 
မ်က္မွန္၏ ထိခိုက္ပ်က္စ းျခင္းမရိွေသာ မွန္ဘ လ ူးအစိတ္အပုိင္းမွတဆ င့္ ေ နဆ သ ို႔ၾကည ့္႐ႉပါ။ ၾကည ့္႐ႉ 
ေနသာအခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေနၾကည ့္မ်က္မွန္၏  မွန္္ဘ လ ူးအစိတ္အပုိင္းကို သင့္မ်က္စိမ်ားႏွင့္ ေနအၾကား 
တ ြင္ ေသခ်ာစြာထားပါ။ ကတ ္ထူျပားမ်က္မွန္ပုံစံျပိဳလုပ္ထားေသာ ေနၾကည ့္မ်က္မွန္မ်ားအတြက္  
ေနၾကည ့္မ်က္မွန္အား သမ႐ုိးက်မ်က္မွန္မ်ားက ့သို႔ တပ္ဆင္ရန္ကတထ္ူျပားကိုေခါက္၍ အသံုးျပိဳႏိုင္ 

သည ္။ အလံုးစုံေနၾကတ္ခ်ိန္မွလြ ၍ မည္သ ည့္အခါတြင္မွ် ေနကိုတ ုိက္႐ိုက္ၾကည ့္႐ႉျခင္း မျပိဳပါႏွင္ ့။ 
(အဆိုပါအခ်ိန္မွာ C2 ႏွင့္ C3 အၾက းသ ု႔ ေရ က္ရွ ေနေသ အခ် န္ျဖစ္ၿပ း သင္၏ ေနရာမွ အဆုိပါ 
အခ်ိန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္ပါက ေအာက္ပါဇယားတြင္ မွတ္သ ားထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည ္)။  
အဆိုပါအခ်ိန္မွလြ ၍ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေနၾကည ့္မ်က္မွန္၏  ထခုိိက္ ပ်က္စ းျခင္းမရိွေသ ာ 

မွန္ဘ လ ူးအစိတ္အပုိင္းမွတဆ င့္သာ တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႉရမည္ျဖစ္ပါသည ္။ 

၁၂) ေနကိုၾကည ့္႐ႉရာ၌ ေနၾကည ့္မ်က္မွန္၏  မွန္ဘ လ ူးမ်ားထည့္သြင္းေသာအကန္႔မ်ားတြင္ မူလထ ုတ္လ ုပ္စဥ္က ထည ့္သြင္းပါရွိေသာ မွန္ဘ လးူမ်ားမွတပါး  
အျခားမည္သ ည့္အစိတ္အပုိင္း သို႔မ ဟုတ ္ ပစၥည္းကိုမွ် ထည ့္သြင္းအသံုးမျ ပိဳပါႏွင့္။  

၁၃) သင့္အေနျဖင့္ ဤလ မ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သ က္၍ ေမးျမန္းလုိသညမ္်ားရိွပါက ေက်းဇူးျပိဳ၍ http://tinyurl.com/viewer-questions ၌ Eclipse2017.org 
သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည ္။ 

 
  

 

 

http://www.eclipse2017.org/
http://www.tinyurl.com/solarviewers
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၂) သင့္ေန႔ရ အတြက ္ေနၾကတမ္ည့္အခ် နက္ လအေသးစ တက္  ုေလလ့ ျခငး္ 

 

သင့္တည္ေနရ အတြက္ http://tinyurl.com/find-times တ ြင္ ေဖာ္ျပထ ားေသ ာအခ်က ္ အလ က ္မ်ား အေ ပၚ အေျ ခခံ၍ ေအာက ္ပ ါတ ုိ႔က ို 

ျဖည့္သ ြင္းပါ။ 
 

 

ကၽ ြႏု္ပ၏္ေနရာအတြက ္ေနၾကတျ္ခငး္သည ္- 

အျပည့္အစုံ မျပည့္မစုံ 

 (တစ္ခကု ို ၀ိုင ္းထ ားပါ) 

 

 

သင ့္ေနရာတြငေ္နၾ ကတျ္ ခငး္သည ္
အလံုးစံု ျ ဖစမ္ညဆ္ိပုါက 

ေအာကပ္ါေခါငး္စဥေ္အာကတ္ြင ္
ပါ၀ငေ္သာလမး္ၫႊနခ္်ကမ္်ားကိ ု

လုိကန္ာပါ 

 
‘‘ေနၾကတျ္ခငး္သည ္ကၽ ြႏု္ပ၏္ေနရာတြင ္

အလုံးစုံ 
ျဖစပ္ါလမိ့္မည’္’ 

 
ေအာကတ္ြငၾ္ကည ့္ပ ါ - 

သင ့္ေနရာတြငေ္နၾ ကတျ္ ခငး္သည ္
မျပည့္မစံု ျ ဖစမ္ညဆ္ုိပ ါက 

ေအာကပ္ါေခါငး္စဥေ္အာကတ္ြင ္
ပါ၀ငေ္သာလမး္ၫႊနခ္်ကမ္်ားကိ ု

လုိကန္ာပါ 

 
‘‘ေနၾကတျ္ခငး္သည ္ကၽ ြႏု္ပ၏္ေနရာတြင ္

မျပည့္မစုံ  

ျဖစမ္ညျ္ဖစပ္ါလမိ့္မည’္’ 
 

ေအာကတ္ြငၾ္ကည ့္ပ ါ - 

 

 

 

 

  

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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** ေနၾကတျ္ခငး္သည ္ကၽြြ္ုႏပ၏္ေနရ တြင ္အလုံးစံ ုျဖစပ္ါလ မ့္မည ္** 

သ င္သ ည္ အျပည့္ အ၀ေနၾက တ ္ျခ င္းက ိုျမင္ေတြ႕ရမ ည့္လ မ္းေၾက ာင္း ေပၚတ ြင္ရွိေနၿ ပ း ႀက ံိဳေတ ာင့္ႀက ံိဳခ အခိုက ္အတ န္႔တ စ္ခုကို ၾကည့္႐ႉသြ းမည္ ဆ ုပါစ ု႔။ 
သ င့္ေနရာတ ြင္ ေနၾက တ ္ျခင္း အ လ ံုးစံုျဖစ္မ ည့္အခ်ိ န္က ို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန ္အလ ြန္ အေရး ႀက  းသ ည္။  ထ ုိသ ုိ႔တ ြက္ခ်က ္ႏိုင္ရန္အတ ြက္ ေ အာက ္ပါ ဇယ ားရိွ  
သ င္မွတ္သ ားထ ားေသ ာ အခ်ိန္မ် ားက ို က ိုးက ားႏုိင္သ ည္။  အလ ံုးစံု ေနၾက တ ္ခ်ိန္တ ြင္ ေတ ာက ္ပေသာ ေနအ၀န္ းအ ၀ိုင္း၏  မည္သ ည့္ အစိတ ္အပို င္းက ိုမွ် 
ေတ ြ႕ျမင္ရမည္ မဟ ုတ ္ေသ ာေၾက ာင့္လ ည္း ျဖစ္သ ည္။ 

၁) သ င့္ေနရာအတ ြက္ http://tinyurl.com/find-times တ ြင္ေဖ ာ္ျပထ ားေသ ာအခ်က ္အလ က ္မ်ား အေပၚ မူတ ည္၍ ေနၾက တ ္ျခင္း အခိုက ္အတ န္ ႔ 
ျဖစ္ေပၚမ ည့္ အခ်ိန္မ်ာ းက ို ေအာ က ္တ ြင္ေရးခ်ထ ားပါ (သ င္၏ အခ်ိ န္ဇုန္အတ ြက္ အခ်ိ န္တ ိုက ္ ႏိုင္ရန)္။  

C1 
မတုိငမ္  

* ေနၾကတ္ျခငး္မရ ွပိါ * 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

C1 
တစတ္ိတပ ိငုး္ 

ေနၾကတ္ျခငး္ 
စတငခ္်နိ ္

 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

C2 
အလုံးစ ံု 

ေနၾကတ္ျခငး္ 
စတငခ္်နိ ္

 

  

C2 အခ်နိၿ္ပ းပါက 
မ်က ္မနွ္မပါဘ   

ၾက ည့္႐ႉႏိုင္သ ည ္

ေနၾကတ္ခ်နိ ္
ဗဟုိခ်က္ 

ျဖစေ္ပၚသည့္ 
အခ်နိ ္

 

 
 

မ်ကမ္နွမ္ပါဘ  
ၾကည့္႐ႉႏုိငသ္ည ္

C3 
အလုံးစ ံု 

ေနၾကတ္ျခငး္ 
ၿပ  းဆုံးခ်နိ ္

 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
ျပန္လ ည ္

အသ ံုးျပိဳရမည ္

C4 
တစတ္ိတပ ိငုး္ 

ေနၾကတ္ျခငး္ 
ၿပ  းဆုံးခ်နိ ္

 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

C4 
ၿပ းေနာက္ 

* ေနၾကတ္ျခငး္မရ ွပိါ* 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

၂) သ င့္အေနျ ဖင့္ အျပ ည့္ အ၀ေနၾ က တ ္ျခင္းက ိုျမင္ရသည့္လ မ္းေ ၾက ာင္းေပၚတ ြင္ ရွိေန ေသ ာ္ျငားလ ည္း  သ င္သ ည္ အလ ံုးစံုေနၾက တ ္ခ်ိန္ မဟ ုတ ္သ ည့္ 

C2 မစတင္မ အခ်ိန္ႏွ င့္ C3 ၿပ းဆ ံုး ခ်ိန္မ်ားတ ြင္ ေနကိုၾက ည့္ရ န္အတ ြ က ္ ေနၾက ည့္မ်က ္မွန္ကို မျဖစမ္ေန ေတ ာက ္ေလ ွ်ာက ္အသ ံုးျပိဳရမ ည္ျဖစ္သ ည္။  

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust
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၃) သ င့္အေနျ ဖင့္ ေအာက ္ပါ အခ်ိ န္မ်ားတ ြင္သ ာ (ေနၾက ည့္မ်က ္မွန္ က ိုအသ ံုးမျပိဳဘ  ) ေနကိုတ ုိက ္႐ိုက ္ၾက ည့္႐ႉ ႏိုင္မ ည္ျဖစ္သ ည္။ 

(က) သ င့္ေနရာတ ြင္အလ ံုးစံုေ နၾက တ ္ျခင္းျဖစ္ ေပၚလ ွ်င္ (သ င္သ ည္လ မ္း ေၾက ာင္းေပၚတ ြင္ရွိေ နလ ွ်င္)  
(ခ) အလ ံုးစံုေနၾက တ ္ျခင္ းျဖစ္ေ ပၚေန ေ သ ာအခ်ိန္မ်ားတ ြင္ (ခ န္႔မွန္း ေျခ အ ားျဖင့္ အထ က ္တ ြင္ သ င္ေရးမွတ ္ ထ ားေသ ာ C2 ႏွင္ ့

C3 ၾက ားက ာလ တ ြင္)၊ 
(ဂ) ေန၏ေတာက္ပေသာအ၀နး္အ၀ ိငုး္အားလုံးကုိ လမ ွလုံး၀ကြယ္ထားေသာအခ်နိ ္

အလ ံုးစံုေနၾက တ ္မ ည့္ အခ်ိန္မ်ာ းသ ည္ သ င့္တ ည္ေနရာ အတ ိ အက ်ေပၚမူတ ည္၍ မ်ားစြာက ြာျ ခားမည္ျ ဖစ္သည္။  ထ ုိ႔ေၾက ာင့္ သ င့္အေနျဖ င္ ့ 
ခန္႔မွန္းေ ျခအ ခ်ိန္မ်ားက ို ႀက ိိဳတ င္၍ တ ြက္ခ်က ္မွတသ္ ားထားရမည္ျ ဖစ္သည္။  အထ က ္တ ြင္ သ င္ေရးမွတ ္ထ ားေသ ာ အခ်ိန္မ်ာ းသ ည္  
ခန္႔မွန္းေ ျခသ ာျဖ စ္သ ည္။ 

၄) ထ ပ္မံ၍ေျပာလ ုိသ ည္မွာ  အထ က ္ပါဇယ ားတ ြင္ ေရးမွတ ္ ထ ားေသ ာ အခ်ိန္မ်ားတ ြင္ျဖ စ္ေ စ သ ို႔မဟ ုတ ္ အျခား ျပင္ ပရ င္းျမစ္ မ ်ားမွ 
ရရွိေသ ာအခ်ိန္ မ်ားတ ြင္ျဖစ္ေ စ ေန၏ေတာက္ပေသာအ၀နး္အ၀ ိငုး္၏ မည္သည့္အပ ိငုး္ကုိမဆုိ ေတြ႕ျမငေ္နရသည့္ အခ်နိတို္ငး္တြင ္ သင ့္အေနျဖင ့္ 
ေနကုိၾကည့္႐ ႉရနအ္တြက္ ေနၾကည့္မ်က္မနွကုိ္ အၿမ  တမး္ အသုံးျပိဳရမည္ျဖစသ္ည္။  

၅) ဤ လ မ္းၫႊန္ခ်က ္မ်ာ းက ို ပိုမိုသိရွိနားလ ည္ႏိုင္ေစ ရန္အတ ြက္ ရွင္းျပခ်က ္႐ုပ္ ပံုမ်ားက ိုပါ ပူးတ ြ ေ ဖ ာ္ျပေပးထ ားသ ည္။ 

 

 

သင့္အေနျဖင့္ ေအ ကပ္ါအခ်ကမ္် းက  ုဖတ႐္ႉ/န းလည၊္ လ ကုန္ ရမညျ္ဖစသ္ည။္ 

 
 

ကၽြႏ္ုပအ္ေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မနွကုိ္ ေဘးကငး္စြာအသုံးျပိဳႏုိငရ္နအ္တြက္ 
လမး္ၫႊနခ္်က္မ်ား အားလုံး ကုိလိုက္နာရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 
 

ေတာက္ပေသာ ေနအ၀နး္အ၀ိငုး္၏ မည္သည့္အပိငုး္ကုိမဆို 
ေတြ႕ျမငရ္သည့္အခ်နိတ္ြင ္ေနကုိၾကည့္ပါက ကၽ ြႏ္ုပအ္ေနျဖင့္ 

ေနၾကည့္မ်က္မနွကုိ္ အသုံးျပိဳရမည္ျဖစသ္ည္။ 
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** ေနၾကတျ္ခငး္သည ္ကၽြြ္ုႏပ၏္ေနရ တြင ္မျပည့္မစံု သ ျဖစမ္ညျ္ဖစသ္ည ္** 

သင္သည ္ အျ ပ ည့္အ၀ ေ န ၾ ကတ္ျ ခင ္းကို ျ မ ငေ္ တြ႕ရ ေ သာလမ ္းေ ၾ ကာငး္ေ ပ ၚတြင ္ ရ ွိမ ေ န ပ ါ။ ထုိ႔ေၾ ကာင့္ အလံုးစ ံုေ န ၾ ကတ္ျ ခ င ္း အလွအပ ကို ခ ံစ ားခြင ့္ရ မ ည္ 
မ ဟုတ္ေ ပ ။ (ဤ ထူးျ ခ ားေသာအေ တြ႕အႀ ကံိဳကို  ရ ရ ွိႏ ိုင ္ရ န ္အတြက္ သင္၏ေ န ရ ာအား အလံုးစ ံုေ န  ၾ က တ္ျခ င ္းကိုျမင ္ရ သည့္လမ္းေၾ ကာင္းေ ပ ၚသို႔ ျ ပ န ္လည္ 

ေ ျ ပ ာင ္းေ ရ ႊ႕ရ န ္ ကၽြႏ္ုပ ္တုိ႔မွ ေ လးေ လးန က္နက္ တုိက္တြန ္းလုိပါသည္) 

၁ )  သင့္ေ န ရ ာ အတိအက်အတြက ္ http://tinyurl.com/find-times တြင ္ ေ ဖ ာ္ျ ပ ထားေ သာ အခ ်က္အ လက္မ ်ား အေ ပ ၚမ ူတည္၍ ေ န ၾ ကတ္ျခ င ္း အခ ိုက ္

အတန္႔တစ္ခ ုစ  ျ ဖစ ္ေ ပ ၚမ ည့္ အခ ်ိန ္မ ် ားကုိေ အာက္တြင္ေ ရ းခ ်ထားပ ါ (သ င ္၏အခ ်ိန ္ဇ ုန ္ အတြက ္အခ်ိန္တ ိုက ္ႏ ိုင ္ရ န)္ 

C1  
မတုိငမ္  

* ေနၾကတ္ျခငး္မရ ွပိါ* 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

C1 
တစတ္ိတပ ိငုး္ 

ေနၾကတ္ျခငး္ 
စတငခ္်နိ ္

 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

ေနၾကတ္ခ်နိ ္
ဗဟုိခ်က္ 

ျဖစေ္ပၚမည့္ 
အခ်နိ ္

 
  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

C4 
တစတ္ိတပ ိငုး္ 

ေနၾကတ္ျခငး္ 
ၿပ  းဆုံးခ်နိ ္

 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

C4 
ၿပ းဆုံးခ်နိ ္

* ေနၾကတ္ျခငး္မရ ွပိါ * 

  

ေနၾက ည့္မ်ကမ္ွနက္ ိ ု
အသ ံုးျပိဳရမည ္

(သင္၏ေနရ ာတ ြင္ ေန ၾကတ ္ျခင ္းသည ္ မျပည ့္မစ ံုသ ာျဖစမ္ည ္ျဖစ ္ေသ ာေၾက ာင့္ ဇ ယ ားတ ြင္ C2 ႏွင့္ C3 မပ ါ၀ငသ္ညက္ ိသုတ ိျပိဳပါ) 

၂) သင၏္ေနရာတြင ္ ေနၾကတ္ျခငး္သည္ မျပည့္မစ ံုသာျဖစမ္ည္ျဖစေ္သာေၾကာင ့္ သင ့္အေနျဖင ့္ ေနကုိၾကည့္႐ ႉသည့္အခါတုိငး္ ေနၾကည့္မ်က္မနွ ္ ကုိ 
အသုံးျပိဳရမည္ျဖစသ္ည္။ အျပည့္ အ၀ေနၾက တ ္ျခင္ းက ို ျမင္ရသ ည့္ လ မ္းေၾက ာင္းေပၚသ ို႔ေျ ပာင္းေရႊ႕ ရ န္ က ၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထ ပ္မံ၍ တ ိုက ္တ ြန္း လ ုိပါသ ည္။ 
ေနၾက ည့္မ်က ္မွန္ကို သ င္ႏွင့္ အ တ ူယ ူေဆ ာင္သ ြား ပါ။  သ ို႔မွသ ာ သ င့္အေနျဖ င့္ တ စိတ ္တ ပိုင္း ေန ၾက တ ္ျခင္းအခိုက ္ အတ န္႔မ်ားက ို ေဘ းက င္းစြာ 

ၾက ည့္႐ႉႏိုင္မ ည္ျဖစ္ ပါသ ည္။  

၃) ဤ လ မ္းၫႊန္ခ်က ္မ်ာ းက ို ပိုမိုသိရွိနားလ ည္ႏိုင္ေစ ရန္အတ ြက္ ရွင္းျပခ်က ္႐ုပ္ ပံုမ်ားက ိုပါ ပူးတ ြ ေ ဖ ာ္ျပေပးထ ားသ ည္။ 

 

သင့္အေနျဖင့္ ေအ ကပ္ါအခ်ကမ္် းက  ုဖတ႐္ႉ/န းလည၊္ လ ကုန္ ရမညျ္ဖစသ္ည။္ 

ကၽ ြႏ္ုပသ္ည္ ေနၾကည့္မ်က္မနွကုိ္ ေဘးကငး္စြာအသုံးျပိဳႏုိငရ္နအ္တြက္ 
လမး္ၫႊနခ္်က္မ်ားအားလုံးကုိ မျဖစမ္ေန လုိက္နာသြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

ေတာက္ပေသာေနအ၀နး္အ၀ိငုး္၏ မည္သည့္အပိငုး္ကုိမဆို ေတြ႕ျမငရ္သည့္အခ်နိတ္ြင ္ 
ေနကုိၾကည့္႐ႉေနျခငး္ျဖစပ္ါက ေနၾကည့္မ်က္မနွကုိ္ အသုံးျပိဳသြားမည္ျဖစသ္ည္။ 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust

