
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

အဆင့ြ်မင့ ်

 

ပ ေရာချက် 

 ေလ သန ့်စငြ်ခငး် 
 
ေခါငး်စဥ ်

 

ဘာသာရပ် 

 

အဓိကစကားလုံးများ 

 ေရ�ှည်တည်တံ့ခုိ

 

အငဂ်ျငန်ီယာ လုပ်ငန်းစဥ ် အငဂ်ျငန်ီယာ၊ ကမ�ာ့သပိ�ံ ေလ၊ ေလစစ်ြခငး်၊ ေလအရည်အေသးွ၊ 

ပတဝ်န်းကျငဆ်ိုင်

 

အငဂ်ျငန်ီယာ၊ အမ�န်အေ�ကာငး်အရာ၊ 

ပတဝ်န်းကျင ် ညစ်ညမ်းမ�၊ အလ်ဲရယ်စုိ (ေလသန ့်စငေ်ဆးရည်ဗူး) 

SDG ဆက်သယွခ်ျက် 

 

လုပ်ေဆာငရ်န်�ကာချိန ်

၂-၃ နာရီ 

နိဒါန်းတို 

 
ဤလုပ်ေဆာငခ်ျက်တွင ်ေကျာငး်သားများသည် ေလထု၏ ၅၀%ေကျာ်ကို ပိတ်ဆုိ ့ြခငး်မ�ိှဘဲ စီစစ်ြခငး် �ငှ့ ်

ဒဇုိီငး်ြပုလုပ်ရာတွင ်အငဂ်ျငန်ယီာဆုိငရ်ာ စိနေ်ခါ်မ�တစ်ရပ်ကိုြပုလုပ်သည်။ 

 နိဒါန်း 

ေလထုညစ်ညမ်းမ�သည်အစုိငအ်ခဲ၊အရည်အမ�နမ်ျား�ငှ့ေ်လထဲတွငအ်ချို �ေသာဓာတ်ေငွ�များ ဆုိငး်ေန ေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ 

ထုိအမ�နမ်ျား�ငှ့ ်ဓာတ်ေငွ�များသည် ကား�ငှ့ထ်ရပ်ကား အိတ်ေဇာများ၊ စက်�ုံများ၊ ဖုနမ်�န ့မ်ျား၊ ဝတ်မ�နမ်ျား၊ မ�ိ မျိုးမ�နမ်ျား၊ 

မီးေတာငမ်ျား�ငှ့ေ်တာမီးများမှထွက်လာ�ိငုသ်ည်။ က��်ပ်ုတို၏့ေလထဲတွငဆုိ်ငး်ငံထ့ားေသာအစုိငအ်ခဲများ�ငှ့အ်ရည်အမ�နမ်ျားကို 

အဲလ်ရယ်စုိ (aerosols) ဟုေခါ်သည်။ 

ေလထုအတွငး်�ိှအချို�ေသာဓာတ်ေငွ�များသည်ေလထုညစ်ညမ်းမ�ကိုြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်။သာဓကအားြဖင့ ်�မို � �ကီးများတွင ်

အိုဇုနး်လ�ာဟုေခါ်ေသာ ဓာတ်ေငွ�သည် ေလထုညစ်ညမ်းမ�၏ အဓိက အေ�ကာငး်ရငး် ြဖစ်သည်။ အိုဇုနး်လ�ာသည် 

ဖနလ်ံုအိမ်ဓာတ်ေငွ� ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတိုပ့တ်ဝနး်ကျင ်အတကွ် ေကာငး်ကျိုး ဆုိးကျိုး ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်သည် 

ကမ�ာ၏ေလထုထဲတွင ်�ိှေနသည့်ေနရာတွင ်မူတည်သည်။ က��်ပ်ုတို၏့ ေလထုထဲတွင ်ြမင့မ်ားေသာေနရာတွင�ိှ်သည့် 

အိုဇုနး်လ�ာသည် ေကာငး်ေသာအရာ တစ်ခု ြဖစ်သည်။၎ငး်သည် ေနမှလာေသာအ��ရာယ်�ိှသည့် ဓာတ်ေရာငြ်ခည်ကို ကာကွယ်ရန ်

ကူညီ ေပးသည်။ သုိေ့သာ် အိုဇုနး်လ�ာသည် ေြမြပင�်ငှ့န်းီကပ်လာပါက က��်ပ်ုတို၏့ ကျနး်မာေရး အတွက် အလွနဆုိ်းရွား 

�ိငုသ်ည်။  စက်�ုံများ သုိမ့ဟုတ် ကားအိတ်ေဇာကဲ့သုိေ့သာ ဓာတ်ေငွ�ေလာငစ်ာ များမှ ထွက်လာေသာ ဓာတုပစ�ည်းအချို� �ငှ့ ်

ေနေရာငြ်ခည် ဓာတ်ြပုလ�င ်ေြမြပငအ်ဆင့အ်ိုဇုနး်ကို ဖနတ်ီးသည်။ ေလထဲ�ိှ အမ�နမ်ျားသည် အိုဇုနး်လ�ာ�ငှ့ ်ေပါငး်ေသာအခါ 

သူတိုသ့ည် မီးခိုးြမူများကို ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ မီးခိုးြမူ သည် ေလထုညစ်ညမ်းမ� အမျိုးအစားြဖစ်�ပီး မီးခိုးြမူမ�နမ်ျားကဲ့သုိ ့ 

�ကည့်��ရန ်ခက်ခဲေစသည်။ 

ေလထုညစ်ညမ်းမ�၏ ဆုိးကျိုးသက်ေရာက်မ�များကိုနည်းပါးေစ�ပီး ေလ�ာ့ချ�ိငုရ်န ်အငဂ်ျငန်ယီာများသည် စက်မ�လုပ်ငနး် များမှ 

အမ�နမ်ျားကို ဖယ်�ှားသည့် နည်းလမ်းများကို ဒဇုိီငး်ေရးဆဲွသည်။ စက်မ�အငဂ်ျငန်ယီာများ ရငဆုိ်ငရ်ေသာ အ�ကီးမားဆုံး 

စိနေ်ခါ်မ�တစ်ခုမှာ စက်မ�ေလထုညစ်ညမ်းမ�ကို ကာကွယ်ရန ်နည်းစနစ်အသစ်များ တီထွငဖ်နတ်ီးြခငး် ြဖစ်သည်။ ေလထု 

ညစ်ညမ်းမ�၏ ဆုိးကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစရန် စက်မ�လုပ်ငနး်များမှ စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများကို ဖယ်�ှားေပးသည့် 

ေခတ်မီညစ်ညမ်းေစေသာ ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရး နည်းစနစ်များ�ငှ့ ်စကမ်�နည်းပညာများကို အငဂ်ျငန်ယီာများ 

တီထွငဖ်နတ်ီး�ိငု�်ကသည်။ စက်မ��ငှ့ ်ပတ်ဝနး်ကျင ်အငဂ်ျငန်ယီာများသည် နည်းပညာေဟာငး်များမှ ြပသနာများကို ထိနး်ချုပ်ရန ်

နည်းပညာ အသစ်များကို တီထွင�်ကသည်။ ဥပမာအားြဖင့၊် အငဂ်ျငန်ယီာများသည် အိမ်များ�ငှ့ ်စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များတွင ်

များေသာအားြဖင့ ်အသုံးြပုေသာ ေလစစ်ြခငး်စနစ်များကို တီထွင�်ကသည်။ ဤလ�ပ်�ှားမ�တွင ်ေကျာငး်သားများသည် အလားတူ 

အငဂ်ျငန်ယီာဆုိငရ်ာ စိနေ်ခါ်မ� တစ်ခုကို ြပုလုပ်သည်။ ၎ငး်တိုသ့ည် ဒဇုိီငး်ဆဲွြခငး်�ငှ့ ်ေလထု၏ ၅၀% ေကျာ်ကို ပိတ်ဆုိ ့ြခငး်မ�ိှပဲ 

ေလစီးေ�ကာငး်မှ င�ုတ်ေကာငး်မ�န ့မ်ျားကို ဖယ်�ှားရန ်ဇကာ တစ်ခုတည်ေဆာက်သည်။ 

 



 
  

အဓိက ရည်မှနး်ချက် 

ေလထညုစ်ညမ်းမ�၏ အေ�ကာငး်ရငး်များ�ငှ့ ်ကျန်းမာေရး 

အကျိုးသက်ေရာက်မ� များစွာကိ ုေဖာ်ြပရန် 

အခန်းတငွး်၌ပင ်ေလစစ်ထတု�်ိငုသ်ည့ ်ပုံစံငယတ်စ်ခုကို 

ဖန်တးီရန် အငဂ်ျငန်ီယာ ဒဇုိီငး်ဆွြဲခငး် / စမ်းသပ်ြခငး် / 

တည်ေဆာက်ြခငး်ြဖစစ်ဉ်ကို သံးု�ိငုရ်န ်

ဧရိယာတစ်ခုအတငွး် စုေဆာငး်ရ�ိှေသာ 

အမ�န်အေရအတကွ် ပျမ်းမ�ကို ေရတကွ်ရန်�ငှ့ ်

တကွ်ချက်�ိငုရ်န်။  

ေလထညုစ်ညမ်းမ�ကို သန ့စ်ငေ်စရန ်

အငဂ်ျငန်ီယာများသည ်ေလစစ်စက်များကို မည်သို ့ 

တည်ေဆာက်သည် ကိုနားလည် ေစရန်။ 

 

1 
1 

2 

3 

4 

ပါဝငပ်စ�ည်းများ 

 
အဖွဲ�ဝငတ်ိုငတ်ွင ်�ှိရမည့ ်ပစ�ည်းများ 

အ��န်းကဒမ်ျား သိုမ့ဟုတ ်

ေဆာက်လုပ်ေရးစက� ူ 

တတိအ်�ကည်ေရာင ်

ကတေ်�ကး 

စစ်ထတုသ်ည့်ပစ�ည်းအမျိုးမျိုး (ဥပမာ- ပုိက်သန ့်စက်များ၊ ဝါဂွမ်းလံုးများ၊ 

အထည်များ၊ တိပ်များ၊ တစ်သ�ူးစက� ူစသည်) 

ေလသန ့်�ှငး်စင�်ကယ်ြခငး် လုပ်ေဆာငခ်ျက် သငေ်ထာက်ကစူာရွက်မိတ� ူ  

၂-၃ရွက ်(ေကျာငး်သားတစ် ဦး လ�င)် 

စာသငခ်န်းအတငွး်၌ ခဲွေဝသံးုစွဲရန်: 

ဖိနပ်ဗူး 

တတိ ်

�ကိုး 

အလူမီနီယမ်သ

 အ��န်းကဒ ်၄ ခု 

င�ုတေ်ကာငး်မ�န ့်၊ သ ဲ(သိုမ့ဟုတ)် 

အလားတအူမ�န်ငယ်များ 

ဘံးုအ�ကီး (အမ�ိက်ပုံးသိုမ့ဟုတက်တထ်ြူပားကဲသ့ို)့ 

ေထာင့တ်ိငုး်စက်ဝိငုး်ြခမ်း 

ဆပံငအ်ေြခာက်ခံေလမ�တစ်က် 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2
 

3
 

4
 5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

ေကျာငး်သားများကုိ ဆပံငအ်ေြခာက်ခံစက်၏ အစွန်အဖျား�ိှ သတ� ုမျက်�ာှြပငကုိ် မထရိန် သတေိပးပါ။ အလွန်ပူ�ိငုေ်ကာငး်ပူေန�ိငုသ်ည်။ အေကာငး်ဆံးု 

ရလဒမ်ျား အတက်ွ (�ငှ့ဆ်ပံင ်အေြခာက်ခံစက်ကုိ ဆက်လက်အသံးုြပုရန်) ဆပံငအ်ေြခာက်ခံစက်သည် အပူ မြပငး်ေစရန် ေသချာေစပါ။ 

 

1 

အ��ရယ်ကငး်�ှငး်ေစေရး �နွ်�ကားချက်များ 



 
  

လမ်း�နွ်ေမးခွနး်များ 

(ပတဝ်န်းကျင)် ညစ်ညမ်းမ� 

အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။ 

(ပတဝ်န်းကျင)် ညစ်ညမ်းမ�၏ အဓိက 

အေ�ကာငး်ရငး်များမှာ အဘယ်နည်း။ 

(ပတဝ်န်းကျင)် ညစ်ညမ်းမ�ကုိ ကာကွယ်ရန် က��်ပ်ုတို ့ 

အဘယ်အရာများကုိ ြပုလုပ်�ိငုသ်နည်း။ 

1 2 3 

လုပ်ငနး်စဥ ်

လုပ်ေဆာငခ်ျက် မစတငခ်င ်

သငတ်န်းနည်းြပသည်စမ်းသပ်စက်ကိုေအာက်ပါအတိငုး်တည်ေဆာက်သင့သ်ည ်- 

ဖိနပ်ဘူးအဆုံးတွ ငအ်ေပါက်တစ်ေပါက်ကို ြဖတ်ပါ။ 

ဆံပငအ်ေြခာက်ခံစက်၏ ကျဉ်းေြမာငး်ေသာအံ၀နး် �ငှ့က်ိုက်ညီေစရန ်

အေပါက် အရွယ်အစားကို ေဖာက်ပါ။ 

ဖိနပ်ဘူး၏ အြခားတစ်ဖက်ကို လံုးဝအဖွင့အ်တိုငး် ြဖစ်သွာေအာင ်

ြဖတ်လိုက်ပါ။ 

အဆုံးထိပ်ကို ြဖတ်ထားတဲ့အေပါ် ပုိငး်ကို အလျားလိုက်ြဖစ်ေနေအာင ်

�ကိုးတစ်ေချာငး်ကို တိတက်ပ်�ပီးချည်ထားပါ။ 

လူမီနယီံသတ� ုပါးတစ်ချပ်ကိုေခါက်�ပီး�ကိုးေပါ်တွငတ်ငထ်ားပါ။ 

ဆံပငအ်ေြခာက်ခံစက် ဖွင့ေ်သာအခါ သတ� ုပါး၏လမ်းလွဲမ�ကို 

ေလစီးေ�ကာငး် ပမာဏကိ ုေဖာ်ြပလိမ့်မည်။ ၎ငး်ကို 

ေထာင့တ်ိုငး်စက်ဝုိငး်ြခမ်းြဖင့ ်တိုငး်တာသည်။ 

အ��နး်ကဒေ်လးခုကို "l" (L) ပုံစံသုိေ့ခါက်ပါ။ 

ေကျာငး်သားများ၏စစ်ထုတ်စက်များကို ခံ�ိငုရ်န ်အတွငး်ပုိငး် 

ဖိနပ်ဘူးအလျားတစ်ဝက်ေလာက်ကို တိတ်ကပ်ပါ။   

ေကျာငး်သားများ အလွယ်တကူ လုပ်ေဆာင�်ိငုေ်သာ ေနရာတွင ်

စမ်းသပ်စက်ေနရာကို သတ်မှတ်ပါ။ ပထမဦးဆုံး အေပါက်ေဖာက်သည့် 

ေနရာမှ ဆံပငအ်ေြခာက်ခံစက်ကို ေနရာချပါ။ အမ�နမ်ျားဖမ်းရန ်

စက်၏အဆုံးတွင ်၎ငး်၏နေံဘးတွင ်ဘူးအ�ကီးတစ်ခုထားပါ။ အကယ်၍ 

သငသ်ည် အမ�ိက်ပုံးကဲ့သုိေ့သာ �ှည်လျားေသာ ဘူးတစ်ခုကို 

အသုံးြပုပါက ေကျာငး်သားများသည် 

ညစ်ညမ်းမ�စုေဆာငး်သည့်ပစ�ည်း�ငှ့အ်မ�နမ်ျားကို ဖမ်းယူ�ိငုေ်စရန ်

စက်ပစ�ည်းတစ်ခုလံုးကို ကွနတ်ိနန်ာအတငွး်တွင ်ထားရန ်လိုအပ်�ိငုသ်ည်။ 

ေကျာငး်သားတစ်ဦးချငး်စီအတွက် ေလသန ့စ်ငေ်ရးသငေ်ထာက်ကူစာရွက် 

မိတ� ူကူးပါ။ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
ေကျာငး်သားများ�ငှ့အ်တ ူ

သင၏်အတနး် အေကာငး်ဆုံး အလုပ်လုပ်ပုံေပါ် မူတည်၍ 

ေကျာငး်သားများကို အုပ်စု�စ်ှစု သုံးစုခွဲပါ။ 

ေလသန ့စ်ငေ်ရးသငေ်ထာက်ကူစာရွက် ကို ေကျာငး်သားများအားေဝပါ။ 

အမ�နမ်ျားကို ေကျာငး်သားများ�ငှ့ြ်ပနလ်ည်သုံးသပ်ပါ။ ၎ငး်သည် 

ေလထုကို ညစ်ညမ်းေစ သည့် ြပာမ�နမ်ျား၊ 

ဖုနမ်�န ့မ်ျား�ငှ့ဝ်တ်မ�နမ်ျားကဲ့သုိေ့သးငယ်သည့်အမ�နအ်ားလံုးြဖစ်သည်။ 

ေကျာငး်သားများ အားေလစီးေ�ကာငး်ကို ပိတ်ဆုိ ့ြခငး်မ�ိှဘဲ 

အမ�နအ်များစုကို စစ်ထုတ်မည့်ေလစစ် ဒဇုိီငး်ဆဲွရန် 

ေကျာငး်သားများကို ယှဥ်�ပိုငေ်စပါ။ အနက်ေရာငင်�ုတ်ေကာငး်ကို 

အမ�နအ်ြဖစ် အသုံးြပုမည် ြဖစ်ေ�ကာငး် သူတိုအ့ား ေြပာြပပါ။ 

�ပီးလ�ငစ်မ်းသပ်ရနအ်သုံးြပုမည့်စက်ကိုြပပါ။ 

ေကျာက်သငပု်နး်ေပါ်တွင ်၎ငး်ယှဥ်�ပိုငခ်ျက်များကို ချေရးပါ။ 

ေလထုစီးဆငး်မ�ကို ပိတ်ဆုိ ့ြခငး်မ�ိှဘဲ အမ�နအ်များစုကို စစ်ထုတ်သည့် 

ေလစစ်သည့်ဒဇုိီငး်ဆဲွပါ။ 

1 

2 

3 
4 



 
  

ေကျာငး်သားများကို စမ်းသပ်ကိရိယာကိုြပပါ။  ေကျာငး်သားများအား 

သန ့စ်စ်သည့် ေပါက်�စ်ှခုပါ�ိှ ေ�ကာငး်�ှငး်ြပပါ။သုိမှ့သာ 

သူတိုလ့ိုချငေ်သာ စစ်သည့် �စ်ှခုကို ဒဇုိီငး်ေရးဆဲွ �ိငုမ်ည် ြဖစ်သည်။ 

သုိေ့သာ် ၎ငး်တိုသ့ည် စမ်းသပ်ကိရိယာ သန ့စ်ငေ်ပါက်�ငှ့ေ်တာ့ 

အံ့ဝငခ်ွငက်ျြဖစ်ရမည်။ 

 ေကျာငး်သားများအေန�ငှ့ ်အမ်မီတာ (ammeter)ဆုိသည်ကို သိလား 

ေမးြမနး်ပါ။ (အေြဖ - အမ်မီတာဆုိသည်မှာ ေလစီးဆငး်မ�ကို 

တိုငး်တာရန ်အသုံးြပုေသာ ကိရိယာြဖစ်သည်။) ေကျာငး်သားများကို 

စမ်းသပ်စက်ေပါ်တွင�ိှ်သည့် အမ်မီတာ - အလူမီနယီံသတ� ုပါးကိုြပပါ။ 

ဆံပငအ်ေြခာက်ခံစက်ကိုဖွင့၍် ေကျာငး်သားများအား ဤသည်မှာ 

ေလစီးေ�ကာငး် အြပည့်ြဖစ်သည်။ စမ်းသပ်စက်သုိ ့ 

ေလေ�ကာငး်စီးဆငး်မ�ကို အြပည့်အ၀ ပိတ်ဆုိမ့ည့် အ��နး်ကဒတ်စ်ခု 

ထည့်ပါ။ ဒမှီာ ေလမစီးဆငး်ေတာ့ပါဘူး။ 

ေကျာငး်သားများအား သူတို၏့ ေလစစ်စက်များသည် ေလစီးဆငး်မ�၏ 

၅၀% ထက် ပုိ၍ မတားဆီး�ိငုေ်�ကာငး်�ှငး်ြပပါ။ ေလထု၏ ၅၀%  

ပိတ်ဆုိ ့ြခငး်ခံရေသာအခါ အမ်မီတာမည်ကဲ့သုိ ့ ြဖစ်သည်ကို 

ေကျာငး်သားများအား ေမးြမနး်ပါ။ (အေြဖ: အမ်မီတာ ေခါ် သတ� ုပါးသည် 

- ေလထုစစ်ထုတ်သည့် စက်ကို မတပ်ဆငထ်ားပါက ေသတ� ာထဲမှ 

မ�တ်ထုတလ်ိုက်ေသာအခါ ေထာင့တ်စ်ဝက်အထိ ေရာက်လိမ့်မည်။) 

ေကျာငး်သားများ တည်ေဆာက်ေသာ ေလစစ်စက်အတွက် 

စံသတ်မှတ်ချက ်၄ ခု�ိှေ�ကာငး် �ှငး်ြပပါ။ 

သူတိုသ့ည် ဆရာေပးသည့်ပစ�ည်းများကိုသာ အသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ 

ေလစစ်ထုတ်မ�သည်ေလထု၏ ၅၀% ေကျာ်ကိုမပိတ်�ိငုပ်ါ။ 

အဆုိပါ ေလစစ်ကို စမ်းသပ်ကိရိယာ အေပါက်�စ်ှခုသုိ ့ 

အံ့ဝငခ်ွငက်ျြဖစ်ရန ်ဒဇုိီငး်ေရးဆဲွရမည် ြဖစ်သည်။ 

ေကျာငး်သားများအားလံုးသည် ေလစစ်ကို 

အနည်းဆုံးတစ်�ကိမ်စမ်းသပ်ရမည်။ 

ေကျာငး်သားများ�ငှ့အ်တူ ေလသန ့စ်ငေ်ရး သငေ်ထာက်ကူစာရွက်ြဖင့ ်

ြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါ။ ေကျာငး်သားများသည် ၄ငး်တို၏့ စိနေ်ခါ်မ��ငှ့ ်

စီစစ်သည့် သတ်မှတ်ချက် ေလးချက်ကို ေသချာေအာင ်လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ေကျာငး်သားများအား သတ်မှတ်ချက် ၄ ခုကိုကူးယူ�ပီး ၄ငး်တို၏့ 

စာရွက်ေပါ်တွင ်စိနေ်ခါ်မ�များကို ချေရးရနြ်ဖစ်သည်။ 

ေကျာငး်သားများအား အုပ်စုများတွင ်အလုပ်လုပ်ရန�်ငှ့ ်၄ငး်တို ့

စီစစ်ရနဒ်ဇုိီငး်ဆဲွဖုိရ့န ်အချိနေ်ပးပါ။ ကနဦးတွင ်သူတိုစိ့တ်ကူးများကို 

စာရငး်ြပုစုေစ�ပီး သူတို၏့စစ်ထုတ်ဒဇုိီငး်ပုံကို ေရးဆဲွသင့သ်ည်။ 

အုပ်စုများကို သူတို၏့ ေလစစ်စက်များ တည်ေဆာက်ရန ်အချိန ်�ငှ့် 

အနည်းဆုံးတစ်�ကိမ် စမ်းသပ်ရန ်အချိနေ်ပးပါ။ ေကျာငး်သားများသည် 

စီစစ်ြခငး်ကို ပုိမုိေကာငး်မွနေ်စရန ်�ငှ့ ်ချိနည်�ိ�ိငုရ်န ်သူတိုက့ို အ�ကမ်ိ�ကိမ် 

စမ်းသပ်ရလိမ့်မည်။ ထုိေ့�ကာင့လ်ိုအပ်လ�ငတ်ည်ေဆာက်ဖုိရ့နအ်တွက် 

သငခ်နး်စာချိန ်�စ်ှချိနက်ိုအသုံးြပုပါ။လိုအပ်လ�င ်ေကျာငး်သားများသည် 

သူတို၏့ ေလစစ်စက်ကို ြပနလ်ည် ဒဇုိီငး်ဆဲွရန ်ခွင့ြ်ပုသည်။ 

အငဂ်ျငန်ယီာများပငလ်�င ်စမ်းသပ်မ�မြပုလုပ်မီ �ငှ့ ်ေနာက်ဆုံး 

အ�ပီးသတ်စက်ကို အသုံးမြပုမီ အ�ကိမ်�ကိမ်ဒဇုိီငး်ဆငြ်ခငး် 

မ�ကာခဏြပုလုပ်သည်ကို သတိေပးပါ။ 

လူတိုငး်ကသူတိုရဲ့ ့ ေလစစ်စက်များကို 

ပုိေကာငး်မွနေ်အာငလ်ုပ်ေဆာင�်ပီးေနာက် ေနာက်ဆုံးစမ်းသပ်မ�ကို 

စတငပ်ါ။ ေကျာငး်သားများအား ေလထုညစ်ညမ်းမ�ကို 

မည်သုိစု့စည်းရမည်�ငှ့ ်မည်သုိေ့လ့လာရမည်ကို �ှငး်ြပပါ။ 

ေကျာငး်သားများ ကိုေြပာပါ ၎ငး်တိုသ့ည် ဂရပ်ဖုိက်စက� ူတစ်ရွက် ကို 

ေလထုညစ်ညမ်းမ�စုေဆာငး်စက်ေအာက်တွငထ်ည့် �ပီး ၄ 

စတုရနး်အတွငး်�ိှ အမ�နအ်ေရအတွက်ကို ေရတွက်�ပီး ပျမ်းမ�ယူပါ။ 
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ေလထုညစ်ညမ်းမ�စုေဆာငး်မ�စက်ကို အမ်မီတာထက် ေကျာ်လွန၍် 

ေလထု ညစ်ညမ်းမ�တိုငး် ကိရိယာ အြပငဘ်က်တွငထ်ား�ိှသည်။ 

ေလထုညစ်ညမ်းမ�စုေဆာငး်မ�စက်ကို အမ�ိက်ပုံး �ငှ့ ်တိတ်ကပ် 

ထားြခငး်သည် င�ုတ်ေကာငး်မ�န ့မ်ျားလွင့ထွ်က်သွားြခငး်ကို 

စုေဆာငး်ဖုိရ့န ်အေကာငး်ဆုံး ြဖစ်သည်။ 

 

အုပ်စုအားလံုးသည် သူတို၏့စစ်ထုတ်ြခငး်ကို စမ်းသပ်�ပီးသည့်ေနာက်၊ 

ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်စက်ဒဇုိီငး် ပုံစံများကို ��ငိး်ယှဥ်ပါ။ ဒဇုိီငး်ေရးဆဲွြခငး် 

လုပ်ငနး်စဉ်၏ အခက်ခဲဆုံး အပုိငး်ကို ေကျာငး်သားများကို ေမးပါ။ 

ဒတုိယအ�ကိမ်လုပ်ေဆာငရ်မည်ဆုိပါက ကွဲြပားစွာ 

လုပ်ေပး�ိငုမ်လားသူတိုက့ိုေမး�ကည့်ပါ။ 

13 14 

အကဲြဖတြ်ခငး် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်မတိငုမီ် အကဲြဖတြ်ခငး် 

အပ်ုစုလုိက်ေဆွးေ�ွးြခငး် - 

ေလထညုစ်ညမ်းမ�အေ�ကာငး်အရငး်များ�ငှ့အ်ငဂ်ျငန်ီယာများမှေလကုိသန ့်�ှငး်ေစရန်အသံးုြပုေသာစစ်ထတုမ်�များကုိေအာက်ပါေမးခွန်းများေမးြခငး်ြဖင့ြ်ပန်လည်သံးုသပ်ပါ။ 

(ပတ်ဝနး်ကျင)် ညစ်ညမ်းမ� အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။ အေြဖ - 

ြပာမ�နက်ဲ့သုိေ့သာ အမ�နမ်ျား -အဆိပ်ဓာတ်ေငွ�များ ဆာလ်ဖာေအာက်ဆုိဒ ်(SOx)၊ 

�ိကု်ထ�ုိဂျငဒ်ိငုေ်အာက်ဆုိဒ ်(NO2) �ငှ့ ်ကာဗွနမုိ်ေနာက်ဆုိဒ ်(CO) ၊ �ငှ့ ်

တဆင့ခ်ံညစ်ညမ်းမ� အိုဇုနး်လ�ာ (O3) တို ့ြဖစ်�ကသည်။ 

(ပတ်ဝနး်ကျင)် ညစ်ညမ်းမ�၏ အဓိက အေ�ကာငး်ရငး်များမှာ 

အဘယ်နည်း။ အေြဖ - လူလုပ်ေသာအဓိကေလထုညစ်ညမ်းမ�သည် 

စက်တပ်ယာဥ်များ�ငှ့ေ်ကျာက်မီးေသွးများမှြဖစ်သည်။ အဓိက 

သဘာဝအရငး်အြမစ်များမှာြဖစ်ေသာေလထုညစ်ညမ်းမ�သည် 

ေတာမီးများြဖစ်သည်။ 

 ပတ်၀နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အငဂ်ျငန်ယီာများသည် ေလထုညစ်ညမ်းမ�ကို ကာကွယ်ရန ်

အဘယ်အရာ များကို ြပုလုပ်�ိငုသ်နည်း။ အေြဖ: ေလထုညစ်ညမ်းမ�ကို တားဆီးဖုိ ့ 

အေကာငး်ဆုံးနည်း ကေတာ့ ပထမဆုံးအလ�ာတွင ်မလုပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစ်သည်။ 

ထုိအ့ြပငပ်တ် ၀နး်ကျငအ်ငဂ်ျငန်ယီာများသည် စစ်ထုတ်�ိငုမ်ည့် 

ေြမထုဆဲွအားစက်များ၊ ဆုိငက်လုနး်များ၊ လ�ပ်စစ်မုိးရွာသွနး်မ�များ၊ပွတ်တိုက်အားများ 

�ငှ့ ်အထည်�ငှ့ဖုိ်ငဘ်ာစစ်ထုတ်စက်များကဲ့သုိ ့ြဖင့ ် စီမံတည်ေဆာက်�ိငုသ်ည်။ 

ကမ�ာ့လူဦးေရ�ငှ့ ်သဘာဝအရငး်အြမစ်များကိုတစ်ဦးချငး်သုံးစဲွမ� �ငှ့ ်

ကမ�ာေြမအေပါ် ဆုိးကျိုး သက်ေရာက်မ�များအ�ကား 

ဆက်�ယွ်မ�သည် အဘယ်နည်း။ (ေဖာ်ြပပါ လခ့် တွင ်

�ှာေဖွ�ိငုပ်ါသည်- 

http://www.nationalgeographic.com/environment/global-
warming/pollution/) 

1 

2 

3 

4 



 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်ကို အကဲြဖတြ်ခငး် 

ေလသန ့စ်ငြ်ခငး်သငေ်ထာက်ကူစာရွက-် ေကျာငး်သားများအား တိငုး်တာချက်များကို မှတ်တမ်းတင ်ေစ�ပီး ၎ငး်တို၏့စာရွက်ေပါ် �ိှ 

လုပ်ေဆာငမ်�များကို လိုက်နာေဆာငရွ်က်ပါ။ ေကျာငး်သားများသည် သူတို၏့သငေ်ထာက်ကူစာရွက်တင ်ြဖည့်�ပီးသွားသည့်အခါ အေြဖများကို 

သူတို၏့သူငယ်ချငး် �ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ပါ။ 

 

လုပ်ေဆာင�်ပီးေနာက် အကဲြဖတြ်ခငး် 

အေရာငး်ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်/ဆဲွေဆာငြ်ခငး်: ေကျာငး်သားများသည် သူတို၏့ အတွငး်ပုိငး်ေလစစ်စက်ကို ထုတ်လုပ်သူ သုိမ့ဟုတ် စားသုံးသူတစ်ဦး 

အားေရာငး်ရန ်�ကိုးစားေနေသာ အေရာငး်သမားများအြဖစ် သ�ုပ်ေဆာငပ်ါေစ။ေကျာငး်သားအဖဲွ�များသည် ဆဲွေဆာငမ်�ေသာပုိစတာ (သုိ)့ 

လက်ကမ်းေ�ကာ်ြငာ တစ်ခု ြပုလုပ်ရန ်�ငှ့ ်ေနာက်လာမည့် အတနး်တွင ်တငဆ်က်မ�အတွက် ၁၀ မိနစ်အေရာငး်ြမ�င့တ်ငေ်ရး အစီအစဉ်ကို ြပုလုပ်ပါ။ 

၎ငး်တိုအ့ား သူတို၏့ အမ�နအ်ေရအတွက်၊ စစ်ထုတ်မ�၏ အစိတ်အပုိငး်များ �ငှ့ ်အဂင်္ ါရပ်များ မည်သုိအ့လုပ်လုပ်ပုံသုိ ့ သူတိုထ့ည့်သွငး်ေြပာ�ကားပါေစ။ 
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