
 

ခ ေါင််းစဥ ်  

မ ြေြေရ ှိမသော ကျွန််း ... ဆှိိုသည်ြေ ော? 

 

အဓိကရည်မှန််း ျက်မျ ်း 

၁။ မက ောင််းသော်းြေ ော်းအော်း မ ြေဆီလ ော န င  ်မေမေ ွေ့လ ော်းအော်း န င အ်တူ အမ ြေြေံ မေအော်းလျှပ်စစ်ဆှိိုငေ်ော သမ ောတေော်းြေ ော်း 

န င  ်ြေှိတ်ဆက်မပ်း ြေင််း။ 

၂။  ြူေှိမေဒဆှိိုငေ်ော ကျံွဝင ်ြေင််း၏  ြစ်နှိိုငမ်ြေ ရ ှိမသော အနတေောယ်ြေ ော်း အမ ကောင််းန င  ်ြေည်သှိို   မလ ော နည််းမအောင ်

လိုပ်ေြေည်ကှိိုမက ောင််းသော်းြေ ော်းအော်း သင ်ကော်းမပ်း ြေင််း။ 

၃။ ထှိန််းည ှိထော်းမသော မ ြေမအောက်မေ ထိုတ်ယူ ြေင််းန င  ်ြ ံွေ့ ဖြှိ ်းမေ်းစီြေံကှိန််းြေ ော်း၏ အမေ်းကကီ်းပံိုကှိို မက ောင််းသော်းြေ ော်းအော်း 

နော်းလည်မစ ြေင််း။ 

၄။ (မေ ်းြေ ယ်နှိိုငသ်ည်) ပငလ်ယ်ကြေ််းမ ြေ ပတ်၀န််းက ငဆ်ှိိုငေ်ော သင ်ကော်းမလ လောြေှုြေ ော်းန င  ်မ ြေမအောက်မေ ြေူဝါဒြေ ော်း 

လှိိုအပ်မ ကောင််းကှိို နော်းလည်ေန ်မက ောငသ်ော်းြေ ော်းအတ က် အြေ င အ်လြေ််းတစ်ြေို တင ်ပပါ။ 

 

SDGs နငှ  ်ဆက်နယွ်မှု (စဥ်ဆက်မပြတ ်ဖွ ွံ့ ဖဖိ ်းတိို်းတက်ခရ်း ရည်မှန််း ျက်ြန််းတိိုငမ်ျ ်း - SDGs)  

၉၊ ၁၁ န င  ်၁၂ 

 

အခ က င််းအရ   

ြေတူညီမသော မ ြေဆီလ ောအြေ ှိ ်းအစော်းြေ ော်း၊ လူတှိို  ၏ စော်းသံို်းြေှုန င  ်လိုပ်မဆောငြ်ေှုြေ ော်း အတ က် သင မ်တေ်ာမသော 

မေအေင််းအ ြေစ်ြေ ော်း န င  ်ဇလမေဒဆှိိုငေ်ော သံသေော။ ေောသီဥတို၊ မ ြေဆီလ ော တှိိုက်စော်း ြေင််း န င  ်ကြေဘောမ ြေ ြေ က်န ော ပငက်ှိို 

ပံိုမြေ်ာမသော၊ သက်ရ ှိြေ ော်း၊ လူမနြေှုအမ ြေအမနြေ ော်း န င  ်ပတ်ဝန််းက ငက်ှိို အက ှိ ်းသက်မေောက်မစမသော မ ြေဆလီ ော−မေ 

 ြစ်စဥြ်ေ ော်း။ ြှိလစ်ပှိိုငရ် ှိ ငလ င၏် အက ှိ ်းသက်မေောက်ြေှုြေ ော်း န င  ်ေောသီဥတို ပံိုစြံေ ော်း။ 

 

 ျိတဆ်က်မှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း 

ဤအမ ကောင််းအေောသည် ဇလမေဒဆှိိုငေ်ော သံသေော န င  ်ေောသီဥတိုမ ပောင််းလဲ ြေင််း (ဆှိိုလှိိုသည်ြေ ော - မေသံသေောန င  ်

ြေူြေြေ နမ်သော ြေှိို်းေ ောသ န််းြေှု ပံိုစြံေ ော်း)၊ ဖြေှိ ွေ့  ပန င  ်သ ော၀ပတ်၀န််းက ငဆ်ှိိုငေ်ော စီြေံကှိန််းြေ ော်း (ဆှိိုလှိိုသညြ်ေ ော − ပငလ်ယ်ကြေ််းမ ြေ 

မေကောတောြေ ော်းန င  ်မတောငြ်ေ ော်း၊ ဆှိပ်ြေံတံတော်းြေ ော်း/ သမ ဘောက င််းြေ ော်း၊ မေစော်းဒဏြ်ေံမသော တံတှိိုင််း / 

မက ောက်ဆ ယ်တန််းြေ ော်း ကဲ သှိို   ပငလ်ယ်ကြေ််းရှိို်းတန််း တစ်မလျှောက်တ င ်တည်မဆောက်ထော်းမသော အမ ြေြေံ 

အမဆောက်အအံိုြေ ော်း) န င  ် ူြေှိမေဒန င  ်ဓါတိုမေဒဆှိိုငေ်ော အဏဏ ဝါမေဒ (ဆှိိုလှိိုသညြ်ေ ော − ပငလ်ယ်ကြေ််းရှိို်းတန််း ြ ဲွေ့စည််းြေှု န င  ်

လှုှိင််း - မလ လှုပ်ရ ော်းြေှု)။ ၎င််းသည် SDG ၁၃ န င  ်၁၄ န င သ်က်ဆှိိုငန်ှိိုငသ်ည်။ 

 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း 

မ ြေမအောက်မေ၊ ကျံွဝင ်ြေင််း၊ အေည် ြစ်မစ ြေင််း၊ မ ြေမအောက်မေ ပင် 

 

 



 

အဆင  ်

ြေူလတန််း န င  ်အလယ်တန််း  

 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း 

စြေ််းသပ် ြေင််း (သှိို  ) သရိုပ် ပ ြေင််း  

 

ရည်ရွယ်ထ ်းခ  ြရိ တအ်ရွယ်အစ ်း 

စြေ််းသပ်ြေှု အတ က် − တစ်ြ ဲွေ့လျှင ်၆ − ၇ မယောက် (အြ ဲွေ့အမေအတ က်သည်  ပငဆ်ငထ်ော်းမသော ပစစည််းြေ ော်း အမေအတ က် 

အမပေါ် ြေူတည်ပါသည်)။ 

သရိုပ် ပြေှု အတ က် − ၁၅ − ၂၀ မယောက် (သှိို  ) အကယ်၍ သငတ်န််းနည််း ပသည် လူတှိိုင််းန င  ်ဆက်သ ယ်နှိိုငပ်ါက 

အမေအတ က် ပှိိုြေ ော်းနှိိုငပ်ါသည်။ 

 

ြိို   ျမှုနည််းလမ််း 

က ယ်ဝန််းမသော မနေော (ကငြ်ေေော န င  ်ပရှိိုဂ က်တော တပ်ဆင ်ြေင််း ြင )်၊ လူနည််းစို အြ ဲွေ့ (စြေ််းသပ်ြေှု ြေ တဆင )်၊ အ နလ်ှိိုင််းြေ  

တှိိုက်ရှိိုက်ထိုတ်လ င  ်ြေင််း (သရိုပ ်ပ ြေင််း ြေ တဆင )် 

 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှုအ ျိန် 

၁၅ − ၂၀ ြေှိနစ်။ 

 

နိဒေါန််း 

မ ြေဆီလ ော−မေ မေ ွေ့လ ော်းအော်း၊  ူြေှိမေဒဆှိိုငေ်ော ကျံွဝင ်ြေင််း၊ မ ြေဆီလ ော အေည်ြေ ော်း ြစ ်ြေင််း န င  ်၎င််းသည် 

မ ြေကျံွဝင ်ြေင််းန င  ်ြေည်သှိို  ဆက်စပသ်ည်ကှိို ြေှိတ်ဆက်မပ်းေပါြေည်။ ြှိလစပ်ှိိုငန်ှိိုငင်သံည် ကျွန််းစိုနှိိုငင် ံြစ်ဖပီ်း ၃၆ ၂၈၉ 

ကီလှိိုြေီတော ရ ည်လ ော်းမသော ပငလ်ယ်ကြေ််းရှိို်းတန််းသည် ကြေဘော အရ ည်ဆံို်း ကြေ််းရှိို်းတန််းစောေင််းတ င ်နပံါတ် ၅ မနေောတ င ်

ရ ှိသည်။ ြှိလစပ်ှိိုင ်ပငလ်ယ်ကြေ််းရှိို်းတန််းသည် ြှိလစပ်ှိိုငလူ်ြေ ှိ ်းြေ ော်း၏ အသက်မြေ ်းဝြေ််းမ ကောင််း သမကဘတအ ြစ် 

ငါ်းြြေ််း ြေင််း၊ သယ်ယူပှိို  မဆောငမ်ေ်းန င  ်ြေေီ်းသ ော်းလိုပ်ငန််း ကဏ္ဍကှိို လ ြေ််း ြေံ ထော်းသည်။ သှိို  မသေ်ာ တှိိုင််း ပည ်ေငဆ်ှိိုငေ်မသော 

အဓှိကစှိနမ်ြေေါ်ြေှုြေ ော်းအနက် တစ်ြေိုြေ ော မ ြေယောကျံွဝင ်ြေင််းန င  ်မ ြေဆီလ ောအေညြ်ေ ော်း ြစ်သ ော်း ြေင််း တှိို   ြစသ်ည။် ြှိလစ်ပှိိုငရ် ှိ 

ဖြေှိ ွေ့ြေ ော်းန င  ်ကျွန််းြေ ော်း အြေ ော်းစိုသည် နစ် ြေ ပ်လ က်ရ ှိသည်။ ထှိို  အ ပင ်နစ် ြေ ပ်မနမသော ကိုန််းတ င််းပှိိုင််း မ ြေဧေှိယော န င  ်

ပငလ်ယ်ကြေ််းရှိို်းတန််းြေ  မဝ်းမသောမ ြေ ဧေှိယောြေ ော်း၏  ြစ်စဥြ်ေ ော်းကှိိုလည််း ြေ တ်တြေ််းတငထ်ော်းသည်။  ပနလ်ည် ပ  ပင ်ြေင််း 

န င  ်မ ြေမအောက်မေ ထိုတ်ယူ ြေင််းဆှိိုငေ်ော ြေူဝါဒြေ ော်းြေ ော မကောင််းြေ နစ် ော  ပနလ်ည်သံို်းသပ် ြေင််းြေရ ှိပါ။ မ ြေကျံွဝင ်ြေင််း န င  ်

မ ြေဆီလ ောအေည် ြစ်သ ော်း ြေင််း  ပဿနော န င  ်ပတ်သက်၍ တှိိုင််း ပည်၏ အသှိအ ြေငြ်ေ ောလည််း အကန  အ်သတ်သော  ြစ်သည်၊ 

 ြစ်စဉ်ြေ ော်းကှိို ပငလ်ယ်မေြေ က်န ော ပင ် ြေင တ်က်လော ြေင််း န င  ်မရ ်းရှိို်းပံို ပင ်အ ြစ် အြေ ော်းဆံို်း ြေ တ်ယူဖပီ်း၊ မဒသနတေ စီြေံြေန  ြ်ေ ဲြေှု 

န င  ်မဒသနတေ ြေူဝါဒ ကကှိ ်းပြေ််းြေှုြေ ော်း ြေ တစ်ဆင  ်၎င််းကှိိုမလျှော ြေ နှိိုငမ်သော  ြစ်နှိိုငမ်ြေ ကှိို  ငင််းဆန ်ကသည်။ ဤလှုပ်ရ ော်းြေှုသည် 

လူ  အသှိိုင််းအဝှိိုင််း၏ လံို ြေံ ြေှုန င  ်မ ်းအနတေောယ် အမ ြေအမနြေ ော်းတ င ်မ ြေဆီလ ောန င  ်မေထို မေ ွေ့လ ော်းအော်း၏ အယူအဆအမပေါ် 

ေဟှိို ပ ပါလှိြေ ်ြေည်။ အလ နအ်ကျံွ မ ြေမအောက်မေ ထိုတ်ယူ ြေင််း၊  ပနလ်ည် ပ  ပင ်ြေင််းန င  ်စည််းြေ ဉ််းစည််းကြေ််းြေရ ှိမသော  



 

 

ကြေ််းရှိို်းတန််း ြ ံွေ့ ဖြှိ ်းတှိို်းတက်ြေှုြေ ော်း၏ သက်မေောက်ြေှုြေ ော်းကှိို  ပသေန ်အှိြေ်တ င ်အလ ယ်တကူ ပံိုတူကူ်းယူနှိိုင်သည ် 

စြေ််းသပ်ြေှုတစ်ြေိုကှိို သငတ်န််းနည််း ပြေ   ပလှိြေ ြ်ေည်။ မရ ွေ့ဆက် မဆ ်းမန ်းြေှုြေ ော်းသည် အသှိပညောရ ှိ ြေင််း၊ သ ောဝ ပတ်ဝန််းက င ်

(မေ) ထှိန််းသှိြေ််းမစောင မ်ရ ောက်ြေှု န င  ်သတှိရ ှိ ြေင််းန င  ်မနောက်ဆံို်းတ င ်ြေူဝါဒန င  ်စည််းြေ ဉ််းစည််းကြေ််းြေ ော်း 

 ပနလ်ည်သံို်းသပ ်ြေင််းဆသီှိို    ဦ်းတည်သည ် မြေါင််းစဉ်ကှိို စနှိိုငသ်ည်။ 

 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 

  

၁။ ြေှိို်းေ ောလျှင ်- မေသည် ြေည်သည ်မနေောသှိို   သ ော်းသည်ဟို သငထ်ငသ်နည််း။ 

၂။ မ ြေကကီ်းထဲသှိို   အြေ ော်းကကီ်း စှိြေ ဝ်ငသ် ော်းတယ်လှိို   သငထ်ငသ်လော်း၊ ကျွန်ိုပ်တှိို   မ ြေမအောက် မ ြေကကီ်းထဲြေ ော မေအြေ ော်းကကီ်း 

ရ ှိပါသလော်း။ 

၃။ မ ြေကကီ်းထဲရ ှိ မေသည် အက ှိ ်းသက်မေောက်ြေှု တစြ်ေိုြေိုရ ှိသည်ဟို သငထ်ငပ်ါသလော်း။ 

၄။ မေန င မ် ြေကကီ်းကှိို မေောမန ောမသောအြေါ  ော ြစြ်ေညန်ည််း။ ၎င််းသည် မ ြေကကီ်းကှိို မ ပောင််းလဲမစပါသလော်း - 

သငမ်ေထည ်လှိိုက်သည်န င  ်တ ြည််း ြည််း မ ပောင််းလဲပါသလော်း (သှိို  ) ရိုတ်တေက် မ ပောင််းလဲသ ော်းပါသလော်း။ 

၅။ ကျွန်ိုပ်တှိို  ၏ မ ြေဆီလ ောကှိို  ယ်အေောက  ပ လိုပ်မပ်းသနည််း − မ ြေဆီလ ောြေ ော်းသည် တူညီပါသလော်း (သှိို  ) က ော ြေော်းြေှု 

ရ ှိပါသလော်း။ သြဲေ ော်းသည် မက ောက်စေစ်ြေဲန င  ်ြေညသ်ှိို  က ော ြေော်းသနည််း။ မက ောက်တံို်း၊ ရ ံ ွေ့၊ ရ ံ ွေ့မစ်း န င  ်နိုန််းမ ြေ တှိို  ၏ 

 ြေော်းနော်းြေ က်ြေ ော အ ယ်နည််း။ ၎င််းတှိို  ကှိို ထှိမတ ွေ့လျှင ်ြေည်သည သ်ှိို   ြေံစော်းြေ က် ေပါသနည််း။  

၆။ စှိိုစ တ်မသောသဲသည ်မ ြေောက်မသ ွေ့မသောသဲန င  ်ြေညသ်ှိို  က ော ြေော်းသနည််း (အ ြေင ်န င  ်အထှိအမတ ွေ့)။ စှိိုစ တ်မသော 

နိုန််းမ ြေသည် မ ြေောက်မသ ွေ့မသော နိုန််းမ ြေန င  ်ြေညသ်ှိို  က ော ြေော်းသနည််း။ 

၇။ မေသည် အဆံို်းြေဲ  ဟိုတ်ပါသလော်း။ မ ြေမအောက်မေ ြေည်သည ်မနေောြေ  လောပါသနည််း။ 

၈။ မ ြေမအောက်ြေ  မေကှိို တစ်ဟိုနထ်ှိို်း ထိုတ်ယူမသောအြေါ၊ အထက်ရ ှိ ကိုန််းမ ြေစှိိုငြ်ေ ော ြေည်သှိို   ြစသ် ော်းသနည််း။ ြေ တ်ြေ က် 

− သငတ်န််းနည််း ပသည ်၎င််းကှိို နှိို  မအ်းမပေါ် ရ ှိ ြေလှိိုငြ်ေေငြ်ေ် ြေ တဆင  ်ပှိိုက် ြင  ်မသောက် ြေင််းန င  ်နှုှိင််းယ ဉ် ပနှိိုငသ်ည်။ 

၉။ သဲန င  ်မ ြေကကီ်းကှိို ရ ှိဖပီ်းသော်း မေမပေါ်တ င ်ထည ်လှိိုက်ပါက  ော ြစြ်ေည်နည််း (ဆှိိုလှိိုသညြ်ေ ော −  ပနလ်ည ်ပ  ပင ်ြေင််း)။ 

ြေ တ်ြေ က် − သငတ်န််းနည််း ပသည်  ပသေနအ်တ က်  ပငဆ်ငထ်ော်းမသော မေ ြေ   ပ ်န င  ်မေကှိို အသံို်း ပ နှိိုငပ်ါသည်။ 

 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း 

▪ PET  ူ်းြေ ော်း၊ ပလတ်စတစ်ြေ က်ြေ ော်း၊ (သှိို  ) မြောက်ထ င််း ြေငန်ှိိုငမ်သော ပလတ်စတစ် ထည ်စေော တစ်ြေိုြေို 

▪ မေ 

▪ သဲ န င  ်သဲမဂေါ်  ပော်း 

▪ ဇ န််း (သှိို  ) မ ောပင ်(သှိို  ) ရ ည်မြေ ောမြေ ော အမြေ ောင််းကဲ သှိို   ပစစည််းတစ်ြေိုြေို 

▪ ကစော်းစေောအှိြေ် (သှိို  ) ကစော်းစေော အတံို်း (သှိို  ) အမဆောက်အဦ်း ကှိိုယ်စော်း ပ နှိိုငမ်သော မလ လံသည ် ပစစည််း တစ်ြေိုြေို 

(သှိို  ) ထည ်စေော ူ်းထဲတ င ်ဆံ နှိိုငမ်သော အှိြေ်  

▪ (မေ ်းြေ ယ်နှိိုငသ်ည်) ပဲတီစှိြေ််း၊ အိုန််းြေ ံ၊ ဝါဂ ြေ််း၊ ြှိိုင ်ောြေ ည်ြေ ော်း၊ ပှိိုက်ြေ ော်း၊ ကတ်မ က်းြေ ော်း 

 



 

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း / လိုြ်ထ ို်းလိုြ်နည််း 

 

သရိုပ် ပြေှု 

၁။ ထည ်စေော ူ်းကှိို မေ ြည ပ်ါ (၃-၄ စငတီ်ြေီတောြေန  )်။ 

၂။ ေန််းထဲသှိို   သဲြေ ော်းကှိို ထည ်ဖပီ်းမနောက် မဂေါ်  ပော်း အသံို်း ပ ဖပီ်း မေ ြင  ်စဖပီ်းမေောပါြေည်။ သဲန င မ်ေအြေ ှိ ်းသည် 

အလ နအ်မေ်းကကီ်းသည်**။ သဲြေ က်န ော ပင ်ည ှိဖပီ်းမသောအြေါ 'ေ က်အှိိုငြ်ေ ော်း’ (သှိို  ) မေ 'အက က်ြေ ော်း' ြေ ြစ်သင ပ်ါ။ 

သသဲည် စှိိုလ န််း ြေင််း (သှိို  ) မ ြေောက်လ န််း ြေင််း ြေ ြစေ်ပါ။  

၃။ ေန််းထဲရ ှိ သဲမေအမေောအမန ောထဲသှိို   ကစော်းစေောအှိြေ ်(သှိို  ) ကစော်းစေောအတံို်းကှိို ထည ်ပါ။ 

4. ဇ န််း (သှိို  ) မ ောပငက်ှိို သံို်းဖပီ်း ြေ က်ေဲ   မ ်း က်ကှိို ညငည်ငသ်ောသော သှိို  မသေ်ာ  ြေန ်ြေနဆ်နဆ်န ်ပိုတ်ရှိိုက်ဖပ်ီးလျှင ်

ြေ က်န ော ပငသ်ှိို   မေတမ ြ်းမ ြ်း  ြေ င တ်က်လောသည်ကှိို မစောင  ်ကည ်ပါ။  တနည််းအော်း ြင  ်တူညီမသော ေလဒက်ှိို 

ေရ ှိမစေနအ်တ က် သငတ်န််းနည််း ပသည ်စကှိတ် ိုတ် ပော်း၏ ထှိပ်တ င ်ေန််းကှိို တငဖ်ပီ်း စကှိတ် ိုတ် ပော်းကှိို 

မ ်းတစ်ြက်တစ်ြေ က်သှိို   ညငည်ငသ်ောသော သှိို  မသေ်ာ  ြေန ်ြေနဆ်နဆ်န ်မေ ွေ့လ ော်းမပ်းနှိိုငပ်ါသည် (သှိို  ြေဟိုတ် 

လက်ကှိိုသံို်းဖပီ်း လှုပ်မပ်းနှိိုငသ်ည်)။ 

၅။ လိုပ်မဆောငြ်ေှုြေ ော်းကှိို မက ောင််းသော်းြေ ော်းန င  ်မဆ ်းမန ်းပါ။ 

 

**သငတ်န််းနည််း ပသည ်အေည်မပ ေ်ာ ြေင််းကှိို ကကှိ တင၍် စစ်မဆ်းနှိိုငသ်ည်။ အထက်ပါ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းကှိို အသံို်း ပ ၍ 

အေည်ြေ ော်းမပ ေ်ာသ ော်း ြေင််းကှိို စစ်မဆ်းနှိိုငဖ်ပီ်း မေတက်လော ြေင််း ရ ှိြေရ ှိ စစ်မဆ်းနှိိုငသ်ည်။ ထှိိုသှိို    ြစ်သ ော်းပါက 

သငတ်န််းနည််း ပသည် မေ−မ ြေကကီ်း အေည်ပ စ်ကှိို မေအှိိုငြ်ေ ော်း ြေ ြေငေ်သည်အထှိ  ပနလ်ည်မေောမြေ   ြေင််း ြင  ်အလ ယ်တကူ 

 ပနလ်ည် ပငဆ်င ်နှိိုငပ်ါသည်။ 

 

စြေ််းသပ်ြေှု 

၁။ အထက်ပါ လြေ််းည နမ်ြေ်းြေ န််းြေ ော်းကှိို အသံို်း ပ ၍ သငတ်န််းသော်းြေ ော်းကှိို သဲန င မ်ေ အမေောအမန ော ြင  ်ကစော်းြေ င  ်ပ ပါ။ 

စြေ််းသပ်ြေှုြေ ော်း ြေ တဆင  ်မေ−သဲ၏ အက ှိ ်းသက်မေောက်ြေှုြေ ော်းကှိို ရ ောမြ မတ ွေ့ ရ ှိ ြေ င မ်ပ်းပါ။ မ ြေကကီ်း - သဲအြေ ှိ ်း 

မ ပောင််းလဲ ြေင််း ြင  ်အ ြေင ်န င  ်အထှိအမတ ွေ့ က ော်း ြေော်းြေှုအမပေါ် ၎င််းတှိို  ၏ ထှိို်းထ င််းသှိ ြေငြ်ေှုကှိို မြေ်းပါ။ 

၂။ သငတ်န််းသော်းြေ ော်းသည် ယြေိုြေ ှိနတ် င ်မ ြေကကီ်း - သ ဲမေ ွေ့လ ော်းအော်း ပှိိုြေှိိုနော်းလည် သမ ောမပါက်လောသည်၊ 

သငတ်န််းနည််း ပသည် ၄.၁ ရ ှိ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းကှိို ြေဏ ကော သရိုပ် ပ ြေင််းအော်း ြင  ်မေ−မ ြေကကီ်း မေ ွေ့လ ော်းအော်း 

မြေါင််းစဉ်အမပေါ် ပှိိုြေှိိုြေှိိုငြ်ေောသည ် အမ ြေြေံအိုတ် ြေစ်ကှိို တည်မဆောက်နှိိုငသ်ည်။ 

၃။ သငတ်န််းနည််း ပသည ်သငတ်န််းသော်းြေ ော်းကှိို က ဲ ပော်းမသော မ ြေကကီ်း အြေ ှိ ်းအစော်းြေ ော်း န င  ်မေထိုထည်ကှိို အသံို်း ပ ၍ 

တူညီမသော လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းကှိို စြေ််းသပ်မစ ြေင််းအော်း ြင  ်တှိို်းြေ ဲွေ့အမ ကောင််းအေောြေ ော်းကှိို ြေှိတ်ဆက်မပ်းနှိိုငသ်ည်။ 

အေည်မပ ေ်ာဝင ်ြေင််း  ြစ်ပ က်မသောအြေါ န င  ်မပ ေ်ာဝင ်ြေင််း ြေရ ှိမသောအြေါ အမ ြေအမနြေ ော်းကှိို မလ လောြေှုကှိို 

ေည်ေ ယ်ေန ်မက ောင််းသော်းြေ ော်းကှိို လြေ််းည နပ်ါ။ 

၄။ ဤသငြ်ေန််းစောတ င ်မြေ်ာ ပထော်းသည  ်မေ ်းြေ ယ်နှိိုငမ်သော ပစစည််းြေ ော်း (ဥပြေော - ပဲတီစှိြေ််း၊ အိုန််းြေ ံ၊ ဝါဂ ြေ််း၊ စသ ြင )် 

ကှိိုအသံို်း ပ  ြေင််း။ မအောက်ပါ ထပ်တှိို်း လြေ််းည နမ်ြေ်းြေ န််းြေ ော်းကှိို သံို်းပါ။ 



 

က။ မ ြေကကီ်း−မေ အမေောအမန ောထဲသှိို   ဝါဂ ြေ််းန င  ်အိုန််းြေ ံ မေောလှိိုက်လျှင ်မေအဆင  ်ြေည်သှိို   

 ြစ်သ ော်းသနည််း။ 

ြေ။ အေည်မပ ေ်ာဝင ်ြေင််း  ြစ်မပေါ်ပါသလော်း။ မေ ယ်မနေောသှိို   မေောက်သ ော်းပါသနည််း။ ဤပစစည််းြေ ော်းသည် 

ြေည ်သည ်အေောကှိို ကှိိုယ်စော်း ပ ပါသနည််း။ အေည်ပ စထ်ဲသှိို   ပဲတီစှိြေ််းကှိို ထည ်ဖပီ်း 

အပငမ်ပါက်မစပါက မေ ြေည်သှိို    ြစ်သ ော်းြေည်နည််း။ 

ဂ။ မေအဆင  ်မ ပောင််းလဲသ ော်းပါသလော်း (ြေောကော အသံို်း ပ ဖပီ်း မေအဆင က်ှိို ြေ တ်သော်းဖပီ်း မစောင  ်ကည ်ပါ)။ 

မေအဆင က်ှိို တစ်မ ပ်းညီ ထော်းပါက  ော ြစြ်ေည်နည််း၊ အေည်ပ စ်၏ အပ စ်အက ဲ 

မ ပောင််းလဲသ ော်းပါသလော်း။ ပဲတီစှိြေ််းြေ ော်း  ော ြစ်သ ော်းပါသနည််း။ ဤပစစည််းြေ ော်းန င  ်

အမ ြေအမနြေ ော်းသည်  ယ်အေောကှိို ကှိိုယ်စော်း ပ ပါသနည််း။ 

 

ခဆွ်းခန်ွးမှုကိိုတိိုက်တနွ််းအ ်းခြ်းပ င််း 

သငတ်န််းနည််း ပသည် သရိုပ ်ပ ြေင််း ြေတှိိုငြ်ေီန င  ်အမတောအတ င််းတ င ်လြေ််းည နမ်ြေ်းြေ န််းြေ ော်းကှိို သံို်း၍ မက ောင််းသော်းြေ ော်း၏ 

သှိလှိိုစှိတ်ကှိို လှုံွေ့မဆေ်ာနှိိုငသ်ည်။ သရိုပ ်ပ ြေင််း ဖပ်ီးဆံို်းသည်န င  ်သငတ်န််းနည််း ပသည် မြေ်းြေ န််းြေ ော်းကှိို ထပ်ြေ၍ံ အသံို်း ပ ဖပီ်း 

မက ောင််းသော်းြေ ော်း၏ အမ ြြေ ော်းတ င ်အမ ပောင််းအလဲရ ှိြေရ ှိ  ကည ်နှိိုငသ်ည်။ မ ြေသော်းကျံွဝင ်ြေင််း (သှိို  ) မ ြေကကီ်း 

အေည်မပ ေ်ာဝင ်ြေင််း န င ပ်တ်သက်၍ အမတ ွေ့အ ကံ ရ ှိြေရ ှိ (သှိို  )  ကော်းြူ်း ြေင််း ရ ှိြေရ ှိ မက ောင််းသော်းြေ ော်းအော်း မြေ်းပါ။ ထှိို  မနောက် 

သငတ်န််းနည််း ပသည် မက ောင််းသော်းြေ ော်းကှိို အ နလ်ှိိုင််းအြ ဲွေ့အစည််းြေ ော်း၊ ဝက် ်ဆှိိုက်ြေ ော်းန င  ်မေန င  ်ေပ်ေ ော 

မေရ ည်တည်တံ ြေှိိုငဖ်ြေဲြေှုကှိို မထောက်ြေံသည ် အြ ဲွေ့ြေ ော်းသှိို   ည န ်ပမပ်းနှိိုငသ်ည်။ ၎င််းြေ ော သငတ်န််းသော်းြေ ော်း၏ မနေောမဒသ 

ြေ လည််း  ြစ်နှိိုငပ်ါသည်။ သငတ်န််းနည််း ပသည် ြေှိြေှိတှိို  တှိိုင််း ပည် / မဒသရ ှိ မေ န င  ်/ သှိို  ြေဟိုတ် ပတ်ဝန််းက င ်

ထှိန််းသှိြေ််းမစောင မ်ရ ောက်မေ်း အြ ဲွေ့ြေ ော်းကှိို ရ ောမြ ဖပီ်း မက ောင််းသော်းြေ ော်းအော်း ဤအ န်လှိိုင််း အြ ဲွေ့အစည််းြေ ော်းန င  ်

အမ ကောင််းအေောြေ ော်းကှိို အသှိမပ်းေန ်လှိိုအပ်သည်။ ၎င််းသည် သူတှိို  ၏ သှိလှိိုစှိတ်ကှိို မထောက်ပံ မစဖပီ်း လိုပမ်ဆောငြ်ေှု၏ 

အသှိမပ်း ြေင််းကှိို ဆက်လက် လှိိုက်မလျှောက်ေန ်တ န််းအော်းမပ်းြေှုကှိို တှိို်း ြေ င မ်ပ်းလှိြေ ်ြေည်။ Greenpeace၊ WHO န င  ်SDG 

Youth Force 2020 ကဲ သှိို   အ ပည် ပညဆ်ှိိုငေ်ော အြ ဲွေ့ြေ ော်းသည် မကောင််းြေ နမ်သော အစ ပ ေနလ်ြေ််း တစ်ြေို  ြစန်ှိိုငပ်ါသည်။ 

 

လ ိုပ   ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း 

ဤသရိုပ် ပြေှုအတ က် ြနြ်ေ က် ူ်းြေ ော်း / ြနေ်န််းြေ ော်းကှိို  ယ်မတော ြေ  အသံို်းြေ ပ ပါန င ။်  ပငဆ်ငထ်ော်းမသော နြေနူောကှိို  ပသေန ်

အတ က်  ကည်လင ်ပတ်သော်း ြေင််းမ ကောင  ်ြနြ်ေ က်ကှိိုအသံို်း ပ  ြေင််းသည် စှိတ်ကူ်းမကောင််းသည်ဟို ထငေ်မသေ်ာလည််း 

(စှိတ်ဝငစ်ော်းြ ယ်မကောင််းပါသည်) မြောက်ထ င််း ြေငန်ှိိုငမ်သော ပလတ်စတစ်ကှိို အစော်းထှိို်း ရ ောမြ ဖပီ်း အသံို်း ပ ေန ်

မေ ်းြေ ယ်နှိိုငသ်ည်။ ဤစြေ််းသပ်ြေှုကှိို မေစှိိုြေံြေ က်န ော ပငမ်ပေါ်တ င ် ပ လိုပ်ေန ်အမကောင််းဆံို်း  ြစပ်ါသည်။ 

 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း 

ဤသရိုပ် ပ ြေင််း / စြေ််းသပ် ြေင််းကှိို မြော ဂိုဏသ်တတ ှိ စြေ််းသပ်ြေ က်ြေ ော်းသှိို   တှိို်းြေ ဲွေ့ နှိိုငပ်ါသည်။ အလော်းတူ  ပငဆ်ငြ်ေှုကှိို 

အသံို်း ပ  ြေင််းအော်း ြင  ်မေမပေါ်မပေါ်မစနှိိုငမ်သော ပစစည််းြေ ော်းကှိို (ပငမ်ပါငမ် ောလံို်းကဲ သှိို  ) သဲ−မေ အေညပ် စထ်တဲ င ်

 ြေ  ပ်န လံှိိုက်ပါြေည်။ တူညီမသော လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းကှိို ထပ်ြေါတလဲလဲ လိုပ် ြေင််း ြင  ်မေမပေါ်မပေါ် နှိိုငမ်သော ပစစည််းသည် 

ြေ က်န ော ပငသ်ှိို   ‘မပါမလောမပေါ်' လောပါြေည်။ ၎င််းသည် မေမအောက်နိုန််းြေ ော်းတ င ်တှိိုငကီ်ြေ ော်း (သှိို  ) စ န  ပ်စပ်စစည််းြေ ော်းကှိို 



 

 ြေ  ပ်န  ံြေင််း ပါဝငသ်ည ် စီြေံြေန  ြ်ေ ဲမေ်းဆှိိုငေ်ော လိုပ်မဆောငြ်ေှုြေ ော်း၏  ြစ်နှိိုငမ်ြေ ရ ှိမသော အက ှိ ်းဆက်ြေ ော်းကှိို 

ကှိိုယ်စော်း ပ နှိိုငသ်ည်။ မ ြေမအောငမ်ေ ပင ်စြေ််းသပြ်ေှုကှိို မ ြေဆီလ ော အြေ ှိ ်းအစော်း၊ အြေ ှိ ်းန င  ်အထ ူမပေါ်ြေူတည၍် 

မက ောင််းသော်းြေ ော်းြေ  မ ြေမအောက်မေ ပင ်စြေ််းသပ် ြေင််းကှိို တှိို်းြေ ဲွေ့  (သှိို  ြေဟိုတ် အမ ြေြေံ) အ ြစ် ြေှိတ်ဆက်နှိိုငသ်ည်။ 

 င ်က ်းြိို   ျ မူျ ်း / ခကျ င််း  ်းမျ ်း အတကွ် ခန က်  အခ က င််းအရ  အရင််းအပမစ်မျ ်း 

 

https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-

news_science_products 

 

 

စ ခရ်းဆရ  

ပီတော ဂ က်ြေီ ေီ. ြေောလ်လှိို်းစ် (Peter Jeffrey V. Maloles) 

ြှိလစ်ပှိိုငန်ှိိုငင် ံကှိိုယ်စော်းလ ယ် 

မေမ ကောင််းသှိပပံဌောန၊ ြှိလစ်ပှိိုင ်ဒလီီြေန ်တကကသှိိုလ် 

 

 ောသောေပ် − ကြေဘောမ ြေသှိပပ ံ 

https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products

