
ခ ေါင််းစဥ ်

ပ ြာျားတဝီဝီမြညသ်ံ နငှ  ်လိပ်မပြာြ ြာျား၏ အရရြာငြ် ြာျားကိို မပနလ်ည်ထိနျ်ားသိြ်ျားရရအြာင။်  

 

အဓိကရည်မှန််း ျက်မျ ်း 

၁။ ရက ြာငျ်ားသြာျား၏ ရလ လြာရရျား နငှ  ်စံိုစြ်ျားစစ်ရ ျားြှု စွြ်ျားရညြ် ြာျား ဖွံွံ့ ဖဖိ ျားတိိုျားတက်ရစရန။် 

၂။ ၎ငျ်ားတိို  ၏ ပတ်ဝနျ်ားက ငကိ်ို သတိြူြိမြငျ်ား နငှ  ်ရေဟစနစ်ကိို ထိနျ်ားသိြ်ျားရန ်အရရျားကကီျားပံိုကိို သရိှိနြာျားလည်ရန။် 

၃။ ပတ်၀နျ်ားက င ်ထိနျ်ားသိြ်ျားရရျားတွင ်တြာ၀န၀်တတ ရြာျား တိိုျားပွြာျားရစရန။် 

၄။ သဘြာဝရပေါက်ပငြ် ြာျား ကကီျားထွြာျားြှုသည် ရမြ ီလ ြာ အြ ိ ျားအစြာျား၊ ရနရငျ်ားရေသ နငှ  ်ရေဟစနစ်ြ ြာျားကိို ြည်သိို   

အက ိ ျားသက်ရရြာက်ရ ကြာငျ်ား ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျား နြာျားလည်ရစရန။် 

၅။ ဌြာရန နငှ  ်ဌြာရနြဟိုတ်ရသြာ အပငြ် ြာျားကိို ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျားြှ ြွွဲမြြာျားရန ်ကူညီမြငျ်ား။ 

၆။ ပတ်၀နျ်ားက င ်ထိနျ်ားသြိ်ျားရရျားအတွက် ရရရှည်တညတံ် ရသြာ ြ ဉျားကပ်နည်ျား တစ်ြို တည်ရ ြာက်ရြာတွင ်ကူညီရန။် 

 

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

ရည်ြှနျ်ားြ က် ၁၅ − ရမြရပေါ် ရှိ သက်ရှြိ ြာျား  

 

 ျိတဆ်က်မှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း 

ရည်ြှနျ်ားြ က် ၃ − က နျ်ားြြာမြငျ်ား နငှ  ်သိုြြ ြ်ျားသြာ 

သဘြာဝနငှ  ်ရငျ်ားနှျီားြှုသည ်ဓြာတ်ြတည ်ြှုရ ကြာင  ်ထိြိိုက်ြံရြှု အြွင အ်လြ်ျားြ ြာျားကိို ရလ ြာ ြ ရြာတွင ်ကူညီရပျားနိိုငမ်ြငျ်ား နငှ  ်

လူ  ကိိုယ်ြံအြာျားစနစ်ကိို တိိုျားမြြှင ရ်ပျားနိိုငပ်ံိုကိို သက်ရသမပရန ်အတွက် သိုရတသန စြာတြ်ျားလင ြ််ကိို ရအြာက်တွင ်

ရဖြ်ာမပထြာျားသည်။ လူြ ြာျားသည် သဘြာဝ ပတ်ဝနျ်ားက ငကိ်ို ထိနျ်ားသိြ်ျားရစြာင ရ်ရှြာက်ရန ်အမပငျ်ားအထန ်

ကကိ ျားစြာျားအြာျားထိုတ်ြှုသည် သြာယြာဝရမပြာြှု ရြေါငျ်ားစဉရအြာက်တွင ်ရှိရနသည်။  

https://www.the-scientist.com/news-opinion/the-influence-of-soil-on-human-health-66885  

 

ရည်ြှနျ်ားြ က် ၁၃ - ရြာသီဥတို ိိုငရ်ြာ တက်ကကလှုပ်ရှြာျားြှု - သဘြာဝရပေါက်ပငြ် ြာျားကိို ထိနျ်ားသိြ်ျားမြငျ်ားသည ်ရြာသီဥတို ိိုငရ်ြာ 

တက်ကကလှုပ်ရှြာျားြှု ိိုငရ်ြာ အ င တ်စ်ြို မဖစ်သည်။ စိိုက်ပ ိ ျားရရျားကဏ္ဍ လှုံွံ့ရ ြ်ာြှု ကွဲ သိို  ။ 

 

အခ က င််းအရ  

ဇီဝြ ိ ျားကွွဲ နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တိို   သဘြာဝ ပတ်ဝနျ်ားက ငအ်ရပေါ် ၎ငျ်ား၏ အက ိ ျားသက်ရရြာက်ြှုြ ြာျား။  

 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း 

ဇီဝြ ိ ျားကွွဲ၊ ရနရငျ်ားရေသ၊ ရရရှည်တည်တံ ြိိုငဖ်ြွဲမြငျ်ား၊ ဌြာရနအပင၊် ဌြာရနြဟိုတ်ရသြာ အပင၊် ရမြရ ွျား 

 

အဆင  ်

အလယ်တနျ်ား 

 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း 

စံိုစြ်ျားစစ်ရ ျားမြငျ်ား၊ သရိုပ်မပမြငျ်ား၊ စီြံကိနျ်ား  

 

ရည်ရွယ်ထ ်းခ  ြရိ တအ်ရွယ်အစ ်း 

လူ ၂၀ ြန   ် 

 

ြိို   ျမှုနည််းလမ််း 

အဖွွဲွံ့ငယ် 

 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှုအ ျိန် 

ြိနစ် ၆၀ 

https://www.the-scientist.com/news-opinion/the-influence-of-soil-on-human-health-66885


 

နိဒေါန််း 

ြ ကြာရသျားြီ အြ ိနအ်တွငျ်ား ငက်ှြ ြာျားအသိိုက်ဖွွဲွံ့စည်ျားမြငျ်ား၊ လိပ်မပြာနငှ  ်အမြြာျားပ ံသနျ်ားသည ် အငျ်ား က်ပိိုျားြ ြာျားနငှ  ်

ပ ြာျားအဖွွဲွံ့အစည်ျားြ ြာျား၏အငအ်ြာျားြှြာ ရလ ြာ နည်ျားလြာရနသည်ကိို ရတွွံ့ရသည်။ ကျွနရ်တြ်ာတိို  က အငျ်ား က်ပိိုျားြ  ြာျား 

အြ ိ ျားအစြာျားသစ်ြ ြာျားကိိုလည်ျား ရစြာင  ်ကည ်ရန ကပေါတယ်။ ရအြာက်ပေါပံိုကိို  ကည ်ပေါ။ 

 

 
၎ငျ်ားြှြာ ရသျားငယ်သည  ်အငျ်ား က်ပိိုျားမဖစသ်ည်။  

 

သိုရတသနမပ ဖပီျားရနြာက် ဌြာရနြဟိုတ်ရသြာအပငြ် ြာျား၊ ပိိုျားသတ်ရ ျားြ ြာျား နငှ  ်အငျ်ား က်ပိိုျားသတ်ရ ျားြ ြာျား မဖနျ်ားမြငျ်ား၊ 

တစ်ြ ိ ျားတည်ျား စိိုက်ပ ိ ျားမြငျ်ားဓရလ  နငှ  ်အမြြာျား အရ ကြာငျ်ားမပြ က်ြ ြာျားစွြာသည် ဤရမပြာငျ်ားလွဲြှုြ ြာျားကိို မဖစ်ရပေါ်ရစရ ကြာငျ်ား 

ရတွွံ့ ရှိြွဲ သည်။ လူြ ြာျားသည် သဘြာဝကိို ထိနျ်ားသြိ်ျားရန ်စိတ်အြာျားထက်သနရ်သြ်ာလည်ျား ကြဘြာကကီျားပူရနျွားလြာြှု၊ အပူလှုိငျ်ားြ ြာျား၊ 

ရရကကီျားြှု စသည် တိို  ရ ကြာင  ်အြ ြာျားစိုြှြာ ရရရှည်တည်တံ ရသြာ ြ ဉျားကပ်နည်ျားလြ်ျား ြရှိ ကပေါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်တိို  ၏ ရည်ြှနျ်ားြ က်ြှြာ စိိုက်ပ ိ ျားရရျားကဏ္ဍ လှုံွံ့ရ ြ်ာြှုသည် စီျားပွေါျားရရျား အက ိ ျားရက ျားဇူျားြ ြာျားမဖင  ်

ရရရှည်တည်တံ နိိုငြ်ည်ကိို အသိပညြာရပျားရန ်မဖစ်သည်။ ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျားသည် သူတိို  ၏ ပတ်၀နျ်ားက ငကိ်ို စူျားစြ်ျားရသြာအြေါ 

ရမြ ီလ ြာ ရပေါငျ်ားစပ်ဖွွဲွံ့စည်ျားြှုကိို ထိနျ်ားသိြ်ျားရန၊် ရမြ ီလ ြာ၏ အစိိုဓြာတ် နငှ  ်အြာဟြာရ အ င ြ် ြာျားကိို 

မပနလ်ည်ထိနျ်ားသိြ်ျားရန၊် ငက်ှြ ြာျား၊ လိပ်မပြာြ ြာျား၊ ပ ြာျားြ ြာျား ကွဲ သိို  ရသြာ အမြြာျားြ ိ ျားစိတ်ြ ြာျား မပနလ်ည်ရပေါက်ပွေါျားလြာရစမြငျ်ား 

တိို  အတွက် ဌြာရနအပင ်တစ်ြ ိ ျားစီသည် ြညြ် အရရျားပေါသည်ကိို သူတိို   ရတွွံ့ ရှိလိြ ်ြည်။ ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျားသည် စီျားပွြာျားရရျား 

ရှုရထြာင ြ် ြာျားကိိုလည်ျား ရတွွံ့ ရှိလိြ ်ြည်၊ ထိို  ရ ကြာင  ်ပတ်ဝနျ်ားက င ်ထနိျ်ားသိြ်ျားြှုကိို ရရရှည်တည်တံ ြိိုငဖ်ြွဲရသြာ ရမြမပငတွ်င ်

လက်ရတွွံ့က င သ်ံိုျားနိိုငသ်ည်။ 

 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း  

▪ ရဘြာပင ်/ ြွဲတံ 

▪ ြှတ်စိုစြာအိုပ ်

▪ ြှနရ်မပြာငျ်ား 

▪ ကငြ်ရြာ 

▪ ရေေါ် မပြာျားငယ် 

▪ ဖနပ်ိုလငျ်ား 

▪ ြှနဘ်ီျားလူျား  

 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 

၁။ သင၏်ပတ်၀နျ်ားက င ်ကိိုရလ လြာဖပီျား (သင၏်အိြ်ရနြာက်ရဖျား (သိို  ) ရက ြာငျ်ားဥယ ြာဉ (သိို  ) ြည်သည ် ပနျ်ားမြတွံင ်ြ ိို) 

ဇီဝြ ိ ျားကွွဲြ ြာျားကိို ရှြာရဖွနိိုငရ်သြာ ရနရြာ အနည်ျား ံိုျား ၂ ြို ြှ ၃ ြိုကိို ရှြာရဖပွေါ။ ရရွျားြ ယ်ထြာျားရသြာ ဧရိယြာ တစ်ြိုစီတွင ်ရှိရသြာ 

သဘြာဝရပေါက်ပင ်အြ ိ ျားအစြာျား နငှ  ်ထိိုဧရိယြာတွင ်ရှိရသြာ ြတူညီရသြာ ဇီဝြ ိ ျားကွွဲ အတွက် မဖစ်နိိုငရ်မြရှိရသြာ 

အရ ကြာငျ်ားရငျ်ားြ ြာျားကိို စြာရငျ်ားမပ စိုပေါ။ (ဤသညြ်ှြာ ပံိုရသြဟိုတ်ရသြာ ရရ (သိို  ) ရနရရြာငမ်ြည ်ရရှြိှု (သိို  ) ထိိုဧရိယြာသည် 



ထူထပ်ရသြာ သဘြာဝရပေါက်ပငြ် ြာျားမဖင  ်ဖွွဲွံ့စည်ျားထြာျားမြငျ်ားမဖစ်ဖပီျား ၎ငျ်ားသည် ရမြ ီလ ြာအတွငျ်ားရှိ ရမြရ ွျားြ ြာျားကိို 

တိိုျားပွြာျားရစသည်၊ စသည်)  

၂။ သငရ်ရွျားြ ယ်ထြာျားရသြာ ဧရိယြာအတွငျ်ားရှိ အပငြ် ြာျားကိို ြွွဲမြြာျားသတ်ြှတ်ရန ်ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျားကိို ကူညီရပျားပေါ၊ 

၎ငျ်ားတိို  သည် ဌြာရန အပငြ် ြာျား (သိို  ) ဌြာရန ြဟိုတ်ရသြာ အပငြ် ြာျား။ 

၃။ ဧရိယြာ တစ်ြိုစီြှ ရမြ ီလ ြာ နြူနြာကိို စိုရ ြာငျ်ားပေါ။ 

၄။ ရမြ ီလ ြာ ရပေါငျ်ားစပ်ဖွွဲွံ့စည်ျားပံို ကွွဲမပြာျားမြြာျားနြာျားြှုကိို ပိုလငျ်ား ၁ လံိုျားစီတွင ်ရဖြ်ာမပပေါ။ 

၅။ ပိုလငျ်ား ၁ လံိုျားစီတွင ်ရှိရသြာ ရမြ ီလ ြာ၏ အရရြာငကိ်ို ရဖြ်ာမပပေါ။ 

၆။ ရမြ ီလ ြာ၏ အစိိုဓြာတ် အရမြအရနြ ြာျား နငှ  ်သငရ်ှြာရဖွရတွွံ့ ရှိရသည ် အရ ကြာငျ်ားရငျ်ားြ ြာျားကိို ရှြာရဖွပေါ။ 

၇။ သငသ်ည် ြည်သည  ်ရမြ ီလ ြာ အြ ိ ျားအစြာျား (သိို  ) အပင ်အြ ိ ျားအစြာျားြ ြာျားတွင ်ပိုရွက် ိတ်ြ ြာျား၊ တီရကြာငြ် ြာျား (သိို  ) 

အမြြာျား အငျ်ား က်ပိိုျားြ ြာျားကိို ပိိုြိို ရှြာရတွွံ့ပေါသနည်ျား။ 

၈။ ြည်သည ် သဘြာဝရပေါက်ပင ်အြ ိ ျားအစြာျားတွင ်ငက်ှသိိုက်၊ ပ ြာျားြ ြာျား (သိို  ) လိပ်မပြာြ ြာျားကိို သတိမပ ြိရ ကြာငျ်ား ရလ လြာပေါ။ 

၉။ သင၏် ရှြာရဖွရတွွံ့ ရှိြှုကိို တစ်ဦျားနငှ တ်စ်ဦျား အကွဲမဖတ်ဖပီျား ြတူကွွဲမပြာျားရသြာ ရနရငျ်ားရေသြ ြာျား နငှ  ်ယငျ်ား၏ 

မဖစ်နိိုငရ်ြ အရ ကြာငျ်ားရငျ်ားြ ြာျားကိို ြညသ်ည ် အဖွွဲွံ့ ြ ှရြှာရဖွရတွွံ့ ရှိရ ကြာငျ်ား ရလ လြာပေါ။ 

၁၀။ တစ်ြ ိ ျားတည်ျား စိိုက်ပ ိ ျားြှုဓရလ ရ ကြာင  ်ကျွန်ိုပ်တိို  ၏ ပတ်ဝနျ်ားက ငကိ်ို ြည်သိို   ထိြိိုက်နိိုငသ်နည်ျား။ 

၁၁။ သင၏် ရှြာရဖွရတွွံ့ ရှိြ က်ကိို အမြြာျားရနရငျ်ားရေသြ ြာျားရှိ ရမြအြ ိ ျားအစြာျား၊ ပိိုျားြ  ြာျားြ ြာျားနငှ  ် က်စပြ်ှုကိို ရြှာရဖွပေါ။ 

၁၂။ ကျွန်ိုပ်တိို  ၏ သဘြာဝရပေါက်ပငြ် ြာျားကိို ထိနျ်ားသိြ်ျားနိိုငရ်နအ်တွက် ရမြ ီလ ြာထွဲတွင ်ရှိရသြာ အစိိုဓြာတ် နငှ  ်ရမြရ ျွားြ ြာျား 

အြာျားနည်ျားြ က်ကိို မပင ်ငရ်န ်ရရရှည်တည်တံ ရသြာ ရမဖရှငျ်ားြ က်ကိို ရှြာရဖွပေါ။ 

၁၃။ သတ်ြှတ်ပိိုငျ်ားမြြာျားထြာျားရသြာ ဧရိယြာ၏ သဘြာဝရပေါက်ပငြ် ြာျား မပနလ်ည်ထိနျ်ားသိြ်ျားမြငျ်ား၏ စီျားပွြာျားရရျား 

အက ိ ျားရက ျားဇူျားြ ြာျားကိို ရှြာရဖွပေါ။ 

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း 

၁။ ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျားသည် ရက ြာငျ်ား၌မဖစ်ရစ၊ အြိ်၌မဖစ်ရစ ရေသရငျ်ား သစ်ပငပ်နျ်ားြနြ် ြာျား နငှ  ်သတတ ဝေါြ ြာျား ရှရိသြာ ြည်သည  ်

ရနရြာြ ိို သွြာျားနိိုငသ်ည်။ 

၂။ ကွွဲမပြာျားရသြာ ဇီဝြ ိ ျားကွွဲြ ြာျား ရှိသည ် ရနရြာကိို ရရွျားြ ယ်ရန ်အဖွွဲွံ့ ၃ ဖွွဲွံ့ ပေါြည်။ 

၃။ အဖွွဲွံ့တိိုငျ်ားြှ ရက ြာငျ်ားသြာျားတစ်ဦျားစီသည် အထက်ပေါရြျားြွနျ်ားြ ြာျား၏ အရမဖကိို ရှြာရဖွရြာတွင ်ပေါ၀ငရ်ြည်။ 

၄။ အဖွွဲွံ့တိိုငျ်ားသည် သူတိို  ၏ ရတွွံ့ ရှိြ က်ြ ြာျားကိို အကွဲမဖတ်ဖပီျား ြတူညြီှုြ ြာျားကိို ရှြာရဖွရန ်တစ်ဦျားနငှ တ်စ်ဦျား မပနရ်ဝြ ပေါြည်။ 

၅။ ၎ငျ်ားတိို  သည် ဌြာရနအပငြ် ြာျား၊ သဘြာဝပတ်ဝနျ်ားက င ် ိိုငရ်ြာ မပဿနြာြ ြာျား နငှ  ်ရမဖရှငျ်ားြ က်ြ ြာျား၏ အရရျားပေါြှုကိို 

ရဝြ ပေါြည်။ 

၆။ ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျားသည် ရမြကကီျား၏ အြာဟြာရြ ြာျားကိို မပနလ်ည်မပ မပငရ်န ်အတွက် ရအြ်ာေွဲနစ ်သစရွ်က်ရ ွျား 

ရမြဩဇြာတစ်ြို မပ လိုပ်ပေါြည်။ 

၇။ သူတိို  သည် ပတ်ဝနျ်ားက ငကိ်ို ထိနျ်ားသိြ်ျားမြငျ်ားအြာျားမဖင  ်ကျွန်ိုပ်တိို  ၏ အနြာေတ်ကိို ရရရှည်တည်တံ ရစရန ်သူတိို  ၏ 

သိုရတသနကိို နေိံိုျားြ  ပ်ရြည်။ 

 

လ ိုပ   ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း 

ရမြ ီလ ြာြ ြာျားကိို ကိိုငတွ်ယ်ရြာတွင ်ပိိုျားရကြာင ်ကိိုက်မြငျ်ားြှ ကငျ်ားရဝျားရရအြာင ်ရက ြာငျ်ားသြာျားြ ြာျား သတိထြာျားသင ပ်ေါသည်။ 

 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း 

ြီျားဖိိုရြ ြာင ်ဥယ ြာဥ် နငှ  ်စိိုက်ပ ိ ျားရရျား ရရရှည်တည်တံ ြိိုငဖ်ြွဲရန ်အတွက် တူညီရသြာ အယူအ ကိို က င သ်ံိုျားနိိုငပ်ေါသည်။ 

 

စ ခရ်းဆရ  

ရှြာနလီြာ ဇီရြာ (Shahnila Zia)၊ ေေါဝူေ ်အစိိုျားရရက ြာငျ်ား (Dawood Public School)  

 

 

 

 

 


