
ခ ေါင််းစဥ ်

ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို အဆင ့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုကကရဟအောင့်!  

 

အဓိကရည်မှန််း ျက်မျ ်း  

၁။ လက့်ဟတ ွေ့ လိုပ့်ဟဆောင့်ြှု ြှတဆင ့် ဆ မြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဂိုဏ့်သတတ  သည့် က ိုယ့်တ ိုင့် ဟရဟလောင့််းန ိုင့်ဟသော အပင့်အ ို်းက ို 

မပြုလိုပ့်ရန့် ြည့်သ ို   ကူညီဟပ်းန ိုင့်သည့် နငှ ့် ၎င့််း၏ ဟရထ ဟရောက့်ြှုက ို နော်းလည့်ရန့် ကဟလ်းြ ော်း ဟလ လောရပါြည့်။   

၂။ ၎င့််းတ ို  ၏ စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းက ို ပ ိုြ ိုဟကောင့််းြ န့်စ္ ော ြ ွဲမြော်းရောတ င့် ကူညီဟပ်းန ိုင့်ဟသော ကိုန့်ထိုပ့်ပစ္စည့််းရှ  

မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုန ိုင့်ဟသော ပလစ္တစ့္် ကိုဒ့်ြ ော်းအော်း ကဟလ်းြ ော်းသည့် ပ ိုြ ိုဟကောင့််းြ န့်စ္ ော နော်းလည့်လောပါြည့်။   

၃။ ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို အဆင့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််းသည့် စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််း မပဿနောြ ော်းက ို ၎င့််းတ ို  က ိုယ့်တ ိုင့် 

ဟမြေရှင့််းန ိုင့်ဟသော နည့််းလြ့််း တစ့္်ြိုမြေစ့္်ဟကကောင့််း နငှ ့် အ ြ့်တ င့် အလ ယ့်တကူ အဟကောင့်အထည့် ဟြေော့်န ိုင့်သည့်က ို ကဟလ်းြ ော်း 

နော်းလည့်လောပါြည့်။ 

၃။ ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို အဆင့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််းသည့် ဆန့််းသစ့္်တီထ င့် စ္ န  ့်ဦ်းတီထ င့် လိုပ့်ငန့််းရှင့် 

အြ င ့်အလြ့််း တစ့္်ြို မြေစ့္်န ိုင့်ဟကကောင့််း ကဟလ်းြ ော်း နော်းလည့်လောပါြည့်။ 

 

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

ရည့်ြှန့််းြ က့် ၉ − စ္က့်ြှုလိုပ့်ငန့််း၊ ဆန့််းသစ့္်တီထ င့်မြင့််း နငှ ့် အဟမြြ  အဟဆောက့်အဦ်း 

ရည့်ြှန့််းြ က့် ၁၁ − ဟရရှည့်တည့်တ  ြ ိုင့်မြွဲဟသော မြ ြုွေ့ မပြ ော်း နငှ ့် အသ ိုင့််းအဝ ိုင့််း 

ရည့်ြှန့််းြ က့် ၁၂ − တောဝန့်ယူြှုရှ ဟသော စ္ော်းသ ို်းြှု နငှ ့် ထိုတ့်လိုပ့်ြှု  

ရည့်ြှန့််းြ က့် ၁၃ − ရောသီဥတိုဆ ိုင့်ရော တက့်ကကလှုပ့်ရေှာ်းြှု 

ရည့်ြှန့််းြ က့် ၁၄ − ဟရဟအောက့်ရှ  သက့်ရှ ြ ော်း 

ရည့်ြှန့််းြ က့် ၁၅ − ဟမြဟပေါ် ရှ  သက့်ရှ ြ ော်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခ က င််းအရ   

ဥယ ောဥ့်စ္ ိုက့်ပ  ြု်းဟရ်း၊ ကိုန့်ပစ္စည့််း ဒဇီ ိုင့််း 

 

 ျိတဆ်က်မှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း 

ရူပဟေဒ၊ အနိုပညော နငှ ့် လက့်ြှုပညော၊ စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််း စ္ြီ ြန  ့်ြ ွဲြှု၊ ရောသီဥတို ဟမပောင့််းလွဲမြင့််း 



 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း 

စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််း ြ ွဲမြော်းမြင့််း၊ ကောေ န့်ဓါတ့်ဟင ွေ့ ထိုတ့်လွှတ့်ြှု၊ ဟမြြေ ို  မြင့််း၊ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုဟသော ပလတ့်စ္တစ့္် ကိုဒ့်ြ ော်း၊ 

ဆန့််းသစ့္်တီထ င့်ြှု၊ ဆ မြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဂိုဏ့်သတတ  ၊ ဟပါင့််းစ္ည့််းညီည တ့်ြှု 

 

အဆင  ်

ြူလတန့််း / အလယ့်တန့််း 

 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း 

စ္ီြ က န့််း  

 

ရည်ရွယ်ထ ်းခ  ြရိ တအ်ရွယ်အစ ်း  

၅၀ 

 

ြိို   ျမှုနည််းလမ််း  

အြေ ွဲွေ့ငယ့်၊ အ န့်လ ိုင့််းတ င့် တ ိုက့်ရ ိုက့်လွှင ့်မြင့််း 

 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှုအ ျိန် 

၄၅ − ၆၀ ြ နစ့္် 

 

နိဒေါန််း 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ဘဝက ို ပ ိုြ ိုလ ယ့်ကူဟစ္ရန့် ရည့်ရ ယ့်သည ့် တီထ င့်ြှု တစ့္်ြိုသည့် ယြို ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ကြဘောဟမြက ို ြေ စ္ီ်းဟစ္သည့်။ 

ပလတ့်စ္တစ့္် ညစ့္်ညြ့််းြှုသည့် ကြဘောဟပေါ်တ င့် ယဟန   အဟရ်းတကကီ်း ရင့်ဆ ိုင့်ဟနရဟသော အဟရ်းအပါဆ ို်း 

သဘောဝပတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရော မပဿနောတစ့္်ြိုမြေစ့္်သည့်။ 

 

ပလတ့်စ္တစ့္်က ို သ ို်းမပီ်း စ္ န  ့်ပစ့္်ဟသော ယဉ်ဟက ်းြှုသည့် မပင့််းထန့်ဟသော ဆ ို်းက  ြု်းြ ော်းက ို မြေစ့္်ဟပေါ်ဟစ္သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ဟမြ၊ 

ဟရထို၊ တ ရ စ္ဆောန့်ြ ော်း၊ ငကှ့်ြ ော်း နငှ ့် အဏဏ ဝါသက့်ရှ ြ ော်း၏ ၎င့််းတ ို   စ္နစ့္်တ င့်ပင့် ပလပ့်စ္တစ့္်ြ ော်း ရှ ဟနသည့်က ို 

ဟတ ွေ့ ရှ ရပါသည့်။ အနတရောယ့်ရှ ဟသော ပလတ့်စ္တစ့္် အြှုန့်အြ ွှော်းြ ော်းသည့် ဧ၀ရက့်ဟတောင့်ြှ ြောရီယောနော ကတိုတ့်က င့််းအထ  

ကြဘောအနှ  တ င့် ရှ ဟနပါသည့်။ 

 

ပလပ့်စ္တစ့္် အနတရောယ့်က ို က ိုင့်တ ယ့် ဟမြေရှင့််းရန့် ထ ိုပစ္စည့််းြ ော်း အသ ို်းမပြုမြင့််းက ို တင့််းကကပ့်စ္ ော တော်းမြစ့္်ထော်းမပီ်း 

ထ ဟရောက့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုန ိုင့်ဟသော စ္ြီ က န့််းြ ော်းက ို လိုပ့်ဟဆောင့်မြင့််းအော်းမြေင ့် န ိုင့်င အြ ော်းအမပော်း ကတ ကဝတ့် 

မပြုထော်းပါသည့်။ 

 



 

 

န ိုင့်င ဟပါင့််းစ္ ိုြှ အစ္ ို်းရြ ော်းသည့် ဤဟကောင့််းြ န့်ဟသော ပြောဏဟမြလှြ့််းြ ော်းအော်း က ယ့်က ယ့်မပန  ့်မပန  ့် က ိုင့်တ ယ့်ဟမြေရှင့််းဟနစ္ဉ် 

ဟဒသဆ ိုင့်တ င့််း နငှ ့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ အ ြ့်တ င့်လည့််း ပလတ့်စ္တစ့္်သ ို်းစ္ ွဲြှုက ို ဟလ ော ြ ရန့် ရှ မပီ်းသော်း အရင့််းအမြစ့္်ြ ော်းမြေင ့် 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို   လိုပ့်န ိုင့်ဟသော အရောတစ့္်ြိုြို ရှ ပါသလော်း။ 

 

 ိုတ့်ပါသည့်၊ ကျွန့်ိုပ့်တ ို   ကူညီန ိုင့်ဟသော နည့််းလြ့််းရှ ပါသည့် − ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို အဆင ့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််း 

မြေစ့္်ပါသည့်။ စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််းြ ော်း၏ သက့်တြ့််းက ို တ ို်းြ ွဲွေ့ မပီ်း ၎င့််းက ို အသ ို်းဝင့်ဟသော အရောအမြေစ့္် မပန့်လည့် 

သ ို်းစ္ ွဲမြင့််းအော်းမြင့််းမြေင ့် ၎င့််းအော်း တန့်ြေ ို်းမြြှင ့်မြင့််းက ို ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို အဆင ့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််း 

 ိုဟြေါ်သည့်။ 

 

ဤလိုပ့်ဟဆောင့်ြှုသည့် ရ ို်းရငှ့််းဟသော သ ပပ နည့််းက  သဟဘောတရော်းြ ော်းက ို အသ ို်းမပြုမပီ်း စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းက ို အသ ို်းဝင့်ဟသော 

အရောဝတထ ြုြ ော်းအမြေစ့္် လ ိုက့်ြေက့်ဟအောင့် မပြုလိုပ့်န ိုင့်ဟသော အဆ ို်းြွဲ  မြေစ့္်န ိုင့်ဟြ ြ ော်းက ို အမြင့်ြေ င ့်ဟပ်းန ိုင့်မပီ်း အသစ့္် 

ထိုတ့်လိုပ့်ထော်းဟသော ပလတ့်စ္တစ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းက ို ၀ယ့်ယူရန့် လ ိုအပ့်ြှုက ို ဟြ်းြ န့််းထိုတ့်ဟစ္ပါသည့်။  

 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 

၁။ ဘယ့်အဟကကောင့််းအရောက ဟရက ို ြ ည့်ဟပေါ်တက့်ဟစ္သနည့််း။ ဤမြေစ့္်စ္ဉ်က ို သဘောဝကြဘော၌ ဟတ ွေ့ မြင့်ရဟသော 

ဥပြောတစ့္်ြိုက ို သင့်စ္ဉ််းစ္ော်းန ိုင့်ပါသလော်း။ (အပင့်အမြစ့္်ြ ော်းသည့် ဟမြြှဟရက ို စ္ိုပ့်ယူသည့်) 

၂။ စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််း ြ ွဲမြော်းမြင့််း ဆ ိုသည့်ြှော အဘယ့်နည့််း။ ၎င့််းသည့် လ ိုအပ့်ပါသလော်း။ 

၃။ ဟန  စ္ဉ် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ အ ြ့်ြ ော်းတ င့် ပလပ့်စ္တစ့္် စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််း ြည့်ြ ထ က့်ပါသနည့််း။ ၎င့််းတ ို   အော်းလ ို်းက ို မပန့်လည့် 

အသ ို်းမပြုန ိုင့်ပါသလော်း။ (မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုန ိုင့်သည ့် ပလပ့်စ္တစ့္် ကိုဒ့်ြ ော်းက ို ြ တ့်ဆက့်ပါ) 

၄။ ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ရွဲ   လိုပ့်ဟဆောင့်ြှု အတ က့် အသ ို်းမပြုဟနဟသော ဘူ်းက ို မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုန ိုင့်ပါသလော်း။ ၎င့််းက ို မပန့်လည့် 

အသ ို်းမပြုမြင့််းသ ို   စ္ ြ့််းအင့် ဘယ့်ဟလောက့်အထ  သ ို်းရပါသနည့််း။ (PETE 1 က ို မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််း အဆင ့်ြ ော်း နငှ ့် ၎င့််းြှ 

ြည့်သည ့် ပစ္စည့််းြ ော်း မပြုလိုပ့်န ိုင့်သည့်က ို ဟဆ ်းဟန ်းပါ။ ဥပြော − ပရ ဟဘောဂ၊ ဟကော့်ဟဇော၊ ထည ့်စ္ရောဘူ်း စ္သမြေင ့်) 

၅။ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််းက ို ြည့်သူ လိုပ့်ပါသနည့််း။ ဤလိုပ့်ငန့််းစ္ဉ်တ င့် အကန  ့်အသတ့် ရှ ပါသလော်း။ 

၆။ ကျွန့်ိုပ့်တ ို   အ ြ့်ရှ  ပလတ့်စ္တစ့္် စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််းြ ော်းမြေင ့် တစ့္်ြိုြို မပြုလိုပ့်လ ို   ရပါသလော်း။ (ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို 

အဆင ့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််းက ို စ္ောဟရ်းက ရ ယောြ ော်း ထည ့်ရန့် ဒ န့်ြ ဥ့်ဘူ်းက ို သ ို်းမြင့််း၊ စ္ န  ့်ပစ့္်စ္ကက ူြှ လက့်ြှု 

စ္ကက ူပစ္စည့််းြ ော်း မပြုလိုပ့်မြင့််း စ္ဟသော  ဥပြောမြေင ့် ြ တ့်ဆက့်ဟပ်းပါ)။ 

 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း / ပြငဆ်ငပ် င််း 

• ြ ည့်ြ င့် (သ ို  ) စ္ိုပ့်ယူန ိုင့်ဟသော အဝတ့်ကက ြု်း (ြန  ့်ြှန့််းဟမြအော်းမြေင ့် ၁၀ လက့်ြ အရှည့်) 

• ဟရတစ့္်ြေန့်ြ က့် / ၁ ြ က့် 

• ပလပ့်စ္တစ့္် ၁ ဘူ်း / ြည့်သည ့် PETE ၁ ဘူ်း ြဆ ို (သင့်၏ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုသည ့် စ္ န  ့်ပစ့္်ပစ္စည့််းပ ို်းြှ (သ ို  ) သင့်၏ 

ရပ့်က က့် အြှု က့်ပ ို်းြ ှဟကောက့်ယူထော်းဟသော) 



• ကတ့်ဟကက်း တစ့္်လက့် 

• သ  ၁ ဟြ ောင့််း နငှ ့် တူ (သ ို  ) ြျွန့်ထက့်ဟသော ြည့်သည ့် က ရ ယောြဆ ို 

• အ ို်းထွဲ ထည ့်ဟသော ဟမြဩဇော 

• အပင့် မြေတ့်ဟတောက့်မြင့််း / အဟစ္ ြ ော်း / ပ  ြု်းပင့်ြ ော်း 

• ဟရ 

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း နငှ  ်လိုြ်နည််းမျ ်း 

၁။ ြ ည့်တစ့္်ဟြ ောင့််းက ို ယူမပီ်း အစ္ န့််းတစ့္်ြေက့်က ို ဟရတစ့္်ြ က့်ထွဲတ င့် စ္ ြ့်ပါ။ သင့်ဘောမြင့်ပါသလွဲ။ ဆ မြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် 

ဂိုဏ့်သတတ  သည့် ဟရက ို အထက့်သ ို   တက့်ဟစ္မပီ်း နငှ ့် ြ ည့်က ို စ္ ိုစ္ တ့်ဟစ္ပါသည့်။ 

၂။ ယြို ဤန ယောြက ို အသ ို်းမပြုမပီ်း က ိုယ့်တ ိုင့် ဟရဟလောင့််းန ိုင့်ဟသော အပင့်အ ို်း အမြေစ့္် PETE ဘူ်း ၁ လ ို်းက ို အဆင ့်မြင ့်တင့်၍ 

မပန့်လည့် အသ ို်းမပြုကကရဟအောင့်။  

၃။ ဘူ်းြ ှတ ဆ ပ့်ြ ော်းက ို ြေယ့်ရှော်းပါ။ ဘ်ူး နငှ ့် ဘူ်းအြေ ို်းက ို ဟဆ်းမပီ်း အဟမြောက့်လှန့််းပါ။ 

၄။ ကတ့်ဟကက်းြ ော်းက ို အသ ို်းမပြု၍ ဘူ်းဟအောက့်ဟမြြှ ၅ လက့်ြြန  ့်က ို ဂရိုတစ္ ိုက့် မြေတ့်မပီ်း ဟဘ်းြေယ့်ထော်းပါ။ 

၅။ သ  နငှ ့် တူ (သ ို  ) အြျွန့်က ရ ယော တစ့္်ြိုြိုမြေင ့် ဘူ်းအြေ ို်း၏ အလယ့်က ို ဂရိုတစ္ ိုက့် အဟပါက့်တစ့္်ဟပါက့် ထ ို်းဟြေောက့်ပါ။ 

ြထ ို်းဟြေောက့်ြင့် ြှန့်ကန့်ဟသော ဟနရောက ို ရှောရန့် ဟဘောပင့်တစ့္်ဟြ ောင့််း / ြောကောတစ့္်ဟြ ောင့််းက ို သ ို်းန ိုင့်သည့်။ 

၆။ ြ ည့် / အဝတ့်ကက ြု်း တစ့္်ဟြ ောင့််းက ို ယူ၍ အဟပါက့်ထွဲသ ို   ထည ့်ပါ။ ရှ ဟသော ဟနရောတ င့် ထော်းရန့် အတ င့််းပ ိုင့််းတ င့် 

အထ ို်းလိုပ့်ပါ။ 

၇။ အြေ ို်းက ို ဘူ်းတ င့်တပ့်ပါ။ 

၈။ အကယ့်၍ သင့်၏ ပ  ြု်းအ ို်းက ို အလှဆင့်ရန့် ဆ ို်းမြေတ့်ထော်းပါက ၎င့််းဟပေါ်တ င့် ပန့််းြ ီဆ ွဲမြင့််း (သ ို  ) ဂိုန့်ဟလ ော့်ကက ြု်းြ ော်း 

ဟဘ်းပတ့်လည့် ပတ့်မြင့််းတ ို  က ို ယြို လိုပ့်န ိုင့်ပါသည့် (သ ို  ) အသက့်ဝင့်လောဟစ္ရန့် ၎င့််းက ို အမြော်း သဘောဝပတ့်ဝန့််းက င့်နငှ ့် 

သက့်ဆ ိုင့်ဟသော ပစ္စည့််းြ ော်းက ို အသ ို်းမပြုန ိုင့်ပါသည့်။ 

၉။ ဘူ်းဟအောက့်ဟမြက ို ဟရမြေည ့်မပီ်း အဟပေါ် ပ ိုင့််းက ို ဟဇောက့်ထ ို်း ြ လ ိုက့်ပါ။ 

၁၀။ ယြို ဟမြဩဇော နငှ ့် အပင့် / ြ  ြု်းဟစ္  အြ  ြုွေ့က ို ဟဇောက့်ထ ို်းထော်းဟသော အပ ိုင့််းသ ို   ထည ့်ပါ။ စ္ ိုစ္ တ့်ရန့် လ ိုဟသောဟကကောင ့် 

ဟမြက ို ယြို ဟရဟလောင့််းပါ။ 

၁၁။ ပိုလင့််းဟအောက့်ဟမြ ဟမြောက့်ဟသ ွေ့ မြင့််း ြရှ ရန့် ဟသြ ောဟအောင့်လိုပ့်ပါ။ လ ိုအပ့်သည ့် အတ ိုင့််းသော ဟရမြေည ့်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



လ ိုပ   ခရ်းညွှန် က ်း ျက်မျ ်း  

• ကတ့်ဟကက်းြ ော်း အသ ို်းမပြုဟနစ္ဉ် သတ ထော်းရန့် ကဟလ်းြ ော်းက ို အကက ဟပ်းပါ။ 

• ဘူ်းအြေ ို်းတ င့် အဟပါက့်ဟြေောက့်သည ့်အြါ သ နငှ ့်တူ / ြျွန့်သည ့်က ရ ယောက ို အသ ို်းမပြုဟနစ္ဉ် ဂရိုစ္ ိုက့်ရန့် 

ကဟလ်းြ ော်းက ို ညွှန့်ကကော်းပါ။ 

• ဟမြဩဇောြ ော်းက ို က ိုင့်တ ယ့်မပီ်းဟနောက့် လက့်က ို အမြွဲတြ့််း ဟဆ်းဟကကောပါ။ 

 

ခဆွ်းခန်ွးမှုကိိုတိိုက်တနွ််းအ ်းခြ်းပ င််း 

၁။ ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ဟသ်းငယ့်ဟသော လိုပ့်ဟဆောင့်ြှုသည့် ကြဘောဟမြအဟပေါ် ပ ိုြ ိုနက့်ရှု  င့််းဟသော သက့်ဟရောက့်ြှု ရှ ပါသလော်း။ 

(ပစ္စည့််းတစ့္်ြို၏ သက့်တြ့််းက ို တ ို်းမြြှင ့်မြင့််းမြေင ့် ြေ ို  ဟမြတ င့် စ္ိုပ ိုလောဟသော ပလပ့်စ္တစ့္်က ို ဟလ ော နည့််းဟစ္သည့်။ ) 

၂။ ပ ို၍ ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို အဆင ့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုမြင့််းသည့် ပစ္စည့််းအသစ့္်ြ ော်းက ို ဝယ့်မြင့််းအော်း 

ဟလ ော ြ န ိုင့်ပါသလော်း။ (ပစ္စည့််းတစ့္်ြို ထိုတ့်လိုပ့်ဟသောအြါ ကောေ န့်ဒ ိုင့်ဟအောက့်ဆ ိုဒ့် ထိုတ့်လွှတ့်ြှု အဟကကောင့််း ဟဆ ်းဟန ်းပါ။) 

၃။ ဆန့််းသစ့္်တီထ င့်ြှုြ ော်း အတ က့် အြ င ့်အလြ့််း ရှ ပါသလော်း။ ၎င့််းသည့် စ္ီ်းပ ော်းမြေစ့္် ရှင့်သန့်န ိုင့်သည ့် အြ င ့်အလြ့််း တစ့္်ြို 

မြေစ့္်လောန ိုင့်ပါသလော်း။ 

 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း 

• ပစ္စည့််းဟ ောင့််းက ို အဆင ့်မြင ့်တင့်၍ မပန့်လည့်အသ ို်းမပြုန ိုင့်ဟသော အမြော်းအရောြ ော်းြှော အဘယ့်နည့််း။ (ြေက့်ရှင့်၊ 

အနိုပညော နငှ ့် ဒဇီ ိုင့််းလိုပ့်ငန့််းတ င့် မပန့်လည့် အသ ို်းမပြုန ိုင့်ဟသော ဥပြောြ ော်း) 

• ဆ မြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဂိုဏ့်သတတ   အယူအဆ နငှ ့် စ္ိုြေ ွဲွေ့ မြင့််း ဂိုဏ့်သတတ   တ ို  က ို အသ ို်းမပြုမပီ်း သင ့်ဟက ောင့််း / 

အသ ိုင့််းအဝ ိုင့််း အတ က့် PETE ဟရဘူ်းြ ော်းက ို အသ ို်းမပြုမပီ်း ဟဒါင့်လ ိုက့် ဥယ ောဥ့်က ို ဒဇီ ိုင့််းဆ ွဲန ိုင့်ပါသလော်း။ 

လ ိုဟလောက့်ဟသော ဟရပြောဏက ိုသော အသ ို်းမပြုသည ့် ဆ မြည့်ပပန့်ဟလ ောက့် ဟရသ ယ့်စ္နစ့္်က ို ကျွန့်ိုပ့်တ ို   

တီထ င့်န ိုင့်ပါသလော်း၊ ထ ိုနည့််းမြေင ့် ဟရက ို ထ န့််းသ ြ့််းဟစ္ောင ့်ဟရှောက့်မြင့််းအော်း ကူညီဟပ်းန ိုင့်ပါသည့်။ 

 

 ငတ်န််းနည််းပြအတကွ် အရင််းအပမစ် လင  ်် 

အပင့်ြ ော်း ဟရက ို ြည့်သ ို   စ္ိုပ့်ယူသည့်က ို နော်းလည့်ရန့် −  

https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/askexpert/chemistry/what-capillary-action-and-how-it-
affected-gravity-ariel-michal  
 

စ ခရ်းဆရ  

ရ ိုရှီဒါ ြန့်နန့် (Yoshida Menon) နငှ ့် ပရီေီနော နန့်ဒကူြော (Preveena Nandakumar)  
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