
 
ခ ေါင််းစဥ် 

ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးထတဲွင ်ဘာရ ှိပါသနည်ိုး။ 

 

အဓိကရည်မှန််း ျကမ်ျ ်း 

၁။ အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုး ပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို စ္စ်္ဆ ိုးပပ ိုး ခွဲခခာိုးခပပါ။ 

၂။ အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို မည်သည ် အမ ှိ ိုးအစ္ာိုးမ ာိုးခြင  ်ခပ လုပ်ထာိုးသည်ကှို ဆြာ်ခပပါ။ 

၃။ ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ အခ ှိ ျို့ဆသာ ဂုဏသ်တတ ှိမ ာိုးကှို ဆလ လာဆြာ်ထတု်ပါ။ 

၄။ အခ ှိ ျို့ အစ္ာိုးအစ္ာ အမ ှိ ိုးအစ္ာိုးမ ာိုး အတွက် အခ ှိ ျို့ ထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို အဘယ်ဆ ကာင  ် အသ ုိုးခပ သည်ကှို 

ဆကာက်ခ က်ခ ပါ။ 

၅။ ပတ်ဝနိ်ုးက ငတ်ွင ်အစ္ှိုငအ်ခဲ စွ္န  ပ်စ်္ပစ္စည်ိုးမ ာိုး ကဲ သှို   ပစ္စည်ိုးမ ာိုး ရ ှိခခငိ်ုး၏ သက်ဆ ာက်မှုမ ာိုးကှို ဆကာက်ခ က်ခ ပါ။ 

၆။ ထပ်ုပှိုိုးထာိုးဆသာ စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုးကှို ဝယ်ယူ ာတွင ်တာ၀နယ်ူမှုရ ှိဆသာ ဆ ွိုးခ ယ်မှုကှို မည်သှို   ခပ လုပ် မည်ကှို 

ဆ ွိုးဆ ိွုးပါ။ 

၇။ အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးသည ် ပစ္စည်ိုးမ ာိုး (မူလပ ုစ္ ခြင  ်ခပနလ်ည်ခပ ခပင ်အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုး / ခပနလ်ည် အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုး ခြစ်္ခြစ်္ (သှို  ) 

အသစ်္  ည် ွယ်ထာိုးဆသာ ပ ုစ္   င  ်ကှိုက်ည ဆအာင ်ခပနလ်ည်−ထုတ်လုပ်ခခငိ်ုး ခြစ်္ခြစ်္) တွင ်အသ ုိုးခပ  ှိငုဆ်သာ 

 နိ်ုးသစ်္ဆသာ ထတု်ကုနဒ် ဇှိုငိ်ုး (သှို  ) ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးကှို တငခ်ပပါ။ 

 

SDGs နငှ  ်ဆကန်ယွမ်ှု (စဥ်ဆကမ်ပြတ ်ဖွ ွံ့ ဖဖိ ်းတိို်းတကခ်ရ်း ရည်မှန််း ျကြ်န််းတိိုငမ်ျ ်း - SDGs) 

 ည်မ နိ်ုးခ က် ၁၁ − ဆ ရ ည်တည်တ  ခှိုငပ်မဲဆသာ ပမှိ ျို့ ခပမ ာိုး   င  ်အသှိုငိ်ုးအဝှိုငိ်ုး 

 ည်မ နိ်ုးခ က် ၁၂ − တာဝနယ်ူမှုရ ှိဆသာ စ္ာိုးသ ုိုးမှု   င  ်ထတု်လုပ်မှု  

 

အခ က င််းအရ   

အစ္ာိုးအစ္ာတွင ်အသ ုိုးခပ ဆသာ ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုး အမ ှိ ိုးအစ္ာိုးမ ာိုး (ပလတ်စ္တစ်္၊ စ္ည်သွတ်ဘူိုး၊ အလူမ န ယမ်၊ ြန၊် သစ်္သာိုး၊ 

ကတ်ထခူပာိုး၊ စ္ကက ူ၊ ဆြာ ခြူ)၊ စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုး ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုး၏  ည် ွယ်ခ က်မ ာိုး၊ အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုး ာတွင ်

အသ ုိုးခပ သည ် ပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ ဂုဏသ်တတ ှိမ ာိုး၊ ပတ်ဝနိ်ုးက ငတ်ွင ်အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးသည် အစ္ှိုငအ်ခဲ 

စွ္န  ပ်စ်္ပစ္စည်ိုး ခြစ်္ခခငိ်ုး၊ ပတ်ဝနိ်ုးက ငတ်ွင ်အစ္ာိုးအစ္ာထပ်ုပှိုိုး စွ္န  ပ်စ်္ပစ္စည်ိုးမ ာိုးအာိုး ဆလ ာ ခ ခခငိ်ုး နည်ိုးလမ်ိုးမ ာိုး၊ 

အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးအာိုး အသ ုိုး၀ငသ်ည ် ထတု်ကုန ်အသစ်္အခြစ်္သှို   ခပနလ်ည် ည် ွယ်ခခငိ်ုး။ 

 

 ျိတဆ်ကမ်ှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း  

၎ငိ်ုးတှို  ၏ ဂုဏသ်တတ ှိမ ာိုး အဆပေါ် အဆခခခ ပပ ိုး မတူည ဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး အြွဲျို့ ြွဲျို့ ခခငိ်ုး၊ အခ ှိ ျို့ အဆခခအဆနမ ာိုး  င  ်

ထှိဆတွျို့ဆသာအခါ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး  က   ဆသာ ဆခပာငိ်ုးလဲမှုမ ာိုး၊ ၎ငိ်ုးတှို  သည် အသ ုိုးဝငသ်ည် (သှို  ) အ တ ာယ်ခြစ်္ဆစ္သည်ကှို 

  ုိုးခြတ် န ်ပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ ဂုဏ်သတတ ှိမ ာိုး၊ သက်ရ ှိမ ာိုး   င  ်ပတ်ဝနိ်ုးက ငက်ှို သက်ဆ ာက်ဆစ္ဆသာ ဇ ဝဆေဒ ှိုင ်ာ   င  ်

စ္က်မှုလုပ်ငနိ်ုးစ္ဉ်မ ာိုး  င  ် က်စ္ပ်ဆသာ ဓာတုဓာတ်ခပ မှုမ ာိုး 

 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း 

ဇ ဝဆ ွိုးဆခမ ပ က်စ္ ိုးခခငိ်ုး၊ ဇ ဝဆ ွိုးဆခမ ပ က်စ္ ိုးခခငိ်ုး မရ ှိဆသာ၊ ခပနလ်ည်အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုး၊ အစ္ာိုးအစ္ာ ဆဘိုးကငိ်ုးစ္ှိတ်ခ မှု၊ 

သက်တမ်ိုးရ ှိခခငိ်ုး၊ ခပနလ်ည် ည် ွယ်ခခငိ်ုး၊ ဆပ ာ ြတ် ကကှိတ်ဆခခခခငိ်ုး၊  

 



 

x 

အဆင  ်

အလယ်တနိ်ုး 

 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း  

ကှိုယ်တှိုင ်သငယ်ူခခငိ်ုး / ဆလ လာဆတွျို့ ရ ှိခခငိ်ုး 

လက်ဆတွျို့စ္မ်ိုးသပ်ခခငိ်ုး 

စ္ မ ကှိနိ်ုး 

 

ရည်ရွယထ် ်းခ  ြရိ တအ်ရွယအ်စ ်း 

တစ်္ဦိုးခ ငိ်ုး (သှို  ) ဆ ွိုးခ ယ်ထာိုးဆသာ လုပ်ဆ ာငမ်ှုဆပေါ် မူတည်ပပ ိုး အြွဲျို့ (၃ − ၅ ဦိုး) 

 

ြိို   ျမှုနည််းလမ််း 

အဆဝိုးမ  လုပ်ဆ ာငခ်ခငိ်ုး / ကှိုယ်တှိုင ်သငယ်ူခခငိ်ုး 

 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှုအ ျိန်  

ဆ ွိုးခ ယ်ထာိုးဆသာ လုပ်ဆ ာငမ်ှုဆပေါ် မူတည်ပပ ိုး ၃၀ မှိနစ်္ မ  ၂  က် အထှိ  

 

နိဒေါန််း 

အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုးသည် ပ ုစ္ အမ ှိ ိုးမ ှိ ိုး  င  ်အ ွယ်အစ္ာိုး အမ ှိ ိုးမ ှိ ိုးခြင  ်လာပါသည်။ စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုး အတွက် 

အခ ှိ ျို့ပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို အသ ုိုးခပ ဆသာ အဆ ကာငိ်ုး ငိ်ုးမ ာိုးစွ္ာ ရ ှိပပ ိုး ညစ်္ညမ်ိုးခခငိ်ုး   င  ်ပ က်စ္ ိုးခခငိ်ုးမ  ကာကွယ် န ်  င  ်

ဆဘိုးကငိ်ုးစ္ွာ သယ်ယူပှို  ဆ ာင ်ှိငု ်န၊် သှိုဆလ ာင ်န ်  င  ်စ္ာိုးသ ုိုး န ်တှို  ပါဝငသ်ည်။ 

 

ဤလှုပ်ရ ာိုးမှုသည် အသက်အ ွယ် အမ ှိ ိုးမ ှိ ိုး ရ ှိဆသာ ကဆလိုးမ ာိုးကှို အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုး ာတွင ်အသ ုိုးခပ သည ် 

ပစ္စည်ိုးမ ာိုးအာိုး ဆလ လာခွင  ်ရ ှိဆစ္ပါသည်။ ထပ်ုပှိုိုး ပစ္စည်ိုးမ ာိုးအာိုး ၎ငိ်ုးတှို   သှိရ ှိထာိုးဆသာ လကခဏာမ ာိုး 

(ြွဲျို့စ္ည်ိုးတည်ဆ ာက်ပ ု၊ ဆ စ္ှိုခ  ှိငုမ်ှု၊ ပစ္စည်ိုးအမ ှိ ိုးအစ္ာိုး စ္သခြင )် အ  မ ှိ ိုးတူစု္ခခငိ်ုး (သှို  ) အုပ်စု္ြွဲျို့ဆစ္ခခငိ်ုး   င  ်၎ငိ်ုးတှို   

ဆ ွိုးခ ယ်ထာိုးသည ် အုပ်စု္မ ာိုးအတွက် အဆ ကာငိ်ုးခပခ က်မ ာိုးကှို ဆြာ်ခပဆစ္ပါ။ ထှိမု  အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုးကှို 

ပှိုမှိုန ိုးကပ်စွ္ာ  ကည ်ရှုဆစ္ န ်ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး တှိုက်တွနိ်ုးအာိုးဆပိုးပပ ိုး ၎ငိ်ုးတှို  ကှို ခပ လုပ်ထာိုးဆသာ ပစ္စည်ိုး   င  ်

ထှိထုပ်ုပှိုိုးမှုထတဲွင ်မည်သည ် အစ္ာိုးအစ္ာ ရ ှိသည် တှို  အဆပေါ် အဆခခခ ၍ မ ှိ ိုးတူစု္ဆစ္ပါ။ ထှို  ဆနာက် အလာိုးတူ 

စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုးကှို သ ိုးသန  န်ည်ိုးခြင  ်ထုပ်ပှိုိုးထာိုး ှိငုသ်ည်ကှို သူတှို   သတှိခပ မှိလှိမ ်မည် (ဥပမာ -  ှို   ဆခ ာကလက် 

အ ည်မ ာိုး  င  ်သစ်္သ ိုးဆြ ာ် ည်မ ာိုးမ ာ ဆလိုးဆထာင စ်္ကက ူဘူိုး ခြစ်္ပပ ိုး၊ ဆကာ်ြ   င  ်စ္    ယ် ကဲ သှို   ကုနဆ်ခခာက် 

အစ္ာိုးအစ္ာမ ာိုးကှို အထပ်ုငယ်မ ာိုး (သှို  ) အလူမ န ယမ်ထုပ်မ ာိုး (သှို  ) ပလတ်စ္တစ်္မ ာိုးတွင ်ပမာဏ အနည်ိုးငယ်ခြင  ်

ဆသာ်လည်ိုးဆကာငိ်ုး၊ အဆမ  ိုးအကကှိ ငမ် ာိုးကှို ပလတ်စ္တစ်္ (သှို  ) ြနပု်လငိ်ုးမ ာိုးခြင  ်ဆသာ်လည်ိုးဆကာငိ်ုး၊ အဆ ကာ်မ ာိုးကှို 

ကတ်ထခူပာိုးဘူိုးမ ာိုး (သှို  ) တ  ှိပ်ပါဆသာ အလူမ န ယ  ထပ်ုပှိုိုးအ ွက်မ ာိုးခြင  ်ဆသာ်လည်ိုးဆကာငိ်ုး၊ စ္သခြင )်။ ထှို  ဆနာက် 

၎ငိ်ုးတှို  သည် ထတု်ကုနတ်စ်္ခု  ှို   (သှို  ) အသ ိုးဆြ ာ် ည် ဆလိုးဆထာင စ်္ကက ူဘူိုး (၎ငိ်ုးထတဲွင ်ပါဝငဆ်သာ အ ာမ ာိုးကှို 

ဆသာက်ခခငိ်ုး) ကှို ြွင  ်ှိငုပ်ပ ိုး အတွငိ်ုးပှိုငိ်ုး ပစ္စည်ိုး  င  ်ခပငပ် ပစ္စည်ိုး မတူသည်ကှို စ္စ်္ဆ ိုး ှိငုပ်ါသည်။ ပါဝငပ်စ္စည်ိုးမ ာိုးဆပေါ် 

မူတည်၍ အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုးတွင ်မတူည ဆသာ အလ ာမ ာိုးခြင  ်ြွဲျို့စ္ည်ိုး ှိငုသ်ည်ဟု သူတှို   သ ုိုးသပ် ှိငုသ်ည်။ ၎ငိ်ုးတှို  သည်  

 



 

x 

 

 

အမ ှိ ိုးအစ္ာိုး ၁ မ ှိ ိုး (သှို  ) အမ ှိ ိုးအစ္ာိုး ၂ မ ှိ ိုးခြင  ်(အဆြ ာ် ယမကာ၊ ဆမရှိုန စ်္ (သှို  ) အဆမ  ိုးအကကှိ ငမ် ာိုးသည် သ အြ ုိုး 

ြနပု်လငိ်ုးမ ာိုးခြင  ်လာ ှိငုသ်ည်) ခပ လုပ်ထာိုးသည ် အစ္ာိုးအစ္ာ ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုး အခ ှိ ျို့ကှို စူ္ိုးစ္မ်ိုး ှိငုသ်ည်။ ။ 

 

ထှို  ဆနာက ်ပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ မတူည ဆသာ ဂုဏသ်ှိတတ ှိမ ာိုးကှို စ္မ်ိုးသပ်ပပ ိုး ၎ငိ်ုးတှို  ၏ အဆ ာင၊် အဆလိုးခ ှိန၊် အဆနအထာိုး၊ 

တာရ ည်ခ ခခငိ်ုး (ခ  ှိငုအ်ာိုး)၊ အလွယ်တကူ ပ ုသွငိ်ုး ှိငုခ်ခငိ်ုး၊ ဆ စ္ှိုခ  ှိငုမ်ှု၊ အခခာိုးတှို  ကှို စူ္ိုးစ္မ်ိုးရ ာဆြွ န ်ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးကှို 

တှိုက်တွနိ်ုးထာိုးပါသည်။  

စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုးကှို ထပ်ုပှိုိုး ာတွင ်ထှိုပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို အသ ုိုးခပ ဆသာ  ည် ွယ်ခ က်မ ာ ပါဝငဆ်သာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို 

ညစ်္ညမ်ိုးခခငိ်ုး  င  ်ပ က်စ္ ိုးခခငိ်ုးမ  ကာကွယ် န ်  င  ်သယ်ယူပှို  ဆ ာငဆ် ိုး  င  ်သှိုဆလ ာင ်ာတွင ်အ ငဆ်ခပဆစ္ န ်  င  ်

စ္ာိုးသ ုိုး ာတွင ်ဆဘိုးကငိ်ုးဆစ္ န ်ခြစ်္သည်ဟု သူတှို   ဆကာက်ခ က်ခ  ှိငုသ်ည်။ 

 

သှို  ဆသာ် ဤစူ္ိုးစ္မ်ိုးဆတွျို့ ရ ှိခ က်မ ာိုး   င  ်ရုပ်ရ ငမ်   ရ ှိဆသာ ဆလ လာခ က်မ ာိုး အဆပေါ် အဆခခခ ၍ ဤထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးသည် 

ြှို  ဆခမမ ာိုး  င  ်သမုဒဒ ာ တှို  တွင ်အ  ုိုးသတ် ှိငုပ်ပ ိုး ဆ ွိုးခမည ် နအ်တွက် အခ ှိန ်ကာခမင ခ်ခငိ်ုးဆ ကာင  ်ကုနိ်ုးဆန   င  ်အဏဏ ဝါ 

သက်ရ ှိတှို  ကှို ပခှိမ်ိုးဆခခာက်မှု ခြစ်္ဆစ္ ှိငုသ်ည်ဟု သ ုိုးသပ် ှိငုသ်ည်။ ခမင ဆ်သာ အ င တ်ွင ်ရ ှိဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုးသည် ဆပ ာ ြတ် 

ကကှိတ်ဆခခခခငိ်ုး စ္မ်ိုးသပ်မှု မ တစ်္ င  ်အ ငသ်င  ်ဆသာက်စ္ ာ ဆလိုးဆထာင စ်္ကက ူဘူိုးမ ာိုး၏ အလ ာမ ာိုးကှို ထပ်မ ၍ 

စူ္ိုးစ္မ်ိုးဆလ လာဆသာ လုပ်ဆ ာငမ်ှုကှို  က်လုပ် န ်ဆ ွိုးခ ယ် ှိငုပ်ါသည်။ ဤလုပ်ဆ ာငခ် က်သည် 

ဇ ဝဆ ွိုးဆခမ ပ က်စ္ ိုး ှိငုခ်ခငိ်ုး   င  ်ဇ ဝဆ ွိုးဆခမ ပ က်စ္ ိုး ှိငုခ်ခငိ်ုး မရ ှိသည ် ပစ္စည်ိုးမ ာိုး ဆပါငိ်ုးစ္ပ်ထာိုးသည ် 

အစ္ာိုးအစ္ာထုပ်ပှိုိုးမှု  င  ်ပတ်သက်ဆသာ သူတှို  ၏ ေဟုသုတကှို အာိုးခြည ်ဆပိုး ှိငုသ်ည်။ 

 

စ္ှိနဆ်ခေါ်မှုကှို သတ်မ တ် န၊် အခ ှိ ျို့ စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုး အတွက် ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုး အသစ်္မ ာိုးကှို ဒ ဇှိုငိ်ုး ွ ဲန ်စ္ မ ကှိနိ်ုးကှို 

တငခ်ပ န ်  င  ် က်လက်၍ ထပ်တှိုိုး လုပ်ဆ ာငမ်ှု အဆနခြင  ်အခ ှိ ျို့ ထတု်ပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို ခပနလ်ည် အသ ုိုးခ  ှိငုခ်ခငိ်ုး 

  င /်သှို  မဟုတ် ခပ ခပငစ်္ မ ခခငိ်ုး တှို  ဆ ကာင  ်၎ငိ်ုးတှို  အာိုး အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုးကှို အက ှိ ိုးရ ှိစွ္ာ တှိုိုးခ ဲျို့ အသ ုိုးခပ  ှိငု ်န ်

ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအာိုး တှိုက်တွနိ်ုးထာိုးသည်။ သ ခြူပါိုးအလ ာခပာိုးမ ာိုးမ  အှိတ်မ ာိုး   င  ်ဆခါက်ပှိုက်  အှိတ်မ ာိုး၊ ဘူိုးမ ာိုး  င  ်

စ္ည်သွတ်ဘူိုးမ ာိုးမ  ပနိ်ုးအှိုိုးမ ာိုး  င  ်ြနအ် ပုညာမ ာိုး၊ ပလတ်စ္တစ်္ဘူိုးမ ာိုးမ  ဆ ဆြာ  ှိငုဆ်သာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး စ္သည်တှို   ကဲ သှို   

ကုနပ်စ္စည်ိုး အသစ်္မ ာိုးကှို သူတှို   အ ှိုခပ  ှိငုသ်ည်။ 

 

စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုး ထပ်ုပှိုိုး ာတွင ်အသ ုိုးခပ ဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး  င  ်ပတ်သက်၍ ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးကှို ဆလ လာခွင ခ်ပ ခခငိ်ုးမ ာ 

ရှိုိုးရ ငိ်ုးပပ ိုး ဆပ ာ်စ္ ာဆကာငိ်ုးဆသာ လုပ်ဆ ာငမ်ှု တစ်္ခုခြစ္်သည်။ သူတှို  သည် ရုပ်ပှိုငိ်ုး ှိုင ်ာ ဂုဏသ်တတ ှိမ ာိုးကှို 

ဆစ္ာင  ်ကည ်ခခငိ်ုးခြင  ်ထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုး အမ ှိ ိုးအစ္ာိုးခွဲခခာိုးခခငိ်ုး စွ္မ်ိုး ည်မ ာိုးကှို  ရ ှိ ှိငုမ်ည်ခြစ်္ပပ ိုး ၎ငိ်ုးတှို  တွင ်ပါ၀ငဆ်သာ 

ကုနပ်စ္စည်ိုးမ ာိုးအတွက် အဘယ်ဆ ကာင  ်အသ ုိုးခပ  သည်ကှို သ ုိုးသပ် ှိငုပ်ါသည်။ ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးသည် ၎ငိ်ုးတှို  တွင ်ရ ှိသည ် 

အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုး အတွက် မည်သည ်ပစ္စည်ိုးမ ာိုးက သင ဆ်လ ာ်သည်ကှို ဆ ွိုးခ ယ် ဆသာ လုပ်ဆ ာငမ်ှုမ ာိုးကှို 

လုပ်ဆစ္ပါမည်။ 

 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှု အမျိ ်းအစ ်း 

လက်ဆတွျို့လုပ်ဆ ာငမ်ှုတွင ်စု္ဆ ာငိ်ုးခခငိ်ုး၊ အမ ှိ ိုးအစ္ာိုးခွဲခခာိုးခခငိ်ုး၊ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ ရုပ်ပှိုငိ်ုး ှိုင ်ာ ဂုဏသ်တတ ှိမ ာိုးကှို 

ဆလ လာခခငိ်ုး  င  ်အခ ှိ ျို့ ပစ္စည်ိုးမ ာိုးသည် အဘယ်ဆ ကာင  ်သ ိုးခခာိုး စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုး အတွက် အသ ုိုးခပ သည်  င  ် 



 

x x 

 

 

ပတ်သက်ဆသာ သ ုိုးသပ်ခ က်မ ာိုး ပါဝငပ်ါသည်။ ထှိသု ုိုးသပ်ခ က်မ ာိုးမ  အစ္ာိုးအစ္ာ ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို ခပနလ်ည်ခပ ခပင ်

အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုး၊ ခပနသ် ုိုးခခငိ်ုး၊ (သှို  ) စ္နစ်္တက  စွ္န  ပ်စ်္ခခငိ်ုး မရ ှိပါက မည်သှို   ခြစ်္လာ ှိငုသ်ည ် အဆပေါ်တွင ်အဆတွိုးအဆခေါ်မ ာိုး 

ခ ဲျို့ထငွ ်ှိငုပ်ါသည်။ အထက်တနိ်ုးဆက ာငိ်ုးမ  အတနိ်ုးကက ိုး ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး အတွက် ဆ ွိုးခ ယ်စ္ ာ တစ်္ခုမ ာ အစ္မ်ိုးသပ်ခ  

 ှို  ဘူိုးမ ာိုး (ပှိုိုးသတ်ထာိုးဆသာ အှိတ်မ ာိုး (သှို  ) ဆလ ဆထာင စ်္ကက ူဘူိုးမ ာိုး) ကှို ဆပ ာ ြတ်ကကှိတ်ဆခခခခငိ်ုးခြင  ်ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုးသှို   

ဝငဆ် ာက်လာဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ အလ ာမ ာိုးကှို စူ္ိုးစ္မ်ိုးဆလ လာ ှိငုပ်ါသည်။ ၎ငိ်ုးတှို   သှိုမ  ိုးဆသာ အ ည်အခ ငိ်ုးဆပေါ် 

အဆခခခ ပပ ိုး ပါဝငပ်စ္စည်ိုးမ ာိုးကှို သ ုိုးဆ ာငပ်ပ ိုးဆနာက် လ င ပ်စ်္လှိုက်ဆသာ အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးမှုပစ္စည်ိုးမ ာိုးမ  မတူည ဆသာ 

အဆ ကာငိ်ုးအ ာမ ာိုးအတွက် ထတု်ကုနမ် ာိုးကှို ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ဒ ဇှိုငိ်ုးဆ ိုး ွဆဲစ္ပါ။  

 

အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုးသည် ပ ုစ္ အမ ှိ ိုးမ ှိ ိုး   င  ်

အ ွယ်အစ္ာိုး အမ ှိ ိုးမ ှိ ိုးရ ှိပပ ိုး၊ မတူည ဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုးခြင  ်

ြွဲျို့စ္ည်ိုးထာိုးသည်။ အသ ုိုးမ ာိုးဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုးမ ာ စ္ကက ူ၊ 

ကတ်ထခူပာိုး၊ ပလပ်စ္တစ်္၊ ြန၊် စ္ည်သွတ်ဘူိုး၊ 

အလူမ န ယမ်   င  ်ဆြာ ခြူ တှို  ခြစ်္သည်။ 

 

 

 

 

 

 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 

၁။ အစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုး ာတွင ်မည်သည ် ပစ္စည်ိုးအမ ှိ ိုးအစ္ာိုးမ ာိုးကှို အသ ုိုးခပ သနည်ိုး။ 

၂။ စ္ာိုးဆသာက်ကုန ်တစ်္ခု၏ ထုပ်ပှိုိုးမှုတွင ်ပစ္စည်ိုးအမ ှိ ိုးအစ္ာိုး မည်မ ကှို သငခ်မင ်ပါသနည်ိုး။ ပစ္စည်ိုး အမ ှိ ိုးအစ္ာိုး 

မ ာိုးစွ္ာရ ှိဆသာ ထတု်ကုနမ် ာိုးကှို ရ ာဆြွပါ။ 

၃။ ထပ်ုပှိုိုး ာတွင ်အသ ုိုးခပ ဆသာ ဤပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ ဝှိဆသသလကခဏာမ ာိုး အဘယ်နည်ိုး။ 

၄။ စ္ာိုးဆသာက်ကုန ်ထတု်လုပ်သူမ ာိုးသည် ထှိနုည်ိုးအတှိုငိ်ုး ထုပ်ပှိုိုး န ်အဘယ ်ဆ ကာင  ်ဆ ွိုးခ ယ်သည်ဟု 

သငထ်ငပ်ါသနည်ိုး။ ထှိကုဲ သှို  ဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုး၏ အာိုးသာခ က်မ ာိုးကာိုး အဘယ်နည်ိုး။ 

၅။ ထှိကုဲ သှို  ဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုး၏ အာိုးနည်ိုးခ က်မ ာိုးမ ာ အဘယ်နည်ိုး။  

၆။ ဤကဲ သှို  ဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုးသည် သဘာဝ ပတ်ဝနိ်ုးက ငအ်ာိုး မည်သည ် ထှိခှိုက်နစ်္နာဆစ္သနည်ိုး။ 

ထပ်ုပှိုိုးသည ် ပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို လူတှိုငိ်ုး သ ုိုးပပ ိုးဆနာက်ပှိုငိ်ုးတွင ်ခပနလ်ည်အသ ုိုးခပ  ှိငုပ်ါသလာိုး။ 

၇။ ဤစ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုးကှို ထပ်ုပှိုိုး န ်အခခာိုးနည်ိုးလမ်ိုးမ ာိုးကှို သငစ်္ဉ်ိုးစ္ာိုး ှိငုပ်ါသလာိုး။ 

၈။ ဆစ္ ိုးကွက်ထတဲွင ်အခခာိုး သဘာဝ ပတ်၀နိ်ုးက င ် င  ်သဟဇာတ ပှို၍ ခြစ္်ဆသာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှို အသ ုိုးခပ သည ် အခခာိုး 

စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုးကှို သငသ်ှိပါသလာိုး။ သှို   ှိုလ င ်၎ငိ်ုးတှို  အာိုး မည်သှို   ထုပ်ပှိုိုးသည်ကှို ဆြာ်ခပပါ။ 

၉။ ကျွ ်ပ်ုတှို  ၏ ြှို  ဆခမမ ာိုး၊ ခမစ်္မ ာိုး  င  ်သမုဒဒ ာမ ာိုးတွင ်ဤထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုး အမ ာိုးအခပာိုးသည် စွ္န  ပ်စ်္ပစ္စည်ိုးမ ာိုး အခြစ်္ 

အ  ုိုးသတ်ခခငိ်ုးကှို ဆရ ာငရ် ာိုး န ်နည်ိုးလမ်ိုး အမ ှိ ိုးမ ှိ ိုးမ ာ အဘယ်နည်ိုး။ 

 



 

x 

အဆခခခ  လုပ်ဆ ာငမ်ှုမ ာိုး − ထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုးထတဲွင ်ဘာရ ှိပါသနည်ိုး။ − အပှိုငိ်ုး ၁ 

  

 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း 

▪ မ ိုးြှိုဆခ ာငမ်  ထပ်ုပှိုိုးထာိုးဆသာ စ္ာိုးဆသာက်ကုန ်အမ ှိ ိုးမ ှိ ိုး ( ှို   စ္ကက ူဘူိုးမ ာိုး၊ ပလတ်စ္တစ်္ဘူိုးမ ာိုး၊ ြနပု်လငိ်ုးမ ာိုး၊ 

သ ကာိုး၊ ခ ငမ််၊ ဆကာ်ြ ၊ ဆခ ာကလက်အမှုန   ်/ အုတ်ဂ    အထုပ်မ ာိုး၊ ပလပ်စ္တစ်္အှိတ်မ ာိုးခြင  ်ထပ်ုပှိုိုးထာိုးဆသာ 

စ္ာိုးဆသာက်ကုနမ် ာိုး၊ သ ခြူပါိုးလ ာအှိတ်မ ာိုး   င  ်ကတ်ထဘူူိုးမ ာိုး၌ ရ ှိဆသာ အာလူိုးဆ ကာ်မ ာိုး၊ စ္သည်)။ 

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း 

၁။ သင၏် မ ိုးြှိုဆခ ာငမ်  စ္ာိုးဆသာက်ကုန ်၆ ခုခန  က်ှို စု္ဆ ာငိ်ုးပါ။ 

၂။ သငခ်မငဆ်တွျို့ သည ် တူည ဆသာ သွငခ်ပငလ်ကခဏာမ ာိုး အတှိုငိ်ုး အြွဲျို့ ခွဲပါ။ 

၃။ ဘာဆ ကာင  ်သငထ်ှိကုဲ သှို   အြွဲျို့ ခွဲသည်ကှို သင အ်ြွဲျို့ (သင အ်စ်္မ (သှို  ) အစ်္ကှို) အာိုးရ ငိ်ုးခပပါ။ 

၄။ ထတု်ကုနမ် ာိုးကှို အန ိုးကပ် ကည ်ပပ ိုး ၎ငိ်ုးတှို  ၏ ဝှိဆသသလကခဏာမ ာိုးကှို စ္စ်္ဆ ိုးပါ။ ၎ငိ်ုးတှို  အာိုး မည်သည ် 

ပစ္စည်ိုးမ ာိုးခြင  ်ခပ လုပ်ထာိုးသနည်ိုး။ 

၅။ ပစ္စည်ိုး (မ ာိုး)၊ ၎ငိ်ုးတွင ်ပါ၀ငဆ်သာအ ာမ ာိုး (သှို  ) မည်သှို   စွ္န  ပ်စ်္သင သ်ည်   င ပ်တ်သကဆ်သာ အဆ ကာငိ်ုး 

ကပ်ထာိုးဆသာ စ္ာတနိ်ုးကှို ဆလ လာပါ။ ဤထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးတွင ်မည်သည ် အခ က်အလက်မ ာိုး ပါသနည်ိုး။ ထာိုးသှိုခခငိ်ုး၊ 

သက်တမ်ိုးကုန ် ုိုးသည ်ဆန  ၊ အာဟာ  ှိုင ်ာ အခ က်အလက် စ္သခြင  ်လမ်ိုးည နခ် က်မ ာိုး ရ ှိပါသလာိုး။ 

၆။ စ္ာတနိ်ုးဆပေါ်တွင ်ဆတွျို့ ဆသာ သဆကေတမ ာိုး၏ အဓှိပပါယ်ကှို သုဆတသနခပ ပါ။ 

7. ယခု မတူည ဆသာ အ ာမ ာိုးအတွက် အသ ုိုးခပ ဆသာ ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုး၏ ဝှိဆသသလကခဏာမ ာိုးကှို ဆလ လာစူ္ိုးစ္မ်ိုး န ်

ကကှိ ိုးစ္ာိုးပါ။ ၎ငိ်ုးတှို  ကှို သငသ်ှိသလှို၊ ခမငသ်လှို၊   င /်သှို  မဟုတ် ခ စ္ာိုး ှိငုသ်ကဲ သှို   (မာခခငိ်ုး၊ ဆပါ  ပါိုးခခငိ်ုး၊ ဆ စ္ှိုခ  ှိငုခ်ခငိ်ုး၊ 

တာရ ည်ခ ခခငိ်ုး၊ ပ က်စ္ ိုးလွယ်ခခငိ်ုး စ္သည်ခြင )် ဆြာ်ခပပါ။ 

 

ဆအာက်တွင ်ဆြာ်ခပထာိုးဆသာ ဇယာိုး (ဆကာ်လ  ၁-၅) ကှိုအသ ုိုးခပ ပါ။ 

 

 

စ္ာိုးဆသာက်ကုန ် 

(၁) 

အသ ုိုးခပ ဆသာ 

ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုး 

(မ ာိုး) 

(၂) 

ပါဝငပ်စ္စည်ိုးမ ာိုး  င  ်

ပက်သက်၍ 

စ္ာတနိ်ုးတွငပ်ါဆသာ 

အခ က်အလက် 

(၃) 

ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုး / 

စွ္န  ပ်စ်္ခခငိ်ုး  င  ်

ပက်သက်၍ 

စ္ာတနိ်ုးတွငပ်ါဆသာ 

အခ က်အလက် 

(၄) 

ထပ်ုပှိုိုး ပစ္စည်ိုး 

(မ ာိုး) ၏ 

ဆလ လာဆတွျို့ ရ ှိ

ဆသာ (သှို  ) 

သှိ ဆသာ 

ဝှိဆသသ 

လကခဏာမ ာိုး  

(၅) 

အ က ခပ  

အခခာိုး 

ဆ ွိုးခ ယ်စ္ ာ 

ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုး 

(မ ာိုး)  

(၆) 

      

      

      

      



 

x 

 

 

၈။ ဤအစ္ာိုးအစ္ာမ ာိုးကှို ထုပ်ပှိုိုးခခငိ်ုး (သှို  ) သှိမ်ိုး ည်ိုးထာိုး ှိငုသ်ည ် အခခာိုးနည်ိုးလမ်ိုးမ ာိုးကှို သငစ်္ဉ်ိုးစ္ာိုး  ှိငုပ်ါသလာိုး။ 

အထက်ပါ ဇယာိုးတွင ်ဆကာ်လ  ၇ ကှို အသ ုိုးခပ ပပ ိုး ၎ငိ်ုးတှို  ကှိုဆ ိုးပါ။ 

 

အ င ခ်မင  ်လုပ်ဆ ာငမ်ှုမ ာိုး (G5-10) - ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးထတဲွင ်(ပှို၍) ဘာရ ှိပါသနည်ိုး။ − အပှိုငိ်ုး ၂ 

 

လှိုအပ်ဆသာပစ္စည်ိုးမ ာိုး 

▪ ဆလိုးဆထာင စ်္ကက ူဘူိုး အလွတ်ကှို တစ်္ဝက်ပှိုငိ်ုးခြတ်ထာိုးပါ  

▪ ဆ ပါဆသာ ခွက်ကက ိုးတစ်္ခု 

▪ လုပ်ထ ိုုးလုပ်နည်ိုး  

 

ပထမဆန   

၁။ တစ်္ဝက်ပှိုငိ်ုးထာိုးဆသာ ဆြ ာ် ည်ဘူိုးကှို ဆ ထသဲှို   နစ်္ပါ။ 

၂။ ထှိနုည်ိုးအတှိုငိ်ုး တစ်္ညထာိုးပါ။ 

၃။ ဆခခာက်ဆသွျို့ဆသာ ဆြ ာ် ည်ဘူိုး၏ အပှိုငိ်ုးကှို ပ ု ွဲပါ၊ အလ ာမ ာိုးကှို ခွဲခခာိုးပါ။ 

 

ဒတုှိယဆန    

၄။ နစ်္ထာိုးဆသာ ဆြ ာ် ည်ဘူိုးမ ာိုးကှို ဆစ္ာင  ်ကည ်ပါ။ 

၅။ တစ်္ည ဆ တွင ်စ္ှိမ်ထာိုးဆသာ ဆြ ာ် ည်ဘူိုး၏ အပှိုငိ်ုးကှို ပ ု ွပဲါ၊ အလ ာမ ာိုးကှို ခွဲခခာိုးပါ 

၆ ။ သငဘ်ာကှို သတှိထာိုးမှိပါသလဲ။ ပစ္စည်ိုး၏ အလ ာမ ာိုးသည် တစ်္ခု  င တ်စ်္ခု ကွဲကွာသွာိုးပါသလာိုး။ သှို   ှိုလ င ်အလ ာ 

မည်မ  ဆတွျို့ ခမင ်ပပ ိုး ၎ငိ်ုးတှို  ခြင  ်ဘာခပ လုပ် ှိငုသ်နည်ိုး။ မဟုတ်ပါက၊ အဘယ ်ဆ ကာင န်ည်ိုး။ 

၇။ ဤစ္မ်ိုးသပ်မှု၏  လဒမ်  ဆပ ာ ြတ်ကကှိတ်ဆခခ စ္ှိတ်ကူိုး  င  ်ပတ်သက်၍ သငမ်ည်သှို   ဆကာက်ခ က်ခ  ှိငုသ်နည်ိုး။ 

ဤအဆခခခ  စ္မ်ိုးသပ်မှုကှို တှိုိုးတက်ဆအာင ်မည်သှို   လုပ် ှိငုမ်ည်ဟု သငထ်ငပ်ါသလဲ။ (ပှိုမှိုဆကာငိ်ုးမွနဆ်သာ  လဒမ် ာိုး   န ်

သငဘ်ာလုပ် ှိငုသ်နည်ိုး။) ၎ငိ်ုးကှို အသ ုိုးဝငဆ်သာ ခပနလ်ည် အသ ုိုးခပ  ှိငုသ်ည ် လုပ်ငနိ်ုးစ္ဉ် ခြစ်္ န ်အငဂ် ငန် ယာမ ာိုးသည် 

ထည ်သွငိ်ုးစ္ဉ်ိုးစ္ာိုး န ်လှိုအပ်ဆသာ ပစ္စည်ိုးအမ ှိ ိုးအစ္ာိုးမ ာိုးမ ာ ဘာခြစ်္သည်ဟု သငထ်ငပ်ါသနည်ိုး။။ 

၈။ ထပ်ုပှိုိုးဆ ိုး အငဂ် ငန် ယာ တစ်္ဆယာက် အခြစ်္ မ တ်ယူပပ ိုး လက်ရ ှိ ပတ်ဝနိ်ုးက င ် င  ်သဟဇာတ မခြစ်္ဆသာ 

ထပ်ုပှိုိုးမှုရ ှိသည ် (သင မ် ိုးြှိုဆခ ာငမ်  ပစ္စည်ိုးတစ်္မ ှိ ိုးကှို သ ုိုး ှိငုသ်ည်) ပစ္စည်ိုးတစ်္ခုအတွက်“ပပ ိုးခပည ်စ္ ုဆသာ”

ပတ်၀နိ်ုးက င ် င  ်သဟဇာတရ ှိဆသာ ထပ်ုပှိုိုးမှု နမူနာ တစ်္ခုကှို ဒ ဇှိုငိ်ုး ွဲပါ။ ထတု်ကုန ်အဆ ကာငိ်ုး   င  ်လက်ရ ှိ မည်သှို   

ထပ်ုပှိုိုးထာိုးသည်ကှို ရ ငိ်ုးခပပါ။ သငအ် က ခပ ထာိုးဆသာ ထပ်ုပှိုိုးမှုအသစ်္၏ (ခြစ်္ ှိငုလ် င)် ဥပမာတစ်္ခု ဆပိုးပပ ိုး 

ထပ်ုပှိုိုးမှုအသစ်္သည် ပတ်ဝနိ်ုးက င ် င  ်အဘယ်ဆ ကာင  ်သင ဆ်လ ာ်ဆ ကာငိ်ုးကှို ရ ငိ်ုးခပပါ။ မူ ငိ်ုးထပ်ုပှိုိုးမှု  င  ် ှုှိငိ်ုးယ ဉ်၍ 

ထပ်ုပှိုိုးမှု “အသစ်္” ၏ ဆကာငိ်ုးက ှိ ိုး  င  ် ှိုိုးက ှိ ိုးမ ာိုးကှို ရ ငိ်ုးခပပါ။ သင၏် စ္ မ ကှိနိ်ုးအဆ ကာငိ်ုး တငခ်ပပပ ိုး ေ ဒ ယှိုခြင  ်

မ တ်တမ်ိုးတငပ်ါ။ သင၏်  ှိုရ ယ်မ ဒ ယာ အဆကာင တ်ွင ်တငပ်ါ။ 

 

 

 

 



 

x 

 

ခဆ်ွးခန်ွးမှုကိိုတိိုကတ်နွ််းအ ်းခြ်းပ င််း 

သဘာ၀ ပတ်၀နိ်ုးက င ် င  ်သဟဇာတ မခြစ်္သည်ဟု သငထ်ငဆ်သာ ပစ္စည်ိုးမ ာိုး အစ္ာိုး မည်သည ် အခခာိုးဆ ွိုးခ ယ် ှိငုဆ်သာ 

ထပ်ုပှိုိုးမှု ပစ္စည်ိုးအမ ှိ ိုးအစ္ာိုးမ ာိုးကှို အသ ုိုးခပ  ှိငုသ်နည်ိုး။ ထှိုအစ္ာိုးအစ္ာ ထုပ်ပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးမ  ထကွ်ရ ှိလာသည ် 

စွ္န  ပ်စ်္ပစ္စည်ိုးမ ာိုးကှိ ုဆလ ာ ခ  န ်သငမ်ည်သှို   ပါဝငက်ူည  ှိငုမ်ည်နည်ိုး။ 

 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း 

ထှို  အခပင ်ထပ်ုပှိုိုးပစ္စည်ိုးမ ာိုးအာိုး ခပနလ်ည်ခပ ခပငပ်ပ ိုး ၎ငိ်ုးတှို  ကှို အသ ုိုးခပ ခခငိ်ုး (သှို  ) တနြ်ှိုိုးထပ်ခြည ်ကာ ဆ ာငိ်ုး ှိငုဆ်သာ 

ပစ္စည်ိုးမ ာိုး အခြစ်္ထတု်လုပ် ှိငုဆ်သာ အခခာိုးနည်ိုးလမ်ိုးမ ာိုးကှို ဆက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးမ  တငခ်ပ ှိငုပ်ါသည်။ (ဥပမာ − ပနိ်ုးအှိုိုး/ 

ပ ှိ ိုးအှိုိုးမ ာိုး အခြစ်္ ပလတ်စ္တစ်္ဘူိုးမ ာိုး   င  ်စ္ည်သွတ်ဘူိုးမ ာိုး၊ ပလတ်စ္တစ်္ (သှို  ) အာလူိုးဆ ကာ်မ ာိုး၏ 

သ ခြူပါိုးလ ာအထပ်ုမ ာိုး   င  ် ကက်ဥထည ်ခွက်မ ာိုးမ  ပ ှိ ိုးပငအ်ှိတ်မ ာိုး၊ လက်ဆ ာငအ်ှိတ်မ ာိုး၊ စ္ာဆ ိုးကှိ ှိယာ 

ထည ် နအ်ှိတ်မ ာိုး၊ အလ  ငပ်စ္စည်ိုးမ ာိုး၊ ြက်ရ ငလ်က်ဝတ် တနာမ ာိုး၊ အ ပုညာ အလ  င ်ပစ္စည်ိုးမ ာိုး စ္သခြင )်။ 

 

စ ခရ်းဆရ  

ရူဘ  အာ ် ခ စ္စတှိုဘယ်လ် (Ruby R. Cristobal) Ph.D. (ြှိလစ်္ပှိုင)် 

 

အ ငိ်ုးအခမစ်္မ ာိုး −  

မရ ှိမခြစ်္ အလှိုအပ်  ုိုး သငယ်ူမှု အ ည်အဆသွိုးမ ာိုး (သှိပပ )၊ ပညာဆ ိုးဌာန ၂၀၂၀ 

(Most Essential Learning Competencies (Science), Department of Education. 2020. .) 
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