
 

 

    

    

မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ရန္မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ရန္မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ရန္မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ရန္    
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အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကုိနဂိုမူလအတုိင္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္
"မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ခန္း"ကုိေဆာက္မည္ဟုစီစဥ္သည့္အခါ
ေကာင္းဆံုးေသာမ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ႏိုင္ရ
မွတ္တမ္း ၁၄ (ဇူလုိင္လ 
ေပးျခင္းတုိ႔၏ရလဒ္မ်ားကုိမွ်ေ၀ခဲ့၍ 
ထုိးေဖၚျပခဲ့ သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္
ထိန္းသိမ္းျခင္း(ေလဟာနယ္ကုိတင္းၾကပ္စြာပိ
ထက္ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္ကုိေတြ႔ခဲ့ရသည္။
ေလွာင္ႏိုင္ရန္အတြက္အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ၏
ၾကပ္စြာပိတ္ျခင္းနည္း(မ်ိဳးေစ့မ်ားတြင္အစိုဓါတ္နည္းေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္
တြင္အထုပ္ထုတ္ထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေအးျမသည့္အပူခ်ိန္တြင္ထားသည္။မ်ိဳးေစ့
အေကာင္းဆံုးအေျခအေနကုိရႏိုင္ရန္
ႏွင့္အေအးခံျခင္းသည္အေရးႀကီးပါသည္
သည္အ့ဆင့္ဆင့္တြင္ အျပင္မွအစုိဓါတ္ကုိဆြယူဲသျဖင့္
မ်ားကုိေလဟာနယ္ တင္းၾကပ္စြာပိတ္ထားသည့္အိတ္တြင္

    

အီးအီးအီးအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္းမ်ားစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္းမ်ားစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္းမ်ားစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္းမ်ား    

အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္    ၂၇၂၇၂၇၂၇    

မတ္လမတ္လမတ္လမတ္လ    ၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇    
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အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ    အႀကီးတန္းနည္းပညာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အႀကီးတန္းနည္းပညာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အႀကီးတန္းနည္းပညာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အႀကီးတန္းနည္းပညာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မွေရးသားသည္မွေရးသားသည္မွေရးသားသည္မွေရးသားသည္

    

စဥ္းစားရမည့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားစဥ္းစားရမည့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားစဥ္းစားရမည့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ားစဥ္းစားရမည့္အေျခခံသေဘာတရားမ်ား    

အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကုိနဂိုမူလအတုိင္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ "အေအးခန္း
ကုိေဆာက္မည္ဟုစီစဥ္သည့္အခါ ထုိသူသညပ္ထမဆံုးစဥ္းစားရမည့္အရာမွာ

င္ႏိုင္ရန္အေျခခံသေဘာတရာမ်ားကုိစဥ္းစာရမည။္
 ၂၀၁၂)တြင္ ေလဟာနယ္အားတင္းၾကပ္စြာထား

 မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ရာတြင္အစိုဓါတ္ႏွင့္အပူခ်ိန္တုိ႔ကုိထိန္းရန္မီးေမာင္း
သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည ္ အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကုိထိန္းသိမ္းရန္အတြက္အစိုဓါတ္
ေလဟာနယ္ကုိတင္းၾကပ္စြာပတ္ိျခင္း)သည ္ အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ထက္ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္ကုိေတြ႔ခဲ့ရသည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္
အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ၏ အေတြ႔အႀကဳံအရအေျခာက္ခံၿပီးေနာက္ေ
မ်ိဳးေစ့မ်ားတြင္အစိုဓါတ္နည္းေစရန္အတြက္ျဖစ္သည)္ကိုအသံုးျပဳ၍၎

တြင္အထုပ္ထုတ္ထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေအးျမသည့္အပူခ်ိန္တြင္ထားသည္။မ်ိဳးေစ့
အေကာင္းဆံုးအေျခအေနကုိရႏိုင္ရနအ္ေအးခန္းကုိပုံစံဆြဲရာတြင္ အပူဓါတ္ကုိေကာင္း
ႏွင့္အေအးခံျခင္းသည္အေရးႀကီးပါသည။္ သုိ႔ေသာအ္စိုဓါတ္ကုိဆီေလ်ာ္စြာတားဆီးမႈမရွိပါက

အျပင္မွအစုိဓါတ္ကုိဆြယူဲသျဖင္ ့ စိုထုိင္းသည့္ပမာဏတုိးပြား
တင္းၾကပ္စြာပိတ္ထားသည့္အိတ္တြင္ မသုိေလွာင္ပါက သုိ႔မ

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအေအးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအေအးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအေအးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအေအးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း    

မွေရးသားသည္မွေရးသားသည္မွေရးသားသည္မွေရးသားသည္။။။။    

အေအးခန္း" သုိ႔မဟုတ္ 
ပထမဆံုးစဥ္းစားရမည့္အရာမွာ အ 

။ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ု အာရ ွ
ထားျခင္းႏွင္အ့ေအးဓါတ္ 

မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ရာတြင္အစိုဓါတ္ႏွင့္အပူခ်ိန္တုိ႔ကုိထိန္းရန္မီးေမာင္း 
အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကုိထိန္းသိမ္းရန္အတြက္အစိုဓါတ္ 

အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း(အေအးဓါတ္ေပးျခင္း) 
မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ အေကာင္းဆံုးသုိ 

အေျခာက္ခံၿပီးေနာက္ေလဟာနယ္ ကုိတင္း 
ကိုအသံုးျပဳ၍၎ ေနာက္ ပိငု္း 

တြင္အထုပ္ထုတ္ထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေအးျမသည့္အပူခ်ိန္တြင္ထားသည္။မ်ိဳးေစ့သုိ ေလွာင္ ရနအ္တြက ္
အပူဓါတ္ကုိေကာင္း စြာကာ ကြယ္ျခင္း 

ဆီးမႈမရွိပါက အေအးခံ 
တုိးပြားလာေစသည္။ မ်ိဳးေစ့ 

သုိ႔မဟုတ္ေလဟာနယ္ကုိ 



 

 

တင္းၾကပ္စြာပိတ္ထားသည္ ့ အထုပ္က်ိဳးပဲ့သြားပါကထပ္ေဆာင္း၀င ္ လာသည့္အစိုဓါတ္သည ္ မ်ိဳးေစ့မ်ား 
ကုိပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ 
 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၍ အလားအလာေကာင္းသည့္မ်ိဳးေစ့ကုိထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ အေအး 
ခန္းတစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ပစၥည္းမ်ိဳးမ်ိဳးကုိအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ "ေဒသတြင္ရႏိုငသ္ည္ ့ မည္သည္ ့
ပစၥည္းတြငအ္ပူဓါတ္ထုိးေဖါက္မႈကုိတားဆီးရန္အတြက္ ျမင့္မားသည့္အာနိသင္ရွိ၍  ခံႏိုင္ရည္ရွိသနည္း" 
ဟုသင့္ကုိယ္သင္ေမးၾကည့္ပါ။ အေျခအေနအမ်ားစုတြင ္ ဤအေမးခြန္း၏အေျဖမွာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကုိစုေပါင္းအသံုးျပဳျခင္း ဟူေသာအခ်က္လည္းပါ၀င္နိင္သည္။ဥပမာအားျဖင့္သင့္ အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ 
တားဆီးမႈျပဳႏိုင္ေသာသဘာ၀ပစၥည္းကုိသိ၍ ထုိပစၥည္းသညအ္စိုဓါတ္ကုိစုတ္ျခင္း၊ မႈ ိ ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ္ 
ေဆြးေျမ့ျခင္း၊ အစုိဓါတ္ကုိတားဆီးျခင္း(ပလပ္စတစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ) တုိ႔ကုိျဖစ္ေစသည့္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေနပါက 
အေဆာက္အဦးအျပင္ဘက္ႏွင့္အတြင္းဘက္ႏွစ္ေနရာစလံုးတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ေကာင္းျပဳႏိုင္လိမ့္မည္။ အစုိ 
ဓါတ္ႏွင္အ့ပူဓါတ္ကာကြယ္တားဆီးမႈကုိစဥ္းစားသည့္အခါ အခင္းႏွင့္နံရံႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ စဥ္စားပါ။ 
အခင္းသည ္အစိုဓါတ္ထိန္းရန္ႏွင္ ့အပူခ်ိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ 
 
သင္သည္အေအးခန္းကုိစိုစြတ္သည့္ရာသီဥတုရွိေသာေနရာတြင္တည္ေဆာက္ပါကအခန္းထတဲြင္စိုစြတ္မႈ
အားလံုးကုိဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္မွာျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိသည္ကုိမွတ္သားထားပါ။သင္သည္အခန္းကုိေအးေအာင္ထား
သည္ႏွင့္အမွ် စိုထုိင္းသည့္အဆင့္တုိးလာမည္ျဖစ္၍ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားသည္အစိုဓါတ္ကုိစုပ္္ယူ၍ ထိန္း 
သိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ စိုစြတ္မႈရာႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင ္
ေပးထားသည့္စိုစြတ္မႈပမာဏ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု၌ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရွိသည့္အပူခ်ိန္တြင္ေလ 
ထုမွထိန္းထားႏိုင္သည့္ေလပမာဏအတြင္းအမွန္တကယ္ရွိသည့္အစိုဓါတ္ဟုယူဆႏိုင္သည။္ ပူေႏြး ေသာ 
ေလသည္ေအးျမေသာေလထက္အစိုဓါတ္ကုိပို၍ထိန္းထားႏိုင္သည္။စုိထုိင္းမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ရာႏႈန္းမွာမူ
လအားျဖင့္ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးျဖင့္အပူခ်ိန္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည။္ဆုိလုိသည္မွာအပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္း လာ သည္ 
ႏွင္အ့မွ်ပတ္၀န္းက်င္ရွိေလတုိ႔သည္ေရေငြ႔ကုိထိန္းႏိုင္သည့္အားနည္းသြားသည။္ စုိထုိင္းမႈကုိ တုိးေစျခင္း 
သုိ႔ဦးတည္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိေလပမာဏသည္ပိုမိုျမင့္မားသည့္အပူခ်ိန ္ ထက္ပိ ု
မိုျပည္၀့ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသ႔ိုျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့ ေရခေဲသတၱာကဲ့သုိ႔ေသာအေအးသုိေလွာင ္ကိရ ိ
ယာမ်ားသည ္စိုထုိင္းဆအလြန္မ်ား၍ အကာအကြယ္ေပးထားေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိပ်က္စီးေစျခင္းျဖစ္ သည္။ 
မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ အသက္ရွိသည့္သက္ရွိဇ၀ီရုပ္ျဖစ္၍ မ်ိဳးေစ့အစုိဓါတ္ပါ၀င္မႈ ၃-၁၀%အထိအေျခာက္ခံသည့္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ပတ္၀န္းက်င္ရွိစိုထိုင္းဆကုိဟန္ခ်က္ညီေစမည္။မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေရခေဲသတၱာထတဲြင္သုိ 
ေလွာင္ျခင္းသည ္ အေကာင္းဆံုးမ်ိဳးေစ့ရရန္အတြက္မေကာင္းပါ။ ေလဟာနယ္ကုိအလံုပတ္ထားသည့္ 
ပစၥည္းထဲတြင္မ်ိဳးေစ့ကုိသုိေလွာင္ျခင္းသည ္ ေရခေဲသတၱာထတဲြင္သုိေလွာင္ျခင္းထက္ပို၍သင့္ေတာ္မည္၊ 
သုိ႔ေသာ ္ ထုိသုိ႔သုိေလွာင္ေသာအေျခအေနသည္ပင္လ်င ္ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမဟုတ္ပါ၊စိုထုိင္းမႈျမင့္ 
ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
မွတ္ခ်က္ - 
စိုထုိင္းမႈႏငွ့္သက္ဆုိင္သည့္ထပ္ေဆာင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိhttp://ocw.usu.edu/Forest__Range__



 

 

and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Management_and_Planning/Unit_4__Temperature-
Moisture_Relationship_4.html] တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
သင္သည ္ အေအးခန္းကုိအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ဆက္၍ သုိ႔မဟုတ္အၾကားတြင္ေဆာက္လုပ္ပါက ထုိ 
အခန္း၏ထိေရာက္မႈအျမင့္ဆံုးရႏိုင္မည့္ေနရာကုိေရြးခ်ယ္ရန္စဥ္းစားပါ။ ဟမ္ရွားယား ေျမာက္ ပိုင္း တြင ္
အရိပ္ရပင္လံုး၀မရွိသည့္အေဆာက္အဦး၏အေနာက္ေတာင္ဘက္သည္ အေဆာက္အဦ၏ အပူဆံုးအ 
ပိုင္းျဖစ္မည္။ ထုိ႔အတူပင္ဟမ္ရွားယား၏မည္သည့္အေဆာက္အဦးတြင္မဆုိအေနာက္ေျမာက္ ဘက္တြင ္
အရိပ္ရပင္ မရိွပါကအေဆာက္အဦ၏ထုိအပိုင္းသည္အပူဆံုးျဖစ္မည္။ ေျမာက္ပိုင္းဟမ္ရွားယားတြင္ရွိၿပီး 
သားအ ေဆာက္အဥ၏ီအေရွ႔ေျမာက္တြင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကအထိေရာက္ဆံုးျဖစ္မည္သုိ႔မဟုတ္ ေတာင ္
ဟမရ္ွားယားတြင္ရွိၿပီးသားအေဆာက္အဦ၏အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတြင္ေဆာက္ပါကအထိေရာက္ဆံုးျဖစ ္သည္။ 
အရိပ္ရပင္မ်ားကုိပူးေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္လည္းအပူခ်ိန္မွ်တမႈရွိရန္ အေထာက္အ ကူျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။ 
တံခါးမ်ားကုိေရွာင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သဘာ၀အလင္းေရာင္မ်ားသည ္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား အ 
ေညွာက္ေပါက္ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင ္ မ်ိဳးေစ့၏အဟာရျဖစ္စဥ္ကုိႀကီးထြားေစ၍ ၎တုိ႔၏သက္တမ္း 
အဆင့္ကုိနိ္မ့္ေစသည္။  
 
အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ    အေအးခန္းအေအးခန္းအေအးခန္းအေအးခန္း    
    
အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမ ွ မ်ိဳးေစ့အေရအတြက္ႏွင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိတုိးျမွင့္၍ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေနပါသည္။ 
မၾကာမကီ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည ္ မိမိတုိ႔၏အေအးခန္းမ်ားကုိျပန္လည္မြန္းမံ၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စြမ္းရည္တုိးတက္ 
လာေစရန္ႏွင့္ သုိေလွာင္ခန္း၏ထိေရာက္မႈတုိးျမင့္လာရန္အတြက္ ဒုတိယအေအးခန္းကုိထပ္၍ျပဳ လုပ္ခဲ ့
ရသည္။မူလမ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ခန္းသည ္
သတၱဳအမိုးႏွင္အ့ထပသ္ားမ်က္ႏွာက်က္ရွသိည့္အေဆာက္အဦတြင္ျပဳလုပ္ ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ 
ေသာ ္ ယခင္ကတည္းကရွိ၍ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္ ့ အခန္းေထာင့္တြင္ရိွေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္၍ နံရံႏွစ္ခုအေပၚတြင ္ထြက္ေပါက္ႏွစ္ေပါက္ရွိသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အထပ္သားမ်က္ႏွာက်က္ အေပၚ 
တြင ္ အပူဓါတ္ကုိကာကြယ္သည့္ဖိုင္ဘာမွန္ျဖင့္ကာထား၍ နံရံမ်ားကုိ ၅၀မမထူသည္ စထရိုင္ဖုန္းေရျမႈပ္ 
အျပားမ်ားျဖင့္ လုိင္နာမ်ားလုပ္၍ပိတ္ထားသည္။ အခန္းသည ္ ၉၂၆၅ ဘီတီယူ/အိပ္ခ်္ ေလခြဲအေအး 
စက္(အဲယားကြန္း)ျဖင့္ေအးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည။္ ထုိအေအးစက္ကုိ Storeitcold.com. မ၀ွယ္ ယူ 
သည္ ့ ကူလ္းေဘါ့ျဖင့္ျပဳျပင္မြန္းမံခဲ့သည္။ ကူလ္းေဘါ ့ သည ္ မိမိကုိယ္တုိင္ထုိအရာကုိျပဳ လုပ္ေလာက္ 
ေအာင္လြယ္ကူသည့္ အတုိင္းအတာအထိျပဳျပင္မြမ္း္းမံထားသည္။ ကူလ္းေဘါ့တစ္ခုသည္ အတြင္းရွိအပူ 
ထိန္းကရိယာကုိေက်ာ္လြန္ပယ္ဖ်က္၍ အေအးစက္(အယဲားကြန္း) ကုိပို၍ေအးေစသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သညအ္ 
ေအးစက္ႏွင္ ့ ကူလ္းေဘါ့တုိ႔ေပါင္းစပ္၍ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အခန္းကုိ ၁၀ - ၁၆ ဒီကရီစဲလ္စီယပ္စ ္ ျဖင့္ထားႏိုင ္
သည္။  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အခန္းထတဲြင္ေအးသည့္
နည္းေစသည့္ကရိယာကုိအသံုးျပဳ သည္။
မႈမ်ားစြာမရိွပါ (ပုံမွန္လည္ပတ္ရန္အတြက္
အခန္းကုိလည္း ၁၅ ံစ ေအာက္ပုံ
အမင္းေပါင္းစည္းကာ မ်က္ႏွာက်က္အကြက္
မ်က္နွာက်က္သည ္အခန္းအထက္တြင္ရွိသည့္
ႏိငု္သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ေရသည္
ကနင္ယ္အျဖစ္ေပၚလာ၍ အခန္းထသုိဲ႔လမ္းရွာ

ပု ံ၁။ သိုေလွာင္ခန္းအသစ္ပုံစံ၊
 

၀ ဲ- အခန္းေဟာင္းမ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ေသာေနရာ
 
ယာအထက ္- အခန္းအသစ္နံရံမ်ားကိုတည္
ေဆာက္၊ သို႔ေသာ ္အပူဓါတ္မတားရေသး
 
ယာေအာက ္- ေအေအစီဘေလာက္တုံးမ်ားကို
အနီးကပ္ေတြ႔ရပုံ၊ အေအးခန္းအသစ ္ေဆာက္
ျခင္း 
 

မ်ိဳးေစသ့ိုေလွာင္ခန္းအေ

အခန္းထတဲြင္ေအးသည္ ့ ပမာဏမွေငြ႔ရည္ဖြဲ႔သည့္ပမာဏကုိထိန္းရန္
သည္။ ေအးေသာအခန္းတြင္ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း

ပုံမွန္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ဥးီတည္ခ်က္အရ 
အာက္ပုမံွန္လည ္ ပတ္ျခင္းမေပးႏိုင္သည့္အျပင ္ ေငြ႔ရည္မ်ားသည္

မ်က္ႏွာက်က္အကြက္ မ်ားမ ွတဆင့္ေရမ်ားစိမ့္က်လာေစသည္။
အခန္းအထက္တြင္ရွိသည့္ ၎ ၏ပတ္၀န္းက်င္မွေရေငြ႔မ်ားကုိေကာင္းစြာမေက်ာ္လႊား

ေရသည ္ မ်က္ႏွာက်က္ သစသ္ားကြက္မ်ား၏အေပၚတြင္ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔သည့္အခါ
အခန္းထသုိဲ႔လမ္းရွာကာ အခန္း၏စိုထုိင္းဆပါ၀င္မႈကုိတုိးေစသည္။

သိုေလွာင္ခန္းအသစ္ပုံစံ၊ အခန္းေဟာင္းႏွင္ ့ေဘးခ်င္းကပ ္

အခန္းေဟာင္းမ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ေသာေနရာ 

အခန္းအသစ္နံရံမ်ားကိုတည ္
အပူဓါတ္မတားရေသး 

ေအေအစီဘေလာက္တုံးမ်ားကို 
ေဆာက ္

သိုေလွာင္ခန္းအေဟာင္း 

မ်ိဳးေစ့အခန္းအသစ္ႏွင့္အေဟာင္းကိုဆက္ရန္
တံခါးအျဖစ္ေျပာင္းလသဲည့္ျပဴတင္းေပါက္

 

ပမာဏမွေငြ႔ရည္ဖြဲ႔သည့္ပမာဏကုိထိန္းရန ္ စိုထုိင္းမႈကုိေလ်ာ့ 
ေအးေသာအခန္းတြင္ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚေသာ္လည္းထိ ေရာက္ 

 ေဆာက္သည့္အခန္း)၊ 
ေငြ႔ရည္မ်ားသည္အလြန ္

တဆင့္ေရမ်ားစိမ့္က်လာေစသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔အေနျဖင္ ့
ရေငြ႔မ်ားကုိေကာင္းစြာမေက်ာ္လႊား 

သားကြက္မ်ား၏အေပၚတြင္ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔သည့္အခါ 
င္မႈကုိတုိးေစသည္။  

 

မ်ိဳးေစ့အခန္းအသစ္ႏွင့္အေဟာင္းကိုဆက္ရန ္
တံခါးအျဖစ္ေျပာင္းလသဲည့္ျပဴတင္းေပါက ္



 

 

 
 
 

အသစ္ေသာအခန္းကုိလက္ရွိအေအးခန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ေဆာက္ထားသည္
စရစ္အေၾကကုိအေျချပဳသည့္ပစၥည္းျဖင့္အေပၚတြင္ေလာင္းထား၍
အားကာကြယ္သည့္အရာအျဖစ္အသံုးျပဳထားသည္။
စတစ္ေဖါ့ျပားမ်ား)ကုိ ပလပ္စတစ္လုိင္နာအေပၚတြင္
ထုိ႔ေနာက္ေဖါ႔ျပားအေပၚတြင ္သမရိုးက်အတုိင္းအဂၤေတအခ်ပ္မ်ားကုိေလာင္းသည္
ေနာက္အလႊာအတြက္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အပူေပးထား၍ခိုင္ခန္႔သည့္
ကရစ(္ေအေအစ ီ (autoclaved aerated
အလြန္ေပါ-့ပိတ္ထား-စလ္ဲမ်ားကုိေလသလပ္ထားသည့္ကြန္ကရစ္
ထားသည့္ပစၥည္းျဖစ္သည္၊ ေအေအ
ႏိုင္သည္။  ယခုအခါ တြင္ထုိင္းႏိုင္ငံ၌
ကုိအျမင္ဆံု့းကာကြယ္ႏိုင္၍ဘိလပ္ေျမ၊
သည့္အျခားပစၥည္းမ်ားကုိေပါင္းစပ္ထားကာ
ဆီးႏိုင္သည္ ့ ဘေလာက္တံုးမ်ားျဖစ္သည္။
အခင္းေပၚတြင္ခ်ပါသည္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ထုိအရာအားလံုးကုိပလပ္စတစ္ႏွင့္အ
ေလးခ်ိန္ပ်႕ံရန္ဖိထားသည္(ၾကြပ္ရြေသာေအေအစီက်ိဳးပဲ့ျခင္းမရွိရန္
ရစ္ျဖင္ ့ အခန္းအားအိမ္တုိင္ေလးတုိင္ကုိထမ္းထားသည့္တုိင္မ်ားအျဖစ္ေဒါင့္မ်ားတြင္စိုက္သည့္
ကုိတည္ေဆာက္သည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ေအေအစီဘေလာက္တံုးမ်ားကုိ
လက္ရွအိေဆာက္အဦးႏွင့္အေအးခန္းကုိဆက္သည့္
ေက်ာက္ဂြမ္းျပားမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္သတၱဳအမိုးရက္မသည္
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၂၅ မမထူသည့္အပူဓါတ္ကုိကာကြယ္သည့္ျဖန္းေဆး

ပု ံ၂။ စတိုင္ရိုပလပ္စတစ္ ေဖါ့ျပားမ်ား၊ အဂၤေတ
 

အသစ္ေသာအခန္းကုိလက္ရွိအေအးခန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ေဆာက္ထားသည(္ပု ံ ၁)။ 
စရစ္အေၾကကုိအေျချပဳသည့္ပစၥည္းျဖင့္အေပၚတြင္ေလာင္းထား၍ ပလပ္စတစ္လုိင္နာကုိအေငြ႔ပ်ံျခင္း

ကာကြယ္သည့္အရာအျဖစ္အသံုးျပဳထားသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၂လကၼစတုိင္ရိုဖုန္း
ပလပ္စတစ္လုိင္နာအေပၚတြင ္ ထပ္ဆင့္အေငြ႔တားပစၥည္း

သမရိုးက်အတုိင္းအဂၤေတအခ်ပ္မ်ားကုိေလာင္းသည္
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အပူေပးထား၍ခိုင္ခန္႔သည္ ့ ေလသလပ္ထားေသာ

aerated concrete (AAC)ကုိအသံုးျပဳသည္၊ ေအစီစီ
စလ္ဲမ်ားကုိေလသလပ္ထားသည့္ကြန္ကရစတံု္းမ်ားျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ပုံသြင္းထုတ္လုပ္

ေအေအစီသည ္ အေလးခ်ိန္ေပါ့၍အပူဓါတ္ကုိကာကြယ္မႈေပးၿပီးမိႈကုိ
တြင္ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ ေအေအစီကုိမ်ားစြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေအေအစီသည္

ဆံုးကာကြယ္ႏိုင္၍ဘိလပ္ေျမ၊ သတၱဳႏွင့္ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ပလံုစီမ်ားရရန္အတြက္
သည့္အျခားပစၥည္းမ်ားကုိေပါင္းစပ္ထားကာမ်ားစြာစိမ္၀့င္ႏိုင္မႈသုိ႔ဦးတည္၍ အပူဓါတ္ကုိျမင့္မား

ဘေလာက္တံုးမ်ားျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည ္ ေအေအစီဘေလာက္တံုးမ်ားကုိ
ေနာက္ဆံုးတြင္ထုိအရာအားလံုးကုိပလပ္စတစ္ႏွင့္အထပ္သားျပားမ်ား
ၾကြပ္ရြေသာေအေအစီက်ိဳးပဲ့ျခင္းမရွိရန)္။ ရိုးရာအေထာက္အကူ

အခန္းအားအိမ္တုိင္ေလးတုိင္ကုိထမ္းထားသည့္တုိင္မ်ားအျဖစ္ေဒါင့္မ်ားတြင္စိုက္သည့္

ေအေအစီဘေလာက္တံုးမ်ားကုိ ေအးေသာအခန္း၏နံရံသစ္မ်ားေ
အေဆာက္အဦးႏွင့္အေအးခန္းကုိဆက္သည့္ မူလနံရံမ်ားတြင ္ လုိင္းေဖၚရန္အသံုးျပဳသည္။

ျပဳလုပ္ထားသည့္သတၱဳအမိုးရက္မသည ္နံရံႏွင့္တုိငမ္်ားကုိ
မမထူသည့္အပူဓါတ္ကုိကာကြယ္သည့္ျဖန္းေဆးအျမဳပပ္္ကုိနံရံ

အဂၤေတ ႏွင့္ ေအေအစီဘေလာက္မ်ားျဖင့္ေဆာက္ထားသည့္

 

 ထုိအခန္းတြင ္ ေက်ာက္ 
ပလပ္စတစ္လုိင္နာကုိအေငြ႔ပ်ံျခင္း 

စတုိင္ရိုဖုန္း(စတုိင္ရိ ု ပလပ ္
ထပ္ဆင့္အေငြ႔တားပစၥည္း အျဖစ္ထားသည္၊ 

သမရိုးက်အတုိင္းအဂၤေတအခ်ပ္မ်ားကုိေလာင္းသည(္၄လကၼအထူ) (ပု ံ ၂)။ 
ေလသလပ္ထားေသာအဂၤေတ/ကြန ္

ေအစီစသီည ္အေလးခ်ိန-္
ႀကိဳတင္ပုံသြင္းထုတ္လုပ ္
ကြယ္မႈေပးၿပီးမိႈကုိ ခုခံ 

ေအေအစီသည ္ အပူဓါတ္ 
သတၱဳႏွင့္ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ပလံုစီမ်ားရရန္အတြက္ ဓါတုတံု႔ျပန္မႈျပဳထား 

အပူဓါတ္ကုိျမင့္မားစြာတား 
ေအေအစီဘေလာက္တံုးမ်ားကုိ ကြန္ကရစ္ 

ထပ္သားျပားမ်ား ျဖင့္အ 
ရာအေထာက္အကူအားျပဳ ကြန္က 

အခန္းအားအိမ္တုိင္ေလးတုိင္ကုိထမ္းထားသည့္တုိင္မ်ားအျဖစ္ေဒါင့္မ်ားတြင္စိုက္သည္ ့ တိုင္ႏွင့္နံရံ 

ေအးေသာအခန္း၏နံရံသစ္မ်ားေဆာက္လုပရ္န္ႏွင့္ 
လုိင္းေဖၚရန္အသံုးျပဳသည္။ 

မ်ားကုိ ခ်ညေ္ႏွာင္ထားသည္။ 
ပ္ကုိနံရ ံေလးဘက္ တြင္ျဖန္း၍ 

ေအေအစီဘေလာက္မ်ားျဖင့္ေဆာက္ထားသည္ ့အခန္းသစ ္



 

 

အမိုး၏ေအာက္ပိုင္းကုိ ၅၀ မမျဖန္းသည္၊ ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းျဖင္ ့ နံရံႏွင့္အမိုးမ်ားသညအ္ပူဓါတ္ကုိ ေကာင္းစြာ 
ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီးအရည္မ်ားမစိမ္၀့င္ႏိုင္ပါ(အခ်ဳပ္အားျဖင္ ့ေငြ႔ရည္တားသည့္အရာတစ္ခုႏွင္ ့အပူဓါတ္ကုိကာ 
ကြယ္သည့္အရာကုိတစ္ခုတည္းျပဳလုပ္ျခင္း)။  ေအးသည့္ပမာဏလံုေလာက္စြာ ေပးႏုိင္ရန ္ အေအးဗုိ႔ 
၁၅၀၀၀ ဘီတီယူ/အိပခ္် ္ ခြဲထြက္သည့္ယူနစ္ရွိေသာအေအးေပးစက္ကုိ တပသ္ည္။ ကူးလ္ဘုိ႔ ယူနစ္ 
တပ္ထားသည္ ့ အေအးေပးစက္အသစ္သည ္ ခန္းသစ္ကုိ ၄ဒီကရ ီ စီအထိေကာင္းစြာထားႏိုင္သည္။ 
လံုေလာက္၍အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေနရာကုိဖန္တီးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည ္ အေအးခန္းအသစ္တည္ေဆာက္ 
ခ်ိန္တြင ္ မူလအေအးခန္းပုံစံကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္သည္။ အပူဓါတ္တားဆီးမႈႏွင့္အစုိဓါတ္ကုိတားႏိုင္ရန ္
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ လက္ရွိပလပ္စတစ္အေခါင္း (ေဟာင္းေလာင္း)တံခါးကုိအေခါင္းပိတ္ပီဗြီစီ (PVC 
(polyvinyl chloride)တံခါးျဖင့္အစားထုိးသည္)။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္တံခါးေပါက္မ်ားကုိဖယ္ျပစ္သည။္တခုမွာ 
အေအးခန္းအသစ္သုိ႔သြားေသာလမ္းျဖစ္လာ၍ အျခားတစ္ခုကုိေအေအစီ*ဘေလာက္တံုးမ်ားႏွင့္ျဖည့္ 
လုိက္သည္။ မ်က္ႏွာက်က္ကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္၅၀ မမအထူရွိသည့္အပူဓါတ္ကာကြယ္သည္ေရျမႈပ္ျဖင့္ 
ဖ်န္းသည။္ နံရံမ်ားကုိ၂၅ မမအထူျဖင့္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိတုိးတက္ေစ၍ အစိုဓါတ္ပိုကာ 
ကြယ္ေစသည္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည့္ဤအခန္းကုိပုံမွန္အားျဖင့္ ၁၆ ဒီကရီစီတြင္ထားသည္။ ထုိအ 
ရာသည ္ ပို၍ေအးေသာအခန္းအတြက္ ေလပိတ္အျဖစ္အသံုးျပဳ၍ အ၀င္အထြက္ပစၥည္းမ်ားထားရန္ 
ယာယီသုိ ေလွာင္ခနအ္ျဖစ္လည္းအသံုးျပဳသည္။ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ၀ွန္ထမ္းမ်ားပစၥည္းစာရင္းျပဳလုပ္ရန ္ ေန 
ရာႏွင္ ့ေလဟာနယ္ မရွိရန္ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားအတြက္ေနရာေပးႏုိင္သည္။ 

 
 
ရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ား    
ဤမ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ခန္းအသစ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ု အာရွ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားတုိ႔သည ္ မ်ိဳး 
ေစသုိ့ေလွာင္ခန္းအသစ္ႏွင့္အေဟာင္းတုိ႔၏ျခားနားခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ကုိေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ မ်ိဳးေစ့ဘဏ ္
တြင ္ ယခုအခါ အေအးစက္တစ္လံုးအစား ႏွစ္လံုးကုိအသံုးျပဳသည္မွလြဲ၍ လွ်ပ္စစ္အတြက္ လစဥ္ကုန ္
က်ေငြမ်ားစြာသက္သာသည္။အခန္းသစ္ၿပီး၍ အခန္းအေဟာင္း ကုိျပဳျပင ္ အသံုးျပဳသည့္အခါ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔ 
ျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာေရမ်ားကုိအရိပ္အေယာင္မွ်ပင္မေတြ႔ရပါ။ အခန္းအတြင္း စိုထုိင္းမႈနိမ့္ျခင္း သည္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္သည့္ေနရာတြင ္ စိုထုိင္းမႈေလ်ာ့နည္းေစေသာ စက္ကုိေမာင္း 

၀မဲွယာ - အေအးခန္းသည ္တစ္ယူနစ္အေအးစက္တစ္လံုးႏွင့္ ကူးလ္ေဘာ့ကိုသုံးသည္၊ အခန္းသည ္ဖ်န္းသည့္ 
ေရျမႈပ္ျဖင့္အပူဓါတ္ကိုတားသည္။ 



 

 

ႏငွရ္န္မလုိသည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္ ့ အပူဓါတ္တားဆီးမႈ ေၾကာင္ ့ အခန္းသစသ္ည္ 
အခန္းေဟာင္းထက္ ပစၥည္းသုိေလွာင္ရန ္ ပိုမိုေအးျမသည့္ေနရာကုိရရွိေစ၍ အခန္းအေဟာင္းသည္ပင္ 
လွ်င ္ ယခင္ကထက္ပို၍ေအးသည။္ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ၏ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိပိုမိုစိတ္ခ်ရသည္ ့ ေနရာတြင္ 
ကာကြယ္မႈကုိေပးႏိုင္သည္။   
 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ား    
ဇယား၁ တြင္ ဤအခန္းသစ္ကုိေဆာက္လုပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ေစ်းအႀကီးဆံုး ပစၥည္း 
မွာအေအးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ အပူဓါတ္အကာအကြယ္ေပးေရျမဳပ္္(လုပ္သားခအပါအ၀င)္ႏွင္ ့ အဂၤေတ ေအ 
ေအစီဘေလာက္တံုးမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအေအးခန္းပုံစံသည္လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္း အသံုး ျပဳရန ္အတြက္ 
အသိေပးျဖန္႔ေ၀ရန္မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည္ ့သုိ႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ စြာေဆာက္ လုပ္သည္ ့ေနရာ 
မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္ရႏိုင္၍ေစ်းႏႈန္းပို၍ခ်ိဳသာသည့္အစားထုိးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ရ 
ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့သစ္တံခါးႏွင္ ့၎ကုိသစ္ေစးျဖင့္သုတ္၍အသုံးျပဳျခင္း (အစိုဓါတ္ မွကာကြယ္ရန္)၊ 
အပူဓါတ္ကုိကာကြယ္ သည့္ေရျမဳပ္အစားေရျမဳပ္အခ်ပ္မ်ားကုိအသံုးျပဳျခင္း ႏွင္ ့ရိုးရာအုတ္ ႏွင့္ပလာစတာ 
ကုိ က်ဴ ကြန ္ဘေလာက္ (Q Con Blocks)မ်ားအစားအသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား    ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္|    ယူအက္စ္ေဒၚလာယူအက္စ္ေဒၚလာယူအက္စ္ေဒၚလာယူအက္စ္ေဒၚလာ$      
အပူဓါတ္ကာကြယ္သည့္ေရျမႈပ(္လုပ္အားခအပါ) |၂၃၈၂၉    $      ၆၈၃.၆၉    
အေအးခန္းေဆာက္လုပရ္န္သစ္    |၂၄၂၈၂    $       ၆၉၃.၇၇    
က်ဴ ကြန္ ဘေလာက္တုံး |၇၈၀၀ $       ၂၂၂.၈၆ 
အေထြေထြ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား( 
အမ်ားအားျဖင့္ အထပ္သား၊ ကြန္ကရစ္၊ 
ပလပ္စတစ္ စသျဖင္)့ |၂၆၃၅၁ 

 
$      ၇၅၂.၈၉ 

လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးအသစ္ရိုက္ျခင္း |၁၅၂၇ $      ၄၃.၆၃ 
အေအးခန္းအတြက္တံခါး |     ၅၁၇  $     ၁၄.၇၇ 
ေလေအးေပးစက္ (အယဲားကြန္း) | ၁၉၄၉၀  $     ၅၅၆.၈၆ 
အေအးေပးသည့္ဘို႔ |၈၇၅၀  $     ၂၅၀ 
အေအးခန္းအသစ္ကိုေဆးသုတ္ျခင္း |၈၀၀  $     ၂၂.၈၆ 
အေအးခန္းအတြက္ ေရစီးရန္ေျမာင္း |၃၁  $     ၀.၈၉ 

စုစုေပါင္း |၁၁၃၄၇၇  $    ၃၂၄၂.၂၉ 
ဇယား ၁။ မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ခန္းကုန္က်စရိတ္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ(USD) ႏွင္ ့ထုိင္းဘတ္ (|)ျဖင့္ေဖၚျပထားသည္။ ေဒသကုိလိုက္၍ 
အသံုးျပဳေသာပစၥည္းႏွင့္တန္ဖိုးျခားနားႏုိင္ပါသည္။    

    
    
ထပ္ဆင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထပ္ဆင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထပ္ဆင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထပ္ဆင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ဤပမာဏရွိသည့္မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္ခန္းသည ္အေျခအေနတုိင္းအတြက္ဆီေလ်ာ္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ ္ 
ဤေဆာင္းပါးတြင္ေဖၚျပထားသည္ ့ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားတုိ႔သည ္
ဤသေဘာတရားႏွင့္ဆင္တူသည္ ့ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာသုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 



 

 

လ်က္ရွိေသာလူထုမ်ားအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုငသ္ည့္အခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းနည္း 
မ်ားကုိေပးႏိုင္ေကာင္းေပးႏိုင္မည္။ သင္သည္အေအးခန္းကုိတည္ေဆာက္လုိပါကသင့္အေျခအေန အရလုိ 
အပသ္ည့္အရာမ်ားႏွင္ ့ သင္၏လုိအပ္ခ်က္အရအဆင္သင့္ရႏိုင္မည့္အရာမ်ားကုိ ပထမဦးစြာစဥ္းစားပါ။ 
ထုိ႔ေနာက္ သင္၏မ်ိဳးေစ့မ်ားအတြက္ အလံုၿခံဳဆံုးေသာေနရာကုိသင္မည္သို႔ဖန္တီးမည ္ကုိဆံုးျဖတ္ပါ။ 
 
အီးစီအိပ္ခ်္အိုုအာရွ၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္မ်ိဳးေစ့သုိေလွာင္နည္းသုေတသနႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္းဖတ္ရႈရန္အတြက္ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။ 

• ECHO Asia Note 14: Vacuum Sealing versus Refrigeration: 
http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35E
D-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/EAN_14_-_July_2012.pdf 

• 2015 Cambodia Seed Saving Workshop: 
http://www.echocommunity.org/en/resources/b3b28c0a-efbf-46fe-a63c-
2c223dc70a86 

• 2014 Thailand Seed Banking Workshop:https://echocommunity.site-
ym.com/?Asia_SeedWorkshop 

• YouTube Video: A Low-Cost Germination Chamber in Earthbag House Seed Bank in 
NE Cambodia: https://www.youtube.com/watch?v=Ao5M7OLsGTY 

 
အေၾကာင္းအရာရင္အေၾကာင္းအရာရင္အေၾကာင္းအရာရင္အေၾကာင္းအရာရင္းးးးျမစ္မ်ားျမစ္မ်ားျမစ္မ်ားျမစ္မ်ား    
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