အီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အိို အာရွမတ
ွ တ
္ မ္းမ်ား
အမွတစ
္ ဥ္ ၃၅
ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အပူပင္းေဒသအေသးစားလယ္ယာတြင္ ၿခံေမြးတရစၦာန္ေပါင္းစည္းေမြးျမဴျခင္း

ခသ္ မကယ္စင္၊ အာလဟာေဟာက္စ္ မဘမဲ့ေဂဟာုႏွင္ဲ့ ရည္ရွည္တည္တသ
ံဲ့ ည္ဲ့ လယ္ယာ၊ ပူအယ္တ အရင္ဲ့စီစာ၊
ဖလပင္ုႏင္ငံ မွတင္ျပသည္။

အယ္ဒတ
ီ ာမွတခ
္ ်က္- ဤစာေစာင္သည္ ခသ္ မကယ္စင္၊ အာလဟာေဟာက္စ္ မဘမဲ့ေဂဟာုႏွင္ဲ့ ရည္ရွည္တည္တံဲ့

သည္ဲ့ လယ္ယာ၊ ပူအယ္တ ဖရင္စ
ဲ့ စ
ီ ာ၊ ပလ၀မ္၊ ဖလပင္ုႏင္ငံ မွ ေရးသားသည္ဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ တရစၦာန္အ
စာမ်ားက ဖန္တီးျခင္းအေၾကာင္းုႏွင္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့စာစဥ္မ်ား၏ ပဥၥမ ေျမာက္ျဖစ္၍ ေနာက္
(ေကာင္းပါၿပီ- စတတၳေ

ံးအပင္းျဖစ္သည္

ာင္းပါးတြငလ
္ ည္းထသ႔ေျပာခပ
ဲ့ ါသည္) ။ ခသ္ သည္ ပူအယ္တ ဖရင္ဲ့စီစာ၊ ဖလပင္ုႏင္ငံ

တြင္ရွ ေသာအာလဟာေဟာက္စ္မဘမဲ့ေဂဟာတြင္ ရည္ရွည္တည္တံဲ့ေသာလယ္ယာစက္ပ်ပးေရးက ၁၅ုႏွစ္ခန္႔ က်င္ဲ့

သံးခသ
ဲ့ ူျဖစ္သည္၊ သူသည္ ထေနရာတြင္ အဟာရျပည္ဲ့၀သည္ဲ့အရာမ်ား၊ လယ္ယာ-မွရရွခသ
ဲ့ ည္အ
ဲ့ စာမ်ားက မဘမဲ့
ေဂဟာုႏွငဲ့ေ
္ ဒသရွ ၀ယ္ယသ
ူ ူမ်ားအတြက္ပါထတ္လပ္သည္။ အီးစီအပ္ခ်္အ အာရွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခသ္ုႏွင္ဲ့သူ၏

မသားစတ႔ေနထင္ရာ အာလဟာ ေဟာက္စသ
္ ႔ အေၾကာင္းအမ်ပးမ်ပးေၾကာင္ဲ့အလည္ေရာက္ရွခဲ့ရာ၊ အီးစီအပ္ခ်္အ
အာရွ ဖလပင္ ုႏင္ငံမွပူးတြေ
ထတ္လပ္မႈ အလပ္ရံေ

ာင္ရက
ြ သ
္ ည္ဲ့ပထမ

ံးေ

ြးေုႏြးပြုႏွစ္ချဖစ္သည္ဲ့ ရည္ရွည္တည္တသ
ံဲ့ ည္ဲ့ အစာေရစာ

ြးေုႏြးပြမ်ားအေတာအတြငး္ အပါအ၀င္ေရာက္ရခ
ွ ဲ့သည္။ ေအအန္ #၂၀ ငါးမ်ား၏ အစာ၊

ေအအန္ #၂၅ ၀က္ထးီ မ်ား၏အစာ ုႏွငဲ့္ ေအအန္ #၂၈ ဥစား၊ အသားစားအတြက္ေမြးျမဴသည္ဲ့ ၾကက္၊ ဘမ်ားအစာုႏွင္ဲ့
ေအအန္ #၃၁ စားျမံပ ႔ျပန္သတၱ၀ါမ်ား၏အစာတ႔ပါ၀င္သည္။ ဤေ
အရာမ်ားကအသံးျပပျခင္းျဖင္ဲ့

ျပင္ပမွ(အမ်ားအားျဖင္ဲ့

ာင္းပါးမ်ားသည္ စက္ပ်ပးေမြးျမဴေရးမွရရွသည္ဲ့

ေစ်းႀကီးသည္)တရစၦာန္အစာမ်ားကအားထားရသည္ဲ့အေျခ

အေနမွေလ်ာဲ့ေစျခင္းက
္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထ႔ေၾကာင္ဲ့ရည္ရွည္တည္တံဲ့ျခင္းုႏွင္ဲ့ အက်ပးအျမတ္ကတးပြား ေစသည္]။
နဒါန္း
သင္၏ရည္ရွညတ
္ ည္တသ
ံဲ့ ည္ဲ့ လယ္ယာ သ႔မဟတ္ ဥယ်ာဥ္က ၿပီးျပည္ဲ့စံေအာင္ျပပလပ္ရန္အတြက္ အေကာင္း
လပ္ုႏင္သည္ဲ့အရာတစ္ခမွာ ၎က အေသးစားၿခံေမြးတရစၦာန္ေမြးျမဴေရးယူနစ္ုႏွင္ဲ့ညီမွ်စြာလပ္ေ
ၿခံေမြးတရစၦာန္ေမြးျမဴေရးေပါင္းစည္းေ

ံး

ာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ာင္ရက
ြ ္မသ
ႈ ည္ အေျခခံက်ပါသည္ - # ၁၀ ကၽြန္ပ၏
္ စာအပ္ အပူပင္းေဒသ

တြင္ရည္ရည
ွ ္တည္တသ
ံဲ့ ည္ဲ့ စက္ပ်ပးေရး (အီးစီအပ္ခ်္အုႏွင္ဲ့

က္စပ္ၾကည္ဲ့ရႈပါ)။ သင္သည္အီးစီအပ္ခ်္အအာရွမတ
ွ ္

တမ္းမ်ားကဖတ္ပါက သင္ဲ့အေနျဖင္ဲ့လယ္ယာစက္ပ်ပးျခင္းသ႔မဟတ္ ဥယ်ာဥ္စက္ပ်ပးျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဲ့
အခါ အခြငဲ့အ
္ လမ္းေကာင္းပါသည္။ ၿခံေမြးတရစၦာန္ေမြးျမဴေရးသည္ ကန္က်စရတ္သက္သာ၍ အရည္အေသြးရွ
သည္ဲ့ေျမၾသဇာကထတ္မည္။ စားရန္အစာ သ႔မဟတ္ အ၀တ္အစားအတြက္ပစၥည္းလည္းထတ္ေပးုႏင္သည္။ သပၸံ
ပညာရွင္မ်ားသည္ ရးရာအစဥ္အလာအရ ၿခံေမြးတရစၦာန္ ေမြးျမဴေရးေပါင္းစည္းေ

ာင္ရက
ြ ္မႈစနစ္မ်ား၏အက်ပးရ

လဒ္က ပံတက
ူ ူးရန္က်ပးစားၾကေသာ္လည္း စက္ကြင္းမ်ားတြင္ ရလဒ္ပမာဏကျပရန္အစဥ္အျမလြယက
္ သ
ူ ည္မဟတ္
ပါ။
ပူအယ္တ ဖရင္စ
ဲ့ စ
ီ ာ၊ ပလ၀မ္၊ ဖလပင္ုႏင္ငံတြင္ရွေသာ အာလဟာ လယ္ယာတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ ၀က္ထီးတစ္
ေကာင္လွ်င္$ ၃၀-၄၀ ယူအက္စ္ေဒၚလာ အသားတင္အျမတ္ရသည္ဟတြက္ခ်က္ပါသည္။ ၁၂မွ၁၅ ယူနစ္ရတ္သမ္း
ဇယားအရ ၃လတႀကမ္တြင္ $ ၂၀၀-၃၀၀ ယူအက္စ္ေဒၚလာရုႏင္ေသာအလားအလာရွသည္။ ထ႔ျပင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္
၂၀ လီတာလက္

ြပံးျဖင္ဲ့ ၀က္ထီးမ်ားမွေျမၾသဇာ(၀က္ေခ်း) ပမာဏကတင္းရန္စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ၀က္ထးီ ၁၂မွ၁၅

ေကာင္တစ္သတ္သည္ ၀က္ေခ်းေျမၾသဇာ ၂၅ m3/ကြာတာ ထက္မကထတ္လပ္သည္။ ေျမၾသဇာသည္ ၁၀ m3/ကြာ
တာ အထေအာက္သ႔ေ

ြးေျမ႔သြားသည္၊ ၎သည္ ေျပာင္းခ်ပတစ္ဟက္တာ အတြကလ
္ ံေလာက္သည္ဲ့ ေျမၾသ ဇာ

ျဖစ္သည္ — $ ၃၀၀ ယူအက္စ္ေဒၚလာ အက်ပးအျမတ္၀င္ေငြရရွသည္။
ထ႔ျပင္ ေျပာင္းမွရရွသည္ဲ့ ေကာက္ပသီးုႏွံ အကၽြငး္ အက်န္မ်ားကဘင္အခ်ာအျဖစ္သ႔ျပပလပ္ုႏင္သည္။
သ႔မဟတ္ ေျမေ

ြးလည္ပတ္ရန္အတြက္ ၎က၀က္ေခ်းျဖင္ဲ့ေရာ၍ေ

းြ ေျမ႔ေစုႏင္သည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ အျခား

လယ္သမားမ်ားထက္ပ၍ျခားနားမႈရသည္
ွ
သ႔ေသာ္ ဤဥပမာသည္ ေကာက္ပသီးုႏွံ ေပါင္းစည္းလပ္ေ

ာင္ျခင္းပစ
ံ ံုႏွငဲ့္

တ္အစာ၊

ၿခံေမြးတရစၦာန္ေမြးျမဴေရး

က္ုႏြယ္ေနေသာအက်ပးရလဒ္မ်ားက စတင္ေတြ႔ျမင္လာမည္ဟေမွ်ာ္လင္ဲ့ပါသည္။

သင္ဲ့ လယ္ယာေျမတြင္ရွေသာတရစၦာန္မ်ားသည္ သင္၏လယ္တြင္ေျမၾသဇာတးတက္ၾကြယ၀
္ ေစရန္အတြကအ
္ လား
အလာမ်ားစြာရွ၍ သင္သည္အျခားေသာေစ်းႀကီးသည္ဲ့ထည္ဲ့၀င္ပစၥည္းမ်ားကမလအပ္ေတာဲ့ပါ(ပံ ၁)။
ပံ ၁။ ဖလစ္ပင္ုႏင္ငံတင
ြ ္ အန္းပင္
စက္ပ်ပးသည္ဲ့က်ယ္ျပန္႔ေသာေန
ရာတြင္ေျခာက္ေသြ႔ဒါဏ္ခံုႏင္
သည္ဲ့ဘဗင္း တစ္ေကာင္ ဟူမီဒီ

ကလာ ျမက္( ဘရာခ်အာ ရယာ

ဟူမီဒက
ီ လာ)ကစားေနသည္။

ဤနည္းျဖင္ဲ့ုႏြားမ်ားကေပါင္းစည္း
ျခင္းသည္ျမက္ျဖတ္ရသည္ဲ့

အ

လပ္ုႏွင္ဲ့အျခားေသာသာမန္ကန္
က်စရတ္မ်ားကသက္သာေစ
သည္။

ထံးတမ္းစဥ္လာအရ ေပါင္းစည္းလပ္ေ

ာင္သည္ဲ့စနစ္မ်ား

အစာေရစာုႏွင္ဲ့ေျမၾသဇာနည္းပညာစင္တာ (၁၉၉၉) အရ“လယ္သမားမ်ားသည္ ျခံေမြးတရစၦာန္မ်ားုႏွငဲ့္ ေကာက္ပသီး
ုႏွေ
ံ ပါင္းစည္းထတ္လပ္မက
ႈ သပၸံပညာရွင္အမ်ားစထက္ပ၍ လပ္ေ

ာင္ုႏင္သည္!” ဤလက္ရွထင္ရွားရွေနသည္ဲ့စနစ္

မ်ားမွေသာ္၎ သူတ႔စမ္းသပ္ခဲ့သည္ဲ့ုႏွစ္မ်ားုႏွင္ဲ့မွားယြငး္ မႈမ်ားမွ မ်ားစြာသင္ယူုႏင္သည္(FFTC ၁၉၉၉)။

ာဂ်စ မွ “

ရးရာအစဥ္အလာစနစ္မ်ားသည္ ျခံေမြးတရစၦာန္မ်ပးစတ္မ်ားုႏွင္ဲ့ေကာက္ပသီးုႏွံမ်ားတ႔က အေရာအေုႏွာအမ်ပးမ်ပးျဖင္ဲ့
ေပါင္းစပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စန္ေခၚမႈမွာ ရးရာအစဥ္အလာစနစ္မ်ား၏ထတ္လပ္မက
ႈ တးပြားေအာင္လပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထ
အခါ သူတ႔သည္ ပ၍ျမင္ဲ့မား(အေရအတြကအ
္ ားျဖင္ဲ့) ေသာ အသးံ ျပပုႏင္သည္ဲ့ ဘင္အမတ္စ္မ်ားက ထတ္လပ္နင္
ေကာင္းထတ္လပ္ုႏင္မည္။ တပါတည္းတြင္ စက္ပ်ပးေရးစနစ္မွ မွခ
ီ ေနရေသာ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကလည္း ထန္း
သမ္းုႏင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္

င္ရာ

န္စပါးသေတသန တကၠသလ္(အင္အာရ္အာရ္)၏အ

အရ အာရွ

ကသ
ဲ့ ႔ေသာနယ္ပယ္ေဒသတြင္ ေကာက္ပသီးုႏွံ - ၿခံေမြးတရစၦာန္ အေရာအေုႏွာစနစ္မ်ားသည္ အစားအစာဖူလမ
ံ ႈ
တးတက္ေစရန္ုႏွငဲ့္

င္းရုႏြမ္းပါးမႈကေလ်ာဲ့ခ်ရန္အကူအညီျဖစ္ေစမည္ဲ့ ထတ္္လပ္မႈတးတက္ေစရန္အတြက္အေျခ

ခံအတ္ျမစ္အျဖစ္ ယူ

ုႏင္သည္ဟ

သည္ (စြန္ဘလ
ီ ာ ုႏွငဲ့္ ဟာဒီ ၂၀၀၅)။

ပရစ္ (၁၉၉၂) သည္ ဖလပင္ုႏင္ငံုႏွင္ဲ့အျခားေသာအာရွုႏင္ငံမ်ားတြငသ
္ ေတသနျပပလပ္သည္ဲ့ စပါး-အေျချပပေကာက္ပ
သီးုႏွံ- ၿခံေမြးတရစၦာန္ လယ္ယာလပ္ငန္းစနစ္မ်ား၊ ေကာက္ပသီးုႏွံ-တရစၦာန္အျပန္အလွန္

က္သယ
ြ ္မတ
ႈ ႔ ၏အက်ပးရ

လဒ္မ်ားက အက်ဥ္းခ်ပပ္ခသ
ဲ့ ည္ ၁။

တရစၦာန္အင္အားကအသံးျပပ၍ေကာက္ပသီးုႏွံထတ္လပ္ျခင္း၊

က္သြယေ
္ ရးုႏွင္ဲ့စနစ္တက်ထတ္လပ္ေ

ာင္

ရြက္ျခင္တ႔တြင၊္ ုႏွငဲ့္ ၿခံေမြးတရစၦာန္ ုႏွငဲ့္ ဥ/အသားစားေမြးျမဴေရးၾကက္၊ ဘမ်ားအတြက္ ေကာက္ပသီးုႏွံတ႔မွ
ေဘးထြက-္ ပစၥည္း (ေကာက္ရး၊ ဖြုႏုႏွင္ဲ့အကၽြင္းအက်န္မ်ား)ကအသံးျပပျခင္းျဖင္ဲ့ကန္က်စရတ္သက္သာသည္။
၂။ လယ္ေျမတးတက္မအ
ႈ တြက္ တရစၦာန္(ေခ်း)ေျမၾသဇာမ်ားကအသံးျပပ၍ ထည္ဲ့၀င္ရမည္ဲ့စရတ္ကသက္သာေစ
သည္။
၃။

ေကာက္ပသီးုႏွံုႏွင္ဲ့

ၿခံေမြးတရစၦာန္လပ္ငန္းကေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင္ဲ့

ထတ္လပ္မအ
ႈ တြက္စန
ြ ႔စ
္ ားရျခင္းက

ေလ်ာဲ့နည္းေစသည္။
၄။ အေသးစား-လယ္ယာမသားစတ႔သည္ ုႏ၊႔ အသားုႏွင္ဲ့ဥမ်ားကစားၾကသည္။ ထ႔ေၾကာင္ဲ့ ရည္ရွညတ
္ ည္တသ
ံဲ့ ည္ဲ့
လူသားတ႔၏အဟာရုႏွင္ဲ့ က်န္းမာေရးကတးတက္ေစသည္။
၅။ ၿခံေမြးတရစၦာန္ုႏွင္ဲ့ ဥ/အသားစားေမြးျမဴေရးၾကက္၊ ဘမ်ားုႏွင္ဲ့ ၎တ႔မွရသည္ဲ့ထတ္ကန္မ်ားေရာင္းခ်မႈ တးတက္
လာ၍ ေငြသားုႏွင္ဲ့၀ယ္ရမည္ဲ့ထည္ဲ့၀င္ပစၥည္းမ်ားက၀ယ္ရန္တည္ၿငမ္ေသာလယ္ယာ၀င္ေငြရရွမည္၊ ဥပမာ-ေက်ာင္း
လခ၊ လူမႈေရး၀တၱရားကန္က်မႈမ်ားုႏွင္ဲ့က်န္းမာေရးကန္က်စရတ္။
သ႔ေသာ္ ေကာက္ပသီးုႏွံ-တရစၦာန္အျပန္အလွနတ
္ ႔ျံ ပန္မႈတြင္ ၎တ႔မွရရွခဲ့သည္ဲ့အက်ပးအျမတ္မ်ားကတင္းတာရန္
နည္းလမ္းမ်ားနည္းပါးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာက္ပသီးုႏွံ-ၿခံေမြးတရစၦာန္ေပါင္းစည္းျခင္းေရြးခ်ယ္မျႈ ဖင္ဲ့ ထးထြငး္ တီ္ထင
ြ မ
္ က
ႈ ရယူျခင္း
အပူပင္းလယ္သမားမ်ားအတြက္ စနစ္တက်စီမခ
ံ န္႔ခြသည္ဲ့ ၿခံေမြးတရစၦာန္မ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားုႏွင္ဲ့ အုႏွံ
ေစဲ့အမ်ားစတ႔ထက္ အက်ပးအျမတ္မ်ားပ၍ရရွေစသည္။ စက္ပ်ပးေရး
ကၽြန္ပတ
္ ႔ ဤသ႔

ပါသည္ “ ခြျခားမည္ဲ့အစား ေပါင္းစည္းေ

င္ရာ ရည္ရွည္တည္တ႔ံသည္ဲ့ေဂဟစနစ္တြင္

ာင္ရက
ြ ပ
္ ါ!” ဥပမာတစ္ခမွာ လယ္သမားမ်ားသည္မမ

တ႔၏
ေ

လႊတ္၍ေက်ာင္းေသာတရစၦာန္မ်ားက

ရာသီအလက္စက္ပ်ပးေသာေကာက္ပသီးုႏွံပံစံ

အတြငး္ သ႔ပူေပါင္း

ာင္ရက
ြ ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အထက္ပင္းရွလယ္ေျမစနစ္မ်ား၏ရးရာအစဥ္အလာမ်ားတြင္ ကၽြုႏြားုႏွငဲ့္

တ္

မ်ားက ေတာထတြင္လတ
ႊ ၍
္ အစာစားေစသည္ သ႔မဟတ္ ေကာက္ပသီးုႏွံစက္ပ်ပးေရးရာသီအေတာအတြင္း ပ၍ျမင္ဲ့
သည္ဲ့ကန္းျမင္ဲ့သ႔ယူေ

ာင္သြားၾကသည္။

ရတ္သမ္းခ်န္ၿပီးသြားသည္ဲ့အခါ

ေက်းရြာသ႔ျပန္လည္ေခၚေ

ာင္လာ၍

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီမ်ားအေတာအတြင္း မထြန္ယက္သည္ဲ့ ေကာက္ပသီးုႏွံစက္ေျမမ်ားတြင္ စားေစသည္
(အက္(ဖ)အက္(ဖ) တီတီ ၁၉၉၉)။ အာလဟာေဟာက္စလ
္ ယ္ယာတြငက
္ ၽြနပ
္ ္တ႔သည္
ကၽြုႏြားုႏွငဲ့၀
္ က္ထးီ မ်ားကေပါင္းစည္းေမြးျမဴၾကသည္ (ပံ ၂)။ ဥပမာ- ကၽြန္ပတ
္ ႔၏

တ္မ်ား၊ ၾကက္မ်ား၊ ဘမ်ား၊

တ္မ်ားသည္ပေတာင္ဲ့ရွည္ရးျပတ္

မ်ားတြင္စားက်က္အျဖစ္ေသာ္၎ အစာအျဖစ္ေသာ္၎လႊတ္ထားသည္၊ ေကာက္ပသီးုႏွံအကၽြင္းအက်န္အခ်ပ႔ကလ
တ္မ်ားအားေကၽြးသည္။ ပူးေပါင္းသည္ဲ့စနစ္ျဖင္အစာအတြက္ကန္က်စရတ္မ်ားစြာေလ်ာဲ့ခ်ုႏင္၍ (ကၽြနပ
္ ္တ႔စစည္း
သည္ဲ့ ေျမၾသဇာျဖင္ဲ့) ေျမၾသဇာအတြကက
္ န္က်စရတ္ကလည္းေလ်ာဲ့ခ်ုႏင္သည္ (ပံ ၃)။ အစာအစမ်ားကျဖတ္၍
တ္မ်ား၊ ၾကက္ မ်ား၊ ဘမ်ား၊ ကၽြုႏြားုႏွင္ဲ့ ၀က္ထးီ မ်ားအတြကသ
္ ယ္ေ

ာင္လာသည္-လပ္အားလအပ္ပါသည္

သ႔ေသာ္ ထည္ဲ့၀င္ရမည္ဲ့အရာမ်ားကေလ်ာဲ့ခ်ုႏင္သည္။
ပံ ၂။

တ္မ်ား၊ ုႏြာမ်ားုႏွင္ဲ့ ၀က္ထီးမ်ားအတြကလ
္ ံေလာက္သည္ဲ့

ရတ္ျဖတ္၍သယ္ေ

ာင္လာသည္ဲ့ပပင္မ်ားက ေန႔တင္းရတ္သမ္းျခင္းသည္

အစာကန္က်စရတ္ကေလ်ာဲ့နည္းေစမည္။

ပံ ၃။

တ္မ်ားကိုေဇာင္းတြင္ ဂလီရစီဒယ
ီ ာ ုႏွင္ဲ့လယ
ီ က
ူ ာအနား

ေကၽြးေနပ။ံ

အာလဟာေဟာက္စလ
္ ယ္ယာတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔အေနျဖင္ဲ့ တရစၦာန္မ်ားက ေနရာရွပါက လႊတ၍
္ အစာစားရန္အႀကံျပပပါ
သည္။ သ႔ေသာ္ အေသးစားပင္

င္သူမ်ား သ႔မဟတ္ ၿမပ ႔ျပပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနေသာသူမ်ားအတြက္အၿမတေစမ

ျဖစ္ုႏင္ပါ။ လႊတ၍
္ အစာစားရန္မလပ္ုႏင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အေစဲ့အမ်ပးမ်ပးက အစာအစားထးအျဖစ္အသံးျပပုႏင္
သည္။ အေစဲ့မ်ားကအက်ပးျပပမက္ခရဘ္မ်ားုႏွငဲ့အ
္ ခ်ဥ္ေဖါက္၍ အစာကတးတက္ေျပာင္းလေစရန္စဥ္းစားပါ၊ အခ်ဥ္
ေဖါက္ထားေသာအေစဲ့မ်ားသည္လည္း အစာေၾကေစေသာအရာအျဖစ္စမ
ြ း္ ေ

ာင္ုႏင္၍ ေ

း၀ါးလအပ္မက
ႈ ေလ်ာဲ့

နည္းေစသည္။
အစာမ်ပးစံစားသည္ဲ့ ၀က္ထးီ မ်ား၊ ၾကက္မ်ားုႏွင္ဲ့ ဘမ်ားတ႔သည္လည္း ေ
သေလွာင္ထားသည္ဲ့ျမက္မ်ားျဖင္ဲ့ေကာင္းစြာရွငသ
္ န္ုႏင္သည္

(ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္

ာင္းတြင္းစားရန္အေျခာက္မလွမ္းဘ
ထေရာက္မႈရသည္
ွ
ဲ့

အဏဇီ၀ရပ္

(မက္ခရေအာ္ဂနစ္စင္(အီးအမ္) (Effective Microorganisms (EM) မ်ားကအစာအခ်ဥ္စ၍ေဖါက္ရန္အသးံ ျပပ

သည္)။ အီးအမ္ အတြငး္ ရွသက္ရအဏ
ွ
ဇီ၀ရပ္သည္ သဘာ၀ဗီတာမင္ကဖန္တီး၍ ၿခံေမြးတရစၦာန္မ်ားအားကာ
ကြယ္ေပးသည္ဲ့အပင္းမ်ား၏က်န္းမားေရးကေကာင္းမြနေ
္ စသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တ႔သည္ ေမြးျမဴေရးၿခံုႏွင္ဲ့ ေကာက္ပသီးုႏွံသေလွာင္ရံ/စပါးက်ီမ်ားအနံ႔အသက္ုႏွင္ဲ့ယင္ေကာင္မ်ားေလ်ာဲ့နည္း
ေစရန္အတြက္ အီးအမ္(အဏဇီ၀ရပ္ )ျဖင္ဲ့တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကမ္ပက္ဖ်န္းသည္။ အက်ပးျပပဘက္တးီ ရီးယားမ်ားသည္
ပက္သဂင္မ်ား ကၿပပင္

င္မမ
ႈ ွတ

င္ဲ့စတင္ဖယ္ထတ္သည္။ ဟီဂါ ုႏွင္ဲ့ ပါး(၁၉၉၄) တ္႔၏အ

မက္ခရေအာ္ဂ နစ္စင္အမ်ပးအစားသံးမ်ပးပါ၀င္ေရာစပ္ထား၍ေစ်းကြက္တြငရ
္ ုႏင္သည္ဟ
၁။

အရ အီးအမ္ -၁ သည္
သည္ -

လက္တစ္ အက္စစ္ ဘက္တးီ ရီးယား - ဤဘက္တးီ ရီးယားအပ္စသည္ ဒန္ခ်ဥ္ုႏွင္ဲ့ဒန္ချပပလပ္ရာ တြငလ
္ ည္း

အသးံ ျပပသည္။ ဘက္တးီ ရီးယားသည္သၾကားမ်ားကလက္တစ္ အက္စစ္အျဖစ္သ႔ေျပာင္းလ ေစသည္။ ျဖစ္စဥ္တ
ေလ်ာက္ သူတ႔သည္ pH ကနမ္ဲ့ေစသည္။ ပက္သဂနစ္ မက္ခရဘ္မ်ား၏ႀကီး ထြားမႈ ကဟန္႔တား၍ မီသမ္းထတ္လပ္သည္ဲ့မက္ခရေအာ္ဂနစ္စင္မ်ားအသက္ရွငသ
္ န္ုႏင္ရန္အ တြကျ္ ပပလပ္ေပးသည္။
၂။ တေ

းမ်ား - ဤအရာမ်ားသည္ စလ္-တခ သာရွေသာမႈျဖစ္၍ ေပါင္မန္႔ုႏွငဲ့္ အရက္ျပပလပ္ရာ တြင္အသံးျပပ

သည္ဲ့အရာမ်ားကသ
ဲ့ ႔ျဖစ္သည္။ အခ်ည္ေဖါက္သည္ဲ့ျဖစ္စဥ္က ျမန္

န္ေစသည္။

၃။ ဖတစင္သက္တ စ္ ဘက္တီးရီးယား (ေနေရာင္ကအသးံ ျပပ၍ ကာဘြန္ဒင္ေအာက္

က္ုႏွငဲ့ေ
္ ရမွ အဟာရက

ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဘက္တီးရီးယား) - ဤဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ အျခားေသာမက္ခရဘ္ အေရာအေုႏွာမ်ားက
အတူတကြယွဥတ
္ ြေနုႏင္ရန္အခြငဲ့အ
္ လမ္းေပးသည္။ သူတ႔သည္ ေအာ္ဂနစ္ုႏွင္ဲ့ ေအာ္ဂနစ္မဟတ္သည္ဲ့ အရာ
၀တၱပမ်ားဇီ၀အတြင္းျဖစ္စဥ္အတြက္ ဖတြနက
္ အသးံ ျပပသည္။ ေဒါက္တာ ဟဂါ ုႏွငဲ့္ ေဒါက္တာ ပါး (၁၉၉၄) တ႔၏
အ

အရ ဖတစင္သစစ္ဘက္တီးရီးယားသည္“ျပည္ဲ့စံမမ
ႈ ရွ သည္ဲ့ ဖတစင္သစစ္ ေအာက္

တြင္ အလပ္လပ္သည္”(ဥပမာ- ေအာက္

ီဂ်င္ မရွသည္ဲ့အခါ) ဟ

ီဂ်င္ကင္းမဲ့သည္ဲ့ေနရာ

သည္။ ဖတစင္သစစ္ျဖစ္စဥ္သည္ေအာက္

ီ

ဂ်င္ကေဘးထြက္ပစၥည္းအေနျဖင္ဲ့ ထြက္ေစေသာေၾကာင္ဲ့ ဤဘက္တးီ ရီးယားမ်ားသည္ အပင္၏အျမစ္မ်ားသ႔
ေအာက္

ဂ
ီ ်င္ေပးရန္အကူ အညီေပးသည္။ ဖတစင္သက္တစ္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေျမ

ထတ္ုႏင္သည္ဲ့အ ရည္အေသြးေၾကာင္ဲ့လည္းအက်ပးျဖစ္ေစသည္၊ ဥပမာ - ဟက္ၿဒပဂ်င္

ီမ်ားမွအ

ပ္က

ာလဖက္ ကအသးံ ၀င္

သည္ဲ့ ကြနေ
္ ပါင္း မ်ားအျဖစ္သ႔ေျပာင္းလေပးျခင္း ုႏွငဲ့္ ုႏက္ႀတပဂ်င္က ျပပျပင္ေပးုႏင္သည္ဲ့အရည္အခ်င္း တ႔ျဖစ္
သည္။
ကၽြန္ပတ
္ ႔၏တရစၦာန္အစာေကၽြးစနစ္အျပင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ေန႔စဥ္ျဖတ္ရတ္၍ သယ္ယလ
ူ ာပါသည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္
တ္မ်ားက စားက်က္မ်ားေျခာက္သြားသည္ဲ့အထသူတ႔၏ၿခံထတြင္ ေကၽြးပါသည္။ ဤသ႔ျပပလပ္ျခင္းျဖင္ဲ့ သူတ႔ အား
စားက်က္မ်ားတြင္ပ၍လံၿခပံေစသည္။ ကၽြနပ
္ ္တ႔၏ေဒသတြင္

တ္မ်ားသည္ စေသာျမက္ပင္မ်ားကစားသည္ဲ့ အခါ

ကပ္ပါးေကာင္မ်ားမွ ေရာဂါပး၀င္ေစသည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ သမင္ဖမ်ား၊
ကၽြန္ပတ
္ ႔တည္ေ

ာက္ထားသည္ဲ့တင္းကပ္ မ်ားတြင္စေ

သည္ဲ့ပေတာင္ဲ့ရွည္ပင္မ်ပး (ဒက္စ္မဒီယမ္ ရင္

တ္ကေလးမ်ားုႏွင္ဲ့ သမင္မ၊ ယန္မ မ်ားက

ာင္းသည္ဲ့အစာုႏွငဲ့္ အေရာင္အ၀ါပြငဲ့သ
္ ည္ဲ့ သံးပြငဲ့္ ပန္းပြင္ဲ့

နီး)၊ မာလာ ဘာလာတြန(္ ဖမင္ဂီအာ ကြန္ဂက္စတ
္ ာ)၊ (အင္ဒီ ဂဖီရာ)၊

ခါခါ၀ါတ သ႔မဟတ္ မာဒရာ ဒီ ကာကာအ (ဂလီစဒ
ီ ယ
ီ ာ စီပီ ယြန)္ ၊ အယ္ပလ
ီ ္ အယ္ပလ
ီ ္ (လီယက
ူ ာအီနာ လီယက
ူ

စီဖါလာ) ုႏွငဲ့္ အာကာစီယာ (မန္ဂၽြန္ အာကာစီယာ)မ်ားုႏွင္ဲ့လပ္ထားသည္ဲ့ ျခပံံစည္းရးတန္းမ်ားတြငလ
္ ည္း ေကၽြးပါ

သည္။ (စားၿမပံ႔ျပန္တ ရစၦာန္မ်ား အီးစီအပ္ခ်္အ မွတတ
္ မ္း လင္ဲ့ခ္)။ တစ္ခါ တစ္ရက
ံ ၽြန္ပတ
္ ႔၏

တ္မ်ားသည္ အေခါက္

မ်ားကပင္စားၾကသည္။
တ္အပ္စငယ္တစ္စသည္ အစာစားစဥ္ ဒတ္ေခ်ာင္းငယ္မ်ားုႏွင္ဲ့အကင္းအခက္မ်ားစြာတ႔ကထားခဲ့ုႏင္၍ ၎တ႔က
အေျခာက္လွန္း၍ ခ်က္ျပပတ္ရန္ေလာင္စာအျဖစ္အသးံ ျပပုႏင္သည္။ ျဖတ္ရတ္၍သယ္ေ
တ္မ်ားအတြကအ
္ စာစေ

ာင္းရန္ုႏွင္ဲ့

ာင္ေသာအေလဲ့အထသည္

ေလာင္စာအတြက္ေန႔စဥ္လပ္ရသည္ဲ့အမ္မႈကစၥကေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎သည္ လယ္ယာမ်ားတြင္ ၿခံေမြးတရစၦာန္မ်ားကေပါင္းစပ္ေမြးျမဴျခင္း၏အက်ပးေက်းဇူးကေဖၚျပသည္ဲ့အျခားေသာ
သာဓကတစ္ချဖစ္သည္။
ထသ႔ ရည္ရြယလ
္ ပ္ေ

အစာုႏွင္ဲ့ေလာင္စာတ႔၏စီးပြားေရးအရအက်ပးအျမတ္ကေဖၚျပရန္ခက္ခုႏင္ေသာ္လည္း

ာင္ျခင္းျဖင္ဲ့သင္၏အခ်န္ုႏွငဲ့လ
္ ပ္အားကေလ်ာဲ့နည္းေစသည္ကေတြ႔ရမည္။

လယ္ယာမ်ားတြင္ ဘင္အမတ္စ္ေျမေ

းြ ကစနစ္တက်ျပပလပ္ျခင္းျဖင္ဲ့ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ထတ္ကန္မ်ားျဖစ္

သည္ဲ့ အုႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြကမ
္ ်ားုႏွငဲ့္ ေ

းဘက္၀င္အပင္မ်ားကတးေစ၍ ေျမၾသဇာအတြကက
္ န္က်စရတ္သက္

သာၿပီး အထြက္တးေစသည္။ ဖလစ္ပင္ုႏင္ငံတြင္ ဤအရာသည္ကၽြနပ
္ ္တ႔၏စနစ္အတြင္း အဓကအက်ပးရလဒ္ ျဖစ္
သည္။ အျခားေသာရလဒ္မ်ားုႏွငဲ့အ
္ တူ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားမွ ဘင္အမတ္စ္ျပပလပ္ရန္ကလေဖၚထတ္ပါမည္။
ေရသတၱ၀ါမ်ားုႏွငဲ့အ
္ ပင္မ်ားက ေပါင္းစည္းျခင္း
ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ပ၍က်ယ္ယ္ေသာ ၿခံေမြးတရစၦာန္မ်ားအတြကျ္ ဖတ္ရတ္-၍-သယ္ယူေသာစနစ္မ်ားအျပင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔ သည္
ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးအတြက္ျပင္

င္အသံးျပပရန္ တီလားပီးယားမ်ားေမြးျမဴသည္ဲ့ေနရာတြင္ မတ္လက္ဘက္ တစ္

ေကာင္တည္းထားသည္ဲ့ငါးေမြးျမဴေရးစနစ္ကအသံးျပပေသာအေတြ႔အႀကံပမ်ားစြာရွခဲ့ပါသည္။ ေရပက္ျဖင္ဲ့

က္ သြယ္

ထား၍ ေရကလည္ပတ္ေစသည္ဲ့ သီးျခားကန္မ်ားတြငဘ
္ မ်ားသည္လည္း ေရေန/ေရ ေပ်ာ္သတၱ၀ါေမြးျမဴေရး စနစ္အ
တြင္း ေရကူးျခင္း၊ အစာရွာျခင္းုႏွင္ဲ့ ေရခ်ပးျခင္းမ်ားကျပပလပ္ၾကသည္။ ငါးေကၽြးေသာအပင္မ်ားမပါပါ။ ဟင္း သီးဟင္း
ရြကထ
္ တ္လပ္မႈအတြက္ ေရ
၂၀ ုႏွင္ဲ့

းေရညစ္မ်ားကတခ်န္တည္းတြငအ
္ သံးျပပသည္ (ပံ ၄)။ အီးစီအပ္ခ်္အ အာရွ မွတတ
္ မ္း

က္ုႏြယ္ပါ။ လယ္သမားမ်ားအားလံးဤနည္းျဖင္ဲ့မေအာင္ျမင္ပါ၊ ထ႔ေၾကာင္ဲ့သင္သည္စမ္းသပ္မႈ ကျပပလပ္ပါ

က သတႀကီးစြာထား၍ အနည္းငယ္မွ်သာလပ္ပါ။ ဥပမာ လစ္တယ္လ္ ုႏွင္ဲ့ အက္ဒ၀က္(စ) (၂၀၀၃) တ႔မွ ေရေနသတၱ
၀ါမ်ားျဖင္ဲ့ေပါင္းစပ္ေမြးျမဴသည္ဲ့

ေခတ္သစ္ေလ်ာဲ့ခ်ေသာေမြးျမဴေသာစနစ္မ်ားက်ရႈံးျခင္းုႏွငဲ့ပ
္ တ္သက္၍

သတေပးထား ပါသည္။ “အကန္႔အသတ္ျဖင္ဲ့ေမြးျမဴျခင္း၊ မတ္ဘက္တေကာင္တည္း-ငါးေမြးျမဴေကၽြးေမြးေသာေနရာ
မ်ားသည္ အေျခ စက္၍ သေတႆန-စီမံခန္႔ခြသည္ဲ့ေနရာ၊ လယ္ယာမ်ားတြင္စမ္းသပ္သည္ဲ့ေနရာမ်ားတြင္ နည္းပ
ညာအ

အရျဖစ္ ုႏင္ေျခရွသည္ဟ

သည္။ သ႔ေသာ္ ဤစနစ္အမ်ပးအစားမ်ားကလယ္သမားမ်ားမွအသးံ ျပပ သည္ဲ့

အခါတြင္ ရည္ရွည္ တည္ျမျခင္းမရွပါ”(လစ္တယ္လ္ ုႏွငဲ့္ အက္ဒ၀က္(စ) ၂၀၀၃)။ သင္သည္ မည္ဲ့သည္ဲ့အရြယ္ျဖစ္ေစ
ကန္႔သတ္ထားုႏင္ ၍ “အကန္႔ျဖင္ဲ့ေကၽြးသည္ဲ့ေနရာ” အျဖစ္အစာမ်ားကလြတလ
္ ပ္စာြ ၀ယ္ုႏင္သည္ဲ့မည္သည္ဲ့ၿခံ ေမြးျမဴ
ေရးစနစ္ကမ

စဥ္းစားၾကည္ဲ့ုႏင္ပါသည္။ စီးပြားေရးအတင္အတာမ်ားသည္ အေသးစားလည္ပတ္မႈမ်ားက တည္

ၿငမ္မမ
ႈ ရွေအာင္ျပပ လပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင္ဲ့
သည္။

ေသာ္ အျမတ္အစြန္းနည္း၍ ၀ယ္ယူရေသာစရတ္မ်ားေၾကာင္ဲ့ျဖစ္

ပံ ၄။ ဤေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴ
ေရးစနစ္တြင္

ငါးုႏွင္ဲ့အပင္

မ်ားသည္ သီးျခားေမြးျမဴၾက
သည္ သ႔ေသာ္ ပတ္ထား
သည္ဲ့ေရပတ္လမ္းေၾကာင္း
စနစ္ုႏွင္ဲ့ခ်တ္

က္ထားသ

ည္။ အက်ပးျပပ မက္ခရေအာ္
ဂ

နစ္စင္မ်ား

၏အကူအ

ညီုႏွင္ဲ့ သင္ဲ့ေလ်ာ္မႈရွ သည္ဲ့ဒီ
ဇင္း

ျဖင္ဲ့

ငါးမ်ားသည္အ

ပင္မ်ားကေျမၾသဇာေပး၍
အပင္မ်ားသည္ငါးမ်ားအ
တြက္ ေရစစ္ေပးသည္။

ေအာ္ဂနစ္စန
ြ ႔ပ
္ စ္ပစၥညး္ မ်ားက တီေကာင္မ်ားအားအသးံ ျပပ၍ ေျမၾသဇာျပပလပ္ျခင္း
ကၽြန္ပတ
္ ႔၏တရစၦာန္မ်ားမွရရွေသာေျမၾသဇာမ်ားကအသံးျပပ၍

ေအာ္ဂနစ္စန
ြ ႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားအား

တီေကာင္မ်ားက

အသးံ ျပပကာ ေျမၾသဇာ(ုႏြားေခ်း) ျပပလပ္ျခင္းစနစ္အား ကၽြန္ပတ
္ ႔၏စက္ပ်ပးေရးစနစ္ုႏွငဲ့ေ
္ ပါင္းစပ္ခသ
ဲ့ ည္ (ပံ ၅)။
ကၽြန္ပတ
္ ႔၏တီေကာင္မ်ားသည္ ကၽြုႏြား၊

တ္မ်ားုႏွင္ဲ့၀က္ထီးမ်ားမွရရွသည္ဲ့ ေျမၾသဇာသီးသန္႔ကသာေကၽြးသည္။

ရရွေသာေျမၾသဇာ(ုႏြားေခ်း)မ်ားက အးမ်ားထတြင္ေရာေုႏွာေသာေျမ

ီအျဖစ္ျပပလပ္၍ ပ်ပးခင္း(ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ အးေျမ

ၾသဇာမ်ားတြင္ ေအာ္ဂနစ္စန
ြ ႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားအား တီေကာင္မ်ားက အသံးျပပ၍ ျပပလပ္ေသာေျမၾသဇာသီးသန္႔ ၂၀၂၅%ပါ၀င္သည္) မ်ားတြင္ အသံးျပပသည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ အာဖရက ညတြားသြားသည္ဲ့ တီေကာင္မ်ပး(African night
crawler worms) တြငအ
္ သံးျပပျခင္းျဖင္ဲ့ တစ္မတ
ီ ာပတ္လည္လ်ွ ွင္ ၆-၁၀ လီတာရရွသည္ (မခယ္လ္စင္ ၂၀၁၅)။
အပူပင္းေဒသတေလွ်ာက္ အျခားေသာစီမက
ံ န္းမ်ားတြငလ
္ ည္း ဤတီေကာင္မ်ားအားအသံးျပပ၍ ျပပလပ္ ေသာ ေျမၾသဇာခ်ဥ္းကပ္နည္းကေပါင္းစည္းေ

ာင္ရက
ြ ္လ်က္ရရာ
ွ

ဖလစ္ပင္ုႏင္ငံရွ

မင္ဒါနာအ

ုႏွစျ္ ခင္း

ေက်းလက္

အသက္တာစင္တာသည္လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ (တာစီအ ၂၀၁၄၊ ကာပူုႏ ၂၀၁၀)။
ပံ ၅။ တီေကာင္မ်ားျဖင္ဲ့ ေအာ္ဂ
နစ္ပစၥည္းအမ်ား
- ေ

းံ ထတ္လပ္ျခင္း

းြ ေျမဲ့သြားသည္ဲ့ေျမၾသဇာမ်ား

၁း၂ ေျခာက္သြားပါက အပတ္ စဥ္
သမ္းယူျခင္းသည္ အေကာင္း

းံ

ျဖစ္သည္။ ထ႔ေနာက္ ုႏွစ္-ပတ္ ထား
သည္ဲ့အီးအမ္ ေျမေ

းြ မ်ားက တီ

ေကာင္မ်ားျဖင္ဲ့ေအာ္ဂနစ္ပစၥည္း
မ်ား ျပပလပ္ထားသည္ဲ့အခင္း တြင္
ေပါင္းထည္ဲ့သည္။

အဟာရလည္ပတ္မမ
ႈ ်ားက စီမခ
ံ န္႔ချခင္
ြ း
လယ္သမားမ်ားသည္ ၿခံေမြးတရစၦာန္ေမြးျမဴေရးုႏွင္ဲ့ ေကာက္ပသီးုႏွံထတ္လပ္ျခင္းကစတင္ေပါင္းစည္းသည္ဲ့အခါတြင္
တရစၦာန္၏အေလအလြငဲ့မ
္ ်ားသည္အထြကအ
္ မ်ား

းံ တးေစေသာအခ်န္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏စနစ္တြင္ေျမေ

းြ ျပပ

လပ္ရန္အတြက္ တင္းကပ္မ်ားအတြင္းရွေသာအရာုႏွင္ဲ့ ညအခ်န္ေလွာင္ထားေသာအခ်န္မရ
ွ ေသာအရာကသာစစည္း
၍ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားျဖင္ဲ့ေရာေုႏွာသည္။ ခ်ပပ္ထားသည္ဲ့တရစၦာန္မွေျမၾသဇာ(ေနာက္ေခ်း) ကစေ

ာင္းရန္လယ
ြ ္

ကူသည္။ လႊတ၍
္ ေၾကာင္းသည္ဲ့ ၿခံေမြးတရစၦာန္မ်ားအေနျဖင္ဲ့ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏အလွညဲ့က
္ ်လႊတ္၍ေၾကာင္းသည္ဲ့စနစ္တင
ြ ္
စားက်က္မ်ားအတြက္ ေျမၾသဇာအျဖစ္ထား၍ ေဂဟစနစ္တည္ၿငမ္ေစရန္အတြကအ
္ က်ပးျပပသည္။ ေနာက္ေခ်းေျမ
ၾသဇာမ်ားတြင္ မက္ခရေအာ္ဂနစင္၊ ပးေတာင္မာမ်ား၊ တီေကာင္မ်ားသည္ လူတ႔၏ပါ၀င္မႈမရွဘ ပူးေပါင္းသြားမည္။
ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ တင္းကပ္မ်ားတြင္ေျမၾသဇာအေျမာက္အမ်ားရရွုႏင္၍ လယ္ကြင္းမ်ားထမွေကာက္ယူရန္ အခ်န္ုႏွင္ဲ့အား
စက္ထတ္မမ
ႈ လပါ။ သင္သည္ အစျပပရံ မွ်သာရွေနေသး၍ေျမေ
သင္ရုႏင္သမွ်ကစယူရန္

ြးျပပလပ္ရန္ေနာက္ေျခး(ေျမၾသဇာ)လအပ္ပါက

းံ ျဖတ္ ုႏင္သည္။

သင္သည္ ၿခံေမြးတရစၦာန္ပစ
ံ မ
ံ ပ
ွ ၍တည္တမ
ဲ့ံ ည္စ
ဲ့ းီ ပြားေရးအသြငသ
္ လ
႔ မ
ွ း္ လ၍ လယ္ယာရွရင္းျမစ္မ်ားကပ၍အသံး
ျပပလသည္ဲ့အခါ သင္သည္အေလအလြငဲ့မ
္ ်ားက အသးံ ျပပရန္နည္းလမ္းမ်ားအားရွာေဖြရန္လအပ္မည္ (ပံ၆)။ ေအာက္
တြင္ေဖၚျပထားသည္ဲ့အရာမ်ားမွာ

စနစ္ပံစံေျမာက္မ်ားစြာတ႔အတြက္

ေျမေ

ြးထတ္လပ္မႈ

ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျချဖစ္သည္။

ထင္းုႏင္ငံ ေဟးဖာတြင္ စနစ္တက် ဒီဇင္းျပပလပ္ထားသည္ဲ့ ဘင္အဂက္စယ
္ ူနစ္ရ၍
ွ အပူေပးရန္/ခ်က္ျပပတ္ရန္ အတြက္
ေျမေ

းြ အရည္မွမသ
ီ မ္းဓါတ္ေငြ႔က ထတ္ုႏင္သည္ (မီယာ ၂၀၁၂၊ ပံ ၇)။ အီးစီအပ္ခ်္အ တြငဘ
္ င္အဂက္စ္

ေျခဖ်က္ရန္အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းရွသည္၊ www.echocommunity.org. တြင္ရုႏင္ပါသည္။ ဥပမာ၊
၀လ္ခီ (၂၀၁၆)၏တင္ျပေ

းြ ေုႏြးမႈ ုႏွင္ဲ့ အျခား ေသာရင္းျမစ္မ်ားက

https://www.echocommunity.org/en/

search?q=biodigesters တြင္ၾကည္ဲ့ပါ။
ဇယား ၁။ သာမန္ၿခံေမြးတရစၦာန္ေျမေ

ၿခံေမြးတရစၦာန္အမ်ပးအစား

းြ ရင္းျမစ္မ်ားုႏွငဲ့္ ခန္႔မန
ွ ္းအဟာရဓါတ္ (အန္အာရ္စအ
ီ က္စ္ ၁၉၉၅)

ေျမၾသဇာစစေပါင္း
………ေပါင္/ရက္/၁၀၀၀-ေပါင္

အမသား၁

ုႏက္ႀတပဂ်င္

ေဖါဲ့စပရပ္စ္

တရစၦာန္ယူ နစ္……

၅၉.၁

၀.၃၁

၀.၁၁

၈၀.၀

၀.၄၅

၀.၀၇

၆၃.၁

၀.၄၂

၀.၁၆

ၾကက္မ်ား(အထပ္မ်ား)

၆၀.၅

၀.၈၃

၀.၃၁

ၾကက္မ်ား(အေနေတာ္

၈၀.၀

၁.၁၀

၀.၃၄

၄၃.၆

၀.၇၄

၀.၂၈

ုႏ႔ထက
ြ ပ
္ စၥညး္

၂

၀က္ထးီ ုႏွငဲ့၀
္ က္မ်ား

၃

ၾကက္/ကင္ေသာအရြယ)္
ၾကက္
၁

င္မ်ား
၂

ျမင္ဲ့ေသာအစာပမ
ံ န
ွ ေ
္ ၾကြး၊ ုႏးစားုႏြား

၃

ုႏ႔ျဖတ္စမွေရာင္း/ေမြးျမဴသည္ဲ့အရြယ္

ရင္းျမစ္ - USDA Natural Resources Conservation Service. Agricultural Waste Management Handbook (1992).

ပံ

၆။

ဖလစ္ပင္ုႏင္ငံ

အာလဟာေဟာက္စရ
္ ွ ဤဟီ
ဖာ ထင္းုႏင္ငံ ဘင္အဂက္စ္
ယူနစ္သည္ေပါေလာေပၚ
စည္ျဖစ္သည္။

ပံ ၇။ ထင္းုႏင္ငတ
ံ ြင္ ုႏ႔စားုႏြာ းေမြး
ျမဴေရးသမ၀ါယမအဖြ႔၀င္မ်ား
သည္ အရင္းအျမစ္မ်ားက မွ်ေ၀
ၾက၍ နာပီယာျမက္ ုႏွင္ဲ့ ပေတာင္ဲ့
ရွည္မ်ားကစက္ပ်ပးၾကသည္။
ေ

ာင္းစာအျဖစ္သ ေလွာင္ထား

သည္ဲ့ျမက္ကလည္း

အခ်င္းခ်င္း

ေရာင္းၾကသည္။ုႏြားေခ်းက
ၾသဇာအျဖစ္အသံး ျပပသည္။

ေျမ

ကၽြန္ပတ
္ ႔၏လယ္ယာတြင္ ေအာက္

ီဂ်င္ကင္းစြာျဖင္ဲ့ေျမေ

ြးမ်ားကေ

ြးေအာင္အျမျပပလပ္ပါသည္၊ ထသ႔ျပပလပ္

ျခင္းမွာအပူလည္ပတ္ရန္ုႏွင္ဲ့ ပက္သဂင္ုႏွင္ဲ့ ေရာဂါပးမ်ားေသေစရန္ျဖစ္သည္။ ေအာက္
သ႔မဟတ္ “အပူေျမေ

ီဂ်င္မဲ့ေျမေ

ြးျပပလပ္ျခင္း

းြ ျပပလပ္ျခင္း” တြင္ အလြန္ျမင္ဲ့ေသာအပူခ်န္၌ သက္ရွင္ေသာမက္ခရေအာ္ဂနစ္စင္မ်ားမွ

ေအာ္ဂနစ္အေလအလႊငဲ့မ
္ ်ားအား အသံး၀င္၍တည္ၿငမ္ေသာေျမေ

းြ အျဖစ္ေျပာင္းလေစသည္။ သင္၏ေျမေ

ြးအ

ပံအတြင္းရွအပူခ်န္္ ၆၀ ºCသည္ ေပါင္းပင္ေစဲ့မ်ားုႏွင္ဲ့ပက္သဂင္မ်ားကေသေစမည္ (ရစ္ခ်က္ ၁၉၉၂)။ သင္အပူခ်န္က
ခံစားရသည္အထ ေန႔စဥ္ေစာင္ဲ့ၾကည္ဲ့ပါ။ ေတာခတ္ဓါး သ႔မဟတ္ သတၱပေခ်ာင္း(ပ-ံ ေနာက္
ေ

က္တြ ပံ အမ္) က ေျမ

ြးအပံ၏အလယ္တည္ဲ့တည္ဲ့သ႔ထည္ဲ့၍ ၁၀မနစ္ခန္႔ထားပါ။ ျပန္၍ထတ္ၿပီးသည္ဲ့အခါ သတၱပ၏အပူခ်န္ကဖတ္ရန္

ေရာင္ခ်ီသာေမာ္မီတာကအသံးျပပပါ (သင္၏လက္မ်ားကအသံးျပပပါက ထေတြ႔ရန္အ
ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ေျမေ

ြးအပံကတစ္ပတ္တစ္ခါ

သံးပတ္

စာအပ္၊ အခန္း#၄ အေျခခံက်ေသာအပင္း - ေျမေ

က္တက္လွန္ေပးသည္။

င္ေျပမည္မဟတ္ပါ) (ပံ၈)။

ေျမေ

းြ အေၾကာင္းကကၽြန္ပ္၏

ြးျပပလပ္ျခင္းတြင္ထပ္မံဖတ္ရႈုႏင္ပါသည္ (အီးစီအပ္ခ်္အ ကြန္ျမဴ

နတီုႏွင္ဲ့ လင္ခဲ့လ
္ ပ္ပါ)။
ပံ ၈။ အပူပင္းေဒသုႏြားေျခးေျမၾသဇာ၊ ေကာက္ပသီးုႏွံအကၽြင္းအက်န္မ်ား ုႏွငေ
ဲ့္ ပါင္းပင္မ်ားက အပူေပး၍ေ
ေအာင္ျပပလပ္သည္ဲ့အခါ အပူခ်န္မ်ားသည္ ေ

းြ ေျမ ႔

ြးေျမ ႔ေစသည္ဲ့လည္ပတ္မႈအစပင္းတြင္ ၂၅-၃၀ º C မွ >၆၉ º C ရွရ

မည္၊ သ႔မွသာ ပက္သဂင္းမ်ားုႏွင္ဲ့ေရာဂါမ်ားကလံၿခပံစြာုႏွမ္နင္းဲ့ုႏင္မည္။

ေတာခတ္ဒါး

ပသ
ံ င
ြ း္ ထားသည္ဲ့
ုႏွစန
္ ားညီ
အမ်ား
အန

းံ ၂မီတာ
းံ ၁မီတာ
အပူဗဟ

အမ်ား
အန

းံ ၂မီတာ
းံ ၁မီတာ

အစဓါတ္ထက
ြ ္
သြားသည္။

ဘင္အခ်ာထတ္လပ္မတ
ႈ င
ြ ္ ထပ္ေပါင္းထားသည္ဲ့အခ်က္မ်ား
သင္၏ေျမ

စ
ီ ီမံခန္႔ခြမႈကေနာက္တ

င္ဲ့သ႔

က္လက္လပ္ေ

ာင္ရန္အတြက္ ဘင္အခ်ာထတ္လပ္ရာတြင္ သစ္ုႏွင္ဲ့

ျပပလပ္ထားသည္ဲ့ပစၥည္းအေလအလြငဲ့ုႏ
္ ွင္ဲ့ စပါးခြံကသ
ဲ့ ႔ေသာအခြံမ်ားကအသံးျပပရန္စဥ္းစားပါ။ ပင္ရလင္ေစးရွငး္ ဟ
ေခၚသည္ဲ့ထန္းခ်ပပ္သည္ဲ့ျဖစ္စဥ္ (ဂရဘာသာစကားမွလာ၍ အဓပၸါယ္မွာ မီးကခြထတ္ျခင္း) မွတ

င္ဲ့ သစ္သား

င္ရာ

ကာဘြန္ပစၥည္း(လစ္ဂ္နင္) မ်ားကအလြန္ျမင္ဲ့သည္ဲ့ စတ္ယူစမ္ဲ့၀င္ုႏင္သည္ဲ့အရာ၊ ေျမၾသဇာ-ထန္းသည္ဲ့အရာ၊ ဇီ၀
င္ရာ ပါ၀ါေလွာင္သည္ဲ့ေနရာုႏွင္ဲ့ ေျမ
ျဖတ္ရတ္၍သယ္ေ

ာင္လာသည္ဲ့

ီပ၍ေကာင္းေစေသာအရာအျဖစ္သ႔ေျပာင္းလုႏင္သည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္

တ္စာမွတတ္ေခ်ာင္းမ်ားုႏွင္ဲ့အကင္းအခက္အေလအလြငဲ့မ
္ ်ားက အေျခာက္ခံ၍

တူးထားသည္ဲ့တြင္းအ၀င္းပတ္ပတ္လည္တင
ြ ္ပံထားသည္ (ပံ ၉)။ အကင္းအခက္မ်ားသည္ဲ့ေရေငြ႔မရွဘ ေျခာက္ေသြ႔
လာပါက ထအပက
ံ မီးရႈ႔သည္။ သင္၏ေလာင္စာုႏွင္ဲ့ စကၠဴေျခာက္ သ႔မဟတ္ ျမက္ေျခာက္က ထအပေ
ံ ပၚ တြငတ
္ င္၍
အေပၚမွမီးညွပါ။

ေလစီးေၾကာင္းကအပံေအာက္မွေန၍

ယူ
ြ ၍

မီးေလာင္ေနစဥ္မးီ က်ီခမ်ားမွတ

င္ဲ့အေပၚလမ္း

တေလွ်ာက္ႀကပတင္အပူေပးမည္။ တတ္ေခ်ာင္းမ်ားကဖထားပါက တြင္းသည္ ေအာက္ဘက္မွေလစီး

င္းျခင္းက

တားျမစ္၍ ေအာက္မေ
ွ လမ်ားကပတ္ထား မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြနပ
္ ္တ႔သည္ ထပ္ပင္းကေလာင္ုႏင္ရန္ ကြန္ဂ အင္ပါရ

ကာ ျမက္အမ်ပးအစားအား မီးအရွန္ျမင္ဲ့ရန္အသံးျပပသည္။ ထ႔ေၾကာင္ဲ့ တီအယ္လယ
္ ဒ
ူ ီ ဘင္အခ်ာစနစ္ကတူးထား
သည္ဲ့ တြင္းအတြငး္ ၌ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တီအယ္လယ
္ ူဒီျဖစ္စဥ္သည္ ေလာင္ေစသည္ဲ့

ီမ်ားုႏွင္ဲ့ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကေလာင္

ကၽြမ္းသည္၊ ေလာင္ကၽြမ္းေနစဥ္ မီးခးေလ်ာဲ့နည္းေစ၍ သန္႔ရွင္းသည္ဲ့ေလာင္ကၽြမ္းမႈကျဖစ္ေစသည္။ စီး

င္းုႏင္သည္ဲ့

ပင္ရလင္တစ္သည္ အပံေအာက္တစ္ေလွ်ာက္လံေလာက္စြာအလပ္လပ္ုႏင္၍ ေရျဖင္ဲ့ေလာင္း၍မီးၿငမ္းပါကျပာမျဖစ္မီ
ခ်ာ အျဖစ္ရယူုႏင္သည္ (ပံ ၁၀)။ ေလာင္ကၽြမ္းမႈကမည္သည္ဲ့အခ်န္တြင္ရပ္နားရမည္ကသုႏင္ရန္ပဏာမစမ္းသပ္မႈ
ုႏွငဲ့္ အမွားမ်ားျပင္

င္မႈမ်ားကလပ္ရပါမည္ — သင္သည္ထင္းအားလံးျပာအျဖစ္သ႔မေျပာင္းလမီအခ်န္တြငရ
္ ပ္တန္႔ရ

မည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔တြင္ တြင္းကအျမမျပတ္ထား၍ ေျခာက္ေသြ႔သည္ဲ့ အေနအထားမတူေသာတတ္ ေခ်ာင္း အပံအမ်ပးမ်ပး
မ်ားလည္းရွသည္ (

တ္စာအတြက္ျဖတ္ရတ္၍သယ္လာသည္ဲ့အကၽြင္းအက်န္မ်ား-ပံ ၁၁)။ ဤ သ႔ျပပလပ္ျခင္းျဖင္ဲ့

ကၽြန္ပတ
္ ႔တြင္ ေဖါင္းပြ၊ သံေခ်းတက္သည္ဲ့သတၱပ သ႔မဟတ္ စက္မ်ားမလအပ္သည္ ကေတြ႔ ရသည္။
ဘင္အခ်ာက အျခားေသာတရစၦာန္အစာအၾကြင္းအက်န္မွလျပပလပ္ုႏင္သည္၊ ေျပာင္းအရြက္ုႏွငဲ့အ
္ ရး သ႔မဟတ္
နာပီယာျမက္ (ပင္နစ
ီ တ
ီ မ္ ပါပါရီယြန)္ ၊ သ႔ေသာ္ ေလွာင္အမ္မျပပလပ္ဘ

င္ဲ့စီထားရန္ခက္ခသည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔ သည္

ယက္ထားသည္ဲ့စတီးက အ၀င္းပံျပပလပ္၍ တီအယ္လယ
္ ူဒီ အပူခအ
ြ မ္ျပပလပ္သည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ အန္းသီး ခြံမ်ား
ကလည္းျမင္ဲ့ေသာအပူခ်န္ျဖင္ဲ့ ဘင္အခ်ာကျပပလပ္သည္။ ၎ကေ
မ်ား အတြက္ အခင္းမ်ားအေနျဖင္ဲ့ေကာင္းစြာအသံးျပပုႏင္သည္။

းဖက္၀င္အပင္မ်ားုႏွင္ဲ့ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ပင္

ပံ

၉။

ျဖတ္ရတ္၍သယ္ယလ
ူ ာေသာတတ္
ေခ်ာင္းမ်ားုႏွင္ဲ့အကင္းအခက္မ်ား
က

တ္မ်ားအရြက္မ်ားအား စား

ၿပီးသည္ဲ့ေနာက္တင
ြ ္အေျခာက္
လွန္းသည္။ ေျခာက္ေသြ႔ သည္ုႏွင္ဲ့
တၿပပင္နက္ ၎တ႔ဲ့က ကၽြမ္းက်င္
စြာဘင္အခ်ာအျဖစ္သ႔အပံ၏
ထပ္ပင္းကမီးညွျခင္းအားျဖင္ဲ့ျပပ
လပ္သည္။

ပ၁
ံ ၀။ ပူေသာရာသီတြင္
ေရ ျပပန္းတီးမႈေလ်ာဲ့နည္း
ေစရန္ ေရေလာင္းရန္ုႏွငဲ့္
ေျမ
သည္ဲ့

တြင္းအေပၚတြင္ရွ
အပူခအ
ြ မ္အား

ျပင္းမီးဖအား “ျပန္လည္
ရွင္သန္ေစရန္”ေရအ
င္သင္ဲ့ရွ ေနပါ သည္။

ပံ ၁၁။ တပတ္တႀကမ္စေ

ာင္းေသာတတ္မ်ားက ညီမွ်စြာေျခာက္ေသြ႔ေစပါ။ သူတ႔အစပါ၀င္မႈ ၂၀-၃၀%ရွသည္ဲ့အခါ

တီအယ္လယ
္ ူဒီ အပူခြသည္။ အစပါ၀င္မႈ ၂၀-၃၀%ရွသည္ဲ့အခါတတ္မ်ားသည္

တ္၍ၾကြတမ
္ ည္၊သူတ႔ကေကြးသည္ဲ့

အခါ အက္၍ အစမ္းေရာင္အလႊာမ်ားမရွေတာဲ့ပါ။ အပူခသည္
ြ
ဲ့အခါတြင္ တတ္ေခ်ာင္း၏အခြံပြနး္ ၍ပြေနသည္ကအ
ပင္းတြင္ေတြ႔ရပါကေရပါ၀င္မမ
ႈ ်ားေနေသာေၾကာင္ဲ့ျဖစ္သည္။ ၂၀-၃၀%တြင္ စထင္း

တြင္

ံး

ီပါ၀င္၍ေရမဟတ္ပါ၊

သစ္မွ လစ္နင္၊ စယ္လူေလာဲ့စ္ ုႏွင္ဲ့ စီမစယ္လူေလာဲ့စ္တ႔က ျခာအျဖစ္ေျပာင္းရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
ျပာအျဖစ္သ႔ေျပင္းလျခင္းမျဖစ္ေစပါ။

ဘင္အခ်ာက အသက္သင
ြ း္ ျခင္းုႏွငဲ့အ
္ ားျဖည္ဲ့ျခင္း
ဘင္အခ်ာကနည္းအမ်ပးမ်ပးမွတ

င္ဲ့ျပပလပ္ုႏင္သည္။

သ႔ေသာ္

ကၽြန္ပတ
္ ႔ုႏွင္ဲ့အလပ္လပ္ေသာလယ္သမားအမ်ားစ

သည္ လြယက
္ ူစြာျပပလပ္ုႏင္၍ အခ်န္တအတြင္းအက်ပးမ်ားသည္ဲ့နည္းကလလားၾကသည္။ ၎ကမည္သ႔လပ္ေစကာ
မူ သင္သည္ ဘင္အခ်ာက ျပန္၍ “အသက္သြငး္ ” ရမည္။ အဟာရုႏွင္ဲ့မင္ခရဘ္မ်ားျဖင္ဲ့လည္းျပန္၍အားျဖည္ဲ့ရ မည္။
ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ဘင္အခ်ာ ထတ္လပ္မႈၿပီး

ံးသည္ဲ့အခါ ၎အားေရျဖင္ဲ့ ေရေလာင္းေပးျခင္းျဖင္ဲ့အသက္သြင္းသည္။

ဤအရာသည္ မီးေသြးအား အီလက္ထရြန္မ်ားတတ္

င္ျခင္းျဖင္ဲ့အသက္သြငး္ သည္။ ဤသ႔ျပပလပ္ျခင္းျဖင္ဲ့ ေျမႀကီး

ထတြင္ရသည္
ွ
ဲ့အဟာရမ်ားက ဘင္အခ်ာမွ ခ်ည္ေုႏွာင္ျခင္းမွကာကြယ္ေစသည္။ ခရက္စ္ (၂၀၁၇)၏အ

အရ

ဘင္အခ်ာအတြက္ ခ်က္ခ်င္းအက်ပး သက္ေရာက္မႈရရွေစရန္ “အသက္သင
ြ ္း”ဟူေသာျဖစ္စဥ္ကျပပလပ္ေပးရမည္(ကာ
ကြယ္ျခင္း သ႔မဟတ္ အားသြင္းျခင္း ဟူေသာအသံးအုႏႈန္းလည္းရွသည္)။ အသက္သြင္းၿပီးသည္ုႏွင္ဲ့တၿပပင္နက္/ုႏွငဲ့္
လအပ္သေလာက္ျမင္ဲ့ေသာအ

င္ဲ့ရွ သည္ဲ့ ုႏက္ႀတပဂ်င္ုႏွင္ဲ့ ေဖါဲ့စ္ဖရပ္မ်ားက လံေလာက္စြာ အားျဖည္ဲ့ျပီးသည္ဲ့အခါ

မက္ခရ(အေသးစာ)- သတၱ၀ါမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သည္ဲ့ဘင္အခ်ာကြန္ေပါင္းမ်ားတြင္ျဖစ္တည္၊ တးတက္၍ႀကီး
ထြားလာသည္။

ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ ဇီ၀

င္ရာုႏွင္ဲ့အဟာရမ်ားကလည္းထပ္ေပါင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘင္အခ်ာမွ ေျမ

ေ
ီ ျမၾသဇာက

ေျမႀကီးထထည္ဲ့သည္ဲ့အခါ တင္းၾကပ္မမ
ႈ ျဖစ္ရန္အတြက္ျပပလပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြနပ
္ တ
္ ႔သည္ ဘင္အခ်ာက အီးအမ္၊
ေ

ြးေျမဲ့သည္ဲ့လၻက္၊ ၾကြယ၀
္ သည္ဲ့ကန္ေရ သ႔မဟတ္ ငါးစာ/စားျမက္မ်ားျဖင္ဲ့ အားျဖည္ဲ့သည္။ လအပ္သည္ဲ့အခါ

လအပ္ေသာပတ္၀န္းက်င္ကေျခရာခံေစုႏင္ရန္အတြက္ျပပလပ္ေပးရန္တြင္းထြက္ေက်ာက္မႈန႔မ
္ ်ား ုႏွငဲ့္ ကယ္လစီယမ္
အတြက္ ထံးေက်ာက္က အသံးျပပသည္။ ထပ္ေ

ာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မက္လပ္လင္(၂၀၁၆) ကၾကည္ဲ့ပါ။

ဘင္အခ်ာကအသးံ မျပပမီ မည္မွ်ၾကာၾကာထားရမည္ဲ့အေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွသည္။ ရက္မ်ားမွုႏွစ္မ်ားအထေ

းြ ေုႏြး

ၾကသည္၊ သ႔ေသာ္ သေတသနမ်ားထပ္မံျပပလပ္ရန္လအပ္ေနေသးသည္။ သေတသနပညာရွငတ
္ စ္ဦးမွ ၁၅လ
အထက္ကစမ္းသပ္ရာ စက္ကြင္း-အသက္ ၁၅လေနာက္ပင္းတြင္ ဘင္အခ်ာသည္ စီ အီး စီပ၍ျမင္ဲ့သည္ကေတြ႔ရွခဲ့ရ
သည္။ ေယဘယ်အားျဖင္ဲ့ ၁၅လ စက္ကင
ြ ္း-အသက္ရွမွသာလွ်င္ ဘင္အခ်ာ pHုႏွငဲ့္ နာုႏပးမ်က္ုႏာွ ျပင္ဧရယာတြင္
သသာသည္ဲ့အက်ပးသက္ေရာက္မႈရသည္
ွ
၊ ုႏွစ္မ်ပးစလးံ သည္ေလ်ာဲ့နည္းသြားသည္၊ စီအီးစီမွာမူ တးပြားလာသည္
(မူခရ္ဂ်ီး ုႏွင္ဲ့အျခား၂၀၁၄)။ ဘင္အခ်ာက ျပန္လည္အသက္သြင္း၍ အားသြင္းၿပီးသည္ဲ့ ေနာက္ရက္ပင္းအတြငး္ အသံး
ျပပုႏင္သည္ကေတြ႔ရသည္။ သ႔ေသာ္ သင္သည္၎က အတ္မ်ားတြငထ
္ ည္ဲ့၍ပထ
ံ ားၿပီး ေနာင္အခ်န္အတြက္စေ

ာင္း

ထားုႏင္သည္၊ ုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသေလွာင္ထားုႏင္သည္။ ခ်ာ တြငအ
္ ျဖဴေရာင္ရသည္
ွ
ဲ့ မႈမ်ားစြာကေတြ႔ရပါက မအံဲ့ၾသ
ပါုႏွင္ဲ့။ သင္သည္ သင္၏ဘင္အခ်ာကအားသြင္းရန္ အရည္အေသြးေကာင္းသည္ဲ့ ေျမ ေ

ြး သ႔မဟတ္ အီးအမ္ ၁ က

အသးံ ျပပပါက သူတ႔အားလံးသည္အက်ပးျဖစ္ုႏင္ပါသည္။ သင္သည္ပ၍သင္ယလ
ူ ပါက ကၽြန္ပ၏
္ ဘင္အခ်ာေရြးခ်ယ္မႈ
ပ႔ခ်ခ်က္ စလက္ရးက
ႈ ၾကည္ဲ့ပါ (မခယ္စန္ ၂၀၁၀)။
ေဒသတြငး္ ရရွုႏင္သည္ဲ့ ေဘးထြက-္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥညး္ မ်ားကအသးံ ျပပျခင္း
သင္၏စက္ပ်ပးေရးစနစ္ကအျပည္ဲ့အ၀ေပါင္းစည္းရန္ ုႏွငဲ့္ အထြကတ
္ းရန္ုႏွင္ဲ့ ၀ယ္ရသည္ဲ့ပစၥည္းမ်ားအတြကက
္ န္က်စ
ရတ္သက္သာေစရန္ စြန႔ပ
္ စ္ကန္ပစၥည္းမ်ားက အသံးျပပုႏင္သည္ဲ့ေဘးထြက္ပစၥည္းအျဖစ္ေျပာင္းလုႏင္မည္ဲ့နည္းက
ရွာပါ။ ၀က္ထီးမ်ား၀လာေစရန္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ ၎တ႔အား ဖြုႏ၊ ငါးေျခာက္မႈန႔၊္ အီးအမ္တြငအ
္ ခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည္ဲ့
အန္း

ံမႈန႔စ
္ သည္တ႔ကေကၽြးသည္။ ၀က္မ်ားက ေကာက္ပသီးုႏွံ အၾကြငး္ အက်န္မ်ားကေကၽြးျခင္းျဖင္ဲ့ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏

အစာစရတ္ကက်

င္းေစသည္

—

ၿခံေမြးတရစၦာန္ေမြးျမဴေရးုႏွင္ဲ့ေပါင္းစည္းျခင္း၏ႀကီးစြာေသာအက်ပးရလဒ္ျဖစ္

သည္။ ကၽြနပ
္ ္တ႔သည္ အပ္ရန္အတြက္ လႊစာမႈနဲ့အ
္ ခင္းကအသးံ ျပပသည္၊ အဂၤေတၾကမ္းခင္းအေပၚတြငက
္ သ
ဲ့ ႔ မဟတ္
ဘ တင္းမာမႈကေလ်ာဲ့နည္းေစျခင္းုႏွင္ဲ့ သဘာ၀အေလ်ာက္ေနထင္ရမႈကေပးုႏင္သည္။ အီးအမ္-ျဖင္ဲ့စီမံထားသည္ဲ့
လႊစာမႈန႔အ
္ ခင္းသည္ အန႔ံအသက္ုႏွငဲ့္ ယင္ေကာင္မ်ားကလည္းသက္သာေစသည္ (ပ၁
ံ ၂)။ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ စနစ္တြင္
ေ

းေၾကာျခင္း-မရွ ျပပလပ္ပံျဖစ္သည္၊ ၀က္ထးီ မ်ားက လပ္ငန္းၿပီး

ံးသည္အထတစ္ေကာင္လွ်င္၂မီတာပတ္လည္

(၅၉ေကဂ်ီ အထက္) ျဖင္ဲ့ထားသည္။ ေရ ုႏွငဲ့လ
္ ပ္အားက တရက္ုႏွစ္ႀကမ္ ပက္ုႏွင္ဲ့ေ

းေၾကာရသည္ဲ့လပ္အားလ

မကန္ပါ။ အညစ္အေၾကး-အင္၏အနံ႔မ်ားကလ ဤနည္းျဖင္ဲ့ေရွာင္ရွားုႏင္သည္။
၀က္ထီး၏(ေခ်း) ေျမၾသဇာထတ္လပ္မႈသည္ အလြန္မ်ားပါသည္။ ေကာင္းစြာေ

းြ ေျမ႔ေအာင္ ျပပလပ္ပါကအလြန္

ေကာင္းေသာေျမၾသဇာကရရွသည္။ ကၽြနပ
္ ္တ႔သည္ ေျမၾသဇာကေန႔စဥ္သမ္း၍ အပ္ရန္အခင္းကမည္သည္ဲ့ အခါမွ်မ
ဖယ္ထတ္ပါ။ ထအခါ အခင္းမွာအခ်န္ၾကာလာသည္ုႏွင္ဲ့အမွ်ပ၍ၿငမ္လာသည္၊ အက်ပးျပပမင္ခရဘ္မ်ား သည္လည္း
အခင္းတြင္ လႊမ္းမးလာသည္။ တခါတရံအခင္းက ထပ္ခင္းေပးရန္လအပ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင္ဲ့
ကသမ္းေသာ အခါ အနည္းငယ္ေသာပမာဏသည္ေ

ေသာ္ ေျမၾသဇာ

းြ ေျမဲ့သ႔မဟတ္ ေပ်ာက္ကယ
ြ သ
္ ြား ေသာေၾကာင္ဲ့ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ၿခံေမြး တရစၦာန္ ေမြးျမဴ်ေရးယူနစ္အားလံးထတြင္ ၀က္ထီးေမြးျမဴေရးသည္ အျမတ္အစြန္းအမ်ား

ံး

ျဖစ္သည္။ သ႔ေသာ္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္အျခားေသာယူနစ္မ်ားုႏွင္ဲ့ သက္ရွအမ်ပးမ်ပးေပါင္း စည္းထားရွမႈက ထန္းသမ္းထား
ရွသည္ (ပံ ၁၃)။

ပံ ၁၂။ ေဂဟေဗဒ-ုႏင္ငျံ ခား
သားဧည္ဲ့သည္မ်ားသည္
ကၽြုႏ္ပ္တ႔၏ေ

းေၾကာရန္မ

လ၊ အနံ႔မရွသည္ဲ့ ၀က္ထီး
ေလွာင္ အမ္မ်ားကၾကည္ဲ့၍
အျမအံဲ့ၾသၾကသည္။ လူအ
မ်ားတ႔သည္ ၀က္ထီးေမြးျမဴ
ေရးအား ေပ်ာ္စရာေကာင္း
၍ပတ္၀န္းက်င္

င္ရာက်န္း

မာသည္ဲ့အေလဲ့အထျဖစ္
သည္ကမသၾကပါ။

ပံ ၁၃။ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ ဘေရ
ကန္စနစ္မွကန္ေရက
အျခားေသာေမြးျမဴ ေရးတ
ရစၦာန္အတြက္အစာမ်ား
ကစက္ရန္အသးံ ျပပ သည္။

ကၽြန္ပတ
္ ႔၏ လႊတေ
္ က်ာင္းေသာၾကက္မ်ားသည္ အီးအမ္ ၁ ျဖင္ဲ့အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည္ဲ့ ေျပာင္း၊ ပ၊ ဖြုႏ၊ အန္း

ံ

ေျခာက္၊ အာဇလာပင္ုႏွငဲ့္ ဘစားေရေမွာ္အနည္းငယ္ကစားၾကသည္။ဥၾကက္မ်ားသည္ျဖည္ဲ့စြက္စာအျဖစ္ထးံ ေက်ာက္
ုႏွင္ဲ့ကယ္လ္စယ
ီ မ္ကရရွၾကသည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔သည္ ကၽြနပ
္ ္တ႔၏ၾကက္မ်ားကအစာရွာစားရန္ုႏွင္ဲ့ကတ္ ျခစ္ရန္ေနရာမ်ား
စြာေပးထားပါသည္။ ေရကအျမရုႏင္ရန္ ျပပလပ္ထားေပးသည္။ ေလွာင္ထားေသာၾကက္မ်ားက သဘာ၀ပစၥည္းမ်ား
ုႏွငဲ့္ လပ္ထားသည္ဲ့ အပ္ရန္အခင္းမ်ားလပ္ထားေပးသည္၊ ၎သည္ ၀က္ေမြးျမဴေရးစနစ္တြငသ
္ းံ သည္ဲ့ လႊစာမႈန႔္
အခင္း ုႏွငဲ့္

င္တသ
ူ ည္။ သ႔ေသာ္ စပါးခြံ ၅၀%အထသံး၍ မီးေသြး ၅%ေရာထည္ဲ့သည္။ ထသ႔ေရာျခင္းျဖင္ဲ့ ေျမၾသ

ဇာက တည္ၿငမ္ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ အမးနီးယားုႏွင္ဲ့မက္ခရေအာ္ဂနစ္စင္မ်ားအခ်ဥ္ေပါက္ျခင္းျဖင္ဲ့ ုႏက္ထရစ္
ုႏွင္ဲ့ုႏက္ ထရတ္ ကဲ့သ႔ေသာ ဂက္စ-္ မဟတ္သည္ဲ့အရာသ႔ေျပာင္းေစေသာေၾကာင္ဲ့ျဖစ္သည္။ ကၽြနပ
္ ္တ႔သည္ အခင္း
မ်ားက အီးအမ္ ၁ ျဖင္ဲ့ပးသတ္(ဖ်န္း)သည္၊ အက်ပးျပပမက္ခရေအာ္ဂနစ္မ်ားသည္ ၿခံေမြးတရစၦာန္မ်ားအတြက္ က်န္း
မာသည္ဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကျဖစ္ေစျခင္း၊ အနံ႔နည္းေစျခင္းုႏွင္ဲ့ ယင္ေကာင္မ်ားကလ နည္းသြားေစသည္။ ၾကက္မ်ား
ကလပ္ထား ေပးသည္ဲ့အခင္းမ်ားကမည္သည္ဲ့အခါမွ်ကန္စင္သည္ထမလွထတ္ပါ။ အခင္းအေဟာင္း ၅၀% ကထတ္
၍အသစ္ုႏွငဲ့္ လေပးသည္။ အသားက်ၿပီးသားအတ္ယာအခင္းသည္ ဇီ၀ေဗဒ

င္ရာအရတည္ၿငမ္၍ စနစ္တ က်စီမံ

ခန္႔ခြမႈျပပ လပ္ပါက အခန္းတြင္းေနထင္သည္ဲ့တရစၦာန္မ်ားအား လံၿခံပမႈကေပးသည္။ အခင္းအားလံးက ဖယ္လက္ပါ
က အက်ပး ျပပမက္ခရေအာ္ဂနစ္စင္အေကာင္ေရမ်ား အားလံးကန္သြား၍ အစမွျပန္၍ျပပလပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခင္းခါစ
အခင္းမ်ား သည္တည္ၿငမ္မႈမရွ၊ အစပင္းတြငေ
္ ရာဂါပမႊားျပႆနာျဖစ္ုႏင္ပါသည္။

ပံ ၁၄။ သေဘၤာပင္အ
ခင္းတြင္ၾကက္မ်ား
ကတ္ျခစ္၍ျမက္မ်ား
စားေနစဥ္အရပ္
ေအာက္္တြင္ခနားစဥ္။

ပ၁
ံ ၅။ ၾကက္ မ်ား
ျပပတ္ က်ေနသည္ဲ့
အမွညဲ့လ
္ ြနသ
္ ည္ဲ့
အသီးမ်ားမွအ
ေကာင္မ်ားက
စားေန၍ယင္
ေကာင္ျပႆနာ
ေလ်ာဲ့ပါးေစ
သည္။

ဇယား ၂။ တရစၦာန္မ်ားက စက္ပ်ပးေရး

င္ရာေဂဟစနစ္မ်ားသ႔ေပါင္းစပ္ျခင္း၏အက်ပးေက်းဇူးမ်ား (ကာပင္တာ -

ေဘာဲ့ ုႏွငဲ့အ
္ ျခား ၂၀၁၃)။
ေရာေုႏွာသစ္ေတာေဂဟစနစ္

တရစၦာန္မ်ားမွအက်ပးအျမတ္(ယူအက္စေ
္ ဒၚလာ)

ရင္းျမစ္မ်ား

(ေကာက္ပသီးုႏွံမအ
ွ ျမတ္မပါ)
ကၽြုႏြားမ်ားေ

ာင္းတြင္း ေျမ

ီကကာ

$ ၁၇၀ - $ ၅၆၀/ဟက္တာ

ဘရန္စ္ဘီ၊ ၁၉၉၉

$ ၂၂၇ - $ ၃၂၃/ဟက္တာ

ေဟးလ္ ုႏွငဲ့္ အျခား၊ ၂၀၀၄

$ ၂၀၇၇/ဟက္တာ

ေလာ္၀ီ၊ ၂၀၀၉

$ ၂၀၀/ဟက္တာ

စီရ-ီ ပရီအယ္တ ုႏွင္ဲ့အျခား၊ ၂၀၀၇

ကြယ္ေပးသည္ ဲ့ရင္းျမက္မ်ားစားေနစဥ္
ကၽြုႏြားမ်ားေ

ာင္းတြင္း ေျမ

ီကကာ

ကြယ္ေပးသည္ ဲ့ရင္းျမက္မ်ားစားေနစဥ္
သးုႏွင္ဲ့ ၾကက္ငယ္မ်ား ေနြးဦး - ေ

ာင္းဦး

စက္ပ်ပးေရးရာသီ ငါးလခန္႔အတြင္း
စားက်က္ေျမတြင္စားေနျခင္း
ကၽြုႏြားမ်ားေ

ာင္းတြင္း ေျမ

ီကကာ

ကြယ္ေပးသည္ ဲ့ရင္းျမက္မ်ားုႏွင္ဲ့
ျမင္းစားဂ်ပံ(မေယာ) စားေနစဥ္

နဂးံ
ပူးေပါင္းသည္ဲ့ ၿခံေမြးတရစၦာန္ေမြးျမဴေရးစနစ္မ်ားသည္အက်ပးေက်းဇူးမ်ားစြာကေပးပါသည္ (ဇယား ၂ ုႏွငဲ့္ ၃)။ သတ
ရွေသာစီမံမႈုႏွင္ဲ့ အနည္းငယ္မွအစျပပသည္ဲ့လယ္သမားမ်ားသည္ ုႏြားမ်ား၊

တ္မ်ား၊ ၾကက္မ်ားုႏွင္ဲ့ ၀က္ထီးမ်ားက

ေပါင္းစပ္ေမြးျမဴုႏင္မည္ျဖစ္၍ သူတ႔၏လယ္ယာလပ္ငန္းကတည္ၿငမ္ေစုႏင္မည္။ ေကာက္ပသီးုႏွံအကၽြင္းအက်န္မ်ား
သည္ အစာစရတ္ကနည္းေစမည္ျဖစ္၍ ေနာက္ေခ်းေျမၾသဇာမွာ ေျမၾသဇာအတြကက
္ န္က်စရတ္ကေလ်ာဲ့နည္းေစ

မည္။ ေနာက္ေခ်းေျမၾသဇာက ခ်က္ျပပတ္ရန္ သ႔မဟတ္ အပူေပးရန္အတြက္ ဘင္အဂက္စထ
္ တ္ုႏင္၍ လယ္ယာစ
ရတ္သက္သာေစမည္။ လႊတ္ေၾကာင္းေသာၿခံေမြးတရစၦာန္မ်ားသည္ ေပါင္းပင္မ်ားကရွင္းလင္းေပး၍ ေျမ

ီ၏က်န္း

မာေရးကတးတက္ေစသည္၊ ထေရာက္သည္ဲ့စီမမ
ံ ျႈ ဖင္ဲ့ သင္သည္ ျဖတ္ရတ္၍သယ္လာသည္ဲ့ အစာမ်ားမွ အေလအ
လြငဲ့မ
္ ်ားတ႔က ဘင္အခ်ာ၏ေဘးထြက္ပစၥည္းအျဖစ္အသးံ ျပပုႏင္မည္။ အဓကအခ်က္မွာ တစ္ႀကမ္လွ်င္ သင္ဲ့ေလ်ာ္
သည္ဲ့နည္းပညာတစ္ခကယူ၍ လပ္အားေလ်ာဲ့ခ်ုႏင္မည္ဲ့နည္းကရွာပါ။ မၾကာမီအခ်န္တြင္ သင္သည္ အေတြ႔အႀကပံ
မ်ားမွသင္ယူရရွသည္ဲ့အရာမ်ားမွတ

င္ဲ့ ျပပျပင္ေျပာင္းလ၍အသံးျပပျခင္းျဖင္ဲ့လပ္ငန္းကစတ္ခ်စြာတးခ် ႔ုႏင္မည္။ ထ

အခါ သင္သည္ သင္ေဒသရွအျခားေသာလယ္သမားမ်ားအား မွ်ေ၀ုႏင္ပါလမ္ဲ့မည္ !
ဇယား ၃။ ေကာက္ပသီးုႏွံ - ၿခံေမြးတရစၦာန္ပေ
ူ ပါင္းေရးမ်ား၏မ်ားစြာေသာအက်ပးေက်းဇူးမ်ားအထအမွ အခ်ပ ႔က
ေဖၚျပထားေသာအက်ဥ္းခ်ပပ္ဇယား (ခါစ္ဘယ္ဂ်င္ ၂၀၀၈)။
၁။

တက္ရက္ုႏွင္ဲ့/သ႔မဟတ္

ေ

ြးေျမဲ့ေအာင္ျပပလပ္ၿပီးအသးံ ျပပုႏင္သည္ဲ့

အာဟာရရင္းျမစ္မ်ား။

ေမြးျမဴေရးုႏွင္ဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြကထ
္ တ္လပ္မက
ႈ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင္လ
ဲ့ ယ္ယာတစ္ခလးံ ၏အာဟာ
ရ ထတ္လပ္မုႏ
ႈ ွင္ဲ့ သြင္းယူမတ
ႈ ႔သည္ပ၍မွ်တမႈရလာသည္
ွ
။
၂။

အာဟာရမ်ား၊

ေျမၾသဇာုႏွင္ဲ့

တက္လာ၍၊ ဇီ၀

ေျမေ

ေ

ီေအာ္ဂနစ္ပစၥည္းမ်ား

ာက္မတ
ႈ းတက္လာျခင္း၊

တး

ုႏွမ္ုႏွငး္

သ
ီ ည္ မမကယ္ကရွင္းလင္းစြာုႏွငဲ့လ
္ ွ်င္ျမန္စြာေဖၚျပလာုႏင္

၎တြငတ
္ းတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဲ့ေျမ

ေကာင္းလာျခင္းုႏွငဲ့္ ေျမ
၃။

ေျမ

င္ရာလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ား၊ ျဖစ္ုႏင္ေျခရွသည္ဲ့မည္သည္ဲ့ ေရာဂါမ်ားကမ

ုႏင္သည္။ က်န္းမာလာသည္ဲ့ေျမ
သည္။

ြးထည္ဲ့ျခင္းေၾကာင္ဲ့

ီ

ေျခာက္ေသြ႔ေသာေျမ

အဟာရလည္ပတ္မႈ၊
မ
ီ ်ပးတြင္

ေျမ

ေရထန္းုႏင္ေသာ

တ
ီ ည္

ပမာဏပ

မ
ီ ်ားတြငေ
္ ရစီးေကာင္းလာျခင္းတ႔ပါ၀င္သည္။

ၿခံေမြးတရစၦာန္လပ္ငန္းမ်ားသည္ “မ်က္ဖတ္/မ်က္လႊာခ်ပ္” ုႏွင္ဲ့အလွညဲ့က
္ ်စီရွေနေသာ ေျမယာ
မ်ပးမ်ားအတြက္ အက်ပးရွေစုႏင္ပါသည္။ မ်က္ဖတ္မ်ားသည္ ေျမ

ီတည္ေ

ာက္မႈ (ျမက္အျမစ္

မ်ား) ုႏွငဲ့္ ေျမေျမာင္းမ်ားက(ပပင္မ်ား/အယ္လ္ဖာလ္ဖာ) အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ပ
ေတာင္ဲ့ရွည္တြငပ
္ ါ၀င္သည္ဲ့အရာမ်ားျမင္ဲ့သည္ဲ့ ျမက္ပင္မ်ားသည္လည္း ၎တ႔က ေကာက္ပ
သီးုႏွံအပင္တန္းစက္ပ်ပးေရးအသြင္သ႔ျပန္လည္လပ္ကင္သည္ဲ့အခါ ုႏက္ႀတပဂ်င္ရင္းျမစ္က ေပး
ုႏင္သည္။
၄။

ၿခံေမြးတရစၦာန္လပ္ငန္းသည္ ေကာက္ပသီးုႏွံအကၽြငး္ အက်န္ုႏွငဲ့အ
္ ေလအလြငဲ့မ
္ ်ားကအသးံ ျပပ
ရန္ ေပးသည္ သ႔မဟတ္ ုႏႈတ္ပစ္ရမည္ဲ့ေကာက္ပသီးုႏွံပင္မ်ားရရွသည္။ ဤအရာသည္ ေမြး
ျမဴေရးတရစၦာန္မ်ားက

“ေစ်းေတာ္”သည္ဲ့အစာမ်ားေကၽြးသည္ဲ့အခါ

ေရာ

ဂါေလ်ာဲ့နည္းေစ

ရန္အေထာက္အကူျပပသည္။ ုႏ၀င္ဘာလတြင္ုႏြားမ်ားကဖရံခင္းမ်ားအား အသံးျပပလႊတေ
္ ၾကာင္း
ျခင္းျဖင္ဲ့ အလြန္ေကာင္းသည္ဲ့အစာကရ၍ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စက္ပ်ပးေသာလယ္သမားမ်ားအား
လယ္ကက
ြ ္မ်ားကရွင္းလင္းေပးရာလည္းေရာက္သည္။
၅။

ဟင္းသီးဟင္းရြကပ
္ င္မ်ားုႏြယ/္ မွီမည္ဲ့အပင္အျဖစ္အသးံ ျပပုႏင္သည္ဲ့
တရစၦာန္အစာအျဖစ္ေကာင္းစြာကက္ညီမႈရသည္
ွ
။
တြင္းအဟာရ၊ ေပါင္းပင္ထန္းရန္ ေ
ေပးသည္။ သံးရြက္

ေ

အုႏွံပင္မ်ားသည္

ာင္းတြင္းအုႏွံပင္မ်ားသည္

ာင္းတြင္းုႏွင္ဲ့ ေုႏြဦးုႏွစ္ရာသီစလံးအတြက္ ေ

ျခံေမြး
ေ

ာင္း

ာင္ရက
ြ ္

င္ပပင္မ်ား သ႔မဟတ္ အျခားေသာပပင္မ်ားစက္ပ်ပးထားသည္ဲ့ေနရာ တြင္

ေနာက္ပင္း၌ုႏက္ႀတပဂ်င္ကအလွညဲ့က
္ ်ေပးုႏင္၍အခင္းလက္စက္သည္ဲ့ေကာက္ပသီးုႏွံအတြက္
ျပင္
၆။

င္မႈေလ်ာဲ့ခ်ုႏင္သည္။

ေမြးျမဴေရးတရစၦာန္ထတ္ကန္မ်ားက ေစ်းကြကတ
္ ြင္ေရာေုႏွာထည္ဲ့၀င္ျခင္းသည္ ေ

ာင္းရာ သီ

တြင္ ၀င္ေငြတးရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစုႏင္၍ စီအက္စ္ေအ လပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အတြက္
အသစ္ေသာက႑ကိို ထပ္ေဆာင္းေပးသည္။
၇။

ေအာင္ျမင္သည္ဲ့ “စံတ”ြ တရစၦာန္/ဟင္းသီးဟင္းရြကလ
္ ပ္ငန္းသည္ လယ္ယာေဒသ တစ္ခ
အတြငး္ လူထတစ္ရပ္ကတည္ေထာင္ရန္အကူအညီျဖစ္ုႏင္သည္။

အလပ္မ်ားသည္ဲ့ရာသီမ်ား

တြင္ ပူးတြလပ္ငန္းသည္လည္း စက္ယုႏၱရားရင္းျမစ္မ်ားုႏွင္ဲ့ လပ္အားကမွ်ေ၀ရန္နည္း လမ္းတစ္
ချဖစ္သည္။
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