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ေအာကတ္ိိုဘာ ၂၀၁၈ 
 

 

 

မ် ိီးေစတ့စေ္စ၏့တန ္ိိုီး 

အေရွ႔ေတာငအ္ာရတွြင ္လထူိုအေျချပ အဆင့္ မ် ိီးေစဘ့ဏမ္်ာီးကြနယ္ကက္ိိုႀကီးကီီးထြာီးလာရနျ္ပ လိုပျ္ခငီ္း 

ပကထ္ရစ ္ထေရီးလ(္အီီးစအီိပ္ခ်္အိို အာရွမွ စိိုက္ပ် ိီးေရီးဆိိုင္ရာ ၀န္ထမ္ီးအ ြြဲ႔၀င)္ 

 

လသူာီးမ်ာီးအာီး စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးဆိိုင္ရာ ရင္ီးျမစ္မ်ာီး်ွားႏင္ ့ ကၽြမ္ီးက်င္ီးမႈမ်ာီးေပီးေဆာင္ရနအ္ခြင့္အလမ္ီးကိို ရွာေ ြ သည္ ့
အ ြြဲ႔အစည္ီးတစ္ခိုအေနျ င့္ ကၽြန္ပတ္ိို႔သည ္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးဘကသ္ိို႔ မၾကာခဏျပနလ္ွည့္ရသညက္ိို မိမတိိို႔ကိိုယက္ိို ေတြ႔ 
ျမင္ရပါသည္။ ကၽြန္ပတ္ိို႔သည ္ သဘာ၀အေလ်ာက၀္တမ္ႈန္ကူီးေသာမ်ိ ီးေစ၊့ ေဒသ်ွားႏင့္ ကိိုကည္ီရန္ျပ  ျပငထ္ာီး၍ 
မ်ာီးစြာအသို ီးမျပ ေသီးသည့္ တန္ ိိုီးရွိအပင္မ်ာီးအေပၚတြင ္အလင္ီးေရာင္ျ န္႔ေပီးျခင္ီး်ွားႏင့္ ဆန္ီးသစသ္ည့္ တန ္ိိုီးနည္ီး 
မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိိုသိိုေလာွငသ္ည့္နည္ီးပညာမ်ာီးကိိုသိုေတသနျပ ျခင္ီးတိို႔၏တန္ ိိုီးကိိုသက္ေသအျ စ ္ အႀကီးကိမ္မ်ာီးစြာေတြ႔ 
ရိွခြဲ့ရသည။္ ဤအစီအစဥမ္်ာီးသည ္ကမၻာတခြငရ္ွ ိစာီးနပရ္ိကၡာ်ားႏွင့္ စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးစနစ္မ်ာီးတိိုီးတကလ္ာေစေရီး အတြက္ 
ႀကီးကိ ီးစာီးစြမီ္းေဆာင္မႈတြင္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို၏စြမ္ီးအာီးအိုတ္ျမစ္ခ်ေပီးသည့္ အစီအစဥမ္်ာီးျ စ္သည္။  

အီီးစအီိပ္ခ်္အိို သည ္မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္လိုပ္ငန္ီးလညပ္တ္မႈသမိိုင္ီးကိိုတည္ေဆာက၍္ ပထမဦီးစြာ  ေလာ္ရီဒါ ်ွားႏင္ ့ယခိုအ 
ခါ အာရွ်ွားႏင့္အာ ရကိတြင္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွသိည။္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိိုမွွ လိိုအပေ္သာသူမ်ာီး၏ လကထ္ြဲသိို႔မ်ိ ီးေစမ့်ာီး 
ေရာက္ရွေိစရနအ္တြက ္ မိမိတိို႔၏လိုပ္ငနီ္းပမာဏကိိုဆကလ္ကတ္ိိုီးျမွွင့္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွသိည္။ ၂၀၀၉ခို်ွားႏစ္တြင္ 
အာရွေဒသတြင္ီး အက် ိီးသက္ေရာက္မႈစင္တာ်ွားႏင့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ကိိုတည္ေထာင္ျခင္ီးျ င့္ အိမ္မ်ာီးတြင္အသို ီးျပ ေန 
သည့္ နယ္ပယ္ေဒသတြင္ီးတန္ ိိုီးရွိမ်ိ ီးေစ့မ်ာီး်ွားႏင့္ ေဒသအလိိုကအ္ေရီးႀကီးကီီးမႈအေပၚတြင္မတူည၍္ ျပ လိုပ္ေပီးသည္ ့
လက္ရွိအစီအစဥျ္ င္ ့ ပထမေျခလွမီ္းကိိုစတင္ခြဲသ့ည္။ ယေန႔အထ ိ အီီးစအီိပ္ခ်္အိို၏ ပထမဦီးဆို ီးေသာ နယပ္ယေ္ဒ 
သဆိိုင္ရာ မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္သည္လိိုအပ္မႈႀကီးကီီးမာီးလာသည့္ ေဒသတြင္ီး-လိိုက္ က္ေစမည္ ့ ျပ ျပငထ္ာီးေသာမ် ိီးေစ့မ်ာီး၊ 
ကၽြန္ပတ္ိို႔၏ကြန္ယက္အတြင္ီးမွ သဘာ၀အေလ်ာက္၀တမ္ႈန္ကူီးသည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးတိို႔ကိို လိိုအပသ္ေလာကေ္ပီး်ိားႏိုင၍္ 
၎၏ေအာငျ္မင္မႈသည ္အသိပညာၾကြယ္၀ေၾကာငီ္းခိိုငမ္ာေစေသာအေထာကအ္ထာီးျ စ္ေစသည္။ ၂၀၁၇ခို်ွားႏစ ္တြင္ 
ေရြီးခ်ယထ္ာီးသည့္မတူညီေသာမ်ိ ီးစတိ ္၁၇၅မ်ိ ီးမ ွ- ်ိားႏိုင္င  ၂၉်ိားႏိုင္င အတြင္ီးရွ ိအာရွမ် ိီး ေစ့ဘဏ္်ွားႏင့္ဆက ္်ားႏြြယ္ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည့္ကြန္ယက္မတိဘ္က္မ်ာီး  - အေရွ႔ေတာငအ္ာရတွြင္စိိုက၍္ ထိုတလ္ိုပသ္ည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးျ င့္ - စမ္ီးသပ္မ်ိ ီး 
ေစ့အထိုတ ္၄၆၀၀ထက္မကျ န္႔ေ၀်ိားႏိုင္ခြဲ့သည!္  

 



 

 

ဤသိို႔ေသာေအာင္ျမငမ္ႈမ်ာီးကိိုရရွိေသာ္လည္ီး အာရ ွ
တြင္ရွသိည့္ မ်ာီးျပာီးလွွေသာပရိသတ္မ်ာီး၏ လိိုအပ္မႈ 
မ်ာီးကိို ျ ည့္စြက္ေပီးရနအ္တြက ္ လို ေလာက္မႈ မရိွပါ။ 
ထိို႔ေၾကာင့္ ဆကလ္က္ႀကီးကီီးထြာီးလာေသာ လိိုအပ္မႈကိို 
ျ ည့္ဆညီ္း်ိားႏိုင္ရန ္ အတြကက္ၽြန္ပတ္ိို႔၏ ကိိုယတ္ိိုင္ရွာေ ြ 
ေ ၚထိုတ္မႈမ်ာီးလိိုအပ္ေနပါသည္။ ဤအရာသည ္ ႀကီးကီီး 
ထြာီးလာသည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ာီးျ စသ္ည့္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို 
နယ္ျခာီးစည္ီးျ တ၍္ယူေဆာင္ျခင္ီး၊ တငီ္းက်ပသ္ည့္မ်ိ ီး 
ေစ့ဥပေဒမ်ာီး်ွားႏင့္ မူလမ်ိ ီးစတိဆ္ိိုင ္ရာပစၥည္ီးမ်ာီးပိိုငဆ္ိိုင ္
မႈ်ားႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္အျငင္ီးပြာီးမႈမ်ာီး စသည္တိို႔သည ္
ကၽြန္ပတ္ိို႔အာီး အနာဂတ္မ် ိီးေစ့ ဘဏ္လိုပ္ငနီ္းမ်ာီး်ွားႏင္ ့

စပ္လ်ဥ္ီး၍ တကိ်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာီးထာီးရွကိာ ေတြီးေတာဆင္ျခင္္ေဆာင္ရြကရ္န္ တြန္ီးအာီးေပီးေနပါသည္။ 
ဤေမီးခြန္ီးမ်ာီးသညအ္က်ပအ္တညီ္း်ွားႏင့္ရင္ဆိိုငေ္နရေသာ ကၽြန္ပတ္ိို႔၏ကြန္ယက္နယပ္ယ္မ်ာီးတြင္ ကၽြန္ပတ္ိို႔႔ မည္သိုိ႔ 
ဆက္လက ္ေဆာင္ရြက္ေပီးရမည့္နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးကိို စဥ္ီးစာီးရန္အတြက ္တြန္ီးပိို႔လ်က္ရွသိည္။ 

 

အီီးစအီပိခ္်္အိို၏တို႔ ျပနမ္ႈ 

အထကတ္ြင္ေ ၚျပထာီးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ာီးသည ္ အီီးစအီိပ္ခ်္ 
အိိုအာီး ်ွားႏစ္ခို-ခြြဲျခာီးသည့္ခ်ဦ္းကပ္နည္ီးကိိုအသို ီးျပ ရန ္ အေျခ 
ခ အာီးျ င့္ပို ေ ၚေပီး၍ (၁) ကၽြန္ပတ္ိို႔၏နယ္ပယ္ေဒသ ဆိိုင္ရာ 
မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္ကိိုတိိုီးခ်ြဲ ႔ျခင္ီး ်ွားႏင့္ (၂) လူထိုအဆင့္ မ်ိ ီး ေစဘ့ဏ္ 
မ်ာီး(community  level seed banks (CLSB’s) ၏ ေဒသ 
ဆိိုင္ရာကြန္ယက္မ်ာီး  ြြဲ႔စည္ီးေပီးျခင္ီးတိို႔ပါ၀င္သည္။ မ်ိ ီးေစ ့
ဘဏ္မ်ာီး(community  level seed banks (CLSB’s) ၏ 
ေဒသဆိိုင္ရာကြန္ယက္မ်ာီး ြြဲ႔ စည္ီး ေပီးျခင္ီးတိို႔ပါ ၀င္သည။္ 

ဤခ်ဥ္ီးကပ္နည္ီးကိိုမၾကာခငက္စတင္ခြဲ့ၿပီျ စ္ၿပီီး 
မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္အသစ္တစ္ခိုကိိုယခိုအခါတြင္တိိုီးခ်ြဲ႔ 
လ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမကီရရွိထာီး ေသာ ခ်င္ီးမိိုင္ၿမိ  ႔ျပင္ရွိေျမသည(္ရို ီးခ် ပ္်ွားႏင့္ ၂၅မိနစ္သာေ၀ီးသည)္ ကၽြန္ပတ္ိို႔အာီး 
လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္မြဲအိိုင္မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္ (ရို ီးခ် ပ္မ ွ ၄နာရီကြာေ၀ီးသည့္ေနရာတြင္ရွိသည)္ မွတိိုီးခ်ြဲ႔ေဆာင္ရြက္ 
်ိားႏိုင္ရန္အခြင့္အလမ္ီး ်ွားႏင့္ သင္တန္ီး်ွားႏင့္ သိုေတသနျပ လိုပ္ရန္အတြက္အသို ီးျပ ရန ္အေသီးစာီး လယ္ယာ ရင္ီးျမစ ္စင္ 
တာ (Small Farm Resource Center (SFRC) တစခ္ိုကိို တည္ေထာင္်ိားႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္ီးေပီးသည။္ အသစ ္
ျ စ္၍ ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဤအာီးထိုတ္မႈသည ္ မ်ိ ီးေစထ့ိုတလ္ိုပ္မႈကိိုထင္ရွာီးစြာတိိုီးတကေ္စ၍ ကၽြန္ပ ္

ပို ၁။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွပင္မရို ီးရွသိည့္ ခ်င္ီးမိိုင္ေျမာက္ပိိုင္ီးမ ွ
၄နာရီခန္႔ေ၀ီးသည့္ မြဲအိိုင္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရမွ်ိ ီး်ိိုီးေစ့ဘဏ္။ 

ပို ၂။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွမိ် ီး််ိိုီးေစ့ဘဏ္တြင္စိိုက္ပ်ိ ီး 
ထိုတ္လိုပ္သည္ ့ေဒသေျပာင္ီးမ်ိ ီး။ 

 



 

တိို႔၏ နယ္ပယေ္ဒသ ဆိိုင္ရာမ်ိ ီးေစဘ့ဏ္၏ေယဘိုယ် ပမာဏသညက္ြန္ယက္အတြင္ီးလိိုအပ္ေသာမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ေပီး 
်ားႏိိုင္ပါသည္။ မ်ိ ီးေစ ့ဘဏ္တစ္ခိုကိိုတိိုီးခ်ြဲ႔ သည့္အေဆာက္အဦီးတစ္ခိုအေနျ င့္သာမက ဤေနရာသည္ ထပေ္ဆာင္ီး 
စိိုက္ပ် ိီးေရီးဆိိုငရ္ာသရိုပ္ေ ၚျခင္ီး၊အသစ္တီ္ထြင္ျခင္ီး်ွားႏင့္ကၽြန္ပ္တိို႔မွ်ေ၀မည့္လိုပ္ငန္ီးမ်ာီးကိိုစီစစအ္တည္ျပ ရန္အတြက ္
ထင္ရွာီးစြာ အေထာက္အကူျ စ္ေစမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

ပို ၃။ ထိိုင္ီး်ိားႏိုင္င  ခ်င္ီးမိိုင္ၿမိ ႔ အျပင္ဘက္၂၅မိနစ္သာေ၀ီးေသာ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွအေသီးစာီးလယ္ယာ ရင္ီးျမစစ္င္တာအသစ။္ 
မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးပ်ိ ီးရန္ပ်ိ ီးခင္ီးထိုတ္လိုပ္မႈျပ လိုပ္ေနဆြဲ။ 

မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးအတြက ္က်ယ္၀နီ္းသည့္ အေအီး-သိိုေလွာင္ခနီ္းကိိုတည္ေဆာက္ေပီးျခင္ီးျ င့့္ မ်ိ ီးေစ့ထိုတလ္ိုပ္ရနအ္တြက ္
ေျမေနရာဧကပမာဏကိိုတိိုီးေစ၍ ၿမိ ႔်ားႏွင့္ပိို၍နီီးစပ္ေစသည။္ ဤေနရာသည ္ ကၽြန္ပတ္ိို႔၏ ေဒသဆိိုင္ရာကြနယ္ကက္ိို 
ေဒသ်ွားႏင့္ကိိုက္ညီရန္ျပ ျပငထ္ာီးသည့္မ်ိ ီးေစအ့မ်ိ ီးမ်ိ ီးရ်ိားႏိုင္သည့္ေနရာအျ စ္ ေဆာင္ရြက္ေပီးမည္ျ စသ္ည္။ 

ဤမ်ိ ီးေစဘ့ဏ္ပမာဏႀကီးကီီးလာသည္်ွားႏင့္အမွ် ကၽြန္ပတ္ိို႔စိိုက္ပ်ိ ီး်ိားႏိုင္သည့္ မ်ိ ီးေစတ့ိိုီးပြာလာၿပီီးပိိုမိိုျ န္႔ျ  ီး်ိားႏိုင္မည္မွာ 
ဧကနအ္မွန္ပငျ္ စသ္ည။္ ကၽြန္ပ္တိို႔သည ္ေဒသတြင္ီးမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိိုေရႊ ႔သည့္အခါ ျ စလ္ာမည့္စိန္ေခၚမႈ်ွားႏင့္ ျပညတ္ြင္ီး 
ရိွေဒသမ်ာီးတြင္ေရြီးခ်ယ္ရနထ္ပ္ေဆာင္ီးမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးလိိုအပ္မည္ကိိုစဥ္ီ္းီးစာီးမိၾကပါသည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ေဒသဆိိုင္ရာ 
ျ န္႔ျ  ီးမႈဗဟိိုအျ စ္ေဆာင္ရြက္ေနသျ င့္ ဤအသစေ္သာအာရွမ် ိီးေစဘ့ဏ္သည ္အေရွ႔ေတာင္အာရွ်ွားႏင့္အျခာီးေသာ 
လထူိုအဆင့္မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္မ်ာီး (စီအယလ္အ္က္စ္အ)ီ ကိိုစိုစည္ီးထာီးသည့္ ကြန္ယကက္ိိုအေထာကအ္ပ့ ေပီးပါမည္။ 
ပရက္စ္ပေတီးရီီးယန ္ဆာေလာင္မြတသ္ိပ္ျခငီ္း စီမ ခ်က၊္ အေရွ႔ေတာငအ္ာရွ၏ အဂရိိုအီကိိုေလာ္ဂ် ီလန္ီးနငီ္း အလိိုင္ီး 
ယန္႔(Agroecology Learning Alliance of SE Asia ALiSEA)၊ စတီီး၀ပ္ရွစ္ ေ ါင္ေဒီးရွင္ီး ်ွားႏင့္ တစ္ဦီးခ်ငီ္းအလ ွရွင္ 
မ်ာီးတိို႔၏ရက္ေရာစြာပ ့ပိိုီးမႈေၾကာင့္ဤကြန္ယကသ္ည ္ စတင္ႀကီးကီီးထြာီး က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျ စ္ပါသည။္ တႀကီးကိမလ္ွ်င္ 
မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္တစ္ခိုျ င့္စတငေ္နပါသည္။ 

အီီးစအီိပ္ခ်္အိို အာရသွည ္ ညြန္ၾကာီးသည့္သငတ္နီ္းတစခ္ိုတြင္၀နေ္ဆာင္မႈေပီးေန၍ စြမ္ီးရည္ျမွင့္တငေ္ရီးတာ၀န ္်ားႏွင့္ 
မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္၀နထ္မီ္းမ်ာီး၏ၾကိ ီးပမ္ီ္းီးမႈမ်ာီးကိိုအဆင့္သတ္မတွ္တြြဲ က္္ကာ (စီအယလ္္အက္စအ္)ီ အငအ္ာီး ပိိုမိိုျမင့္လာ 
ရန္ျပ လိုပ္မည္။ ထိိုသိို႔ေအာငျ္မင္စြာျပ လိုပ္ျခင္ီးျ င့္ ေအာက္ပါတိို႔႔၌အက်ိ ီးသက္ေရာကမ္ႈရွိမည္။ (၁)  ကၽြန္ပတ္ိို႔၏မ်ိ ီး 
ေစ့မ်ာီးကိို ရ်ိားႏိုင္သည့္အခါ နယ္ပယ္ေဒသတြင္ီးရွ ိ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ကာကြယတ္ာီးဆီီး်ားႏိိုင္မည္။ (၂)ကြန္ယက္အတြင္ီး 
အက်ိ ီး ျ စ္ေစမည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ပိို၍မွ်ေ၀်ိားႏိုင္မည္။ (၃) ေဒသတြင္ီးသိို႔မဟိုတ ္ မ်ိ ီးေစ့ ဘဏ္ တစ္ခိုတြင ္ မ်ိ ီးစတိ္ 



 

မ်ာီးပ်က္စီီးသည့္ ကပ္ဆိိုက္ေရာက္ပါက ကာကြယ္ေပီး်ိားႏိုင္မည္။ (၄) ေဒသတြင္ီး သိို႔မဟိုတ ္ နယ္ပယေ္ဒသ 
၀န္ီးက်င္အတြင္ီး ေကာက္ပြဲ သီီး်ွားႏ ဇီ၀ေျပာင္ီးလြဲမႈကိိုေ်ွားႏီးေကြီးေစမည္။ 

 

ျမန္္မာ်ိားႏိုငင္ မအွျပငသ္ိို႔ကြနယ္ကတ္စခ္ိုတိိုီးလာျခငီ္း 

 ြ ႔ၿ ိ ီးမႈ်ွားႏင့္ ဆန္ီးျပာီးေသာနယ္ပယ္ေဒသတစ္ခိုတြင္ လြယက္ူ၍ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တစ္ခိုသည ္အေျခအေန 
်ွားႏင့္ ၎၏လညပ္တလ္ိိုသည့္ဆ်ားႏၵအေပၚတြင္မတူည္ၿပီီးအလြန္ျခာီးနာီးပါသည္။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို၏ကမၻာ လို ီးဆိိုငရ္ာ  
လယ ္ ယာစိိုက္ပ်ိ ီးေရီးတြင္ ကၽြန္ပတ္ိို႔သည္မ် ိီးေစဘ့ဏ္တစ္ခိုကိို ထူီးျခာီးေသာ လတူစက္ိိုယစ္ာ၀င္ေပါကရ္ွိေသာ အ 
ေအီး ေပီး -သိိုေလွာင္ခန္ီးယနူစ္ ျ င့္စီမ ေဆာငရ္ြကသ္ည။္ ၎သည ္ အပူခ်နိ္်ွားႏင့္စိိုထိိုင္ီးမႈကိိုတကိ်စြာထိနီ္းခ် ပ ္ ်ိားႏိုင္၍ 
တစ္ခ်နိ္တညီ္းတြင ္ မ်ိ ီးေစမ့်ာီးကိို ်ားႏွစ္ေပါင္ီးမ်ာီးစြာသိိုေလွာင္ရနအ္တြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။ ထိိုင္ီး်ိားႏိုင္င ရိွ ကၽြန္ပတ္ိို႔ 
၏နယ္ပယ ္ေဒသဆိိုင္ရာ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တြင္ ရႈပ္ေထြီးမႈပိိုနည္ီးေသာမ်ိ ီးေစ့သိိုေလာွင္ခနီ္းျ င့္လိုပ္ ေဆာငသ္ည။္ ၎မွာ 
အခန္ီးငယ္မ်ာီး ခြြဲကာ အေအီးေပီးသည့္ စနစ္ -“ ခူီး-ေဘာ”့ ကရယိာ်ွားႏင့္ စပေရီး -  ြန္ီးထည့္ထာီးေသာ အခန္ီး 
စနစ္ျ စ္သည္။ ကၽြန္ပတ္ိုိ႔ ကြန္ယကအ္တြင္ီးရွ ိ မိတဘ္ကအ္ ြြဲ႔အစည္ီးမ်ာီးမ ွ ပို စ တူျပ လိုပ္်ိားႏိုင္၍ အကိုနအ္က် 
ခ ်ိားႏိုင္သည့္ ဒီဇိိုင္ီးပို စ ျ င့္ျပ လိုပ္ထာီး ျခင္ီးျ စ္သည။္ သိို႔ေသာ္လည္ီး ေငြေၾကီးမတတ်္ားႏိိုင္သူမ်ာီး်ွားႏင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္ီးပညာမ်ာီးနည္ီးပါီးသည့္ေဒသမ်ာီး၊ အာီးထာီးေလာကသ္ည့္ လွ်ပ္စစမ္ရွသိည့္ေနရာမ်ာီးအတြက ္ ကၽြန္ပတ္ိို႔သည္ 
နယ္ပယ္ေဒသတြင္ီးရွ ိ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္ မ်ာီးထပ္ေဆာင္ီးရာွေ ြ၊ စစ္ေဆီး၍ စမ္ီးသပ္မႈမ်ာီးျပ  လိုပရ္ 
သည္။ ဤသိို႔ိုျပ လိုပရ္ာတြင ္ အပူခ်နိ္တညၿ္ငိမ္မႈ ရွိရနအ္တြက္ ေျမ-အတိ ္ တညေ္ဆာက္စနစမ္်ာီး်ွားႏင့္ ရႊ႔ ေစီးေရစ 
လာီးျမ ပ္ျခငီ္း၊ တြန္ီးအာီးရွသိည့္ ေလဟာနယက္ိို ပတသ္ည့္နည္ီးပညာမ်ာီး်ွားႏင့္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိို ေျခာက္ေသြ႔ေစရန္ 
ေဒသတြင္ရရွိ်ိားႏိုင္သည့္အေျခာက္ခ ပစၥည္ီး စသညတ္ိို႔ပါ ၀င္သည္။ 

လက္ရွိအခ်ိနအ္ထ ိ အေျခခ က်သည့္မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္မ်ာီးအလိုပလ္ိုပ္်ိားႏိုင္မည့္ လမ္ီးေၾကာင္ီးကိို ြြဲ႔်ားႏိိုင္သည့္ နယ္ပယတ္စ ္
ေၾကာတြင္ ဒိုတိယ်ွားႏင့္တတယိေရြီးခ်ယ္မႈတိို႔ကိိုေပါင္ီးစပအ္သို ီးျပ လ်က္ရွသိည္။ ျမန္မာ်ားႏိိုင္င ရွ ိဧရာ၀တီတိိုင္ီးေဒသႀကီးကီီး 
တြင္ ျမန္မာ်ိားႏိုင္င ်ားႏွစ္ျခင္ီးအသင္ီးခ် ပ္်ွားႏင့္ တြြဲ က္္၍ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္ကြန္ယက္ပဏာမ အဆင့္မ်ာီးစတငခ္ြဲ့ၿပီီးျ စ္သည္။     
၂၀၁၇ ခို်ွားႏစ္မွစ၍ အလာီးအလာေကာင္ီးသည့္ မ်ာီးစြာေသာမ်ိ ီးေစဘ့ဏ္မနေ္နဂ်ာမ်ာီးကိို ထိိုင္ီး်ိားႏိုင္င ရွ ိအီီးစ ီအိပ္ခ်္အိို 
အာရွမ် ိီးေစဘ့ဏ္တြင္ထာီးရွ၍ိ လူထိုအဆင့္မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္ တည္ေထာင္ျခင္ီး၊ လိုပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခငီ္း၊ ေထာက္ပ့ ျခင္ီး၊ 
်ားႏွင့္ထိနီ္းသမိ္ီးျခငီ္းတိို႔ကိို ေလက့်င့္သင္ၾကာီးေပီးသည္။ သကဆ္ိိုင္ရာေဒသအသီီးသီီးသိို႔ျပန္သည့္ အခါတြင္ ကြန္ယက္ 
၏ ပထမဦီးဆို ီးေသာမ်ိ ီးေစဘ့ဏ္ကိိုတညေ္ထာငသ္ည။္ ထိိုသိို႔ျပ လိုပ္ရာတြင္ အီီးစအီိပ္ခ်္အိို မွကမ္ီးလွမ္ီးသည့္ဆန္ီး 
သစ္ေသာသီီးျခာီးတြြဲဘက္မႈမ်ာီးကိိုအေျခအေနအရ ထူီးျခာီး သည့္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာအစီအ စဥ္မ်ာီးျ င့္ျပ လိုပသ္ည္။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

လ ူ

 

လထူိုအေျချပ  မ် ိီးေစဘ့ဏအ္တြငီ္းၾကည့္ရႈျခငီ္း 

ထိိုင္ီး်ိားႏိုင္င တြင္ ကၽြန္ပတ္ိို႔၏မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္မ်ာီးၿပီီးဆို ီးမႈ်ွားႏင့္ အထြကမ္်ာီးကိို ်ားႏွစ္လတာၾကည့္ရႈၿပီီးေနာက္ ျမန္မာ်ိားႏိုင္င ၊ 
ပိုသိမ္ေျမာင္ီးျမ အ ြြဲ႔မ ွ ေဒသခ မန္ေနဂ်ာမ်ာီးျ စၾ္ကသည့္ ေစာမူီး လာီး်ွားႏင့္ ေနာ္ေဒါရစတ္ိို႔သည ္ ခါီးဟြဲလ ူ စိိုကက္ြင္ီး 
ရင္ီးျမစ္ဌာနသိို႔ျပနလ္ာခြဲသ့ည္၊ ထိိုေနရာသည ္ သတူိို႔အလိုပလ္ိုပ္ခြဲသ့ည့္ေနရာျ စ၍္ လထူိုအဆင့္မ်ိိုီး ေစဘ့ဏ္ကိိုမိမ ိ

ပို  ၅။ ခါီးဟြဲလူ စိိုက္ကြင္ီးရွိမ်ိ ီးေစ့ထိုတ္လိုပ္သည့္စိိုက္ကြက္မ်ာီး။ 

ပို  ၆။ ေနာ္ေဒါရစ ္(ခါီးဟြဲလူ စိိုက္ကြင္ီးမွမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္၀န္ထမ္ီး) 
အသစ္ေဆာက္ထာီးသည့္ ဆိိုလာ မ်ိ ီးေစ့အေျခာက္လွမ္ီးစင္ေဘီး 
တြင္မတ္တတ္ရပ္ေနပို ။ 

ပို  ၄။ ေစာမူီး လာီး(ခါီးဟြဲလူ စိိုက္ကြင္ီးမွ မ်ိိုီးေစ့ဘဏ္မွ၀န္ထန္ီး) မွ 
ေျမအိတ္ျ င့္မၾကာမီကေဆာက္လိုပ္ထာီးသည့္ မ်ိ ီးေစ့သိိုေလွာင္ခန္ီး 
ကိိုျပသေနပို ။ 

 



 

တိို႔ ဘာသာထူေထာငထ္ာီးသည့္ေနရာျ စသ္ည္။ ဤမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္သည ္ပတ္၀န္ီးက်ငရ္ွိလထူိုတရပ ္လို ီးအာီးအရညအ္  
ေသြီးရွေိသာမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးကိိုေပီး်ားႏိိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည။္  

ထိိုင္ီး်ိားႏိုင္င ရွသိငတ္န္ီးတြင္မ် ိီးေစ့ဘဏ္္၀န္ထမ္ီးမ်ာီးထ မွရခြဲသ့ည့္နည္ီးပညာမ်ာီးကိိုျပနလ္ည္ီးအသို ီးျပ ၍ မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္ 
“အေအီးခန္ီး”က ို ေျမ-အ တ ္တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းျဖင့္တည္ေဆာက္ခခ့ရာတြင္ န မ့္၍တည္ၿင မ္မႈရ  သည့္အပူခ  နက္ ို အ 
သို းျပဳခခ့သည္။ ျမ င့္ထားသည့္ထိုတ္လိုပမ္ႈစ ိုက္ကြက္မ ားတြင္ မ  ဳးေစ့မ ားက ိုပ  ဳးရန္ႏ င့္မ  ဳးေစ့ဘဏ္မ ားသ ို႔ေပးပ ို႔ရန္ စ ိုက္ 
ပ  ဳးမႈမ ားျပဳလိုပသ္ည္၊ ကြချပားေသာမ  ဳးစ တအ္မ  ဳးမ  ဳးက ိုစ ိုက္ပ  ဳးရာတြင္ ေဒသခ မ တဘ္က္လယသ္မားမ ားအား အသို း 
ျပဳရန ္အစီအစဥမ္ ားဆြခလ က္ရ  သည္။ ဤစိိုက္ကြင္ီးသည ္ဇ်ားႏၷ၀ါရလီတြင္ အီီးစီအပိခ္်္အိို အာရွမ ွမ်ိ ီးေစ့စိုေဆာငီ္းျခင္ီး 
အလိုပ္ရို ေဆြီးေ်ားႏြီးပြြဲျပ လိုပသ္ည့္ေနရာျ စ၍္ ဒါဇင္မ်ာီးစြာေသာေဒသခ လယသ္မာီးမ်ာီး်ွားႏင့္ျပည္တြင္ီး ြ ႔ၿ ိ ီးေရီးလိုပသ္ာီး 
မ်ာီးတိို႔အာီး လိုပင္န္ီးခြငအ္တြင္ီး ေလက့်င့္သငယ္ူေစျခင္ီး်ွားႏင့္ မ်ိ ီးေစ့မ်ာီးသန္႔စင္သည့္နည္ီးစနစ္မ်ာီး၊ သိိုေလွာငသ္ည့္ 
နည္ီးပညာမ်ာီး်ွားႏင့္မ်ိ ီးေစဆ့ိိုငရ္ာဇီ၀ေဗဒတိို႔ကိို သငယ္ူရရွခိြဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ေျခာကလ္မွ်သာၾကာၿပီီးေနာက္ခါီးဟြဲလ ူ
သိို႔ေနာကဆ္က္တြြဲၾကည့္ရႈစစ္ေဆီးမႈအတြက္ျပနလ္ာသည့္အခ်ိနတ္ြင္ ဤမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္္၏တိိုီးတက္မႈရလဒ ္ ေၾကာင့္ 
မ်ာီးစြာအ ့ၾသၾကသည။္ ေကာင္ီးေသာမတိ္ဘက္်ွားႏင့္ အလိုပလ္ိုပ္ရသည့္ အငအ္ာီးကိိုျပနလ္ညသ္တိရလာၾကသည္။ 
အက်ိ ီးရလဒက္ိိုသတိျပ မေိသာ စိိုကက္ြင္ီးမ်ာီးတြင္အလိုပ္လိုပသ္ည့္ အလိုပ္သမာီးမ်ာီး၊ လူထိုတစခ္ိုအတြင္ီး၊ ဆက္ 
သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတိို႔သည ္ ကြန္ယကလ္ိုပင္န္ီးမ်ာီးတြင္ ကၽြန္ပတ္ိို႔လိုပ္ငနီ္း သင္ၾကာီးေပီးရန္ရွာေ ြသည့္လူအမ် ိီးအ 
စာီးမ်ာီးျ စသ္ည္။ 

ခါီးဟြဲလူမ်ိ ီးေစဘ့ဏ္မ၀ွနထ္မ္ီးမ်ာီးသညသ္ိုေတသန်ွားႏင့္ပတသ္က၍္လည္ီးေဆာငရ္ြက္ၾကၿပီီးကၽြနပ္္တိို႔တိိုီးခ်ြဲ ႔ေဆာင္ 
ရြကလ္်က္ရွသိည့္က်င့္စဥ္အခ်ိ ႔တိို႔ကိိုအတည္ျပ စစေ္ဆီးရန္်ားႏွင့္ ကြင္ီးဆငီ္းစမ္ီးသပ္မႈျပ ရန ္ အီီးစအီိပ္ခ်္အိို ကိိုကညူီ 
လ်က္ရွသိည္။ ေျမအတိ္မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္မ်ာီး၊ျမ ပ္ထ္ာီးေသာေျမတိိုငက္ီမ်ာီး်ွားႏင့္ ေတာင္ေစာင္ီးမ်ိ ီးေစက့်င္ီးမ်ာီး တိို႔၏သိို 
ေလွာင္မႈအေျခအေနမ်ာီးစစေ္ဆီးအကြဲျ တ္ရန ္ ေဒသဆိိုင္ရာအေသီးစာီးလက္ေတြ႔စမ္ီးသပ္မႈတစ္ခိုျပ  လိုပလ္်က္ရွ ိ
သည။္ အာီးလို ီးတိို႔သည ္ ခ်တိ္ပတိ္ထာီးျခငီ္းမရွသိည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီး်ွားႏင့္ ေလအလို ပတ္ထာီးသည့္မ်ိ ီးေစ့မ်ာီး ကိို ျပ ျပငစ္ီမ  
ထာီးသည့္ စကဘ္ီီးဘမဘ္ာေလစိုပစ္က္ျ င့္ခ်ိတ္ပတိ္ျခင္ီးကိိုအသို ီးျပ ်ိားႏႈင္ယွဥ္ထာီးေသာမ်ိ ီးေစ့မ်ာီးျ စသ္ည္။ ဤ 
“စိုေပါငီ္းေရာေ်ွားႏာထာီးျခငီ္းမရွိသည့္ သိုေတသနသည”္ ကၽြန္ပတ္ိို႔၏ကြန္ယကသ္ိို႔ ေခတ္မွ၍ီ ေရြီးခ်ယ်ိ္ားႏိုင္မႈမ်ာီးကိိုေပီး 
်ားႏိိုင္သည့္ အီီးစီအပိ္ခ်္အိို၏ တတ္စြမ္ီးမႈတြင္ အလြန္အေရီးပါသည့္ အစတိ္အပိိုင္ီးျ စသ္ည္။  

 

ေရ ွ႔သိို႔ဆကလ္မွီ္းျခငီ္း  

 ခါီးဟြဲလူမ်ိ ီးေစ့ဘဏ္သည ္လထူိုအဆင့္မ်ိ ီးေစဘ့ဏ္မ်ာီးကိို ေပါင္ီးစပ ္
ထာီးသည့္ကြန္ယက္နမူနာတစ္ခိုျ စ္၍ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီီး ယာီး်ွားႏင့္  ိလ ိ
ပိိုင္်ိားႏိုင္င ရွိမ်ာီးစြာေသာ ဆိိုကမ္်ာီးမွပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွ ိသည။္ 
နယ္ပယ္ေဒသ တ၀ွမ္ီး လို ီးတြင္ရွိေနၿပီီးျ စ္၍ ကၽြန္ပတ္ိို႔အေနျ င့္ တည ္
ေထာင္မႈ၊ ဆကသ္ြယမ္ႈမ်ာီးတိို႔တြင္အကအူညီေပီးရန္ေမွ်ာ္ လင့္လ်က ္ရိွ 
ၿပီီး ေနာက ္ထပ္ေျမာက္မ်ာီးစြာတိို႔၏ စြမ္ီးရည္ကိိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ 
ကူညီရန္ျ စ္သည္။ ပို  ၇။ ျမန္မာ်ိားႏိုင္င ၊ ရန္ကိုန္ၿမိ  ႔ျပငရ္ွ ိရည္ရွည္တည္တ ့ 

ေသာ စိိုက္ပ်ိ ီးေရီး သင္တန္ီး စင္တာ တြင္ရွိသည့္ 
လူထိုအဆင့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္အသစ္။ 



 

                

 

 

 

ကၽြန္ပတ္ိို႔သည ္နယ္ပယ္ေဒသရွအိသစ္ေသာမ်ိ ီးေစဘ့ဏ္်ားႏွင့္ အေသီးစာီးလယယ္ာရင္ီးျမစ္စငတ္ာကိိုအသို ီးျပ ၍ မိတ ္
ဘက္အ ြြဲ႔အစညီ္းမ်ာီးကိို သင္တန္ီးေပီးျခင္ီး၊ ဆန္ီးသစ္ေသာေရြီးခ်ယ္မႈမ်ာီးကိို လကေ္တြ႔သရိုပ္ေ ၚျပသျခင္ီး ်ွားႏင့္ ကိုန္ 
က်စရတိသ္က္သာသည့္ အသစ္ေသာနည္ီးပညာမ်ာီးစမ္ီးသပ္ျခငီ္းတိို႔ကိိုျပ လိုပ္ျခင္ီးျ င့္ လြန္ခြဲ့ေသာတစ္်ွားႏစ္ တြင္ရွခိြဲ့ 
ေသာစတိက္ူီးထက္သာလြန္၍ခ်ြဲ ႔ထြင္်ိားႏိုင္မည္ျ စသ္ည္။ မိတဘ္ကမ္်ာီးျ င့္ဆကသ္ြယေ္ဆာင္ရြက၍္ ပိိုမိိုထိ ေရာက္ 
သည့္နည္ီးလမီ္းမ်ာီးျ င္ ့ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္တိိုီးတကေ္စျခငီ္းသည္ ကၽြန္ပ္တိို႔ရွာေ ြေနေသာအရာျ စသ္ည္။ ထိိုသိို႔ျပ  လိုပ္ 
ေပီးျခင္ီးျ င့္ ကၽြန္ပတ္ိို႔၏ေက်ီးလက္ရွိမတိဘ္ကအ္ ြြဲ႔အစည္ီးမ်ာီး၏လူေနမႈဘ၀၊ ရိုပ္ပိိုင္ီးဆိိုငရ္ာ်ွားႏင့္ ၀ိညာဥ္ေရီး ဆိိုင္ရာ 
တိို႔အေပၚ ထာ၀ရအက်ိ ီးသက္ေရာက္မႈရွမိည္ကိိုကၽြန္ပတ္ိို႔သိပါသည္။ အသစ္ေသာလိိုအပ္သည့္ ပစၥည္ီးအ ေဆာက္ 
အဦီးမ်ာီးကိိုတည္ေထာင္ရာတြင္ ထိိုမွ်ေလာက္တိိုီးတက္မႈရွိေသာ္လည္ီး ေနာကထ္ပလ္ိုပ္စရာမ်ာီးစြာရွိေနပါ ေသီး 
သည!္ ကၽြနပ္္တိို႔သည ္အသစ္ေသာ ေျခလမွ္ီးတစ္ခိုစအီတြက္ဆိုေတာင္ီး၍ သငတ္ိို႔သညလ္ည္ီးထိိုနည္ီးတ ူျပ  လိုပ္ၾက 
မည္ဟိုေမွ် ာ္လင့္ပါသည္။ အီီးစအီိပ္ခ်္အိို အာရွ၏ အေသီးစာီးလယယ္ာရင္ီးျမစစ္ငတ္ာ်ွားႏင့္ မ်ိ ီးေစ့ဘဏ္တိို႔ သည ္
မ်ာီးစြာအက်ိ ီးသက္ေရာက္မႈ ေပီး်ိားႏိုင္စြမ္ီးရွသိည့္ေနရာတစ္ခိုျ စ္်ိားႏိုင္ရန္အတြက ္ ကၽြနပ္္တိို႔၏ေက်ာေထာက္ ေနာက္ 
ခ ်ားႏွင့္ ကၽြန္ပတ္ိို႔ ်ွားႏင့္အတယူွဥလ္်က္ေလွ်ာကလ္ွမ္ီးကာ ပါ၀င္ၾကရနေ္တာင္ီးဆိိုပါသည္။  

 

 

ပို  ၈။ ဘြန္ီးေဆာင္ (အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အာရွ၀န ္
ထမ္ီး အ ြြဲ႔၀င)္မရွည္ရွည္တည္တ ့ေသာ 
စိိုက္ပ်ိ ီးေရီးသင္တန္ီး စင္တာ တြင္ရွိသည့္ 
ေျမေစီးဘေလာက္တို ီးမ်ာီးျ င့္ 
ေဆာက္ထာီးသည့္ 
မ်ိ ီးေစ့သိိုေလွာင္ခန္ီးအသစ္ကိို 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆီးေနပို ။

 


