
    
    

    
လယ္ယာလယ္ယာလယ္ယာလယ္ယာ----ထြက္တိရထြက္တိရထြက္တိရထြက္တိရိစိစိစိစၧၧ ၧၧာာာာန္အစာန္အစာန္အစာန္အစာ    ----    အသားစားရန္ေမြးေသာအသားစားရန္ေမြးေသာအသားစားရန္ေမြးေသာအသားစားရန္ေမြးေသာ
    
ခိသ္ခိသ္ခိသ္ခိသ္    မစ္ခီစန္၊မစ္ခီစန္၊မစ္ခီစန္၊မစ္ခီစန္၊    ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊    အလုိဟာအလုိဟာအလုိဟာအလုိဟာ    ေဟာက္စ္၊ေဟာက္စ္၊ေဟာက္စ္၊ေဟာက္စ္၊
    
အယ္ဒီအယ္ဒီအယ္ဒီအယ္ဒီတာတာတာတာ(ေအဘီေအဘီေအဘီေအဘီ)မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္- ခိသ္ခိသ္ခိသ္ခိသ္ သည္သည္သည္သည္
ရည္ရွည ္တည္တံ့သည့္လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
၀ယ္ယူသူမ်ားစားသုံးသည့္အဟာရၾကြယ၀္
ထိုင္သည့္ေနရာျဖစ္သည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ုအာရွဖိလစ္ပိုင္
ကၽြန္ပ္သည ္ ခိသ္ႏွင့္သူ၏မိသားစုမ်ားထံသို႔အလည္သြားရသည့္အခြင့္အေရးကိုရခဲ့သည္။
လယ္ယာျပင္ပမွပစၥည္းအနည္းငယ္ကိုသာအသုံးျပဳ
သည ္ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္က်ယ္ျပန့္သည့္ 
စြာမွ်ေ၀သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အို
မွ်ေ၀ခ့ဲသည္။ ဤစာေစာင္တြင ္ခိသ္သည ္
 

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    
 
လယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔တြင္ရွိႏွင့္ၿပီးသည့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသက္သာေစႏုိင္သည္။
ေဆာက္ေကာင္းတည္ေဆာက္မည။္ အသားစားေ
သို႔မဟုတ ္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားမွနို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊
သယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေပါေလာေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာေရေပၚတြင္ေပၚသည့္အပင္မ်ားကုိထပ္
ေဆာင္းတိရိစၦာန္အစာအျဖစ္စိုက္ၾကသည္။
တံ့ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ေကာက္ပသဲီးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္တိရ
စိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္၍  ျမင့္ေသာအပူခ်ိန္တြင္
သို႔ ေသာအရာမ်ားႏွင္ ့ဘုခါရိွထုတ္လုပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေျမၾသဇာအစိမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစသည္။
 
ျခံေမြးတိရိစၦာန္မ်ားသိပ္သည္းမႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်
ၾသဇာဓါတ္လမ္းေၾကာင္းတိုးတက္လာရန္အတြ
စားလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာထြက္အသားစား
ပါမည္။ သင္ဖတ္သည့္အခါတြင ္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ျပန္႔သည့္လက္ရွိစနစ္
ယူရမည္ျဖစ္၍ ထိုမွတဆင့္ၿခံဳငံု၍အရွိန္ျဖင့္လည္ပတ္ရမည္ကိုသတိရပါ
 
အေရးႀကီးပါသည ္- ဂ်ာနယ္မ်ား၊ စာေစာင္မ်ား၊

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊    

    အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၂၅၂၅၂၅၂၅    

    ၾသဂုတ္လ ၾသဂုတ္လ ၾသဂုတ္လ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    

အသားစားရန္ေမြးေသာအသားစားရန္ေမြးေသာအသားစားရန္ေမြးေသာအသားစားရန္ေမြးေသာ၀၀၀၀က္ထီးမ်ားအတြက္အစာထုက္ထီးမ်ားအတြက္အစာထုက္ထီးမ်ားအတြက္အစာထုက္ထီးမ်ားအတြက္အစာထု

ေဟာက္စ္၊ေဟာက္စ္၊ေဟာက္စ္၊ေဟာက္စ္၊    ပူအိတုိပူအိတုိပူအိတုိပူအိတုိ    ပရင္စီစာ၊ပရင္စီစာ၊ပရင္စီစာ၊ပရင္စီစာ၊    ပါလါပါလါပါလါပါလါ၀၀၀၀မ္၊မ္၊မ္၊မ္၊    ဖိလစ္ဖိလစ္ဖိလစ္ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံပုိင္ႏုိင္ငံပုိင္ႏုိင္ငံပုိင္ႏုိင္ငံမွေရးသားတင္ျပသည္။မွေရးသားတင္ျပသည္။မွေရးသားတင္ျပသည္။မွေရးသားတင္ျပသည္။

သည္သည္သည္သည္ ပူအိတို ပရင္စီစာ၊ အလိုဟာ ေဟာက္စ္၊ ပူအိတိ ု
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၁၅ႏွစ္ခန္႔လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္

၀သည့္လယ္ယာထြက္အစာမ်ားကိုထုတ္လုပ္သည္။ လြန္ခဲ့သည္ေမလတြင္
အာရွဖိလစ္ပိုင္ တြငရ္ည္ရွည္တည္တံ့သည္ ့စိကု္ပ်ိဳးေရးအလုပ္ရုံေဆြး

ခိသ္ႏွင့္သူ၏မိသားစုမ်ားထံသို႔အလည္သြားရသည့္အခြင့္အေရးကိုရခဲ့သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္
လယ္ယာျပင္ပမွပစၥည္းအနည္းငယ္ကိုသာအသုံးျပဳ၍လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး အလြန္သေဘာက်ခဲ့ပါသည္။

 အီးစီအိပ္ခ်္အိုကြန္ယက္တို႔ႏွင္ ့ မိမိ၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္အသိပညာမ်ားကိုရက္ေရာ
အီးစီအိပ္ခ်္အိ ု အာရွမွတ္တမ္း ၂၀ တြင ္ ခိသ္သည ္ လယ္ယာထြက္ငါးစာမ်ားႏွင့္

 လယ္ယာထြက္အသားစား၀က္ထီးမ်ား အတြက ္အေျခခံမ်ားကိုမွ်ေ

မိမိတုိ႔တြင္ရွိႏွင့္ၿပီးသည္ရ့င္းျမစ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲ၍အသုံးျပဳႏိုင္ပါက လယယ္ာထြက္အစာမ်ားသည္လည္း
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသက္သာေစႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြဲႏြားမ်ားအတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္စားက်က္မ်ားကို

အသားစားေမြးျမဴေရး၀က္မ်ားအတြက္ေကာက္ပသဲီးႏွံအၾကြင္းအ
က္ပစၥည္းမ်ား၊ (ဥပမာ ဒိန္ရည္ႏွင္ ့ မလိုင္ထုတ္ထားသည့္ႏြားႏို႔

သယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေပါေလာေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာေရေပၚတြင္ေပၚသည့္အပင္မ်ားကုိထပ္
ည္။ လယ္ယာ-ထြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ စိုက္္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားပိုမို၍

ေကာက္ပသဲီးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္တိရိစၦာန္မ်ား၏မစင္မ်ားတို႔သည ္ ၾသဇာဓါတ္လည္ပတ္သည့္အ
ျမင့္ေသာအပူခ်ိန္တြင ္အသက္ရွင္သည့္မ်က္ေစ့ျဖင့္ျမင္ရန္ ခက္ခသဲည္သက္ရွိမ်ားေျမေဆြး၊
ဘုခါရိွထုတ္လုပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေျမၾသဇာအစိမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစသည္။

တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၀ိရိယရွိသည့္လယ္သမားမ်ားသည ္ မိမိတို႔၏စနစ္ကိုအက်ိဳးျပဳမည့္
ၾသဇာဓါတ္လမ္းေၾကာင္းတိုးတက္လာရန္အတြက ္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္နည္းစနစ္မ်ားကိုရွာၾကသည္။ 

လယ္ယာထြက္အသားစား၀က္အစာမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္နည္းမ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားကိုေဖၚျပ
လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ျပန္႔သည့္လက္ရွိစနစက္ိုအျပည့္အ၀

ထိုမွတဆင့္ၿခံဳငံု၍အရွိန္ျဖင့္လည္ပတ္ရမည္ကိုသတိရပါ(ပု ံ၁)။ 

စာေစာင္မ်ား၊ ႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတို႔သည္ စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းကိုပထမဆုံး

    

က္ထီးမ်ားအတြက္အစာထုက္ထီးမ်ားအတြက္အစာထုက္ထီးမ်ားအတြက္အစာထုက္ထီးမ်ားအတြက္အစာထုတ္လုပ္ျခင္းတ္လုပ္ျခင္းတ္လုပ္ျခင္းတ္လုပ္ျခင္း    

မွေရးသားတင္ျပသည္။မွေရးသားတင္ျပသည္။မွေရးသားတင္ျပသည္။မွေရးသားတင္ျပသည္။    

 ပရင္စီစာရိွမိဘမဲ့ေဂဟာတြင္ 
ႏွစ္ခန္႔လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည။္ မိဘမဲ့ေဂဟာႏွင့္ထိုေဒသရိွ 

လြန္ခဲ့သည္ေမလတြင ္ သူေန 
က္ပ်ိဳးေရးအလုပ္ရုံေဆြး ေႏြးပြဲက်င္း ပခဲ့၍ 

က်ဥ္းေျမာင္းသည္ ့ ေျမေပၚတြင္ 
အလြန္သေဘာက်ခဲ့ပါသည္။ ခိသ္ 

အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္အသိပညာမ်ားကိုရက္ေရာ 
လယ္ယာထြက္ငါးစာမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ 

အေျခခံမ်ားကိုမွ်ေ၀ပါမည္။  

ယာထြက္အစာမ်ားသည္လည္း 
ကၽြဲႏြားမ်ားအတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္စားက်က္မ်ားကိ ု တည္ 

ၾကြင္းအက်န္မ်ားမွအစာလုပ္ျခင္း 
မလိုင္ထုတ္ထားသည့္ႏြားႏို႔)၊ ပဲပင္ငုတ္မ်ားမွ ျဖတ္၍ 

သယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေပါေလာေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာေရေပၚတြင္ေပၚသည့္အပင္မ်ားကုိထပ ္
က္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားပိုမို၍ ရည္ရွည္တည္ 

ၾသဇာဓါတ္လည္ပတ္သည့္အ 
ခက္ခသဲည္သက္ရွိမ်ားေျမေဆြး၊ တီေကာင္ကဲ ့

ဘုခါရိွထုတ္လုပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေျမၾသဇာအစိမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစသည္။ 

မိမိတို႔၏စနစ္ကိုအက်ိဳးျပဳမည္ ့
 ဤေဆာင္းပါးသည္ အေသး 

ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္နည္းမ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားကိုေဖၚျပ 
၀(မတုန္မလႈပ)္ အခြင့္အေရး 

ကိုပထမဆုံးမျပဳဘဲနည္းပညာအ 



သစ္မ်ားကိုကူးေျပာင္းကာလအားေကာင္းစြာစီစဥ္မႈ၊
ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ျဖစ္နုိင္သည္ကိုသတိျပဳပါ၊
 

အစာေကၽြးသည့္နည္းစအစာေကၽြးသည့္နည္းစအစာေကၽြးသည့္နည္းစအစာေကၽြးသည့္နည္းစနစ္နစ္နစ္နစ္    

ပံုပံုပံုပံု((((၁၁၁၁) ) ) ) အစာေကြ်းသည့္စနစ္အစာေကြ်းသည့္စနစ္အစာေကြ်းသည့္စနစ္အစာေကြ်းသည့္စနစ္    
    
အလုိဟာစနစ္ကုိအလုိဟာစနစ္ကုိအလုိဟာစနစ္ကုိအလုိဟာစနစ္ကုိ    ၿခဳံငုံသံုးသပ္ျခင္းၿခဳံငုံသံုးသပ္ျခင္းၿခဳံငုံသံုးသပ္ျခင္းၿခဳံငုံသံုးသပ္ျခင္း 
    
ကၽြန္ပ္တို႔၏၀က္မ်ားအတြက္အစားအစာႏွင့္
ျမစ္မ်ားကိ ုစိတ္ခ်ႏုိင္ရန္လယ္ယာ-အေပၚႏွင့္
လည္းအမ်ားအားျဖင့္လ်စ္လ်ဴရႈၾကသည္။ 
တို႔သညမ္ိမိတို႔၏ေနရာတြင္လို္အပ္သည့္အ
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကရိယာမ်ားကိုမထိန္းသိမ္းထားၾကပါ။
ခ်ယ္စရာေသာေစ်းကြက္မ်ားရွိရန္အာမခံခ်က္ရိွ
၁၉၉၃၁၉၉၃၁၉၉၃၁၉၉၃)။။။။    အာလုိဟာေဟာက္စ္တြင္    ကၽြန္ပ္တို႔သည္ငါးေျ
ကၽြန္ပ္တို႔သည္    ပ၊ဲ    ခ်ံဳပုမ်ား၊    အပင္မ်ားႏွင့္ေပါေလါေပၚဒရင္
ျပဳရန္ထပ္ေဆာင္း၀ယ္ယူထားသည္။    
 
ကၽြန္ပ္တို႔၏အေတြ႔အႀကံဳမွာ    အစာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ျမင့္မားစြာအ
ႏွင့္    ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္
သည္။    ဤသားေပါက္မ်ားသည္    ကၽြန္ပ္တို႔၏ကေဇာ္
ျမန္စြာႀကီးထြားျခင္းတို႔ျဖစ္ေစသည္။    ႀကီးမားသည့္အျဖဴေရာင္၊
သူမ်ားႏွင့္    စိတ္ခ်ရသည့္    ေနာက္ေဖးၿခံေမြးျမဴသူမ်ားထံမွရရွိႏိုင္၍
နိုင္သည္။    
 
ကၽြန္ပ္တို႔၏ ဖိလစ္ပုိင္ႏို္င္ငံရွ ိ ပလာ၀န္ေဒသတြင္
သည္။ သူတို႔အားစီပြားျဖစ္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္တိရ
တြင္အမ်ားဆုံးေမြးျမဴသည္။ စားက်က္စနစ္တြင္

အစာေကၽြးသည့္နည္စနအစာေကၽြးသည့္နည္စနအစာေကၽြးသည့္နည္စနအစာေကၽြးသည့္နည္စန

ေကာက္ပဲသီးႏံွ 
အက်န္/သဘာ၀ 
အစာ/စားက်က္ 

အစာအတု 

သိပ္သည္းမႈ  
စုေဆာင္းျခင္း 

က်ယ္

သစ္မ်ားကိုကူးေျပာင္းကာလအားေကာင္းစြာစီစဥ္မႈ၊ ရင္းႏွီးမတည္မႈႏွင္ ့လက္ေတြ႔က်မႈမရွိဘ ဲပုိ၍ျပင္းထန္သည့္အစားအစာ
ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ျဖစ္နုိင္သည္ကိုသတိျပဳပါ၊  

 
 

    
    
 

    
    
    
    
    
    
 

    

က္မ်ားအတြက္အစားအစာႏွင္ ့ေလ့က်င့္မႈစနစ္ကိုကိုယ္တိုုင္စီစဥ္သျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အေရးေပၚကိစၥအတြက္
အေပၚႏွင္ ့လယ္ယာ-အျပင ္ဘက္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွျပဳလုပ္သည္။ ဤအရာသည္

 စေကးလီကြန္မွအႀကံေပးခ်က္သည္မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္
မိမိတို႔၏ေနရာတြင္လို္အပ္သည့္အစာကိုျပည့္စုံစြာျပင္ဆင္ရန္အေရာအေႏွာမ်ား သို႔မဟုတ္

ကရိယာမ်ားကိုမထိန္းသိမ္းထားၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္    သူတို႔သည္အခ်ိန္တိုင္းအတာ    တစ္ခု
ရွိရန္အာမခံခ်က္ရိွရမည္္္္။    ထိုအရာသည္    လြယ္ကူသည့္    စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ငါးေျခာာာာက္၊    ဖြဲ႔ႏု၊    အုံးဆံံံံေျခာက္္္္ႏွင့္ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကို
အပင္မ်ားႏွင့္ေပါေလါေပၚဒရင္    ေကာက္ပင္မ်ားတို႔ကိုပရုိတင္းမ်ားကိ၀ုယ္ယူ၍မရႏိိုင္သည့္အခါအသံုး

အစာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ျမင့္မားစြာအက်ိုဳးျဖစ္္္ ္္ေစသည့္    ဒိန္းမတ္ႏို္င္ငံမ်ိဳး
္ျပန္႔သည့္အျဖဴေရာင္အမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္    အျခားေသာေခတ္သစ္အိမ္ေမြးသားေပါက္မ်ားႏွင့္မ်ိဳးစပ္မ်ား

ကၽြန္ပ္တို႔၏ကေဇာ္////အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္အစာမ်ားျဖင့္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိတည္ၿငိမ္ျခင္း၊
ႀကီးမားသည့္အျဖဴေရာင္၊    ဒူေရာ့ႏွင့္    ေဒသတြင္ေမြးျမဴသည္၀့

ေနာက္ေဖးၿခံေမြးျမဴသူမ်ားထံမွရရွိႏိုင္၍    ၎တို႔သည္    ကၽြန္ပ္တို႔၏စနစ္သို႔ေကာင္းစြာေျ

န္ေဒသတြငရိွ္သည့္ေဒသရွိမူလ၀က္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္ေမြးသားေပါက္မ်ိဳး
စိုက္ပ်ိဳးသည့္တိရိစၦာန္အစာသီးႏွံပင္မ်ားႏွင့္ဥျမစ္ပြားသည္ ့ အပင္မ်ားရိွသည့္စားက်က္မ်ား

စားက်က္စနစ္တြင ္ ဤ၀က္ရိုင္းမ်ားကိုေမြးျမဴသည့္အခါ အဓိကရင္ဆို္

အစာေကၽြးသည့္နည္စနအစာေကၽြးသည့္နည္စနအစာေကၽြးသည့္နည္စနအစာေကၽြးသည့္နည္စနစ္စ္စ္စ္ 

ထိန္းသိမ္းေသာစားက်က္/တိရိစၦာအစာပင္ က်ယျ္ပန္႔သည္ 

အသင့္ျပင္းတန္သည္ 

ျပင္းထန္
သည ္

ျဖတ္၍သယ္ယူ၊ အာဇုိလာ၊  
အခ်ိ ႔ဳေသာအစာ 

လယ္ယာတြင္အခ်ဥ္ေဖါက္ (သို႔) 
စီပြားျဖစ္ေရာင္းသည့္အစာ 

ပုိ၍ျပင္းထန္သည့္အစားအစာ 

ကၽြန္ပ္တို႔သည္အေရးေပၚကိစၥအတြက္ ရင္း 
ဤအရာသည ္အေရးႀကီးေသာ္ 

စေကးလီကြန္မွအႀကံေပးခ်က္သည္မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္ - "လယ္သမားအမ်ားစ ု
 ေရာေမႊရန္ႏွင့္အလုံး/အထုံး 

တစ္ခတုြင္အဓိကႏွင့္    အျခားေရြး    
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ"(စေကးလီကြန္စေကးလီကြန္စေကးလီကြန္စေကးလီကြန္ 
ႏွင့္ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကိ၀ုယ္ယူသည္။    

ယ္ယူ၍မရႏိိုင္သည့္အခါအသံုး    

ဒိန္းမတ္ႏို္င္ငံမ်ိဳး၀က္ျဖဴေမြးျမဴေရး၊    ဒူေရာ့    
အျခားေသာေခတ္သစ္အိမ္ေမြးသားေပါက္မ်ားႏွင့္မ်ိဳးစပ္မ်ား    တို႔ျဖစ္    

ဖါက္ထားသည့္အစာမ်ားျဖင့္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိတည္ၿငိမ္ျခင္း၊    လွ်င္    
၀က္မ်ားကို    စီးပြားျဖစ္ေရာင္း    

ကၽြန္ပ္တို႔၏စနစ္သို႔ေကာင္းစြာေျပာင္းလဲလာ    

ေခတ္သစ္ေမြးသားေပါက္မ်ိဳး မ်ားႏွင့္ကြဲျပား 
အပင္မ်ားရိွသည့္စားက်က္မ်ား 

အဓိကရင္ဆိုင္ရ္သည့္အရာမ်ားမွာ သူတို႔ 



အားက်န္းမာစြာႏွင့္ျခံခတ္သည့္စရိတ္က်ခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏သန္မာသည္ ့ ႏွာေခါင္းႏွင့္တူးဆြႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္း 
ရွိသျဖင့္ေသခ်ာစြာၿခံခတ္ထားျခင္းမျပဳပါကလြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္သည္။ ေဒသ၀က္မ်ိဳးမ်ားကိ ု စားက်က္တြင္လႊတ္ထားသည္ 
ထက ္လွန္ထားၾကသည္ကပိုမ်ားသည္။ ၎တို႔သည ္စာကၽြင္းစားက်န္မ်ားကိ ုအိမ္ေမြး တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္လုစားရသည္၊ ပိန္လွီ၍ 
အထြက္မေကာင္းပါ၊ ကပ္ပါးပိုးမ်ား၏ေႏွာက္ယွက္မႈကိုလည္းခံရသည(္ပံု ၂)။ ဖုန္စသည့္အညစ္အေၾကးမ်ားသည့္ေနရာတြင္ 
ေမြးျမဴသည္၀့က္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားႏွင့္လွန၍္ေမြးျခင္းကိုအ္ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေျခခံတည္ေဆာက္မႈလမ္းညႊန္မ်ားမွ အားေပးျခင္း 
မျပဳပါ(ေမယာ ၁၉၉၃)။ 
 
ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတြင္နီဂေရာ့၀ါတ၀ီက(္စ ု စီဘီဖရြန္ နီဂရီနပ္စ္)ႏွင့္ပါလ၀န္တြင္သားေပါက္သည္၀့က(္စ ု အာဟိုအင္ႏုိဘာဘစ ္
ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔ကို ေခတ္သစ္သားေပါက္မ်ားႏွင့္မ်ိဳးစပ္၍ အခ်ိဳ႔တို႔မွာေအာင္ျမင္သည။္ သို႔ေသာအ္ေလးခ်ိန္တက္လာရန ္ ခကခဲ္ 
သည္ဟုမွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။ ယူေကႏိုင္ငံရိွ ၀က္ရုိင္းေမြးသည့္လယ္သမားသည္ ၀က္ရိုင္းထီးမ်ားကို အိမ္ေမြး ၀က(္"အမ်ား 
အားျဖင့္ကိုယ္ခႏၶာရွည္၍ အနီႏွင့္အညိဳေရာင္ရွိသည)္ မ်ားျဖင့္မ်ိဳးစပ္သည။္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာပ်မ္းမွ်အျပည့္အ၀ အရုိင္း 
တိရိစၦာန ္ ၅ အား ၉ျဖင့္မ်ိဳးစပ္ျခင္းျဖင့္အရြယ္အစားတုိးေစရန(္"လြတ္လပ္စြာ-ေနထိုင္ သည့္ေတာ၀က္မ်ားသည္ေမြးျမဴသည့္ 
ေတာ၀က္မ်ားႏွင့္တူပါသလား")ျဖစ္သည္။ ႀက ံ ႔ခိုင္သည့္မ်ိဳးစပ္မ်ားသည္ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္ ့ အစာေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေစမည။္ 
မ်ိဳးစပ၀္က္မ်ားသည ္ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္အစာမ်ားမ ွ အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ထပ္တိုးလာသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ 
အေကာင္လုံးအေလးခ်ိန္ကိမုမွ်မတ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
 
ဤေဆာင္းပါး၏က်န္အပိုင္းသည ္ အေလးခ်ိန္ျမန္စြာတိုး၍ အဂၤေတသို႔မဟုတ္လႊစာမႈန္႔အခင္းမ်ားတြင ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖင့္ထား 
ရွသိည့္ေခတ္သစ၀္က္ေမြးျမဴေရးမ်ား၏အစာအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုနည္းေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အက်ိဳးေက်းဇူမ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးပါမည္။ အာလိုဟာေဟာက္စ္တြင ္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ သဘာ၀လယ္ယာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြန္ယက္အမ်ိဳးမ်ိဳးမ ွ ေဆာင္ရြက ္
သည္"့ေဆးေၾကာျခင္း-မျပဳ"ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ၀က္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို အသုံးျပဳသည္။ စနစ္၏ျပည့္စုံသည္ ့ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကိ ု
ကၽြန္ပ္၏ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္အတြက ္ သဘာ၀လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ဟူေသာ 
စာအုပ္တြင္ေရးသားထားပါသည္။ ဤစနစ္တြင္ သင္းထားသည္ ့ အသားစား၀က္ထီးမ်ားအား ၁မီတာအနက္ရိွသည့္ လႊစာမႈန္႔ 
အခင္း(အိပ္ယာ)ႏွင္ ့ အီးအမ္ကိုအစာႏွင့္ေရတြင ္ ေန႔စဥ္ထပ္ေဆာင္းထည္၀့င္၍ အခင္းတြင္အပတ္စဥ္ပက္ဖ်န္းသည္။ စပ္ထား 
သည္၀့က္မ်ားပင္ ထိုထူသည့္အခင္းမ်ားေပၚတြင၀္က္ေပါက္၍ ကေဇာ္ေဖါက္ထားသည္အစာကိုႏွစ္သက္ၾကသည(္ပံ ု၃ ႏွင့္ ၄)။ 
    

အစာအစာအစာအစာရင္းျမစ္မ်ားရင္းျမစ္မ်ားရင္းျမစ္မ်ားရင္းျမစ္မ်ား    
 
မ်ားစြာေသာအရည္အေသြးရွိသည့္    အစာအတြက္အေရာအေႏွာမ်ားကို    တိုင္းျပည္အမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။    အေကာင္းဆုံးေသာ    
အရညအ္ေသြးရွိသည့္အစာကုိရႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။    ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ    စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစံနမူနာမ်ားတြင္ရွိသည့္မ်ားစြာေသာအစား    
အစာစီမံကိန္းမ်ားသည္အလားအလာ    သို႔မဟုတ္    အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသည္ကိုသတိျပဳပါ။    
 

အရည္အေသြးျမင့္သည့္ထည့္အရည္အေသြးျမင့္သည့္ထည့္အရည္အေသြးျမင့္သည့္ထည့္အရည္အေသြးျမင့္သည့္ထည့္၀၀၀၀င္မႈမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းင္မႈမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းင္မႈမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းင္မႈမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း    
 
ေျပာင္းေကၽြးသည္၀့က္သည္ စက္မႈထြန္းကာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ အကုန္အက်သက္သာသည့္ေျပာင္းအဆက္မျပတ္ထုတ္လုပ္မႈ  
သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မွျဖစ္ေပၚလာသည္။ေခတ္သစ္ေျပာင္းတြင္ကာဘြန္ဟိုက္ဒရိတ္အဆင့္ပိ၍ုျမင့္ၿပီးတူညီသည့္ပရိုတင္း(အသားဓါတ္
နိမ့္သည့္အဆင့္ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ သဘာ၀ဆန္ဖြဲသည္ေျပာင္းတြင္ရွိသည္သ့ဘာ၀ပရိုတင္းထက္ႏွစ္ဆပိုမ်ား၍ 
အမ်ားအားျဖင့္ေစ်းသက္သာသည္။သဘာ၀အစာစနစ္တြင ္ ေမြးျမဴေရးတိရိစၦာန္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ႀကီးထြားမႈတြင္ ပရိုတင္း 
သည ္ တိရိစၦာန္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ႀကီးထြားမႈ အတြက္နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ သင္သည္တိရိစၦာန္၏အသက္ႏွင့္အခ်ိဳးက်သည့္အဆင့္ရွ ိ
သည့္ပရိုတင္းကိုထားရွိပါက သင္၏သဘာ၀အစာတြင္အစစအရာရာညီမွ်မႈရွိမည္။ ေျပာင္းအေျချပဳအစာေဖၚသည့္ အညႊန္း 
ေဟာင္း မ်ားသည ္ကၽြန္ပ္တို႔၏ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္တြင္ ပါ၀င္ျပန္႔ႏွ႔ံေနသည့္ေခတ္သစ္ေျပာင္းပရိုတင္းပိုမုိပါ၀င္သည့္(ဂလိုင္ဖုိ 
စိပ္အၾကြင္းအက်န္မ်ားပါ၀င္၍ အမ်ားအားျဖင့္မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုငရ္ာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈျပဳလုပ္ထားသည္။) အာလိုဟာေဟာက္ရွိသည္ ့
ပါလာ၀မ္တြင ္ ေျပာင္းေစ်းသည္ႏွစ္ဆျဖစ္၍ ဆန္ဖြဲႏုတြင္ပါသည့္ပရိုတင္းတစ္၀က္သာရွိၿပီး ဆန္ပရုိတင္းထက္ေလးဆပို၍ ေစ်း 



ႀကီးေစသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏၀က္မ်ားအတြက္သဘာ၀အစာမ်ားကိုလိုအပ၍္ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္အေကာင္းဆုံးထုတ္ကုန္ကိုရရိွ 
လိုပါသည္။ 
    

ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားႏွင့္ေေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားႏွင့္ေေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားႏွင့္ေေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားႏွင့္ေကာက္ပဲသီးႏံွအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိထူးျခားစြာအသံုးျပဳျခင္းကာက္ပဲသီးႏံွအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိထူးျခားစြာအသံုးျပဳျခင္းကာက္ပဲသီးႏံွအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိထူးျခားစြာအသံုးျပဳျခင္းကာက္ပဲသီးႏံွအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိထူးျခားစြာအသံုးျပဳျခင္း        
 
ဆန္းသစ္ေျပာင္းလသဲည္႔အစာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေျဖမ်ားကို    ႏို္င္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ေတြ႔ရသည္။    ပေဲစ့ခြံမ်ား၊    ေျပာင္းရိုမ်ား၊    
ေဂၚဘီမွ    စြန္႔သည္အရာႏွင့္ ငွက္ေပ်ာအူမ်ားတုိ႔သည ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင၀္က္စာျပဳလုပ္ရန္အတြက္အသုံး၀င္သည့္ စို္က္ပ်ိဳးေရး 
ဆိုင္ရာ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ပေလာပီနံအေျခာက္မ်ားကိုလည္း မင္ဒါႏုိအားႏွင္ ့ လူဇံုကၽြန္ပ္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳၾက 
သည္။ပါလာ၀န္တြင ္ အမာဖုိဖါလပ္စ ္ ပါအီယြန္နီဖိုလီယပ ္ ဟုေခၚသည္ ့ ထူးျခင္း၍က်ယ္ျပန္႔သည့္မွ်ားပံုသ႑ာန္ရွ ိ အာရြိဳက္ 
ရိုင္းမ်ားကို ေျမနိမ့္ပိုင္းသစ္ေတာမ်ားမွရိတ္ယူႈ အစာအတြက္လွီးျဖတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္းအသုံး 
ျပဳသည္(ပံ၅ု)။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင ္ထိုအာရြိဳက္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္သူတို႔စားသုံးရန္အတြက္ဥျမစ္အတြက္စိုက္၍ ဆင္ေျခေထာက ္
ေမ်ာက္ဥဟ ုေခၚသည္။  
 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင ္ငွက္ေပ်ာအူမ်ားကိ၀ုက္စာအတြက္ကေဇာ္ေဖါက္သည္။ လတ ္ဆတ္စြာလွီးထားသည့္ငွက္ေပ်ာအူမ်ားကိ ုသၾကား 
ႏွင့္ ဆားၾကမ္း(၁၀၀ ေကဂ်ီ စင္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာအူသၾကား ၄ ေကဂ်ီ)ျဖင့္ေရာ၍ ပုံးထဲတြင္သုံးရက္မွ်အခ်ဥ္ေဖါက္သည္။ 
သဘာ၀အေလ်ာက္ေပၚလာသည္ေမြးျမဴထားေသာမ်က္ေစ့ျဖင့္မျမင္ႏိုင္သည့္သက္ရွိ(မုိက္ခရိုေအာ္ဂဲနိစမ)္မ်ားကိုအခ်ဥ္ထည္ ့
သည့္ျဖစ္ စဥ္ကိ ုအားေပးရန္အတြက္ထည့္သည္။ ၃ရက္ၾကာၿပီးေနာက ္ကေဇာ္ေဖါက္ထားသည့္အရာကိုအေလးခ်ိန္တူည ီေသာ 
ျမင့္သည့္ပရိုတင္းဖြဲႏုႏွင့္ငါးစာမ်ားျဖင့္ေရာသည္(တန္ခ်ိဳ၂၀၁၅)။[အယ္ဒီတာ၏မွတခ္်က-္ဤသဘာ၀၀က္ေမြးျမဴေရးအစာေဖာ္ 
စပ္ နည္းဆိုင္ရာထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့အေသးစိတ္မ်ားကိ ုေဒါက္တာ အာနတ ္တန္ခ်ိဳ၏ "သဘာ၀လယ္ ယာစုိက ္
ပ်ိဳးေရးကာတြန္း" စာအုပ္တြင္ၾကည့္ပါ။ အီစီအိပ္ခ်္အိုရုံးတြင္အဂၤလိပ္၊ ထိုင္းႏွင့္ခမာ ဘာသာတို႔ျဖင့္ရႏိုင္ပါသည္။] 
 
ကင္ညာႏိုင္ငံတြင ္ကန္ဇြန္းဥအႏြယ္မ်ားသည ္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားအတြက္တန္ဖိုးရွိသည့္ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ႏြယ ္
မ်ားကိုစဥ္း၍ အီးအမ-္၁ ႏွင့္ကေဇာ္ေဖါက္သည္။ ထပ္ေဆာင္းေျပာင္းအစာႏွင့္ပရုိတင္းမ်ားကိုထြက္ႏႈန္းေကာင္းရန္ထပ္ေဆာင္း၍ 
ထည့္သည(္"သင္၏ကိုယ္ပိုင၀္က္စာကိုသင္၏လယ္ယာတြင္မည္သို႔ျပဳလုပ္မည္နည္း" ၂၀၁၅)။ 
 
 
 
 

 
ပံု၂-စု အာဟုိအယ္ဘာဘစ္က့ဲသုိ႔ႀကိဳးျဖင္ ့လွန္ထားသည့္ေတာ 

၀က္ထီး(ပါလာ၀န္တြင္ေမြးေသာ၀က္)၊ ဖိလိပုိင္ႏိုင္င ံပါလာ၀မ္ 
တြင ္အိမ္ေမြးတိရစၦာန္အျဖစ္ႀကီးထြားခသဲည္ 

ပံု၃- အီးအမ္ျဖင့္ျပဳျပင္ထားသည့္ လႊစာအခင္းတြင ္

၀က္မ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေနစဥ္ 



 
 
 

    
    
    
    

ျဖတ္၍သယ္ယူသြားသည့္ျဖတ္၍သယ္ယူသြားသည့္ျဖတ္၍သယ္ယူသြားသည့္ျဖတ္၍သယ္ယူသြားသည့္    ပဲႏွင့္ျပဲႏွင့္ျပဲႏွင့္ျပဲႏွင့္ျမက္မ်ားမက္မ်ားမက္မ်ားမက္မ်ား
ျမက္မ်ားသည္တိရစိၦာန္မ်ားအတြက္အေရးႀကီးသည့္အစာရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ေဒါက္တာ
တြင္၇၅%ေသာတိရစိၦာန္အစာသည္ျမက္မ်ားျဖစ္သည္
သည္ ့အရည္အေသြးရွိသည့္အစာသီးႏွံပင္မ်ားကုိ
ျခင္းႏွင့္ႏႈိင္းစာပါက လူသားမ်ားတို႔သည ္သတိႀကီးစြာႏွင့္ရိ
သည ္ ခရီစုိဖိုဂြန ္ဇဇိန္နီအိုႏိြဳက္(ဗြီတီဗာ=အိႏၵိယျမက္တစ္မ်ိဳး၏အျမစ္မွရသည့္အဆီ
ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေရေလွာင္သည္ ့စီမံျခင္းအတြက္အသုံးျပဳသည္။
သုံးျပဳ သည္၊ ဗြီတီဗာျမက္အႏုမ်ားကိ ု မိုးရာသီတြင္အႀကိမ္အနည္း
ကၽြန္ပ ္တို႔သည ္ပင္နီစီတမ ္ပါပူရီယမ(္နာပီယာ
 
အာလိုဟာေဟာက္စ္တြင္    ကၽြန္ပ္တို႔သည္    
သည္။    ဤစနစ္သည္    ပေဲတာင့္ရွည္ပင္မ်ားႏွင့္ႏွစ္ရွည္ခံခ်ဳံပင္ပုမ်ား
ၾကားတြင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ားျဖင့္ေရာေႏွာသည္။
ကိုေျခဖ်က္ေစသည့္    ပရုိတင္းႏွင့္ဗီတာမင္မ်ားႏွင့္
ထုတ္သည့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွစုေဆာင္း၍
နီး(ေဒသအမည္----တစ္ထီဖလြိဳင္း)၊၊၊၊    ဖလင္မင္ဂီယာ
ယမ(္ကာကာ၀ါတဲ    သို႔မဟုတ္မာဒရီ    ဒီ    ကာကာအို
ကာစီယာ။    ထိုပေဲတာင္ရ့ညွ္အမ်ိဳးအစားအားလုံးသည္
ေပးသာအပင္မ်ားကိုအစျပဳရန္လမ္းညႊန္    ၂၀၀၈
    
    
    
 

ပံု၃-အဆင့္ျမင့္လယ္ယာထြက္အစာမ်ားႏွင့္ေမြးျမူေရးတိရစၦာန္

မ်ားအတြက္ထံုးကိုေၾကညက္စြာႀကိတ္၍ထည့္ထားသည့္အစာ
ကုိစားၿပီးေနာက္ ၀က္မ်ားေပါက္ၿပီးပံု 

မက္မ်ားမက္မ်ားမက္မ်ားမက္မ်ား        
စၦာန္မ်ားအတြက္အေရးႀကီးသည့္အစာရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ေဒါက္တာ မာတင္၏အဆိုအရ
စၦာန္အစာသည္ျမက္မ်ားျဖစ္သည"္(မာတင ္ ၁၉၉၃)။ အာလိုဟာေဟာက္တြင္ကၽြန္

အရည္အေသြးရွိသည့္အစာသီးႏွံပင္မ်ားကုိ ျဖတ္၍၀က္မ်ားအတြက္သယ္ေဆာင္လာၾကသည္
သတိႀကီးစြာႏွင့္ရတိ္္သိမ္း၍ အပင္ကိုပကတိအတိုင္းထား 

=အိႏၵိယျမက္တစ္မ်ိဳး၏အျမစ္မွရသည့္အဆ)ီကိုေတာင ္ေစာင္းတည္ျငိမ္မႈႏွင့္နိမ့္၍
စီမံျခင္းအတြက္အသုံးျပဳသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၎ကိုတိရ

မိုးရာသီတြင္အႀကိမ္အနည္းငယ္ရိတ္ႏိုင္၍ တိရစိၦာန္အစာရိွအဟာရအျဖစ္ထားႏိုင္သည္။
နာပီယာ)ကိ၀ုက္ႏွင့္ကၽြဲႏြားအစာ အျဖစ္အသုံးျပဳသည္။ 

    ေတာင္ေစာင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမနည္းပညာ(SALT)စနစ္ကို    ၂၀၀၁
တာင့္ရွည္ပင္မ်ားႏွင့္ႏွစ္ရွည္ခံခ်ဳံပင္ပုမ်ားကို    ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္    ေျမဆီတည္ၿငိမ္မႈရိွရန္

ၾကားတြင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ားျဖင့္ေရာေႏွာသည္။    အခ်ဥ္ေဖါက္ႏိုင္သည့္ပေဲတာင့္ရွည္မ်ားသည္အေရးပါသည့္
ပရုိတင္းႏွင့္ဗီတာမင္မ်ားႏွင့္အင္ဇိုင္းမ်ားျဖစ္သည္    (၀ပ္စန္    ၁၉၈၅)။    ကၽြန္ပ္တို႔သည္မ်ိဳးေစ့မ်ားကို

ထုတ္သည့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွစုေဆာင္း၍    နဂိုမူလစုေဆာင္းမႈထက္တိုး    ခ်ဲ    ႔ခဲ့သည္။    ကၽြန္ပ္တို႔သည္
ဖလင္မင္ဂီယာ    ကြန္ဂီတာ(မာလာဘာလာ    တြန)္၊    အင္ဒီကို

ကာကာအိ)ု၊    လီယူကာအဲနာ    လီယူကိုစီဖါလာ    (အယ္ပီ    လ္----အယ္ပီလ္
ည္အမ်ိဳးအစားအားလုံးသည္    ကေဇာ္ေဖါက္သည့္အစာ    အတြက္တန္ဖိုး

၂၀၀၈)။    

အဆင့္ျမင့္လယ္ယာထြက္အစာမ်ားႏွင့္ေမြးျမူေရးတိရစၦာန ္

အတြက္ထံုးကိုေၾကညက္စြာႀကိတ္၍ထည့္ထားသည့္အစာ

ပံု၄-အမိုဖုိပါလပ္စ ္ပါ၀ါလာနာစစ္ -ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ

ဆင္ေျခေထာက္ေျမာက္ဥပုံ 
 

 

 

မာတင္၏အဆိုအရ"အပူပိုင္းေဒသမ်ား 
အာလိုဟာေဟာက္တြင္ကၽြနပ္္တို႔သည ္ ဇ၀ီကြဲျပား 

က္မ်ားအတြက္သယ္ေဆာင္လာၾကသည(္ပု ံ၆-ေမြးျမဴေရးကိုအားေပး 
 ရန္လိုအပ္သည)္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔ 

ေစာင္းတည္ျငိမ္မႈႏွင့္နိမ့္၍ လပ္ 
၎ကိုတိရိစၦာန္အစာအတြက္လည္းအ 

စၦာန္အစာရိွအဟာရအျဖစ္ထားႏိုင္သည္။ 

၂၀၀၁ကတည္းက    အသုံးျပဳခ့ဲ    
ေျမဆီတည္ၿငိမ္မႈရိွရန္    အသုံးျပဳ၍    
ည္မ်ားသည္အေရးပါသည္အ့စာ    

ကၽြန္ပ္တို႔သည္မ်ိဳးေစ့မ်ားကို    မ်ားစြာ    
ကၽြန္ပ္တို႔သည္    ဒက္စ္မိုဒီယမ္    ရင္စို    
အင္ဒီကိဖုီရာ၊    ဂလီရီစီဒီယာ၊    စာပီ    

အယ္ပီလ)္ႏွင့္    မန္ဂီယြမ္    အာ    
အတြက္တန္ဖိုး    ရိွသည။္(ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ထုတ္    

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္င ံပါလာ၀န္ရိွ 



ဇယားဇယားဇယားဇယား ၁၁၁၁၊၊၊၊ ျဖတ္၍သယ္ယူႏုိင္ဘြယ္ရိွသည့္ျမက္မ်ားျဖတ္၍သယ္ယူႏုိင္ဘြယ္ရိွသည့္ျမက္မ်ားျဖတ္၍သယ္ယူႏုိင္ဘြယ္ရိွသည့္ျမက္မ်ားျဖတ္၍သယ္ယူႏုိင္ဘြယ္ရိွသည့္ျမက္မ်ား- ဆုိင္စ္ုိပုိဂြန္၊ဆုိင္စ္ုိပုိဂြန္၊ဆုိင္စ္ုိပုိဂြန္၊ဆုိင္စ္ုိပုိဂြန္၊ စီစာနီအြိဳက္စီစာနီအြိဳက္စီစာနီအြိဳက္စီစာနီအြိဳက္(ဗီတီဗာဗီတီဗာဗီတီဗာဗီတီဗာ) 
 
 သက္ႏုသက္ႏုသက္ႏုသက္ႏု    ဗီတီဗာဗီတီဗာဗီတီဗာဗီတီဗာ    အရြယ္ေရာက္အရြယ္ေရာက္အရြယ္ေရာက္အရြယ္ေရာက္    ဗီတီဗာဗီတီဗာဗီတီဗာဗီတီဗာ    သက္ရင့္သက္ရင့္သက္ရင့္သက္ရင့္    ဗာတီဗာဗာတီဗာဗာတီဗာဗာတီဗာ    
စြမ္းအင္စြမ္းအင္စြမ္းအင္စြမ္းအင္(ေကစီေအအယ္လ္ေကစီေအအယ္လ္ေကစီေအအယ္လ္ေကစီေအအယ္လ္/ ေကဂ်ီေကဂ်ီေကဂ်ီေကဂ်ီ) ၅၂၂၅၂၂၅၂၂၅၂၂ ၇၀၆၇၀၆၇၀၆၇၀၆ ၉၆၉၉၆၉၉၆၉၉၆၉ 
အစာေျခႏုိင္မႈအစာေျခႏုိင္မႈအစာေျခႏုိင္မႈအစာေျခႏုိင္မႈ (%) ၅၁၅၁၅၁၅၁ ၅၀၅၀၅၀၅၀ - 
ပရုိတင္းပရုိတင္းပရုိတင္းပရုိတင္း(%) ၁၃၁၃၁၃၁၃.၁၁၁၁ ၇၇၇၇.၉၃၉၃၉၃၉၃ ၆၆၆၆.၆၆၆၆၆၆၆၆ 
အဆီဓါတ္အဆီဓါတ္အဆီဓါတ္အဆီဓါတ္ (%) ၃၃၃၃.၀၅၀၅၀၅၀၅ ၁၁၁၁.၃၀၃၀၃၀၃၀ ၁၁၁၁.၄၀၄၀၄၀၄၀ 
    
    
    

    
ပုံပုံပုံပုံ၆၆၆၆----ျဖတ္၍သယ္ယူျခင္းျဖတ္၍သယ္ယူျခင္းျဖတ္၍သယ္ယူျခင္းျဖတ္၍သယ္ယူျခင္း-ဗီတီဗာရြက္ႏုိမ်ားကုိအဆင္သင့္စာဗီတီဗာရြက္ႏုိမ်ားကုိအဆင္သင့္စာဗီတီဗာရြက္ႏုိမ်ားကုိအဆင္သင့္စာဗီတီဗာရြက္ႏုိမ်ားကုိအဆင္သင့္စားေနျခင္းေနျခင္းေနျခင္းေနျခင္း 
    

အစိမ္းမ်ားကုိအစိမ္းမ်ားကုိအစိမ္းမ်ားကုိအစိမ္းမ်ားကုိ    ကေဇာ္ေဖါက္ျခင္းကေဇာ္ေဖါက္ျခင္းကေဇာ္ေဖါက္ျခင္းကေဇာ္ေဖါက္ျခင္း    
 
စီပီယမ္၊    လီယူကာအနဲာ    လီယူကိုစီပါလာ၊    ဖလင္မင္ဂီယာ    ကြန္ဂက္စ္တာ၊    ဒီစမိုဒီယမ္    ရင္စုိနီး    ႏွင့္    ပူအရဲာရီယာ    လိုဘာတာ    
((((ခုဇု) ) ) ) မ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာအသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့သည။္    မိုရင္ကာႏွင့္ေပါေလာေပၚ    ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားကိုလည္းအသုံးျပဳသည္။    ကိုရီး    
ယား    သဘာ၀လယ္ယာလုပ္ငန္း(ေကအနဲ္အက္္္္(ဖ)ကြန္ယက္အတြင္း    အခ်ိဳ႔ေသာအျဖည့္ခံပစၥည္းမ်ားကိ၀ုက္စာျပဳလုပ္ရာ    တြင္    
မသကၤာဖြယ ္ ျဖစ္္ ္္ေသာအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္    အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္၍ေရွာင္ရွားၾကသည္။    ကၽြန္ပ္တို႔    သည္    အာလို    
ဟာေဟာက္စ္    တြင္ေကအင္အက(္ဖ)    ၀က္စာစနစ္ကိုအသုံးျပဳသျဖင့္    ပဲနြယ္မ်ား    သို႔မဟုတ္    ပေလာပီနံ    ရြက္မ်ားကိုအသုံးမျပဳပါ။    
အဘယ္္ေၾကာင့္    ဆိုေသာ္    ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေပးသည္ဟုတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္    သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး 
မ်ားကိုေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိပါ၊ သို႔ေသာ ္ ဤအရာတို႔ကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္သည္ ့ အေနျဖင့္ေရွာင္ရွားျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔တြင္အ ျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာရွိသည္။ ေဖၚစပ္မႈအညႊန္းအသစ္ကိ ုမိတ္ဆက္သည့္အခါတြင္ျပဳလုပ္သည္ ့
က်င္၀့တ္မွာ မည္သည့္ပါ၀င္ပစၥည္းသည္ မည္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္ကိ ုသိႏိုင္ရန္အတြက္ေျဖးညွင္းစြာအစျပဳ၍ 
တႀကိမ္လွ်င္ပါ၀င္ပစၥည္းအသစ္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈကိုသတိျပဳပါ။ အေလးခ်ိန္တိုးတက္မႈ 
ကိုေစာင့္ၾကည့္၍ သာမန္ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ က်ဳံလွီမႈ(၀မ္းေလ်ာျခင္း)ျဖစ္ပါက စမ္းသပ္သည့္ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကိုဖယ္ရွား 
၍သက္ေသျပထားသည့္အစာအမ်ိဳးအစားကို ေကၽြးပါ။ 
 
 
 



သီးႏံွႀကိတ္ခြဲစက္မ်ားမွသီးႏံွႀကိတ္ခြဲစက္မ်ားမွသီးႏံွႀကိတ္ခြဲစက္မ်ားမွသီးႏံွႀကိတ္ခြဲစက္မ်ားမွ    စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိရွာယူျခင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိရွာယူျခင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိရွာယူျခင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိရွာယူျခင္း    
 
၀က္မ်ားအတြက္ေအာင္ျမင္သည့္အစာအေရာအေႏွာကိုဖန္တီးရန္ သင္သည္အရည္အေသြးျမင့္သည္ ့ ထည္၀့င္မႈရင္းျမစ္မ်ားကိ ု
ေသခ်ာစြာရွာရမည္။၊ အမ်ားအားျဖင့္ေဒသရိွသီးႏွံခြဲစက္မ်ားမွရႏိုင္သည္။ "ဒ ီ ၁" ဖြဲႏ(ုေအာက္တြင္ပို၍အေသးစိပ္စြာရွင္းျပထား 
သည)္သည ္ ေမြးျမဴေရးအတြက္အာမခံအဆင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ အျခားေသာပို၍နိမ့္သည့္အဆင္ ့ (ဒီ၂ သို႔ ဒ၄ီ) တို႔ကုိ 
ေရွာင္ရွားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ သဘာ၀ပရုိတင္းပါ၀င္မႈနည္း၍ အစာမေၾကႏုိင္သည့္အမွ်င္ဓါတ(္စယ္လူလို႔စ ္ က့ဲ 
သို႔)ပါ၀င္မႈျမင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဖြဲႏုမ်ား(ေျပာင္း၊ ဂ်ံဳ စသည္တို႔)ကိုအသုံးျပဳႏုိင္သည ္ သို႔ေသာ္ သဘာ၀ 
ပရုိတင္း အဆင့္မ်ားကိုညွိယူရန္သတိျပဳပါ။ အေကာင္းဆုံးဆန္ဖြဲႏုမွာ ၁၂%မ၁ွ၄% သဘာ၀ပရုိတင္းျဖစ္၍ ေခတ္သစ္ေျပာင္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားတြငသ္ဘာ၀ပရိုတင္းသည္ဤအေရအတြက္ပမာဏ၀က္ခန္႔သာပါသည္။ 
 
အုန္းဆံေျခာက္အစာသည္ အုန္းသီးမွအဆီထုတ္၍က်န္သည့္ပစၥည္းျဖစ္၍ ဆီစက္မ်ားတြင္ရရွိႏုိင္သည္။ အုန္းဆံေျခာက္အစာ 
မ်ား တြင္ ့သဘာ၀ပရိုတင္း ၂၄%ပါ၀င္သည။္ သို႔ေသာသ္င္၏ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းတြင္အေလးခ်ိန္အားျဖင့္၁၀% အထိကန္႔ 
သတ္ထားရမည္။ေကာင္းမြန္သည့္ပရုိတင္းဓါတ္ပါ၀င္ေသာ္လည္းအဆီဓါတ္ျမင့္မားစြာပါ၀င္သည(္အနက္ေရာင္ စစ္သား ဟုေခၚ 
သည့္ယင္ေကာင္ပိုးေလာင္းႏွင့္တင္တူသည)္။အစာတြင္အဆီမ်ားလြန္းပါက၀မ္းသြားေစ၍ကာဘုိဟိုက္ဒရိတ္မ်ားႏွင့္ပရုိ တင္းမ်ား 
ကိုစားသုံးမႈနည္း၍အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့သြားႏိုင္သည္။အုန္းဆံေျခာကအ္စာကိုအမ်ားဆံုး၁၀%ထည့္ႏိုင္ပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ ္ကၽြန္္ပ္တို႔၏ေဒသတြင္သင့္တင့္သည့္ေစ်းႏႈန္းရွိသည္။ ကေဇာ္ေဖာက္ျခင္း(ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထား သည)္သညအ္ုန္း 
ဆံေျခာက္အစာ၏ပရုိတင္းဓါတ္ကိုအစာေၾကလြယ္ေစသည္။ အုန္းဆံေျခာက္အစာကုိမရႏိုင္ပါက ငါးစာပမာဏ ကိုတိုးျမွင့္ပါ။ 
  

ဆန္စက္ဆန္စက္ဆန္စက္ဆန္စက္၏၏၏၏စိန္ေခၚမႈမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ား    
 
ႀကီးမားသည့္ ကိုႏိ ု သီးႏွံႀကိတ္စက္မ်ားသည ္ ျမင့္မားစြာဖြတ္ထားသည္ဆန္ကိုထုတ္ႏိုင္၍(ေကာင္းသည့္ဆန္စက္"ဒဗလ်ဴအမ ္ 
အာရ ္ Well Milled Rice“WMR” ဟုအမည္တပ္ၾကသည)္အစာထုတ္လုပ္ရန္အတြက္တန္ဖိုးရွိသည္ ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုခ်န္ခဲ ့
သည(္ပု ံ ၈)။ အျခားေသာဆန္မွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ႏႈိင္းစာပါကဤ ဒီ၁ ဆန္ဖြဲႏုသည ္ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓါတ္ႏွင့္အသားဓါတ ္ (ပရုိ 
တင္း)အျမင့္ဆုံးပါ၀င္သည္။ 
 
ေနရာမ်ားစြာတို႔တြင ္ ငယ္ေသာသီးႏွံခြဲစက္မ်ား(တစ္ခါတစ္ရံ စာတာက ဲ"သီးႏွံခြဲစက္"ဟုေခၚသည)္တြင္သာရႏိုင္သည္။ ဤစက ္
မ်ားသည္သူတို႔၏ဆန္မ်ားကိုျမင့္မားစြာတိုက္ခၽြတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ၊ ၎ကိ ု "ပံုမွန္ဆန္ခြဲစက ္ အာရ္အမ္အာရ ္ “RMR” (Regular 
Milled Rice)"ဟုသပ္မွတ္ၾကသည္။ စာတာက ဲ သီးႏွံခြဲစက္သည ္ ဒ ီ ၂ဆန္ဖြဲႏုမ်ားကိုသာထုတ္သည္၊ ဒ ီ ၁ဖြဲႏုထက္နိမ့္သည။္ 
သို႔ေသာအ္ေလးခ်ိန္အားျဖင္အ့ေျခခံစပ္သည့္အညႊန္းထက္ငါးစာသည္၂၅%အထက္မုိျမင့္သည္ ့ ထပ္ေဆာင္းအစာျဖစ္ပါက အာ 
လိုဟာေဟာက္စ္အညႊန္းတြင္အသုံးျပဳသည္။ 
 
 



 
    

ပံုပံုပံုပံု    ၈၈၈၈----    စပါးခြဲစက္ပရီးမီးယား 
 

ေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ်ား    
ေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားစြာႏွင့္ေရေပၚေရေအာက္အပင္မ်ားတို႔တြင္ပရုိတင္းျမင့္မားသည္။ ေရေပၚေရေအာက္ပင္မ်ား 
တို႔သည ္ ၎တို႔အားပံ့ပိုးႏိုင္သည္ ့ လုံေလာက္ေသာၾသဇာဓါတ္ရွိပါက ေရအိုင္တြင္ေကာင္းစြာအသက္ရွင္ႏုိင္သည္။ ၎တို႔ကိ ု
၀က္စာမ်ားတြင္အသုံးျပဳႏုိင္၍ေစ်းႀကီးသည့္အစာမ်ားကိ၀ုယ္ယူအသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ထပ္ေဆာင္း
အစာအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ေအဇုိလာ အက္စ္ပီပ၊ီ ဘဲစားေမွာ(္ မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး) ႏွင့္ စာဗီနီယာ အက္စ္ပီပ ီ တို႔ပင္လွ်င္ 
၎တို႔အား ေမြးျမဴ၍ကၽြမ္းက်င္စြာရိတ္သိမ္းပါကအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အစာမ်ိဳးစုံစားသည္ ့ ၀က္ႏွင့္ၾကက္မ်ားသည္ ဤအစာစိမ္း 
မ်ားကိုအစာရင္းျမစ္အျဖစ္မ်ားစြာစားသုံးၾကသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္အျခားေသာေရြး ခ်ယ္စရာမ်ားထဲတြင ္ သီးျခားသတ ္
မွတ္ထားသည့္ကန္မ်ား၊ ထည့္ရန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ စားက်င္း၊ ငါးေမြးျမဴရန္ကာကြယ္ေရး-ပိုက္ကြန္ေဖါင္မ်ားပါ၀င္သည္။ 
ငါးကန္ထတဲြင ္ ေပါက္သည့္မည္သည့္တိရိစၦာန္အစာပင္ကိုမဆိ ု ငါးမ်ားမွကာကြယ္ထားရမည ္ သို႔မဟုတ ္ သီးျခားထားရမည္ကိ ု
သတိရပါ။ သို႔မဟုတ္ပါကငါးမ်ားသည္အစားလြန္၍အပင္မ်ားကိုကုန္ခန္းေစမည္(ပံု ၉)။ ထို႔ျပင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ဦးတည ္
ခ်က္မွာ အယ္လ္ေဂ်းပင ္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ပါက မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေပါက္ေနသည့္အပင္မ်ားသည ္ေနကိုကာေနသျဖင့္ အယ္လ္ေဂ်း 
ပင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာ ပိုင္တိုပလန္တုံတို႔၏ႀကီးထြားမႈကို အဟန္႔အတားျပဳမည္။ အကန္႔တစ္ခုထဲတြင ္ လုိအပ္သေလာက္ 
ပရုိတင္းရင္းျမစ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကိုထုတ္ရန္ခက္ခသဲည(္အယ္လ္ေဂ်းႏွင့္ေရပင္မ်ား)။ 
 
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္    လမ္နာ    မီနာ(သာမန္ဘစဲားေမွာ္္ ္္)၊    အိုင္ပုိမိုအီယာ    ရက္တန(္ကန္    ကြန္    သို႔မဟုတ္    ကန္ဇြန္ပင္)၊၊၊၊    ၾတာပါ    နာတန္    
(ေရတြင္တြားသြားသည္ထင္းရူးရြက္ႏွင့္တူေသာအပင္)၊၊၊၊    ႏွင့္    ဆာဗီးနီယား    ကူကူလာတာ(အဇိုလန္ႏွင့္မွားတတ္သည္)တို႔ကိုႏိႈင္း    
ယွဥ္ေသာစမ္းသပ္မႈတြင္    ဘစဲားေရေမွာ္ႏွင့္ကန္ဇြန္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတိုတြင္    ေကာင္းမြန္သည့္အစာေျပာင္းလဲျခင္းအခ်ိဳးႏွင့္ျမင့္ေသာ    
ပရုိတင္းရွိသည္။    ဤႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ေကာင္းသည့္တိရစၦာန္အစာသီးႏွံပင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။    အာဇိုလာ(အာဇုိလာ    ကာရာလိနိ    
အာနာ) သည္    ပရိုတင္းပါ၀င္မႈ    ၁၉----၃၀%ရွိသည္ဟုေဖၚျပၾက၍    ၎သည္    ႀကီးျမန္သည့္ေပါေလာေပၚ    ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားျဖစ္၍    
အိႏၵိယ    ႏိုင္ငံေလ့လာမႈမ်ားတြင္ထည့္သြင္းၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။                
    
ဤသီးႏွံပင္မ်ားကိုလိုသည္ထက္ပို၍မရိတ္သိမ္းရန္သတိျပဳပါ၊    သို႔မဟုတ္ပါက    ထုတ္လုပ္မႈသညရ္ည္ရွည္တည္တံ့မည္မဟုတ္ပါ။    
ေယဘုယ်အားျဖင့္(စံနမူနာအေျခအေနအရ)    သင္သည္    တစ္ပတ္လွ်င္ေပါေလါေပၚဘိုင္အိုမတ္္စ္တ၀က္ထက္ပို၍မရိတ္သင့္ပါ။    

စပါးအျဖဴ 
(ပူတင္းဘီကာ) 

  ခြဲစက္ 
  အႀကီး 

  စပါးခြံထမဲွစပါး 
  (ပါေလး) 

အေရာင္မတင္
သည့္ဆန္ 
(ပီနာ၀ါ) ဒီ ၂ 

ဒီ ၃ 

ဒီ ၄ 

 

ဒီ ၁ 

ခြဲစက္ 
အေသး 

ခြဲစက္အငယ္ခြဲစက္အငယ္ခြဲစက္အငယ္ခြဲစက္အငယ္        
ကုသမႈကုသမႈကုသမႈကုသမႈ    
 

အသင့္အတင့္ျဖဴ
သည့္ဆန(္ကာ 
နင္) 

စပါးခြံထဲမွစပါး 
  (ပါေလး) 
 

ဒီ ၂ 

 ဒီ ၄ 

 

ဒ ီ၂ သည္ ဒ၁ီ ထက္နိမ္ ့
သည္ သုိ႔ေသာ ္ငါးစာပိ ု
ထည့္ျခင္းျဖင့္အစားထုိ 
ႏိုင္သည္ 
 



(သို႔မဟုတ္    တရင္လွ်င္    ဘိုင္အုိမတ္စ္စုစုေပါင္း၏    ၁/၇)။    လွည့္ကြက္မွာ    အပင္မ်ားကိုဟင္းသီးဟင္းရြက္အဆင့္သို႔အျမန္ျဖစ္ေစ    
ျခင္းျဖစ္သည္၊    ထို႔ေၾကာင့္သင္သည္    သင္၏အနစ္တြင္မည္သည့္ရိပ္သိမ္းနည္းသည္ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရမည္။    
အာဇိုလာသည္    ဘစဲားေမွာ္ထက္ေရလႈပ္ရွားသည့္ဒါဏ္ကိုခံႏိုင္သည္။    ဆာဗီနီယာသည္အျမန္ဆုံးႀကီးထြားသည္၊    သို႔ေသာ္အလြန္    
ထိုးေဖါက္ျပန္႔ပြားသည္။    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ပံုပံုပံုပံု၉၉၉၉----    အာလုိဟာေဟာက္စ္ရိွအာဇုိလာႏွအာလုိဟာေဟာက္စ္ရိွအာဇုိလာႏွအာလုိဟာေဟာက္စ္ရိွအာဇုိလာႏွအာလုိဟာေဟာက္စ္ရိွအာဇုိလာႏွင့္င့္င့္င့္ ဆာဗီးနီးယားဆာဗီးနီးယားဆာဗီးနီးယားဆာဗီးနီးယား 
    

ေလာက္စာလံုးက့ဲသုိ႔လံုးထားသည့္အစာေလာက္စာလံုးက့ဲသုိ႔လံုးထားသည့္အစာေလာက္စာလံုးက့ဲသုိ႔လံုးထားသည့္အစာေလာက္စာလံုးက့ဲသုိ႔လံုးထားသည့္အစာ    
    
သင္သည ္ အသားစား၀က္အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကိုရွာေသာအခါ အဆီအႏွစ္ျဖစ္သည့္အစာမ်ားကုိစဥ္းစားသင့္သည္။ 
သို႔ေသာ္စီးပြားျဖစ္အစာမ်ားသည္အလြန္ေစ်းႀကီးပါသည္။ ငါးေမြးျမဴျခင္းအေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ နည္းပညာ 
မွတ္တမ္း(မူရ္ရပ္ခ ္ ၂၀၁၀) တြင ္ သာမန္အားျဖင့္အသုံးျပဳသည့္ထပ္ေဆာင္းအစာမ်ားစရင္းကိုေရးသားထားပါသည္ - စပါးဖြဲႏု၊ 
သီးႏွံခြဲစက္မွအက်န္မ်ား၊ ျခမ်ား၊စားကၽြင္းစားက်န္မ်ား၊ ေျပာင္းဖြဲႏုႏွင့္မ်ားစြာေသာအရြက္စိမ္းမ်ား(မူရ္ရပ္ခ္၂၀၁၀)။ ေစ်းသယ ္
ေစ်းသယ္မ်ားမွပို၍ "ေခတ္မွီေသာ"သို႔မဟုတ"္သိပၸံနည္းက်စြာ"ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္းေလာက္စာလုံးကဲ့သို႔လုံးထား သည့္အစာ 
လုံးမ်ားသည္မလိုအပ္ပါ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္လုပ္အားခမ်ားအတြက ္ ထပ္ဆင့္ကုန္က်စရိတ္သည ္ ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္ထက္ပိ ု
မ်ားသည္။ 
    

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္    ပဲပိစပ္ႏွင့္ပဲပိစပ္ႏွင့္ပဲပိစပ္ႏွင့္ပဲပိစပ္ႏွင့္    ဂ်ီအမ္အုိဂ်ီအမ္အုိဂ်ီအမ္အုိဂ်ီအမ္အုိ    ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားျေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားျေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားျေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္ျပပပပႆနာမ်ားနာမ်ားနာမ်ားနာမ်ား 
က်န္းမာေရးကိုထခိိုက္ေစသည့္ပပဲိစပ္ေၾကာင္ ့ အာလိုဟာေဟာက္စ္သည ္ ပဲပိစပ္ကင္းသည့္စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ ပပိဲစပ ္ တြင္ 
ဓါတ္ျပဳမႈႏွင့္အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုဟန္႔တားသည္ ့ ဟိုမုန္းေအာ္စႀတိဳဂ်င္ႏွင့္ အင္ဇိုင္း(ဓါတ္ေျပာင္းအကူျဒပ)္ တို႔သည္ 
လူသားမ်ားႏွင့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္ျပႆနာျဖစ္ေစသည္။ ပဲပိစပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ရေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကိုေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည။္  

၁။ ပပဲိစပ္တြင္ရွိသည္ ့ဖိတစ ္အက္စစ္သည္ခႏၶာကိုယ္၏ကယ္လ္ဆီယမ္၊ မဂၢနီဆီယမ္၊ ေကါပါး၊ သံဓါတ္ႏွင့္ဇင့္တို႔ကိ ုလက္ 
ခံျခင္းအားနည္းေစသည္။ ပပိဲစပ္တြင္ရွသိည္ ့ဖိတစ ္အက္စစ္မ်ားကိုသဘာ၀ျပင္ဆင္ျပဳျပင္မႈမ်ားျဖစ္သည္ ့ေရစိမ ္ ျခင္း၊ 
အပင္ေဖါက္ျခင္းႏွင့္ၾကာရွည္၊ ေႏွးေကြးစြာခ်က္ျခင္းတို႔ျဖင့္ျပဳျပင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဖိတစ ္အက္စစ္မ်ားကိုမ်ားစြာစား ပါက 
ကေလးမ်ား၏ႀကီးထြားမႈတြင္ျပႆနာျဖစ္ေစသည္။ 

၂။ ပပဲိစပ္တြင္ရွိသည္ ့ ထရိုင္ပ္စင္သည ္ ပရိုတင္းေခ်ဖ်က္မႈကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ၍ အစာအိမ္အနွီးရွအိစာေခ်ရည္ 
ထုတ္ေပးသည့္အႀကိတ္ကိုပ်က္စီးေစသည္။ တိရစၦာန္မ်ားကိုစမ္းသပ္ရာတြင ္ ထရိုင္ပ္စင္ပါသည္ ့ ပဲပိစပ္ကိုစားသုံးျခင္း 
သည္ႀကီးထြားမႈကိုေႏွးေစသည္။ 

၃။ ပပဲိစပ္ ဖီေအာ္စႀတိဳဂ်င္မ်ား(Soy phytoestrogens)( အပင ္ အီစႀတိဳဂ်င္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ) ေသြးထဲသို႔ဟိုမုန္းဓါတ္မ်ား 
ေပးပို႔သည့္အႀကိတ္လုပ္ငန္းကိုေႏွာက္ယွက္သည။္ အရြယ္ေရာက္သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္မ်ိဳးမပြားႏိုင္ျခင္း(ျမံဳျခင္း)ႏွင့္ 
ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

 



၄။  ဖီေအာ္စႀတိဳဂ်င္မ်ားသညခ္ႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈကိုထိန္းသည့္ျဒပ္တစ္မ်ိဳးကုိထုတ္ေပးသည့္သိုင္းရြိဳက္အႀကိတ္ကိုဆန့္ 
က်င္သည့္အရာကိုအားေပး၍ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုထိခိုက္ေစနုိင္၍ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပပဲိစပ္ 
ေဖၚျမဴလာမ်ားကိုစားသုံးေသာေမြးကင္းစကေလးမ်ားတို႔သည္ သိုင္ရိြဳက္ေရာဂါႏွင့္ဆက္စပ္ႏိုင္သည္။   

 
၅။ ပပဲိစပ္တြင္ရွိေသာ ဗီတာမင္ ဘီ၁၂ အန္နာေလာ့မ်ားသည္စုပ္ယူပ်က္စီျခင္းမရွိ၊ ခႏၶာကိုယ္၏လိုအပ္သည္ ့ဘ၁ီ၂ 

ကိုတိုးေစသည္ 
(နိအင္ဟိစာ ၂၀၀၃)။ 

 
ဂ်ီအမ္အိုမ်ား(မ်ိဳးရိုးဗီဇျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္သက္ရွိဇ၀ီရုပ)္ မ်ားတို႔သည္လည္းျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည္။ မၾကာမီကျပဳလုပ္သည့္ 
ေလ့လာမႈတြင ္အသားစား၀က္မ်ားတြင ္ကင္ဆာေရာဂါကုိ ၎တို႔စားသုံးသည္ ့ပဲပိစပ္ႏွင့္ေျပာင္းဂ်ီအမ္အိုႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည ္
ဟုဆက္စပ္ခဲ့သည(္ကာမင္၊ အင္၊ ဒ)ီ။ အျခားေသာေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ ့ ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ာအနက ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အာလိုဟာ 
ေဟာက္စ္တြင ္ဂ်ီအမ္အိုမ်ားက ိုေရွာင္ရန္ေရြးခ်ယ္သည္။  
    

လယ္ယာထြက္လယ္ယာထြက္လယ္ယာထြက္လယ္ယာထြက္    အသားစားအသားစားအသားစားအသားစား၀၀၀၀က္ထီးအစာႏွင့္ေက္ထီးအစာႏွင့္ေက္ထီးအစာႏွင့္ေက္ထီးအစာႏွင့္ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းဖၚစပ္သည့္အညႊန္းဖၚစပ္သည့္အညႊန္းဖၚစပ္သည့္အညႊန္း((((ေဖၚျမဴလာေဖၚျမဴလာေဖၚျမဴလာေဖၚျမဴလာ))))    
စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင္ ့ တိက်ေသခ်ာသည့္မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ အသားစား၀က္ေမြးျမဴသည္ ့ လယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
အရည္အေသြးျမင့္သည့္ကိုယ္ပိုင္အစာမ်ားကုိထုတ္လုပ္ႏိုငသ္ည္။ တိုင္းျပည္မ်ားစြာတို႔တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ကုန္က်မႈနည္း 
သည့္အစာမ်ားအတြက ္ အဆင္သင့္ရႏုိင္သည္ ့ အေရာအေႏွာပစၥည္းမ်ားကိ၀ုယ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လယ္မွထြက္သည့္အေရာ 
အေႏွာပစၥည္း၀က္စာမ်ားသည ္ ပို၍ပင္တြက္ေျခကိုက္သည္! အာလိုဟာေဟာက္စ္တြင ္ လူႏွစ္ဦးသည္အစာအစိ ု ၂၀၀ေကဂ်ီကုိ 
တစ္နာရီမွ်မၾကာသည့္အခ်ိန္အတြင္းထုတ္ႏိုင္သည္။  
 

အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူး    
    
ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္းအလြန္ေသးငယ္သည့္သက္ရွ(ိမိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္ဇင္----မႈိ၊    ဘက္တီးရီးယားစသည္ျဖင္)့ 
အခ်ိဳ႔တို႔ကိုအခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းသည္အစာေၾကျခင္းႏွင္၀့က္စာမ်ားကိုၾကာရွည္ခံေစသည္။ေလ့လာမႈတစ္ခုအရမိုက္ခရိုေအာ္ဂနဲစ္ဇင္        
မ်ားသည္    အုန္းဆံအစာမ်ားတြငသ္ဘာ၀ပရုိတင္းမ်ားကို    ၁၇....၂၄%    မွ    ၃၁....၂၂%အထိတိုးေစသည္။    အမိုင္ႏိုအက္စစ္မ်ားလည္း    
မ်ားစြာတိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည(္ခရ(ုဇ)    ၁၉၉၇)    
 
[စာေရးသူ၏မွတ္ခ်က ္- အသားစား၀က္မ်ားအျပင္ အာလိုဟာေဟာက္စ္တြင္ကၽြန္ပ္တို႔သည ္ကၽြန္ပ္တို႔၏ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ငါး 
စာမ်ားကိုလည္းသက္ရွိတို႔ကိုရွင္သန္ေစသည့္မုိင္ခရုဘ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏အကူအညီျဖင္အ့ခ်ဥ္ေဖါက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တို႔ 
၏စားျမံဳ႔ျပန္ သည့္တိရစၦာန္မ်ားအတြက္အစာကုိအခ်ဥ္မေဖါက္ပါ(လာမည္ ့အီးေအအဲန္တြင ္ဤအေၾကာင္း အရာပါပါမည္)။] 

သင္၏အစာမ်ားကိုအခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အခါ ပါသုိဂင္အရုိင္းမ်ားျဖင့္မသန္႔မျပန္႔ျဖစ္ေနသည့္အစာမ်ားမျဖစ္ရန္ဂရုျပဳပါ။ ကၽြန္ပ္တို႔ 
သည ္ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္င ံစုိက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္ ငါးႏွင့္ေရသတ၀ၱါရင္းျမစ္ျဗဴရုိမ ွစမ္းသပ္ခန္းမ်ားတြင္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီး စီးပြားျဖစ ္
ထုတ္လုပ္၍ ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ေရသတ၀ၱါႏွင့္အပင္အတြက္အတည္ျပဳထားသည့္ အီးအမ-္၁ ကိုအသုံးျပဳသည္။  
အီးအမ-္၁ ကိ ုဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုခိနာ၀ါရိွ ရယူခရူး တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ တယ္ရူအု ိဟိဂမွေဖၚစပ္ခဲ့၍ ႏို္င္ငံ ၁၀၀ထက္မကတို႔တြင္ 
အဆင္သင့္ရရိွႏိုင္သည္။ ယခုအခါတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထက္ အီးအမ-္၁ ကိုစားသုံးသည္။ 

အီးအမ-္၁ တြင ္ ေမြးျမဴထားသည့္အေရာင္ႏွင့္အရသာေကာင္းမြန္သည္ ့ ဘက္တီးရီးယားတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ့ လက္တိုဘာစီလီ၊ 
အက်ိဳးျပဳသည့္တေဆးႏွင့္မ်ားစြာတို႔ပါ၀င္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားကိ ုသက္ရိွကိုယ္တြင္း၌အစာေခ်ခ်က္မႈ၊ ႀကီးထြားမႈ၊ စြန္႔ထုတ ္
မႈ၊ စသည္ ့ ဇီ၀အတြင္းျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေနစဥ္ သၾကားမ်ားႏွင္အ့ျခားေသာ ကာဘိုဟိုက္ဒရိတ္မ်ားကိုေကၽြးသည္။ 
သက္ရွိတို႔ကိုရွင္သန္ေစသည့္တန္ဖိုးမွာအလြန္ျမင့္သည္။ ကၽြန္ပ္၏စာအုပ ္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္စိုက္ပ်ိဳး 



ေရးအတြက္သဘာ၀လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ သည ္ အီးအမ္နည္းပညာအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္း 
မ်ားတြင ္အခမဲ့ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္အျဖစ္ေဒါင္းလုပ္လုပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အီးစီအိပ္ခ်္အိုစာအုပ္ဆိုင္မ်ားမွတဆင့္ ရႏုိင္သည္။ 

အီးအမ-္၁ မရႏုိင္ပါက ေဒသထြက္ႏို႔မလိုင္မွရသည့္ဒိန္ခအဲၾကည္ရည္သို႔မဟုတ ္ဒိန္ခ်ဥ္အရည္ကိုအသုံးျပဳပါ။ ေအာက္တြင္ေဖၚျပ 
ထားသည့္အညႊန္းအတိုင္း ဒိနခ္်ဥ္္ရည္ကိ ု အီးအမ-္၁ႏႈန္းအတိုင္းတျဖည္းျဖည္းအစားထိုးပါ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရိွပါက 
ေနာက္အသုတ္မ်ားတြင္တိုး၍ထည့္ပါ။ေကာင္းသည့္အခ်ဥ္ရည္သည္ႏွစ္ပတ္ၾကာသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ခ်ိဴခ်ဥ္အနံ႔ကိုဖန္တီးမည္။ 
ၾကက္ဥပုတ္အနံ႔ရွိပါက(ဆာလ္ဖိုက)္သို႔မဟုတ္အနက္ေရာင္မႈိေပၚလာပါက၀က္မ်ားကိုမေကၽြးပါႏွင့္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္မည့္အစား သင္ 
၏ရႈံးနိမ့္သည့္စမ္းသပ္မႈမွပစၥည္္းမ်ားကိ ုသဘာ၀ေျမၾသဇာအပံုသို႔ထည့္၍ေျမၾသဇာလုပ္ပါ။  

အီးအမ-္၁ အစားအျခားအသံုးျပဳႏုိင္သည့္အရာမွာ မူလမိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္စင္ (indigenous microorganisms (IMOs)ျဖစ ္
သည္။ ကိုးရီးယားသဘာ၀လယ္ယာလုပ္ငန္း(ေကအဲန္အက္ဖ-္Korean Natural Farming)စနစ္တြင္"ပစၥည္းမ်ားသည ္သၾကား၊ 
ဆားႏွင့္အိုင္အမ္အိုေပ်ာ္၀င္ရည္မ်ားကိုေရာျခင္းျဖစ္သည္။"[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က-္ အိုင္အမ္အိုမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားECHOcommunity.org.တြင္ပါသည့္ "အာရွသဘာ၀လယ္ယာ စ္ုိက္ပ်ိဳးေရး 
သို႔မိတ္ဆက္ေပးျခင္း" တင္ျပခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။] 

ေဖၚသည့္အညႊန္းကိုအစျပဳျခင္းေဖၚသည့္အညႊန္းကိုအစျပဳျခင္းေဖၚသည့္အညႊန္းကိုအစျပဳျခင္းေဖၚသည့္အညႊန္းကိုအစျပဳျခင္း    
 
ေအာက္တြင္သင္၏ ကို္ယ္ပိုင္အစာအတြကအ္စျပဳရန္ေကာင္းသည္ ့ အညႊန္းကိုေဖၚျပထားပါသည။္ ရႏုိင္သည့္အစာၾကမ္းပါ၀င္ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့သင္၏လယ္ယာမွလုပ္သည့္အစာမ်ား၏အေနအထားကိုအေျခခံ၍ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ဆမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ! စာရင္း 
ျပဳစုထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ကၽြန္ပ္တို႔၏ေဒသႏွင့္ဆီေလ်ာ္၍ တျခားေနရာမ်ားႏွင့္ျခားနားႏိုင္ပါသည္။ 
 

 
 

    
    
    
    



ေရာေႏွာသည့္အစီေရာေႏွာသည့္အစီေရာေႏွာသည့္အစီေရာေႏွာသည့္အစီအရီအရီအရီအရီႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    စုိထုိင္းဆပါစုိထုိင္းဆပါစုိထုိင္းဆပါစုိထုိင္းဆပါ၀၀၀၀င္မႈင္မႈင္မႈင္မႈ    
 
အစာမ်ားကုိေရာေမႊရန ္သန္႔ရွင္းေခ်ာေမြ႔သည့္ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္ကိုျပဳလပ္ုထားပါ။ ၀က္စာကိုအခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အခါ ပထမ 
တြင္ပစၥည္းေျခာက္မ်ားကိုႀကိဳ၍ေရာသည(္ဆန္ဖြဲႏ၊ု အုန္းဆံေျခာက ္စသည္ျဖင့္)။ ထုိ႔ေနာက္အစိမ္းမ်ား(ဥပမာ- ဆာဗီနီအာ(ပင ္
စိမ္းတစ္မ်ိဳး၊ အာဇိုလာႏွင့္ပဲေတာင့္ရွည္မ်ား)ႏွင့္ေကာက္ပသဲီးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားကိုေရာသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္မွသာလွ်င ္ပစၥည္း 
အေျခာက္မ်ားသည္အစိမ္းမ်ား၏စိုထိုင္းမႈကိုဖုံးထားမည္။ ထို႔ေနာက္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အီးအမ-္၁ႏွင့္တင္လရဲည္ ၁၀၀ မီလီဂရမ္စ ီ
ထည့္၍ ေရ၁၀ လီတာတြင္ေရာသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္စိုထိုင္းမႈပါ၀င္နႈန္း ၃၀ႏွင့္၅၀%ၾကားလိုအပ္၍ ဤစိုထိုင္းဆႏႈန္းကိုရရွိႏို္င ္  
ရန္အတြက္ေရထပ္ထည့္ေကာင္းထည့္ရမည္။ 
     
အစိုဓါတ္၃၀-၅၀%ပါ၀င္မႈအတြက္ရိုးစင္းသည့္စမ္းသပ္မႈမွာ "ေဘာလုံးစမ္းသပ္မႈ"ျဖစ္သည္။ အစာအနည္းငယ္ကိုလက္ႏွစ္ဘက ္
ႏွင့္ယူ၍ေျဖးွညွင္းစြာေဘာ္လုံးပုံေဖၚပါ။ ၎တို႔သည္မစီးက်ဘဲကပ္ေနလွ်င္ ထိုအေနအထားမွာသတ္မွတ္ထားသည့္အေနအထား 
ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္ယူပါသည္! ေဘာလုံးသည္ကပ္မေနပါက အေရာအေႏွာပစၥည္းသည္ေျခာက္လြန္းသည္။ သတိႀကီးစြာျဖင့္ေရကိ ု
နည္းနည္းစီထပ္ထည့္၍ထပ္မံစမ္းသပ္ပါ။ စို၍စီးက်ပါက စုိထိုင္းဆသည္လြန္ကေဲန၍ သင္သည္ပစၥည္းအေျခာက္မ်ားကိုညွိယူ 
ရန္ထပ္ထည့္ရမည္။ ဆန္ဖြဲႏုကိုသာပစၥည္းေျခာက္အေနျဖင့္မထည့္ပါႏွင့္၊ ထိုသို႔ျပဳပါကေကာင္းစြာျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။  
 
ပါ၀င္ပစၥည္းအေရာေႏွာ၃၀- ၅၀%ေသာအစိုဓါတ္ျဖင့္ေရာၿပီးသည့္အခါ ၎ကိုေလလုံသည့္ လက္ဆြဲပုံးတြင္ဖိသိပ္၍ထည့္ၿပီး ႏွစ္ 
ပတခ္န္႔အခ်ဥ္ထည့္သည္။ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္အစိုဓါတ္ပါ၀င္သည့္ပမာဏတူညီ၍အစာအစိုေရာေႏွာျခင္းထက္ပို၍ေကာင္းသည့္ 
ပစၥည္းကိုရရွိမည္။ 
 

ေခတ္သစ္ေခတ္သစ္ေခတ္သစ္ေခတ္သစ္အသားစားအသားစားအသားစားအသားစား၀၀၀၀က္မ်ာအတြက္ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းမ်ားက္မ်ာအတြက္ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းမ်ားက္မ်ာအတြက္ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းမ်ားက္မ်ာအတြက္ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္းမ်ား    
သင္၏အစာကိုျပဳလုပ္သည့္အခါ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးစီကိုတိက်စြာခ်ိန္ရန္လိုအပ္၍ စမ္းသပ္သည့္အေရာအေႏွာ တစ္ႀကိမ္စီတို႔၏ 
ျဖစ္စဥ္ကိုမွတ္တမ္းတင္ပါ။ သင္၏အသားစား၀က္အခ်ိဳ႔ကိ ု လက္ရွိေကၽြးသည့္စနစ္တြင္ထည့္ထားပါ(စမ္းသပ္မႈကိုထိန္းခ်ဳဳပ္ျခင္း 
အတြက္)၊ သို႔မွသာသင့္တြင္ႏိႈင္းယွဥ္စရာရိွမည္။ တလၾကာၿပီးေနာက ္ အစာအသစ္ေကၽြး၍ထိန္းခ်ိဳပ္ထားသည္၀့က္၏အေလး 
ခ်ိန္ကိုႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ 
သင္၏ေဒသတြင္ရႏိုင္မည့္အေရာအေႏွာမ်ားကိုအသုံးျပဳရန္ကၽြန္ပ္တို႔အားေပးလိုပါသည္။ ပံုမွန္စမ္းသပ္မႈတြင္ သင္ကိုယ္တိုင္၏ 
အေျခခံေရာအေရာအေႏွာကိခုိုင္ျမဲေအာင္သင္ယူပါ။ လေပါင္းမ်ားစြာမွတ္တမ္းျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါ သင့္လယ္မွထြက္သည့္အစာ 
မ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုစီစစ္အကျဲဖတ္ႏို္င္မည္။ သဘာ၀ပရုိတင္းသည္ေကာင္းသည့္အစျပဳျခင္းျဖစ္သည။္ ကၽြန္ပ္တို႔၏အ 
ေရာအေႏွာကိုသဘာ၀ပရုိတင္းအေပၚမူတည္၍ေဖၚညႊန္းပါကအျခားေသာအရာမ်ားသည္ မိမိတို႔ဖါသာျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုေတြ႔ 
ရွိရသည္။ 
အေစာပုိင္းတြင္ကၽြန္ပ္သည ္ ေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္၎၏အစာစိမ္း သို႔မဟုတ္ အခ်ဥ္ထည့္ရန္အသုံးျပဳပံုကိုေဆြး 
ေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေပါေလာေပၚဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားဇီ၀ကြဲျပားမႈအတြက္ေကာင္း၍ပို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ထည္၀့င္မႈမ်ားကိုဖန္တီးေပး 
ႏိုင္သည္။ ဘစဲားေမွာ္၊ အာဇုိလာႏွင့္ဆာဗီးနီးယားမ်ားကိုစုေပါင္း၍သင္၏အကုန္အက်နည္းသည္ ့ အရည္အေသြးျမင့္သည္၀့က ္
စာ တမ်ိဳးအျဖစ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤအေရာအေႏွာပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴရန္သင္ယူပါ။ ၎တို႔ကိ၀ုယ္ယူပါကအလြန္ 
ေစ်းႀကီးသည!္ စပီရူလီနာ(စီအာနုိဘက္တီးရီယမ္ကိုအျပာ-စိမ္းေရာင္အယ္လ္ေဂ်းဟုလည္းသိၾကသည္)သည္ေပါေလာေပၚ 
ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားအစားအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ရိွသည္ ့ စပီရူလီနာထုတ္လုပ္မႈ ၃၀%သည ္ လသူားမ်ား အတြက ္
မဟုတ္သည့္အျခားအစားအစာမ်ားအတြက္အသုံးျပဳၾကသည(္ေဘေလး၊ အဲန္၊ ဒ)ီ။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ေဗဒါ ပင္မ်ားအပါ 
အ၀င္အျခားေသာအစားထိုးမႈမ်ားကို ရွာေဖြရာအေျဖမ်ားမွာေရာေႏွာလ်က္ရွိသည(္အယ္လ္ဘီႏိုစန္း၁၉၈၈)။ ကၽြန္ပသ္ည္ 
ေဗဒါျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္းမျပဳရေသးပါ။ ဤေလ့လာမႈအရညံ့ဖ်င္းသည့္ရလဒ္ကိုေတြ႔ရိွရ၍ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္အားမေပးလိုပါ။ သို႔ေသာ္ 
သင့္အေနျဖင့္စမ္းသပ္ပါက ကၽြန္ပ္တို႔ထံသို႔ရရွိသည့္အေျဖကိုပို႔ေပးပါ! 
 
 
    



ဗီတာမင္ဗီတာမင္ဗီတာမင္ဗီတာမင္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွင့္သတၱဳဓါတ္မ်ားႏွင့္သတၱဳဓါတ္မ်ားႏွင့္သတၱဳဓါတ္မ်ားႏွင့္သတၱဳဓါတ္မ်ား    
ေက်ာက္စရစ္ခြဲစက္မ ွ အလြန္ေၾကညက္စြာႀကိတ္ထားသည့္ ေက်ာက္မႈန္မ်ားတို႔တြင္ အစာစိမ္းသို႔မဟုတ္ေပါေလာေပၚ ဒရင္ 
ေကာက္ပင္မ်ားမွခ်ိဳ ႔တဲ့ေနသည့့္သတၱဳဓါတ္မ်ိဳးမ်ားစြာရိွေနမည(္မူရ္ယပ ္၂၀၁၀)။ ေက်ာက္မႈန္႔မရွိပါက ေပါက္ေနသည့္ေအာ္ဂနဲစ္ 
မိုရင္ကာမ်ားကိ ုအေရာအေႏွာပစၥည္းအေလးခ်ိန္၏ ၁%ေရာသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၏အစာဆိုင္တြင ္အလြန ္
ေၾကညက္စြာႀကိတ္ထားသည့္ေမြးျမဴေရးတိရိစၦာန-္အမ်ိဳးအစားထုံးေက်ာက္မ်ားကိ ု အရုိးသန္မာႀကီးထြားရန္ႏွင္ ့ ၀က္မမ်ားႏို႔ရည ္
လိုက္ျခင္းအတြက္ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။ 
    

အသားစားအသားစားအသားစားအသားစား၀၀၀၀က္မ်ားက္မ်ားက္မ်ားက္မ်ားကုိအစာေကၽြးသည့္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ကုိအစာေကၽြးသည့္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ကုိအစာေကၽြးသည့္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ကုိအစာေကၽြးသည့္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္    ပရုိတင္းညိွယူျခင္းပရုိတင္းညိွယူျခင္းပရုိတင္းညိွယူျခင္းပရုိတင္းညိွယူျခင္း    
ပရုိတင္းသည္ အစာမ်ားစြာထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ေစ်းႀကီးသည့္အပိုင္းျဖစ္၍ သင္လိုအပ္သည္ထက္ပို၍မသုံးသင့္ပါ။ အစာ 
စိမ္းမ်ားကိုျဖတ္၍သယ္ယူျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ေစ်းႀကီးသည့္အစာမ်ားကိုေလ်ာ့၍၀ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀က္မ်ား၏ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အေပၚမူတည္၍ပရိုတင္းေလ်ာ့ခ်သည့္အစီအစဥ္အတိုင္းလိုက္လုပ္ပါ(ပု ံ၁၁)။ ကၽြန္ပ္တို႔သည ္မီဆိုရီတကၠသိုလ္မွေကာင္းမြန္စြာ-
တည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၀က္အဟာရလမ္းညႊန္ကိုက်င့္သုံးပါသည(္ရီအာ ၁၉၉၃)။ အသားစား၀က္မ်ားသည္၎တို႔၏ႀကီး 
ထြားသည့္အဆင့္အေပၚမူတည္၍ အဆင္အ့တူသည့္ပရိုတင္းပမာဏလိုအပ္သည္။ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက ္သင္၏ေစ်း 
အႀကီးဆုံးပရိုတင္းမ်ားကိုႀကီးထြားမႈအဆင့္အတိုင္းေလ်ာ့ပါ။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေမြးျမဴေရးတြင ္ ငါးစာသည္အမ်ားဆုံးကုန္က်၍ကၽြန္ပ္ 
တို႔၏တိရစၦာန္မ်ားႀကီးထြားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ေလ်ာ့ခ်သည္။ စတင္ေကၽြးသည္အ့စာ(ဇယား ၁)ကိ ု နို႔ျဖတ ္
သည့္အခ်ိန္မ ွ ၁၈ ေကဂ်ီအရြယ ္အထိအသုံးျပဳ၍ ပရိုတင္း ၁၈%ပါ၀င္သည(္ဇယား ၂)။ ျမင့္သည့္ပရုိတင္းေကၽြးေမြးျခင္းသည္ 
အေစာပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ႀကီးထြားႏႈန္းတံ့ျခင္းမွကာကြယ္သည္။ ပရုိတင္းကိုအသားစား၀က္မ်ားအတြက"္ႀကီးထြားသည့္အဆင္"့ 
(၁၈-၅၀ ေကဂ်)ီတြင၁္၆%အထိေလ်ာ့ခ်သည္၊ ဤအဆင့္တြင ္ ငါးစာကိုသုံးေကဂ်ီေလ်ာ့ခ်သည္။ ထုတ္လုပ္မႈကိုပို၍ ခ်ိဳးၿခံရန္ 
၀က္မ်ားသည ္ "ၿပီးဆုံးသည့္အဆင္"့(၅၀ေကဂ်ီ -ရိတ္သိမ္းခ်ိန)္တြင ္ သဘာ၀ပရိုတင္း၁၄%လိုအပ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေဖၚစပ္ 
ညႊန္းတြင္ေနာက္ဆုံးပိုင္းေရာက္သည့္အခါ ေကၽြးမည့္အစာထဲတြင္ငါးစာကိ ု ႏွစ္ကီလိုဂရမ္ထပ္မံ၍ေလ်ာ့ရသည္။ အျခားေသာ 
အေရာအေႏွာပစၥည္းမ်ားမွာ မူလအတိုင္းသာျဖစ္သည္။ ပုိ၍စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္တိရိစၦာန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းကိ ု
စီးပြားျဖစ္အစာမ်ားထက္စာလွ်င္မိမိတို႔၏လယ္မွရရွိသည့္ပစၥည္းမ်ာကိုအခ်ဥ္ေဖါက္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွပို၍ ရရိွႏိုင္သည ္(ဇယား ၂)။  
 
အာလိုဟာေဟာက္စ္တြင ္ကၽြန္ပ္တို႔၏၀က္မ်ား၏သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္စတင္သည့္အခ်ိဳးကိုထိန္းသိမ္းထား၍ ပရုိတင္းကို 
ကၽြန္ပ္တို႔တိုးျမွင့္ေကၽြးသည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပမာဏအေပၚမူတည္၍ေလ်ာ့ခ်သည္။ ပု ံ၁၁ တြင္ကၽြန္ပ္တို႔၏လယ္ယာတြင္ 
၀က္မ်ား၏တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ကိုေဖၚျပသည့္အခ်ိန္ဇယားျဖစ္သည္။ နို႔စားမ်ားသည ္ျဖတ္၍သယ္ေဆာင္သည့္အဆင့္တြင ္
မပါပါ။ အသားစား၀က္မ်ားအရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ သူတို႔အားလယ္ယာမွရရွိသည့္ေကာက္ပသဲီးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင္ ့
ျဖတ္ေတာက္သယ္ေဆင္လာသည္"့လြတ္လပ္သည့္အစာ"ကိုပို၍ေကၽြးသည္။  
 
 

ဖြံျဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားအတြက္အစာေကၽြးျခင္းဖြံျဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားအတြက္အစာေကၽြးျခင္းဖြံျဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားအတြက္အစာေကၽြးျခင္းဖြံျဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားအတြက္အစာေကၽြးျခင္း    
 
အခ်ိန္တာအခ်ိန္တာအခ်ိန္တာအခ်ိန္တာ    အီးအမ္အခ်ဥ္ေဖါက္အစာအီးအမ္အခ်ဥ္ေဖါက္အစာအီးအမ္အခ်ဥ္ေဖါက္အစာအီးအမ္အခ်ဥ္ေဖါက္အစာ    ေကာက္ပဲသီးႏံွအက်န္ေကာက္ပဲသီးႏံွအက်န္ေကာက္ပဲသီးႏံွအက်န္ေကာက္ပဲသီးႏံွအက်န္    

ျဖတ္၍သယ္ယူသြားျဖတ္၍သယ္ယူသြားျဖတ္၍သယ္ယူသြားျဖတ္၍သယ္ယူသြား    
ေန႔စဥ္ေကၽြးသည္ေန႔စဥ္ေကၽြးသည္ေန႔စဥ္ေကၽြးသည္ေန႔စဥ္ေကၽြးသည္    အီးအမ္အစာအီးအမ္အစာအီးအမ္အစာအီးအမ္အစာ    

၀၀၀၀    မွမွမွမွ    ၄၅၄၅၄၅၄၅ရက္ရက္ရက္ရက္((((မေပါက္မီမေပါက္မီမေပါက္မီမေပါက္မီ))))    ကနဦးအစျပဳကနဦးအစျပဳကနဦးအစျပဳကနဦးအစျပဳ    မရိွမရိွမရိွမရိွ    ေအဒီေအဒီေအဒီေအဒီ    လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္    ((((၅၅၅၅ပီအမ္ပီအမ္ပီအမ္ပီအမ္    အထိဆက္လက္အထိဆက္လက္အထိဆက္လက္အထိဆက္လက္))))    
၄၆၄၆၄၆၄၆ရက္မွရက္မွရက္မွရက္မွ    ၁၈၁၈၁၈၁၈ကီလုိကီလုိကီလုိကီလုိ    အစျပဳအစျပဳအစျပဳအစျပဳ    ၁၂၁၂၁၂၁၂းးးး၀၀၀၀၀၀၀၀နာရီနာရီနာရီနာရီ    ေအဒီေအဒီေအဒီေအဒီ    လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္    ((((၅၅၅၅ပီအမ္ပီအမ္ပီအမ္ပီအမ္    အထိဆက္လက္အထိဆက္လက္အထိဆက္လက္အထိဆက္လက္))))    
၁၈၁၈၁၈၁၈----၅၀၅၀၅၀၅၀    ကီလူိကီလူိကီလူိကီလူိ    ႀကီးလာသူႀကီးလာသူႀကီးလာသူႀကီးလာသူ        ၃၃၃၃××××ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္    ၁၁၁၁----၂၂၂၂+ + + + ကီလုိကီလုိကီလုိကီလုိ    အီးအမ္အစာအီးအမ္အစာအီးအမ္အစာအီးအမ္အစာ    
၅၀၅၀၅၀၅၀+ + + + ကီလုိကီလုိကီလုိကီလုိ    ၿပီးဆံုးသူၿပီးဆံုးသူၿပီးဆံုးသူၿပီးဆံုးသူ    ေအဒီေအဒီေအဒီေအဒီ    လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္    ၁၁၁၁    ကီလုိကီလုိကီလုိကီလုိ    
၀၀၀၀က္မက္မက္မက္မ    ထိန္းသိမ္းမႈထိန္းသိမ္းမႈထိန္းသိမ္းမႈထိန္းသိမ္းမႈ    ၃၃၃၃××××    ၂၂၂၂----၃၃၃၃    ကီလုိကီလုိကီလုိကီလုိ    
၀၀၀၀က္မက္မက္မက္မ    ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္၀၀၀၀န္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွ    ေအဒီေအဒီေအဒီေအဒီ    လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္    ၃၃၃၃    ကီလုိကီလုိကီလုိကီလုိ    
၀၀၀၀က္မက္မက္မက္မ    ႏုိ႔ရည္လုိက္ႏုိ႔ရည္လုိက္ႏုိ႔ရည္လုိက္ႏုိ႔ရည္လုိက္    ေအဒီေအဒီေအဒီေအဒီ    လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္လစ္ဘ္    ၃၃၃၃    ကီလုိကီလုိကီလုိကီလုိ    + + + + ကီလုိတကီလုိတကီလုိတကီလုိတ၀၀၀၀က္က္က္က္////၀၀၀၀က္ေပါက္က္ေပါက္က္ေပါက္က္ေပါက္    

    

    



နိဂုံးနိဂုံးနိဂုံးနိဂုံး    
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ျမဴႏုိင္သည္။ ႏွစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ထုတ္လုပ္ျခင္းသည ္ အဟာရျပည္၀့သည့္အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္ အစာမ်ားကုိ ပံုမွန္ထုတ္လုပ္ေစႏိုင ္
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