အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္း #၂၂
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ကရစ္(အဂၤေတ)
တ)ကြင္း၌ သမရိိုးက်ေရေန
သတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းကို ေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေသာ
စနစ္(အက္ေကြပိုးနခ္စ-္ Aquaponics)
Aquaponics)မွသင္ယူရရွိမႈမ်ား
စေကာ့ ဘရီဒင္ မွေရးသားျပဳစုသည္။

စေကာ့ ဘရီဒင္(Scott Breaden)သည္ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ဓေလ့
ထံုးစံမတူညီေသာသူမ်ားအျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာသာသနာျပဳ၊ စီမံကိန္းမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အာရွ
ေတာင္ပိုင္းႏွင့္အာဖရိကဖြ႔ံၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္အ
့ လြန္ၾကြယ၀
္ သည့္ေနာက္ခံျဖင့္ေရာက္လာ
ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာေျခာက္ႏွစ္ခန္႔တင
ြ ္ သူသည္အိမ္ေနာက္ေဖးဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အက္ေကြပိုး
နခ္စ္ ကိုသူ၏ဇနီးႏွင့္သားတို႔ႏွင့္အတူူ သူေနထိုင္ေသာ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕
ေနပါသည္။

အစျပဳျခင္
အစျပဳျ
ခင္း
ငါးႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ခန္႔တင
ြ ္
ဖတ္ၿပီးေနာက္

သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးသည္အက္ေကြပိုးနခ္စ္အေၾကာင္းကိုအြန္လိုင္းတြင္

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိမိမိ၏အိမ္၏ေနာက္ေဖး(ငွားရမ္းထားေသာ)တြင္

စမ္းသပ္လိုပါသည္။

အေသးစားစနစ္တစ္ခုကို

ကၽြန္ပ္တင
ြ အ
္ ႀကီးစားစနစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ခဲ့ေသာအေတြ႔အႀကံဳရွိသျဖင့္သယ္ေဆာင္ႏိုင္၍

သရုပ္ျပ/သင္တန္းနမူနာအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္အေသးစားစနစ္ကိုစမ္းသပ္ရန္
စိတ၀
္ င္စားပါသည္။အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အေျမာက္အမ်ားတို႔ကိုအြန္လိုင္းမွရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည့္
ယခုကာလကဲ့သို႔ မဟုတ္အေသးစားစနစ္မ်ား၏ပံုစံ၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာအခမဲ႔ရႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အလြန္နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုအခ်ိန္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔
ပထမဆံုးတည္ေဆာက္ခ႔ဲ သည့္အရာအားလံုးတို႔သည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။
ပစၥည္းမ်ား
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္အိမ္ေနာက္ေဖးျခံအတြက္ကြန္ကရစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားတို႔မွကြန္ကရစ္ကင
ြ ္း(အ
က်ယ္၈၀ စမ သို႔မဟုတ္ ၁မီတာႏွင့္အျမင့္ ၄၀ စမ)ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤအေခါင္းေပါက္ကင
ြ ္းမ်ားတို႔ကို
တစ္ခုေပၚတစ္ခုဆင့္ျခင္းအားျဖင့္ေျမေအာက္မိလႅာကန္မ်ားျပဳလုပသ
္ ည္

သို႔မဟုတ္

တစ္ခုအေပၚတစ္ခု

ဆင့္ကာေျမေပၚေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ေရစစ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေအာက္ေျခကြင္းမ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္အေျခခံ
ရွိ၍ အမ်ားအားျဖင့္ဥယ်ာဥ္အခင္းမ်ား၊ အလွဆင္ထားေသာေရကန္မ်ား ႏွင့္ ဖါးမ်ားႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ငါးခူမ်ား
ေမြးျမဴရန္အသံုးျပဳသည္။ ကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းမ်ားအျပင္ အျပာေရာင္ပီဗြီစီပိုက္မ်ားႏွင့္အရြယ္မ်ိဳးစံုတတ္ဆင္ျခင္း
ကိုအမ်ားအျပားေတြ႔ရမည္ျဖစ္၍ေစ်းေတာ္ပါသည္။ ၂၂၀ဗို႔ ငါးအလွေမြးပန္႔အငယ္မ်ားသည္လည္းလြယ္ကူ

စြာရရွိႏိုင္၍(အနည္းဆံုးၿမိဳ႕ထဲတင
ြ )္ ေရပန္းမ်ားႏွင့္အိမ္မ်ားစားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ဥယ်ာဥ္မ်ားအတြက္

ေရႏွင့္

ဆိုင္ေသာအရာမ်ားတြင္အသံုးျပဳသည္။ အမ်ိဳးအစားေကာင္းသည့္အလတ္စားေက်ာက္(အခ်င္း ၁-၂ စမခန္႔
ရွိေသာပံုစံတူေက်ာက္အ၀ိုင္းမ်ားကဲ့သ)ို႔ မ်ားကိုရွာရန္ခက္ခသ
ဲ ည္၊ သို႔ေသာ္ကြန္ကရစ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္
သာမန္ေက်ာက္အေၾကမ်ားမွာေစ်းခ်ိဳ၍လြယ္ကူစြာရွာေဖြႏိုင္သည္။
ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ျခင္း(ပံု ၁)
ပစၥည္းမ်ားကိုစုေဆာင္းၿပီးေသာအခါတြင(္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အခင္းပါသည့္ ၁ မီတာကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းမ်ား၊ ပန္႔အ
ငယ္စား၊ အခ်င္း ၀.၅ - ၀.၇၅ စမ ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္ ပီဗြီစီတပ္ဆင္ျခင္းမ်ား) ကၽြန္ပ္တို႔၏ စနစ္ကိုသံုးနာရီမွ်
ပင္မၾကာေသာအခ်ိန္အတြင္းေအာင္ျမင္စာြ တပ္ဆင္ႏိုင္၍ေနာက္တစ္ရက္ကြန္ကရစ္ေျခာက္သည့္အခါ တြင္
ငါးမပါဘဲ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္သည္။ ထို႔ေနာက္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ စနစ္တင
ြ ္ ေစ်းေတာ္၍အဆင္သင့္ အသံုး
ျပဳႏိုင္သည့္ ငါးခူအေကာင္၃၀ျဖင့္စမ္းသပ္ပါသည္(ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းမ်ားတြင္ ငါးခူ
တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေမြးျမဴေသာသူမ်ားသည္ကင
ြ ္းတစ္ကင
ြ ္းလွ်င္

ပထမဆံုးကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းစနစ္

ထိပ္ပိုင္း၈၀ စမအက်ယ္ကင
ြ ္းx၄၀စမ အျမင့္

ျပြန္ေကာက္

ထိပ္ပိုင္းေရ

ငါးခူ၁၅ေကာင္

စစ္ထုတ္ရန္
ပန္႔
ေအာက္ပိုင္း ၁မီတာအက်ယ္ x ၄၀စမ အျမင့္

ပံ၁
ု -စေကာ့၏ပထမဆံုးကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းစနစ္
စနစ္။ စေကာ့မွသရုပ္ေဖၚထားသည္

ငါးခူအေကာင္ ၅၀အထိသိုေလွာင္သည္)။ ေဒသတြင္း ငါးခူမ်ားကိုကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းမ်ားတြင္တန္ဖိုးနည္းသည့္
ေရမ်ား၌ေမြးျမဴေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အမွားလုပ္မိပါက ငါးေသေစမည့္စြန္႔စားရေသာအေျခအေန မ်ိဳး
နည္းပါးသည္။
အပင္မ်ားေကာင္းမြန္စာြ ရွင္သန္ရန္အတြက္

တစ္လထက္မကၾကာျမင့္ပါသည္။

ငါးမ်ားအလြန္ေသးသည့္

အခ်ိန္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔၏စနစ္ကိုစီမံရန္လယ
ြ ္ကူသည။ သို႔ေသာ္ ငါးမ်ားႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ငါးေမြး ကန္
မ်ား၏ ပန္႔ငယ္မ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားသည့္ငါးအညစ္အေၾကးအခဲမ်ားႏွင့္ ရုန္းကန္ေနရ၍ေန႔စဥ္ ေဆး
ေၾကာသန္႔

စင္ရန္လိုအပ္သည္။

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္-ယခင္ေဆာင္းပါးတြငေဖၚျပသည့္အတိုင္းစုစည္း

လာသည့္ငါး အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္အစိုင္အခဲမ်ားတို႔သည္ေရစီးဆင္းမႈကိုနည္းေစႏိုင္၍ အက္ေကြပိုး နခ္စ္
စနစ္ကိုျပႆနာ

ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။]

သန္႔ရွင္းစြာထားသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္စီးဆင္းႏႈန္းျမင့္ရန္ျပဳလုပ္၍

(ဥပမာ-အိမ္လုပ္ေရစစ္မ်ား)၊

ပန္႔ကို

သို႔ေသာ္ေစ်းေတာ္သည့္ပန္႔မ်ားသည္ဆက္သယ
ြ ္

ေရးစနစ္မ်ားကိုအားနည္း ေစသည္။ ငယ္ေသာ စနစ္တင
ြ ္ေကာင္းစြာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္သည္။သို႔ေသာ္
လြယ္ကူစြာ လည္ပတ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ခ်ဲ႕ကား ေျပာဆိုရာ ေရာက္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၁။ ေစ်းေတာ္ျခင္း($ ၄၀

USD ေအာက္)ႏွင့္ ၂။ အက္ ေကြပိုးနခ္စ္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အေသးစားလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္
ငန္းျဖစ္ေျမာက္သည္ကို ေဖၚျပသည့္ အခါတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ဦးတည္ ခ်က္မ်ားျပည္၀
့ ပါသည္။

သာအရာမ်ား((ပံု ၂)
သင္ယူရရွိေသာအရာမ်ား
ရိုးစင္းေသာဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းမ်ားျဖင့္ပိုက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္၍ လဲလွယ္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ကင
ြ ္းမ်ားတို႔သည္ အလြန္ေလး၍ေရႊ႕ရန္ သို႔မဟုတ္ျပန္၍ စီရန္ခက္ခသ
ဲ ည္။ ထိုသို႔ခက္ခသ
ဲ ည္ကို
ကၽြန္ပ္၏ သူငယ္ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းသည့္အခါႏွင့္ ကၽြန္ပ္သည္စနစ္ကို ကၽြန္ပ္၏ကိုယ္ပိုင္ေနာက္ေဖး

ျပဳျပင္ထားေသာကြန္က
ရစ္စနစ္
၁မီတာ အထက္ကင
ြ ္း

ဥယ်ာဥ္သို႔ ေျပာင္းေသာအခါတြင္သိခ့ရ
ဲ သည္။ ကၽြန္ပ္သည္ပန္႔မ်ားကို ေန႔စဥ္စစ္ေဆး/သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရ
သည့္

သေဘာတရားကိုမႏွစ္သက္ပါ၊

ထို႔ေၾကာင့္ပံုစံကိုကၽြန္ပ္ေျပာင္း၍

စက္ဆ/ီ ေရအညစ္အေၾကးမ်ား

သိုေလွာင္သည့္ကန္ အေနျဖင့္ကင
ြ ္းအပိုတစ္ခုကို ထပ္၍ထည့္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ကၽြန္ပ္သည္ပန္႔ကို
တစ္လလွ်င္ တစ္ခါသာစစ္ေဆးမႈႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္ရသည္(ပံု ၂)။ ကၽြန္ပ္သည္ အစပထမတြင္ ငါးခူ ၃၀
အစား ၁၅ေကာင္ျဖင့္အစျပဳခဲ့၍ ေရစစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ အတြက္ႏွစ္လံုး
ေပါက္ရွင္သန္၍ေရႏွစ္သက္ေသာအပင္မ်ားစြာတို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးသည္။
ပံု ၂(အထက္)။ စေကာ့၏တိုးတက္ျပဳျပင္ထားေသာကြန္ကရစ္စနစ္
ပံု ၃(ေအာက္)။ အနာဂတ္အတြင္စီစဥ္ထားသည့္မူလပံုတူအမ်ိဳးအစား။ စေကာ့မွႏွစ္ပံုးလံုးကိုေရးဆြသ
ဲ ည္။

တီလားပီးယား

၂x၈၀စမ ေအာက္ပိုင္းကြင္း
စကာကြက္ၾကမ္းျပင္

ၾကားခံ
စုစုေပါင္း
၃x၈၀စမကြင္း

အခင္း
ေလ်ာ

ေနာက္ဆံုးစနစ္သည္ အလြန္ေကာင္းသည့္ စပါးလင္ (Cymbopogon citratus)၊ ငွက္မ်က္လံုးျငဳပ္သီးမ်ား
(Capsicum frutescens)၊ ပန္ဒါနာစ္တင
ြ ္ေပါက္သည့္ထန္းပင္ပု (pandanas (Pandanus amaryllifolius)၊
ဂ်င္း(Zingiber officinale)၊ ပဒဲေကာ(galangal (Alpinia galanga)၊ စား၍ရေသာဒရင္ေကာက္ပင္မ်ား
(Diplazium esculentum)၊ ကန္ဇန
ြ ္းပင္(Impomoea aquatica)စသည္တို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ထိုင္းေဆး
ဘက္၀င္အပင္ဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည္။ ေအးေသာရာသီတင
ြ ္ကၽြန္ပ္သည္ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္မ်ား၊ ဆလပ္ပင္မ်ား၊ ဘုတ္
ခ်၀ိုင(္ bok choi) ေခၚတရုတ္မုံလာထုပ္၊ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားႏွင့္အျခားေသာအရြက္ဆန္သည့္ အစိမ္းေရာင္
အပင္မ်ားကိုစိုက္ပါသည္။ ျခံဳငံု၍ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ စနစ္သည္ငါးသို႔မဟုတ္အစား အစာ အေျမာက္အမ်ား
ကိုမထုတ္လုပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္အတြက္မွာမူလတ္ဆပ္၍ဓါတုပစၥည္း ကင္းေသာအစာ အနည္းစုကိုရႏိုင္
သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ကၽြန္ပ္၏အိမ္နီးနား ခ်င္း္းမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ား
စိတ၀
္ င္စားသည့္ႀကီးမားေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
ယေန႔၊

တစ္ဦးဦးမွကၽြန္ပ္အား

မိမိတို႔၏ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ငွားရမ္းထားသည့္ေျမေပၚ၌္

အငယ္စားစနစ္တစ္ခုကို

ေဆာက္ရန္အကူအညီေတာင္းပါက ကၽြန္ပ္သည္ ကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းကို အသံုးျပဳမည္လား။ လြယ္ကူေသာ
အေျဖမွာ အသံုးျပဳပါမည္…. ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္သည္ ၁မီ တာအက်ယ္ရွိေသာကြင္းမ်ားကိုမသံုးပါ။
ေက်းလက္ေဒသမ်ား(အနည္းဆံုးထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင)္ ရွိလူမ်ားတို႔သည္ ကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းမ်ားကိုေပါင္း
၍ ပီဗြီစီပိုက္မ်ားကို မည္သို႔တပ္ဆင္ရမည္ကို သိေသာေၾကာင့္ေက်းလက္ေဒသအတြက္ပို၍ က်ယ္ေသာ
ကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းပံုစံမ်ားတို႔သည္ပိုမသ
ို င့္ေလ်ာ္မည္ဟုကၽြန္ပ္ထင္ပါသည္။ လူေလးဦး သို႔မဟုတ္ငါးဦးတို႔သည္
ကြင္းမ်ားကို မ တင္ရန္သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ရန္အခက္အခဲရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အေလးခ်ိန္ႏွင့္အတည္တက်ထားျခင္း
အတြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားေလာက္အခက္အခဲရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ထိုင္းႏိုင္
ငံေျမာက္ပိုင္းရွိၿမိဳ႕ျပလူထုတို႔တင
ြ ္

ကြန္ကရစ္ကင
ြ ္းမ်ား၌ငါးခူေမြးျမဴျခင္း

အေတြ႔အႀကံဳရွိေနသျဖင့္ပန္႔ႏွင့္

ေက်ာက္စရစ္ခင္းမ်ားကိုထပ္ထည့္ျခင္းသည္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားစနစ္တင
ြ ္ေပါင္းထည့္ရံုသာျဖစ္သည္။

ပို၍က်ယ္
့ပုံ
က်ယ္ျပန္႔သည္ပံ
ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ပို၍ေသးေသာ အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္မ်ားသည္ ႀကီးေသာစနစ္မ်ားထက္ လည္ပတ္ရန္ပ၍
ို
ခက္ခသ
ဲ ည္ဟုထင္ပါသည္(၁၀၀၀ လီတာအထက္)။ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ဤငယ္ေသာစနစ္မ်ားသည္လွ်င္ျမန္
စြာမွားယြင္းႏိုင္သည္ကိုလည္းသတိေပးပါသည္။
တို႔အား

သို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္ေဖၚျပခဲ့သည့္ငယ္ေသာစနစ္သည္လူမ်ား

အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္၏အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

သည္(၎သည္ျပြန္ေကာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊

၎၏အစိတအ
္ ပိုင္းမ်ားကို

ပန္႔မ်ားစသည္တို႔မည္သို႔

ျပရန္ေကာင္းပါ

အလုပ္လုပ္သည္ကိုသရုပ္ေဖၚ၍

ငါး၊

ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏိုက္ထရစ္ျပဳျခင္းႏွင့္က်န္းမာေသာ အပင္မ်ားအၾကားဆက္သြယ္မႈကိုေဖၚျပသည္။ ၎
သည္ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာအေပၚတြင္ အလြန္ေကာင္းသည့္ ေရအေနအထားကို ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္
စနစ္အေသးစားသည္အစာထုတ္လုပ္မႈကို

နမူနာျပဳရန္မလိုအပ္ပါ၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

၎သည္

ပို၍က်ယ္ျပန္႔သည္င
့ ါးသို႔မဟုတ္ေစ်းကြက္တင
ြ ္တင္ႏိုင္သည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပမာဏကိုမည္သို႔ထုတ္ သည္
ကိ(ု သို႔မဟုတ္ကေလးမ်ား၏ အိမ္က့ဲ သို႔ေသာႀကီးမားသည့္အရာမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္) ျပသရ
ေလာက္ေအာင္ႀကီးမားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အႀကီးစားစနစ္တင
ြ ္ထပ္ေဆာင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိသည္။ ငါး-ဟင္းသီးဟင္းရြက္စနစ္ကိုမွ်တမႈရွိရန္လုပ္ေဆာင္
ျခင္းအျပင္

အႀကီးစားစနစ္ကိုလည္ပတ္သည့္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္မ်ိဳးေစ့ရင္းျမစ္ႏွင့္သိုေလွာင္မႈကိုျပဳလုပ္ရန္၊

အေညွာက္ေဖါက္ျခင္းႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ငါးေစ်းကြက္ရွာ
ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤရႈပ္ေထြးသည့္အပိုင္းမ်ားအားလံုးဆက္သြယ္လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ပို၍ႀကီးေသာစနစ္ တြင္လြယ္ကူစြာျမင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္သံုးမ်ားအတြက္ပို၍
ငယ္ေသာစနစ္သည္ အစာႏွင့္ ငါးထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စတင္သင္ယူရန္ေကာင္း၍
အလြယ္တကူတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္။
ကၽြန္ပ္၏ကိုယ္ပိုင္ ေနာက္ေဖးၿခံအက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္ကိုျပဳလုပ္ေသာအခါ ကၽြန္ပ္သည္မည္သို႔ပို၍ရိုးရွင္းစြာ
ျပဳလုပ္မည္၊

မည္သို႔ေစ်းအေတာ္ဆံုးႏွင့္အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္စသည္တို႔ကိုအစဥ္မျပတ္စဥ္း

စားပါသည္။ ကၽြန္ပ္သည္အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးေနာက္ခံမွ လာ၍ အလြန္အေသးစိတ္သည့္အေသးစားစနစ္
ႏွင့္ပတ္သက္၍အေတြ႔အႀကံဳသို႔အဟုတ္အသိပညာမရွိပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်ကၽြန္ပ္၏ အက္ေကြ
ပိုးနခ္စ္စနစ္မ်ားသည္ ပို၍ရႈပ္ေထြးလာ၍ ဤရႈပ္ေထြးမႈသည္ ပို၍ေကာင္းေသာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပိုမိုမ်ားျပား
ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကိုေပးပါသည္။

ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကိုပို၍တိုးတက္လာေစရန္အခ်ိန္ႏွင့္အင္အားစိုက္ထုတ္မႈ

မ်ားသည္ႏွင့္အမွ်၎ကိုစီမံလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ေက်နပ္မႈပိုမိုရရွိသည္ကိုကၽြန္ပ္ေတြ႔ရွိရသည္။
ယခုအခါတြင္ကၽြန္ပ္သည္ မိသားစုအတြက္စိတ္ေက်နပ္မႈရွိသည့အ
္ စာထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ရွိေနပါၿပီ။
အစာမ်ားကိုအားစိုက္ထုတ္လုပ္ရန္ေၾကာက္ရ႕ြ ံျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ စနစ္၏ရႈပ္ေထြးမႈကို ႏွစ္သက္ပါသည္၊ အ
ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎သည္သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းကိုဖင
ြ ့္ေပး၍လုပ္ငန္းမ်ားကို

အသစ္ေသာနည္းလမ္း

မ်ားျဖင့္လုပ္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အက္ေကြပိုးနခ္စ္ျဖင့္ သင္သည္ ရိုးရွင္းစြာအစျပဳႏိုင္၍ သင္၏အသိ
ပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္(စနစ္၏အေကာင္းဆံုးက်င့္စဥ္ႏွင့္မည္သို႔ထိန္းသိမ္းရမည့္အ
ေၾကာင္း) သင္၏တီထင
ြ ္မႈသည္ သင္၏စနစ္ကိုနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တိုးတက္၍က်ယ္ျပန္႔လာရန္ျပဳလုပ္ ႏိုင္
ေစမည္၊ (အေတြးအေခၚ/ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားတို႔သည္ တိက်သည့္အက်ိဳးကိုျဖစ္ရရွိေစသည္)။
ဤစနစ္ကိုတီထင
ြ ္ျခင္းအားျဖင့္ႀကိဳတင္၍မျမင္ႏိုင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ကၽြန္ပ္သည္လူ မ်ား
စြာတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ့ရ
ဲ ၍ ကၽြန္ပ္၏ဘ၀ကိုပို၍ျပည့္စံု၍နက္နေ
ဲ စေသာသူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တည္
ေဆာက္ႏိုငခ
္ ့သ
ဲ ည္။ ကၽြန္ပ္၏အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္သည္က်န္းမာသည့္အစာကိုတန္ဖိုးထား၍ ကၽြန္ပ္၏
စနစ္ကိုမိသားစုအားေကာင္းမြန္၍က်န္းမာသည့္အစာကိခ
ု ်စ္ျခင္းေမတၱာ/ၾကင္နာမႈျဖင့္ေပး သည့္ရင္း
ျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ျမင္သည္အ
့ ိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္စကားေျပာစရာအေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

စေကာ့၏ အိမ္ေနာက္ေဖးအက္ေကြပိုးနခ္စ္ဥယ်ာဥ္၊
ဓါတ္ပ-ံု စေကာ့ ဘရီဒင္

