
 

 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှတငွ ်ခရမ််းချဥ်က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကစ် ိုကပ်ျ  ်းခခင််း -

မ ို်းရောသထီိုတလ်ိုပ်မှုအတကွအ်သ ို်းဝငရ်သောနည််းပညောတစခ်ို 

ရစ်(ခ) ဘဒိ(်စ) ၁ နငှ့်် ပကထ်ရစ် ထရရေးလ ်၂ ရရေးသ ေးသည ်

၁ သစ်သ ေး၀လပံနေ်းမနဥ်ယ  ဥ်စိိုကပ် ိ ေးခခငေ်းအတတပ်ည ဌ န၊ ပငေ်း စတတိ ်တကကသိိုလ၊် ပ ရအ၊ ယအူက(်စ)ရအ 

၂ အ ေးအ အပ်ိခ ်အိို အ ရှအက ိ ေးသကရ်ရ ကမ်ှုစငတ် ၊ ခ ငေ်းမိိုင၊်ထိိုငေ်းနိိုငင် ံ

ထိုတရ်ေခွဲ့်သည့်ရ်ကစ် ွဲ  - ၃၁.၈.၂၀၂၀ 

ဤရ  ငေ်းပ ေးသည ်အ ေးစ အပ်ိခ ်အိို အ ရှ မှတတ်မေ်း အမတှစ်ဉ် ၄၃ မှခြစ်သည။် 

အယဒ် တ မှတခ် က-် ရဒ ကတ် ဘဒိ(်စ)သည ်အ ေးစ အပ်ိခ ်အိို၏နစှ်ရပ ငေ်းမ  ေးစ  မှစ၍ မိတရ်  နငှ့််လိုပ်ငနေ်းပူေးရပ ငေ်း 

လိုပ်ရ  ငသ်ခူြစသ်ည၊်နစှ်ရပ ငေ်းမ  ေးစ  ကတညေ်းကပင ်သိုရတသနလိုပ်ငနေ်းပေူးရပ ငေ်းရ  ငရ် ကခ်ခငေ်း၊ အကကခံပ လမ်ေး 

ညွှနခ်ခငေ်းနငှ့််နညေ်းပည ကျွမ်ေးက ငမ်ှု ိိုငရ် ရရေးသ ေးခခငေ်းစသညတ်ိို ့်အပ အ၀ငလ်ိုပ်ငနေ်းက နယ်ကအ်တ ငေ်းနညေ်းမ ိ ေးစံိုခြင့််

တ ၀န ်ထမ်ေးရ  ငသ်ခူြစသ်ည။်ဤရ  ငေ်းပ ေးတ ငပ် ၀ငသ်ည့််အရကက ငေ်းအရ မ  ေးသည်Feed the Future 

Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification (SIIL).]မှရထ ကပံ့််သည့်် USAID 

စိိုကပ် ိ ေးရရေး ြ ံွံ့ ဖြိ ေးမှုစ မံကနိေ်းတ င ်ရဒ ကတ် ဘဒိ(်စ)ပ ၀ငလ်ိုပ်ရ  ငခ်ခငေ်းမရှရှိသည့််ရလဒခ်ြစ်သည။် 

 

 

 

ခမန်မောဘောသော 
A Regional Supplement to 
ECHO Development Notes 

 
ကသဂိုတလ် ၂၀၂၀၊ စ ရစ ငအ်မတှ ်၄၃ 

 

ပ ို ၁၊ ကမ္ ့်ဟငေ်းသ ေးဟငေ်းရ ကစ်ငတ်  ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံသူည့််ခရမ်ေးသ ေးအပငအ်ရရပေေါ်သိို ့်ကိိုငေ်းကေူးစိိုကပ် ိ ေး သည့်် 

ခရမ်ေးခ ဥ်ပငအ်မ ိ ေးအစ ေး”မ ခစ”်။ကရမ္ ဒ ေးယ ေးနိိုငင်တံ ငရ်ှိသည့်် ဘနတ်မဘ်န ်ခပညန်ယရ်ှိပံိုစံတရူရလ မေ်းမှု ခြစ်ရန 

သည့်် လယယ် တ င ်- ဥပမ  ၁၉၀(လက၀်ွဲ) နငှ့်် ကိိုငေ်းကေူးခခငေ်းမခပ သည့််ထနိေ်းခ  ပ်မှု(လကယ် ) (အိိုဟ ေးယိိုေးခပညန်ယ ်

တိိုေးခ ွဲွံ့ )မှ ခ နန် တ  ညမေ်း မှပံိုမ  ေး 

 



 မ ို်းရောသ ီခရမ််းချဉ် ထိုတလ်ိုပ်ခခင််း၏စ န်ရခေါ်ချကမ်ျော်း 

ခရမ်ေးခ ဉ်မ  ေးကိို အရရှွံ့ရတ ငအ် ရ၏ှပ၍ူ စိိုစ တမ်ိိုေးမ  ေးရသ  ရ သ  တ င ်စိိုကပ် ိ ေးရနခ်ကခ်ွဲသည။် ရရမ  ေးရသ  

ရခမမ  ေးရပ ငေ်းစပ်ပ ေငခ်ခငေ်းသည ်ရရ ဂ ပ ေငသ်ည့် ်ရလြိအ ေးကိိုတိိုေးရစဖပ ေး အပူခ ိနခ်မင့်ခ်ခငေ်းသည ်ခရမ်ေးပငင်ယ ်

မ  ေးကိိုရသရစခခငေ်း သိို ့်မဟိုတ ်အထ ကန်ှုနေ်းကိိုသသိ စ  ရလ  ့်က ရစပ သည။် ဤမိတ ်ကရ်ပေးသည့်သ် ေးနှသံည် 

ရတ ငအ် ြရိကဇ စ်ခမစ်ခြစ်သခြင့် ်အရရှွံ့ရတ ငအ် ရရှ သ ဉတိုနငှ့်မ်ကိိုကည် ပ ၊ရဒသ၏ စိိုစ တရ်သ အရခခအ 

ရနမ  ေးတ င ်အပငရ်ပ ကရ်နရ်ိုနေ်းကနရ်နရပ သည။် 

မိိုေးရ သ တ င ်ရ ေးထွဲတ ငရ်တ ွံ့ရရသ ခရမ်ေးခ ဉ်သ ေးမ  ေးနငှ့် ်စ ေးရသ က ်ိိုင၊်ဟိိုတယမ်  ေးတ င ်အသံိုေးခပ သည့်ခ်ရမေ်း 

ခ ဉ်သ ေးမ  ေးမှ  ြနအ်မိ်စိိုကပ်  ိေးမှုမှတငသ် ငေ်းခခငေ်းခြစ်ဖပ ေး ထပ်ရ  ငေ်းက သင့်ရ်င မ  ေး ကိို ရတ ငေ်းခပံ သည။် ဤအရ  

သည ်ရဒသခလံယသ်မ ေးမ  ေးအတ က ်စိိုကပ် ိ ေးရ သ မဟိုတသ်ည့််အခ ိနတ် င ်ရ ေးသိို ့်ရအ ငခ်မငစ်  တငပိ်ို ့်နိိုငသ်ည့် ်

ထေူးခခ ေးအခ င့်အ်ရရေးခြစ်ရစပ သည။် ခရမ်ေးခ ဉ်မ  ေးကိိုရခမြိို ့်ထ ေးသည့််ခမင့်သ်ည့််ရနရ  သိို ့်မဟိုတမိ်ိုေးက သည့်ရ်နရ  

မ  ေးတ င ်စိိုကပ် ိ ေးခခငေ်းသည် အရလ့်အထခြစ်လ ဖပ ေး ကိိုငေ်း က်စိိုကပ် ိ ေးခခငေ်းသည ်လယသ်မ ေးမ  ေး ခရမ်ေးခ ဉ်ကိို 

တိိုေးပ  ေးသည့်အ်ခမတရ်ရန ်အသံိုေးခပ နိိုငသ်ည့် ်ရန ကထ်ပ်နညေ်းလမ်ေးခြစ်လ သည။် 

ရ  ဟောရသတမှ်တခ်ျကန်ငှ့်် အဓ ပပ ယ ်

ကမ်ဘယီမ်ွအလ ော- ဇီ ကလပ်စည််းစိုစ နစခ်ပ လိုပ်သည့််ပငစ်ညအ်ပ ိုင််း။ 

က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကသ်ည့််အရတောအတငွ််း ဤအလ ောက ို 

အပငပွ်ော်းယ ရန်ခြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပ ိုင််း(ပငပွ်ော်းမျ  ်းဆက)်နငှ့်် က ိုင််းက ်း 

က ိုင််းဆကခ် ယ သည့််အပင(်အခမစပ်ငစ်ည)်ကကော်းတငွတ်ရခပ်းညီထော်းရမည၊် သ ို ့်မှသောဇီ က 

လပ်စည််းစိုစ နစမ်ျော်းသည ်တခိုနငှ့််တခို ခပန်၍ဆကန် ိုငမ်ည။် 

က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆက ်ရပ င််းစပ်ခခင််း - 

အပငပွ်ော်းယ ရန်ခြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပ ိုင််း(ပငပွ်ော်းမျ  ်းဆက ်နငှ့်် က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကခ် ယ  

သည့်် အပငအ်ပ ိုင််း(အခမစပ်ငစ်ည)် က ိုဆကသ်ည့််ရနရောတငွ ်ဇီ ကလပ်စည််းစိုဆကသ်ယွမ်ှု 

က ိုခပ လိုပ်သည။်  

က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကခ် ယ သည့််အပင(်အခမစပ်ငစ်ည)်- 

က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကခ် ယ သည့််အပငရ်အကပ် ိုင််းသ ို ့်မဟိုတရ်ခမရအောကအ်ပ ိုင််း။ အမျော်းအော်းခြင့်် 

ရေသရှ ရခမဆအီမျ  ်းအစော်းနငှ့််ကက်ီးထေွာ်းသည့််အရခခအရနအရပေါ်တငွမ် တည၍်ရရွ်းချယသ်ည ်

(ဥပမော - ရရလ မ််းရသောရခမအမျ  ်းအစော်းမျော်း) 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ခရမ််းချဉ်က ို ရေသခ -ဆရီလျော်ရအောငခ်ပ လိုပ်ထော်းသည့်  ်ခရမ််းက ိုင််းဆကခ် ယ သည့်အ်ပငသ် ို ့် 

က ိုင််းက ်းခခင််း 

ရ ေးက ကေ်င ်ခရမေ်းခ ဉ်ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကက်ိို ရရ ေးခ ယထ် ေးသည့် ်ခရမ်ေးကိိုငေ်း ကခ်ယံသူည့်အ်ပငသ်ိို ့်ကိိုငေ်းကေူးခခငေ်းအ ေး 

ခြင့်(်ပံို ၁)ယငေ်းခရမေ်းသည ်အ ရှရဒသခခံြစ၍် ရရလွှမ်ေးမှု၊ ဘကတ် ေးရ ေးယ ေးပိိုေးမ ွှ ေးမ  ေး၊ မှုိရရ ဂ မ  ေးနငှ့် ်အခမစ်ကိိုလံိုေး 

ရထ ေးရစသည့် ်ရခ ေးပိိုေးရက ငမ်  ေး၏ဒဏခ်နံိိုငရ်ရကိိုကျွန်ိုပ်တိို ့်ခမင့်တ်ငရ်စနိိုငပ် သည။်ရန က ်ံိုေးတ င ်ကိိုငေ်း ကပ်ငမ်  ေး 

သည ်ကိိုငေ်း ကခ်ပံငန်ငှ့် ်ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကန်စှ်မ ိ ေးလံိုေးကိိုအက ိ ေးရက ေးဇူေးရပ ငေ်းစပ်ရပေးနိိုငပ် သည။် ဤလိုပ်ငနေ်းစဉ်သည ်

လိုပ်ရ  ငန်ိိုငသ်ည့်အ်တိိုငေ်းအတ တ ငရ်ှိဖပ ေး သရိှိဖပ ေးမညသ်ိို ့်လိုပ်ရ  ငရ်မည့်အ်ခ ကသ်ည ်အနမိ့်် ံိုေးလိိုအပ်ခ ကသ်  

ခြစ်ဖပ ေး မညသ်ည့်အ်တိိုငေ်းအတ တ ငမ် ိိုရှိသည့် ်လယမ်  ေးအတ က ်အက ိ ေးရှိသည့် ်ရရ ေးခ ယမ်ှုကိိုခြစ်ရစပ သည။် 

မှတသ် ေးရနမ်ှ  ခရမ်ေးခ ဉ်( ိိုလ နမ် လိိုငက်ိိုပ စ ကမ်)နငှ့်ခ်ရမ်ေး( ိိုလ နမ် မ လိိုဂ န )တိို ့်သညတ်သူည့်ရ်ိုကခရေဒမိသ ေးစို 

ေငမ်  ေးခြစ်ဖပ ေး  ိိုလ နမ်ရကေးမှယငေ်းတိို ့် အခ ငေ်းခ ငေ်းလိိုကရ်လ  ည ရထ မှုရှိရစရနခ်ပ လိုပ်ရပေးပ သည။် ခရမေ်းခ ဉ်သည ်

အခခ ေးမ ိ ေးစိတခ်ရမ်ေးခ ဉ်မ  ေးသ မက အခခ ေးရသ တညူ သည့် ်အပငမိ်သ ေးစိုမ ိ ေးစိတမ်  ေးနငှ့််   ရလ  ်မှုရှိသခြင့်က်ိိုငေ်း 

 ကစိ်ိုကပ် ိ ေးခခငေ်းအမ ိ ေးအမ ိ ေးခြစ်နိိုငရ်နက်ညူ ပံ့်ပိိုေးရပေးပ သည။် 

ခရမ််းချဥပ်ငက် ိုရအောငခ်မငစွ်ောက ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကခ်ပ လိုပ်ခခင််းတငွ ်အဓ ကအဆင့်် ၃ 

ဆင့််ပ  ငသ်ည ်-  

၁။ ကက ိတင-်ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်း - ကိိုငေ်းကေူး ကသ်ည့််ရနရ ၊ ကရိယ တန ် ပလ မ  ေးနငှ့််ထည့််၀ငသ်ည့်် 

ပစစညေ်းမ  ေး၊နငှ့်် က နေ်းမ သည့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကန်ငှ့််အခမစ်ပငစ်ညအ်ပငရ်ပ ကမ်  ေးကိိုခပင ်ငခ်ခငေ်းနငှ့််စိုစညေ်းခခငေ်း 

၂။ ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကန်ငှ့််အခမစ်ပငစ်ညပ်ငရ်ပ ကမ်  ေးကိိုကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်း 

အပငပွ်ော်းယ ရန်ခြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပ ိုင််း(ပငပွ်ော်းမျ  ်းဆက)်- 

ထိုတလ်ိုပ်မှုအတကွလ် ိုချငသ်ည့််မျ  ်းဗီဇမျော်း သ ို ့်မဟိုတ ်သငွခ်ပငလ်ကခဏောမျော်းပ သည့််အပင၏် 

အရပေါ် ပ ိုင််း(ဥပမော- အသ်ီးအရွယအ်စော်း၊ပ ိုသဏ္ဍောန်၊အရသော၊ရရောဂ ခိုခ န ိုငစွ်မ််း စသခြင့်် ...) 

ဇီ ကလပ်စည််းစိုစ နစ် - 

အခမစမ်ျော်းနငှ့််အရွကမ်ျော်းအကကော်းရရနငှ့််အဟောရမျော်းသယယ် ပ ို ့်ရဆောငရ်န်အတကွဇီ် ကလပ် 

စည််းမျော်းက ို စိုစည််းခခင််း  



 

၃။ ရန ကပိ်ိုငေ်း-အကိိုငေ်းကေူး ကခ်ခငေ်း - အကိိုငေ်းကေူး ကထ် ေးသည့််အပငေ်းမ  ေးကိိုလယယ်  မ  ေးတ ငမ်စိိုကပ် ိ ေးမ  

ကိုသခ င့််ရပေးထ ေးသည။် အစ အစဥ်တစ်ခို လံိုေး -ပ ိ ေးက ွဲခခငေ်းမှလယယ် မ  ေးတ ငစိ်ိုကပ် ိ ေးခခငေ်းသညအ်မ  ေးအ ေးခြင့််၅ 

ပတခ်န် ့် ကက သည(်ပံို ၂)။ 

 

ပ ို ၂၊ ရယဘိုယ အ ေးခြင့််သတမှ်တက် လ ၅ပတအ်တ ငေ်း ကိိုငေ်းကေူးစိိုကပ် ိ ေးမှုအစ အစဥ်နငှ့််ပတ၀်နေ်းက ငအ်ရခခအရန( 

စ အယလ် ်ရ ေတ၊် ကငေ်းစပ်တကကသိိုလ)် မှခပင ်ငရ်ြေေါ် ခပထ ေးသည။် 

ဤရ  ငေ်းပ ေးသညက်ရမ္  ဒ ေးယ ေးနိိုငင်ရံှိအရသေးစ ေးလယသ်မ ေးမ  ေး၏အရတ ွံ့အကက ံမ ှ ွဲယ၍ူ ခ ွဲ၍ကိိုငေ်းကေူး က ်

ခခငေ်း၏အရခခခနံညေ်းပည မ  ေးကိိုမိတ ်ကရ်ပေးသည။် 

အပငပွ်ော်းယ ရန်ခြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပ ိုင််း(ပငပွ်ော်းမျ  ်းဆက)်နငှ့်် 

အက ိုင််းက ်းဆကခ်ခင််းက ို ခ ယ သည့််ပငစ်ည ်(အခမစပ်ငစ်ည)်ပျ  ်းပငမ်ျော်းက ိုခပငဆ်ငခ်ခင််း 

ရအ ငခ်မငသ်ည့််အကိိုငေ်းကေူး ကရ်ပ ငေ်းစပ်ခခငေ်းအတ က ်အကိိုငေ်းကေူး ကခ်ခငေ်းကိို ခယံသူည့််ပငစ်ည်(အခမစပ်ငစ်ည)် 

နငှ့််အပငပ်  ေးယရူနခ်ြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပိိုငေ်း(ပငပ်  ေးမ ိ ေး က)်တိို ့်၏ ကမ်ဘ ယမ်အလွှ သည ်ရက ငေ်းစ  ည ထိ ေး 

၍ တခိုနငှ့််တခို ကရ်နရပ မည။် ထိို ့်ရကက င့််အကိိုငေ်းကေူး ကခ်ပ လိုပ်သည့််အခ ိနတ် င ်အခမစ်ပငစ်ညန်ငှ့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး 

 ကတ်ိို ့်၏ပငစ်ညအ်ခ ငေ်းမ  ေးသည ်ငတ်ရူနရမည ်(ပံို ၄)။ သိို ့်ရသ ်အခမစ်ပငစ်ညန်ငှ့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကမ်  ေးသည ်

တစ်ခ ိနတ်ညေ်းမှ အရည  ကရ်ပ ကခ်ခငေ်းသိို ့်မဟိုတက်က ထ  ေးနှုနေ်းတညူ မညမ်ဟိုတပ် ။အခမစ်ပငစ်ညန်ငှ့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး က ်

မ  ေး၏ကက ေးထ  ေးနှုနေ်းကိို ံိုေးခြတရ်နအ်တ ကသ်ငစ်ိိုကပ် ိ ေးမည့််ပတ်၀နေ်းက ငတ် ငပ်ဏ မစမ်ေးသပ်မှုကိိုခပ လိုပ်ပ ။ ရလဒ ်

မ  ေးအရပေေါ်တ ငမူ်တည၍် အခမစ်ပငစ်ညန်ငှ့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကအ်မ ိ ေးအစ ေးမ  ေးအတ ကပ် ိ ေးရထ ငထ် ေးပ ၊ သိို ့်မှသ  ၁၄-

၂၁ ရကအ်တ ငေ်းကိိုငေ်းကေူး ကရ်နအ် ငသ်င့််ခြစ်မည။် ခရမ်ေးခ ဥ်ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကမ်  ေးကိိုခရမ်ေးပငအ်ခမစ်ပငစ်ညအ် 

ရပေေါ် ၌ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကသ်ည့််အရတ ွံ့အကက ံမ  ေးအရခရမ်ေးပငက်ိိုခရမေ်းခ ဥ်ပငထ်က ်၂-၄ရကက်က ိ၍ပ ိ ေးရထ ငပ် က 

၅ ပတ ်

စ ိုထ ိုင််းမှု 

 
ရနရရောငအ်ခပည့်် 

 

ရနရရောငအ်ခပည့်် 

 ၁  ရက ်မှ ၁၄ ရက် 
၇ ရက် 

၇ ရက် 

 

၂ ရက ်မှ ၅ ရက် 

 



တညူ သည့််အခ ငေ်းရှိရသ ပငစ်ညက်ိိုရနိိုငသ်ည။်တညူ သည့််အခ ငေ်းရှိသည့််ပငစ်ည်ကိိုပိို၍ရရ ေးနိိုငရ်နလ်ိိုအပ်သညထ်က်

ပ ိ ေးပငရ်ထ ငထ် ေးပ ။ကိိုငေ်းကေူး ကရ် တ င ်၁၀၀%ရငှသ်နရ်နခ်ွဲယဉ်ေးပ သည၊် ထိို ့်ရကက င့်် ံိုေးရှု ံေးမည့််ကိိုငေ်း ကေူးကိိုငေ်း 

 ကမ်  ေးက မိရစရန ်အစဥ်သခြင့််အပိိုရ  ငေ်း၍ကိိုငေ်းကေူး ကထ် ေးရနအ်ကကခံပ ပ သည။် 

က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကအ်စအီစဥ် 

ခရမ်ေးပငအ်ခမစ်ပငစ်ညအ်ရပေေါ်တ ငခ်ရမ်ေးခ ဥ်ပငမ်  ေးကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ပ လိုပ်ရ တ င ်သ မနန်ညေ်းနစှ်မ ိ ေးရှိသည၊် ၎ငေ်း 

တိို ့်မှ ထကခ်ခမ်ေးခ ွဲကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်း နငှ့််  က(်ရပ ငေ်း) ၍ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်း ခြစ်သည။်ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း က ်

ခခငေ်းနညေ်းတမ ိ ေးကိိုအကိိုငေ်းကေူး ကခ်ခငေ်းကိိုခယံသူည့််ပငစ်ည(်အခမစ်ပငစ်ည)်နငှ့်် အပငပ်  ေးယရူနခ်ြတထ်ိုတသ်ည့််ပင ်

စညအ်ပိိုငေ်း(ပငပ်  ေးမ ိ ေး က)်တိို ့်၏ပငစ်ညအ်ခ ငေ်းရပေေါ်တ ငမူ်တည၍်ရရ ေးခ ယသ်င့််သည။် က(်ရပ ငေ်း) ၍ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း 

 ကခ်ခငေ်းတ င ်အခမစ်ပငစ်ညန်ငှ့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကတ်ိို ့်၏ပငစ်ညမ်  ေး၏အခ ငေ်းသညထ်ပ်တထူပ်မျှန ေးပ ေးတညူ ရနရမည။် 

ထကခ်ခမ်ေးခ ွဲကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်းတ ငအ်ခမစ်ပငစ်ညန်ငှ့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး က၏်ပငစ်ညအ်ခ ငေ်းက ွဲခပ ေးမှုပိိုခမင့််ခခငေ်းကိိုလကခ်သံည့်် 

အရနအထ ေးရှိသည။်ထိို ့်ရကက င့််ထကခ်ခမ်ေးခ ွဲကိိုငေ်းကေူး ကခ်ခငေ်းသညက်ိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကစ်တငစ်ိိုကပ် ိ ေးလိုပ်ကိိုငသ်ူ

မ  ေး သိို ့်မဟိုတအ်ခမစပ်ငစ်ညန်ငှ့််ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကတ်ိို ့်၏ပငစ်ည/်ရိို ေးတမံ  ေး၏ အခ ငေ်းသညအ်ရ ယခ်ခ ေးန ေးမှုမ  ေးရသ  

အရခခအရနမ ိ ေးတ ငအ်သင့််ရလ  ် ံိုေးခြစ်နိိုငသ်ည။်ထိို ့်ခပငပ်ငပ်  ေးမ ိ ေး ကပ်ငစ်ညအ်ရပေေါ်တ ငက်ိိုငေ်းကေူး ကသ်ည့််ရနရ 

ကိိုခ ိနည် နိိ ိုငသ်ည။်ကရမ္ ဒ ေးယ ေးရှိကျွနပ််တိို ့်၏ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကလ်ိုပ်ငနေ်းတ ငက်ျွနပ််တိို ့်သညရ်လဒရ်က ငေ်းသည့်် 

ထကခ်ခမ်ေးခ ွဲကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်းကိိုထေူးခခ ေးစ  အသံိုေးခပ သည။်ရစ ေးက ကရ်က ငေ်းသည့််ခရမ်ေးခ ဥ်ပငမ်  ေးကိိုရရ ဂ -

ခိုခနံိိုငသ်ည့််ခရမ်ေးခ ဥ်အခမစ်ပငစ်ညအ်ရပေေါ်သိို ့်ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကပံ်ိုကိို ရအ ကပ် အတိိုငေ်းသရိုပ်ခပထ ေးပ သည။် 

ဤရနရ တ ငရ်ြေေါ် ခပထ ေးသည့််ထကခ်ခမ်ေးခ ွဲကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်းအပ အ၀င ်ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကအ်မ  ေးစိုတ င ်

အရခခခအံ င့််သံိုေး င့််ရှိပ သည ်- 

၁။ ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံမူည့််အပင(်အခမစပ်ငစ်ည)်ခပင ်ငခ်ခငေ်း 

၂။  အပငပ်  ေးယရူနခ်ြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပိိုငေ်း(ပငပ်  ေးမ ိ ေး က)် 

၃။ အပငပ်  ေးယရူနခ်ြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပိိုငေ်း(ပငပ်  ေးမ ိ ေး က)်နငှ့်် ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံမူည့်် အပင ်

(အခမစပ်ငစ်ည)်ကိို  ကခ်ခငေ်း 

က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကခ် ယ မည့််အပင(်အခမစပ်ငစ်ည)်က ိုခပငဆ်ငခ်ခင််း 

ခရမ်ေးခ ဥ်ပငမ်  ေးရပ က၍်ပ ိ ေးပငအ်စိို ့်ထ ကသ်ည့််အခ ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကရ်နအ်တ ကအ်ရ က၂်မှ၄ရ ကပ် သည့််က နေ်းမ 

 ံိုေးရသ အမ ိ ေးအစ ေးကိိုရသခ  စ  ရရ ေးယပူ (ပံို၃)။အခ ငေ်း ငတ်သူည့််ပငစ်ညရ်ှိသည့််ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံမူည့််



အပင(်အခမစ်ပငစ်ည)်နငှ့််အပငပ်  ေးယရူနခ်ြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပိိုငေ်း(ပငပ်  ေးမ ိ ေး က)်တိို ့်ကိိုအသံိုေးခပ ခခငေ်းခြင့်် 

ကိိုငေ်းကရူပ ငေ်းစပ်ရ တ င ်လမ်ေးရကက ငေ်းခပ လိုပ်ရနအ် ရထ ကအ်ကခူြစ်ရစမည(်ပံို ၃နငှ့််၄)။ 

၁။ ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံမူည့််အပင(်အခမစပ်ငစ်ည)်ကိိုအလ  ေးလိုကတ်စ်ခ ကတ်ညေ်းခြတပ် ။အခမစ်ပငစ်ည ်

၏ထပ်ိ ပိိုငေ်းကိိုြယထ်ိုတဖ်ပ ေးပ ကရိိုေးတသံ က နမ်ည(်ပံို ၅ နငှ့်် ၆)။ 

၂။ ကလစ်မ  ေးသညက်ိိုငေ်းကေူးစိိုကပ် ိ ေးခခငေ်းအ ေးလံိုခခ ံမှုရှိရစသည။်မိမိကိိုယတ်ိိုငခ်ပ လိုပ်သည့််ပလပ်စတစ်ပိိုက ်

ကလစ်ကိိုအသံိုေးခပ ပ ကက နရ်ှိသည့််အခမစ်ပငစ်ညရ်ှိခြတထ် ေးသည့််ရနရ တ ငပိ်ိုကက်ိိုခ ကခ် ငေ်းထည့််၍ရခမကက ေးရှိ 

သည့််ရနရ အထ ိ ွဲခ ပ  (ပံို ၇)။ 

     ၃။ အခမစ်ပငစ်ညအ်ငိုတ၏်အလယတ် ငရ်ဒ ငလ်ိိုကခ်ြတပ် ။ဤပံိုထွဲတ င ်၄မမအနကခ်န် ့်အထခိြတထ် ေး ၍ 

ထိိုအနကသ်ညဘ်လဒိဒ် ေးအထစ်နငှ့််တညူ သည(်ပံို ၈)။ 

အပငပွ်ော်းယ ရန်ခြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပ ိုင််း(ပငပွ်ော်းမျ  ်းဆက)်ခပငဆ်ငခ်ခင််း 

၁။ ပငပ်  ေးမ ိ ေး က၏်ရအ ကပိ်ိုငေ်းကိိုနစှ်ခ ခြတပ် ။ ပငပ်  ေးမ ိ ေး က၏်အခမစ်ကိိုပထမအကကမိ်ခြတသ်ည့််အခ  

ြယထ်ိုတပ် ။ ဒိုတယိအကကမိ်ခြတသ်ည့််အခ  အခမစ်ပငစ်ညန်ငှ့််အခ ငေ်းအရ ယအ်စ ေးအန ေးစပ် ံိုေးတညူ သည့်် ရနရ  

တ ငခ်ြတပ်  (ပံို ၉)။ 

၂။  ရရရပ  က ်ံိုေးမှုရလ  ့်နညေ်းရစရနပ်ငပ်  ေးမ ိ ေး က၏်အရ ကအ်ခ ိ ွံ့ကိိုည ပ်ပ ။”အရ ကင်ယ”်တရ ကန်စှ်ရ ကသ်  

ခ နထ် ေးပ (ပံို ၁၀)။ 

၃။ ပငပ်  ေးမ ိ ေး က၏်ရိိုေးတရံအ ကပိ်ိုငေ်းကိိုတံိုေးသည့််သပ်ပံိုသဏ္ဍ နခ်ြစ်ရအ ငတ်ပိ ၊ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကရိ်ိုေးတ၏ံ 

တဘကတ်ခ ကတ် ငတ်ခ ကစ် ခြတပ် ။ည ပ်ထ ေးသည့််မ ကန် ှခပငသ်ညသ်န် ့်ရငှမ်ှုရှိရစရနသ်တထိ ေးပ ၊သင၏်လက်

ခ  ငေ်းမ  ေးနငှ့််မတိို ့်ထပိ နငှ့််(ပံို ၁၁)။ 

အပငပွ်ော်းယ ရန်ခြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ညအ်ပ ိုင််း(ပငပွ်ော်းမျ  ်းဆက)်နငှ့််ပငစ်ညရှ် သည့််က ိုင််းက ်း

က ိုင််းဆကခ် ယ မည့််အပင(်အခမစပ်ငစ်ည)်က ိုဆကပ် ။ 

၁။ ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကရိ်ိုေးတ၏ံသပ်ပံိုစံအ ံိုေးပိိုငေ်းကိိုထက၀်ကပိ်ိုငေ်းထ ေးသည့််အခမစ်ပငစ်ညတ် ငထ်ည့််ပ (ပံို ၁၂)။ 

၂။  ပလပ်စတစ်ကလစ်ကိိုရအ ကရ်ခခမှအခမစ်ပငစ်ညအ်ရပေေါ်သိို ့်တ နေ်း၍ကိိုငေ်းကေူး ကရ်ပ ငေ်းစပ်ထ ေးသည့််ရနရ  

ပတလ်ညတ် င ်ရနရ ခ ပ ။ကိိုယတ်ိိုင-်လိုပ်ပိိုကက်လစ်ကိို (ပံို ၁၃) တ ငခ်ပထ ေးသည။် 

၃။ ရရ ငေ်းခ သည့််ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကက်လစ်ကိိုအသံိုေးခပ ပ ကဤအခ ိန၌်ကိိုငေ်းကေူး ကရ်ပ ငေ်းစပ်ထ ေးသည့်် 

ရနရ တ ငတ်ပ် ငပ် ။ 



က ိုင််းက ်းက ိုင််းဆကထ်ော်းသည့််အပငက် ိုရနောကဆ်ကတ်ွွဲကကညရ်ှုရစောင့််ရရှောကခ်ခင််း 

ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကထ် ေးသည့််အပငသ်စမ်  ေး(ပံို ၁၄) ကိိုငေ်းကေူး ကဖ်ပ ေးဖပ ေးခ ငေ်းကိုသသည့််အခနေ်းအ တ ငေ်းသိို ့်အတတန်ိိုင ်

 ံိုေးခမနခ်မနထ်ည့််ပ ။ကိုသသည့််အခနေ်းဟသူညမ်ှ ကိိုငေ်းကေူး ကထ် ေးသည့််အပငမ်  ေးအ ေးကိုသရန စဥ်ခမင့််သည့််စိိုစ တ ်

ခခငေ်းကိိုထနိေ်း၍အလငေ်းရရ ငသ်ပ်ိသညေ်းခခငေ်းခမင့််တကမ်ှုအနညေ်း ံိုေးခြစ်ရနဒ် ဇိိုငေ်း  ွဲထ ေးသည့််ြံိုေးအိုပ် ထ ေးရသ အခနေ်း 

ငယခ်ြစ်သည ်(ပံို ၁၅)။ ကိုသမှုအခနေ်း၏အဓိကရညရ် ယခ် ကမ်ှ ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကမ်ှရရ ံိုေးရှု ံေးမှုအနညေ်း  ံိုေးခြစ်ရစရန် 

ခြစ်သည။်ကကညလ်ငသ်ည့််ပလပ်စတစ်ကိိုရရခပည့််ရနသည့််အိိုေးသိို ့်မဟိုတအ်ခနေ်းငယ၏်ကကမ်ေးခငေ်းတ ငထ် ေးသည့််ရရသိို

ရလ ှငက်နမ်ှအရင ွံ့ပ ံသည့်် အစိိုဓ တက်ိိုထမိေ်းရနအ်သံိုေးခပ သည။် အလငေ်းရရ ငရ်ြ က၀်ငခ်ခငေ်းကိိုက က ယရ်နအ်ခနေ်း 

ငယက်ိို ပလပ်စတစ်အမွဲရရ ငခ်ြင့််ြံိုေးထ ေးသည။် ထပ်ိပိိုငေ်း၏အရပေေါ်တ ငအ်ရိပ်ရရစသည့််ပိိုကက် နက်ိိုလွဲ အလငေ်းရရ င ်

ရလ  ့်ရစရနန်ငှ့််သန် ့်ရငှေ်းရသ ရလလညပ်တန်ိိုငရ်နအ်တ ကအ်သံိုေးခပ နိိုငသ်ည။်အလငေ်းရရ ငခ်ပငေ်းထနစ်  ထိိုေးရြ ကမ်ှုကိို

အရိပ်ရရစသည့််ပိိုကက် နထ်ပ်ထည့််ခခငေ်း သိို ့်မဟိုတ ်ြယထ်ိုတခ်ခငေ်းခြင့််ထနိေ်းနိိုငသ်ည။် အခနေ်းငယက်ိို သဘ ၀အရိပ် 

ရအ ကတ် ငထ် ေးခခငေ်းခြင့််အရိပ်သ ေးသန် ့်ခပ လိုပ်ရပေးရခခငေ်းကိိုရလ  ့်ရစသည။် ကိုသမှုခပ လိုပ်သည့််အခနေ်းအရ ယ် နငှ့််ပံိုစံ 

သညက်ိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကအ်ပငထ်ိုတလ်ိုပ်သည့််ပမ ဏအရပေေါ်တ ငမူ်တညသ်ည။်ရသေးငယသ်ည့််လယယ် သိို ့်မဟိုတ ်

အမ်ိပနေ်းခခစိံိုကပ် ိ ေးသတူစ်ဥ ေးသညပ် ိ ေးပငအ်ခငေ်း၊မ ိ ေးပ  ေးသည့််ပလပ်စတစ်အမိိုေးခံိုေး၊ပလပ်စတစ်အတိသ်ိို ့်မဟိုတ ်ပလပ်စ 

တစ်ခ ကတ်လံိုေးခြင့််ပငရ်သေးငယသ်ည့််ကိုသမှုအခနေ်းကိိုြနတ် ေးရယနူိိုငသ်ည။် ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကဖ်ပ ေးပထမအပတ် အ 

ရတ အတ ငေ်းအပငပ်  ေးယရူနခ်ြတထ် ေးသည့််ပငစ်ညအ်ပိိုငေ်း(ပငပ်  ေးမ ိ ေး က)်သညက်ိိုငေ်းကေူး ကခ်ယံသူည့််အပင(်အ

ခမစ်ပငစ်ည)်ထမှံရရမရနိိုငပ် ။ ထိိုရကက င့်် ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကတ် ငရ်ှိသည့််ရရ ံိုေးရှု ံေးမှုမရှိရစရန ် ရလ  ်မှုရှိသည့််ပတ၀်နေ်း 

က ငအ်ရခခအရနကိိုထနိေ်းထ ေးရနန်ငှ့််ကိိုငေ်းပူေးရပ ငေ်းစပ်မှုလျှငခ်မနစ်  ခြစ်ရစ ရနအ် ေးရပေးမှုမှ အရရေးကက ေးပ သည။် ကိိုငေ်း 

ကေူးကိိုငေ်း ကဖ်ပ ေးရန ကပ်ငပ်  ေးမ ိ ေး ကန်ငှ့််အခမစ်ပငစ်ညတ်ိို ့်သညဇ် ၀ကလပ်စညေ်း ကစ်ပ်မှုကိိုတညရ်  ကရ်န ်

ပ မ်ေးမျှအ ေးခြင့်် ၇-၁၀ရကခ်န် ့်ကက ၍ကိိုငေ်းကေူးရပ ငေ်းစပ်ခခငေ်းသည ်ကိုသမှုအခပည့််အ၀ရရန ်၁၄ရကခ်န် ့်ကက  သည၊်၎ငေ်း 

သညရ်နရ နငှ့််သင၏်အပူခ ိန၊်စိိုထိိုငေ်းမှုနငှ့််အလငေ်းရရ ငထ်နိေ်းနိိုငသ်ည့်် အရညအ်ရသ ေးရပေေါ်တ ငမူ်တညသ်ည(်ပံို ၁၆)။ 

ကိုသမှုခပ လိုပ်သည့််ပထမအပတအ်တ ငေ်းရန ့်/ညစိိုထိိုငေ်းမှု၉၀%နငှ့််အပူခ ိနခ်နမှ်နေ်းအ ေးခြင့််၂၁-၂၇/၂၉°Cထနိေ်းနိိုငပ် က 

အသင့််ရတ ် ံိုေးခြစ်သည။်အလငေ်းရရ င၏်သကရ်ရ ကမ်ှုအ င့််သညတ်ိိုကရိ်ိုကန်ငှ့််သ ယ၀ိ်ိုကခ်ြစ်သခြင့််ရသခ  စ   

စဥ်ေးစ ေးရမည။် စိိုထိိုငေ်းမှုနငှ့််အပူခ ိနက်ိိုသတမှ်တထ် ေးသည့််အ င့််တ ငထ်နိေ်းထ နိိုင ်ပ က ပိို၍ခမင့််သည့််အလငေ်းရရ င ်

သပ်ိသညေ်းမှုသည ်ကိုသမှုကိိုအက ိ ေးခြစ်ရစနိိုငသ်ည။် သိို ့်ရသ ်အပူပိိုငေ်းရ သ အပူခ ိနန်ငှ့််အလငေ်းရရ ငအ် င့််သည ်

အမ  ေးအ ေးခြင့််ခမင့််ရသ ရကက င့်် အပူခ ိနန်ငှ့််စိိုထိိုငေ်းမှုအလ နအ်ကျံွမခြစ်ရနအ်ရိပ်လိိုအပ်ပ သည။် 

ကိုသမှုဒိုတယိအပတမှ်စ၍ စိိုစ တမ်ှုကိိုတရခြေးရခြေးရလ  ့်ခ နိိုငသ်ည၊်အလငေ်းရရ ငမှ် မူတိိုေးရမည၊် ထိိုသိို ့်ခြစ်ရစရန ်

အမွဲရရ င ်ပလပ်စတစ်နငှ့််/သိို ့်မဟိုတအ်ရိပ်ရပိိုကက် နမ်  ေးကိိုအခ အ ေးရလ  ်စ  ြယရ်ပေးခခငေ်းခြင့််လိုပ်နိိုငသ်ည။် ဤ 



ပ ို ၃ - အရ က ်၂ - ၄ ပ သည့်် က မ်ေးမ ရသ ၊  

 ငတ်သူည့််ပ ိ ေးပငက်ိိုရရ ေးပ ။ 

 

သိို ့်ခပ လိုပ်ရပေးခခငေ်းခြင့််ကိိုငေ်းကေူး ကထ် ေးရသ အပငမ်  ေးသညလ်ယက် ကထ်ွဲတ ငရ်နရရ ငအ်ခပည့််အ၀ရသည့််အရခခ

အရနနငှ့််အသ ေးက သ  ေးမည။် 

  

 

 

 

 

ပ ို ၄၊  ငတ်သူည့််အခ ငေ်းရှိရသ ကိိုငေ်းကေူး 

ကိိုငေ်း ကလ်ကခ်သံည့််အပင ်(အခမစ်ပင ်

စည)်နငှ့််အပငပ်  ေးယရူနခ်ြတ ်ထိုတသ်ည့်် 

ပငစ်ညအ်ပိိုငေ်း(ပငပ်  ေးမ ိ ေး  က)်ကိိုရရ ေး 

ခ ယခ်ခငေ်းခြင့်် ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း က်ရပ ငေ်းစပ် 

ခခငေ်းတ ငလ်မ်ေးရကက ငေ်း (ဇ ၀ကလပ်စညေ်းစို 

အတ ကစ် စဥ်မှု)ကိိုည  ရိ တ ငအ်ရထ က ်

အကခူြစ်ရစမည။် 

 

ပ ို ၅၊ ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံသူည့််အပင ်

(အခမစပ်ငစ်ည)်၏အရပေေါ် ပိိုငေ်းကိိုြယထ်ိုတပ် ။ 

 



   

ပ ို ၆၊ ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံသူည့််အပင(်အခမစ်ပငစ်ည)်                   

၏အရပေေါ် ပိိုငေ်းကိိုြယထ်ိုတဖ်ပ ေးရန ကက် နရ်ှိသည့််ပငစ်ည။် 

 

 

 

 

Figure 9: Remove the lower portion of the 

ပ ို ၇၊ ကလစ်မ  ေးသည ်ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကစ်ိိုကပ် ိ ေး 

ခခငေ်းကိိုလံိုခခ ံရစသည။် 

ပ ို ၈-ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ယံသူည့််ပငစ်ည(်အခမစ် 

ပငစ်ည)်အငိုတ၏် အလယတ် ငအ်လ  ေးလိိုကလ်ှ ေးပ ။ 

ပ ို ၉- အပငပ်  ေးယရူနခ်ြတထ်ိုတသ်ည့််ပငစ်ည ်(ပငပ်  ေး မ ိ ေး က)် 

၏ရအ ကပိ်ိုငေ်းကိိုနစှခ် ကလ်ှ ေးခြတခ်ခငေ်းခြင့်် ြယထ်ိုတပ် ။  

 



 

 

 

 

 

   

 

ပ ို ၁ - ရရခနေ်းမှုရလ  ့်ရစရနအ်တ ကပ်ငပ်  ေးမ ိ ေး  က ်

အရ ကအ်နညေ်းငယက်ိိုည  ပိ ။ 

 

ပ ို ၁၁-ပငပ်  ေးမ ိ ေး က၏်ရိိုေးတရံအ ကပိ်ိုငေ်းကိိုတံိုေး သည့်် 

သပ်ပံိုသဏ္ဍ နခ်ြစ်ရအ ငတ်ပိ ၊ ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကရိ်ိုေးတ၏ံ 

တဘကတ်ခ ကတ် ငတ်ခ ကစ် ကိိုခြတပ် ။  

 

ပ ို ၁၂- ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကရိ်ိုေးတ၏ံ သပ် ပံိုစံအ ံိုေးပိိုငေ်း 

ကိို ထက၀်ကပိ်ိုငေ်းထ ေးသည့်် အခမစ်ပငစ်ညတ် င ်

ထည့််ပ  

 

ပ ို ၁၃- ပလပ်စတစ်ကလစ်ကိိုအရပေေါ်သိို ့်တ နေ်းတငပ် ။ 

 



  

 

 

 

 

ပ ို ၁၄၊ ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကစ်ိိုကပ် ိ ေးရသ အပငသ်စသ်ည ်

(အန )စတငရ်ပ  ကက်ငေ်းလ သည ်(ရ  စ ရငမ်ှ ပံို) 

 

ပ ို ၁၅- ကိုသမှုအခနေ်းငယက်ိိုရဒသတ ငေ်းရနိိုငသ်ည့်် 

ပစစညေ်းအမ ိ ေးအစ ေးမ  ေးကိိုအသံိုေးခပ ြနတ် ေးနိိုငသ်ည ်

(ရိုပ်ပံို - အိိုေးဟိိုငေ်းယိိုေးခပညန်ယ ်ခ နန် တ  န နေ်း-တိိုေးခ ွဲွံ့  

မှရိိုကက်ေူးသည)်။ 

 

ပ ို ၁၆- အခပည့််အ၀ကိုသဖပ ေးသည့်် 

ကိိုငေ်းကေူးရပ ငေ်းစပ်မှု။ ကိိုငေ်းကေူး က ်

ထ ေးသည့််ရနရ တ ငအ်သ ေးမ (အမ 

ရ ကတ်စ် ရှ ေး) ြ ွဲွံ့စညေ်းမှုသည ်

လယယ်  တ ငအ်သံိုေးခပ ရနအ်တ က ်

  ရလ  ်မှုရှိသည့်် က နေ်းမ သည့််ကိိုငေ်း 

ကေူးကိိုငေ်း က ်ခခငေ်း နငှ့််  ကစ်ပ် 

သည။် 

(ရိုပ်ပံို - အိိုေးဟ ေးယိိုေးခပညန်ယ ်

ခ နန် တ  န နေ်း - တိိုေးခ ွဲွံ့  

မှရိိုကက်ေူးသည)်။ 

 



 

 

  

ပ ို ၁၇-ရခမ  အရပေေါ်တ င ်

ကိိုငေ်းကေူး ရပ ငေ်းစပ်ခခငေ်းနငှ့်် 

ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကတ်စရ်ှ ေး 

အရပေေါ်သိို ့်ရခမကက ေးမ  ေးမစငရ်န ်

အပငရ်ငေ်းကိို က က ယရ်န ်

ခြန် ့်ကကွဲထ ေးသည့််ရအ ်ဂွဲနစ်အ

က အက ယမ်  ေး 

(ရိုပ်ပံို -ရစ(်ခ) ဘဒိ(်စ)) မှ 

ရိိုကက်ေူးသည ်။ 

 

ပ ို ၁၈- အရသေးစ ေးလယသ်မ ေးမ  ေးရစ ေးက က၀်ယလ်ိိုအ ေးရက ငေ်းသည့််ခရမေ်းခ ဥ် ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်းမှ 

ခပနလ်ည ်ရရှိသည့်် ိုလ ဘ(်ရိုပ်ပံို -ရ  စ ရင ်မရိှိုကက်ေူးသည)်။ 

 



လယယ်ောမျော်းသ ို ့်ရခပောင််းရရ ှေ့ စ ိုကပ်ျ  ်းခခင််း 

ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကန်ငှ့််အခမစ်ပငစ်ညတ်ိို ့်သညခ်န် ့်မှနေ်းအ ေးခြင့်် ၇ ရကတ် င ်ဇ ၀ကလပ်စညေ်းစို ကသ် ယမ်ှုကိိုတညရ်  က ်

ရသ ်လညေ်းကိိုငေ်းကေူးရပ ငေ်းစပ်မှုအခပည့််အ၀ခြစ်လ ရစရန ်ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကသ်ည့််ရကမ်ှစ၍ ၁၄ရကခ်န် ့်ကက နိိုင ်

သည ်(ပံို ၁၆)။ 

ကိုသမှုအခနေ်းငယမှ်အပငမ်  ေးကိိုရရွှွံ့ ဖပ ေးရန ကလ်ယယ် မ  ေးသိို ့်ရခပ ငေ်းရရွှွံ့ စိိုကပ် ိ ေးခခငေ်းမခပ လိုပ်မ ၎ငေ်းတိို ့်အ ေးရနသ ေး 

တက ခြစ်ရန၅်-၇ရကအ်တ ငေ်းအရိပ်ရှိ၍ရလက ယရ်သ ရနရ တ င၅်-၇ရကထ် ေးပ ။ရခပ ငေ်းရရွှွံ့ စိိုကပ် ိ ေးခခငေ်းမခပ လိုပ်မ  

နစ်ှန ရ ခန် ့်ရနနငှ့််တိိုကရိ်ိုကရ်တ ွံ့ထရိစခခငေ်းသညလ်ညေ်းအသံိုေး၀ငပ် သည။်လယက် ငေ်းပတ၀်နေ်းက ငသ်ိို ့်မိတ ်ကခ်ခငေ်းမ

ခပ မ အပငမ်  ေးဒဏရ် မရရစရနဤ်အခ ိနဇ်ယ ေးကိိုည ပိ ။ 

ရခပ ငေ်းရရွှွံ့ စိိုကပ် ိ ေးသည့််အခ ကိိုငေ်းကေူးရပ ငေ်းစပ်ထ ေးသည့််အပိိုငေ်းသညရ်ခမ  နငှ့််တသ ေးတညေ်းခြစ်ရနရနသ်တထိ ေးပ  

(ပံို ၁၇)။ကိိုငေ်းကေူးရပ ငေ်းစပ်ထ ေးသည့််အပိိုငေ်းသညရ်ခမ   ရအ ကတ် ငခ်မ  ပ်ရနပ ကပငပ်  ေးမ ိ ေး ကသ်ညရ်ခမကက ေးထွဲ 

တ ငအ်ခမစ်ထ ကရ်နမညခ်ြစ၍် အခမစပ်ငစ်ညမ်ှရပေးမည့်် မညသ်ည့်် အက ိ ေးကိိုမျှရမညမ်ဟိုတရ်တ ့်ပ - ရခမကက ေး-

မှခြစ်ပ  ေး သည့််ရရ ဂ ကိိုခိုခနံိိုငသ်ည့််စ မ်ေးအ ေးကွဲ့်သိို ့်ရသ  အ နသိငပ် ကခ်ပယသ်  ေးမည။် 

လယယ် ထွဲတ ငက်ိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ပ လိုပ်ထ ေးသည့််အပငမ်  ေးကိို တညရ်ထ ငဖ်ပ ေးစတငက်က ေးထ  ေးလ သည့််အခ   

စစ်ရ ေးမှုခပ လိုပ်ဖပ ေးအခမစ်ပငစ်ညတ် ငရ်ှိရနသည့်် စိုပ်ယသူည့််အရ မ  ေးကိိုြယထ်ိုတပ် ။ ပငပ်  ေးမ ိ ေး ကတ် င ်ရပေေါ် 

လ သည့််မူခခ ေးခမစ်မ  ေးကိိုလညေ်းြယထ်ိုတပ် ။ရခမမခှြစ်သည့််ရရ ဂ ပိိုေးမ  ေးကေူးစကမ်ှုကိိုက က ယရ်န၊် ပငပ်  ေးမ ိ ေး က ်

တစ်ရှ ေးမ  ေးသညရ်ခမကက ေးနငှ့််မထရိပ ။ရခပ ငေ်းရရွှွံ့ စိိုကပ် ိ ေးဖပ ေးရန က်မိိုေးရ  သည့််အခ  သိို ့်မဟိုတရ်ရသ ငေ်းသည့်် အခ  

အပငအ်ရပေေါ်သိို ့်ရရမစငရ်နအ်ပငရ်ငေ်းတ ငအ်က အက ယမ်  ေးအလံိုအရလ ကထ်ည့််ပ ။ ကိိုငေ်းကေူး ကထ် ေးသည့်် အပင ်

မ  ေးအ ေးရခပ ငေ်းရရွှွံ့ စိိုကပ် ိ ေးဖပ ေး ရန ကန်စ်ှပတသ်ံိုေးပတခ်န် ့် တိိုင/်ငိုတရ်ထ ကထ် ေးရပေးရမည။် တိိုင/်ငိုတမ်  ေးသိို ့် အပင ်

မ  ေးအ ေးလံိုခခ ံစ  ခ ညရ်နအ်လ နအ်ရရေးကက ေးပ သည။်ဤသိို ့်ခပ လိုပ်ရပေးခခငေ်းခြင့််အန ယမ်  ေးအ ေးရလ  က ခခငေ်းနငှ့််ပငပ်  ေး 

မ ိ ေး ကရိ်ိုေးတမံ  ေးရခမကက ေးနငှ့််မထရိန ်က က ယရ်ပေးမည။် 

န ဂ ို်း 

တိိုေးတကသ်ည့််စ ေးနပ်ရိကခ စနစ်မ  ေးကိိုြနတ် ေးရနအ်တ ကမ်တညူ ရသ အရသေးစ ေးလယယ် အမ ိ ေးမ ိ ေးသည ်အလ န ်

အရရေးကက ေးပ သည၊်အထေူးသခြင့််ကရမ္ ဒ ယ ေးနိိုငင်ကံွဲ့်သိို ့်ရသ -ရ သ ဥတိုရခပ ငေ်းလွဲခခငေ်းနငှ့်် ကန် ယရ်နသည့်် ရရ ဂ  

မ  ေး၏ဒဏက်ိိုခမင့််မ ေးစ  ခစံ ေးရသည့််နိိုငင်မံ ိ ေးခြစ်သည။် ထိို ့်ခပငက်ရမ္ ဒ ယ ေးနိိုငင်အံမ်ိတ ငေ်းဟငေ်းသ ေးဟငေ်းရ ကစိ်ိုကပ် ိ ေး 

ထိုတလ်ိုပ်ခခငေ်းနငှ့််ရစ ေးက ကတ် ငရ်ရ ငေ်းခ ခခငေ်းသညအ်မ ိ ေးသမ ေးဥ ေးရ  ငရ်သ လိုပ်ငနေ်းအခြစ်က နရ်ှိရနသည။် ခရမေ်း 

ခ ဥ်ပငက်ိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ခငေ်းအပ အ၀င“်မိိုေးရ သ  ဟငေ်းသ ေးဟငေ်းရ ကစ်ိိုကပ် ိ ေးထိုတလ်ိုပ်မှုကရိယ အစံို” တိိုေးတက ်

ြ ံဖြိ ေးလ ခခငေ်းသညအ်မ ိ ေးသမ ေးမ  ေး၏စ မေ်းရ  ငမ်ှုကိို ရစ ေးက ကအ်ခ င့််အလမ်ေးတိိုေးတကခ်ခငေ်းနငှ့်် ပူေးရပ ငေ်းပ ၀ငရ်  င ်



ရ ကမ်ှုမှတ င့််အရထ ကအ်ကခူြစ်ရစသည(်ပံို ၁၈)။ကိိုငေ်းကေူးကိိုငေ်း ကခ်ရမ်ေးခ ဥ်ထိုတလ်ိုပ်မှုသည ်ပိိုင ်ိိုငမ်ှုနညေ်းပ ေး 

သည့််အမ ိ ေးသမ ေးမ  ေးအတ ကမ်ိိုေးရ သ အတ ငေ်းအက ိ ေးအခမတရ်ရှိရစသည့််ရဒသထိုတရ်စ ေးက ကမ်  ေးအခြစအ်ရထ က်

အကခူြစ်ရစသည၊်ထိို ့်ခပငအ်ဟ ရနငှ့််စ ပ  ေးရရေးရလဒမ်  ေးအတ ကခ်ြစ်နိိုငရ်ခခရှိသည့််တိိုေးတကမ်ှုကိိုရရစသည။်တိိုေးတက်

မ  ေးခပ ေးလ သည့််ရစ ေးက ကမ်ှရသည့််မသိ ေးစိုထပ်ရ  ငေ်း၀ငရ်င သညလ်ညေ်းခရလေးမ  ေး ရက  ငေ်းရနနိိုငသ်ည့်အ်ခ င့်် 

အလမ်ေး၊က နေ်းမ ရရေးနငှ့််အဟ ရခြစ်သည့််အစ ေးအစ အတ ကတ်ိိုကရိ်ိုကအ်က ိ ေးခြစ်ရစနိိုငသ်ည။် 

ဤရဆောင််းပ ်းနငှ့််သကဆ် ိုငသ်ည့််ရနောကဆ်ကတ်ွွဲရမ်းခွန်မျော်းက ို ‘Tomato Grafting’ forum on 

ECHOcommunity  Conversations အန်ွလ ိုင််းတငွတ်ငန် ိုငပ် သည။်သငတ် ို ့်၏အရတွှေ့အကက  မျော်း(ရအောငခ်မငမ်ှု 

သ ို ့်မဟိုတ ်ဆ ို်းရှု  ်းမှု)နငှ့်် အောရှ နငှ့််အခခော်းရသောရေသရှ အ်ီးစအီ ပ်ချ်အ ိုအောရှကန်ွယကတ် ို ့်အတကွအ်ကျ  ်းခြစရ်စမည့်် 

အကက ခပ ချကမ်ျော်းက ိုကျွန်ပ်တ ို ့်အော်း မျှရ မညဟ်ိုရရမျှောလ်င့််ပ သည။် 
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