
 

  
 

 

 

တ  ိုးခ  ျဲ့-အနကရ် ောငယ်ငရ်ကောငစ်နစ ်ထရူထောငခ်ခငိ်ုး 

 

 

၁စွနဘ်တ ်ခ ျာလမ်လယီမ်သမ်ွ နငှ့်် ၁ပကထ်ရစ် ထရရေးလ ်

၁အေီးစအီပ်ိခ ်အိို အျာရှ အက ိ ေးသကရ်ရျာကမ်ှုစငတ်ျာ၊ ခ ငေ်းမိိုငမ်မိ ြို့၊ ထိိုငေ်းနိိုငင်။ံ 

 

 [အယဒ်တီျာမတှခ် က ်- ဤအဆင့််ဆင့််လမ်ေးညွှနမ်ှုသည ်ထိိုငေ်းနိိုငင်၊ံ ခ ငေ်းမိိုင ်

မမိ ြို့တငွရ်ှိရသျာအေီးစီအပ်ိခ ်အိိုအျာရှအရသေး စျာေးလယယ်ျာရငေ်းမမစ်စငတ်ျာ၏ 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ထိုတလ်ိုပ်မှုစနစ်အတိိုငေ်းရဆျာငရွ်ကပ်ါသည။် ဤအရျာသည ်

လကရ်တွြို့က သည့််စနစ်နမူနျာတစ်ခိုသျာမဖစ်၍ ရဒသအရမခအရနနငှ့််ထည့်၀်င ်

အသံိုေးမပ ရမည့််ပစစညေ်းရနိိုငမ်ှုအရပေါ်တငွမူ်တည၍်သင့််ရလ ျ်ာသလိိုမပ မပငအ်သံိုေးမပ ရပါမည။်ဤရဆျာငေ်းပါေးသညရ်နျာက်

ရဖေးမခနံငှ့််မိသျာေးစိုဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ထိုတလ်ိုပ်မှုနငှ့််ပတသ်က၍်စံိုလငစွ်ျာရရေးသျာေးထျာေးသည့််အရ ကျာငေ်းအရျာမ ျာေးကိို

ရပါငေ်းစညေ်းကျာ“တိိုေးခ  ြို့”စနစက်ိိုပီမပငစ်ွျာရရေးသျာေးရဖေါ် မပရနမ်ဖစ်သည။်] 

အနကရ် ောငယ်ငရ်ကောငထ် တလ် ပ်မှုနငှ့််မ တဆ်ကရ်ပိုးခခငိ်ုး 

အရသေးစျာေးလယယ်ျာလိုပ်ငနေ်းမ ျာေး၏ရအျာငမ်မငမ်ှုတငွ ်စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးကိိုတနဖိ်ိုေး-ထပ်ရဆျာငေ်းရပေးသည့််ထိုတက်ိုန ်

အမဖစ်ရမပျာငေ်းလ ရပေးနိိုငရ်သျာအရညအ်ခ ငေ်းသည်အဓိကက ပါသည။်အနကရ်ရျာငယ်ငရ်ကျာင(်ဟျာမထီယီျာ အလီစူင)် 

ကိိုလယယ်ျာလိုပ်ငနေ်းတငွရ်ပါငေ်းစညေ်းရပေးမခငေ်းမဖင့််အရသေးစျာေးစီေးပွျာေးရရေးကိိုလိုပ်ရဆျာငန်ိိုငသ်ည။်မိုန် ့်အကကငေ်းအက နန်ငှ့််

ရနျာကရ်မခေး/ရမမ သဇျာစသည့််သျာမနစွ်န် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးကိိုယ၍ူအနကရ်ရျာငယ်ငရ်ကျာငမ် ျာေးအျာေးအသံိုေးမပ မခငေ်းမဖင့််စွန် ့်

ပစ်ပစစညေ်းကိုန ်ကမ်ေးမှပရိိုတငေ်းအလနွမ်မင့််သည့််ရမွေးမမြူရရေးတရိ စဆျာနအ်စျာအမဖစ်သိို ့်ရမပျာငေ်းလ ရစနိိုငသ်ည့််အမပငတ်ခ နိ ်

တညေ်းမှျာပငရ်မမဆမီပ မပငမ်ည့််ကိုနပ်စစညေ်းအမဖစ်လညေ်းထိုတန်ိိုငသ်ည။် 
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စကတ်ငဘ်ျာ ၂၀၂၁၊ စျာရစျာငအ်မတှ ်၄၇ 



ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)သောိုးရလောငိ်ုး(ပ  ိုးရတောင့််တ )ထ တလ် ပ်မှု 

အောိုးသောခ ကမ် ောိုး 

 စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးကိို အသံိုေး၀ငသ်ည့််ပရိိုတငေ်း-မမင့််မျာေးရသျာ 

အစျာရငေ်းမမစ်အမဖစ် ထရိရျာကစ်ွျာ ရမပျာငေ်းလ  နိိုငသ်ည။် 

 ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးသည်အငအ်ျာေးအမပည့်် 

မဖစ်ရနသည။် 

 ရယဘိုယ အျာေးမဖင့််ထိုတလ်ိုပ်မှုကိုနက် စရိတအ်နမ်ိ့်ဆံိုေး 

မဖစ်သည။် 

 သျာေးရလျာငေ်းသည ်စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းတငွရ်ှိသည့်် ပကသ်ိိုဂင ်

မ ျာေးကိိုသက၀်ငမ်ခငေ်းမရှိရအျာငမ်ပ လိုပ်ရပေးနိိုငသ်ည်။ 

 လသူျာေးမ ျာေးအတကွပိ်ိုေးမ ွှျာေးအမဖစ် သိို ့်မဟိုတ ်ရရျာဂါလမ်ေး 

ရ ကျာငေ်းအမဖစ်ယဆူထျာေးမခငေ်းမရှိပါ။ 

 အကကငေ်းအက နမ် ျာေး(သိို ့်မဟိုတစွ်န် ့်ပစ်ရသျာအရျာမ ျာေး)ကိို 

ရမမဆမီပငဆ်ငရ်နတ်နဖိ်ိုေးရှိရသျာပစစညေ်းအမဖစ်အသံိုေးမပ နိိုငသ်ည်။ 

 ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)သည ်သကတ်မ်ေးတိို၍လျှငမ်မနစ်ွျာထိုတလ်ိုပ် 

နိိုငသ်ည ်

အောိုးနညိ်ုးခ ကမ် ောိုး 

 ပိုတရ်စျ်ာနနံိိုငသ်ည။် 

 ပိိုေးမ ွှျာေးဒဏခ်ရံနိိုငရ်မခရှိသည(်ငကှမ် ျာေးနငှ့််ကကကမ် ျာေး) 

 ဓရလ့်ထံိုေးစံအရ လကခ်မံခငေ်း 

 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ပိိုေးရလျာငေ်းထိုတလ်ိုပ်မခငေ်းသည ်ပရိိုတငေ်းအစျာရငေ်းမမစ်ရရှိရနခ်ကခ် ရသျာရဒသမ ျာေးအတကွအ်ထေူး 

မဖစ်နိိုငရ်မခရှိပါသည။် ဥပမျာအျာေးမဖင့််အလနွရ်၀ေးလသံည့််ရတျာငတ်နေ်းရဒသမ ျာေးတငွ ်ငါေးစျာနငှ့််/သိို ့်မဟိုတပ် ဖတမ် ျာေး 

က ့်သိို ့်ရသျာပရိိုတငေ်းမပည့််သည့််အစျာမ ျာေးကိို၀ယရ်နအ်ကန် ့်အသတရ်ှိသမဖင့်် ၀ကမ် ျာေး၊ ကကမ် ျာေးနငှ့််ငါေးမ ျာေးရမွေးမမြူရျာ 

တငွလ်ိိုသရလျာကရ်မေွးမမြူနိိုငမ်ခငေ်းမရှိ ကပါ။ဘအီကစ််အက(်ဖ)ပိိုေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုလသူျာေးမ ျာေးပငအ်နတရျာယက်ငေ်းစွျာစျာေး

သံိုေးနိိုငသ်ည။်ဤစျာရစျာငတ်ငွမ်ူ ရမွေးမမြူရရေးတရိ စဆျာနမ် ျာေးအတကွအ်စျာထိုတလ်ိုပ်မခငေ်းကိိုအဓိကထျာေး၍ရဖေါ် မပမည။် 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ထိုတလ်ိုပ်မခငေ်းတငွအ်ျာေးသျာခ ကမ် ျာေးစွျာရှိ၍အျာေးနညေ်းခ ကအ်နညေ်းငယ်ရှိသည။်သေီးမချာေးမှတခ် က ်

မ ျာေးတငွ ်ဘအီကစ််အက(်ဖ)မ ျာေးသညစွ်န် ့်ပစ်ပစစညေ်းအညစ်အရ ကေးမ ျာေးကိို ရမပျာငေ်းလ ရစသည့််အလနွထ်ရိရျာကမ်ှုရှိ 

သည့််အရျာ၊လ ငမ်မနစွ်ျာထိုတလ်ိုပ်နိိုငသ်ည့််အရျာနငှ့််အမချာေးရသျာရမွေးမမြူရရေးသိို ့်မဟိုတစိ်ိုကပ် ိ ေးရရေးလိုပ်ငနေ်းမ ျာေးနငှ့််န ှုငိေ်း

စျာလျှငအ်နညေ်းငယသ်ျာလိိုအပ်သည့််အရျာအမဖစ်ရတွြို့ ရှိရသည။်အနကရ်ရျာငယ်ငရ်ကျာငမ် ျာေးသညက်ေူးစကတ်တရ်သျာ 

ရရျာဂါပိိုေးမဟိုတသ်ညက်ိိုမှတသ်ျာေးထျာေးရနအ်ရရေးကကေီးပါသည်။ထိိုသိို ့်ယဆူမခငေ်းမှျာအထငအ်မမငလ်ွ မှျာေးမခငေ်းပငမ်ဖစ် 

သည။်ဘအီကစ််အက(်ဖ)သညရ်ရျာဂါရငေ်းမမစ်မဟိုတသ်က ့်သိို ့်ကိိုကမ်ခငေ်းသိို ့်မဟိုတတ်ိုပ်မခငေ်း(ပ ျာေးက ့်သိို ့်)မရှိပါ။ 



ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ပ  ိုးရလောငိ်ုးမ ောိုး၏အဟော တန်ဖ  ိုး 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ပိိုေးရလျာငေ်းမ ျာေးသညအ်ဟျာရအရရအတကွန်ငှ့််အရညအ်ရသေွးနစ်ှမ ိ ေးစလံိုေးမပည့်လ် ကရ်ှိသည။်ပရိို  

တငေ်းမမင့််သည့််ရျာခိိုငန် ှုနေ်းအဆင့််မ ျာေးနငှ့််အဆဓီါတပ်ါ၀ငမ်ှုမမင့််သည့််အမပငပိ်ိုေးရလျာငေ်းမ ျာေးသညမိ်ိုကခ်ရိိုနယထူရင့််၊ခ ိတင်

မ ျာေး၊အမိိုငန်ိိုအကစ်စ်မ ျာေးနငှ့််ဗီတျာမငဓ်ါတမ် ျာေးအပါအ၀ငအ်ဟျာရမဖည့််စွကမ်ှုဖွ ြို့စညေ်းပံိုတစ်ခိုလံိုေးကိိုအမပည့််အ၀ရပေး 

သည။်ရအျာကတ်ငွရ်ဖေါ် မပထျာေးသည့်် ပံို ၁ သညဘ်အီကစ်အ်က(်ဖ)မ ျာေးရပေးနိိုငသ်ည့််အဟျာရဖွ ြို့စညေ်းပံိုကိိုရဖေါ် မပထျာေး 

သည။်အရသေးစတိန်ငှ့််အဟျာရတမ ိ ေးစီ၏ဖွ ြို့စညေ်းမှုကိိုဆကလ်ကဖ်တရ်ှုရနအ်တကွ ်Barragan-Fonseca et al., 2017 

တငွ ်ကည့််ပါ။ 

 

ပ   ၁။ အနကရ်ရျာငယ်ငရ်ကျာင(်ဟျာမထီယီျာ အလီစူင ်) ပိိုေးတံိုေးလံိုေး(သျာေးရလျာငေ်း)အဟျာရတမ ိ ေးစ၏ီဖွ ြို့စညေ်းမှု(ရရဓါတထ်ိုတထ်ျာေးသည)်။ 

အခ ကအ်လကရ်ငေ်းမမစ ်- ဖီေးဒဖီီဒယီျာ၊ ၂၀၂၁ 

 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ထ တလ် ပ်မှုက  တ  ိုးတကထ် တလ် ပ် န်လမ်ိုးညွှန်အဆင့််ဆင့်် 

ဤလမ်ေးညွှနဓ်ါတပံ်ိုသညထ်ိိုငေ်းနိိုငင်၊ံခ ငေ်းမိိုငမ်မိ ြို့ မပငတ်ငွရ်ှိသည့််အေီးစအီပ်ိခ ်အိိုအျာရ၏ှအရသေးစျာေးလယယ်ျာရငေ်းမမစစ်င်

တျာ၏အနကရ်ရျာငယ်ငရ်ကျာငမ် ျာေးထိုတလ်ိုပ်သည့််စနစက်ိိုအရမခခထံျာေးသည။်ဤသေီးမချာေးစနစ်သညလ်ယယ်ျာမ ျာေးတငွ်

ရှိသည့်် ကကမ် ျာေးနငှ့််ငါေးမ ျာေးကိိုရက ေးရနအ်စျာအတကွဘ်အီကစ််အက(်ဖ)သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုတညမ်ငမိ်စွျာရမေွးမမြူနိိုငရ်န ်

ရညရွ်ယသ်ည။်သိို ့်ရသျ်ာမညသ်ည့််အရ ကျာငေ်းရ ကျာင့််မဆိိုက ယမ်ပန် ့်စွျာသိို ့်မဟိုတစ်ကမ်ှုထိုတက်ိုနအ်မဖစ်ထိုတလ်ိုပ်မခငေ်း 

မမပ သင့််ပါ။ဘအီကစ််အက(်ဖ)စနစ်မ ျာေးကိိုတညရ်ထျာငရ်နန်ငှ့််ထနိေ်းသမ်ိေးရနအ်တကွရ်ရဆွ ပံိုေးမ ျာေး၊ပံိုေးကကေီး/ရသတတ ျာမ ျာေး

နငှ့််စညမ် ျာေးက ့်သိို ့်ရသျာပစစညေ်းမ ျာေးကိိုအသံိုေးမပ ၍ထိုတလ်ိုပ်မခငေ်းမ ျာေးကိိုအွနလ်ိိုငေ်းတငွမ် ျာေးစွျာရတွြို့ ရှိပါနိိုငပ်ါသည။်သိို ့်

ရသျာ ်ထိိုစနစသ်ညထ်ိုတလ်ိုပ်မှုအဆင့််အမ ိ ေးမ ိ ေးနငှ့််ဘ၀မဖစ်စဥ်တရလ ျာကတ်ငွပိ်ိုေးရလျာငေ်းအရမမျာကအ်မ ျာေးထိုတလ်ိုပ် 

ရနရ်ညရွ်ယသ်ည။်စျာရရေးရနသည့််အခ ိနတ်ငွဤ်စနစ်သညတ်ပတလ်ျှငသ်ျာေးရလျာငေ်း၁၀ကလီိိုဂရမတ်သမတတ်ညေ်း 

ထိုတလ်ိုပ်လ ကရ်ှိသည။် 

အဆင့်် ၁။ အစခပြုခခငိ်ုး  

 

 

 

 

ပ   ၂။ 

အရွယရ်ရျာက်

သည့််အနက်

ရရျာင ်

ယငရ်ကျာင ်

(Hermetia 

illucens) 



ဤရဆျာငေ်းပါေး၏ရရှြို့ ပိိုငေ်းတငွမှ်တသ်ျာေးခ ့်ရသည့််အတိိုငေ်းပင ်ဟျာမီထယီျာ အလီစူင ်(ပံို ၂)သည ်မိမိ၏မူရငေ်းရဒသမဖစ် 

သည့််အရမရိကရဒသမ ျာေးမတှဆင့််ယခိုအခါတငွက်မဘျာအနှံ ့်အမပျာေး၌သျာမနအ်မဖစ်ရတွြို့ ရှိရရသျာပိိုေးရကျာငအ်မဖစ်တည်

ရှိ ရနမပီမဖစ်သည။်ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ထိုတလ်ိုပ်မှုစနစ်ကိိုအစမပ ရနယ်ငရ်ကျာငအ်ရိိုငေ်းမ ျာေးမှ သိို ့်မဟိုတရ်ဒသတငွ ်၀ယ ်

ယမူခငေ်းမဖင့််စတငရ်မွေးမမြူနိိုငသ်ည။်ဤစျာရစျာငမ်ှ ဤစျာကိိုဖတရ်ှုရနသမူ ျာေးသည ်ဥမ ျာေး၊ပိိုေးရလျာငေ်းသိို ့်မဟိုတအ်ရွယ ်

ရရျာကသ်ည့််ယငရ်ကျာငမ် ျာေးလက၀်ယရ်ရှိကျာ စတငရ်မွေးမမြူရနသညဟ်ိုမှတယ်ပူါမည။် 

အဆင့်် ၂။ မ တလ်  က ်န်အ  အတောိုးရဆောကရ်ပိုးခခငိ်ုး 

 

ပ  ၃။ကျာရံထျာေးသည့််ဘအီက်စ်အက်(ဖ)မိတ်လိိုက်အရံအတျာေးအတွငေ်း၌အရမှျာငခ်နေ်းနငှ့််အရပေါ်မစိှိုထိိုငေ်းဆကိိုထိနေ်းရပေးရသျာဖ နေ်းသ

ည့်် ကရိယျာပါ၀ငသ်ည။်ဤရနရျာတွငအ်ရွယ်ရရျာက်သည့််ယငရ်ကျာငမ် ျာေးမိတ်လိိုက်၍အမမ ျာေးမှဥမ ျာေး ဥမည။် 

 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)အတကွမ်တိလ်ိိုကအ်ရံအတျာေးရဆျာကမ်ခငေ်းသညဥ်မ ျာေးထိုတလ်ိုပ်ရနအ်တကွအ်လနွအ်ရရေးကကေီး၍ 

ဘအီကစ််အက(်ဖ)သျာေးရလျာငေ်းထိုတလ်ိုပ်မှု၏အဓိကအဆင့််မဖစ်သည။်ထိိုသိို ့်ကျာရံမခငေ်းသညရ်ညရွ်ယထ်ျာေးသည့််စီေးပျွာေး

ရရျာငေ်း၀ယရ်ရေးအတိိုငေ်းအတျာအရပေါ်တငွမ်ူတညသ်ည်။ ရရွေးခ ယန်ိိုငသ်ည့််အရျာမ ျာေးနငှ့််ရမပျာငေ်းလ အသံိုေးမပ နိိုငသ်ည့်် 

ပစစညေ်းမ ျာေးရရှိနိိုငမ်ှု။မိတလ်ိိုကရ်နအ်ရံအတျာေးမ ျာေးသညအ်ထကတ်ငွရ်ဖေါ် မပထျာေးသည့််အေီးစီအပ်ိခ ်အိိုအျာရှရမေွးမမြူရရေး

ပံိုစံ သိို ့်မဟိုတမ်ခင ်ရထျာငသ်ိို ့်မဟိုတအ်၀တရ်လ ျ်ာသည့််အခါအသံိုေးမပ သည့််စကျာကကွစ်သည့််အရျာမ ျာေး ရလျာကရ်သေး 

ငယန်ိိုငသ်ည။်မညသ်ည့်အ်ရွယန်ငှ့််ပံိုစံမဖစ်ရစထိိုအရံအတျာေးအထ တငွလ်ံိုရလျာကသ်ည့််အစိိုဓါတန်ငှ့််အပူခ ိနရ်ရှိရနလ်ိို

အပ်ပါသည။်ယငရ်ကျာငမ် ျာေးအမပငသ်ိို ့်မထကွရ်နန်ငှ့််ငကှန်ငှ့််ကကကက် ့်သိို ့်ရသျာအရကျာငမ် ျာေးမ၀ငန်ိိုငရ်နအ်တကွအ်ရံအ

တျာေးကိိုရသခ ျာစွျာပိတရ်နလ်ညေ်းလိိုအပ်ပါသည။် 

ဤအရံအတျာေးမ ျာေးအတငွေ်းတငွအ်ရွယရ်ရျာကသ်ည့််ယငရ်ကျာငမ် ျာေးအတကွ ်ရရသငွေ်းရန၊်သဘျာ၀ရပါကပ်ငန်ငှ့််မ ကန်ျှာ 

မပငတ်ငွပ်ိုနေ်းရနရနန်ငှ့််မိတလ်ိိုကရ်နရ်နရျာ၊အမမ ျာေးဥဥရန”်အရမှျာငခ်နေ်း”မ ျာေးအတကွအ်ပါအ၀ငအ်ကန် ့်အနညေ်းငယမ်ပ 

လိုပ်သင့််ပါသည။်သတူိို ့်၏ဘ၀မဖစ်စဥ်တရလျှျာကတ်ငွ ်ပိိုေးတံိုေးလံိုေးမဖစ်ရစ အရွယရ်ရျာကသ်ည့််ယငရ်ကျာငမ်ဖစ်ရစ အစျာ 

လံိုေး၀စျာေးမညမ်ဟိုတပ်ါ၊ထိို ့်ရ ကျာင့််အမမ ျာေးဥဥရနအ်တကွရ်သေွးရဆျာငရ်နရ်ညရွ်ယ၍် ရက ေးရနအ်စျာအနညေ်းငယသ်ျာ 

လိိုအပ်သည။် 



အဆင့်် ၃။ဥမ ောိုးက  စ စညိ်ုးခခငိ်ုး 

 

ပ  ၄။  ဘအီက်စ်အက်(ဖ)အမမ ျာေးဥရနအ်တွက်ရမေွးမမြူရရေးအခနေ်း၊အက်ရ ကျာငေ်းငယ်မ ျာေးရပေးထျာေးသည့််သစ်တံိုေးမ ျာေးကိို ထျာေးရပေး 

သည။်အတံိုေးမ ျာေးကိိုအစျာလမ်ေးရ ကျာငေ်းအရပေါ်တွငထ်ျာေးသည၊်သိို ့်ရသျ်ာအစျာလမ်ေးရ ကျာငေ်းနငှ့််တိိုက်ရိိုက်ဆက်သွယ်ထျာေးမခငေ်း 

မဟိုတ်ပါ။ 

အရွယရ်ရျာကသ်ည့််ဘအီကစ််အက(်ဖ)အမမ ျာေး၏ဥမ ျာေးကိိုစိုစညေ်းရကျာကယ်နူိိုငရ်နမိ်တလ်ိိုကသ်ည့််အခနေ်းအကန် ့်မ ျာေး

တငွဖ်နတ်ေီးမှုမ ျာေးမပ လိုပ်ရပေးရပါသည။်အေီးစအီပ်ိခ ်အိိုအျာရှရမွေးမမြူရရေးစခနေ်းမ ျာေးတငွသ်စ်တံိုေးငယမ် ျာေးသညရ်ကျာငေ်းစွျာ 

အလိုပ်မဖစ်သညက်ိိုရတွြို့ရသည၊်ယငရ်ကျာငအ်မမ ျာေးဥ-ဥရနဖိ်တရ်ခေါ်သည့််ပတ၀်နေ်းက ငန်ငှ့််အလိုပ်သမျာေးမ ျာေးဥရကျာက ်

ရနအ်ဆငရ်မပရစရရေးနစှမ် ိ ေးစလံိုေးအတကွဖ်နတ်ေီးရပေးရနလ်ိိုသည။်ကတထ်ငူယမ် ျာေးကိိုဥဥရနပ်စစညေ်းအမဖစ်အသံိုေးမပ  

မခငေ်းသညသ်ဘျာ၀ပငမ်ဖစသ်ည(်၀မ်၊၂၀၂၀)။သိို ့်ရသျ်ာက နပ််တိို ့်အရနမဖင့််အရရှြို့ ပိိုငေ်းတငွရ်ဖေါ် မပထျာေးသည့််နညေ်းကိိုပိို၍နစ်ှ

သကပ်ါသည၊်အရ ကျာငေ်းမှျာဥမ ျာေးကိိုရကျာကယ်ရူနပိ်ိုမိိုအဆငရ်မပ၍ဥအရရအတကွပိ်ို၍မ ျာေးနိိုငရ်သျာရ ကျာင့််မဖစ် 

သည။်ဤအဆင့််တငွမှ်တသ်ျာေးသင့််သည့််အရရေးကကေီးသည့််အရျာမှျာဘအီကစ်အ်က(်ဖ)မ ျာေးသညအ်စျာလမ်ေးရ ကျာငေ်းမ ျာေး

အရပေါ်(သိို ့်မဟိုတအ်ထ )တငွတ်ိိုကရိ်ိုကဥ်မ ျာေးကိိုမဥပါ၊အနေီးအနျာေးတငွဥ် ကသည။်ထိို ့်ရ ကျာင့််ဥဥမည့််အတံိုေးမ ျာေးသညပံ်ို 

၄ တငွ ်ရဖေါ် မပထျာေးသည့််အတိိုငေ်းအစျာလမေ်းရ ကျာငေ်း(ရငေ်းမမစ်)မ ျာေးအနျာေးတငွရ်ှိရမည။် 

                   

ပ  ၅။ဥမ ျာေးကိိုဥမပီေးသည်နငှ့််သစ်သျာေးတံိုေးမ ျာေးကိိုဖယ်ထိုတ်၍သေီး

မချာေးထျာေးမခငေ်းမဖင့််ဥမ ျာေးကိိုလွယ်ကူစျွာယူနိိုငသ်ည။်အမမ ျာေး 

မိမိတိို ့်၏ဥမ ျာေးကိိုဥနိိုငရ်နအ်တံိုေးမ ျာေးအျာေးအနညေ်းငယ်မချာေးထျာေးရန်

အတွက်သွျာေး ကျာေးထိိုေးတံမ ျာေးကိိုအသံိုေးမပ သည်။ 

 



 

ဥမ ျာေးကိိုရကျာကယ်ရူနအ်တံိုေးမ ျာေးကိိုဖယထ်ိုတမ်ခငေ်း၊ခွ မချာေးထျာေးမခငေ်းနငှ့််ရသခ ျာစွျာမခစ်ထိုတမ်ခငေ်းတိို ့်ကိိုမပ လိုပ်ရမည။်ဤ

အဆင့််တငွအ်တံိုေးမ ျာေးကိိုရန ့်စဥ်မရရွှြို့ရပေးပါကဥမ ျာေး၏သကတ်မ်ေးမှျာတညူမီညမ်ဟိုတသ်ည်ကိိုမှတသ်ျာေးရနအ်ရရေးကကေီး

ပါသည။်မတညူရီသျာဥသကတ်မ်ေးရရျာရနျှာရနမခငေ်းမဖင့််သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးသညလ်ညေ်းမတညူရီသျာအခ ိနတ်ငွရ်ပါက၍်

ကကေီးထျွာေးလျာမည။်ထိိုအခါတငွဥ်မ ျာေးရင့််လျာသည့််အခါရရွေးယမူခငေ်းနငှ့််ခွ မချာေးရသည့််အလိုပ်မ ျာေးပိိုလျာမည။်အရကျာငေ်း

ဆံိုေးမှျာဘအီကစ််အက(်ဖ)အရမမျာကအ်မ ျာေးထိုတလ်ိုပ်သည့််အခါအသကတ်သူည့််ရင့််ရသျာဥမ ျာေးကိိုရယရူနမ်ဖစ်သည။်

ထံိုေးစံအတိိုငေ်းပငယ်ငရ်ကျာငအ်မမ ျာေးသညသ်တူိို ့်၏သကတ်မ်ေးအတငွေ်း ဥ ၃၀၀မ ှ၄၀၀အထ ိဥပါမည။် 

အဆင့်် ၄။ဥမ ောိုးမှသောိုးရလောငိ်ုး(ပ  ိုးတ  ိုးလ  ိုး)သ  ့်အသငွက်ိူုးရခပောငိ်ုးခခငိ်ုး 

 

ပ   ၆။ စိုစညေ်းထျာေးသည့််ဥမ ျာေးကိိုအစျာလမ်ေးရ ကျာငေ်းအရပေါ်တွငည်ငသ်ျာစျွာခ ထျာေးနိိုငသ်ည။် ဥမ ျာေးကိိုအစျာ၏စိိုစတွ်မှု 

မ ျာေးနငှ့််တိိုကရိ်ိုက်ထရိတွြို့ မှုမရှိရစရနစ်ကျာကွက်ပိိုက်မ ျာေးအရပေါ်တွငဥ်ရစပါသည။် ဥမ ျာေးရပါက်သညန်ငှ့််တမပိ ငန်က် 

အစျာလမ်ေးရ ကျာငေ်းမ ျာေးသိို ့်မိမိတိို ့်ဖျာသျာရှျာ၍သွျာေး ကလိမ့််မည။် 

 

ဥမ ျာေးကိိုစိုစညေ်းမပီေးသညန်ငှ့််တမပိ ငန်က၎်ငေ်းတိို ့်သညရ်ပါကမ်ည့််အစျာလမ်ေးရ ကျာငေ်းသိို ့်ရရွှြို့ နိိုငသ်ည။်အနေီးရှိအစျာထျာေးရျာ

ရနရျာသိို ့်မိမိဖျာသျာတျွာေးသျွာေး ကမည။်ပံိုမှနအ်ျာေးမဖင့််ဥမ ျာေးဥမပီေးရနျာက၄်ရက ်ကျာလျှငအ်ရကျာငရ်ပါကပ်ါသည။်ဤအ 

ဆင့််တငွသ်ျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးသညင်ယရ်နရသေးပါကပလပ်စတစ်ဗနေ်းကိိုအသံိုေးမပ မခငေ်းမဖင့််က နရ်ှိရနသည့််အစျာ/အကကငေ်း 

အက နမ် ျာေးနငှ့််သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုထည့်န်ိိုငသ်ည။်အစျာလမ်ေးရ ကျာငေ်း(ရငေ်းမမစ်)နငှ့််ဥမ ျာေးတိိုကရိ်ိုကရ်တွြို့ထမိှုမရှိရစရန်

စကျာကကွမ် ျာေးကိိုအသံိုေးမပ သည။် 

 



အဆင့်် ၅။ဆရီလ ော်မှုရှ သည့််အစောမ ောိုးက  ရ ွိုးခ ယခ်ခငိ်ုး 

 

ပ   ၇။ ဤပံိုတွငရ်တွြို့ရသည့််အတိိုငေ်းနျာနတ်သေီးအရလအလွင့််က ့်သိို ့်ရသျာစနွ် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေး - ဘအီက်စ်အက်(ဖ) 

ပိိုေးရလျာငေ်းထိုတ်လိုပ်မှုအတွက်ရှိရနသည့််မ ျာေးစျွာရသျာအစျာရငေ်းမမစ်မ ျာေး။  

 

အနကရ်ရျာငယ်ငရ်ကျာငမ် ျာေး၏ကကေီးမျာေးသည့််အက ိ ေးရက ေးဇူေးမ ျာေးအထ မှတစ်ခိုမှျာ ထိုတလ်ိုပ်ကိုနမ် ိ ေးမ ိ ေး၊ရစ ေးထ မှစွန် ့် 

ပစ်ပစစညေ်း(အသေီးအနှနံငှ့််ဟငေ်းသေီးဟငေ်းရွက)်၊ရမမရဆေွးမ ျာေး၊စျာေးကကငေ်းစျာေးက နမ် ျာေး၊အရိိုေးအကကငေ်းအက နမ် ျာေးနငှ့်် အမချာေး 

ရသျာမ ျာေးစွျာရသျာကိုနပ်စစညေ်းမ ျာေးကိို က ယမ်ပန် ့်စွျာစျာေးနိိုငမ်ခငေ်းမဖစ်သည။် ဤရဆျာငေ်းပါေးသညအ်စျာရငေ်းမမစ်မ ျာေးကိို 

စျာရငေ်းမပ စိုရရေးသျာေးရဖေါ် မပမညမ်ဟိုတပ်ါ၊သိို ့်ရသျ်ာ”စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်း”ဟိုရခေါ်  ကသည့််အရျာ၏ရငေ်းမမစ်မ ျာေးကိိုမိမိတိို ့် အ 

တကွမ်ညသ်ည့််ရနရျာမရှနိိုငမ်ညက်ိိုရဖေါ်ထိုတရ်နမ်ဖစ်သည။်အရကျာငေ်းဆံိုေးမှျာရစ ေးသကသ်ျာရသျာ သိို ့်မဟိုတ ်အလကျာေး 

ရနိိုငသ်ည့်် စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးကိိုဦေးတညရ်နမ်ဖစ်သည၊် ၎ငေ်းတိို ့်တငွရ်စ ေးထ မှစွန် ့်ပစ်ပစစညေ်း၊လဘ ကရ်ညဆ်ိိုငမှ်အစျာအကကငေ်း 

အက န၊်စပါေးမှထကွသ်ည့််ဖွ န ိုအက န၊်ကရဇျ်ာရဖါက/်နပ်ှထျာေးရျာမှက နသ်ည့််အရစ့်အဆမံ ျာေးနငှ့််ပ ဖတမ် ျာေးအပါအ၀င ်

မဖစ်သည။် 

 

 

ပ   ၆။ 

ဘအီက်စ်အက်(ဖ)သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေး

က နေ်းမျာသနစ်မ်ွေးစျွာအမှနတ်ကယ်

ကကီေးထျွာေးရစရနဖ်ွ နိုနငှ့််ပ ဖတ်က ့်သိို ့်

ရသျာ အရညအ်ရသွေးမမင့််သည့်် 

စနွ် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးကိိုအရညအ်ရသွေး

နမ်ိ့်သည့််စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမဖင့််ရရျာ၍

ရက ေးနိိုင ်သည။် 

 



မျှတမှုရှိရန ်သိို ့်မဟိုတ”်စံိုလငရ်သျာ”အစျာရငေ်းမမစ်မဖစ်ရနအ်တကွအ်မ ိ ေးမ ိ ေးရသျာအကကငေ်းအက နရ်ငေ်းမမစ်မ ျာေးကိိုရရျာ 

ရနျှာရနအ် ကမံပ ပါသည။်ဤသိို ့်မပ လိုပ်မခငေ်းမဖင့််ထိုတလ်ိုပ်မည့််သျာေးရလျာငေ်းရမမျာကမ် ျာေးစွျာရရှိရစမည့််”အရလေးခ ိနတ်ိိုေး

၍သနစ်ွမေ်း“ရစသည့််အစျာမ ျာေးမဖစ်ရစသည။် 

 

အဆင့်် ၆။ ထ တလ် ပ်မှုခမြှင့််တငခ်ခငိ်ုး 

 

ပ   ၉။ ထိိုငေ်းနိိုငင်ရံမမျာက်ပိိုငေ်းတွငရ်ှိသည့််ရဒသတစ်ခို၏အခ ိ ေးက စျွာတိိုေးတက်သည့််အနက်ရရျာငယ်ငရ်ကျာငစ်နစ်။ဤလယ်ယျာတွင ်

စနွ် ့်ပစ်ပစစညေ်းတစ်မ ိ ေးစီကိိုအကန် ့်မ ျာေးကန် ့်ထျာေးသည၊်ထိိုသိို ့်မပ လိုပ်မခငေ်းမဖင့်ဘ်အီက်စ်အက်(ဖ)သျာေးရလျာငေ်းတိို ့်၏ဘ၀မဖစ်စဥ်ကျာလ

အတွငေ်းအဆင့််ဆင့််တွငက်ကီေးထွျာေးလျာရစသည။် 

 

သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးရပါက၍်အစျာရက ေးရသျာရ ကျာင့်် လံိုရလျာကသ်ည့််ထိုတလ်ိုပ်မှုအတကွ ်၎ငေ်းတိို ့်သညပိ်ို၍က ယသ်ည့်် 

ရသတတ ျာသိို ့်မဟိုတအ်ကန် ့်မ ျာေးသိို ့် ”တိိုေးခ  ြို့“ ရနလ်ိိုအပ်လျာပါလမ်ိ့်မည။်ဤအဆင့််အရတျာအတငွေ်းထပ်ရဆျာငေ်းအစျာမ ျာေး

ကိိုသျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးစျာေးရနခ် နထ်ျာေးရပေးသည။် 

***မှတခ် က-်နရံစျ်ာသည့််အနံ ့်နငှ့််ပိုပ်သိိုေးသည့််အစျာမ ျာေးကိိုရရှျာငရ်ှျာေးရနအ်တကွအ်စိိုဓါတက်ိိုထနိေ်းရနအ်လနွအ်ရရေးကကေီး 

ပါသည။်အစျာအပံိုသိို ့်မဟိုတအ်ကကငေ်းအက နမ် ျာေးအျာေးရအျာကဆ်ဂီ ငက်ငေ်းသညအ်ထမိညသ်ည့််အခါမျှမထျာေးရပါ။ ဗနေ်း 

သိို ့်မဟိုတအ်ကန် ့်မ ျာေးတငွစ်ိိုထိိုငေ်းသည့််အရျာမ ျာေးဝပ်မရနရန၎်ငေ်းတိို ့်ကိိုထိုတသ်ည့််လမ်ေးရ ကျာငေ်းရှိရမည။်အေီးစီအပ်ိခ ်အိို 

အျာရှစခနေ်းတငွစ်ိိုစွတမ်ှုကိိုစိုပ်ယရူနလ်ိိုအပ်သည့််အခါတငွဖွ် နိုသိို ့်မဟိုတဆ်နမ်ှုန် ့်မ ျာေးကိိုအသံိုေးမပ သည။် 



 

အဆင့်် ၇။ သောိုးရလောငိ်ုးမ ောိုးက  မညသ်ည့််အခ  န်တငွသ် မ်ိုး မညက်  သ ခခငိ်ုး 

 

 

 

ပ   ၁၀။ အနကရ်ရျာငယ်ငရ်ကျာင(်Hermetia illucens)၏ဘ၀မဖစစ်ဥ်သညခ်န် ့်မနှေ်းအျာေးမဖင့််၎ငေ်း၏သကတ်မေ်းတခိုလံိုေး 

အတငွေ်း၄၅ရက ်ကျာသည။်ပိိုေးတံိုေးလံိုေး-အကက ိအဆင့််မရရျာကမ်အီခ ိနသ်ညဘ်အီကစ်အ်က(်ဖ)သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးသညအ်စျာရငေ်းမမစ ်

အတကွအ်ဟျာရအရညအ်ရသေွးမမင့််ဆံိုေးအခ ိနမ်ဖစသ်ည။် အခ ကအ်လကရ်ငေ်းမမစ ်- Nutrinews 2020 

 

ရနျာက၁်၃ ရကမ်၁ှ၈ရကအ်တငွေ်းသျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုအမပငေ်းအထနအ်စျာရက ေးမည်၊၎ငေ်းတိို ့်သညရ်န ့်စဥ်၎ငေ်းတိို ့်၏ ကိိုယ ်

ခနတျာအရလေးခ ိနန်စှ်ဆစျာေး ကမည။်ဤအခ ိနအ်ရတျာအတငွေ်းမိမိနစှသ်ကသ်ည့််အဆင့််တငွစ်ိုသမိေ်းနိိုငရ်နဆ်ံိုေးမဖတ်ရနအ်

လနွအ်ရရေးကကေီးပါသည။်သျာေးရလျာငေ်း၏ရနျာကဆ်ံိုေးအဆင့််၊ပိိုေးတံိုေးလံိုေး-အကက ိအဆင့််မတိိုငမီ်(ပံို ၁၀)အခ ိနတ်ငွသ်ျာေး 

ရလျာငေ်းမ ျာေးသညအ်စျာရငေ်းမမစ်အမဖစ်ရက ေးရနအ်ဟျာရအမမင့််ဆံိုေးအခ ိနမ်ဖစ်သည ်(ဘျာရျာဂန-်ဖွနစ်ီကျာ နငှ့််အမချာေး 

၂၀၁၇)။ရိတသ်မ်ိေးမှုရနျာကက် ပါကထိုတလ်ိုပ်သအူရနမဖင့််အရညအ်ရသေွးညံ့်သည့််အစျာကိိုရနိိုငသ်ည၊်အလနွရ်စျာစွျာ 

ရိတသ်မ်ိေးပါကထပ်ရဆျာငေ်းအရလေးခ ိနန်ငှ့််အရွယအ်စျာေးကိိုဆံိုေးရှု ံေးရမည၊်ဆိိုလိိုသညမှ်ျာထကွသ်င့််အရလျာကရ်ရှိမညမ် 

ဟိုတဟ်ိုဆိိုလိိုမခငေ်းမဖစ်သည။် 

ဤအဆင့််တငွသ်ျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုစိုစညေ်းသမ်ိေးယရူနဆ်ံိုေးမဖတခ် ကခ် မခငေ်းသညအ်လနွအ်ရရေးကကေီးသညက်ိိုသတမိပ မှတ်

သျာေးရမည၊်ဤအဆင့််ဟိုဆိိုရျာတငွအ်ရွယမ်ရရျာကမှ်အခ ိနမ်ဖစ်၍၎ငေ်းတိို ့်ကိို၎ငေ်းတိို ့်၏အစျာပစစညေ်းမ ျာေးမှရရွေးထိုတမ်ခငေ်း

သိို ့်မဟိုတအ်ရွယအ်စျာေးသတမှ်တမ်ခငေ်း၊ သိို ့်မဟိုတခ်ွ ထိုတမ်ခငေ်းမဖစ်သည။်ဤသိို ့်မပ လိုပ်ရနအ်တကွအ်လိုပ်ရှုပ်နိိုငသ်မဖင့်် 

ဤအဆင့်တ်ငွအ်ရွယအ်မ ိ ေးမ ိ ေးကိိုစစ်ထိုတရ်နအ် ကမံပ လိိုပါသည။်ရရွေးထိုတရ်နလ်ှုပ်ခါသည့််စကက်ရိယျာရှိပါသည၊် 

၎ငေ်းတိို ့်ကိိုမပ မပင၍်ဤလိုပ်ငနေ်းအတကွအ်သံိုေးမပ နိိုငသ်ည ်သိို ့်မဟိုတ ်လကူိိုယတ်ိိုငမ်ပ လိုပ်နိိုငသ်ည။် 

ရမွိုးခမြူခခငိ်ုး 

အ ွယ်ရ ောက်၍တ 

ပတအ်တငွိ်ုးရသဆ  ိုး 

ပိိုေးတံိုေးလံိုေး (၂ မှ ၃ 

ပတ်ခန် ့်) 

အရွယ်ရရျာက် 

ဥမ ျာေး(၅၀၀ 

မှ ၉၀၀ အစို)  

၄ရကအ် 

တငွေ်း 

ရပါကသ်ည ်

ပိိုေးတံိုေးလံိုေးမတိိုငမီ် 
၅ မှ ၆ 

ပါတ ်
တ  စဆောန်အ

စောရက ိုး န် 

ရအော်ဂ နစအ်

ခ ပစစညိ်ုးတငွ်

ရမွိုးခမြူခခငိ်ုး 
၅ ကျာလနစှ်ခိုအတငွေ်း 

သျာေးရလျာငေ်း - ၁၃ မှ ၁၈ ရက ်



အဆင့်် ၈။ ရ ွိုးထ တခ်ခငိ်ုးနငှ့််အ ွယအ်စောိုးသတမှ်တခ်ခငိ်ုး 

 

 

ပ   ၁၁။ ဘအီက်စ်အက်(ဖ)မ ျာေးကိိုရရွေးထိုတ်မခငေ်းနငှ့််အရွယ်သတမ်တှ်မခငေ်း 

 

သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုအဟျာရအမမင့််ဆံိုေးအဆင့််တငွထ်ိုတလ်ိုပ်နိိုငရ်န၎်ငေ်းတိို ့်စျာေးသည့််အစျာကိိုရက ေးသည့််ပစစညေ်းမ ျာေးမ ှ   

”သမိေ်းယ”ူရမည။်ဤအဆင့််တငွ ်သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုသေီးမချာေးထျာေးရနရ်ရွေးထိုတမ်ခငေ်းနငှ့််အရွယသ်တမ်ှတမ်ခငေ်းအဆင့်် 

မ ျာေးပါ၀ငသ်ည။်ဤသိို ့်မပ လိုပ်ရျာတငွစ်ကျာအရွယအ်စျာေးအမ ိ ေးမ ိ ေးမဖင့််လိုပ်နိိုငသ်ည။်ထိုတလ်ိုပ်မှုအဆံိုေးတငွပိ်ို၍ညက်

သည့််အစျာရငေ်းမမစ်သိို ့်သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုရမပျာငေ်းရရွှြို့ မခငေ်းအတကွပိ်ို၍လယွက်ရူစ၍ ခွ ထျာေးရနလ်ညေ်းပိို၍လယွက် ူ

ရစသည။် ထိိုသိို ့်မပ လိုပ်ရျာတငွလ်ကမ်ဖင့််လှုပ်ခါမခငေ်းသိို ့်မဟိုတလ်ှုပ်ခါစကမ်ဖင့််ရငေ်းနှေီးလိုပ်ကိိုငမ်ခငေ်းစသည့််နညေ်းမ ျာေးမဖင့်် 

လိုပ်နိိုငသ်ည၊်၎ငေ်းသညတ်ကီ စ်စျာစနစ်မ ျာေးတငွအ်သံိုေးမပ သည့််နညေ်းပညျာမ ျာေးနငှ့််ဆငတ်သူည။်တိိုကရိ်ိုကရ်က ေးသည့််

သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးအတကွ၎်ငေ်းတိိုကိိုလံိုေး၀အကိုနအ်စငသ်န် ့်စငရ်နမ်လိိုပါ။ 

အဆင့်် ၉။ ရနောကဆ်  ိုးထ တလ် ပ်ခခငိ်ုး   

 

 

ပ   ၁၂။ ရနျာက်ဆံိုေးထိုတက်ိုန!် 

ဤသျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးသည၎်ငေ်းတိို ့်၏ရနျာက်ဆံိုေးအဆင့််နငှ့််အဟျာ

ရကကယ၀်ဆံိုေးအခ ိန၊် ပိိုေးတံိုေးလံိုေးအဆင့််မရရျာက်မီအခ ိနမ်ဖစ်၍ 

၎ငေ်းတိို ့်၏အဟျာရတနဖိ်ိုေးစတငက် လျာသည့််အခ ိနလ်ညေ်းမဖစ် 

သည။် 

 



အဆင့်် ၁၀။ ခပန်လညထ် တလ် ပ် န်အတကွ ်ည ွ်ယ၍် ပ  ိုးတ  ိုးလ  ိုးရမွိုးခမြူခခငိ်ုး  

 

 

 

ပ   ၁၃။ မိမိဖျာသျာ-သမ်ိေးယသူည့််ဘအီကစ််အက်(ဖ)သျာေးရလျာငေ်းအကန် ့်။ ပိိုေးတံိုေးလံိုေးသည၎်ငေ်းတိို ့်၏ ပိိုေးတံိုေးလံိုေးသသံရျာ 

အဆံိုေးသိို ့်ရရျာက်သည့််အခါ၎ငေ်းတိို ့်၏အစျာရငေ်းမမစ်မှတျွာေး၍ထကွသ်ျွာေးမပီေး၎ငေ်းတိို ့်အျာေးစိုစညေ်းရကျာက်ယနူိိုငသ်ည့်် က ငေ်း/ရမမျာငေ်းထ သိို ့်က သျွာေးသည။် 

 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)စနစအ်မ ျာေးစိုသညမ်ိမိဖျာသျာ-သမိေ်းယသူည့််သဘျာ၀ရှိသည့််ဘအီကစ််အက(်ဖ)ပိိုေးတံိုေးလံိုေး၏အျာေးသျာ 

ခ ကက်ိိုရယအူသံိုေးမပ  ကသည။်၎ငေ်းတိို ့်၏ဘ၀တရလ ျာကဤ်အဆင့််တငွဘ်အီကစ််အက(်ဖ)တစ်ရကျာငသ်ည၎်ငေ်း၏အ

စျာရငေ်းမမစရ်ှိရျာမှထကွခ်ျွာ၍အရွယရ်ရျာကသ်ည့််ယငရ်ကျာငအ်မဖစ်သိို ့်အသငွရ်မပျာငရ်နအ်တကွပိ်ို၍ရမှျာင၍်တတိဆ်တိ်

သည့််ရနရျာကိိုရှျာရနထ်ကွခ်ါွသျွာေးသည။် အထကတ်ငွရ်ဖေါ် မပထျာေးသည့််ဥပမျာတငွရ်တွြို့ရသည့််အတိိုငေ်း(ပံို ၁၃)အစျာ 

ရငေ်းမမစရ်ှိသည့််ရနရျာမှတျွာေး၍ထကွလ်ျာသည့််ပိိုေးတံိုေးလံိုေးမ ျာေးကိိုဥပံိုေးသိို ့်မဟိုတအ်မချာေးရသျာစိုစညေ်းရနမ်ပ လိုပ်ထျာေးသည့််

ရနရျာမ ျာေးသိို ့်လမ်ေးရ ကျာငေ်းရပေးသည့််ရမမျာငေ်းငယမ် ျာေးစွျာမပ လိုပ်ထျာေးသည။်ဤအရျာသညအ်လနွပ်ငအ်ဆငရ်မပသည့််သ

ဘျာ၀မဖစ်စဥ်မဖစ်သည၊်သိို ့်ရသျ်ာအရစျာပိိုငေ်းတငွရ်ဖေါ် မပထျာေးသည့််အတိိုငေ်းပိိုေးတံိုေးလံိုေးအဆင့််ဘအီကစ််အက(်ဖ)သညအ်

စျာရငေ်းမမစအ်မဖစ်အရကျာငေ်းဆံိုေးအခ ိနက်ိိုရက ျာ်လနွသ်ျွာေးသည့််အခ ိနတ်ငွသ်ျာမဖစ်ရပေါ်သည။် 

အေီးစအီပ်ိခ ်အိိုအျာရှလယယ်ျာစခနေ်းတငွမိ်တလ်ိိုကရ်နအ်ကန် ့်(မပနလ်ည)်မပ လိုပ်ရပေးမခငေ်းသည“်မိမိဖျာသျာ-သမိေ်းယ ူ

သည့််”စနစ်တငွရ်ကျာငေ်းစွျာအလိုပ်မဖစ်သညက်ိိုရတရွှိရသည။်ပံိုမှနစ်စ်ရဆေးရပေးမခငေ်းအျာေးမဖင့်အ်ဆငရ်မပမှုရှိမပီေးမပနလ်ည်

ထိုတလ်ိုပ်ရနရ်ညရွ်ယ၍်ရမေွးမမြူသည့််ပိိုတံိုေးလံိုေးမ ျာေးကိိုပံိုမှနထ်ိုတန်ိိုငသ်ည။် 

 



စဥိ်ုးစောိုး မည့််ထ တလ် ပ်မှုဆ  င ်ောစ န်ရခေါ်မှုမ ောိုး 

ဖ ကပ်  ိုးမ ောိုး  

ဘအီကစ််အက(်ဖ)စနစ်ကိိုမညသ်ည့််အတိိုငေ်းအတျာမဖစ်ရစကျာမူစတငမ်ခငေ်းမမပ မီငကှမ် ျာေး၊ကကကမ် ျာေးက ့်သိို ့်ရသျာဖ က်

ပိိုေးမ ျာေးနငှ့််တရိ စဆျာနမ် ျာေးနငှ့််ပတသ်က၍်ကက ိတငစ်ဥ်ေးစျာေးသင့််သည။်ပိတထ်ျာေးရသျာအခနေ်းမ ိ ေးမ ျာေးတငွယ်ငရ်ကျာငမ် ျာေးကိို 

အတငွေ်း၌ထျာေးမပီေးမလိိုလျာေးအပ်သည့််ဖ ကပိ်ိုေးမ ျာေးကိိုအမပင၌်ထျာေးရနလ်ိိုအပ်သည။်ကမံရကျာငေ်းစွျာမဖင့််လိိုအပ်ခ ကမ်ဖစ် 

သည့််အကျာကျာမခငေ်းနငှ့်် ပိိုကမ် ျာေးသညရ်စ ေးကကေီးနိိုင၍်ထိုတလ်ိုပ်သမူ ျာေးကိိုသသိျာစွျာထခိိိုကရ်စနိိုငသ်ည။် 

 

န ရစော်သည့််အန ့်မ ောိုး 

အရစျာပိိုငေ်းတငွရ်ဖေါ် မပထျာေးသည့််အတိိုငေ်းမည့််သည့််ဘအီကစ််အက(်ဖ)စနစ်တငွမ်ဆိိုအစိိုဓါတက်ိိုစနစ်တက ထနိေ်းရနအ် 

လနွအ်ရရေးကကေီးပါသည။်သစသ်ေီးအကကငေ်းအက နမ် ျာေးက ့်သိို ့်ရသျာအစျာအကကငေ်းငေ်းအက နမ် ျာေးသညအ်စိိုဓါတအ်လနွမ် ျာေး 

သည့််အရျာမ ျာေးမဖစ်သမဖင့််ရအျာကဆ်ဂီ ငဓ်ါတမ် ့်သည့််စနစ်မ ျာေးသိို ့်ဦေးတညသ်ျွာေးနိိုငသ်ည။် ဤသိို ့်မဖစ်မခငေ်းမှတျာေးမမစ်ရန ်

မှျာစနစ်တခိုလံိုေး၏ရအျာငမ်မငမ်ှုအတကွအ်လနွအ်ရရေးသညသ်ျာမက၊အနံ ့်မ ျာေးနငှ့်် မမိိပတ၀်နေ်းက ငန်ငှ့််ရဖျာကသ်ညမ် ျာေး 

၏ရနျာကဆ်ကတ်ွ ထငမ်မငခ် ကမ် ျာေးအတကွလ်ညေ်းအလနွအ်ရရေးကကေီးပါသည။်အထကက်ရဖေါ် မပခ ့်သည့််အတိိုငေ်းရမမျာငေ်း

မ ျာေးတပ်ဆငမ်ပ လိုပ်ရနန်ငှ့််အစိိုဓါတက်ိိုလျှငမ်မနစွ်ျာစိုပ်ယနူိိုငသ်ည့််ဖွ န ိုနငှ့််ဆနမ်ှုန် ့်မ ျာေးက ့်သိို ့်ရသျာအရျာမ ျာေးကိိုအသံိုေးမပ  

မခငေ်းမဖင့််ထနိေ်းနိိုငရ်အျာငမ်ပ လိုပ်ရနအ် ကမံပ ပါသည။် 

 

အနကရ် ောငယ်ငရ်ကောငထ် တက် န်မ ောိုးက  အသ  ိုးခပြုခခငိ်ုး 

ရမွိုးခမြူရ ိုးတ  စဆောန်အစောမ ောိုး 

လသူျာေးမ ျာေးစျာေးသံိုေးရနအ်တကွ်ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)သျာေးရလျာငေ်းထိုတရ်နမ်ဖစ်နိိုငသ်ည့််အရမခအရနမ ိ ေးတငွထ်ိုတလ်ိုပ်သူ

မ ျာေးအတကွအ်ဓိကတနွေ်းအျာေးမှျာရမွေးမမြူရရေးတရိ စဆျာနမ် ျာေး၊အထေူးသမဖင့််ငါေးနငှ့်် ကကမ် ျာေးအတကွအ်စျာရငေ်းမမစ်အမဖစ်

ထိုတလ်ိုပ်ရနပ်ငမ်ဖစ်သည။်သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုတိိုကရိ်ိုကရ်က ေးနိိုငသ်ည၊်သိို ့်မဟိုတလ်ကရ်ှိရှိရနသည့််အစျာအခ ိ ေးတငွ်

ရပါငေ်းထည့််၍ရက ေးနိိုငသ်ည။်အေီးစအီပ်ိခ ်အိိုအျာရှရမေွးမမြူရရေးလယယ်ျာရှိ၀နထ်မ်ေးမ ျာေးသညရ်စ ေးကကွတ်ငွရ်ရျာငေ်းခ  

သည့််ငါေး နငှ့်် ကကစ်ျာမ ျာေးကိိုဘအီကစ််အက(်ဖ)သျာေးရလျာငေ်းအခ ိ ေးအမ ိ ေးမ ိ ေးမဖင့််စမ်ေးသပ်ရက ေးရမွေးလ ကရ်ှိသည(်ပံို 

၁၄)။ ထိုတလ်ိုပ်သမူ ျာေးတငွရ်ှိသည့််သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုလကရ်တွြို့က က နငှ့််ပံိုမှနအ်သံိုေးမပ ရနမိ်မိတိို ့်၏အရမခအရနနငှ့်် 

ရနိိုင ်သည့််ပစစညေ်းမ ျာေးအရပေါ်မူတည၍်၎ငေ်းတိို ့်အျာေးနဂိိုအတိိုငေ်း၊တရကျာငလ်ံိုေး၊ကကတိ၍်သိို ့်မဟိုတအ်ရအေးခနေ်းတငွသ်ိို 

ရလျှာင၍်ရက ေးနိိုငသ်ည။် 

 



 

ပ   ၁၄။ အေီးစီအပ်ိခ ်အိိုအျာရှရမေွးမမြူရရေးလယ်ယျာတွငရ်စ ေးကွက်မ၀ှယ်ယူရသျာ ကက်စျာမ ျာေးကိိုဘအီက်စ်အက်(ဖ)သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေး 

အျာေးအခ ိ ေးအမ ိ ေးမ ိ ေးမဖင့််ထပ်ရဆျာငေ်းထျာေးမခငေ်းကိိုနှုငိေ်းယှဥ်မပပံို။ဤရနရျာတွငသ်ျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးကိိုအရကျာငလ်ိိုက်ထည့််သည။် 

 

ရခမဆခီပြုခပငခ်ခငိ်ုး 

ထိုတလ်ိုပ်သည့််သျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးအမပငဘ်အီကစ််အက(်ဖ)မ ျာေးသညတ်ကီ စ်စျာ(ဗျာမီခတစ််)နငှ့််တသူည့််တနဖိ်ိုေးရှိသည့််

ရမမရဆေွးကိိုခ နခ် ့်သည။်”တကီ စ်စျာ”သိို ့်မဟိုတ”်သျာေးရလျာငေ်းအကကငေ်းအက န”်မ ျာေးကိိုရမမဆကီကယ၀်ရနအ်တကွထ်ည့်် 

နိိုငသ်ည၊်ထိိုသိို ့်ထည့််မခငေ်းမဖင့််ထိုတလ်ိုပ်မှုစနစ်တခိုလံိုေးအျာေးတနဖိ်ိုေးတိိုေးရစသည။်ရစ ေးကကွမ် ျာေးတငွဤ်က ့်သိို ့်ရသျာအ 

ကကငေ်းအက နမ် ျာေးကိိုအမ ျာေးအျာေးမဖင့််အတိမ် ျာေးနငှ့််ထည့််၍ သေီးမချာေးကိုနပ်စစညေ်းအမဖစ်ရရျာငေ်းသည၊် အမချာေး၀ငရ်ငတွိိုေးလိုပ် 

ငနေ်းမဖစ်သမဖင့််အရသေးစျာေးနငှ့််အလတစ်ျာေးထိုတလ်ိုပ်သမူ ျာေးအရနမဖင့််စဥ်ေးစျာေးသင့််သည။် အနညေ်းဆံိုေးဤထိုတက်ိုနက်ိို 

ဟငေ်းသေီးဟငေ်းရွကခ်ငေ်းမ ျာေး၊ပ ိ ေးပငအ်ိိုေးမ ျာေးစသညမ်ဖင့််-တငွရ်ရျာနိိုငသ်ည.်....... 

ရနျာကဆ်ံိုေးအရနမဖင့််ထိုတလ်ိုပ်မှုတငွဘ်အီကစ််အက(်ဖ)အရညမ် ျာေးကိိုလညေ်းထိုတသ်မဖင့််၎ငေ်းတိို ့်ကိိုစိုစညေ်းမပီေးရမမဆမီပ 

မပငရ်ျာတငွအ်သံိုေးမပ နိိုငသ်ည။်အစျာအကကငေ်းအက နမ် ျာေး၊ရမမရဆေွး(ရနျာကရ်ခ ေး)နငှ့််အမချာေးရသျာအစျာပစစညေ်းမ ျာေးက ့်သိို ့်

ရသျာအကကငေ်းအက နမ် ျာေးကိိုသျာေးရလျာငေ်းမ ျာေးအငမ်ေးမရစျာေးရနခ ိနတ်ငွဤ်အရညက်ိိုစိုစညေ်းနိိုငသ်ည။် 

 

ပ   ၁၅။ 

ဘအီက်စ်အက်(ဖ)”က စ်စျာ”

သိို ့်မဟိုတ”်သျာေးရလျာငေ်းအ

ကကငေ်းအက န”်။ 

ဘအီက်စ်အက်(ဖ)ထိုတလ်ိုပ်

သည့််စနစ် 

မ ျာေးမှတနဖိ်ိုေးမဖစ်ရစနိိုငသ်

ည့််ရဘေးထကွပ်စစညေ်း။ 

 

 



န ဂ  ိုး 

ဘအီကစ်အ်က(်ဖ)ထိုတလ်ိုပ်မှုသညရ်မွေးမမြူရရေးစခနေ်း(လယယ်ျာ)တိိုငေ်းသိို ့်မဟိုတအ်ရမခအရနတိိုငေ်းအတကွအ်က ိ ေးမဖစ်

နိိုငသ်ညသ်ိို ့်မဟိုတမ်ဖစ်နိိုငမ်ညမ်ဟိုတပ်ါ။မညသ်ည့််ရအျာငမ်ှုအတကွမ်ဆိိုဘအီကစ််အက(်ဖ)ကိိုရမွေးမမြူရျာတငွရ်က ေး 

မည့််အစျာဖိိုေးတတန်ိိုငရ်သျာ-အခမ ့်ရနိိုငသ်ည့််စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမဖစ်ပါကပိို၍ရကျာငေ်းပါသည။်အစျာရငေ်းမမစ်ကိိုရှျာရဖွရနမ်ဖစ် 

သည။်အမ ျာေးအျာေးမဖင့််ဘအီကစ််အက(်ဖ)ကိို ရမမရဆေွးရမမ သဇျာနငှ့််အမချာေးရသျာရဘေးထကွပ်စစညေ်းက ့်သိို ့်ရသျာ လယယ်ျာ 

ထကွစွ်န် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးအျာေးစီေးပွျာေးရရေးဆိိုငရ်ျာရမဖရငှေ်းနညေ်းမဖင့််စီမံခန် ့်ခွ မခငေ်းဟိုသတမှ်တ ်ကသည။် 

ရက ိုးဇူိုးတငလ်ွှော     

စျာရရေးသအူရနမဖင့်် Phai BSF Ecofarm CNX မှ မစစတျာ ပိိုငအ်ျာေးမိမိ၏ဗဟိုသိုတနငှ့််အရတွြို့အ က ံမ ျာေးကိိုလိိုလျာေးစွျာ 

မျှရ၀ရပေးရသျာရ ကျာင့််အထေူးရက ေးဇူေးတငပ်ါသည။် 
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