
 

 

ဆန််းသစသ်ည့််”ဘကစ် ုံ-စွမ််းသသော”ဘ ုံငအ် ုံခ ောမ ်းဖ ုံပ ုံစ   

 
၁ဘနွဆ်နွ ်သနွရ်ှှီသနွ ်နငှ့်် ပကထ်ရစ် ထရရေးလ်၁ ရရေးသ ေးသည။် 

၁အှီေးစှီအပ်ိခ ်အိို အ ရှ အက ိ ေးသကရ်ရ ကမ်ှုစငတ် ၊ 

ခ ငေ်းမိိုင၊် ထိိုငေ်းနိိုငင် ံ

ထိုတရ်ေခွဲ့်သည့်ရ်ကစွ်ွဲ- ၁၅.၉. ၂၀၂၁ 

[အယဒ်ှီတ မတှခ် က ်- လကရ်ှိအခ ိနတ်ငွဘ်ိိုငအ်ိိုခ  မှီေးဖိိုပံိုစမံ  ေးစွ ရှိပါသည၊်၎ငေ်းတိို ့်ကိိုအတိိုငေ်းအတ အမ ိ ေးမ ိ ေးနငှ့်် 

ရန ကဆ်ံိုေးထအိသံိုေးပပ ရနရ်ညရွ်ယ်၍ပပ လိုပ်ကကသည။်အထ ေးစှီစဥ်ထ ေးသည့််ဤဒှီဇိိုငေ်းသညအ်ှီေးစှီအပ်ိခ ်အိိုအ ရလှယ်

ယ ၀နထ်မ်ေးမ  ေး၏အနစှ်သကဆ်ံိုေးဒှီဇိိုငေ်းပဖစသ်ည၊်အရကက ငေ်းမှ ၎ငေ်းတငွပိ်ိုမိိုမ  ေးပပ ေးသည့်် ပိိုငရိ်ိုလိိုကပ်စစညေ်း(ဘိိုငအ်ိို 

မတစ််ကွဲ့်သိို ့်ရသ  ရအ ်ဂွဲနစ်ပစစညေ်းမ  ေးကိိုရအ ကဆ်ှီဂ ငက်ငေ်းမွဲ့်သည့််ရနရ တငွအ်ပ ရပေးပခငေ်းမရှရသ ပစစညေ်း) နငှ့်် 

သစ်ဗငန်ှီဂါ(သစ်ကိိုအပ ရပေးရ မှရရှိရသ အကစ်စ်)တိို ့်ကိိုတစ်ခ ိနတ်ညေ်းတငွထ်ိုတန်ိိုငရ်သ ရကက င့််ပဖစ်သည။်ဤပံိုစံကိို

ထိိုငေ်းနိိုငင်ရံဒသတငွေ်းရှိမိတဘ်ကအ်ဖွွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမှစတငထ်ိုတလ်ိုပ်ခွဲ့်၍ထိိုအဖွွဲွဲ့အစညေ်းအ ေးဂိုဏပ်ပ သင့််သည။်အှီေးစှီ

အပ်ိခ ်အိိုကနွယ်ကအ် ေးသင၏်ဒှီဇိိုငေ်းပံိုစံကိိုရ၀ငခှငွ့််ပပ ရသ ရကက င့််ရက ေးဇ ေးတငပ်ါသည။် မစ်စတ  အရွန ်၀ိတခ်မ်ေး။] 

 

ပ ုံ ၁။ ”ဘကစ်ံို-စမွ်ေးရသ ”ဘိိုငအ်ိိုခ  မှီေးဖိိုပဖင့်် တခ ိနတ်ညေ်းတငွထ်ိုတသ်ည့််အရညအ်ရသေွးပမင့််မှီေးရသေွးနငှ့််ပပ ပပငမ်ှု မပပ  ရရသေးသည့်် 

သစ(်ရဆေးမသိုတရ်ရသေးရသ သစ)်ဗှီနှီဂါတိို ့်ကိိုထိုတလ်ိုပ်ပခငေ်း။ ဓါတပံ်ိုကိိုထိိုငေ်းနိိုငင်၊ံခ ငေ်းမိိုငမ်မ ိ ွဲ့တငွရ်ှိရသ  အှီေးစှီအပ်ိခ ်အိိုအ ရှ 

အရသေးစ ေးလယယ် ရငေ်းပမစ်စငတ် တငွရ်ိိုကယ် သည။် 

မမန်မောဘောသော 
A Regional Supplement to 
ECHO Development Notes 

 
စကတ်ငဘ်   ၂၀၂၁၊ စ ရစ ငအ်မတှ ်၄၇၊ 

 



ဘ ုံငအ် ုံခ ော ဆ ုံသညမ် ောအဘယန်ည််း။ 

ဘိိုငအ်ိိုခ  ဆိိုသညမ်ှ သအောဂဲ်နစပ်စစည််းအမ ိ ေးမ ိ ေးတိို ့်အ ေးအလန်ွမမင့််သသောအပူသပ်းသည့််မဖစစ်ဥအ် ေးပဖင့််ထိုတလ်ိုပ်သည့်် 

မှီေးရသေွးကွဲ့်သိို ့်ရသ အရ ပဖစ်သည။်ဆိိုလိိုသညမ်ှ  အလနွပ်မင့််သည့််-အပ ၊ နမ်ိ့်သည့််-ရအ ကဆ်ှီဂ င ်ပတ၀်နေ်းက ငမ် ိ ေး 

တငွ ်ထိုတလ်ိုပ်ပခငေ်းပဖစသ်ည။် ဤအရ သညရိ်ိုေးရှငေ်းပါသည၊်သိို ့်ရသ ်ထ ေးပခ ေးသည့််လိုပ်ငနေ်းပဖစ်စဥ်ပဖစ်၍ 

(သလောငက်ျွမ််းသည့််မဖစစ်ဥ)် အတငွေ်းမ လက ဘနွက်ိိုထနိေ်းသမ်ိေးပခငေ်းနငှ့််စိုရဆ ငေ်းပခငေ်းကိိုပပ လိုပ်ခငွ့််ရပေးသည။် 

ရလ ငက်ျွမ်ေးသည့််ပဖစ်စဥ်အ တငွေ်း(သ မနမ်ှီေးပဖင့််)က ဘနွသ်ညရ်အ ကဆ်ှီဂ ငန်ငှ့််ရတွွဲ့ထမိှုရှိလ မပှီေး က ဘနွဒ်ိိုင ်

ရအ ကဆ်ိိုက(်CO2)မှတဆင့််မှီေးခိိုေးရငွွဲ့အတငွေ်းရလထိုထွဲသိို ့်ရပ  ကက်ယွသ် ွေးသည။်ဤပဖစ်စဥ်အတငွေ်းထ ေးပခ ေးပဖစ်ရပေါ်

လ သည့််အရ မ  ေးသညအ်ရရေးကကှီေး၍အရသေးစ ေးလယယ် လိုပ်ငနေ်းမ  ေးတငွရ်ပမဆှီပပ ပပငပ်ခငေ်း၊ရရစစ်ပခငေ်းစသညတ်ိို ့် 

နငှ့််ရလ ငက်ျွမ်ေးရစရသ အငဂ် ငမ်  ေးကိိုရမ ငေ်းရနအ်တကွအ်သံိုေးပပ နိိုငရ်နတ်နဖိ်ိုေးရှိရသ က ဘနွအ်ရပခပပ ပစစညေ်းမ  ေး

အပဖစ်အ ဆင့််သတမ်ှတန်ိိုငသ်ည။် 

အဓ ကသ ေါဟောရမ ော်း 

 

 သလောငက်ျွမ််းမခင််း - ရလ ငက်ျွမ်ေးပခငေ်းစက ေးလံိုေးအတကွအ်ပခ ေးရသ ရ၀ါဟ ရ။ရလ ငစ် ကိိုအပ  

ရပေးသည့််အခါပဖစ်ရပေါ်သည့််တံို ့်ပပနမ်ှုပဖစ်၍ရအ ကဆ်ှီဂ ငပ်ဖင့််တံို ့်ပပနသ်ည။် 

 ပ ုံငရ် ုံလစစ်စ ်- ရအ ကဆ်ှီဂ ငမ်ရှိဘွဲအပ ဓါတပ်ဖင့််မဖိ ခွွဲပခငေ်း (ရလ ငက်ျွမ်ေးရစပခငေ်း)ပဖစ်စဥ် 

 

 သအောဂဲ်နစပ်စစည််းမ ော်း-က ဘနွပ်ါ၀ငသ်ည့််မညသ်ည့််ပစစညေ်း မဆိို၊ဥပမ တိုတရ်ခ  ငေ်းမ  ေး၊ေါေး၊ စပါေးခနွမ်  ေး၊ 

ရပမရဆေွးရပခ က ်အစရှိသပဖင့််...... 

 သစဗ် န ဂေါ - “မှီေးခိိုေးအရည”်ဟိုလညေ်းလ သမိ  ေးသည၊်ဤ ပိိုငရိ်ိုလစ် စစ်၏ရဘေးထကွပ်စစညေ်းကိို သဘ ၀ 

ပိိုေးသတရ်ဆေး သိို ့်မဟိုတ ်အပင ်ကကှီေးထ ွေးမှုထနိေ်းသမိ်ေးရနအ်တကွအ်သံိုေးပပ  နိိုငသ်ည။် 

 

 

မှီေးရသေွးကိိုရပမရဆေွး၊ရပမကသဇ ၊န ွေးရခ ေးသိို ့်မဟိုတဆ်ှီေးနငှ့််ရရ ရန ှသိို ့်မဟိုတ”်အ ေးသငွေ်း”မပှီေးသည့််ရန ကမ်ှသ  ”ဘိိုငအ်ိို 

ခ  ”ဟ ရသ အဓိပပါယဖွ်င့််ဆိိုခ ကပ်ဖင့််ရခေါ်ဆိိုနိိုငပ်ါသည။် ဤသိို ့်ပစစညေ်းမ  ေးကိိုရပါငေ်းစပ်ပခငေ်းသည ်”ဘိိုငအ်ိိုခ  ”ဟ ရသ  

စက ေးလံိုေးအတကွအ်ရပခခဖွံွဲွဲ့စညေ်းပဖစ်ရပေါ်လ ရစသည။် မှီေးရသေွးသညမိ်မိဖါသ ရှိရနပါကအသံိုေးပပ ရနန်ငှ့််တနဖိ်ိုေးတိို ့် 

သညအ်ကန် ့်အသတရ်ှိရနပါသည။်သိို ့်ရသ ်အရရှွဲ့ ပိိုငေ်းတငွရ်ဖေါ် ပပထ ေးသည့််မညသ်ည့််ပစစညေ်းနငှ့််မဆိိုရပါငေ်းစပ်လိိုကပ်ါ

က [ဘိိုငအ်ိို]ခ   သညတ်နဖိ်ိုေးရှိသည့််ရပမဆှီပပ ပပငရ်နပ်စစညေ်း နငှ့််ရပမကသဇ ပဖစ်လ နိိုငပ်ါသည။် 

အရညအ်ရသေွးရက ငေ်းသညမ်ှီေးရသေွးသညမိ်မိ၏က ဘနွဖွ်ွဲွဲ့စညေ်းပံိုကိိုထနိေ်းထ ေးနိိုငသ်ပဖင့််စိမ့််ရပါကမ်  ေး၊လျှပ်စစ်စှီေးဆငေ်း

မှုမ  ေးကိိုက ယပ်ပန် ့်သည့််မ ကန် ှပပငရ်နရ မ  ေးတငွပ်မင့််မ ေးစွ ပဖစ်ရပေါ်ရစသည။်ဤပံိုစံအ ေးပဖင့််မှီေးရသေွးသညရ်ရပမ ပ်အ

ပဖစ်စွမ်ေးရဆ ငန်ိိုင၍်အဟ ရမ  ေး၊ရရနငှ့််အထ ေးသပဖင့််မိိုကခ်ရိိုရအ ်ဂွဲနစ်စင(်အလနွရ်သေးငယရ်သ သကရ်ှိမ  ေး)ကွဲ့်သိို ့်



ရသ ဇှီ၀သကရ်ှိမ  ေးကိိုထနိေ်းထ ေးနိိုငသ်ည်(ဖတပ်ါ - ဘိိုငအ်ိိုခ   - ရပမဆှီမိိုငခ်ရိုဘမ်  ေးအတကွရ်အ ်ဂွဲနစ်အမိ်)။အထက ်

တငွရ်ဖေါ် ပပခွဲ့်သည့််အတိိုငေ်း”အ ေးသငွေ်း”မပှီေးပါကက ဘနွက်ိိုဤအရရေးပါသည့််ပဒပ်စငမ်  ေးအ ေးထနိေ်းထ ေးရနအ်တကွအ်

သံိုေးပပ နိိုင၍်ဥယ  ဥ်အခငေ်းမ  ေး၊အိိုေးစိိုကအ်ပငမ်  ေးအတကွအ်ရရ အရန ှမ  ေးနငှ့််ရပမဆှီကိိုပိိုမိိုတိိုေးတကရ်က ငေ်းမွနရ်စ 

သည့််အပခ ေးရသ အရ မ  ေးတိို ့်အတကွအ်က ိ ေးပဖစ်ရစသည့််အလ  မ  ေးပဖစ်လ နိိုငသ်ည။်အလနွပ်မင့််ရသ pHပဖင့်် အပ  

ပိိုငေ်းရဒသတငွမ်  ေးစွ ရတွွဲ့ ရှိရသည့််အကစ်စ်ရပမမ  ေးတငွထ်ည့််သည့််အခါအခ ိနက်က လ သညန်ငှ့််အမျှ pHတိိုေးလ ရစ 

သည့်် အရညအ်ရသေွးရှိသည။် 

သစဗ် န ဂေါဆ ုံသည်မ ောအဘယန်ည််း။ 

“မှီေးခိိုေးအရည”် သိို ့်မဟိုတ ်“သစ်သ ေးအကစ်စ်”ဟိုလ သမိ  ေးကကသည့်် သစ်ဗှီနှီဂါသညက် ဘနွ-်အရပခပပ ပစစညေ်းမ  ေးကိို 

ရအ ကဆ်ှီဂ ငမ်ရှိဘွဲအပ ဓါတပ်ဖင့််မဖိ ခွွဲပခငေ်း(ရလ ငက်ျွမ်ေးရစပခငေ်း)ပဖစ်စဥ်(ပိိုငရိ်ိုလစ်စစ)် မှရရှိသည့််ရဘေးထကွပ်စစညေ်း 

ပဖစ်သည။်ဓါတိုရဗဒအရခေါ်အရေေါ်အရပိိုငရိ်ိုလစ်နှီယ စ် အကစ်စ်ဟိုလ အမ  ေးသ၍ိ အကစ်ှီတနွ၊် အကစ်ွဲတစ်အကစ်စ် 

နငှ့််မကသ်ရန လမ်  ေးပါ၀ငသ်ည၊် သိို ့်ရသ ်ရရအဓိက(၉၀%)ပါ၀ငသ်ည။်၎ငေ်းကိိုအသံိုေးပပ နိိုငသ်ည့််အရ မ  ေးထွဲမှ သစ်ဗှီ 

နှီဂါကိိုသဘ ၀ပိိုေးသတရ်ဆေးနငှ့််အပငမ်  ေးပံိုမှနက်ကှီေးထ ွေးရစပခငေ်းအတကွအ်ဓိကအသံိုေးပပ ကကသည။်မှတသ် ေးရမည့််အဓိ 

ကအခ ကမှ် အပငမ်  ေးအ ေးသစ်ဗှီနှီဂါပဖင့််မရလ ငေ်းမှီရရပဖင့််ရရ စပ်ရမည(်Burnette,၂၀၁၂)။ 

အသံိုေးပပ ရနအ်တကွသ်စ်ဗှီနှီဂါကိိုသန် ့်စငရ်န ်မှီေးရသေွးထိုတသ်ညက် လအတငွေ်းစိုရဆ ငေ်းသည့််အည ိရရ ငရ်စေးကပ်ရန 

သည့််အရညက်ိိုစညထ်ွဲတငွန်စ်ှလသံိုေးလခန် ့်ခ ိတပိ်တထ် ေးသည၊်ထိိုက လအတငွေ်းထိိုအရညမ်  ေးသညအ်လ  ရလေးလ  

အပဖစ်ပမငသ် စွ ရှိရနသည။် စညအ်တငွေ်းရှိရအ ကဘ်က်ပထမနငှ့််ဒ ိုတယိအလ  သညအ်နကရ်ရ ငပ်ဖစ်ရန၍ သစ် 

ကတတ ရ ရစေး(အနညေ်းငယက်ကွဲသည)်နငှ့််ကတတ ရ ရစေး(ပိို၍ပပစ်သည)်ပဖစ်သည။်တတယိအလ  (ထပ်ိပိိုငေ်းရှိအရညအ်လ  

ရအ ကတ်ငွရ်ှိသည)်သညအ်ပိိုငေ်းသညသ်စ်ဗှီနှီဂါ၏အသံိုေးပပ နိိုငသ်ည့််အပိိုငေ်းပဖစသ်ည။်ဤအပိိုငေ်းသညအ်၀ါနိုရရ ငမ်နှှီ

ပ ုံ ၂ - 

ပိိုငရိ်ိုလိိုငစ်စ်၏ရဘေးထကွပ်စစညေ်းပဖစ်

သည့််သစ်ဗှီနှီဂါထိုတလ်ိုပ်ပခငေ်း။ 

“မှီေးခိိုရည”်ဟိုလညေ်း 

လ အမ  ေးသကိကရသ  

သစ်ဗှီနှီဂါသညမ်ှီေးရသေွးပပ လိုပ်စဥ်ပဖစ်

လ သည့််မှီေးခိိုေးအ ေးပ စ်ခွဲရစပခငေ်းမရှရှိ

သည။် 

 



ည ိရရ ငအ်ထရိှိသည။်စတိုတထ (ထပ်ိဆံိုေး)အလ  ကိိုမှီေးခိိုေးမထကွရ်သ ဆှီဟိုသတမ်ှတ၍်ထပ်ိပိိုငေ်းတငွစ်စ်ယ ထ ေးသည့်် 

ကတတ ရ ရှိသည ်(Burnette, ၂၀၁၀)။ 

လယယ်ောလုံပ်ငန််းတငွအ်မခော်းသသောနည််းမဖင့််မ ်းသသ်ွးက ုံအသ ုံ်းမပြုမခင််း 

 ရရစစ်ပခငေ်း - အရညအ်ရသေွးပမင့််သည့််မှီေးရသေွးကိိုထိုတလ်ိုပ်သည့််အခါ(စိမ့််ရပါကပ်ါရှိရစရန ်မှီေးရသေွးအ ေး 

အပ ခ ိနပ်မင့််သည့််ရအ ကဆ်ှီဂ ငပ်ဖင့််ပပ ပပငထ်ိုတလ်ိုပ်ပခငေ်း)ရရစစ်သည့််စနစ်မ  ေးအတကွသ်င့််ရလ  ်၍ သ  

မနအ် ေးပဖင့််အသံိုေးပပ လ ကရ်ှိသည့်် ဇှီ၀- သွဲရရစစ်ပပ လိုပ်ရ တငွအ်ဓိကက သည့််ပစစညေ်းပဖစ်သည။် 

ဤသိို ့် စိမ့််ရပါကမ်  ေးသည့််မှီေးရသေွးတငွအ်နတရ ယပ်ဖစ်ရစသည့််ဓါတိုပစစညေ်းအမ ိ ေးမ ိ ေးနငှ့်် ရရတငွပ်ါ၀ငသ်ည့်် 

ကနွရ်ပါငေ်းမ  ေးကိိုစိုတယ် နိိုငသ်ည့််အရညအ်ရသေွးရှိသည။် 

 ရမွေးပမြူရရေးတရိစဆ နထ်ပ်ရဆ ငေ်းအစ  - ရရမ  ေးတငွစ်စ်ထိုတရ်နအ်တကွအ်သံိုေးပပ သကွဲ့်သိို ့် အရညအ်ရသေွး 

ပမင့််သည့််မှီေးရသေွးမ  ေးကိို ရမွေးပမြူရရေးတရိစဆ နအ်စ မ  ေးတငွထ်ပ်ရဆ ငေ်းရဆေးဘက၀်ငအ်စ အပဖစအ်သံိုေးပပ  

နိိုင၍် အနတရ ယပ်ဖစ်ရစသည့််ကနွရ်ပါငေ်းမ  ေးအ ေးစိုပ်ယ ရနန်ငှ့််အကစ်စ်မ  ေးကိို၎ငေ်း၏နမ်ိ့်ရသ  pH ပစစညေ်းမ  ေး 

ပဖင့်် အ နသိငရ်လ  ့်ပါေးရစရနအ်သံိုေးပပ သည။် 

 ပ ိ ေးပငမ်  ေးအတကွအ်ိိုေးစိိုကရ်ပမရဆေွးပစစညေ်း - ဘိိုငအ်ိိုခ  ကိိုရပါငေ်းစပ်ရနန်ညေ်းလမ်ေးမ  ေးအတကွ ်အှီေးစှီ 

အပ်ိခ ်အိို နညေ်းပည မှတတ်မေ်း #၉၇ “အရသေးစ ေး ပ ိ ေးပငလ်ိုပ်ငနေ်းထနိေ်းသမိေ်းမှု” တငွက်ကည့််ပါ။ 

 

ဘ ုံငအ် ုံခ ောထုံတလ်ုံပ်မခင််း၏ ပ ုံမ ုံက ယမ်ပန် ့်သည့််ပေါ၀ငဆ်ကန်ယွမ်ှုမ ော်း 

ဤအတိိုငေ်းအတ မျှရလ ကထ်ိုတလ်ိုပ်သည့််ဘိိုငအ်ိိုခ  သညအ်ခငွ့််အရရေးအနညေ်းငယက်ိိုသ ရရစရသ ်လညေ်း ကမဘ  

တ၀ှမ်ေးတငွရ်ငဆ်ိိုငရ်နရသည့််ရ သှီဥတိုနငှ့််ဆကန်ယွရ်နသည့််အရပခအရနမ  ေးကိိုပိိုမိိုက ယပ်ပန် ့်စွ ရညည် နေ်းအကွဲပဖတ ်

နိိုငသ်ည့််အခငွ့််အလမ်ေးကိိုရရှိရစသည။်ဤလိုပ်ငနေ်းစဥ်သညက် ဘနွက်ိိုခွွဲယ သမ်ိေးဆညေ်းနိိုငရ်သ အခငွ့််အရရေးရပေးသည၊် 

ယငေ်းမှ က ဘနွက်ိိုရယ ၍သမ်ိေးဆညေ်းပခငေ်းပဖစ်သည၊်ထိိုသိို ့်ပပ လိုပ်ပခငေ်းမရှိပါက ဘနွသ်ညမ်ှီေးခိိုေးမှတဆင့််ရလထိုထွဲတငွ်

ရပ  ကက်ယွသ် ွေးမည။် ဘိိုငအ်ိိုခ  ကိိုအသံိုေးပပ ရ တငွရ်ပမဆှီမ  ေးအ ေးပိိုမိိုရက ငေ်းမွနရ်စသည့််အက ိ ေးရက ေးဇ ေးရရှိရစ 

သည့််အပပင ်ရက ကပ်ွဲသှီေးနှမံ  ေးနငှ့််စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ  ေးအ ေးမှီေးရှု ိ ွဲ့ရနန်ငှ့်် ရလထိုထွဲသိို ့်က ဘနွမ်  ေးရပ  ကဆ်ံိုေးသ ွေးပခငေ်း 

မပဖစ်ရစသည့်် အက ိ ေးရက ေးဇ ေးကိိုလညေ်းရရှိရစသည။် 

ပ ုံစ သတမ် တခ် ကမ် ော်း 

ရအ ကပ်ါပံိုစံမ  ေးသညအ်ရညအ်ရသေွးရှိရသ မှီေးရသေွးနငှ့်် သစ်ဗှီနှီက မ  ေးကိိုထရိရ ကစ်ွ ထိုတလ်ိုပ်နိိုငသ်ည့််ဘကစ်ံို- 

စွမ်ေးရသ အလ မှီနှီယမံှီေးဖိိုကိိုရညည် နေ်းထ ေးပခငေ်းပဖစ်သည။်ဤသှီေးသန် ့်ပံိုစ၏ံထ ေးပခ ေးခ ကမ်ှ ရအ ်ဂွဲနစ်ပစစညေ်းမ  ေးကိို

ရအ ကဆ်ှီဂ ငန်ငှ့််မှီေးရတ ကပ်ဖင့််တိိုကရိ်ိုကထ်ရိတွွဲ့ မှုကိိုကန် ့်သတရ်ပေးပခငေ်းပဖစ်၍ မှီေးခိိုေးမသှစ်ဗှီနှီဂါကိိုစိုရဆ ငေ်းရယ  



နိိုငရ်နခ် ိတဆ်ကထ် ေးသည့််ရငွွဲ့ရညဖွ်ွဲွဲ့သည့််အကန် ့်အစိတအ်ပိိုငေ်းပါသည။်သ မ နအ်သံိုေးပပ သည့််မှီေးဖိိုမ  ေးအပါအ၀င ်

မှီေးဖိိုပံိုစံအမ  ေးစိုတငွမ်ပါပါ၊ သိို ့်ရသ ်မ လအရပခခပံဖစ်သည့်် ၂၀၀-လှီတ စညမ်ှီေးဖိိုပါရှိသည(်Burnette, ၂၀၁၃)။ 

** အပ ၏အဓိကရငေ်းပမစ်အ ေးဤပံိုစံမှခွွဲထိုတထ် ေးသညက်ိိုမှတသ် ေးထ ေးပါ။ ဤသှီေးသန် ့်မှီေးဖိိုကိိုမှီေး သိို ့်မဟိုတ ်အပ  

ရငေ်းပမစ်၏ထပ်ိပိိုငေ်းတငွထ် ေး၍ အတငွေ်းတငွရ်ှိသည့််မှီေးလျံှနငှ့််က ဘနွပ်စစညေ်းမ  ေးကက ေးတငွရ်ှိရသ အရ မ  ေးနငှ့််တိိုက ်

ရိိုကထ်ရိတွွဲ့ မှုမရှိရစရနဒ်ှီဇိိုငေ်းပပ လိုပ်ထ ေးသည(်ပံို ၁ ကိိုပပနလ်ညက်ိိုေးက ေးပါ)။ 

    

 

 

ပ ုံ ၄ - အပမင့်် ၉၀စမနငှ့်် အခ ငေ်း၅၉စမရှိသည့်် မတ်တပ်ပံိုစံ၊ ဤပံိုစံတွငအ်တွငေ်း မှီေးခိိုေးရခါငေ်းတိိုငပ်ါ၀ငသ်ည၊် မှီေးခိိုေးမ  ေး ကိို 

အခိိုေးမ  ေးအ ေးအရညပ်ဖစ်ရစသည့််ကိရိယ မတှဆင့််အပပငသ်ိို ့်ဆွွဲထိုတ်သည၊်၎ငေ်းရန က်အလတ်တနေ်းစ ေးအဆင့််ရလ ငက်ျွမ်ေးမှုပပ 

လိုပ်ရနအ်တွက်အခနေ်းရှိရ ဘက်သိို ့်ပပန၍်လှည့််ရပေးသည။် 

 

ပ ုံ ၃ - 

“ဘက်စံို-စမ်ွေးရသ ”ဘိိုငအ်ိိုခ  မှီေးဖိို ပံိုကကမ်ေး ပခံ ငံိုရဖေါ် ပပပခငေ်း။ 

ဤပံိုစံတွငမ်ှီေးခိိုေးကိိုရငွွဲ့ရညဖ်ွွဲ ွဲ့ရစသည့််အရ မှတဆင့််ခွွဲထကွ်ရစသည ်

(ရအေးရသ ရရစှီေးဆငေ်းလညပ်တ်ရနရနပိ်ိုက်ပဖင့််ဆက်ထ ေးသည)်၊ 

၎ငေ်းမ ှသစ်ဗှီနှီဂါ ထိုတ်လိုပ်ရနန်ငှ့်် ”ပပနလ်ည ်ရလ ငက်ျွမ်ေး”ရစသည့်် 

အဓိကအခနေ်းသိို ့် ပပနသ်ွ ေးရစရနပ်ပ လိုပ်ပခငေ်းပဖစ်သည။် 

 

https://www.echocommunity.org/en/resources/069529b4-0ce4-475c-99b8-326957e3afa7


 

 

 

 

 

 

 

ပ ုံ ၆- 

အတွငေ်းမှီေးခိိုေးရခါငေ်းတိိုင၏်ပံိုစံ

သတ်မတှ်ခ က်မ  ေး 

 

ပ ုံ ၅- 

 ”ဘက်စံို-အသံိုေးပပ ” ဘိိုငအ်ိိုခ  မှီေးဖိို 

အတွငေ်းပိိုငေ်း။ 

ရလ ငစ် (မညသ်ည့််က ဘွန-်အရပခပပ  

ပစစညေ်းမဆိို)အ ေးမှီေးခိိုေးရခါငေ်းတိိုင ်

အတွငေ်း နငှ့်် ပတ်လညတ်ွငထ် ေး၍ 

မှီေးလျံှနငှ့််ရအ က်ဆှီဂ ငတ်ိို ့်နငှ့််တိိုက်ရိိုက်

ထရိတွွဲ့ ပခငေ်းမရှိရစရနလ်ံိုေး၀ခ ိတ်ပိတ်

ထ ေးသည။် 

 

၂၀ စမ 

၁၀ စမ 

 

၆.၁၈ စမ 

 

၁၀၀ စမ 

 

၄.၈၁ စမ 

 

၈၀.၂၁ စမ 

 



 

  

 

ဘ ုံငအ် ုံခ ော အထကွ ်  

ဤမှီေးဖိိုပံိုစံအ ေးပမ ဏအ ေးပဖင့်် ၂၅၀လှီတ ခန် ့်အရနအထ ေးပဖင့််ပံိုစံဆွွဲထ ေးသည။်သစ်စငယမ်  ေးပဖင့််ပဖည့််လိိုကသ်ည့်် 

အခါ(ရဒသရစ ေးမှ၀ယယ် နိိုငသ်ည့််အသံိုေးပပ မပှီေးသ ေးတ မ  ေး)၊ မှီေးဖိိုသည ်ပစစညေ်းအရပခ က ်၃၅ ရကဂ ှီခန် ့်ဆန် ့်သညက်ိို 

ရတွွဲ့ရသည။် ခန် ့်မှနေ်းရပခအ ေးပဖင့် ်၄န ရှီခန် ့် ပိိုငလ်ိိုရိိုကပ်ပ လိုပ်မပှီေးသည့််အခါ မပှီေးစှီေးသည့််ဘိိုငအ်ိိုခ   ၁၀ ရကဂ ှီခန် ့်ထကွ ်

၍ သစ်ဗှီနှီက အရိိုငေ်း ၁၀ လှီတ ခန် ့်ထကွသ်ည။် 

 

န ဂ ုံ်း   

အဆံိုေးသတအ်သံိုေးပပ သည့််အခါတငွဘ်ိိုငအ်ိိုခ  သညမ်ှီေးရသေွးနငှ့်် အရပခခအံ ေးပဖင့််က ွပခ ေးသည၊် သဘ ၀အ ေးပဖင့််ရပမဆှီ 

ပပ ပပငရ်နန်ငှ့််”က ဘနွ ်- ကက ေးရန”ပစစညေ်းအပဖစ်ရှိရနသည။်ထိို ့်ရကက င့််ဘိိုငအ်ိိုခ  အ ေးဤပံိုစံပဖင့််ထပ်တလွဲလွဲပပ လိုပ် 

ပ ုံ ၇-  

အတွငေ်း-ပိိုငေ်း တပ်ဆငထ် ေး 

သည့််အခိိုေးမှအရညပ်ဖစ်ရစ 

သည့််အခနေ်း(အခ ငေ်း ၁၇စမ)။ 

ပံိုစံသတ်မတှ်ခ က် -ရရပိိုက် 

ရခါငေ်းတတ်ဆငရ်နအ်တွက်ပံို

စံ၊အခနေ်းမတှဆင့််ရအေးပမ

ရသ ရရကိိုလညပ်တ်ရစ 

သည့််ပံိုစံ။အခနေ်း၏ရအ က်

ရပခတွငသ်စ်ဗှီနှီဂါကိိုစိုစညေ်း

ရနမညပ်ဖစ်၍ရန က်ပိိုငေ်းတွင်

၎ငေ်းကိိုသမ်ိေးယ ရနအ်တွက်အ

ဆိို ့်ရှငမ်လှျံှက လ သည။် 

 

၄၂.၀၀ စမ 

 

၆၁.၀၈ စမ 

 

၁၃.၅၀ စမ 

 ၄၅.၀၀ 

စမ 

 

၇၅.၀၀ စမ 

 

၂၅.၀၀ စမ 

 

၅၀.၃၉ စမ 

စမ 

 

၂၉.၆၁စမ

၀၀ စမ 

 



ပခငေ်းသညလ်ယယ် -ထကွပ်စစညေ်းအရလအလငွ့််မ  ေးမှတဆင့််ထရိရ ကမ်ှုရှိသည့််အငအ် ေးစိုပဖစ်လ ရစသည။် တရိိစဆ န ်

အစ (က ဘနွပ်စစညေ်းမ  ေး)ထိုတရ် တငွဘ်ိိုငအ်ိိုခ  ထိုတလ်ိုပ်ရနတ်ခိုတညေ်းပဖင့််ရညရွ်ယထ်ိုတလ်ိုပ်ပါက က ဘနွထ်ိုတ ်

လိုပ်စိုရဆ ငေ်းရနအ်ဆင့််နငှ့််လွွဲရသနွိိုငသ်ည။် လယယ် -ထကွပ်စစညေ်းအရလအလငွ့််ထိုတက်ိုနမ်  ေးနငှ့်် အပခ ေးရသ ရဘေး 

ထကွပ်စစညေ်းမ  ေးကိို ဘိိုငအ်ိိုခ  ဖနတ်ှီေးမှုတငွအ်သံိုေးပပ ရနအ်ကကပံပ ရထ ကခ်ပံါသည။် 
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