
 
 

 
 

 

လယယ်ာထကွ ်၀ကစ်ာပပြုလပ်ုပြင််း 

အြျဥဖ် ေါကထ်ာ်းသည့််ငကှဖ်ပျာ-အဖပြပပြုအဖ ာအဖ ာှမျာ်း  ငှ့် ်အပပ ြုင ်

စ ်းပွာ်းပ စဖ် ာင််းြျသည့််အစာမျာ်း 

 

ပကထ်ရစ် ထရရေးလ၊် ဘနွဆ်နွ ်သနရ်ှှီသနွ ်နငှ့််စွနဘ်တ ်ခ ျာလနလ်ှီယမ်သနွ ်တ  ့်မှရရေးသျာေးသည။် 

အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ   အျာရှ အက   ေးသကရ်ရျာကမ်ှု စငတ်ျာ၊ ခ ငေ်းမ  ငမ်မ  ြို့၊ ထ  ငေ်းန  ငင် ံ

 [အယဒ်ှီတျာမတှခ် က ်- အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ  အျာရှအရသေးစျာေးလယယ်ျာရငေ်းမမစ်စငတ်ျာတငွအ်ရစ့်မ ျာေးနငှ့််ရကျာကပဲ်သှီေးနှ ံ

မ ျာေးက  သျာရ တသ် မ်ေးသညသ်ျာမကလ ပ်ငနေ်းလ ပ်စဥ်ကျာလတရလ ျာကရ်ကျာငေ်းမွန၍်အက   ေးရှ မည့််အခ ကအ်လက ်

မ ျာေးက  အဆကမ်မပတရ်ရှ န  ငရ်နက်က  ေးစျာေးအျာေးထ တလ် ကရ်ှ သည။်ထ  အရျာက   သ ရတသနမပ မခငေ်းဟ ရခေါ်၍ ကျွနပ်် 

တ  ့်၏ရညရွ်ယခ် ကမှ်ျာ၎ငေ်းတ  ့်က  မပနလ်ညမ် ရေရနမ်ြစ်သည။် ဤရဆျာငေ်းပ ေးတငွ”်လယယ်ျာထကွ-်အစျာမ ျာေး”က   မပ  

လ ပ်စဥ်ကျွနပ််တ  ့်ရရှ ခဲ့်သည့််သငခ်နေ်းစျာမ ျာေးက  အက ဥ်ေးခ  ပ်စ စညေ်းထျာေးသည။်] 

 

 

ပ ု ၁။ အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ   အျာရှ အရသေးစျာေး လယယ်ျာရငေ်းမမစ ်စငတ်ျာတငွေ်ကမ် ျာေး၏အရလေးခ  နက်  ခ  နတ်ယွရ်နပံ ။ ရမေွးမမြူရရေး တ ရစဆျာန ်

အစျာနငှ့််ပတသ်ကသ်ည့််သ ရတသနအမပင ်အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ   အျာရှေနထ်မေ်းမ ျာေးသည ်ရမမဆှီမ ျာေး၊ မ   ေးရစ့်မ ျာေးနငှ့်် အစျာမ ျာေး နငှ့်် 

သကဆ်  ငသ်ည့််အစပ   ေးရဆျာငရွ်ကလ် ကရ်ှ ရသျာသ ရတသနမ ျာေးတငွအ်ဆကမ်မပတပ် ေငရ်ဆျာငရွ်ကလ် ကရ်ှ သည။် 
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ရမလ ၂ေ၂ေ၊ စျာရစျာငအ်မတှ ်၄၂၊ 



အြျဥဖ် ေါကထ်ာ်းသည့််ငကှဖ်ပျာ-ပငစ်ည်(ငကှဖ်ပျာအ)ူအစာမျာ်းပ င့်် မ တဆ်ကဖ်ပ်းပြင််း 

ရညရ်ှညတ်ညတ်ံ့်သည့််လယယ်ျာလ ပ်ငနေ်းတငွအ်ရသေးစျာေးလယယ်ျာမ ျာေးမှရမွေးမမြူရရေးတ ရစဆျာနက်  ရပ ငေ်းစပ်ရမွေးမမြူမခငေ်း

သညအ်ရမခခအံျာေးမြင့််အဓ ကက သည့််ကဏ္ဍတစ်ခ မြစ်သည။်အထ ေးသမြင့််အရရေးပ သည့််အဟျာရလညပ်တမ်ှုအတကွ်

အရရေးကကှီေးသည။်လယယ်ျာမ ျာေး၊လယယ်ျာမ ျာေးတငွစ်ျာေးသံ ေးရနသ်  ့်မဟ တရ်ရျာငေ်းခ ရနအ်ပငမ် ျာေးနငှ့််စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးက  

အရရေးပ သည့််စွမေ်းအငရ်ငေ်းမမစ်အမြစ်ရမပျာငေ်းလမဲခငေ်းတငွ ်ရမွေးမမြူရရေးတ ရစဆျာနမ် ျာေးသညထ် ေးမချာေး၍ အရရေးကကှီေးသည့်် 

ကဏ္ဍအမြစ်တညရ်ှ သည။်လယယ်ျာမ ျာေးမရှရှ သည့််”စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်း”မ ျာေးက  ရမပျာငေ်းလရဲနအ်စျာမ   ေးစံ စျာေးသည့််တ ရစဆျာန်

မြစ်သည့််ေကမ် ျာေးသညထ် ရရျာကဆ်ံ ေးမြစ်သည၊်လ သျာေးမ ျာေးစျာေးသံ ေးရနသ်င့််ရလ ျ်ာမှုမရှ သည့််အရျာမ ျာေးက  အသျာေး၊ရမမ

ရဆေွးနငှ့််ေငရ်ငအွမြစ်ရမပျာငေ်းလရဲပေးသည။် 

အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ  အျာရှလယယ်ျာလ ပ်ငနေ်းတငွက်ျွနပ််တ  ့်သညမ် မ တ  ့်၏က  ယပ်  င”်လယယ်ျာမှမပနလ်ညထ် တလ် ပ်သည့််အစျာ

မ ျာေး” က  ထ တန်  ငရ်နရ်ှျာရြွြနတ်ှီေးသည်။ကျွနပ််တ  ့်တငွရ်ှ သည့််ပစစညေ်းမ ျာေးက  ထ နေ်းန  ငရ်နန်ငှ့််ရမွေးမမြူရရေးတ ရစဆျာနထ် တ ်

လ ပ်မှုက နက် စရ တသ်ကသ်ျာရနရ်ညရွ်ယမ်ခငေ်းမြစ်သည။်ကျွနပ််တ  ့်၏နျွာေးမ ျာေး၊ေကမ် ျာေး၊ကကကမ် ျာေးနငှ့််င ေးမ ျာေးမှတဆင့််ရ

ရှ သည့််အသျာေးနငှ့််ေငရ်ငမွ ျာေးအမပင၎်ငေ်းတ  ့်၏(ရနျာက)်ရခ ေးမ ျာေးက  လညေ်းတနြ်  ေးထျာေးပ သည။်ကျွနပ််တ  ့်သညရ်မမရဆေွးမပ 

လ ပ်မပှီေးရသျာအခ ၎ငေ်းတ  ့်က  ရကျာကပဲ်သှီေးနှစံ  ကပ်   ေးထ တလ် ပ်ရျာ တငွထ်ည့််ေငအ်သံ ေးမပ သည။် 

လယယ်ျာလ ပ်ငနေ်းမှရသည့််ပစစညေ်းမ ျာေးမြင့််အစျာမ ျာေးမပ လ ပ်ရနအ်တကွရ်ဒသတငွေ်းတငွရ်န  ငသ်ည့််ရငေ်းမမစမ် ျာေး(မ မ ၏

လယယ်ျာသ  ့်မဟ တအ်နှီေးတေ  က)်က  အသံ ေးမပ ရနအ်ကကမံပ လ  ပ သည၊်”စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်း” သ  ့်မဟ တ ်“တနြ်  ေး-ရလ ျာ့်ရသျာ” 

ပစစညေ်းမ ျာေးက  ဂရ စ  က၍်အသံ ေးမပ ရစလ  ပ သည။်အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ  အျာရလှယယ်ျာမ ျာေးတငွက်ျွနပ််တ  ့်သညအ်သင့််သံ ေးန  င်

ရသျာစွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမြစ်သည့််ငကှရ်ပ ျာပငက်  အရမခခပံစစညေ်းအမြစအ်သံ ေးမပ သည။်ဤရဆျာငေ်းပ ေး၏က နအ်ပ  ငေ်းမ ျာေး 

တငွက်ျွနပ််တ  ့်သညအ်ဓ ကအျာေးမြင့််ငကှရ်ပ ျာပငစ်ညမ်ှထ တလ် ပ်သည့်် ”ငကှရ်ပ ျာပင ်- အရမခမပ အစျာမ ျာေး” ထ တလ် ပ် 

မခငေ်းနငှ့််အက   ေးရက ေးဇ ေးမ ျာေးက  ဥှီေးတည၍်ရရေးသျာေးသျွာေးမည်မြစ်သည။် ဤပငစ်ညမ် ျာေးအျာေးရမခြ ကရ်နန်ငှ့််အစျာပ  ၍ 

ရကကရစရနအ်တကွအ်ခ ဥ်ရြ ကသ်ည။်ထ  ့်ရနျာကရ်ဒသတငွေ်းရန ငသ်ည့််-ြဲွန ၊ရမပျာငေ်းမှုန် ့်နငှ့််င ေးသျာေးမှုန် ့်စသမြင့််အပ အ 

ေင-်အမချာေးရသျာတနြ်  ေးနညေ်းအစျာပစစညေ်းမ ျာေးနငှ့််ရရျာသည.်..... (ဇယျာေး ၁)။ ဤသ  ့်မပ လ ပ် မခငေ်းသညန်ညေ်းပညျာအသစ် 

မဟ တပ် ၊ ဤတ  ငေ်းရဒသအတငွေ်းအရသေးစျာေးလယယ်ျာလ ပ်ငနေ်းမ ျာေးသည် ဤနညေ်းက  ရယ အသံ ေးမပ သညမ်ှျာကကျာမမင့််မပှီ 

မြစ်သည။်သ  ့်ရသျ်ာတ  ေးတကမ်ှုမရှ ပ ။ 

 

အ ်းစ အ ပ်ြျ်အ  ုအာရှတငွ ်လယယ်ာမှထကွသ်ည့််-အစာမျာ်းက  ုကျွန်ပ်တ ု ့်မည်သ ု ့်ပပြုလပ်ုပ ု 

ဓ တပံ် -လမ်ေးညွှနအ်ဆင့််ဆင့်် 

၁။ ငကှရ်ပ ျာပငစ်ည(်ငကှရ်ပ ျာအ )က  ရရွေးခ ယမ်ခငေ်း 



ငကှရ်ပ ျာပငအ်ျာေးလံ ေးတငွအ်ဟျာရတနြ်  ေးပ ေငမ်ှုမတ ညှီကကပ ။မြစ်န  ငပ် ကအစျာမပ လ ပ်ရနအ်တကွန် သည့််ပင်

စညက်   ခ တယ် ရနအ်ကကမံပ လ  ပ သည ်(ပံ  ၂)။ဤအခ  နတ်ငွပ်ငစ်ညသ်ညမ် မ တ  ့်၏စွမ်ေးအျာေးနငှ့််အဟျာရတ  ့်က   

အသှီေးထ တလ် ပ် မခငေ်းအတကွခ်ွရဲေ၍မရပေးရရသေးပ ၊ထ  ့်မပငန် ေးညံ့်ဆရဲှ သမြင့််အစျာရကကလယွသ်ည။်ကျွနပ််တ  ့် 

သည”်နမ်ေ ေး”(namwaa) အမ   ေးအစျာေး(မ ဆျာ စျာပှီယတွနွ ်လယလ်)်က  အစျာအတကွရ်ညရွ်ယ၍် စ  ကက်က 

သည။် 

 

ပ ု ၂။ အသှီေးမသှီေးရသေးရသျာငကှရ်ပ ျာအ မ ျာေးသညအ်စျာမပ လ ပ်ရနအ်တကွအ်ရကျာငေ်းဆံ ေးမြစသ်ည။်အသှီေးသှီေးသညန်ငှ့်် 

တမပ  ငန်ကမ်ျာရကကျာလျာ၍အစျာရကကရနခ်ကခ်ကဲျာ အဟျာရပ ေငမ်ှုန မ့််သည။် 

 

၂။   ခ တမ်ြတမ်ခငေ်း 

ပငစ်ညမှ်အရွကမ် ျာေးက  မြတထ် တ၍်(ဆ တမ် ျာေးနငှ့််ကျဲွနျွာေးမ ျာေးအတကွအ်သံ ေးမပ သည)်ပငစ်ညက်  သျာေကစ်ျာ 

အမြစ်အသံ ေးမပ သည။်မြတစ်ကက်  အသံ ေးမပ မပှီေး ၂-၅စမအရှညရ်ရနမ်ြတသ်ည(်ပံ  ၃-၁)။အပ  ငေ်းအစရသေးရလ 

ရလအခ ဥ်ရပ ကမ်ခငေ်းနငှ့််ဓ တမ်ပယမ်ခငေ်းပ  ၍မမနရ်လရလမြစ်သည။်ဤကဲ့်သ  ့်မြစ်မခငေ်းသညအ်ပင၏်အမ ငမ် ျာေး

က  ပ  ၍ရမခြ ကန်  ငသ်ည။်စျာေးမမံ ြို့ မပနသ်တတ ေ မြစ်သည့််နျွာေးမ ျာေး(အစျာအ မ်၂ခ ပ သည)်ကဲ့်သ  ့်မဟ တဘ်မဲ  န  ဂက ်

စထရစ်တ ရ  စဆျာန(်အစျာအ မတ်စ်ခ တညေ်းပ ရသျာ)အမ   ေးအစျာေးမြစသ်ည့််ေကမ် ျာေးအတကွအ်ရထျာကအ်က မြစ် 

ရသျာရကကျာင့််မြစ်သည။် 

၃။  အခ ဥ်ရြ ကမ်ခငေ်း 

ကျွနပ််တ  ့်သညအ်ခ  နတ်  အခ ဥ်ရြ ကမ်ခငေ်းက  မပ လ ပ်သည။်ဆ  လ  သညမ်ှျာစဥ်ေးထျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ မ ျာေးက   ၃-

၄ရကအ်ခ ဥ်ရြ ကမ်ခငေ်းမြစ်သည(်ပံ  ၃-၂)။တငလ်ရဲညမ် ျာေးနငှ့််ဓ တသ်တတ  ဆျာေးမ ျာေးက  စဥ်ေးမပှီေးသျာေးငကှရ်ပ ျာအ  



မ ျာေးနငှ့််ရရျာမပှီေးရနျာကထ် ပ်ပ  ေး၍ရလလံ သည့််စညမ် ျာေးတငွအ်လံ ပ တထ်ျာေးသည။်အခ ဥ်မရြ ကပ် ကငကှရ်ပ ျာ

အ မ ျာေးသညအ်ဟျာရရှ သင့််သရလျာက ်ရှ မညမ်ဟ တပ် ၊ဤသ  ့်မပ လ ပ်မခငေ်းမြင့််ေကမ် ျာေးအတကွ ်ပရ  တငေ်းရငေ်း 

မမစ်မြစ်လျာရစသည့််အက   ေးမပ မ  ကခ်ရ  ရအျာဂဲနစ်စငမ် ျာေးက  မ တဆ်ကရ်ပေးန  ငသ်ည ်(သ ရတသနဆကလ်က ်

ရဆျာငရွ်ကရ်နလ်  အပ်ပ သည)်။ 

၄။    အမချာေးရသျာပ ေငပ်စစညေ်းမ ျာေးမြင့််ပွျာေးမ ျာေးရအျာငမ်ပ လ ပ်မခငေ်း 

အခ ဥ်ရြ ကထ်ျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ တမ   ေးတညေ်းသညအ်ဟျာရတနြ်  ေး နညေ်းသမြင့််ဆှီရလ ျာ်သည့််ရ ကချာမြစရ်န ်

အမချာေးရသျာအရညအ်ရသေွးမမင့််သည့််ပ ေငပ်စစညေ်းမ ျာေးနငှ့််ရရျာစပ်ရနလ်  အပ်သည(်ပံ  ၃-၃)။ကျွနပ်် တ  ့်အခ ဥ် 

ရြ ကထ်ျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ မ ျာေးက  စမေ်းသပ်ရျာတငွပ်ရ  တငေ်းအရ  ငေ်း၆%ပ ေငသ်ည။်ဇယျာေး ၁ သည ်ကျွနပ််တ  ့် 

ရရျာစပ်သည့််ပ ေငပ်စစညေ်းမ ျာေးက  အက ဥ်ေးခ  ပ်ထျာေးသည့််ဇယျာေးမြစ်သည။်မတှခ် က-်ဤပ ေငပ်စစညေ်းမ ျာေးသည ်

ကျွနပ််တ  ့်၏လယယ်ျာစခနေ်းမှအမ ျာေးဆံ ေးရန  င၍်ေယယ် န  ငသ်ည့််ရငေ်းမမစ်မ ျာေးလညေ်းမြစ်သမြင့််အမချာေးရဒသမ ျာေး

အတကွအ်ရကျာငေ်းဆံ ေးပစစညေ်းမြစ်ခ ငမ်ှမြစ်မည။် 

 

 

 ပ ု ၃။(၁)။ စဥ်ေးထျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ လတလ်တဆ်တဆ်တ ်(ရသေးရလပ  ရကျာငေ်းရလ)၊ (၂) ၃-၄ရကသ်တတ  ဆျာေးနငှ့်် တငလ်ရဲည ်မြင့်် 

ရအျာကဆ်ှီဂ ငမ်ဲ့်အခ ဥ်ရြ ကထ်ျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ မ ျာေး၊ (၃) အခ ဥ်ရြ ကထ်ျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ မ ျာေးက  အမချာေးရသျာ အရည ်

အရသေွးမမင့််ပ ေငပ်စစညေ်းမ ျာေးနငှ့််အရရျာအရနျှာမြစ၍်ရကျွေးရနအ်ဆငသ်င့််မြစရ်နသည။် 

 

သဖုတသနစမ််းသပ်မှုမျာ်း-လယယ်ာမှထကွသ်ည့််အစာမျာ်း အပပ ြုင ်စ ်းပွာ်းပ စဖ် ာင််းြျသည့််အစာ 

အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ   အျာရှ လယယ်ျာစခနေ်းမှ အမဲရရျာငေ်ကမ် ျာေးအျာေး အခ ဥ်ရြ ကထ်ျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ အစျာမ ျာေးမြင့််စမ်ေး 

သပ်မှုမပ လ ပ်ခဲ့်သည။် ထ  စမ်ေးသပ်မှုသညအ်ရသေးစျာေးထ တလ် ပ်မှုစနစ်တငွ ်စှီေးပွျာေးမြစ်အစျာမ ျာေးနငှ့််န ှု ငေ်းယဥ်ှပ ကအရမခ 

အရနမညသ်  ့်ရှ မညက်  သ လ  ရသျာရကကျာင့််မြစ်သည။် ရညရွ်ယခ် ကမ်ှျာ စှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းသည့််အစျာမ ျာေးက   ရကျွေးသည့်် 

ေကမ် ျာေးမြင့််န ှု ငေ်းယဥ်ှပ ကကျွနပ််တ  ့်၏အစျာမ ျာေးက  ထ တသ်ည့််က နက် စရ တန်ငှ့််အရလေးခ  နက်  ထ နေ်းထျာေးန  ငသ်ည့််အရမခ

အရနက  အကမဲြတလ်  ရသျာရကကျာင့််မြစ်သည။်ေကအ် ပ်စ တစ်စ အျာေး စှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းသည့််အစျာမ ျာေးက  ရကျွေး၍အမချာေး 

ရသျာအ ပ်စ က  လယယ်ျာထကွ-်အစျာအရရျာအရနျှာရကျွေးသည။်ေကအ်ျာေးလံ ေးသညရ်နရျာတရနရျာတညေ်းမှမြစ်၍အရလေး 

ခ  နန်ငှ့််ြ  မမ ျာေးက  ညှီမ စွျာခွထဲျာေးသည။်ေကမ် ျာေးက   ၂ပတတ်စ်ခ အရလေးခ  န ်ခ  နသ်ည။် 



ရအျာကတ်ငွရ်ြေါ် မပထျာေးသည့််စျာရငေ်း(ဇယျာေး ၁) သညက်ျွနပ််တ  ့်၏လယယ်ျာစခနေ်း-ထ တအ်စျာရ ကချာမြစ်သည။် မတ ညှီ 

ရသျာကကှီေးထျွာေးမှုအဆင့််မ ျာေးအတကွဥ်ှီေးတညထ်ျာေးသည့််မတ ညှီသည့််ပရ  တငေ်းသံ ေးမ   ေးမြစ်သည။်ဥှီေးတညခ် ကမ်ှျာလယ်

ယျာထကွပ်စစညေ်းမ ျာေးနငှ့််ရဒသတငွေ်းရရှ န  ငသ်ည့််ပစစညေ်းမ ျာေးမြင့််အစျာထ တလ် ပ်ရနမ်ြစ်သည။်စှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းသည့််အ 

စျာမ ျာေးနငှ့််အဟျာရစ ရပ ငေ်းပ ေငမ်ှုနငှ့််က နက် စရ တအ်ျာေးလံ ေးက  နှု ငေ်းယဥ်ှန  ငရ်နမ်ြစ်သည။်အခ ဥ်ရြ ကထ်ျာေးသည့််ငကှ်

ရပ ျာအ က   အရမခခပံ ေငပ်စစညေ်းအမြစအ်သံ ေးမပ ၍ အမချာေးရသျာပစစညေ်းမ ျာေးမှျာမ လယယ်ျာမှရ တသ် မ်ေး သ  ့်မဟ တ ်ရဒသ 

တငွေ်းေယယ် သည့််ပစစညေ်းမ ျာေးမြစ်သည။်ငကှရ်ပ ျာအ မ ျာေးသညတ်နြ်  ေးတစ်ခ က  သတမ်တှရ်ပေးသည် (ကျွနပ််တ  ့်လယယ်ျာ 

မှအခမဲ့်ရရှ ရသျ်ာလညေ်း) ၎ငေ်းတ  ့်အျာေးထ တလ် ပ်ရနလ် ပ်အျာေးခက နက် မှုအတကွဟ် ဆ  န  ငသ်ည။် ဤ အရလ့်အက င့််က   

ရဆျာငရွ်ကမ်ည့််မညသ်ည့််အရသေးစျာေးလယသ်မျာေးမဆ  ထပ်ရဆျာငေ်းက နက် သည့်် အလ ပ်သမျာေးစရ တက်  ထည့််စဥ်ေးစျာေး 

ရနန်ငှ့််တနြ်  ေးထျာေးရနအ်ရရေးကကှီေးပ သည။် 

“ငကှဖ်ပျာအမူျာ်းက တုန်  ု်းတစြ်ုက သုတမှ်တဖ်ပ်းပေါသည(်ကျွန်ပ်တ ု ့်လယယ်ာမှအြမ ့် ရှ ဖသာ်လည််း)၎င််းတ ု ့်အာ်း 

ထတုလ်ပ်ု န်လပ်ုအာ်းြကန်ုကျမှုအတကွဟ်ဆု  ု ငုသ်ည။် ဤအဖလ့်အကျင့််က လုကဖ်တွွေ့ဖဆာင ွ်ကမ်ည့်် 

မညသ်ည့််အဖသ်းစာ်း လယသ်မာ်းမဆ  ုထပ်ဖဆာင််းကန်ုကျသည့်် အလပ်ုသမာ်းစ  တက် ထုည့််စဥ််းစာ်း န် 

 ငှ့််တန်  ု်းထာ်း န် အဖ ်းကက ်းပေါသည။်” 

ဇယာ်း ၁။ လယယ်ျာထကွင်ကှရ်ပ ျာပငအ်စျာအက ဥ်ေးခ  ပ်က  ရြေါ် မပသည့််ဇယျာေး။ ရအျာကတ်ငွရ်ြေါ် မပသည့််ပံ ရသနညေ်းမ ျာေးသညအ်စျာ ၁ေေ 

ရကဂ ှီ တစသ် တ ်အတကွမ်ြစ၍်ေကမ် ျာေးကကှီေးထျွာေးသည့််အဆင့်် အရပေါ်မ တည၍်ပရ  တငေ်းအရမခခကံ  -ဥှီေးတညထ်ျာေးသည။် 

အစာ င််းပမစ ် ပမာဏ 

(ဖကဂျ ) 

ပရ ုတင််း 

(%) 

ပရ ုတင််း 

(စုစုဖပေါင််း) 

တစ် ဖကဂျ  

(ဘတဖ်င)ွ 

စုစုဖပေါင််းကန်ုကျစ  တ ်

(ဘတဖ်င)ွ 

၂၀ % ပရ ုတင််းအစာ - အဖလ်းြျ န် ၁၀-၃၀ ဖကဂျ  ရှ ဖသာ၀ကမ်ျာ်းအတကွ ်

အခ ဥ်ရြ က်ထျာေးသည့်် ငကှ်ရပ ျာအ  ၄ေ ၈ ၂.၄ ၃ ၁၂ေ 

ြဲွန  ၁၂ ၁၂ ၁.၄၄ ၁ေ ၁၂ေ 

ရမပျာငေ်းမှုန် ့် ၁၅ ၉ ၁.၃၅ ၇ ၁ေ၅ 

င ေးသျာေးမှုန် ့် ၁ေ ၆ေ ၆ ၄ေ ၄ေေ 

ပဲဆမံှုန် ့် ၂၂ ၄ေ ၈.၈ ၁၅ ၃၃ေ 

ကက  တငရ်ရျာထျာေးရသျာ ၁ ေ ေ ၃၅ ၃၅ 

စ စ ရပ ငေ်း ၁ေေ ၂ေ   ၁၁၁ေ 

၁၈ % ပရ ုတင််းအစာ - အဖလ်းြျ န် ၃၀-၆၀ ဖကဂျ  ရှ ဖသာ၀ကမ်ျာ်းအတကွ ်

အခ ဥ်ရြ က်ထျာေးသည့်် ငကှ်ရပ ျာအ  ၄၅ ၆ ၂.၇ ၃ ၁၃၅ 

ြဲွန  ၁၂ ၁၂ ၁.၄၄ ၁ေ ၁၂ေ 

ရမပျာငေ်းမှုန် ့် ၁၂ ၉ ၁.ေ၈ ၇ ၈၄ 

င ေးသျာေးမှုန် ့် ၁၅ ၆ေ ၃ ၄ေ ၂ေေ 

ပဲဆမံှုန် ့် ၂၅ ၄ေ ၁ေ ၁၅ ၃၇၅ 

ကက  တငရ်ရျာထျာေးရသျာ ၁ ေ ေ ၃၅ ၃၅ 

စ စ ရပ ငေ်း ၁ေေ ၁၈   ၉၄၉ 

၁၆ % ပရ ုတင််းအစာ - အဖလ်းြျ န် ၆၀+ ဖကဂျ  ရှ ဖသာ၀ကမ်ျာ်းအတကွ ်

အခ ဥ်ရြ က်ထျာေးသည့်် ငကှ်ရပ ျာအ  ၅၅ ၆ ၃.၃ ၃ ၁၆၅ 

ြဲွန  ၁ေ ၁၂ ၁.၂ ၁ေ ၁ေေ 



ရမပျာငေ်းမှုန် ့် ၁ေ ၉ ေ.၉ ၇ ၇ေ 

င ေးသျာေးမှုန် ့် ၆ ၆ေ ၃.၆ ၄ေ ၂၄ေ 

ပဲဆမံှုန် ့် ၁၈ ၄ေ ၇.၂ ၁၅ ၂၇ေ 

ကက  တငရ်ရျာထျာေးရသျာ ၁ ေ ေ ၃၅ ၃၅ 

စ စ ရပ ငေ်း ၁ေေ ၁၆   ၈၈ေ 

 

ရစ ေးကကွတ်ငွေ်ယသ်ည့််အစျာမ ျာေးနငှ့််န ှု ငေ်းယဥ်ှပ ကအထကပ် ပံ ရသနညေ်းမြင့််ထ တသ်ည့််လယယ်ျာထကွအ်စျာမ ျာေး၏

က နက် စရ တမ် ျာေးသညတ်ကက မ်လ င၁်ကှီလ  ဂရမ်ထ တပ် ကပ  ၍သကသ်ျာသည(်ဇယျာေး၂)။သ  ့်ရသျ်ာအခ ဥ်ရြ ကထ်ျာေး 

သည့််ငကှရ်ပ ျာအ အစျာမ ျာေးသညအ်စ  ဓ တပ် ေငမ်ှုမမင့််သမြင့််ရစ ေးကကွမ်ှေယသ်ည့််အစျာရမချာကပ် ေငသ်ည့််အရျာမ ျာေးနှ

င့််န ှု ငေ်းယဥ်ှန ငရ်နအ်ကကမ်ေးအျာေးမြင့််အစျာ၅ေ%ထကမ်နညေ်းရကျွေးရနလ်  အပ်သည(်ဇယျာေး ၃)။မှတခ် က-်အခ ဥ်ရြ က ်

ထျာေးသည့််ငကှရ်ပ ျာအ တစ်မ   ေးတညေ်းတငွအ်စ  ဓ တပ် ေငမ်ှု၉ေ%ရှ သည။်သ  ့်ရသျ်ာငကှရ်ပ ျာအ မ ျာေးက  အမချာေးရသျာပ ေင်

ပစစညေ်းမ ျာေးနငှ့််ရရျာစပ်မပှီေးပ ကရ ကချာတငွပ် ေငသ်ည့််အစ  ဓ တ ်မှျာ ၅ေ%နှီေးပ ေးရှ သည။် 

အစျာရကျွေးသည့််ပံ ရသနညေ်းမ ျာေးက  ေကမ် ျာေး၏ကကှီေးထျွာေးသည့််အရွယရ်ပေါ်တငွမ် တည၍်ခ  နည်  သည၊်ေကမ် ျာေးပ  ၍ငယ်

သည့််အခ  နတ်ငွပ်  ၍မမင့််သည့််ပရ  တငေ်းက  ရကျွေး၍ကကှီေးမမနသ်ည၊်ကကှီေးလျာသညန်ငှ့််အမ ပရ  တငေ်းပ  ၍န မ့််လျာသည။်ဇယျာေး 

၃သညအ်ဆင့််တစ်ခ စှီတငွေ်ကမ် ျာေးက  ရကျွေးသည့််နှုနေ်းက  က ဥ်ေးခ  ပ်ထျာေး၍ကကှီေးလျာသညန်ငှ့််အမ အစျာက  ပ  မ  ၍ရကျွေးမပှီေး

ပရ  တငေ်း ပ ေငမ်ှုမှျာန မ့််လျာသည။် 

ဇယာ်း ၂။ လယယ်ျာထကွအ်စျာပံ ရသနညေ်းနငှ့််စှီေးပျွာေးမြစရ်ရျာငေ်းခ သည့််အစျာမ ျာေး၏က နက် စရ တက်  န ှု ငေ်းယဥှ်မခငေ်း။ 

 လယယ်ာထကွအ်စာ စ ်းပွာ်းပ စဖ် ာင််းြျသည့််အစာ 

အစာအမျ ြု်းအ

စာ်း 

ကန်ုကျစ  တ/်

ဖကဂျ  

ကန်ုကျစ  တ/်၀ကတ်စဖ်ကာငြ်ျင််း

ဖန ့်စဥ ် ကခာ 

ကန်ုကျစ  တ/်

ဖကဂျ  

ကန်ုကျစ  တ/်၀ကတ်စဖ်ကာငြ်ျင််း

ဖန ့်စဥ ် ကခာ 

၂၀% Pt ၁၁.၁ေ ၁၇.၂၅ ၁၈.ေေ ၁၈.ေေ 

၁၈% Pt ၉.၄၉ ၂၁.၃၅ ၁၅.၅ေ ၂၃.၂၅ 

၁၆% Pt ၈.၈ေ ၂၆.၄ေ ၁၄.ေေ ၂၈.ေေ 

 

ဇယာ်း ၃။ လယယ်ျာထကွအ်စျာပံ ရသနညေ်းနငှ့််စှီေးပျွာေးမြစရ်ရျာငေ်းခ သည့််အစျာမ ျာေးအျာေးရကျွေးသည့််အခ  နဇ်ယျာေးအက ဥ်ေးခ  ပ် 

၀ကအ်ဖလ်းြျ န် 

ဖကဂျ  

% Pt ဖကျွ်း 

ြျ န် 

လယယ်ာထကွအ်စာ စ ပွာ်းပ စဖ် ာင််းသည့််အစာ 

၀ကတ်စ်ဖကာငဖ်ကဂျ / 

တ က ်

၀ကတ်စ်ဖကာငဖ်ကဂျ / 

ဖကျွ်းြျ န်တြျ န် 

၀ကတ်စ်ဖကာင ်

ဖကဂျ / တ က ်

၀ကတ်စ်ဖကာင ်

ဖကဂျ /ဖကျွ်းြျ န်တြျ န် 

၁ေ - ၃ေ ၂ေ နနံက ် ၁.၅ ေ.၇၅ ၁ ေ.၅ 

ညရန ေ.၇၅ ေ.၅ 

၃ေ - ၆ေ ၁၈ နနံက ် ၂.၂၅ ၁.၁၅ ၁.၅ ေ.၇၅ 

ညရန ၁.၁၅ ေ.၇၅ 

၆ေ + ၁၆ နနံက ် ၃ ၁.၅ ၂ ၁.၅ 

ညရန ၁.၅ ၁.၅ 



အ ်းစ အ ပ်ြျ်အ  ုအာရှအစာစမ််းသပ်မှုမျာ်းမှ လဒမ်ျာ်း 

ဤကနဥှီေးစမ်ေးသပ်မှုရလဒမ် ျာေးမှ စှီေးပွျာေးမြစ်ရရရျာငေ်းခ သည့််အစျာမ ျာေးက  ရကျွေးရသျာေကမ် ျာေးသည ်ရစ ေးအရရျာငေ်းအ 

ေယအ်တကွ ်သတမ်ှတထ်ျာေးသည့််အရလေးခ  န(်၇ေရကဂ ှီ သတမှ်တခ် က)်သ  ့်ရရျာကရ်နအ်တကွ ်ရကရ်ပ ငေ်း၁၄၇ရက ်

ခန် ့် ကကျာမည၊်အစျာ ၁ေ၅ ရကဂ ှီ ခန် ့်စျာေးကကမည(်ေကရ်ပ ကမ် ျာေး၉ပတအ်ရွယရ်ှ သညန်ငှ့််တမပ  ငန်ကစ်တငတ်ကွခ် က ်

သည)် (ပံ  ၄)။ ကျွနပ််တ  ့်အရနမြင့််ဤ ကျာလတရလ ျာကလ်ံ ေးတငွအ်စျာအတကွက် နက် စရ တမ်ှျာေကတ်စ်ရကျာငလ် င ်

ထ  ငေ်းဘတရ်င၁ွ၇၃၃ ဘတ ်မြစ်သည(်ဇယျာေး၄က  ကကည့််ပ )။လယယ်ျာထကွအ်စျာမြင့််ရကျွေးသည့််ေကမ် ျာေး သညအ်ရလေး 

ခ  နတ်  ေးမှုပ  ၍ ရနေှးရကေွးသည ်(ရစ ေးအရရျာငေ်းအေယအ်တကွ ်သတမှ်တထ်ျာေးသည့််အရလေးခ  နသ်  ့်ရကရ်ပ ငေ်း ၁၅၉ရက ်

ရနျာကပ်  ငေ်းတငွသ်ျာရရျာကရ်ှ သည်။ ထ  ရကကျာင့််အကကမ်ေးအျာေးမြင့််ေကတ်စ်ရကျာငလ် ငစ် စ ရပ ငေ်း၁၈၉ရကဂ ှီသ  ့်ရရျာက ်

ရနအ်တကွအ်စျာက   ၂ ပတစ်ျာ ထကမ်ကပ  ၍စျာေးသည။် 

လယယ်ျာထကွအ်စျာတစ်ကှီလ  နှုနေ်းမြင့််ထ တလ် ပ်ရျာတငွပ်  ၍ရစ ေးသကသ်ျာရသျ်ာလညေ်းအလနွမ်မင့််ရသျာနှုနေ်းထျာေးမြင့််

ရကျွေးရသည(်ရန ့်စဥ်နငှ့််ေကတ်သကလ်ံ ေး)။ထ  ရကကျာင့််ထ တလ် ပ်သ အတကွစ် စ ရပ ငေ်းက နက် စရ တပ်  မ  မမင့််မျာေးရစသည။်

ရြေါ် မပထျာေးသည့််အရမခအရနမ   ေးတငွထ်  ငေ်းဘတရ်င ွ၁၉၃ေ က နက် သည။် ဤရလဒမ် ျာေးသညအ်စျာအျာေးလံ ေးသညမ် တ 

စွျာြနတ်ှီေးထျာေးမခငေ်းမရှ သညက်  ၎ငေ်း၊နငှ့််စှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းခ သည့််အစျာမ ျာေးက  လယယ်ျာထကွအ်စျာမ ျာေးနငှ့််န ှု ငေ်းယဥ်ှသည့်် 

အခ ပမျာဏတစ်ခ တညေ်းက  သျာ စဥ်ေးစျာေးမခငေ်းမ   ေး မဟ တဘ်တဲနြ်  ေးရှ သည့််အဟျာရအရမခမပ ၍ အစျာထ တလ် ပ်ရနအ် 

တကွရ်ကျာငေ်းရသျာသတ ရပေးမခငေ်းမြစ်ပ သည။် 

 

ဇယာ်း ၄။ ၉ပတအ်ရွယမ်စှ၍” ရစ ေးအရရျာငေ်းအေယအ်တကွသ်တ ်မတှထ်ျာေးသည့််အရလေးခ  န”် ၇ေရကဂ ှီသ  ့်ရရျာကသ်ည့််အခ  

လယယ်ျာထကွအ်စျာမ ျာေးနငှ့််စှီေးပျွာေးမြစအ်စျာမ ျာေး၏က နက် စရ တက်  ခွမဲခမေ်းစ တမ်ြျာမခငေ်းအက ဥ်ေးခ  ပ် 

” ဖစျ်းအဖ ာင််းအ၀ယအ်တကွ်သတ ်မှတထ်ာ်းသည့််အဖလ်းြျ န်(၇၀ ဖကဂျ )ဖ ာကသ်ည်အထ  

၀ကမ်ျာ်းဖမွ်းပမြူ န်ကန်ုကျစ  တ ်

 

 လယယ်ာထကွအ်စာ 

 

စ ်းပွာ်းပ စ်ဖ ာင််းြျသည့််အစာ 

 

ဖစျ်းမှသတမှ်တထ်ာ်းသည့််အဖလ်းြျ န်ဖ ာက ်န် က်ဖပေါင််း ~၁၅၉ ~၁၄၇ 

 

စုစုဖပေါင််းအစာပမာဏ( ၉ပတဖ်နာကပ် ုင််းမှစ၍) ၁၈၉ ဖကဂျ  ၁၀၅ ဖကဂျ  

 

အစာဖပပာင််းလ မှုအြျ ြု်း(FCR) ၄.၃  ၂.၇ 

 

စုစုဖပေါင််းအစာတန်  ု်း(ထ ငု််းဘတဖ်င)ွ(THB) ၁၉၃၀(ထ ငု််းဘတ)် ၁၇၃၃(ထ ငု််းဘတ)် 

 



 

 

 

 

 

အစာဖပပာင််းလ မှုအြျ ြု်းအစာ်းမျာ်း 

အစျာရမပျာငေ်းလမဲှုအခ   ေးအစျာေး (Feed Conversion Ratio -FCR)သည ်တ ရစဆျာနတ်စ်ရကျာငက်  ၎ငေ်း၏ က  ယအ်ရလေး 

ခ  နမ်ြင့််အစျာရမပျာငေ်း၍ရကျွေးသည့််အခ မညမ် ထ ရရျာကမ်ှုရှ သညက်  ရြေါ်ထ တရ်ျာတငွသ်မရ  ေးက အတ  ငေ်းအသံ ေးမပ ရသျာ

နညေ်းမြစ်သည။် ဥပမျာအျာေးမြင့််နျွာေးတစ်ရကျာငသ်ညက်  ယအ်ရလေးခ  န ်၁ ရကဂ ှီတ  ေးရနအ်တကွအ်စျာ ၈ ရကဂ ှီလ  အပ် 

မည။် အမ   ေးတ တ ရစဆျာန ်အျာေးလံ ေး အတကွအ်သံ ေးမပ ရသျာအခ  - ကျွနပ််တ  ့်၏ေကမ် ျာေးအျာေးအစျာစမ်ေးသပ်သည့််နညေ်းတ  

- ဤအခ   ေးအစျာေးမြင့််အစျာ၏ ထ ရရျာကမ်ှုက  ဆံ ေးမြတရ်ျာတငွလ်ညေ်းအသံ ေးမပ န  ငသ်ည။် 

ဤစမ်ေးသပ်မှုမ ျာေးအရတျာအတငွေ်းရကျာကယ် ထျာေးသညအ်ခ ကအ်လကမ် ျာေးက  အသံ ေးမပ မခငေ်းအျာေးမြင့််ကျွနပ််တ  ့်သည ်

စှီေးပွျာေးမြစ် ရရျာငေ်းခ သည့််အစျာမ ျာေးတငွအ်စျာရမပျာငေ်းလမဲှုအခ   ေးအစျာေး (FCR) ၏၂.၇၊ လယယ်ျာထကွအ်စျာေးမ ျာေးတငွ ်

ပ မ်ေးမ အျာေးမြင့််(FCR)၏ ၄.၃အမြစ်ခန် ့်မှနန်  ငခ်ဲ့်သည(်ဇယျာေး ၄)။ဤအရျာသညအ်စျာအျာေးလံ ေးတ  ့်က  ညှီမ စွျာြနတ်ှီေးထျာေး 

မခငေ်းမဟ တဘ်၊ဲရမပျာငေ်းလမဲှုအခ   ေးန မ့််သည့််လယယ်ျာထကွအ်စျာမ ျာေးက  ပ  ၍မ ျာေးသည့််ပမျာဏမြင့််ရကျွေးရမညဟ် ရသျာအ

ခ ကက်  ရြေါ် မပရနမခငေ်းမြစ်သည်။လ ပ်ငနေ်းဆကလ်ကရ်ဆျာငရွ်ကရ်ျာတငွဥ်ှီေးတညခ် ကမ်ှျာအမချာေးရသျာအဆင့််မမင့််သည့််

ပ ေငပ်စစညေ်းမ ျာေးထည့််ေငမ်ခငေ်း/အစျာေးထ  ေးမခငေ်းမှတဆင့််လယ ်ယျာထကွအ်စျာမ ျာေး၏ရမပျာငေ်းလမဲှုအခ   ေးအစျာေး(FCR)မ ျာေး 

က  ပ  ၍ရကျာငေ်းမွနရ်အျာငမ်ပ လ ပ်ရနမ်ြစ်သည။် 

 

အကက ပပြုြျကမ်ျာ်း 

ပထမဥှီေးစွျာကကည့််စဥ်ကပငဤ်ရလဒမ် ျာေးသညလ်ယသ်မျာေးမ ျာေးအရနမြင့််မ မ တ  ့်၏လယယ်ျာမ ျာေးတငွအ်စျာမ ျာေးက  ထ တ်

လ ပ်ရနအ်တကွစ်ှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းခ သည့််အစျာမ ျာေးသညအ်ဆင့််သျာလနွရ်န၍က နက် စရ တပ်  မ ျာေးသညက်  ရတွြို့ မမင ်

န  ငပ် သည။်သ  ့်ရသျ်ာစှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းသည့််အစျာမ ျာေးရရနခ်ကခ်သဲည့််အလနွရ်ေေးလရံခ ငေ်းပ ေးသည့််ရဒသတငွရ်နထ  င်

 

၀ကမ်ျာ်း

၏အ

ဖလ်းြျ န် 

(ဖကဂျ ) 

 အပတစ်ဥ်လ ကုအ်သက ်

အစာအမျ ြု်းအစာ်း 

     စ ်းပွာ်းပ စ်ဖ ာင််းသည့််အစာ 
     လယသ်မာ်းမျာ်းထ န််းထာ်းသည့််အဖလ့်အထ 
    လယယ်ာထကွအ်စာ 

ဖကျွ်းဖသာအစာအဖပေါ်မူတည်၍အပတစ်ဥ်တ ်ုးသည့််အဖလ်းြျ န် ပ ု၄။ စှီေးပျွာေးမြစရ်ရျာငေ်းခ  သည့်် 

အစျာရကျွေးရသျာေကမ် ျာေး 

(အမပျာ ရရျာငလ်  ငေ်း)၊ လယယ်ျာ 

ထကွအ်စျာရကျွေးသည့််ေက်

မ ျာေး (အစ မေ်းရရျာင ်လ  ငေ်း)တ  ့်၏ 

အပတစ်ဥ်ပ မ်ေးမ အရလေးခ  န်

တ  ေးမခငေ်းနငှ့်် ရဒသရမွေးမမြူရရေး 

လယယ်ျာမ ျာေးမ ှရမေွးမမြူထ နေ်း 

ခ  ပ်မခငေ်း (မှီေးခ  ေးရရျာငလ်  ငေ်း) 

 



ကကရသျာလယသ်မျာေးမ ျာေးအတကွဤ်ခ ဥ်ေးကပ်နညေ်းသညတ်နဘ်  ေးရှ မညဟ် ကျွနပ််တ  ့်ထငပ် သည။်ထပ်ရဆျာငေ်းထည့််ေင်

မည့််အစျာမ ျာေးက  ရြေါ်ထ တန်  ငမ်ညမ်ြစ်၍အထကပ် စျာရငေ်းတငွရ်ြေါ် မပထျာေးသည့််ေယယ် သည့််ပစစညေ်းမ ျာေးနငှ့််အစျာေးထ  ေး 

န  ငမ်ညမ်ြစ်ရသျာရကကျာင့််က နက် စရ တမ် ျာေးက  သ သျာစွျာရလ ျာ့်ခ န  ငမ်ည။် 

ေကထ် တလ် ပ်သ မ ျာေးအတကွစ်ျာရငေ်းတငွပ် ေငသ်ည့််ပစစညေ်းမ ျာေးက  ရဒသတငွေ်းရှ လယယ်ျာရငေ်းမမစ်မ ျာေးမြင့််စတငအ်စျာေး

ထ  ေးန  ငရ်မခမှျာအလနွပ်ငသ် သျာရနပ သည။်ဤသ  ့်မြင့််က နက် စရ တလ်ညေ်းက ဆငေ်းမည။်စျာရငေ်းတငွပ် ေငသ်ည့််ြဲွန ၊ 

ရမပျာငေ်းမှုန် ့်နငှ့််င ေးမှစွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းမ ျာေးကဲ့်သ  ့်ရသျာပစစညေ်းမ ျာေးမြင့််စတငထ် တလ် ပ်ရနမပှီမြစ်သည့််လယသ်မျာေးမ ျာေးအတကွ ်

ဤအခ ကအ်လကမ်ှျာအလနွမ်ှနရ်နပ သည။်ဤအစျာေးထ  ေးမည့််ပစစညေ်းတခ ခ သ  ့်မဟ တန်စ်ှမ   ေးသံ ေးမ   ေးက  လယယ်ျာစခနေ်း

တငွပ်  ၍ရစ ေးသကသ်ျာစွျာထ တလ် ပ်န  ငပ် ကစ ရဆျာငေ်းမှုအျာေးလံ ေးသညစ်ှီေးပွျာေးမြစအ်စျာထ တလ် ပ်သည့််နညေ်းဗ ြူဟျာထက်

သျာလနွမ်ညမ်ြစ်၍အက   ေးပ  ၍မြစ်ထနွေ်းန  ငသ်ည။် 

လယယ်ျာမ ျာေးမှထကွသ်ည့််”ရအျာ်ဂဲနစ်”သ  ့်မဟ တ”်သဘျာေ”ေကစ်ျာမ ျာေးသညအ်က   ေးအမမတအ်မ ျာေးဆံ ေးရန  ငမ်ည့််အ

ရကကျာငေ်းအရျာထမှဲတခ မြစ်န  ငပ် သည။်ထ  သ  ့်ေယလ်  အျာေးနငှ့််ဆ  ငသ်ည့််ယ ဆခ ကမ် ျာေးတငွတ်  ေးပွျာေးထ တလ် ပ်မခငေ်းသ  ့်မ 

ဟ တရ်ထျာကခ်ခံ ကအ် တကွသ်တမ်ှတခ် ကမ် ျာေးမပည့််မှှီရနလ်  အပ်ပ သည်! 

ကျွနပ််တ  ့်အရနမြင့််ဤပ ေငပ်စစညေ်းမ ျာေးက  လယွက် စွျာမရန  ငသ်ည့််အထကပ်  ငေ်းတငွရ်ှ ရသျာလယသ်မျာေးမ ျာေးအတကွြဲွ်န 

နငှ့််င ေးစျာမ ျာေးက  အဆငသ်င့််ရန  ငသ်ည့််မမ  ြို့လယစ်ငတ်ျာမ ျာေး၏အစွနအ်ြ ျာေးတငွရ်ှ ရသျာအှီေးစှီအ ပ်ခ ်အန  အျာရှလယယ်ျာ

မ ျာေးက  အသ အမှတမ်ပ ပ သည။် အှီေးစှီအ ပ်ခ ်အ   အျာရှလယယ်ျာမ ျာေးတငွ ်အသံ ေးမပ သည့််ပံ ရသနညေ်းမှျာသတမ်ှတခ် က ်

မဟတုပ်ေါ၊လယယ်ျာထကွအ်စျာပံ ရသနညေ်းနမ နျာတခ အရနမြင့််သျာအသံ ေးမပ သင့််သည။်သင၏်ရဒသတငွရ်န  ငသ်ည့််သှီေး

မချာေးရငေ်းမမစ်မ ျာေး၊ရှ သည့််ပစစညေ်းမ ျာေးမြင့််စမ်ေးသပ်မှုမပ ရနအ်တကွရ်ှျာရြွရနတ်  ကတ်နွေ်းလ  ပ သည။်အထကပ် ဇယျာေးတငွ်

ပ ေငရ်သျာပစစညေ်းမဟ တပ် ကသ  ့်မဟ တအ်လနွရ်စ ေးကကှီေးပ ကအဟျာရတနြ်  ေးတ သည့််အမချာေးရသျာဆငတ် ရ  ေးမှျာေးပစစညေ်း

နငှ့််အစျာေးထ  ေးန  ငသ်ည။်အ နေ်းဆရံမချာကမ်ှုန် ့်၊ပဲြတ/်မှုန် ့်၊ပ  ေးမ ွှျာေး၊အရ  ေးမှုန် ့်၊အျာဇ  လျာ(Azolla caroliniana), မ  ရငဂ်  

(Moringa  oleifera) နငှ့််င ေးအမ  ငန်   အကစ်စ်(fish amino acids(FAA)စသညတ်  ့်အပ အေငပ်ရ  တငေ်းမမင့််သည့််အစျာ 

မ ျာေးစွျာတ  ့်က  ရရွေးခ ယန်  ငသ်ည။် 

စှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းခ သည့််အစျာမ ျာေးမှလယယ်ျာထကွအ်စျာသ  ့်က ေးရမပျာငေ်းရနမ်မြစ်န  ငရ်သျာအရမခအရနမ ျာေးလညေ်းရှ န  င်

သညက်  မှတသ်ျာေးထျာေးပ ။သင၏်ထ တလ် ပ်မှုစနစ်အတကွရ်ရျာစပ်သည့််စနစ်သညအ်ရကျာငေ်းဆံ ေးလညေ်းမြစ်န  ငသ်ညက်  

လညေ်းသတ မပ သင့််သည။် စတငလ် ပ်က  ငသ်ည့််အခ  နတ်ငွ ်စှီေးပွျာေးမြစ်ရရျာငေ်းခ သည့််အစျာနငှ့််လယယ်ျာထကွအ်စျာက   

၅ေ-၅ေခွ၍ဲရသျ်ာ၎ငေ်း၊သ  ့်မဟ တ ်ထ   အရျာနစ်ှမ   ေးက  မညသ်ည့််ရပ ငေ်းစပ်မခငေ်းမ   ေးနငှ့််ရပ ငေ်းစပ်၍ရသျ်ာ၎ငေ်းသင့််ရလ ျ်ာပ  

သည။်သ  ့်ရသျ်ာပ  ၍စနစ်က (တငေ်းက ပ်)သည့််လယယ်ျာထကွအ်စျာနညေ်းဗ ြူဟျာက  အသံ ေးမပ မခငေ်းအျာေးမြင့််ယခငက်မရှ ခဲ့်

သည့််ရရွေးခ ယစ်ရျာနညေ်းလမ်ေးမ ျာေးရပေးန  ငရ်ကျာငေ်းရပေးန  ငမ်ည်။ထ  ့်မပငရ်စ ေးကကွအ်သစ်မ ျာေးသ  ့်”ရအျာဂ်ဲနစ ်”သ  ့်မဟ တ ်

”သဘျာေ”ေကမ် ျာေးရရျာငေ်းေယန်  ငမ်ည။်ထ  သ  ့်အျာေးမြင့််ရစ ေးပ  ရန  ငရ်ကျာငေ်းရန  ငမ်ည။် 

ရအျာကတ်ငွရ်ြေါ် မပထျာေးသည့်် ဇယျာေးအက ဥ်ေးခ  ပ်(ပံ ၅)သညအ်စျာနစှ်မ   ေးစလံ ေးအျာေး ရရွေးခ ယမ်ှုအျာေးသျာခ ကန်ငှ့််အျာေး 

နညေ်းခ ကအ်ခ   ြို့ တ  ့်က  ရြေါ် မပထျာေးပ သည-် 



  

ပ ု ၅။ အရသေးစျာေးလယယ်ျာတငွလ်ယယ်ျာထကွအ်စျာမ ျာေးက  အသံ ေးမပ ရနရ်ရွေးခ ယမ်ခငေ်း၏ အျာေးသျာခ ကမ် ျာေးနငှ့််အျာေးနညေ်းခ ကမ် ျာေးအက ဥ်ခ  ပ်။ 

 

ဖကျ်းဇူ်းတငလ် ာ 

လယယ်ျာစခနေ်းတငွရ်ှ ရသျာေနထ်မ်ေးမ ျာေးအျာေးစျာရငေ်းရကျာကယ် မခငေ်းနငှ့််ရန ့်စဥ်နငှ့််အမ ေကမ် ျာေးက  အစျာရကျွေးမခငေ်းအ 

တကွရ်က ေးဇ ေးတငပ် သည။်အထ ေးသမြင့််အထကတ်ငွရ်ြေါ် မပထျာေးသည့််စျာရရေးသ မ ျာေးအမပငဆ်နေ်း၊ရြ ၊အကသ်၊်အယန်ှီ 

နငှ့််အလဲစ်ဇဘကတ်  ့်အျာေးလညေ်းအထ ေးရက ေးဇ ေးတငရ်ှ ပ သည!် 
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