
 

 

 

ဖရန်ဂီပါနီ လန်ကာ၀ီ အ ာ်ဂဲနစလ်ယယ်ာ၏  နကအ်ရာငယ်ငအ်ကာငစ်နစ ်

အနတ် ိုန ီ၀မ််း 

စီမံခန် ့်ခ ွဲရ ်းညွှနက်  ်းရ ်းမ ်း 

ဖ နဂ်ီပါန ီလန ် ၀ီ အပန််းရ ဖစခန််း၊ လန ် ၀ီ၊ မရလ်းရ  ်းန ိုငင် ံ

 [အယဒ်တီ မ တခ်ျ -်အနတ် ိုန ီ၀မ််းသညမ်ရလ်းရ  ်းန ိုငင်နံ  င့််တ ိုင််းရဒသက ်ီးတ၀ မ််းတ ငအ်စ မ််းရ  င(်စ မ််းလန််းစ ိုရ ပ 

ရ ်း)အစပျ  ်းမှုမျ ်းတ ငစီ်မံခန် ့်ခ ွဲမ ်းအ ဖစ်က  ရ ညစ်  ရ  င ်  သ် ူဖစ်သည။်သ၏ူရ  ်တယရ်  ညစ် ငမ််းရသ ရ မျ ်း

  ိုရ   လ်ိုပ်ထ ်းသည့််စ တစ် ိုရသ  ိုန််းရ မစနစ်  ိုအသံို်း ပ ၍သန် ့်ရ င််းရအ င ်ပ လိုပ်   ပနလ်ညအ်သံို်း ပ သည၊် 

 န််းသစ်တညထ် ငထ် ်းသည့််အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငစ်နစ်  ိုအသံို်း ပ ၍ရ မ  မ်ျ ်းစ  ရသ စ န် ့်ပစ်အစ ်းအစ မျ ်း

  ိုအ င့်် မ ြှင့််တငခ်ွဲ့်သည။်မစစတ ၀မ်သည ်၂၀၁၉ခို တ င ်ျင််းပသည့်် အ်ီးစအီ ပ်ချ်အ ို အ ရ  စ ို ပ်ျ  ်းရ ်းန င့််ဖ ံွံ့ ဖဖ  ်းမှုည ီ

လ ခတံ ငတ်င ်ပသတူစ်ဦ်း ဖစ်၍လ ရ်တ ွံ့ ျသည့််အရတ ွံ့အက  ံမျ ်းစ  ရ  သတူစ်ဦ်း ဖစ်သည။်ထပ်ရ  င််းဖတရ်ှု န ်

န င့််အရသ်းစ တဖ်တ ်နအ်တ   ်Black Soldier Fly Biowaste Processing – A Step-by-Step Guide တ ငက် ည့်် 

ပါ။] 

 နကအ်ရာငယ်ငအ်ကာငမ် ာျား(Hermetia illucens) က ိုလယယ်ာမ ာျားနငှ့််အပါငျ်ားစညျ်ားခြငျ်ား 

ဘအီ စ််အ ဖ်် သ ို ့်မ ိုတ ်အန ရ်  ငယ်ငရ်  င(်Hermetia illucens)သညလ်ယယ် ထ  စ် န် ့်ပစ်ပစစည််းမျ ်း  ို 

စ ်းသံို်းန ိုငရ်သ အ ညအ်ချင််းန င့််အ   အလ န ်မင့််မ ်းသည့််အစ  င််း မစ် ဖစ် ခင််းတ ို ့်ရက  င့််မညသ်ည့််လယယ်  

စ ို ပ်ျ  ်းရ ်းစနစ်  ိုမ  ိုအလ ်းအလ ရ  င််းမျ ်းစ   ရ  ရစသည။်ဘအီ စ်အ် ဖ််သ ်းရလ င််းမျ ်းသညမ်ညသ်ည့်် 

ရအ ်ဂွဲနစ်ထိုတ ်ိုန၏်စ န် ့်ပစ်ပစစည််းတ ငမ်  ိုက ်ီးထ  ်းရ ငသ်နန် ိုင၍်စ န် ့်ပစ်ပစစည််းမျ ်း  ိုတနဖ် ို်းသ ို ့်မ ိုတအ် ညအ်

ရသ ်း မင့််သည့််ပစစည််း ဖစ်လ  န ်ပ လိုပ်  တ ငအ်သံို်း ပ န ိုငသ်ည။် ဘအီ စ််အ ဖ််တ ငလ်သူ ်းမျ ်းသ ို ့်မ ိုတ ်

တ  စဆ န ်မျ ်း  ိုတ ို ရ် ို မ်ရ  ်းန ိုငသ်ည့််စ န် ့်ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ရ ခဖျ န် ိုငသ်ည့််အ ညအ်ချင််းရ  သည် သ ို ့်မ ိုတ ်

တရီ  ငမ်ျ ်း  ိုအသံို်း ပ ၍ရ မကသဇ  ပ လိုပ်သည့််စနစရ်  တီရ  ငမ်ျ ်း  ိုပငရ် ခဖျ န် ိုငသ်ည၊်သ ို ့် ဖစ်၍မညသ်ည့်် 

လယယ် တ ငမ်  ိုဤစနစ်မျ ်းသညတ်နဖ် ို်းပ ိုရ  ရစသည့််အ   လညပ်တမ်ှု  ိုရပ်းရ  ငန် ိုငသ်ည။်အစ  ဖစ်လ  

သည့််သ ်းရလ င််းအ ပငအ် ခ ်းရသ အ ျ  ်းသ ရ်   မ်ှုမ  ရအ ်ဂွဲနစ်ရ မ  ီပ  ပငမ်ှုအ ဖစ်အသံို်း ပ န ိုငသ်ည့််တန်

ဖ ို်းရ  ရသ ရဘ်းထ  ထ်ိုတ ်ိုနမ်ျ ်းအ ်းလျှင ်မနစ်  ရ ခဖျ န် ိုငသ်ည့််အ ညအ်ရသ ်းရ   ခင််းပင ်ဖစ်သည။် 
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         မတလ် ၂၀၂၀၊ စ ရစ ငအ်မ တ ်၄၁ 



ဖရန်ဂီပါနီ လန်ကာ၀ီ ဘ ီကစ် ်ကဖ်် စနစ ်

ဖ နဂ်ီပါန ီလန ် ၀ီအပန််းရ ဖစခန််းသည ် မဘ လံို်း  ိုင ်  လန ် ၀ီ ယနူ စ်  ို ဂျီအ ို ပန််း ခကံ ်ီးထွဲတ ငရ်  ၍အစ ်း 

အရသ  မ် စ န် ့်ပစ်ပစစည််း၆၀  ခ ိုငန် ှုန််း  ို ရ  သည့််စ မ်ှုလိုပ်ငန််းန င့််အ မ်န်ီးချင််းသဘ ယရ်  ရနသည၊် ျနရ်  သည့််စ န် ့်ပစ် 

ပစစည််း၄၀  ခ ိုငန် ှုန််း  ို  ပနလ်ညအ်သံို်း ပ န ိုငသ်ည့််အမှု  ပံ်ိုမျ ်းန င့်် ပနလ်ညအ်သံို်းမ ပ န ိုငသ်ည့််အ  မျ ်းမ  ရ  သည။် 

The News Strait Time ၏ဇ နလ်၁၇၊၂၀၁၈ရန ့်သတင််းအ မရလ်းရ  ်းန ိုငင်တံ ငရ်န ့်စဥ်အစ ်းအရသ  မ် စ န် ့်ပစ်ပစစည််း 

မ ထ် စ်တနခ်ျ န ်၁၆၀၀၀ထိုတလ်ိုပ်ရက  င််းန င့််ရန ့်စဥ်ပ ို၍မျ ်းလ ရက  င််းရ ်းသ ်းရဖေါ်  ပထ ်းသည။် အစ ်းအ 

ရသ  အ်ရလအလ င့််မျ ်းသညရ်  ်တယမ်ျ ်း၊စ်ီးပ  ်းရ ်းလိုပ်ငန််းမျ ်း၊သ်ီးသန် ့်ရနအ မ်မျ ်း၊ရစျ်းမျ ်း၊ရစျ်းသင့််တင့်် 

သည့််အစ ်းအရသ   ် ိုငမ်ျ ်းစိုစည််းထ ်းသည့််  ိုငက် ်ီးမျ ်းန င့််အ ခ ်းရသ ရန  မျ ်းမ  ရ  ရသ အစ ်းအသ  အ်

ရလအလ င့််မျ ်း ဖစ်သည။် လီငတ် ငရ်  သည့််ရဒသဖ ို ့်ရ မ(အမှု  ပံ်ို)မျ ်း၏က ်ီးမ ်းသည့််အ  ယအ်စ ်းရက  င့်် ပဿန 

န င့်် င ် ိုငရ်န ၍တရန ့်တ ငထ် ိုရန  ၏ပံိုပန််းသဏ္ဍ နန် င့််န ိုငင် ံခ ်းခ ီ်းသ  ်းဧညသ်ည့််သညလ်ိုပ်ငန််းအတ   ် ို်း ျ  ်း 

 ဖစ်လ ရစန ိုငသ်ည။် 

ထ ို ပဿန   ိုတံို ့် ပနသ်ည့််အရန ဖင့်် ဖ နဂီ်ပါန ီအပန််းရ ဖစခန််းသညအ်န်ီးရ  ရ  ်တယ၁်၁လံို်းန င့််မ တဖ် ွဲွံ့၍သတူ ို ့်ထမံ  

လ သည့််အစ ်းအရသ  အ်ရလအလ င့််မျ ်း  ိုစိုစည််းဖပီ်းရန   ်ဘအီ စ််အ ဖ််စနစ်အ ်းအလ နက် ်ီးမ ်းသည့်် 

ပမ ဏ ဖင့််ရထ  ပံ့််  တ ငအ်သံို်း ပ ခွဲ့်သည။်ဤစနစ်တ ငထ်ိုတလ်ိုပ်သည့််သ ်းရလ င််းမျ ်း  ိုက  န် င့််ငါ်းမျ ်းအ ်း

ရ  ်းသည့််ပရ ိုတင််း မင့််သည့််အစ အ ဖစ်အသံို်း ပ သည။်ထ ိုစီမံ  န််းမ တ င့််ဤ  န််းတ ငဖ် ို ့်ရ မ(အမှု  ပံ်ို) ဖစ်လ  

မည့််အစ ်းအစ အရလအလ င့််မျ ်း  ိုရလျ ့်နည််းရစန ိုငမ်ည ်ိုရမျှ ်လင့််ပါသည၊်ငါ်းန င့်က်  င်  မ်ျ ်း  ိုရမ ်း မြူ ခင််း 

န င့််ရအ ်ဂွဲနစ်အလ န ် ယ၀်သည့််ရ မ  ီ ိုတစဖ်ပ  ငတ်ည််း ပ လိုပ်န ိုငသ်ည။် 

အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငသ်ညအ်သ်ီး၊ င််းသ်ီး င််း   အ်ရလအလ င့််မျ ်း၊အမှု  အ်စအနမျ ်းန င့််၀ န် င့််က  ရ်ချ်း 

မျ ်းအပါအ၀ငရ်အ ်ဂွဲနစ်စ န် ့်ပစ်ပစစည််းအရ မ  အ်မျ ်း  ိုစ ်းသံို်းန ိုင၍်အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငအ် ်းလံို်းတ ို ့်သညအ်

 င့်် မင့််ပရ ိုတင််း ဖစ်သညသ် မ ရမ ်း မြူရ ်းတ  စဆ နမ်ျ ်းအ ်းတ ို ရ် ို ရ်  ်းန ိုငသ် ဖင့််အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငစ် 

နစ်သညရ်ဒသရ  အ  ရ  မျ ်း၏စ တ၀်ငစ် ်းမှု  ို  ွဲရ  ငခ်ွဲ့်သည။်  

 စာျား စာ အလ လငွ့််မ ာျားက ိုစိုအ ာငျ်ားခြငျ်ား 

ပူ်းရပါင််းစိုစည််းထ ်းသည့််ရ  ်တယမ်ျ ်းမ အစ ်းအစ အရလအလ င့််မျ ်း  ိုရန ့်စဥ်စိုစည််း၍လိုပ်ငန််း  လ်  ်

ရ  င ်   ်န ်ဖ နဂီ်ပါနသီ ို ့်သယရ်  ငသ်  ်းသည။်ရ   ရ်သ အခါ အစ ်းအစ အရလအလ င့််မျ ်း၏အ ညအ် 

ရသ ်း  ိုပထမ  ံို်းစစ်ရ ်းသည၊်ထ ိုသ ို ့် ပ လိုပ် ခင််းမ  အနတ  ယရ်  သည့််အညစ်အရက ်းမျ ်း ဖစ်သည့်် ပလပ်စတစ်၊ 

စတ ိုငရ် ိုဖိုမ််း(ရဖါ ့် ပ ်း)မျ ်းန င့််အ ခ ်းရသ ပစစည််းတိုမျ ်းပါ၀ငမ်ှု  ိုစစ်ရ ်း ခင််း ဖစသ်ည။်ခရိုခ မံျ ်းန င့််က ်ီးရသ အရ ို ်း

မျ ်း ွဲ့်သ ို ့်ရသ အစ ်းအစ အမ မျ ်း  ို  လ် ရ်  င ်  မ်ည့််လိုပ်ငန််းတ ငထ်ည့််၍မ ရသ ရက  င့််၎င််းတ ို ့်  ို 

လည််းဖယရ်  ်းပါသည။် 



အသံို်း ပ န ိုငမ်ည့််မျ န်   ပငပ် ိုရ   နအ်တ  အ်စ ်းအစ အရလအလ င့််အ ်းလံို်း  ိုက  တရ်ချပစ် သည၊်ထ ိုသ ို ့် ပ လိုပ် 

 ခင််းအ ်း ဖင့််သ ်းရလ င််းမျ ်းမ လ ယ ်စူ  စ ်းန ိုင၍်ပါ၀ငရ်သ ဘ တ််ီး ီ်းယ ်းပ ို်းမျ ်းအ ်းလျှင ်မနစ်  ရချဖျ ရ်စန ိုင်

သည ်(ပံို ၁)။ 

 

 

 

ထ ို ့်ရန  ဤ်ရ ခဖျ ထ် ်းသည့််အစ ်းအရသ  အ်ရလအလ င့််မျ ်းတ ို ့်၏အထွဲတ ငပ်ါ၀ငသ်ည့််ရ အမျ ်းစို  ိုစစ် 

ထိုတသ်ည။်အလ ယ ်ံို်းနည််းမ  မလှုပ်မယ  ထ် ်းသည့််ရ ထိုတသ်ည့််စနစ်(  ွဲအ ်း ဖင့််) ဖစ်၍က  တရ်ချထ ်းသည့်် 

အစ အရလအလ င့််မျ ်း  ိုစ   ွဲ့်သ ို ့်ရသ ပလပ်စတစ်ချင််းမျ ်းသ ို ့်ထည့််သည၊်ထ ိုသ ို ့်ထ ်း ခင််း ဖင့််ရ မျ ်းသည ်

ရအ  တ် ငခ်ထံ ်းသည့််ပံို်းထွဲသ ို ့် ျသည။် 

ဥမ ာျားက ိုစိုစညျ်ားခြငျ်ားနငှ့််ပ ိုျားတ ိုျားလ ိုျားက ိုက ိုငတ်ယွခ်ြငျ်ား 

  နပ််တ ို ့်၏ထိုတလ်ိုပ်မှုစနစ်တ ငပ်ထမ ံို်း(န င့််ရန   ်ံို်း)အ င့််မ  “အချစအ် မ်” ိုရခေါ်ရသ အ င့်် ဖစ်သည။်ဤရန 

  တ ငအ်  ယရ်   သ်ည့််ယငရ်  ငအ် ဖစ်သ ို ့်မရ ပ င််းလွဲမီအ  ယရ်   သ်ည့််ပ ို်းတံို်းလံို်းမျ ်းအ ဖစ်ရ  ရနချ န ်ဖစ ်

သည။်(မ တသ် ်းသင့််သည့််အ  မ  အ  ယရ်   သ်ည့််ယငရ်  ငတ် ငအ်  ပ် ်ူးမပါပါ၊လမူျ ်းအ ်းလည််းအနတ  ယ်

မ ဖစ်ရစပါ။)“အချစအ် မ်”သညအ်  ယရ်   သ်ည့််အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငမ်ျ ်းမ တလ် ို ၍်ရန  ပ် ိုင််းတ ငဥ်ဥရသ  

ရန   ဖစ်သည၊်ဤနည််းအ ်း ဖင့်် ဖစ်စဥ်  ိုတဖန ်ပန၍်အစ ပ သည။်ဘအီ စ််အ ဖ််  ိုမညသ်ည့််အပူပ ိုင််းဇံိုတ ငမ်  ို

ရတ ွံ့ န ိုင၍်အမျ ်းအ ်း ဖင့််ရန  ရ်ချ်းန င့််အ ခ ်းရသ ရအ ်ဂွဲနစ်အရလအလ င့််ရ  သည့််ရန  မျ ်းတ ငရ်တ ွံ့ န ိုငသ်ည။် 

အမ နအ် ်း ဖင့််အ  ယရ်   သ်ည့််အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငသ်ညအ်စ မစ ်းပါ၊အစ တ ငထ်ည့််ရ  ်းရသ အ  မျ ်း 

သညအ်မမျ ်း အတ  သ်  ဖစ်၍ မညသ်ည့််ရန  တ ငဥ်ဥ မည ် ိုသ ရစ နသ်  ဖစ်သည။် အခန််း၄ခန််းမ ၅ခန််းအထ  

ပါသည့်် ဒထ် ူပ ်းမျ ်းအ ်းပူ်းချ ပ်၍  နပ််တ ို ့်သည“်အချစအ် မ်”အတ င််းရ  အစ  င််း မစ်အပေါ်သ ို ့် “ရ မ င််းတ န် ့်”ငယ ်

တစခ်ို  ိုတ ို ရ် ို ထ် ်းရပ်းထ ်းသည၊်အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငအ်မမျ ်းသညထ် ိုရန  တ ငပ်ငဥ်န ိုငသ်ည(်ပံို ၂)။ယင ်

ပ ို၁- က  တ်ရချ၍အရ ခ  လ် န််းထ ်းရသ အစ ်းအစ အရလအလ င့််၊ 

ရ  ်း နအ် ငသ်င့်် ဖစ်ဖပီ်း 

ပ ို၂-  တ်ထ“ူရ မ င််းမျ ်း”   ို၎င််းအထွဲတ ငအ်မမျ ်း ဥဥ န ်

ထ ်းရပ်းသည ်

 



ရ  ငအ်မမျ ်းသညအ်စ လမ််းရက  င််းအရပေါ်တ ငတ် ို ရ် ို မ်ဥ နအ်စ မျ ်း  ိုတစ်ချ နလ်ံို်းစ ိုစ တစ်  ထ ်း မည၊်၎င််း

သညစီ်မံခန် ့်ခ ွဲမှု  ို သ  ရအ   ်ဖစ်ရစန ိုငသ်ည။် 

 

 

 

ရ မ င််းတ န် ့်ရလ်းမျ ်းတ ငဥ်ဖပီ်းသညန် င့််တဖပ  ငန် ရ်န ့်စဥ်သ မ််းယဖူပီ်းဥမျ ်း  ိုစ န် ့်ပစ်အစ မျ ်းမ ထိုတလ်ိုပ်ထ ်းသည့််အ

စ မျ ်းန င့််အတပံူို်းမျ ်းထွဲတ ငအ် န် ့်လ ို ထ် ်း န“်အစ ရ  ်းသည့််အ မ်”သ ို ့်ယရူ  ငသ်  ်းသည(်ပံို ၄)။သံို်း  ခ်န် ့် 

က  ဖပီ်းရန  ဥ်မျ ်းအရ  ငရ်ပါ လ် ၍(ရ မ င််းတ န် ့်တစ်ခိုစီတ င ်ဥ ၅၀၀-၈၀၀အထ ပါ၀ငသ်ည)်သ ်းရလ င််းမျ ်း 

သည ်အစ ရ    ရန  သ ို ့်တ  ်းသ  ်း၍အငန််းမ စတငစ် ်းရနသည။် 

  

 

 

 

ဤအ င့််အရတ အတ င််း၊ပ ို်းရလ င််းမျ ်းသညအ် မင့် ်ံို်းနှုန််း ဖင့််အစ မျ ်း  ိုစတင၍်စ ်းက မည၊် ၁ kg ပ ို်းရလ င််း 

သည ်၁ kgရ  ရသ စ န် ့်ပစ်အစ   ိုညချင််းတ င််းစ ်းန ိုငသ်ည(်ပံို ၅)။ပ ို်းရလ င််းမျ ်းသညသ်တူ ို ့်အက   -ပ ို်းတံို်းလံို်းအ င့်် 

ရ   သ်ညအ်ထ အစ စ ်းမည၊်ထ ိုရန  သ်တူ ို ့်သညအ်ရ ခချရနထ ိုင ်နအ်တ  ရ် ခ  ရ်သ ွံ့၍ရအ်း မသည့််ရန    ို

ပ ို၃-အန ်ရ  ငယ်ငရ်  ငပ် ို်းရလ င််းရန  ် ံို်း င့််၊ ရမ ်း မြူရ ်း 

တ  စဆ နမ်ျ ်းအ ်းရ  ်း နအ် ငသ်င့်် ဖစ်သည့််အ င့်် 

ပ ို၄- ဥ”ရ မ င််းမျ ်း”  ိုအ ငသ်င့််စ ်းန ိုငသ်ည့်အ်စ  င််း မစ်တ င ်

ဥ နထ် ်းသည ်

ပ ို ၅- ဘအီ ်စ်အ ဖ်် ‘ဘ ိုငအ် ိုရဖါ ့်ဒမ်ျ ်း(အ မ်)” 
ပ ို၆- ဘအီ ်စ်အ ဖ််စ ်းဖပီ်းရန  ်ရချဖျ ်ထ ်းရသ စ န် ့်ပစ်အစ မျ ်း။ 

 ျနသ်ည့်် ”ရ မရ  ်း”သညရ်  ်းသည့််ရအ ်ဂွဲနစ်ပစစည််းန င့််” ပ ို်းစ ်းထ ်းရသ  

အမှု”ံရပါင််းစပ်ထ ်း၍တ ီျစ်စ မျ ်းန င့််မျ ်းစ  မ ခ ်းန ်းပါ 

 



 

ရ   နအ်တ  အ်စ “ဘ ိုငအ် ိုရပါ ့်ဒမ်ျ ်း(အ မ်)”မ တ  ်း၍ထ  လ် က သည။်ဤသ ို ့်ရသ ”  ိုယပ် ိုငသ် မ််းယ ူခင််း” လိုပ်ငန််း 

သညပ် ို်းရလ င််းမျ ်းအ ငသ်င့်် ဖစ်သည ် ိုလ ယ ်စူ  သ ရစန ိုငသ်ည၊်အရက  င််းမ  သတူ ို ့်သညမ် မ တ ို ့်  ိုယ ် ိုစ န် ့်ပစ်

အစ မ ခ ွဲ ခ ်းလ ို  ်ခင််းရက  င့်် ဖစ်သည၊်ထ ိုအခါ၎င််းတ ို ့်အ ်းသ မ််းယ ူနလ် ယ ်ရူစသည။်ပ ို်းတံို်းလံို်းအက   ဘအီ စ််

အ ဖ််တ ို ့်သညရ်န   ်ံို်းအရတ င ် တသ်ည့််အ င့််တ ငမ် မ တ ို ့်၏အူလမ််းရက  င််း  ိုဗလ  ဖစ်ရအ င ်ပ လိုပ်က ၍

၎င််းရန  ပ် ိုင််းတ ငသ်တူ ို ့်  ိုအစ မရ  ်းန ိုငရ်တ ့်ပါ။ဤအ င့််တ ငပ် ို်းရလ င််းမျ ်းသညပ် ို်းတံို်းလံို်းအသ ငသ် ို ့်ရ ပ င််းလွဲ

  ၌အသ ရ် ငန် ိုင ်နလ် ိုအပ်ရသ အ  အ ်းလံို်း  ို ရ  ရနဖပီ်း ရန   ်ံို်းတ ငအ်  ယရ်   သ်ည့််ဘအီ စ််အ ဖ်် 

သ ို ့်မ ိုတ ်ပျံန ိုငသ်ည့််အ  ယသ် ို ့်ရ   သ်  ်းပါသည။် 

 

 

က န်ျားမာသည့်် စာတစြ်ိုနငှ့်် ကကယ၀်သည့််အခမအ ျွားထိုတလ်ိုပ်ခြငျ်ား     

ဘအီ စ်အ် ဖ််ပ ို်းရလ င််းမျ ်းသညအ်လ နပ်ငအ်    ပည့််၀၍ပရ ိုတင််း ၃၅-၄၂%အထ ပါ၀ငန် ိုငသ်ည၊် ယလ်စီ 

ယမ်၊အ ဓီါတန် င့််လစ်ပစ်န င့််အ ခ ်းရသ အ   ပါ၀င၍်၎င််းအ ်းအ ညအ်ရသ ်း မင့််သည့််အစ  ဖစ်ရစသည(်ရဒေါ်မန််း

စ်န င့််အ ခ ်း၊ ၂၀၁၇)။ ဘအီ စ််အ ဖ််မျ ်းသညပ် ို်းရလ င််းရန   ်ံို်းအ င့််တ ငအ်   အ ညအ်ရသ ်းအ မင ်ံို်း 

 ဖစ်၍ထ ိုအ င့််တ ငရ်မ ်း မြူရ ်းတ  စဆနမ်ျ ်း  ိုရ  ်းသင့််သည(်ပံို၃)။ 

သတူ ို ့်၏ပရ ိုတင််း ပည့််၀သည့််အစ  င််း မစ်ထိုတရ်ပ်းန ိုငသ်ည့််စ မ််း ညအ် ပင ်ဘအီ စ််အ ဖ််တ ို ့်သညအ်ရစ ပ ိုင််းတ င ်

လညပ်တမ်ှုမရ  သည့််စ န် ့်ပစအ်စ မျ ်းအ ်းစ ်းသံို်း ခင််းန င့််ရ ခဖျ ရ်ပ်းန ိုင ်ခင််း ဖင့််အ ငသ်င့််အသံို်း ပ န ိုငသ်ည့််ရ မကသ

ဇ  င််း မစ်အ ဖစ်သ ို ့် ရ ပ င််းလွဲထိုတလ်ိုပ်ရပ်းန ိုငသ်ည့််အလ နအ်ံ့်ကသဘ ယရ်သ စ မ််း ညလ်ွဲရ  သည်(ပံို ၆)။  

ပ ို၇- အန ရ်  ငယ်ငရ်  ငပ် ို်းရလ င််းမျ ်း၏ရန   ်ံို်းအ င့််၊ ရမ ်း မြူရ ်းတ  စဆ နမ်ျ ်းအ ်းရ  ်း နအ် ငသ်င့်် 

 ဖစသ်ည့််အရ ခအရန 

ဥ ဥသည ်

ဥရပါ  ်န၀်ပ်သည် 

သ ်းရလ င််း(အစ ) 

ပ ို်းတံို်းလံို်း 

ရပါ လ် သည် 

မ တလ် ို သ်ည် 

ဘ ီကစ် ်ကဖ်် 

ဘ၀သ သယာ         

၄၅ ရက ်

 



န ဂ ိုျား 

ဘအီ စ််အ ဖ််တ ို ့်သည ်စ န် ့်ပစ်အစ မျ ်း  ိုရမ ်း မြူရ ်းတ  စဆ နမ်ျ ်းအတ  အ်လ န ်မင့််မ ်းရသ ပရ ို်းတင််း- င််း 

 မစ်အ ဖစ်ရ ပ င််းလွဲရပ်းသညသ် မ  အ ငသ်င့််အသံို်း ပ န ိုငသ်ည့််ရအ ်ဂွဲနစ်ရ မကသဇ အ ဖစ်သ ို ့်ရ ပ င််းလွဲရပ်း 

သည။် ဘအီ စ််အ ဖ််တ ို ့်၏သ တ်မ််းတစ်ခိုလံို်းသည ်၄၅  သ် ရ ညသ်ည(်ပံို၇)၊ ထ ို ့်ရက  င့််ပရ ိုတင််း င််း မစ် 

ထိုတလ်ိုပ် နအ် မန ်ံို်းနည််း ဖစ်သည။် ဥ ဥသည့််အချ နမ် ရန   ်ံို်းပ ို်းရလ င််းအ င့််(ရမ ်း မြူရ ်းတ  စဆ နမ်ျ ်း 

အ ်းရ  ်းန ိုင ်နအ်သင့်် ဖစ်သည)်သည ်  ၂်၀မျှရလ  အ်ထ တ ိုရတ င််းသည။်အမ နတ် ယပ်င၊် ဘအီ စ်အ် ဖ်် 

နည််းပည သညမ်ယံိုန ိုငရ်လ  ရ်အ ငအ် ိုနအ် ျသ သ် ၍စ န် ့်ပစ်ပစစည််းမျ ်း  ို ပနလ်ညအ်သံို်း ပ   တ ငအ် ျ  ်း

သ ရ်   မ်ှုန စ်  ရ  ရစသည၊်တ  စဆ နမ်ျ ်းအတ  အ်လ န ်မင့််ရသ ပရ ိုတင််းဓါတ ် ိုလည််းရပ်းသည။် 

ဖ နဂ်ီပါန ီလနဂ်ါစီအပန််းရ ဖစခန််းတ င ်  နပ််တ ို ့်သညဘ်အီ စ််အ ဖ််လယယ် လိုပ်ငန််း  ိုရလ့်လ သငယ်လူ ိုရသ  

ရဒသခမံျ ်းန င့််ဧည့််သညမ်ျ ်းအ ်း  တ် ိုသငတ်န််းမျ ်းရပ်းပါသည။် ဘအီ စ််အ ဖ််မျ ်းသညရ်ဒသရ  ရ မမျ ်းတ င ်

အမှု  မ်ျ ်းစိုပံိုမှုန င့််   ဘ နဒ် ိုငရ်အ   ် ိုဒထ်ိုတလ်ိုပ်မှုတ ို ့်  ိုနည််းရစသညသ် မ    နပ််တ ို ့်၏လယယ် လိုပ်ငန််း 

လညပ်တမ်ှု  ိုလည််းတညဖ်မွဲရစသည။် 
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