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Forward	Together	တု�၏်	Young	Entrepreneurs	for	Ecological	Alternative	စးမံ�နု�်

�ု�	 အကြော���င့်�်မြပါ�၍	 မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်လို�ကြောသ�	 လို�စ့်�စ�အ�ပ်ါမြဖွဲ့စ်သည်။်	 သံ��နှာစ်တ�	 စးမံ�နု�်၏	

ပါထွမနှာစ်တင့့်	် စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�နည်�်ပါည်�လို�စ့်�အ��	 စးမံ�နု�်မာ	 မြပါ�စ�ထွ�တက်ြောဝါ��	 စးမံ�နု�်ဝါင့််

လိုးင့်ယမ်����ု�	အဆိုု�ပါါနည်�်ပါည်�နှာင့််အ်ည်း	အကြော��င့်အ်ထွည်က်ြောဖွဲ့�်ကြောဆို�င့်န်ှု�င့်ရ်န	်မြပါင့်ဆ်ိုင့်က်ြောပါ���်

သည်။်	သု�ရ်�တင့့်	် စးမံ�နု�်ဝါင့်လ်ိုးင့်ယမ်���၏	 နည်�်ပါည်�ပုါ�င့်�်ဆိုု�င့်ရ်�	လို�က်ြောတ့�သင့်ယ်းမအု��	

ဆို�လ်ို�ပံ်ါပု်ါ��ကြောသ�အ��မြဖွဲ့င့််	် အကြောထွ��အ်�းမြပါ�	 အသပုါည်�ကြောပါ�လို�ပ်ါင့်န�်စဥ်မ���	 စးမံ�နု�်

��လိုတစ်ကြောလိုှ��တ်င့့်	်ဆို�လ်ို�လ်ို�ပ်ါကြောဆို�င့်�်�သ်ည်။်	ယ��ထွပ်ါမံမြဖွဲ့ည််စ်�့	် မြပါင့်ဆ်ိုင့်ထ်ွ��

ကြောသ�လို�စ့်�စ�အ�ပ်ါသည်	် စးမံ�နု�်ကြောေသရှိာု	 ကြော���လို�က်ြောန	 ကြောတ�င့်သ်းလိုးင့်ယမ်���အတ�့	်

အကြောထွ��အ်�းမြဖွဲ့စ်ကြောစမည်ဟ်ု�	ယံ���ည်သ်ည််အ်ကြောလို���	်ထွပ်ါမံမြပါ�စ�ထွ��မြ�င့်�်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

	 ဤလို�စ့်�စ�အ�ပ်ါသည်	်ဆိုရ�	Graham	Eagleton	၏	online	မာ	ကြောတ�င့်သ်းလိုးင့်ယ်

မ���အတ�့	်အလို�ပ်ါရံို�ကြောဆို�့ကြောနှ�့မအုစးအစဥ်မ���ဆိုု�င့်ရ်�			သ�ကြောတသနကြောလိုလ်ို�မနုှာင့််�်င့်�်၍	မြဖွဲ့စ်	

လို�မည်မ်ဟု�တက်ြောပါ။	ထွု�အ်တး	ဆိုရ�ဦး�တင့်ဝ်ါင့်�်၏	ဆို�လ်ို�က်ြောလိုလ်ို�	သ�ကြောတသနမြပါ�မ၊ု		ကြောေ်

��ည်�်�ည်င်ြိင့်မ်ု�၏	ပါါဝါင့်က်ြောရ�သ��တည်�်မြဖွဲ့တမ်၊ု	ကြောေ်ကြော�သးသးကြောဇာ�်၊	ဦး�ထွ�န်ှု�င့်ဝ်ါင့်�်၊	ဦး�မင့်�်

ကြောဇာကြောအ�င့်တ်ု�၏်	ပံါပု်ါ��မ၊ု	MFT	ရှိာု	တ�ဝါနရ်ှိာုလိုးကြီး�း�မ���၏	လိုမ်�ညွှးနမ်တုု�မ်ပါါရှိာုပါ�	ငြိပါး�ကြောမြမ��မ်ည်	်

မဟု�တက်ြောပါ။	ထွု�အ်မြပါင့်	်ရှိာမ်�ဘ�သ�မြဖွဲ့င့််	်မြပါနဆ်ိုု�ကြောပါ�ကြောသ�	ဆိုရ�မ	ကြောေ်နန�်ရှိာနက်ြောလို�ဝ်ါအ��လိုည်�်	

ကြော��င့်�်	���င့်ဘ်�သ�မြဖွဲ့င့််	် မြပါနဆ်ိုု�ကြောပါ�ပါါကြောသ�	ဆိုရ�	မဂါ�းတး�ဂါ��အ��လိုည်�်ကြော��င့်�်	အထွး�

ကြော���ဇား�တင့်ရ်ှိာုကြော���င့်�်	 မာတတ်မ်�တင့်အ်ပ်ါပါါသည်။်	 ���င့်-်ရှိာမ်�-မြမနမ်�-ဘ�သ�မြဖွဲ့င့််	် မြပါ�စ�

ထွ��ကြောသ�	e-book	လို�စ့်�သည်	်မြမနမ်�မြပါည်	်အနှာံအ်မြပါ��ရှိာု	ကြောတ�င့်သ်းလိုးင့်ယမ်���အတ�့	်မုမု

တု� ်	�ု�ယတ်ု�င့်လ်ို�ပ်ါကြောဆို�င့်ရ်န	်အတ�ယးအ����ဖ့ွဲ့ယရ်�မ���	ပါါဝါင့်မ်ည်ဟ်ု�	ကြောမှ�်လိုင့််ပ်ါါသည်။်
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၁။ လယ်းသမျာ� သမျဝါါယ်မျအသင်းး�မျျာ� အခေါ�က်ာင်းး�သခိေါက်ာင်းး�စရာာမျျာ�

(၁.၁) သမျဝါါယ်မျဆိ�သည်းမျာာ အဘယ်းန်းည်း� ။

	 သမဝါါယမဆိုု�သည်မ်ာ�	အတးတ�	့ ပါး�ကြောပါါင့်�်ကြောဆို�င့်ရ့်�မ်ြ�င့်�်ဟု�	အဓုာပါာ�ယရ်ပါါသည်။်	သမဝါါယမ၏	

ကြောဆို�င့်ပ်ါ�ေမ်ာ�	“တစ်ဦး�စး၏	အ��ု���ု�	အမ����၊	အမ���အ��ု���ု�	တစ်ဦး�စး�	ပါး�ကြောပါါင့်�်ကြောဆို�င့်ရ့်�မ်ြ�င့်�်”	မြဖွဲ့စ်	

သည်။်	သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	် ‘�ု�ယပု်ါ�င့်အ်�ပ်ါ���ပ်ါ�င့့််ရ်	အသင့်�်အဖ့ွဲ့��မ���’	အမြဖွဲ့စ်	 မုမုတု�ဆ်ိုနှဒအကြောလို���	်

စည်�်လိုံ��ည်းညွှ့တစ်�့	ဖ့ွဲ့��စည်�်ထွ��ကြောသ�	အဖ့ွဲ့��အစည်�်မ���	မြဖွဲ့စ်သည်။်	စး�ပါ�့�ကြောရ�၊	လိုးမကုြောရ�နှာင့််	်ယဉ်ကြော���မဆုိုု�င့်ရ်�

လိုု�အပ်ါ���၊်	ကြောမှ�်မာန�်���မ်���အ��	ကြောဖွဲ့�်ကြောဆို�င့်န်ှု�င့်ရ်န	်ပါး�ကြောပါါင့်�်ဖ့ွဲ့��စည်�်ထွ��ကြောသ�၊	အတးတ�	့ပုါ�င့်ဆ်ိုု�င့်က်ြောသ�၊	

ေးမု��ကြောရစး	နည်�်��စးမံ�န ်�့်�ကြောသ�	လို�ပ်ါင့်န�်စ�မ���မြဖွဲ့စ်သည်။်

	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	် လိုးမပုါတဝ်ါန�်��င့်အ်��ု��မြဖွဲ့စ်ထွန့�်ကြောစရန	် ဦး�တည်သ်ည််အ်��ကြောလို��်စ�့	

၎င့်�်တု�၏်	 လို�ပ်ါင့်န�်စဉ်နှာင့််	် လို�ပ်ါင့်န�်လိုည်ပ်ါတမ်၊ု	 တနဖု်ွဲ့��ထွ��မမု���သည်	် အဆိုု�ပါါဦး�တည်�်��မ်���အ��	 ပံါပု်ါ��

ကြောထွ���်သံည်။်	 သမဝါါယမအသင့်�်မ����ု�	 ၎င့်�်တု�၏်	 အဖ့ွဲ့��ဝါင့်မ်����	 ေးမု��ကြောရစးနည်�်��လို�ပ်ါ	 ကြောဆို�င့်�်�

သည်။်	ထွ�တလ်ို�ပ်ါသးမြဖွဲ့စ်ကြောစ၊	စ��သံ��သးမြဖွဲ့စ်ကြောစ၊	အလို�ပ်ါသမ��မြဖွဲ့စ်ကြောစ	အဖ့ွဲ့��ဝါင့်မ်���သည်	်တးည်းကြောသ�	ကြောမြပါ�ပုါ�င့််

�င့့််န်ှ ာင့််	်ရပုါ�င့်�်င့့််	်ရှိာု��သည်။်	ထွု�သးမ���သည်	်အသင့်�်တင့့်	်၀ယသ်းမ���၊	အလို�ပ်ါသမ��မ���	သု�မ်ဟု�တ	်အကြောထွ��်

အပံါမ်ြပါ�သးမ���	မြဖွဲ့စ်နှု�င့်�်�ပါါသည်။်

(၁.၂) အဘယ်းခေါ�က်ာင်း်း သမျဝါါယ်မျအသင်းး�မျျာ� ဖွိုး� �စည်း��က်ပျိုးါသန်းည်း�။ 

	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	်အသင့်�်ဝါင့်မ်���အ��	ဝါနက်ြောဆို�င့်မ်မု���ကြောပါ�မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်ထွ�တလ်ို�ပ်ါမ	ုတု��တ�်

လို�ကြောစရန	်တည်က်ြောထွ�င့်ဖ့်ွဲ့��စည်�်��သည်။်	သမဝါါယမအသင့်�်မ���ဖ့ွဲ့��စည်�်ကြောဆို�င့်ရ့်�မ်ြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်-

(၁)	 စး�ပါ�့�ကြောရ�ဆိုု�င့်ရ်�	အ��ု��ကြော���ဇား�မ���၊	

(၂)		 လိုးမပုါတဝ်ါန�်��င့်န်ှာင့််	်နှု�င့်င့််၏ံ	အကြောရ�ဆိုု�င့်ရ်�	အ��ု��ကြော���ဇား�မ���၊	

(၃)	 ပါည်�ကြောရ�ဆိုု�င့်ရ်�	အ��ု��ကြော���ဇား�မ���နှာင့််	်

(၄)	 အ��င့််သ်�ုာ�ပုါ�င့်�်ဆိုု�င့်ရ်�	အ��ု��ကြော���ဇား�မ����ု�	ရရှိာုကြောစပါါသည်။်
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(၁) စး�ပွျိုးာ�ခေါရာ�ဆိ�င်းးရာာ အက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�

•	 ကြွ�ယဝ်ါမအု��မှတစ�့	 �့�ကြောဝါမြ�င့်�်/	 ကြောင့်က့ြော���စ�ကြောဆို�င့်�်မ	ု စးမံ�န ်�့်�မအု��လိုည်�်	တု��တ�်

ကြောစမြ�င့်�်

•	 လိုးမပုါတဝ်ါန�်��င့်အ်��	အ��ု��မြပါ�သည််	်ဝါနက်ြောဆို�င့်မ်မု���မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်လို�မြ�င့်�်

•	 မလိုု�လို��အပ်ါကြောသ�	 ����ပါ့�စ��မ���အ��	 ဖွဲ့ယရ်ှိာ��မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	် မြဖွဲ့န ်�်�းကြောရ�လိုမ်�ကြော���င့်�်

တစ်ကြောလိုှ��စ်ရုတက်ြောလိုှ��်�နှု�င့်မ်ြ�င့်�်

•	 လိုးတစ်ဦး���င့်�်စး၏	 ဝါယန်ှု�င့်အ်��နှာင့််	် လို�ပ်ါအ���တု��မြမင့််က်ြောစမြ�င့်�်	 အစရှိာုကြောသ�	 စး�ပါ�့�ကြောရ�

ဆိုု�င့်ရ်�	အ��ု��ကြော���ဇား�	မ���ရရှိာုကြောစပါါသည်။်

(၂) လမုူျပျိုးတိးဝါန်းး�က်ျင်းးနှာာင်း်းနှာိ�င်းးင်း၏ံ အခေါရာ�ဆိ�င်းးရာာ အက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�

•	 လို�ပ်ါကြောဆို�င့်ရ်င့်�်မြဖွဲ့င့််	်သင့်ယ်းမနုှာင့််	်ဘ�သ�ကြောရ��့�မြ���မမုရှိာကုြောသ�	စနစ်�ု�	ကြောထွ��ပံ်ါ	်ကြောပါ�မြ�င့်�်

•	 လိုးမကုြောရ�နှာင့််	်စး�ပါ�့�ကြောရ�မြပါဿန�မ����ု�	အသင့်�်ဝါင့်မ်���အ��လိုံ��	လို��်ထံွ��ကြောသ�၊	��ု��

ကြော���င့်�်ဆိုးကြောလို��်မရုှိာုကြောသ�	နည်�်လိုမ်�မ���မြဖွဲ့င့််	်ကြောမြဖွဲ့ရှိာင့်�်မြ�င့်�်

•	 လိုးအ��င့်�်��င့်�်	 ကြော�ါင့်�်ပံါ�မြဖွဲ့တ/်အမြမတထ်ွ�တမ်ြ�င့်�်မာ	 ���ယ့မ်ြ�င့်�်အစရှိာုကြောသ�	 လိုးမပုါတ	်

ဝါန�်��င့်န်ှာင့််	်နှု�င့်င့််၏ံ	အကြောရ�ဆိုု�င့်ရ်�	အ��ု��ကြော���ဇား�မ���	ရရှိာုကြောစပါါသည်။်

(၃) ပျိုးည်ာခေါရာ�ဆိ�င်းးရာာ အက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�

•	 လို�က်ြောတ့�လို�ပ်ါကြောဆို�င့်မ်ြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်ရရှိာုလို�ကြောသ�	အသပုါည်�နှာင့််	်အကြောတ့�အ���ံမ���	ရရှိာုမြ�င့်�်

•	 မုမုတု�တ်တန်ှု�င့်က်ြောသ�စရုတမ်ြဖွဲ့င့််	် ပါည်�သင့်�်���နှု�င့်က်ြောသ�	 ကြော���င့်�်မ���၊	 ပါည်�တတ်

အလို�ပ်ါလို�မ်�လ်ိုးင့်ယမ်���အ��	 အလို�ပ်ါအ�ု�င့်ရ်ှိာ�ကြောဖ့ွဲ့ကြောပါ�ကြောသ�	 ကြော��လိုပ်ုါမ���ရှိာုမြ�င့်�်စ

ကြောသ�	ပါည်�ကြောရ�ဆိုု�င့်ရ်�အ��ု��ကြော���ဇား�မ���	ရရှိာုကြောစပါါသည်။်

(၄) အက်ျင်း်းသကိ်ာာပိျိုး�င်းး�ဆိ�င်းးရာာ အက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�

•	 သမဝါါယမတင့့်	်ရုို��သ��မသုည်	်အလိုု�အပ်ါဆိုံ��မြဖွဲ့စ်သည်။်

•	 သမဝါါယမသည်	် ရုို��သ��မနုှာင့််	် အ��င့််သ်းလို�ု�	 အကြောမြ��၍ံ	 ကြီး�း�ပါ�့�ကြောစရနက်ြောထွ��ပံ်ါ်

ကြောပါ�သည်။်
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(၁.၃) သမျဝါါယ်မျအသင်းး�မျျာ�က်ိ� မျည်းသိ� ် ဖွိုး� �စည်း��က်မျည်းန်းည်း�။

	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���အ��	ဖ့ွဲ့��စည်�်��ရ�တင့့်	်ကြောအ��က်ြောဖွဲ့�်မြပါပါါအဆိုင့််မ်���အတု�င့်�်	မြပါင့်ဆ်ိုင့််

ဖ့ွဲ့��	စည်�်��ပါါသည်။်

အဆင်း်း (၁)     အစ�အဖွိုး�� ဖွိုး� �စည်း�ခြ�င်းး�

                

	 သမဝါါယမအသင့်�်တစ်သင့်�်	ထွးကြောထွ�င့်ရ်�တင့့်	်အသင့်�်ဝါင့်အ်နည်�်ဆိုံ��၅ဦး�မြဖွဲ့င့််	်စတင့်ဖ့်ွဲ့��စည်�်

နှု�င့်သ်ည်။်	 အမ���ဆိုံ��အသင့်�်ဝါင့်ဥ်ီး�ကြောရသည်	် �န ်သ်တမ်ြ�င့်�်မရှိာုပါါ။	 သမဝါါယမအသင့်�်တစ်သင့်�်

ထွးကြောထွ�င့်ရ်�တင့့်	် အသင့်�်ဝါင့်မ်������	 မည်သ်းတု�န်ည်�်၊	 မည်သ်ု�က်ြောသ�	 အသင့်�်အမ�ု��အစ��နည်�်၊	

အသင့်�်ဝါင့်မ်����ု�	 မည်သ်ု�က်ြောသ�	ဝါနက်ြောဆို�င့်မ်မု���	ကြောပါ�မည်န်ည်�်	စသည်တ်ု��်ု�	သတမ်ာတရ်သည်။်	ဦး�

ကြောဆို�င့်က်ြော��်မတးအဖ့ွဲ့��ဝါင့်မ်���အ��	 သတမ်ာတရ်နလ်ိုည်�်	 လိုု�အပ်ါကြောပါသည်။်	 အသင့်�်ဝါင့်မ်ဟု�တသ်းမ���

သည်	် အသင့်�်တင့့်	် ပါါဝါင့်ပ်ါတသ်�မ်ရုှိာုလို���က်ြောသ�်	 မည်�်�သ်ု� ်	 ပါါဝါင့်ပ်ါတသ်�က်ြောနသနည်�်	 စသည်််

အ���မ်����ု�	အဖ့ွဲ့��စတင့်ဖ့်ွဲ့��စည်�်ရ�တင့့်	်ထွည််သ်င့့်�်စဥ်�စ��ရန	်လိုု�	အပ်ါပါါသည်။်

အဆင်း်း (၂)     အ�ပျိုးး�ျ�ပျိုးးမုျ၊ ဖွိုး� �စည်း�မုျ၊ ပူျိုး�ခေါပျိုးါင်းး�ခေါဆာင်းးရွာက်းမုျ 

	 ဦး�ကြောဆို�င့်က်ြော��်မတးအဖ့ွဲ့��ဝါင့်မ်���နှာင့််	်အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	်မည်သ်ု�အ်တးတ�လ့ို�ပ်ါ�ု�င့်�်�မည််

�ု�	 ဆိုံ��မြဖွဲ့တရ်ပါါမည်။်	 တ�ဝါနမ်���၊	 လို�ပ်ါပုါ�င့်�်င့့််မ်���	 သတမ်ာတက်ြောပါ�ရပါါမည်။်	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	်

မည်သ်ု�ပ်ါါဝါင့်	်ပါတ	်သ�က်ြောဆို�င့်ရ့်��်�မည်န်ည်�်�ု�လိုည်�်	ဆိုံ��မြဖွဲ့တရ်ပါါမည်။်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���	စ�စည်�်

မမုာ	စ၍	လို�ပ်ါင့်န�်စတင့်�်�ုနတ်င့့်	်မတည်ရ်င့်�်နှား�ကြောင့်�့ု�	မည်သ်ု� ်	ထွးကြောထွ�င့်မ်ည်�်ု�ပါါ	သတမ်ာတရ်ပါါမည်။်

အဆင်း်း (၃)     စး�ပွျိုးာ�ခေါရာ�လ�ပျိုးးင်းန်းး� စးမံျ�န်း ်း�ွ�မုျ၊ ခေါင်းခွေါ�က်�စးမံျ�န်း ်း�ွ�မုျ

	 ကြောင့်က့ြော���စည်�်မ�ဉ်�၊	လို�ပ်ါင့်န�်လို�ပ်ါကြောဆို�င့်မ်စုည်�်မ�ဉ်�၊	 စည်�်�မ်�မ���ထွ��ရှိာုရပါါမည်။်	 စး�ပါ�့�	

ကြောရ�စးမံ�နု�်ကြောရ�ဆို့�ထွ��ရပါါမည်။်	အစးအစဉ်အ��လိုံ��သည်	်မြဖွဲ့စ်တနက်ြောမြ�ရှိာုငြိပါး�၊	ကြောရရှိာည်တ်ည်တ်ံမ်�ုု�	ဦး�

တည်ရ်မည်။်	 လို�ပ်ါင့်န�်စတင့်�်�ုနတ်င့့်	် ကြောင့်က့ြော���မည်မ်ှလိုု�အပ်ါမည်၊်	 မည်သ်ု�ရ်ရှိာုနှု�င့်မ်ည်�်ု�	 စဥ်�စ��ဆိုံ��	

မြဖွဲ့တရ်န	်လိုု�သည်။်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���မာလိုည်�်	မည်မ်ှရင့်�်နှား�မြမု�ပ်ါနှာမံည်�်ု�	သတမ်ာတထ်ွ��သင့််ပ်ါါသည်။်
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အဆင်း်း (၄)     စး�ပွျိုးာ�ခေါရာ�လ�ပျိုးးင်းန်းး� လမျး�ခေါ�က်ာင်းး�မျျာ� စတိင်းးနှာိ�င်းးခြ�င်းး�

	 လို�ပ်ါကြောဆို�င့်မ်ည််	်လို�ပ်ါင့်န�်အစးအစဉ်မ���	��မာတမ်ြ�င့်�်နှာင့််	်အ��ုန�်�လိုသတမ်ာတမ်ြ�င့်�်တု��်ု�	မြပါ�	

လို�ပ်ါရပါါမည်။်	ဝါနထ်ွမ်�င့်ာ��ရမ်�မြ�င့်�်၊	ပါစစည်�်မ���ဝါယယ်းမြ�င့်�်၊	ဌာ�နဆိုု�င့်ရ်�မ���နှာင့််	်ညု်နုှ ုငု့်�်မြ�င့်�်မ���	ကြောဆို�င့််

ရ့�ရ်ပါါမည်။်	ကြော��်မတးဝါင့်မ်���	ကြောရ့���ယမ်ြ�င့်�်၊	သင့်တ်န�်မ���ရယးမြ�င့်�်မ���	ကြောဆို�င့်ရ့်�ရ်န	်လိုု�သည်။်

အဆင်း်း (၅)     ခေါရာရှာည်းတိည်းတိံမု်ျ

	 အသင့်�်ဝါင့်က်ြောဟု�င့်�်မ����ု�	 ကြောရရှိာည်လ်ို�တ့်�လို�ပ်ါ�ု�င့်န်ှု�င့်ရ်န	် ထွနု�်သမ်ု�ထွ��သင့််ပ်ါါသည်။်	

အသင့်�်ဝါင့်သ်စ်မ���	 ကြောရ့���ယရ်�တင့့်လ်ိုည်�်	 ကြောသ���စ�့	 ကြောရ့���ယသ်င့််ပ်ါါသည်။်	 မုမုတု�၏်	 မးဝါါေ၊	

လို�ပ်ါင့်န�်စဉ်	အစရှိာုသည်တ်ု��်ု�	န��လိုည်က်ြောစရန	်လို�ပ်ါကြောဆို�င့်ရ်မည်။်	အကြော��င့်အ်ထွည်က်ြောဖွဲ့�်ကြောဆို�င့်ရ့်�်

မမု���အ��	ကြောသ���စ�့	ကြောစ�င့််�်�ည််သ်ံ��သပ်ါအစးအရင့်�်ရံပါါမည်။်

သမျဝါါယ်မျအသင်းး�မျျာ�ဖွိုး� �စည်း�ရာာတိငွ်းး ခေါအာက်းခေါဖိုးားခြပျိုးပျိုးါ အခေါခြ��ံသခေါဘာတိရာာ� (၇) ရာပျိုးးက်ိ� 

အခေါခြ�ခြပျိုး�ပျိုးါသည်း။

(၁)  မိျမိျ၏ သခေါဘာဆနှာဒအရာ အသင်းး�ဝါင်းးခြဖိုးစးနှာိ�င်းးခြ�င်းး�

•	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	်အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏	အလိုု�ဆိုနှဒအရ	ဖ့ွဲ့��စည်�်ထွ��ကြောသ�	အသင့်�်	

	 မ���မြဖွဲ့စ်��ပါါသည်။်

•	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	် ၎င့်�်တု�၏်	 ဝါနက်ြောဆို�င့်မ်မု����ု�	 အသံ��မြပါ�နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	 ထွု� ်မြပါင့်	်

အသင့်�်ဝါင့်မ်����ု�	����/မ၊	လိုးအ်ဆိုင့််အ်တန�်၊	လိုးမ�ု��၊	နှု�င့်င့််ကံြောရ�၊	ဘ�သ�ကြောရ�	မ�့�မြ���ပါ�	

လို��်ရံပါါသည်။်		

(၂ ) အသင်းး�သာ�မျျာ�၏ ဆနှာဒခြဖိုးင်း်း စးမံျ�န်း ်း�ွ�ခြ�င်းး�

•	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	် ေးမု��ကြောရစး	 နည်�်လိုမ်�တ��	 ဖ့ွဲ့��စည်�်လို�ပ်ါကြောဆို�င့်က်ြောသ�	

အသင့်�်အဖ့ွဲ့��မ���မြဖွဲ့စ်သည််အ်��ကြောလို��်စ�့	 အသင့်�်၏	 မးဝါါေမ���	 ��မာတရ်�တင့့်လ်ိုည်�်	

ကြော��င့်�်၊	ဆိုံ��မြဖွဲ့တ�်���်�ရ�တင့့်လ်ိုည်�်ကြော��င့်�်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	်တ�က်ြွ�ပါး�ကြောပါါင့်�်

ပါါဝါင့်�်င့့််	်ရှိာု��သည်။်
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•	 ကြောရ့���ယ�်ရံကြောသ�	�ု�ယစ်��လိုာယမ်���သည်	်အသင့်�်ကြောပါ်တင့့်	်တ�ဝါနယ်းမ	ုရှိာုရပါါသည်။်

•	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	်မ�ကြောပါ�ပုါ�င့်�်င့့််ရ်ှိာုရ�	ထွု�မ�အ��လိုည်�်	ည်းတးည်းမှလို��်သံည်။်

(၃) စး�ပွျိုးာ�ခေါရာ�ခေါဆာင်းးရွာက်းမုျမျျာ�တိငွ်းး အသင်းး�ဝါင်းးမျျာ�၏ ပူျိုး�ခေါပျိုးါင်းး�မုျတိငွ်းး ပျိုးါဝါင်းးခြ�င်းး�

•	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	်စး�ပါ�့�ကြောရ�လို�ပ်ါင့်န�်မ���	ကြောဆို�င့်ရ့်�န်ှု�င့်ရ်န	်သမဝါါယမအသင့်�်မ���၏	မ

တည်က်ြောင့်�့ု�	အည်းအမှ	ထွည််ဝ်ါင့်ရ်ပါါသည်။်

•	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏	အ��ု��အမြမတ�်စံ���င့့််သ်ည်	် အဆိုု�ပါါ	 အသင့်�်ဝါင့်၏်	 အသင့်�်အတ�့	်

လို�ပ်ါကြောဆို�င့်မ်ကုြောပါ်	တင့့်	်မးတည်သ်ည်။်

(၄)  အသင်းး�ဝါင်းးမျျာ�သည်း က်ိ�ယ််းအာ�က်ိ�ယ်းက်ိ��က်ာ လတွိးလပျိုးးစာွရာပျိုးးတိည်း�ွင်း်းရှာိခြ�င်းး�

•	 သမဝါါယမသည်	်�ု�ယ်အ်���ု�ယ�်ု��သည််	်အဖ့ွဲ့��အစည်�်မြဖွဲ့စ်��	�ု�ယပု်ါ�င့်လ်ိုတ့လ်ိုပ်ါစ�့	

အ�ပ်ါ���ပ်ါ�င့့််	်ရှိာုသည်။်

•	 �ု�ယထ်ွး�ု�ယထ်ွ	အဖ့ွဲ့��အစည်�်မ���	မြဖွဲ့စ်��ပါါသည်။်	

•	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���အ��လိုံ���	အသင့်�်�ု�	ထွနု�်���ပ်ါပါါသည်။်

(၅)  ပျိုးည်ာခေါရာ�၊ ခေါလက််ျင်း်းခေါရာ�နှာာင်း်း အသပိျိုးည်ာမျျာ�ခေါပျိုး�ခြ�င်းး�

•	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	် အသင့်�်ဝါင့်မ်���၊	 ကြောရ့�ကြော����်	ံ �ု�ယစ်��လိုာယမ်���၊	 စးမံ

�န ်�့်�သးမ���၊	 ဝါနထ်ွမ်�မ���အ��	 ကြောလို�်�င့််က်ြောစမြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	် အသပုါည်�ကြောပါ�သည်။်	 ထွု�မာသ�	

သမဝါါယမအသင့်�်မ���	၏	ဖံ့ွဲ့� ငြိဖုွဲ့��တု��တ�က်ြောရ��ု�	ပါါဝါင့်က်ြောဆို�င့်ရ့်�န်ှု�င့်ပ်ါါမည်။်

•	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���၏	သဘ�ဝါနှာင့််	်အ��ု��ကြော���ဇား�မ���အ��	ကြောဝါမှအသကုြောပါ�မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်

သမဝါါ	ယမအင့်အ်���ု�	ကြီး�း�ထွ�့�ကြောစသည်။်

(၆)   သမျဝါါယ်မျအသင်းး�အ�ျင်းး��ျင်းး� ပူျိုး�ခေါပျိုးါင်းး�ခေါဆာင်းးရွာက်းခြ�င်းး�

•	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	်၎င့်�်တု�၏်	ကြောေသ၊	နှု�င့်င့််၊ံ	အမြပါည်မ်ြပါည်ဆ်ိုု�င့်ရ်�	အဆိုင့််�်န့ရ်�်

	 မ���မာတစ်ဆိုင့််	် ကြောဆို�င့်ရ့်�မ်ြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	် အသင့်�်ဝါင့်မ်���အ��	 ထွကုြောရ��စ်�့	 အ��ု��မြပါ���	

အဆိုု�ပါါ�န့ရ်�အ်��လိုည်�်	ပုါ�မု�ကြီး�း�ထွ�့��ု�င့်မ်�ကြောစသည်။်
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(၇) အမျျာ�စ�သည်း ခေါေသနှာာင်း်း လထူု�အတိကွ်းလည်း� ဦး�တိည်းခြ�င်းး�

•	 သမဝါါယမအသင့်�်မ���သည်	်အသင့်�်သ��မ���အ��	အ�ရံို�စု��	်ကြောဆို�င့်ရ့်�က်ြောနစဉ်မာ�ပါင့်	်အသင့်�်	

သ��မ���	လို��်ကံြောသ�	 မးဝါါေမ���မာတစ်ဆိုင့််	် ကြောေသလိုးထွ�တစ်ရပ်ါလိုံ��၏	 ကြောရရှိာည်တ်ည်တ်ံဖံ့်ွဲ့� ငြိဖုွဲ့��မု

�ု�	လို�ပ်ါကြောဆို�င့်က်ြောပါ�ရပါါသည်။်	

(၁.၄) ခေါအာင်းးခြမျင်းးခေါသာ သမျဝါါယ်မျအသင်းး�အခြဖိုးစး ရာပျိုးးတိည်းရာန်းး

	 	ကြောအ�င့်မ်ြမင့်က်ြောသ�	သမဝါါယမအသင့်�်အမြဖွဲ့စ်	ရပ်ါတည်န်ှု�င့်ရ်န	်ကြောအ��ပ်ါါအ���မ်���	လိုု��န်�

ရန	်လိုု�	အပ်ါပါါသည်။်

(၁) အသင်းး�ဝါင်းးမျျာ�အတိကွ်း လက်းခေါတိွ�က်ျခေါသာ ခေါင်းခွေါ�က်�ဆိ�င်းးရာာ ပ်ံျိုးပိျိုး��မုျအစးအစဉ်မျျာ�

•	 မှတကြောသ�	 ကြော���ကြောင့်န့ှာင့််	် ကြောကြွ��သမ်ု�မစုည်�်မ�ဉ်�မ���၊	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���အတ�့	် တ�ု�ကြောသ�	 ကြောင့်စ့�

ကြောဆို�င့်�်မစုည်�်�မ်�၊	သမဝါါယမအသင့်�်	 ကြီး�း�ထွ�့�လို�ကြောစရန	်ထွကုြောရ��က်ြောသ�	အရင့်�်အနှား�တု������

မ	ုအစးအစဉ်မ���	ရှိာုရပါါသည်။်

 (၂)  စန်းစးက်ျခေါသာ လ�ပျိုးးင်းန်းး�စဉ်စည်း�မျျဉ်�စည်း�က်မျး�မျျာ�

 

•	 �းမ်���င့်က်ြောသ�၊	 ရုို��သ��၍	 စမ့်�ကြောဆို�င့်ရ်ည်မ်ြပါည််	်ဝါကြောသ�	 ကြော�ါင့်�်ကြောဆို�င့်မ်နုှာင့််	် စးမံ�န ်�့်�နှု�င့်က်ြောသ�

ဝါနထ်ွမ်�ကြော��င့်�်မ���	လိုု�အပ်ါပါါသည်။်

(၃) ပွျိုးင်း်းလင်းး�ခြမျင်းးသာမုျနှာာင်း်း မိျမိျက်ိ�ယ်းတိိ�င်းး �ျမျာတိးထုာ�ခေါသာ စည်း�က်မျး�မျျာ�က်ိ� လိ�က်းန်းာ 

 တိတိးခြ�င်းး�

•	 စ�ရင့်�်စစ်�နံှု�င့်မ်ြ�င့်�်

•	 အကြောမြ��စံ�ရင့်�်သင့့်�်နည်�်မ���နှာင့််	်ကြောင့်စ့�ရင့်�်စးမံ�န ်�့်�မမု���ရှိာုမြ�င့်�်

•	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏	ကြောင့်က့ြော���/စ�ရင့်�်ပုါ�င့်�်ဆိုု�င့်	်ရ�	စစ်ကြောဆို�မအု��	�နံှု�င့်ရ်ည်ရ်ှိာုမြ�င့်�်

•	 ကြောင့်စ့�ရင့်�်တင့့်	်အရည်အ်��င့်�်မြပါည််ဝ်ါကြောသ�		ဝါနထ်ွမ်�မ���	ထွ��ရှိာုမြ�င့်�်
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•	 တု��တ�က်ြော��င့်�်မန့က်ြောသ�	ကြောင့်က့ြော���စးမံ�န ်�့်�မအုတ�့	်အ��ကံြောပါ�မအု��	လို��်နံှု�င့််

မြ�င့်�်စကြောသ�	အ���မ်���သည်	်ကြောအ�င့်မ်ြမင့်က်ြောသ�	သမဝါါယမအသင့်�်၏	အဂါါ ါရပ်ါမ���

မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

(၁.၅) သမျဝါါယ်မျအသင်းး�ဝါင်းးမျျာ�၏ တိာဝါန်းးမျျာ�

      

	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	်ကြောအ��က်ြောဖွဲ့�်မြပါပါါတ�ဝါနမ်����ု�	န��လိုည်သ်ကြောဘ�ကြောပါါ�ရ်န	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်

•	 အသင့်�်ဝါင့်မ်���သည်	်အသင့်�်၏	စည်�်မ�ဉ်�စည်�်�မ်�မ���အ��	လိုု��န်�ရမည်။်

•	 အစ�အဖ့ွဲ့��၏	ရည်ရ့်ယ�်��မ်���၊	လို�ပ်ါင့်န�်ကြောဆို�င့်တ်�မ���တင့့်	်ပါါဝါင့်ရ်မည်။်

•	 ကြောင့်က့ြော���ထွည််ဝ်ါင့်မ်နုှာင့််	်ဝါနက်ြောဆို�င့်မ်လုို�ပ်ါင့်န�်မ���တင့့်လ်ိုည်�်	ပါါဝါင့်ရ်မည်။်
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ဆက်းစပျိုးးခေါသာ ပံျိုး�မျျာ�

New	Day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏

လိုပ်ုါရှိာ��မမု���

New	Day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏

ဆိုနက်ြီး�တုစ်�	်အသံ��မြပါ�ကြောန��မြ�င့်�်

New	Day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏	

ဆိုးကြီး�တုစ်�	်အသံ��မြပါ�ကြောန��မြ�င့်�်

New	Day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏

လိုပ်ုါရှိာ��မမု���

New	Day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏

လိုပ်ုါရှိာ��မမု���

New	Day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���၏

လိုပ်ုါရှိာ��မမု���	
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၂။ မိုျစိ�က်းပျိုးျိ��ခေါရာ� သမျဝါါယ်မျအသင်းး�အတိကွ်း မိုျစိ�က်းပျိုးျိ��ခြ�င်းး�

(၂.၁) အဘယ်းခေါ�က်ာင်းး ်မိုျက်ိ� စိ�က်း�က်ပျိုးါသန်းည်း�။

	 မြမနမ်�မြပါည်တ်င့့်	်လိုန့�်�က်ြောသ�	နှာစ်ကြောပါါင့်�်	၃၀ကြော���်�န ်မ်ာ	စတင့်၍်	စ��သံ��မုု�ု�	တင့့်�်�ယစ်�့	စု��ပ်ါ�ု����်

��ပါါသည်။်	လိုတတ်ကြောလို�စ��သံ��ရနအ်မြပါင့်	်မုုကြောမြ���၊်	စည်သ်တ့ဗ်း�စသည်မ်ြဖွဲ့င့််	်ထွ�တ�်�နအ်မ�ု��မ�ု��	ထွ�တလ်ို�ပ်ါ

ကြောရ�င့်�်�����်�ပါါသည်။်	မုုသည်လ်ိုးမ�ု��၊	ဘ�သ�မကြောရ့�စ��သံ��နှု�င့်က်ြောသ�	သး�နှာတံစ်��မြဖွဲ့စ်ငြိပါး�	အမြ���ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်	

ရ့�မ်���၊	သး�နှာပံါင့်မ်���စု��ပ်ါ�ု��သ��သ်ု� ်	အ��ုနမ်���ဘ�	အ��ုနတ်ု�	၂	ပါတ	်မာ	၃	ပါတအ်တင့့်�်မာ�ပါင့်	်ဝါင့်က်ြောင့်ရ့ရှိာုနှု�င့််

ပါါသည်။်

	 စ��သံ��မုုအမ�ု��အစ��အ��ု� ��ု�	 ကြောဖွဲ့�်မြပါရကြောသ�်	 ၁	 နှာစ်လိုှင့်	် တစ်ကြီး�မ်ုသ�ကြောပါ်ကြောသ�	 သဘ�ဝါမုုမ���၊	

ကြော���ရု်ို��မုုမ���ရှိာုသ��သ်ု� ်	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောမ�့မြမးရကြောသ�	ကြော���ရု်ို��မုု၊	ကြောင့်န့ှာင့်�်မုု၊	 ကြွ��န်��ရ့�မ်ုု၊	ကြောင့်မု့��မုု	စသည်	်

မြဖွဲ့င့််လ်ိုည်�်	ရှိာု��ပါါသည်။်	သဘ�ဝါအကြောလို���ရ်ရှိာုကြောသ�	မုုမ���တင့့်	်စ��သံ��သးမ���အတ�့	်အဆိုပ်ုါအကြောတ��်

မြဖွဲ့စ်ကြောစနှု�င့်က်ြောသ�	 မုုအမ�ု��အစ��မ���ပါါရှိာုတတက်ြောသ�်လိုည်�်	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောသ�မုုမ���အ��လိုံ��မာ�မး	 ကြောဘ�အနှတရ�ယ်

�င့်�်ရှိာင့်�်စ�့	စ��သံ��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	ယ��အ�ါ	ရ�သးဥတ�ကြောဖွဲ့��မ်ြပါနမ်ကုြော���င့််	်လိုယယ်�သး�နှာမံ����ု�	ကြောရရ�ကြောသ���

မမုရှိာုပါ�	စု��ပ်ါ�ု��ထွ�တလ်ို�ပ်ါကြောနရကြောသ�	အကြောမြ�အကြောနတင့့်	်အ��ုန�်�လိုတု�အတင့့်�်		လို�ပ်ါ�ု�င့်က်ြောဆို�င့်ရ့်�ရ်လိုယ့�်း

ကြောသ�	မုုစု��ပ်ါ�ု��ကြောရ��ု�		ကြော���လို�က်ြောတ�ရ့�အနှာံ ်	��ယမ်ြပါန ်စ်�့	ကြောဆို�င့်ရ့်�သ်င့််ပ်ါါသည်။်

(၂.၂) မိုျက်ိ� မျည်းသိ� ် စိ�က်း�က်မျည်းန်းည်း�။

(၂.၂.၁) မိုျစိ�က်းပျိုးျိ��ခြ�င်းး�၏ သခေါဘာသဘာဝါ

•	 မုု�ု�	ကြောဆို�င့်�်ရ�သး၊	ကြောနှရ့�သး	(၂)	မ�ု��လိုံ��တင့့်	်စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	

•	 မုု�ု�	စနစ်တ��	ကြောဆို�င့်ရ့်�လ်ိုှင့်	်ကြောမြမမကြောရ့�၊	ရ�သးဥတ�မကြောရ့�	စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 ကြောင့်န့ှာင့်�်မုုအ��	မုုစု��တ်�	(သု�မ်ဟု�တ)်	အကြောအ��န�်တင့့်	်စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	အရုပ်ါကြောအ��တ်င့့််

ရှိာုရပါါသည်။်

•	 မုုသည်	် တ�ရှိာည်အ်ထွ��မ�မံြ�င့်�်ကြော���င့််	် ထွ�့လ်ို�သမှအ��	 မြမနမ်ြမနစ်��သံ��ကြောရ�င့်�်��ရနလ်ိုု�

အပ်ါပါါသည်။်	ကြော����့သ်ု� ်	အ��ုနမ်းတင့်ပု်ါ�ရ်န	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	

•	 စ�မ်အုကြောမြ��ကံြောသ�	မုုကြောမြ���ထ်ွ�တလ်ို�ပ်ါမြ�င့်�်၊	စည်သ်ပ့်ါဗး�ထွ�တလ်ို�ပ်ါမြ�င့်�်	စသည်တ်ု��်ု�	အစ�

အဖ့ွဲ့��အကြောနမြဖွဲ့င့််	်ဖ့ွဲ့��စည်�်��	ဖွဲ့့ံ� ငြိဖုွဲ့��တု��တ�က်ြောအ�င့်	်ကြောဆို�င့်ရ့်�သ်င့််ပ်ါါသည်။်
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(၂.၂.၂) မိုျစိ�က်းပျိုးျိ��ခေါရာ�အတိကွ်း အခေါခြ��ံလိ�အပျိုးး�ျက်းမျျာ� 

(၁)		��န�်�မ်�ပါစစည်�်မ���

(၂)		မုုကြောမ�့မည််က်ြောနရ�၊	မုုစု��တ်�

(၃)		ကြောရရရှိာုမု

(၄)		မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါ

(၅)		မြဖွဲ့ည််စ်�့အ်စ�မ���

(၁) က်�န်းး�က်မျး�ပျိုးစစည်း�မျျာ�

•	 သး�နှာမံ���	ရုတသ်မ်ု�အငြိပါး�	အကြွ�င့်�်အ��နမ်���၊(ကြော���ရု်ို��)၊	သစ်	ကြောတ�ပါင့်မ်���၏		ကြောဘ�	

ထွ�့ပ်ါစစည်�်မ���	(သစ်တံ��မ���၊	လိုးစ�မနု ်မ်���)၊	စ�ရံ်ို�ထွ�့ပ်ါစစည်�်မ���(စ�ူး၊	�တမ်ြပါ��၊	

��ည်မ်ှင့်မ်���)	�ု�	အသံ��မြပါ�နှု�င့်ပ်ါါ	သည်။်

•	 ကြော���ရု်ို���ု�	ကြော���ရု်ို��မုုစု��ပ်ါ�ု��ရ�တင့့်	်အဓုာ�သံ��သည်။်

•	 ��န�်�မ်�ပါစစည်�်မ���	အ��လိုံ��သည်	်ကြော��င့်�်စ�့	ကြောမြ���က်ြောသ့�ရမည်။်		

•	 အမြ���အမုု�သ်ရုို��မ်���နှာင့််	်ကြောရ�ကြောနှာ�မကြောနကြောစရပါါ။	

•	 အမ်ုကြောမ�့တရုစာ�နမ်���	ဖွဲ့��ဆ်ိုး�မမုာ	�င့်�်ကြောဝါ�ကြောစရမည်။်	

•	 မး�ကြောဘ�အနှတရ�ယမ်ာ	�င့်�်ကြောဝါ�ကြောစရမည်။်

(၂) မိုျခေါမွျ�မျည််း ခေါန်းရာာ၊ မိုျစိ�က်းတိ� 

•	 ကြောမြမမြပါန ်မ်ြဖွဲ့စ်သင့််သ်ည်။်	ထွု� ်မြပါင့်	်ကြောရရရှိာုမ	ုလိုယ့�်းရမည်။်	

•	 ကြောလို�င့်စ်�ဆိုးမ���၊	 ဓာ�တ�ကြောဗဓာပါစစည်�်မ���	သု�ကြောလိုာ�င့်ထ်ွ��ကြောသ�	 ကြောနရ�မ���နှာင့််	် ကြောဝါ���့ရ

မည်။်	အနံအ်သ�မ်���	�း�စ�န်ှု�င့်က်ြောသ�ကြော���င့််	်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

•	 မြ�မ���၊ပါ�ရ့�	်ဆိုတုမ်���	လို�ကြောရ��န်ှု�င့်က်ြောသ�	 ကြောနရ�	 မမြဖွဲ့စ်ကြောစရ။	 မုုပါင့့််မ်���ဖွဲ့��ဆ်ိုး��ရံ	

တတပ်ါါသည်။်

•	 အမ်ုကြောမ�့တရုစာ�နမ်���	ကြောမ�့မြမးထွ��ကြောသ�ကြောနရ�နှာင့််	်ကြောဝါ���့ရမည်။်	ဝါင့်က်ြောရ��ဖ်ွဲ့��ဆ်ိုး�မု

မရှိာုကြောစပါါ။

•	 တစ်ကြောနရ�တည်�်တင့့်	်မုုကြောမ�့မြ�င့်�်�ု�ဆို�တ်ု��မ်လို�ပ်ါသင့််ပ်ါါ။	ပါထွမအကြီး�မ်ုစု��စ်ဥ်

	 	မုုကြောရ�ဂါါမ���	��ကြောရ���်�ပ်ါါ�	ကြောန��ထ်ွပ်ါစု��က်ြောသ�	စု���်င့်�်သု� ်	

	 �း�စ�တ်တသ်ည်။်
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•	 မုုစု��တ်��ု�	 မုမုလို�ပ်ါ�ု�င့်မ်ည််	် ပါမ�ဏအရ	တည်က်ြောဆို��န်ှု�င့်သ်ည်။်	ကြောေသထွ�့	်ဓာနမုု��၊	

ဓာန�ု�၊	ဝါါ�ထွရံ��မ���	အသံ��	မြပါ�နှု�င့်သ်ည်။်

•	 နရံံနှာင့််	်အမု��အ����	၁	ကြောပါ��့ထွ��၍၊	ပါလိုတစ်တစ်မြဖွဲ့င့််	်��ထွ��ကြောပါ�ပါါ။	ယင့်�်ပါလိုတစ်တစ်

	 �ု�	လိုု�အပ်ါသလိုု�	 ဖ့ွဲ့င့််/်ပုါတန်ှု�င့်ရ်န	်စးစဉ်ပါါ။	အ�န�်အတင့့်�်	အပါး��ုနထ်ွနု�်ငြိပါး�	ကြောလိုဝါင့်က်ြောလို	

ထွ�့	်ကြော��င့်�်ကြောစပါါသည်။်

•	 တ�ထွပ်ုါနှာစ်ဖွဲ့�ရ်ှိာု	 မြမင့််မု်�ရ်ပုါတမ်���တင့့်လ်ိုည်�်	(၁.၅	ကြောပါ	X	၁	ကြောပါ)	အကြောပါါ�တ်စ်ကြောပါါ�စ်း

ကြောဖွဲ့��ထ်ွ��၍	 ပါလိုတစ်တစ်မြဖွဲ့င့််	် ဖ့ွဲ့င့််/်ပုါတန်ှု�င့်က်ြောအ�င့်	် စးစဉ်ထွ��ပါါ။	 (အ�န�်အပါး��ုန၊်	 စု�

ထွု�င့်�်ဆိုနှာင့််	်ကြောလိုဝါင့်က်ြောလိုထွ�့မ်����ု�	ထွနု�်ကြောပါ�သည်)်

•	 တ�အတင့့်�်	 အ�င့်�်�ု�	 သ���မ်��င့်�်၍	 ကြောရဖွဲ့�န�်ကြောပါ�ရသည်။်	 (စု�ထွု�င့်�်ဆို�ု�	 ထွနု�်သည်၊်	

သန ်ရ်ှိာင့်�်မ	ုမြဖွဲ့စ်ကြောစသည်။်)

•	 တ�အတင့့်�်သု� ်	အဝါင့်အ်ထွ�့လ်ို�ပ်ါရလိုယ့�်းကြောစရနအ်ဝါင့်အ်ထွ�့	်တ�ံါ�တစ်��ထွ�မ်�	

ရှိာုသင့်ပ်ါါသည်။်	၂��ရှိာုပါါ�	ပုါ�သင့််က်ြောတ�်ပါါမည်။်

(၃) ခေါရာရာရှာိမုျ

•	 သး�နှာစုံ��ပ်ါ�ု��ကြောရ�တင့့်	် အသံ��မြပါ�ကြောသ�	 ကြောရမ���အ��	 သံ��နှု�င့်သ်ည်။်	 မြဖွဲ့စ်နှု�င့်ပ်ါါ�	 ကြောရ၏	

စံနှနု�်သည်	်၄	မာ	၇.၅	����တင့့်	်ရှိာုသင့််သ်ည်။်	အကြော��င့်�်ဆိုံ��	စံနှနု�်	မာ�	၅.၅	မာ	၆	မြဖွဲ့စ်သည်။်	

•	 အမြ���ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�စု်���်င့်�်မ���တင့့်	်သံ��ရသ��သ်ု� ်	ကြောရသံ��စ့�မြ�င့်�်မြပါ�ရန	်မလိုု�အပ်ါပါါ။	

(၄) မိုျမျျိ��ထု�ပျိုးး

•	 မ�ု��ကြော��င့်�်မ�ု��သန ်မ်���အ��	ကြောရ့���ယစု်��ပ်ါါ။		

•	 မုုထွ�ပ်ါအတင့့်�်ရှိာု	မုုမှင့်မ်���၏	အကြောရ�င့်သ်ည်	်အမ်ုသံ��သ����အကြောရ�င့်�်�သ်ု� ်	မြဖွဲ့းကြောဖ့ွဲ့�ကြောနရ

မည်။်	

(၅) ခြဖိုးည််းစကွ်းအစာမျျာ�

•	 သး�နှာအံကြောစအ်ဆိုနမ်���အ��	နယက်ြောလိုာအ်ငြိပါး�	ထွ�့လ်ို�ကြောသ�	ကြောဘ�ထွ�့ပ်ါစစည်�်မ���၊	သး�နှာံ

ပါင့်အ်ကြွ�င့်�်အ��နမ်���၊	 ဥပါမ�	 -	 ကြောန���ကြောစ�့်၊ံ	 ကြောမြမပါ�	ကြောတ�င့််�့်၊ံ	 ဖ့ွဲ့�နှ�၊	 ပါ�ရုို� �ကြောမြ���မ်���

စသည်တ်ု��်ု�	မုုထွ�ပ်ါအတင့့်�်	ထွည််က်ြောပါ�နှု�င့်သ်ည်။်	



Agriculture manual for Young Farmer Co-ops

13

•	 အမ်ုကြောမ�့တရုစာ�နမ်���၏	စန့ ်ပ်ါစ်ပါစစည်�်မ���၊	 ဥပါမ�	 -	 နှ�့�ကြော���၊	 ���က်ြော���စသည်တ်ု��်ု�

လိုည်�်	အသံ��မြပါ�နှု�င့်	်သည်။်	

•	 အသံ��မြပါ�ကြောသ�	 မြဖွဲ့ည််စ်�့အ်စ�မ���သည်	် ကြော��င့်�်စ�့ကြောမြ���က်ြောသ့�ရမည်။်	 စု�ကြောနပါါ�	 မုု

ကြောရ�ဂါါမ���	ဝါင့်က်ြောရ��	်ဖွဲ့��ဆ်ိုး�တတသ်ည်။်

(၂.၂.၃) စိ�က်းပျိုးျိ��န်းည်း�ပျိုးည်ာ

•	 မုုစု��တ်�အတင့့်�်	သင့််က်ြောလို��်ကြောသ�	စု�ထွု�င့်�်ဆိုသည်	်၈၀%	မာ	၈၅	%	၊	အပါး��ုနသ်ည်	်၂၀	စင့်တ်း

ဂါရုတ	်မာ	၃၀	စင့်တ်းဂါရုတ	်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်		၃၀	စင့်တ်းဂါရုတထ်ွ�က်ြော���်ပါါ�	မ����ဏကြောရမုံ

ကြောရမ း��ဖွဲ့�န�်ကြောပါ�ရန	်လိုု�အပ်ါ	သည်။်	ကြောလိုဝါင့်၊်	ကြောလိုထွ�့လ်ိုည်�်	ဖွဲ့နတ်း�	ကြောပါ�ရသည်။်

•	 မုုစု��တ်�အတင့့်�်တင့့်	် ဝါါ�မြဖွဲ့င့််	် စင့်မ်���	 ထွု��ကြောပါ�ရသည်။်	 စင့်တ်င့့်	် အဆိုင့််	် (၃)	 ဆိုင့််ပ်ါါရှိာု၍	

တစ်ဆိုင့််န်ှ ာင့််	်တစ်ဆိုင့််	်(၁.၅)	ကြောပါ	အ��့တ��ရသည်။်	ကြောအ��ဆ်ိုံ��အဆိုင့််သ်ည်	်ကြောမြမမြပါင့်မ်ာ	(၆)	

လို�မ်	အ��့တင့့်	်ရှိာုရသည်။်	အ�င့်�်	မ����ု�	ဝါါ�ခြမ်းများခင်းပေးရသည်။စင်များအပေါ်တွ�မ်�မ����င့်�်ကြောပါ�ရသည်။်စင့်မ်���အကြောပါ်တင့်	်

မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါမ���	တင့်	်ကြောပါ�ရသည်။်	

•	 စင့်မ်���အစ��	 ထွင့်�်ရှိား�ပံါ���့မံ����ု�လိုည်�်	 အသံ��မြပါ�နှု�င့်သ်ည််	် အမြပါင့်�်�ုတမ်ြဖွဲ့င့််�်�ုတ၍်လိုည်�်	

စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်သ်ည်။်

•	 မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါ�ု�	ထွပ်ုါဖ့ွဲ့င့််စု်��ပ်ါ�ု��ပါါ။

•	 တစ်ကြောနလ်ိုှင့်	်ကြောရ	၂		ကြီး�မ်ုဖွဲ့�န�်ကြောပါ�ပါါ။.လိုု�အပ်ါပါါ�	တု��ဖွဲ့�န�်ပါါ။

•	 အမ���အ��မြဖွဲ့င့််�	ဓာ�တ�ကြောဆို�မ���၊	ကြောမြမ�သဇာ�မ���အ��	အသ��မြပါ�ရနမ်လိုု�ပါါ။	

•	 အပါင့်င့််ယရ့်ယစ်ဉ်အ�ဟု�ရကြောဖွဲ့��်ရည်အ်မြဖွဲ့စ်	 သ����ရည်	် ကြောလို�င့်�်ကြောပါ�နှု�င့်သ်ည်။်	 (သ����

ရည်�်ု�	သ����	၃	��ပ်ါသ��နှာင့််	်ကြောရ	၁	ဂါါလိုကံြောရ�စပ်ါကြောဖွဲ့��်နှု�င့်သ်ည်။်)	သ����ကြောဖွဲ့��်ရည်ဖ်ွဲ့�န�်

လိုှင့်	်ပါ�ရ့�ဆ်ိုတုမ်���မလို�ကြောစရန	်ဂါရို�စု��ပ်ါါ။

•	 အပါင့်မ်���ကြီး�း�လို�ပါါ�	သန ်ရ်ှိာင့်�်ကြောသ�ကြောရသ�	ဖွဲ့�န�်ကြောပါ�ရသည်။်		ရး�ကြောအ�င့်မ်ကြောလို�င့်�်ရ။
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(၂.၂.၄) မိုျက်ိ� မျည်းသိ� ် �ူ�မျည်းန်းည်း�

•	 စု��ပ်ါ�ု��ငြိပါး�	၅	မာ	၇	ရ�အ်���တင့့်	်မုုင့်ံ�မ���စတင့်ထ်ွ�့လ်ို�သည်။်ဤအ��ုနတ်င့့်လ်ိုည်�်	ကြောရ

သ�ဖွဲ့�န�်ကြောပါ�ပါါ။	မုုင့်ံ�စတင့်ထ်ွ�့လ်ို�ငြိပါး�	၃	မာ	၄	ရ�အ်���တင့့်	်စတင့်ဆ်ိုတ့�်း�နှု�င့်သ်ည်။်

•	 မုုပါင့့််မ်����း�ပါါ�	 လို�မ်ြဖွဲ့င့််အ်သ�အယ�	 ဆို့�နှတုယ်းပါါ။	 ဓာ��မြဖွဲ့င့််မ်ြဖွဲ့တမ်ြ�င့်�်၊	 ဆိုတုဖ်ွဲ့�်မြ�င့်�်မ���

ကြောရှိာ�င့်ပ်ါါ။	ဆို့�နှတု	်အငြိပါး�တင့့်	်�ပ်ါပါါလို�ကြောသ�	လိုးစ�မ����ု�	ဓာ��မြဖွဲ့င့််ရ်ှိာင့်�်လိုင့်�်ကြောပါ�ပါါ။

•	 စ�စ�ကြောပါါင့်�်	၂	မာ	၃	ကြီး�မ်ု�န ်	်မုု�း�ရတတသ်ည်။်	

•	 မုုထွ�့ရ်ှိာုမသုည်	် မြပါ�စ�ထွနု�်သမ်ု�မ၊ု	 မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါတင့့်	် ပါါဝါင့်သ်ည််	် မြဖွဲ့ည််စ်�့စ်�အမ�ု��အစ��နှာင့်််

သင့််က်ြောလို��်ကြောသ�	အပါး��ုန၊်	စု�ထွု�င့်�်ဆိုတု�အ်ကြောပါ်မးတည်သ်ည်။်	

•	 ပါထွမအကြီး�မ်ု	ဆိုတ့�်း�ရ�တင့့်	်မုုမ�ု��	၁	ထွ�ပ်ါ၏	အကြောလို���ုန	်မာ	၁/၃	မာ	၁/၂	�န ်ထ်ွရုရှိာုနှု�င့်သ်ည်။်	

မုု�း�ငြိပါး�တု�င့်�်	မုုမှင့်မ်ြပါနမ်ြပါည််င်ြိဖုွဲ့��ငြိပါး�	မုုဖွဲ့း�မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်ကြောစရန	်မုု�း�ထွ��ကြောသ�ကြောနရ��ု�	၂	မာ	၃	ရ��်န ်	်

ကြောရမြဖွဲ့င့််	်တု��ရု်ို��မ်ထွကုြောစရ။ကြောရထွ�ု	ကြောရစု�န�မြဖွဲ့စ်��	မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါမ���	ပါ�ပ်ါသ�့�တတင်ြိပါး�၊	မုုပါင့့်််

မလို�မြ�င့်�်မ���မြဖွဲ့စ်တတပ်ါါသည်။်

 မိုျစိ�က်းန်းည်း�ဗီးေးယ်ိ�အာ� ခေါလလ်ာ�က်ည််းရုု � နှာိ�င်းးပျိုးါသည်း။

	 https://youtu.be/wCxLEKPU0Ro

(၂.၃) မိုျစိ�က်းပျိုးျိ��ရာာတိငွ်းး ခေါတိွ�ရာတိတိးခေါသာ စနိ်းးခေါ�်မုျမျျာ�နှာာင်း်း ခေါက်ျားလာှ�န်းည်း�မျျာ�

	 ကြောတ့�ရတတက်ြောသ�	စုနက်ြော�်မမု���အ��	ကြောမြဖွဲ့ရှိာင့်�်နည်�်မ���အ��	ကြောအ��ပ်ါါအတု�င့်�်	ကြောဖွဲ့�်မြပါအပ်ါပါါသည်။်	

(၁) ပိျိုး��မျာှ�/ခေါရာာဂါါက်ျခေါရာာက်းခြ�င်းး�       

•	 ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါ��ကြောရ��မ်ြ�င့်�်၏	အဓုာ�အ���မ်ာ�	မုုထွ�ပ်ါမ����ု�	သ�တ်မ်����ရှိာည်စ်�့	ထွ��ငြိပါး�

မာ	စု��ပ်ါ�ု����က်ြောသ�ကြော���င့််	်မြဖွဲ့စ်သည်။်	

•	 မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါမ����ု�	 သတထုွ��ကြောရ့���ယပ်ါါ။	 မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါတင့့်	် ဝါါကြောစပ်ါါဝါင့်င်ြိပါး�	 အစု�ဓာ�တမ်���ကြောနပါါ�	

အထွ�ပ်ါထွ�တင့့်	်ကြောလို��က်ြော��င့်င့််ယက်ြောလို�မ���	ကြောပါါ�ဖ့်ွဲ့��လို���	မုမုှင့်မ်����ု�	စ��ကြောသ��ဖ်ွဲ့��ဆ်ိုး�	 

ငြိပါး�၊	မုုပါင့့််ထ်ွ�့မ်လို�တတသ်ည်ထ်ွ	ုမြဖွဲ့စ်တတသ်ည်။်
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(၂) မျာှ�မျျာ�ဖိုးျက်းဆး�ခြ�င်းး�      

•	 မုုစု��ပ်ါ�ု��		ကြောရ�တင့့်	်မ း��သည်	်ေ��ာအကြောပါ�ဆိုံ��မြဖွဲ့စ်သည်။်	

•	 မ း��မ�����ကြောရ��ပ်ါါ�	မုစုု��တ်�အတင့့်�်	မုစုု��ပ်ါ�ု��မြ�င့်�်	၁	ပါတ�်န ်ရ်ပ်ါန��၍	သ�နရံံမ���၊	��မ်��င့်�်	 

မ���၊	အမု��နရံံမ����ု�	ပုါ��သတက်ြောဆို�ဖွဲ့�န�်မြ�င့်�်၊	ထွံ��သ�တမ်ြ�င့်�်၊	မြဖွဲ့း�မြ�င့်�်မ���	မြပါ�လို�ပ်ါ��	အကြောမြ����်ံ

ထွ��ရမည်။်	

•	 ကြောလိုဝါင့်က်ြောလိုထွ�့	်မြပါ�လို�ပ်ါကြောပါ�ပါါ။

•	 အလိုင့်�်ကြောရ�င့်ဝ်ါင့်ရ်န	်မြပါ�လို�ပ်ါကြောပါ�ပါါ။	

(၃) ကြွက်က်းမျျာ� ဖိုးျက်းဆး�ခြ�င်းး� 

•	 မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါတင့့်	်ပါါဝါင့်က်ြောသ�	ဖ့ွဲ့�နှ�နှာင့််၊်	မြဖွဲ့ည််စ်�့စ်�မ���တင့့်	်ပါါဝါင့်က်ြောသ�	သး�နှာကံြောစမ်���သည်	်ကြွ��မ်���

�ု�	ဆို့�ကြောဆို�င့်ရ်�	ကြောရ��င်ြိပါး�	ဖွဲ့��ဆ်ိုး��ရံနှု�င့်သ်ည်။်	

•	 မည်သ်ည််အ်�ါမှ	ကြွ��သ်တက်ြောဆို�	မသံ��ရပါါ။	

•	 ကြွ��ဖ်ွဲ့မ်�ကြောထွ�င့်က်ြောမြ���အ်သံ��မြပါ�၍	ဖွဲ့မ်�ယးပါါ။

(၄) ခြ�မျျာ�၊ ပျိုး�ရွာက်းဆတိိးမျျာ� ဖိုးျက်းဆး�ခြ�င်းး�

•	 မုုစု��တ်�၏ပါတဝ်ါန�်��င့်တ်င့့်	်သန ်ရ်ှိာင့်�်မမုရှိာုပါါ�	��တတသ်ည်။်

•	 ဓာ�တ�ကြောဆို�မ���	မသံ��ရ။	

•	 မုုစု��တ်�၏	ပါတဝ်ါန�်��င့်�်ု�	အငြိမ�သန ်ရ်ှိာင့်�်ရနက်ြောဆို�င့်ရ့်�ပ်ါါ။	

•	 တ�၏	��မ်��င့်�်အ��	စတ့စု်�ကြောအ�င့်	်ထွ��ပါါ။

(၅) မိုျပွျိုးင်း်းညှ်�ိ�ခြ�င်းး�

•	 ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါမ���	��ကြောရ��ပ်ါါ�	မြဖွဲ့စ်တတသ်ည်။်	

•	 ကြောရကြောပါ�မမ���ကြောစရပါါ။
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(၆) မိုျအထုကွ်းနှာနု်းး� ခေါလျာန််းည်း�ခြ�င်းး�

•	 မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါမကြော��င့်�်�	မြဖွဲ့စ်တတသ်ည်။်	

•	 အမြ���ဖွဲ့��ဆ်ိုး�မုုမ���ကြော���င့််လ်ိုည်�်	မြဖွဲ့စ်တတသ်ည်။်	

•	 မ�ု��ကြော��င့်�်၊	မ�ု��သန ်	်မုုထွ�ပ်ါ�ု�	ကြောရ့���ယစု်��ပ်ါ�ု��ပါါ။

ဆက်းစပျိုးးရု�ပျိုးးပံျိုး�မျျာ�

   

မုုပါ�ု��ထွ�ပ်ါမ���အ��	ကြောပါါင့်�်�မံြ�င့်�်
New	day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���	

မြပါ�လို�ပ်ါထွ����ကြောသ�	မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါမ���

မုုကြောမ�့မြမးရ�တင့့်	်အသံ��မြပါ�မည်််

ပါစစည်�်မ���အ��	ပုါ��သတမ်ြ�င့်�်

New	day	(ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	အသင့်�်ဝါင့်မ်���	မြပါ�လို�ပ်ါ

ထွ����ကြောသ�	မုုပါ�လိုင့်�်မ���နှာင့််	်မုုမ�ု��ထွ�ပ်ါမ���မုု
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ထွ�ပ်ါမ���အ��	ထွပ်ုါဖ့ွဲ့င့််စု်��ပ်ါ�ု��မြ�င့်�်မုုစု��တ်�
���င့်မ်ြပါည်န်ယ	်Njung	Dung	Campမာ

စု��ပ်ါ�ု��ကြောသ�		ကြောင့်န့ှာင့်�်မုုမ���

ရာည်းညွှှန်းး�စာမျျာ�

-	 မြမနမ်�စု်��ပ်ါ�ု��ကြောရ�လို�ပ်ါင့်န�်	မုုစု��ပ်ါ�ု��နည်�်ပါည်�ကြောပါ�စ�ကြောစ�င့််

-	 ကြောအ�င့်ဆ်ိုန�်	 (စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�)၊	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ရ�	အ��မံြပါ����မ်���	 (၂)၊	 မြမနမ်�ကြောတ�င့်သ်းကြီး�း�မ���ဂါ��နယ	်

၂၀၁၈

-	 နန�်ထွ�ထ်ွ��်�စ်၊	 ကြောင့်န့ှာင့်�်မုုစု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�နှာင့််	် ကြော����့အ်ကြောမြ�အကြောန၊	 ေု�က်ြော���ရ့�ဂါ��နယ၊်	 အတ့�	 ၁၉၊	

အမာတ	်၂၀၊	၂၀၂၂	��နှာစ်ကြောမလို	၁၅	ရ�်

-	 ကြောင့်န့ှာင့်�်မုုစု��ပ်ါ�ု��နည်�်၊	Ayethandarsoe,	Greenovator,	Greenway,	internet

မုုမ�း��င့်လ်ို�န်ှာင့််	်ပါစစည်�်မ���အ��	

အရ�မ်ြပါနမ်ြဖွဲ့င့််	်ပုါ��သတမ်ြ�င့်�်

���င့်မ်ြပါည်န်ယ	်Njung	Dung	Camp

မာ	မုုစု��တ်�
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၃။ခေါတိာင်းးသတူိိ�င်းး�သခိေါစရာန်းး စိ�က်းပျိုးျိ��ခေါရာ�အခေါခြ��ံ 
(ဟင်းး�သး�ဟင်းး�ရွာက်း သမျဝါါယ်မျအသင်းး�အတိကွ်း တိန်းးဖိိုး��ခြမှျင်း်းသး�နှာာနံှာ ာင်း်း 

ဟင်းး�သး�ဟင်းး�ရွာက်းစိ�က်းန်းည်း�)

(၃.၁) ခေါတိာင်းးသမူျျာ� သရိှာိရာမျည််း စိ�က်းပျိုးျိ��ခေါရာ�အခေါခြ��ံ မျျာ�

	 လို�ပ်ါ��့င့််ယစု်��ပ်ါ�ု��မြ�င့်�်သည်	် မြမနမ်�က်ြော���လို�က်ြောေသရှိာု	 မုသ��စ�မ�������တင့့်	် အမ���ဆိုံ��ကြောတ့�

မြမင့်	် ရကြောသ�	 အသ�က်ြောမ�့ဝါမ်�ကြော���င့်�်လို�ပ်ါင့်န�်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်သု�က်ြောသ�်လိုည်�်	 ယင့်�်လို�ပ်ါ��့င့််ယလ်ိုယသ်မ��

မ���သည်	် ထွ�တလ်ို�ပ်ါနှု�င့်က်ြောသ�စမ့်�ရည်မ်ာ�	 အလို��အလို�ရှိာုမ၏ု	 တစ်စုတတ်စ်ပုါ�င့်�်သ�	 ထွ�တလ်ို�ပ်ါနှု�င့်ပ်ါါသည်။်	

အလို��အလို�ရှိာု	 သကြောလို��ထ်ွ��လ်ို�ပ်ါနှု�င့်မ်ာသ�	 လို�ပ်ါ��့င့််ယလ်ိုယသ်မ��မ���၏	 ထွ�တလ်ို�ပ်ါမကုြော��င့်�်မန့မ်ာ

သ�၊	ကြောအ�င့်မ်ြမင့်မ်ရုရှိာုမာ	သ�၊	ဆိုင့်�်ရ�မကုြောလို���်�နှု�င့်က်ြောပါမည်။်	ကြောေသတင့့်�်စ��နပ်ါ	ရု�ာ�ဖွဲ့းလိုံ�ကြောရ�ကြော��င့်�်မန့လ်ို�ကြောပါ

မည်။်

	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ��ု�	အဓုာ�ကြောဆို�င့်ရ့်�လ်ို�ပ်ါ�ု�င့်လ်ို��ရ်ှိာုကြောသ�	ကြောတ�င့်သ်းမ���သည်	်မုမုတု�စု်��ပ်ါ�ု��ကြောနကြောသ�	

သး�နှာမံ���	အကြော���င့်�်၊	 စု��ပ်ါ�ု��နည်�်စနစ်မ����ု�	 န��လိုည်သ်ကြောဘ�ကြောပါါ�လ်ို��လ်ို�ပ်ါကြောဆို�င့်�်�ရန	် အကြောရ�ကြီး�း�	

လိုာကြောပါသည်။်	လို�ပ်ါ��့င့််ယလ်ိုယသ်မ��မ���သည်	်၎င့်�်တု�ရ်ရှိာုနှု�င့်က်ြောသ�	သး�နှာအံထွ�့န်ှနု�်မ���ကြောအ��သ်�	ထွ�တ	်

လို�ပ်ါရမြ�င့်�်မာ�	စု��ပ်ါ�ု��လို�ပ်ါ�ု�င့်သ်ည််	်စနစ်မ���	ကြော��င့်�်မန့မ်မုရှိာုမြ�င့်�်၊နှာင့််	်တု������ပါည်�ကြောပါ�ကြောရ�လို�ပ်ါင့်န�်မ���	ရရှိာု

နှု�င့်သ်ည််	်အ�င့့််အ်လိုမ်�မ���နည်�်ပါါ�မြ�င့်�်တု�က်ြော���င့််	်	မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	

	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�နည်�်စနစ်မ����ု�	ကြောတ�င့်သ်းမ���အမြပါင့်	်စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ��ု�	ဝါါသန�ပါါကြောသ�	ပါ�ဂါဂလို�ုလို�ပ်ါင့်န�်

ရှိာင့်မ်���လိုည်�်	တတသ်ထုွ��လိုှင့်ပု်ါ�မု�ကြော��င့်�်မန့ပ်ါါမည်။်	သု�ပ်ါါ၍	ကြောအ��က်ြောဖွဲ့�်မြပါပါါစု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�အကြော���င့်�်အရ�

မ����ု�	ဆို�လ်ို�တ်င့်မ်ြပါသ�့�မည်မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ဆိုု�င့်ရ်�	ပါည်�ရပ်ါမ���	မ���မြပါ��လိုာသည််အ်ကြောလိုှ��	်

သး�နှာအံကြော���င့်�်အရ�၊ရ�သးဥတ�၊	 ကြောမြမအမ�ု��အစ��၊	 စု��ပ်ါ�ု����ုနက်ြောမြမမြပါ�မြပါင့်မ်ြ�င့်�်မ�ု��ကြောစန်ှာင့််	် ကြောမြမ�သဇာ�နှနု�်ထွ��၊	

စု��ပ်ါ�ု��နည်�်ကြောမြမ�သဇာ�ကြော�း�နည်�်၊	 စု���်င့်�်မြပါ�စ�ကြောစ�င့််က်ြောရှိာ��န်ည်�်၊	သး�နှာပုံါ��မ း��၊	 ကြောရ�ဂါါမ���	ထွကုြောရ��က်ြောသ�

���ယ့န်ည်�်မ���၊	 ရုတသ်မ်ု�မြ�င့်�်နှာင့််	် အထွ�့န်ှနု�်၊	 သု�ကြောလိုာ�င့်မ်ြ�င့်�်ကြောရ�င့်�်��မြ�င့်�်၊	 မ�ု��ကြောစထ်ွ�တမ်ြ�င့်�်	 အစရှိာု

သည်မ်ြဖွဲ့င့််	် ကြော�ါင့်�်စဉ်မ����့���တင့်မ်ြပါသ�့�ပါါမည်။်	ထွု�သု� ်	တင့်မ်ြပါရ�တင့့်စ်းမံ�နု�်ဝါင့်မ်���	 ဦး�စ��ကြောပါ�စု��ပ်ါ�ု��ကြောန

��သည််	် မ�နလ်ို�ဥနး၊	 တရို�တန်နံ	ံ စသည််	် တနဖု်ွဲ့��မြမုင့််သ်း�နှာမံ���အ��	 ဥပါမ�ကြောပါ�ကြောဆို�့ကြောနှ�့	 တင့်မ်ြပါသ�့�မည်မ်ြဖွဲ့စ်

ပါါသည်။်
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(၃.၂)  စိ�က်းပျိုးျိ��ခေါရာ�ဆိ�င်းးရာာ ဗီဟ�သ�တိမျျာ�သည်း အဘယ်းခေါ�က်ာင်း်း အခေါရာ�ကြီးက်း�ပျိုးါသန်းည်း�။

	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ဆိုု�င့်ရ်�	လို�ပ်ါင့်န�်မ���၏	ဗဟု�သ�တမ���ရရှိာုမာသ�လိုှင့်	်သး�နှာမံ���	အထွ�့န်ှနု�်ကြော��င့်�်မန့၍်၊

အရည်အ်ကြောသ�့မြမင့််မ်��ကြောသ�	 ထွ�တ�်�နမ်���	 ထွ�တလ်ို�ပ်ါနှု�င့်မ်ည်။်	 ထွု�အ်မြပါင့်	် အစ��အစ�ဖွဲ့းလိုံ�မရုှိာုမည််အ်မြပါင့််

မုသ��စ�ဝါင့်က်ြောင့်	့တု��လို�ကြောစ၍	ကြောတ�င့်သ်းမ���၏	လိုးမစုး�ပါ�့�ဘဝါမ���	 ဖံ့ွဲ့� ငြိဖုွဲ့��တု��တ�က်ြောစမည်	် မြဖွဲ့စ်သည်။်	ထွု�သု� ်			

မသရုှိာုပါါ�	သး�နှာမံ���	ပါ��စ်း���ဆိုံ��ရံုို�မနုှာင့််	်ရင့်ဆ်ိုု�င့်ရ်ကြောပါမည်။်

(၃.၃) အထုကွ်းခေါက်ာင်းး�၊ အရာည်းအခေါသ�ွခေါက်ာင်းး�ထု�တိးက်�န်းးမျျာ�အတိကွ်း မျည်းသည််းန်းည်း�ပျိုးည်ာ

မျျာ�က်ိ� မျည်းသိ� ်  အသံ��ခြပျိုး�မျည်းန်းည်း�။

	 အထွ�တ်င့့်	်မြပါဆိုု���သ်ည််အ်တု�င့်�်	ဤအပုါ�င့်�်တင့့်	်မ�နလ်ို�ဥနးနှာင့််	်တရို�တန်နံ	ံစု��ပ်ါ�ု��မ�ုု�သ�	

အဓုာ�ထွ��ကြောဆို�့ကြောနှ�့သ�့�မည်	်မြဖွဲ့စ်သည်။်

(၃.၃.၁) သး�နှာာအံခေါ�က်ာင်းး�အရာာ၊ ရာာသးဥတိ�၊ ခေါခြမျအမျျိ��အစာ�၊ စိ�က်းပျိုးျိ���ျိန်းး

	 အထွ�့န်ှနု�်ကြော��င့်�်၊	 အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်ကြောသ�	 သး�နှာမံ���ထွ�တန်ှု�င့်ရ်န	် မုမုစု��ပ်ါ�ု��ကြောသ�

သး�နှာမံ���	 အကြော���င့်�်သ�မ�	 စု��ပ်ါ�ု��သင့််က်ြောသ�	 ရ�သးဥတ�၊	 ကြောမြမအမ�ု��အစ��၊	 စု��ပ်ါ�ု��သင့််က်ြောသ�

အ��ုနတ်ု��်ု�ပါါ	န��လိုည်ရ်ပါါမည်။်	၎င့်�်အမြပါင့်	်ကြောမြမမြပါ�မြပါင့်န်ည်�်အ��လိုည်�်	စနစ်တ��မြပါ�မြပါင့်ရ်ပါါမည်။်	

စု��ပ်ါ�ု��နည်�်စနစ်အ��လိုည်�်	 မာန�်နစ်�့	 စု��ပ်ါ�ု����	 အ��ုနအ်�ါအလိုု��	် ကြောမြမဩဇာ�ကြော�း�မြ�င့်�်၊	

စု���်င့်�်အ��	မာန�်နစ်�့မြပါ�စ�မြ�င့်�်တု��်ု�	လို�ပ်ါကြောဆို�င့်ရ်ပါါမည်။်	ထွု�မှမ�	��	ကြောရ��တ်တက်ြောသ�	ပုါ��မ း��

ကြောရ�ဂါါမ���အ��လိုည်�်	စနစ်တ�����ယ့ရ်ပါါမည်။်	 မြပါဆိုု���က်ြောသ�	အကြော���င့်�်အရ�မ���အ��	 မုမုတု� ်

�ု�ယတ်ု�င့်စ်နစ်တ��လို�ပ်ါကြောဆို�င့်န်ှု�င့်ရ်န	် မ�နလ်ို�ဥနး၊တရို�တန်နံတံု�န်ှ ာင့််	် ဥပါမ�မြပါဆိုု���	ဆို�လ်ို�တ်င့်	်

မြပါသ�့�ပါါမည်။်	 မ�နလ်ို�ဥနး၊	 တရို�တန်နံစုံ��ပ်ါ�ု��ကြောရ�	 နည်�်စနစ်ဗးေးယု�အ��လိုည်�်ကြော��င့်�်၊	 ဘု���ရှိား	

လို�ပ်ါနည်�်	ဗးေးယု�အ��လိုည်�်	ကြော��င့်�်	ကြောလိုလ်ို���ည််ရု်ို� နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

https://youtu.be/BWk5N8wlgMs

https://youtu.be/_5WvkZ-6NwQ

https://youtu.be/jnIt9vmvHag
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(က်)  မျ�န်းးလာဥန်းး အခေါ�က်ာင်းး�

•	 အမြမစ်ပုါ�င့်�်	(ဥ)	�ု�	စ��ရသည်။်	

	 အစုမ်�/���မ်ြပါ�တ/်အသ�ပ်ါ	စသည်မ်ြဖွဲ့င့််	်စ��သံ����ပါါသည်။်

•	 လိုမ���စ�့	သု�ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့်သ်ည်။်	စည်သ်ပ့်ါနှု�င့်သ်ည်။်

•	 ��ု��/ကြော��/ပါ��	်ဥမ����ု�	�း�/နှ�့�မ���အ��	ကြော�း�နှု�င့်သ်ည်။်

•	 အ��ုနတ်ု�တု�နှာင့််	် ကြီး�း�ထွ�့�ရန	်လိုု�အပ်ါသည်။်	သု�မ်ဟု�တပ်ါါ�	ဥ၏	အနံအ်ရသ�၊	အသ��

ကြော���ကြောမ့� မ	ုကြောလို��န်ည်�်တတသ်ည်။်

စု��သ်င့််က်ြောသ�	ရ�သးဥတ�

•	 ကြောအ�၍	ကြောနှ�့ကြောသ�	ရ�သးဥတ�တင့့်	်မြဖွဲ့စ်ထွန့�်ပါါသည်။်

•	 အသင့််က်ြောလို��်ဆိုံ��	အပါး��ုနမ်ာ�	၆၀F	မာ	၇၀F	(၁၆C	မာ	၂၁C)	မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

•	 ပါး၍	ကြောမြ���က်ြောသ့��	လိုယ့�်းစ�့	အပါင့်မ်ကြောပါါ�ပ်ါါ။

•	 အပါး��ုနမ်ြမင့််မ်��လိုန့�်�	ဥအရ့ယ	်ပါ�တု�၊	ပံါ�ပါ��၊်	အရည်မ်ရးမ်�ပါါ။

ကြောမြမအမ�ု��အစ��

•	 ကြောမြမအမ�ု��အစ��ကြောပါ်	 မးတည်၍်	 အထွ�့က်ြော��င့်�်မြ�င့်�်၊	 အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်မြ�င့်�်

မ���	မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်သည်။်

•	 ကြောမြမကြောစ�ကြောမြမတင့့်	်စု��ပ်ါါ�	အသ����မ်�၍	အကြောရ�င့်ည််စ်ကြောထွ�တတသ်ည်။်

•	 သ�နှ�န�်ကြောမြမတင့့်	်ကြောမြမကြောဆို�့ပါါဝါင့်မ်မု���သင့််	်(ဥအရည်အ်ကြောသ�့နှာင့််	်ဥအထွ�့န်ှနု�်ကြော��င့်�်	

မန့က်ြောစရန)်

•	 ကြောမြမ၏��ဥ်င့်န�်နု�်	 pH5.8	 မာ	 pH7	အတင့့်�်	 မြဖွဲ့စ်သင့််ပ်ါါသည်။်	 ကြောမြမ၏	��ဥ်င့်န�်နု�်	

pH5.5	မြဖွဲ့စ်ကြောနပါါ�	(၁)ဧ�လိုှင့်	်မကြောဖွဲ့ါ�ထ်ွံ��အမနု ်	်၆၄၀	ကြောပါါင့်မ်ာ	၉၆၀	ကြောပါါင့်	်နှနု�်

အ��	မစု��မ်း	(၃လိုမာ	၆လို)	ကြီး��ုတင့်ထ်ွည််က်ြောပါ�သင့််ပ်ါါသည်။်

•	 ကြောမြမတင့့်	်ကြီး�း�ထွ�့�ကြောသ�	အပါင့်မ်�ု��မြဖွဲ့စ်၍	ကြောမြမသ��ထွ�	ထွး၍	ပါရ့န	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်

•	 ကြောမြမအစု�ဓာ�တလ်ိုန့�်�ပါါ�	ဥမ���	ပါ�တတ်တသ်ည်။်

စု��ပ်ါ�ု��သင့််က်ြောသ�	အ��ုန်

•	 ကြောတ�င့်က်ြောပါ်ကြောေသမ���တင့့်	်အကြောအ�ဓာ�တရ်ှိာုကြောနကြောသ�ပါါ�၊	ဇာနန်ဝါါရးလို၊	ကြောဖွဲ့ကြောဖွဲ့�်ဝါါရးလို

မ���တင့့်လ်ိုည်�်	စု��န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်
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(�)  တိရု�တိးနံ်းနံ်းအခေါ�က်ာင်းး�

•	 အရ့�စ်��	ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�	်အ�ပ်ါစ�တင့့်	်ပါါဝါင့်ပ်ါါသည်။်

•	 အရ့�ပု်ါ�င့်�်�ု�	စ��ရသည်။်	အစုမ်�/အသ�ပ်ါ/ကြော�ါ�ဆ်ို့�ကြော���်/ဟုင့်�်��ု�မ���တင့့်	်ထွည််သ်င့့်�်

စ��သံ����သည်။်

•	 မြမနမ်�နနံထံွ�	်အရ့�၊်	အရုို��ပုါ�ထွးသည်။်

•	 အ��ုနတ်ု�အတင့့်�်	မြဖွဲ့စ်ထွန့�်မလုိုယ့�်းသမြဖွဲ့င့််	်ကြောပါါကြောပါါမ���မ���	ကြောရ�င့်�်����သည်။်

•	 ကြောမြမယ�မြပါ�မြပါင့်၊်	စု��က်ြောဘ�င့်ဆ်ို့�၊	အပါင့်မ်ြပါ�စ�မြ�င့်�်မ���သည်	်မ�နလ်ို�ဥနးနှာင့််	်ဆိုင့်တ်းပါါသည်။်

စု��သ်င့််က်ြောသ�	ရ�သးဥတ�

•	 ကြောအ�ကြောသ�	ရ�သးဥတ��ု�	နှာစ်သ�သ်ည်။်	

•	 ကြောအ�ငြိပါး�	အပါင့်မ်ြဖွဲ့စ်ထွန့�်��ုန	်မု��ဖ့ွဲ့�ဖ့ွဲ့�ရ့��	ပုါ�မု�မြဖွဲ့စ်ထွန့�်ပါါသည်။်

ကြောမြမအမ�ု��အစ��

•	 သ�နှ�န�်ကြောမြမတ့င့်က်ြောမြမကြောဆို�့ပါါဝါင့်မ်ုမ���သင့််ပ်ါါသည်။်(အရ့�်အရည်အ်ကြောသ�့နှာင့််အ်ထွ�့်

နှနု�်မ���	ကြော��င့်�်မန့က်ြောစပါါသည်။်)

•	 အမြမစ်ကြီး�း�ထွ�့�မ	ုကြော��င့်�်ရန	်ကြောမြမသ��ထွ�န�၍်	ပါက့ြောနရပါါမည်။်

•	 ကြောမြမ၏	��ဥ်င့်န�်နု�်	pH	5.5	–	pH6.7	တင့့်	်ပုါ�မု�	မြဖွဲ့စ်ထွန့�်ပါါသည်။်

စု��ပ်ါ�ု��ရန	်အ��ုန်

•	 စ�တ်င့်ဘ်�လိုမာ	 ေးဇာင့်ဘ်�လိုအတင့့်�်	 စု��န်ှု�င့်လ်ိုှင့်	် အကြော��င့်�်ဆိုံ��မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

ဇာနန်ဝါါရး၊	ကြောဖွဲ့ကြောဖွဲ့�်ဝါါရးလိုမ���တင့့်	်အကြောအ�ဓာ�တရ်ှိာုကြောနကြောသ�ပါါ�	စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

(၃.၃.၂)  ခေါခြမျခြပျိုး�ခြပျိုးင်းးခြ�င်းး�

အပါင့်မ်စု���်င့်	်စနစ်တ��ကြောမြမမြပါင့်ရ်န	်အကြောရ�ကြီး�း�ကြောပါသည်။်

မ�နလ်ို�ဥနးပါင့်န်ှာင့််	်တရို�တန်နံပံါင့်	်၂	မ�ု��လိုံ��အတ�့	်ကြောအ��ပ်ါါအတု�င့်�်	ကြောဆို�င့်ရ့်�န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်
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လိုု�အပ်ါကြောသ�	�ရုုယ�မ���

(၁)	ထွန့မ်ြ�စ်			

(၂)	 ကြောပါါ�မ်ြပါ��	

(၃)	 ကြောရပံါ��

(၄)	 ကြောရ��့်

(၅)	ကြောဂါ် မြပါ��

(၆)	 ကြီး��ု�

(၇)	တတုက်ြော�့

(၈)	ကြောမြမကြောဆို�့

မြပါ�မြပါင့်ပံ်ါ�	

•	 ဥမ���၊	အမြမစ်မ���	ကြောမြမကြီး�း�ထွ�တင့့်	်ကြီး�း�ထွ�့�မ	ုကြော��င့်�်ကြောစရန	်စု���်င့်�်ကြောမြမအ��	ပါက့ြောနရန	်

မြပါ�မြပါင့်ပ်ါါ။

•	 ကြောမြမကြောဘ�င့်တ်င့်စု်��မ်ြ�င့်�်အ��	အလို���	၁၅	ကြောပါ	၊	အန	ံ၄	ကြောပါ၊	အမြမင့််	်၈	လို�မ်	ထွ��ပါါ။

•	 ကြောမြမကြောဘ�င့်န်ှာစ်������	အ��ယ	်၂	ကြောပါ	ထွ��ပါါ။	စု���်င့်�်မြပါ�စ�ရလိုယ့�်းသည်။်

•	 ကြောမြမကြောဘ�င့်မ်��န်ှာ�မြပါင့်	်ည်းည်�ကြောအ�င့်ညု််ပုါါ။

•	 သဘ�ဝါ	ကြောမြမ�သဇာ�မ���	ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။	

	 (သ�ဆ်ိုု�င့်ရ်�	ကြော�ါင့်�်စဉ်တင့့်	်အကြောသ�စုတက်ြောဖွဲ့�်မြပါပါါသည်။်)

(၃.၃.၃) မျျိ��ခေါစ်နှာနု်းး�၊ ခေါခြမျဩဇူးာနှာနု်းး� (တိစးဧက်)

•	 ဥနးစု��ပ်ါ�ု��ရနအ်တ�့လ်ိုည်�်ကြော��င့်�်	တရို�တန်နံစုံ��ပ်ါ�ု��ရနအ်တ�့လ်ိုည်�်ကြော��င့်�်	အထွ�တ်င့့််

မြပါဆိုု�	��သ်ည််အ်တု�င့်�်မြပါင့်ဆ်ိုင့်ရ်ပါါမည်။်

•	 မ�နလ်ို�ဥနး	မ�ု��ကြောစ	်၃	ကြောပါါင့်န်ှနု�်	၊	တရို�တန်နံ	ံမ�ု��ကြောစ	်၄	မြပါည်	်မာ	၆	မြပါည်န်ှနု�်

•	 မ�ု��ကြောစသ်ည်က်ြောေသကြောရ၊ကြောမြမ၊	 ရ�သးဥတ�နှာင့််�်ု��ည််းငြိပါး�သန ်စ်င့်ရ်မည်၊်	 စစ်မာနရ်မည်၊်ပုါ��မ း��/ကြောရ�ဂါါ

�င့်�်စင့်ရ်မည်။်	

•	 မ�ု��ကြောစမ်���သည်	်���ရှိာည်သ်မ်ု�ဆိုည်�်ထွ��လိုှင့်	်သု�မ်ဟု�တ	်ထွ�ပ်ါပုါ��ထွ��မမုမာနလ်ိုှင့်	်အပါင့်က်ြောပါါ�်

နှနု�်	 ��ဆိုင့်�်လိုယ့သ်ည်။်	 မုမုစု��လ်ိုု�သည််	် အ��ုနမ်တု�င့်မ်း	 မ�ု��ကြောစ�်ု�	 ကြီး��ုတင့်ဝ်ါယယ်းငြိပါး�အပါင့်	်

ကြောပါါ�န်ှနု�်စမ်�သပ်ါထွ��သင့််သ်ည်။်	အပါင့်က်ြောပါါ�န်ှနု�်ကြော��င့်�်ကြောသ�	မ�ု��	၈၀	ရ��ု�င့်န်ှနု�်နှာင့််အ်ထွ�	်

သ�	စု��သ်င့််သ်ည်။်
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•	 ကြော��င့်�်စ�့ကြောဆို�့ကြောမြမ်ကြောသ�	ကြောမြမဩဇာ�နှနု�်၊	ကြောမြ���က်ြောသ့�ကြောသ�	နှ�့�ကြော���/ကြောမြမကြောဆို�့/ဘု���ရှိားကြောမြမကြောဆို�့

လိုာည်�်	၁၀စး�	မာ	၁၅	စး�ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။

•	 ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�	(ကြောမြမည်ံလ်ိုှင့်	်သံ��လိုု�ပါါ�)	

•	 မ�နလ်ို�ဥနးအတ�့	်ယးရး�ယ��	၂၀၀	ကြောပါါင့်၊်	တးစးပါါ	၁၂၀	ကြောပါါင့်၊်	ပုါ�တ�	်၁၀၀	ကြောပါါင့်	်နှနု�်ထွည််ပ်ါါ။	

•	 တရို�တန်နံအံတ�့	်ယးရး�ယ��	၂၂၄	ကြောပါါင့်	်၊	တးစးပါါ	၁၁၂	ကြောပါါင့်၊်	ပုါ�တ�	်	၅၆	ကြောပါါင့်	်သံ��ပါါ။

•	 ကြောအ�်ဂါ�နစ်စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�တင့့်	်ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�မ���	 မြဖွဲ့စ်��ကြောသ�	ယးရး�ယ��၊	တးစးပါါ၊	 ပုါ�တ�တ်ု��်ု�		

မသံ��ရပါါ။

•	 မ�ု��ကြောစန်ှာင့််	်ကြောမြမဩဇာ�မ����ု�	မုမုစု��က်ြောဘ�င့်၏်	ဧရုယ�အရ	၁	ဧ�(၄၃၅၆၀	စတ�ရန�်ကြောပါ)ဧရုယ�

ကြောပါ်တင့့်	်မးတည်၍်	တ�့�်��ပ်ါါ။	

(၃.၃.၄) စိ�က်းပျိုးျိ��န်းည်း�

•	 ပါး၍	ကြောမြ���က်ြောသ့���ုနစု်���်	လိုယ့�်းစ�့	အပါင့်မ်ကြောပါါ�ပ်ါါ။	ကြောပါါ�လ်ို�လိုှင့်လ်ိုည်�်	အပါင့်မ်သနပ်ါါ။

•	 စု���်�ုနအ်တင့့်�်	ကြောမြမတင့့်�်အစု�ဓာါတအ်မြပါည််အ်ဝါရှိာုပါါကြောစ။

•	 မ�နလ်ို�ဥနး-စု��တ်န�်ကြော���င့်�်မ���အ��	 ၁	 ကြောပါ	��့ဆို့�ပါါ။	 စု��တ်န�်ကြော���င့်�်မ���အတင့့်�်	 မ�ု��ကြောစ်

အ��	စုပ်ါစုပ်ါ��ပါါ။	အပါင့်ဥ်ီး�ကြောရ	ပုါ�ဝါင့်သ်မြဖွဲ့င့််အ်ထွ�့	်ပုါ�ကြောစသည်။်

•	 တရို�တန်နံ-ံစု��တ်န�်ကြော���င့်�်မ���အ��	 ၆	လို�မ်��့ဆို့�ပါါ။	 စု��တ်န�်ကြော���င့်�်မ���အတင့့်�်	 မ�ု��	

ကြောစမ်���အ��	 ၄လို�မ်��့	 ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။	 မ�ု��ကြောစ�်ု�	 ကြောမြမတင့့်�်သု� ်	 န�န်�မ်��ရ။	 ကြောမြမအကြောပါ် ရံ

လို�မ်ဝါ�အ်တင့့်�်သ�	��ရမည်။်	တရို�တန်နံပံါင့်အ်မြမစ်မ���သည်	်ကြောမြမလိုး�၏	အကြောပါ် ရံတင့့်သ်�ရှိာု

ငြိပါး�	ယင့်�်ကြောနရ�မာ	ကြောမြမတင့့်�်ရှိာု	အ�ဟု�ရဓာ�တမ်���အ��	စ�ပ်ါယးရသည်။်

•	 မ�ု��ကြောစန်ှာင့််	်ကြောမြမသ��ကြော��င့်�်စ�့	ထွကုြောတ့�ပါါကြောစ။
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(၃.၃.၅) ခေါခြမျ�သဇူးာခေါက်း�န်းည်း�

	 သး�နှာ	ံ ၂	 ��လိုံ��အတ�့	် နှ�့�	ကြော���၊ကြောမြမကြောဆို�့၊	 ဘု���ရှိားကြောမြမကြောဆို�့မ����ု�	 စု���်င့်�်ကြောမြမမြပါ�မြပါင့်�်�ုန်

တင့့်	်ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။	ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�မ���။

(က်)  မျ�န်းးလာဥန်းး (၁ ဧက်)

	 ယးရး�ယ���ု�	စု���်င့်�်ကြောမြမမြပါ�မြပါင့်�်�ုနတ်င့့်	်ကြောပါါင့်	်၈၀၊	အရ့�၃်ရ့�မ်ာ	၅ရ့�	်ထွ�့�်�ုန်

တင့့်	်ကြောပါါင့်	်၃၀၊	အမြမစ်	(ဥ)	စတင့်	်ဖံ့ွဲ့� ငြိဖုွဲ့����ုနတ်င့့်	်ကြောပါါင့်	်၅၀နှာင့််	်အပါင့်က်ြော��င့်�်စ�့	ကြီး�း�ထွ�့���ုန်

တင့့်	်ကြောပါါင့်	်၄၀	အသး�သး�	ကြော�း�ကြောပါ�ပါါ။	တးစးပါါ�ု�	စု���်င့်�်ကြောမြမမြပါ�မြပါင့်�်�ုနတ်င့့်	်အ��လိုံ��ထွည်််

ကြောပါ�ပါါ။	ပုါ�တ��်ု�		စု���်င့်�်ကြောမြမ	မြပါ�မြပါင့်�်�ုနတ်င့့်	်ကြောပါါင့်	်၆၀၊	အမြမစ်	(ဥ)	စတင့်	်ဖံ့ွဲ့� ငြိဖုွဲ့����ုနတ်င့့်	်

ကြောပါါင့်	်၄၀	အသး�သး�ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။

(�)  တိရု�တိးနံ်းနံ်း

	 ယးရး�ယ��၊	တးစးပါါ၊	ပုါ�တ�	်ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�အ��လိုံ���ု�	စု���်င့်�်ကြောမြမမြပါ�မြပါင့်�်�ုနတ်င့့်	်ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။

(၃.၃.၆) စိ�က်း�င်းး�ခြပျိုး�စ�ခြ�င်းး�

•		 မ�ု��ကြောစ�်�၊	 ကြောမြမဖံွဲ့��ကြောပါ�ငြိပါး��	 မြဖွဲ့တထ်ွ��ကြောသ�	 ကြော���ရု်ို��စမ���၊	 မြမ�က်ြောမြ���မ်���မြဖွဲ့င့််	် စု��တ်န�်

မ���အ����	ဖံွဲ့��ကြောပါ�ပါါ။	ကြောမြမဖံွဲ့��ကြောပါ�မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်ကြောမြမတင့့်�်အစု�ဓာ�တထ်ွနု�်ကြောပါ�သည်၊်	

•	 အပါင့်က်ြောပါါ�န်ှနု�်ကြော��င့်�်ကြောစသည်၊်	

•	 မု��ကြောရစ�မ်���ရုို���်တမ်မုာ	���ယ့က်ြောပါ�သည်။်	မ�ု��ကြောစမ်���အကြောဝါ�သု�လ်ိုင့့််ပ်ါါမသ�့�ပါါ။

•	 အပါင့်င့််ယ�်ကြောလို�မ���	ကြောမြမကြောပါ်သု�ထ်ွ�့က်ြောပါ်လို�ပါါ�	ကြော���ရု်ို��မြဖွဲ့တ	်အရှိာည်မ်���အ��	ဖွဲ့ယရ်ှိာ��

ကြောပါ�နှု�င့်သ်ည်။်

•	 တစ်ပါင့်န်ှာင့််တ်စ်ပါင့်	်၃	လို�မ်	မာ	၄	လို�မ်	အ��့ထွ��၍	အပါင့်အ်မြမင့််	်၄	လို�မ်	မာ	၅	လို�မ်

အရ့ယတ်င့့်	် အပါင့်က်ြောသ၊	 ပံါ�ပါ��၊်	��ံ�လိုားကြောနကြောသ�အပါင့်င့််ယမ်���နှတုပ်ါစ်ပါါ။	 နှတု�်�ုနတ်င့့်က်ြောမြမတင့့််

��နရ်ှိာု��က်ြောသ�အပါင့်မ်���အ��	ထွ�ုု��မ်မုရှိာုကြောစရ။
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•	 အပါင့်င့််ယစ်ဉ်မာစ၍	စု��တ်န�်မ���အ����	ကြောပါါင့်�်သင့်၊်	ကြောမြမဆိုမ့ြ�င့်�်	ပံါ�မာနမ်ြပါ�လို�ပ်ါကြောပါ�ပါါ။

•	 ကြောဆို�င့်�်ရ�သး	အစု�ဓာ�တ	်မြပါတ�်	၄	မာ	၅	ရ�	်တစ်ကြီး�မ်ု	ကြောရမာနမ်ာနက်ြောလို�င့်�်ကြောပါ�ပါါ။	ကြောရကြောပါ�မလိုန့်

ကြောစရ၊	ကြောရမဝါပ်ါကြောစရ။အမြမစ်မ���ပါ�တတ်တ၊်	အပါင့်န်�တတပ်ါါသည်။်

•	 ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါ	��ကြောရ��ဖ်ွဲ့��ဆ်ိုး�မ	ု နည်�်ပါါ�သည်။်	သု�က်ြောသ�်	 စု���်င့်�်သန ်ရ်ှိာင့်�်ကြောရ�	 အငြိမ�မြပါ�လို�ပ်ါ

ကြောပါ�ပါါ။

•	 မ�နလ်ို�ဥနး�ု�	ကြောမြမကြောပါ်သု� ်	ကြောပါ်မလို�ကြောစရန	်ဂါရို�စု��ပ်ါါ။	ကြောပါ်လို��ကြောမြမသ��မြဖွဲ့င့််	်ဖံွဲ့��ကြောပါ�ပါါ။

(၃.၃.၇) က်ျခေါရာာက်းတိတိးခေါသာ ပိျိုး��မျာှ�မျျာ�နှာာင်း်း ခေါရာာဂါါမျျာ�

•	 ပုါ��မ း��မ���နှာင့််	်ကြောရ�ဂါါမ���သည်	်လိုးသ��မ�����သ်ု�ပ်ါင့်	်သ�ရ်ှိာုပါစစည်�်မ���မြဖွဲ့စ်��ပါါသည်။်	ယင့်�်တု� ်

တင့့်	် အင့်�်ဆို�ပု်ါ��ကြော��င့်မ်���၊	 ဖွဲ့��က်ြော��င့်မ်ုုမ���၊	 ဘ�တ်း�ရး�ယ��မ���၊	 ဗု�င့်�်ရပ်ါ(စ်)မ���၊	 နးမ

တ�တမ်���၊	ကြွ��မ်���	ပါါဝါင့်ပ်ါါသည်။်

•	 မ�နလ်ို�ဥနးနှာင့််	်တရို�တန်နံတံု�တ်င့့်	်ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါ	��ကြောရ��ဖ်ွဲ့��ဆ်ိုး�မ	ုနည်�်ပါါ�သည်။်	

•	 သု�ရ်�တင့့်	်အမြ���ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�မ်���တင့့်	်��ကြောရ��တ်တက်ြောသ�	ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါမ����ု�	အ��ဥ်�	

	 ���ပ်ါကြောဖွဲ့�်မြပါအပ်ါပါါသည်။်
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(၃.၃.၈) ပိျိုး��မျာှ�၊ ခေါရာာဂါါမျျာ�အာ� ထုခိေါရာာက်းခေါသာ က်ာက်ယွ်းန်းည်း�မျျာ�

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�၊	ကြောရ၊	အလိုင့်�်ကြောရ�င့်ရ်ရှိာုမတုု�န်ှ ာင့််	်�ု��ည််းသည််	်အပါင့်မ်���အ��	ကြောရ့���ယစု်��ပ်ါ�ု��ပါါ။

•	 အပါင့်မ်����ု�	အစ�ကြော�း�ပါါ၊	သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�၊	ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�မ���	အ��ုနမ်ာန၊်	နှနု�်ထွ��မာနထ်ွည််ပ်ါါ။

•		 အပါင့်မ်���ရှိာင့်သ်နက်ြီး�း�ထွ�့�မကုြော��င့်�်လိုှင့်	်ပုါ��မ း��၊	ကြောရ�ဂါါအလိုယ့တ်�း	မ��ကြောရ��န်ှု�င့်ပ်ါါ။

•	 သး�နှာပံါင့်အ်��င့်�်��င့်�်ကြောနရ�၊	အစု�ဓာ�တ၊်	အလိုင့်�်ကြောရ�င့်၊်	အ�ဟု�ရဓာ�တစ်�ပ်ါယးမယုာဥ်ငြိပုါ�င့်မ်နုည်�်ပါါ

ကြောစ။	သတမ်ာတ	်အတန�်အ��့အကြောဝါ�၊	အပါင့်အ်��့အကြောဝါ�မ���အရ	စု��ပ်ါ�ု��ပါါ။

•	 သး�နှာပံါင့်မ်���အ��	ကြောလိုမြပါင့်�်တု��မ်ြ�င့်�်၊	ရ�သးအလိုု��	်ကြောမြ���က်ြောသ့�ကြောလိုတု��မ်ြ�င့်�်မ���မာ	���ယ့်

ပါါ။	မြ�စံည်�်ရုို��ပါင့်မ်���	ဥပါမ�	ကြောဘ�စ�ု�င့်�်၊	ပါ�စင့်�်င့်ံ�ပါင့်မ်���	စု��ပ်ါ�ု��ပါါ။

•	 သး�နှာတံစ်မ�ု��ထွည်�်အ��	အ��့�်�ယ�်�ယတ်င့့်	်စု��မ်ြ�င့်�်မမြပါ�ရပါါ။	သး�ညု်ပ်ါစု��ပ်ါါ။

•	 စင့်တ်င့်စု်��၍်	ရကြောသ�	သး�နှာမံ���အ��	စင့်တ်င့်စု်��ပ်ါ�ု��ပါါ။	ကြောရ�ဂါါမ���	မပါ�ံ� ပါ�့�နှု�င့်ပ်ါါ။

•	 လို�လ်ို�ပ်ါနည်�်မ���မြဖွဲ့င့််	်���ယ့ပ်ါါ။	စု���်င့်�်သန ်ရ်ှိာင့်�်ကြောရ�အငြိမ�ကြောဆို�င့်ရ့်�ပ်ါါ။	မ�ု��မတးသး�နှာမံ���

	 အ��	အလိုာည််�်�စု��ပ်ါါ။

•	 အ��ု��မြပါ�မုတက်ြောဆိုအ့ကြော��င့်မ်���အ��	���ယ့ထ်ွနု�်သမ်ု�ပါါ။	
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အခြ�ာ�ပိျိုး��မျာှ�နှာာင်း်း ခေါရာာဂါါမျျာ� 

အ�လိုး�ကြောပါ��ပ်ါ�တ	်ဘ�တ်း�ရး�ယ��ကြောရ�ဂါါ

Potato	Black	Soft	Bacteria	Disease

အ�လိုး�ပါင့်ဝု်ါ�င့်ဗု်�င့်�်ရပ်ါစ်ကြောရ�ဂါါ	

Potato	Y	Virus	Disease

အ�လိုး�ဥမြမစ်ဖွဲ့�နးမတ�တက်ြောရ�ဂါါ	

Potato	Root-knot	Nematode	Disease

ကြွ��်

Rodent

အ�လိုး�ကြောမြ�မည်�်ဘ�တ်း�ရး�ယ��ကြောရ�ဂါါ

Potato	Black	Bacteria	Soft	Disease

အ��လိုး�ရ့�လ်ိုပ်ုါ	ဗု�င့်�်ရပ်ါစ်ကြောရ�ဂါါ

Potato	Leaf	Roll	Virus	Disease	(PLRV)
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(၃.၃.၉) ဓာာတိ�ပိျိုး��သတိးခေါဆ�မျျာ� သံ����ခ်ေါသား

	 ဓာ�တ�ပုါ��သတက်ြောဆို�မ���သည်	်သး�နှာဖံွဲ့��ပု်ါ��မ����ု�	 ကြောသကြောစကြောသ�၊	 (သု�မ်ဟု�တ)်	မ�ု��ကြောပါါ�ပ်ါ�့�

မ၊ု	လိုပ်ုါရှိာ��မ၊ု	စ��ကြောသ��ဖ်ွဲ့��ဆ်ိုး�မမု����ု�	ထွနု�်���ပ်ါကြောသ�	ဓာ�တ�ပါစစည်�်မ���မြဖွဲ့စ်��ပါါသည်။်	ယင့်�်

တု�သ်ည်	်ကြောဘ�အနှတရ�ယ	်မြဖွဲ့စ်ကြောစနှု�င့်သ်မြဖွဲ့င့််	်မလိုး�မကြောရှိာ�င့်သ်�ကြောသ�အ�ါ၊	ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါမ���	မြပါင့်�်ထွနစ်�့

��ကြောရ��က်ြောသ�အ�ါမ���တင့့်	်အသံ��မြပါ�ပါါ။	ဓာ�တ�ပုါ��သတက်ြောဆို�မ���အ��	နှာမ်ုနင့်�်���ယ့န်ှု�င့်က်ြောသ�	ပုါ��

မ���အလိုု��	်ကြောအ��ပ်ါါအတု�င့်�်	�့�မြ���ထွ��ပါါသည်။်

•	 အင့်�်ဆို�ပု်ါ��သတက်ြောဆို�	-	ဥပါမ�	ဆိုးမးသးယန့၊်	ေးဆိုစ်၊	ဆိုးမးဆိုးေင့်၊်	ကြောဂါ်��ု�	 (မ�ု��ကြောစလ်ိုး�နယ)်၊	လို�

ဆိုတ	်(မ�ု��ကြောစလ်ိုး�နယ)်

•	 မုုသတက်ြောဆို�	-	ဥပါမ�	ရးေု�ကြောမ�လို၊်	ဟုု�မု�င့်�်၊	ကြောတ�ပ််ါဆိုင့်၊်	��ဆိုးမင့်၊်

•	 ဘ�တ်း�ရး�ယ��သတက်ြောဆို�	-	ဥပါမ�	�ု�ဆိုု�ေ်

•	 ဗု�င့်�်ရပ်ါစ်သတက်ြောဆို�

•	 ကြွ��သ်တက်ြောဆို�-	ဥပါမ�	ဇာင့််က်ြောဖွဲ့ါစ်ဖုွဲ့�ေ၊်	တု�မု�ရင့််

•	 ကြောပါါင့်�်သတက်ြောဆို�-	ဥပါမ�	ဂါလိုု�င့်ဖု်ွဲ့�ဆိုတု၊်	တး�ဖုွဲ့��ေး၊ပါါရ��ေ့်

•	 နးမတ�တသ်တက်ြောဆို�	-	ဥပါမ�	ဖွဲ့��ရ�ေန၊်	ေု�င့်ယ်�ဇားနှန့၊်	ဘ�ဆိုးေင့်	်(အ��လိုံ��ကြောမြမမြပါင့်�်�ုနတ်င့့်	်ကြောမြမထွ�

သု� ်	ထွည််က်ြောပါ�ရသည်)်	
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ဓာ�တ�ပုါ��သတက်ြောဆို�	အမ�ု��မ�ု��	

(	အရည်၊်	အမနု ်၊်	အ��)

ဓာ�တ�ပုါ��သတက်ြောဆို�မ���	�နှာ��ု�ယအ်တင့့်�်သု� ်

လိုယ့�်းစ�့	စုမ််ဝါင့်န်ှု�င့်သ်ည််	်�နှာ��ု�ယ်

အစုတအ်ပုါ�င့်�်မ���

ဓာ�တ�ပုါ��သတက်ြောဆို�မ���	ဖွဲ့�န�်ကြောနစဥ်

အစ�စ��၊	ကြောဆို�လိုပ်ုါကြောသ��မ်ြ�င့်�်မ���	မမြပါ�ရပါါ။

ကြောဆို�ဖွဲ့�န�်လိုှင့်	်လိုု�အပ်ါကြောသ�	

အ��အ�ယ့မ်���	ဝါတဆ်ိုင့်င်ြိပါး�မာဖွဲ့�န�်ပါါ။

ဓာ�တ�ပုါ��သတက်ြောဆို�မ���မြဖွဲ့င့််	်စု�ရး�ကြောနကြောသ�	

အဝါတ	်အစ��မ���မြဖွဲ့င့််	်ကြောဆို�ဖွဲ့�န�်ကြောနစဥ်	

ဝါတဆ်ိုင့်မ်ြ�င့်�်	မမြပါ�ရပါါ။

ကြောဆို�မ���ကြောရ�စပ်ါပါါ�လိုည်�်	

အ��အ�ယ့မ်���မပါါဘ�	မမြပါ�လို�ပ်ါရပါါ။

အ��အ�ယ့ပ်ါစစည်�်မ���	

ဆက်းစပျိုးးခေါသာ ပံျိုး�မျျာ�
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           (၃.၃.၁၀) နှာတုိးယ်ခူြ�င်းး�နှာာင်း်း တိစးဧက်အထုကွ်းနှာနု်းး�

	 မ�နလ်ို�ဥနးနှာင့််	်တရို�တန်နံပံါင့်မ်���အပါါအဝါင့်	်ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�မ်���သည်	်ကြောရပါါဝါင့်မ်မု���မြပါ��

သမြဖွဲ့င့််	်အမြ���	သး�နှာမံ���နှာင့််	်နှုငု့်�်ယာဥ်လိုှင့်	်ပါ��စ်း�လိုယ့ပ်ါါသည်။်	ပုါ�က်ြောဆို�င့်က်ြောရ�င့်�်��မည််က်ြောေသအ��့

အကြောဝါ�နှာင့််၊်	ကြော��နှနု�်	တည်င်ြိင့်မ်ုကြောစရန�်�ုနဆ်ိုဆိုတ့�်း�၊	နှတုသ်မ်ု�ရသည်။်

 

(က်) မျ�န်းးလာဥန်းး

•	 သ�လ်ို�င့်မ်�ု��မ���အ��	(သ�တ်မ်�တု�မ�ု��)	ရ�	်၉၀	မာ	ရ�	်၁၀၀၊	သ�လ်ိုတ်

မ�ု��မ���အ��	၁၂၀	ရ�အ်���တင့့်	်နှတုယ်းနှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 နှတုယ်းရ�တင့့်	်အ��ုနတ်ု�င့်�်	ထွ�ုု��မ်မုရှိာုကြောအ�င့်	်ကြောဆို�င့်ရ့်�ပ်ါါ။	ကြောဘ�င့်မ်ြဖွဲ့င့််	်စု��်

ပါါ�	��င့်�်တး�စု��သ်ည်ထ်ွ�	်ထွ�ုု��မ်	ုကြောလို��န်ည်�်ကြောစသည်။်

•	 ကြောအ�ငြိပါး�	မစု�စတ့က်ြောသ�	အ��ုနတ်င့့်	်နှတုပ်ါါ။	နနံ�ပု်ါ�င့်�်	ဦး�စ��ကြောပါ�နှတုပ်ါါ။

•	 ဥအ��	မနှတုမ်ား	ကြောရအနည်�်င့်ယ/်ပါါ�ပါါ�	သင့့်�်ကြောပါ�ရပါါမည်။်

•	 ဥကြောဖွဲ့�်ငြိပါး�	�ဏအ���တင့့်	်ကြောရမြဖွဲ့င့််	်ကြောဆို�ပါါ�	အကြောရ�င့်က်ြောတ��က်ြောမြပါ�င့်န်ှု�င့်သ်ည်။်

•	 ဥတင့့်	်�ပ်ါကြောနကြောသ�	ကြောမြမသ��မ���	ကြောမြ���င်ြိပါး�မာ	ကြောရကြောဆို�ပါါ�	ဥအကြောရ�င့်	်မကြော��င့်�်	

	 နှု�င့်ပ်ါါ။

•	 ရ�သးဥတ�နှာင့််	်ကြောမြမအမ�ု��အစ��ကြောပါ်	မးတည်၍်၊	၁ဧ�မာ	အထွ�့န်ှနု�်	၄၀	၀ပုါဿ�	

မာ	၅၀၀	ပုါဿ�	ထွ�့ရ်ှိာုနှု�င့်ပ်ါါသည်။်

(�) တိရု�တိးနံ်းနံ်း

•	 အရ့�က်ြောရ�င့်�်လိုု�ပါါ�	အပါင့်က်ြောပါါ�လ်ို�အငြိပါး�	၂	လို	တင့့်စ်တင့်ဆ်ိုတ့�်း�ကြောရ�င့်�်��

နှု�င့်သ်ည်။်

•	 ၁	ဧ�	မာ	အထွ�့န်ှနု�်၄၀၀ပုါဿ�	မာ	၅၀၀	ပုါဿ�	ထွ�့ရ်ှိာုနှု�င့်ပ်ါါသည်။်
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(၃.၃.၁၁) သိ�ခေါလာာင်းးခြ�င်းး�

	 စ��သံ��၍	 ပုါ�လိုှံသည်မ်����ု�	 ကြော����့သ်ု� ်	 မပုါ�မ်ား	သု�ကြောလိုာ�င့်ထ်ွ��လိုု�ပါါ�	ကြောအ��ပ်ါါအတု�င့်�်

ကြောဆို�င့်ရ့်�ပ်ါါ။

(က်)  မျ�န်းးလာဥန်းး

•	 ဥ	အ�့ထံွးပါါ�	ပါါ�ကြောသ�မ�ု��ထွ�	်���ရှိာည်သ်ု�ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 သု�ကြောလိုာ�င့်စ်ဥ်	 အရ့�မ်����ု�	 ဖွဲ့ယပ်ါစ်ပါါ။	သန ်ရ်ှိာင့်�်ကြောအ�င့်	် ကြောဆို�ကြော���ပါါ။	 ကြောမြမ	

ကြီး�း�ကြောပါ်	မထွ��ရ။

•	 အရုပ်ါရကြောသ�ကြောနရ�တင့့်	်ထွ��ပါါ။	ကြောအ�ကြောသ�	ကြောနရ�မာ�	သု�ကြောလိုာ�င့်ပ်ါါ။	သု�ကြောလိုာ�င့််

�န�်သည်	်စု�ထွု�င့်�်	ဆို	၉၃%	မာ	၉၈	%	နှာင့််	်အပါး��ုန	်၃၂	ဖွဲ့�ရင့်ဟ်ုု��ရ်ှိာုပါါ�	၆	လို�န ်	်

သု�ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 ကြောနပါးကြောရ�င့်က်ြောအ��တ်င့့်	်မထွ��ပါါနှာင့််။်	သ����ဓာ�တပ်ါါဝါင့်မ်	ုကြောလို��တ်တပ်ါါသည်။်

(�)  တိရု�တိးနံ်းနံ်း

•	 မ���ကြောသ�အ��မြဖွဲ့င့််	်သု�ကြောလိုာ�င့်မ်ြ�င့်�်မမြပါ���ပါါ။

•	 အ�ယ၍်	သု�ကြောလိုာ�င့်လ်ိုု�ပါါ�	သု�ကြောလိုာ�င့်�်န�်သည်	်စု�ထွု�င့်�်ဆို	၉၂%		မာ	၉၅	%	နှာင့််	်

အပါး��ုန	်၃၂	ဖွဲ့�ရင့်ဟ်ုု��ရ်ှိာုပါါ�	၂	လို�န ်	်သု�ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်

(၃.၃.၁၂)  ခေါရာာင်းး��ျခြ�င်းး�

(က်) မျ�န်းးလာဥန်းးနှာာင်း်း တိရု�တိးနံ်းနံ်း

•	 ကြော����့သ်ု�လ်ိုတလ်ိုတဆ်ိုတဆ်ိုတက်ြောရ��ရ်ှိာုကြောစသင့််သ်ည်။်	 စု���်င့်�်မာ	 နှတုင်ြိပါး�ငြိပါး���င့်�်	

ကြော����့သ်ု� ်	မြမနမ်ြမန	်ပုါ�ပ်ါါ။

•	 နှတုယ်းကြောသ�	 အပါင့်မ်���	 အစု�ဓာ�တ�်မ်�ကြောမြ���မ်ြ�င့်�်သည်	် အဓုာ�မြပါဿန�မြဖွဲ့စ်	 သည်။်	

နနံ�က်ြောစ�ကြောစ�	�း�ပါါ။	အကြောအ�ဓာ�တရ်ှိာုရ�တင့့်	်သမ်ု�ပါါ။



Agriculture manual for Young Farmer Co-ops

33

•	 သယယ်းပုါ�က်ြောဆို�င့်ရ်�တင့့်	်ထွ�့�်�နအ်��လိုံ���ု�	အမု��လိုံ�ကြောအ�င့်	်ဖံွဲ့��ပါါ။	

	 ��မ်�တမ်�စ�့	�ု�င့်တ်ယ့မ်ြ�င့်�်	မမြပါ�ရပါါ။	ပါ��စ်း�မမုာ	���ယ့ပ်ါါ။

(�) မျ�န်းးလာဥန်းး

•	 အရ့ယအ်စ��နှာင့််	်အကြောရ�င့်အ်ဆိုင့်�်	ကြောပါ်မးတည်င်ြိပါး�	အဆိုင့််အ်တန�်�့�မြ���ကြောရ�င့်�်��သင့််ပ်ါါသည်။်

•	 ပါ��စ်း�ဥမ����ု�ပါယပ်ါါ။	 ယင့်�်တု�သ်ည်	် ဥအ��လိုံ��အကြောပါ်တင့့်	် တနဖု်ွဲ့����ကြောစသ��သ်ု� ်	

အပါင့်က်ြောရ�ဂါါမ���	�း�စ�မ်၏ု	အကြောမြ��လံိုည်�်	မြဖွဲ့စ်ကြောစသည်။်

(၃.၃.၁၃) မျျိ��ခေါစ်ထု�တိးခြ�င်းး�

•	 မ�နလ်ို�ဥနးနှာင့််	်တရို�တန်နံပံါင့်မ်���အပါါအဝါင့်	်ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�မ်����ု�	 စု��ပ်ါ�ု��ထွ�တလ်ို�ပ်ါစ��သံ��

ကြောရ�င့်�်��	ရန	်စု��ပ်ါ�ု��ထွ�တလ်ို�ပ်ါမြ�င့်�်နှာင့််၊်	မ�ု��ကြောစထ်ွ�တရ်န	်စု��ပ်ါ�ု��မြ�င့်�်ဟုး၍	��့မြ���မရုှိာုပါါသည်။်	

•	 မ�ု��ကြော��င့်�်မ�ု��သန ်က်ြောသ�	မ�ု��ကြောစမ်���	စု��ပ်ါ�ုး�နှု�င့်ရ်န	်	မုမု�ု�ယတ်ု�င့်မ်�ု��ကြောစထ်ွ�တသ်င့််ပ်ါါသည်။်	မ�ု�

ကြောစမ်���ကြော��င့်�်မာ၊	 သန ်မ်ာ	 အထွ�့က်ြော��င့်�်ပါါမည်၊်	 ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါ	 ဖွဲ့��ဆ်ိုး��ရံမနုည်�်ပါါ�ငြိပါး�၊	 ပုါ��	

သတက်ြောဆို�၊	 ကြောရ�ဂါါသတက်ြောဆို�မ���	အသံ��မမြပါ�ရသမြဖွဲ့င့််	်��န�်�စရုတသ်�သ်�ကြောစသ��သ်ု� ်	 ပါတ	်

ဝါန�်��င့်ထ်ွ�ုု��မ်�ုု�	 လိုည်�်ကြောလို��န်ည်�်ကြောစပါါမည်။်	 ထွု�မြပါင့်	် ထွည််က်ြောပါ�ကြောသ�	 ကြောမြမ�သဇာ�မ����ု�

လိုည်�်	အမြပါည််အ်ဝါစ��သံ��နှု�င့်သ်မြဖွဲ့င့််	်သး�နှာမံ���ကြီး�း�ထွ�့�သနစ်မ့်���	အထွ�့တ်ု��၊	အရည်အ်ကြောသ�့

ကြော��င့်�်ကြောစပါါမည်။်

•	 မ�ု��ကြော��င့်�်မ�ု��သန ်မ်�ု��ကြောစထ်ွ�တလ်ို�ပ်ါရန	်သင့််	်ကြောလို��်ကြောသ�	ကြောမြမ၊	ရ�သးဥတ�၊	ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါ��ကြောရ��်

မ	ု မရှိာုကြောသ�	 ကြောနရ�မ����ု�	 ကြောရ့���ယရ်ပါါသည်။်	 မ�ု��ကြောစအ်တ�့	် ရုတသ်မ်ု�မြ�င့်�်၊	 ကြော�းကြောလိုာသ်န ်စ်င့််

မြ�င့်�်၊	 ကြောနလိုာန�်မြ�င့်�်၊	 ထွ�ပ်ါပုါ��မြ�င့်�်၊	 သု�ကြောလိုာ�င့်မ်ြ�င့်�်စကြောသ�	 လို�ပ်ါင့်န�်မ����ု�	 သး�သန ်လ်ို�ပ်ါကြောဆို�င့်ရ်	

သမြဖွဲ့င့််	်�းမ်���င့်မ်ရုှိာုရန	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်

(က်)     မျ�န်းးလာဥန်းး မျျိ��ခေါစ်ထု�တိးန်းည်း�

မျ�န်းးလာဥန်းးမျျိ��ခေါစ်ထု�တိးရာာတိငွ်းး ခေါအာက်းပျိုးါအတိိ�င်းး� ခေါဆာင်းးရွာက်းရာပျိုးါသည်း။

•	 မ�ု���့�မ���နှာင့််	် ဝါတမ်ုံ�း�မ	ု မမြဖွဲ့စ်ကြောပါ်ကြောစရန	် အမြ���သး�နှာတံးစု���်င့်�်မ���နှာင့််	် ကြောပါ	

၂၄၀၀	��့မြ���၍	မ�ု��ကြောစထ်ွ�တ	်စု���်င့်�်အမြဖွဲ့စ်	ကြောရ့���ယက်ြောဆို�င့်ရ့်�ပ်ါါ။
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•	 စု���်င့်�်မ���တင့့်	် ကြောအ��တ်ု�ဘ�လိုဆိုန�်တင့့်	် မ�ု��ကြောစ�်�စု��ပ်ါါ�၊	 မ�ု���ု�	 လိုု��၍်	

ဇာနန်ဝါါရးလိုဆိုန�်တင့့်	်ဥမ����ု�	တး�ကြောဖွဲ့�်နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 ၁	ဧ�	မ�နလ်ို�ဥနးစု���်င့်�်မာ	ဥမ����ု�	မ�ု��ကြောစထ်ွ�တရ်န	်မြပါနစု်��ပ်ါါ�	၅	မာ	၆	ဧ�	စ�	

မြပါနစု်��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	

•	 မ�ု��အတ�့	်မစု��မ်ား	ဥမ����ု�	ဥ�့�၊	ဥပါ��မ်���	ဖွဲ့ယထ်ွ�တင်ြိပါး�မာ	ကြောရ့���ယပ်ါါ။

•	 အကြောရ�င့်ရ်င့််၍်၊	အမြမစ်ကြောမ း�နှာင့််	်အတ�မ်���မရှိာုသည််	်ဥမ����ု�ကြောရ့���ယစု်��ပ်ါ�ု��ပါါ။

•	 ဥတင့့်	်ပါါဝါင့်က်ြောသ�	အရ့�မ်����ု�	၂	လို�မ်မာ	၃	လို�မ်��န၍်	မြဖွဲ့တပ်ါစ်ပါါ။

•	 မ�ု��ကြောစထွ�တ	်ကြောမြမ��့တ်င့့်	်၁ဧ�လိုှင့်	်နှ�့�ကြော���ကြောဆို�့လိုာည်�်	၅၀	မာ	၈၀	စး�	�န ်�်�ကြောပါ�

ရသည်။်	ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�သံ��ပါါ�	၁	ဧ�လိုှင့်	်တးစးပါါ	၅၀	ကြောပါါင့်န်ှနု�်ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။

•	 ထွယက်ြောရ�န�န်�ရ်ကြောအ�င့်	်ကြောမြမမြပါ�မြပါင့်ပ်ါါ။

•	 စုတက်ြီး��ု�က်ြောရ့���ယထ်ွ��ကြောသ�	ဥမ����ု�	တန�်����	၂.၅	ကြောပါ	မာ	၃	ကြောပါ၊	ပါင့်�်���	၁၄	

လို�မ်မာ	၂၀	လို�မ်	အ��့ထွ��၍	တည််မ်တစ်�့	စု��ပ်ါါ။

•	 ၁	ဧ�လိုှင့်	်ယးရး�ယ��	၂၀	ကြောပါါင့်န်ှနု�်�ု�	စု��င်ြိပါး�	၂၀	ရ�သ်��၊	စု��င်ြိပါး�	၄၀	ရ�သ်��

နှာင့််	် ပါန�်ပါင့့််�်�ုန	်အသး�သး�တု�တ်င့့်	် ၃	 ကြီး�မ်ု�့�၍	အပါင့်က်ြောဘ�မာ	ထွည််က်ြောပါ�ပါါ။	 ကြောမြမတင့့််

အစု�ဓာ�တက်ြောလို�ကြောတ�်ရှိာုကြောနပါါကြောစ။

•	 ကြောမြမ�သဇာ�ကြော�း�သည််အ်�ါတု�င့်�်	ကြောပါါင့်�်မြမ�ရ်ှိာင့်�်၍၊	ကြောမြမကြောတ�င့်က်ြောမြမု��က်ြောပါ�ရပါါသည်။်

•	 အပါင့်�်ု�င့်�်မ���	လိုယ့�်းစ�့��ု��တတမ်ြ�င့်�်၊	�ု�င့်�်ရှိာည်လ်ို�လိုှင့်	် ကြောမြမ	ကြောပါ်သု� ်	ယု�င့်လ်ို�

တတမ်ြ�င့်�်မ���ကြော���င့််	်အပါင့်က်ြောဘ�တင့့်	်တု�င့်စု်��က်ြီး��ု�သု�င့်�်ကြောပါ�ထွ��ရပါါသည်။်

•	 အပါင့်အ်မ���စ�၏	လို�ာဏ�နှာင့််	်�့�မြပါ��ကြောသ�	မ�ု���့�ပံါ�စံမ���	 ကြောတ့�ရပါါ�	အ�ါအ��	

ကြောလို��်စ�့	နှတုပ်ါယဖ်ွဲ့ယရ်ှိာ��ပါါ

•	 ပါန�်ပါင့့််င်ြိပါး�	 ရ�၃်၀မာ	 ရ�၄်၀အတင့့်�်	 အပါင့်�်ု�င့်�်မ���	 ည်�ုဝါါကြောရ�င့်သ်န�်လို�လိုှင့်	်

အကြော��င့်�်ဆိုံ��အပါင့်မ်���မာ	အကြော��င့်�်ဆိုံ��အပါင့့််မ်���အ��	ကြောရ့���ယ�်း�ဆိုတ့၍်	ရသည်။်	

	 �း�ငြိပါး�	အပါင့့််မ်����ု�	အရုပ်ါကြောအ��တ်င့့်	်၅ရ�မ်ာ	၇	ရ��်��	လိုာန�်ကြောပါ�ရသည်။်	ထွု� ်	

ကြောန��	်သဆံိုန�်ါ��့က်ြောပါ်	တင့်၍်	အပါင့့််�်ု�	ကြောအ��ဖ်ွဲ့�က်ြောမာ��င်ြိပါး�	ပါတ့တ်ု��ပ်ါါ�	

အကြောစမ်���	ထွ�့လ်ို�ပါါမည်။်	ထွ�့လ်ို�ကြောသ�	အကြောစမ်���အ��	ရုို��တ၊ံ	အမုု�၊်	အ��ု��

အကြော��မ���	�င့်�်စင့်	်ကြောအ�င့်ဆ်ိုနက်ြော��မြဖွဲ့င့််	်မြပါ�တး�ပါစ်ရသည်။်

•	 မ�ု��ကြောစထ်ွ�တစု်���်င့်�်	၁	ဧ�မာ	မ�ု��ကြောစ	်၁၀	တင့်�်မာ	မာ	၁၅	တင့်�်	ရရှိာုနှု�င့်ပ်ါါသည်။်
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(�) တိရု�တိးနံ်းနံ်း မျျိ��ခေါစ်ထု�တိးန်းည်း�

•	 တရို�တန်နံပံါင့်မ်����ု�	စု���်င့်�်ထွ�တင့့်	်နှတုယ်းမြ�င့်�်မမြပါ�ဘ�	ဆို�လ်ို�ထ်ွ��ရှိာုပါါ�	ပါန�်ပါင့့်််

ငြိပါး�ကြောန��ပု်ါ�င့်�်တင့့်	်အကြောစတ်ည်လ်ို�ပါါမည်။်

•	 အကြောစမ်���	ကြော��င့်�်စ�့	ရင့််မ်ာည််�်	ပါန�်ပါင့့််မ်����ု�	ဆိုတ့�်း�၍	၂ရ�မ်ာ	၃ရ��်န ်က်ြောနလိုာန�်ပါါ။

•	 ထွု�ကြောန��	်အကြောစမ်����ု�	လို�မ်ြဖွဲ့င့််	်ကြော�းငြိပါး�	အဖွဲ့�င့်�်အကြောမာ�်မ����င့်�်စပ်ါကြောအ�င့်	်ဆိုန	်ကြော��

မြဖွဲ့င့််	်မြပါ�တး�သန ်စ်င့်ပ်ါါ။

•	 ကြော��င့်�်စ�့ကြောမြ���က်ြောသ့�ကြောသ�	အကြောစမ်����ု�	 ကြောလိုလိုံ�ကြောသ�	ဗး�မ���တင့့်	်ထွည််၍်၊	အဖံွဲ့��လိုံ�

ကြောအ�င့်ပု်ါတ�်�	သု�ကြောလိုာ�င့်သ်မ်ု�ဆိုည်�်ပါါ။

•	 မ�ု��ကြောစထ်ွ�တ	်တရို�တန်နံ	ံ၁	ဧ�မာ	မ�ု��ကြောစ	်၅တင့်�်	မာ	၁၀တင့်�်�န ်ရ်ရှိာုနှု�င့်ပ်ါါသည်။်

ဆက်းစပျိုးးခေါသာ ရု�ပျိုးးပံျိုး�မျျာ�

ရှိာင့်သ်နမ်ကုြော��င့်�်ကြောသ�	မ�နလ်ို�ဥနးစု���်င့်�် ရှိာင့်သ်နမ်ကုြော��င့်�်ကြောသ�	တရို�တန်နံစုံ���်င့်�်

စု���်င့်�်ကြောမြမအ��	ပါက့ြောနရန	်မြပါ�မြပါင့်ပ်ါါ။ သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�	မ���မ���ထွည််က်ြောပါ�ပါါ
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သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�နှာင့််	်

စု���်င့်�်ကြောမြမ	သမကြောအ�င့်	်ကြောမ းပါါ။

အး�အမ်ဘု���ရှိားကြောမြမကြောဆို�့သံ��ပါါ

စု��တ်န�်အ��့အကြောဝါ�မာန�်နပ်ါါကြောစ မ�ု��ကြောစ�်�ရနစု်��က်ြော���င့်�်	တမ်ုတမ်ုဆို့�ပါါ

ကြောမြဖွဲ့�ညု်င့်�်စ�့	ကြောရကြောလို�င့်�်ကြောပါ�ပါါ။ မ�ု��ကြောစမ်���	မစု��မ်း	၁၂	န�ရး�န ််

ကြီး��ုတင့်က်ြောရစုမ်ကြောပါ�ပါါ�	အပါင့်က်ြောပါါ�န်ှနု�်

ပုါ�ကြော��င့်�်ကြောစပါါသည်။်
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ရာည်းညွှှန်းး�စာမျျာ�

•	 စု��ပ်ါ�ု��နည်�်စနစ်လို�စ့်�စ�ကြောစ�င့်၊်	ကြောရရှိာည်တ်ည်တ်ံက်ြောသ�	စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�နည်�်စနစ်မ���အတ�့	်အကြောထွ��	်

အ�းမြပါ�လို�စ့်�နှာင့််	်ရှိာမ်�မြပါည်န်ယ	်(ကြောမြမ��ပု်ါ�င့်�်)	မာ	တနဘ်ု��မြမုင့််တ်င့်န်ှု�င့်ရ်နအ်တ�့	်အလို��အလို�ကြော��င့်�်

မ���၊	SAD,	Saung	Saee,	MFT

•	 ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�	်စု��ပ်ါ�ု��နည်�်	အတတပ်ါည်�၊	လိုယယ်�စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ကြော��်ပုါ�ကြောရ�ရှိာင့်�်၊	၁၉၈၅	��နှာစ်	

•	 ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�	်စု��ပ်ါ�ု��နည်�်၊	စု��ပ်ါ�ု��ပါည်�ကြောပါ�ကြောရ�ဌာ�န�့�၊	မြမနမ်�စု်��ပ်ါ�ု��ကြောရ�လို�ပ်ါင့်န�်၊	၂၀၀၆	��နှာစ်

•	 ကြောရးရည်လ်ိုင့်�်၊	တရို�တန်နံစုံ��ပ်ါ�ု��နည်�်၊	အင့်တ်�န�်

•	 �ု�ရ�	(စု��ပ်ါ�ု��	ကြောေရ�)၊	မ�ု��ကြော��င့်�်	မ�ု��သန ်	်မ�ု��ကြောစ	်ကြောရ့���ယစု်��ပ်ါ�ု��ပါါ။	စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ရ�အ��မံြပါ����မ်���	

(၂)၊	မြမနမ်�ကြောတ�င့်သ်းဦး�ကြီး�း�ဂါ��နယ၊်	၂၀၁၈	��နှာစ်၊	မတလ်ို။

•	 Field	Guide	on	irrigated	Agriculture	for	Field	Assistants,	IPYRID,	2001



38

၄  ခေါခြမျဆးလာှပျိုးျက်းစး�မုျခြပျိုးဿန်းာမျျာ�

(၄.၁) အဘယ်းခေါ�က်ာင်း်း   ခေါခြမျဆးလာှက်ိ� စန်းစးတိက်ျထုနိ်းး�သမိျး�ရာန်းး လိ�အပျိုးးပျိုးါသန်းည်း�။

	 သး�နှာမံ���စု��ပ်ါ�ု��ရ�	 ကြောမြမဆိုးလိုး�သည်	်လိုးသ��မ���၏	စ��ဝါတက်ြောနကြောရ�	 မ���အတ�့	် မရှိာုမမြဖွဲ့စ်လိုု�အပ်ါ

ကြောသ�	အစ��အစ�မ���၊	��ည်မ်ှင့်မ်����ု�	ထွ�တလ်ို�ပ်ါကြောပါ�ရ�	ကြောနရ�မြဖွဲ့စ်သည်။်	ကြောမြမဆိုးလိုး�၏	ထွ�တလ်ို�ပ်ါမစုမ့်�ရည်	်

ကြော��င့်�်မန့သ်ည်န်ှာင့််အ်မှ	 သး�နှာမံ���ကြောပါါ�က်ြောရ��ရ်ှိာင့်သ်နမ်	ု အ��ကြော��င့်�်၍	 သး�နှာအံထွ�့တ်ု��လို�မည်မ်ြဖွဲ့စ်ငြိပါး�	

လိုးသ��တု�၏်	အစ��အစ�ဖွဲ့းလိုံ�မ	ုမြပါည််စံ်���	��န�်မ�အသ�ရ်ှိာည်�်�မည်မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	သု� ်မြဖွဲ့စ်ပါါ၍	ကြောမြမဆိုးလိုး�	

ပါ��စ်း�သ�့�မြ�င့်�်မရှိာုကြောစရန	် စနစ်တ��ထွနု�်သမ်ု�မာသ�	 င့်တမ်တ့က်ြော�ါင့်�်ပါါ�မြ�င့်�်မာ�င့်�်ကြောဝါ�နှု�င့်မ်ည်မ်ြဖွဲ့စ်သည်။်	

ထွု�အမြပါင့်လ်ိုးမုစး�ပါ�့�ကြောရ�လို�ပ်ါင့်န�်မ���ဖံ့ွဲ့� ငြိဖုွဲ့��တု��တ�်လို�နှု�င့်မ်ည််မြဖွဲ့စ်��လိုးကြောနမုအဆိုင့််အ်တန�်တု��တ�်လို�

မည်	် မြဖွဲ့စ်ကြောသ�ကြော���င့််	် 	ကြောမြမဆိုးလိုး�အ��စနစ်တ��ထွနု�်သမ်ု�	သ�့���ရနမ်ာ�	လိုးသ��တု�င့်�်၏	တ�ဝါနတ်စ်ရပ်ါ

မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	

(၄.၂  ) ခေါခြမျဆးလာှအာ� ထုနိ်းး�သမိျး�ခြ�င်းး�မျခြပျိုး���လ်ှင်းး ခြဖိုးစးလာနှာိ�င်းးခေါသာ အက်ျိ��ဆက်းမျျာ�

	 ကြောမြမဆိုးလိုး�အ��	 စနစ်တ��ထွနု�်သမ်ု�မြ�င့်�်မမြပါ�ပါါ�	သး�နှာပံါင့်မ်���	 ကြောပါါ�က်ြောရ��ရ်�၊	အ�ဟု�ရဓာ�တ်

မ���	ကြောရမ���	စ�ပ်ါယးရရှိာုရ�၊	အကြောပါ်ယကံြောမြမဆိုးလိုး�	ဆိုံ��ရံုို�မည်မ်ြဖွဲ့စ်သည်။်	၎င့်�်အမြပါင့်	်သး�နှာမံ���	အထွ�့န်ှနု�်လိုည်�်

��ဆိုင့်�်သ�့�မည်	် မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	အ�ယ၍်	ကြောတ�င့်�်�န�်၊	ဆိုင့်က်ြောမြ�ကြောလို��ကြောမြမမြဖွဲ့စ်ကြောနပါါ�	မု��ကြောရနှာင့််	်တု���်တ်

ကြောသ�	ကြောလိုမ���ကြော���င့််	်အကြောပါ်ယ	ံကြောမြမဆိုးလိုး�မ���	ကြောမ��ပါါသ�့�ငြိပါး�	မြမစ်မ���၊	ကြော���င့်�်မ���၊	ကြောရ�နမ်���တင့့်	်သ�နှံ��

ကြောမြမမ���	အနည်ထ်ွု�င့်မ်ကုြော���င့််	်မြမစ်၊ကြော���င့်�်အစရှိာုသည်တ်ု� ်	တမ်ုကြော��သ�့�မည်မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

(၄.၃) ခေါခြမျဆးလာှခြပျိုး�ခြပျိုးင်းးခြ�င်းး�၏ အက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�

ခေါခြမျဆးလာှအာ� ခြပျိုး�ခြပျိုးင်းးခေါပျိုး�ခြ�င်းး�ခြဖိုးင်း်း ခေါအာက်းပျိုးါအက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�က်ိ� ရာရှာိခေါစနှာိ�င်းးပျိုးါသည်း။

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�တင့့်	်ကြောမြမဆိုး�သဇာ�ထွ�သ်နမ်	ု	ကြော��င့်�်လို�သမြဖွဲ့င့််	်သး�နှာမံ���	အမြပါည််အ်ဝါ	ပုါ�မု�စု��ပ်ါ�ု��

လို�နှု�င့်မ်ည်။်	

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�အတင့့်�်ရှိာု	သး�နှာပံါင့်မ်���လိုု�အပ်ါကြောသ�	အ�ဟု�ရဓာ�တ၊်	အစု�ဓာ�တမ်���အ��	

	 ပုါ�မု�စ�ပ်ါယးထွနု�်သမ်ု�	ထွ��နှု�င့်မ်ြ�င့်�်ကြော���င့််သ်း�နှာမံ���	ကြောပါါ�က်ြောရ��ရ်ှိာင့်သ်နမ်ု
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	 ကြော��င့်�်��အထွ�့န်ှနု�်တု��လို�နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 မြမစ်မ���၊	 ကြော���င့်�်မ���၊	 ကြောရ�နမ်���တင့့်	်တမ်ုကြော��မမု���	 ကြောလို��န်ည်�်သ�့�ငြိပါး�	 ကြောရပါမ�ဏ	 ပုါ�မု�သု�	

ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့်�်�	ကြောသ��က်ြောရ၊	သံ��ကြောရ၊	စု���်င့်�်သင့့်�်ကြောရမ���	ဖွဲ့းလိုံ�စ�့	ရရှိာုကြောစပါါမည်။်

(၄.၄) ခေါခြမျဆးလာှပျိုးျက်းစး�မုျက်ိ� မျည်းသိ� ်ခြပျိုး�ခြပျိုးင်းးမျည်းန်းည်း�။

  

	 ကြောမြမဆိုးလိုး�ပါ��စ်း�မ�ုု�	 မြပါ�မြပါင့်ရ်�တင့့်	် 	 သး�နှာပံါင့်အ်တ�့	် အ�ဟု�ရဓာ�တမ်���	 အမြမင့််ဆ်ိုံ��ရရှိာုကြောအ�င့််

ကြောဆို�င့်ရ့်�က်ြောပါ�ရပါါမည်။်	ဤသု�က်ြောဆို�င့်ရ့်�ရ်�တင့့်	်ကြောအ��ပ်ါါလို�ပ်ါင့်န�်မ���အ��	လို�ပ်ါကြောဆို�င့်သ်င့််ပ်ါါသည်။်

•	 သး�နှာပံါင့်အ်တ�့	်နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်ဓ်ာ�တ	်မြဖွဲ့ည််ဆ်ိုည်�်ကြောပါ�ကြောသ�	ပါ�မ�ု��နှယ့ဝ်ါင့်ပ်ါင့်မ်���စု��ပ်ါ�ု��မြ�င့်�်၊

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�အတင့့်�်ရှိာု	ကြောအ�်ဂါ�နစ်ပါစစည်�်မ���အ��	မကြောပါ���ပ်ါ��ရ်န	်ထွနု�်သမ်ု�ထွ��မြ�င့်�်၊

•	 သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�၊	ကြောမြမကြောဆို�့မ���	ရနှု�င့်သ်၍	တည််သ်င့့်�်ကြောပါ�မြ�င့်�်၊

•	 သး�နှာစုံ��တ်န�်မ�������ရှိာု	ကြောမြမသ���ု�ဖံွဲ့��အ�ပ်ါကြောပါ�မြ�င့်�်၊

•	 သး�နှာမံ���မစု��မ်ား	 ပါ�မ�ု��နှယ့ဝ်ါင့်ပ်ါင့်မ်���အ��	 ကြောမြမ�သဇာ�စုမ်�အမြဖွဲ့စ်	 စု��ပ်ါ�ု����	 ကြောမြမထွ�သု� ်	 ထွယ်

ထွု��မြမု�ပ်ါနှာကံြောပါ�မြ�င့်�်၊

	 ဥပါမ�မြပါဆိုု�ရကြောသ�်	စးမံ�နု�်ကြောေသမ���တင့့်	် ��ကံြော��ကြော��င့်�်စဥ်�	 ��ပံါင့်မ်���အ��	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�သင့့်�်

အ��စ�မ���	 အမြပါည််အ်ဝါသံ��လို��	် စု��ပ်ါ�ု�����်�သည်၊်	 ထွု�ကြောမြမအ��	 မြပါနလ်ိုည်မ်ြပါ�မြပါင့်မ်ြ�င့်�်နည်�်ပါါ���လ်ိုှင့်	် ��ံ

စု��ပ်ါ�ု��ရ�	ကြောမြမဆိုးလိုး�သည်	်ကြောမြမဆိုးလိုး�	ပါ��စ်း�မြ�င့်�်�ု�	မလိုး�မကြောသ	့���ံနှု�င့်သ်ည််	်အကြောမြ�အကြောနရှိာုပါါမည်၊်	သု� ်မြဖွဲ့စ်

ပါါကြောသ�ကြော���င့််	်��စုံ���်င့်�်တင့့်	်ကြောမြမဆိုးလိုး�ပါ��စ်း�မမုာ	���ယ့ရ်န	်မြပါ�မြပါင့်န်ည်�်အ��	ဆို�လ်ို�က်ြောဖွဲ့�်မြပါသ�့�

ပါါမည်။်	

	 ��ပံါင့်မ်�����တသ်မ်ု�အငြိပါး�တင့့်	် ကြောန��သ်း�နှာအံမြဖွဲ့စ်	 ���ံု�	 ထွပ်ါမံမစု��ရ်၊	 ကြောမြမလိုာပ်ါထွ��ရပါါမည်။်	

ယင့်�်ကြောမြမလိုာပ်ါ��လိုတင့့်	်ကြောအ��ပ်ါါအတု�င့်�်	စးစဥ်ကြောဆို�င့်ရ့်�သ်င့််ပ်ါါသည်။်

•	 ��ပံါင့်မ်���	 ��တသ်မ်ု�အငြိပါး�	 အမြ���သး�နှာမံ���အ��	 ကြောမြပါ�င့်�်လို�စု��ပ်ါ�ု��ပါါ	 (တစ်သး�စ��စနစ်	 မြဖွဲ့တ်

ကြောတ��ပ်ါါ)

•	 ���ံ�တအ်ငြိပါး�တင့့်	် ��ငံ့်�တမ်���အ��လိုံ��	 ဖွဲ့ယရ်ှိာ��ရှိာင့်�်လိုင့်�်ပါါ	 (ကြောမြမကြီး�း�ထွ�ရှိာု	 အပါင့်က်ြောရ�ဂါါပုါ��မ း��

မ���	�င့်�်စင့်က်ြောစရန	်မြပါ�လို�ပ်ါမြ�င့်�်မြဖွဲ့စ်သည်)်
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•	 ကြောမြမလိုာပ်ါ��လိုအတင့့်�်၊	အမြ���သး�နှာမံ���၊	(မြဖွဲ့စ်နှု�င့်ပ်ါါ�)	ပါ�ပါင့်န်ှာင့််	်အမ�ု��ကြောတ�်စပ်ါကြောသ�	အပါင့်မ်���

�ု�	စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ရ်န	်ကြီး��ု�ပါမ်�ပါါ။

•	 ထွု�သု� ်	စု��ပ်ါ�ု��ရ�တင့့်	်ယင့်�်အပါင့်မ်����ု�	ယ�င့်	်��စုံ��က်ြောဘ�င့်မ်���၊	ကြောမြမ�င့်�်မ���တင့့်	်စု��ပ်ါါ။

•	 ကြောပါါင့်�်ပါင့်မ်���	 စတင့်က်ြောပါါ�လ်ို�သည်န်ှာင့််	် ရှိာင့်�်လိုင့်�်ပါါ။	 ပါ�ပါင့်န်ှာင့််	်အမ�ု��ကြောတ�်စပ်ါကြောသ�	အပါင့်မ်���	

ရှိာင့်သ်နက်ြီး�း�ထွ�့�ရနမ်ြဖွဲ့စ်သည်။်

 

(၄.၄.၁) စိ�က်းပျိုးျိ��ရာမျည််းပျိုး�မျျိ��မျျာ�နှာာင်း်း စိ�က်းပျိုးျိ��န်းည်း�စန်းစးမျျာ�

•	 ��ပံါင့်အ်တ�့	် နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်ဓ်ာ�တမ်ြဖွဲ့ည််ဆ်ိုည်�်ကြောပါ�မည််	် ပါ�ပါ�ပ်ါ၊	 ပါ�တးစုမ်�၊	 ပုါ��ဆ်ိုကံြောလိုှ�်၊	 ပါ�လိုန့�်၊	

ကြောမြမပါ�	စကြောသ�	ပါ�မ�ု��မ����ု�	စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

(က်)  ပျိုး�ပျိုး�ပျိုးး

ကြောေသ

•	 ပါ�ပါ�တ�်ု�	ရှိာမ်�မြပါည်န်ယ(်ကြောတ�င့်ပု်ါ�င့်�်၊ကြောမြမ��ပု်ါ�င့်�်)	ရှိာု	ကြောေသ၊	ကြောရ၊	ကြောမြမ၊	ရ�သးဥတ�နှာင့််	်�ု��်

ည်းသမြဖွဲ့င့််	်ထွု�ကြောေသမ���တင့့်	်အမ���ဆိုံ��စု��ပ်ါ�ု����သည်။်

စု��ပ်ါ�ု����ုန၊်	နည်�်စနစ်

•	 အပါင့်ရ်ှိာင့်သ်န၍်	 အထွ�့က်ြော��င့်�်ကြောစရန	် အကြောစမ်ာအပါင့်က်ြောပါါ��်�ုနန်ှာင့််	် အသး�ကြောတ�င့််တ်င့့်	်

အကြောစတ်ည်�်�ုနမ်���၌	အစု�ဓာ�တမ်မြပါတက်ြောစရပါါ။	သု�က်ြောသ�်	 စု���်င့်�်ကြောရဝါပ်ါလိုှင့်	်အထွ�့်

နှနု�်��တတပ်ါါသည်။်

•	 ကြောတ�င့်က်ြောပါ်ကြောေသ	 ပါ�ပါ�ပ်ါစု���်�ုနမ်ာ�	 မု��ဦး���	 ကြောမလိုမာ	 ဇ့ာနလ်ိုအတင့့်�်မြဖွဲ့စ်သမြဖွဲ့င့််	် ��စုံ��်

ကြောသ�ေးဇာင့်ဘ်�လို	မတု�င့်မ်း	စု��ပ်ါ�ု��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	ပါ�ပါ�ပ်ါမ�ု��အလိုု��	်သ�တ်မ်�	၇၅	ရ�မ်ာ	

၁၂၀	ရ�သ်�ရှိာုပါါသည်။်

•	 စု��ပ်ါ�ု��ရန	်လိုု�အပ်ါကြောသ�	မ�ု��ကြောစန်ှနု�်မာ�	၁	ဧ�လိုှင့်	်၅	မြပါည်န်ှနု�်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

•	 ပါ�ပါ�ပ်ါမ�ု��ကြောစမ်����ု�	 ရုို�င့်ဇု်ာ�ဘးယကံြော�်	 	 ပါ�မြမစ်ဖွဲ့�ဇားဝါကြောမြမ�သဇာ�နှာင့််	် လိုး�နယစု်��ပ်ါ�ု��ပါါ�	

အပါင့်က်ြောပါါ�	်ကြော��င့်�်ငြိပါး�၊	ရှိာင့်သ်နက်ြီး�း�ထွ�့�မလုိုည်�်	ကြော��င့်�်ကြောစပါါသည်။်

အသံ��မြပါ�နှု�င့်ပံ်ါ�

•	 ပါ�ပါ�ပ်ါ�ု�	တနဖု်ွဲ့��မြမုင့််ထ်ွ�တ�်�နမ်���မြဖွဲ့စ်��ကြောသ�	ပါ�ပါ�ပ်ါဆိုး၊	ပါ�ပါ�ပ်ါမြပါ��၊	ပါ�င့်ပုါ၊	ဆိုး

	 တု�ဟ်ုး�၊	ပါ�ကြောစကြောလိုာ�်၊	ပါ�င့်မံြပါ�ရည်	်	ပါ�နှု�စ်သည်မ်ြဖွဲ့င့််	်မြပါ�လို�ပ်ါစ��သံ��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်
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(�)  ပျိုး�တိးစမိျး�

ကြောေသ

•	 ပါ�တးစုမ်�သး�နှာ�ံု�	 မြမနမ်�မြပါည်က်ြောမြမမြပါန ်က်ြောေသမ���	 အထွး�သမြဖွဲ့င့််	် ကြောအ��မ်ြမနမ်�မြပါည်န်ှာင့်််

အလိုယပု်ါ�င့်�်မြမနမ်�မြပါည်မ်���တင့့်	် အစု��မ်�����ပါါသည်။်	 ပါ�တးစုမ်�သး�နှာ�ံု�	 သ�တ်မ်�

တု�တု�နှာင့််	်ရုတသ်မ်ု�နှု�င့်ပ်ါါသည်	်(ရ�	်၆၀	မာ	၇၅	ရ�)်။	ထွု� ်မြပါင့်	်မြပါည်ပ်ါပုါ��်�နမ်ြဖွဲ့စ်၍	ကြော��	

ကြော��င့်�်ရကြောစပါါသည်။်

စု��ပ်ါ�ု����ုန၊်	နည်�်စနစ်

•	 ပါ�တးစုမ်�စု��ရ်�တင့့်	် အကြောအ�ဓာ�တ	် လိုတ့�်င့်�်ကြောစရပါါသည်။်	 စ�တ်င့်ဘ်�လိုထွ�်

ကြောန���်�၊	ကြောဖွဲ့ကြောဖွဲ့�်ဝါါရးလို	ထွ�က်ြောစ�ပါါ�	အပါင့်က်ြီး�း�ထွ�့�မကုြောနှာ�သမြဖွဲ့င့််	်ယင့်�်အ��ုနမ်���

တင့့်	်မစု��သ်င့််ပ်ါါ။

•	 ၁ဧ�အတ�့	်လိုု�အပ်ါကြောသ�	မ�ု��ကြောစမ်ာ�	၁၂	 မြပါည်မ်ြဖွဲ့စ်ငြိပါး�	 ရုို�င့်ဇု်ာ�ဘးယကံြော�်	ပါ�မြမစ်ဖွဲ့�	ဇားဝါကြောမြမ	

�သဇာ�	၁ထွ�ပ်ါမာ	၂ထွ�ပ်ါနှနု�်	လိုး�နယစု်��ပ်ါ�ု��ပါါ�	အပါင့်ရ်ှိာင့်သ်နက်ြီး�း�ထွ�့�မကုြော��င့်�်ပါါသည်။်

•	 မ�ု��ကြောစမ်���ကြောပါါ�လ်ို�ငြိပါး�	 ၄၅ရ�သ်��တင့့်	် ပါန�်စတင့်ပ်ါင့့််က်ြောသ�	 အ��ုန၌်	 ကြောမြမကြီး�း�ထွ�သု� ်

ထွယထ်ွု��မြမု�ပ်ါနှာကံြောပါ�ရပါါသည််

အသံ��မြပါ�နှု�င့်ပံ်ါ�

•	 ပါ�တးစုမ်��ု�	 မြမနမ်�ဟ်ုင့်�်လို��မ���တင့့်	် ပါ�ဟုင့်�်��ု�အမြဖွဲ့စ်လိုည်�်ကြော��င့်�်၊	 ပါ�ပါင့်က်ြောပါါ�်

ကြောဖွဲ့��ရ်�တင့့်လ်ိုည်�်ကြော��င့်�်၊	 ပါ�တး��င့်အ်မြဖွဲ့စ်လိုည်�်ကြော��င့်�်	 အသံ��မ�����ပါါသည်။်	

ပါ�တးစုမ်��ု�	မြပါည်ပ်ါသု� ်	တင့်ပု်ါ�က်ြောရ�င့်�်��ရကြောသ�	သး�နှာတံစ်��လိုည်�်	မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

(ဂါ) ပိျိုး�က်းဆခံေါလှား

ကြောေသ

•	 ပုါ��ဆ်ိုကံြောလိုှ�်�ု�	ဧရ�ဝါတးတု�င့်�်၊	ပါ��း�တု�င့်�်၊	ရန�်�နတ်ု�င့်�်ကြောေသကြီး�း�မ���တင့့်	်အစု��မ်���

ပါါသည်။်	

စု��ပ်ါ�ု����ုန၊်	နည်�်စနစ်

•	 ပုါ��ဆ်ိုကံြောလိုှ�်ပါင့်သ်ည်	်ဇားဝါမြေပ်ါထွ�ပါါဝါင့်မ်မု���ငြိပါး�	နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်	်အ�ဟု�ရဓာ�တ	်မြဖွဲ့ည််ဆ်ိုည်�်	

ကြောပါ�သမြဖွဲ့င့််	်ပါ�လို�ကြော�်	ယးရး�ယ��ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�	အသံ��မြပါ�ရမ	ု	ကြောလို��န်ည်�်ကြောစပါါသည်။်	
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•	 ၁	ဧ�လိုှင့်မ်�ု��ကြောစ	်၁	တင့်�်�န ်	်��ပံါင့်	်မစု��မ်း	၆ပါတ	်မာ	၈	ပါတ	်�န ်က်ြီး��ုတင့်စု်��ပ်ါ�ု��ငြိပါး�		

အပါင့်မ်���ကြောပါါ�လ်ို�၍	ပါန�်ဖွဲ့း�ဝါင့်စ်အ��ုန၌်	ကြောမြမကြီး�း�ထွ�သု� ်	ထွယထ်ွု��မြမု�ပ်ါနှာကံြောပါ�ရပါါသည်။်	

•	 အ��ုနတ်ု���လိုအတင့့်�်	သစ်စုမ်�ကြောမြမ�သဇာ�၊	ဇားဝါကြောမြမ�သဇာ�နှာင့််	်သစ်ကြောဆို�့ဓာ�တ	်(ကြောမြမကြောဆို�့

ဓာ�တ)်	မ���	ရရှိာုကြောစနှု�င့်ပ်ါါသည်။်

အသံ��မြပါ�နှု�င့်ပံ်ါ�

•	 ပုါ��ဆ်ိုကံြောလို��်သည်	်စ��သံ��မြ�င့်�်မရှိာုပါါ၊	ကြောမြမဩဇာ�အစုမ်�အမြဖွဲ့စ်	အသံ��မြပါ���ပါါသည်။်

(၄.၄.၂) ပျိုး�မျျိ��မျျာ�စိ�က်းပျိုးျိ��ခြ�င်းး�၏ အက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�

	 ��ပံါင့်မ်���	 ��တသ်မ်ု�အငြိပါး�တင့့်	် ပါ�မ�ု��မ���	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောပါ�မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	် ကြောအ��ပ်ါါအတု�င့်�်	 ကြောရတု�၊	

ကြောရရှိာည်အ်��ု��ကြော���ဇား�မ����ု�	ရရှိာုကြောစပါါသည်။်

•	 ��ပံါင့်၏်	 ဇားဝါဆိုု�င့်ရ်�လို�ပ်ါင့်န�်မ���မြဖွဲ့စ်��ကြောသ�	 ရှိာင့်သ်နမ်ြ�င့်�်၊	 ကြီး�း�ထွ�့�မြ�င့်�်၊	အစ����မ်ြ�င့်�်မ���	

အ��	ဟုန�်��ည််းမ	ုကြော��င့်�်မန့က်ြောစငြိပါး�	ကြောမြမဆိုး�သဇာ�	တု��တ�	်ကြော��င့်�်မန့က်ြောစပါါသည်။်

•	 ��ပံါင့်၏်	အမြမစ်တင့့်	်အပါင့်က်ြောရ�ဂါါပုါ��မ���	�င့်�်စင့်က်ြောစပါါသည်။်

•	 ပါ�မ�ု��နှယ့ဝ်ါင့်	်အပါင့်မ်���၏	အမြမစ်မ���ရှိာု	အဖွဲ့��ကြောလို�မ���တင့့်	်နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်အ်�ဟု�ရဓာ�တဖ်ွဲ့မ်�ယး

ကြောသ�	ဘ�တ်း�ရး�ယ��မ���	ကြောနထွု�င့်�်�ပါါသည်။်	ယင့်�်ဘ�တ်း�ရး�ယ��မ���သည်က်ြောလိုထွ�မာ	နှု��ထ်ွ

ရုို�ဂါ�င့်�်ု�	ဖွဲ့မ်�ယး��	အပါင့်သ်ု� ်	 ပုါ�က်ြောပါ�၏။	ပါ�မ�ု��နှယ့ဝ်ါင့်ပ်ါင့်မ်���	 ရုတသ်မ်ု�ငြိပါး�ပါါ�	အပါင့်အ်ကြွ�င့်�်	

အ��နမ်���သည်	်ကြောမြမထွ�သု�န်ှ ု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်ဓ်ာ�တမ်ြပါနလ်ိုည်	်ထွ�တက်ြောပါ�မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်အ်�ဟု�ရ

	 ဓာ�တပ်ါါဝါင့်က်ြောသ�	 ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�	 လိုု�အပ်ါမ�ုု�	 ကြောလို��န်ည်�်ကြောစသည်။်	 ဤသု� ်မြဖွဲ့င့််	် ပါ�မ�ု��နှယ့ဝ်ါင့်	်

အပါင့်မ်���နှာင့််	်ဘ�တ်း�ရး�ယ��မ���သည်	်အမြပါနအ်လိုာန	်အ��ု��မြပါ���ပါါသည်။်

•	 ��ပံါင့်က်ြီး�း�ထွ�့�မကုြော��င့်�်ငြိပါး�၊	��အံထွ�့န်ှနု�်ကြော��င့်�်သမြဖွဲ့င့််	်အမြမတ	်ပုါ�မု���နက်ြောစပါါသည်။်

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�၏	ဖ့ွဲ့��စည်�်ပံါ�	ကြော��င့်�်မန့က်ြောစသည်။်	(ကြောမြမမမ့ြ�င့်�်၊	အစု�ဓာ�တထ်ွနု�်နှု�င့်မ်ြ�င့်�်၊	ကြောမြမအတင့့်�်

	 ကြောလိုဝါင့်က်ြောလိုထွ�့က်ြော��င့်�်မန့က်ြောစမြ�င့်�်)

•	 �သစကြော�တ�လို�နှု�င့်င့််	ံ Berdekin	 ကြောေသတင့့်	် စမ်�သပ်ါကြောတ့� ရှိာု���မ်���အရ	 ကြောဆို�င့်�်ရ�သး	 ��ကံြောစ�

စု���်�	��တသ်မ်ု�အငြိပါး�	ပါ�ပါ�ပ်ါစု��၍်	ကြောမြမထွ�သု� ်	ထွယထ်ွု��မြမု�ပ်ါနှာပံါါ�	၁	ဟု�တ်�	 (၂.၄၇	ဧ�)	 

မှ	��တံန�်�ုန	်၁၆၀.၃	တနထ်ွ�	်ရှိာုကြော���င့်�်	ဆိုု�ထွ��ပါါသည်။်
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   ရာည်းညွှှန်းး�စာမျျာ�

-	 စု��ပ်ါ�ု��နည်�်စနစ်	 လို�စ့်�စ�ကြောစ�င့်၊်	 ကြောရရှိာည်တ်ည်တ်ံက်ြောသ�	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�	 နည်�်စနစ်မ���အတ�့်

အကြောထွ��အ်�း	မြပါ�လို�စ့်�နှာင့််	်ရှိာမ်�မြပါည်န်ယ	်(ကြောမြမ��ပု်ါ�င့်�်)	မာ	တနဖု်ွဲ့��မြမုင့််တ်င့်န်ှု�င့်ရ်နအ်တ�့	်အလို��	

အလို�ကြော��င့်�်မ���၊	SAD,	Saung	Saee,	MFT	

-	 Burdekin,	 Australia,	 LEGUME	 FALLOW,	 sugarcane	 SOIL,	 Sugar	 Research	 Australia,	

<sugarresearchhcomkau/soilhealth>

-	 Alan	 Harney	 et	 al.,	 Fallow	 and	 Land	Management,	 Technical	 Publication	 TE	 08009,	

SmartCane,	BSES	Limited,	Australia,	2008		

-	 သပုါာံနည်�်��	 စု��ပ်ါ�ု��စနစ်��င့််သ်ံ��၍	ပါ�ပါ�ပ်ါသး�နှာစုံ��ပ်ါ�ု��ထွ�တလ်ို�ပ်ါကြောရ�၊	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ဦး�စး�ဌာ�န	ပါည်�

ကြောပါ�စ�ကြောစ�င့်၊်	၂၀၁၂	��နှာစ်

-	 ကြောအ�င့်ဆ်ိုန�်	 (စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�)	 ၊��စုံ��ပ်ါ�ု��ရန	် ကြောမြမဘယလ်ိုု�ကြောရ့�မလို�၊	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ရ�	 အ��မံြပါ����်

မ���(၂)၊	မြမနမ်�ကြောတ�င့်သ်းဦး�ကြီး�း�ဂါ��နယ၊်	၂၀၁၈	��နှာစ်၊	မတလ်ို။	



44

၅။ ရိာတိးသမိျး��ျိန်းးလနွ်းး န်းည်း�ပျိုးည်ာ
 

(၅.၁) အဘယ်းခေါ�က်ာင်း်း ရိာတိးသမိျး��ျိန်းးလနွ်းး န်းည်း�ပျိုးည်ာ အခေါရာ�ကြီးက်း�ပျိုးါသန်းည်း�။

	 စု��ပ်ါ�ု��သး�နှာမံ���	 ရုတသ်မ်ု�ငြိပါး�သည်မ်ာ	 စ��သံ��သးထွကံြောရ��သ်ည်အ်ထွ	ု လို�ပ်ါင့်န�်စဥ်အဆိုင့််ဆ်ိုင့််တ်င့့်	်

ကြောလိုလိုင့့််ဆ်ိုံ��ရံုို�မမု���ရှိာု��သည်။်	သး�နှာစုံ��ပ်ါ�ု��ထွ�တလ်ို�ပ်ါသး	 လို�ပ်ါ��့င့််ယလ်ိုယသ်မ��မ���သည်	်ထွု�ဆိုံ��ရံုို�မ	ု

မ����ု�	 သတမုမးမု��	ကြောပါ။	 ထွု�ကြောလိုလိုင့့််ဆ်ိုံ��ရံုို�မမု���အ��	 ��စ��နှု�င့်က်ြောသ�	 ရုတသ်မ်ု���ုနလ်ိုန့	် နည်�်ပါည်�သည်	်

သး�နှာစုံ��ပ်ါ�ု��ထွ�တလ်ို�ပ်ါကြောရ�င့်�်��မြ�င့်�်မာ	 ရရှိာုကြောသ�	 ဝါင့်က်ြောင့်�့ု�	 မား�ု�ကြောနရသည််	်လိုယသ်မ��င့်ယမ်���အတ�့	်အင့်	်

အ��တစ်ရပ်ါ	မြဖွဲ့စ်ကြောစကြောပါမည်။်	

	 ရုတသ်မ်ု���ုနလ်ိုန့	်လို�ပ်ါင့်န�်စဥ်အဆိုင့််ဆ်ိုင့််	်ကြောဆို�င့်ရ့်�မ်မု���သည်	်သး�နှာထံွ�့�်�နအ်��	ကြောရ�င့်�်��သည်	်

မြဖွဲ့စ်ကြောစ၊	တု��ရု်ို��စ်��သံ��သည်မ်ြဖွဲ့စ်ကြောစ	ကြောအ��က်ြောဖွဲ့�်မြပါပါါ	အ��ု��ကြော���ဇား�မ����ု�	ရရှိာုကြောစပါါသည်။်

•	 သး�နှာထံွ�့�်�န၏်အငြိပါး�သတ	် အရည်အ်ကြောသ�့မ���မြဖွဲ့စ်��ကြောသ�	 ရှိာုသင့််သ်ည််အ်သင့့်အ်မြပါင့်၊်အနှ�	

အ��မ်�၊	အနံအ်ရသ�နှာင့််	်အ�ဟု�ရဓာ�တပ်ါါဝါင့်မ်မု���အ��	ထွနု�်ထွ��ကြောစနှု�င့်ပ်ါါသည်။်၊

•	 အစ��အစ�ကြောဘ�အနှတရ�ယ�်င့်�်ရှိာင့်�်မ�ုု�	ရရှိာုကြောစပါါသည်။်

•	 သး�နှာရုံတသ်မ်ု�သည်မ်ာ	 စ��သံ��သးထွကံြောရ��သ်ည်ထ်ွ	ု ������လိုအဆိုင့််မ်���တင့့်က်ြောလိုလိုင့့််ဆ်ိုံ��ရံုို�	

မမု���အ��	ကြောလို��န်ည်�်ကြောစပါါသည်။်

•	 သး�နှာမံ���	ကြော����့တ်င့့်	်ကြောရ�င့်�်��ပါါ�	အ��ုန�်��မြမင့််စ်�့	ထွ��ငြိပါး�	ကြောရ�င့်�်��နှု�င့်သ်မြဖွဲ့င့််	်မုမုလိုု���င့််

ကြောသ�	ကြောရ�င့်�်ကြော��ရရှိာုနှု�င့်၍်	အမြမတမ်���မ�����နက်ြောစပါါသည်။်

	 စပါါ�သး�နှာ၊ံ	ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�န်ှာင့််	်သစ်သး�ဝါလိုတံု�န်ှ ာင့််	်သ�ဆ်ိုု�င့်က်ြောသ�	ရုတသ်မ်ု���ုနလ်ိုန့ဆ်ိုု�င့်ရ်�	သမုာတ်

ဖ့ွဲ့ယရ်�တု��်ု�	ကြောအ��ပ်ါါအတု�င့်�်	ရှိာင့်�်လိုင့်�်ကြောဖွဲ့် မြပါသ�့�မည်မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

 

(၁)  စပျိုးါ�သး�နှာာံ

	 ဆိုနစ်ပါါ�အထွ�့န်ှာင့််	် အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်ကြောစရန	် 	 ရုတသ်မ်ု���ုနလ်ိုန့လ်ို�ပ်ါင့်န�်မ���မြဖွဲ့စ်��

သည််	်စပါါ�ရုတသ်မ်ု�မြ�င့်�်၊	ကြောခြမ်းများခင်းပေးရသည်။စင်များအပေါ်တွ�ကြောလိုာသ်န ်စ်င့်မ်ြ�င့်�်၊	အကြောမြ����်မံြ�င့်�်၊	သု�ကြောလိုာ�င့်မ်ြ�င့်�်နှာင့််	်အဆိုင့််မ်ြမင့််စ်�်

မ���တင့့်	်ကြီး�တု�့်�မြ�င့်�်၊	ထွ�ပ်ါပုါ��မြ�င့်�်တု��်ု�	စနစ်တ��	ကြောဆို�င့်ရ့်�ရ်န	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	ဤလို�ပ်ါင့်န�်မ���

အ��	 စနစ်တ��	 မကြောဆို�င့်ရ့်�န်ှု�င့်မ်ြ�င့်�်ကြော���င့််	် လိုယသ်မ��မ���သည်	် ကြောလိုလိုင့့််ဆ်ိုံ��ရံုို�မမု���နှာင့််	် ���ံ	
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ကြောတ့�ကြောနရပါါသည်။်

စပျိုးါ�သး�နှာာနံှာ ာင်း်း ရိာတိးသမိျး��ျိန်းးလနွ်းး

	 ရုတသ်မ်ု���ုနလ်ိုန့န်ည်�်ပါည်�	လိုု��န်���င့််သ်ံ��မအု��နည်�်မြ�င့်�်ကြော���င့််	် မြမနမ်�ဆ်ိုနစ်ပါါ�စု��ပ်ါ�ု��	

ထွ�တလ်ို�ပ်ါမတုင့့်	် စပါါ�ရင့််မ်ာည််�်�ုနမ်ာရုတသ်မ်ု�၊	သယယ်း၊	သု�ကြောလိုာ�င့်�်�ုနအ်ထွ	ုထွ�တ	်လို�ပ်ါမ၏ု	ပါ�မ်�မှ	

၇.၆	ရ��ု�င့်န်ှနု�်	မာ	၁၂	ရ��ု�င့်န်ှနု�်အထွ	ုကြောလိုလိုင့့််ဆ်ိုံ��ရံုို�ကြော���င့်�်	စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�သ�ကြောတသန	ဦး�စး�ဌာ�နမာ	မြပါ

ဆိုု�ထွ��သည်။်	ထွ�့�်�န၏်	အရည်အ်ကြောသ�့မကြော��င့်�်မန့ပ်ါါ�	နှု�င့်င့််တံ��ကြော����့တ်င့့်	်ကြော��အနှာမ်ု�ံ

ရတတပ်ါါသည်။်	သု� ်မြဖွဲ့စ်ပါါ၍	ဆိုနစ်ပါါ�အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်မန့က်ြောစရန	် စပါါ�ရုတသ်မ်ု�မြ�င့်�်�ု�	 စပါါ�

အနှာထံွ�့င်ြိပါး�	၂၅	ရ�မ်ာ	၃၀	ရ�အ်���	(ကြောမ�င့်�်ည်�ု��ုန)်	တင့့်	်ရုတသ်မ်ု�ရန	်သင့််	်ပါါသည်။်	စပါါ�ကြောစမ်���	

အကြောမြ����်မံြ�င့်�်သည်	် စပါါ�ပါင့်ရု်တ	် သမ်ု�အငြိပါး�	 ကြောဆို�င့်ရ့်�ရ်သည််	် ရုတသ်မ်ု���ုနလ်ိုန့လ်ို�ပ်ါင့်န�်မ���

အန�	်အကြောရ�ပါါဆိုံ��လို�ပ်ါင့်န�်တစ်ရပ်ါမြဖွဲ့စ်ကြောသ�	 ကြော���င့််	် 	 စပါါ�ပါင့်မ်���	 ရုတအ်ငြိပါး�တင့့်	် စပါါ�ကြောစ၌်	အစု�

ဓာ�တ	်၂၅	ရ��ု�င့်န်ှနု�်ပါါတတသ်မြဖွဲ့င့််	်စပါါ�ရုတင်ြိပါး�ငြိပါး���င့်�်	၂၄	န�ရးအတင့့်�်	မြဖွဲ့စ်နှု�င့်သ်မှ	မြမနမ်ြမနအ်ကြောမြ����်ရံန	်

လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	

	 စပါါ�ကြောစမ်���အကြောမြ����်အံငြိပါး�တင့့်	်အစု�ဓာ�တ	်၁၄	ရ��ု�င့်န်ှနု�်ထွ�မ်ကြော���်ပါါ�	၂	ပါတအ်ထွ	ု

သု�ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်	 အစု�ဓာ�တ	် ၁၃	 ရ��ု�င့်န်ှနု�်ထွ�မ်ပုါ�ပါါ�	 ၈	 လိုမာ	 ၁၂	 လိုအထွသုု�ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့််

ပါါသည်။်	စပါါ�ကြောစ	်အစု�ဓာ�တ	်၉	ရ��ု�င့်န်ှနု�်ရှိာု�	၁	နှာစ်နှာင့််အ်ထွ�	်သု�ကြောလိုာ�င့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်	သု�ရ်�တင့့်	်ဆိုန်

ကြီး�တုရ်န	် စပါါ�ကြောစမ်����ု�မး	 အစု�ဓာ�တ	် ၁၄	 ရ��ု�င့်န်ှနု�်အထွ	ု ရှိာုနှု�င့်ပ်ါါသည်။်	 ထွု� ်မြပါင့်	် မ�ု��ကြောစအ်တ�့	်

အကြောမြ����်စံဥ်အပါး��ုနသ်ည်	်၄၃	ေးဂါရး	စင့်တ်းဂါရုတထ်ွ�	်မပုါ�ကြောစရပါါ။

(၂)  ဟင်းး�သး�ဟင်းး�ရွာက်းနှာာင်း်း ရိာတိးသမိျး��ျိန်းးလနွ်းး

	 ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�န်ှာင့််	်သစ်သး�ဝါလိုမံ���သည်	်ပါ�ပ်ါသု��ပါ��စ်း�လိုယ့၍်	စပါါ�သး�နှာ�ံ�သ်ု� ်	တ�ရှိာည််

အထွ��မ�ပံါါ။	ကြောယဘ�ယ�အ��မြဖွဲ့င့််	်ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�န်ှာင့််	်သစ်သး�ဝါလိုမံ����ု�	စု��	်�င့်�်မာ	�း�ဆိုတ့င်ြိပါး�

ငြိပါး���င့်�်	 စးမံမကုြော��င့်�်ကြော��င့်�်မြဖွဲ့င့််	် ကြော����့သ်ု� ်	 ပုါ�က်ြောဆို�င့်က်ြောရ�င့်�်����မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	် ကြောလိုလိုင့့််ဆ်ိုံ��ရံုို�မု

ကြောလို��န်ည်�်��	 အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်မန့က်ြောစပါါသည်။်	 အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်မန့မ်မုာ�	 ဤသး�နှာမံ���	

၏	ရုတသ်မ်ု�ငြိပါး�ကြောန��ပု်ါ�င့်�်တင့့်	်အကြောရ�အကြီး�း�ဆိုံ��မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	အဘယက်ြော���င့််ဆ်ိုု�ကြောသ�်	

ဤသး�နှာမံ���အ��	ကြောရ�င့်�်��ရ�တင့့်	်မြမင့်က်ြောတ့�ဆို့�ကြောဆို�င့်မ်(ုeye	appeal)	မြဖွဲ့င့််သ်�	ဆိုံ��မြဖွဲ့တ်

��ကြောသ�ကြော���င့််	်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	
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	 သု�ပ်ါါ၍	ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�န်ှာင့််	်သစ်သး�ဝါလိုအံမ�ု��အစ��အလိုု��	်သင့််က်ြောလို��်ကြောသ�	အ��ုနတ်င့့်	်

ရုတသ်မ်ု��း�ဆိုတ့မ်ြ�င့်�်၊	အကြောမြ����်မံြ�င့်�်၊	သု�ကြောလိုာ�င့်မ်ြ�င့်�်၊	သယယ်းပုါ�က်ြောဆို�င့်က်ြောရ�င့်�်��မြ�င့်�်၊	 ကြောရ�င့်�်��

မြ�င့်�်၊	တနဖု်ွဲ့��မြမင့််	်ထွ�့�်�နမ်���	ထွ�တလ်ို�ပ်ါမြ�င့်�်လို�ပ်ါင့်န�်အဆိုင့််ဆ်ိုင့််တ်င့့်	်အထွအု�ု��အ်ပါ��အ်စး�မရှိာု

ကြောအ�င့်	်ဂါရို�တစု��က်ြောဆို�င့်ရ့်�ရ်န	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	

	 ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�န်ှာင့််	် သစ်သး�ဝါလိုမံ���တင့့်	် ရုတသ်မ်ု���ုနလ်ိုန့	် လို�ပ်ါင့်န�်မ���	 ကြောဆို�င့်	် ရ့�်

ရ�၌	အကြောရ�ကြီး�း�ဆိုံ��ကြောသ�	ပါန�်တု�င့်မ်���မာ�-	

•	 ထွ�့�်�နမ်����ု�	ကြောအ�မြမကြောစမြ�င့်�်။

							ဥပါမ�-	ရ�သးကြောအ���ုနရု်တပ်ါါ။	မြဖွဲ့စ်နှု�င့်�်	နနံ�က်ြောစ�ရုတပ်ါါ။

•	 အစု�ဓာ�တ	်လိုင့့််ပ်ါ�ံကြောပါ���ဆ်ိုံ��မမုရှိာုကြောစမြ�င့်�်။	 ဥပါမ�	 -	 အရုပ်ါကြောအ��မ်ာ�ထွ��ပါါ။	 	 ကြောနကြောရ�င့်	် မြ�ည်န်ှာင့််	်

တု��ရု်ို��မ်ထွကုြောတ့�ကြောစရ။	 ထွည််သ်င့့်�်ထွ��ကြောသ�	 မြ�င့်�်မ���၊	 ကြောသတတ �မ���အ��	 စု�စတ့အ်ဝါတမ်���မြဖွဲ့င့််	်

ဖံွဲ့��အ�ပ်ါထွ��ပါါ။	အ��ု� �အရ့�မ်���အ��	ကြောရဖွဲ့�န�်ကြောတ��က်ြောပါ�မြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်အရ့�မ်����	အစု�ဓာ�တ�်ု�	ထွနု�်

ထွ��ကြောပါ�သည်။်

•	 ပါန့�်ပါ�ထ်ွ�ုု��မ်	ုမရှိာုကြောစမြ�င့်�်။	ဥပါမ�-	 ရုတသ်မ်ု�အငြိပါး�	�ု�င့်တ်ယ့မ်ြ�င့်�်၊	သယယ်းပုါ�က်ြောဆို�င့်မ်ြ�င့်�်မ���တင့့်	်

ေဏရ်�မ���	မရကြောစရန	်ဂါရို�တစု��က်ြောဆို�င့်ရ့်�ပ်ါါ။

•	 ကြောရ�ဂါါပုါ��မ���	��ကြောရ��မ်�ုင့်�်ကြောဝါ�ကြောစမြ�င့်�်။	မုမု၏ထွ�့�်�နမ်���အ��	အစဥ်အငြိမ�	သန ်	်သန ်ရ်ှိာင့်�်ရှိာင့်�်

ရှိာုကြောအ�င့်	်ကြောဆို�င့်ရ့်�ပ်ါါ။။

(၅.၂) ခေါက်ျ�လက်းခေါေသနှာာင်း်း ရာင်းး�နှာား�က်းမျး�ဝါင်းးခေါသာ အခေါခြ�ာက်း�ံန်းည်း�ပျိုးည်ာ

	 ကြော���လို�	်ကြောေသမ���တင့့်	်	ကြောတ�င့်သ်းမ���သည်	်သး�နှာမံ���ရုတသ်မ်ု�အငြိပါး�၌	ကြောနပါးလိုာန�်အကြောမြ����်နံည်�်၊	

အရုပ်ါကြောအ��တ်င့့်	်အကြောမြ����်နံည်�်မ���မြဖွဲ့င့််သ်�	ရုို��ရ�မပါ��က်ြောဆို�င့်ရ့်��်��်�ပါါသည်။်	ဤသု�က်ြောဆို�င့်ရ့်��်�

မြ�င့်�်မာ�	 ���ရှိာည်စ်�့	ထွ��ရှိာုရနန်ှာင့််	်သု�ကြောလိုာ�င့်မ်အုတ�့	် မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	အမာနအ်��မြဖွဲ့င့််	်အကြောမြ����်ရံ�တင့့်အ်စု�	

ဓာ�တပ်ါါဝါင့်မ်မုာ�	သစ်သး�ဝါလိုမံ���တင့့်	်၂၀%	နှာင့််	်ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�မ်���တင့့်	်၁၀%	သ�	အသး�သး�ရှိာုရပါါမည်။်	

သု�က်ြောသ�်	 ရုို� �ရ�အကြောမြ����်မံြ�င့်�်	 စနစ်မ���သည်	် မြပါည််စံ်�မမုရှိာုဘ�	 သန ်ရ်ှိာင့်�်မလုိုည်�်	 မလိုံ�ကြောလို��မ်ြ�င့်�်ကြော���င့််	်

အရည်အ်ကြောသ�့	ည်ံဖ်ွဲ့�င့်�်မြ�င့်�်၊	ကြော��ကြော��င့်�်မရမြ�င့်�်စကြောသ�	ဆိုံ��ရံုို�မမု���မြ�င့်�်မ���	မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်ကြောစပါါသည်။်	မည်သ်ည်််

နည်�်နှာင့််	်အကြောမြ����်သံည်မ်ြဖွဲ့စ်ကြောစ	သတမုြပါ�လို�ပ်ါကြောဆို�င့်ရ်မည််အ်���မ်���မာ�	-
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•	 ပုါ��မ း��၊	တရုစာ�နန်ှာင့််	်င့်ာ�မ်���	ဝါင့်က်ြောရ��က်ြောနှာ�င့််ယ်ာ�မ်ြ�င့်�်မာ	�င့်�်ကြောဝါ�ရမည်။်

•	 သန ်ရ်ှိာင့်�်၍	ဖွဲ့�နမ်နု ်�်င့်�်စင့်သ်င့််သ်ည်။်

•	 သင့့်မ်ြပါင့်၊်	အနှ�အ��မ်�နှာင့််	်အ�ဟု�ရဓာ�တပ်ါါဝါင့်မ်	ုည်းည်�ကြောစသင့််သ်ည်။်

•	 ��လိုအသင့််အ်တင့််	်ရပ်ါတည်န်ှု�င့်မ်အုတ�့	်ကြောဘ�အနှတရ�ယ�်င့်�်သင့််သ်ည်။်	

•	 ကြော����့စံ်နှနု�်မ���နှာင့််	်�ု��ည််းရန	်ထွ�ပ်ါပုါ��သု�ကြောလိုာ�င့်သ်င့််သ်ည်။်

(၅.၃)  ခေါက်ျ�လက်းခေါေသတိငွ်းး က်ိ�ယ်းတိိ�င်းးဆန်းး�သစးလ�ပျိုးးက်ိ�င်းး၍ ရာခေါသာ အခေါခြ�ာက်း�ံစက်း

 န်းည်း�ပျိုးည်ာ

	 ကြော���လို�က်ြောေသတင့့်	် ကြောေသတင့့်�်ရှိာုပါစစည်�်�ရုုယ�မ���အ��	 အသံ��မြပါ�၍	 လိုးင့်ယမ်���အကြောန	

မြဖွဲ့င့််	်�ု�ယ	်တု�င့်မ်ြပါ�လို�ပ်ါနှ်�င့်က်ြောသ�	အကြောမြ����်စံ�အ်��ု� �အ��	ကြောလိုလ်ို�နှု�င့်ရ်န	်ဆို�လ်ို�တ်င့်မ်ြပါပါါမည်။်

စးမံျက်နိ်းး�၀င်းးမျျာ�၏ BAU-STR (အခေါစ်အဆ)ံ အခေါခြ�ာက်း�ံက်ရိိာယ်ာ 

	 MFT	မာ	ဘဂါါလို��ကြောေရ်ှိာ်တင့့်	်မြပါ�လို�ပ်ါအသံ��မြပါ�ကြောသ�	BAU-STR	dryer		သည်	်ကြောေသတင့့်�်	တပ်ါ

ဆိုင့်ရ်နသ်င့််က်ြောလို��်သည်ဟ်ု�	 ကြောတ့� ရှိာုရသမြဖွဲ့င့််	် Australia	 Volunteer	 Program	 မာ	 ဆိုရ�ဂါကြောရဟုမ်နှာင့််	်

တု�င့်ပ်ါင့်ညု််နုှုငု့်�်��	အလို�ပ်ါရံို�ကြောဆို�့ကြောနှ�့ပါ့�မ���	မြပါ�လို�ပ်ါ��သ်ည်။်	ဆိုရ�ဂါကြောရဟုမ်၏	အလို�ပ်ါရံို�ကြောဆို�့ကြောနှ�့ပါ့�မ���

မာ	ရရှိာုကြောသ�	နည်�်ပါည်�ကြောပါ်	အကြောမြ��၍ံ	ကြောေသ�လံိုးင့်ယမ်���	လို�က်ြောတ့�စမ်�သပ်ါသင့်ယ်းနှု�င့်က်ြောစရန	်YEEAH	

စးမံ�နု�်မာ	ကြောင့်က့ြော���ပံါပု်ါ��ကြောပါ���သ်ည်။်	လိုးင့်ယမ်���၏	ကြီး��ု�ပါမ်�အ��ထွ�တမ်မုြဖွဲ့င့််	်BAU-STR	dryer	ဆိုန်

စပါါ�အကြောမြ����်စံ��်ု�	မု��ကြော��င့်�်ငြိမု��နယ၊်	ဆို��ကြောမာ�်ကြော���ရ့�တင့့်	်ကြောအ�င့်မ်ြမင့်စ်�့	စမ်�သပ်ါနှု�င့်�်�သ်ည်။်

အသငွ်းးအခြပျိုးင်းး

	 BAU-STR		Dryer	အသင့့်အ်မြပါင့်မ်ာ�	အတင့့်�်ဝုါ�င့်�်နှာင့််	်အမြပါင့်ဝု်ါ�င့်�်ဟုး၍	အဝုါ�င့်�်နှာစ်��ပံါ�စံရှိာုသည်။်	

အတင့့်�်ဝုါ�င့်�်မာ�	အ��င့်�်(၁)	ကြောပါ၊	အမြပါင့်ဝု်ါ�င့်�်မာ�	အ��င့်�်	(၄)	ကြောပါရှိာုမည်	်မြဖွဲ့စ်သည်။်	အတင့့်�်ဝုါ�င့်�်မာ�	ကြောလိုပါး

မ���	ဝါင့်က်ြောရ��ရ်န	်မြဖွဲ့စ်ငြိပါး�	အတင့့်�်ဝုါ�င့်�်သု� ်	ဝါင့်က်ြောရ��လ်ို�ကြောသ�	အပါးမ���သည်	်အတင့့်�်ဝုါ�င့်�်နှာင့််	်အမြပါင့််

ဝုါ�င့်�်����မာ		ဆိုနစ်ပါါ�တု��်ု�	အကြောမြ����်ရံန	်မြဖွဲ့စ်သည်။်	ဆိုနစ်ပါါ�သ�မ�		ကြောမြပါ�င့်�်နှာင့််	်ကြောမြမပါ��ု�လိုည်�်	

အ	ကြောမြ����်နံှု�င့်သ်ည်။်	



48

BAU-STR  Dryer  ခြပျိုး�လ�ပျိုးးရာာတိငွ်းး လိ�အပျိုးးခေါသာ ပျိုးစစည်း�မျျာ�

•	 Centrifugal	Blower	 	 	 												၁	��

•	 သဇံာ��	(၄	ကြောပါ	x	၈	ကြောပါ�့�)																	 	 	၂	��ပ်ါ

•	 သမံြပါ��	(၄	ကြောပါ	x	၈	ကြောပါ)	 	 	 	 	၂	��ပ်ါ

•	 (၁၄	လို�မ်)	န�က်ြော�ါင့်�်တု�င့်	်	 		 	 	၂၂	��	

•	 ၁၂	န�တ်ု�င့်	် 	 	 	 	 	၆	လိုံ��

•	 ၁၄	န�တ်ု�င့်	် 	 	 	 	 	၃၅	လိုံ��

•	 ၁	လို�မ်�့���မ်�မြပါ��	 	 	 	 	၁၅	ကြောပါ

•	 ၃	မတ	်��မ်�မြပါ��	 	 	 	 	၁၆	ကြောပါ

•	 ၂၂	ဂုါတသ်မံြပါ��	4	ကြောပါပါတလ်ိုည်	် 	 	 	၁	��

•	 ၁	လို�မ်��မ်�မြပါ��	 	 	 	 	၉	ကြောပါ

•	 ၄	လို�မ်သပုံါ��လ်ိုံ��	 	 	 	 	၁၀	ကြောပါ

	 BAU-STR	dryer	မြပါ�လို�ပ်ါနှု�င့်ရ်န	်အထွ�ပ်ါါပါစစည်�်မ���	လိုံ�ကြောလို��စ်�့	ရှိာုပါါ�	မုမုတု��်ု�ယတ်ု�င့််

အတင့့်�်ဝုါ�င့်�်	 (၁)	 ကြောပါ၊	အမြပါင့်ဝု်ါ�င့်�်	 (၄)	 ကြောပါရှိာုကြောသ�	ဆိုနစ်ပါါ�အကြောမြ����်စံ�တ်စ်���ု�	 ကြော��င့်�်မန့စ်�့	

တည်က်ြောဆို��န်ှု�င့်မ်ည်မ်ြဖွဲ့စ်သည်။်	 လို�ရ်ှိာုစမ်�သပ်ါမြပါ�လို�ပ်ါတပ်ါဆိုင့်ထ်ွ��ကြောသ�	 BAU-STR	 dryer	 ၏	

��န�်�မ်�စ�ပ်ါစစည်�်တနဖု်ွဲ့��မာ�	၇.၂	သနု�်	 မြဖွဲ့စ်သည်။်	မုမု�ု�ယတ်ု�င့်မ်ြပါ�လို�ပ်ါရန	်���်�ကြောသ�	သဂံါကြောဟု	

ကြောဆို�်မြ�င့်�်နှာင့််	်သထံွည်ပု်ါ�င့်�်ဆိုု�င့်ရ်�	လို�ပ်ါကြောဆို�င့်မ်ြ�င့်�်	�စုစရပ်ါမ���အ��	ကြောေသတင့့်�်ရှိာု	ဝါနက်ြောဆို�င့်မ်ကုြောပါ�သး

ထွ	ံအပ်ါနှာလံို�ပ်ါ�ု�င့်န်ှု�င့်သ်ည်။်

BAU-STR dryer ခြပျိုး�လ�ပျိုးးပံျိုး�

(၁)		 ဤလို�က်ြောတ့�ကြောလို�်�င့််မ်တုင့့်	်ကြောအ��တ်င့့်	်ကြောဖွဲ့�်မြပါထွ��ကြောသ�	Blower	အမ�ု��အစ��အ��		

အသံ��မြပါ�သည်။်	

•	 ကြောမ�်တ�အ��	 	 1.1	KW

•	 ကြောလိုထွ�့ပ်ါမ�ဏ	 	 2200~5600	m3/hr

•	 ကြောလိုဝါင့်က်ြောပါါ�အ်��င့်�်		 320	mm

•	 ကြောလိုထွ�့က်ြောပါါ�	်(L×W)	 330	×	330	mm
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	 Blower	၏	ကြောဘ�ဘ�န်ှာင့််	်အကြောပါ်ဘ�တ်င့့်	်အပါးဝါင့်ရ်�	အကြောပါါ�န်ှာင့််	်အပါးထွ�့ရ်�	အကြောပါါ�်

ပါါ	ရှိာုပါါသည်။်	Blowerသည်	်ဤ	BAU-STR	မြပါ�လို�ပ်ါရ�တင့့်	်အဓုာ���ကြောသ�	အစုတအ်ပုါ�င့်�်မြဖွဲ့စ်သည်။်	

ဤစးမံ�နု�်မာ	သံ����က်ြောသ�	Blower	အစ��	အမြ���	Blower	လိုည်�်	အသံ��မြပါ�နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	သု�ရ်�တင့့်	်မုမု

အသံ��မြပါ�သည််	်Blower	ကြောပါ်	မးတည်၍်	��န	်BAU-STR	တင့့်	်ပါါမည််	်အစုတအ်ပုါ�င့်�်မ���သည်	်အနည်�်	

င့်ယ	်ကြောမြပါ�င့်�်လို�ရကြောပါမည်။်

(၂)	 Blower	၏	ကြောဘ�ရှိာု	အကြောပါါ�အ်��	အပါးအရင့်�်အမြမစ်	 (မး�ဖုွဲ့�)	 နှာင့််လ်ိုည်�်ကြော��င့်�်	 Blower	၏	

အထွ�အ်ကြောပါါ�အ်��	 မုမုအကြောမြ����်လံိုု�ကြောသ�	 စပါါ�၊	 ကြောမြမပါ�မ���ထွ��ရှိာရု�	 ကြောနရ�နှာင့််လ်ိုည်�်	

ကြော��င့်�်	 ပုါ��မ်ြဖွဲ့င့််	် ဆို�သ်ယ့ရ်ပါါမည်။်	ထွု�အ��င့်�်	 ၄ကြောပါရှိာကုြောသ�	သပုံါ��မ်ြဖွဲ့င့််	်ဆို�သ်ယ့ပံ်ါ�အ��	

ဆို�လ်ို�က်ြောဖွဲ့�်မြပါသ�့�ပါါမည်။်	

Blower အာ� သပိံျိုး�က်းခြဖိုးင်း်း ဆက်းသယွ်းပံျိုး�

	 အ��င့်�်	၄	လို�မ်ရှိာကုြောသ�	သပုံါ��အ်��	မး�ဖုွဲ့�နှာင့််	်Blower	����တင့့်	်(									)	ကြောထွ�င့််�်�ု��ပံါ�သဏ္ဍာ�န	်

မြပါ�လို�ပ်ါ၍	တပ်ါဆိုင့်ရ်ပါါမည်။်		ထွု�သု� ်	 	သပုံါ��က်ြောထွ�င့််�်�ု��အ��		အဆိုင့်သ်င့််ဝ်ါယယ်းရန	်မလိုယ့�်းပါါ�		

မုမုကြောေသရှိာု	သဂံါကြောဟုလို�ပ်ါ�ု�င့်သ်းမ���ထွ	ံအပ်ါနှာနံှု�င့်ပ်ါါသည်။်	ထွု�သု� ်	 မြပါ�လို�ပ်ါရ�တင့့်	်(							)	ကြောထွ�င့််�်�ု��

ပုါ��သ်ည်	်ရှိာည်လ်ိုန့�်ပါါ�	အပါးကြောင့့်�ကြောလိုှ��ရ်�	ကြောဝါ���့မည်မ်ြဖွဲ့စ်ရ�	အပါးဇာ��တင့့်	်မုမုအကြောမြ����်လံိုု�

ကြောသ�	ကြော���ပ်ါ�သး�နှာသံု� ်	အပါးရရှိာုမ	ုအ��	နည်�်မည်။်	ဤလို�က်ြောတ့�	ကြောလို�်�င့််မ်တုင့့်	်အမြမင့််	်၁၈	လို�မ်

�န ်	်(၁	ကြောပါ�့�)	အလို���	၃	ကြောပါ�န ်သ်�	ထွ��ရှိာုသည်။်	မး�ဖုွဲ့�နှာင့််	်ဆို�မ်ည််	်ကြောနရ�၊	Blower	ကြောဘ�ကြောအ��န်ှာင့််	်

ဆို�သ်ယ့မ်ည််	်ကြောနရ�မ���အ��လိုံ��	ကြောလိုလိုံ�ကြောစရန	်ဂါရို�စု��ရ်ပါါမည်။်	ထွု�သု� ်	ကြောလိုလိုံ�ကြောစရန	်ဂါရို�စု��ရ်ပါါ

မည်။်	ထွု�သု� ်	ကြောလိုလိုံ�ကြောစရန	်သမံြပါ��ဝုါ�င့်�်မ���အ��	ပံါ�တင့့်	်မြပါဆိုု�သည််အ်တု�င့်�်	ဖံွဲ့��အ�ပ်ါတပ်ါဆိုင့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်

အပါးဝါင့်ရ်�အကြောပါါ�	်

(ကြောလိုဝါင့်က်ြောပါါ�)်

အပါးထွ�့ရ်�အကြောပါါ�	်

(ကြောလိုထွ�့က်ြောပါါ�)်
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Blower နှာာင်း်း သဇံူးက်ာ�ျိတိးဆက်းပံျိုး�

 

	 	 											ပံါ�	-	၁	 	 	 	 	 									ပံါ�	-	၂

	 Blower	၏	အထွ�အ်ကြောပါါ�န်ှာင့််	်မုမုအကြောမြ����်လံိုု�ကြောသ�	သး�နှာမံ���	ထွ����ရ်�ကြောနရ�သု� ်	ဆို�်

သယ့ရ်ပါါမည်။်		သပုံါ��အ်��	အန	ံ၄	ကြောပါ	×	အလို���	၄	ကြောပါ�န ်	်မြဖွဲ့တက်ြောတ��၍်	၎င့်�်	(၄)	လို�မ်	သပုံါ��်

အ��	 ကြောလို�ကြောထွ�င့််ဂ်ါင့်ယပံ်ါ�သဏ္ဍာ�န	် (	 	 	 	 	 )	 မြဖွဲ့စ်ကြောစရန	် ပုါ��ဆ်ို�ပ်ါါ။	 မုမုကြောေသရှိာု	 သထံွည်လ်ို�ပ်ါင့်န�်	

လို�ပ်ါ�ု�င့်သ်းထွ	ံအပ်ါနှာလံို�ပ်ါ�ု�င့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်	အဆိုု�ပါါသပုံါ��သ်ည်	်Blower	အတ�့က်ြောလိုထွ�့ရ်�ကြောနရ�

နှာင့််အ်တင့့်�်	သဇံာ��ဝုါ�င့်�်ရှိာုရ�	ကြောနရ�တု�အ်��	ဆို�သ်ယ့ရ်မည်မ်ြဖွဲ့စ်ရ�	ထွု�သု� ်	တပ်ါဆိုင့်ရ်�တင့့်	်ကြောလိုလိုံ�

ကြောစရန	်အထွး�သတထုွ��ရမည်။်	Blower	၏	အထွ�က်ြောလိုထွ�့က်ြောပါါ�န်ှာင့််	်တပ်ါဆိုင့်ရ်�တင့့်	် န�တ်ု�င့််

အလို���	၃	ကြောပါ

အမြမင့််	်၁၈	

လို�မ်�န ်	်

(၁	ကြောပါ�့�)

နှတု�်မ်�သ��အပုါ�ကြောနရ�	

ကြောလိုလိုံ�ကြောစရန	်

ဂါရို�စု��၍်	ဖံွဲ့��အ�ပ်ါ

တပ်ါဆိုင့်ရ်မည််	်ကြောနရ�
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မ���	အသံ��မြပါ�ရမည်မ်ြဖွဲ့စ်ရ�	ထွု�န�တ်ု�င့်မ်���	တပ်ါဆိုင့်	် နှု�င့်ရ်န	် ကြီး��ုတင့်တ်�့ဆ်ိုစးမံရပါါမည်။်	 ဖံွဲ့��အ�ပ်ါ

ရ�တင့့်	်အသံ��မြပါ�မည််	်သမံြပါ��အ��	နှတု�်မ်�သ��	အပုါ�ထွ��ရှိာုရပါါမည်။်	(ပံါ�	-	၁	တင့့်�်�ည််ရ်န)်	အတင့့်�်

ဇာ��နှာင့််	်တပ်ါဆိုင့်မ်ည််	်သပုံါ��တ်င့့်မ်း	န�တ်ု�င့်သ်ံ��ရန	်မလိုု�ကြောပါ။	ကြောလိုလိုံ�ကြောစရန	်မး�ကြောသ�့ဖုွဲ့�နှာင့််	်တပ်ါဆိုင့််

သ��သ်ု� ်	တပ်ါဆိုင့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်	(ပံါ�	-	၂	တင့့်�်�ည််ရ်န)်

(၃)  သဇံူးက်ာဝိါ�င်းး�မျျာ�

																အကြောမြ����်ရံန	်လိုု�သည််	်စပါါ�၊	ကြောမြမပါ�တု� ်	ထွ��ရှိာရုန	်အ��င့်�်	၁	ကြောပါ၊	အမြမင့််	်၄	ကြောပါရှိာ	ုသဇံာ��ဝုါ�င့်�်၊	

အ��င့်�်	၄	ကြောပါ၊	အမြမင့််	်၄	ကြောပါရှိာုသဇံာ��ဝုါ�င့်�်	(၂)ဝုါ�င့်�်	မြပါ�လို�ပ်ါရပါါမည်။်	အ��င့်�်	၁	ကြောပါနှာင့််	်အ��င့်�်	၄	ကြောပါရှိာု	

ကြောသ�	သဇံာ��ဝုါ�င့်�်မ���မြပါ�လို�ပ်ါရန	်(၄	ကြောပါ	×	၈.၅	ကြောပါ)	�န ်	်ရှိာကုြောသ�	သဇံာ��မြပါ��	(၂)	��ပ်ါအ��	(၄	ကြောပါ	×	၇	ကြောပါ)	

�န ်	်သဇံာ��မြပါ��	(၂)��ပ်ါ၊	(၄	ကြောပါ	×	၁.၅	ကြောပါ)�န ်	်ရှိာကုြောသ�	သဇံာ��	(၂)	��ပ်ါ	ရရန	်မြဖွဲ့တပ်ါါ။	ထွု�က်ြော���င့််	်(၄	ကြောပါ	

×	၈.၅	ကြောပါ)	သဇံာ��နှာစ်��ပ်ါရှိာကုြောသ�ကြော���င့််	်(၄	ကြောပါ	×	၇	ကြောပါ)	နှာစ်��ပ်ါ၊	(၄	ကြောပါ	×	၁.၅	ကြောပါ)	နှာစ်��ပ်ါ	ရရှိာကုြောပါမည်။်

သဇံူးက်ာအခြပျိုးင်းးဝိါ�င်းး�အကြီးက်း�ခြပျိုး�လ�ပျိုးးပံျိုး�

   

ပံါ�	-	၃

(၁	လို�မ်	×	

၇	ကြောပါ)	

ရှိာုကြောသ�	

သမံြပါ����ပ်ါ

(၁	လို�မ်	×	

၄	ကြောပါ)	ရှိာုကြောသ�	

သ�ံ�မ်�မြပါ��

အ�ျင်းး� ၄ ခေါပျိုး

အခြမျင်း်း ၄ ခေါပျိုး
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၄	ကြောပါ	အ��င့်�်ရှိာကုြောသ�	သဇံာ��ဝုါ�င့်�်မြပါ�လို�ပ်ါရန	်မြဖွဲ့တထ်ွ��ကြောသ�	(၄	ကြောပါ	×	၇	ကြောပါ)�န ်ရ်ှိာ	ုသဇံာ���မြပါ��	(၂)��ပ်ါ

စး၏	အလိုယတ်င့့်	်(၁	လို�မ်	×	၇	ကြောပါ)	ရှိာုကြောသ�	သမံြပါ����ပ်ါ	(၃)	��ပ်ါအ��	အလို���လိုု��	်အ��့အကြောဝါ�	

အည်းအမှထွ��၍	သဇံာ��မြဖွဲ့င့််	်ဂါကြောဟုကြောဆို�်ပါါ။	ထွု�အ်မြပါင့်	်(၁	လို�မ်	×	၄	ကြောပါ)ရှိာည်က်ြောသ�	သ�ံ�မ်�မြပါ��

�ု�	ကြောေါင့်လ်ိုု��အ်လိုယတ်င့့်	်ထွ��၍	ဂါကြောဟုထွပ်ါကြောဆို�်ပါါ။	အလိုယတ်င့့်	်၁	လို�မ်	သ�ံ�မ်�မြပါ��	(၃)	��ပ်ါ

နှာင့််	် ပါး��ပ်ါ၍	 ဂါကြောဟုကြောဆို�်ရမြ�င့်�်မာ�	 ကြော��့သည််အ်�ါတင့့်	် ပံါ�သဏ္ဍာ�န	် မပါ��က်ြောစရန	် မြဖွဲ့စ်	 သည်။်	 ထွု� ်

အမြပါင့်	် ကြောရရှိာည်�်ု�င့်�်ကံြောစရန၊်	တပ်ါဆိုင့်ရ်လိုယ့�်းကြောစရန၊်	သမ်ု�ဆိုည်�်ရ	လိုယ့�်းကြောစရန	် မြဖွဲ့စ်သည်။်	ထွု�

ဂါကြောဟုကြောဆို�်ထွ��ကြောသ�	 သဇံာ��(၂)��ပ်ါအ��	 အရှိာင့်တ်ပ်ါဆိုင့်ထ်ွ��ရန	် လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	 အမြပါင့်ဘ်�	်

အစန့�်	(၂)	စးတင့့်	်၁	လို�မ်�့�	သ�ံ�မ်�မြပါ���ု�	မးလိုးနတတ်ု�င့်	်အကြောပါါ�မ်���	ကြောဖွဲ့��၍်	သဇံာ��မြဖွဲ့င့််	်တ့�

��	ဂါကြောဟုကြောဆို�်ရနလ်ိုု�အပ်ါပါါသည်။်	(ပံါ�	-	၃	တင့့်�်�ည််ပ်ါါ)	

သဇံူးက်ာအတိငွ်းး�ဝိါ�င်းး�အခေါသ�ခြပျိုး�လ�ပျိုးးပံျိုး�

     

ပံျိုး� - ၄

	 မြဖွဲ့တထ်ွ��ကြောသ�	အ��င့်�်	၄	ကြောပါ	×	၁.၅	ကြောပါ�န ်	်ရှိာုသည််	်သဇံာ��မြပါ��	(၂)	��ပ်ါအ��	အစန့�်တစ်ဖွဲ့�်

တင့့်	်တစ်��ပ်ါကြောပါ်	တစ်��ပ်ါ	၁	လို�မ်�န ်	်တင့်၍်	ဂါကြောဟုဆို�ပ်ါါ။	ထွု�က်ြောန��	်၃	မတ	်၁	ကြောပါ�့��န ်ရ်ှိာုကြောသ�	

သ�ံ�မ်�မြပါ��	 ၃	 မြပါ��မြဖွဲ့င့််	် အည်းအမှကြောနရ���၍	အလို���လိုု��	် ဂါကြောဟုဆို�ပ်ါါ။	ထွု�က်ြောန��	်��နသ်ည််	်

(၃	မတ)်		

သ�ံ�မ်�မြပါ��မြဖွဲ့င့်််

ဂါကြောဟုဆို�ထ်ွ��ပံါ�

သဇံာ��မြပါ��နှာစ်��ပ်ါအ��

၁	လို�မ်�န ်တ်င့်၍်	

ဂါကြောဟုဆို�ထ်ွ��ပံါ�

၃	မတ	်၄	ကြောပါအရှိာည်ရ်ှိာုကြောသ�	

သ�ံ�မ်�မြပါ��

အ�ျင်းး� ၁ ခေါပျိုး

အခြမျင်း်း ၄ ခေါပျိုး
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အစန့�်တစ်ဖွဲ့�အ်��	၃	မတ	်၄	ကြောပါအရှိာည်ရ်ှိာုကြောသ�	သ�ံ�မ်�မြပါ��မြဖွဲ့င့််	်ဂါကြောဟုဆို�ပ်ါါ။	သဇံာ��အတင့့်�်

ဝုါ�င့်�်အကြောသ�သည်	်အကြောသပံါ�စံမြဖွဲ့စ်သ�့�	ပါါလိုမု််မည်။်	(ပံါ�	-	၄	တင့့်�်�ည််ပ်ါါ)

BAU-STR  အသံ��ခြပျိုး�ပံျိုး�

 BAU-STR ၏ အစတိိးအပိျိုး�င်းး�မျျာ�က်ိ� ခေါရှာ�ဦး�စာွ တိပျိုးးဆင်းးရာပျိုးါမျည်း။ ထုိ�သိ�တ်ိပျိုးးဆင်းးရာာတိငွ်းး -

•	 မး�ဖုွဲ့�အ��	သပုံါ��မ်ြဖွဲ့င့််	်မ��ုတဆ်ို�မ်ား	ဦး�စ�့	မး�ကြောမ း�ထွ��ရပါါမည်။်	ထွု�က်ြောန��	်မး�ဖုွဲ့�နှာင့််	်Blower	�ု�	

	 (										)	သပုံါ��မ်ြဖွဲ့င့််	်ကြောသ���စ�့	��ုတဆ်ို�ပ်ါါ။	

	 (မာတ�်��	်-	Blower	အ��	၂ကြောပါ�့�ရှိာုကြောသ�	�ံ�အမြမင့််	်ကြောပါ်တင့့်	်တင့်ပ်ါါ။	မး�ဖုွဲ့�နှာင့််	်အနည်�်င့်ယ�်�ုနညု််ရုန)်

•	 Blower	ထွပ်ုါနှာင့််	်အတင့့်�်သဇံာ��ဝုါ�င့်�်ထွပ်ုါအ��	(										)	သပုံါ��မ်ြဖွဲ့င့််	်��ုတဆ်ို�ရ်ပါါမည်။်

•	 အတင့့်�်သဇံာ��ဝုါ�င့်�်အ��	ဗဟုု�ထွ��၍	၄	ကြောပါ	အ��င့်�်ရှိာုကြောသ�	သဇံာ��ဝုါ�င့်�်အ��	တပ်ါဆိုင့်ရ်ပါါမည်။်

•	 ကြောမြမပါ�/စပါါ�	မထွည််မ်ား	Blower	အ��	အပါးကြောင့့်�	ရ/မရ	စမ်�သပ်ါပါါ။

•	 ထွု�က်ြောန��	်အဝုါ�င့်�်	၂	အဝုါ�င့်�်����	��့လ်ိုပ်ါကြောနရ�တင့့်	်အကြောမြ����်မံည််	်ကြောမြမပါ�အကြောတ�င့််မ်���အ��	

ကြောလို�င့်�်ထွည််ပ်ါါ။	ထွည််သ်င့့်�်သည််က်ြောမြမပါ�အကြောတ�င့််မ်���၏	မ��န်ှာ�မြပါင့်ည််းည်�မရုှိာုကြောစရန	်ဂါရို�မြပါ�ပါါ။

က်�န်းးက်ျစရိာတိး 

	 ��န�်�စရုတအ်ကြောနမြဖွဲ့င့််	်လို�ရ်ှိာစုမ်�သပ်ါမြပါ�လို�ပ်ါတပ်ါဆိုင့်ထ်ွ�����အ်ရ	ပါစစည်�်တနဖု်ွဲ့��သး�သန ်	်

(720,000	 MMK)	 ��န�်���သ်ည်။်	 ဂါကြောဟုကြောဆို�်မြ�င့်�်နှာင့််	် သထံွည်ပု်ါ�င့်�်ဆိုု�င့်ရ်�လို�ပ်ါင့်န�်မ���အ��	 မုမု

�ု�ယတ်ု�င့်မ်လို�ပ်ါနှု�င့်ပ်ါါ�	မုမုကြောေသရှိာု	သထံွည်လ်ို�ပ်ါင့်န�်�းမ်���င့်သ်းမ���ထွ	ံအပ်ါနှာလံို�ပ်ါ�ု�င့်န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်

စမျး�သပျိုးး�ျက်းအခေါသ�စပိျိုးးနှာာင်း်း ထု ိခေါရာာက်းမုျရာလေး

 

	 အ�ယ၍်	ရုတသ်မ်ု�ငြိပါး�ကြောသ�	ကြောမြမပါ�ကြောတ�င့််မ်���အ��	BAU-STR	dryer	မြဖွဲ့င့််သ်�	အကြောမြ����်ံ

မည်	်ဆိုု�ပါါ�	ကြောမြမပါ�၏	အစု�ဓာ�တက်ြောပါ်မးတည်၍်	၁၂	-	၁၆	န�ရး����	အ��ုန�်��မြမင့််မ်ည်ဟ်ု�	�န ်မ်ာန�်ရပါါ	

သည်။်	 ရုတသ်မ်ု�ငြိပါး�ကြောသ�	 ကြောမြမပါ�ကြောတ�င့််မ်����ု�	 ကြောနလိုာန�်အကြောမြ����်ရံ�၌	 ကြောနကြောရ�င့်မ်ြ�ည်က်ြော��င့်�်စ�့	

ရရှိာုကြောသ�	ကြောနရ်�မ်���တင့့်	်၂	ရ�မ်ာ	၃	ရ�အ်ထွ	ုကြောနလိုာန�်ရပါါသည်။်	
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ယ��	BAU-STR	Dryer	မြဖွဲ့င့််	်အနည်�်င့်ယ	်ကြောနလိုာန�်ထွ��ကြောသ�	ကြောမြမပါ�	တင့်�်	၃၀	�ု�	အကြောမြ����်ရံန	်၈	န�ရး

သ�	���ပါါသည်။်	ကြောမလိုတင့့်	်ရုတသ်မ်ု���က်ြောသ�	ကြောမြမပါ�ကြောတ�င့််မ်���သည်	်အ��ုနအ်�ါမဟု�တ	်ရ့�ကြောသ�	မု��

နှာင့််	် ���ံကြီး��ု�ပ်ါါ�	 ကြောမြမပါ�ကြောတ�င့််မ်���ပါ��စ်း�တတသ်��သ်ု� ်	 လိုးသ��တု�၏်	 ��န�်မ�ကြောရ��ု�	 ထွ�ုု��်

ကြောစကြောသ�	Aflatoxin	မုု	သည်လ်ိုည်�်	ကြောမြမပါ�ဆိုမံ���တင့့်	်တယ့�်ပ်ါကြောနနှု�င့်ပ်ါါသည်။်	သု�ပ်ါါ	၍	ကြောမြမပါ�ကြောတ�င့်််

မ���	အ��	အကြောမြ����်ရံ�တင့့်	်ကြော��င့်�်စ�့ကြောမြ���က်ြောသ့� မရုှိာုကြောစရန	်ဂါရို�စု��ရ်ပါါမည်။်	

မိျ��ခေါက်ာင်းး�မြို့မိျ� �န်းယ်း၊ မျရာန်း ်းရွာာမျာ အဖွိုး��သာ�မျျာ� 

ခြပျိုး�လ�ပျိုးးထုာ�ခေါသာ BAU STR အခေါခြ�ာက်း�ံစက်း

ခေါခြမျပျိုး�ခေါတိာင်း်း တိင်းး� (၃၀) က်ိ� အခေါခြ�ာက်း�ံခြ�င်းး�

BAU STR အခေါခြ�ာက်း�ံစက်း ဗီးေးယ်ိ�အာ�ခေါလလ်ာ�က်ည််းရုု � နှာိ�င်းးပျိုးါသည်း။

 https://youtu.be/Z8gaUGAqkAE
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စးမံျက်နိ်းး�၀င်းးမျျာ�၏ ဖိုးလက်းဘက်း ေရို�င်းးရာာ (Flatbed Dryer)

	 ဤအပုါ�င့်�်တင့့်	်ကြောဖွဲ့�်မြပါထွ��ကြောသ�	ဆိုနစ်ပါါ�အကြောမြ����်�ံရုုယ�	FlatbedDryer	�ု�		ရှိာမ်�မြပါည်	်

နယ	်(ကြောမြမ��ပု်ါ�င့်�်)	မနစ်းငြိမု��နယ၊်	ပါန�်မ်�ကြော���ရ့�အ�ပ်ါစ�၊	ကြောန�င့်မ်န့က်ြော���ရ့�တင့့်	်ကြောတ�င့်သ်းလိုးင့်ယအ်��ု� �

�	ဝုါ�င့်�်ဝါန�်တပ်ါဆိုင့်၍်	ကြောအ�င့်မ်ြမင့်စ်�့	စမ်�သပ်ါနှု�င့်�်�ပ်ါါသည်။်	MFT	မာ	Flatbed	dryer	သည်	်ကြောေသတင့့်	်

တပ်ါဆိုင့်ရ်န	်သင့််က်ြောလို��်သည်ဟ်ု�	ကြောတ့� ရှိာုရသမြဖွဲ့င့််	်Australia	VolunteerProgram	မာ	ဆိုရ�ဂါကြောရဟုမ်

အ��	အ�းအည်း	ကြောတ�င့်�်��ံ�သ်ည်။်	ဆိုရ�ဂါကြောရဟုမ်၏	အလို�ပ်ါရံို�ကြောဆို�့ကြောနှ�့ပါ့�မ���မာ	ရရှိာုကြောသ�	နည်�်ပါည်�

ကြောပါ်	အကြောမြ��၍ံ	ကြောေသ�လံိုးင့်ယမ်���၏	ကြီး��ု�ပါမ်�အ��ထွ�တမ်မုြဖွဲ့င့််	်ဤ	Flatbed	dryer		အ��	စမ်�သပ်ါနှု�င့််

��မ်ြ�င့်�်မြဖွဲ့စ်သည်။်

အသငွ်းးအခြပျိုးင်းး

	 ဤ�ရုုယ�၏	အသင့့်အ်မြပါင့်မ်ာ�	ကြောလို�ကြောထွ�င့််�်န	်ပံါ�စံရှိာုမည်မ်ြဖွဲ့စ်ငြိပါး�	အ�န ်	်နှာစ်�န ်	်ပါါရှိာုမည်	်

မြဖွဲ့စ်သည်။်	အကြောပါ်�န ်တ်င့့်	်ဆိုနစ်ပါါ�ကြောစ	် ၊	ကြောမြပါ�င့်�်ကြောစမ်���	အကြောမြ����်ရံနမ်ြဖွဲ့စ်ငြိပါး�။	ကြောအ��အ်�န ်မ်ာ�	

ကြောလိုပါးမ���	 ဝါင့်က်ြောရ��ရ်န	် မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	 အကြောပါ်�န် ်	 နှာင့််	် ကြောအ���်န ်	် �ု�	 ဇာ��မ���မြဖွဲ့င့််	် မြ���ထွ��

ပါါသည်။်	 သမံြပါ���ု�	 အတင့့်�်ပုါ�င့်�်တင့့်ထ်ွည််သ်င့့်�်တပ်ါဆိုင့်ထ်ွ����	 အပါး��ုန�်နံှု�င့်က်ြောအ�င့်	် မြပါ�လို�ပ်ါထွ��

ပါါသည်။်	အမြပါင့်ပု်ါ�င့်�်အ��၉	ထွပ်ါသ��မြဖွဲ့င့််	် မြပါ�လို�ပ်ါထွ��ပါါသည်။်	 (��န�်�စရုတတ်တန်ှု�င့်ပ်ါါ�	သမံြပါ��

အထွးမြဖွဲ့င့််သ်�	�နလ်ို�ပ်ါရန။်)

လိ�အပျိုးးခေါသာ ပျိုးစစည်း�မျျာ�

•	 ၉	ထွပ်ါသ��	(၄	ကြောပါ	x	၈	ကြောပါ)	 	 	 	၅	��ပ်ါ

•	 ၁	လို�မ်	�့�	ကြောလို�ကြောထွ�င့််	်သ	ံပုါ��(်၁၉	ကြောပါ)													၄	ကြော���င့်�်

•	 သမံြပါ��	(၄	ကြောပါ	x	၈	ကြောပါ)	 	 	 	 	၅	��ပ်ါ

•	 (၁၄	လို�မ်)	န�က်ြော�ါင့်�်တု�င့်	် 		 			 	၂၂	��	

•	 သ�တက်ြောဆို�	(ဘး�လိုတ)်	 	 	 	 	၂	ဗး�

•	 တင့်န်�			 	 	 	 												၂	ဗး�		 	 	

•	 စ�ပ်ါတ	ံ	 	 	 	 	 	 	၃	��

•	 ဇာ��	(၄ကြောပါ	x	၁၂ကြောပါ)	 	 	 	 ၁	လိုပ်ုါ

•	 ၃	ကြောပါ	(သလံိုံ��	ကြောလိုပုါ��)်	တည််	်	 	 	 ၁	��
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•	 (၃	ကြောပါ	x	၁		ကြောပါ)	သလံိုံ��ကြောလို	ပုါ��	်(	L	)	ပံါ�စံ		 												၁	��

•	 	လို�ပု်ါ		 	 	 	 	 ၁	ဘး�	

•	 လို�ပု်ါ	ရုို��သ်	ံတစ်��		 	 	 	 ၁	��

•	 ကြောဖွဲ့��စ်�	်(AC	Gun)		 	 	 	 ၁	လို�်

•	 ဝါါရုနအ်ု��(အမ်ုသံ��)		 	 	 	 ၁	��

•	 ဝါါရုနက်ြော���င့်�်		 	 	 	 	 ၁	ထွ�ပ်ါ	

•	 မြဖွဲ့တစ်�	်	 	 	 	 	 ၁	��

•	 		ကြော����မ်ြပါ��	(သမံြပါ��	မြဖွဲ့တရ်န)်		 	 												၁	တ့�

•	 လိုးစ�	်(ထွပ်ါသ��	မြဖွဲ့တရ်န)်	 	 	 ၁	လို�်

•	 ကြောလိုမတုစ်�	်Blower	(2.5A	/	750W)	single		 ၁	လိုံ��

ခြပျိုး�လ�ပျိုးးပံျိုး�

များခြင်းမျး�ထုာ�ခေါသာ ေးဇိူး�င်းး�

	 အထွ�ပ်ါါေးဇုာ�င့်�်�ု�	 အကြောမြ��၍ံ	 ကြောတ�င့်သ်းလိုးင့်ယမ်���မာ	 တည်က်ြောဆို��ထ်ွ��မြ�င့်�်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	

အထွ�ပ်ါါ	ပါစစည်�်မ���	လိုံ�ကြောလို��စ်�့ရှိာပုါါ�	ကြောတ�င့်သ်းမ����ု�ယတ်ု�င့်	်အလို���	၈	ကြောပါ၊	အန	ံ၄	ကြောပါရှိာကုြောသ�	

ဆိုနစ်ပါါ�အကြောမြ����်�ံနတ်စ်���ု�	ကြော��င့်�်မန့စ်�့	တည်က်ြောဆို��န်ှု�င့်မ်ည်မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	
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	 ယ��မြပါ�လို�ပ်ါကြောသ�	�နသ်ည်	်အတင့့်�်သမံြပါ��မြပါင့်၌်	�ု��ထွပ်ါသ��မြဖွဲ့င့််	် မြပါ�လို�ပ်ါကြောဆို�သ�တထ်ွ��

ကြောသ�	�နမ်ြဖွဲ့စ်သည်။်	 အထွပ်ါသ��အစ��၊	 သမံြပါ��ထွးသံ��နှု�င့်ပ်ါါ�	 ပုါ�မု�ကြော��င့်�်မန့ပ်ါါသည်။်	 သု�ရ်�တင့့်	်

��န�်�စရုတလ်ိုည်�်	ပုါ�၍	မ���မြပါ��ကြောပါလိုမု််မည်။်	

	 ကြောလိုမတုစ်�ဝ်ါယယ်းရ�တင့့်	် �ရို�ပံါ�ေးဇုာ�င့်�်�ု�	 ဝါယယ်းသင့််ပ်ါါသည်။်	 အဘယက်ြော���င့််ဆ်ိုု�ကြောသ�်	

ကြောလိုမတုစ်�က်ြောမ�တ်�မာ�	အမြပါင့်ဘ်�တ်င့့်	်တည်ရ်ှိာကုြောသ�ကြော���င့််မ်ြဖွဲ့စ်သည်။်	အ��ု��ကြောလိုမတုစ်�က်ြောမ�တ်�	

မ���မာ�	အတင့့်�်	ပုါ�င့်�်တင့့်	်တည်ရ်ှိာသုမြဖွဲ့င့််	်ကြောလိုပါးမ���၏	မြဖွဲ့တသ်န�်မ�ုု�	�ရံ��	ပါ��စ်း�လိုယ့န်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်	

ခေါလမုျတိးစက်း Blower (2.5A / 750W) single

												ဤ�ရုုယ�မြပါ�လို�ပ်ါရ�တင့့်	်မုမုတု�အ်သံ��မြပါ�မည််	်ကြောလိုမတုစ်�အ်��နှာင့််	်��ုနထ်ွု��၍	ဆိုနထ်ွည်််

သင့့်�်	အကြောမြ����်သံည််	်�န�်ု�	မြပါ�လို�ပ်ါရန	်အထွး�လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	အဘယက်ြော���င့််ဆ်ိုု�ကြောသ�်	ကြောလိုမတု	်

စ�မ်ာ	မတုထ်ွ�တလ်ိုု��က်ြောသ�	ကြောလိုပါးသည်	်အကြောပါ်ဘ�ရ်ှိာု	စပါါ�ကြောစ	်(သု�မ်ဟု�တ)်	ကြောမြပါ�င့်�်ကြောစမ်����ု�	မြဖွဲ့တ	်	

ကြော���်သ�့�နှု�င့်မ်ာသ�	 အကြောမြ����်မံြ�င့်�်လို�ပ်ါင့်န�်စဉ်�ု�	 ကြော��င့်�်မန့က်ြောအ�င့်မ်ြမင့်စ်�့	 မြပါ�လို�ပ်ါထွ��နှု�င့်မ်ည််

မြဖွဲ့စ်သည်။်	

က်�န်းးက်ျစရိာတိး

	 လို�ရ်ှိာုစမ်�သပ်ါမြပါ�လို�ပ်ါတပ်ါဆိုင့်ထ်ွ�����အ်ရ	 ပါစစည်�်တနဖု်ွဲ့��	 (၇၈၈၀၀၀��ပ်ါ)	 ��န�်���်

ပါါသည်။်	မုမုတု��်ု�ယတ်ု�င့်လ်ို�ပ်ါရန	်အဆိုင့်မ်ကြောမြပါပါါ�	တတ�်းမ်�သးမ����ု�	အပ်ါ၍	လို�ပ်ါ�ု�င့်ရ်မည်မ်ြဖွဲ့စ်

ငြိပါး�	လို�ပ်ါအ���	ထွပ်ါမံ��န�်�နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	
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၈၀ % တိပျိုးးဆင်းးမြို့ပျိုးး�စး�ခြ�င်းး�

၁၀၀% တိပျိုးးဆင်းးမြို့ပျိုးး�စး�ခြ�င်းး�

စပါါ�ကြောစမ်���	အကြောမြ����်ံ

ကြောနရ�	(အကြောပါ်�န)်		

ကြောလိုပါးထွ�့ရ်�လိုမ်�

မး�ဖုွဲ့�

ကြောလိုပါးဝါင့်ရ်�လိုမ်�ကြောလိုပါးမ���	ဝါင့်က်ြောရ��က်ြောသ�	

ကြောနရ�	(ကြောအ���်န)်

ကြောလိုမတုစ်�	်Blower

(2.5A	/	750W)	single
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Flat-bed Dryer အသံ��ခြပျိုး�ပံျိုး�

•	 �နထ်ွ�သု� ်	အကြောမြ����်လံိုု�ကြောသ�	စပါါ�/ကြော���ပ်ါ�သး�နှာတံု��်ု�	ထွည််ပ်ါါ။

•	 ထွု�သ်ု�ထ်ွည််ရ်�တင့့်	်စပါါ�/ကြော���ပ်ါ�သး�နှာ�ံု�	အကြောမြ���ည််းကြောစရန	်ကြောသ���မြဖွဲ့န ်က်ြောပါ�ဖုွဲ့�လ်ိုု�ပါါသည်။်

•	 ထွု�က်ြောန��	်မး�ဖုွဲ့�ထွ�သု� ်	လိုံ��ပါတ	်၃.၅လို�မ်	ထွင့်�်ကြော���င့်�်တစ်ကြော���င့်�်နှာင့််	်ကြော����မ်း�ကြောသ�့	၅လိုံ��တု� ်

မြဖွဲ့င့််	်ကြောလို�င့်�်းမ်�ကြောစ��	ထွ�့ရ်ှိာုလို�ကြောသ�	ကြောလိုပါး�ု�	Flat-bed	Dryer	အတင့့်�်သု� ်		Blower	မြဖွဲ့င့််	်

ပုါ�လ်ိုးတပ်ါါ။

•	 ကြောလိုပါးစး�ဆိုင့်�်မအု	ကြောမြ�အကြောနအ��	သနုှု�င့်ရ်န	်စ�ူးရ့��်ု�	ထွု�စပါါ�/ကြော���ပ်ါ�သး�နှာ၏ံ	မ��န်ှာ�မြပါင့််

သု� ်	တင့်	်ပါါ။	စ�ူးရ့�သ်ည်	်မ��န်ှာ�မြပါင့်က်ြောပါ်တင့့်	်ဝါ�ကြောနပါါ�	ကြောလိုပါးစး�ဆိုင့်�်မကုြော��င့်�်မန့က်ြော���င့်�်	

သနုှု�င့်ပ်ါါသည်။်

 

ဂါရု�စိ�က်းရာန်းးအ�ျက်းမျျာ�

	 စပါါ�ကြောစမ်���	အ	ကြောမြ����်မံညု်းကြောနကြောစရန	်မ����ဏ	အကြောပါ်ကြောအ��လ်ိုာနက်ြောပါ�ရန	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	

ခေါလလ်ာမျာတိးသာ��ျက်း

	 စပါါ�ကြောစမ်���ရုတသ်မ်ု�အငြိပါး�	မမြဖွဲ့စ်မကြောနကြောဆို�င့်ရ့်�ရ်သည််	်အကြောမြ����်မံြ�င့်�်အ��	အ��ုနအ်�ါ	

မဟု�တမု်��ရ့�သန့�်မြ�င့်�်ကြောဘ�မာ	 �င့်�်ကြောဝါ�ကြောစလို��	် အ��ုနတ်ု�အတင့့်�်	 အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်မန့က်ြောသ�	

စပါါ�ကြောစမ်���ရရှိာုကြောစပါါသည်။်	 သု�ရ်�တင့့်	် အကြောမြ����်မံည််	် စပါါ�ကြောစမ်���သည်	် ကြော��င့်�်စ�့	 သန ်စ်င့်ရ်န	်

လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	ဖွဲ့�န၊်	 ��၊	သ�၊	 ကြောပါါင့်�်မြမ�က်ြောစမ်���	�င့်�်စင့်မ်ာသ�	ကြောမြ���က်ြောသ့� မညု်းည်�ကြောသ�	စပါါ�ကြောစ်

မ���	ရရှိာုပါါမည်။်	အကြောမြ����်ငံြိပါး�စး�ကြောသ�	စပါါ�ကြောစမ်���တင့့်	်အစု�ဓာ�တ	်၁၃	ရ��ု�င့်န်ှနု�်မာ	၁၄	ရ��ု�င့်န်ှနု�်	ရှိာု

ရပါါသည်။်	 သတမ်ာတအ်စု�ဓာ�တမ်ရရှိာုပါါ�	 အစု�ဓာ�တ၏်	 ကြောနှာ�င့််ယ်ာ�မ်ကုြော���င့််	် အပါးကြောင့့်�တ�မ်ြ�င့်�်၊	

မုုတ�မ်ြ�င့်�်၊	အကြောရ�င့်ပ်ါ��မ်ြ�င့်�်၊	ဆိုနက်ြီး�တုက်ြောသ�အ�ါ	ဆိုနသ်��အ�မ်ြ�င့်�်၊	အ��ု��အသတမ်ာတ	်အစု�

ဓာ�တအ်တ�့	်အကြောစအ်စု�ဓာ�တ	်တု�င့်�်တ�ကြောသ�	�ရုုယ�မြဖွဲ့င့််	်တု�င့်�်တ�ပါါ။	�ရုုယ�မရှိာုပါါ�	စပါါ�ကြောစ်

�ု�	မုမုသ�့�မြဖွဲ့င့််	်�ု���်�ည််၍်	ကြောထွ���်န�မြမည်လ်ိုှင့်	်ကြော��င့်�်စ�့	ကြောမြ���က်ြောသ့� ငြိပါးမြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	
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New Day ဝိါ�င်းး�မိျ�င်းးအဖွိုး��သာ�မျျာ�

ခြပျိုး�လ�ပျိုးးထုာ�ခေါသာ Flatbed အခေါခြ�ာက်း�ံပံျိုး�

Flatbed အခေါခြ�ာက်း�ံစက်း ဗီးေးယ်ိ�အာ�ခေါလလ်ာ�က်ည််းရုု � နှာိ�င်းးပျိုးါသည်း။

https://youtu.be/1N2IaKwI-e4
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ခေါ�ါင်းး�တိိ�င်းးပျိုးါအခေါခြ�ာက်း�ံက်ရိိာယ်ာ (ဟင်းး�သး�ဟင်းး�ရွာက်း၊ သစးသး�နှာာင်း်း အခြ�ာ�ထုကွ်းက်�န်းးမျျာ�)

	 ရှိာမ်�မြပါည်န်ယ	်(ကြောမြမ��ပု်ါ�င့်�်)	လို��ရုုို�ငြိမု�� မာ	ဆိုရ�မု�င့်�်ရ�ကြောမ�င့်၏်	ကြော�ါင့်�်တု�င့်ပ်ါါ	အကြောမြ����်�ံရုုယ�နှာင့််	်

မနစ်းငြိမု��နယ၊်	ပါန�်န�်ကြော���ရ့�မာ	စု�င့်�်ကြောအ�င့်မု်န�်၏	ကြော�ါင့်�်တု�င့်ပ်ါါ	အကြောမြ����်�ံရုုယ�မ���အ��	ကြောလိုလ်ို�တင့်မ်ြပါ	

သ�့�ပါါမည်။်	ဤ�ရုုယ�	၂	��စလိုံ��သည်	်အပါးဓာ�တ�်ု�	 ကြောနကြောရ�င့်မ်ြ�ည်မ်ာ	တု��ရု်ို��ရ်ယး��	အကြောမြ����်မံြ�င့်�်		

မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	တည်က်ြောဆို��ပံ်ါ�နည်�်ပါည်��ု�	Moving	Forward	Together	(MFT)	နှာင့််	်SA4D	တု�မ်ာ	အလို�ပ်ါရံို� 	

ကြောဆို�့ကြောနှ�့ပါ့�မ���မာ	ရရှိာု��ပ်ါါသည်။်	ဆိုရ�မု�င့်�်ရ�ကြောမ�င့်သ်ည်	်န�နတသ်း�စုတမ်���အ��	အကြောမြ����်မံြ�င့်�်မြဖွဲ့စ်ငြိပါး�	စု�င့်�်

ကြောအ�င့်မု်န�်သည်	်င့်ါ�င့်ယက်ြောလို�မ���အ��	အကြောမြ����်�ံ�ပ်ါါသည်။်

ဆက်းစပျိုးးခေါသာ ပံျိုး�မျျာ�

ဆိုရ�မု�င့်�်ရ�ကြောမ�င့်	်(Happy	Land)	မာ	မြပါ�လို�ပ်ါ

ထွ��ကြောသ�	ကြော�ါင့်�်တု�င့်ပ်ါါ	အကြောမြ����်�ံရုုယ�

ဆိုရ�မု�င့်�်ရ�ကြောမ�င့်	်(Happy	Land)	မာ

န�နတသ်း�မ����ု�	စမ်�သပ်ါအကြောမြ����်ထံွ��ပံါ�

စု�င့်�်ကြောအ�င့်မု်န�်	(New	Day	-	ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	မြပါ�လို�ပ်ါ

ထွ��ကြောသ�	ကြော�ါင့်�်တု�င့်ပ်ါါ	အကြောမြ����်�ံရုုယ�

စု�င့်�်ကြောအ�င့်မု်န�်	(New	Day	-	ဝုါ�င့်�်မု�င့်)်	မာ	

င့်ါ�င့်ယက်ြောလို�မ����ု�	စမ်�သပ်ါအကြောမြ����်ထံွ��ပံါ�
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လိ�အပျိုးးခေါသာ ပျိုးစစည်း�မျျာ�

	 မြပါ�လို�ပ်ါရ�တင့့်	်လိုယ့လ်ိုင့််တ်�း	မုမု�ု�ယတ်ု�င့်မ်ြပါ�လို�ပ်ါနှု�င့်�်��်�ပါါသည်။်	လိုု�အပ်ါကြောသ�	အစုတ	်

အပုါ�င့်�်သ�	 အဓုာ�အကြောမြ��ထံွ��ပါါသည်။်	 ပါလိုပ်ါစတစ်အ��ည်မ်ာ�	 UV	 �နံှု�င့်က်ြောသ�	 ပါလိုပ်ါစတစ်မြဖွဲ့စ်

ပါါ�	 နှာစ်ရှိာည်စ်�့	 ပုါ�မု�အသံ��မြပါ�နှု�င့်မ်ည်မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	 လို�ရ်ှိာုလို�က်ြောတ့�တင့့်	် ဝါယယ်းရလိုယ့�်းကြောသ�	

ပါလိုပ်ါစတစ်အ��ည်�်ု�	အသံ��မြပါ�ထွ��ပါါသည်။်	ထွု�က်ြောန��	်မုမုပါတဝ်ါန�်��င့်တ်င့့်	်လိုယ့�်းစ�့ရယးနှု�င့််

ကြောသ�	သစ်၊	ဝါါ�၊	တး၊	သနံှာင့််	်တပ်ုါမ����ု�	အသံ��မြပါ���	တည်က်ြောဆို��ထ်ွ��ပါါသည်။်

  

က်�န်းးက်ျစရိာတိး 

	 �န ်မ်ာန�်	 ၅၀၀၀၀	 ��ပ်ါ	 ကြောအ��မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	 ဤထွ�ပု်ါ�မု�ကြော��င့်�်မန့က်ြောသ�	 အရ�မ����ု�	

မြပါ�လို�ပ်ါလိုု�ပါါ�	��န�်�စရုတ	်ပုါ�မု���န�်�နှု�င့်မ်ည်	်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	

အက်ျိ��သက်းခေါရာာက်းမုျ

	 အကြောမြ����်ရံ�တင့့်	် ၎င့်�်ကြောမြပါ�မြပါ���အ်ရ	 ကြောမြ���က်ြောသ့� မု� ပုါ�မု�မြမနဆ်ိုနက်ြောစနှု�င့်မ်ြ�င့်�်၊	 မု��ရ့�ပါါ�

လိုည်�်	ရို�တသ်မ်ု�ရန	်မလိုု�အပ်ါမြ�င့်�်၊	ယင့်က်ြော��င့်၊်	ဖွဲ့�န	်စသည််	်အရ�မ���	�င့်�်ရှိာင့်�်ကြောသ�ကြော���င့််	်သန ်	်

ရှိာင့်�်လိုတဆ်ိုတစ်�့မြဖွဲ့င့််	်မုမု	အကြောမြ����်လံိုု�ကြောသ�	အရ�မ����ု�	အကြောမြ����်နံှု�င့်က်ြော���င့်�်	ကြောတ့� ရှိာုရသည်။်

ခေါဝါမျှလိ�သည််း အရာာ

	 သင့်တ်န�်မာ	မာတယ်း��က်ြောသ�	အကြောမြ����်နံည်�်ပါည်��ု�	စုတပ်ါါဝါင့်စ်��သးလိုယသ်မ��မ���	�ု�ယ	်

တု�င့်	် မြပါ�လို�ပ်ါကြောဆို�င့်ရ့်��်��်�မြ�င့်�်ကြော���င့််	် မုသ��စ�ကြောနစ်ဥ်စ��သံ��မအုတ�့	်အကြောထွ��အ်�းရရှိာုမည််

မြဖွဲ့စ်သ��သ်ု� ်	 ပုါ�မု�����ထွင့့်လ်ို�ပ်ါ�ု�င့်လ်ို���သည်န်ှာင့််အ်မှ	 အပုါ�ဝါင့်က်ြောင့်ပ့ါါရရှိာုကြောစမည်မ်ြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	 ကြောနသ�	

ကြောသ�ရ�မ်���တင့့်	်ကြောနကြောရ�င့်မ်ြ�ည်၏်	အပါးရှိာုန�်ု�	အ��ု��ရှိာုစ�့	စ�ကြောဆို�င့်�်အသံ����သင့််�်�ပါါသည်။်	
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	 ယ��တင့်မ်ြပါ��က်ြောသ�	အကြောမြ����်နံည်�်ပါည်�မ���သည်	်ကြောေသတင့့်�်မြပါ�လို�ပ်ါသံ��စ့�ရနအ်တ�့	်လိုယ့	်

�းကြောသ�	နည်�်ပါည်�မ���မြဖွဲ့စ်သည်။်	၎င့်�်အမြပါင့်	် ရုတသ်မ်ု�ငြိပါး�ကြောန��	်ကြော���ပ်ါ�သး�နှာမံ���	အကြောမြ����်ံ

ရ�တင့့်	် မ���စ�့ကြောသ�	 အကြောထွ��အ်�းမြဖွဲ့စ်နှု�င့်သ်ည်�်ု�	 လို�က်ြောတ့�စမ်�သပ်ါ���မ်���အရ	 သရုှိာုနှု�င့်က်ြောပါ

မည်။်	ကြော���ပ်ါ�သး�နှာမံ���၏	ကြော��သည်	်မုမု၏	ထွ�့�်�နအ်ရည်အ်ကြောသ�့ကြောပါ်မးတည်က်ြောသ�ကြော���င့််	်အဆိုု�	

ပါါ	နည်�်ပါည်�မြဖွဲ့င့််	်မုမုတု�၏်	ကြော���ပ်ါ�သး�နှာကံြော��အ��	ကြော��ကြော��င့်�်ရနှု�င့်ရ်န	်ကြောဆို�င့်ရ့်�န်ှု�င့််

ပါါကြောစကြော���င့်�်	နည်�်လိုမ်�ကြော��င့်�်မ���	ကြောဝါမှကြောပါ�အပ်ါလိုု��ပ်ါါသည်။်

ရာည်းညွှှန်းး�စာမျျာ�

-	 Department	of	Farm	Power	and	Machinery,	Bangladesh	Agricultural	University,	

“USAID	Post	Harvest	Loss	Reduction	Innovation	Lab	(PHLLL)”,	internet

-	 Mr.	Graham	Angleton	၏	ကြောဆို�့	ကြောနှ�့ကြောဟု�ကြောမြပါ����မ်���

-	 ကြောအ�င့်ဆ်ိုန�်	(စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�)၊	စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ရ�	အ��မံြပါ����မ်���	(၂)၊	မြမနမ်�ကြောတ�င့်သ်းကြီး�း�မ���

ဂါ��နယ	်၂၀၁၈

-	 ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�န်ှာင့််	်သစ်သး�ဝါလိုကံြောရ�င့်�်ဝါယမ်လုို�ပ်ါင့်န�်၊	ပါည်�ကြောပါ�စ�ကြောစ�င့်၊်	စု��ပ်ါ�ု��ပါည်�

ကြောပါ�ကြောရ�ဌာ�န	�့�၊	မြမနမ်�စု်��ပ်ါ�ု��ကြောရ�လို�ပ်ါင့်န�်

	 ဌာ�န�့�၊	မြမနမ်�စု်��ပ်ါ�ု��ကြောရ�လို�ပ်ါင့်န�်

-	 သနု�်မင့်�်စု��	BAU-STR	Dryer	လို�က်ြောတ့�ကြောဆို�င့်ရ့်��်��	်အစးရင့်�်စံ�

-	 စု�င့်�်ဟုု�င့်�်တု�င့်�်၊	Flatbed	Dryer	လို�က်ြောတ့�ကြောဆို�င့်ရ့်��်��	်အစးရင့်�်စံ�

-	 စု�င့်�်ဟုု�င့်�်တု�င့်�်	Chimney	Dryer	လို�က်ြောတ့�ကြောဆို�င့်ရ့်��်��	်အစးရင့်�်စံ�
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၆။ အခြ�ာ�ခေါသာအ�ွင်း်းအလမျး�မျျာ�

(၆.၁) သဘာဝါခေါခြမျ�သဇူးာခြပျိုး�လ�ပျိုးးခြ�င်းး�နှာာင်း်း ခြဖိုးန်း ်းခြဖိုးး�ခြ�င်းး�

(၆.၁.၁) ရာည်းရွာယ်း�ျက်း။

	 အပါင့်ရ်ှိာင့်သ်နက်ြီး�း�ထွ�့�ရနမ်ာ�	 သ�ဆ်ိုု�င့်ရ်�အ�ဟု�ရဓာ�တ	် လိုု�အပ်ါကြောပါသည်။်	 ဤအ�ဟု�ရ

ဓာ�တအ်��	 ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�မာလိုည်�်ကြော��င့်�်၊	သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�မာလိုည်�်ကြော��င့်�်	 ရရှိာုနှု�င့်ပ်ါါသည်။်	ဤ

အပုါ�င့်�်တင့့်	်သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�နှာင့််ဆ်ိုု�င့်က်ြောသ�	အကြော���င့်�်အရ��ု�သ�	အဓုာ�ကြောဖွဲ့�်မြပါသ�့�ပါါမည်။်	 ကြောရ	

ရှိာည်တ်ည်တ်ံက်ြောသ�စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�	 မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်လို�ကြောစရန	် အကြောရ�ပါါသည််	် သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�မ���	 မြပါ�လို�ပ်ါ

နည်�်မ���အ��	မြပါနလ်ိုည်သ်တရုကြောစရနန်ှာင့််	်သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�	ထွ�တလ်ို�ပ်ါမြဖွဲ့န် ်မြဖွဲ့း�မြ�င့်�်မ����ု�	န��လိုည််

သကြောဘ�ကြောပါါ�က်ြောစရနရ်ည်ရ့်ယ၍်	ဤကြော�ါင့်�်စဥ်အ��ထွည််သ်င့့်�်ကြောဖွဲ့�်မြပါမြ�င့်�်မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

(၆.၁.၂) အခေါခြ��ံအခေါ�က်ာင်းး�အရာာ

•	 ကြောမြမ�သဇာ�ဟု�ကြောမြပါ���ရ�တင့့်	်အဓုာ�အ��မြဖွဲ့င့််	် (၂)	မ�ု��	ရှိာုရ�	သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�နှာင့််	်ဓာ�တက်ြောမြမ�သ

ဇာ�တု� ်	မြဖွဲ့စ်��ပါါသည်။်

•	 နှာစ်မ�ု��စလိုံ��သည်	်သး�နှာပံါင့်မ်���	လိုု�အပ်ါကြောသ�	အ�ဟု�ရဓာ�တမ်���အ��	မြဖွဲ့ည််ဆ်ိုည်�်ကြောပါ�ပါါသည်။်

•	 သး�နှာပံါင့်မ်���သည်	်အ�ဟု�ရဓာ�တ	်(၁၆)	မ�ု��	လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	ယင့်�်တု�တ်င့့်	်ဓာ�တက်ြောင့့်�	(၃)	မ�ု��နှာင့််	်

မြေပ်ါစင့်	်(၁၃)	မ�ု��ပါါဝါင့်ပ်ါါသည်။်

•	 ဓာ�တက်ြောင့့်�	၃	မ�ု��မာ�	��ဗ့န၊်	ဟုု��ေ်ရုို�ဂါ�င့်၊်	ကြောအ��စ်းဂါ�င့်တ်ု� ်မြဖွဲ့စ်��ငြိပါး�	ကြောလိုထွ�မာ	အရံသင့််စ်�ပ်ါယး

ရရှိာုပါါသည်။်

•	 ��နမ်ြေပ်ါစင့်	်(၁၃)	မ�ု��မာ�	နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်၊်	ကြောဖွဲ့�စ််ဖွဲ့ရပ်ါ၊	ပုါ�တ�စ်းယမ်၊	မဂါဂနးဆိုးယမ်၊	�ယလ်ိုစးယမ်၊	

�န ်	်(ဆို�လိုဖွဲ့�)၊	ဘု�ရ့န၊်	�လိုု�ရင့်�်၊	ကြော���နး	(ကြော��ပ်ါါ�)၊	သ၊ံ	ဇာင့််၊်	မင့်ဂ်ါနစ်ုနှာင့််	်မု�လိုစ်ဘေ်းနမ်တု� ်မြဖွဲ့စ်

��ငြိပါး�	သး�နှာပံါင့်အ်မြမစ်မ����	ကြောမြမကြီး�း�ထွ�မာ	စ�ပ်ါယးရရှိာုပါါသည်။်	

•	 အထွ�ပ်ါါအ�ဟု�ရဓာ�တ	် (၁၆)	 မ�ု��အန�	်သး�နှာပံါင့်မ်���	အဓုာ�/ပါမ�ဏအမ���	လိုု�အပ်ါကြောသ�	

အ�ဟု�ရဓာ�တမ်���	(၆)	မ�ု��ရှိာုပါါသည်။်	ယင့်�်တု�မ်ာ�	နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်ဓ်ာ�တ၊်	ကြောဖွဲ့�စ််ဖွဲ့ရပ်ါဓာ�တ၊်	ပုါ�တ�်

စးယမ်ဓာ�တ၊်	မဂါဂနးဆိုးယမ်ဓာ�တ၊်	�ယလ်ိုစးယမ်ဓာ�တန်ှာင့််	်�န ်(်ဆို�လိုဖွဲ့�)ဓာ�တတ်ု� ်	မြဖွဲ့စ်��ပါါသည်။်

     (က်)  နှာိ�က်းထုရို�ဂါျင်းးဓာာတိး

•	 အပါင့်လ်ိုှင့်မ်ြမနစ်�့		ကြီး�း�ထွ�့�မကုြော��င့်�်ကြောစပါါသည်။်	

•	 အရ့�မ်���အ��	အစုမ်�ကြောရ�င့်မ်ြဖွဲ့စ်ကြောပါ်ကြောစငြိပါး�	အစ����လ်ို�ပ်ါရ�တင့့်	်

	 အကြောထွ��အ်�းမြပါ�ပါါသည်။်	



Agriculture manual for Young Farmer Co-ops

65

•	 ပုါ��မ း��၊	ကြောရ�ဂါါေဏ	်�နံှု�င့်ရ်ည်ရ်ှိာုကြောစသည်။်

•	 ဤဓာ�တသ်ည်	် ကြောမြမဆိုးလိုး�တင့့်	် ကြောပါ���ဆ်ိုံ��မလုိုယ့�်းသမြဖွဲ့င့််	် ဤဓာ�တပ်ါါကြောသ�	

ကြောမြမ�သဇာ�မ���	ကြော�း�ငြိပါး�ငြိပါး���င့်�်	ကြောမြမတင့့်�်သု� ်	ကြောရ��က်ြောစရန	်လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	

•	 ဤဓာ�တ�်ု�	လိုု�အပ်ါသည်ထ်ွ�	်မ���မြပါ��စ�့	ထွည််မု်ပါါ�	အပါင့်မ်���ကြောပါ��က်ြောမြပါ�င့်�်

မြ�င့်�်၊	သနစ်မ့်�မမုရှိာုမြ�င့်�်၊	အသး�တင့်	်ည်ံဖ်ွဲ့�င့်�်မြ�င့်�်မြ�င့်�်၊	ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါ��	ကြောရ��်

လိုယ့မ်ြ�င့်�်မ���	မြဖွဲ့စ်တတပ်ါါသည်။်

  (�) ခေါဖိုးာစ်းဖိုးရာပျိုးးဓာာတိး

•	 သး�နှာပံါင့်အ်မြမစ်မ���	ကြီး�း�ထွ�့�မ၊ု	အသး�မ���၊	အကြောစမ်���	ရင့််မ်ာည််မ်တုု��်ု�	အ��ကြောပါ�

ပါါသည်။်

•	 မု��ကြော�ါင့်	်ကြောရင့်တေ်ဏ�်နံှု�င့်က်ြောစပါါသည်။်

 (ဂါ)  ပိျိုး�တိက်းစးယ်မျးဓာာတိး

•	 အမြမစ်မ���၊	ပါင့်စ်ည်မ်���	သနမ်�ကြောစပါါသည်။်

•	 အပါင့်မ်���	အ�ဟု�ရဓာ�တမ်���စ�ပ်ါယးရ�တင့့်	်လိုယ့�်းကြောစရန�်းည်းပါါသည်။်	

•	 အသး�မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်မ၊ု	အကြောစမ်ြဖွဲ့စ်ကြောပါ်မတုု��်ု�	အ��ကြောပါ�ပါါသည်။်	

•	 ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါေဏ�်နံှု�င့်က်ြောစပါါသည်။်	 အကြောစ၊်	 အဆို	ံ အထွ�့န်ှနု�်ကြော��င့်�်မန့က်ြောစ

ပါါသည်။်

 (ယ်) မျဂါဂန်းးဆးယ်မျးဓာာတိး

•	 အရ့�မ်���၏အစုမ်�ကြောရ�င့်	်ပါစစည်�်မ���တင့့်	်အဓုာ�	ပါါဝါင့်ပ်ါါသည်။်

•	 အရ့�မ်���အစ����ရ်�တင့့်	်�းည်းပါါသည်။်

 (င်း)  က်ယ်းလစးယ်မျးဓာာတိး

•	 အမြမစ်မ���၊	အရ့�မ်���	ကြီး�း�ထွ�့�မ�ုု�	လိုုံ�	ကြောဆို�်ကြောပါ�ငြိပါး�	သး�နှာပံါင့်	်မးမာန	်ကြီး�း�ထွ�့�

မ	ုမြဖွဲ့စ်ကြောပါ်ကြောစပါါသည်။်	

•	 ထွင့်ရ်ှိာ��ကြောသ�	ဥပါမ�မာ�	ကြောမြမပါ�တင့့်	်အဆိုတံည်မ်ကုြော��င့်�်ကြောစပါါသည်။်

 (စ) က်န်း ်း(ဆာလဖိုးာ)ဓာာတိး

•	 အရ့�မ်���	အစုမ်�ကြောရ�င့်	်မြဖွဲ့စ်ကြောပါ်မအုတ�့	်လိုု�အပ်ါ၊ပါါသည်။်	

•	 အရ့�မ်���	အစ����ရ်�တင့့်	်အကြောထွ��အ်�းကြောပါ�ပါါသည်။်	
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•	 အကြောစမ်���တင့့်လ်ိုည်�်	ဆိုးမြဖွဲ့စ်ကြောပါ်မနုှာင့််ပ်ါတသ်�ပ်ါါသည်။်

•	 အထွ�ပ်ါါ	အမ���လိုု�	အ�ဟု�ရဓာ�တ	်၆	မ�ု��အန�	်နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်ဓ်ာ�တ၊်	ကြောဖွဲ့�စ််ဖွဲ့

ရပ်ါဓာ�တန်ှာင့််	်ပုါ�တ�စ်းယမ်ဓာ�တ	်အ�ဟု�ရဓာ�တ	်၃	မ�ု��အ��	သး�နှာပံါင့်မ်����		အ

ငြိမ�	လိုု�အပ်ါ၊	မ���မ���	လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	

(၆.၁.၃) သဘာဝါခေါခြမျ�သဇူးာ အမျျိ��မျျိ��

•	 အပါင့်အ်ကြွ�င့်�်အ��န၊်	အစုတအ်ပုါ�င့်�်မ���မာ	ရရှိာုကြောသ�	ကြောမြမ�သဇာ�မ���၊	(သစ်ရ့�က်ြောဆို�့စသည်)်	

•	 တရုစာ�န	်အည်စ်အကြော���မ���မာ	ရရှိာုကြောသ�	ကြောမြမ�သဇာ�မ���၊	(နှ�့�ကြော���၊	���က်ြော���၊စသည်)်

•	 သစ်စုမ်�ကြောမြမ�သဇာ�(ပါ�မ�ု��နှယ့ပ်ါင့်မ်���)	ကြော�း�၍	ရရှိာုကြောသ�	ဇားဝါကြောမြမ�သဇာ�မ���၊	ပါ�မြမစ်ဖွဲ့�ဇားဝါကြောမြမ�သဇာ�

မ���	စသည်တ်ု� ်	မြဖွဲ့စ်��ပါါသည်။်

 (က်)  သဘာဝါခေါခြမျ�သဇူးာမျျာ�၏ အာ�သာ�ျက်းမျျာ�

•	 အလိုယ့တ်�းရရှိာုနှု�င့်က်ြောသ�	��န�်�မ်�မ���မြဖွဲ့င့််	် မြပါ�လို�ပ်ါရလိုယ့�်းငြိပါး�၊	��န�်�စရုတန်ည်�်	

ပါါ�ပါါသည်။်၊	

•	 ကြောမြမ၏	 ရို�ပ်ါသဘ�ဝါမြဖွဲ့စ်ကြောသ�	 ကြောမြမမ��ု�	 မက့ြောစမြ�င့်�်၊	 သ�ကြောမြမ�ု�	 ��စ်လို�ကြောစမြ�င့်�်မြဖွဲ့င့််	်

ကြောမြမဆိုးလိုး��ု�	မြပါ�မြပါင့်က်ြောပါ�ပါါသည်။်၊	

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�အတင့့်�်	ကြောလိုဝါင့်က်ြောလိုထွ�့	်ကြော��င့်�်မန့က်ြောစပါါသည်။်၊	

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�အတင့့်�်	သ�ရ်ှိာု	အဏ�ဇားဝါပုါ��ကြော��င့်င့််ယမ်���	ရှိာင့်သ်နပ်ါ�့�မ���ကြောစပါါသည်။်၊	

•	 ကြောမြမတင့့်�်	အစု�ဓာ�တထ်ွနု�်သမ်ု�ကြောပါ�ပါါသည်။်	

•	 ကြောမြမဆိုးလိုး�၏	အရည်အ်ကြောသ�့ကြော��င့်�်ကြောစ၍	ကြောရရှိာည်အ်တ�့	်အ��ု��ရှိာုသည်။်

•	 ကြောအ�်ဂါ�နစ်စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�	 (ဓာ�တ�လိုတ့စု်��ပ်ါ�ု��ကြောရ�)	 အတ�့	် မ���စ�့	 အကြောထွ��အ်�းမြပါ�

ပါါသည်။်

•	 လိုးသ��တု�၏်	��န�်မ�ကြောရ��ု�	မထွ�ုု��န်ှု�င့်ပ်ါါ။

 (�)  သဘာဝါခေါခြမျ�သဇူးာမျျာ�၏ အာ�န်းည်း��ျက်းမျျာ�

•	 သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�မြပါ�လို�ပ်ါရရှိာုရန	်အ��ုနက်ြောပါ�ရသည်၊်	(	၃	လို	�န ်)်၊	

•	 မြပါ�လို�ပ်ါရနက်ြောနရ�	အ��ယအ်ဝါန�်	လိုု�အပ်ါသည်။်	
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•	 လိုံ�ကြောလို��က်ြောသ�	 ��န�်�မ်�ရရှိာုမ	ု ရှိာုရသည်။်	 (သး�နှာအံကြွ�င့်�်အ��န၊်	 တရုစာ�နအ်ည်စ်	

အကြော���၊	အး�အမ်ကြောဖွဲ့��်ရည်၊်	ကြောရ	စသည်)်

•	 အ�နသုင့်မ်ြပါ��ုန�်��သည်။်	 ကြီး��ုတင့်အ်သံ��မြပါ�ရသည်။်	 (မု��စု��သ်း�နှာမံ���အတ�့	် ကြောနှရ့�	

သး�တည်�်�	စု���်င့်�်မ���တင့့်	်ကြီး��ုတင့်�်�ထွ��ကြောပါ�ရသည်)်

•	 အလိုယ့တ်�းဝါယယ်း၍	မရနှု�င့်ပ်ါါ။	အသင့််သ်ံ��ဝါယ�်	ကြော��ကြီး�း�တတပ်ါါသည်။်

•	 အ�ဟု�ရဓာ�တပ်ါါဝါင့်မ်	ု နည်�်ပါါ�သမြဖွဲ့င့််	် ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�မ��နှာင့််	် တ့�ဖွဲ့�သ်ံ��မာ	 အပါင့်က်ြီး�း�

ထွ�့�မကုြော��င့်�်၍	အထွ�့တ်ု��မည်။်

(၆.၁.၄) သဘာဝါခေါခြမျ�သဇူးာ (ခေါခြမျခေါဆ�ွပံျိုး�) ခြပျိုး�လ�ပျိုးးခြ�င်းး� အဆင်း်းဆင်း်း

•	 အရုပ်ါရကြောသ�	ကြောနရ�၊	သစ်ပါင့်က်ြီး�း�မ���ကြောအ��တ်င့့်	်မြပါ�လို�ပ်ါသင့််ပ်ါါသည်။်

•	 ဝါါ�လိုံ��	(သု�မ်ဟု�တ)်	သဆံိုန�်�မ���မြဖွဲ့င့််	်ကြောဘ�င့်�်တ၍်	မြပါ�လို�ပ်ါပါါ။					

•	 ကြောမြမကြောဆို�့ပံါ�အရ့ယအ်စ��	 အမ�ု��မ�ု��ထွ��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	 ဥပါမ�-အလို���	 ၅	 ကြောပါ၊	 အ��ယ	် ၅	 ကြောပါ၊	

အမြမင့််	်၅	ကြောပါ	စသည်မ်ြဖွဲ့င့််	်တစ်နှု�င့်မ်ာ	စတင့်မ်ြပါ�လို�ပ်ါပါါ)။

•	 ကြောမြမ��င့်�်တး�၍လိုည်�်	မြပါ�လို�ပ်ါနှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 ပါထွမအလိုး�အမြဖွဲ့စ်	ကြော���ရု်ို��၊	သစ်ရ့�က်ြောကြွ�၊	စပါါ��့၊ံ	မြမ�က်ြောမြ���မ်����ု�	၈	လို�မ်အထွးမြဖွဲ့န ်ပ်ါါ။

•	 အကြောပါ်မာ	စ��ဖုွဲ့�မြပါ�	ပါါ�ပါါ�မြဖွဲ့း�ပါါ။	နှ�့�ကြော���ကြောဆို�့၊	���က်ြော���	၂	လို�မ်အထွးမြဖွဲ့း�ပါါ။

•	 အစု�ဓာ�တအ်ကြောလို�ကြောတ�်ရှိာုကြောအ�င့်	်ကြောရဖွဲ့�န�်ကြောပါ�ပါါ။

•	 တစ်လိုး�ငြိပါး�	တစ်လိုး�	အမြမင့််	်၄	ကြောပါ	၅ကြောပါ	ရသည်ထ်ွမုြပါ�လို�ပ်ါပါါ။

•	 �ပံါ�အကြောပါ်ဆိုံ��အပုါ�င့်�်	မြမ�က်ြောမြ���၊်	ကြော���ရု်ို��မ���	ဖံွဲ့��အ�ပ်ါကြောပါ�ပါါ။	

•	 ၁	ပါတ	်၁	�ါ	အစု�ဓာ�တအ်နည်�်အမ���စစ်ပါါ။	အငြိမ�စု�ကြောနပါါကြောစ။	

	 ကြောမြ���လ်ိုန့�်�	ကြောရဖွဲ့�န�်ကြောပါ�ပါါ။	မစု�လိုန့�်ကြောစရ။

•	 ပံါ�ငြိပါး�	၁	လို�့�	၂	လို	အ�ည်�တင့့်	်အပံါ��ု�	အထွ�က်ြောအ��လ်ိုာနက်ြောပါ�ပါါ။	

•	 ကြောန��ထ်ွပ်ါ	၂	ပါတ	်၁	ကြီး�မ်ုနှနု�်	ထွ�က်ြောအ��လ်ိုာနက်ြောပါ�ပါါ။

•	 ၃	မာ	၄	လိုအ���တင့့်	်ကြော��င့်�်စ�့ကြောဆို�့ကြောမြမ်ကြောသ�	ကြောမြမကြောဆို�့ပံါ�ရပါါမည်။်

•	 ကြောမြမကြောဆို�့ကြော��င့်�်၏	အရည်အ်ကြောသ�့မာ�	ကြော��င့်�်စ�့ကြောဆို�့၊	ည်�ုန�က်ြောရ�င့်၊်	ကြွ�ပ်ါရ့၊	ကြောမြမသင့်�်နံက်ြောမ း�၊၏။
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(၆.၁.၅) စး�ပွျိုးာ�ခေါရာ�အ�ွင်း်းအလမျး�

													သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�	အ��ု��ကြော���ဇား�မ���အ��	ကြောေသတင့့်�်ရှိာုမြပါည်သ်းမ���	သရုှိာုလို�သည်န်ှာင့််အ်မှ	

ဝါယယ်းသံ��စ့�လိုု�မ	ု မြမင့််တ်�လ်ို�ကြောပါမည်။်	 ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�ရရှိာုမ	ု ���်�လို�မြ�င့်�်၊	 ကြော��မ���အဆိုမတန်

မြမင့််တ်�လ်ို�မြ�င့်�်တု�သ်ည်	် သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�အ��	 ဓာ�တက်ြောမြမ�သဇာ�နှာင့််	် တ့�စပ်ါသံ��စ့�လို�ကြောစရန	် အ��	

ကြောပါ�ကြောသ�	အကြော���င့်�်အရ�မ���	 မြဖွဲ့စ်နှု�င့်က်ြောပါသည်။်	YEEA	စးမံ�နု�်၏	ရှိာမ်�မြပါည်	်နမ််�မ်�မာ	လိုးင့်ယမ်���

စတင့်လ်ို�ပ်ါ�ု�င့်က်ြောသ�	Narkham	Bokashi	ကြောမြမ�သဇာ�ထွ�တလ်ို�ပ်ါကြောရ�င့်�်ဝါယမ်အု��	အတ�ယးအ����နှု�င့််

ကြောစရန	်အ��ဥ်����ပ်ါကြောဖွဲ့�်မြပါလိုု�ပါါသည်။်

	 အဆိုု�ပါါ	Narkham	မာ	လိုးင့်ယမ်���သည်	်အထွ�တ်င့့်	်ကြောဖွဲ့�်မြပါ��က်ြောသ�	နည်�်စနစ်မြဖွဲ့င့််	်	ကြောမြမ�သဇာ�

ထွ�တလ်ို�ပ်ါလို��ရ်ှိာုသည်။်	အထွး�သတမုြပါ�သင့််သ်ည်မ်ာ�	ထွ�တလ်ို�ပ်ါသးသည်-်	

•	 ��န�်�မ်�မ���အ��	အလိုယ့တ်�း	 ရရှိာုနှု�င့်ရ်မည်။်	 (ကြော���ရု်ို��၊	 သစ်ရ့�က်ြောမြ���၊်	 မြမ�က်ြောမြ���၊်	

စ��ဖုွဲ့�မြပါ�၊	 လိုတဆ်ိုတက်ြောသ�	 ဟုင့်�်သး�ဟုင့်�်ရ့�အ်ပုါ�င့်�်အစမ���၊	 အစုမ်�ကြောရ�င့်မ်ြမ�စု်�၊	 တရုစာ�န်

မ���၏	စန့ပ်ါစ်ပါစစည်�်မ���၊	ကြောရ)

•	 ��န�်�မ်�မ���အ��	လိုု�အပ်ါသကြောလို��	်ရရှိာုနှု�င့်ရ်မည်။်

•	 လို�ပ်ါသ��အင့်အ်��မြပါည််စံ်�ရမည်။်

•	 ရင့်�်နှား�မြမု�ပ်ါနှာမံ	ုမြပါည််စံ်�ရမည်။်

	 အကြော���ထွ�့လ်ို�ကြောသ�	 သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�မ���အ��	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�ဦး�စး�ဌာ�နလို�က်ြောအ��ရ်ှိာု	

ကြောမြမဆိုးလိုး�ဓာ�တ�့်��န�်မ���တင့့်	် အ�ဟု�ရဓာ�တမ်���ပါါဝါင့်မ်အု��	 ဓာ�တ�့်�စစ်ကြောဆို�၍	 ကြောထွ���်�ံ��်

ရယးငြိပါး�	ထွည််သ်င့့်�်မည််	်အတုက်ြောပါ်တင့့်	် ပါါဝါင့်က်ြောသ�	အ�ဟု�ရဓာ�တမ်���အ��	 ရ��ု�င့်န်ှနု�်မြဖွဲ့င့််	် ကြောဖွဲ့�်မြပါရ

မည်။်	 ဥပါမ�အ��မြဖွဲ့င့််	် နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်	် ၂	 ရ��ု�င့်န်ှနု�်၊	 ကြောဖွဲ့�စ်ကြောဖွဲ့�ရပ်ါစ်	 ၁	 ရ��ု�င့်န်ှနု�်၊	 ပုါ�တ�စ်းယမ်	 ၀.၅	

ရ��ု�င့်န်ှနု�်ဟု�	 ကြောဖွဲ့�်မြပါရပါါသည်။်	၎င့်�်၏	အဓုာပါာ�ယမ်ာ�	သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�၏	အကြောလို���ုန	် ၁၀၀	�းလိုု�	

ဂါရမ်ရှိာုပါါ	�	နှု��ထ်ွရုို�ဂါ�င့်ဓ်ာ�တ	်၂	�းလိုု�ဂါရမ်၊	ကြောဖွဲ့�စ်ကြောဖွဲ့�ရပ်ါဓာ�တ	်၁	�းလိုု�ဂါရမ်၊	ပုါ�တ�စ်းယမ်ဓာ�တ	်

၀.၅	�းလိုု�ဂါရမ်ပါါဝါင့်ပ်ါါသည်။်	သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�မ���အ��	 ဓာ�တ�့်��န�်တင့့်	် ဓာ�တ�့်�သည််	် ရလိုေမ်���

ကြောပါ်	မးတည်၍်	အ�ဟု�ရဓာ�တပ်ါါဝါင့်မ်မု���	��့မြ���နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 မြဖွဲ့န ်မ်ြဖွဲ့း�ရ�တင့့်	်မုမု၏	မြဖွဲ့န ်�်�းကြောရ�လိုမ်�ကြော���င့်�်	အ��	စဥ်�စ��ထွ��ရကြောပါမည်။်	ကြော����့ထ်ွ�ရှိာု	ကြောမြမ

�သဇာ�ကြောရ�င့်�်��ကြောနကြောသ�	ပါ�ဂါဂ�ုလိုမ်���အမြပါင့်	်အသင့်�်အဖ့ွဲ့��မ���နှာင့််လ်ိုည်�်	��ုတဆ်ို�န်ှု�င့်သ်ည်။်	Narkham
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		 သည်	် အကြောသ�စ��ကြော���ကြောင့်ထ့ွ�တက်ြောပါ�ကြောသ�	 အဖ့ွဲ့��အစည်�်မ���နှာင့််လ်ိုည်�်ကြော��င့်�်၊	 YEEA	 စးမံ�နု�်မာ	

ထွ�့က်ြောပါ်လို�ကြောသ�	လိုးင့်ယသ်မဝါါယမအသင့်�်မ���နှာင့််လ်ိုည်�်ကြော��င့်�်	��ုတဆ်ို��်�	မြဖွဲ့န ်�်�းကြောရ�င့်�်	

��ရန	်မြပါင့်ဆ်ိုင့်လ်ို��ရ်ှိာုသည်။်

•	 မုမုပုါ�င့်	် စု���်င့်�်မ���တင့့်	် သး�နှာအံမ�ု��မ�ု��အကြောပါ်	 ရ�သးအလိုု��	်အ��ု��သ�က်ြောရ��မ်	ု (အထွ�့်

နှနု�်၊	အရည်အ်ကြောသ�့၊	ပုါ��မ း��ကြောရ�ဂါါေဏ�်နံှု�င့်မ်စုသည်)်	�ု�	ဦး�စ�့	စု��ပ်ါ�ု��စမ်�သပ်ါရသည်။်	ကြောအ�င့်	်

မြမင့်မ်ရုရှိာုမာ	လိုယသ်မ��မ���အ��	ဖုွဲ့တက်ြော�် မြပါသငြိပါး�မာ	မြဖွဲ့န ်မ်ြဖွဲ့း�သင့််ပ်ါါသည်။်

  

၆.၂။ င်းံ��င်းာက်း စတိင်းးခေါမွျ�ခြမျးခေါတိာမ်ျည်းဆိ�လှင်းး 

(၆.၂.၁) ရာည်းရွာယ်း�ျက်း

	 လိုယသ်မ��မ���၏	 ဝါင့်က်ြောင့်တ့ု��တ�က်ြော��င့်�်မန့က်ြောစရန	် သး�နှာစုံ��ပ်ါ�ု��ကြောရ�တစ်��ထွည်�်�ု�သ�	

အ��ထွ��၍	 မရပါါ။	 ကြောရရှိာည်တ်ည်တ်ံက်ြောသ�	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�နည်�်လိုမ်�မ���တင့့်	် တစ်��အပါါအဝါင့်မ်ြဖွဲ့စ်ကြောသ�	

တရုစာ�နက်ြောမ�့မြမးကြောရ��ု�ပါါ	 တ့�ဖွဲ့�က်ြောဆို�င့်ရ့်�သ်င့််ပ်ါါသည်။်	 ���က်ြောမ�့မြမးကြောရ�ထွ�	် ဝါင့်က်ြောင့်ရ့	 ပုါ�မြမန	်

ကြောသ�	တစ်နည်�်အ��မြဖွဲ့င့််	်စး�ပါ�့�မြဖွဲ့စ်မြမနက်ြောသ�	င့်ံ��င့်ာ�က်ြောမ�့မြမးကြောရ�အ��	 စုတဝ်ါင့်စ်��၍	စတင့်က်ြောမ�့မြမးလိုု�

သးမ���အတ�့	်သသုင့််၊်	သထုွု��က်ြောသ�	အကြော���င့်�်အရ�မ���အ��	ဖုွဲ့လိုစ်ပုါ�င့်န်ှု�င့်င့််၏ံ	င့်ံ��င့်ာ�က်ြောမ�့မြမးကြောရ�	

အကြောတ့�အ���ံမ����ု�	အကြောမြ��၍ံ	သင့်�်န�်စ�ယးနှု�င့်ရ်န	်တင့်မ်ြပါသ�့�ပါါမည်။်။	

(၆.၂.၂) အခေါခြ��ံအခေါ�က်ာင်းး�အရာာမျျာ�

													င့်ံ��င့်ာ��်ကြောလို�မ���သည်	်တရုစာ�နက်ြောလို��တင့့်	်ဥကြောေါင့်�်မ�ု��နှယ့	်(Pheasant	Family)	တင့့်	်

ပါါဝါင့်င်ြိပါး�၊	“�ါင့်ာ�”်	မ���	(Partridges)	နှာင့််	်နး�စပ်ါပါါသည်။်	မးလိုင့်ံ��င့်ာ�မ်�ု��မ���အ��	ဥကြောရ�ပါ၊	အ�ရှိာ၊	အ�ဖွဲ့

ရု�၊	�သစကြော�တလို�ကြောေသမ���တင့့်	်ကြောတ့� ရှိာုရပါါသည်။်

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 င့်ံ��င့်ာ�မ်���၏	နဂုါ�သဘ�ဝါမာ�	 ���မ်���နှာင့််မ်တးဘ�	အကြော��င့်က်ြောသ�င့်ယင်ြိပါး�	ထွး�မြ���စ�့	

တတုဆ်ိုတုစ်�့ကြောနတတက်ြောသ�	အကြောလိုအ်��င့််ရ်ှိာုပါါသည်။်	င့်ံ��ထွး�မ���ပါင့်လ်ိုှင့်	်���ဖ်ွဲ့မ���ကြောလို��	်အသ	ံ

ဆိုးည်မံြ�င့်�်မမြပါ���ပါါ။	ကြောယဘးယ�အ��မြဖွဲ့င့််	်လိုးမ���နှာင့််	်ရင့်�်နှား�စ�့	ကြောနတတင်ြိပါး�၊	ကြော��င့်�်စ�့	မပါ�ံသန�်နှု�င့််

ဘ�	ကြောမြမမြပါင့်တ်င့့်သ်�	အကြောနမ�����ပါါသည်။်	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	င့်ံ��င့်ာ�မ်���သည်	်အမြ���ကြောမ�့မြမးကြောရ�တရု�စာ�နမ်���ထွ�	်အ��မ်��နံှု�င့်င်ြိပါး�	ပါတဝ်ါန�်��င့်	်

အကြောမြ�အကြောနနှာင့််	်လိုှင့်မ်ြမနစ်�့	ကြောနသ��တ��မြဖွဲ့စ်နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	င့်ံ��င့်ာ�က်ြောမ�့မြမးကြောရ�သည်	်���က်ြောမ�့မြမးကြောရ�

နှာင့််	်အကြောတ�်ဆိုင့်တ်းကြောသ�်လိုည်�်	အနည်�်င့်ယ�့်�လို့�မအု��ု� �လိုည်�်ရှိာုပါါသည်။်	

	 င့်ံ��င့်ာ�က်ြောမ�့မြမးကြောရ�သည်	် လိုယ့�်းသည်ဟ်ု�	 ကြောမြပါ�နှု�င့်က်ြောသ�်လိုည်�်၊	 အစ�မာနမ်ာနက်ြော�း�မြ�င့်�်၊	

ကြောသ��က်ြောရမာနမ်ာနမ်ြဖွဲ့ည််မ်ြ�င့်�်၊	ကြောလိုာ�င့်အ်မ်ုသန ်ရ်ှိာင့်�်ကြောရ�မြပါ�လို�ပ်ါကြောပါ�မြ�င့်�်၊	ကြောနစ်ဥ်စစ်ကြောဆို���ည််ရု်ိုမြ�င့်�်နှာင့််	်

င့်ံ��ဥကြော���မ်ြ�င့်�်မ����ု�	 ကြောဆို�င့်ရ့်�က်ြောပါ�ရန	် လိုု�အပ်ါပါါသည်။်	 အရ့ယက်ြောရ��	် င့်ံ��င့်ာ�တ်စ်ကြော��င့်၏်	

ပါ�မ်�မှ�ု�ယအ်ကြောလို���ုနမ်ာ�	၅ကြောအ�င့်စ်�န ်ရ်ှိာုသည်ဟ်ု�ဆိုု�ပါါသည်။်	

(၆.၂.၃) င်းံ��င်းာက်းခေါမွျ�ခြမျးခြ�င်းး�၏ အက်ျိ��ခေါက်ျ�ဇူူး�မျျာ�

•	 ��န�်�စရုသ�သ်�သည်။်

•	 ကြောမ�့မြမးရလိုယ့�်းသည်။်

•	 င့်ံ��င့်ာ�၏်	အသ��မာ�	အဆိုးဓာ�တပ်ါါဝါင့်မ်	ုနည်�်သမြဖွဲ့င့််	်��န�်မ�ကြောရ�နှာင့််	်သင့််က်ြောလို��်ပါါသည်။်

•	 သမပုါ�င့်�်ကြောေသ၊	အပါးပုါ�င့်�်ကြောေသမ���တင့့်	်ကြောမ�့မြမး	မြဖွဲ့စ်ထွန့�်နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

(၆.၂.၄) င်းံ��င်းာက်းခေါမွျ�ခြမျးခေါရာ�ခေါအာင်းးခြမျင်းးမုျရာရာန်းးအတိကွ်း သသိင်း်းသည်းမျျာ�

•	 မ�ု��ကြော��င့်�်ကြောရ့���ယက်ြောမ�့မြမးပါါ။	စုတ�်�ရကြောသ�	င့်ံ��င့်ာ�က်ြောမ�့မြမးသးထွမံာ	မ�ု��ရယးကြောမ�့မြမးပါါ။

•	 ဖုွဲ့လိုစ်ပုါ�င့်န်ှု�င့်င့််တံင့့်မ်း	ဂါ�ပါနထ်ွု�င့်ဝ်ါမ်င့်ံ��င့်ာ�မ်�ု��	ကြောမ�့မြမးသးမ���မြပါ��သည်။်

•	 စတင့်က်ြောမ�့မြမးသးမ���အတ�့	်Japan	Seattle		မ�ု���ု�ကြောထွ���်ထံွ��သည်။်	ယင့်�်မ�ု��သည်-်

	 ဥအထွ�့န်ှနု�်ကြော��င့်�်သည်။်	

	 င့်ံ��င့်ာ�အ်ထွး�၏	အကြောရ�င့်သ်ည်	်မြမင့်သ်�၍	(၃၀)	ရ�သ်��အရ့ယမ်ာ�	ကြောစ�ကြောစ��့�ထွ�တရ်	

လိုယ့�်းသမြဖွဲ့င့််	် အစ�ဘု��သ�သ်�သည််အ်မြပါင့်	် အသ��ထွ�တန်ှု�င့်က်ြောသ�ကြော���င့််	် ဝါင့်က်ြောင့့်

ကြောစ�ကြောစ�ရနှု�င့်သ်ည်။်
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(၆.၂.၅) င်းံ��င်းာက်းခေါမွျ�ခြမျးရာန်းးခြ�ံ။      

•	 ���မ်ြ�ကံြောဆို��သ်��သ်ု� ်	�ရု�ထွ	မမ���လိုာပါါ။	

•	 အ��ယ	်၄	ကြောပါ၊	အရှိာည်	်၈	ကြောပါ၊	အမြမင့််	်၁	ကြောပါ	ရှိာုကြောသ�ကြောလိုာ�င့်အ်မ်ု	(၁)	လိုံ��သည်	်င့်ံ��င့်ာ�က်ြော��င့််

ကြောရ	(၂၅၀	မာ	၃၀၀)	ထွ	ုကြောမ�့နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 အ�င့်�်နှာင့််	်အ��အ��	လို�မ်ဝါ�	်ဝုါ�င့်ယ်�ဆိုန�်�	သံ��ပါါ။	အမု��အ��	သစ်သ��ဘ�တမ်ြပါ��သံ��ပါါ၊	

•	 ကြောလိုာ�င့်အ်မ်ုအတင့့်�်တင့့်	်အ��ယ	်(၂)	ကြောပါ၊	အရှိာည်	်(၄)	ကြောပါ၊	အမြမင့််	်(၁)	ကြောပါ	ရှိာုကြောသ�	အဆိုင့််	်(၄)	

ဆိုင့််၊်	တစ်ဆိုင့််န်ှ ာင့််	်တစ်ဆိုင့််	်(၃	မာ	၄	လို�မ်)	��့ထွ��ပါါ။

•	 ကြောလိုာ�င့်အ်မ်ု�ု�	 အမု��ရှိာု	 အကြောဆို��အ်ဦးအမ�ု��မ�ု��ထွ�မာ�	 ထွ��နှု�င့်သ်ည်။်	 (ကြောမြ�တရံှိာည်အ်မ်ု၊	

သု�ကြောလိုာ�င့်ရံ်ို�စသည်)်

(၆.၂.၆) င်းံ��င်းာက်းအစာ     

 

•	 ���မ်����ု�	ကြော�း�ကြောသ�	အစ�မ���အ��	ကြော�း�နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	

•	 ဥင့်ံ��မ	အကြော��င့်	်(၅၀)	အ��	(၁)	ရ�လ်ိုှင့်	်အစ�(၁)	�းလိုု�သ�	ကြော�း�ရသည်။်	

•	 ထွံ��မနု ်န်ှ �	ထွည််က်ြောပါ�ပါါ�	ပုါ�မု�သနမ်�ငြိပါး�	ဥနှနု�်ကြော��င့်�်ကြောစပါါသည်။်

•	 အစ�မမြပါတက်ြော�း�ပါါ။	(၂၄)န�ရးမမြပါတ	်ကြော�း�ကြောပါ��	ဥနှနု�်ပုါ�ကြော��င့်�်သည်ဟ်ု�	ဆိုု�ပါါသည်။်

•	 ည်အ��ုန	်မး�ထွန့�်ကြောပါ�ထွ��ပါါ�	ည်ပုါ�င့်�်မာ�ပါါ	အစ�စ��သည်။်	ဥနှနု�်ကြော��င့်�်သည်ဟ်ု�	ဆိုု�ပါါသည်။်

(၆.၂.၇) ခြပျိုး�စ�ခေါစာင်း်းခေါရှာာက်းခြ�င်းး�     

•	 င့်ံ��င့်ာ�မ်���သည်	်အ��မ်��နံှု�င့်ပ်ါါသည်။်	

•	 အမ်ုထွ�	အဆိုင့်က်ြောမြပါရ�	ကြောနရ�မာ�	ထွ��၍	ကြောမ�့မြမးနှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 ���မ်�����သ်ု� ်	ကြောရ�ဂါါမ��ကြောရ��လ်ိုယ့ပ်ါါ။	

•	 ကြောရ�ဂါါ���ယ့က်ြောဆို�ထွု��ရန	်မလိုု�အပ်ါပါါ။	သု�က်ြောသ�်	ကြောရ�ဂါါ��ကြောရ��ရ်န	်အရုပ်ါအကြောရ�င့်	်ကြောတ့�

ရလိုှင့်မ်း	 ���မ်����ု�	ကြော�း�ကြောသ�	ကြောဆို�မ���အ��	အစ�မ���တင့့်	်ထွည််၍်	ကြော�း�နှု�င့်ပ်ါါသည်။်	

သု�က်ြောသ�်	�ု�ယအ်ရ့ယအ်စ��၊	အကြောလို���ုနအ်ရ	��ုနဆ်ိုကြော�း�ပါါ။
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(၆.၂.၈) ဥမျာ အခေါက်ာင်းးခေါပျိုးါက်းခြ�င်းး� (ဥဝါပျိုးးခြ�င်းး�)      

•	 သဘ�ဝါအ��မြဖွဲ့င့််	်�ု�ယ်ဥ်�ု�	ဝါပ်ါငြိပါး�	အကြော��င့်င့််ယမ်���ကြောပါါ�လ်ို�ကြောစသည်။်	

•	 သု�က်ြောသ�်	 မြပါည်ပ်ါမာ	တင့်သ်င့့်�်ကြောမ�့မြမးကြောသ�	မ�ု��သစ်မ���သည်	်	ဥမာ	အကြော��င့်က်ြောပါါ�ရ်န	်မဝါပ်ါ

��င့်ပ်ါါ။	ဤအ�ါ	င့်ံ��ဥကြောဖွဲ့��စ်�	်လိုု�အပ်ါလို�သည်။်

•	 င့်ံ��ဥကြောဖွဲ့��စ်�သ်ံ��ပါါ�	အပါး��ုန	်၁၀၁	မာ	၁၀၃	ဖွဲ့�ရင့်ဟ်ုု��	်ထွ��ကြောပါ�ရသည်။်	

•	 င့်ံ��ဥစဝါပ်ါ/	ဥကြောဖွဲ့��ရ်န	်စ�ထ်ွ�	စထွည််သ်ည်မ်ာ	(၁၈)	ရ��်��လိုှင့်	်အကြော��င့်င့််ယမ်���	ကြောပါါ�လ်ို�သည်။်

•	 အကြော��င့်က်ြောပါါ�	်င့်ံ��င့်ာ��်ကြောလို�မ���တင့့်	်ရှိာုသင့််က်ြောသ�	အရည်အ်ကြောသ�့မ���မာ�-

	 ��န�်မ�မြဖွဲ့တလ်ိုတလ်ိုပ်ုါရှိာ��မရုှိာုမြ�င့်�်။

	 ပံါ�သဏ္ဍာနမ်ာန၍်	ကြောမြ�လို�အ်ဂါါ ါစံ�လိုင့်မ်ြ�င့်�်။

	 မ��လ်ိုံ����ည်လ်ိုင့်က်ြောတ��ပ်ါမြ�င့်�်။

	 တစ်ကြော��င့်န်ှာင့််	်တစ်ကြော��င့်	်အရ့ယည််းညွှ့တမ်ြ�င့်�်။

	 စဥ��ုနမ်ာစ၍	ဥသ�တ်မ်����ရှိာည်မ်ြ�င့်�်။

	 ကြောမ�့ရ�ပါါကြောရ�ဂါါမ���	(အသ�ရ်ှိားလိုမ်�ကြော���င့်�်ဆိုု�င့်ရ်�	ကြောရ�ဂါါ၊	���တ်ု�င့်ဆ်ိုု�င့်ရ်�ကြောရ�ဂါါ၊	ကြော���

မြဖွဲ့းကြောရ�ဂါါ	စသည်မ်���)	�င့်�်စင့်မ်ြ�င့်�်။

(၆.၂.၉) င်းံ��အ�ပျိုးး ထုနိ်းး�ခြ�င်းး� 

        

•	 အ��အရံမ���ပါါကြောသ�	အ�န�်	 -	အ��ယ	် (၂)	ကြောပါ	 	 ၊	အလို���	 (၄)	ကြောပါ၊	အမြမင့််(်၆)	လို�မ်။	

အမု��၊	နရံံ၊	��မ်�မြပါင့်	်�ပ်ါမြပါ����၊	ကြောရှိာ �မ��န်ှာ�စ�	(၀.၂၅)	လို�မ်	သဆံိုန�်�/ဝါါယ�မြဖွဲ့င့််	်��

ကြောပါ�ပါါ။ကြောလိုဝါင့်က်ြောလိုထွ�့က်ြော��င့်�်ကြောစရန	် မြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်	 ယင့်�်အတု�င့်�်အတ�သည်	် အကြော��င့်	်

(၅၀၀)	ကြောအ��	်ထွ��နှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 ၅၀	ဝါပ်ါအ��	မး�လိုံ��အ��	အ�န�်	အလိုယမ်ာ	အနည်�်င့်ယ	်��့ထွန့�်ကြောပါ�ထွ��ပါါ၊	

•	 ��မ်��င့်�်အ��	သတင့်�်စ�စ�ရ့�မ်���	သု�မ်ဟု�တ	်သန ်ရ်ှိာင့်�်ကြောသ�	ကြော���ရု်ို��မ���	အမြပါည််�်င့်�်ပါါ။

•	 (ပါလိုတစ်တစ်)ကြောရ��့မ်���	��ထွ��ကြောပါ�ပါါ၊	ကြောရအလိုံ�အကြောလို��ထ်ွည််ထ်ွ��ပါါ။

•	 အစ�မ���အ��	သတင့်�်စ�	စ�ရ့�မ်���ကြောပါ်မာ�	အလိုံ�အကြောလို��	်မြဖွဲ့န ်�်�ထွ��ပါါ။

	 (မး�လိုံ��နှာင့််	်အနည်�်င့်ယ�်ါ့ပါါ	)

•	 င့်ံ��င့်ာ�င့််ယမ်����ု�	အငြိမ�စစ်ကြောဆို�ကြောနပါါ။	မး�လိုံ��ကြောအ��မ်ာ�	စ�မကြောနကြောစရပါါ။	(အပါးမှတ	ရကြောစရန)်

•	 လို�ရ်ှိာုကြောနရ�တင့့်	်(၆)	မာ	(၇)	ရ�	်���လို��	အမြ���အ�န�်သု�က်ြောမြပါ�င့်�်ကြောပါ�ပါါ။	
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	 ကြောနရ�အ��ယ	်ပုါ�မု�လိုု�အပ်ါလို�သမြဖွဲ့င့််။်		အ��ယ	်(၂)	ကြောပါ		၊	အလို���	(၄)	ကြောပါ၊	အမြမင့််	်(၆)	လို�မ်	

ကြောလိုာ�င့်အ်မ်ုကြောလို�မ���မာ�	အကြော��င့်	်(၂၅၀	မာ	၃၀၀)	သ�ထွ��ပါါ။

•	 ၁၅	 ရ�သ်��ရလို��	 အကြော��င့်က်ြီး�း�အဆိုင့််	် ကြောလိုာ�င့်အ်မ်ုမ���မာ�	 ထွ��ပါါ။	 ဤအ��ုနတ်င့့်	်

အကြောမ�့အကြောတ�င့်	်စံ�လိုင့်လ်ို�ငြိပါးမြဖွဲ့စ်ပါါသည်။်

 

(၆.၂.၁၀) ထုး�/မျ �ွ�ခြ�ာ�ခြ�င်းး�

•	 ဥမာ	စကြောပါါ�လ်ို�သည်မ်ာ	(၃၀)	ရ�သ်��မာ�	အထွး�မ���အ��	�့�မြ���၍	အသ��ထွ�တန်ှု�င့်ပ်ါါသည်။်

•	 အထွး�...အသမံြပါ�၊	အသအံ�၊်	အသဝံါင့်သ်ည်။်	ကြောင့်ါထွ�့လ်ို�ကြောသ�	အကြောပါ်စအု�ကြောပါါ�မ်ာ�	နှု�န်ှ ာစ်

ကြောရ�င့်	်အရ�ကြောလို�ပါါသည်။်	

•	 အမ....	အန�က်ြောရ�င့်၊်	အည်�ုကြောရ�င့်	်စအု�ကြောပါါ�ပ်ါါ။	အသစံ�့၊	စး�ရှိာ၊	အသညံ်းည်�သည်။်

•	 အထွး�အမ	ရှိာုသင့််သ်ည််အ်��ု��မာ�	အထွး�	၁	ကြော��င့်လ်ိုှင့်	်အစ်မ	၁	ကြော��င့်	်မာ	၅	ကြော��င့်န်ှနု�်မြဖွဲ့စ်

ပါါ	သည်။်	သု�က်ြောသ�်	အထွး��ု�	တစ်ကြော��င့်ထ်ွ�	်ပုါ�မု�၍	အတးမထွ��ရပါါ။

(၆.၂.၁၁) ဥအ�ခြ�င်းး�  

 

•	 ဥမာကြောပါါ�င်ြိပါး�	 (၄၁)	ရ�သ်��အရ့ယမ်ာ�	စတင့်ဥ်အ�သည်။်	င့်ံ��င့်ာ�အ်မတစ်ကြော��င့်မ်ာ	တစ်နှာစ်

ပါတ	်လိုံ��	ဥကြောပါါင့်�်	၂၇၀	�န ်အ်�သည်ဟ်ု�	သရုှိာုရပါါသည်။်

•	 အထွး�မ���သည်	်အမမ����ု�	မကြောနှာ�င့််ယ်ာ�က်ြောစရန	်အထွး�မ���အ��	�့�ထွ�တက်ြောပါ�ပါါ။	

•	 မဖံ့ွဲ့� ငြိဖုွဲ့��ကြောသ�	အမမ����ု�လိုည်�်	ဖွဲ့ယထ်ွ�တ၊်	အသ��ထွ�တပ်ါါ။

(၆.၂.၁၂) စး�ပွျိုးာ�ခြဖိုးစးထုနွ်းး�မုျ

•	 ဥမာ	ဥသု� ်	(	၂)	လို	မ���ပါါ	(အတအု��	၅၇	ရ�)်

•	 ကြီး�း�ထွ�့�မမုြမနဆ်ိုနင်ြိပါး�၊	အသ��ထွ�တပု်ါ�မြမနသ်ည်၊်	ဥမာ	ကြောစ�ကြောစ�	အကြော��င့်က်ြောပါါ�သ်ည်	်(၁၆	မာ	၁၈	

ရ�သ်����)၊	င့်ံ��င့်ာ�အ်မ�	(၄၁)	ရ�သ်��မာ�	စတင့်အ်�သည်။်

•	 ���၊်	ဘ���သ်ု� ်	မဟု�တဘ်�	ကြောနစ်ဥ်ပံါ�မာနဝ်ါင့်က်ြောင့်ရ့ှိာုငြိပါး�၊	စး�ပါ�့�မြဖွဲ့စ်��လို	မြမနသ်ည်ဟ်ု�	ဆိုု�ရပါါမည်။်
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ဆက်းစပျိုးးရု�ပျိုးးပံျိုး�မျျာ�

အရ့ယက်ြောရ��	်င့်ံ��င့်ာ�	်(မ)	နှာင့််	်င့်ံ��ဥမ��� အလိုတတ်န�်စ��	ကြောမ�့မြမးမြ�င့်�်

                  

��လိုရှိာည်	်င့်ံ��င့်ာ�က်ြောလိုာ�င့်အ်မ်ုပံါ�စံ												 င့်ံ��င့်ာ�မ်���အ��	ကြောနအမ်ုတင့့်က်ြောမ�့မြမးမြ�င့်�်

၄	ရ�သ်��	င့်ံ��င့်ာ�င့််ယက်ြောလို�မ��� ၃	ပါတသ်��	အကြောမ�့အတ�င့်စံ်�အရ့ယ်



Agriculture manual for Young Farmer Co-ops

75

   

ရာည်းညွှှန်းး�စာမျျာ�

၁။		 သဘ�ဝါကြောမြမ�သဇာ�မြပါ�လို�ပ်ါ၊	ထွ�တလ်ို�ပ်ါ၊မြဖွဲ့န ်မ်ြဖွဲ့း�မြ�င့်�်

-	 စု��ပ်ါ�ု��နည်�်စနစ်လို�စ့်�စ�ကြောစ�င့်၊်	 ကြောရရှိာည်တ်ည်တ်ံက်ြောသ�	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�နည်�်စနစ်မ���အတ�့	်

အကြောထွ��အ်�းမြပါ�လို�စ့်�နှာင့််	် ရှိာမ်�မြပါည်န်ယ	် (ကြောမြမ��ပု်ါ�င့်�်)	 မာ	 တနဘ်ု��မြမုင့််တ်င့်န်ှု�င့်ရ်နအ်တ�့	်

အလို��အလို�ကြော��င့်�်မ���၊	SAD,	Saung	Saee,	MFT

-	 Fruit	and	Vegetables,	Ian	MacDonald,	Evans	Brothers	Limited,	1984

-	 ကြောေ် စးစးမြမင့််	် သ�ကြောတသနဌာ�နမး�၊	 ထွရုို�င့်�်ု�ေါ�မ��မုု၊	 စု��ပ်ါ�ု��ကြောရ�သ�ကြောတသန	 ဦး�စး�ဌာ�န၊	 ကြောရဆိုင့်�်၊	

ကြောနမြပါည်က်ြောတ�်၊	၂၀၁၉

-	 Greenway	အစုမ်�ကြောရ�င့်လ်ိုမ်�	ပါည်�ကြောပါ�၊	Facebook	စ�မ��န်ှာ�မ���

၂။		 င့်ံ��င့်ာ�	်စတင့်က်ြောမ�့မြမးကြောတ�မ်ည်ဆ်ိုု�လိုှင့်	်

-	 Overlooked	Opportunities,	Mr.Graham	Eagleton

-	 Quail	Raising	Guides,	how	 to	 raise	quails,	 Internet;	<	businessdiary.com.ph/441/

quail-raising-guide/

-	 How	to	Raise	Quail,	Internet;	<window.com/Raise-Quail/Image;	Raise-Quail.Step-

3.jpg>

-	 Complete	 Guide	 to	 Raising	 Quail;	 Everything	 You	 Should	 Know,	 Internet;	 <	

knowyourchicken.com/training-quail/		

-	 ဦး�ကြောဇာ�်	 (dof)၊	 စး�ပါ�့�ကြောရ�အရ	 အ	ကြောရ�ပါါကြောသ�	 င့်ံ��ကြောမ�့မြမးကြောရ�၊	 အကြော���င့်�်၊	 Greenovator,	

<greenwaymyanmar.com/post/knowledge-of-quail-cultivation>

-	 င့်ံ��ကြောမ�့မြမးနည်�်၊	၊my.wukihow.com/wiki/Breed-Quail>








