အီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အိို အာရွမတ
ွ တ
္ မ္းမ်ား
အမွတစ
္ ဥ္ ၃၅
ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အဆးစြနေ
္ ရာက္ေနေသာအေျခအေနတြင္ ဘအင္အခ
အ ာကအအသးျပဳရန္ ထားရွျအ ခင္း - အရည္အေသြး၊
ေျမဆီမ ားုႏွင့္ တအင္းထြာျခင္း
ေဒါက္တာ မီရလ
ွွဲ ္ ရွာဖာ - ၀မ္းဟတ္ ေဖါင္ေဒးရွငး္ ၊ ေအ- ဖရာအအ၊ ခ င္းမအင္၊ ထအင္းုႏအင္င မွေရးသားသည္။

ေဒါက္တာ မီရလ
ွွဲ ္ ရွာဖာသည္ အေမရအကန္ုႏအင္ငတြင္ရွအေသာ ရဂါစ္ တကၠသလ္
အ မွ အၿငအမ္းစား ုႏအင္ငေရးသအပပါေမာကၡ
ၸ
ျဖစ္
၍ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ၀မ္းဟတ္ ေဖါင္ေဒးရွင္းကအတည္ေထာင္ခ့သ
ွဲ ူျဖစ္သည္။ အီးစီအအပ္ခ ္အအ ညီလာခတြင္ ဘအင္အအခ ာုႏွင့္
ပတ္သက္၍သင္ၾကားသအရရ
ွအ ၿပီးေနာက္ ၀မ္းဟတ္သည္၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ တအးတက္ျပဳျပင္ထားသည့္ကန္က စရအတသ
္ က္
သာ၍ နည္းပညာမ ားစြာမလအအပ္ေသာ ဘအင္အအခ ာ-ျပဳလပ္ကရအာာကအ ဆင္းရွဲေသာလာ္သမားမ ားအတြက္ ပစေရး
ဆြျွဲ ခင္းုႏွင့္ စမး္သပ္ျခင္းတအ႔ကအစတင္ျပဳလပ္ခသ
့ွဲ ည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀မ္းဟတ္ ဘအင္အအခ ာအဖြ႔သ
ွဲ ည္ ပစ ထတ္လပ္
ျခင္း၊ ေက းရြာအဆင့္၊ ဘအင္အအခ ာ လပ္ငန္းကအတီ္ထြင္ျခင္းတအ႔အတြက္ ကမၻာ့စမ
ြ ္းအင္ ကမၻာလးဆ (ထအင္းုႏအင္င)ကအ ရရွအခ့ွဲ
အ ာ
သည္။ ထအအဖြ႔သ
ွဲ ည္ “ရခ္ ဒင္“Rak Din.” အမွတ္တဆအပ္အမည္ရွအေသာလင့္ခ္မွေန၍ လာ္သမားမ ား၏ ဘအင္အခ
ထတ္ကန္မ ားကအေရာင္းခ သည့္ လူမႈလပ္ငန္းမ ားကအ မၾကာမီကစတင္ေဆာင္ရြကခ
္ ွဲ့ပါသည္။
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဒါက္တာ ရွာဖာမွ ဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲုႏအင္ငမ ားတြင္ ဘအင္အအခ ာကအလက္ေတြ႔အသးခ သည့္ မအမအအေတြ႔အႀကဳ
မ ားကအမွ ေ၀ထားပါသည္။ ရႈပေ
္ ထြးသည့္လာ္ာာ အေျခအေနအမ အဳးမ အဳးတအ႔ကအ စာသင္ခန္းမ ားအတြင္းေလ့လာစမ္း
သပ္ျခင္းတအ႔အား ဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲုႏအင္ငမ ားတြင္ ဘအင္အအခ ာကအျပန္လည္ေလ့လာရန္ရည္ရာ
ြ ္လပ္ေဆာင္လ က္ရသ
ွအ ည္။ သူ႔အ
အ ည့္ ဘအင္အအခ ာကအ စအက္ကြငး္ မ ားတြင္
ေနျဖင့္ “boots-in the-mud” ဖြ႔ၿဖအဳးမႈဆအင္ရာ အတတ္ပညာရွင္မ ားအား မအမအတ႔သ
ျပဳလပ္၊အသးျပဳသည္သာမကလက္ေတြ႔စမ္းသပ္နအင္သည့္ အာမခခ က္ကအ ျပန္လည္ရရွအရန္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။

နအဒါန္း
ႀကီးမာမ ားျပားလွေသာစာအပ္စာတမ္းမ ားမွဘင္
အ အအခ ာုႏွင့္၎သည္မည္မွ အသး၀င္သည္ကအေဖၚျပထားလ က္ရသ
ွအ ည္။
ေကာင္းမြနလ
္ ွေသာတင္ျပခ က္မ ားစြာတအ႔သည္ ဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲုႏအင္ငမ ားမွ စအက္ကြငး္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈတင္ျပမႈတ႔မ
အ ွ အက အဳး
မ ားစြာရရွခ
အ ွဲ့သည္။၁
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သအ႔ေသာ္ သင္သည္ ဆင္းရွဲ၍ အေသးစားလာ္သမားမ ားုႏွင့္အလပ္လပ္သည့္အခါ ဘအင္အအခ ာ၏အက အဳးသက္ေရာက္
မႈမ ားအားေဖၚျပထားသည့္အခ က္အလက္မ ားကအ အေသးအဖြားမွအစ မွတ္သားေလ့လာရန္လအပ္
အ
ပါသည္။ ကၽြနပ
္ ္
အေနျဖင့္ အခ က္အလက္မ ားေကာင္းမြန္ျခင္းမရွဟ
အ ဆအလအျခင္းမဟတ္ပါ။ သူတ႔သ
အ ည္ အလြန္ေကာင္းၾကပါသည္ (ပ
ုႏွအပ္ထတ္ေ၀ျခင္းမျပဳေသာ ဆအး၀ါး၍တန္ဖအးမရွသ
အ ည့္ေတြ႔ရွအခ က္မ ားျဖင့္ သအပၸဆအင္ရာရလဒ္အမ ားစကွဲ႔သအ႔ပင္ ရႈပ္ေထြး
ေသာ္လည္း)။ သင္၏စအတ္၀င္စားမႈကအသင္သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္အလပ္လပ္ ၍မည္သူုႏွင့္အလပ္လပ္သည္ ့အ
ေပၚ တြင္မ က္ေျခမျပတ္ထားရွအသင့္သည္။
စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းေလာက ုႏွင့္ သင္
ဖြ႔ၿဖအဳးတအးတက္မႈအတတ္ပညာလက္ေတြ႔က င့္သးသူအေနျဖင့္ ဘအအင္အအခ ာ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းေလ့လာမႈလကၡဏာ
သးရပ္တ႔သ
အ ည္ သင့္အား ကနဦးစမ္းသပ္မႈျပဳလပ္မႈုႏွင့္ခွဲြျခားေကာင္းခြွဲျခားေစမည္။ သအပၸဆအင္ရာ ဂ ာနာ္မ ားတြင္
ထတ္လပ္တင္ျပရန္အတြကရ
္ ည္ရြာ၍
္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္သူမ ားတအ႔သည္ ေအာက္ပါအခ က္အလက္မ ားကအ သအေနရ
မည္။ (၁) ဘအင္အအခ ာ၏အဂၤါလကၡဏာအတအအက ၊ (၂) ေျမဆီ၏ ဓါတသေဘာုႏွင့္ (၃) ဘအင္အအခ ာ၊ ေျမေဆြး၊ ေျမၾသ
ဇာုႏွင့္ ေျမေစးစသည့္ပါ၀င္ပစၥည္းအခ အနအ
္ ဆအတအအက တအ႔ကအသအေနရမည္။ ဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲကမၻာရွအလာ္ာာမ ားအေနျဖင့္
သင္ုႏွင့္သင္ုႏွင့အ
္ တူလပ္ငန္းအတူတကြလပ္ ေဆာင္မည့္သူမ ားတအ႔သည္ ဤအခ က္အလက္မ ားကအ မသအ ုႏွင့္ မသအ

ုႏအင္ပါ။
မည္သ႔လ
အ ပ္ရမည္နည္း။
ေလာကဓါတ္ပညာ/သအပၸကအမစြန္႔ပစ္ပါုႏွင့္။ ဘအင္အခ
အ ာသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာပစၥည္းျဖစ္သည္။ ဘအင္အအခ ာကအအသးျပဳ
၍မရပါဟ သင့္အားေျပာလာသည့္ကၽြမ္းက င္ပညာရွင္ေၾကာင့္တန္လႈပ္မသြားပါုႏွင္၊့ “ဤ တအရစၦာန္အစာမ ားကအ အသး
မျပဳပါက၊ ဤ အပူခ အနျ္ ဖင့္ေဆြးေျမ့ျခင္းမျပဳပါက၊ ဤ ေျမဆီသ႔အ ေပါင္းထည့္ျခင္းမျပဳပါက စသည္ျဖင့္…..”
ဘအင္အအခ ာ သည္ သင္ုႏွင့အ
္ တူအလပ္လပ္ေသာလာ္သမားမ ားအတြက္ အ့ၾသဘြာ္ရာမ ားစြာတအ႔ကအလပ္ေပး ုႏအင္
သည္။ သအ႔ေသာ္ သင္သည္ ဘအင္အအခ ာျဖင့္သင္မည္သည့္အရာကအ ၾကအဳးစား၍ၿပီးေျမာက္ေအာင္လပ္ေနသည္၊ ေကာင္း

သည့္စမ္းသပ္မႈ၏လအအပ္ခ က္မ ားကအနားလည္သည္၊ ုႏွင့္ သင္၏လပ္ငန္းကအအေျခခ၍ ကန္႔သတ္ခ က္အမွန္ အကန္
ကအစအ္တ္ထတ
ွဲ ြငထ
္ ားရွအျခင္း စသည့္အခ က္မ ားကအသင္ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ပါက ဘအင္အအခ ာုႏွင့္ ပတ္
သက္၍သင္ာူေသာအခ အန္ုႏွင့္ မအတ္ဆက္ေပးျခင္းတအ႔သည္ ပအ၍ထအေရာက္၍အက အဳးရွမ
အ ည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ သင္
အားဘအင္အအခ ာုႏွင့္ သင္အလပ္လပ္သည့္အခါ မည္သ႔စ
အ ီမခန္႔ခြွဲရမည္ကအ အႀကျပဳမွ ေ၀ထားပါသည္။ ဤအႀကျပဳခ က္
မ ားသည္ ကၽြနပ
္ ္တ႔၏
အ ထအင္းုႏအင္င၊ ခ င္းမအင္ကန္းျမင့္ပအင္းတြင္ရွအေသာ ဖရာအအေဒသပတ္၀န္းက င္မွ အေတြ႔အႀကဳ အေပၚ
တြင္ အေျခခထားပါသည္။ ကၽြန္ပသ
္ ည္ ၀မ္းဟတ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ေရးစအက္ကြင္း ၃၅ ကြကတ
္ ြင္ စအက္ကြင္းလက္
ေတြ႔ စမ္းသပ္ခသ
့ွဲ ည့္ ေလးုႏွစ္အေတြ႔အႀကဳအေပၚတြင္မတ
ူ ည္၍ ေထာက္ခအႀကျပဳခ က္မ ားကအျပဳလပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစမ
္ စ
ွ ၍ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
အ ည္ ဘအင္အအခ ာ-အေျချပဳေျမၾသဇာ ုႏွငေ
့္ ျမၾသဇာအတ(ဓါတ္ေျမၾသဇာ)မ ား
တအ႔၏ျခားနားမႈကအ စမ္းသပ္ခသ
့ွဲ ည္၊ ၎ကအ ကၽြန္ပတ
္ ႔၏
အ လာ္မ ားုႏွင့္လပ္ငန္းတူလပ္သည့္ လာ္သမားမ ား၏လာ္
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ာာမ ားတြင္ စမ္းသပ္မႈျပဳလပ္ခသ
့ွဲ ည္။ ဤစမ္းသပ္မုႏ
ႈ ွစ္မ အဳး/ေနရာစလးတြင္ ဤေဒသေျမမ အဳး၌ လာ္သမားမ ားျပဳ
လပ္အ သးျပဳသည့္ ဘအင္အခ
အ ာ-အေျချပဳ ေျမၾသဇာမ ားသည္ ေျမၾသဇာအတမ ားထက္ မ ားစြာပအ၍ထအ ေရာက္မႈျဖစ္
ေစသည္ကအ ေဖၚ ျပသည္။
ဘအင္အခ
အ ာ အရည္အေသြး၊ ေျမဆီအမ ဳအ းအစားမ ား၊ ဘအင္အခ
အ ာအသး၀င္မႈ ုႏွင့္ စအက္ကင
ြ း္ မ ားတြင္ ဘအင္အခ
အ ာကအ တအငး္
တာျခင္း
ဘအင္အအခ ာျပဳလပ္ရန္အတြက္ အေသးစားလာ္သမားမ ားုႏွင့္လပ္ငန္းလပ္သည့္အခါတြင္ အခ က္သးခ က္ကအစဥ္းစား
သင့္သည္ ။ (၁) လာ္သမားမ ားအား သင့္အေနျဖင့္သင္ၾကားေပးုႏအင္သည့္ဘအင္အအခ ာ အရည္အေသြး၊ (၂) သူတ႔အ
လာ္ာာစအက္ပ အဳးေနသည့္ လာ္ေျမမ ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာုႏွင့(္ ၃)အသးျပဳရန္အတြကသ
္ င္ျပင္ဆင္သည့္အခါ ဘအင္
အအခ ာကအမည္သအ႔ တအင္းတာပ။ (ဤအခ က္အလက္မ ားသည္ ဓါတ္ခြွဲခန္းသအပၸပညာရွင္မ ား စအးရအပ္ပူပန္သည့္အခ က္
မ ားုႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္!)။ ဤအခ က္အလက္တစ္ခစီတ႔သ
အ ည္ အဘာ္ေၾကာင့္အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ုႏွင့္
သင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊သင္ုႏွင့္အလပ္အတူလပ္သည့္လာ္သမားမ ားသည္လည္းေကာင္း ၎ကအကအင္တာ
ြ လ
္ ပ္
ကအင္ုႏအင္ျခင္းရွအမည္မဟတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖၚျပခ က္မ ားစြာတအ႔ကအ ႀကအမဖ
္ န္မ ားစြာၾကားၿပီးျဖစ္မည္။ အာရမစအက္
ပါုႏွင့္။
၀မ္းဟတ္ တြငက
္ ၽြန္ပတ
္ ႔သ
အ ည္ လြာက
္ ူေသာဒီဇအင္း ုႏွငစ
့္ မ္းသပ္မ၊ႈ လြာက
္ သ
ူ ည့္-နည္းပညာစက္မ ား(ာခအခါတြင္
“ဖလအမ္း ကပ္ အအဗင္” ုႏွင့္ “ျပဳျပင္မြမ္းမ
္ ထားသည့္ ေဂ အာရ္ အအ”)၊ က ာ္ျပန္သ
႔ ည့္-အတအင္းအတာရွသ
အ ည့္ ေျမဆီေလ့
လာမႈမ ားအတြက္ လပ္ငန္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ ုႏွင့္ စအက္ကြငး္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္တအင္းတာမႈစနစ္မ ားျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းမ ား
ျပဳလပ္ပါသည္။ ကၽြန္ပတ
္ ႔အ
အ ေနျဖင့္ သင္သည္မည္သည့္အေသးစား လာ္သမားကအမဆအ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ
ဘအင္အအခ ာမည္သ႔ျအ ပဳလပ္ပ၊ ေအာင္ျမင္စာြ အသးရန္တ႔က
အ အသင္ၾကားေပးုႏအင္မည္ဟ ာၾကည္ပါသည္၊ ဤသအ႔ျပဳျခင္းျဖင့္
သင့္အား သင္လပ္ေနသည့္အရာ၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သ႔ထ
ူ မွ ုႏွင့္ အဘာ္ေၾကာင့္ - စသည့္အခ က္အလက္မ ားကအ
အာရစအက္ေစသည္။

မၾကာခဏ-စအတရ
္ ပ
ႈ ေ
္ ထြးေစေသာ “ဘအင္အခ
အ ာ အရည္အေသြး” ျပႆနာ
ေကာင္းေသာ သအ႔မဟတ္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဘအင္အအခ ာဟူသည္ အဘာ္နည္း။ သင္မသအပါက သင္တဦးတည္း
မဟတ္ပါ။ ဤအရာကအ ဘအ္င္အအခ ာေလာကမွမည္သမ
ူ ွ မေဖၚထတ္ုႏအင္ေသးပါ။ အေျဖမွာသင္သည္ “မည္သည့္အရာ
အတြက”္ ဦးတည္အသးျပဳမည္ ုႏွင့္ “မည္သအ
ူ တြက”္ ျပဳလပ္ေပးမည္ စသည့္သင္၏ရည္ရြာအ
္ သးျပဳျခင္းအေပၚမူ
တည္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာတြင္ “ေကာင္းသည္” ဟဆအေသာအရာမွာ အျခားတစ္ေနရာတြင္ေကာင္းခ င္မွေကာင္း
မည္။ ၂ ဤစာေစာင္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ အရည္အေသြးရွအသည့္ဘအင္အအခ ာသည္ အေသးစားလာ္သမားမ ားအ တြက္
အထြကတ
္ အးေစသည့္ဘအင္အခ
အ ာုႏွင့္ ေျမဆီတအးတက္မက
ႈ အျဖစ္ေစသည့္ဘအင္အအခ ာဟ ဆအလအျခင္းျဖစ္သည္။ ၃ ကၽြန္ပသ
္ ည္
ကမၻာအဆင္းရွဲဆးေသာသူမ ားပါ၀င္သည့္
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လပ္နည္းမ ားကအသာေဆြးေုႏြးထားပါသည္။ ဘအင္အအခ ာ၏သြင္ျပင္လကၡဏာ ုႏွင့္ အရည္အေသြးကအ စအက္ကြငး္ မ ား
တြငထ
္ က္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းမ ားတြင္ တမူထူးျခားစြာအဆးအျဖတ္ေပးမည္။ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းနည္းတြင္
သေတသနျပဳသူတစ္ဦးသည္ ဘအင္အအခ ာ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခ သအ႔မဟတ္ ဆက္ုႏြာ္မႈရသ
ွအ ည့္လကၡဏာဟ ာ
ၾကည္ရသည့္အရာမ ားကအေဖၚ ထတ္မည္၊ ဥပမာ - အထြကတ
္ အးျခင္း။ သေတသနျပဳသူသည္ ဘအင္အအခ ာအမ အဳးမ အဳးကအ
စမ္းသပ္ရန္စမ္းသပ္မည့္နမူနာမ ားကအ ျပဳလပ္တည္ေထာင္ၾကသည္၊ အေၾကာင္းမွာ မည္သည့္ဘအင္အအခ ာအမ အဳးအစား
သည္ အမ ားမွပအ၍ုႏွစ္သက္သည္၊ “ပအ၍ေကာင္းသည္” ကအေဖၚထတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က င္ဘက္အေနျဖင့္ စအက္ကြင္း
မ ား၌စမ္းသပ္မႈမ ားတြင္ ဘအင္အအခ ာအမ အဳးမ အဳးတအ႔ကအ လာ္သမားမ ား၏စအက္ကြငး္ တြငထ
္ ား၍ အထြက္/ေျမဆီတအးတက္မႈ
မ ားကအ တအင္းတာျခင္းျဖစ္သည္၊ ဤသအ႔ျပဳလပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ဘအင္အအခ ာအမ အဳးအစားသည္ ပအမအႀကီးမားသည့္ အျပဳ
သေဘာေဆာင္ေသာ အက ဳအ းသက္ေရာက္မရ
ႈ ရွအေစသည္ကသအ
အ ုႏအင္ရန္ျဖစ္သည္။ ပထမနည္းသည္ တန္ဖအးထားေသာ
အခ က္အလက္မ ားကအေပး၍ဘအင္အအခ ာ၏မ က္လွည့ဆ
္ န္သည့္ ေၾကာင္းက အဳးဆက္ုႏြာသ
္ ည့္ လပ္ထးလပ္နည္းမ ားကအ
နားလည္ေစသည္။ သအ႔ေသာ္ ဒတအာနည္းမွာသင္ျပဳလပ္ ေနေသာ ဘအင္အအခ ာသည္ သင္လပ္ငန္းလပ္ေဆာင္ရန္အ
တြက္အရည္အေသြးရွမ
အ ရွအ သအရန္လအပ္
အ
သည့္အခ က္အားလးကအေဖၚျပေပးသည္။ (“လပ္ငန္းလပ္ျခင္း “ဟူသည္အ
ဘာ္နည္းဟူေသာအခ က္မာွ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာဦးတည္ခ က္မဟတ္ေသာ္လည္း- ဥပမာ သင္ရတ
အ သ
္ အမ္းသည့္
အရာမွ ၁၀%ရရွသ
အ ည္ဆပါစအ
အ ႔၊ သအ႔ေသာ္ ၎ကအ ေအာင္ ျမင္သည္ သအ႔မဟတ္ မေအာင္ျမင္ပါဟ ဆးျဖတ္ေပးုႏအင္ပါ မည္
လား၊ ပအ၍အဆင့္ျမင့္ေသာဘအင္အအခ ားကအသင္ျပဳလပ္ပါ က၂၀%ရရွုႏ
အ င္
အ မည္လား၊ ဤလက္ေတြ႔မ င္ျမင္အေျခခေသာ
ေမးခြန္းမ ားသည္ ကၽြန္ပတ
္ ႔အ
အ ားညလးေပါက္မအအပ္ရေသာအေျခအေနမ အဳးအျဖစ္ လည္းေရာက္ေစတတ္သည္)။
၀မ္းဟတ္တြင္ သအပၸပညာရွင္မရွအပါ၊ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းလည္းမရွအပါ။ ကၽြန္ပ္တအ႔သည္ ဘအင္အအခ ာ၏အရည္အေသြးကအ
ဟခ ္ မက္လပ္လင္ ၏ အက အဳးသက္ေရာက္မႈ - နအမ့္သည့္စမ္းသပ္မႈမ ားကအျပဳလပ္ုႏအင္သည္ (မက္လပ္လင္ ၂၀၁၀)၊ သအ႔ေသာ္
ာခအခါတြင္မရွအေတာ့ပါ။

ကၽြန္ပ္တအ႔ျပဳလပ္သည့္

တခတည္းေသာအေရးႀကီးသည့္

စမ္းသပ္မႈတစ္ခမွာ

ေစာင့္ၾကည့္၊ သန္႔ရွင္းေသာလက္မ ား”ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ကၽြန္ပ္တ႔သ
အ ည္ဘအင္အအခ ာကအကအင္တာ
ြ ္ၿပီးေနာက္

“ၾကည့္၊
ေရျဖင့္

လက္ကအ ေဆးေၾကာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘအင္အအခ ာကအေရျဖင့္ေဆးေၾကာုႏအင္လွ င္ေကာင္းေသာ ဘအင္အအခ ာလကၡဏာကအ ေဖၚျပ
၍ထတ္

လပ္မအ
ႈ တြကအ
္ ပူခ အန္မွာလေလာက္ၿပီး

အလြန္အေရးပါသည့္ကာဗြန္အလႊာမ ားကအထတ္ုႏအင္

သည့္အဆင့္

ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တအ႔၏လက္မ ားသည္ အဆီရွအေနေသး၍မွဲေနပါက အပူခ အန္သည္အ လြန္နအမ့္ ေန၍ ခ ာတြင္ အဆီမ ား၊
ကတၲရာမ ားုႏွင့္

အျခားေသာ

အန႔မ ားရွအေနေသးသျဖင့္

ခ ာထတ္လပ္သည္ျဖစ္စဥ္မွာ

ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွအ

သည္ကအေဖၚျပသည္။ ကၽြန္ပ္တအ႔ ၏ပရအသတ္မ ား - ေဒသရွအလာ္သမားမ ား - တအ႔သည္ ဓါတ္ခခ
ြွဲ န္းတြင္ “ အမွန္တကာ္"
ရရွအသည့္ရလဒ္ကအဂရမစအက္ပါ။ သူတ႔သ
အ ည္ လက္ဆပ္လက္ကအင္ျပုႏအင္ေသာ အေျဖကအလအခ င္ၾကသည္။ သူတ႔သ
အ ည္ အ
ေၾကာင္းအရာသးခကအအထူးသအလအၾကသည္ ။ ကၽြန္ပ္တအ႔၏ဘအင္အအခ ာသည္ အထြက္တအးေစသလား၊ ေကာက္ပင္မ ား သည္
အျမင္အားျဖင့္က န္းးမာၾကသလား၊ ေျမဆီလႊာအေနျဖင့္

အေျခခတအင္းတာမႈျဖစ္သည့္ ၾကည့္ျခင္း၊ ထအေတြ႔ စမ္းၾကည့္

ျခင္းုႏွင့္ တီေကာင္မ ားရွအေနျခင္းမ ား အရ ပအ၍က န္းမာေရးေကာင္းသလား - ဟူေသာအခ က္မ ားပင္ျဖစ္သည္။ ဘအင္အအ
ခ ာစမ္းသပ္မႈမွ အုႏွစ္ခ ဳပ္ရမည္ဆအပါ က ဓါတ္ခြွဲစမ္းသပ္ခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ စအက္ကြင္း တြင္ျဖစ္ေစ ကန္ၾကမ္း မ ားကအ
တအက စြာသတ္မွတထ
္ ားၿပီးျဖစ္ရမည္။ အေျခခအခ က္အလက္သတ္မွ တ္ခ က္မရွပ
အ ါက လက္ေတြ႔စမ္း သပ္မႈ၏ရလဒ္
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မွာ အေျခခအားျဖင့္အသးမ၀င္ပါ။ စအက္ကြင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမွာ “လာ္သမားမ ားအား ဘအင္အအခ ာျပဳလပ္
ရန္နည္းလမ္းေပးရာတြင္ သူတ႔အ အေနျဖင့္ေျမႀကီးထွဲသ႔မ
အ ည္သည့္အရာမ ားကအ ထည့္သနည္း” လာ္သမားမ ားတအ႔
သည္ သီးုႏွအၾကြငး္ းအက န္အ မ အဳးမ ဳအ းတအ႔ကအ အသးျပဳၾကမည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ သင္၏သင္တန္းကအ ေျပာင္း
စအက္ေသာေနရာတြင္ျပဳလပ္ုႏအင္ သည္ သအ႔ေသာ္ သင္ကေကာင္းပါက ထအသူတ႔သ
အ ည္ စပါးစအက္ေသာသူမ ားုႏွင့္ ခ အတ္
ဆက္၍သူတ႔ထ
အ မွေကာက္ရအးမ ားကအ

ာူကာ

ေကာက္ရအးခ ာမ ားကအျပဳလပ္လအမ့မ
္ ည္။

လာ္သမားတအ႔သည္လည္း

ဘအင္အအခ ာကအျပဳလပ္ရန္ နည္းအမ အဳးမ အဳးတအ႔ ကအက ာ္ျပန္႔စြာအသးျပဳလအမ့မ
္ ည္။ လာ္သမားမ ားအား အလြနတ
္ က
အ သည့္
ဘအင္အအခ ာလပ္နည္းကအသင္ေပးုႏအင္မည္ သအ႔ေသာ္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္သင္ျပရာ ုႏွစဆ
္ ာ့္ငါး ႀကအမ္ေရာက္ပါက နည္းပ
ညာဆအင္ရာအခ က္မ ား အနည္းငာ္သာ က န္ေနမည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအေသာ္ သူတ႔သ
အ ည္ နည္းပညာကအမွ ေ၀၍
ေျပာင္းလွဲၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒတအာ အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းမွာ “အအမလ
္ ပ္ဘအင္အအခ ာမ ားကအ လာ္သမား
မ ားအသးျပဳျခင္းသည္ ထအက္တန္ေသာထအ ေရာက္မက
ႈ အျဖစ္ေစပါသလား”။
ကၽြန္ပ၏
္ စအတ္ထတ
ွဲ ြင္ရေ
ွအ သာ အႀကီးဆးေမးခြန္းမွာ - “လာ္သမားမ ားအား ဘအင္အအခ ာထတ္လပ္ရန္အတြက္ အခ န
အ ္ာူ
ကာအားထတ္ၿပီးထအအရာမ ားကအ သူတ႔၏
အ စအက္ကြငး္ မ ားထွဲသ႔ထ
အ ည့္ပါက သူတ႔၏
အ ေကာက္ပသ
ွဲ ီးုႏွမ ား ကအတအးတက္ေစ
မည္ဟ သင့္အေနျဖင့္ လအပ္ျပာသန္႔သန္႔ုႏွင့္ေျပာုႏအင္ပါမည္လား” ဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။၄
တအေတာင္းေသာအေျဖ - ေျပာုႏအင္ပါသည္။
ကၽြန္ပမ
္ ည္သ႔သ
အ အုႏအင္ပါမည္နည္း။
ကၽြန္ပသ
္ အုႏအင္ပါသည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအေသာ္ ၀မ္းဟတ္ မွ လာ္သမားမ ားအား တီ အာ္လ္ ာူ ဒီ (Top Lit Up
Draft)စည္ေပါင္းအအးမ ားုႏွင့္ “မီးေတာက္ အဖး“flame cap””ေျမာင္းမ ားကအအသးျပဳ၍ဘအင္အအခ ာမည္သ႔အ လပ္ရမည္ကအ
သင္ၾကားေပးၿပီး သူတ႔အ
အ ားမအမအကအာ္ပအင္ ဘအင္အအခ ာျပဳလပ္ရန္လတ
ႊ လ
္ အက္ၾကသည္။ ထအေနာက္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
အ ည္စမ္း
သပ္မည့္အကြကမ
္ ားကအ

တြေ
ွဲ ပးသည္။

ာခင္ကအထြက္ုႏႈန္းတူသည့္မွတတ
္ မ္းရွၿအ ပီး

ေဘးခ င္းာွဥ္လ က္ရွအေသာ

လာ္ကက
ြ ္ - ထအ႔ေနာက္လာ္သမားမ ားအား တစ္ခကအ သူတ႔သ
အ းေနက ျဖစ္သည့္ေျမၾသဇာအတအေရာအေုႏွာအား
အသးျပဳေစ၍ က န္တစ္ကက
ြ တ
္ ြင္ သူတ႔ျအ ပဳလပ္ထားသည့္ ဘအင္အအခ ာသီးသန္႔ သအ႔မဟတ္ ကၽြန္ပတ
္ ႔ေ
အ တာင္း ဆအသည့္
အတအင္း ုႏြားေခ း၊ ၀က္ဆီး၊ အီးအမ္ုႏွင့္/သအ႔မဟတ္ ရႊ႔တအ႔ျဖင့္စပ္ထားၿပီးသား ဘအင္အအခ ာကအထည့္ေစသည္။ လူထမွ ၎
တအ႔ကအ ျမင္ုႏအင္ရန္အတြက္ စမ္းသပ္မျႈ ပဳလပ္ေသာအကြကအ
္ ားလးတအ႔သည္ ေကာင္းစြာကန္ကူး သန္း ေရာင္း၀ာ္လပ္
သည့္လမ္းမ ားုႏွင့္ဆက္ေနရန္လအပ္
အ
သည္။ ျပဳလပ္ပမ ားကအ ျပသုႏအင္ရန္အတြက္ ႀကီးေသာနဖူးစည္း စာတမ္းမ ားျဖင့္
အကြကတ
္ အင္းတြငခ
္ အတဆ
္ ထ
ြွဲ ားသည္။ ဤစမ္းသပ္မႈမ ားကအ ေလာင္စာအမ ဳအ းမ အဳးျဖင့္ျပဳလပ္သည့္ ဘအင္အအခ ာမ ားျဖင့္
ထပ္ခါတလွဲလွဲျပဳလပ္သည္။

အဘာ္ေၾကာင့္ဆအေသာ္လာ္သမားမ ားသည္

မအမအတ႔ရ
အ ုႏအင္

ေသာေလာင္စာမ ားကအ

အသး ျပဳၾကမည္ျဖစ္၍ သီးျခားေနရာတစ္ခတြင္ မည္သည့္ေလာင္စာုႏွင့္ျပဳလပ္သည့္ဘအင္အအခ ာကအ အသးျပဳပါကပအ၍
သင့္ ေလ ာ္မည္ကသအ
အ ုႏအင္ရန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
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အထြက္ရလဒ္မ ားသည္ အေျပာင္းအလွဲမရွအပါ ။ အျပဳသေဘာလည္းေဆာင္ပါသည္။ ေအာက္ပါတအ႔သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္
မွစမ္းသပ္မႈမ ား၏ရလဒ္မ ားျဖစ္သည္ - လာ္သမား၁၀ဦးတအ႔မွ မလအ ၁၀၅(ဂ က္စ္မင္) ုႏွင့္ စပတ(ေစးေသာ)ဆန္တ႔က
အ အ
စအက္ပ ဳအ းၾကပါသည္။

၅

မွတ္ခ က္ - မာလအ ၁၀၅ ုႏွင့္ စပတမ အဳးစအတ္မ ား၏အထြကသ
္ ည္ကျြွဲ ပားသည္။ အခ က္အလက္

မ ားသည္ မ အဳးစအတ္မ ားၾကား မ အဳးကြမ
ွဲ ားုႏွင့္ စီမျပဳစမႈမ ားၾကားကြျွဲ ပားမႈမ ားကအထင္ဟပ္ေစသည္။ တအင္းတာမႈမ ားမွာ
တစ္မတ
ီ ာစတရန္းတကြက၏
္ အထြကက
္ အ ကီလအဂရမ္ျဖင့္တအင္းတာသည္။ စီမျပဳစမႈမ ားမွာေအာက္ပါအတအင္းျဖစ္သည္ စီမျပဳစမႈ ၁။ ၁း၄၀၀ ေကဂ ီ ဘအင္အအခ ာကအ ၀က္၏က င္ငာ္(ဆီး)ျဖင့္ေရာေုႏွာထားသည္။ စီမျပဳစမႈမႈ ၂။ ၂း၁၅ေကဂ ီ
၅၀း၅၀ ကအ ၁၆း၂၀း၀

ုႏွငေ
့္ ရာ၍ ၄၆း၀း၀ ေျမၾသဇာအတ (ဓါတ္ေျမၾသဇာ)ကအ ဘအင္အအခ ာ ၆ေကဂ ီုႏွင့္ေရာသည္။

စီမျပဳစမႈမႈ ၃။ ေျမေဆြး ၄၀၀ေကဂ ီ ုႏွင့္ ၀က္က င္ငာ္ေရာထားသည့္ ဘအင္အအခ ာ။ အကြက္အားလးတအ႔အား ဘအင္အအခ ာ
၂၅၀g ဘအင္အအခ ာ/m၂ အခ အဳးျဖင့္ေပးထားသည္။
ဇာား ၁။

ပ မ္းမွ မ ား

ဘအင္အခ
အ ာ

အွဲနပ
္ ေ
ီ က

စအက္ကက
ြ ္

စအက္ကက
ြ ္

+/- ဘအင္အခ
အ ာ တြင္

အထြက္

အထြက္

အထြကတ
္ းျခင္
အ
း

(kg/m2)

(kg/m2)

(kg/m2)

% +/- ဘအင္အခ
အ ာ တြင္

.၂၁၂၅

.၁၉၅၆

.၀၁၆၉

၈.၈%

.၃၆၃၈

.၃၃၃၈

.၀၃

၉.၁%

.၄၂၃၈

.၃၉၅

.၀၂၈၈

၇.၃%

N/A

N/A

N/A

N/A

.၅၆၂၅

.၄၆၈၈

.၀၉၃၇

၂၀.၀%

.၅၇၃၈

.၅၂၅

.၀၄၈၈

၁၁.၆%

.၂၀၃၁

.၀၂၁၉

၁၀.၈%

.၁၄၁၉

.၁၄၁၉

၀

၀.၀%

.၂၈၁၃

.၂၅၈၁

.၀၂၃၂

၉.၁%

အထြကတ
္ းျခင္
အ
း

ပ မ္းမွ စီမျပဳစမႈမႈ ၁
ပ မ္းမွ စီမျပဳစမႈမႈ ၂
ပ မ္းမွ စီမျပဳစမႈမႈ ၃
ပ မ္းမွ စပတ စီမျပဳစမႈမႈ ၁
ပ မ္းမွ စပတ စီမျပဳစမႈမႈ ၂
ပ မ္းမွ စပတ စီမျပဳစမႈမႈ ၃
ပ မ္းမွ မာလအ ၁၀၅ စီမျပဳစမႈမႈ ၁
.၂၂၅
ပ မ္းမွ မာလအ ၁၀၅ စီမျပဳစမႈမႈ ၂
ပ မ္းမွ မာလအ ၁၀၅ စီမျပဳစမႈမႈ ၃
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ဤစမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္အေတာအတြငး္ (၀မ္းဟတ္ ၂၀၁၇)၊ ပါ၀င္သည့္လာ္သမားမ ားအား ဗီဒီာအျဖင့္လူေတြ႔ေမး
ျမန္းရာတြင္

ဘအင္အအခ ာစအက္ကက
ြ ္မ ားတြင္စက္
အ သည့္အပင္မ ားသည္ပ၍က
အ
န္းမာၿပီး

စအက္ပ ဳအ းေသာရာသီအေတာအ

တြင္း ဘအင္အအခ ာစအက္ကက
ြ ္မ ားမွ ေျမဆီသည္ သတအထားမအေလာက္ေအာင္တအးတက္လာသည္ဟ လာ္သမားမ ားတအ႔မွ
အျမွဲမတ
ွ ္ခ က္ေပးၾကသည္။ (လာ္သမားမ ားသည္ ဘအင္အအခ ာ၏ အပင္ုႏွင့္ေျမဆီက န္းမာေရးအေပၚအက အဳးသက္
ေရာက္မအ
ႈ တြက္အထူး၀မ္းသာၾကသည္။ အခ အနအ
္ ခါမ ားစြာတအ႔တြင္ ဤအရာသည္ အထြကတ
္ အးျခင္းထက္ပအ၍အေရး
ႀကီးေၾကာင္း လာ္သမားမ ားမွေျပာဆအၾက သည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအေသာ္ ဘအင္အအခ ာသည္ အွဲန္ပီေကမွ မျပဳလပ္
ုႏအင္သည့္ဤအရာမ ားကအျပဳလပ္ေပးုႏအင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ သူတ႔သ
အ ည္ ဘအင္အခ
အ ာကအလြန္စာြ ုႏွစ္သက္ၾကသည္)။
မလအ၁၀၅ (စီမျပဳစမႈ ၁) ဘအင္အအခ ာ/အွဲန္ပီေက

စအက္ကက
ြ တ
္ စမွေျမဆီကအရအတသ
္ အမ္းၿပီး ခ က္ျခင္းာူ၍စမ္းသပ္သည့္

အခါ ဘအင္အအခ ာမွ ေျမဆီလႊာအေပၚ အက အဳးသက္ေရာက္မက
ႈ အအတည္ျပဳုႏအင္သည္။၆

ေဖါ့စဖ
္ ရပ္စ္

ပအတက္စာ
ီ မ္

အအင္ာန
ြ း္

mg/kg

mg/kg

Cmol(+)/kg

၀.၁၈

၄.၂၅

၉၆.၃၀

၁၄.၅၄

၀.၁၈

၄.၂၀

၈၈.၃၀

၁၃.၄၁၇

စအက္ကက
ြ /္ စအက္ကင
ြ း္

pH

%အအအမ္

%အွဲန္

ဘအင္အအခ ာ(၄၀၀ kg

၅.၀၀

၈.၆၂

၄.၈၉

၈.၄၃

၀က္က င္ငာ္ပါေသာဘအင္အခ
အ ာ
NPK
အွဲန္ပီေက
ေျမဆီအမ ဳအ းအစားမ ားုႏွင့္ ဘအင္အခ
အ ာ
ေျမဆီုႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ေတြးေတာစရာနည္းလမ္းုႏွစ္ခရွအပါသည္။ ဖြ႔ၿဖအဳးသည့္ုႏအင္ငမ ားရွစ
အ အက္ပ ဳအ းေရးဆအင္ရာ အစီအစဥ္
မ ားတြင္ သီးျခားစအက္ကက
ြ တ
္ စ္ခရွအ တအက ေသာေျမဆီ၏စရအက္လကၡဏာကအဦးတည္၍ ေဆြးေုႏြးမႈမ ားကအျပဳလပ္ၾက
သည္။ သအ႔မဟတ္ လာ္ကက
ြ တ
္ စ္ခ၏အပအင္းတစ္ပအင္းတြင္ပင္ျပဳလပ္ၾကသည္။၈ ဖြ႔ၿဖအဳးသည့္ုႏအင္ငအမ ားစတြင္ ထအသအ႔
ေသာအခ က္အလက္မ ားကအမရုႏအင္ပါ။ သအ႔ေသာ္ ဘအင္အခ
အ ာမွ သင္၏လာ္သမားမ ားအလပ္လပ္သည့္ေျမအၾကာင္း
သအုႏအင္ရန္မ ားစြာအေထာက္အကူျပဳုႏအင္ပါသည္ (အထူးသျဖင့္ ေျမျပဳျပင္ျခင္း)။
သအပၸပညာရွင္မ ားသည္ အမ ားအားျဖင့္ေျမဆီလႊာကအအမ အဳးအစားအေပၚမူတည္၍အတန္းအစားခြျွဲ ခားၾကသည္-တခစီ တအ႔
အား၎၏ောဘူာ

စအက္ပ အဳးေရးဆအင္ရာျဖစ္ုႏအင္ေျခေဘာင္အတြင္းရွအသည့္ အဂၤါလကၡဏာကအၾကည့္ရႈသည္။ ဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲ

ကမၻာရွအုႏအင္ငအမ ားစတအ႔အတြက္ ေျမဆီအမ အဳးအစားေျမပမ ားရုႏအင္သည္။ သင္သည္ သင္ရွအေသာေနရာတြင္ သင္ုႏွင့္ အတူ
အလပ္လပ္ေနေသာ

လာ္သမားမ ားအား

အဓအကေျမအမ အဳးအစား

သအ႔မဟတ္

အမ အဳးအစားမ ားကအေဖၚထတ္ရန္ကူ

ညီုႏအင္သည္။ ထအ႔ျပင္ ဆက္ုႏြာ္သည့္အႀကျပဳခ က္မ ားကအလွဲျပဳလပ္ေပးုႏအင္သည္။ ဖြၿဖအဳးဆွဲကမၻာရွအ အေသးစားပအင္ဆအင္သူ/
ငွားရမ္းလပ္ကအင္သူမ ားုႏွင့္အလပ္လပ္ပါက သူတ႔လ
အ ပ္ငန္းလပ္သည့္လာ္ာာမ ားသည္ ေျမၾသဇာခ အဳ ႔တွဲ့ပေပၚပါသည္။
ဘအင္အအခ ာမွထအေျမအားျပဳျပင္ေပးုႏအင္ရန္နည္းလမ္းမ ားရွွအသည္။
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ကၽြန္ပ္တအ႔မည္သအ႔သအရွအမည္နည္း။
ဘအင္အအခ ာကအ အာမခရန္ဆးျဖတ္ခ က္မခ မီ၊ ၀မ္းဟတ္သည္ ေျမဆီဆအင္ရာသအပၸပည္ရွင္ ပီတာ အာ္စနာ(Peter Elstner)
အားအေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ရွအေသာ ေျမဆီအမ အဳးအစားမ ား၏ ၿခဳငသးသပ္ခ က္မ ားကအျပင္ဆင္ရန္ လပ္ငန္း အပ္ုႏွခွဲ့သည္။
ထအေနာက္သ႔အ
ူ ားေျမဆီအမ အဳးအစားတစ္ခစီ၏အဓအကက ေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ ားကအသအုႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္
၏အက အဳးရလတ္မ ားုႏွင့္ထတ္ုႏႈတ္ေဖၚျပေစပါသည္။ဤအရာမွဘအင္အအခ ာသည္တကမၻာလးကအအေျခခ၍

ဘအင္အခ
အ ာ
ေျမတစ္ခခ င္း

စီအလအက္(အဓအကအားျဖင့္ အပူပအင္းေဒသ)ေျမဆီကအျပဳျပင္သည့္အရာအေနျဖင့္ ဘအင္အအခ ာ၏ျမင့္မား ေသာထအေရာက္မႈကအ
ကၽြန္ပ္တအ႔ၿခဳငေကာက္ခ က္ခ ုႏအင္မည္ျဖစ္သည္။
ေျမအမ ဳအ းအစားမ ား
သင္သည္ ဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲကမၻာမွ အေသးစားလာ္သမားမ ားုႏွင့္အလပ္လပ္္ပါက အာခရစ္စအးလ္၊ လီသအစအးလ္ သအမဟတ္
နအတအစအးလ္အမ အဳးအစားေျမမ ားစြာေတြ႔ရသည့္ ေရပမ္းစားသည့္ ေနရာတြငလ
္ ပ္ငန္းလပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာအေရွ႔ေတာင္အာရွ ျပည္မႀကီးတြင္ ဤေျမအမ အဳးအစားတအ႔သည္ စစေပါင္းမ က္ုႏွာျပင္ဧရအာာ၏ ၆၀%ထက္မ ားသည္။
ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္ ကမၻာေျမပသးပကအၾကည့္ရႈပါက ဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲကမၻာ၏ေျမဆီလႊာမ ားသည္ အာခရစ္စအးလ္၊
လီသအစအးလ္ သအ႔မဟတ္ နအတအစအးလ္အမ အဳးအစားမ ားျဖစ္ေနသည္ကအေတြ႔ုႏအင္ပါမည္)

၉

အာခရစ္စအးလ္သည္အလြနဆ
္ အး

ေသာေျမအမွန္ျဖစ္၍သာမန္အားျဖင့္မ ားစြာေတြ႔ုႏအင္ပါသည္။ လီသအစအးလ္ ုႏွင့္ နအတစအ
အ းလ္ တအ႔သည္ အာခရစ္စအးလ္
ုႏွငစ
့္ ာလွ င္ ပအ၍ုႏွစ္သက္ၾကသည္။ သအ႔ေသာ္ မည္သည့္အမ အဳးအစားမွ ရည္ရွညတ
္ ည္တသ
့ ည့္ စအက္ပ ဳအ းေရးအတြက္
အာမမခုႏအင္ပါ။ သအ႔ေသာ္ ဆအးရြားသည့္အာခရစ္စးလ္
အ ေျမဆီမ ားျဖစ္ေစသည့္ လကၡဏာမ ားသည္ ဘအင္အအခ ာအတြက္
ကြက္တက
အ က္
အ ညီမႈရသ
ွအ ည္။ ဘအင္အအခ ာသည္ လီသအစအးလ္ ုႏွင့္ နအတအစအးလ္မ ား၏ ခ အဳ႔တေ
ွဲ့ နသည့္အေရးႀကီးေသာအရာ
မ ားကအ အစားထအး၀င္ေရာက္ုႏအင္သည္။
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ကမၻာအုႏွ႔တင
ြ ္ အာခရစ္စးလ္
အ မ ား ပ ႔ုႏွ႔ပကအေဖၚျပသည့္ေျမပ

ပအင္နက္

ေျမအမ ဳအ းမ ဳအ း (ကန္းတြင္းေရ၊ ေရခွဲျမစ္၊

ုႏွီးုႏြာ္

က ာ္

ေသာ

ေသာ

ပါ၀င္ျခင္း

စာရင္းမရွအ

အာခရစ္စးလ္
အ မ ားသည္“စအက္ပ အဳးုႏအင္ေသာေျမမ ားကအအသးျပဳသည့္အခါ…..အပင္အဟာရဓါတ္ခ အဳ ႔တွဲ့မႈမ ား၊ အလူမီနမ္
အဆအပျ္ ဖစ္ျခင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ ေဖါ့စ္ဖအရက္စ္ ထတ္ျခင္းုႏွင့္စတ္ာူျခင္း၊ ေလ ာ့ျခင္း/တင္းမာျခင္းုႏွင့္ တအက္စားမႈကအမ
ခုႏအင္ျခင္း စသည့္ကန္႔သတ္မမ
ႈ ားကအျဖစ္ေစသည္။ အာခရစ္စအးလ္မ ားတြင္ ဇီ၀ေဗဒဆအင္ရာတက္ၾကြမႈ နအမ့္ေသာေၾကာင့္
သဘာ၀အေလွ ာက္ ျပန္လည္ရွင္သန္ျခင္း ဥပမာ၊ သဘာ၀လႈပ္ရာွ းမႈမ ားေၾကာင့္ အဆင့္နအမ့္ေသာ ေျမဆီမ က္ုႏွာျပင္
မ ားသည္ သဘာ၀ုႏွင့္က ဳအ းေၾကာင္းဆက္စပ္ေျပာင္းလွဲမအ
ႈ လြန္ေုႏွးပါသည္” အက္(ဖ္)ေအအို ၂၀၀၁)။
ကမၻာအုႏွ႔တင
ြ ္ လီသစအ
အ းလ္မ ား ပ ႔ုႏွ႔ပကအေဖၚျပသည့္ေျမပ

ပအင္နက္
က ာ္ ေသာ
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လီသအစအးလ္စက္
အ ကက
ြ ္မ ားသည္“ေျမၾသဇာမ ာ ်ားႏွင့္/သို႔မဟိုတ္

ိုထ တ႔က
ို ိုျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေပ ရန္လအ
ို ပ္သည္”။တည္

ၿငမ္မႈမရွေသာေျမဆီတည္ေဆာက္မသ
ႈ ည္ ေစာင္ ေသာေျမမ ာ တြင္လသ
ီ ိုစို လ္အာ ေပ ာ့သြာ ျခင္ ်ားႏွင့္ တိုက္ စာ ျခင္
တ႔ို ကိုျဖစ္ေစသည္။” သူတ႔တ
အ ြင္“ျမင့္မားသည့္အစအဓါတ္အေျခခရွအေသာေၾကာင့္ အာခရအစအးလ္မ ားတြင္ ေတြ႔ုႏအင္သည့္
(သူတ႔အ ၏) အစအဓါတ္ထအန္းုႏအင္သည့္ ဂဏ္သတိအထက္ေတာ္ေတာ္ကေလးခအင္ၿမွဲေသာအေနအထား ရွအသည္…..ရႊ႔ေစးုႏွင့္
ေအာ္ဂွဲ နစ္ပစၥည္းပါ၀င္မတ
ႈ ည
ူ ီေသာ အာခရအစးလ္
အ မ ားထက္ အနည္းငာ္ပအေကာင္းသည္……… လီသအစအးလ္မ ားသည္
မအးဒဏ္ေလဒဏ္ခုႏအင္ေသာေျမမ အဳးျဖစ္ၿပီးရုႏအင္ေသာၾသဇာဓါတ္မ ားမွာအဆင့္နအမ့္သည္၊ေျမၾသဇာဓါတ္ကအထအန္းသအမ္း

ုႏအင္

မႈလည္းနအမ့သ
္ ည္။သအ႔ေသာ္လသ
ီ အစအးလ္တြင္ပါ၀င္ေသာဓါတပစၥည္းမ ားတအ႔သည္အမ ားအားျဖင္အ
့ ာခရအစအးလ္မ ားထက္

ပအ

ေကာင္းသည္။ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအေသာ္ သူတ႔၏
အ ေျမဆီ-Ph ပအျမင့္၍ ျပင္းထန္သည့္ ေအ အာ္လ္-အဆအပ္ ျဖစ္မႈ
မရွအေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လစ္သအစအးလ္ ၏နအ္မ့္၍အျပဳသေဘာေဆာင္ ကာေျပာင္းလွဲုႏအင္ သည့္သဓါတ္ရသ
ွအ ည့္ေျမဆီ
တြင္ေျပာင္းလွဲုႏအင္ သည့္ အေျခခပမာဏအျပည့္အ၀သည္ အမ ားအားျဖင့္ 2 cmol(+) kg

၁

ထက္မပအပါ……….

လစ္သအစအးလ္ အားျဖင့္ အပင္အဟာရလး၀နအမ့ေ
္ သာအဆင့္ုႏွင့္ အျပဳသေဘာသအ႔ေျပာင္းသည့္ သဓါတ္ နအမ့ျ္ ခင္းသည္ ေျမ
ၾသဇာုႏွင့္/ သအ႔မဟတ္ ထးတအ႔အား ျပန္လည္ထည့္၀င္မႈမ ားျဖစ္ေစသည္။ ၎မွာအစဥ္မျပတ္စက္
အ ပ အဳးထြနာ
္ က္ုႏအင္
ရန္အတြက္အႀကအဳအေျခအေနမ ားျဖစ္သည္။ ဓါတေဗဒဆအင္ရာအရုႏွင့/္ သအ႔မဟတ္ ရပ္ပင္
အ းဆအင္ရာအရခ အဳ႔ တွဲသ
့ ည့္ လစ္
သအစအးလ္မ ားကအျပင္းထန္စြာျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမျပဳပါက၎သည္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္အလြန္ေုႏွးေကြးသည္” (အက္(ဖ)
ေအအအ ၂၀၀၁)။
ကမၻာအုႏွ႔တင
ြ ္ နအတစအ
အ းလ္မ ား ပ ႔ုႏွ႔ပကအေဖၚျပသည့္ေျမပ

ုႏွီးုႏြာ္
ပအင္နက္

ေသာ

ပါ၀င္ျခင္း

က ာ္ ေသာ

ေျမအမ ဳအ းမ ဳအ း (ကန္းတြင္းေရ၊ ေရခွဲျမစ္၊ စာရင္းမရွအ

နအတအစအးလ္မ ားကအအပူပအင္းစအစြတ္ေသာေဒသမ ားတြင္ေကာင္းေသာေျမဆီဟဆင္ျခင္သးသပ္ၾကသည္။ အဘာ့္ ေၾကာင့္
ဆအေသာ္သူတ႔သ
အ ည္တည္ၿငအမမ
္ ႈရွအ၍တအက္စားျခင္းကအခခုႏအင္သည္။အျမစ္မ ားကအနက္ေသာေနရာအထအသြားရန္အခြင့္ ေပး
၍ေရေကာင္းစြာစီးဆင္းၿပီးေရကအလည္းထအန္းထားသည္။သူတ႔တ
အ ြင္အာခရအစအးလ္ုႏွင့္လသ
အ စအ
အ းလ္မ ားထက္ေအာ္ဂွဲနစ္ပ
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စၥည္းုႏွင့္ ဓါတဆအင္ရာအဟာရမ ားပအမ ားသည္။ သအ႔ေသာ္ၾသဇာဓါတ္မ ားစြာမပါသျဖင့္ ေကာ္ဖီ၊ ကအကအးုႏွင့္ေရာ္ဘာကွဲ့သ႔အ
ေသာပင္ပန္းစြာစအက္ပ အဳးျခင္းမလပ္ရသည့္အပင္းမ ားအတြက္အသးျပဳရန္အေကာင္းဆးျဖစ္သည္(အက္(ဖ)ေအအအ
၂၀၀၁)။
ဘအင္အခ
အ ာုႏွင့ေ
္ ျမအမ ဳအ းအစားမ ား
“အေရွ႔ေတာင္အာရွပင္မေဒသမ ား၏ေျမဆီမ ား” အယ္စန
္ ာ ၏မူရင္ ေဖၚျပ ေရ သာ ခ က္(၂၀၁၇ - ေတာင္ ဆိုပါက ရ
ယူ်ားႏိုင္သည္)တြင္
္ ိုင္အခ
ို ာမွအဓကအက ျဖစ္ေစသည့္အရာမ ာ ကို အက ဥ္ ခ ပ္

ာ သည္။

ို႔ေနာက္ဆက္စပ္မႈ ရွ

သည့္အဓကေျမဆီအမ အစာ တစ္ခိုစီတ႔၏
ို သြင္ျပင္လကၡဏာမ ာ အေပၚက ေရာက္သည့္အက သက္ေရာက္မႈပိုထ
မ ာ ကို်ားႏင္
ႈ ယွဥ္ေဖၚျပ

စထ

ာ သည္။ သူေရ သာ သည့္အသိုထ ၀င္သည့္ ္ိုငအ
္ ိုခ ာ၏အက ေက ဇူ မ ာ အခ ပ္တြင္ ္ိုင္

အိုခ ာ သည္ -

•

pH ျမင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမဆီအက္စစ္ေပါက္ျခင္းကအေလ ာ့ေစသည္

•

အျပဳသေဘာသအ႔ေျပာင္းသည့္သဓါတ္ပမာနကအတအးေစသည္(စီအီးစီ)

•

အဟာရမ ားေပ ာ္၀င္ျခင္းကအေလ ာ့နည္းေစသည္

•
•

ေျမတမန္းမ ားကအတအးတက္ေစ၍ ေျမဆီခွဲမ ား၏သအပသ
္ ည္းမႈကအေလ ာ့နည္းေစသည္

•

အလူမီနမ္အဆအပျ္ ဖစ္ျခင္းကအေလ ာ့ေစသည္

•

ေျမဆီသက္ရအ
ွအ ဏဇီ၀အသက္ကအအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္

ေျမဆီေရထအန္းေသာပမာဏကအတအးေစသည္

သူသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြငအ
္ မွနတ
္ ကာ္စမ္းသပ္ခသ
့ွဲ ည့္အတအင္း ေျမဆီအမ အဳးအစားတစ္မ အဳးစီ၏အဂၤါလကၡဏာ
ကအအက ဥ္းခ ဳးသည့္အခါ ဘအင္အအခ ာသည္ ေနရာတအင္းတြင္ေျမအမ အဳးအစားအားလး၌ ကစားသည့္အေျဖမဟတ္သည္
မွာထင္ရာွ းသည္။ သအ႔ေသာ္ သင္သည္ေျမဆီအမ အဳးအစားမ ား(ဇာား ၁) ၏ဓါတပစၥည္းုႏွင့္ သီးုႏွုႏွင့္စအက္ပ အဳးမႈဆင္
အ ရာ
ဂဏ္သတိအမ ားကအစစ္ေဆးသည့္အခါ၊ အာခရအစးလ္
အ ၊ နအတအစအးလ္ုႏွင့္ လအသစအ
အ းလ္(လစ္စ္ီစို လ္) ္ိုငအ
္ ိုခ ာကအ
ို သိုထ ျပ ျခင္
မွ အက ရရွၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္(ဇယာ ၂) ။
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ဇာား ၁။ အေရွေ
့ တာင္အာရွျပည္မမ ားုႏွင့သ
္ က္ဆင္
အ ေသာ ေျမအမ ဳအ းအစားခနစ္မ ဳအ းတအ႔၏ သြငျ္ ပင္လကၡဏာမ ား
(အာ္စန
္ ာ ၂၀၁၇မွ)
အာရ္အက္
ဂမ
ီ ား

အာခရအစးလ္
အ

ေျမၾသဇာ
အရည္အ

ေျမဆီတည္
pH

စီအးီ စီ

ေသြး
နအမ့္

ေဆာက္ပ/

ေရထအနး္
ျခင္း

ေရုႏွတ္ျခင္း

သက္ရတ
ွအ ႔အ
ရွငသ
္ န္မႈ

အေနအထား
အက္စစ္

နအမ့္

နအမ့ေ
္ သာတည္
ၿငအမမ
္ ႈ

နအမ့္

ေုႏွးေကြး

နအမ့္

အားနည္းသည့္
ဂေလစအးလ္

ေကာင္း

အက္စစ္မွ

သည္

ႀကားအေျခအ

ျမင့္သည္

မရွအပါ

မရွအပါ

အလာ္အလတ္

တည္ၿငအမ္

ေကာင္း

အလာ္အလတ္

တည္ၿငအမ္

နအမ့္

အလာ္အလတ္

တည္ၿငအမ္

မရွအ

အလာ္အလတ္

တည္ၿငအမ္

နအမ့္

တည္ၿငအမ္

ေရျဖင့္ျပည့္၀
ေနသည္

နအမ့္

ေန
အားနည္းသည့္
ကမ္ဘီစအးလ္

ေကာင္း

အက္စစ္မွ

သည္

ႀကားအေျခအ

ေကာင္းစြာ
စီးသည္

ျမင့္သည္

ေန
အားနည္းသည့္
လအသစအ
အ းလ္

နအမ့္

အက္စစ္မွ
ႀကားအေျခအ

ေကာင္းစြာ
စီးသည္

နအမ့္

ေန
အားနည္းသည့္
လူွဗီစအးလ္

ေကာင္း

အက္စစ္မွ

သည္

ႀကားအေျခအ

ေကာင္းစြာ
စီးသည္

မရွအ

ေန
ဖလူဗီစအးလ္

နအတစအ
အ းလ္

ေကာင္း

ႀကားအေျခအ

သည္

ေန

နအမ့္

အက္စစ္
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ဇာား ၂။ သာမန္ျဖစ္၍ ျပႆနာအမ ားဆးေသာေျမသးမ ဳအ းအေပၚ ဘအင္အခ
အ ာ၏အက ဳအ းသက္ေရာက္မႈ - အာခရအစးလ္
အ ၊
လအသစအ
အ းလ္(လစ္ဇစ
ီ းလ္
အ )ုႏွင့္ နအတစအ
အ းလ္။ အပူပင္
အ းကမၻာဖြ႔ၿဖအဳးဆွဲေဒသမ ားတြင္ ဤေျမဆီမ ားသည္ ေျမမ က္ုႏွာျပင္၏
သးပ-ုႏွစပ
္ ကအဖးအပ္ထားသည္။၇

ေျမအမ ဳအ း

ေျမၾသဇာအ

အစား

ရည္အေသြး

ေျမဆီတည္ေဆာ
pH

စီအးီ စီ

က္ပ/ အေန

ေရထအနး္ ျခင္း

ေရုႏွတ္ျခင္း

သက္ရတ
ွအ ႔အ
ရွငသ
္ န္မႈ

အထား
အာခရအ
စအးလ္

တအးတက္

လအသအစအးလ္

တအးတက္

နအတအစအးလ္

တအးတက္

ျမင့္တက္
တအးတက္ မွ
ၾကားေန
ျမင့္တက္

ျမင့္တက္

တအးတက္

တအးတက္

တအးတက္

တအးတက္

ၾကားေန

ၾကားအေျခေန

တအးတက္

ၾကားအေျခေန

တအးတက္

ျမင့္တက္

ၾကားအေျခေန

တအးတက္

ၾကားအေျခေန

ၾကားအေျခ
ေန

အက ဥ္းခ ဳပ္ရမည္ဆလွ
အ င္ သင္သည္ အပူပင္
အ းေဒသ သအ႔မဟတ္ အပူပင္
အ းေဒသမက တက ေနရာမ ားတြင္ အေသးစား
လာ္သမားမ ားုႏွင့္အလပ္လပ္ပါကထအလာ္သမားတစ္ဦးစီတ႔အ
အ တြကအ
္ ေကာင္းဆးရလဒ္ျဖစ္ေစုႏအင္မည့္ဘအင္အအခ ာ
အမ အဳးအစားကအရုႏအင္မည္မဟတ္ပါ။သအ႔ေသာ္ဘအင္အအခ ာမွအက အဳးရရွအုႏအင္ျခင္းရွအမရွက
အ အေသခ ာသည့္အေၾကာင္းအရာအခ အဳ႔
တအ႔ျဖင့္အကွဲျဖတ္ုႏအင္သည္။ သင္၏ေျမသည္ အာခရအစးလ္
အ ျဖစ္ပါက ဘအင္အအခ ာ၏ႀကီးမားေသာအက အဳး သက္ေရာက္မက
ႈ အ
သင္ေမွ ာ္လင့္ုႏအင္သည္။သူတ႔သ
အ ည္လစ္သအစအးလ္ျဖစ္ပါကေကာင္းေသာရလဒ္၊နအတအစအးလ္ျဖစ္ပါကအသင့္အတင့္မွ
ေကာင္းသည့္ရလဒ္ကရရွ
အ အုႏအင္သည္။ သင္သည္ေမွ ာ္လင့္သည္ထက္ အက ဳအ းရရွအုႏအင္သည္။သအ႔ေသာ္ သာလြနေ
္ သာဂတအ
မည္သည့္အခါမွ မေပးပါုႏွင့္။ထတ္ကန္၊လပ္ငန္းအစီအစဥ္ုႏွင့္ဘအင္အအခ ာအသးျပဳျခင္းတအ႔ကသင္
အ
ကာ္
အ တအင္ပထမဦးစြာ
စမ္းသပ္ၿပီးမွသာ လာ္သမား မ ားအားလက္ဆင့္ကမ္းပါ!
(အျပည္ျပည္ဆအင္ရာအခ က္အလက္မ ားမွ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဘအင္အခ
အ ာ၏ အက အဳးရွမ
အ ႈကအကွဲ
အ
ျဖစ္ရာတြင္ ေရွးရအးစြွဲ
ဆန္လြန္းသည္ဟဆအထားပါသည္။ အေမရအကန္ုႏအင္ငုႏွင့္ ဥေရာပုႏအင္င အေကာင္းဆးေျမမ ားမွ စမ္းသပ္မႈမ ားသည္ပင္
လွ င္ အေကာင္းဆးေသာရလဒ္ကအေဖၚျပသည္။ သအ႔ေသာ္ သင္ုႏွင့္တကြ သင္ုႏွင့္အတူအလပ္လပ္ေသာလာ္သမား
မ ားအေနျဖင့္ ေျမဆီအတအအက ကအမသအုႏအင္ပါ။ ထအေၾကာင့္ အဓအကရုႏအင္မည့္အေျဖမွာ သင္၏ေျမဆီမ ားဆအးေနသည့္အ
ေနအ ထားကအ ဘအင္အအခ ာမွျပဳျပင္ေပးုႏအင္သည့္ အေျဖပင္ျဖစ္သည္)။
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တအင္းတာျခင္း
ဘအင္အအခ ာ-အေျချပဳ ေျမၾသဇာျပဳလပ္ရန္အတြက္ အေသးစားလာ္သားမ ားုႏွင့္ အလပ္လပ္သည့္အခါ တအင္းတာမႈစ
မ ားကအအသးျပဳရန္ုႏွင့္ ေျပာျပရန္မွာ သင့္အတြက္ ခက္ခွဲသည္ကအေတြ႔ရမည္။ ဓါတ္ခြွဲစမ္းသပ္မႈျပဳလပ္သည့္ေနရာ
မ အဳးတြင္ အေကာင္းဆးေသာေျခာက္ေသြ႔သည့္ပစၥည္းမ ား သအ႔မဟတ္ “ဒီအမ္” မ ားျဖင့္အလပ္လပ္ုႏအင္မည္။ ၎မွာ
သင္သည္ ဘအင္အအခ ာ သအ႔မဟတ္ ေျမေဆြးအား မည္မွ သးျပဳေနသည္ကအတအက စြာဆးျဖတ္ရန္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ၎ကအ
လး၀ေျခာက္သည္အထအအေျခာက္ခပါ၊ ထအ႔ေနာက္၎ကအခ အန္ပါ။ ဓါတ္ခြွဲစမ္းသပ္ခန္းမ ားတြင္ ၀က္က င္ငာ္(ဘအင္အခ
အ ာ
တြငထ
္ ည့္သးသည့္အရာ)ကွဲသ
့ ႔ေ
အ သာ ပါ၀င္ပစၥည္းအစအအထွဲ၌ဓါတပစၥည္းပါ၀င္မႈပမာဏကအလွဲ ခြွဲျခမ္းစအတျ္ ဖာုႏအင္သည္၊
ထအအခါသင္သည္ ဘအင္အခ
အ ာတစ္လီတာတြင္ သင္မည္မွ ထည့္သည္ကသအ
အ ုႏအင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ သအ႔ေသာ္ဤနည္း
မ ားကအစအက္ကြငး္ မ ားတြငမ
္ မျပဳလပ္ုႏအင္ပါ။ ဘအင္အအခ ာသည္စအေသာအခါတြင္ ျပန္႔ုႏွ ျခင္းမရွဟ
အ သင္မတ
ွ ္ာုႏ
ူ အင္သည္၊
ပမာဏတအင္းတာရန္အတြကတ
္ ည္ၿငအမမ
္ ႈျဖစ္ေစရန္ထသအ
အ ႔စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္ - သအ႔ေသာ္ ထအအခါတြင္ ေလာင္စာ
တစ္ခစီ (၎တအ႔ထတ္လပ္သည့္အရာတြင္ ပအင္ရလစ္
အ
စစ္ုႏင
ွ အ
့္ ပူခ န
အ )္ တအ႔သည္ တူညီမႈမရွသ
အ ည့္ဘအင္အခ
အ ာကအထတ္လပ္
ေၾကာင္းသတအရလာမည္ - တစ္ခစီတ႔၏
အ သအပသ
္ ည္းမႈျခားနား၍ အခ အန္ ုႏွင့္အမွ မတူညီေသာအေျခအေနတြငက
္ အဳးပွဲ့
ၾကသည္။
ဘာလပ္ရမည္နည္း
ပထမအေနျဖင့္ ဘအင္ကခ
အ ာကအသင္အဘာ္ေၾကာင့္ ပထမဆးတအင္းတာသည္ကအ သင့္ကအာ္သင္ျပန္၍ သတအေပးပါ။
သင္သည္ တအက သည့္ သအပၸဆအင္ရာစမ္းသပ္ျခင္းအတြက္ ရည္ရြာ၍
္ တအင္းတာျခင္းမဟတ္ပါ။ သင္သည္ျပန္လည္
အသးျပဳုႏအင္သည့္ဒီဂရီရုႏအင္ရန္အတြက္ တအင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သလ
အ သည္
အ
- ဤ အရာကအကၽြန္ပ္ျပဳလပ္ပါက
္ ္မည္သည့္အရာကအ ရရွအ မည္နည္း။
ကၽြန္ပမ
္ ည္သည့္အရာကအ ရရွအ မည္နည္း။ ထအ အရာကအကၽြန္ပ္ျပဳလပ္ပါက ကၽြနပ

တအက စြာေရာစပ္ထာသည့္ ဘအင္အအခ ာသည္ သင္၏အထြက္ုႏႈန္း၊ အပင္က န္းမာေရးုႏွင့/္ သအ႔မဟတ္ အရည္အေသြးတအ႔
အေပၚမည္သည့္ အက အဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည္ကအ သင္သအလသည္
အ
။

သင္၏လာ္သမားမ ားအမွနအ
္ တကာ္အ

သးျပဳမည့္ပစၥည္းကရအာာမ ားျဖင့္ ထအေတြ႔ုႏအင
ႈ ္းာွဥ္ုႏအင္သည့္ ခုႏအင္ရည္ရမ
အွ အ
ႈ ကန္အ
႔ သတ္အတြငး္ ကသျပဳစမႈ တစ္ခ
ုႏွင့္တစ္ခကအ ုႏႈအင္းာွဥရ
္ န္အခြင့္ေပးသည့္တအ္င္းတာနည္းကအသင္လအအပ္သည္။
ထအပစၥည္းကရအာာမ ားသည္ - ဆြပ
ွဲ းမ ားျဖစ္သည္။
သင္ုႏွင့္အလပ္အတူတလ
ူ ပ္ေသာလာ္သမားမ ားတအ႔တြငသ
္ တ
ူ ႔၏
အ ဆန္စပါး သအ႔မဟတ္ အျခားေသာသီးုႏွမ ားကအ ခ အန္
တြာ္ရန္

ခ အန္ခြင္ရွအမည္ျဖစ္သည္။

ထအ႔ေၾကာင့္ ဘအင္အအခ ာတြင္ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ ားကအခ အနတ
္ ာ
ြ ္ုႏအင္မည္ျဖစ္သည္။

သအ႔ေသာ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ ားတြင္ပါသည့္စအထအင္းဆကအမသအပါက အေလးခ အနတ
္ အင္းတာမႈမအ
ွ ခ က္အလက္မ ားစြာကအ သအရအွ
ုႏအင္မည္မဟတ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂ အာရ္ အအတြင္ျပဳလပ္ေသာဘအင္အအခ ာသည္ အက္(ဖ)စီ ခြက္တြငျ္ ပဳလပ္ေသာ
ဘအင္အအခ ာထက္ စအထအင္းဆမ ားစြာနအမ့မ
္ ည္မွာေသခ ာသေလာက္ရသ
ွအ ည္။

Putting biochar to work

24 March 2017

© D. Michael Shafer

15

၀မ္းဟတ္တြင္ရွအေသာကၽြန္ပတ
္ ႔သ
အ ည့္ စအထအင္းဆကအတအက စြာမတအင္းတာုႏအင္ပါ။ သအ႔ေသာ္ ဘအင္အအခ ာအသးျပဳျခင္းအ
တြက္ အျပည္ျပည္ဆအင္ရာစမွာ တစ္ဟက္တာအတြက္ တန္ျဖင့္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္(စအထအင္းဆပါ၀င္မႈကအ သတ္မတ
ွ ္
ျခင္းမရွဘ
အ )ွဲ ၊ ထအအခါမ အဳးတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
အ ည္ ဂရမ္/ကီလအဂရမ္မ ားကအ စတရန္းးမီတာျဖင့္အသးျပဳရန္အတြက္ခန္႔မွန္း ရန္
လအအပ္သည္။ လာ္သမားမ ားသည္ အစအဓါတ္ပါ၀င္မႈကစ
အ တခ အေနျဖင့္ ေဖၚျပထားျခင္းမရွဘ
အ ွဲ ဘအင္အအခ ာကအ လက္
ျဖင့္ျဖန္ၾ႔ ကွဲသ
ွဲ ည့္အခါမ အဳးတြငုႏ
္ ႈန္းတစ္ခကအ

ခန္မ
႔ န
ွ း္ ရန္မာွ

အလြန္ခက္ခပ
ွဲ ါသည္။သအ႔မဟတ္

၎ကအတအင္း

ရန္ပမာဏထအသအ႔ျပဳလပ္ရန္ႀကအဳးစားျခင္းသည္အဓအပၸါာ္ကင္းမွဲပ
့ ါသည္။ဘအင္အခ
အ ာကအအသးျပဳရန္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စထ” (ကမၻာ တခြင္ေလ့လာမႈမ ားအေပၚအေျခခ၍) မွာ တစ္ဟက္တာလွ င္ ၁၀တန္ သအ႔မဟတ္ ၁ စတရန္းမီတာလွ င္ ၁
ကီလအဂရမ္ျဖစ္သည္။ သအပၸစာေပမ ားအရ သတ္မွတထ
္ ားသည့္အတအင္းအထြက္ေကာင္းမြန္တးအ တက္ရန္အတြက္ ေျမ
ဆီေကာင္း ေလေလ ဘအင္အအခ ားမ ားစြာလအအပ္ေလျဖစ္သည္ဟဆအသည္။ ၀မ္းဟတ္တြင္ အဆအး ဆးေသာေျမဆီ
လြာမ ား(ဥပမာ- ဆတ္ာတ္ေသာ အာခရအစအးလ္) အထြကတ
္ အးရန္အတြက္ ဘအင္အခ
အ ာလအအပ္မႈေလ ာ့သည္ကအ အထက္
ေဖၚ ျပပါေလ့လာ မႈုႏင
ွ ဆ
့္ န္က
႔ င္ဘက္ေတြရ
႔ သည္။ ကၽြနပ
္ ္တ႔၏
အ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မတ
ႈ ြင္ ၁ စတ ရန္းမီတာလွ င္ ၂၅၀
ဂရမ္ထက္မည္ သည့္အခါမွ ပအ၍မသးပါ။ သအ႔ေသာ္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
အ ည္ အထြကပ
္ အမအ ေကာင္းမြန္ရန္ ရွာေဖြႀက ဆေသာ္လည္း
တဘက္တြင္

ဆင္းရွဲေသာလာ္သမားမ ား-အမ ားအားျဖင့္

အသက္ႀကီး၍/သအ႔မဟတ္

အဟာရခ အဳ႔တွဲ့

ေသာလာ္သမားမ ားအတြက္ အလပ္ပအမ ားကအေလ ာ့ခ ေပးသည္။
စအထအင္းဆကအ တအင္းတာရန္အလြန္ခက္ခသ
ွဲ ည့္အခါ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
အ ည္ စအက္ကြင္းမ ားတြင္ ဘအင္အအခ ာ၊ ေျမေဆြး၊ ရႊေစး
႔
သအ႔မဟတ္ အျခားေသာပစၥည္းမ ားအၾကား အထြက္ုႏႈန္းျခားနားမႈမ ားကအုႏႈအင္းာွဥ္ုႏအင္မည့္နည္းလမ္းတစ္ခလအ အပ္
သည္။
ပါ၀င္ပစၥည္းမ ား၏ပမာဏကအတအင္းတာရာတြင္ အေလးခ အနတ
္ အင္းတာျခင္းထက္ ပးမ ားျဖင့္တအင္းတာျခင္းသည္မ ားစြာပအ၍
လြာက
္ ူသည္။ ဘအင္အအခ ာအေျမာက္အမ ားျဖင့္အစျပဳ၍ သင္အသးျပဳရန္စီစဥ္ထားသည့္အျခားေသာအရာမ ားကအထည့္
ပါ။

သင္ထည့္သည့္အရာမ ားကအတခ အနတ
္ ည္းတြင္ေရာပါ၊

သင္အသးျပဳခွဲသ
့ ည့္ပစၥည္းုႏွင့္ပးကအသာျပန္၍အသးျပဳပါ။

အေကာင္းဆးျဖစ္လာရန္အတြက္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ ားကအအခ အဳးညီစြာထည့္၀င္ပါ။ သင္၏လာ္သမားမ ားသည္ ထအတူညီ
သည့္လိုပ္နည္ မ ာ ကယ
ို ူပါက-သင္သည္

ိုနည္ တူပင္ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ပါက-သင္သည္သတ္မွတထ
္ ားသည့္ စ

ုႏွင့္အနီးစပ္ဆးကအရရွအုႏအင္မည္ျဖစ္သည္။
ဆြွဲပးျဖင္စ
့ မ္းသပ္မသ
ႈ ည္ သင့္အားသင္၏ေဒသအေျခအေန၊ အေနအထားမွအပ မည္သည့္တအက သည့္အရာကအမွ
ေဖၚျပေပးမည္မဟတ္ (ေျမဆီအမ အဳးအစား၊ ခ ာပအင္ရလစ္
အ
စစ္နည္၊ ေလာင္စာ၊ ျပဳျပင္ျခင္းအစီအစဥ္မ ား၊ ဘအင္အအခ ာ
အေျခခ သည့္အခ န
အ ္တာ စသည္တ႔အ ပါ၀င္ုႏအင္သည္)။ သအ႔ေသာ္ သင္၏စမ္းသပ္မက
ႈ အစနစ္တက ျပဳလပ္မည္ဆအပါက
ဆအလအသည္မွာ သင္သည္ ဤပစျဖင့္သတအႀကီးစြာျပဳစ၍ မွန္ကန္စာြ အသးျပဳၿပီးအကြက္ခ ပစကအပတူျပဳလပ္ရာတြင္
တသမတ္တည္းျပဳလပ္ပါက - သင္သည္ ျပဳစျခင္းတစ္ခစီ၏တန္ဖးအ အား သင္၏ေဒသအေနအထားအရ ခအင္မာသည့္
အခြင့အ
္ ေရးရွုႏ
အ အင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤခ ဥ္းကပ္မသ
ႈ ည္ သအပၸနည္းက မဟတ္ဟဆအလအျခင္း မဟတ္ ပါ။ သင္အလပ္လပ္
မည့္ အမွနတ
္ ကာ္ျဖစ္သည့္ အတအင္းအတာမ ားအတြက္ စဥ္းစားရမည့္အခ က္အလက္မ ားျဖစ္၍ သအပၸဆအင္ရာနည္း
၏အေျခခလအ အပ္ခ က္မ ားုႏွင့္ ျပည့္မွီသည္။ သင္၏အေတြ႔အႀကဳမ ားသည္ ပုႏွအပ္ထတ္ေ၀ုႏအင္ေလာက္သည့္ရလဒ္မ ား
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ကအရေစုႏအင္မည္ မဟတ္ သအ႔ေသာ္ ၎တအ႔သည္ သင္၏သီးျခားအေျခအေနမ ားအတြင္းအဓအပၸါာ္ရ၍
ွအ ျပဳစမႈမ ားအၾကား
ုႏအႈင္းာွဥ္ခ က္မ ားျပဳလပ္ ုႏအင္မည္။ ၎တအ႔သည္ သင္ကသ
ွဲ့ ႔လ
အ ပ္ငန္းမ ားကအလပ္ေဆာင္ေနသည့္အျခားသူမ ားအတြက္
လမ္းညႊန္ခ က္မ ား ေပးုႏအင္မည္။ ဤနည္းအတအင္းဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ပါက သင္သည္လာ္သမားမ ားအား သူတအ႔
သည္ ဘအင္အအခ ာကအ ဤသအ႔ျပဳလပ္၍ ထအကွဲသ
့ ႔ေ
အ ရာေုႏွာပါက အတအင္းအတာတစ္ခအထအအက အဳးရလဒ္ရုႏအင္သည္ဟ
မအအမအကာ္
အ ကအာၾကည္စအတခ
္ စြာမွတ္ခ က္ေပးုႏအင္မည္။
စဥ္းစားရမည့္အေရးႀကီးဆးအခ က္
“ အရည္အေသြးရွအေသာဘအင္အအခ ာ” သည္မည္သည့္အရာ်ားႏွင့ည
္ ီမွ သည္ဟိုေျပာဆိုၾကသည့္အေပၚ လွည့စ
္ ာ ျခင္ မခထ
ပါ်ားႏွင့္။

ိုနည္ တူပင္ “မွန္ကန္စာြ အသိုထ ျပ ရန္အတြက္ မွန္ကန္သည့္္ိုငအ
္ ိုခ ာ” သ႔မ
ို ဟိုတ္ “မွန္ကန္စာြ တိုင္ တာ

နည္ ” အေပၚတြယတ
္ ာမေနပါ်ားႏွင့္။ သင္၏သီ ျခာ အေျခအေန၊ သင္မည္သည့္အရာကိုရရန္ႀက စာ ေနသည္ ်ားႏွင့္
သင္ရရွ်ားႏိုင္သည့္ရင္ ျမစ္မ ာ စသည္တ႔အ
ို တြက္

“သာ၍ေကာင္ ေသာ”

နည္ မ ာ ်ားႏွင့္

ပစၥည္ မ ာ ကရ
ို ွာေဖြပါ။

ေရွ ေခတ္ ကာလမ ာ တြင္ပင္ အာရစ္တတ
ို ယ္လ္မေ
ွ ျပာခ့ပါသည္။ တူညီေသာအက သက္ေရာက္မႈအတြက္အရာ
တစ္ခို - “အရာ၀တ တခို၏သ္ာ၀အရေပ ်ားႏိုင္သည့္အတိုင္ အတာမ ာ မွ ေလ့လာမႈတစ္ခိုစ၏
ီ တက မႈ ပမာဏ” ကို
ရွာပါ (အာရစ္တတ
ို ယ္လ္ -္ာသာျပန္ ၁၉၆၂)။
၁

ဘအင္အအခ ာုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တစ္ခတည္းေသာအေကာင္းဆးအခ က္အလက္ရင္းျမစ္ -

သအပၸဆအင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ ား၊ ဘအင္အအခ ာ

ကမၸဏီမ ားမွထတ္ျပန္ခ က္မ ား သအ႔မဟတ္ တင္ျပခ က္မ ား - သည္ အျပည္ျပည္ဆင္
အ ရာ ဘအင္အအခ ာ ပဏာမေျခလွမ္း(အအင္ဘီပီ) International
ီ ီသည္ သေတသနျပဳလပ္နည္း ုႏွင့ပ
္ တ္သက္၍
Biochar Initiative (IBI) ျဖစ္သည္ http://www.biochar-international.org/။ အအင္ဘပ
အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ စာတန္းငာ္စာစဥ္မ ားကအလည္းပုႏွအပ္ထတ္ေ၀သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဤအရာမ ားတအ႔သည္ စအက္ကြင္းမ ားတြင္
လာ္သမားမ ားုႏွင့္အတူအလပ္လပ္ေနေသာ သင္တအ႔အတြက္ နည္းပညာဆန္လန
ြ ္းသည္ဟ ကၽြန္ပ္ျငင္းဆအရပါမည္။ ထအအရာမ ားကအ မည္သည့္
ေနရာတြင္လအအပ္သနည္း၊ သအ႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တအ႔ေလာကဓါတ္သအပၸကအျပဳလပ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္တင
ြ ္ ထအအရာမ ားသည္ သအပၸ
ဆအင္ရာနည္းလမ္းမ ား၏အဓအကက သည့္စည္းမ ဥ္္းမ ားကအ လး၀ရွင္းလင္းစြာေဖၚထတ္ပါသလား။ ဆက္လက္ေဖၚျပသည့္အခ က္အလက္မ ားတြင္
ကၽြန္ပ္သည္ ဓါတ္ခြခ
ွဲ န္းတြင္စမ္းသပ္မႈျပဳလပ္သူအေနျဖင့္ျမင္ရမည္မဟတ္ - ကၽြန္ပ္သည္ ထအသူမ အဳးမဟတ္ပါ။ သအ႔ေသာ္ အထင္မမွားပါုႏွင့၊္
ကၽြန္ပ္သည္ ေလ့လာမႈမ ားကအျပဳလပ္ေသာအခါ သအပၸကအျပဳလပ္ပါသည္။
၂

ဘအင္အအခ ာေရာင္းသည့္ကမၸဏီမ ားအတြက္

အင္တာနက္မွစကင္ဖတ္ရန္အခ အန္ေခတိာူပါ။

ထတ္လပ္မႈျခားနားခ က္သင္သည္မည္မွ

ေတြ႔သနည္း။ သင္သည္ကၽြန္ပ္ုႏွင့္တူပါက ကၽြန္ပ္သည္ျခားနားမႈတစ္ခမွ မေတြ႔ပါ။
၃

၀မ္းဟတ္တင
ြ ္ ာခအခါ ကၽြန္ပ္တအ႔၏ တီအာ္လ္ာူဒီမ ားုႏွင့္ စားက င္း/စားခြက္မွထတ္သည့္ ဘအင္အအခ ာအရည္အေသြးကအစမ္းသပ္လ က္

ရွအသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ေလးလေသာသတိဳမ ား၊ ပအးသတ္ေဆးမ ားုႏွင့္ေျမဆီုႏွင့္လာ္ထမ
ွဲ ွစီး၀င္လာေသာေရမွပါလာသည့္အရာမ ားကအ ဖာ္ရွား
ရန္ျဖစ္သည္။ သေတသနကအဆက္လက္လပ္ေဆာင္လ က္ရွအျပီး ရရွအလာေသာရလဒ္မွာ အနာဂတ္စာတမ္းအတြက္ျဖစ္မည္။ ဘအင္အအခ ာသည္
ဤအရာကအေကာင္းစြာလပ္ုႏအင္သည္ဟူေသာလေလာက္သည့္ သအပၸနည္းက ေသာသာဓကမ ားရွအသည္။ ဥပမာမ ားကအ ေဟလ္ဘာုႏွင့္ဘူခ ီလီ
(၂၀၁၀) ုႏွင့္ ရြန္းဂၽြန္ (၂၀၁၄) တြင္ၾကည့္ပါ။
၄

ဤအခ က္ကအ အေလးထားရန္လအအပ္ပါသည္။ ုႏွစ္ခ က္ရွအပါသည္-သေတသနျပဳျခင္း၏သီးျခားကမၻာမ ားျဖစ္သည္။ သေတသနအတြက္ ျပဳလပ္

စမ္းသပ္သည့္အရာမ ားုႏွင့လ
္ ူေနမႈအသက္တာမ ားကအတအးတက္ေစရန္အလားအလာရွအေသာ

ဘအင္အအခ ာအတြက္စမ္းသပ္ျပဳလပ္

ျခင္း

တအ႔ျဖစ္သည္။ ဤစာေစာင္သည္ ဒတအာတမ အဳးအတြက္ျဖစ္သည္။ သအ႔ေသာ္ ပထမတမ အဳးတအ႔အား ၎ကအ”အမွန္တကာ္”ကမၻာတြင္ ျပန္
လည္အသးျပဳုႏအင္ရန္က အဳးစားအားထတ္မႈလည္းျဖစ္သည္။
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အတတ္ုႏအင္ဆးအေကာင္း

လပ္သည္”။

လက္ရွအအေျခအေနမွလန
ြ ေ
္ ျမာက္ရန္

ဟရ(ဂ )

ၾကအဳးအဳးစားလအေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဓအကအားျဖင့္ေကာင္းေနေသာအရာ၏ရန္သူ
ရြက္မႈမျပဳမီ

မက္လပ္လင္ုႏွင့က
္ ၽြုႏ္ပ္္ပဂၢအဳလ္ေရးအရစကားေျပာစဥ္
“ဘအင္အအခ ာေလာကမွ

ျဖစ္ေအာင္အားေပးၾကသည္။

သေတသနပအမအေဆာင္ရြက္ရန္လအအပ္

သည္ဟူေသာ

မူအရ

ခ က္က လက္က ေဖၚ

သေတသီမ ားတအ႔သည္

ျပသည့္

ေကာင္းသည္-

“`ဤအသအပညာဖူလသည့္ေထာက္ပ့ေရးစီစဥ္ေဆာင္

အခ က္ကအအားေပးၾကသည္။

လူသားတအ႔ကအကာ္တင္ျခင္းသည္ေစာင့္

ဆအင္းုႏအင္ေသာအရာျဖစ္၍ ခစားေနရေသာထအလူကေလး မ ားသည္ ကၽြုႏ္ပ္ပါေမကၡအျပည့္အ၀ျဖစ္သည္အထအ ေတာင့္ခုႏအင္သည္။ သအ႔မဟတ္
တကၠသအလ္

အၿငအမ္းစားပါေမကၡကအခ ီးျမွင့ေ
္ သာဂဏ္ပဒ္ရ

သည္အထအပင္လွ င္

သင္သည္ကၽြုႏ ပ္္အား၎ကအလက္လႊတ္ရသည္အထအ

ထအပါက………)”
၅

ဂ က္ဖရီ et al.(၂၀၁၅)၏ မီတာေဒတာတင္ျပခ က္အရ၊ စပါးသည္ ဘအင္အအခ ာတြင္ည့သည္။ ကမၻာ့ပ မ္းမွ မွာ ၁၅% ပတ္၀န္းက င္ျဖစ္ဟန္တူ သည္၊

ပထမုႏွစ္တြင္ ဤစအက္ကြင္းမ ားမ ား ၁၁%ခန္႔ျဖစ္သည္။ ဇာားတြင္ ေပ ာက္ကြာ္ေန ေသာ ေဒတာအခ က္အလက္ုႏွင့္ စီမျပဳစမႈ ၂
၏ျပင္ပမွျပန္ၾကားခ က္မ ားအရ

စပတ

စီမျပဳစမႈ၂ မွ လာ္သမားမ ား သည္ ကၽြန္ပ္တအ႔မွ စီမျပဳစမႈအစီအစဥ္ကအေပးုႏအင္ရန္အတြက္ ဆတ္ခြာခ အန္မွာ

အလြန္ေနာက္က သည္။ ဘအင္အအခ ာ စပါးစမး္သပ္စအက္ကြက္တြင္ဖ က္ဆီးေသာပ ပအးမ ားသည္ မာလအ ၁၀၅ ကအ စအက္ပ အဳးေသာလာ္သမားမ ား၏
စအက္ကြက္မ ားတြင္ ပအ၍ေစာလ င္စြာဖ က္ဆီးသည္။
၆

ဤရလဒ္မ ားတြင္ အေျခခကအန္းဂဏန္းမွီျငမ္းခ က္အမ ားစပင္လ င္ ေလ ာ့နည္းေနသည္ (ဥပမာ - တအမ္းေစာင္း မႈစ)၊ အဘာ္ေၾကာင့္ဆအ ေသာ္

၎တအ႔ကအ

အစအးရဓါတ္ခြခ
ွဲ န္းမ ားမွထတ္ေ၀ျခင္းမဟတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထအင္းုႏအင္င

ေျမာက္ပအင္းရွအေျမဆီအမ အဳးအစားမ ားုႏွင့္အ

ကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေနသည့္မည္သူမဆအအတြက္ အအအမ္ ကအန္းဂဏန္းမ ားသည္ ျမင့္ေနသည္ဟထင္ၾကမည္။ ဤအရာသည္ ရအးျပတ္မ ားုႏွင့္ အျမစ္
မ ားရွအသည့္လာ္ကြက္မ ား တြင္ လာ္သမားမ ားထြန္ာက္ျခင္းျဖစ္၍ တုႏွစ္လွ င္ ေကာက္ပွဲသီးုႏွ ုႏွစ္- သးသီးစအက္ပ အဳးၾကသည္။
၇

၈

ဓါတ္ခြစ
ွဲ မ္းသပ္မႈအေျဖမအတိၱဴမ ားကအ ၀မ္းဟတ္တင
ြ ္ ေတာင္းာူုႏအင္ပါသည္။ info@warmheartonline.org.
ဂ ီပီအက္စ္လမ္းညႊန္သည့္စက္မ ားသည္ ဓါတ္ေျမၾသဇာထည့္ရာတြင္ေျပာင္းလွဲမႈျဖစ္ေစျခင္းမ ားတအးပြားလာသည္မွာသာမန္ျဖစ္၍ ၎သည္

စအက္ကြက္ကအျဖတ္သန္း၍ သာမန္ေျမကြွဲျပားမႈကအထအန္းသည္။
၉

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေျမဆီမ ားုႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္မွီျငမ္းခ က္အားလးုႏွင့္ ေျမဆီ/ဘအင္အအခ ာုႏႈအင္းာွဥ္မႈဇာား အား

လးသည္ လာ္စနာ ၂၀၁၇ မွျဖစ္ပါသည္။ ထပ္ေဆာင္း အီးစီအအပ္ခ ္အအ မွတ္တမ္းလင့္(ခ)။
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