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ကုနက်ျစရတ်ိနည်း ပီး ပမဲျိ းစံုအထွက် တုိးေအာင် စုိကပ်ျိ းနည်း 
 

 ပတီဲစမိး်၊ မတ်ပ၊ဲ ပပဲပု် စသည့်ပမဲျိ းစုံသးီ ှံ တုိတွင် 
ပနး်ပငွ့်ချိန၌် အေစမ့ျား  ပြ ည့်ဖိ းေစရန် ငှ့် အေစတွ့င် 
ပ ိုတိန်းဓာတ်ဖြ ည့်တင်းေပးရနအ်တွက် ိုကထ် ို ဂျငဓ်ာတ် 
သည် အလိုအပဆ်ုံး အချိန်ဖြ စ်သည။်၎ငး်အ  ပြ င်အပငွ့်များ 
ေကကျခြ ငး်အားကာကယွရ်နပ်နး်ပငွ့်၏ဝတ်မန် ပန် ေကာငး် 
စာွရှညထွ်က်ပးီ မျိ းေအာငမ် ေကာငး်ေစရန် ငှ့် အပင် 
အတွငး်ရှိ ိုကထ် ိုဂျငဓ်ာတ် ၏ဇဝီကမဆိုငရ်ာလပုင်နး် 
များကို အေထာကအ်ကေူပး ိုင်ရနအ်တွက် ဘိုရွနဓ်ာတ် 
(လက်ချား)သည် ပနး်ပငွ့် ချိန်တွင် အထူးလိုအပသ်ည။် 
 ပမဲျိ းစုံသးီ ှံပငသ်ည် ေယဘယူျအားဖြ င့် ပန်းပငွ့် 
သည်မှ ပဲေတာင့်များရင့်သညအ်ထိ ၂၀-၃၀ ရက် အထိ 
 ကာမြ င့်တတ်ပးီအပငအ်တငွး် ိုကထ် ိုဂျင် မလံု ေလာကပ်ါ 
ကယင်းကာလ တုိေတာငး်လာပီး ပဲအထွက် နညး်တတ် 
သည်။အကယ၍် ိုကထ် ိုဂျင် လံုေလာက် စာွေပးထားပါက 
ပနး်ပငွ့်ချိနမ်ှ ပေဲတာင့်များရင့်မညှ့်သညအ်ထိ   ကာချိန် 
ပိုရှညလ်ာပးီ   ပအဲထွကလ်ညး်ေကာငး်ေစသည။် 
 စပါး၊ ေပြ ာငး်ဖးူ စသည့် ှံစားသးီ ှံပင် ငှ့် ပမဲျိ းစုံ 
ပငမ်ျား၏ ိုကထ် ိုဂျငလ်ိုအပခ်ျကက်ို င်ိးယဥှ်  ကည့်ပါက 
စပါး ငှ့် ေပြ ာငး်ဖးူတွင် အေစတ့စဂ်ရမ် ထုတ်လပုေ်ပးရန် 
အတွက ် ိုက်ထ ိုဂျင် ၁၅ မလီီဂရမ် ခန်လုိအပေ်သာလ်ညး် 
ပမဲျိ းစုံတွင် အေစတ့စဂ်ရမ် ထုတ်လပုရ်နအ်တွက် ိုက််ထ ို 
ဂျင် ၃၉ မလီဂီရမခ်န်  လုိအပသ်ဖြ င့် ပမဲျိ းစုံသည် ှံစားသးီ ှံှ 
များထက် ိုကထ် ိုဂျငလ်ိုအပမ် ပိုများသည။် စပါးသီး ှံ 
စိုကပ်ျိ းရာတွင် အများအားဖြ င့် သဘာဝေမြ သဇာ၊ ဓာတ်ေမြ  
 သဇာတစမ်ျိ းမျိ းကို ေတာငသ်မူျား တတ် ိုငသ်မ  ထည့် 
သငွး်ပးီမစှိုကပ်ျိ း  ကသည။်စပါးပင်မိကပ်ချိနတွ်င် ိုက် 
ထ ိုဂျင် အလိုအပဆ်ုံးဖြ စ်ပီး ေမြ ဆလီာအတွင်းရိှေသာ   

ိုကထ် ိုဂျငက်ိုစပုယ်၍ူ ပနး်ပငွ့်ခြ ငး်၊ မျိ းေအာင်ခြ ငး်၊ ိုရည် 
ခဲခြ ငး်စသည့်လပုင်န်းများ ေဆာငရွ်က်ပးီအေစရ့င့် မှည့်ချိန် 
ေရာကရ်ှိသည။်စပါးေစအ့တွငး် ကစဓီာတ်  ဖြ ည့် တငး်ချိန် 

ပ ိုတငး် ဓာတ် ၈-၁၀ ရာခိုင် နး်ခန်   ဖြ ည့်တငး် ေပးပးီပါက 
စပါးပင၏်   တာဝန်ပးီဆုံးပါသည။် 
 သိုေသာ ် ပမဲျိ းစုံသးီ ှံတငွ် ပနး်ပငွ့်ပးီေနာက် ပိုငး် 
အေစအ့ဆံတည ်ခြ ငး်၊ အေစ့ပြ ည့်ဖိ းေစရန် ကစီဓာတ် ဖြ ည့် 
တငး်ခြ ငး် လပုင်နး်များအပြ င်  ေယဘယူျအား  ဖြ င့် ၂၅-၃၅ 
ရာခိုင် နး်အထိရိှေသာ ပ ိုတိန်းဓာတ်များ ကိုပါဖြ ည့်ေပး  ပးီ 
မသှာ ပပဲင၏်တာဝန်ပးီဆုံးပါသည။် ထုိေကာင့် ှံစားပင် 
များ ငှ့် ငိး်ယဥှပ်ါက ပ ိုတိန်း ပါဝငမ်များသဖြ င့် ပသီဲး ှံ 
များ သည် ိုကထ် ိုဂျင် လိုအပခ်ျကလ်ည်း  ပိုများေနရခြ င်း 
 ဖြ စသ်ည််။ 
 ပမဲျိ းစုံသးီ ှံများအတွက် လုိအပေ်သာ ိုက်ထ 

ိုဂျငဓ်ာတ်ကို ေမြ ဆလီာမှ စုတ်ယရူရိှသည့် အပြ င် ပပဲင် 
အမြ စတွ်ငရိှ်ေနေသာ ိုငဇ်ိုဘယီမဘ်ကတီ်းရီးယား များ၏ 
ပံ့ပိုးမမလှညး် ရယသူုံးစွဲကသည်။  မြ နမ်ာ ိုငင်ပံဲ စိုကေ်မြ  များ 
တွင် စမ်းသပခ်ျကအ်ရ ပဲပငအ်မြ စတွ်ငရိှ် ေနေသာ 

ိုငဇ်ိုဘယီမ၊် ဘကတီ်းရီးယားတုိသည် ပမဲျိ းစုံ သက်တမး် 
တစေ်လာက် တစဧ်ကတွင်   ိုကထ် ိုဂျင်  (၂)  ကလီိုဂရမ် 
အထိဖြ ည့်တငး်ေပးသည။်သိုေသာယ်ငး် ဘကတီ်းရီးယား၊ 
မိုက ပုတုိ်၏သဘာဝမှာပပဲင်မအှစာ ချကလ်ပု်ပးီ ရရိှေသာ 
ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကို ရယူ စားသုံးရှငသ်န်ပီး ယင်းမိုက ပု် 
တုိ  ေလထဲမဖှမး်ယူ ရေသာ ိုကထ် ိုဂျငဓ်ာတ်ကို ပပဲငအ်ား 
ရရိှ ေစကာ အပြ နအ်လနှ် အကျိ းပြ ေနထုိင်ကပါသည။် 
သိုေသာ ် ယငး်အပြ နအ်လနှအ်ကျိ းပြ မသည့် ပမဲျိ းစုံ အပင် 
များ ပန်းမပငွ့်မီအချိန်ထိသာဖြ စ်ပးီ၊ ပနး်ပငွ့်ပးီ ေနာကပ်ိုငး် 
တွငပ်မဲျိ းစုံအပငသ်ညသ်းီကငး်များ၊အေစအ့ဆမံျား အတွက် 
အပငအ်ေပ ပိုငး်သို  အဓကိထား၍ အစာ ပိုေပးရသဖြ င့် 
ချကလ်ပု်ပးီ အစာများကို   ိုငဇ်ိုဘယီမ် မိုက ပုမ်ျားရိှရာ  
အပင၏်ေအာကပ်ိုငး်သို  အနညး်ငယ် သာပိုေပးေတာသ့ဖြ င့် 
ပနး်ပငွ့်ပးီ ေနာကပ်ိုငး်တွင် ိုငဇ်ို ဘယီမ်ဘကတီ်းရီးယား 
တုိ၏ ပပဲငအ်တွက် ိုကထ် ိုဂျင် ဓာတ်ပံ့ပိုးမကို အားကိုးရန် 
မရ ိုငေ်တာပ့ါ။၎ငး်အပြ င် ပပဲင်၏ ေအာကပ်ိုငး်တွင် အရွက် 
အိုများသညလ်ညး် အစာရရိှမနညး်လာကာ  ပနး်ပငွ့်ချိန် 

 

၂၀၁၃ ခု စ်ှ၊  ိုဝင်ဘာလ 



ေနာကပ်ိုငး်တွင် အဝါေရာငေ်ပြ ာင်းပီး ေကကျကနုသ်ည။် 
ေအာကရွ်က် များေကကျမေကာင့်လညး် တစဖ်ကတွ်င် 
စစုေုပါငး် ချကလ်ပု် ိုငေ်သာ အစာပမာဏမာှလညး် ေလျာ့ 
နညး်လာရသည။် 
 ပမဲျိ စုံသးီ ှံပငမ်ျား၏ အေစထု့တလ်ပု် ိုငမ် အမြ င့် 
ဆုံးစမွး်ရညမ်ာှ ပတ်ဝနး်ကျင် အေခြ အေနေပး မအေပ  
မတည၍် တစဧ်ကလင် တစရ်က် အတွငး် အေစ့ ၅၀ ကလီို 
ဂရမအ်ထိ ထုတ်လပု် ေပး ိုငပ်ါသည။် အေစအ့ဆံ  ပြ ည့်ဖိ း 
ေပးေနရေသာ ကာလအတွငး် ချကလု်ပ်ပးီ အစာအာဟာရ 
များကို အကျိ းရိှစာွ အသုံးပြ ၍ အမြ င့်မားဆုံး   အေစထု့တ် 
လပု် ေပး ိုငရ်န် တစဧ်ကေမြ ေပ တွင် တစရ်ကလ်င် ိုက် 
ထ ိုဂျင်(၃)ကလုိီဂရမအ်ထိ လုိအပပ်ါသည။်သုိေသာ် ေမြ ဆီ 
လာ တွင်မညမ်ပင် ိုကထ် ိုဂျငလ်ုံေလာကစ်ာွ ရိှေနေသာ် 
လည်း တစဧ်ကကကွတွ်င် ေမြ ဆလီာမှ ပမဲျိ းစုံအပငသ်ို  
အမြ င့်ဆုံး ပ့့ံပိုး ိုင်ေသာ ိုကထ် ိုဂျငပ်မာဏမာှ တစ် ရက် 
လင် ၁ ဒသမ ၂ ကလီိုဂရမခ်န်သာ ရိှသည။် ထုိ  ေကာင့်ပဲ 
မျိ းစုံပငမ်ျား၏ ပနး်ပငွ့်ချိနမ်ှ အေစအ့ဆံ ရင့်မညှ့်သည် အထိ 
ကာလအတွငး်အေစ့ ထုတ်လပုမ် အများဆုံး ရရှေိစ ရန် 
လိုအပေ်သာ ိုကထ် ိုဂျငက်ို ကာမိေစရန် အရွကေ်ပ မှ 

ိုကထ် ိုဂျငက်ို ကညူီဖြ ည့်တငး်ရန် လိုအပေ်နေကာင်း 
ထငရှ်ားလပှါ သည။် 
 ၎ငး်အပြ ငပ်မဲျိ းစုံအတွက် အေရးကီးေသာ အနညး် 
လိုအာဟာရဓာတ်တစမ်ျိ းမာှဘိုရွန်ေခ  လက်ချား ဓာတ်ဖြ စ် 
သည်။ဘိုရွနဓ်ာတ်သည် ေမြ ဆလီာ အတွငး် မူလကတညး်က 
ပါဝင်မနညး်ေနတတ်ပီး အများဆုံးရိှလင် ေမြ ကီးတစက်လီို 
လင် ဘိုရွန် ၅ မလီီ ဂရမခ်န်သာ ပါဝင်တတ်သည။် ေမြ  
အချဥ် အငနဓ်ာတ် (ပအီတ်ိချ်) နမိ့်ေသာေမြ တွင် ေရစီးလင် 
အလယွတ်က ူ ပါဝင်ဆုံး းံတတ်ပးီ ေမြ အချဥ်၊ အငနဓ်ာတ် 
 မြ င့်ပါက ေမြ တွငတဲွ်ကပ်ေနပးီ အပငမ်စုှတ်ယ၍ူ မရ ိုင် 
ေတာ့ ပါ။ထုိေကာင့် ပဲစိုကေ်မြ အများစတွုင် ဘိုရွနဓ်ာတ် 
ေလျာ့ နညး်ချိ တ့ဲေနတတ်သည။် ဘုိရွနဓ်ာတ် ချိ တ့ဲေနပါက 
အပင၏်ထိပပ်ိုငး် ဆလဲပ်ာွးများမနညး်ခြ င်း၊ ပ ိုတိနး် တည ်

ေဆာကမ် ေ းှေကွးေစခြ င်း၊ အပငွ့်၊ အသးီများ ေကခြ ငး် ငှ့် 
ပနး်ပငွ့်၏ဝတ်မနမ်ျား ရှငသ်နမ်ကာလ တုိလာခြ ငး် တုိ  
ေကာင့် ပအဲထွကက်ို ေလျာန့ညး်ေစ ိုငပ်ါသည်။ 
 အထကေ်ဖာ်ပြ ပါ အချကမ်ျားကို အေခြ ပြ  လက် 
စိုကပ်ျိ းေရးသေုတသနဦးစးီဌာန ေရဆငး် ငှ့် နယ် သေုတ 
သနခမံျား ေတာငသ် ူစိုကက်ွက်များေပ  တွင် ၂၀၀၃ ခု စှမ်ှ 
စတင၍် သေုတသန စမး်သပမ်များ ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ရာ ပမဲျိ းစုံ 
သးီ ှံများ  ဖြ စေ်သာ ပတီဲစမိး်၊ မတ်ပ၊ဲ ပပဲပု် ငှ့် ပလဲမွး်တုိ  တွင် 
ပနး်ပငွ့်ချိနမ်ှ သးီကငး်ဝငစ်အချိနအ်ထိ ိုကထ် ို ဂျင် ငှ့် 
ဘိုရွနဓ်ာတ် ကိုအရွကေ်ပ မှ ပနး်ဖိ င်ဖိ င်ပင့်ွချိန် 
တစ်ကိမ်ဖျနး်ေပး  ခြ ငး်ဖြ င ့် အထွက် နး် ၂၀ မှ ၄၀ 
ရာခိုင် နး်အထိ တုိးလာေကာငး် ခိုငလ်ုံေသာ စမး်သပ် 
ေတွ ရိှချကမ်ျား ရရိှပီး  ဖြ စပ်ါသည်။ ဤစမး်သပေ်တွ ရိှ ချက် 
များအေပ  မတူည်ပးီ ေတာငသ်မူျားကိုယတုိ်င် လိုကန်ာ 
ေဆာငရွ်က် ိုင်ေစရနလ်ယွက်ူပးီကနုက်ျစရတ်ိ ပိုမိုသကသ်ာ 
ေသာနညး်လမး်များဖြ င့်ဆကလ်ကစ်မး်သပခ်ဲ့ရာ   ေတာငသ်ူ 
များ၏လကတ်စက်မး်တွင် ရိှေနေသာ ပစညး်များကို အသုံး 
 ပြ ၍ ေတာငသ်ကူိုယတုိ်င် ေဖျာစ်ပ် အသုံးပြ ိုင် ေသာ 
ေအာကပ်ါနညး်လမး် ကို ရရိှလာခဲ့ပါသည်- 
(က) ပါဝငသ်ည့်ပစည်း 
-      ယရီူးယား 
-  လက်ချား(မမိေိဒသ ပရေဆးဆိုငမ်ျားတငွ် ဝယ်ယူ  

ိုင်ပါသည်။) 
 တစဧ်က တစ်ကမိဖ်ျနး်ရန်အတွက် ယရီူးယား    
(၄)ေပါငခ်န် ငှ့် လက်ချား ၀ ဒသမ ၅ ေပါငခ်န် လိုအပ် 
ပါသည်။ 
(ခ) ေဖျာစ်ပ်နည်း 
 ေရတစဂ်ါလလံငယ်ရီူးယားဟငး်စားဇနွ်း ေလးဇနွး် 
ခွဲ ငှ့် လကခ်ျားမန်  ဟငး်စားဇနွး် တစဇ်နွး်ကို ေပျာ်ေအာင် 
ေဖျာ်ပါ။ 
မတ်ှချက် - ပရေဆးဆိုငမ်ှ လက်ချားအား အပေူပးပီး၊ ေပါက် 
ေပါကက်ဲ့သို   ဖြ စလ်ာချိန် ပလုင်း ဒလှိမ့်တံုးဖြ င့် အမန်  

 ပြ လပု်ပးီမှ အသုံးပြ ပါ။ (သုိမဟတ်ု)လကခ်ျား အမန်ကို 
ဝယယူ်အသုံးပြ ပါ။ 
ဖျန်းရန်အကိမ်-  ပန်းဖိ င်ဖိ င််ပင့်ွချိန် (၁ ) ကိမ်        

 ဖျန်းရန်ပမာဏ-တစ်ဧကလင်၂၀ ဂါလံ န်း 
 ဖျန်းရန်အချိန်- နနံက်ေစာ၊    ညေနေစာင်း၊  
                                   ေနေအးေသာ အချိန ်
 ပမဲျိ းစံုသီး ှံအေပ  အကျိ းသက်ေရာက်မ  - 

     ကုလားပဲ-၂၀% ၊ ပတီဲစိမး်-၂၅%၊ မတ်ပဲ-၃၀%၊ ပပုဲပ်-  
၄၀ %    ပိုမိုထွက်ရိှ ိုင်ပါသည်။ 

 အကျိ းေကျးဇူးများ - 
ကုနက်ျစရတ်ိ င့်ှလုပအ်ားခသက်သာခြ င်း၊ 
အဟာရဓာတ်ပါဝင်မေသချာ ခြ င်း၊ပန်းပင့်ွ 
များ၍ပန်းပွင့်ကာလရှည်ခြ င်း၊ သီးေတာင့် 
များ၍အေစ့အရည်အေသွးေကာင်းခြ င်း၊ 
ပိုးမားေရာဂါဒဏ်ခံ ိုင် ရည်ရှိခြ င်း၊ 

 တစ်ဧကကုနက်ျစရိတ်ခန်မှနး် -  
       လက်ချားအမန် -၂၀ကျပ်သား x ၃၀၀ိ/- =   ၆၀၀/ိ- 
       ယရီူးယား  - ၁ ပဿိာ(၁) ပ ီx ၇၀၀ိ/-     =  ၇၀၀ိ/- 
                                                                    ၁၃၀၀/ိ-            
    ေဖာ်ပြ ပါ နည်းလမး်သည် ကုနက်ျစရိတ်သက် 
သာပးီ အလနွလ်ယ်ွကေူသာ နညး်လမး်ဖြ စသ်ည့်အပြ င် 
ပမဲျိ းစုံ အထွကတုိ်းေရးအတွက ် ေတာငသ်ကူိုယတုိ်ယ် 
ေဖျာစ်ပ် အသုံးပြ ိုငေ်သာ နညး်လမး်ေကာငး်တခု ဖြ စ် 
သည့်အပြ င် အခြ ားသးီ ှံများ အတွကလ်ည်း အသုံးပြ  

ိုငပ်ါသည်။ 
 
 
 
 
 
 


