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ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥုအတြဲ (၂)။

။ အနဥ ိုးယိ ျာွဥ့္

အ
ိ တ
ဥ န
ိ ဥ ေတစဥ အ
ဒ တ
ယိ ဥ ပယ ိုးျ ွဥိုး ( စတ ွံၿာယပ႕နီဥ၊

ာဥိုးျ ျဥနီဥ)
ာယအဆ
ဥ တဥနရ
ယ ါနဥိုး
ဤလာဥိုးျနဥ္ျဥ ေ ရဒီယိ

ျစေ ိုးးစအဥလာဥိုးတု
ယိ ္ံိိုးျ ပၿ ိုးဒ “လၻတဥ ျဥႀတာဥိုးအတစိုးး၀ိွ
ယိ ိုးဥ ” အအဥ ိ ျ ပလိ ဥ စ

အတွဥ စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ာ
မူ စိုးုအတတဥ လယု
ိ
ေ
ဥ ္စ ေဆတိုးေ ိုးတ လ
တြဲ ာဥိုးျနဥ တဥာ စိုးတယိ ေ စဥျ

စိုး္ျဥ။ ဤလာဥိုးျနဥ

တဥတယိ ျာနဥာစ့္ု္ံ ုအဒုအစဥ ွဥ့္ အတြဲ တဥု္ံိိုးျ ပ ာျဥ။ း၀ိယွ
ိ ိုးဥ ႕တြဲ ေဆတိုးေ ိုးတ တြဲ ျ ပလိ ဥ ္ျဥ့္

ျဥ ီ
တ ဥ တဥာစ ေ ရဒီယိ

ုအဒုအစဥာအအဥဆွဥ့္ အယတ
ိ ဥ ပယ ိုးေ ိုး ွဥ့္ ု္တဥောတိုးး၀ိာဥိုးေတ စွဥိုးဆွ
ယိ ဥ စ တယအၥ

ာ
ဥ စိုးတယိ ေတ ိုးလတဥေန ျ ျဥ္ာ
မူ စိုးုစိုး

္အွဥိုးု တဥုလတဥ ွဥ့္ ု္ယ ျစဗဟိ္အ
ိ ျ နဥ္ေး၀ိေ ိုး နဥ ျ အဥ ါ္ျဥ။

ျဥ ီ
တ ဥ တဥာ စိုး
ဤအတစိုးး၀ိယိွဥိုးေဆတိုးေ တိုး အ
တြဲ တွဥ ေဆတိုးေ တိုးၿ ဒိုး့္ေနစတဥ ါး၀ိွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္မူာ စိုး္ျဥ ေုစတဥေ စဥျ ုေၾတစွဥိုးု စာ စိုး ွဥ့္
အ ဥလ စဥိုးေ္စ ၎အယိ္၏ ဗဟိ္ိအာ စိုး၊ အယအဥေန္ေေစ

စိုးာ စိုး ွဥ့္ ုျ ပုာမူာ စိုးဆယိွဥ စ ေျ စွဥိုးလြဲာလာ စိုး ျ အဥေ ေပၚ

ေအာျဥ။
၁။ ေတစဥ ဒအယိတဥ ေအစွဥ္မူာ စိုး၊ အယိတဥ ယပိုးေ ိုးစဒိုးအဒီစန ွဥ့္ ယိွဥွံအတစု ႕တြဲ ုအျဥိုးာ စိုးုၾတစိုး မူိုးေ ါွဥိုးေဆစွဥ တတဥျ ွဥိုး
ျ ွဥ့္ ေတစဥ ဒု ျဥုေ္တိုး အယိိုးအတဥေတစွဥိုးာတနဥလစၿ ဒိုး၊ ယိွဥွအ
ံ တစေအ ိုးတတတဥု
၂။

တစွံၿာယပ႕အတွဥ

ယ အွဥ ယိ္လစ ယိွဥျ ွဥိုး။

ယိွဥွံအတစု ႕တြဲ ုအျဥိုးာ စိုးာ အဒအစဥေ္စ ္ွဥအနဥိုးာ စိုး အအဥေ စတဥတစ ေတစဥ ဒအယိတဥနျဥိုးအနအဥ၊

တယိွဥိုးျ အဥ ျ ပျ ွဥနျဥိုး၊ ေတစဥ ဒ္ဒိုးာ စိုးတယိ

မူိုးၿ ဒိုးေနစတဥ ေ ေဆိုးျ ွဥိုး ွဥ့္ ုေျ စတဥ ံျ ွဥိုး အ္ျဥ့္ နျဥိုးအနအဥာ စိုး

တယိ ေရ္ ံေအစွဥ္မူာ စိုး ေလ့္လစ္ွဦမူၿ ဒိုး ု ျဥုေ္တိုး ွဥ့္ ု

တတဥ လနဥိုးေတစွဥိုးာတနဥေ္စ ေတစဥ ဒေအ့္ာ စိုး

ိအဥလိ ဥလစ ယိွဥျ ွဥိုး။
၃။ တစွံေရ္ာ

တတဥ ယေ္စ ေတစဥ ဒတယိ ယိွဥွံအတစေအ ိုးတတတဥ္ယိ္ ေအ ိုး လနဥိုးေတစွဥိုးေတစွဥိုးျ ွဥ့္ ယိာယိအွဥ ယိ္ ယိွဥ နဥ ေတစဥ

ဒ၏ု ျဥုေ္တိုးတယိ အအဥာ ယပိုးအျဥိုး

ိအဥလိ ဥ ယိွဥ နဥ ွဥ့္ ု ျဥုေ္တိုး

ယနဥိုး ပ ဥ ယိွဥ နဥုအတတဥ ေတစဥ ဒအယိတဥ

ေအစွဥ္မူာ စိုး ု္ွဥိုးု ႕တြဲ ႕တြဲ အျဥိုး နဥ လယို ဥလစျ ွဥိုး။
စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္။မူ

။ုအယိိုး ီစနာ စိုးာ ေတ ိုးလတဥ တံ႕ၿ ယပိုးေ ိုးး၀ိနဥ
း၀ိနဥ

ေဆတိုးေ ိုးတ ာျဥ့္နျဥိုးအနအဥ။
ါး၀ိွဥေဆတိုးေ ိုးတ ာျဥ့္္။မူ

ာဥိုးာ စိုး၊ ု

ဥ တဥု ႕တြဲ ုအျဥိုးာ စိုးာ

ာဥိုးာ စိုး

။ုိ ဥအိ ႕တြဲ ေဆတိုးေ တိုးျ ွဥိုး (လတဥ တဥ ျဥႀတာဥိုးအတစိုးး၀ိယိွဥိုး)
။၅ စဒိုး ုနျဥိုးဆံိိုး (လီဥ္ာစိုး၊ လီဦစလိ ဥ္စိုး၊ ေတ ိုး တစ္မူေတ ိုး တစ္စိုး)

ၾတစာျဥ့္ု န
ယ ။ဥ

။၁ နစ ဒ ၂း၀ိ ာယနအဥ

လယု
ိ
ေ
ဥ ္စ အၥျိုးဥ ။

။CD Player ၊ ယိအအစဆယိရဥ အစ တ
တ ဥုႀတဒိုး၊ Marker ာအဥအိအစုိ ဥ ွဥ့္ ေေစဥ ွဥ

__________________________________________________________________________________

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

ေဆတိုးေ ိုးတ တြဲ ုအဒုအစဥ
ု နဥိုး ၁။

။ ာယအဆ
ဥ တဥျ ွဥိုး


(၁း၀ိ ာယနအဥ)

စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူ (The moderator) ္ျဥ ေဆတိုးေ တိုး ္
တြဲ ယိ္ အအဥေ စတဥလစ္မူာ စိုး
ု ွဥိုး ွဥိုး ာယအဥဆတဥျ ွဥိုးျ ွဥ့္ ေဆတိုးေ တိုး တ
တြဲ ယိ အအွဥ ါ။ (အအဥစဒိုး ွဥိုး ၎အယိ္၏ ေန

ဥလယ ဥအစ ွဥ့္

ု္တဥောတိုးး၀ိာဥိုး ေၾတစွဥိုး လိ ဥွနဥိုးတယိ ေျ စ ါေအ။)


စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူ္ျဥ
၎အယိ္



ယ ာျဥဟိ ော စဥလွဥ့္

ု တဥုလတဥာ စိုး

ု နဥိုး ၂။

စိုးေ္စ အအဥအံိအအဥ စတယိ ောိုးျာနဥိုးေဆတိုးေ တိုး ါ။

စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူတ ဤေဆတိုးေ တိုး ၏
တြဲ
ေဆတိုးေ တိုး္မူာ စိုး္ျဥ ု



ါး၀ိွဥေဆတိုးေ တိုး္မူအအဥစဒိုး ွဥိုးအဒတယိ ဤေဆတိုးေ တိုး အ
တြဲ အဥေ စတဥျ ွဥိုးာ

ျဥ တီဥ တဥာစ ေဆတိုးေ တိုး ၿတြဲ ဒိုး္ျဥ့္ု ါ

တဥအတွဥ ေ စဥျ

စိုးေ္စ

ျဥ တီဥ တဥာ စိုးုအယိွဥိုး ္အွဥိုး

္တ
ယ စိုးလယာဥ့္ာျဥဟိ ွဥိုးလွဥိုးေျ စဆယိ နဥ ျ အဥ္ျဥ။

ယိ္ေနစတဥ ေဆတိုးေ တိုး ု
တြဲ အဒုအစဥတယိ ွဥိုးျ

ါ။

။ ိုးမူ ေ ါွဥိုးအစဥိုးအစိုးျ ွဥိုး


ါး၀ိွဥ

(၁း၀ိ ာယနအဥ)

ာယအဥဆတဥျ ွဥိုးၿ ဒိုးေနစတဥ

စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူ္ျဥ

္အွဥိုးု တဥ ုလတဥာ စိုးတယိ

ါး၀ိွဥေဆတိုးေ တိုး္မူာ စိုး

လယို ဥေ္စ

ဏစာ္ယ ယ ယိွဥ နဥ ေုစတဥ ါ ေီေမူီ ဆနဥေ္စ ောိုး တနဥိုး

ာ စိုးတယိ အအဥစဒိုး ွဥိုး ောိုးျ ွဥိုး အမူိုးအာဥိုးေလ့္လစ ၾတျဥ့္ ါ။
(တ) လတဥ ယ ု္ံိိုး ေ္စ အယိတဥ ယပိုးနျဥိုးအနအဥာ စိုး ွဥ့္ ္ဒိုး ံ

တတဥ ယာလုေ ေပၚ ္ွဥ့္ုေနျ ွဥ့္

ေတ န ဥာလ ယ ါ္လစိုး။
( ) ဤေရ္ာ ေအစွဥ္မူာ စိုး ုဓယတ ွဥဆယိွဥ ္ျဥ့္ ု တဥု ာ
ြဲ စိုးတ ုေီဥနျဥိုး။
(ဂ) အယိတဥ ယပိုးနျဥိုးအနအဥ္အဥာ စိုးတယိ ္ွဦမူေလ့္လစ နဥ ွဥ့္ အာဥိုး္ ဥ နဥ အယအဥး၀ိွဥအစိုး ါ ္လစိုး။
(ုေီဥေၾတစွဥ့္ အယအဥး၀ိွဥအစိုး္နျဥိုး၊ ္ယိ္ာဟိအဥ အယအဥား၀ိွဥအစိုး္နျဥိုး)
(ဃ) ေအစွဥ္မူာ စိုး အယိတဥ ယပိုးေ ိုး ု္တဥောတိုးး၀ိာဥိုးေၾတစွဥိုးလိ ဥွနဥိုး ွဥ့္ း၀ိွဥေွတအယိိုးအတဥေတစွဥိုး
ာတနဥေအ နဥ ာျဥ္ျဥ့္ ္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုး လယို ဥာျဥနျဥိုး။
စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ု
မူ အတတဥ ာအဥအိ (၁)
 ု နဥိုး (၁) အတွဥ ေဆတိုးေ တိုး ္
တြဲ ယိ္ လစေ စတဥ္မူာ စိုး္ျဥ

ဤေဆတိုးေ တိုး ၏
တြဲ

ျဥ တီဥ တဥ

ာ စိုး ွဥ့္ ေဆတိုးေ တိုး ံိနျဥိုးလာဥိုးတယိ ္ယ ယၿ ဒ ျ အဥ္ျဥ။
 ု နဥိုး (၂) ၏

ျဥ တီဥ တဥာစ

ါး၀ိွဥေဆတိုးေ တိုးာျဥ့္္မူာ စိုး အအဥစဒိုး ွဥ့္အအဥစဒိုး

ယိာယိ

ွဥိုး ွဥိုး

ဒိုး ဒိုး ျ အဥေအ နဥ ွဥ့္ ေဆတိုးေ တိုး လီဥလယိအယအဥာ စိုး ျ အဥေ ေပၚလစေအ နဥ ယလိုးဆတေ ိုး နဥ ျ အဥ္ျဥ။


ယိ္ယိ္ေဆစွဥ တတဥျ ွဥိုးျ ွဥ့္

ါး၀ိွဥေဆတိုးေ တိုး္မူာ စိုးတ ၎အယိ္ေန္အစဥေး၀ိုအတတဥ ာျဥ္ျဥ့္

္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုး လယို ဥေနေၾတစွဥိုးတယိ စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူတ နစိုးလျဥ ယိွဥ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ာျဥ ျ အဥ္ျဥ။
 ု

တဥ ါ ောိုး တနဥိုး (၄) ိတယိ ေဆတိုးေ တိုး စအတွဥ ောိုး တနဥိုးအအဥ ိောိုးၿ ဒိုးအယိွဥိုး ါး၀ိွဥေဆတိုး ေ တိုး္မူ

အအဥစဒိုး ွဥိုးအဒ၏ုေျ ာ စိုးတယိ အစ တတဥ

ဥုႀတဒိုးေ ေပၚအတွဥ စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူတ ေ ိုးာအဥ

ါာျဥ။ ဤုဆွဥ့္အတွဥ ျ နဥလနဥေဆတိုးေ တိုးျ ွဥိုး ာျ ပ
ု နဥိုး ၃။

“အနဥ ိုးယိ ျာွဥ့္

ါ။

အ
ိ တ
ဥ န
ိ ဥ ေတစဥ အ
ဒ တ
ယိ ဥ ပယ ိုးျ ွဥိုး” ုေၾတစွဥိုး ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥတယိ နစိုးေ

စွဥျ ွဥိုး
(၂း၀ိ ာယနအဥ)



စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူ္ျဥ
ယိ္ယိ္ ွဥိုးျ


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥ ုေၾတစွဥိုးု စတယိ ုတ စဥိုးာ

ွဥိုးျ

ါ။

စ အတွဥ ေုစတဥ ါု တဥာ စိုး ါး၀ိွဥ ါေအ။

ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥအတွဥ ာဥိုးျ ျဥနီဥေအစွဥ ယိွဥိုး၊ ဓ ိတယိီဥ ယိွဥ ုိ ဥ ပ ဥ ွ
တ ့္ဥ ေရ္၊

တစွံ

ၿာယပ႕နီဥုအတွဥိုး ေတစဥ ဒအယိတဥေအစွဥ္မူာ စိုးုေၾတစွဥိုး နစိုးအစဥ ာစျ အဥ ါ္ျဥ။ ဤုအဒ
ုအစဥအတွဥ ေတစဥ ဒအယိတဥေအစွဥ္မူာ စိုး္ျဥ ္ွဥအနဥိုးာ စိုးအအဥေ စတဥျ ွဥိုး ွဥ့္ နျဥိုး ျစ
ဆယိွဥ စ ုေ

စတဥု ံ့္ာ စိုး

ယလစၿ ဒိုးေနစတဥ အယိတဥ ယပိုးနျဥိုးအနအဥာ စိုးတယိ ေျ စွဥိုးလြဲ ြဲ့္ စာ

ု ျဥုေ္တိုးေတစွဥိုးာတနဥၿ ဒိုး၊ ု

တတဥ လနဥိုးေတစွဥိုးာတနဥေ္စ ေတစဥ ဒေအ့္ာ စိုး

ယိွဥတစ း၀ိွဥေွတလျဥိုး အယိိုးအတဥလစေၾတစွဥိုးတယိ အွဥဆတဥ


ိအဥလိ ဥလစ

စိုး ါ္ျဥ။

ယိေနစတဥ ေ ရဒီယိးစအဥလာဥိုးုအဒုအစဥတယိ တွဥ့္ျ ၿ ဒိုး၊ ေ္ စုစ ံိအယိတဥနစိုးအစဥ နဥ အယိတဥအတနဥိုး ါ။
နစိုးေ

စွဥေနအစဥုအတွဥိုး ၎အယိ္ောိုးျာနဥိုးေဆတိုးေ တိုးလယိေ္စ ုေၾတစွဥိုးု စာ စိုးတယိ အစဥိုးအစိုး

စိုး နဥ အယိတဥအတနဥိုး ါ။


ေ ရဒီယိုအဒုအစဥတယိ နစိုးအစဥၿ ဒိုးေနစတဥ စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူတ အအဥစဒိုး ွဥိုးအဒတယိ ၎အယိ္၏
ာအဥာယ္ာ ္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုးုစိုး ောိုးျာနဥန္၍ ာအဥအာဥိုးအွဥ ါ။

ု ွ
ယိ ိုးဥ ၄။

။ ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥ နစိုးဆွဥၿ ိုးဒ ေနစတဥ ေလ့္လစ


ာဆံိိုးုေနျ ွဥ့္

ဤေ ရဒီယိးစအဥလာဥိုးတယိ

ုလတဥာ စိုး ေလ့္လစ
ုျာွဥ္ေေစ

ေ္စ
ယ
ု တဥာ စိုးတယိ ေဆတိုးေ ိုးတ ျ ွဥိုး (၃း၀ိ ာယနအဥ)

ယ ြဲ့္ၿ ဒိုး၊

နစိုးဆွဥၿ ဒိုးေနစတဥ

ာျဥ္ျဥ့္္အွဥိုးု တဥ

ယိ္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုးုေ ေပၚ

ါး၀ိွဥေဆတိုးေ တိုး္မူာ စိုး၏

စိုးာ စိုးုစိုး ုိ ဥအိ ႕တြဲ ေဆတိုးေ တိုး ါ။ ေ ရဒီယိးစအဥလာဥိုးာ ၎အယိ္ ျာွဥ ြဲ့္ၾတစိုး ြဲ့္

္ာ ုေ ေပၚ ောိုး တနဥိုး ောိုးျာနဥ ယိွဥ နဥ ု တွ့္ု
ဥ ေ ိုးေ ိုး ါ။


ဤေ ရဒီယိးစအဥလာဥိုးအတွဥ ါး၀ိွဥေဆတိုးေ တိုး္မူာ စိုးုအတတဥ ုေ ိုးႀတဒိုးေ္စ ေဆတိုးေ တိုး တဥာ စိုးတယိ
အနအဥအတ

ျ နဥလျဥေဆတိုးေ တိုး ယိွဥ နဥ

ု တဥာ စိုးတယိ ေုစတဥအတွဥ ေ စဥျ


ါး၀ိွဥေဆတိုးေ တိုး္မူာ စိုး၏

ု

စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူတယိ

ုေ

စတဥု ံ့္ျ အဥေအာျဥ့္

စိုး ါ္ျဥ။

ဥေရ္ ွဥ့္

ု္တဥောတိုးး၀ိာဥိုးေတ စွဥိုး

လယို ဥ တဥတယိလယိတဥန္၍

ေဆတိုးေ တိုးာလု ယိွဥိုးုစိုးလံိိုး ္ယိ္ာဟိအဥ ု ယပ႕တယိ ေ တိုး ီဥေဆတိုးေ တိုး ယိွဥ ါ္ျဥ။ း၀ိယိွဥိုး ႕တြဲ ေဆတိုးေ တိုးာလ
တယိ ုေ

စတဥုတမူျ အဥေအ နဥ ောိုး တနဥိုးာ စိုးတယိ ု္ံိိုးျ ပ ယိွဥ ါ္ျဥ။ စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူ္ျဥ

“ေနစတဥဆတဥအတြဲ (၁) ေဆတိုးေ တိုး တဥာအဥအိ ိအ
ံ ံ” တယိ္ံိိုးန္၍ ေဆတိုးေ တိုး တဥာ စိုးတယိ ာအဥအာဥိုးအွဥ ါ။
(၁)

စတ ွံေရ္ ယ ေတစဥ အ
ဒ တ
ယိ ေ
ဥ အစွဥ္ာ
မူ စိုး္ျဥ ာယ ိုးယိ လစအယတ
ိ ဥ ပယ ိုးနျဥိုးျ ွဥ့္ ေတစဥ အ
ဒ တ
ယိ ဥ ပယ ိုး စအတွဥ
ီ ွဥအန
ိ ိုးဥ တ ာျဥတ္
ြဲ့္ ္ယိ ႀတံပေအတ႕ ြဲ့္ ္နျဥိုး

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ု
မူ အတတဥ ာအဥအ။ိ
ု

။

(တ)

ာယ ယိိုး လစအယိတဥ ယပိုးနျဥိုးေၾတစွဥ့္

တတဥ လနဥိုး နျဥိုးျ ွဥိုး၊ ( ) ာယ ယိ လစနျဥိုးျ ွဥ့္ ေတစဥ ဒ

ိုးျ ွဥိုး၊ ေျာႀတဒိုးေ ေပၚအတွဥ ုေျ စတဥလာဥိုးျ ွဥိုး၊

ေတစဥ ဒ

ိအဥလိ ဥ စအတွဥ ္ဒိုးတယိ မူိုးၿ ဒိုး ေ ာေဆ

ိအဥ ယိိုး္ျဥ့္နျဥိုး ျစာ ယျ ွဥိုးအ္ေ
ယိ ၾတစွဥ့္ ေတစဥ ဒ

ေအ့္ ု ျဥုေ္တိုးတ ဆွဥိုးျ ွဥိုး၊ (ဂ) ာယ ယိိုး လစအယိတဥ ယပိုးနျဥိုး ွဥ့္

ိအဥလိ ဥနျဥိုးာ စိုးေၾတစွဥ့္

ေတစဥ ဒအနဥိုး ယိိုးတ ဆွဥိုးတစ ေအစွဥ္မူာ စိုး း၀ိွဥေွတ နျဥိုး ါိုးျ ွဥိုး။
(၂) ေတစဥ ဒ
အယတ
ိ န
ဥ ျဥိုး

တ
တ ဥ န
လ ိုးဥ ွဥ့္ ု ျဥုေ္တိုးေတစွဥိုးာန
တ ေ
ဥ အ နဥ ွဥ့္ ေအ ိုးေတစွဥိုး
အနအဥ ွဥ့္

အ
ိ န
ဥ ျဥိုးအနအဥ

ု တဥု ာ
ြဲ စိုးတယိ

ေအ
ယ
နဥ ုဆယိ ါ

ေအစွဥ္ာ
မူ စိုး

ာျဥတ္
ြဲ့္ ္ယိ

အယတ
ိ ဥ ပယ ိုးေ ိုးစိုးဒ အိုးဒ ီစန ွဥ့္

Winrock

ေတ စဥလစိုး ္
ြဲ့္ နျဥိုး။
စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ု
မူ အတတဥ ာအဥအ။ိ

။

(တ)

International အယ္ိ ာေ ိုးေ္စ ္ွဥအနဥိုးာ စိုး အအဥေ စတဥၿ ိုးဒ ၊ ေအစွဥ္ာ
မူ စိုး အယတ
ိ ဥ ပယ ိုးနျဥိုး
အနအဥာ စိုး

လစျ
ယ
ွဥိုး (စ ာစ - ၈ ေ

၊ ၄ ေ

ုအနဥိုးလတ
ယိ အ
ဥ တ
ယိ န
ဥ ျဥိုး၊ တယွ
ိ ိုးဥ ျ အဥျ ပျ ွဥနျဥိုး)၊

( ) ေတစဥ ေ
ဒ အ့္ ု ျဥုေ္တိုးေတစွဥိုးာန
တ ဥ ေအ နဥ

အ
ိ လ
ဥ ိ ာ
ဥ န
လ ျဥိုး ျစ ွဥ့္ ေအ ိုးတတ
တ ဆ
ဥ ွ
ယိ ဥ စ

ုတမူုျဒေ ိုးျ ွဥိုး (စ ာစ - ေတစဥ ္
ဒ ိုးဒ ိုးမူ ၿ ိုးဒ ေ

ေဆိုးျ ွဥိုး၊ အွဥာ စိုးျ ွဥ့္ ုေျ စတဥ ျံ ွဥိုး၊

အ
ိ ဥ ိုးယိ ္ျဥ့္နျဥိုးအနအဥ၊ ေအ ိုးတတ
တ ဥ စေ ျတ ွဥိုး။
(၃)

စတ ွံေရ္ာ

အယတ
ိ ေ
ဥ အစွဥ္ာ
မူ စိုး

တ
တ ဥ ေ္စ
ယ
ာျဥတ္
ြဲ့္ ္ယိ

ေတစဥ ု
ဒ
ျဥုေ္တိုး
ေဆစွဥ တ
တ ဥ ္
ြဲ့္ နျဥိုး။

ုစိုးလိိုးံ အျ
မူ ေ
ဒ အ နဥ
ေတစဥ ု
ဒ
ျဥုေ္တိုး

ေတစဥ ဒ
ုစိုးလိိုးံ

အမူျာ
ဒ ္
လ ျဥ ာျဥာ ုေ ိုးႀတဒိုး္နျဥိုး။
စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ု
မူ အတတဥ ာအဥအ။ိ
အမူျဒေ္စ

။ (တ) ေတစဥ ဒအယိတဥေအစွဥ္မူုစိုးလံိိုး အိေ ါွဥိုးၿ ဒိုး

ိအဥလိ ဥနျဥိုးအနအဥတယိ ု္ံိိုးျ ပျ ွဥိုးျ ွဥ့္ ု ျဥုေ္တိုးအမူ ေတစဥ ဒ

(စ ာစ - ေတစဥ ဒေအ့္အတွဥ

ါး၀ိွဥေ္စ ုအယိဓစအဥ လနဥိုး၊ Fermentation ုအတတဥ ၾတစ ယန)ဥ

ၿာယပ႕နီဥ ေတစဥ ဒအယိတဥ ေအစွဥ္မူာ စိုး ု္ွဥိုးတယိ
ု ျဥုေ္တိုး

အအဥ္ာအဥအျဥိုးျ အဥေ္စ

္ယိ္ာဟိအဥ ါတ ေရ္အတွဥိုး ေတစဥ ဒ
ီစဥၿ ယပွဥ စအတွဥ ေအ ိုးတတတဥ
(၄)

Winrock

ေအ
ယ
နဥ

႕တြဲ အျဥိုး ြဲ့္္ျဥ။ ( )
ေတစဥ ဒအွဥ ယိ္ ယိွဥ နဥ

ိအဥလိ ဥေ္စ

တစွံ

ယိွဥွံအတစေအ ိုးတတတဥ္ယိ္
ုလတနဥုေ ိုးႀတဒိုး္ျဥ။

ယိွဥွံ ာ စိုး (စ ာစ - ဗဒီတဥနာဥ ယိွွ
ဥ )ံ

ွဥ့္

ယာလ ဆံိိုး ံလိုး ယိွဥာျဥ ျ အဥ္ျဥ။

International

ု ႕တြဲ

ာ
ံ

ေ္စ
ယ

ေတစဥ အ
ဒ တ
ယိ ေ
ဥ အစွဥ္မူ ာ စိုး ာျဥ္ျဥ့္ုတ ပယ ိုးေတ ိုးးိုးမူ ာ စိုး
စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ု
မူ အတတဥ ာအဥအ။ိ

။

ေ

စတဥ တ
ံ့္ ျ
မူ ာ
ဒ ာ
လ စိုးေၾတစွဥ့္

ယ ္
ြဲ့္ နျဥိုး။

Winrock International ု ႕တြဲ ၏ နျဥိုး ျစ

ုတမူုျဒာ စိုး (စ ာစ - ေတစဥ ဒ ွဥအတ
ယိ န
ဥ ျဥိုးအနအဥ၊ ေတစဥ ္
ဒ ိုးဒ ၿမူ ိုးဒ ေ ေဆန္၍ ုေျ စတဥ ံ ္ျဥ့္
နျဥိုးအနအဥ)

ျယ ွဥိုးေၾတစွဥ့္

(တ)

စတ ွံေရ္ာ

ေတစဥ အ
ဒ တ
ယိ ေ
ဥ အစွဥ္ာ
မူ စိုးတယိ

ု ျဥ

ုေ္တိုးေတစွဥိုးာန
တ ေ
ဥ ္စ ေတစဥ တ
ဒ ယိ

အ
ိ လ
ဥ ိ လ
ဥ စ ယိွျဥ ွဥိုး၊ ( ) ွ
ယိ ွ
ဥ အ
ံ တစေအ ိုးတတ
တ ဥ (စ ာစ -

ုော တ
ယ နဥ၊

ေအ ိုးတတ
တ )ဥ

အ အ
ိ ဥ ွဥ့္

တိန္
ဥ ျဥ အ
တြဲ စိုး၊

ွ
ယိ း၀ိ
ဥ ာဥ

း၀ိီဦု
မူ
တံ ၽတအျဥ ပျ ွဥအအ
ဒ စဥ္၊မူ

ေတစဥ ေ
ဒ စဥဆွ
ယိ ဥ ွ
တ ့္္
ဥ ၊မူ

ု

ယ

အွဥ ္လ
ယိ စ ယိွျဥ ွဥိုး၊

ေတစဥ ေ
ဒ အ့္ေလစဥၿ ိုးဒ

(ဂ)

ေတစဥ ဒ

ဆယွ
ိ ဥ ွ
တ ့္ေ
ဥ စွဥိုး ္မူ၊

ွ
ယိ ွ
ဥ ျံ စိုး္္ယိ အွဥ ္ေ
ယိ စွဥိုး ္မူ အ္ျဥ့္ ္မူအ္ယိ ါး၀ိွဥေ္စ တိနအ
ဥ ျဥ

အနဥိုး ိုးယိ ျာွဥ့္တွ
တ ိုးဥ ဆတဥတယိ လတဥလာဥိုးာလ
ဒ စျ ွဥိုး။

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ

ု ွ
ယိ ိုးဥ ၅။

။ ေဆတိုးေ ိုးတ ၏
တြဲ ုတ ပယ ိုး္တဥေ စတဥာတ
လ ယိ ္ံိိုး္ ေ
ဥ လ့္လစျ ွဥိုး


(၁း၀ိ ာယနအဥ)

ဤေဆတိုးေ တိုး တြဲ ာၿ ဒိုးဆံိိုးာဒ စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူ္ျဥ ေဆတိုးေ တိုး ု
တြဲ ေၾတစွဥိုးု စုေ ေပၚ
ေဆတိုးေ တိုး ္မူာ စိုး၏ ုျ ပုာမူ ္ေေစ

ါး၀ိွဥ

စိုး ာျဥတြဲ့္္ယိ္ ယ ိတ
ံ ယိ ေုစတဥ ါ ောိုး တနဥိုးာ စိုး ောိုးျာနဥိုးန္၍

ုတြဲျ အဥ ေလ့္လစ နဥ ျ အဥ္ျဥ။


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥတယိ ၾတျဥ့္ လ႕ျ ွဥိုးျ ွဥ့္ ာျဥ္ျဥ့္ ္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုး
္နျဥိုး။

ယ ြဲ့္ ါ

ယိ္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုး္ျဥ ္ွဥ့္ုအတတဥ ု္ံိိုးး၀ိွဥ ါ္လစိုး။ ုေီဥ

ေၾတစွဥ့္နျဥိုး။


္ွဥ၏ ု္တဥောတိုးး၀ိာဥိုးေၾတစွဥိုးလိ ဥွနဥိုးာ စိုး

ယိာယိအယိိုးအအဥ ေတစွဥိုးာတနဥေ ိုးုအတတဥ ုျ စိုး

ာျဥ္ျဥ့္ ္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုး လယို ဥ ါ္နျဥိုး။


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥအတွဥ

ါး၀ိွဥေ္စ ုီမူုဆ ွဥ့္ နျဥိုးအနအဥအအဥ ိ ိတယိ ေျ စွဥိုးလြဲတ ွဥ့္

္ံိိုး နဥ ယ ါ္လစိုး။ ုေၾတစွဥိုး ွဥိုးတယိ ွဥိုးလွဥိုးျ


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥအတွဥ

ါ။

ါး၀ိွဥေ္စ ုီမူုဆ ွဥ့္ နျဥိုးအနအဥအအဥ ိ ိတယိ ေျ စွဥိုးလြဲတ ွဥ့္

္ံိိုး နဥ ာျဥ္ျဥ့္ ုအစိုးုဆဒိုးု တဥု ြဲာ စိုး ယ ါ္လြဲ။


ဤေ ရဒီယိုအဒုအစဥအတွဥ
္ံိိုး နဥ ္ွဥ့္တယိ ုေ



ါး၀ိွဥေ္စ ုီမူုဆ ွဥ့္ နျဥိုးအနအဥအအဥ ိ ိတယိ ေျ စွဥိုးလြဲတ ွဥ့္

စတဥု ံ့္ျ အဥေအာျဥ့္ ု စေအတတ ုေီဥနျဥိုး။

ေရ္ ံျ ျဥ္မူာ စိုး္ျဥ ၎အယိ္လယို ဥေ္စ ္အွဥိုးု တဥုလတဥာ စိုး ဆတဥလတဥ
နဥ ု
ု္ံိိုး

ယေအ

တဥ ါောိုး တနဥိုးာ စိုး၏ ုေျ ာ စိုးတယိ ုျ စိုး ျစေ ိုးလိ ဥွနဥိုးာ စိုးုအတတဥ ျ နဥလျဥ
ယိွဥ နဥ ာအဥအာဥိုး

စိုး ယ ါ။

စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ု
မူ အတတဥ ာအဥအိ (၂)
ဤေ ရဒီယိုအဒအစဥအအဥ ိတယိ ု္ံိိုးျ ပန္၍ အတစိုးး၀ိယိွဥိုးေဆတိုးေ တိုး တြဲအအဥ ိ ျ ွဥဆွဥ စအတွဥ စဒိုးေဆစွဥ
ေဆတိုးေ တိုး္မူ္ျဥ ေုစတဥ ါ အယိ္တယိ ႀတယပအွဥ ျ ွဥဆွဥ


ေ ရဒီယိ ုအဒုအစဥ ါ ုေၾတစွဥိုးု စုအတတဥ ္ွဥ့္ေလ စဥေ္စဥ နစိုးအစဥ္မူုိ ဥအိတယိ ႀတယပအွဥ
အိအျဥိုး



စိုး နဥ လယို ဥ္ျဥ။

စိုးၿ ဒိုး၊ ေဆတိုးေ တိုး ာ
တြဲ အယိွဥာဒ ၎အယိ္ုစိုး ႀတယပအွဥုေၾတစွဥိုးၾတစိုး

စိုး နဥ။

ုတီဥန္၍ နစိုးအစဥ္မူုိ ဥအိ္ျဥ အယိွဥိုး ွဥိုး္စိုးာ စိုးျ အဥၿ ဒိုး စဒေဆစွဥေဆတိုးေ တိုး္မူ္ျဥ ေရ္
ေစ္စအတစိုးတယိ ာေျ စ ယိွဥ ါတ ေရ္ ံ ေစ္စအတစိုးေျ စဆယိ ယိွဥ္မူအအဥစဒိုးတယိ ေစ္စ
ျ နဥေ ိုး နဥ ႀတယပအွဥျ ွဥဆွဥ



စိုး ါ။

နစိုးအစဥ္မူာ စိုး ုလတီဥအတမူ လစေ စတဥ ယိွဥ္ျဥ့္ ုဆွဥေျ ေ္စေန စအတွဥ လိ ဥေဆစွဥ
နဥ ဆံိိုးျ အဥ ါ။



ေဆတိုးေ တိုး အ
တြဲ တွဥ ု္ံိိုးျ ပာျဥ့္

အၥျဥိုးာ စိုး (စ ာစ - ေ ရဒီု
ယိ ္ံ ယိွဥ

တ ယီစ) ေဆတိုးေ တိုး တြဲ တ ွဥိုး ္ျဥ့္ေန စအတွဥ

ယ ယိွဥျ ွဥိုး ာ
ယ ယ ွဥ့္ ာ

တွ့္ျဥ

ယိွဥ္ျဥ့္ အတဥ

ယ ယိွဥ ါတ စဒိုးေဆစွဥ

ေဆတိုးေ တိုး္မူာ ၎ ွဥ့္ုအမူအတတ ီမူေဆစွဥ လစ နဥ ျ အဥ္ျဥ။


ေဆတိုးေ တိုး တဥာ စိုးတယိ ာအဥအာဥိုးအွဥ ယိွဥ နဥ ွဥ့္ ုနစဂအဥေဆတိုးေ တိုး ာ
တြဲ စိုးုအတတဥ

ယိာယိေတစွဥိုး

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ာတနဥအတစ ေဆစွဥ တတဥ ယိွဥ နဥ ု္ံ ာဥိုးအတဥျ ွဥ့္ ္ယိ္ာဟိအဥ ာအဥအိအစုိ ဥျ ွဥ့္ ာအဥအာဥိုးအွဥ နဥ
လယို ဥ္ျဥ။

စဒိုးေဆစွဥေဆတိုးေ ိုးတ ္ု
မူ အတတဥ ျဥျနဥိုးတိုးယိ တစိုး တဥ
အနဥ ိုးယိ ျာွဥ့္

အ
ိ တ
ဥ န
ိ ဥ ေတစဥ အ
ဒ တ
ယိ ဥ ပယ ိုးျ ွဥိုး

းွဥး၀ိွ
ယိ ိုးဥ (အွဥဆတဥ္)မူ ။
ေရ္၊

။ ေ္စအ ွဥိုးာ စိုးာဂမလစ ါ ွဥဗ စ… ာဥိုးျ ျဥနီဥေအစွဥ ယွ
ိ ဥိုး၊ ဓ ိတိယီဥ ိယွဥုိ ဥ ပ ဥ ွ
တ ဥ့္

တစွံၿာပယ႕နီဥ ြဲ႕ ေတစဥ ဒတိယ အိယတဥ ပယိုး

ိအဥလိ ဥအွဥ ိယ္ာလနြဲ္ ေတစဥ ဒအိယတဥ ပယိုးအစေၾတစွဥ့္ေအစွဥ္မူာ စိုး ြဲ႕ ေး၀ိ

အဒိုး တစိုး ေ ိုး ုဆွဥေျ ာလေအတ လ
ယ စအြဲ္ုေၾတစွဥိုးတိယ ျာနဥာစ့္ု္ံ ္အွဥိုးေ

စတဥ ေတ စဥဆနဥိုးာစတ ဆတဥလတဥ

အွဥျ ေ ိုး ္တစိုးာစ ြဲ ျ အဥ ါအီဥ။ ေ္စအ ွဥာ စိုး နစိုးေ္စအဆွဥၾတ ါစဒိုး ွဥဗ စ။
ေတ စဥဆနဥိုးာစ (္အွဥိုးေ
တိယ ျ အဥ ါအီဥ။

စတဥ)။

။ ု ိတ ေနစဥ္တစိုးေ စတဥေနအစတေအစ့္

ာဥိုးျ ျဥနီဥေအစွဥ ယွ
ိ ဥိုး

ာဥိုးျ ျဥနီဥတိယ္တစိုးအ့္ြဲ လာဥိုးအေလ စတဥာစဆိယ ွဥ လာဥိုးေေိုးး၀ိြဲီစာစ ျာွဥ့္ာစိုးလအြဲ့္ ေအစွဥအနဥိုး

ႀတဒိုးနြဲ္ ရဒေအစွဥအနဥိုးႀတဒိုးေအတုေ ေပၚာစ လာဥိုးၿ ပံေနအြဲ္ ျာ ိယိုးေွတ႕ာ စိုးတိယျာွဥ အစဟစ တၽတနေ
ဥ အစဥ့္ ုအတတဥေအစ့္
ွဥ္ ဥ ႕ောစ တီဥ ျာွဥတတွဥိုးအအဥ ိလျဥိုး ျ အဥ ါအီဥ။ ု ိတၽတနဥေအစဥေ စတဥ ယေနအြဲ္ ေန စတ ေအစ့္ ာဥိုးျ ျဥနီဥ
ေအစွဥ ယွ
ိ ဥိုး၊

တစွံၿာပယ႕တိယ ြဲ ျ အဥ ါအီဥ။

တစွံၿာပယ႕ဟစ

ွဥလီဥေျာာ တဥ စျ ွဥု

တဥ ေ

(၄း၀ိး၀ိး၀ိ) ာစ အျဥ ယေနၿ ဒိုး

စ္ဒစအိတ လျဥိုး ေုိုးအယာဥ့္အြဲ္ေရ္ျ အဥ္လိယ၊ ရဒေရ္ ြဲ႕ေျာႀတဒိုးဟစဆိယ ွဥ ုနဒေ စွဥ ေျာႀတဒိုး ျ အဥအစေၾတစွဥ့္
ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥ ပယိုး ိယ္ ္ွဥ့္ေအစဥ ါအီဥ။
ာၾတစ ွဥု ယနဥတ ာဥိုးျ ျဥနီဥေအစွဥ ိယွဥိုး၊ ဓ ိတိယီဥ ိယွဥုိ ဥ ပ ဥ ွ
တ ့္ဥ ေရ္၊ တစွံၿာပယ႕နီဥတ ေတစဥ ဒအယိတဥေအစွဥ္မူ
ာ စိုးာစ း၀ိွဥေွတေတစွဥိုးေတစွဥိုး ာ

ယ ္ၾြဲ တ ါေမူိုး၊ ရါဟစ ေစလယိ္လျဥိုးဆယိ ွဥေအစ့္ ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥ ေအစွဥ္မူေအတဟစ

ာယ ယိုးိ လစနျဥိုးာ စိုးတယိ ု္ိံိုးျ ပျ ွဥိုး၊ အနအဥအတ အိယတဥ ပယိုးာလာ ျယ ွဥိုး၊
နျဥိုးအနအဥ ာာနဥျ ွဥိုးနြဲ္

မူိုးဆတအဥအြဲ္အနအဥာာနဥျ ွဥိုး၊ ု္ဒိုး ုေျ စတဥ ံာလ

ိအဥ ိယိုးာလာာနဥတနဥာေ
လ အတေၾတစွဥ့္ ေတစဥ ဒု ျဥုေ္တိုးတိယ တ ဆွဥိုးေအအစ ြဲ ျ အဥ ါအီဥ။

ု ိေအစ့္ Winrock International နြဲ္
လိ ဥွနဥိုး အယိိုးအတဥလစေနၿ ဒ ျ အဥ ါအီဥ။
ုအတတဥ ေတစဥ ဒေအ ိုးတတတဥာစ ေအ ိုးေတစွဥိုး

ိယွဥွံအတစု ္ေ
တြဲ အတ ြဲ႕ နျဥိုး ျစ ံ့္ ယိိုးာလာ စိုး

လစအစေၾတစွဥ
ယ
့္ ေတစဥ ဒ

တစွံၿာပယ႕နီဥုအတွဥိုး ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥ ပယိုးၾတအြဲ္ ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥေအစွဥ္မူာ စိုး
ယ ိယွဥ ိယ္ုအတတဥ အိယတဥ ပယိုးေ ိုး္ိေအ္နု ္၊တြဲ

တစွံၿာပယ႕နီဥ ျာနဥာစ ိယွဥွံ

ေတစဥ ဒု္ွဥိုး၊ ိယွဥွံအတစု ္ု
တြဲ အျဥိုး အအဥ ိျ အဥအ္ြဲ Winrock International ု ္အ
တြဲ ယိ္တေန နျဥိုး ျစေ
ေ ိုးာလာ စိုးန္ြဲ ေအ ိုးတတတဥ ယအဥဆတဥေ ိုးေနာလာ စိုး ေဆစွဥ တတဥေ ိုးေနအီဥလိယ္ ္ယ

စတဥ ံ့္

ါအီဥ။ ရဒုေျ ေနနြဲ္ အဥ္တဥၿ ဒိုး

တစွံၿာပယ႕နီဥ၊ အိယတဥ ပယိုးေ ိုးစဒိုးအဒိုးီစန၊ ၿာပယ႕နီဥစဒိုးအဒိုးာ ိုး၊ အိယတဥာနဥေနဂ စ စဒိုးေတ စဥာ ပယိုး္နဥ႕ တိယောိုးၾတျဥ့္ စာစေအစ့္
စဒိုးေတ စဥာ ပယိုး္နဥ႕ (ာနဥေနဂ စ၊ အိယတဥ ပယိုးေ ိုးစိုးဒ အိုးဒ ီစန)။
တတွဥိုးဆွဥိုးတစ

ေဆတိုးေ တိုး ေ
တြဲ အတ၊

။

တၽတနဥေအစဥအိယ္အိယတဥ ပယိုးေ ိုးစဒိုးအဒိုးီစနုေနနြဲ္

တတွဥိုးဆွဥိုးေဆစွဥ တတဥအစေအတ

ယ ါအီဥ။

တစေအတတိယ

ုြဲ့္ရဒလယိေဆစွဥ တတဥအြဲ္ေန စာစာ ပယိုး

လိယု ဥ တဥေအတ၊ ေနစတဥ အျ စိုးနျဥိုး ျစနြဲ္ အဥ္တဥအြဲ္ လိယု ဥ တဥတေလိုးေအတ၊ ေဆတိုးေ တိုးအစေအတ ယ ါအီဥ။
ရါေအတန္ြဲ အဥ္တဥၿ ဒိုးေအစ့္ ုဓယတ ယအဥဆတဥေ ိုး အစတေအစ့္ ျ ွဥစဒိုးလတွဥာစ ယအ္ြဲ ေတစဥ ဒီစနာ စိုးန္ြဲ
ေအစ့္ ေအစွဥ္မူေအတ ြဲ႕ ု တဥု ြဲေလိုးေအတတိယ ေျ

ယအဥဆတဥၿ ဒိုး

ွဥိုးေ ိုး ါအီဥ။ လတဥ ယာစေအစ့္ ေအစွဥ္မူေအတတိယ အိယတဥနျဥိုး

အနအဥ ာနဥတနဥေုစွဥ (၈ ေ ၊ ၄ ေ ) ုအနဥိုးလိယတဥအိယတဥအြဲ္ အိယတဥနျဥိုးအနအဥာ စိုးာနဥတနဥေုစွဥ၊ ေနစတဥအအဥ ိတ
္ေစး၀ိေျာၾ္းစာ စိုးတိယ ျ ပလိ ဥ္ိံိုးအေ
တြဲ ုစွဥ ေတစဥ ဒ္ဒိုး ံ ြဲ႕ု ျဥုေ္တိုးေ စ ု

တတဥ လနဥိုးေ စ အိယိုးအတဥလစ

ေုစွဥ တၽတနဥေအစဥအိယ႕တ ေတ ိုး တစာ စိုးုေ စတဥ ေဆစွဥ တတဥေ ိုးေန ါအီဥ။ ေနစတဥအအဥ ိတေအစ့္ ္ဒိုး ံေအတတိယ
တိယွဥိုးျ အဥ ျ ပျ ွဥျ ွဥိုးလိ ဥွနဥိုးေအတတိယ တတွဥိုးဆွဥိုးၿ ဒိုး ေအစွဥ္မူေအတ္ယ ယေုစွဥ လတဥ ယေဆစွဥ တတဥလ တဥ ယ ါအီဥ။

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ေတ စဥဆနဥိုးာစ (္အွဥိုးေ

စတဥ)။

။

ေတစဥ ဒအယိတဥေအစွဥ္မူာ စိုးေနနြဲ္

ာယ ယိုးိ လစအိယတဥနျဥိုးုအိယွဥိုး

ေတစဥ ဒ ွဥာ စိုးတိယ အိယတဥ ပယိုးေနၾတျ ွဥိုးေၾတစွဥ့္ ေတစဥ ဒေအ ိုးတတတဥာစ ေအ ိုးေတစွဥိုးာ ေြဲျ အဥေနအစတိယ ု ွဥတ ္မူအိယ္
ေအတ ာ္ယ ြဲ့္ၾတေ ာီဥ့္ ု ို ါာစေအစ့္ ္ယလစၿ ဒ ျ အဥအီဥလိယ္ Winrock International ု ္ာ
တြဲ စဒိုးတိယတိယး၀ိွဥိုး တ
ဆိယ ါအီဥ။
စဒိုးတယတ
ိ ယး၀ိ
ိ ွဥိုး (Winrock International)။
ု

။ ္မူအယိ္တ ု ွဥတ ေတစဥ ဒတိယအိယတဥ

တတဥနလနဥိုးနျဥိုးအစတိယ ြဲ ္ယၾတအီဥ။ ေစျ အဥလယိ္ ု

စိုးၿ ဒိုး ွဥ တိယီဥ့္ေတစဥ ဒ ွဥိုးာစ

တတဥနလနဥိုးနျဥိုး အီဥဆိယအစ ္မူအိယ္ ာ္ယ ြဲ္ၾတေမူိုး၊ ေ စဂါ ယိုးိ

တ ေ စတဥေနအစလစိုး၊ တိယီဥ့္ ြဲ႕ျ ပအိီိီာလတလိယု ဥအစလစိုး၊ ရါေအတတိယ္မူအိယ္ာ္ယ ြဲ္ၾတေမူိုး၊ ု ိ ယနဥာစဆိယ ွဥေအစ့္
္မူအိယ္ ြဲ႕ေတစဥ ဒ ွဥိုးာစ ္မူအိယ္တု
ု ဥ တဥ ယအစလစိုး၊ ျ ပအိ

တတဥနလနဥိုးေတစွဥိုးလစေုစွဥ၊ ုလွဥိုးေ စွဥ လိယု ဥ တဥ ယအစလစိုး၊ ေျာၾ္းစလိယ

ယနဥိုး္ယာဥိုးအြဲ္ု ိယွဥိုးာစလိယု ဥ တဥ အ
ယ စလစိုး၊ ရါေအတတိယ ္မူအိယ္ ္ယလစၾတၿ ဒိုး။ ေီဥလိယ

တစတတီဥ ာလြဲဆိယအစေအတတိယ ္ယလစၾတ္လိယ၊ ျ အဥလစအြဲ္ု စတိယလျဥိုး ေီဥလိယ တိ္ ာလြဲ ္ယလစၾတအီဥ။
ေနစတဥအအဥ ယိွဥိုးတေအစ့္ အအဥဧတု

တတဥနလနဥိုးေအတလျဥိုး ျာွဥ့္ာစိုးလစအီဥ။

တတဥလစအြဲ္ တိနဥ အၥျဥိုးာ စိုး ြဲ႕ အနဥ ိယိုး

တလျဥိုး ု ျဥုေ္တိုးျ ျဥ့္ာဒလစအြဲ္ုအတတဥ ေအ ိုးေတစွဥိုး လစတစ ေအ ိုးတတတဥာစလျဥိုး ျာွဥ့္ာစိုးလစအီဥ။
ေတ စဥဆနဥိုးာစ (္အွဥိုးေ

စတဥ)။

။ ု ိဆိယ ွဥ ေတစဥ ဒအိယတဥေအစွဥ္မူစဒိုးေုိုးတိယ ြဲ႕ ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥ ွဥိုး

ယေနအစ ြဲ ျ အဥ ါအီဥ။ ေတစဥ ဒ ွဥေအတတေအစ့္ တၽတနဥေအစဥ့္အအဥ

ဥုေတ စဥ (၆) ေ

ြဲတိယ ေ စတဥ

နဥ္ျာွဥ့္ာစိုးအ္ြဲ ု ွဥေအတလျဥိုး

ျ အဥ ါအီဥ။ ေတစဥ ဒအယိတဥ္မူုာ စိုးအိတေအစ့္ ေတစဥ ဒ ွဥာ စိုးတိယအိယတဥ ယပိုး ွဥ ု ယ ဥ ု ွဥာ စိုး ြဲ႕ေုစတဥာစ အိယတဥ ပယိုး
ေလ့္ ယအစတိယလျဥိုး ျာွဥေအတ႕ ္ြဲ

ါအီဥ။

တစွံၿာပယ႕နီဥုအတွဥိုး ယ ေတ ိုး တစာ စိုးာစ ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥ ပယိုးျ ွဥိုးတယိ ာယော ပယိုး ယိုးိ

အစဥဆတဥတ အိယတဥ ပယိုးလိ ဥတိယွဥ ြဲ္ၾတ စ ေျာေန စး၀ိီဦမူ ိယွဥျ ွဥိုး ာ ယအစေၾတစွဥ့္ ာယ္စိုးအိ အစိုးး၀ိအဥေနေ ိုးုအတတဥ
ုယာဥၿ ံေျား၀ိိယွဥိုး ုအတွဥိုးာစ္စ ုဓယတ အိယတဥ ပယိုးၾတအီဥလိယ္ ္ယ
ုေ

စတဥု ံ့္ာ စိုး

ယလစၿ ဒိုးေနစတဥ ေတစဥ ဒေအ ိုးေတစွဥိုး

ါအီဥ။ တိာၼဏဒ ု ္ု
တြဲ အျဥိုးာ စိုး ြဲ႕ နျဥိုး ျစ

လ
ယ စအြဲ္ုအတတဥ ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥ အစ ုဆွဥေျ လစ ါ

အီဥလိယ္ တစွံၿာပယ႕နီဥ၊ တစိုးေနဥိုးႀတဒိုးေတ ိုး တစာ ေတစဥ ဒအယတ
ိ ဥေအစွဥ္မူစဒိုးေုိုးတိယတ ု ိလိယေျ စ ါအီဥ။
စဒိုးေုိုးတယိ (ေတစဥ အ
ဒ ယတ
ိ ေ
ဥ အစွဥ္)မူ ။
ေ

စွဥိုးၿ ဒိုးေအစ့္ ုေအ့္

။ တၽတနဥေအစဥအိယ္တ ု ွဥအိနဥိုးတ ုယာဥအလွဥိုးာ စိုးာစ

ိအဥအီဥ။

လိယတဥ၊ း၀ိီဥအြဲ္လမူေအတတလျဥိုး

စနြဲ္လာဥိုးၿ ဒိုး ဆိံေအတနြဲ္ ြဲ

ိအဥၿ ဒိုးေအစ့္ ေနစတဥတ ာ ေျ ိုးေျ ိုးေ စွဥိုးၾတအစ ါ။ ေအ ိုးနျဥိုး နျဥိုးေအစွဥ့္

စိုး ါိုးအစေ ါ့္ေနစဥ။ ု ိေအစ့္ တိာၼဏဒေအတတ ုေ

စတဥုတမူျ ပလစအီဥ။ နျဥိုး

ျစေအတေ ိုးၿ ဒိုးာ လစး၀ိီဦမူအြဲ္ု ါတ ေအစ့္ ု္ဒိုးလိံိုးအျဥိုးလျဥိုး ေ စွဥိုးလိယ္ အီဥ၊ ုဆံတိယလျဥိုး ေ စွဥိုးလိယ္
အီဥ၊ း၀ိီဥလတဥ္ိံိုးေလိုးစဒိုးေလစတဥ တိာၼဏဒေအတတလျဥိုးလစေ စတဥး၀ိီဦမူအြဲ္ ု ါတ ေအစ့္ ေအ ိုးတေအစ့္ ာအိယိုး
ါေမူိုး။ ုလိံိုးုအိယွဥိုးေ စွဥိုးာီဥဆိယ ွဥေအစ့္ အအဥေ

စွဥ၊ ေ

စွဥ့္အအဥ စ၊ ေ

စွဥ့္ အဥ စ လနိုးဥ ေ စွဥိုး အြဲ္ု ါတ

ေအစ့္ ေအ ိုးတတတဥေတစွဥိုးလစေအစ့္ ေ စွဥိုး အစေ စဥအစေ ါ့္ေနစဥ။ ု ိ္ွဥအနဥိုးေအတေအစ့္

တစာစလစေ ိုးေန ါ

အီဥ။ ု ျဥုေ္တိုးာဒ ေုစွဥ၊ ုေအ့္ ၽတအဥၿ ဒိုး ွဥေ ေဆိုး ာီဥ၊ ေနလနဥိုးအြဲ့္ု ါ အွဥန္လ
ြဲ ာဥိုး ာီဥ၊ ာယ ယိိုး လစ
လိ ဥအစနြဲ္အစ ွဥ ုြဲ့္ရဒလယိာ ယပိုး နျဥိုး ျစေအတလစေ ိုးအစဟစ တၽတနဥေအစဥအိယ္ုအတတဥ ုာ စိုးႀတဒိုးုေ
အီဥ။ အနအဥအတ ေီဥလိယ အိယတဥ ာီဥ၊ ေီဥလိယ ပယိုး ာီဥ ုအတေန ု္ဒိုး
ုအတတဥ တၽတနဥေအစဥအိယ္ ု ွဥတ
ေတ စဥဆနဥိုးာစ (္အွဥိုးေ
အိယတဥ ပယိုး ေ ိုးတက႑

ိအဥလစအြဲ္ု

စတဥ ုတမူျ ပ ါ
ယ ရဒလိယေျ စျ အြဲ္

တဥအစ ွဥ ုဆွဥေျ အစေ ါ့္၊

စတဥ)။

။ Winrock International ု ္ု
တြဲ အျဥိုးုေနနြဲ္ ျာနဥာစ ိယွဥွံ ြဲ႕

တံ္ၿ ပယိုးအယိုးိ အအဥေ ိုးနြဲ္ ေတ ိုးလတဥေရ္ုေ

တတွဥိုးဆတဥ အဒာံတယနဥိုးတိယ ုေတစွဥု

စတဥုတမူ ျ အဥေ ိုးုအတတဥ တိနဥအျဥအနဥ ိယိုးျာွဥ့္

ျဥေ စဥ ေဆစွဥ တတဥေ ိုးေနာလ၊ အိယတဥ ပယိုးအြဲ္ေန စာစ ေီဥလိယ ု ျဥုေ္တိုးာဒ

ေုစွဥ အိယတဥ ပယိုးာလျဥိုးဆိယအစတိယေအစ့္ Winrock International ု ္ာ
တြဲ စ အဒာံတယနဥိုးျယ္ ယွ
လ ဥိုးေ ိုးာ ိုး ုျ အဥအစး၀ိနဦမူ
ေဆစွဥ တတဥေန္မူ စဒိုးတိယတိယး၀ိွဥိုးတ ေျ စၾတစိုး တဥတရဒလယိ ါ ွဥဗ စ။
စဒိုးတယတ
ိ ယး၀ိ
ိ ွဥိုး (Winrock International)။

။ Winrock International ု ႕တြဲ တ ျာနဥာစ ိယွဥွံာစအိယတဥ ပယိုးေ ိုးတက႑

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
တံ္ၿ ပယိုးအိယိုးအတဥေ ိုးနြဲ္ ေတ ိုးလတဥေရ္ ္ၿတံ ပယိုးေ ိုးတိယ ုေ

စတဥုတမူျ ပ ယ္ု
ိ အတတဥ တိနဥအျဥအနဥ ယိုးိ ျာွဥ့္တတွဥိုးဆတဥာ စိုး

အဒာံတယနဥိုး (Value Chain) တိယေဆစွဥ တတဥေန ါအီဥ။ ရဒ

ြဲာစေတစဥ ဒ္ဒိုး ံတလျဥိုး ုေ ိုးႀတဒိုးအြဲ္ ္ဒိုး ံအအဥာ ပယိုး ျ အဥ

ါအီဥ။ Value Chain တိနဥအျဥအနဥ ိယိုးျာွဥ့္ တတွဥိုးဆတဥာ စိုးအဒာံတယနဥိုး လယိ္ ဆိယအြဲ္ေန စာစ အအွဥအိယတဥ ပယိုးအြဲ္ ေအစွဥ္မူ
ွီဥတေန ္မူအိယ္ ြဲ႕ေနစတဥဆိံိုး အွဥ ိယ္ေ စွဥိုး အြဲ္ုဆွဥ့္ု
ိအဥလိ ဥ္မူ

ေ စွဥိုးး၀ိီဥေ စတဥတစိုးအြဲ္တိနဥ္ျဥ အ
တြဲ စိုး၊

ယ၊ လာဥိုးေၾတစွဥိုးအေလ စတဥာစ
ရဒဟစတိယာ

း၀ိီဦမူု တံ ၽတအဥာီဥ

ယေနအြဲ္ အအွဥအယတ
ိ ဥ ပယိုး
ျ ပျ ွဥအဒအစဥာီဥ့္္မူ

(Processor)၊ ေတစဥ ဒတိယဆိယွဥ ွ
တ ဥ့္ၿ ဒိုးေလစဥာီဥ (Roaster) ၊ ေတစဥ ဒေ စွဥိုးာီဥ့္္မူ (Barista)၊ ရါေအတုျ ွဥ ိယွဥွံျ စိုး
တိယ အွဥ ယ္ေ
ိ စွဥိုး ာီဥ့္ (Exporter) ရဒလာဥိုးေၾတစွဥိုးအေလ စတဥာစ ယေနအြဲ္ ္မူေအတုတိနဥလိံိုးတိယ ေတစဥ ဒနြဲ္ အဥ္တဥ
အြဲ္ နျဥိုး ျစေအတတိယ ္ဒိုး္နဥ႕ုတမူုျဒေ ိုးေန ါအီဥ။ ေအစွဥ္မူွီဥုအတတဥၾတေအစ့္ ္မူအိယ္တ ေတစဥ ဒတယိ
အတီဥ အအွဥအယိတဥ ပယ ိုး

ိအဥလိ ဥအြဲ့္္မူေအတျ အဥအြဲ့္ုအတတဥ ္မူအယိ္ ြဲ႕ လိယု ဥ တဥန္တ
ြဲ ိယတဥျဒအြဲ္ အိယတဥ ပယိုးအြဲ္ေန စာစ

ေီဥလိယ ု ျဥုေ္တိုးေတစွဥိုးေအတ

တတဥေုစွဥအိယတဥ ပယိုးာလြဲ၊ ေီဥလိယု

တတဥာ စိုးေုစွဥ အိယတဥ ပယိုးာလြဲ၊ ေတစဥ ဒ

ွဥေအတ ြဲ႕ တ နဥိုးာစ္နဥအတာဥိုးာလတိယ ေီဥလိယလိ ဥာလျဥိုး၊ ရါေအတတိယ ုဓယတအိယတဥ ပယိုးအြဲ္ နျဥိုး ျစေအတနြဲ္

အဥ္တဥၿ ဒိုး

ုတမူုျဒ ေ ိုး ါအီဥ။
ေတ စဥဆနဥိုးာစ (္အွဥိုးေ

စတဥ)။

။ တ ေနစဥ ု ိ

တစွံၿာပယ႕နီဥာ အြဲ
ယ ့္ ျာနဥာစ ိယွဥွံေတစဥ ဒု္ွဥိုးတိယ ေ စတဥ ယေန

အစ ြဲ ျ အဥ ါအီဥ။ ေ္စအ ွဥာ စိုး ေအစေအစတ ၾတစိုး ြဲ္ အြဲ့္ု္ံတေအစ့္ ေတစဥ ဒႀတယအဥအတဥ ြဲ႕ ု္ံ ြဲ ျ အဥ ါ
အီဥ။ ရဒေတစဥ ဒအတဥ ြဲ႕ ု္ံဟစ တၽတနဥေအစဥတိယေတစဥ ဒေ္စတဥ ွဥအယအဥျ အဥေုစွဥ လလ ဥေဆစဥေန ္လိယ ါ ြဲ၊
ေတစဥ ဒု္ွဥိုးတိယ ၂း၀ိ၁၃
(၁၂၅)

ိ အဥာစ၊ ု ္း၀ိ
တြဲ ွဥစဒိုးေ

ယ စာစ ေတ ိုး တစ (၉၅)

(၅း၀ိး၀ိ) နြဲ္ အအွဥ ္အ
တြဲ ျဥိုး ြဲ္ ါအီဥ။

တစတေအစ့္ ေတစဥ ဒအိယတဥေအစွဥ္မူေအတ ျ အဥ ါအီဥ။

တစွံ

တစွံၿာပယ႕နီဥာစ ေတ ိုး တစ ေ ါွဥိုး
တစွံၿာပယ႕နီဥ၊ ေတစဥ ဒ ု္ွဥိုး

ရိအယီ စတၠီ စဒိုးး၀ိွဥိုးေုစွဥေတ စဥေျ စအစတေအစ့္…
စဒိုးး၀ိွဥိုးေုစွဥေတ စဥ (ရိအီ
ယ စတၠီ၊ စတ ွံၿာပယ႕နီဥ ေတစဥ ု
ဒ ္ွဥိုး)။ ။ ု္ွဥိုး ္ၿတြဲ ဒိုး ယနဥန္ြဲ ာ ္အ
တြဲ ျဥိုး ွဥတတစျ စိုး
ေအစ့္ ု္ွဥိုးတိယာ ္အ
တြဲ ျဥိုး ွဥတ ေအ ိုးေတစွဥိုးာ

္ေ
ြဲ မူိုး၊ ေအ ိုးတတတဥု ယအဥဆတဥာ ယ ္ေ
ြဲ မူိုး၊ နျဥိုး ျစ ေတစွဥိုးေတစွဥိုး

ာ္ယ ြဲ္ၾတေမူိုး။ ု္ွဥိုး ္ၿတြဲ ဒိုးေနစတဥ ု ျဥုေ္တိုးေတစွဥိုးအြဲ္ေတစဥ ဒေအတ
အနအဥ ေအတ ိယေတစွဥိုး ါအီဥ။ ေအ ိုးတတတဥ ယအဥဆတဥာလေအတ
(၂၄း၀ိ)

ယ ိယ္ ိယွဥ ္ၿြဲ ဒိုး၊ ရဒ အဥလျဥိုး

ေတ စဥဆနဥိုးာစ (္အွဥိုးေ
ာစေအစ့္ (၄) ေ

စတဥ)။

စွဥ အဥ း၀ိနဥိုးတ ွဥ

ယ ြဲ္အီဥလိယ္ ္ယ

ိအဥလိ ဥလစ ိယွဥ ါအီဥ။ အိယတဥ ပယိုးနျဥိုး

ယလစ ါအီဥ။ ၂း၀ိ၁၅

ိ အဥတ အ ိအဥေအ ိုးတတတဥတယိ အနဥ

ိယွဥး၀ိာဥတယိ တစွံၿာပယ႕နီဥ ု္ွဥိုး္ဒိုး္နဥ႕ တတနဥအယနဥနစ အအဥလိံိုး ္ယိ ိယွဥ ြဲ္ ါအီဥ။
။ ၂း၀ိး၀ိ၆

ိ အဥတ ေတစဥ ဒေအ ိုး လနဥိုးဟစ (၂၅း၀ိး၀ိ) ္စ ယ ္ၿြဲ ဒိုး ု ို ါ

ယ ျာွဥ့္အတဥလစၿ ဒ ျ အဥ ါအီဥ။ ရဒု

အအဥတေအစ့္ ၂း၀ိ၁၆ ိ အဥာစ ုော ယတနဥ ျ ျဥေ
(၇း၀ိး၀ိး၀ိ)

တဥတ

စွဥအိတယိ အွဥ ိယ္ေ စွဥိုး

ြဲတာ း၀ိာဥိုး္စအ စ ္အွဥိုးေတစွဥိုး
စာစ အအဥအနဥတိယ ုော ယတနဥ ေရေပၚလစ

ါအီဥ။ ၂း၀ိ၁၆ ိ အဥတ၊ ိယွဥွံျ စိုးတိယ ေတစဥ ဒအနဥ ယနဥ (၁း၀ိ) တိယ ိယ္ေဆစွဥ ိယွဥ ္ၿြဲ ဒိုး ၂း၀ိ၁၇

ိ အဥာစလျဥိုး အနဥ (၁း၀ိး၀ိ) ယ္ိ ိယွဥ ယ္ိ ျဥာနဥ

စိုး ါအီဥ။

ုိယိုး… ု ိာ ြဲ တာၻစ့္ုဆွဥ့္ာဒေတစဥ ဒတိယ ေ္စတဥလိယတဥ အစ ြဲ၊ ေတစဥ ဒေ စွဥတ နတဥၿ ဒိုး ုနံ္တ ောိုးၿ ဒိုး ု ္စ
တေအစ့္

ါိုး္တဥ္တဥ ု ္စတိယ ံအစိုး

ါအီဥ။ အတီဥလိယ္ာ စိုး ေတစဥ ဒလိ ဥွနဥိုးတိယ အအိယတဥာအဥာအဥ လိ ဥတိယွဥ

ာီဥဆိယ ါတ ေတစဥ ဒဟစု ျဥ ုေ္တိုးာဒအြဲ္
လျဥိုး

ယိွဥွံအတစုဆွဥ့္ ယ ေတစဥ ဒျ အဥလစာစျ အဥၿ ဒိုး တာၻစ့္ေအ ိုးတတတဥတိယ

ိယိုးေ စတဥး၀ိွဥေ စတဥလစ ိယွဥာီဥဆယိအစ ီိံာစိုး္ံ္

ျ အဥအ စ ာလိယ ါ။ ရါေ ာီဥ့္ ရဒလိယ း၀ိွဥေ စတဥ ိယွဥ ္ယိ

ုအတတဥ ွဥဆိယွဥ ာြဲ္ ု တဥု ြဲာ စိုးန္ြဲ အယနဥေ ေပၚာလေအတ ယေန ါအီဥလိယ္ စဒိုးး၀ိွဥိုးေုစွဥေတ စဥတ ု ိလယိ ဆယိ ါအီဥ။
စဒိုးး၀ိွဥိုးေုစွဥေတ စဥ (ရိအီ
ယ စတၠီ၊
တၽတနဥေအစဥအိယ္ဆဒာစလျဥိုး

စတ ွံၿာပယ႕နီဥ ေတစဥ ု
ဒ ္ွဥိုး)။

။ အယနဥေ ေပၚာလန္ြဲ

အဥ္တဥလိယ္တေအစ့္ ု ိ

ယ ါအီဥ။ ာ အဥတ တၽတနဥေအစဥဆိယ ွဥ အ ိအဥျ ျဥတ အတဥ ုလိံိုး (၅း၀ိ) ေတ စဥ း၀ိီဦမူ

အွဥ္တွဥိုး ြဲ္အီဥ။ အအဥလိံိုးတိယ (၂၇း၀ိး၀ိး၀ိး၀ိ) ေလစတဥတ အီဥ။ ရဒအတဥေအတတိယ ေအစွဥ္မူေအတတိယ ျ နဥ္ေ ိုး

စိုးအီဥ။

ု ိလတဥ ယ တၽတနဥေအစဥအိယ္ ရဒျ ျဥအတွဥိုးတအတဥေအတနြဲ္ု္ိံျ ပ စာစ Quantity တ အအဥေီစတဥအအဥာ ပယိုးဆဒ

ိအဥအစ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ဆိယေအစ့္ Same Quantity ာျ အဥေမူိုး၊ ုြဲရါတယိ ျ အဥေုစွဥလ္ယိ ရဒ အဥ တၽတနဥေအစဥ ု္ွဥိုးႀတဒိုး ္အ
တြဲ ျဥိုးလယိတဥအစ ရဒ ျဥ
တီဥ တဥလျဥိုး
ၾတေမူိုး၊

ါအီဥ။ အ ပယ္တ ေအစ့္ (wash process) လိ ဥအစၾတေအစ့္ (Fermentation Time) တ ာအမူျဒ

ယအဥ္ယာဥိုးအြဲ္ု ါာစ (Moisture) ာအမူအစအိယ္ ယ အစေ ါ့္၊ တၽတနဥေအစအိယ္တ Export လိ ဥအြဲ္ ု ါတ ေအစ့္

တတနဥအယနဥနစ အအဥလိံိုးအျဥိုးဆိယ ွဥ၊ ုြဲရဒတတနဥအယနဥနစ အအဥလိံိုးဟစ Same Quantity ျ အဥ ာီဥ၊ ုြဲရဒလိယျ အဥ ွ
ိယ ဥ ိယ္
ုအတတဥ တၽတနဥေအစဥအိယ္ ု္ွဥိုး ္အ
တြဲ စ ါ။ ု္ွဥိုး ္ၿတြဲ ဒိုးေအစ့္ာ ္မူအိယ္ု္ဒိုးေအတီမူလစာီဥ၊ ္မူအိယ္ ီဦစေအတ
လစာီဥ၊ ရဒေအစွဥ္မူေအတတ ြဲ ု္ဒိုးေအတျ နဥး၀ိီဥ ီမူၿ ဒိုးေအစ့္ အိေ ါွဥိုး

ျဥ့္

ိအဥလိ ဥတစ အယိတဥ ယိတဥ အွဥ ိယ္ာစ ျ အဥအြဲ္

ုအတတဥ၊ အအဥေန စအျဥိုးာစ လိ ဥ အြဲ္ုအတတဥ ု ျဥုေ္တိုးျဒာီဥ၊ Moisture ေအတတ ုအျဒာီဥ ၊ုြဲရါဆိယ ွဥ
တၽတနဥေအစဥအိယ္ ေတစွဥိုးေတစွဥိုး အွဥ ိယ္ ိယွဥာစ ါ။
းွဥး၀ိွ
ယိ ိုးဥ (အွဥဆတဥ္)မူ ။

။ ေ္စအ ွဥာ စိုး ွဥဗ စ…ျာနဥာစ့္ု္ံ္အွဥိုးေ

တစွံၿာပယ႕နီဥတ ေတစဥ ဒအိယတဥ ပယိုး

စတဥ ေတ စဥဆနဥိုးာစ အွဥျ ေ ိုး ္အ
ြဲ ြဲ္

ိအဥလိ ဥာလနြဲ္ အဥ္တဥၿ ဒိုးေ္စအ ွဥာ စိုးလျဥိုး ေတ န ဥ အဥ္တဥၾတလယာဥ့္ာီဥ လိယ္

ော စဥလွဥ့္ာယ ါအီဥ။ ေနစတဥလစာီဥ့္ ု အဥာ စိုးာစလျဥိုး ု လ
ိ ိယ ုအဒုအစဥေတစွဥိုးာ စိုးတိယ
ေ ိုး္တစိုးာစျ အဥအစေၾတစွဥ့္ ဆတဥလတဥ နစိုးေ္စအဆွဥၾတ ါစဒိုး ွဥဗ စ။

ိအဥလွဥ့္ အွဥဆတဥ

ေ ရဒီု
ယိ အဒုအစဥအစာမူ
ေနစတဥဆတဥအတြဲ (၁)။
။(

။ ေဆတိုးေ ိုးတ တဥ ာအဥအိ ိအ
ံ ံ
) စဒိုး
ေဆတိုးေ တိုး တဥာ စိုး ွဥ့္ ေလ့္လစေအတ ယ တဥာ စိုး

။

ဆတဥလတဥ ေဆစွဥ တတဥ နဥ

ေန္အတ။ြဲ

ေန စ။ ။ ____________________ၿာယပ႕နီဥ ၊ ေတ ိုး တစုိ ဥအိ၊ _______________________ေတ ိုး တစုိ ဥအိ ၊ __________________________ ေတ ိုး တစ
စဒိုးေ ။
ေဆတိုးေ တိုး္မူ ုာျဥ

ေ ရဒီယိုအဒုအစဥ ုာျဥ။ ။
အစဥ

