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က။ င ါးသောါးဖ ောက်ရံုံ၏အဖ ြေြေံသဖ

ောတရောါးမ ောါး

င ါးသောါးဖ ောက်ရံုံ
င ါးဖမါး မြူဖရါးအတက် လုံအပ်ဖသော င ါးသောါးဖလောင်ါး၊ င ါးမံှု၊ င ါးသန်စဖသော င ါးသောါးဖပ က်မ ောါး
ထုံတလ
် ုံပ်ရန်၊ င ါး အထီါး အမမ ောါးကုံ သောါးဖ ောက်နုံင်ရန် ပပီါး ပည်စံုံစော တည်ဖ
ထောါးဖသောဖနရော
နှလံုံါးသည်ါးပတ်

စ်သည်။

မ ြုါးင ါးမ ောါးသည်

င ါးသောါးဖ ောက်စြေန်ါးမ ောါး၏

င်

အသက်ဖသါးဖ ကော

စ်သည်။ သောါးဖ ောက်စြေန်ါးမ ောါးတင်လည်ါး ဖကောင်ါးမန်သည်စီမံြေန်ြေဲမှုမ ောါးရှရန်မှော

အလန်ဖရါးကကီါးသည်။
တီလောါးပီါးယောါးင သောါးဖ ောက်ရန်အဖ ြေြေံလုံအပ်ြေ က်မ ောါး
➢ သောါးဖ ောက်စြေန်ါးတည်ဖနရောသည် ေဟုံအြေ က်အြေ ောက ပပီါး လျှပ်စစ်မီါးရရှရန်
လုံအပ်ပပီါး လမ်ါးပန်ါး
လုံပ်ဖ

ောက်တပ်

က်သယ်ဖရါးနှင် ဝန်ဖ

ောင်မှုမ ောါး ထထဖရောက်ဖရောက်

ောင်နုံင်သည်ဖနရော

➢ ဖရဖကောင်ါးဖရသန်လံုံဖလောက် ြေင်ါး
➢ စနစ်တက တည်ဖ

ောက်ထောါးဖသောသောါးဖ ောက်ရံုံ

➢ အရည်အဖသါးဖကောင်ါးမ ြုါးင ါး အထီါး အမမ ောါး
➢ စနစ်က ထဖရောက်ဖသောစီမံြေန်ြေဲ ြေင်ါး
➢ ဇီဝလံုံခြေံြုမှုမ ောါးဖကောင်ါးမန် ြေင်ါး
➢ င ါးသောါးဖလောင်ါး၊ င ါးမံှု၊ င ါးသန်မ ောါးကုံ သယ်ပရန်
ုံ ထုံပ်ပုံါးပစစည်ါးမ ောါး
➢ င ါးသောါးဖပ က်ထုံပ်ပုံါးရန်ဖနရော
➢ မ ြုါးင ါးမ ောါး လံုံဖလောက်စောဖမါးထောါးရန် ဖ မကန် (သမဟုံ
ုံ
တ်)
နုံင်လန် ပုံက်သောါးဖလှောင်ကန် (ဟောပ )
➢ င ါးသောါးဖ ောက်ရန် ကန် (သမဟုံ
ုံ
တ)် ဖလှောင်ကန် (ဟောပ )
➢ င ါးဥဖ ောက်ရန် လုံအပ်ြေ က်မ ောါး နှင် အဂဂဖတကန်
➢ င ါးမံှု ပြုစုံရန် ဖ မကန်၊ အဂဂဖတကန် နှင်/သမဟုံ
ုံ
တ် ဟောပ
➢ င ါးမ ောါးကုံ ဖြေတတယောယီဖလှောင်ထောါးရန် အဂဂဖတကန် (သမဟုံ
ုံ
တ)် ဟောပ

4

သောါးဖ ောက်ရန်အရည်အဖသါးဖကောင်ါး မ ြုါးင ါး ပြုစုံဖမါး မြူ ြေင်ါး
➢ သောါးဖ ောက်မည်မ ြုါးင ါး၏ ဇောတအရင်ါးအ မစ်သည် မ ြုါးဖကောင်ါးမ ြုါးသန်ဖ ကောင်ါးြေုံင်လံုံ ြေင်ါး
➢ သောါးဖ ောက်ရန်ဖမါး မြူမည်မ ြုါးင ါးမ ောါးသည် ကကီါးထောါးနှုန်ါးဖကောင်ါး ြေင်ါး ၊ အစောမှအသောါးသုံ
ဖ ပောင်ါးလဲဖသော အြေ ြုါး (FCR) နည်ါးပ ါး ြေင်ါး၊ ဖရောဂ ြေံနုံင်ရည်ရှ ြေင်ါး
➢ မ ြုါးင ါးမ ောါးသည် Tilapia Lake Virus (TiLV) ဖရောဂ , Streptococcus agalactiae

and Streptococcus iniae စဖသော ဖရောဂ မ ောါးကင်ါးရှင်ါးဖ ကောင်ါး စစ်ဖ ါးပပီါးစီါး ြေင်ါး
➢ င ါးမ ောါး၏ပင်ရင်ါးမ ြုါးရါးုံ ကုံ သီါး ြေောါးဖနရောြေဲဖမါးပပီါးထန်ါးသမ်ါးထောါး ြေင်ါး
➢ မ ြုါးင ါးမ ောါးမှ ဖကောင်ဖရ ၂၅% ကုံ နှစ်စဉ်လဲလှယ်သောါးဖ ောက် ြေင်ါး
➢

စ်နုံင်ပ က မ ြုါးင ါးမ ောါးကုံ ၂၄ မှ ၃၀ လ အထသော အသံုံါး ပြုပပီါးအသစ်လဲ ြေင်ါး

ဥမှဖပ က်ပပီါး ၆ လသောါးအရွယ်ရှ နုံင်ါးတီလောါးပီါးယောါး (Oreochromis niloticus) သည် ပြုစုံ
ဖမါး မြူရန်သင်ဖတော်သည်အရွယ်

စ်သည်။ အြေ ြုွှေ့ဖသောမ ြုါး

က်မ ောါးသည် အနည်ါးငယ်ဖနာက်က ပပီါး

အရွယ်ဖရောက်သ င် ၈ လသောါးနှင်အထက် ရှဖသောအရွယ်သည် ပြုစုံဖမါး မြူရန် ပုံ၍ သင်ဖတော်သည်။
အစပုံင်ါးတင် ဥမ ောါး စုံဖ

ောင်ါးရန်အတက် အရွယ်ဖရောက်ပပီါး မ ြုါးင ါး၏အရွယ်အစောါးမှော ၁၀၀ ဂရမ် (၁

ပဿော) ထက်မပုံဖသောအရွယ်

စ်သင်သည်။ အရွယအ
် စောါးဖသါးဖသော င ါးမ ောါးမှ တစ် ကီလုံဂရမ်လျှင်

ဥမ ောါး ပမ
ုံ ုံ ထုံတလ
် ုံပ်နုံင်ပပီါး င ါးအကကီါးမ ောါးထက် ပုံမ၍
ုံ လယ်ကစောကုံင်တယ်နုံင်သည်။ နုံင်ါးတီ လောါး
ပီါးယောါးမ ောါးကုံ သတ်မှတန
် ှုန်ါးထောါး င် အစောဖက ါးလျှင် ၂ နှစ်

က်တုံက် သောါးဖ ောက်နုံင်သည်။

၎င်ါးတက
ုံ ုံ အစောမ ောါးမ ောါးဖက ါး ြေင်ါးသည် အလ င်အ မန်ကကီါးထောါးပပီါး ၅၀၀ ဂရမ် အရွယ်အစောါးရှ ကကီါးမောါး
သည်အရွယ်သဖရောက်
ုံ
ရှပပီါး သက်တမ်ါးအောါး င် တပ
ုံ သည်။
မ ြုါးင ါးအသစ်မ ောါးအောါး ပြုစုံ ြေင်ါး
ပထမဦါးစော မ ြုါးင ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး အကက်စတ်ဟောပ မ ောါး (တစ်လက်မတင် အကက် ၂၀ အနည်ါး
ံုံါးပ သည်ဇကော) တင် ပြုစုံပ ။ ၎င်ါးတအောါး
ုံ
ဖ မ သဇောသံုံါးထောါးသည် (ဓောတ်ဖ မ သဇော သံုံါးထောါးသည်
ကန်) “အစမ်ါးဖရောင်ဖရရှသညက
် န်တင်” ပြုလုံပ်ထောါးပ ။ င ါးငယ်မ ောါးအောါး (အသောါးဓောတ် ၃၂% ပ ဝင်
သည်) င ါးစောအမှုန်အောါး တစ်ဖနလျှင် ၂-၃ ကကမ် “င ါးငယ်မ ောါးစောါးနုံင်ပ က စောါးနုံင်သဖလောက်” ဖက ါးနုံင်
ပ သည်။ ဖနာက်ပုံငါး် တင် င ါးငယ်၏ ပ ါးစပ်အရွယ်အစောါးအဖပေါ်မတည်ပပီါး အစောဖတောင်ငယ်မ ောါးအောါး
ဖက ါးနုံင်ပ သည်။

ဟောပ တင်ါး

ထည်သင်ါးဖမါး မြူ ြေင်ါးသည်

မ ြုါးင ါးငယ်မ ောါး၏

ကကီါးထောါးမှုနှုန်ါး

ဖလ ောနည်ါးဖစပ သည်။ သဖသော်
ုံ
လစဉ်လတင
ုံ ်ါး အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ် ြေင်ါး နှင် သင်တင်ဖလ ောက်ပတ်
သည်ပမောဏအောါး

ပန်လည်ထည်သင်ါးဖမါး မြူ ြေင်ါးတုံ လုံပ်ဖ

ောင်ဖပါး ြေင်ါး င် မ ြုါးင ါးငယ်မ ောါး၏

ရှင်သန်မှုအောါးဖသြေ ောဖအောင် ပြုလုံပ်ရပ မည်။ နုံငါး် တီလောါးပီါးယောါး မ ြုါးင ါးငယ်မ ောါး ၄-၅ လ အသက်
အရွယ်ဖရောက်ရှြေ န်တင် နည်ါးစနစ်မှန်ကန်စောဖမါး မြူပ က ၎င်ါးသည် ပုံတုံသည်အတက် ၂၀ ဂရမ်
ြေန်သော ကကီါးထောါးပ လမ်မည်။
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တီလောါးပီါးယောါး မ ြုါးင ါးအောါး ၁ စတုံရန်ါးမီတောတင် ၆ ဖကောင်နှုန်ါး င် ၂ လြေန် ကန်အတင်ါးထည်သင်ါး
ပြုစုံနုံင်ပ သည်။ ၎င်ါးတအောါး
ုံ
၁ ရက် ၂ ကကမ် အစောဖတောင်ဖက ါးဖပါးရန် လုံအပ်ပ သည်။ ၎င်ါးပမောဏ
င်ဖမါး မြူပ က မ ြုါးင ါးမ ောါးကကီါးထောါးနှုန်ါး မန်ပပီါး ၂ လတော ပြုစုံသည်ကောလတင် ၈၀ မှ ၁၀၀ ဂရမ်
အထလ င် မန်စော ကကီါးထောါးလောမည် စ်ပ သည်။ ၎င်ါးဖနာက် မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး ပြုစုံကန်မှ မ်ါးပပီါး အထီါး
အမြေဲ ြေောါး ြေင်ါး၊

သောါးဖ ောက်ရန်ဟောပ မ ောါးအတင်ါးသုံ

ထည်သင်ါးဖမါး မြူ ြေင်ါးတုံ

လုံပက
် ုံင်နုံင်မည်

စ်သည်။
ပထမဦါးစော

ဟောပ မ ောါးအတင်ါး

ထည်သင်ါးဖမါး မြူရ ြေင်ါးမှော

တီလောပီါးယောါးင ါးအရုံငါး် မ ောါးမှတ

င်

ဖရောဂ မ ောါးကါးစက် ြေင်ါးအောါး ဖလ ောြေ နုံင်မည် စ်ပပီါး မ ြုါးင ါးမ ောါး၏ ကကီါးထောါးမှုအောါးလည်ါး အလယ်တက
ထန်ါးြေ ြုပ်နုံင်ပ သည်။ ၎င်ါးတအောါး
ုံ
ယြေုံအတင
ုံ ်ါး ဖနရောအက ယ်အဝန်ါးမ ောါးစောမလုံပဲ တစ်နှစ်ပတ်လံုံါး
ဖကောင်ါးမန်စော ပြုစုံထောါးနုံင်ပ သည်။ သောါးဖ ောက်ရန်အတက် ၎င်ါးတအောါး
ုံ
၁၀၀ ဂရမ်ရှဖသော မ ြုါးင ါးမ ောါး
စ်ရန် လုံအပ်သည်အြေ ကန်အတင်ါးထည်သင်ါးဖမါး မြူနုံင်ပ သည်။
တီလောါးပီါးယောါးမ ြုါးင ါးမ ောါးအောါးသောါးဖ ောက်မည်ဟောပ မ ောါးအတင်ါးထည်ပပီါး
သောါးဖ ောက်ရန်အတက်စီမံ ြေင်ါး
မ ြုါးင ါးအသစ်မ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ဟောပ အတင်ါးသုံ ၁ စတုံရန်ါးမီတောတင် ၀.၆ မှ ၀.၇ ကီလုံြေန် ထည်
သင်ါးသောါးဖ ောက်နုံင်ပပီါး အထီါးအမအြေ ြုါးမှော အထီါး ၁ ဖကောင်လျှင် အမ ၁.၅ မှ ၂ ဖကောင် ထည်သင်ါး
သောါးဖ ောက်နုံင်ပ သည်။ အထီါးအမအြေ ြုါးတင် အထီါးမ ောါးမ ောါးထည်ပ က င ါးဥမ ောါး ဖအောင် မင်မှုနည်ါးနုံင်
ပ သည်။ မ ြုါးင ါးအသစ်မ ောါးအောါး ပမောဏဖလ ော ထညသ
် င်ါးနုံင်ပ သည်။ ၎င်ါးတသည်
ုံ
ကကီါးထောါးဖန

ဲ

စ်သ င် သောါးဖ ောက်သညဟ
် ောပ အတင်ါး ကပ်တည်ါးမှု မ စ်နုံင်ဖတောပ ။ မ ြုါးင ါးမ ောါးစော ထည်သင်ါး
သောါးဖ ောက် ြေင်ါးသည် သောါးဖပ က်ရန်အတက်အြေက်အြေဲ စ်ဖစမည်

စ်သည်။

သောါးဖ ောက်ရန်အသံုံါး ပြုဖနသည် င ါးကန်အောါးအပတ်စဉ် ၁၅-၁၅-၁၅ ဓောတ်ဖ မ သဇောဖက ါးဖပါးရန်
လုံအပ်ပ သည်။ (ဓ တ်ဖ မ သဇောမ ောါးအောါး ကန်အတင်ါးမပက် န်ါးမီ အရည်ဖ ော်ထောါးရန် လုံအပ်
ပ သည်။)

သဖသော်
ုံ

ကန်ဖရ၏အပြေ န်အောါးဖလ ောြေ ရန်အတက်

ကန်တစ်ြေုံလံုံါးအောါးအရပ်ရဖစရန်

ံုံါးအုံပ်ရသည်ပုံကက
် န်မ ောါး င် ံုံါးအုံပ်ထောါး ြေင်ါး မ ပြုလုံပ်ရပ ။
သောါးဖ ောက်ဖနသည် မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး ဖနစဉ် အသောါးဓ တ် ၂၅% ပ ဝင်သည်ဖရဖပေါ်စောအောါး င ါး
အဖလါးြေ န် ၀.၈% အောါး တစ်ရက်လ င် ၂ ကကမ်ဖက ါးဖမါးရပ မည်။ ၎င်ါးထက်ပုံပပီါး အစောပမောဏအောါး
ဖက ါးဖမါးပ က င ါးမ ောါး ပုံမုံလ င် မန်စော ကကီါးထောါးလောမည် စ်ပပီါး သောါးဖ ောက်သညဟ
် ောပ မ ောါးလည်ါး
လ င် မန်စောညစ်ပတ်လောမည်
ပုံမုံ

စ်ပ သည်။ င ါးဥမ ောါးတင်လည်ါး င ါးဖြေ ါးမ ောါး င် ညစ်ပတ်ပပီါး ဖရောဂ မ ောါး

ဝင်ဖရောက်နုံင်မည် စ်ပ သည်။

တီလောါးပီါးယောါးင ါးမ ောါးအောါး

သောါးဖ ောက်ဟောပ မ ောါးတင် ကပ်ညဖနမည်ဖရညစမ်ါးမ ောါးအောါး

အစောဖလ ောဖက ါး ြေင်ါးအောါး င်

ယ်ရှောါးရောဖရောက်မည် စ်ပပီါး ဖရတင်

ဖပ ော်ဝင်သည် ဖအောက်စီဂ င်ပမောဏလည်ါး ပုံမုံ ဖကောင်ါးမန်လောမည် စ်သည်။ ဥဖကောက်ြေ န်တင်
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မ ြုါးင ါးမ ောါး၏ အဖ ြေအဖနအောါးအကဲြေတ်နုံင်မည်
ညစ်ဖပဖနသည်

စ်သည်။ င ါးမ ောါးဝပပီါး သောါးဖ ောက်ဟောပ မ ောါး

ုံပ က င ါးစောအောါး အနည်ါးငယ်ဖလ ောဖက ါးရပ မည်။ ဥပမော တစ်ဖနလျှင် င ါး၏

ြေနဓာကုံယ်အဖလါးြေ န်၏ ၀.၆% ရှဖသောအစောကုံသော ဖက ါးသင်သည်။ သဖသော်
ုံ
င ါးမ ောါး ပန်ကပ်ဖနပ က
အစောကုံ တါးုံ ဖက ါးနုံင်ပ သည်။
ဥဖကောက် ြေင်ါးအောါး ၅ ရက်တစ်ြေ လုံပ်ဖ

ောင်နုံင်ပ သည်။ သဖသော်
ုံ
ဖအါးသည်ရောသီဥတုံတင် ဥမ ောါး

ကကီါးထောါးမှုဖနှါးသ င် ဥဖကောက် ြေင်ါးအောါး ၆-၇ ရက် ြေောါး တစ်ြေ ဖကောက်လျှင် ဖကောင်ါးပ သည်။
ကမဘောဖပေါ်ရှ သောါးဖ ောက်စြေန်ါးမ ောါးတင် အမ ောါးစုံမောှ ၇ ရက် ြေောါးတစ်ြေ သော ဥဖကောက်ပ သည်။
ဥဖကောက် ြေင်ါးအောါးလည်ါး
ထအတ
ုံ
က်

ောသောဖရါး

ပံမ
ုံ ှန်ဥဖကောက်ရက်တင်

ဖကောက်ရန်ဖသြေ ောစော

စီစဉ်ထောါးရပ မည်။

ုံင်ရောပတ်ရက်မ ောါးတင် ဥဖကောက် ြေင်ါးရက်အ စ် မသတ်မှတမ
် ရန် ဖသြေ ော

စီစဉ်ထောါးရပ မည်။ သဖသော်
ုံ
ရက်မမှန်ပဲ ဥဖကောက်မပ က အ

င် ၄ ရှသည် ဥမ ောါးသည် (သောါးဖပ က်ပပီါး

သောါးဖလောင်ါးမ ောါးနှင်) ဖရောဖထါးဖနနုံင်ပပီါး သောါးဖ ောက်စြေန်ါးဖရောက်လျှင် ၎င်ါးတအောါး
ုံ
ဖရွါးြေ ယ် ြေင်ါး
အလုံပ် ထပ်မံ လုံပ်ဖ

ောင်ရန်လုံအပ်ပ မည်။ ဥဖ ောက်ကရယောအသံုံါး ပြုသည် သောါးဖ ောက်စြေန်ါးမ ောါး

တင် ၎င်ါးကဲသဖရွ
ုံ ါးြေ ယ် ြေင်ါး ပြုလုံပမ
် ည်
ဖပ က်စုံဖ

ုံပ က င ါးသောါးဖလောင်ါးဖပ က်ငယ်မ ောါးသည် သောါးဖလောင်ါး

ောင်ါးသည် ေန်ါးထဲသုံ ဖရကါးထက်လောမည်

စ်သည်။ အသက်ရက်ကကီါးပပီါး စ်ဖသော

ဥနှင်တဲလ က်ရှသည် င ါးသောါးဖလောင်ါးဖပ က်ငယ်မ ောါးသောပထမဦါးစော ကါးထက်လောမည် စ်ပပီါး အသက်
ရက်ငယ်သည် ဥနှင်တဲလ က်ရှဖသော င ါးသောါးဖလောင်ါးဖပ က် ငယ်မ ောါးသည် ဥဖ ောက်ကရယော၏
ဖအောက်တင် မဖပ က်ဖသါးသည်ဥမ ောါးကဲသုံ တည်ရှဖနမည်

စ်ပ သည်။

မ ြုါးင ါးမမ ောါးအောါး ၅ ရက်တစ်ြေ ဖ ပောင်ါးဖပါးနုံငပ
် သည်။ ဖ ပောင်ါးဖရွှေ့လဲလှယ်သည် မ ြုါးင ါးမမ ောါးအောါး
အနာါးဖပါးသည်ဟောပ မ ောါးတင် (သောါးဖ ောက်ရန်ထောါးရှသည်ဟောပ မ ောါးနှင် တတန်ါးတည်ါး တပ်

င်

ထောါးသည် အနာါးဖပါးသည်ဟောပ အဖသါးမ ောါး) ၁၀ ရက် ထောါးနုံင်ပ သည်။ အပြေ န်သည် သောါးဖ ောက်
ရန်အတက် အ

င်ဖ ပပ က ၎င်ါးနည်ါးစနစ်သည် င ါးမ ောါး၏ ဥ ဥနှုန်ါး အောါး ၂၀% မင်မောါးဖစမည်

စ်ပ

သည်။ သဖသော်
ုံ
၎င်ါးနည်ါးစနစ်သည် မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး ဥဖကောက်သမ်ါးပပီါးြေ န်တုံင်ါး လဲလှယ်သည်အလုံပ်
လုံပ်ရသည်အတက် မ ြုါးင ါးမ ောါး င ါးကန်အတင်ါးသလ
ုံ တ်ထက် ြေင်ါး ပမ
ုံ ုံ

စ်ဖစနုံင်ပ သည်။ အလုံပ်

သမောါးမ ောါးအဖန င်လည်ါး မ ောါး ပောါးလှသည် မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး လ င် မန်စော စစ်ဖ
အတက် အထီါးအမ ဖရောဖထါးမှုလည်ါး ပုံမုံ

ါးဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးရသည်

စ်ဖစနုံင်ပ သည်။ အပြေ န် မင်တက်ဖနြေ န်၊ သောါးဖ ောက်

ရန်မသင်ဖတော်ဖသောအြေ န်တင် သောါးဖ ောက်ပ က မ ြုါးင ါးမမ ောါးအောါး ဖ ပောင်ါးဖရွှေ့အနာါးဖပါးပပီါး ဥထုံတ်
လုံပ် ြေင်ါးစနစ်နှင် မ ြုါးင ါးမမ ောါးအောါးမဖ ပောင်ါးဖရွှေ့ အနာါးမဖပါးပဲ ဥထုံတလ
် ုံပ် ြေင်ါးစနစ် တသည်
ုံ
အတတ
ပင် စ်ပ သည်။
အဖကောင်ါး

ါးံုံ နှင် အလယ်က

ံုံါးနည်ါးမှော င ါးမ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ဟောပ အတင်ါးသုံ စဉ်

က်မ ပတ်

ပန်လည်ထည်သင်ါးဖမါး မြူ ြေင်ါး စနစ် စ်သည်။ ၎င်ါးနည်ါးကုံအသံါးုံ ပြု ြေင်ါး င် င ါးမ ောါးသည် ဟောပ
အတင်ါးသုံ ပန်လည်ထည်သင်ါးြေ န်တင် ၁ ကကမ်သော မတ်လုံက်ရန်လုံအပ်မည် စ်ပ သည်။ ၂ လ တစ်ြေ
သောါးဖ ောက်ဟောပ

တစ်ြေုံအတင်ါးရှဖသော

င ါးဖကောင်အဖရအတက်၊
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အထီါးအမအဖရအတက်အောါး

စစ်ဖ

ါးရန် တက
ုံ ်တန်ါးပ သည်။ သဖသော်
ုံ
ထုံကဲသုံလုံပ်ဖ

စ်ဖပေါ်နုံင်သကဲသုံ

ဟောပ တစ်ြေုံအတင်ါးရှ

စ်ဖစနုံင်ပ သည်။ ထုံသုံ

ောင် ြေင်ါး င် မ ြုါးင ါးမ ောါး ဖပ ောက်

မ ြုါးင ါးအဖရအတက်

ံုံါး ြေင်ါး

အလန်အမင်ါး မင်တက် ြေင်ါးတုံ

စ်ဖပေါ်ပ က ဥထုံတလ
် ုံပ်မှု ဖလ ောက ြေင်ါးတုံ

စ်ဖပေါ်ဖစနုံင်ပ သည်။

မ ြုါးင ါး ဖမါး မြူထောါးသညက
် န်မ ောါးအောါး အနည်ါးဆံုံါး ၁ နှစ်လျှင် ၁ ကကမ် ဖရထုံတ် ြေင်ါး နှင် အဖ ြေောက်ြေံ ြေင်ါး
တို့က
ုံ ုံ လုံပ်ဖဆောင်ဖပါးရမည်။
မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး ဟောပ အတင်ါးထည်သင်ါးဖမါး မြူြေ န်တင် စဉ်ါးစောါးရန်အဖရါးကကီါးသည်အြေ က်မ ောါး
➢ ဟောပ မ ောါးအောါး ဖနဖရောင် ြေည်တုံက်ရက
ုံ ်မက ဖရောက်ဖစရန် အရပ်လုံပ်ဖပါးပ ။
➢ အရည်အဖသါးဖကောင်ါးအစောအောါး သင်ဖတော်သညပ
် မောဏဖက ါးပ ။
➢ ဖရပန်ါးဖပါး ြေင်ါး၊ ဖရ န်ါးဖပါး ြေင်ါး နှင် ကန်ဖရပမောဏအောါး မင်တင်ဖပါး ြေင်ါးတသည်
ုံ
မ ြုါးင ါးအမမ ောါး ဥ ဥနုံငမ
် ှုကုံ လံှုွှေ့ဖ

ော်ဖပါးပ သည်။

သောါးဖ ောက် ြေင်ါး နှင် မ ြုါးပောါး ြေင်ါး ဇီဝဖေဒ
➢ အထီါး အမ လင်အင်္ဂ ပံုံသဏ္ဍောန်

အထီါး

အမ

အပ ေါက် ၃ ပ ေါက် ေါသည် မ ျိုးငေါျိုးအမ၏အင်္ဂ ေါ

အပ ေါက် ၂ ပ ေါက် ေါသည် အထျိုးမ ျိုးငေါျိုးအင်္ဂ ေါ

➢ အညစ်အတက ်းစနပ
် စ်ရန်အတပေါက်တစ်တပေါက်

➢ အညစ်အတက ်းစနပ
် စ်ရန်အတပေါက်တစ်တပေါက်

➢ ငေါ်းဥမ ော်း ထိုတ်လိုပ်ရန်အတပေါက်တစ်တပေါက်
➢ က င်ငယ်တရစနထ
် ိုတ်ရန် အတပေါက်တစ်တပေါက်

➢ က င်ငယ်တရစနထ
် ိုတ်ရန် နှင် မ ြု်းရည်
ထိုတ်လတ်ရန် အတပေါက်တစ်တပေါက်

ဇယောါး ၁။ မ ြုါးင ါးမ ောါးကုံအစောဖက ါး ြေင်ါး
ဟောပ င်ဖမါးနှုန်ါး (၁ စတုံရန်ါးမီတော)

ဖရအဖရောင်

အစောဖက ါးနှုန်ါး (%)

အစောဖက ါးရန်အကကမ်

၀.၆ - ၀.၇ ကီလုံင်္ရမ်

အစမ်ါး

၀.၈%

၂
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င ါးဥမ ောါးကုံ စုံဖဆောင်ါး ြေင်ါး၊ သနို့်စင် ြေင်ါး နှင် ပုံါးသတ် ြေင်ါး
တီလောါးပီါးယောါး မ ြုါးင ါး အထီါး အမမ ောါးအောါး ပြုစုံဖမါး မြူသည်ဟောပ ထဲသုံ အထီါး ၁ ဖကောင် နှင် အမ
(၁.၅-၂) ဖကောင်နှုန်ါး ထည်သင်ါးရပ မည်။ ပံုံမှန်အောါး င် ပြုစုံဖမါး မြူသညဟ
် ောပ ထဲသုံ မ ြုါးင ါး အထီါး
အမမ ောါးကုံ အတတက ထည်သင်ါးပပီါးြေ န်မှ တီါးလောါးပီါးယောါး စတင်သောါးဖ ောက်သည်အြေ န်ထ (၂) ပတ်
ကော အြေ န်ယသည်။
သ

ောဝတင် ဥြေ ထောါးဖသောင ါးဥမ ောါးကုံ စုံဖ

ောင်ါး ြေင်ါးနှင် သောါးဖ ောက် ြေင်ါးကုံ င ါးအမကကီါးမ ောါး၏

ပ ါးစပ်ထဲတင် ပြုလုံပ်ပပီါး င ါးမံမ
ှု ောါး ဖကောင်ါးမန်စောကါးြေတ်သောါးလောနုံင်သည် အြေ န်မတင
ုံ မ
် ီအထ င ါးသောါး
ဖလောင်ါးမ ောါးကုံ ပ ါးစပ်ထဲတင် ပြုစုံဖမါး မြူပ သည်။
ငေါျိုးဥမ ောျိုးစုပ ောင်ျိုးခြင်ျိုးနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ောျိုး
တီလောါးပီါးယောါး ဥမ ောါးကုံ မ ြုါးင ါး အမ၏ပ ါးစပ်ထဲမှ ၅ ရက် ၁ ကကမ် စုံဖ
စပပီါး သဖနဓသောါး ံွှေ့ပ ြုါး ြေင်ါးကုံ ဖအောက်ပ အတင
ုံ ်ါး (၄)
အ

ောင်ါးရပပီါး မ ြုါးင ါးမ ဥ ဥြေ န်မှ

င် ြေဲ ြေောါးရမည်။

င် (၁) - ဥမ ောါးသည် မ က်လံုံါးမဖပေါ်ဖသါးပ ။

အ ြူဖရောင် သမဟုံ
ုံ
တ် အဝ ဖရောင် ရှသည်။
(Photo: Nam Sai Farms)

အ

င် (၂) - မ က်လံုံါးစဖပ က်ပပီါး ဥမ ောါးသည်

အဖရောင်ရင်လောသည်။ (Photo: Nam Sai
Farms)
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အ

င် (၃) - ဥမ ောါးသည် အဖရောင်ပုံရင်လောပပီါး

မ က်စ နှင် အပမီါး ထင်ရှောါးလောသည်။ အြေ ြုွှေ့ဖသော
ဥမ ောါးသည် ဥနှစ်မှစတင် ဖပ က်ပောါးဖနပပီ
စ်သည်။ (Photo: Nam Sai Farms)

အ

င် (၄) - ဥနှစ်နှင်တဲဖနသည် င ါးသောါး

ဖပ က်ဖလောင်ါး။ (Photo: Nam Sai Farms)

ယြေင်ဥဖကောက် ြေင်ါးမှ က န်ရှဖနြေဲဖသော ဖရတင်စတင်ကါးြေတ်ဖနပပီ စ်သည် င ါးမံှုမ ောါး က န်ရှနုံင်ပ
သည်။ မည်သည်င ါးမံမ
ှု

ုံ ဥနှင်တဲလ က်မရှဖတောပ က လင်ဖ ပောင်ါးလဲမှုလုံပ်ရန်အတက် မသင်ဖတော်

ပ ။ ၎င်ါးတ၏
ုံ အသက်ရက်အောါး မသနုံင်ဖသောဖ ကောင် စ်ပ သည်။
တီလောါးပီါးယောါး စတင်ဥ ဥလျှင် မ ြုါးင ါးမမ ောါးအောါး ၅ ရက်တစ်ြေ စစ်ဖ

ါးရန်လုံအပ်ပ သည်။ မ ြုါးင ါး

အမမ ောါး၏ ပ ါးစပ်အတင်ါး င ါးဥမ ောါးရှဖနပ က ဥဖကောက်ရပ မည်။
ယြေင်ဥဖကောက် ြေင်ါးမှက န်ရှဖနဖသော ဥနှင်တဲလ က်မရှဖသော သမဟုံ
ုံ
တ် ထထက်
ုံ
ကကီါးဖသောမည်သည်
င ါးသောါးဖပ က်ဖလောင်ါးကမ
ုံ

ုံ လင်ဖ ပောင်ါးလဲရန်အတက် အသံုံါးမ ပြုသင်ပ ။
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တီလောါးပီါးယောါး အမ၏ပ ါးစပ်အတင်ါးမှ ဥမ ောါးအောါး

အ

(ြေ ြေ ရန်) ထုံတ်ယ ြေင်ါး။

င် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ အ စ်သတ်မှတ်ထောါးဖသော

ြေက်မ ောါးအတင်ါးသုံ ဥမ ောါး၏အ

င်အလက
ုံ ်

ြေဲ ြေောါးထည် ရန်လုံအပ်ပ သည်။

ဥဖကောက်ရောတင်ထည်သင်ါးစဉ်ါးစောါးရမည်အဓကအြေ က်အလက်မ ောါး
➢ ဥဖကောက်ရန်အတက် အဖကောင်ါး
➢ ကကီါးထောါးမှုအ

ါးံုံ အြေ န်သည် မနက်ပုံင်ါး စ်ပ သည်။

င်အလုံက် ဥမ ောါးအောါးသီါး ြေောါးစီြေဲထောါးရပ မည်။

➢ အကယ်၍ ဥဖကောက်ြေ န် ကော မငပ
် က အလှဖမါးင ါးကန်မ ောါးတင်အသံုံါး ပြုသည်
ဖလမုံတစ
် က်ကရယောအောါး ပင်

င်အသံုံါး ပြုရန်။

➢ ဥဖကောက်ြေ န်နှင်ဥမ ောါးအောါးသောါးဖ ောက်စြေန်ါးရှရောသသယ်
ုံ
ယြေ န်တင် ဥမ ောါးအောါး
ထြေုံက်နာက င်မမ
ှု ရှဖစရန် လုံပ်ဖ

ောင်ရန်လုံအပ်ပ သည်။

➢ အပြေ န် မင်တက်မှုရှပ က အပြေ န်လန်ကဲမှုကုံဖလ ောြေ ရန်အတက် အရပ်လုံပ်ဖပါးရန်
လအ
ုံ ပ်ပ သည်။ (အပလန်ကဲမှုဖ ကောင် စ်ဖပေါ်ဖသောထြေုံက်မှု)
ဥဖကောက် ြေင်ါး ပြုလုံပ်ရန်အတက်လုံအပ်ဖသောပစစည်ါးမ ောါး
➢ ဇန်ါးပံုံပုံက်ကန် အရွယ်အစောါးစံုံ
➢ လက်အတ်မ ောါး
➢ ဥ ရှ/မရှ စစ်ဖ

ါးရန်အတက် သောါးဖ ောက်ဟောပ ၏ဖအောက်ဖ ြေအောါး ပတ်

တစ် က်အစန်ါးသုံ မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး စုံစည်ါးဖရောက်ရှလောဖစရန် လုံပ်ဖ

ောင်ရောတင် အသံုံါး

ပြုရန် ဖရဖပေါ်တင်ဖပေါ်နုံင်ဖသော PVC ပုံက် သမဟုံ
ုံ
တ် ဖြေ ောဖမွှေ့သညဝ
် ါးလံုံါး
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ဲပပီါး ဟောပ ၏

➢ ဥထည်ရန်ြေက်မ ောါးအောါး ထန်ါးထောါးနုံင်ရန် PVC ပုံက် သမဟုံ
ုံ
တ် ဝ ါး င် ပြုလုံပ်ထောါးဖသော
ဖလါးဖထောင်ပံုံ ဖ

ောင်တစ်ြေုံအောါး ပင်

င်ရန်

➢ အနာါးယရန် ပြုလုံပ်ထောါးသည်ဟောပ အတင်ါးသုံ မ ြုါးင ါးမ ောါးဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးရန်နှင် ဥမ ောါးအောါး
သောါးဖ ောက်စြေန်ါးသဖရ
ုံ ွှေ့ဖ ပောင်ါးရန်အတက် ပလတ်စတစ် ပံုံါးမ ောါး ပင်
ဥမ ောါးအောါး အနီါးအနာါးတင်ရှသည်သောါးဖ ောက်စြေန်ါးသုံ ပဖ
ုံ
တလ
ဲ က်ရှသည်

ဖလမှုတဖ
် က ောက်တုံါးံ ငယ်တုံအောါး

င်ထောါးရန်

ောင်ရ န်အတက် ဖလမှုတစ
် က်နှင် ၎င်ါးနှင်

အသံုံါး ပြုနုံင်ပ သည်။

သောါးဖ ောက်ကန်သည်

သောါးဖ ောက်စြေန်ါးနှင် အလှမါး် ကောသည်ဖနရောတင်ရပ
ှ က သယ်ယဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးြေ န်အောါးဖလ ောြေ နုံင်ရန်
ဖရွွှေ့လ ောါးသောါးဖ ောက်ြေန်ါးစနစ်အောါး အသံုံါး ပြုရန်လုံအပ်ပပီါး သောါးဖ ောက်င ါးမ ောါးနှင် အနီါး

ံုံါးတင် ထောါးရှ

အသံုံါး ပြုရမည် စ်ပ သည်။

သောါးဖ ောက်သည်ကန်မ ောါးသည် သောါးဖ ောက်စြေန်ါးနှင်အလှမ်ါးဖဝါးပ က ဖရွွှေ့လ ောါးသောါးဖ ောက်စြေန်ါးစနစ်အောါး
အသံုံါး ပြုနုံင်ပ သည်။ (Photo: Nam Sai Farms)

ဥမ ောါးအောါးပုံါးသတ်သည်လုံပ်ငန်ါးစဉ်
ဖရသတတဝ ဖမါး မြူဖရါးကဏ္ဍတင် ပုံါးသတ်သည်လုံပင
် န်ါးသည် ဖရောဂ စီမံထန်ါးြေ ြုပ်မှုတင် အမ ောါးစုံ
အသံုံါး ပြုဖသောနည်ါးတစ်နည်ါး
စဉ်

စ်သည်။ ပါးုံ သတ်သညလ
် ုံပ်ငန်ါးသည် ဇီဝလံုံခြေံြုဖရါးအစီအစဉ်မ ောါးတင်

က်မ ပတ်အသံုံါး ပြုသည်စနစ်လည်ါး

စ်ပ သည်။ ပုံါးသတ် ြေင်ါးသည် တတပပရှဖသော ဖရောဂ

မ ောါးအောါး ယ်ထုံတရ
် ှင်ါးလင်ါးနုံင်သကဲသုံ ဖရောဂ က ဖရောက်မှုအောါး ဖလ ောြေ နုံင်ရန်အတက် သန်ရှင်ါးဖရါး
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လုံပ်ဖ

ောင်ြေ က်အဖန င်လည်ါး စဉ်

က်မ ပတ် လုံပ်ဖ

ောင်နုံင်ပ သည်။ ပုံါးသတ်ရ ြေင်ါး၏ တက

ဖသောအဖ ကောင်ါးရင်ါးအဖပေါ်မတည်ပပီါး ပါးုံ သတ်ရမညန
် ည်ါးေ ြူဟောနှင် မည်သအသံ
ုံ
ါးုံ ပြုရမည် တက
ုံ ုံ
သတ်မှတပ
် သည်။
ဖရသတတဝ ဖမါး မြူဖရါးလုံပ်ငန်ါး

အသံုံါးအဖ

ောင်ပစစညါး် မ ောါးအောါး

ပါးုံ သတ် ြေင်ါး၏

အဖ ြေြေံသဖ

ော

တရောါးတင် သတ်မှတထ
် ောါးသည်ပမောဏအတင
ုံ ်ါး ဓောတုံပစစည်ါးမ ောါးအောါးအသံုံါး ပြု ြေင်ါး နှင် ဖရောဂ စ်
ဖစနုံင်သည်ဖရောဂ

ပုံါးမောါးမ ောါးအောါးလံုံါးဖသ

ံုံါးဖစရန် လံုံဖလောက်သည်အြေ န်ပမောဏအတင
ုံ ်ါး သံုံါးစဲ

ရန် စ်ပပီါး၊ ထုံကဲသုံ အသံုံါးမ ပြုပ က ဖအောင် မင်ပပီါး စ်သည်င ါးဥမ ောါးနှင် ဥဖ ောက်သည်စနစ် တအောါး
ုံ
ထုံအသံါးုံ ပြုသည်ဓောတုံပစစည်ါးမှ ထြေုံက်ဖစနုံင်မည် စ်ပ သည်။
ဖဆါးဖ ကော ြေင်ါး နှင် ပုံါးသတ် ြေင်ါးလုံပ်ငန်ါးစဉ်တင် အနမ်ဆံုံါးအဖန င် ဖအောက်ပ လုံပ်ငန်ါးစဉ်အဆင်မ ောါး
ပ ဝင်သငပ
် သည်။
➢ အညစ်အဖ ကါးအက အြေ မ
ဲ ောါးအောါး ဖရပုံက်ဖြေ င်ါးမှဖရ င်ဖ
➢ ပုံမုံသန်ရှင်ါးဖအောင်လုံပပ
် ၊ဖ

ါးဖ ကောပပီါး ယ်ထုံတပ
် ။

ါးဖ ကောပ ၊ ဇကော င်စစ်ပ ။

➢ ပုံါးသတ်ပ ။
တီလောါးပီါးယောါးင ါးဥမ ောါးအောါးပုံါးသတ်ရန်အတက် အမ ောါးစုံအသံုံါး ပြု ကသည်မှော ဓောတုံပစစည်ါး ၃ မ ြုါး ရှပ
သည်။

မည်သည်ဓောတုံပစစည်ါးအောါး

အသံုံါး ပြုပပီါး

ပုံါးသတ်မည်

ုံသည်မှော

ဖဒသ၏လုံအပ်ြေ က်

အဖပေါ်တင် မတည်ပ သည်။
ပ ော်မလင် ၄၀% နှင် ဥမ ောျိုးအောျိုး ုျိုးသတ်ခြင်ျိုး
➢ အ

င် ၁ ရှသညင
် ါးဥမ ောါးအတက် ဖရ ၁ လီတောတင်/ဖ ော်မလင် ၂ မီလီလီတောထည်ပ ၊

၎င်ါးဖပ ော်ရည်တင် ၃ မနစ် စမ်ထောါးပ ။
➢ အ

င် ၂ နှင် ၃ ရှသည်င ါးဥမ ောါးအတက် ဖရ ၁ လီတောတင်/ဖ ော်မလင် ၂ မီလီလီတော

ထည်ပ ၊ ၎င်ါးဖပ ော်ရည်တင် ၂ မနစ် စမ်ထောါးပ ။
➢ အ

င် ၄ ရှသည်င ါးဥမ ောါးအတက် ဖရ ၁ လီတောတင်/ဖ ော်မလင် ၂ မီလီလီတောထည်ပ ၊

၎င်ါးဖပ ော်ရည်တင် ၁ မနစ် စမ်ထောါးပ ။
➢ ဖ ော်မလင်ဖပ ော်ရည်တင် စမ်ပပီါးပ က င ါးဥမ ောါးတင် ကပ်ညဖနဖသော ဖ ော်မလင်မ ောါးအောါး
ယ်ရှောါးသန်စင်နုံင်ရန် ဖရသန်သန် င်ဖသြေ ောစော ထပ်မံဖ
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ါးဖ ကောပ ။

ုတက်စယမ် ေါမင်င်္နတ်ခ င် (KMnO4) ငေါျိုးဥမ ောျိုးအောျိုး ုျိုးသတ်ခြင်ျိုး
➢ ၁၅ မီလီဂရမ် ပုံတက်စီယမ်ပ မင်ဂနတ်/အောါး ဖရ ၁ လီတောတင် ဖ ော်ပ ။
➢ ၎င်ါးဖပ ော်ရည်တင် အ

င် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ရှဖသော င ါးဥမ ောါးအောါး ၁၀ မနစ် စမ်ပ ။

➢ ပုံတက်စီယမ်ပ မင်ဂနတ်ဖပ ော်ရည်တင် (KMnO4) စမ်ပပီါးပ က ကပ်ညဖနဖသော
ပုံတက်စီယမ်ပ မင်ဂနတ်မ ောါးအောါး ယ်ရှောါးသန်စင်နုံင်ရန် ဖရသန်သန် င်ဖသြေ ောစော
ထပ်မံဖ

ါးဖ ကောပ ။

င ါးဥမ ောါးအောါး Acriflavin နှင် ပုံါးသတ် ြေင်ါး
➢ ၂ မီလီလီတော Acriflavin အောါး ဖရ ၁ လီတောတင်ဖ ော်ပ ။
➢ အ

င် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ရှ င ါးဥမ ောါးအောါး ၎င်ါးဖပ ော်ရည်တင် ၃၀ စကကန် စမ်ထောါးရမည်။

➢ Acriflavin ဖပ ော်ရည်တင် စမ်ပပီါးပ က ကပ်ညဖနဖသော Acriflavin မ ောါးအောါး
ယ်ရှောါးနုံင်ရန် ဖရသန်သန် င်ဖသြေ ောစော ထပ်မံဖ

ါးဖ ကောပ ။

ဖသြေ ောစောပုံါးသတ်ပပီါးပ က င ါးဥမ ောါးအောါး ဖရပုံက်ဖြေ င်ါးမှဖရ င် အကကမ်ကကမ်ထပ်မံ ဖ

ါးဖ ကောပ ။

ထဖနာက်
ုံ
င ါးဥမ ောါးအောါး ဒီဂ စ်တယ်ြေ န်ြေင် င် ြေ န်ပ ။
အ

င် ၁ နှင် ၂ ဥမ ောါးအောါး ဥဖ ောက်သည်ကရောါးတင်ါးသုံ ထည်ရမည်။ ၆ မှ ၈ လီတောဝင်

သောါးဖ ောက်ကရောါး တစ်ြေုံတင် အ
အ

င် ၁ နှင် ၂ င ါးဥမ ောါးအောါး ၄၀၀ မှ ၅၀၀ ဂရမ် ထည်နုံငပ
် သည်။

င် ၃ နှင် ၄ ဥမ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ေန်ါးအတင်ါးသုံ ဖ ပောင်ါးဖရွှေ့သင်ပ သည်။ အ

င် ၃ နှင် ၄ ဥ ၂၀၀

ဂရမ် အောါး သောါးဖ ောက်ေန်ါးတြေုံတင် ထည်နုံင်ပ သည်။
င ါးဥမ ောါးပုံါးသတ်ရောတင်အဓကထည်သင်ါးစဉ်ါးစောါးရန်အြေ က်မ ောါး
➢ င ါးဥမ ောါးအောါး တက သည်အဖ ြေအဖနတစ်ြေုံတင် ဓောတုံပစစည်ါးအသံုံါး ပြု ပုံါးသတ် ြေင်ါးသည်
အလန် အက ြုါးရှပ သည်။
➢ ဒုံတယအဖန င် ဓောတုံပစစည်ါးအသံုံါး ပြုပပီါး ပုံါးသတ် ြေင်ါးသည် အနတရောယ် စ်နုံင်သည် အဖန
အထောါးမ ောါး မ စ်ဖပေါ်သငပ
် ။ ၎င်ါးသည် သသော မင်သောရှဖသော်လည်ါး သတမထောါးမသည်မ ောါး
စ်တတ်ပ သည်။
➢ ဓောတုံပစစည်ါးမ ောါးအောါး ကုံင်တယ်လုံပ်ကင
ုံ ်သည်ဝန်ထမ်ါးမ ောါး လံုံခြေံြုစတ်ြေ ဖစဖရါးနှင် အသံုံါး ပြု
ပပီါးဖသော ဓောတုံပစစည်ါးမ ောါးစနစ်တက စန်ပစ် ြေင်ါး င် ပတ်ဝန်ါးက င်ဖ မထုံ နှင် ဖရထုံမ ောါးကုံ
ထြေုံက်မှုမရှဖစရန် ကကြုတင်ကောကယ်မမ
ှု ောါးအောါး ဖသြေ ောစောလုံပ်ကုံင်ရန်လုံအပ်ပ သည်။
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ပုံါးသတ် ြေင်ါးအလုံပ် ပြုလုံပ်ရ ြေင်ါး၏အဖ ကောင်ါးအရင်ါးမ ောါး
➢ င ါးဥမ ောါးအောါးပုံါးသတ်ရ ြေင်ါး၏အဓကအဖ ကောင်ါးအရင်ါးမှော င ါးဥဖ ောက်ဖနစဉ်အြေ န်အတင်ါး
နှင် ဥဖအောင် မင်စောဖပ က်ပပီါးသည်အဖရအတက် ဖလ ောနည်ါးဖစ ြေင်ါးတက
ုံ ုံ

စ်ဖပေါ်ဖစ

နုံင်သည် င ါးဥမ ောါးတင် ကပ်ညဖနဖသောမှုဖရောဂ မ ောါး နှင် အ ြေောါးဖရောဂ စ်ဖစဖနုံင်ဖသော
ဖရောဂ ပုံါးမ ောါးသည်

င ါးဥမ ောါးအောါး

ဝင်ဖရောက်တက
ုံ ြေ
် ုံက် က်

ီါးနုံင်သ င်

၎င်ါးတအောါး
ုံ

ယ်ရှောါးရန်။
➢ င ါးဥမ ောါးအောါး တစ်ဖနရောမှတစ်ဖနရောသုံ မဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးမီ သမဟုံ
ုံ
တ် မဖ ပောင်ါးဖရွှေ့မီ သန်ရှင်ါး
ဖစရန်အတက် လုံပ်ဖ
ပုံါးမောါးမ ောါး

ောင်ရပ သည်။ ထုံသလုံ
ုံ ပ်ဖ

တစ်ဖနရောမှတစ်ဖနရောသုံ

ဖ ောက် ြေင်ါးအောါး အနှုတလ
် ကခဏောဖ
ရီါးယောါးပုံါးပမောဏ

ောင် ြေင်ါး င် ဖရောဂ စ်ဖစနုံင်ဖသော

ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးလောနုံင်မှုအောါးဖလ ောြေ ြေင်ါး နှင် င ါးဥ
ောင်သည်

အမ ောါးအ ပောါးပ လော ြေင်ါးအောါး

ါးုံ က ြုါးမ ောါး

စ်ဖပေါ်ဖစနုံင်သည်

ဖလ ောြေ ြေင်ါးတုံ

လုံပ်ဖ

က်တါးီ

ောင်နုံငမ
် ည်

စ်သည်။
➢ အြေ ြုွှေ့ဖသောဖရောဂ ပုံါးမောါးမ ောါးသည်
ပုံါးသတ် ြေင်ါး င် ဖ

င ါးဥမ ောါးအောါး ဖရသန်သန် င် ဖ

င ါးဥမ ောါးအတင်ါးတင် စ်ဖပေါ်ဖနတတ်ပပီါး

၎င်ါးတအောါး
ုံ

ောင်ရက
ွ ်နုံင် ြေင်ါးမရှပ ။

ါးဖ ကော ြေင်ါး။

တီလောါးပီါးယောါးင ါးဥမ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ကရောါး

ဇန်ါးပံုံ ပုံကက
် န်အောါးအသံုံါး ပြုပပီါး အညစ်အဖက ါး

သမဟုံ
ုံ
တ် သောါးဖ ောက်ေန်ါးအတင်ါးသုံ မဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးမီ

အနယ်အနှစမ
် ောါးအောါး စစ်ထုံတ် ြေင်ါး။

အဖလါးြေ န် ြေ န်ရန်။
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လုံအပ်သည်ပစစည်ါးမ ောါး
➢ အထက်တင်ဖ ော် ပြေဲသည် ပုံါးသတ်ရန် ဓောတုံပစစည်ါးမ ောါး
➢ ဒစ်ဂ စ်တယ် ြေ န်ြေင်
➢

ီကောြေက် သမဟုံ
ုံ
တ် ြေ န်တယ်

လင်ဒ အရွယ်စောါးစံုံ နှင် ၅ မီလီလီတော ဖ

➢ ဇန်ါးပံုံပုံက်ကန် အရွယ်စံုံ အနုံ၊ အကက်စပ် ပုံကမ
် ောါး
➢ အကက်စပ် ဖရစစ်၊ ဖရပံုံါးမ ောါးနှင်ြေက်မ ောါး
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ါးထုံါးပပန်

ြေ။ သောါးဖ ောက်စြေန်ါး ပင်ဆင် ြေင်ါး၊ င ါးဥမ ောါးအဖကောင်ဖ ောက် ြေင်ါး၊
သောါးဖပ က်မ ောါး ပြုစုံ ြေင်ါးနှင် ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါး ြေင်ါး
သောါးဖ ောက်စြေန်ါးတင် အသံုံါး ပြုမည်ပစစည်ါးမ ောါး သောါးဖ ောက်ကရောါး၊ ေန်ါး နှင် သောါးဖ ောက်ကန်တုံအောါး
ဖ မဖအောက်ဖရ၊

အဝီစတင်ါးမှ

ဖရကုံအသံါးုံ ပြုပပီါး

တီလောါးပီါးယောါးင ါးမ ောါး

အတင်ါးမှ ဥ ဥရန် နှင် ဥဖကောက်ရန် ဖမျှော်မှန်ါးရက်ထက် အနည်ါး
ဖ

ါးဖ ကောထောါးရပ မည်။ အောါးလံုံါးဖသြေ ောစော ဖ

သောါးဖ ောက်ဟောပ မ ောါး

ံုံါး ၅ ရက်ြေန်ဖစောပပီါး ဖသြေ ောစော

ါးဖ ကောပီါးပ က သက်ရှမ ောါးအောါး ယ်ထုံတဖ
် သော

ကန်နှင် ဥဖ ောက်ကန်တုံအောါး အဝီစ တင်ါးမှရသည် ဖ မဖအောက်ဖရ င်

ည်ထောါးသငပ
် သည်။

ဥဖကောက်ရန် ၄ ရက်အလုံတင် အ မင်တင်ဖရတင
ုံ က
် ီအတင်ါးသုံ ပုံါးသတ်ရန် ဓောတုံဖ
(တင်

မ်ဖ

ါး TIMSEN

ါး) အောါး ဖရ ၁၀၀၀ လီတောတင် ၀.၅ ဂရမ်နှုန်ါး ထည်သင်ါးပ ။

ဥဖကောက်ရန် ၁ ရက်အလုံတင် အ မင်တင်ဖရတင
ုံ က
် အ
ီ တင်ါးသုံ ဖရတလီတောတင်
ထည်သင်ါးပ ။ ဥပမောအောါး င် အ မင်တင်ဖရတင
ုံ ်ကီတစ်လံုံါးတင် ဖရ ၁၀၀၀ လီတောဝင်

ောါး ၀.၂ ဂရမ်
န်ပ က

ောါး

၂၀၀ ဂရမ် ထည်သင်ါးရန်လုံအပ်ပ မည်။ ဥဖကောက် ြေင်ါးနှင် တီလောါးပီါးယောါးဥထုံတလ
် ုံပ် ြေင်ါးအောါး ၁၅
ရက် ြေောါးတစ်ြေ
ကောကယ်ရန်

ပြုလုံပမ
် ည်

ပ
ုံ က

သောါးဖ ောက်စနစ်တစ်ြေုံလံုံါးအောါး

မှုဖရောဂ ဝင်ဖရောက် ြေင်ါးမှ

ောါးကုံ အထက်ပ နှုန်ါးထောါးအတင
ုံ ်ါး ထပ်မံထည်ဖပါးရန် လုံအပ်ပ မည် စ်ပ သည်။

အ မင်တင်ကန်အတင်ါး
ဖရ ၁၀၀၀ လီတောတင် ပရုံ

ောါးထည်သည်ဖနတစ်ဖနထဲတင် ဇီဝနည်ါး င်စစ်ထုံတသ
် ည်ကန်အတင်ါးသုံ
ုံင်အုံတစ် ၂ ဂရမ်နှုန်ါး ဖရောထည်ပ ။ ထုံကဲသုံ ထည် ြေင်ါး င် ဇီဝနည်ါး င်

စစ်ထုံတသ
် ည်ကန်အတင်ါးတင် ဇီဝပုံါးမောါးမ ောါး စတင်ဖပ က်ပောါးလောမည် စ်ပပီါး အနတရောယ် စ်ဖစနုံင်
သည် နုံက်ကတြုဂ င်ပ ဝင်ဖသော စန်ပစ်ပစစည်ါးမ ောါးအောါး အနတရောယ်မ စ်ဖစနုံင် သည် ပစစည်ါးမ ောါးအ စ်သုံ
ပ ြုြေဲဖပါးမည်

စ်ပ သည်။

အဖငွှေ့ပ ံ ြေင်ါးဖ ကောင် ဖရမ ောါးဖလ ောနည်ါးလောပပီါး လအ
ုံ ပ်ပ က အ မင်တင်ဖရဖလှော င်ကန်အတင်ါးသုံ
သန်ရှင်ါးလတ်

တ်သည် အဝီစ ဖ မဖအောက်ဖရအောါး ထပ်မံ ည်ထည်ဖပါးပ ။

Nam Sai ကဲသုံ စီါးပောါး စ်ထုံတလ
် ုံပ်သည်သောါးဖ ောက်စြေန်ါးတင် အသံုံါး ပြုသည် ဖရအောါးလံုံါးအောါး
တစ်

င် ပန်လည် လည်ပတ်သည်စနစ်ကုံ အသံုံါး ပြုထောါးပ သည်။ သီါး ြေောါး စ်ဖသော သောါးဖ ောက်

ကရောါး နှင် သောါးဖ ောက် ေန်ါးစနစ်တုံအောါး အသံါးုံ ပြုထောါးပ သည်။ သောါးဖ ောက်ကရောါး စနစ်တင်
က်တါးီ ရီါးယောါးမ ောါးအောါး

ယ်ထုံတရ
် န်အတက် သဲဇကောအောါးဖပ င်ါးစပ်ဖပါးထောါးပ သည်။ ေန်ါး င်

သောါးဖ ောက်သည်စနစ်တင် ဖက ောက်စရစ်ြေဲမ ောါး င်
၎င်ါးကဲသုံ ပြုလုံပ်ရ ြေင်ါးမှော င ါးဥမ ောါးသည်
အလန်မ ောါးပပီါး

ဥအဖသမ ောါးသည်

ယ်ထုံတသ
် ည် ဇကောစနစ်သောပ

ပ သည်။

က်တါးီ ရီါးယောါးအဖရအတက် ပမောဏအဖပေါ် တံုံ ပန်မှု

က်တါးီ ရီါးယောါးမ ောါးအတက်

အစောါးအစောမ ောါး စ်ပ သည်။

ထအတ
ုံ
က် ေန်ါးအတင်ါးသုံ ၎င်ါးတအောါးဖရ
ုံ
ွှေ့ဖ ပောင်ါးြေ န်တင် င ါးဥအဖသအောါးလံုံါး အောါး ယ်ရှောဖပါးရန်
လုံအပ်ပ သည် ဥနှင်တဲလ က်ရှသည် သောါးဖလောင်ါးမ ောါးသည်
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က်တါးီ ရီါးယောါးပမောဏ အဖပေါ် တံုံ ပန်မှု

နည်ါးပ သည်။ Trichodina ကါးစက်မမ
ှု ှကောကယ်ရန် ကနဦါးလုံပ်ဖ

ောင်ြေ က်အဖန င်

ောါးငန်မှု

ပင်ါးအောါးကုံ သောါးဖ ောက်ကရောါးစနစ်တင် တစ်ဖထောင်ပံုံပံုံ ၄ ပံုံ (4ppt) ထောါးရှပပီါး သောါးဖ ောက်ေန်ါး
စနစ်တင် တစ်ဖထောင်ပံုံပံုံ ၇ ပံုံ (7ppt) ထောါးရှပ သည်။
Nam Sai သောါးဖ ောက်စြေန်ါးတင် သောါးဖ ောက်သည် ဖရအတင်ါးသုံ မည်သည် ဓောတုံပစစည်ါးမှ ထည်သင်ါး
အသံုံါး ပြု ြေင်ါးမရှပ ။
င ါးဥဖကောက် ြေင်ါးအောါး
လုံပ်ဖ

ောင်မည်

လုံပ်ငန်ါးတင်က ယ်ဖစရန်အတက်
ပံုံမှန်လုံပ်ဖ

ောင် ကပ သည်။

၅

သောါးဖ ောက်စြေန်ါးအဖတော်မ ောါးမ ောါးသည်
ရက်တစ်ြေ

င ါးဥဖကောက် ြေင်ါးကုံသော

ုံပ က ၎င်ါးဖနတစ်ရက်တည်ါးတင် အလုံပ်မ ောါး ပံုံပပီါးလုံပ်ဖ

ောင်ရမည် စ်ပ သည် ။

ဖ ော် ပြေဲသည်စနစ်သည် သောါးဖ ောက်ရောသီအစတင် အဝီစတင်ါးမှဖရ င် သောါးဖ ောက်စနစ်တစ်ြေုံလံုံါး၏
ဖရအောါးအသစ်လဲလှယ်ပပီါး င ါးဥမ ောါးအောါး တစ်
သင်ါးမီ

၄

ရက်အလုံတင်

TIMSEN

ဖ

င် ပန်လည်လည်ပတ်သည်စနစ်အတင်ါးသုံ မထည်

ါးရည်ထည်သင်ါး ြေင်ါး

စနစ်ကုံအသံါးုံ ပြုပ သည်။

၎င်ါး

စနစ်သည်လည်ါး ဖကောင်ါးပ သည်။
၎င်ါးသောါးဖ ောက်စြေန်ါးတင် ဇီဝနည်ါး င်စစ်ထုံတသ
် ည်စနစ်မလုံပ ၊ င ါးမ ောါးသည် အစောစတင်မဖက ါးမီ
အြေ န်ထ အမုံါးနီါးယောါး စန်ထုံတမ
် ှုအောါး တင
ုံ ါး် ထော၍ရနုံငဖ
် သောပမောဏအထ မစန်ထုံတပ
် ။
ကကီါးထောါးမှုအဆင်အလုံက်င ါးဥမ ောါးအောါးသောါးဖ ောက် ြေင်ါး
င ါးဥမ ောါးအောါး ပုံါးသတ် ြေင်ါး နှင် စနစ်တက အဖလါးြေ န်ြေ န်တယ် ြေင်ါး လုံပ်ဖ
ကကီါးထောါး မှုအ
စနစ်တက

ောင်ပပီါးပ က င ါးဥမ ောါး၏

င်အလုံက် ကရောါး သမဟုံ
ုံ
တ် ေန်ါးအတင်ါးသုံ ဖ ပောင်ါးဖရွှေ့ထည်ရပ မည်။
တည်ဖ

ောက်ထောါးသည်

င ါးသောါးဖ ောက်စြေန်ါးမ ောါးတင်

င ါးဥမ ောါးအောါး

ပထမဦါးစော

သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါးသုံ ထည်သင်ါးပပီါးဖနာက်ပုံငါး် မှသော သောါးဖ ောက်ေန်ါးအတင်ါးသုံ ဖ ပောင်ါးဖရွှေ့
ပ သည်။ ၎င်ါးကဲသုံ ပြုလုံပ်ပ က သောါးဖ ောက်စနစ်အတင်ါး ဖရလည်ပတ်မှုစနစ် ဖကောင်ါးမန်လောမည်
စ်ပပီါး င ါးဥအဖသမ ောါးလည်ါး လယ်ကစော ယ်ထုံတန
် ုံင်မည်

စ်ပ သည်။

ဥအနည်ါးငယ်အောါး သောါးဖ ောက်ေန်ါးအတင်ါး ထည်သင်ါးဖ ောက်နုံင်ပပီါး သောါးဖ ောက်ေန်ါး၏ နံရံတင်
လောဖရောက်ကပ်ညဖနမည် ဥအဖသမ ောါးအောါး သောါးတက
ုံ ်တအ
ံ သံုံါး ပြုပပီါး
မ ပတ်လုံပ်ဖ

ောင်ရန်လုံအပ်မည်

ယ်ရှောါး ြေင်ါးအလုံပ် စဉ်

စ်ပ သည်။ ဥမ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါး

က်

စ်နုံင်သဖလောက်

ထည်သင်ါး ဖ ောက်သင်သည်။ သဖသော်
ုံ
သောါးဖ ောက်ေန်ါးအတင်ါးသလည်
ုံ
ါး ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးရန်လုံအပ်မည်
စ်ပ သည်။ သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါး ဖရရှည်ထညထ
် ောါးပ က ဥမှင ါးသောါးဖပ က်မ ောါး ဖပ က်လောပပီါး
သောါးဖ ောက်ကရောါး အ ပင်သုံ ထက်သောါးနုံငပ
် သည်။
အ

င် ၁ - သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါး ၄ ညထောါးပ ။

အ

င် ၂ - သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါး ၃ ညထောါးပ ။

အ

င် ၃ - သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါး ၂ ညထောါးပ ။
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အ

င် ၄ - သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါး ၁ ညထောါးပ ။

သောါးဖ ောက်ကရောါးတစ်ြေုံအတင်ါး

င ါးဥမည်မျှ

ထညသ
် င်ါးဖ ောက်နုံင်သည်မှော

၎င်ါး၏အရွယ်အစောါး

အဖပေါ်တင် မတည်ပ သည်။ သောါးဖ ောက်ကရောါးအကကီါး (၈ လက်မ) သည် ၂.၅ ကီလုံဂရမ် င ါးဥမ ောါးအောါး
ထည်သင်ါး ဖ ောက်နုံင်ပ သည်။ ပံုံမှန်င ါးဥထည်သင်ါးနှုန်ါးအရ သောါးဖ ောက်ေန်ါးတစ်ြေုံသည် ၂၀၀ ဂရမ်
င ါးဥမ ောါးသော ထည်သင်ါး နုံင်ပ သည်။
ပျှမ်ါးမျှ င ါးဥမ ောါး၏အရွယ်အစောါးတက်ြေ က်ပမ
ံုံ ှော င ါးဥ ၂၀၀ ပ သည် နမနာ ၂ ြေုံအောါး ြေ န်ြေင် င်
ြေ န်တယ်ပ ရရှသည်အဖ အောါး ဒသမ ၂ ဖနရောအထယရန်

စ်ပ သည်။ ဥဖ ောက်ြေ န်တင် င ါးမ ောါး

ရှင်သန်နှုန်ါးနှင် င ါးဥအဖရအတက် အောါးတက်ြေ က်ရန်အလန်အဖရါးကကီါးပ သည်။
➢ အ

င် ၁ ရှသည် င ါးဥမ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါးသထည
ုံ
်ပပီါး ၎င်ါးတအဖကောင်
ုံ

ဖပ က်သည် အထထောါးပ ။ ဥမ ောါးပ က်စီါးမှုမရှဖစရန် သောါးဖ ောက်ကရောါးအတင်ါး ဖရစီါးနှုန်ါး
အောါး ဖ ါးညင်ါးစောလည်ပတ်ဖစရန် ဖ

ောင်ရွက်ထောါးသင်သည်။

➢ သောါးဖ ောက်ေန်ါးမ ောါးတင် ဖရစီါးနှုန်ါးပုံ မန်ပ သည်။ ဖနာက်ပုံင်ါးအ
သန်မောသည်ဥမ ောါး

အ

င်ဥမ ောါးသည် အ ပည်အဝ

စ်ပ သည်။

င် ၁ နှင် ၂ င ါးဥမ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ကရောါး

အတင်ါးထည်သင်ါးပပီါး ဥဖ ောက်ရန် ပင်

အ

င် ြေင်ါး

င် ၃ နှင် ၄ ဥမ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်ေန်ါး

အတင်ါးထည်သင်ါးပပီါး ဥဖ ောက်ထောါး ြေင်ါး

င ါးဥမ ောါးသောါးဖ ောက်ရန်အတက်လုံအပ်သည်ထည်သင်ါးစဉ်ါးစောါးရန်အြေ က်မ ောါး
➢ အသံုံါး ပြုသည်

ကန်မ ောါး၊

ဖရပုံက်၊

ပုံက်

က်အစပ်မ ောါး၊

သောါးဖ ောက်ေန်ါးမ ောါးသည် KMnO4 သမဟုံ
ုံ
တ် TIMSEN

သောါးဖ ောက်ကရောါးမ ောါးနှင်

င် ဖသြေ ောစောပုံါးသတ်ထောါးရန်

လုံအပ်ပ သည်။
➢ အသံုံါး ပြုမည် သောါးဖ ောက်ကရောါး၊ ေန်ါး နှင် ပုံကမ
် ောါး ပက
ုံ ်
က်သယ်မှုအောါး ဖသြေ ောစောလုံပ်ဖ

ောင်ရမည်။
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က်မ ောါးအောါး စနစ်တက တပ်

င်

➢ ၂-၃ နာရီ ြေောါးတစ်ြေ သောါးဖ ောက်ေန်ါး၏ ဖရထက်ဖပ က်ဇကောတင် ကပ်ညဖနဖသောပစစည်ါးမ ောါး
ဥအဖသမ ောါးအောါး သောါးပတ်တံအသံုံါး ပြုပပီါး ယ်ရှောါးဖပါးရန်လုံအပ်ပ သည်။
➢ သောါးဖ ောက်စနစ်တစ်ြေုံလံုံါးတင်
ဖ

ဖရလည်ပတ်မှုအောါး

အ

က်မ ပတ်ဖစရန်

ဖသြေ ောစော

ောင်ရွက်ပ ။

➢ ပုံက်မ ောါးအတင်ါး ဖလြေုံမမ
ှု ရှဖစရန် ဂရုံစုံက်ပ ။ ဖလြေဖ
ုံ နပ က ၎င်ါးဖလြေမ
ုံ ှုဖ ကောင် ဖရမ ောါး
ပန်ါးထက်လောနုံင်ပ သည်။
➢ သောါးဖ ောက်ဖနစဉ်အတင်ါး
ဖ

ဥအြေမ
ံ ောါး ယ်ထုံတ် ြေင်ါးအောါး

အနမအ
် မင်ဖရထုံတ် ြေင်ါး င်

ောင်ရွက်ပပီါး ဖရလည်ပတ်မှုအောါး သင်တင်သလုံြေ န်ပ ။

➢ ဥဖပ က်ပပီါး ၂-၃ ရက်အ ကော၊ င ါးသောါးဖလောင်ါးနှင်တဖ
ဲ နသည် ဥနှစ်အောါးစုံပ်ယပပီါးြေ န် ဖရ
စတင်ကါးြေတ်သည် င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်စြေန်ါးမှတ
လုံပ်ဖ

င် လင်ဖ ပောင်ါးလဲရန်

ောင်မည် (Sex-reversal treatment SRT) ဟောပ မ ောါးအတင်ါးဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးပ ။

➢ ဖရစတင်ကါးြေတ်သည် င ါးသောါးဖပ က်ငယ်မ ောါးအောါး လင်ဖ ပောင်ါးလဲရန်အတက်

ပြုလုံပ်

ထောါးသည် ဟောပ မ ောါးအတင်ါးသဖရ
ုံ ွှေ့ဖ ပောင်ါးရောတင် ဖအောက်ပ လုံက် နာရန်အြေ က်မ ောါးအောါး
ဂရုံတစုံက် လုံက်နာရန်လုံအပ်ပ သည်။
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မ ြုါးင ါးမ ောါးနှင်သောါးဖ ောက်စြေန်ါးတို့အ
ုံ ောါး ပင်ဆင်ရောတင်လုံပ်ဖဆောင်ရန်လုံပ်ငန်ါးစဉ် ပဇယောါး
င ါးအမ

င ါးအထီါး

အထီ်း အမ ြွဲခြော်းထော်းသည်အနော်းယူဟောပေါ

ဥမပကောက်မ ၂

တ်

သော်းတ ောက်ဟောပေါအတင််း အထီ်းအမအြ ြု်း ၁်း၃ ထည်ရန်

ဥမဖကောက်မီ အနည်ါးဆံုံါး ၅ ရက်အလုံ
သော်းတ ောက်စြန််း၏ အခမငတ
် င်တရတိုငက
် ီ နှင် အသ်းို အတဆောင်ပစစည်း် မ ော်း
သနရ
် ှင်း် ရန်လိုအပ်ပပီ်း သနရ
် ှင်း် သည်အဝီစတင််းတရခ ညထ
် ော်းရန်

ဥမဖကောက်မီ ၄ ရက်အလုံ
အ မင်တင်ဖရတုံင်ကီအတင်ါး ဖရ ၁၀၀၀ လီတောတင်
TIMSEN ၀.၅ ဂရမ် နှုန်ါးထည်ဖ ော်ပ

အနည်ါးဆံုံါး ဥမဖကောက်မီ ၁ ရက်အလုံ

ဇီဝနည်ါး င်စစ်ထုံတ်သည်ကန်အတင်ါးသုံ ဖရ ၁၀၀၀ လီတောတင် PROBIOTIC ၂ ဂရမ် ထည်ပ ။
ထအတ
ုံ
အ မင်တင်ဖရတုံင်ကီအတင်ါးသုံ ဖရ ၁၀၀၀ လီတောတင် ၂၀၀ ဂရမ်

သောါးဖ ောက်ဟောပ အတင်ါးသုံို့ မ ြုါးင ါးမ ောါးထည်ပပီါး
၁၀ မှ ၁၂ ရက် အ ကော
ဥဖကောက်ပ
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ောါးထည်ပ ။

ဖရစတင်ကါးြေတ်သည်င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါးဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးသည်စနစ်
ဖရအဖရောင်အစမ်ါးဖရောင်ရှသည် ပြုစုံမည်ကန်အတင်ါးတင် ကကြုတင် ပင်

င်ထောါးဖသော ဟောပ အတင်ါး

သုံ တလ
ဲ က်ရှသည်ဥနှစ်မ ောါးအောါး စုံပ်ယပပီါးသည် ဖရတင်စတင်ကါးြေတ်ဖနသည် င ါးသောါးဖပ က်မ ောါး
အောါးြေ က် ြေင်ါးဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးရပ မည်။ င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး ဟမ
ုံ ုံန်ါး ပြု ပင်ထောါးသည်အစော ၂၄ နာရီ
အတင်ါး ၅ ကကမ် ဖက ါးသင်ပ သည်။
တစ်စတုံရန်ါးမီတောအက ယ် ဟောပ အတင်ါးသုံ ၆၀ ဂရမ်နှင်ညီမျှဖသော ဖရတင်စတင်ကါးြေတ်ဖနသည်
င ါးသောါးဖပ က် ၆၀၀၀ ဖ ပောင်ါးဖရွှေ့ထည်သင်ါးဖမါး မြူနုံင်ပ သည်။
မ ြုါးင ါးအငယ်မ ောါး၏

ဥမ ောါးမှော

ဖသါးငယ်ပပီါး

မ ြုါးင ါးအကကီါးမ ောါး၏

ဥမ ောါးမှော

ကကီါးမောါးပ သည်။

ဥဖ ောက်သည် အကကမ်တုံင်ါး ဖရတင်စတင်ကါးြေက်သည် င ါးသောါးဖ ောက်မ ောါးအောါး နမနာယထောါး
သင်သည်။ ဖရတင်စတင် ကါးြေက်သည် င ါးသောါးဖပ က် ၁၀၀ အောါး အဖလါးြေ န် ြေ န်တယ်ပပီါး နမနာ ၂ ြေုံ
ယထောါးရပ မည် အဖလါးြေ န်အောါး ဒသမ ၂ ဖနရောအထယပပီါး ြေ န်တ ယ်ရပ မည်။ ထဖနာက်
ုံ
ဟောပ
တစ်ြေုံတင် ထည်သင်ါးရမည် ဖရတင်စတင်ကါးြေတ်သည် င ါးသောါးဖပ က်အဖရအတက်အောါး တတ
က က တက်ြေ က်ရပ မည်။ ၁၀၀% င ါးအထီါးမ ောါး ထုံတလ
် ုံပ်ရန်အတက် ၎င်ါးကဲသတ
ုံ က်ြေ က် ြေင်ါးသည်
အလန်အဖရါးကကီါးပ သည်။
လင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါးနှင်ဟောပ အတင်ါး ပြုစုံရန်အတက်အဖရါးကကီါးသည်စဉ်ါးစောါးရန်အြေ က်မ ောါး
➢ ပြုလုံပ်ထောါးသည် ဟောပ သည် ဝ ါးလံုံါးတုံင်မ ောါးတင် (အထက်ဖအောက်) ဖသြေ ောြေုံင်ြေုံင်ြေန်ြေန်
ြေ ည်ဖနှာင်ထောါးရန်လုံအပ်ပ သည်။ င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး ဖသြေ ောစော အစောဖက ါးရန်လည်ါး
လုံအပ်ပ သည်။
➢ ဖရတင်ဖပ ော်ဝင်သည် ဖအောက်စီဂ င် မင်မောါးစောရှဖနြေ န် ဖနလည်မှ ညဖနပုံငါး် တင် ဖရတင်
စတင် ကါးြေတ်သည်င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး သောါးဖ ောက်စြေန်ါးမှ လင်ဖ ပောင်ါးလဲမည်ကန်
အတင်ါးသုံ ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးပ ။
➢ လင်ဖ ပောင်ါးလဲရန် ပြုလုံပ်ထောါးသည်ဟောပ သည် ညစ်ဖပဖနပ က သန်ရှင်ါးသည်ဟောပ နှင်
ဖ ပောင်ါးလဲပ ။
➢ မုံါး ပင်ါးထန်စော ရွောသန်ါးသည်ရောသီတင် ကန်အတင်ါးမှ ဖရမ က်နှာ ပင်အောါးထန်ါးရန် ဖရထုံတ်
ပုံက် တပ်

င်ထောါး ြေင်ါးမရှဖသောကန်တင် ဟောပ အောါး မင်ထောါးရန် လုံအပ်ပ သည်။

➢ င ါးသောါးဖပ က်မ ောါး ဖရမ က်နှာ ပင် မင်တက်လောသညအ
် တက် ဟောပ အတင်ါးမှ ထက်မသောါး
ဖစရန် ဖသြေ ောစောလုံပ်ဖ

ောင်ရပ မည်။

➢ လုံအပ်ပ က ဟောပ မ ောါးအဖပေါ်မှ အပဒဏ်ြေံနုံင်ဖစရန် အရပ်လုံပ်ဖပါးပ ။
➢ ငှက်မ ောါးရန်မှကောကယ်ရန် လင်ဖ ပောင်ါးလဲသည် ဟောပ မ ောါးအဖပေါ်မှ ပုံကက
် န်မုံါးဖပါးပ ။
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➢ ၂၁ ရက် ပြုစုံပပီါးသညင
် ါးမ ောါးသည် အောါးလံုံါးအထီါးမ ောါး စ်မည် စ်ပပီါး ၎င်ါးတအောါး
ုံ
၅ မီလီလီတော
ဇကော င် အရွယ်အစောါးြေဲ ြေောါးပ ။
➢ သင်တင် င ါးသောါးဖပ က်အထီါး အဖကောင်ကကီါးမ ောါး အလ င်အ မန်ဖရောင်ါးြေ ရန်ရှပ က ၂၁ ရက်
ဖနာက်ပုံင်ါးတင် ပြုစုံသည်ဟောပ အတင်ါး င ါးသောါးဖပ က်အဖရအတက်အောါး ၁ စတုံရန်ါးမီတော
တင် သောါးဖပ က်အဖကောင်ဖရ ၁၀၀၀ အထ ဖလ ောြေ ထည်သင်ါးဖမါး မြူ ြေင်ါး င် သောါးဖပ က်
အကကီါးမ ောါးလ င် မန်စော ရရှပ မည်။

င်္။ ဟုံမုံန်ါးထည်ထောါးသည်အစော ပင်ဆင်ပံုံနှင်သမ်ါးဆည်ါး ြေင်ါး
အ

ယ်ဖ ကောင်ဟုံမုံန်ါးထည်ထောါးသည်အစောလုံအပ်သနည်ါး။

င ါးအထီါးသည် င ါးအမသုံ ပုံါးပန်ါးသညက
် ောလတင် အရွယ်ဖရောက်ပီါး တီလောါးပီါးယောါးအထီါးမ ောါးသည်
သောါးဖပ က်ရန်အသုံက် ပြုလုံပ် ြေင်ါး၊ ၎င်ါးတ၏
ုံ ပုံင်နက်အောါးကောကယ်ရ ြေင်ါးတအတ
ုံ
က် ြေန်အောါးအလန်
ကုံန် ကပ သည်။ င ါးအမမ ောါးသည်လည်ါး ၎င်ါးတ၏
ုံ ကကီါးထောါးမှုအတက် အင်အောါးကုံအသံါးုံ မ ပြုနုံငပ
် ဲဥ
ဥရန် အတက်၊ ဥမ ောါးအောါးအဖကောက်ဖပ က်ရန်အတက် နှင် ဖပ က်လောဖသောသောါးဖပ က်ငယ်မ ောါးအောါး
ကောကယ်ရန် အတက် ြေန်အောါးကအ
ုံ သံုံါး ပြု ကရပ သည်။ သောါးဖ ောက် ြေင်ါးပပီါးဖ မောက်ပ က ၎င်ါးြေန်အောါး
မ ောါးအောါး ြေနဓာကုံယ်ကကီါးထောါးရန်အတက် အသံုံါး ပြု ကပ သည်။ ထအ
ုံ ပင် တီလောါးပီါးယောါး အထီါးမ ောါး
သည် အမမ ောါးထက် ၂၀ မှ ၃၀% အထ အကကီါး မန် ကပ သည်။ ထအတ
ုံ
က်ဖ ကောင် တီလောါးပီါးယောါး
အထီါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး တီလောါးပီါးယောါး အသောါးတါးုံ ဖမါး မြူသည်လုံပ်ငန်ါးတင် ထည်သင်ါးဖမါး မြူရန်
ပုံမုံ ကကြုက်နှစ်သက် ကပ သည်။
တီလောါးပီါးယောါး လင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါးအတက် အမ ောါး

ံုံါးအသံုံါး ပြု ကသည်စနစ်မှော တီလောါးပီါးယောါး ဥနှင်

တလ
ဲ က်ရှဖသောသောါးဖလောင်ါး ဥအတင်ါးစောအောါး စုံပယ
် ပပီါးြေ န်မှစ ၂၁ ရက်အထ 17-α methyl
testosterone အထီါး စ်ဖစဖသော ဟုံမုံန်ါးဖရောစပ်ထောါးသည်အစောအောါး တစ်ရက်လ င် ၆၀ ppm နှုန်ါး
ဖက ါးဖမါးရန် စ်ပ သည်။ ၎င်ါးသည် အစော ၁ ကီလုံဂရမ်တင် ဟမ
ုံ ုံန်ါး ၆၀ မီလီဂရမ် ထည်သင်ါး ြေင်ါးနှင်
ညီပ သည်။
ဟုံမုံန်ါးအောါး ပထမဦါးစော ၉၅% မီသုံင်ါးအယ်လ်ကုံဖဟောတင် ဖ ော်ရပ မည်။ ၎င်ါးသည် ဟုံမုံန်ါး ဖပ ော်ဝင်
ဖစရန် ဖ ော်ရည်အ စ် လုံပ်ဖ

ောင်ပ သည်။ ၎င်ါးသည်ဖရတင်မဖပ ော်ဝင်ပ ။ ဖ ော်စပ်ပပီါး ဟုံမုံန်ါး

ဖပ ော်ရည်အောါး ဖရြေဲဖသတတောတင်ါး ထည်သင်ါးပပီါး ၄ ဒီဂရီစင်တဂ
ီ ရတ်တင် ထောါးပ က ၆ လထောါးနုံင်
ပ သည်။ စံြေ န်မှီဖ ော်စပ်ထောါးသည် ဟုံမုံန်ါးဖပ ော်ရည်အောါး အ

င် မင် င ါးစောမှုန် သမဟုံ
ုံ
တ် စီါးပောါး စ်

ထုံတလ
် ုံပ်ထောါးသည် င ါးငယ်မ ောါး ပြုစုံရန် အစောနှင်ဖရောရမည် စ်ပပီါး ၎င်ါးတင် ေီတောမင် C ထပ်မံ
ထည်ဖပါးရန်လုံအပ်ပ မည်။ ဖနဖရောင် ြေည်မရရှပဲ အရပ်ရဖနသည်ကန် သမဟုံ
ုံ
တ် ကန်ဖရ ကည်လင်
ဖနသည်ကန်တင် လင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါးဖ

ောင်ရွက်ပ က ေီတောမင် C သည် အလန်အဖရါးပ ပ သည်။
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ကန်ဖရစမ်ါးသည် င ါးကန်မ ောါးအတင်ါးရှ ဟောပ မ ောါးတင် လင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါးဖ

ောင်ရွက်ပ က ေီတောမင်

C အောါးထည်သင်ါးစဉ်ါးစောါးရန်မလုံပ ။
လင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါးလုံပ်ငန်ါးအောါး ၂၁ ရက်တုံင်တင
ုံ ် မှန်ကန်စောဖ

ောင်ရွက်ပ က ရရှလောမည် ရလောဒ်

သည် ၉၉% သောါးဖပ က်အထီါးမ ောါး စ်နုံင်ပ သည်။
ဟုံမုံန်ါးဖရောထည်ထောါးသည်အစော ပင်ဆင်ရောတင်လုံကန
် ာရမည်အြေ က်မ ောါး
တီလောါးပီါးယောါးမ ောါး လင်ဖ ပောင်ါးလဲနုံင်ရန်အတက် ဟမ
ုံ န
ုံ ်ါးထည်ထောါးသည်အစော ပင်

င်ရောတင်

ဖအောက်ပ ပစစည်ါးမ ောါးလုံအပ်မည် စ်ပ သည်။
➢ ြေဲစတ်ြေန်ါးသံုံါး ရော

ောလက်အပ်မ ောါးနှင် နှာဖြေ င်ါးစည်ါးမ ောါး

➢ အရည်အဖသါးဖကောင်ါး ဟမ
ုံ ုံန်ါး၊ အီသုံင်ါးအယ်လ်ကုံဖဟော နှင် ေီတောမင် စီ
➢ ဟုံမုံန်ါးစပ်သည်စက် သမဟုံ
ုံ
တ် အရည် န်ါးကရောါး
➢ လျှပ်စစ်အသံုံါး ပြုသည် ဒစ်ဂ စ်တယ် ြေ န်ြေင်
➢ ြေ င်တယ်

ီကော န်ြေက်မ ောါး

➢ ၁.၅ သုံ ၂ လီတောအရွယ် သမ်ါး

ည်ါးရန် န်ပုံလင်ါးမ ောါး

➢ ၅ မီလီလီတော ပလတ်စတစ်ဖ

ါးထုံါးပပန်

➢ သန်ရှင်ါးသည် ပလတ်စတစ် ဇလံုံ သမဟုံ
ုံ
တ် ပံုံါးမ ောါး
➢ ဟုံမုံန်ါးစပ်စောအောါး သမ်ါး

ည်ါးနုံင်ရန်အတက် ပလတ်စတစ်အတ်မ ောါး

➢ သမဟုံ
ုံ
တ် ပလတ်စတစ် ေါးမ ောါး

➢

ပုံလင်ါးမ ောါး၊ သုံဖလှောင်ရန်အတ်မ ောါး နှင် ထညမ
် ညေ
် ါးမ ောါးအောါး အမှတအ
် သောါး ပြုဖရါးသောါးရန်
မောကောပင်မ ောါး

17-α methyl testosterone ဟုံမုံန်ါးဖပ ော်ရည်အောါးဖ ော်စပ် ြေင်ါး
➢ ဟုံမုံန်ါး င် အလုံပ်မလုံပ်မီ ရော

ောလက်အတ်မ ောါး၊ နှာဖြေ င်ါးစည်ါးမ ောါး ဝတ်

င်ပ ။

➢ 17-α methyl testosterone ဟုံမုံန်ါး ၀.၅ ဂရမ် (၅၀၀ မီလီဂရမ်) အောါးဖသြေ ောစော
ြေ န်တယ်ပ ။
➢ အ ံုံါးပ ပပီါး သင်ဖတော်သည် န်ြေက်အတင်ါးသုံ ၁ လီတော သမဟုံ
ုံ
တ် ၁၀၀၀ မီလီလီတော (သုံ)
စီစီ ၉၅% ြေ န်တယ်ပပီါးထည်ပ ။
➢ အနည်ါး

ံုံါးအဖန င် ၉၅% ရှ အီသုံင်ါးအယ်လ်ကုံဖဟော ၁ လီတော (၁၀၀၀ စီစီ သမဟုံ
ုံ
တ်

၁၀၀၀ မီလီလီတော) အတင်ါးသုံ ၀.၅ ဂရမ် (သမဟုံ
ုံ
တ် ၅၀၀ မီလီဂရမ်) ဟုံမုံန်ါး ဖပ ော်ရည်အောါး
ထည်ဖ ော်ပ ။
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➢ အီသုံင်ါးအယ်လ်ကုံဖဟောအတင်ါးသုံ ဟုံမုံန်ါးဖပ ော်ရည်မ ောါး အ ပည်အဝဖပ ော်ဝင်သောါးဖစရန်
ြေက်အောါးအ ံုံါးပတ်ပပီါး

အောါးလံုံါးဖပ ော်ဝင်သောါးသည်အထ

မနစ်အနည်ါးငယ် ကောဖအောင်

လှုပ်ဖပါးပ ။

➢ စံြေ န်မှီဖ ော်ရည် ပုံလင်ါးအောါး ဖသြေ ောစော အညန်ါးဖရါးသောါးပပီါး ဖရြေဲဖသတတောအတင်ါး ၄ မှ ၆
ဒီဂရီ စင်တဂ
ီ ရတ်တင် သမ်ါး

ည်ါးထောါးပ ။ ၎င်ါးဖ ော်ရည်အောါး ဖအါးပပီါး ဖနဖရောင် ြေည်

တက
ုံ ်ရုံက် မက ဖရောက်သည်ဖနရောတင် သမ်ါး
သမ်ါး

ည်ါးထောါးပ က ၆ လအထ (၁၈၀ ရက်)

ည်ါးထောါးနုံငပ
် သည်။

တီလောါးပီါးယောါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး လင်ဖ ပောင်ါးလဲရန်အတက် ၁ ကီလုံဂရမ်ရှဖသော ဟမ
ုံ ုံန်ါးစပ်စော
ဖ ော်စပ်ရန်အတက် ဖအောက်ပ ပစစညါး် မ ောါးလုံအပ်ပ သည်။
➢ ၆၀ မီလီဂရမ် 17-α methyl testosterone ဟမ
ုံ ုံန်ါး
➢ ၁၀ ဂရမ် ေီတောမင် C အမှုန်။ ကန်ဖရအဖရောင်စမ်ါးသည် ကန်အတင်ါး လင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါး
အောါး လုံပ်ဖ

➢

ောင်မည်

ုံပ က ေီတောမင် C မထည်လျှငလ
် ည်ါး ရပ သည်။

၂၄၀ မီလီလီတော (စီစီ) ၉၉% အီသုံင်ါး အယ်လ်ကုံဖဟော

တီလောါးပီါးယောါးလင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါးလုံပ်ရန်အတက်ဟုံမန
ုံ ်ါးဖရောစပ်စော ပင်ဆင် ြေင်ါး
➢ ဟုံမုံန်ါး င် အလုံပ်မလုံပ်မီ ရော
➢ ကကြုတင် ပင်
အောါး
➢ လတ်

ောလက်အတ်မ ောါး၊ နှာဖြေ င်ါးစည်ါးမ ောါး ဝတ်

င်ပ ။

င်ထောါးဖသော 17-α methyl testosterone ဟမ
ုံ ုံန်ါး ဖ ော်ရည် ၁၂၀ မီလီလီတော

ီကော န်ြေက်အတင်ါး ြေ န်တယ်ထည်ပ ။
တ်သည် ၉၉% အီသုံငါး် အယ်လ်ကုံဖဟော ၁၂၀ မီလီလီတော အောါးြေ န်တယ်ပပီါး အ ြေောါး

ီကော န်ြေက်တင်ါး ထညပ
် ။
➢ ၉၉% အီသုံငါး် အယ်လ်ကုံဖဟော ၁၂၀ မီလီလီတော အတင်ါးသုံ ဟုံမုံန်ါးဖ ော်ရည် ၁၂၀
မီလီလီတော အောါး ထညပ
် ။
➢ ေီတောမင် C ၁၀ ဂရမ်အမှုန်အောါး ြေ န်တယ်ပ ။
➢ ေီတောမင် C အမှုန်အောါး ၂၄၀ မီလီလီတော ဖ ော်ရည်အတင်ါးသထည
ုံ
်ပ ။
➢ ထည်သည်ြေက်အောါး အ ံုံါး ံုံါးပ ၊ ထဖနာက်
ုံ
ထည်ထောါးသည် ေီတောမင် C အောါးလံုံါး
ဖပ ော်ဝင်သောါးဖစရန် ဖသြေ ောစောဖမပ ။
➢ အောါးလံုံါးဖပ ော်ဝင်သောါးပ က ၎င်ါးဖပ ော်ရည်အောါး ဖရ န်ါးဖြေ င်ါးပ သည် ေါးအတင်ါးသထည
ုံ
်ပ ။
➢ ၁ ကီလုံဂရမ်ရှသည် င ါးဖ ြေောက်မှုန် သမဟုံ
ုံ
တ် စီါးပောါး စ်ထုံတ်လုံပ်ထောါးသည် အရည်အဖသါး
မီ င ါးငယ် ပြုစုံရန်အစောမှုန်အောါး သန်ရှင်ါးသည်ပလတ်စတစ် ဇလံုံတလံုံါး အတင်ါးသထည
ုံ
်ပ ။
➢ ဟုံမုံန်ါးဖ ော်ရည်အောါး စက် င်ဖမ ြေင်ါး သမဟုံ
ုံ
တ် လက် င်ဖမ ြေင်ါး င် အစောအတင်ါး
ညီမျှစော ဖရောသောါးဖစရန် လုံပ်နုံင်ပ သည်။
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➢ လက် င် ပြုလုံပ်ပ က ဟမ
ုံ ုံန်ါးဖ ော်ရည်အောါး အစောဖပေါ်သအနည်
ုံ
ါးငယ်စီ

န်ါးဖပါးရပ မည်။

အစောပံုံ အဖရောင်ရင်လောသည်အထ န်ါးပ ။ ထဖနာက်
ုံ
လက် င် ဖသြေ ောစောဖမဖပါးပ ။
(ရော

ောလက် အတ်မ ောါးအောါး ဝတ်

င်ထောါးရပ မည်။)

➢ ဟုံမုံန်ါးဖ ော်ရည်မ ောါးအောါးလံုံါး ထည်သင်ါးပပီါးသည်အထ
ရမည်

က်လက် န်ါးရန် နှင် ဖရောဖမဖပါး

စ်ပ သည်။

➢ ဟုံမုံန်ါးဖ ော်ရည်အောါး အစောဖပေါ်သုံ မျှတဖအောင် န်ါးပပီါးပ က လက် င် ဖသြေ ောနှစပ်
ံ ဖအောင်
ဖမပ ။ ထဖနာက်
ုံ
ဟုံမုံန်ါးဖရောစပ်စောအောါး ဇကောအစပ် င်စစ်ပ ။ ထုံသုံ ပြုလုံပ် ြေင်ါး င်
ဖရောစပ်စောအတင်ါး အစောအ တ်မ ောါးအ စ် က န်မဖနဖစရန် ဖသြေ ောစောဖ

ောင်ရွ က်ပ ။

➢ ဟုံမုံန်ါးဖရောစပ်စောအောါး အြေန်ါးအပြေ န်တင် အဖ ြေောက်ြေပ
ံ သမဟုံ
ုံ
တ် ဖ ါးညင်ါးစောလည်ပတ်
ဖနသည် ပန်ကောအောါး င်ပပီါး ဖ ြေောက်ဖသွှေ့ဖအောင် ပြုလုံပပ
် ။

➢

ဟုံမုံန်ါးဖရောစပ်စောအောါး ဖ ော်စပ်ပပီါးလ င်ပပီါးြေ င်ါး အသံုံါး ပြုနုံင်သကဲသုံ တံ

ပ်ကပ်ပပီါး အမှတ်

အသောါး ဖရါးသောါးပ ၊ အလံုံပတ် ပလတ်စတစ်အတ်တင်ါးထည် သမဟုံ
ုံ
တ် ပလတ်စတစ်
ေါးတင်ါး ထည်ပပီါး ဖရြေဲဖသတတောအတင်ါး ၄ မှ ၆ ဒီဂရီ C တင်ထောါးပ က ၂၁ ရက် အထ
အသံုံါး ပြုနုံင်ပ သည်။
ဟုံမုံန်ါးဖရောစပ်စော ပြုလုံပ်ရောတင်အဖရါးကကီါးထည်သင်ါးစဉ်ါးစောါးရမည်အြေ က်မ ောါး
➢ ဟိုမိုန်း် အမှုနန
် င
ှ ် ဟိုမိုန်း် အစောတိုနှငလ
် ိုပ်ကိုငရ
် ောတင် ရောဘောလက်အတ်မ ော်း နှောတြေါင််းစည််းမ ော်း
တပ်ထော်းရပေါမည်။
➢ အစောအမှုနမ
် ော်းအော်းလို်း အယ်လ်ကိုတဟောနှငတ
် ရောစပ်သော်းတအောင်တသြ ောစောခပြုလိုပ်ရမည်။
➢ ဟိုမိုန်း် အော်း အစောအတင််းသိုခ ည််းညင််းစောထညပ
် ေါ ထတနောက်
ို
သမတအောင်တမပေါ။
➢ ဟိုမိုန်း် တရောစပ်အစောအော်း တရရှညအ
် တက်သိုတလှောင်ထော်းမည်ဆိုပေါက အီသိုင်း် အယ်လ်ကတ
ို ဟော
မ ော်းအော်းလ်းို အတငွေ့ပ တခြောက်တသွေ့ ပပီ်းတလလိုတစရန် အတသအြ ောခပြုလိုပပ
် ေါ။ တရြ်းို တရတငွေ့ပမောဏ
အော်းတလ ောြ ပပီ်း အစိုဓောတ်နည််းတအောင်ခပြုလိုပ်ပေါ သိုမှသော မှုတက်ခြင််းကို ကောကယ်နင
ို ပ
် ေါမည်။
➢ တနစဉ်သို်းရန် လတ
ို လောက်သည်ပမောဏရှသည် ဟိုမိုန်း် နှငတ
် ရောစပ်ထော်းတသောအစောအနည််းငယ်စအ
ီ ော်း
အထိုပ်ခ င် ထိုပ်ထော်းပေါ။
➢ ဟိုမိုန်း် နှင် စပ်ထော်းသည်အစောအော်း ၂၇ နောရီအတင််း အသို်းခပြုမည်ဆိုပေါက တနတရောင်ခြည်တိုက် ို က်
မထတတတ
ွေ့ သော၊ ကကက် နှင် အင််းဆက်ပို်းမော်းမ ော်း မဝင်တရောက်နင
ို တ
် သောတနရောတင် သမ််းဆည််း
ထော်းပေါ။
➢ ဟိုမိုန်း် အမှုနမ
် ော်း၊ ဟိုမိုန်း် တပ ော်ရည်မ ော်း၊ ဟိုမိုန်း် နှငစ
် ပ်ထော်းသည်အစောမ ော်း နှင် ဗီတောမင် C အမှုန်
တိုအော်း တရရှည်သိုတလှောင်ထော်းရန်အတက် တရြွဲတသတတောအတင််း ၄ မှ ၆ ဒီဂရီ C တင်ထော်းပေါ။
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➢ ဟိုမိုန်း် အမှုနအ
် ော်း တရြွဲတသတတောတင််း ၄ မှ ၆ ဒီဂရီတင် ထော်းရှပေါက အထိုပတ
် ပေါ်တင်တ ော်ခပ
ထော်းတသော သက်တမ််းကိုနဆ
် ်းို ရက် အထအသို်းခပြုနင
ို မ
် ည် ခ စ်ပေါသည်။ တရြွဲတသတတောတင်
ဟိုမိုန်း် နှင် တ ော်စပ်ထော်းသည်အစောအော်းထော်းရှပေါက ၆ လ (ရက် ၁၈၀) အထ သို်းနင
ို ပ
် ေါသည်။
➢ ဟိုမိုန်း် ထည်သင််းတ ော်စပ်ထော်းသည်အစောသည် တသြ ောစောတခြောက်တသွေ့တအောင်တ ော်စပ်ပပီ်း တရြွဲ
တသတတော အတင််းသမ််းဆည််းထော်းပေါက အနည််းဆ်းို ၂၁ ရက်ကကောတအောင် သမ််းထော်းနင
ို ရ
် မည်
ခ စ်ပေါသည်။

➢

တခြောက်တသွေ့တနခြင််းမရှသည်အတက် တသြ ောစောသမ််းဆည််းမထော်းသည်အတက် ဟိုမိုန်း်
ထည်သင််း တ ော်စပ်ထော်းသည်အစောတပေါ်တင် မှုတက်တနသည်မ ော်းတတပ
ွေ့ ေါက၊ ၎င််းအစောအော်းသို်းစွဲမှု
မခပြုရပေါ တသြ ောစောစနပ
် စ်ရပေါမည်။

ဟုံမုံန်ါး ထည်သင်ါးဖ ော်စပ်ထောါးသည်င ါးစော ပြုလုံပ်ရန် ဟုံမုံန်ါးဖပ ော်ရည်အောါး
ြေ န်တယ် ြေင်ါး နှင် အစောနှင်ဖရောရန်တုံင်ါးတော ြေင်ါး
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ဃ။ လင်ဖ ပောင်ါးလဲရန်အတက် အစောဖက ါး ြေင်ါး၊ အစောြေ န်ည ြေင်ါး နှင်
သောါးဖပ က်အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ် ြေင်ါး
Nam Sai ကဲသုံ စီါးပောါး စ် တီလောါးပီါးယောါး သောါးဖပ က်ထုံတလ
် ုံပ်ဖရောင်ါးြေ သည် စြေန်ါးတင် ဖရတင်
စတင်ကါးြေတ်စ သောါးဖပ က်ငယ်မ ောါးအောါး ၁ စတုံရန်ါးမီတောတင် ၆၀၀၀ အဖကောင်ဖရ ထည်သင်ါး
ဖမါး မြူပ သည်။ ၎င်ါးသည် ၁ စတုံရန်ါးမီတောတင် ၆၀ ဂရမ် ထည် ြေင်ါးနှင်တပ သည်။ ဖအောက်ပ
အစောနှုန်ါးထောါးအောါး တစ်ရက်လျှင် ၅ ကကမ် ဖက ါးဖမါးပ သည်။ အစောဖက ါးြေ န်မှော နံနက် ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီ
၃၀ မနစ်၊ ၁၁ နာရီ ၃၀ မနစ်၊ ဖနလည် ၁ နာရီ ၃၀ မနစ် နှင် ညဖန ၄ နာရီ ၃၀ မနစ်တုံ စ်ပ သည်။

ဖ

၁ - ၅ ရက်

၁၅.၆ ဂရမ် တစ်ရက်

၆ - ၁၀ ရက်

၃၂.၆ ဂရမ် တစ်ရက်

၁၁ - ၁၅ ရက်

၅၄ ဂရမ် တစ်ရက်

၁၆ - ၂၁ ရက်

၈၉ ဂရမ် တစ်ရက်

ောင်ါးရောသီအြေ န်တင်

(၁

ဒီဇင်

ောလမှ

၃၁

လင်ဖ ပောင်ါးလဲ ြေင်ါး ကောလရှည်ပပီါး ၂၅ ရက်ထ

ဇန်နဝ ရီ၊

Nam

Sai

သောါးဖပ က်စြေန်ါး)

ကော မင်ပ သည်။ င ါးစောပမောဏသည် အတတ

စ်ဖသော်လည်ါး တစ်ကကမ်ဖက ါးနှုန်ါး ဖလ ောြေ ရပ သည်။

လိငေ
္ ျပာင္းလဲျခင္းအလုပေ
္ ဆာင္ရြကေ
္ နသည့္ ဟာပါတြငး္ သိ႔ ု ငါးစာေကၽြးေနပုုံ
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င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ် ြေင်ါး
လင်ဖ ပောင်ါးလဲမှုပပီါးပ က င ါးသောါးဖပ က် အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ်မှုအောါး ၅ မီလီမီတောရှသည် သောါးဖပ က်
ဖရွါးဇကော င်ဖရွါးြေ ယ်ပပီါး ၎င်ါးတအောါး
ုံ
၄၀ စတုံရန်ါးမီတောရှသည် ပြုစုံဟောပ မ ောါးအတင်ါးသဖရွ
ုံ ွှေ့ဖ ပောင်ါး
ရပ မည်။ င ါးသောါးဖပ က် အငယ်မ ောါးအောါး ဟောပ တြေုံတင် ၅၀၀၀၀ ဖကောင်ဖရ ထည်သင်ါး ပြုစုံရမည်
စ်ပပီါး င ါးသောါးဖပ က်အကကီါးမ ောါးအောါး ၆၀၀၀၀ မှ ၇၀၀၀၀ ဖကောင်အထ ၄၀ စတုံရန်ါးမီတော
အက ယ်ဟောပ တင် ထည်သင်ါး ပြုစုံ ဖမါး မြူရမည်။ ထက
ုံ ဲသထည
ုံ
်သင်ါး ပြုစုံရ ြေင်ါးမှော အ

ယ်ဖ ကောင်

ုံဖသော် သောါးဖပ က်အကကီါး မ ောါးအောါး ပြုစုံပပီါး ၃ ရက်တင် ဖရောင်ါးြေ မည် စ်ပပီါး သောါးဖပ က်အငယ်
မ ောါးအောါး ၅ မှ ၇ ရက်အ ကောတင် ဖရောင်ါး ြေ မည် စ်ဖသောဖ ကောင် စ်ပ သည်။
လင်ဖ ပောင်ါးလဲပပီါး ပြုစုံထောါးြေ န်တင် ဖက ါးရမည်အစောတင် အသောါးဓောတ် ၃၂% ပ ဝင်ပပီါး ဇကောစတ် င်
ဖသြေ ောစောြေ ထောါးသည် င ါးစောအမှုန်မ ောါးပ ဝင်ပ သည်။ ဟင်ါးသီါးဟင်ါးရွက်မှရသည် အသောါးဓောတ်အောါး
အမ ောါး

ံုံါး ဖက ါးဖမါးရပ မည်။ ၎င်ါးတမှ
ုံ ောပဲပုံတ် တ် စ်ပ သည်။ ထုံသဖက
ုံ
ါး ြေင်ါး င် င ါးမ ောါးသယ်ပုံ

ရောတင် သယ်ဖ

ောင်သည်အတ်မ ောါးအတင်ါး အမုံင်နုံ ဲွှေ့စည်ါးမှု အနည်ါးငယ်သော စ်ဖပေါ်ဖစပ မည်။

ထုံအရောသည် င ါးမှရသည် အသောါးဓောတ်ထက်လည်ါး ဖစ ါးသက်သောမည် စ်ပ သည်။
လင်ဖ ပောင်ါးလဲပပီါး ပြုစုံထောါးြေ န်တင် အစောဖက ါးရမည်နန
ှု ်ါးထောါးသည် င ါးအဖလါးြေ န်၏ ၁၅-၂၀% အထ
စ်ပပီါး တစ်ရက်လ င် ၄ ကကမ်ြေဲ ဖက ါးရပ မည်။
တီလောါးပီါးယောါးင ါးသောါးဖပ က်အောါးအရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ် ြေင်ါး၏အဖရါးပ မှု
➢ အရွယ်တညီသည် င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါးပံပါးုံ ဖပါး ြေင်ါး င် အစောါးအစောအောါး ၎င်ါးတုံ
လုံအပ်သဖလောက် အောါးလံုံါးတဖ ပါးညီစောါးနုံင်မည် စ်သည်။
➢ င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး အရွယ်အစောါးတညီစော ြေဲ ြေောါးဖပါး ြေင်ါး င် တစ်ဖကောင်နှင်တစ်ဖကောင်
ပန်လှန်စောါးသံုံါး ြေင်ါးမ စ်နုံင်သည်အ ပင် အသက်ရှင်သည်င ါးဖကောင်အဖရအတက်
မ ောါး ပောါး လောမည်။
➢ င ါးကန်ဖ ော်သညအ
် ြေ တင်လည်ါး အရွယ်အစောါးဖသါးငယ်သည်င ါးမ ောါး အုံပ်ညပ်င ါးမ ောါး
ပ ဝင်မှုနည်ါးသောါးပ မည်။
➢ အစောဖက ါးသည်အြေ ပပြုင်

ုံင်မှုဖလ ောနည်ါးမည် စ်ပပီါး ဖက ါးသညအ
် စောအဖပေါ်တင်

အသောါး စ်မှုပမောဏလည်ါးထဖရောက်မှုရှပပီါး အစောမှအသောါး စ်မှု ပမောဏအြေ ြုါးလည်ါး
နည်ါးမည်

စ်ပ သည်။

➢ င ါးဖကောင်ဖရ သတ်သတ်မှတမ
် ှတရ
် ှဖသောဖ ကောင် ကည်ရှုဖစောင်ဖရှောက်ရန် လယ်ကမည်။
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င ါးသောါးဖပ က်
အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ်သည်ဇကော
(၃ မီလီမီတော နှင် ၅ မီလီမီတော)

တီလောါးပီါးယောါးသောါးဖပ က်မ ောါးအောါး
ကန်အတင်ါးကကီါးထောါးမှု အ

င်

အလက
ုံ ြေ
် ဲ ြေောါးမှု ပြုလုံပဖ
် န ြေင်ါး

အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ်သတ်မှတရ
် ောတင်ထည်သင်ါးစဉ်ါးစောါးရန်အြေ က်မ ောါး
➢ မနက်ပုံင်ါးသည် င ါးသောါးဖပ က်မ ောါးအရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ် ြေင်ါးအတက် အဖကောင်ါး

ံုံါးအြေ န်

စ်သည်။
➢ င ါးမ ောါးပင်ပန်ါးဖနပ က အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ် ြေင်ါးအောါး ဖနာက်တစ်ရက်သဖရ
ုံ ွှေ့ပ ။
➢ င ါးသောါးဖပ က်အရွယ်အစောါးဖရွါးြေ ယ်သတ်မှတရ
် ောတင် ဖရအောါးအလန်အက ံဖမဖနှာက်မှု
မ ပြုလုံပ်မရန် ကကြုါးစောါးပ ။ အလန်အက ံဖမဖနှာက်မပ က ဖရတင်ဖပ ော်ဝင်သည်
ဖအောက်စီဂ င်ပမောဏ နည်ါးပ ါးလောနုံင်ပ သည်။

➢ င ါးသောါးဖပ က်မ ောါး မပင်ပန်ါးဖစရန် အရွယ်အစောါးြေဲ ြေောါး ြေင်ါးအောါး မန်နုံင်သမျှ လ င် မန်စော
ဖ

ောင်ရွက်ရန် လုံအပ်ပ သည်။
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င။ မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါးအနာါးဖပါး ြေင်ါး (ဖရွါးြေ ယ်ရန် နည်ါးလမ်ါးမ ောါး)
မ ြုါးင ါးမမ ောါး ဥ ဥပပီါးြေ န်တင် သောါးဖ ောက်ဟောပ မ ောါး ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါး ြေင်ါးနှင်ပတ်သတ်ပပီါး ဖရွါးြေ ယ်ရန်
နည်ါးလမ်ါး မ ောါးစောရှပ သည်။
အနာါးဖပါး ြေင်ါးသည် မ ြုါးင ါး အထီါးနှင်အမ နှစ်ဖကောင်စလံုံါးအောါး အြေ န်တုံတစ်ြေုံ အနာါးဖပါး ြေင်ါး
စ်ပ သည်။
ထံုံါးစံအရ တီလောါးပီါးယောါး မ ြုါးင ါးမ ောါးအနာါးဖပါး ြေင်ါးအောါး ဖအောက်ပ ဇယောါး (၂) တင် ဖ ော် ပပ အတင
ုံ ်ါး
လုံပ်ဖ

ောင်ပ သည်။

ဇယောါး (၂) မ ြုါးင ါးအောါး အနာါးဖပါးရောတင်လုံက်နာရန်မ ောါး
င ါး၏

ထည်သင်ါးနုံင်သည် င ါးဖကောင်အဖရအတက်

အန ါးယူကာလ

လိင်

(ဟောပ ၁ စတုံရန်ါးမီတောတင်

(ရက်)

အစာ%

တစ်ရက်
အစောဖ ကါးရမည်

ထည်နုံင်သည်င ါး)

အကကမ်

အမ

၆ မှ ၈

၂၁ ရက်

၂ မှ ၃

၂

အထါး

၈ မှ ၁၀

၂၁ ရက်

၁.၅ မှ ၂

၂

သောါးဖ ောက်ဟောပ အတင်ါးရှ မ ြုါးင ါးအထီါးအောါး ၃ ပတ် ြေောါး ၁ ကကမ်လဲလှယ်ဖပါးပပီါး ၎င်ါးတအောါး
ုံ
အထီါး
အမ သီါး ြေောါးြေဲထောါးသည် အနာါးယဟောပ တင် ၂၁ ရက် အနာါးဖပါးထောါးရန်လုံအပ်ပ သည်။
တီလောါးပီါးယောါးမ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး အနာါးဖပါးထောါးြေ န်တင် အထီါးနှင်အမ သီါး ြေောါးစီြေဲထောါးရန် လုံအပ်
ပ သည်။
လယ်ကရုံါးရှင်ါးဖသောနည်ါးမှော ဥ ဥပပီါးဖသော င ါးမအောါး ဥဖကောက်ပပီါးပ က သောါးဖ ောက်ဟောပ အတင်ါးသုံ
ပန်ထည်ထောါးရန် စ်ပပီါး

အနာါးဖပါးကောလမထောါးရှ ြေင်ါး

စ်ပ သည်။

၎င်ါးနည်ါးကုံသါးံုံ ြေင်ါး င်

င ါးမ ောါးအောါး သောါးဖပ က်ရောသီအစ ၎င်ါးတအောါး
ုံ
စတင်မ ြုါးဖ ောက်ရန်ထည်သင်ါးြေ န်တင် အထီါးအမ
တစ်ကကမ်သောြေဲ ြေောါးရန် လုံအပ်မည် စ်ပ သည်။
ဒုံတယဖရွါးြေ ယ်နုံင်မည်နည်ါးလမ်ါးမှော

ဥ

ဥဖပါးပပီါးဖသော

မ ြုါးင ါးအမမ ောါးအောါး

လင်တစ်မ ြုါးတည်ါး

ြေဲ ြေောါးထောါးသည် အနာါးယဟောပ အတင်ါးသဖရ
ုံ ွှေ့ဖ ပောင်ါးပပီါး ၃ ပတ်ထောါးပ ။ အနာါးယပပီါး စ်သည်
မ ြုါးင ါးမနှင် သောါးဖ ောက်ဟောပ မှ အနာါးယဟောပ သုံ ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးလောသည် မ ြုါးင ါးမအောါးလဲလှယ်ပ ။
တတယဖရွါးြေ ယ်နုံင်မည်နည်ါးလမ်ါးမှော မ ြုါးင ါးအမအောါးလံုံါးအောါး ၅ ရက် ြေောါးတစ်ြေ လဲလှယ်ဖပါး ြေင်ါးနှင်
အနီါးအနာါးတင်ရှဖသော အနာါးယသည်ဟောပ (သောါးဖ ောက်ဟောပ မ ောါးနှင်တစ်တန်ါးထဲတင် တပ်

င်

ထောါးဖသောဟောပ အဖသါး) တင်ါးသဖရ
ုံ ွှေ့ဖ ပောင်ါးပပီါး ၁၀ ရက်အနာါးဖပါး ြေင်ါး။ ဖရအပြေ န်သည် သင်တင်
သည်ဖရ အပြေ န် စ်ပ က ၎င်ါးနည်ါးစနစ်သည် ဥ ၂၀% ပုံမုံဥမည်
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စ်ပ သည်။

သဖသော်
ုံ
၎င်ါးအဓပပ ယ်မှော င ါးမ ောါးအောါးမ ြုါးစပ် ဥဖကောက်ပပီါးတင
ုံ ်ါး သောါးဖ ောက်ဟောပ မှ အနီါးအပ ါးတင်
ရှသည် အနာါးယဟောပ သုံ ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးသညအ
် ြေ မ ြုါးင ါးမ ောါးကန်အတင်ါးသုံ ပြုတ်က လတ်ထက် ြေင်ါး
စ်နုံင်ပ သည်။ ထထက်
ုံ
မက ဝန်ထမ်ါးမ ောါးသည် င ါးမ ောါးအောါးလ င် မန်စော စစ်ဖ
ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးရသ င် င ါးအထီါးအမ ဖရောဖထါးမှု

ါးပပီါး မ ြုါးင ါးမ ောါးအောါး

စ်နုံင်ပ သည်။ ဖရအပြေ န် မင်တက်လောပပီါး င ါးသောါး

ဖ ောက်ရန် သင်တင်သည်အပြေ န်မဟုံတသ
် ည်အြေ တင် မ ြုါးင ါးမမ ောါးအောါး ဖရွှေ့ဖ ပောင်ါး ြေင်ါး၊ အနာါးဖပါး
ြေင်ါးကုံ

လုံပ်ဖ

ောင်ဖပါးသည်စနစ်သည်

စနစ်ကဲသုံ ဥအဖရအတက် အတတဥမည်

မ ြုါးင ါးမမ ောါးဖရွှေ့ဖ ပောင်ါးအနာါးမဖပါးပဲ
စ်ပ သည်။

အထက်ပ အဖ ကောင်ါးအရောဖ ကောင် အလယ်က
လုံက်ပ လုံပ်ဖ

ောင် ကသည်မှော၊

သောါးဖ ောက်သည်

ံုံါးနည်ါးမှော၊ တီလောါးပီါးယောါး သောါးဖ ောက်စြေန်ါးအမ ောါးစုံ

တီလောါးပီါးယောါးမ ြုါးင ါးအမမ ောါးအောါး

သောါးဖ ောက် ဟောပ အတင်ါးသုံ

က်တုံက် ပန်ထည်ဖပါးဖန ြေင်ါး စ်ပ သည်။
သဖသော်
ုံ
လည်ါး ဟောပ တစ်ြေုံစီတင်ရှဖသော မ ြုါးင ါးအထီါးအမတစ်မ ြုါးစီအောါး ဖရတက် ြေင်ါးနှင် အဖလါးြေ န်
ြေ န်တယ် ြေင်ါးတအောါး
ုံ
၂ လတစ်ြေ သော လုံပ်ဖ

ောင်ရပ မည်။ မ ြုါးင ါးမ ောါး ဖပ ောက်

ံုံါးနုံင် ြေင်ါး၊ ဟောပ

တစ်ြေုံစီ တင်ရှဖသော မ ြုါးင ါးမ ောါး အဖလါးြေ န် မင်တက်လော ြေင်ါးတုံ စ်နုံင်ပပီါး ထုံသုံ စ်ပ က ဥ ဥနှုန်ါး
ဖလ ောက မည်

စ်ပ သည်။

မ ြုါးင ါးမ ောါးထောါးသည်ကန်အောါး တစ်နှစ်လျှင်တစ်ြေ ဖရအဖ ပောင်ထုံတ် ြေင်ါး နှင် အဖ ြေောက်ြေံ ြေင်ါးတို့က
ုံ ုံ
လုံပ်ဖဆောင်သင်ပ သည်။
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