ျြနံြာနိုငံငဳ ပ့ာဵေြးဵျြူေေဵ
-- နနံဵနးယံေောငံ -ျြနံြာနိုငံငဳသညံ စိုကံပ့ိုဵေေဵကို ေေျြေြေဳသညဴံနိုငံငဳျဖစံသညဴံ ောဵေ
ဝ

့ာံစးာ ောသီသီဵန္ဳစိုကံြေငံဵြ့ာဵ၊ သစံသီဵ

ဳဥယ့ာဉံျြေဳြ့ာဵ ေပါြ့ာဵစးာတညံေ္ိပါသညံ။ ြညံသညဴံသီဵန္ဳစိုကံြေငံဵြ့ိုဵပငံျဖစံပါေစ ဝတံြှုနံကူဵေနံ

ပါ သညံ။ ဝတံြှုနံကူဵောတးငံေငံဵဆကံြ့ာဵ၏ ေြေနံဵကဏ္ဍသညံ ေေေဵပါ

ိုေပံ

ာပါသညံ။ ၎ငံဵေငံဵဆကံြ့ာဵ

ထဲတးငံြ္ ဝတံေညံစုပ့ာဵြ့ာဵသညံ ေေကာငံဵဆုဳဵဝတံြှုနံကူဵသူြ့ာဵျဖစံြကပါသညံ။ ပ့ာဵြ့ာဵသညံ ပနံဵပးငဴံ
သညဴံေပငံဟူသြျှောဵဝတံြှုနံကူဵေပဵပါသညံ။ ပ့ာဵြ့ာဵ၏ ဝတံြှုနံကူဵျြေငံဵသညံ သစံေတာြ့ာဵန္ငဴံ သီဵပငံ
စာဵပငံောဵ

ုဳဵေတးကံ ေက့ိုဵျပုွပီဵပတံဝနံဵက့ငံေေဟစနစံောဵ ြ့ာဵစးာေေထာကံ ေကူျပုသျဖငဴံ ကြ္ဘာ

ေပ်ေ္ိ သကံေ္ိြ့ာဵေသကံေ္ငံေေဵေတးကံ ေဓိကေေေဵပါေသာ

ျြနံြာနိုငံငဳ၌

ေြေတံြီပ့ာဵေြးဵျြူေေဵ

ုပံငနံဵကို

ုပံငနံဵျဖစံပါသညံ။

၁၉၇၉ြေုန္စံတးငံစတငံြေဲဴွပီဵ

နိုငံငဳပိုငံကဏ္ဍတစံေပံေျဖစံ

ျပညံနယံ/ တိုငံဵေဒသှကီဵြ့ာဵ၌ ပ့ာဵေုဳြ့ာဵေြးဵျြူ၍သီဵန္ဳစိုကံြေငံဵ၊ဥယ့ာဉံျြေဳြ့ာဵ၌ ဝတံြှုနံကူဵ ဝနံေဆာငံြှု
ြ့ာဵ ျပု

ုပံေပဵျြေငံဵ၊ ပ့ာဵေြးဵျြူေေဵေသိပညာေပဵသငံတနံဵြ့ာဵ စာေတး ဴ ကံေတး ဴ သငံြကာဵပို ဴြေ့ဖးငဴံ

ေပဵျြေငံဵ၊ ပုေ္ဂ

ိကပ့ာဵေြးဵျြူေေဵကဏ္ဍ တိုဵတကံျြငဴံြာဵ

သီဵန္ဳ စိုကံပ့ိုဵေေဵတးငံ

သီဵန္ဳေထးကံတိုဵေစေနံ

္စံ

ာေစေနံ ေဆာငံေးကံေပဵျြေငံဵ၊ ဘိနံဵေစာဵထိုဵ

ပ့ာဵျဖငဴံဝတံြှုနံကူဵေပဵျြေငံဵြ့ာဵ

ေဆာငံေးကံေပဵ

့ကံေ္ိ

ပါသညံ။
ေြေတံြီပ့ာဵေြးဵျြူေေဵစနစံဆိုသညံြ္ာ သိပ္ပဳနညံဵက့တီထးငံထုတံ
ေေဵ

ုပံထာဵေသာ ပ့ာဵေိြံြ့ာဵန္ငဴံ ပ့ာဵေြးဵျြူ

ုပံငနံဵသုဳဵပစ္စညံဵကိေိယာြ့ာဵကို ေသုဳဵျပု၍ေုဳသးငံဵေြးဵျြူနိုငံသညဴံ ပ့ာဵြ့ိုဵြ့ာဵျဖစံသညဴံ ဥေောပ

ပ့ာဵြ့ိုဵ(Apismellifera) န္ငဴံသစံေြေါငံဵပ့ာဵြ့ိုဵ( Apiscerana)တို ဴောဵ ပ့ာဵေိြံေတးငံဵ ထညဴံသးငံဵ ေြးဵျြူ
ွပီဵပ့ာဵေညံ၊ ပ့ာဵဖေယာငံဵ၊ ပ့ာဵေကာံ၊ ပ့ာဵနို ဴ၊ ဝတံြှုနံန္ငဴံ ပ့ာဵဘုေငံြြ့ိုဵြ့ာဵ ေြးဵျြူထုတံ
ြ့ာဵကို စီဵပးာဵျဖစံ ေြးဵျြူြကျြေငံဵျဖစံပါသညံ။

ုပံျြေငံဵ

ုပံငနံဵ

ပ့ာဵေြးဵျြူောတးငံ ေေွှေ ေျပာငံ
ဴ
ဵေြးဵျြူနညံဵန္ငဴံ ေေျြေစိုကံေြးဵျြူနညံဵဟူ၍ စနစံန္စံြ့ိုဵေ္ိပါသညံ။ ေေျြေစိုကံ
ေြးဵျြူနညံဵြ္ာ တစံန္စံပတံ
ေြးဵျြူ

ုဳဵနီဵပါဵ ပ့ာဵစာေပါြ့ာဵစးာေေ္ိေသာေနောတးငံ ေြးဵျြူျြေငံဵျဖစံွပီဵ တစံပိုငံတစံနိုငံ

ိုသူြ့ာဵေတးကံ ကိုယံပိုငံစိုကံြေငံဵ၊ျြေဳေျြန္ငဴံ ပတံဝနံဵက့ငံတးငံစိုကံြေငံဵြ့ာဵ ေ္ိပါကေြးဵျြူနိုငံပါသညံ။

ေေွှေ ေျပာငံ
ဴ
ဵေြးဵျြူနညံဵြ္ာ ောသီေ

ိုကံပ့ာဵစာေပါြ့ာဵစးာေေ္ိသော ေနောြ့ာဵသို ဴ ပနံဵပးငဴံြေ့ိနံောဵြေ့ိနံကိုကံ၍

ေေွှေ ေျပာငံ
ဴ
ဵေြးဵျြူျြေငံဵျဖစံပါသညံ။
ပ့ာဵေြးဵျြူေေဵန္ငဴံ စိုကံပ့ိုဵေေဵ
ေက့ိုဵေက့ဵဇူဵျပု

ုပံငနံဵဆိုသညံြ္ာ ဆကံစပံြှုေ္ိ၍

ုပံငနံဵေြေ့ငံဵြေ့ငံဵ

ညံဵ ေျပနံေ

့ကံေ္ိပါသညံ။ ထို ဴေြကာငဴံ ပ့ာဵေြးဵသူြ့ာဵန္ငဴံ စိုကံပ့ိုဵသူြ့ာဵသညံ တစံဦဵ

တစံဦဵသေဘာေပါကံ သိေ္ိနာဵ

ညံထာဵသငဴံပါသညံ။ စိုကံြေငံဵပ့ိုဵြေငံဵြ့ာဵတးငံ

္နံ

ုပံငနံဵေေပ်

ပ့ာဵြ့ာဵ ေကူေညီျဖငဴံ

ဝတံြှုနံကူဵျြေငံဵကို ေဆာငံေးကံြကြညံ ဆိုပါကစိုကံပ့ိုဵသူြ့ာဵန္ငဴံ ပ့ာဵေြးဵျြူသူြ့ာဵသညံ ှကိုတငံသေဘာ
တူညြေ
ီ ့ကံြ့ာဵ ညှိနှိုငံဵေေဵဆးဲသေဘာတူွပီဵြ္သာ
သေဘာကးဲ

းဲြှုြ့ာဵောဵ ေက့ာံ

ုပံငနံဵေဆာငံေးကံသငဴံပါသညံ။ သို ဴြ္သာ ေျငငံဵပးာဵြှုြ့ာဵ၊

ွှောဵနိုငံြညံျဖစံပါသညံ။

ပ့ာဵေုဳြ့ာဵစတငံြေ့ထာဵေြညဴံ ေြေ့ိနံန္ငဴံေျပာငံဵေေွှေ ြညဴ
ဴ ံေြေ့ိနံတို ဴကို သတံြ္တံထာဵသငဴံပါသညံ။ ေသုဳဵျပုြညဴံ
စိုကံြေငံဵဧေိယာ၊ ြေ့ထာဵြညဴံေနောေကးာေေဝဵ၊ ေုဳေေေေတးကံ ၊ ေန္တောယံျဖစံေစြညဴံပိုဵသတံေဆဵြ့ာဵ
ေသုဳဵျပုပါက ပကံဖ့နံဵြညဴံေြေ့ိနံ၊ ေဆဵ၏ောနိသငံသကံေောကံကာ

ြ့ာဵေတးကံ ြပကံဖ့နံဵြီ ှကိုတငံ

သတိေပဵ ေစီေစဉံြ့ာဵစသညံတို ဴကို န္စံဦဵန္စံဖကံညှိနှိုငံဵ သေဘာတူြေ့ကံ ထာဵေ္ိသငဴံပါသညံ။ ေထူဵသျဖငဴံ
စိုကံပ့ိုဵသူြ့ာဵသညံ
ယငံဵသို ဴ သိေ္ိနာဵ

သီဵန္ဳြ့ာဵဝတံြှုနံကူဵျြေငံဵေတးကံ

ပ့ာဵြ့ာဵ၏စးြံဵေဆာငံနိုငံြှုောဵ

သိေ္ိထာဵသငဴံွပီဵ

ညံေနံ ပ့ာဵေြးဵျြူသူြ့ာဵြ္ ေသိပညာြ့ာဵ ျဖနေဴံ ဝေပဵျြေငံဵကို ှကိုတငံျပု

ုပံ ထာဵေ္ိပါက

ပိုြိုေဆငံေျပနိုငံြညံျဖစံပါသညံ။
ဝတံြှုနံကူဵေောငံျြငံြှုေြကာငဴံ

သီဵန္ဳြ့ာဵေထးကံတိုဵသညဴံေျပငံ

ထးကံေ္ိ

ာေသာ

သီဵန္ဳြ့ာဵသညံ

ညံဵ

ေေညံေေသးဵ ျပညဴံဝေကာငံဵြးနံေြကာငံဵ ေတး ေ္ဴ ိေြကပါသညံ။ ဝတံြှုနံကူဵညဳဴဖ့ငံဵြှုသညံ သီဵန္ဳြ့ာဵထးကံေ္ိြှု
ဆုတံယုတံျြေငံဵ၊ ေန္ာငဴံေန္ဵြကနြကာေစျြေငံ
ဴံ
ဵ၊ ေညဳဴေဖ့ငံဵြ့ာဵျြေငံဵ တို ဴကိုျဖစံေစပါသညံ။ ပ့ာဵြေ့ထာဵေြးဵျြူ
သညဴံ စိုကံြေငံဵသညံ ပ့ာဵြေ့ထာဵေြးဵျြူျြေငံဵြေ္ိသညဴံ စိုကံြေငံဵထကံ ေဆေပါငံဵြ့ာဵစးာ ေထးကံတိုဵေစပါ
သညံ။

ပ့ာဵတို ဴ၏

ဝတံြှုနံကူဵေောငံျြငံြှုေြကာငဴံ

ထးကံေ္ိ

ာသညဴံသီဵန္ဳေေေေတးကံ၏

တနံဘိုဵသညံ

ပ့ာဵေြးဵျြူသူြ့ာဵ၏ ပ့ာဵေုဳေတးငံဵြ္ေေ္ိသညဴံပ့ာဵေညံ၊ ဝတံြှုနံစေသာပ့ာဵထးကံပစ္စညံဵြ့ာဵ၏ တနံဘိုဵထကံ
ေဆ (၂၀) ြေနပဴံ ိုသညံဟုေဆိုေ္ိပါသညံ။
ပ့ာဵ
ပ့ာဵသ

ုပံငနံဵဌာနေေနျဖငဴံ

ပုေ္ဂ

ိကပ့ာဵေြးဵျြူ

ကံေဘာငံြ့ာဵန္ငဴံ ေျြောဵ

ပ့ာဵေောေါြ့ာဵ

ိုသူြ့ာဵေတးကံ

ပ့ာဵဘုေငံြ၊

ုပံသာဵပ့ာဵ၊

ပ့ာဵေိြံ၊

ုပံငနံဵသုဳဵပစ္စညံဵြ့ာဵကို ေောငံဵြေ့ေပဵေနသညဴံေျပငံ ျဖစံပးာဵ

စစံေဆဵကုသေပဵျြေငံဵ၊

နညံဵပညာြ့ာဵျဖနေဴံ ဝေပဵျြေငံဵ၊

ပ့ာဵထးကံပစ္စညံဵြ့ာဵောဵ

ာေသာ
ဌာန

သတံြ္တန
ံ ှုနံဵျဖငဴံဝယံယူျြေငံဵ၊
ေထာကံြေဳြေ့ကံ

ပ့ာဵေညံေေညံေေသးဵစစံေဆဵေပဵျြေငံဵ၊

ေြးဵျြူေေဵပ့ာဵေညံျဖစံေြကာငံဵ

ကံြ္တံြ့ာဵ ထုတံေပဵျြေငံဵစသညံတို ဴကို စီစဉံေဆာငံေးကံ ေပဵ

့ကံေ္ိပါသညံ။

ယြေုေြေ့ိနံတးငံ ျြနံြာနိုငံငဳေ္ိပ့ာဵေြးဵျြူသူြ့ာဵန္ငဴံ ပ့ာဵေုဳေေေေတးကံြ္ာ ဌာနဥေောပ ပ့ာဵစြေနံဵ (၃၅)ြေုန္ငဴံ
ပုေ္ဂ

ိကေြးဵျြူသူ

ုပံငနံဵေ္ငံ (၉၀၀)ဦဵြေနေဴံ ္ိွပီဵ၊ ဌာနပ့ာဵေုဳ (၆၂၀၀)ေုဳန္ငဴံ ပုေ္ဂ

ိကပ့ာဵေုဳ (၁၂၃၆၀၀)ေုဳြေန ဴံ

ေ္ိွပီဵျဖစံပါသညံ။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာန္စံတးငံ ပ့ာဵေညံထုတံ

ုပံြှု(၄၅၀၀)ြကံထေစံတနံြေနေဴံ ္ိွပီဵ၊ ျပညံပနိုငံငဳ ြ့ာဵျဖစံေသာ

ေေြေိကနံ၊ ကေနဒါ၊ ေ့ပနံ၊ ကိုေီဵယာဵ၊ ထိုငံဵ၊ြေ

ဵေ္ာဵနိုငံငဳြ့ာဵသို ဴ ပ့ာဵေညံတငံပို ဴြှု (၃၅၅၀) ြကံထေစံ

တနံြေနေဴံ ္ိွပီဵျဖစံပါသညံ။ ပ့ာဵျဖငဴံဝတံြှုနံကူဵေဆာငံေးကံြှု (၁၉၆၃၂၉၀) ဧကြေနနဴံ ္ငဴံ ပ့ာဵေြးဵျြူေေဵ ျပညံသူ
ပညာေပဵတိုဵြေ့ဲ ဴသငံတနံဵောဵ ဖးငဴံ

္စံပို ဴြေ့ေပဵြေဲဴောတးငံ

ညံဵ သငံတနံဵသာဵဦဵေေ (၈၅၀၀) ဦဵြေန ဴံ ောဵ

သငံတနံဵပို ဴြေ့ေပဵနိုငံြေဲဴပါသညံ။
ြူဵယစံေဆဵဝါဵပေပ့ာကံေေဵ ေဆာငံေးကံြေ့ကံေျဖစံ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာန္စံ၌ ေ္ြံဵျပညံနယံ ေတာငံပိုငံဵန္ငဴံ
ေျြာကံပိုငံဵတို ဴတးငံ ဘိနံဵေစာဵထိုဵသီဵန္ဳစိုကံြေငံဵ (၇၈၈၁၀)ဧကောဵ ပ့ာဵေုဳ(၆၁၇၀၀)ေုဳျဖငဴံ ဝတံြှုနံကူဵ
ေဆာငံေးကံေပဵြေဲဴွပီဵ၊ သငံတနံဵပို ဴြေ့ေပဵျြေငံဵ၊ ပ့ာဵေုဳြ့ာဵ၊ ပ့ာဵဘုေငံြြ့ိုဵြ့ာဵ ပဳဴပိုဵေပဵျြေငံဵတို ဴ ေဆာငံေးကံ
ေပဵြေဲဴပါသညံ။
ပ့ာဵေြးဵျြူေေဵသည ြေကံြေဲရှုပံေထးဵသညဴံ

ုပံငနံဵြဟုတံပါ။ ေေေ္ညံေပံတညံနိုငံေသာ

ုပံငနံဵတစံေပံ ျဖစံပါ

သညံ။ ပ့ာဵေြးဵျြူျြေငံဵကို ေသကံေေးယံြေေးဵ ေြ့ိုဵသာဵြ့ာဵသာြကေြ့ိုဵသြီဵြ့ာဵပါ ေြးဵျြူနိုငံပါသညံ။
ေန ဴစဉံေရုစိုကံစောြ

ိုပဲ

ေျြောဵ

ုပံငနံဵတစံြေု

တစံပိုငံတစံနိုငံေြးဵျြူျြေငံဵျဖငဴံ ေက့ဵ

ုပံွပီဵ

တစံဖကံတစံ

ြံဵြ္

ညံဵ

ေြးဵျြူနိုငံေပသညံ။

ကံေနျပညံသူြ့ာဵ ြိသာဵစုဝငံေငးတိုဵပးာဵေစပါသညံ။ ပ့ာဵေိြံျပု

ျြေငံဵ၊ ပ့ာဵထးကံပစ္စညံဵြ့ာဵေောငံဵြေ့ျြေငံဵ၊ တနံဘိုဵျြှငဴံ ပ့ာဵထးကံပစ္စညံဵြ့ာဵ ျပု

ုပံေောငံဵြေ့ျြေငံဵျဖငဴံ

ုပံ
ညံဵ

ဝငံေငးေေ္ိ ေစနိုငံပါသညံ။
ေြေ့ုပံဆိုေေသာံ ပ့ာဵေြးဵျြူျြေငံဵသညံ ြိြိန္ငဴံ ြိြိပတံဝနံဵက့ငံကို ေက့ိုဵယုတံေစျြေငံဵြေ္ိပဲ ေက့ဵ

ကံေန

ူဦဵေေြ့ာဵျပာဵသညဴံ ြိြိတို ဴ၏နိုငံငဳတးငံ သီဵန္ဳစိုကံေငံဵပ့ာဵေြးဵျြေငံဵျဖငဴံ န္စံျဖာဝငံေငးေေ္ိေစနိုငံပါေြကာငံဵ
တငံျပ

ိုကံေပါေပသညံ။

