''ဘီလာ့ငါ့မ္ာ့ တို့်မြငးံ ေမျ့်မဴ ထုတးလုပးၾကပါစိ''ုံ
ကိုေရႊငါ့(ဓနု်ုဖဴ)
ႏိုငးငဵေတားအစို့ရသညး စာ့နပးရိကၡာဖူလဵုေစေရ့အတျကး ငါ့ထုတးလုပးမႈတို့တကးလာေစရနး အစဥးၾကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကး
လြ္ကးရိြပါသညး။ ငါ့လုပးငနး့က႑သညး တိုငး့်ပညး၏ ဆငး့ရဲမႈေလ္ာံခ္ေရ့နြငးံ စာ့နပး ရိကၡာဖူလဵုေစေရ့အတျကး အေရ့ပါေသာ
က႑တစးခု်ဖစးပါသညး။ ထိုထကးပိုမို၍ ငါ့လုပးငနး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵရိြ သနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ လူသာ့မ္ာ့အတျကး ွငးေငျရရိြ
ေရ့နြငးံ အသကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့မႈ လုပးငနး့အ်ဖစး အေရ့ပါေသာ က႑တစးခု ်ဖစးပါသညး။
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ပငးလယးကမး့ရို့တမး့၊ ေရ ခ္ိဳ်မစး၊ ေခ္ာငး့၊ အငး့အိုငးမ္ာ့ အနီ့တျငး ေနထိုငးၾကေသာ ေက့္လကးေန
်ပညးသူမ္ာ့သညး ၄ငး့တို႕၏ အသကးေမျ့မႈနြငးံ အစာအဟာရအတျကး ေရလုပးငနး့ကို အထူ့ မီြခိုလြ္ကးရိြပါသညး။ အ်ခာ့ေသာ
ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဆို့က္ိဳ့်ဖစးေပၚမႈမ္ာ့သညး ငါ့သယဵဇာတမ္ာ့အာ့ ေရရြညးအသဵု့်ပဳႏိုငးေရ့အတျကး စိနးေခၚမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပၚ
ေစလြ္ကးရိြပါသညး။ နြစးကာလၾကာရြညးလာသညးနြငးံအမြ္ ငါ့ရရိြႏိုငးမႈနြငးံ ်ပညးသူလူထု၏ စာ့နပးရိကၡာဖူလဵုေစေရ့အတျကး ၾကီ့
မာ့စျာ ထိခိုကးနစးနာေစမညး်ဖစးပါသညး။

ငါ့လုပးငနး့ဦ့စီ့ဌာနသညး ယခုအခိ္နးအခါတျငး သဘာွ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့၊ ဆညးတမဵမ္ာ့၊ စပါ့ ခငး့မ္ာ့၊ လယးၾကာ့ကနး
သငး့ေ်မာငး့မ္ာ့၊ အငး့အိုငးမ္ာ့တျငး ငါ့မ္ိဳ့စိုကးထညးံ်ခငး့လုပးငနး့ကို အရိြနးအဟုနး်မြငးံ၍ ေဆာငးရျကးလြ္ကးရိြပါသညး။ ငါ့မ္ိဳ့စိုကး
ထညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ သဘာွ်မစး၊ ေခ္ာငး့၊ အငး့အိုငးမ္ာ့တျငး ငါ့သယဵ ဇာတမ္ာ့တို့ပျာ့ လာမညး်ဖစးပါသညး။ ငါ့လုပးငနး့ဦ့စီ့
ဌာနရိြ ငါ့သာ့ေဖာကးစခနး့မ္ာ့၊ တစးပိုငးတစးႏိုငးငါ့သာ့ ေဖာကးစခနး့မ္ာ့မြ ငါ့်မစးခ္ငး့၊ ငါ့ၾကငး့၊ တီလာ့ပီ့ယာ့၊ ငါ့ခဵု့မၾကီ့၊
ေရႊွါငါ့ၾကငး့၊ ငါ့ရဵံ၊ ငါ့ကီ့္၊ ငါ့ခူ၊ ဘီလာ့ငါ့မ္ိဳ့မ္ာ့ စသညးံ ငါ့သာ့ေပါကးမ္ာ့ကို မ္ိဳ့စိုကးထညးံေပ့ခဲံၾကပါသညး။
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေရခ္ိဳအငး့ဂရနးေပါငး့ (၃၇၄၂)အငး့ ရိြပါသညး။ ယခုအခိ္နးအခါတျငး အငး့သာ့ၾကီ့ မ္ာ့သညးလညး့
ဂရနးအငး့မ္ာ့ အတျငး့သို႔ အငး့ေရ်ပငးအေ်ခအေန၊ ငါ့ေနငါ့ထိုငးေတာမ္ာ့ ငါ့အစာရရိြမႈအေပၚ မႈတညး်ပီ့ သငးံေတားေသာ
ငါ့မ္ိဳ့မ္ာ့ကို စိုကးထညးံၾကပါသညး။ အငး့မ္ာ့အတျငး့မ္ိဳ့စိုကး ထညးံေသာ ဘီလာ့(ဂိုရာမီ) ငါ့တစးမ္ိဳ့သညး ေရေသေဒသ်ဖစး
ေသာ နႈနး့ေ်မ၊ ေရထုနြငးံ ်မကးမ္ာ့ေပါကး ေရာကးလြ္ကးရိြသညးံ အငး့အိုငးမ္ာ့တျငး ေနထိုငးက္ကးစာ့ ေပါကးဖျာ့ေလံရိြသညး။
ဘီလာ့ငါ့သညး သဘာွ ေရ်ပငးေရရို့မ္ာ့တျငး ေနထိုငးေလံရိြ်ပီ့ သကးရိြအပငးေမြ္ာေလြ့မ္ာ့၊ သတၱွါငယးမ္ာ့ကို စာ့သဵု့ကာ
လြ္ငး်မနးစျာ ၾကီ့ထျာ့ႏိုငးေသာ ငါ့မ္ိဳ့စိတး်ဖစးပါသညး။

ဘီလာ့ငါ့သညး အစာကို ေ်ဖ့ညြငး့စျာ အဆကးမ်ပတး စာ့ေလံရိြသညး။ မ္ိဳ့ပျာ့ရာသီမြာ ေဖေဖၚွါရီလမြ နိွ
ု ငးဘာလ
အထိ်ဖစး်ပီ့

မ္ိဳ့ပျာ့မႈအ်မငးံဆဵု့ကာလမြာ ေမလမြ ၾသဂုတးလအထိ ်ဖစးသညး။ ဘီလာ့ငါ့သညး ငါ့သနးအရျယးသို႔ ေရာကးရိြ

လာပါက ေဆျ့ေ်မ႔ပစၥညး့မ္ာ့နြငးံ ေရညိြ၊ ေရေမြားမ္ာ့ကိုပါ စာ့သဵု့ ေလံရိြပါသညး။ ဘီလာ့ငါ့သညး အစာ့ေကျ့္ရနးမလို်ခငး့၊
အငး့အိုငမ
း ္ာ့ထဲတျငး

ေရေမြား၊

ဒိုကး၊

ေဗဒါနြငးံ

ေဆျ့ေ်မ႔ပစၥညး့မ္ာ့

ေပါမ္ာ့သ်ဖငးံ

အငး့ထဲတျငး

ငါ့မ္ိဳ့စိုကးထညးံ်ခငး့၊

ငါ့မ္ိဳ့ခ္နးလြပးေမျ့်မဴ်ခငး့်ဖငးံ အငး့ငါ့ ထုတးလုပးမႈ (ကုနးတကး) တို့တကးေစပါသညး။ ထို႔အ်ပငး ဘီလာ့ငါ့ကို စပါ့ခငး့မ္ာ့အတျငး့
မ္ိဳ့စိုကးထညးံေမျ့ ်မဴ်ခငး့၊ ေရေမြား၊ ဒိုကး၊ ေရညိြေပါမ္ာ့ေသာ ငါ့ကနးမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့ေမျ့်မဴႏိုငးပါသညး။
ဘီလာ့ငါ့ (ဂ္ပနးငါ့၊ ဂိုရာမီငါ့) Snakeskin Gourami (Sepat siam/Pla Salid) ငါ့မ္ိဳ့သညး ထိုငး့ႏိုငးငဵ၏
ေရခ္ိဳတိုငး့ရငး့ငါ့မ္ိဳ့်ဖစးသညး။ ဂိုရာမီငါ့၏ သိပၸဵအမညးမြာ (Trichogester Pecto -ralis) ်ဖစးသညး။ ဘီလာ့ငါ့သညး
်မနးမာႏိုငင
း ဵရိြ သဘာွ ်မစး၊ ေခ္ာငး့၊ အငး့အိုငးမ္ာ့နြငးံ သငးံေလ္ား်ပီ့ ေပါကးဖျာ့နႈနး့ ေကာငး့မျနးေၾကာငး့ ေတျ႔ရိြရသညး။
ဘီလာ့ငါ့သညး ဧရာွတီတိုငး့ေဒသၾကီ့၊ ပဲခူ့တိုငး့ေဒသၾကီ့၊ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ရိြ ေရနကးကျငး့အငး့

(Deep

water fishery) မ္ာ့တျငး အမ္ာ့ဆဵု့ေတျ႔ျရိြရသညး။ ဧရာွတီတိုငး့ေဒသၾကီ့ အတျငး့ ဂရနးအငး့တိုငး့တျငး ဘီလာ့ငါ့

မ္ိဳ့မ္ာ့ေတျ႔ရိြရသညး။ ဧရာွတီတိုငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ ေရနကးကျငး့အငး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရိြေသာ မအူပငး၊ ပနး့တေနား၊ ွါ့ခယးမ်မိဳ႕
နယးမ္ာ့မြာ ဘီလာ့ငါ့အထျကးမ္ာ့ေၾကာငး့ ေတျ႔ရိြရ သညး။
ွါ့ခယးမ်မိဳ႕နယးရိြ က္ဵဳကွအငး့ ၊က္ဵဳ်ပငးအငး့၊ က္ဵဳေပါကးၾကီ့အငး့၊ က္ဵဳေပါကးကေလ့အငး့၊ က္ဵဳေပါကးလမုအငး့မ္ာ့၊
ပနး့တေနား်မိဳ႕နယးရိြ ခနဲျကဘိုအငး့၊ ကနးၾကီ့တမဵဆညးမၾကီ့အငး့၊ က္ဵဳကေလာအငး့၊ အိုငးကနူ့အငး့၊ မအူပငး်မိဳ႕နယးရိြ မလကးတို
အလယးမကးကျနးအငး့၊ မလကးတိုအထကးမကးကျနးအငး့၊ ပေလာငးအငး့၊ က္ဵဳကလျတးအငး့၊ တမလိုအငး့၊ ေညာငးတုနး့်မိဳ႕နယးရိြ
အလယးဆညးအငး့၊ ပရေဘာငးအငး့၊ ဓနု်ဖူ်မိဳ႕နယးရိြ အေနာကးပကး်ပဲ (၄)ဂရနးတဲျအငး့ စသညးံ ေရနကးကျငး့အငး့မ္ာ့တျငး
ဘီလာ့ငါ့

အထျကးေကာငး့ေၾကာငး့

ေတျ႔ရိြရသညး။

အငး့သာ့ၾကီ့မ္ာ့သညး

မိမိတို႔ရရိြထာ့ေသာ

ဂရနးအငး့မ္ာ့အတျငး့

ေမျ့်မဴေရ့ကို အေ်ခခဵေသာ ငါ့ဖမး့လုပးငနး့ Culture based capture fisheries system ကို ေဆာငးရျကးလြ္ကးရိြပါသညး။
အငး့အတျငး့မြ ထျကးရိြလာေသာ ဘီလာ့ငါ့မ္ာ့ကို ်ပညးပသို႔ ငါ့ဆနယး(ငါ့ဆာ့နယး)၊ ငါ့ေ်ခာကးမ္ာ့ကိြု SME
လုပးငနး့်ဖငးံ လုပးကိုငး၍ စီ့ပျာ့်ဖစးတငးပို႔ ေရာငး့ခ္ၾကသညး။ ဘီလာ့ငါ့မ္ာ့ကို ေရရြညးခဵႏိုငးရနး ေခါငး့်ဖတး၊ အေၾက့ခဵျထျငး်ခငး့၊
ဗိုကးခဲျအဆီထုတး်ပီ့ ဘီလာ့ငါ့သဵု့ဆ ဆာ့တစးဆနႈနး့်ဖငးံ စညးပိုငး့၊ သစးသာ့စညးမ္ာ့တျငး တစးညသိပးထာ့ရိြ်ပီ့ ေနာကးေန႔
နဵနကးေစာေစာတျငး

ေနေရာငးေအာကး၌

အေ်ခာကးလြမး့်ခငး့၊

အေပၚေအာကးလြနး်ပီ့

ေနလြမး့ေပ့ရသညး။

ရရိြလာေသာ

ငါ့ေ်ခာကးမ္ာ့ကို ေလွငးေလထျကး ေကာငး့မျနးေသာ စညးပိုငး့မ္ာ့တျငးထညးံကာ ရနးကုနး်မိဳ႕ ဘုရငးေနာငးကုနးစညးဒိုငးမ္ာ့သို႔
တငးပို႔်ပီ့ ်ပညးပသို႔ ေရာငး့ခ္ၾကသညး။ အရျယးေသ့ငယး၍ ေရာငး့တနး့ မွငး၍ေသာဘီလာ့ငါ့ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကို ငါ့ပိငါ့ အ်ဖစး်ပဳ
လုပး၍ ေဒသတျငး့ေရာငး့ခ္ၾကသညး။ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့သညးလညး့ ငါ့ဆာ့နယး ေ်ခာကးမ္ာ့ကို ေၾကားစာ့်ခငး့၊ ဘီလာ့ငါ့ကို
ေပါငး့ခဵ၍ အရို့ထျငး်ပီ့ ၾကကးသျနး်ဖူ၊ နီမ္ာ့ေရာေနြာ၍ေၾကားစာ့်ခငး့၊ ခ္ကး်ပဳတး စာ့ေသာကးပါက အရသာေကာငး့မျနးပါသညး။
ဘီလာ့ငါ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵရိြ သဘာွေရ်ပငး ၊ေရရို့မ္ာ့၊ အငး့အိုငး၊ ေခ္ာငး့မ္ာ့တျငး ရြငးသနးၾကီ့ထျာ့်ပီ့
ေပါကးပျာ့နႈနး့

ေကာငး့မျနး်ခငး့၊ အစာေကျ့္စရိတးသကးသာ်ခငး့၊

ထျကးရိြလာေသာငါ့မ္ာ့ကို ငါ့ဆာ့နယး၊ ငါ့ေ်ခာကးမ္ာ့၊

်ပညးပေဈ့ကျကးသို႔တငးပိုံ ေရာငး့ခ္ႏိုငးသ်ဖငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ွငးေငျ ပိုမိုရြာေဖျ ေပ့ႏိုငးပါသညး။ ဘီလာ့ငါ့မ္ာ့ကို ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ရိြ
ေနအိမး်ခဵွငး့အတျငး့ (၆)ေပပတးလညး ကနးငယး မ္ာ့တူ့၍ မိသာ့စုတစးပိုငးတစးႏိုငး ေမျ့်မဴႏိုငး်ခငး့်ဖငးံ မိသာ့စုစာ့ွတးေနေရ့

အာ့

တစးဖကးတစးလမး့မြ

ေမျ့်မဴ်ခငး့်ဖငးံ

အေထာကးအကူ်ပဳႏိုငး်ခငး့၊

အငး့ေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့

ဘီလာ့ငါ့မ္ာ့ကို

မ္ိဳ့စိုကးထညးံ

ငါ့သယဵဇာတမ္ာ့ တို့ပျာလာကာ စာနပးရိကၡာဖူလဵုေစေသာ (Food security)၊ စဥးဆကးမ်ပတး ငါ့ထုတလ
း ုပးႏိုငး

ေရ့ (Sestainble Fisheries) တို႔ေၾကာငးံ ႏိုငးငဵေတားအစို့ရ၏ ဆငး့ရဲမႈေလ္ာံခ္ေရ့ က႑(၈)ရပးအာ့ အေကာငးအထညးေဖား
ေဆာငးရျကးရာတျငး သာ့ငါ့က႑ဖဵျ်ဖို့တို့တကးေရ့နြငးံ ေက့္လကးေန်ပညးသူမ္ာ့ ဆငး့ရဲမႈေလ္ာံခ္ေရ့ကို ပိုမိုအေထာကးအကူ်ပဳ
ေစ်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ '' ဘီလာ့ငါ့မ္ာ့ကို တို့်မြငးံ ေမျ့်မဴထုတးလုပးၾကပါစိ'ုံ ' ဟု ေရ့သာ့တငး်ပလိုကးပါသညး။

