ဘိနး့အစာ့ ေမျ့်မဴေရ့ လုပးငနး့ ေဖၚေဆာငးသငံး
ဦ့ၿငိမး့ခ္မး့
်မနးမာနိုငးငဵအပါအဝငး ကမၻာတစးဝြမး့ ေန႔စဥးတို့တကးေနေသာ လူဦ့ေရ၏ စာ့နပးရိကၡာဖူလုဵမႈအတျကး ပငးလယးသမုဒၵရာႏြငံး
ဆကးစပးေနေသာ ေရခ္ိဳ၊ ေရငနးမ္ာ့မြ ေရ်ပငးသယဵဇာတ ထုတးလုပးမႈကို မ္ာ့စျာမြီခို အာ့ထာ့ရလၽြကးရြိပါသညး ။ ထိုသို႔ လူသာ့မ္ာ့
အတျကး အဓိကက္ေသာ ေရသယဵဇာတမြရရြိသညံး စာ့နပးရိကၡာကို သဘာဝမြဖမး့ဆီ့ထုတးလုပး်ခငး့ တစးခုတညး့ကိုသာ အမြီ်ပဳေနရ
မညံးအစာ့ ေရတျငး ေမျ့်မဴထုတးလုပး်ခငး့ (Aquaculture) ကိုပါ အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကး တာကိုေတျ႕ရြိပါသညး။ က္ယးဝနး့လြေသာ
်မနးမာံပငးလယး်ပငးရြိ ကမး့ေၿခေဒသ (Coastal)အတျငး့ ငါ့မ္ိဳ့စုဵ က္ငးလညးက္ကးစာ့ၿပီ့ ေပါမ္ာ့စျာတညးရြိေနသညံး ေရေနသတၱဝါမ္ိဳ့စုဵ
စဥးဆကးမ်ပတး ရပးတညးေနနိုငးေရ့အတျကး အက္ိဳ့အ်မတးရရြိရနး ေသခ္ာေသာေရတျငး ေမျ့်မဴေရ့ ( Mariculture ) ဖျ႔ဵၿဖိဳ့တို့တကး
လာေစရနးအတျကး ်ပညးပပို႔ကုနး အမယးသစး်ဖစးေသာ ပငးလယးေရေမြားသမာက တိရိစၧာနးေမျ့်မဴေရ့ က႑အာ့ တို့ခ္ဲ႕ေဆာငး
ရျကးရနး လိုအပးလ္ကး ရြိပါသညး။ ထိုေၾကာငံး ေက့္လကးေန်ပညးသူရဲံ အဓိကစီ့ပျာ့ေရ့သညး စိုကးပ္ိဳ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့လုပးငနး့်ဖစးပါသညး။
စိုကးပ္ိဳ့၊ေမျ့်မဴ့ေရ့ လုပးငနး့ကို ထိထိေရာကးေရာကး ဖျ႔ဵၿဖိဳ့တို့တကးေအာငး လုပးေပ့နိုငးရငး ေက့္လကးေဒေတျမြာ ဝငးေငျေတျ
တို့တကးလာ့ၿပီ့ ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႉ ႏႈနး့လဲက္ဆငး့လာမြာ်ဖစးပါသညး။

ေတာငးေပၚေဒသတျငး ေနထိုငးေသာ ခ္ငး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ေပ ၉ွွွ ေက္ားအ်မငံး ေလသာ ေတာငးေ်ခသညး စိုကးပ္ိဳ့
ေရ့မ်ဖစး

ထျနး့သညံးေဒသ်ဖစးသညး။

တနညး့အာ့်ဖငံး

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့သညးထငးသေလာကးမေအာငး်မငးတာေတျ႕ရြိပါသညး။

အမ္ာ့

အာ့်ဖငံး သစးမာ၊ငုဝါ၊်မကးခငး့်ပငးႀကီ့မ္ာ့ အဓိကေပါကးေရာကးသညး။ ဆနးေရစပါ့ မ်ဖစးထျနး့ေသားလညး့ ဘိနး့ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးမူ
အထူ့ေကာငး့မျနးသညး။
ထို႔ေၾကာငံးလညး့ ေဒသခဵမ္ာ့သညး ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့်ဖငံး အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့်ပဳေနၾက်ခငး့်ဖစးသညး။ ဘိနး့ေၾကာငံး
ေဒသခဵလူငယးအမ္ာ့အ်ပာ့ လူညျန႔းတုဵ့ဘဝပ္ကးခဲံၾကသညး။ လူဆိုသညးမြာ သမုဒၵရာွမး့တထျာအတျကးသာ အသကးရြငးၾကသညး
်ဖစးရာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ မ်ဖစးထျနး့ေသာ တျနး့ဇဵၿမိဳ႕နယး ေလသာေတာငးေ်ခရြိ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့သညး ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့ ေရ့်ဖငံးသာ အသကး
ေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ ်ပဳၾကသညးမြာ မဆနး့လြေပ။
ေမ ၅ ရကးက ပနးဆနး့ထိပးသီ့ အစညး့အေဝ့သို႔ တကးေရာကးလာသညံး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ ‘ွ’ ေဒသ မိုငး့ေမာၿမိဳ႕နယးရြိ အစာ့ထို့သီ့ႏြဵလကးဖကးစိုကးခငး့မ္ာ့ႏြငံးေဒသဖျ႔ဵၿဖိဳ့မႈမ္ာ့ကို လိုကးလဵ်ပသေၾကာငး့
ေတျ႕ရပါသညး။ ေမျ့်မဴေရ့က႑၊လုပးငနး့မေတျ႕ရပါ။
်မနးမာနိုငးငဵတျငး အဓိကဘိနး့စိုကးပ္ိဴ့ၾကသညံး ်ပညးနယးမ္ာ့မြာ ရြမး့်ပညးနယးႏြငံး ကခ္ငး်ပညးနယးတို႔်ဖစးၾကသညး။ လျနးခဲံ
သညံး ၂ွွ၆ ခုႏြစးေနာကးပိုငး့ကၿပီ့ ခ္ငး့်ပညးနယးအထကးပိုငး့တျနး့ဇဵၿမိဳနယးဘိနး့စတငး စိုကးပ္ိဳ့ခဲံေၾကာငး့သိရြိရပါသညး။ တျနး့ဇဵၿမိဳ႕နယး၊
က္ီခါ့ၿမိဳ႕နယးချဲသညး ခ္ငး့်ပညးနယးအတျငး့ ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့မႈအမ္ာ့ဆုဵ့ေဒသ်ဖစးခဲံရာ အဆိုပါ ဘိနး့ပေပ္ာကးေရ့ကို ခ္ငး့်ပညးနယးအစို့ရ
ႏြငံး လူငယးအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၊ ဘာသာေရ့အသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၊ နိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့က ဘိနး့ပေပ္ာကးေရ့ အစီအစဥးရြိခဲံသညး။
အလာ့တူ ခ္ငး့်ပညးနယးအစို့ရႏြငံးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရယူထာ့သညံခ္ငး
း ့အမ္ိဳ့သာ့တပးဦ့သညးလညး့အဆိုပါေဒသအတျငး့ ဘိနး့ခငး့
ပေပ္ာကးေရ့ကို ေဒသအစို့ရႏြငံး ပူ့တျဲ အေကာငး အထညးေဖားရနး ႀကိဳ့ပမး့ေနသညး။ “ေဒသခဵေတျအေနနဲ႔ ဘိနး့အစာ့ ေမျ့်မဴေရ့
က႑၊ အ်ခာ့စိုကးပ္ိဳ့သီ့ႏြဵမ္ာ့အစာ့ထို့သာမာက ေမျ့်မဴ့ေရ့လုပးငနး့ကို ဦ့စာ့ေပ့အေန်ဖငံး ေမျ့သငံးပါသညး။ နိုငးငဵေတားအစို့ရမြာ
လညး့ ေမျ့်မဴေရ့ပိုငး့ကို ပူ့ေပါငး့လုပးကိုငးဖို႔ လိုအပးလာၿပီ ေဒသခဵ ႏြငံး ကိုကးညီေသာ တိရစၧာနးမ္ိဳ့ ေဝ်ဖန႔းဖို႔လိုအပးပါသညး။

တဖကးတျငး

ဘိနး့အစာ့ေဒသခဵမ္ာ့

ွမး့ေရ့်ပသာနာေ်ဖရြငး့မညံး

အစီအစဥးကိုလညး့

တပါတညး့ခ္မြတးလုပးေဆာငး

ေပ့သငံးသညး။ ထို႔ေၾကာငံး ပို႔ကုနးမ္ာ့ ်ပနးလညးတို့တကးေစရနးအတျကး ေမျ့်မဴေရ့ပိုငး့မ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့လုပးကိုငးရမညံး ကာလသို႔
ေရာကးရြိေနၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ သိရသညး။ “ေမျ့်မဴေရ့ပိုငး့ေတျ အာ့နညး့ေနပါသညး။ ေမျ့်မဴထုတးလုပးသူေတျမရြိဘဲနဲ႔ ်ပညးပကို ပို႔ကုနး
ပို႔လို႔မရနိုငးပါ။ ေဒသဖျၿ႔ဵ ဖိဳ့တို့တကးေအာငးလညး့ လုပးလို႔မရနိုငးပါ။ ဒါေၾကာငံး ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ကို ဦ့စာ့ေပ့ဖို႔ လိုအပးပါသညး။ အိႏၵိယ၊
တ႐ုတးမြာလညး့ ေစ့္ကျကးေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ရြာထာ့နိုငးပါသညး။ အဓိကက္ဆုဵ့က ေမျ့်မဴထုတးလုပးမႈပိုငး့ကို တို့်မႇငံးဖို႔ လိုအပးပါသညး။
အထူ့သ်ဖငံး

စာ့်မဳ႕ဵ်ပနးတိရိစၧာနးမ္ာ့

အဓိကက္ကးစာ့သညး႔

အေၾကာငး့ရငး့ကို

ဆနး့စစးၾကညံးသညံးအခါ

တျနး့ဇဵၿမိဳ႕

တျငးသာမက တ်ခာ့ၿမိဳ႕နယးတျငး ေတာရိုငး့တိရိစၧာနးမ္ာ့က ေသာကးေလံရြိသညံး က္ကးေရတျငး့ႀကီ့ ရြိေနေသာေၾကာငံး်ဖစးသညး။
အဆိုပါ က္ကးေရတျငး့ႀကီ့သညး ေပ ၃ွ ပတးလညးရြိၿပီ့ က္ကးေရအနကး တစးေတာငးေလာကးရြိေၾကာငး့၊ က္ကးေရတျငး့
အနီ့တဝိုကးတျငး ်မကးခငး့်ပငးႀကီ့မ္ာ့၊ သစးမာ၊ ငုဝါ စသညံး အဖို့တနး သစးမ္ာ့လညး့ ေပါကးေရာကးေၾကာငး့ေ်ပာၾကသညး။ အဆိုပါ
က္ကးေရတျငး့ရြိသညံး ေနရာတဝိုကးတျငး ႏျာ့ေနာကး၊ ဆိတး၊ အသာ့စာ့ႏျာ့မ္ာ့ေမျ့လို႔ရသညး

စာ့က္ကး်မကးခငး့်ပငးႀကီ့ရြိေၾကာငး့

လညး့သိရသညး။ ခ္ငး့်ပညးနယးတျငး ေဒသခဵမ္ာ့အဆိုအရမူ ဘိနး့အစာ့ တိရိစၧာနးေမျ့်မဴေရ့ကို အေကာငးအထညးေဖားပါက အဓိက
ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့ေသာ တျနး့ဇဵၿမိဳ႕နယးဟာ တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႔ ပေပ္ာကးသျာ့ၿပီ့ တိရိစၧာနးေမျ့်မဴ်ခငး့အာ့ လူမႈစီ့ပျါ့ဘဝတို့တကးမႈ ကိုလညး့
ရရြိနိုးငးမြာ်ဖစးပါသညး။
ခ္ငး့်ပညးနယးအတျငး့ ဆငး့ရဲမျဲေတမႈကို ေလ္ာံခ္ရနး ်ပညးနယးအစို့ရက ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကး လ္ကးရြိေၾကာငး့ ယငး့အစီ
အစဥးအေပၚ ေဒသခဵမ္ာ့လညး့ အထူ့ွမး့ေ်မာကး ေနၾကေၾကာငး့သိရြိရပါသညး။
သို႔ေသား ေဒသအတျငး့ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ရာသီဥတု ႏြငံးဆပးစပးသညံး စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့်မဴ့ေရ့စသညံး အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့မႈမ္ာ့ကို
Strategy ရြိရြိ ေလံလာၿပီ့ အေကာငးအထညးေဖားေပ့သငံးေပသညး။ ခ္ငး့်ပညးနယးကို လကးဖကး်ပညးနယး်ဖစးေစရမညး ဆိုေသားလညး့
ခ္ငး့်ပညးနယးတျငး လကးဖကးစိုကးပ္ိဳ့မႈ မေအာငး်မငးခဲံသညးမြာ နညး့စနစး၊ ေလံလာမႈ အာ့နညး့ခ္ကးေၾကာငံးပငး်ဖစးသညး။ ်မနးမာနိုငးငဵရြိ
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငံး ေမျ့်မဴေရ့က႑ ႏြစးခုႏြိုငး့ယြဥးၾကညံးပါက ေတာငးသူလယးသမာ့ တပိုငးတနိုငး ေမျ့်မဴေရ့ လုပးငနး့မြ ရရြိေသာေငျသညး
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ထကး ပမာဏပိုမ္ာ့ေနၿပီ့ ေထာကးပဵံေပ့မႈအပိုငး့မြာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ကို ပိုမိုေထာကးပဵံ ေပ့သညးကို ေတျ႕်မငး
ေနရေၾကာငး့ ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့အတျကး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့တျငးေပ့ေသာ ေထာကးပဵံမႈမ္ိဳ့ တစးဝကးသာေပ့မညးဆိုပါက ခ္ငး့်ပညး
နယးတျငး သာမက တ်ခာ့ေဒသမြာလညး့ ေမျ့်မဴေရ့က႑ကို တို့ခ္ဲ႕မညးဆိုက တိုငး့်ပညးဝငးေငျ ပိုရနိုငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ သိရြိပါသညး။
ထို႔ေၾကာငံး တျနး့ဇဵၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ဘိနး့ပေပ္ာကးေရ့ကို အေကာငးအထညးေဖားမညးဆိုပါက

ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး ထာဝရ

တညးတံဵမညံး အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့မႈကို တပါတညး့လုပးေဆာငးေပ့ရမညး ်ဖစးရာထိုသို႔ အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး တိရိစၧာနး
ေမျ့်မဴေရ့ အထူ့သ်ဖငံးႏျာ့ေနာကး၊ ဆိတး အသာ့စာ့ႏျာ့ ေမျ့်မဴေရ့သညးသာ ေဒသခဵမ္ာ့အတျကး အသငံးေတားဆုဵ့်ဖစးေၾကာငး့
သုဵ့သပးေရ့သာ့ပါသညး။

