
ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�များ��းတွငွ် ်လူသူား�းအက်စ်ားထရုုိုဂျ�င် ်များပဲါဝင်ပ်ဲါ။ ပဲဲပုဲပ်ဲ အုငု်ဆ်ိုုဖုလေလူဗုုန််းးများ��းသားည် ်
လူသူား�းအက်စ်ားရုုိုဂျ�င်န်ှငှ်် ်များတွညူ်ပီဲါ။

ဟော်�်�မုနု်း��မု�်�သည်� ခန္ဓာာ် ကိုုယု်�မုထှုတု်�လုပု်�ဟော်ပ်�သည်�� ဓာ်တ်ပု်စ္စစည်��
သယ်�ဟော်�်င်�သမူု�်�ဖြ�စ္စ�ကြကိုပြီးပ်း� ၎င်��တ်ုု �သည်� သတ်�မုတှ်�န်းည်��လုမု��
အတ်ုငု်��ဖြပ်ုမုဟူော်စ္စဟော်သ် တ်စ္စ�ရှူးှ��မု�်�ကိုုဖုြ�စ္စ�ဟော်စ္စသည်�။ ဟော်�်�မုနု်း��မု�်� 
သကို�ဟော်�်ကို�မုရုှူးှုဟော်စ္စ�န်း�အတ်ကွို� အ်ရုံုံခ�ံလဲု�မု�်�ကိုု ုခ�ုတ်��ကို�
လုုံ�ဟော်�်�ဟော်ပ်��န်း�လုုသုည်�။

အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ကိုု ုမု ဟော်�်�မုနု်း��အဖြ�စ္စ��ည်�ညွှှန်း��သည်�။ ယ်င်��ကိုု ု 
သ်�ဥအမုု�မု�်�မုအှဓုာကို ထုတု်�လုတှ်�ပြီးပ်း� တ်စ္စ�ရှူးှ��မု�်�န္ဓာငှ်��  
ခ�ုတ်��ကို��န်း�ဟော်သ�ွဟော်ကြကို်ထုတဲ်ငွ်� လုည်�ပ်တ်�ဟော်န်းသည်�။

အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�သည်� အမု�ုု�သမုး�တ်စ္စ�ဦး�၏ မု�ုု�ပ်ွ် �မု�ုုငု်��်
လုပု်�ဟော်�်င်�ခ�ကို�န္ဓာငှ်�� �်သးစ္စကို�ဝန်း��အတ်ကွို� အဟော်��ပ်ါသည်�။ 
ဟော်သ�ွ�ံ�ုခါန်းး� အမု�ုု�သမုး�မု�်�တ်ငွ်� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏမု�်�သည်� 
�်သးစ္စကို�ဝန်း��လု်စ္စဉ် ရုုံတ်�တ်�ကို�ဖြမုင်��တ်ကို�ပြီးပ်း� ၎င်��သည်� မု�ုု�
ဥဟော်�ကိုဖြခင်��ကိုုဖုြ�စ္စ�ဟော်ပ််ဟော်စ္စသည်�။ ဤအ�င်��သည်� မု�ုု�ဥဟော်�ကိုပြီးပ်း�
သည်��ဟော်န်း်ကို� လု�င်�ဖြမုန်း�စ္စွ် ဟော်လု�်�ကို�သွ် �သည်�။ 

အက်စ်ားထရုုိုဂျ�င််

သားက်လ်ေ��က်မု်ျားများ��းမှျား�၊ �င်သ်ား�းတွစားရှ်ှူး�း အများ�ု�းသားမီျားးများ��း၏ လေ��်မုျားန််းးအဆိုင််မ်ျား��းသား�းအမ်ုျားအတွငွ်း်ဆိုးးုလူာ�တွစားရှ်ှူး�း

အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�သည်� �ယ်�ဟော်ကို�်�သကို�အ�ွယ်�တ်ငွ်� �င်�သ်�ကြီးကိုး�ထုွ် �မုု
အတ်ကွို�လုည်�� အဓုာကိုလုပု်�ဟော်�်င်�သည်�။ အဖြခ်�လုပု်�ဟော်�်င်�ခ�ကို�မု�်�
တ်ငွ်� အရုုုံ�သန်း�မု်မုကုိုု ုထုနု်း���န်း�အဟော်ထု်ကို�အကိုဖူြပ်ုဖြခင်��န္ဓာငှ်�� အဟော်�ဖြပ််�
အထုနူ္ဓာငှ်�� အ�ည်�အဟော်သ�ွတ်ု�ုတ်ကို�ဖြခင်��တ်ုု � ပ်ါဝင်�သည်�။ ဟော်သ�ွ�ံ�ုပြီးပ်း�
သည်��ဟော်န်း်ကို�တ်ငွ်� သ်�ဥအမုု�သည်� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏထုတု်�လုတှ်�
မုအုလုနွ်း�န်းည်��ဟော်သ်ဟော်ကြကို်င်�� ဟော်သ�ွတ်ငွ်�� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏ သသုု
သ်သ် ကို��င်��သွ် �သည်�။ ဟော်သ�ွထုတဲ်ငွ်�ရှူးှသုည်�� အ�်သည်� အ�း
တ်စ္စ�ရှူး�ှ�ရှူးှ ုအကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ထုကွို�ရှူးှမုုမုု ှအဓုာကိုဖြ�စ္စ�ဟော်ပ််သည်�။ 

မု ဟော်�်�မုနု်း��အဖြ�စ္စ� သတ်�မုတှ်�ထု်�ဟော်သ်�လုည်�� အမု�ုု�သ်�မု�်�တ်ငွ်�
လုည်�� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ထုကွို�သည်�။ အမု�ုု�သ်�မု�်�တ်ငွ်� အကို�စ္စထု
ရုုုံဂျ�င်�ကိုု ုအဒ�းန်းယ်�ဂျလုင်��မု�်�န္ဓာငှ်�� အမု�ုု�သ်�လုငု်�အဂျါ ါမု�်�မု ှထုတု်�
လုတှ်�သည်�။ သကို�တ်မု��တ်စ္စ�ဟော်လုာ်ကို�တ်ငွ်� အမု�ုု�သမုး�မု�်�ရှူးှု အကို�
စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏမု�်�သည်� အမု�ုု�သ်�မု�်�ထုကို� ပု်မုု�်�ဟော်သ်�လုည်�� 
အသကို�ကြီးကိုး�သည်��အမု�ုု�သ်�မု�်�ရှူးှု ဟော်သ�ွတ်ငွ်��အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏ
မု�်�သည်� အမု�ုု�သမုး�ကြီးကိုး�မု�်�ထုကို� အမုနှ်း�တ်ကိုယ်�ပု်မုု�်�သည်�။ 1

ပဲဲပုဲပ်ဲ ဆိုက်စ်ားပ်ဲမုျားအချ�က်အ်လူက် ်ဇယား�း

သားကု်ပုု်ဲး နှငှ်် ်သားကု်�်ည်် ကြွက်က်သ်ား�းထထုည်န်ှငှ်် ်ခွျန််းအ�းအများ�ု�းသား�းများ��း၏ လေ��်မုျားန််းးပဲများ�ဏများ��း

နှငှ်် ်အက်စ်ားထရုုိုဂျ�င်က်ြားက်�း ခဲွျခြားချ�းခြားချင်း်
အပဲင်ဖုု်င်တ်ွုအုက်စ်ားထရုုိုဂျ�င်မ်ျား��း

(အုငု်ဆ်ိုုဖုလေလူဗုုန််းးများ��း)



အဟော်မု�ုကိုန်း�ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စ ုအမု�ုု�သ်�ကိုင်��်ဌာ်န်းမု ှကိုင်��်
ကို်ကိုယွ်�ဟော်��န္ဓာငှ်�� ကိုသုဟော်��တ်ငွ်� အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�၏ အခန်း��
ကိုဏ္ဍကိုု ုသဟော်�်ဟော်ပ်ါကို�န်း်�လုည်��န်း� စု္စတ်�ဝင်�စ္စ်�ဟော်ကြကို်င်�� ဦး�စ္စွ်   

ထုတု်�ဟော်�်�ဟော်ဖြပ််�ုသုည်��အခါ လုနွ်း�ခဲ�သည်�� န္ဓာစှ္စ�ဟော်ပ်ါင်�� 30 ဟော်ကို�်�မု ှ

ကို�န်း��မု်ဟော်��သပု်ံံပ်ည််ရှူးငှ်�မု�်�မု ှအုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�ကိုု ု 
ကြီးကိုုု �ကြီးကိုုု �စ္စ်�စ္စ်�ဟော်လု�လု်ခဲ�ကြကိုသည်�။5 

အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�တ်ငွ်� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�န္ဓာငှ်�� အလု်�တ်သူည်�� 
ဓာ်တ်�ဲွု�စ္စည်��ပံ်ရုှူးှုပြီးပ်း� အခ�ုု�ဟော်သ်အဟော်ဖြခအဟော်န်းမု�်�တ်ငွ်� အကို�စ္စထု
ရုုုံဂျ�င်�ဟော်�်�မုနု်း��န္ဓာငှ်�� �င်�တ်သူည်�� သကို�ဟော်�်ကို�မုမုု�်�ထုတု်�ဟော်ပ်�
သည်��အတ်ကွို� အပ်င်�အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�မု�် �အဖြ�စ္စ� သတ်�မုတှ်�ထု်�သည်�။  
သုု �ဟော်သ်� အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�သည်� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�န္ဓာငှ်��အလုနွ်း�
ကိုွ် ဖြခ်�သည်�။

အလု်�တ် ူဓာ်တ်�ဲွု�စ္စည်��ပံ်မုု�်�ရှူးှုသည်�� ဖြဒပ်�ဟော်ပ်ါင်��မု�်�တ်ငွ်� အလုနွ်း�
ကိုွ် ဖြခ်�သည်��အ်န်းသုင်�မု�်�ရှူးှုသည်�မုှ်  မုထု�ူဖြခ်�ပ်ါ။ ဥပ်မု်၊  
ကိုုလုုကို�စ္စထုဟော်�်န္ဓာငှ်�� �ုုင်�တ်ုစု္စထုဟော်�်မု�်�တ်ငွ်� �ဲွ�စ္စည်��ပံ်မုု�်�  
ထုပ်�တ်နူ်းး�ပ်ါ�ရှူးှုဟော်သ်�လုည်�� ကိုုလုုကို�စ္စထုဟော်�်သည်� ဟော်သ�ွတ်ငွ်��ကိုုု
လုကို�စ္စထုဟော်�်ကိုု ုအတ်န်း�အသင်��ဖြမုင်��ဟော်စ္စဟော်သ်�လုည်��6 �ုုင်�တ်ုစု္စထု
ဟော်�်သည်� ပု်၍ုဟော်လု�်�န်းည်��ဟော်စ္စသည်�။7

အုငု်ဆ်ိုုဖုလေလူဗုုန််းးများ��း (ဖုုင်တ်ွု ုအက်စ်ားထရုုိုဂျ�င်)်

အက်စ်ားထရုုိုဂျ�င်လ်ူက်ခ်ျးများ��းခြားဖင်် ်တွးု ်ခြားပဲန််းခြားချင်း်

�လဲု�မု�်�တ်ငွ်� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�လုကို�ခ ံအယ်�လု��် (ER-alpha) န္ဓာငှ်��  
အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�လုကို�ခ ံ�းတ်် (ER-beta) �၍ူ အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�
ဟော်ပ်ါင်��စ္စပ်�ထု်�သည်�� အ်ရုံုံခ�ံလဲု�န္ဓာစှ္စ�ခရုှူးှသုည်�။ ထုုလုုကို�ခမံု�်�သုု � 
အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်� ဟော်ပ်ါင်��စ္စပ်�မုသုည်� လုပု်�ဟော်�်င်�ခ�ကို�ကိုု ုသကို�ဟော်�်ကို�
ဟော်စ္စသည်�� �လဲု�အတ်ငွ်��တ်ံု �ဖြပ်န်း�မုမုု�်�ကိုုဖုြ�စ္စ�ဟော်ပ််ဟော်စ္စသည်�။ အကို�စ္စထုရုုုံ
ဂျ�င်�သည်� လုကို�ခပံ်စ္စစည်��န္ဓာစှ္စ�ခလုုံ�ုန္ဓာငှ်�� တ်န်း��တ်ဟူော်ပ်ါင်��စ္စပ်�န္ဓာုငု်�စ္စမွု��ရှူးှသုည်�။

အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�သည်� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�လုကို�ခနံ္ဓာစှ္စ�ခလုုံ�ုန္ဓာငှ်��ပ်ါ 
ခ�ုတ်��ကို�ထု်�ဟော်သ်�လုည်�� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�န္ဓာငှ်�� �န်း ��ကို�င်�ကို်  

ER-beta န္ဓာငှ်��ဦး�စ္စ်�ဟော်ပ်�ဟော်ပ်ါင်��စ္စပ်�ကို် အသကို�ဝင်�ဟော်စ္စသည်�။8  

အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�န္ဓာငှ်�� အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်� ဟော်ပ်ါင်��စ္စပ်�သည်�� အ်�သ်
ခ�ကို�တ်ငွ်� ထုုကုိုွ် ဖြခ်�ခ�ကို�သည်� အဟော်��ကြီးကိုး�သည်� အ�ယ်�ဟော်ကြကို်င်��
�ုဟုော်သ်� လုုံ�ဟော်�်�လုုကုို�သည်��အခါ၊ ER-alpha န္ဓာငှ်�� ER-beta  

သည်� အလုနွ်း�ကိုွ် ဖြခ်�မုရုှူးှုန္ဓာုငု်�ပြီးပ်း� �လဲု�မု�်�တ်ငွ်� �န်း ��ကို�င်��ကို�
သကို�ဟော်�်ကို�မုမုု�်�ပ်င်� ဖြ�စ္စ�န္ဓာုငု်�သည်�။9 အထု�ူသဖြ�င်�� ER-beta  

ကိုုဦုး�တ်ည်�သည်�� ဖြဒပ်�ဟော်ပ်ါင်��မု�်�ကိုု ုကိုင်��်တ်ုကုို���ကို�ဟော်��ကြကို်�ခံ
ပ်စ္စစည်��မု�်�အဖြ�စ္စ�ရုုံဖြမုင်�ကြကိုသည်�။10,11

အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�သည်� သ�်ဝအတ်ုငု်��ဖြ�စ္စ�ဟော်ပ််ဟော်န်းသည်��
ဖြဒပ်�ဟော်ပ်ါင်��မု�်�ဖြ�စ္စ�ပြီးပ်း� အပ်င်�ဟော်လု်ကိုန္ဓာငှ်�� အထု�ူသဖြ�င်�� ပဲ်ပ်င်�မု�်�
တ်ငွ်� ကို�ယ်�ကို�ယ်�ဖြပ်န်း ��ဖြပ်န်း ��ဟော်တ်ွ��သည်�။ သုု �ဟော်သ်� အမု�်�အ်�ဖြ�င်�� 
စ္စ်�သံ�ုဟော်လု�ရှူးှုသည်�� အစ္စ်�အစ္စ်မု�်�တ်ငွ်�၊ ပဲ်ပ်ပု်�မု�်�န္ဓာငှ်��ပဲ်ပ်ပု်�ဖြ�င်��
ဖြပ်ုလုပု်�ထု်�သည်�� အစ္စ်�အစ္စ် အမု�်�စ္စသုည်� ထု�ူထု�ူဖြခ်�ဖြခ်� 
�ကိုယ်�ဝသည်��အ�င်��အဖြမုစ္စ�မု�်�ဖြ�စ္စ�သည်�။2

အပ်င်�မု�်�တ်ငွ်� အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�သည်� အပု်ငု်��န္ဓာစှ္စ�ပု်ငု်��
လုပု်�ဟော်�်င်�သည်�။ ယ်င်��တ်ုု �သည်� ကို်ကိုယွ်�ဟော်��ဟော်မု်�လုးကို���မု�်�
ဖြ�စ္စ�သည်�၊ �ုလုုု�ုင်��မုှ် ၊ အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�သည်� ဟော်�်ဂျါဖြ�စ္စ�
ဟော်စ္စဟော်သ် မုုုမု�်�န္ဓာငှ်�� အဖြခ်�အဏဇုီးဝပု်�ုမု�်�ကိုု ု�ယ်�ရှူးှ် �ဟော်ပ်�သည်�။
3 ထုုု �ဖြပ်င်� ပဲ်ပ်ပု်�မု�်�သည်� န္ဓာုကုို�ထုရုုုံဂျ�င်�ဖြပ်ုဖြပ်င်�ဟော်ပ်�မုည်�� သစ္စ�ဖြမုစ္စ�
သစ္စ��ုမု�်�ဟော်ပ််ထုနွ်း��ဟော်စ္စသည်�� ဟော်ဖြမု�းလုှ် -အဏဇုီးဝပု်�ု ရုုုံင်�ဇုုီ�းယ်
မု�ကိုု ုလုုံ�ဟော်�်��န်း� အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�ကိုုသုံ�ုသည်�။4  န္ဓာုကုို�ထုရုုုံ
ဂျ�င်�ဖြပ်ုဖြပ်င်�ဖြခင်���ုသုည်�မုှ်  ဟော်လုထုရဲှူးှု ဟော်မု်�လုးကို��လု်န္ဓာုကုို�ထုရုုုံဂျ�င်�
မု ှအမုု�ုန်းး�ယ််�အဖြ�စ္စ�ဟော်ဖြပ််င်��သည်�� လုပု်�င်န်း��စ္စဉ်ဖြ�စ္စ�ပြီးပ်း� ယ်င်��သည်� 
အမုုငု်�န္ဓာုအုကို��စ္စ�မု�်�ကိုဲ�သုု � ၎င်��ရှူးငှ်�သန်း��န်း�အတ်ကွို�လုုအုပ်�သည်�� 
ဖြဒပ်�ဟော်ပ်ါင်��မု�်�ကိုု ုဖြ�စ္စ�ဟော်ပ််ဟော်စ္စမုည်�� ထုုအုပ်င်�ကိုု ုအသံ�ုဖြပ်ုန္ဓာုငု်�သည်�။



�င်သ်ား�းတွစားရှ်ှူး�း

အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်� ကိုထုုံ�ုကိုုအုသံ�ုဖြပ်ုဖြခင်��သည်� �င်�သ်�ကိုင်��်ဖြ�စ္စ�
န္ဓာုငု်�ဟော်ဖြခကိုု ုဖြမုင်��မု်�လု်ဟော်စ္စသည်�� �င်�သ်�ရှူးှ�ုလဲု�မု�် �တ်ု�ုပ်ွ် �လု်ဖြခင်��န္ဓာငှ်��  
�ကို�စ္စပ်�မုရုှူးှသုည်�။12 ဟော်���ကို��ုငု်��်လုကို�ဟော်တ်ွ�ဟော်လု�လု်မုမုု�်�တ်ငွ်�  
အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�သည်�13-18 အမု�ုု�သမုး�မု�်�တ်ငွ်� �င်�သ်��လဲု�
တ်ု�ုပ်ွ် �လု်မုကုိုု ုလုုံ�ဟော်�်�ဖြခင်��မုရှူးှုဟော်ကြကို်င်��ဟော်�်�ဖြပ်ထု်�ပြီးပ်း� လုဦူး�ဟော်�
ဟော်လု�လု်မုမုု�်�တ်ငွ်� အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�န္ဓာငှ်�� ထုဟုော်တ်ွ� မုသုည်� 
�င်�သ်�ကိုင်��်ဖြ�စ္စ�န္ဓာုငု်�ဟော်ဖြခဟော်ပ််တ်ငွ်� သကို�ဟော်�်ကို�မုမုုရှူးှုသလုု ု 
ထုုဟုော်�်ဂျါကိုု ုကို်ကိုယွ်��်တ်ငွ်�လုည်�� သကို�ဟော်�်ကို�မုမုုရှူးှုဟော်ကြကို်င်��
ဟော်တ်ွ��သည်�။19,20

သား�းအမ်ုျားအတွငွ်း်ဆိုးးုလူာ�တွစားရှ်ှူး�း

အမု�ုု�သမုး�မု�်�တ်ငွ်�၊ အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�သည်� သ်�အမုု�တ်ငွ်�� 
(သ်�အမုု�အတ်ငွ်��ပု်ငု်��န်း�ံံတ်ငွ်��) �လဲု�မု�် �ပ်ွ် �လု်မုကုိုုလုုုံ�ဟော်�်�ဟော်ပ်�ပြီးပ်း�၊  
သ်�အမုု�ကိုင်��်ဖြ�စ္စ�န္ဓာုငု်�ဟော်ဖြခ ဖြမုင်��မု်�န္ဓာုငု်�သည်�။21 အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��
မု�်�သည်� အမု�ုု�သမုး�မု�်�တ်ငွ်� သ်�အမုု��လဲု�ပ်ွ် �ဖြခင်��ကိုု ု 
လုုံ�ဟော်�်�ဟော်ပ်�ဖြခင်��မုရှူးှု�2ဲ2 လုဦူး�ဟော်�ဟော်လု�လု်မုမုု�်�တ်ငွ်�  
အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��ထုဟုော်တ်ွ� မုသုည်� သ်�အမုု�ကိုင်��်ဖြ�စ္စ�န္ဓာုငု်�ဟော်ဖြခ
ဟော်လု�်�ကို�မုနု္ဓာငှ်�� �ကို�စ္စပ်�ဟော်ကြကို်င်�� ဟော်တ်ွ� ရှူးှု�သည်�။23

သားကု်ပုု်ဲး နှငှ်် ်သားကု်�်ည််

အမု�ုု�သ်�တ်ငွ်� အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�သည်� သကုို�ပု်�ုလုပု်�ရှူးှ် �မုနု္ဓာငှ်��  
သကုို�ပု်�ုသပု်�သည်���ကိုုဟုော်လုာ် �ခ�ဟော်ပ်�ဟော်ကြကို်င်�� ဟော်လု�လု်ဟော်တ်ွ� ရှူးှ�ုသည်�။26  

ဟော်���ကို��ုငု်��်လုကို�ဟော်တ်ွ�ဟော်လု�လု်ခ�ကို�မု�်�တ်ငွ်� အုုင်��ု�ုဟော်လု
ဗုုန်း��မု�်�သည်� သကုို�ပု်�ု သုု �မု�တု်� သကုို��ည်�ကိုုသုကို�ဟော်�်ကို�မုမုုရှူးှု
ဟော်ကြကို်င်��ဟော်တ်ွ��သည်�။27,28

အများ�ု�းသားမီျားးများ��း၏ လေ��်မုျားန််းးအဆိုင််မ်ျား��း

အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ကိုထုုံ�ုသည်� ဟော်သ�ွတ်ငွ်��အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏကိုု ု
တ်ု�ုဟော်စ္စသည်�။24  အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်�သည်� ဟော်သ�ွတ်ငွ်��အကို�စ္စထု
ရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏကိုု ုသကို�ဟော်�်ကို�မုမုုရှူးှုပ်ါ။25

သားက်လ်ေ��က်မု်ျားများ��းမှျား�၊ 

ကြွက်က်သ်ား�းထထုည်န်ှငှ်် ်ခွျန််းအ�း

အများ�ု�းသား�းများ��း၏ လေ��်မုျားန််းးပဲများ�ဏများ��း

အုုင်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��သည်� ဟော်သ�ွတ်ငွ်��အကို�စ္စထုရုုုံဂျ�င်�ပ်မု်ဏကိုု ု 
မုတ်ု�ုဟော်စ္စပ်ါ29 သုု �မု�တု်� တ်ကို�စ္စတ်ုစု္စတ်းရုုံန်း��ပ်မု်ဏ  

ပု်၍ုန်းည်��ဟော်စ္စသည်�။ 30

အုငု်��ု�ုဟော်လုဗုုန်း��မု�်��ကိုယ်�ဝဟော်သ် ပဲ်ပ်ပု်�ပ်ရုုုံတ်င်�� ဖြ�ည်��စ္စကွို�စ္စ်သည်�  
အဟော်လု�မုဖြခင်��ကိုဲ�သုု � ကိုုယု်�ခအံ်�ဟော်လု�ကို�င်��ဟော်�� လုပု်�ထု်�သည်��သမူု�်�  
�ကိုကို�သ်�ထုနု္ဓာငှ်�� ခနွ်း�အ်�ကိုုတု်ု�ုဟော်စ္စပြီးပ်း� ဒနု်း��ည်�ပ်ရုုုံတ်င်��ပ်ါဝင်�သည်�� 
အသ်�ပ်ရုုုံတ်င်�� ဖြ�ည်��စ္စကွို�စ္စ်န္ဓာငှ်�� ပ်မု်ဏတ်သူည်�။31



ပုုဲမုုျားသားရုှုှူး�န််း SoyConnection.com သားုုမ်ျား�တုွ ်info@soyconnection.com သားုုဝ်င်လ်ေ��က်က်ြားက်ည််ရု်ိုပဲါ

Soy Connection သည်� United Soybean Board (USB) ကိုုယု်�စ္စ်� န္ဓာလှုံ�ုကို�န်း��မု်ဟော်��န္ဓာငှ်��ည်းညွှွတ်�သည်�� ပဲ်ပ်ပု်��းန္ဓာငှ်�� ပဲ်ပ်ပု်�အစ္စ်�အစ္စ်မု�်�အပ်ါအဝင်� အဟော်မု�ုကိုန်း�ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စတု်ငွ်� စု္စကုို�ပ်�ုု�ထု်�
သည်�� ပဲ်ပ်ပု်�၏အကို�ုု�ဟော်ကို��ဇူီ�မု�်�ကိုုအုသပု်ည််ဟော်ပ်��န်း� အဟော်မု�ုကိုန်း�ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စ ုပဲ်ပ်ပု်�စု္စကုို�ပ်�ုု�ဟော်��သမု်�မု�်�န္ဓာငှ်��အတ် ူကို�န်း��မု်ဟော်��၊ အ်�်�န္ဓာငှ်�� အစ္စ်�အဟော်သ်ကို�လုပု်�င်န်း��ကိုွမု��ကို�င်�သမူု�်� 
ပ်�ူဟော်ပ်ါင်��ဟော်�်င်��ွကို�မုတု်စ္စ�ခဖုြ�စ္စ�သည်�။ ပဲ်ပ်ပု်�စ္စစ္စ�ဟော်���င်��န္ဓာှး�ဖြမုုုပ်�န္ဓာှမံုမုု�်�အတ်ကွို� အဖြမုင်���ံ�ုတ်န်း��ုု��ရှူးှု�န်း�အတ်ကွို� အဟော်မု�ုကိုန်း�ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စ ုပဲ်ပ်ပု်�စု္စကုို�ပ်�ုု�ဟော်��သမု်�မု�်�အ်�လုံ�ု၏ကိုုယု်�စ္စ်� USB 

၏ လုယ်�ယ််လုပု်�င်န်း�� လုပု်�ကိုုငု်� ညွှှန်း�ကြကို်�သ ူ73 ဦး�ကို ဟော်�်င်��ွကို�ဟော်ပ်�သည်�။ ထုုဟုော်စ္စတ်န်း်�ဝန်း�ထုမု��မု�်�သည်� ၈ဂျါလုဝံင်�ပံ်�ုထုကို�ပု်လုုနွ်း�၍ ပဲ်ပ်ပု်��န်း��သစ္စ��န်း�တ်း�မုကုိုု ုတ်နွ်း��အ်�ဖြ�စ္စ�ဟော်စ္စ�န်း�န္ဓာငှ်�� အဟော်မု
�ုကိုန်း�ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စ ုပဲ်ပ်ပု်�ကိုုစုု္စတ်�ဝင်�စ္စ်�မုတု်ု�ုလု်ဟော်စ္စ�န်း� အစ္စးအစ္စဉ်မု�်� န္ဓာငှ်�� အစ္စစု္စပ်�လုပု်�င်န်း��မု�်�တ်ငွ်� �င်��န္ဓာှး�ဖြမုုုပ်�န္ဓာှပံြီးပ်း� တ်ု�ုတ်ကို�ဟော်���န်း�ပံ်ဟုော်င်မွု�်�ဟော်ထု်ကို�ပံ်�သည်�။ အ�ုပု်ါ ဦး�စ္စ်�ဟော်ပ်�မုသုည်� ပဲ်ပ်ပု်�
အစ္စ်�အစ္စ်၊ �းအ�ည်�အဟော်သ�ွန္ဓာငှ်�� အဟော်မု�ုကိုန်း�ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စရုှူးှု ပဲ်ပ်ပု်�စု္စကုို�ပ်�ုု�သမူု�်�၏ ဟော်�ရှူးညှ်�ထုနု်း��ထု်�န္ဓာုငု်�စ္စမွု��ဟော်ပ််တ်ငွ်� မုတူ်ည်�သည်�။ ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စ ုပဲ်ပ်ပု်�ဖြမုုင်��တ်င်�ဟော်��၊ သဟုော်တ်သန်းန္ဓာငှ်��စ္စ်�သံ�ုသ ူ
သတ်င်��အခ�ကို�အလုကို��ုငု်��် ဥပ်ဟော်ဒတ်ငွ်� ဖြပ်ဋ္ဌာ်န်း��ထု်�သည်��အတ်ုငု်�� အဟော်မု�ုကိုန်း� ဖြပ်ည်�ဟော်ထု်င်�စ္စ ုစု္စကုို�ပ်�ုု�ဟော်�� ဝန်း�ကြီးကိုး�ဌာ်န်း၏ စု္စကုို�ပ်�ုု�ဟော်���ုငု်��် ဟော်��ကိုကွို�ရှူးှ် ဟော်�ွဟော်��ဝန်း�ဟော်�်င်�မုသုည်� USB န္ဓာငှ်�� 
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