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ဥလယျောဇဉ် 

ကုလသမေ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင်စ့ိုက်ပျေိုးလရးအဖွေဲ သ့ည်သယံဇာတနှင်သ့ဘာဝပတ်ဝန်းကျေင်  ိန်းသိမး် 

လရးဝန်ကကးီဌာန၊ စိုက်ပျေိုးလရး၊လမွေးပမူလရးနှင့်ေည်လပမာင်းဝန်ကကီးဌာနတိုန့ှင်ပ့ူးလပါင်းကာ “ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 

မတူကွေဲပပားသည့် စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ်မျေားရှဦိးစားလပးလေသမျေားတွေင် လရရှည်တည် တံ့လသာစိုက်ပျေိုး 

လပမနှင့် သစလ်တာမျေားစီမံအုပ်ချေုပ်မှု” (“Sustainable Cropland and Forest Management in Priority 

Agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” စီမကံိနး်ကုိ (Global Environmental Facility) 

ရန်ပုံလငွေ အလ ာက်အပံ့ပဖင့် အလကာင်အ ည် လဖာ်လျှက် ရှိပါသည်။  

စီမကံိနး်၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေားမာှ လရရှည်တည်တ့ံမည့် လပမယာစီမံခန ့်ခွေဲပခငး် ၊ သစလ်တာစီမံ အုပ်ချေုပ်ပခင်း 

နှင့ ် ရာသီဥတုနှင့ ် သဟဇာတပဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းမျေားကုိ ကူညီအားပဖည့် လပးရန်ပဖစ်သည်၊၊ 

ကုန ်ုတ်လုပ်မှု လရရှည်တိုးတက်ပမင့်မားလစရန်၊ ရာသီဥတုေဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိငု် လရးအတွေက် အား လပးရန်၊ 

ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်မှုလလျှာ့ချေရန်၊ အမျေိုးသားစားနပရ်ိက္ခာဖူလုံမှုနှင့်ဖွေံ ့ဖဖိုး တိုးတက်လရးပန်း 

တိုင်မျေားလပါက်လပမာက်လစလရးအတွေက်အားလပးရန်၊ရာသီဥတုနှင့လ်ိုက်ရလျာညီရထွမဖစ်ရစရသာ မူဝါေမျေား 

အလလ့အ မျေားကုိ ကျေင့်သုံးနိုငလ်စရန် ရည်ရွေယ ် ပါသည်။ လက်လတွေအ့လနအ ားတွေင်မတူ ကွေပဲပားလသာ 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစဇ်ုန် (၃) ခုရှ ိ လအာက်လဖာ်ပပပါ  (၅) ဖမို န့ယ်တွေင် လရှ လ့ပပးကနဦး စမ်းသပ်လျေက်ရှဖိပီး 

လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း လကျောင်းလမာ်ေယ်မျေားကုိ အဓိက ား၍ ရာသီဥတုနှင့် လုိက်ရလျာညီရထွာ 

ပဖစ်လစမည့ ် စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ တီ ွေင်ေန်းသစ်မှုအမျေိုးမျေိုးကုိ အလကာင်အ ည်လဖာ် လောင်ရွေက ်

ရန်ပဖစ်သည်။  

• ကုနး်ပမင့်လေသ - ချေင်းပပည်နယ်ရှ ိမင်းတပ်နှင့် ကန်ပက်လက်ဖမို န့ယ်မျေား၊ 

• ကမ်းရုိးတန်း/ ပမစ်ဝကျွန်းလပါ်ဇုန် - ဧရာဝတီတိုင်းလေသကကီးမှ လပွေတ္တ ာဖမို န့ယ်၊ 

•အလယ်ပိုင်းရှိအပူပိငု်းလေသဇနု်-မန္တလလးတိုငး်လေသကကီးမှလကျောက်ပနး်လတာင်းနှင့လ်ညာင်ဦး 

ဖမို န့ယ်၊  

လုပ်ငနး်စီမံချေက်အရ မတူကွေဲပပားသည့် စိုက်ပျေိုးလေဟဇနု် (၃) ခုရှ ိ ဖမို န့ယ်(၅) ခုတွေင်ဖမို န့ယ် 

တစ်ခုချေင်း အလိုက် အနည်းေံုး လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (၁၀) လကျောင်းစီ ဖွေင့လ်ှစ ်သွေားမည ်

ပဖစ်သည်။ ယင်းသိုအ့လကာင်အ ည်လဖာ် လောင်ရွေကရ်ာတွေင် လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း 

သင်ရုိးညွှန်းတမ်း နှင့ ် လက်စွေဲစာအုပ်လရးေွေဲပပုစုရန်အတွေက် AVSI Foundation ကုိ မိတ်ဖက်အဖွေဲ  ့

အစည်းအပဖစ ်သလဘာတူစာချေုပ်ချေုပ်ေုိခဲ့ပါသည်။ စာချေုပ်ပါသလဘာတူညီချေက်အရ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟဇုန် 

(၃) ခုတွေင် ကနဦး လုိအပ်ချေက်စစတ်မ်း (Needs Assessment) နှင့်ဖမို န့ယ်အေင့် 

အလရးကကီးသီးနှံမျေား၏ တန်ဖိုးကွေငး်ေက် ေန်းစစပ်ခင်း (Value Chain Analysis) မျေားမ ှ

လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိအလပခပပုကာ အဓိကပပဿနာ မျေားအားလပဖရှင်းနိုငရ်န် လရွေးချေယ်သတ်မှတ် ားလသာ 

သီးနှံတစ်ခုချေင်းစီအတွေက် ရာသီ ဥတုနှင့်လိုက်ရလျာညီရထွလသာ စိုက်ပျေိုးလရးနည်းလမ်းမျေား (Climate 

Smart Agriculture-CSA) ေုိင်ရာ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (Farmer Field School-

FFS) သင်ရုိးညွှန်းတမ်း မျေားလရးေွေဲခဲပ့ါသည်။ ၎င်းသင်ရုိးညွှန်းတမ်းမျေားကုိ စိစစ်အကဲပဖတ်ဖပီးလနာက် 

စိုက်ပျေိုးလရး လေဟဇုန် (၃) ခုလုံးအတွေက် လယ်သမားကွေငး်သင်တန်းသံုး လက်စွေဲစာအုပ်မျေားအပဖစ် ပမန်မာ၊ 

အေဂလိပ်နှစ်ဘာသာပဖင့် ေက်လက်လရးသားပပုစုခဲ့ပါသည်။ 

ဤလက်စွေစဲာအုပ်သည်ချေင်းပပည်နယတ်ွေင်ရာသီဥတုနှင့်လိုက်ရလျာ 

ညီရထွပဖစ်လသာနည်းပညာမျေားနငှ့်အလလ့အကျေင့်မျေားကုိ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအလကာင် 



 
 

 
 

အ ည်လဖာ်ရာတွေင် ကူညီပံ့ပိုးသူနငှ့်လယ်သမားကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီလယ်သမားမျေားအား 

အလ ာက်အကူပပုလစရန် ရည်ရွေယ်ပါသည်။ 

 

မစ(်စ်) ရရှာက်ဂျီဖန်း  

မမန်မာနိုငင်ံဌာရန ကုိယ်စားလှယ် 

ကုလသမဂ္ဂ စားနပရ်ိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရရးအဖွဲ  ့
 



v 
 

 မာတိကာ 

စဉ် အလကကာင်းအရာ စာမျေက်နှာ 

 မာတိကာ v 

 အတိုရကာက်စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ် vii 

၁ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအကကိုမိတ်ေက်အစည်းအလဝး ၁ 

 
၁.၁ ကုနး်ပမင့်လေသမျေားရှ ိလယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ 

ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား နှင့်မိတ်ေက်ပခငး်  
၂ 

 
၁.၂။   လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန် အဓိက 

အေင့်မျေား 
၃ 

 ၁.၃။  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအတွေက် ကကိုတင်ပပင်ေင်မှုမျေား ၅ 

 
၁.၄။ ကုန်းပမင့်လေသရှိ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လမ်းညွှန်စည်းမျေဉ်းမျေား 
၈ 

 
၁.၅ ။ ကုန်းမမင့်ရေသရှိ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း 

လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းများ 
၉ 

၂ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၁)  ၁၃ 

 ၂.၁ ရာသီဥတုလိုက်ရလျာညီရထွရသာစိုက်ပျိုးရရး ၁၅ 

 ၂.၁.၁ ။ သဘာဝ ဝန်းကျေင်မပျေက် စိုက်ပျေိုးလရး ၁၉ 

 ၂.၁.၂ ။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးပခင်း ၂၉ 

 
၂.၁.၃။ ရခတ်မီရတာင်ရစာင်းစိုက်စံနစ် (SALT – Sloping Agricultural 

Land Technology)      
၃၃ 

 ၂.၂ စုိက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား ၄၀ 

၃ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၂) ၄၈ 

 ၃.၁။ စုိက်ပျိုးရရးရဂဟရေေစနစ်ကို ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း (၁) ၄၉ 

 ၃.၂ အိမ်တွေင်းရရှိနိုငလ်သာ လအာ်ေင်းနစ်ကွေန်လပါင်းမျေား ပပင်ေင်ပခင်း ၅၃ 

 
၃.၂.၁ ။ လေသတွေင်း အဏုဇီဝ သကရ်ှိလဖျော်ရည် Indigenous Micro 

Organism (IMO) 
၅၃ 

 ၃.၂.၂။ ငါးအမိုငန်ိုအက်စစ်ပျေစ်ရည် ၅၆ 

 ၃.၂.၃။ လေးရွေကက်ကီး ငရုတ် ေျေင်းပိုးသတ်လေး ၅၈ 

 ၃.၃။ အဖွေဲ လုိ့က်တက်ကကလှုပ်ရှားလသာလလ့ကျေင့်ခန်း ၅၉ 

 ၃.၄။ အ ူးအလကကာင်းအရာ/လခါင်းစဉ်မျေား ၆၀ 

၄ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၃) ၆၁ 

 စံမပကကွ်များအား ရလ့လာအကဲမဖတ်မခင်းနှင့ ်မခုံငုံရဆွးရနွးမခငး်  

၅ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၄) ၆၂ 

 ၅.၁ ။ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး (Agroforestry) ၆၃ 

၆ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၅) ၇၀ 
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 ၆.၁။ ဘက်စုပံိုးမွှား လရာေါကာကွေယ်လရး ၇၁ 

 ၆.၁.၁။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် လောင်ရွေကပ်ုံအေင့် ငါးေင့် ၇၃ 

 ၆.၁.၂။ ကွေင်း ဲတွေင်လက်လတွေ  ့လုပ်လောင်ပခင်း ၇၄ 

၇ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၆) ၇၇ 

  စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစံနစ် လလ့လာေန်းစစပ်ခင်း (၂) ၇၇ 

၈ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၇) ၊        ၇၉ 

 
၈.၁။ (စုိက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားမဖစ်လုပ်ကိုငမ်ခင်းနှင့် 

ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာများ) 
၈၀ 

 ၈.၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲကုိင်တွေယ်လုပ်လောင်ပခင်း ၈၅ 

 ၈.၂.၁။ ရည်မှနး်ချေက် ၈၅ 

 ၈.၂.၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေား (နှံစားအလစ့အေန်မျေား) ၈၅ 

 ၈.၂.၃။ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားလလျော့နည်းလရးအား ုတ်မှုမျေား ၈၇ 

၉ လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်း - အခန်း (၈) ၉၁ 

 အမခား ကွငး်သင်တန်းရကျာင်းများသုိ ့သွားရရာက်ရလ့လာမခင်း ၉၁ 

၁၀ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၉)၊ ၉၃ 

 (လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း ကွင်းမပပွဲ) ၉၃ 

၁၁ 
 လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၁၀) ၊  

(သင်တန်းေင်းပွေဲလန)့ 
၉၅ 

၁၂ 

လနာက်ေက်တွေဲဇယား -      ချင်းမပည်နယ ်ကုန်းမမင့်ရေသတွင် အလားအလာရိှ 

ရသာ သီးနှံများ (၀ဥ၊ ရကာ်ဖီ၊ ရထာပတ်သးီ) စိုက်ပျိုးရနအ်တွက် လယ်သမား 

ကွငး်သင ်တန်းရကျာင်းသင်ရုိးညွှန်းတမ်း                                                              

၉၇ 

 ကျမ်းကိးုစာရင်း ၁၁၀ 
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အတိုရကာက်စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ် 

 

 

 

 

 

 

 

AESA Agroecosystem Analysis  

AVSI Association of Volunteers in International Service 

CA Conservation Agriculture  

CSA Climate Smart Agriculture 

DoA Department of Agriculture 

EM  Effective Microorganisms 

FAA Fish Amino Acid 

FAAB Farming as A Business 

FAO Food and Agriculture Organization of United Nations  

FFS  Farmer Field School  

FYM Farm Yard Manure  

GAP Good Agricultural Practice 

GEF Global Environmental Facility  

GFF Global Financing Facility  

IMO  Indigenous Micro Organism 

IPM  Integrated Pest Management 

MoALI Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation  

MoNREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation  

MRL Minimum Residue Levels  

MYA Myanmar  

PTD Participatory Technology Development  

QSMAS Quesungual Slash and Mulch Agroforestry System 

SA Sustainable Agriculture 

SALT Sloping Agriculture Land Technology  

SLM  Sustainable Land Management  

SRI System of Rice Intensification  
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၁။  လယသ်မားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအကကိုမိတ်ေက်အစည်းအလဝး 

 

လ  - ဧဖပီလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ- ပ မပတ် 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန်- (၂) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) - မင်းတပ် နှင့် ကန်ပက်လက်ဖမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 size စာရွေက်ကကးီ ၊ မာကာပင်၊ သင်တန်းလမ်းညွှန် စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား၊ လမ်းညွှန်စည်းကမ်းချေက်မျေား၊ 

သင်တန်းသားလယသ်မားလရွေးချေယပ်ခင်း၊ သင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ ဖွေဲ စ့ည်းပခင်း၊ အကျေိုး လောင် 

လတာင်သမူျေား လရွေးချေယ်ပခငး်၊ 

၂။ မိတ်ေက်ပခင်း - သင်တန်းပိုခ့ျေမည့်သူ(ကူညီပံ့ပိုးသူ) ၊ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျေင်သူ၊ လကျေးရွော 

မျေားမသှင်တန်းသားမျေား၊  

၃။ အကျေိုးလောင်လတာင်သူ၏စိုက်ခင်းတွေင် စံပပစိုကခ်င်း  ူလ ာင်ရန်အတွေက် လပမလနရာ လရွေးချေယ်ပခငး် 

လပမကွေက ် အရွေယ်အစား (တစ်ဧက) အတွေက် လေွေးလနွေးပခငး်နငှ့် သလဘာတူညီမှု ရယပူခင်း၊ 

စံပပကွေက်အတွေက် အလနအ ားသတ်မှတ်ပခင်းမျေား ပါ၀င်သည်။ 

၄။  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် စိုက်ပျေိုးမည့် သီးနှံမျေား ( လ ာပတ်ပင်၊ ရကာ်ဖီပင ် နှင့ ်

ေဥ)အလကကာင်း မိတ်ေက်ပခင်း၊ပဖစ်သည့် နည်းစနစ်မျေားကုိ ဤစာအုပ် တွေင ်လဖာ်ပပ ား ပါသည်။ 

၅။ စံပပကွေက်မျေား မစမီ လပမေီဩဇာ ကကယ်ဝမှု (လပမချေဉ်ငံကိန်း၊ လအာ်ေင်းနစ်ကာေွေန်၊ လပမေီလွှာ 

အဟာရဓာတ်မျေားပါဝင်မှု) မှတ်တမ်းရရှိရန်  လပမကကီးနမူနာယူ၍ လပမေီလွှာဓာတ်ခွေဲခန်း မျေားသုိ 

လပးပိုပ့ခင်း၊  pH , soil texture, electrical conductivity, organic carbon,  nutrient 

contents (N. P. K. Ca, Mg, S, Zn, B) and Na and related radicals (Cl, CO3 and 

HCO3). 
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၁.၁။  ကုန်းပမင့်လေသမျေားရိှ လယသ်မားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား 

နှင့် မိတ်ေက်ပခင်း 

 လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (FFS- Farmer Field School) ေုိသည်မှာ 

အစုအဖွေဲ က့ိအုလပခခံသည့် အချေိန် ကာလတစ်ခုအတွေင်း အစပပုဖပီး အေံုးသတ်ရသည့် သီးနှံ ုတ် လုပ်မှု 

စက၀်န်းတစ်ခု/တစ်ရာသီကကာလတာင်သလူယ်သမားမျေားအစုအဖွေဲ လ့ိုက်ကွေင်းအလပခပပု လက်လတွေ  ့

လောင် ရွေက်ရသည့်လလ့လာသင်ကကားမှုလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုပဖစ်သည်။ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေား 

သည်နည်းပညာပဖန ့်ပဖူးမှုနှင့်စိကု်ပျေိုးလရးဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုမျေားအတွေက် ိလရာက်လသာနည်းလမ်း ပဖစ်ပါ 

သည်။ဤအစုအဖွေဲ အ့လပခပပုနည်းလမ်းသည်လယ်ယာလပမပပဿနာမျေားလဖာ် ုတ်ရာတွေင် အမျေိုးသား 

လရာ၊အမျိေုးသမီးမျေားပါ ပူးလပါငး်ပါ၀င်လာရန် အားလပးဖပီးလပဖရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းမျေား၊ ရလေ်မျေားကုိ 

အချေင်းချေင်းမျှလဝပခင်းအားပဖင့် ပတ်၀န်းကျေင်လရရှည်တည်တ့ံမည့် နည်းလမ်းမျေားကုိ လအာက်လပခမှ 

အစပပုမည့ ် ပညာလပးစနစက်ို လဖာ်လောင် နိုငမ်ည်ပဖစ်သည်။ ဤသင်ရုိးညွှန်းတမ်း/ ရမာ်ဂျူးပါ 

အရကကာင်း အရာ များသည်  AVSI မ ှရဆာင်ရွကခ်ဲ့ရသာ လုိအပ်ချက်စစတ်မ်းနှင့် တန်ဖိုးကွေင်းေက် 

ေန်းစစပ်ခင်းမျေား လလ့လာရာမှ ရပါ်ထွကလ်ာရသာ စိန်ရခါ်မှုမျေားကုိ ကိငု်တွယရ်မဖရှင်းရရးနငှ့် 

ချင်းမပည်နယ် (မင်းတပ်နှင့် ကန်ပက်လက်မမို န့ယ်များ) တွင် ဦးစားရပးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်မှု 

တိုးတက်ရစရရးကိ ု ဦးတည်ရရးဆဲွထားမခင်း မဖစ်ရပသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် ရတာင်သမူျား 

(အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စု)နှစခ်ုလုံးသည် ရာသီဥတုလိုက်ရလျာညီရထွရသာ စိုက်ပျိုး 

ရရးဆုိင်ရာအသပိညာေဟုသတုအားနည်းသည်ကိုရတွရ့ှိရရပသည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း 

လကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း/ လမာ်ေျေူး၏ သင်ကကား သင်ယူမှုရည်ရွယခ်ျက်များမာှ  

• ရာသီဥတုနှင့်လိုက်ရလျာညီရထွ ပဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးရရး မူရဘာင်နည်းလမ်းအတွင်း ချင်းမပည်နယ ်

၏ ဦးစားလပးသီးနှံ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လစလရးတွင် ရတာင်သမူျား၏ (အမျိုးသမီး နှင့ ်

အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စု နှစ်ခုလုံး)  အသိပညာ ေဟုသတု နှင် ့ ကျွမ်းကျင်မှုများကုိ 

အားမဖည့်ရပးနိုငရ်န်၊ 

• လယ်သမားများအရနမဖင့် (အမျိုးသမီးနှင့ ် အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စု နှစ်ခုလုံး) ရာသီဥတု 

နှင့လ်ိုက်ရလျာညီရထွသည့် ရတာင်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှ အကျိုး အမမတ်မဖစ်ထွန်းရစ ရန်အတွက် 

ထိရရာက်စွာ ဆံုးမဖတ်ချက်ချနိုင်မည့် စွမး်ရဆာင်ရည် ထက်မမက် လာရစမပီး စိုက်ပျေိုးလရး လေဟစနစ် 

ေန်းစစပ်ခင်းအေင့်မျေားရပါ်တွငသ်ိပမငသ်တိပပုမိမှု တိုးတက် မမင့်မားလာ ရစရန်၊ 
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• ရာသီဥတု ရဖာက်မပန်ရမပာင်းလဲမခင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရရးလုပ်ငန်းမှ အကျိုးအမမတ် ရရိှနိငု်ရန ် နှင့ ်

ပတ်သက်၍ ရတွးရခါ်ယူဆပုံ၊ မပဿနာရမဖရှင်းပုံ နည်းလမ်းသစ်များအား ရတာင်သူ များ အကကား 

သိမမငန်ားလည်လာရစရန်၊ 

• ရတာင်သမူျားအားအမျိုးသမီးထုလည်းပါေင်လျက်၄င်းတိုက့ိယ်ုတိုင်၄င်းတို၏့ အသိငု်းအေိုင်း 

အတွင်းမည်သိုစ့နစတ်ကျစုစည်းရဆာင်ရွကရ်မည်ကိုရလ့လာသင်ယူနိုင်ရအာင် ကူညီရပးရန ်

စသည ်တိုမ့ဖစ်ပါသည်။ 

၁.၂။   လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန် အဓိက 

အေင့်မျေား 

 (က)  စတင်ပပင်ေင်သည့် ကနဦးအေင့် 

(၁)  လက်ရှ ိအလပခအလနကို စစ်တမ်းလကာက်ယူပခင်း၊ 

(၂)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းကိ ု အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန် လကျေးရွောမျေား 

လရွေးချေယ်ပခငး်၊ 

(၃)  လယ်သမားမျေားလရွေးချေယ်ပခင်း၊ 

(၄)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအဖွေဲ ဖ့ွေဲ ပ့ခင်းနှင့အ်ဖွေဲ အ့စည်းအပဖစ်စုစည်းပခင်း၊ 

(၅)  သင်တန်းလခါငး်လောင်မျေားလရွေးချေယ်ပခငး်နငှ့် လလ့ကျေင့်သင်ကကားပခင်း၊ 

(၆)  လလ့လာသင်ကကားပခင်း လုပ်လောင်ချေက်နှင့ ် စီမကံိနး်(စီးပွေားလရး)လုပ်ငနး်မျေား လရွေးချေယ် 

ပခင်းနှင့် 

(၇)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သုလတသနစိုက်ခင်း (သရုပ်ပပစိုက်ကွေက်) မျေား 

ေီဇိုင်းလရးေွေဲဖပီး  ူလ ာင်ပခင်း။ 

 ိုသုိပ့ပုလုပ်ရပခင်းမှာ လက်ရှလိုပ်ကုိင်လနလသာ နည်းလမ်းမျေားနငှ့် မူကွေ/ဲ ပိုမို လကာင်း မွေန်လသာ 

နည်းလမ်းမျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာနိုငရ်န်အတွေက် ပဖစ်ပါသည်။ 

(ခ)   အလပခခံလယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း စကဝ်န်း 

(၁) ပုံမနှ် လလ့လာသင်ယူမှုသင်တန်း စက်ဝန်း/ လုပ်ငနး်လောင်ရွေကမ်ှုကဏ္ဍ၊ 

(၂) နည်းပညာဖွေံ ့ဖဖိုးလရးလုပ်ငနး်ပးူလပါင်းပါဝင်လောင်ရွေက်မှု မျေားအား အကဲပဖတ်ပခင်း၊ 

(၃) ကျားမရရးရာ ဏ္ဍ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ အရပါ် သက်ရရာက်မှုများအား 

အကဲမဖတ်မခင်း၊ 
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(၄) ကွေငး်ပပပွေဲလနမ့ျေား(သီးနှံရာသီအေံုးတွေင်) ကျေင်းပပခင်း၊ 

(၅) အပပန်အလှန် လလ့လာလရးခရီးမျေားစီစဉပ်ခင်း (လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

တစ်ဖွေဲ မှ့ အပခားတစ်ဖွေဲ  ့ေီသို ့အပပနအ်လှန် သွေားလရာက် လလ့လာပခင်း) နှင့ ်

(၆) သင်တန်းေင်း အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်မျေား လပးအပ်ပခင်း အခမ်းအနား မျေား 

ကျေင်းပပခင်း။ 

 (ေ)  သင်တန်းေင်းဖပီးအေင့်  

(၁) အလကာင်အ ည်လဖာ်ဖပီးကိစ္စမျေားအလပါ် လနာက်ေက်တွေဲ လုပ်လောင်ချေက်မျေား၊ 

(၂) ကွေနရ်က်ချေိတ်ေကလ်ောင်ရွေကပ်ခင်း၊ နှင် ့

(၃) (အ ူးသပဖင့်) အသကလ်မွေးဝမ်းလကျောင်းမှုနှင့် ပတ်သက၍် အခွေင့်အလမ်းအသစ် မျေား 

သိုမ့ဟုတ် စိနလ်ခါ်မှုအသစ်မျေား လပါ်လပါကလ်ာလသာ အခါ၀င်လငွေရရှိလအာင် ဖန်တီးပခင်း 

နှင့ေ်ုတိယမျေိုးေက်လယ်သမားကွေငး် သင်တန်း လကျောင်းမျေား ဖွေဲ စ့ည်း တည်လ ာင်ပခင်း။ 
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၁.၃။  လယသ်မားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအတွေက် ကကိုတင်ပပင်ေင်မှုမျေား 

(က) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း တည်လ ာင်ရန်အတွေက် လကျေးရွောမျေားလရွေးချေယ်ပခင်း 

လရွေးချေယ် ားလသာ လကျေးရွော တစ်ခုချေင်းစီ၌ ဖွေဲ စ့ည်း ားလသာ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း 

လကျောင်းတစ်ခုတည်လ ာင်ရမည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ားရှမိည့် လကျေးရွောမျေားကုိ 

လအာက်လဖာ်ပပပါ သတ်မှတ် ချေက်မျေားနငှ့်အညီ လရွေးချေယ်ရမည်။ 

• လရွေးချေယ်မည့ ် လကျေးရွောမျေားသည် သတ်မှတ် ားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစဇ်ုနက်ိ ု ကိုယ်စား 

ပပုရမည်။ 

• လရွေးချေယ်မည့ ်လကျေးရွောမျေားသည် စီမကံိနး်မ ှလရှ လ့ပပး စမ်းသပ်လောင်ရွေကရ်န် သတ်မှတ်  ားလသာ 

ဖမို န့ယ်အတွေင်း ပါဝင်ရမည်။ 

• လကျေးရွောမျေားကုိလရွေးချေယ်ရာတွေင် သတ်မှတ် ားလသာ စုိက်ပျေိုးလရးလေဟစနစဇ်ုနအ်တွေင်း 

အမျေိုးမျေိုးလသာ ကွေလဲွေဲချေက်မျေားကုိ ကိယ်ုစားပပုနိုင်သည့် လကျေးရွောမျေားကုိ ဦးစားလပး စဉ်းစားသည့် 

နည်းပဖင့ ်လရွေးချေယ်သင့်သည်။ 

• လရွေးချေယ် ားလသာ လကျေးရွောမျေားရှ ိ လူမှုအသိငု်းအဝိုငး်သည် လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း 

လကျောင်းတွေင် စိတ်ပါဝင်စား၍ လုပ်ငနး်မျေားတွေင် ပါဝင်လုပ်လောင်ရန် ေန္ဒရှိသူမျေား 

ပဖစ်ရမည်။လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းရတာင်သပူညာရပးလုပ်ငနး်များ ရဆာင် 

ရွက်မည့်အရကကာင်းရကျးရွာလူထုနှင့်သရဘာတူညီမှုရရှိရစရန်ကကိုတင်အရကကာင်း ကကားရ မည်။  

• အေုိပါလကျေးရွောတွေင် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ ဖွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင် ရန်နှင့် 

လုပ်လောင်လည်ပတ်ရန် သင့လ်တာ်သအူလရအတွေက် လုံလလာက်လသာ ပမာဏရရှိ နိုငရ်မည်။ 

ဘေအရတွအ့ကကုံ အရ အမျိုးသမီးထုများတွင်ရှိသည့် အပိုရဆာင်းေဟုသုတ များသည် 

အမျိုးသားထုတွင်ရှနိိုငသ်ည့် ေဟုသတုများနငှ့် မတူကွဲမပားနိုငသ်မဖင့် အမျိုးသမီ:/အမျိုးသား 

ပူးတွဲဖွဲ စ့ည်းမခင်းအားမဖင့် ရကာ်မတီအဖွဲ သ့ည် ပိုမိုေဟုသုတ ကကယ်ေရစရန် ရသမခာပါလိမ့်မည်။ 

ပုံတူလုပ်လောင်ချေက်မျေားကုိလရှာင်ရှားနိုင်ရန် လယဘုယျေစည်းမျေဉ်းအပဖစ် လယ်သမား 

ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းကို အပခားအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏လ ာက်ပံ့မှုပဖင့ ် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်လန 

လသာသင်တန်းလကျောင်းမျေားနငှ့် သလဘာသဘာဝေင်တူသည့် လုပ်လောင်ချေက်မျေား မရှိလသး 

လသာလကျေးရွောမျေားတွေင်သာ ဖွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင်ရမည်။ သိုလ့သာ်လည်း အေုိပါ လကျေးရွောရှိ 

နေိုရှရိင်းစွေဲပဏာမလပခလှမ်းမျေားအလပါ် အားပဖည့်လောင်ရွေက်မှုနှင့ပ်ူးလပါင်းလုပ် လောင်မှုမျေား လကကာင့် 
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အကျေိုးရလေ် ွေက်လပါ်နုိင်လသာအလနအ ားရှပိါက လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း လကျောင်းကိ ု SLM-

GEF စီမကံိနး်၏လအာက်တွေင် ဖွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင်နိုင်သည်။ 

(ခ) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လကာ်မတီ ဖွေဲ စ့ည်းပခင်း 

အုပ်စုအသစ်မျေားဖွေဲ စ့ည်းပခင်းပဖင့်ပဖစ်လစ၊ တည်ရှိေဲအုပ်စကုိ ုအင်အားပဖည့်လပးပခင်း ပဖင့်ပဖစ်လစ 

အဖွေဲ ဝ့င် (၂၀ မှ ၃၀) ဦးခန ့်အ ိပါဝင်လသာ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ 

တစ်ခုဖွေဲ စ့ည်းနိုငရ်န် လကျေးရွောလူ ုအသုိင်းအဝိုငး်အားအမျိုးသမီ:/အမျိုးသားပါေင်ရစမပီး ကူညီပံပ့ိုးမှု 

မျေားပပုလုပ်လပးရမည်။လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လကာ်မတီသည် ကျား၊မ ကဏ္ဍကိုထည့်သွင်း 

စဉ်းစားသင့်မပီးအမျိုးသမီ:/အမျိုးသား ရရာရနှာဖွဲ စ့ည်းသင့်သည်။  လကာ်မတီဝင်မျေားလရွေးချေယ်ရာတွေင် 

အဓိက ားရမည့် သတ်မှတ် ချေက်မျေားမှာ လအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည်။ 

• လယ်သမား (၂၀ မှ ၃၀) ဦးခန ့် ပါဝင်လသာအဖွေဲ  ့(လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လကာ်မတီ)၊ 

• ကျေား/မ၊ အသကအ်ရွေယ်၊ အလတွေအ့ကကုံ  အချေိုးမျှတစွောပါဝင်လစရမည်။ အမျိုးသမီးနှင့ ်လူငယ်များ 

ပါေင်နိငု်ရစရန် တတ်နိုင်သရလာက် အားရပးပါ။ 

• ပါဝင်သလူယ်သမားမျေားအားလုံးသည် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ အဓိကအ လကကာင်း 

အရာပဖစ်သည့် သီးနှံစုိက်ပျေိုးသူ (ဝဥ စိုက်ပျေိုးသူ)  ပဖစ်ရမည်။ 

• ယခုဖွေဲ စ့ည်းသည့် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီတည်ရှိရာ လကျေးရွောတွေင် 

လန ုိင်သူပဖစ်ရမည်။ 

• လယ်ဧက (၁၀) ဧက က်မလကျော်လသာ ပိုငေုိ်င်မှုရှိသည် အလသးစား တစ်ပိုင်တစ်နိုင ်

လယ်သမားမျေား (သုိမ့ဟုတ်) ပညာလရး၊ သတင်းအချေက်အလက်၊ ပညာလပး၀န်လောင်မှု၊ 

လစျေးကွေကရ်ရှိနိုငမ်ှု၊ လငွေလကကးအရင်းအနှီး အစရှိသည်တို၌့ ကန ့်သတ်ချေက်ရှိလသာ  အရင်း အပမစ် 

ချေိုတ့ဲ့သည့် လပမယာအသုးံချေသူမျေား ပဖစ်ရမည်။ 

• လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း စတင်သည်မှ ဖပီးေံုးသည်အ ိ ပါဝင်လောင်ရွေကရ်န် ကတိ 

ကဝတ်ပပုနိုငသ်ူပဖစ်ရမည်။ 

• လကာင်းမွေန်လသာ အလတွေးအပမင်သလဘာ ားရိှသည့် လယ်သမားမျေား -  လလ့လာ သင်ယူလို 

စိတ် က်သန်၍အသိပညာနှင့အ်လတွေ အ့ကကုံ ကိမုျှလဝလိုစတိ်ရှိသူ၊ အုပ်စုအတွေင်းအလုပ်လုပ်ရန် 

စိတ်အား က်သနသ်ူ၊ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အစည်းအလဝး တစ်ခုဖပီးတိုင်း 

အသုးံပပုခဲ့သည့် လနရာကိ ုကူညီရှင်းလင်းလပးသူ အစရှိသ ူပဖစ်ရမည်။ 
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•  ွေကလ်ပါ်လာမည့်ရလေ်ကိုလတွေ ့ပမင်နိုငရ်န် သီးနှံရာသီ (၂)ခု ဖပီးေံုးသည့်တိုင် လယ်သမား 

ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းတွေင် ေက်တိုက်ပါဝင်လုပ်လောင်နိငု်သပူဖစ်ရမည်။ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီအတွေင်း ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊ ေု-ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊ 

အတွေင်းလရးမှူးတစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာလရးမှူးတစ်ဦးနှင့် အကျေိုးလောင်လတာင်သတူစ်ဦးကုိ လရွေးချေယ် 

တင်လပမြှောက်နိုင်ရန်ကညူီလောင်ရွေကလ်ပးရမည်။အကျေိုးလောင်လတာင်သသူည်လလ့လာပခင်း၊ သင်ကကား 

ပခင်း၊ သုလတသနပပုလုပ်ပခင်း၊ သရုပ်ပပပခင်းတိုအ့တွေက် စိုက်ခင်း(စံပပ)အကွေက(်မျေား)  ူလ ာင်ရာတွေင် 

ဦးလောင်ဖပီးအိမ်ရှင်အပဖစ်လက်ခလံောင်ရွေကရ်မည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံပ့ို 

းလပးသသည် စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၏ တိုးချေဲ  ့ပညာလပး အရာရိှ  ံမှ တာဝန်ဝတ္တ ရားမျေားကုိ 

သငတ်န်း၏ ေုတိယနစှ်မ ှ စတင်၍ ရနာက်နစှ်များတွင်    တပဖည်း ပဖည်း ချေင်းလွှဲလပပာင်းယူရမည်။ 

ကျေန်သူမျေားကုိသာမန်အဖွေဲ ဝ့င်မျေားအပဖစ်သတ်မှတ်နိုင်ဖပီး သင်တန်းမှ သင်ယူခဲ့ရလသာ နည်းပညာ 

မျေားကုိမိမိ၏ကိယ်ုပိုင်စိုက်ကွေငး်တွေင်အလကာင်အ ည်လဖာ်လောင်ရွေက်ပခင်းနှင့် အမခားရတာင်သမူျားသုိ ့

နည်းပညာများ မပန ့်ပွားရစရပါ မည်။     

(ေ) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံပ့ိုးလပးသူ လရွေးချေယ်ပခင်း 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံပ့ိုးလပးသူသည် လက်လတွေလ့လ့ကျေင့်ခန်းမျေား ကုိ 

ကူညီလောင်ရွေက်လပးသည် ့ နည်းပညာကျွမ်းကျေင်သူတစ်လယာက်ပဖစ်သည်။ ကူညီပံပ့ိုးလပး သူသည် 

တိုးချေဲ ပ့ညာလပးသူ တစ်ဦးလည်းပဖစန်ိုငသ်ည်။ (သိုမ့ဟုတ်) ရပ်ရွောလေသမှ လယ်သမား ကွေငး် 

သင်တန်းလကျောင်းေင်းဖပီးသူတစ်ဦးလည်းပဖစန်ိုငသ်ည်။ 

• ကူညီပံပ့ိုးလပးသသူည်သင်တန်းရကျာင်းတည်ရှိသည့်ရကျးရွာမှ                                        

လယ်သမား ကွေင်း သင်တန်း လကျောင်း လကာ်မီတီမှ အဖွဲ ေ့င်မဖစရ်မည်။  

• လူမှုလရးကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - အဖွေဲ ဝ့င် တစ်လယာက်ချေင်းစီ/အားလုံးနှင့ ် ေက်သွေယ် ိလတွေ ့ဖပီး 

အကျေိုးရှိလသာ သင်ယူလလ့လာမှုနှင့် လုပ်ငနး်စဉ်မျေားဖလှယ်ပခင်း၊ လကာင်းမွေန်လသာ 

ေက်သွေယ်လရးနှင့် ရှင်းလင်းတင်ပပပခင်းေုိင်ရာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား၊ 

• ေက်ေံလရးကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့် လ ာက်ခအံားလပးလသာ စိတ် 

သလဘာ ားအပမင်၊ အဖွေဲ ၏့တက်ကကလသာ လုပ်ငနး်စဉ်မျေားကုိ ခံစားနားလည်တတ်ပခင်း၊ 

လွှမ်းမိုးတတ်လသာ အပပုအမူမျေားကုိ  ိန်းချေုပ်ပခင်း၊ 

• နည်းပညာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးအလတွေ အ့ကကုံ ရှိသ ူ (သိုမ့ဟုတ်) 

ပညာသင်ကကား ားဖပီး လစျေးကွေကစ်ီးပွေားလရးကိုနားလည်သ၊ူ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတ ပဖစ်သည့် 
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စိုက်ပျေိုးလရးအလပခခံသလဘာတရားမျေားအရသက်ေုိင်ရာသီးနှံစုိက်ပျေိုး  ုတ်လုပ်မှု လုပ်ငနး်စဉ်တိုး 

တက် လစရန် အဖွေဲ က့ိ ုဦးလောင်နိုင်လသာစွေမ်းရည်မျေား၊ 

• အဖွေဲ အ့စည်းေုိင်ရာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - စံပပစိကု်ခင်းမျေား  ူလ ာင်သည့်လုပ်ငန်း စဉ်မျေား ကုိ 

လမ်းညွှန်ပပသနိငု်ဖပီး မှတ်တမ်းမျေား  ားရိှနိငု်သည့်စွေမ်းရည်မျေား။ 

• ကျားမရရးရာဆိုင်ရာ ေဟုသုတ − လူမှုရရးဆုိင်ရာ နစ်နာဆုးံရှုံးမှုများနငှ့် လူတန်းစား 

အားလုံးပါေင် နိုသည့် သရဘာတရားများ အကျွမ်းတေင်ရှိမပီး မဖစ်နိငု်ရမခရှိသည့် ကျားမရရးရာ 

မပဿနာများကုိ ရမဖရှင်းနိုင်သည့် စွမး်ရည်ရှိသူ မဖစ်ရမည်။ အရည်အချင်း ရှိသည့် အမျိုးသမီး 

အဖွဲ ေ့င်အား ဦးရဆာင်ရတာင်သအူမဖစ်ဦးစားရပး ရရွးချယ်သင့်မပီး ရတာင်သပူညာရပး 

သင်တန်းတွင်လည်း ကျားမရရးရာနှင့်ပတ်သက်သည့ ် အရကကာင်း အရာများနငှ်း ရခါငး်စဉ်များ 

ပါေင်ပါလိမ့်မည်။  

ပ မနှစတ်ွေင် နည်းပညာကျွမ်းကျေင်မှုရှိဖပီး လက်လတွေလ့လ့ကျေင့်ခန်းမျေားတွေင် အဖွေဲ အ့ား ဦးလောင် 

နိုငမ်ည့်သူမျေားကုိ ကူညီပံပ့ိုးလပးသူအပဖစ် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း တစ်ခုလျှင် 

စိုက်ပျေိုးလရးဝန ်မ်းတစ်ဦးနှုနး်ကုိ သက်ေုိင်ရာ စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၊ ဖမို န့ယ်ဦးစီးမှူးမှ 

လရွေးချေယ်တာဝန် လပးအပ်ရမည်။ ေုတိယနစှ်မစှဖပီး လနာက်ပိုင်းတွေင် လယ်သမားမျေားက လုပ်ငနး်ကို 

နားလည်သွေားလသာအခါ ကူညီပံပ့ိုးလပးသူသည် လိုအပ်လသာအခါတွေင်သာ လမ်းညွှန်မှုမျေားကုိလပးဖပီး 

အကျေိုးလောင်လတာင်သူ မျေားကသာ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း လကျောင်း ကူညီပံ့ပုိးလပးသူအပဖစ် 

ေက်လက်တာဝန်ယူ လောင်ရွေကရ်မည်ပဖစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာန၏ တိုးချေဲ ပ့ညာလပး အရာရိှ 

နှင့ ်လယ်သမား ကွေငး် သင်တန်းလကျောင်း လကာ်မီတီမှ မှကညူီပံ့ပိးုသူတိုသ့ည်  လတာင်သသူင်တန်းသား 

လရွေးချေယ်ရာတွေင် အမျေိုးသမီးမျေား ပါဝင်မှုကုိ အားလပးရပါမည်။   

၁.၄။  လိအုပ်သည့်/သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ စုရဆာင်းမခင်း 

ရကျးရွာ သတင်းအချက်အလက်မပ စာရစာင်အား ရတာင်သပူညာရပး လုပ်ငနး်များ မစတင်မ ီ

သတင်းအချက်အလက်များစုရဆာင်းမည်မဖစ်မပးီ၄င်းစာရစာင်တွင် ရကျးရွာ၏ပထေီေင်ရမမ အရနအ 

ထား၊လူဦးရရအချိုးအစား၊ရရှိနိုငမ်ည့်သယံဇာတအရင်းအမမစ်များနငှ့ ်အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်း အခွင့် 

အလမ်းများ၊ရကျးရွာလူထု၏အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်း အချက်အလက ်များ၊ အဓိကစုိက်ပျိုးသီးနှံများ၊ 

သီးနှံမပက္ခေိန်၊ အဓိကစုိက်ပျိုးသးီနှံတွင် ကကုံ ရတွရ့သည့် မပဿနာများ၊ ရကျးရွာလူထု၏ အဓိက 

လိုအပ်ချက်များ၊ ကျားမရရးရာ အခန်းကဏ္ဍ အကဲမဖတ်မှုများ၊ ရရွးချယ်ထားသည့် သီးနှံများအတွက် 

အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအကကားတာေန်ခွဲရေမှု၊ ၄င်းတို၏့စွမ်းရဆာင်ရည်များနငှ်း လိုအပ်ချက် 

များကုိ အကဲမဖတ်မခင်း တို ့ပါေင ်ပါမည်။  
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  လက်ရှစိိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံနငှ့ ် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့ ်

သတင်းအချက် အလက်များ သတ်မှတ်ပုံစံမဖင့ ် ရကာက်ယူထားပါမည်။ သတင်းအချက်အလက် 

ရကာက်ယူသည့ ် ပုံစံနှင့် အကဲမဖတ်သည့ ် နည်းစနစ်များသည် ကျားမရရးရာ ကဏ္ဍကိ ု

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဖစမ်ပီး အမျိုးသမီးများ၏ သရဘာထားကုိ စဉ်းစားနိုင်ရန် စီမကံိနး် 

လုပ်ငနး်များ အရကာင်အထည် ရဆာင်ရွကရ်ာတွင် ကျားမရရးရာ တန်းတူ အခွင့အ်ရရး အတွက် 

တိုက်ရုိက်ရမးခွန်းများ ပါေင်ပါလိမ့်မည်။ ရတာင်သပူညာရပးသင်တန်း တက်ရရာက်မှု စာရင်းအား 

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများဦးရရ စာရင်းမပုစုမခင်း၊ ကျားမရရးရာကဏ္ဍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် 

ညွှန်းကိနး်များဖနတ်ီးမပီး တိုင်းရင်းသား များမျိုးစံုပါေင်မှု၊ ကျားမ မရရွးပါေင်နိုငမ်ှု၊ အသကအ်ရွယ်၊ 

ကိးုကွယ်သည့်ဘာသာ၊ရုိးရာယဉ်ရကျးမှုတိုက့ို အကဲမဖတ်နိုငမ်ည့် သတင်းချက်အလက် ရကာက်ယူပါ 

မည်။ စီမကံိနး်တွင ်ပါေင်သူများအကကား ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရရး ရရှိရကကာင်း တိုင်းတာနိုငသ်ည့် 

အထူးညွှန်မပကိနး်များကုိလည်း အသုံးမပုသွားပါမည။် 

 

၁.၅။  ကုန်းပမင့်လေသရိှ လယသ်မားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လမ်းညွှန်စည်းမျေဉ်းမျေား 

FAO နှင့၀်န်ရဆာင်မှုရပးသူ AVSI Foundation တို ့ ကမကထမပု၍ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ရသာ 

ကနဦး လိုအပ်ချက်စစ်တမ်းနှင့်တန်ဖိုးကွေငး်ေက် ေန်းစစပ်ခင်းမျေား အရပါ်သုးံသပ်ရာတွင် 

နည်းပညာရရိှ အသုးံချနိုင်မှု၊ရေသတွင ် စုိက်ပျိုးရနကျမဖစ်မှုနငှ့် ရစျးကွကမ်မင့်မားမှုတိုအ့ရ ေဥ၊ 

ရကာ်ဖီရစ့နှင့် ရထာပတ်သးီတိုမ့ှာ အဆုိပါရေသ၏ ဦးစားရပးသီးနှံများအမဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည် 

ကိရုတွရ့ှိရရပသည်။  အဟာရဆိုင်ရာ တုိးတက် ရကာင်း မွန်မှုကိလုည်း မဖည်းဆည်းရပးလျှက်ရှိမပီး 

ကျားမရရးရာကဏ္ဍနှင့်ရသမခာမှုရှိရစရန် သက်ဆုိင်ရာညွှန်းကိနး်အလိုက် သတင်းအချက်အလက်များ 

ရကာက်ယူသာွးမည် မဖစ်ပါသည်။ သိုမ့ဖစ်၍လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းသင်ခန်းစာ ပိုခ့ျချက်နငှ့် 

လုပ်ငနး် များသည် အဆုိပါ ဦးစားရပးသီးနှံ (၃)မျိုးအရပါ် မခုံ ငုံမရိစရန် ရရးဆဲွထားမခင်းမဖစ်သည်။ 

 

 

 



 
 

10 
 

ကုန်းမမင့်ရေသတွင် အလားအလာရှိရသာသီးနှံများ (၀ဥ၊ ရကာ်ဖီ၊ ရထာပတ်သးီ) စိုက်ပျိုးရန် 

သီးနှံမပက္ခေိန် ရရးဆွဲမခင်း 

သီးနှံများ ဧမပိ ရမ ဇွန် ဇူ ကသ စက် ရအာက် နို ေ ီ ဇန် ရဖ မတ် 

၀ဥပင ် စိုက်ပျိုးချိန်       ဆွတ်ခူး 

ရိတ်သိမ်းချိန်   

ရကာ်ဖီ   စိုက်ပျိုးချိန ်     ဆွတ်ခူး 

ရိတ်သိမ်းချိန်   

ရထာပတ်   စိုက်ပျိုးချိန ်     ဆွတ်ခူး 

ရိတ်သိမ်းချိန် 
  
  

ရင်းမမစ်- မင်းတပ်နှင့် ကန်ပက်လက်မမို န့ယ်၊ စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာန (နုိေင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇) 

အလားတူပင် ကုနး်မမင့်ရေသတွင် စီမကံိနး်၏ အာရံုစးူစုိက်မှုမှာ သစပ်င်၊ သစရ်တာ 

ရရာရနှာစိုက်ပျိုးသည့် အရလ့အထများကုိ မမှင့တ်င်ရန်မဖစ်ရသာရကကာင့်  အထက်ရဖာ်မပပါ ဦးစား 

ရပးသီးနှ ံ(၃) မျိုးကိ ုရရာရနှာ/ သီးညှပ်စိကု်ပျိုးမည်မဖစ်သည်။ ဥပမာ - ဝဥနှင့် လကာ်ဖီ (သုိမ့ဟုတ်) ၀ဥ 

နှင့ ် လ ာပတ်သးီတိုကုိ့ စိုက်ပျိုးရမမ တစ်ကွကတ်ည်းရပါ်တွင် ရရာရနှာ စိုက်ပျိုးသွား မည် မဖစ်သည်။ 

အရထွရထွသုံး ရမမမပန ့်ချယ်ရီ Gliricidiasepium ပျိုးပငမ်ျား ကိမု ူ မခံစည်းရုိး ရလကာများအမဖစ် 

စိုက်ပျိုးမည်မဖစသ်ည်။ ရမမမပန ့်ချယရ်ီ သစပ်င်များသည် ရလာင်စာထင်း၊ အဟာရ ကကယ်ေသည့ ်

သစရ်ွက်များအား ရမမဖုံ:ရာတွင် အသု:ံမပုနိုငမ်ခင်း၊ ရမမဆီဩဇာထိန်းသိမး်မခင်း၊ ကျဲွနွားများအတွက် 

အစာအမဖစ ် အသုးံမပုနိုင်မည်မဖစ်မပီး သင်တန်းရကျာင်း ရကာ်မီတီ အရနမဖင့်  စုိက်ပျိုးရရး 

ဦးစီးဌာနမှနှင့်  သစ်ရတာဦးစီးဌာန အကကံဉာဏ်မဖင့ ်သင့ရ်တာ်မည့် သစပ်င်မျိုးစိတ်များလည်း ရရွးချယ ်

စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ 

သိုမ့ဖစ်၍ အဆိုပါသီးနှံများကုိ ကုနး်မမင့်ရတာင်ယာ စိုက်ခင်းများတွင် မိမိ၏ ရငွရကကး 

တတ်နိုင်မှု၊ရည်ရွယ်ချက် စံနှုန်းများနငှ့်ကုိက်ညီမှုအရပါ်မူတည်ကာရအာက်ရဖာ်မပပါ ရမမယာစီမံခန ့်ခွဲမှု 

နည်းလမ်း တစ်ခုခုကိ ုအသုးံမပု၍ စိုက်ပျိုး သင့ရ်ပသည်။ 

• ရလှကားထစ်စိုက်ပျိုးနည်း- ရလှကားထစ်စုိက်ပျိုးနည်းဆုိသည်မှာ ရတာင်ကနု်းရပါ် (သို)့ 

ရတာင်ရစာင်းတရလျှာက်တွင ်

တစ်ဆင့်ချင်းစီမမင့တ်က်သွားရသာရလှကားထစ်များရဖာ်ကာအဆုိပါရလှကားထစ်များအရပါ်တွင် 

သီးနှံများကုိစိုကပ်ျိုးမခင်းမဖစ်သည်။ ရလှကားထစ်စုိက်ပျိုးနည်းသည် လုပ်အား များစွာ လုိအပ် 

ရသာ်လည်းရမမမျက်နာှသွငမ်ပင်အမျိုးမျိုးရှသိည့် ရတာင်ရပါ်ရေသများတွင် 
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ရမမဧရိယာအများဆံုးကို ထိရရာက်စွာ အသုးံချနိငု်သည့်အတွက် အထူး သင့ရ်လျာ်ပါသည်။ 

ရမမဆီလွှာတုိက်စားမှုနှင့် ရရဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ဤနည်းကုိ အဓိကအသုးံမပု 

ကကသည်။ 

• ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးနည်း(SALT) - ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးနည်း (သို)့ ရတာင်ရစာင်း စိုက်ပျိုး 

ရရးဆုိင်ရာ ရမမယာနည်းပညာဆုိသည်မှာ ရမမဆီလွှာထိန်းသိမး်မခင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုး မခင်း နှင့ ်

ရရရှည်တည်တံ့ရသာ သီးနှံထုတ်လုပ်မခင်းတိုအ့တွက် အသုးံေငရ်သာနည်းပညာများ စုစည်းမှု 

တစ်ခုမဖစ်သည်။ရတာင်ရစာင်းတရလျှာက် ကန်သင်းများ မပုလုပ်ကာ အမခားအပင်များအကကား 

ကွနတ်ိုအလိုက် စိုက်ပျိုးထားမပီး မခုံပုတ်မခစံည်းရုိးများမဖင့် ကာရန်၍ အကန်လ့ိုက် စိုက်ပျိုး 

ရသာနည်းမဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားမဖင့် ရလှကား ထစ်စုိက်ပျိုးနည်းကိအုနည်းငယ်မပုမပင်မွမ်းမံ၍ 

အရစ်အလိုက် မခုံပုတ်များမဖင့် တားဆီး ထားရသာ ပုိမိကုျယမ်ပန ့်သည့် ရမမလိုင်းအကွက်များ 

အတွင်း သီးနှံများကုိစိုက်ပျိုးသည့် ရပါငး်စပ်နည်းပညာမဖစ်သည်။ 

လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း သင်ခန်းစာပိုခ့ျေချေက် အတွေက ်လမ်းညွှန်ချေက်မျေား 

• ရတာင်သ ူ(၁၅ မ ှ၃၀ ဦးထိ) စုဖွဲ လု့ပ်ကုိင်မခငး်၊  

သီးနှံရာသီတစ်ရလျှာက်လုပ်ငန်းများ (သီးနှံရာသီအလိုက် (သို)့ အဆင့်ဆင့်ကာလ 

အပိုငး်အမခားအလိုက်) ၊ သီးနှံရာသီတစ်ရလျှာက် ပုံမနှရ်တွဆံု့ရဆွးရနွးမခင်း၊ ရရး ဆဲွထား 

သည့် သင်ရုိးညွှန်းတမ်း ထဲတွင် ရတာင်သူ ပညာ သင်တန်းနငှ့ ် ရဆွးရနွးပွဲ များကုိ 

တစ်လတစ်ကကမိ် မပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားရသည်လည်း ရတာင်သပူညာရပးသင်တန်းတွင် 

တက်ရရာက် ရနသည့် ရတာင်သ ူ များနငှ့ ် ရတာင်သရူကာ်မီတီ အရနမဖင့် လိုအပ်သလို နှင့ ်

ရတွဆံု့ရဆွးရနွး နိုငပ်ါသည်။  

• လက်ရှအိသုးံမပုရနရသာနည်းလမ်းနှင့် တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရသာ အမခားမကူွနဲည်း လမ်း 

များကုိ နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမခင်း၊ သင်ယူမခင်း၊ သုရတသနမပုလုပ်မခင်း၊ 

• မပဿနာရမဖရှင်းရာတွင် အဖွဲ ေ့င်များ၏ ေဟုသတုများကုိ အသုးံမပုမခင်း (ဥပမာအားမဖင့် 

ရလှကားထစ်စုိက်ပျိုးရရး(သို)့ ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးရရး လက်ရတွလ့ုပ်ကုိင်ရနသည့် 

အဖွဲ ေ့င်များ ထံမ ှရမးမမန်းအကကံဉာဏ်ရယူမခင်း) ၊ 

• သင်တန်းနည်းမပ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရခါငး်ရဆာင်များသည် ေဟုသတုသင်ကကား ပိုခ့ျမခင်း 

ထက ်အဖွဲ လုိ့က်အလုပ်ကုိလုပ်ကုိင်တတ်ရစရန် ပုိမိဦုးစားရပးကူညီရမည်။ 

• ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် CSA ဆုိင်ရာ နည်းပညာများ၊ အရလ့အထများ မဖစ်သည့် 

(က)အကကမ်းခံနိငု်ရသာ မျိုးရစမ့ျားအရကကာင်း၊ (ခ) ရမမဆီလွှာစစရ်ဆးမခင်း နည်းလမ်း များ၊ 

(ဂ) ရမမယာမပင်ဆင်မခငး်နည်းလမ်းများ၊ (ဃ) ရမမဆီလွှာအာဟာရနှင့် ရရစီမံ ခန ့်ခွဲမှု၊ (င) 
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သီးနှံကာ ကွယ်ရရးနှင့ ်အာဟာရမဖည့်စကွ်ပစ္စည်းများကို ရကာင်းမွန်စာွ သုးံစဲွမခင်း၊ (စ) ဘက်စု ံ

ပိုးမွှားကာကွယ်မခင်း၊ (ဆ) ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်(သိရုလှာင်မခင်း) နည်းလမ်းများနငှ့် ကုနရ်ချာ 

မပုလုပ်သည့် အလားအလာများ စသည်တုိန့ှင်ပ့တ်သက်၍ ရှင်းလင်းပိုခ့ျရပးရမည်။ 

• ကုနး်မမင့်ရေသအတွက်ရရးဆဲွထားသည့် သင်ရုိးညွှန်းတမ်း အခန်း (၉) တွင်ရဖာ်မပထား သည့် 

အတိုင်း အစည်းအရေးများပုံမနှ်ရခါ်ယူရမည်။ 

• အစည်းအရေးများအမပင် စိုက်ကွင်းသိုလ့ည်း ပုံမနှ် လိုက်လံရလ့လာကကည့်ရှုရမည်။ 

• သီးနှံစက၀်န်းတစ်ရာသီလုံးစာအတွက် သီးနှံမတှ်တမ်းထားရှရိမည်။ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းစတင်ကာ သရုပ်ပပစိကု်ခငး် ူလ ာင်ဖပီးချေိန်မှအစပပု၍ 

ပပုလုပ်လသာအစည်းအလဝးလတွေေံု့မှုတိုငး်တွေင် လအာက်လဖာ်ပပပါအေင့်မျေား ပါ၀င်လစရမည်။ 

(ဤအချေက်သည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးစမှ ရိတ်သိမ်းသည့် ကာလအတွေင်း ပပုလုပ်သမျှ အစည်းအလဝး 

မျေားနငှ့်အကျေုံး၀င်သည်။) 

o စိုက်ပျေိုးလေဟစနစ် လလ့လာသုးံသပ်ပခင်း၊ 

o အဖွေဲဝငမ်ျေား၏အလတွေးအလခါ်နှင့်အပမင်အမျေိုးမျေိုးကုိ ုတ်လဖာ်စုစည်းသည့် 

လလ့ကျေင့်ခန်းမျေား၊ 

o အ ူးပပုအလကကာင်းအရာ (လခါငး်စဉ်) လေွေးလနွေးပခင်း နှင့ ်

o လတာင်သမူျေား ံမှပပန်လည်တုန ့်ပပန်လေွေးလနွေးပခငး်စသည်တိုပ့ဖစ်ပါသည်။ 

တုန ့်မပန်ရဆွးရနွးမှုများတွင်သင်တန်းသားအမျိုးသမီးအမျိုးသားအားလုံးတို၏့ အမမင်များ 

ပါေင်ရပါမည်။  

 

ရတာင်သပူညာရပး သင်တန်း ပထမနှစ ်  သီးနှံရာသီစက်ေနး်တစ်ခု မပီးဆံုးမပီးရနာက် ရတာင်သ ူ

ပညာရပးသင်တန်း ရကာ်မီတီသည် ေုတိယနစှ်တွင် စီမကံိနး်မ ှ ပံ့ပိုးမှုအနည်းငယ် မဖင့ ် ရရရှည် 

ရတာင်သပူညာရပးစိုကက်ွင်းများနငှ့်လုပ်ငန်းများကုိ မိမိတိုဘ့ာသာရပ်တည်ရမည်မဖစ်ပါ သည်။ 

သကဆုိ်င်ရာ မမို န့ယ် စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာန မ ှ နည်းပညာ ပံ့ပိုးရပးကာ လိုအပ်သည့် ရစာင့်ကကည့် 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအတွကလ်ည်းတာေန်ရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာနအရနမဖင့် သင်တန်းသား 

ရတာင်သမူျားလက်ခံကျင့်သံုးလာကကသည့် နည်းပညာသစမ်ျားကုိ အိမ်နီးချင်းရကျးရွာများသုိ ့

ပျံန့ှံရ့န်လည်း တာေန်ရှိပါသည်။  

ချေင်းပပည်နယ်၌ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လဖာ်ရာတွေင် လိုက်နာ 

လောင်ရွေကရ်မည့်လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ရုိးညွှန်းတမ်းကိ ု လနာက်ေက် တွေဲ  (၁) တွေင ်

လဖာ်ပပ ားပါသည်။ ချေင်းပပည်နယတ်ွေင် အသုံးပပုနိုင်လသာ ရာသီဥတုနှင့ ်လိုက်ရလျာ ညီရထွ ပဖစ်လစမည့် 

စိုက်ပျေိုးလရး နည်းစံနစမ်ျေားကုိ ဤလက်စွေဲစာအုပ်၏ လအာက်ပါ အခန်းမျေားပဖင့် ရှင်းလင်းလရး 

သား ားပါသည်။ 
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၂။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း − အခန်း (၁) 

ရာသီဥတုနှင့ ်လိုက်လလျောညီလ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရး၏ သလဘာတရားမျေားနငှ့် နည်းလမ်းမျေား  

လ - ဧဖပီလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ- တတိယပတ် 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန် - နံနကခ်င်းတွင်(၃) နာရီ စာရတွပ့ိုခ့ျမပီး ညရနပိုငး်တွင ်

ကွငး်လက်ရတွလ့ုပ်ငနး်များ 

သင်တန်းပိုခ့ျေသူ(မျေား) - စုိက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန ်

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်ရသာ စုိက်ပျိုးရရး အရလ့အထများ မိတ်ဆက် 

၂။ စိုက်ပျိုးရရးဆုိင်ရာ အရလ့အထရကာင်းများ မိတ်ဆက် 

၃။ ရခတ်မ ီရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးရရး မိတ်ဆက် 

၄။ သဘာေပတ်ေန်းမပျက်စိုက်ပျိုးရရး အရလ့အထများ မိတ်ဆက် 

၅။ လက်ရှ ိကျင့်သုံးလျက်ရှိရသာ စိုက်ပျိုးရမွးမမူ ရရးစနစ်များကုိ ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း 

၆။ ရမမရနရာရှင်းလင်းမခင်း ၊ သီးနှံအကကင်းအကျန်များကုိ ရမမကာအမဖစ ် ဖုံးအုပ်အသုးံမပုမခင်း ရအ-

ရပါင ် မပုလုပ်မခင်း၊ ကွန်တိုလိုင်းများ ရဖာ်မခင်း၊ ရတာင်ရစာင်းတွင် ရရှိနိုငရ်သာ ေါး၊ သစ၊် 

စွန ့်ပစပ်စ္စည်းများ၊ ရကျာက်တုံးများမဖင့် ကန်သင်းမပုလုပ်မခင်း၊ အစရှိသည့် လက်ရတွလ့ုပ်ငနး် များ 

ရဆာင်ရွကမ်ခင်း(စိုက်ပျိုးရဂဟစနစ်အရလ့အထများ)၊(သစတ်ုံး၊သစ်ကုိင်းအစအနများ၊ ရပါင်းပင ်

အကကင်းအကျန်များ ၊ သီးနှံအကကင်းအကျန်များကဲသ့ိုရ့သာ ရအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကုိ မီးမရှို ရ့၊ 

စိုက်ခင်းထဲတွင် မီးခိုးမထွက်ရစရ)၊ 

၇။ ရချာက်တိုက်စာမခင်း ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ရရှိသမျှ ရကျာက်တုံးများမဖင့် ရရတားဆည် 

အငယ်စားများတည်ရဆာက်မခငး်၊  

၈။ ရမမမပန ့်ချယရ်ီ ၊ ရဘာ်စကုိင်း၊ ဇီး အစရှိသည့် မခံစည်းရုိးအမဖစ်စိုက်ပျိုးထားရသာ အပင်များမ ှ

မျိုးရစန့ှင့ ်ပျိုးပင်များ စုရဆာင်းမခင်း၊  
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၉။ ေဥ ၊ ရကာ်ဖီနငှ့ ် ရထာပတ်သးီ အရကကာင်းမိတ်ဆက် (စာရတွ)့ - မျိုးများနငှ့် ၎င်းတို၏့ 

စရုိက်လက္ခဏာများ၊ ပျိုးရထာင်မခင်း၊ ရမပာင်းရရွစ့ိုက်ပျိုးမခင်း၊ သကတ်မ်းကာလ အစရှ ိသည့်များ၊ 

၁၀။ စံမပစိကု်ခငး်တွင ် ေဥ (ဥများနှင့ ် ဥတက်) များကုိ အရွယ်အစားအလိုက် သင့ရ်လျာ်ရသာ 

အကွာအရေးမဖင့်စုိက်ပျိုးမခင်း၊ (ဧမပီလတွင ်ေဥစိကု်ပျိုးရန် သင့ရ်လျာ်ရသာ အချိန်မဖစ်သည်။ 

၁၁။ စိုက်ပျိုးထားရသာ ကျင်းများကုိ ရအာ်ဂဲနစ ်အကကင်းအကျန်များမဖင့် ရမမကာဖုံးအုပ် ရပးမခင်း၊ 

၁၂။ စိုက်ခင်းမ ှ ရမမနမူများယူမပီရမမအရမခအင၊ံ ရအာ်ဂဲနစက်ာေွန်၊ အာဟာရဓာတ်ပါေငမ်ှု အစရှိသည့် 

အရမခခံအချက်အလက်များသိရှိနိုင်ရန် ရမမဆီလွှာဓာတ်ခွဲခန်းသို ့ပိုရ့ဆာင် စမ်းသပ်မခငး်၊ 

၁၃။ သီးနှံတစ်မျိုးမခင်းအလိုက် မပုစုရစာင့်ရရှာက်မှု မှတ်တမ်းများ ထားရှမိပီး သင်တန်းအခန်း 

တိုင်းအတွက် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းမခင်း၊ 

၁၄။ တစ်ရနတ့ာ ပိုခ့ျခဲ့ရသာ သင်ခန်းစာအတွက် ပွင့လ်င်းစွာ ရဆွးရနွးမပးီ သင်တန်းသား များ၏ 

တုံ ့မပန်မှုများကုိ မှတ်တမ်းထားရိှမခငး်၊ 

၁၅။ သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်၎င်းတို၏့ကိုယ်ပိုင်စိကု်ခင်းတွင် သီးနှံထုတ်လုပ်မှု စီမခံျက်နှင့် 

လုပ်ငနး်စဉ်များ ချမှတ်မခင်း၊ 

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းအကိုးအကားစာအုပ်စာတမ်းမျေား 
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၂.၁ ။ ရာသဦတုလိကု်ရလျာညီရထွရသာစိုက်ပျိုးရရး (Climate Smart Agriculture 

– CSA) 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ 

၁။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝင်လငွေမျေား တည်တံ့စွောတုိးတက်လာလစပခင်း၊ 

၂။ ရာသီဥတုလဖာက်ပပန်မှုေဏ်ကိုကကံ့ကကံ့ခံနိုင်ဖပီး လိုက်လလျောညီလ ွေ စီမစံိုက်ပျေိုးနိုင်ပခင်း နှင့် 

၃။ ဖန်လံုအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်မှုကို ပဖစ်နိငု်သလရွေ လ့လျော့ချေနိုင်ဖပီး လုံးဝမ ွေက ်လစပခင်း၊ 

စသည့်အေဂါရပ်မျေားနငှ့်ကုိက်ညီလအာင်လုပ်လောင်သည့်စိုကပ်ျေိုးလရးကုိလခါ်သည်။    

 

ဤစိုက်ပျေိုးလရးသည် နည်းပညာပိုငး်ေုိင်ရာ၊ မူဝါေလရးရာေိုငရ်ာနှင့် စီးပွေားလရးရင်းနှီးပမြှေုပ်နှံမှု 

ေုိင်ရာမျေားဖွေံ ့ဖဖိုးတုိးတက်လာလစဖပီး လပပာင်းလဲလနသည့်ရာသီဥတုအလန ားတွေင် ရိက္ခာဖူလု ံ သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရးကုိ တည်တံ့ဖွေံ ့ဖဖိုးလာလစရန်လုပ်လောင်ပခင်းပဖစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ ် ရိက္ခာနှင့ ်

စိုက်ပျိုးရရးအဖွဲ  ့FAO သည် ရကျးလက်ရေသ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပရပျာက်ရရး နှင့ ်ရရရှည်တည်တ့ံသည့် 

တိုးတက်ဖွံ ့မဖိုးရစရန် ရာသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်းနှင့် လူမှုကာကွယ်ရရး လုပ်ငနး်များအကကား 

နည်းေျူဟာများတည် ရဆာက်၍ ရဆာင်ရွကလ်ျှက်ရှိသည်။ FAO သည် နည်းလမ်းနှစ်သယ်ွကို 
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အသုးံချလျှက်ရှမိပီး တစ်ဖက်တွင် စိုက်ပျိုးရရး၊ အဟာရနှင့် စားနပရ်ိက္ခာ တိုအ့တွက် ပံ့ပိုးသည့ ်

ရရတုိလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ရွကလ်ျှက်ရှိမပီး အမခားတဖက် တွင်လည်း သဘာေရဘးအန္တရာယ်နှင့် 

အခက်အခ ဲ စိနရ်ခါ်မှုများကုိ မဖစ်ရစသည့်ရနာက ် ရကကာင်းရင်းများ ရမဖရှင်းနိုင်ရန် ရရရှည်အတွက် 

ရည်မှန်း၍ ရဆာင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။  FAO သည် ဖွံမဖိုးရရး၊ ကာကွယ်ရရးနှင်း 

အသကရ်မွးေမး်ရကျာင်းလုပ်ငနး်များ မပန်လည်ထူရထာင်ရရး တုိက့ိဦုးတည် ရဆာင်ရွကရ်နသည့် 

အတွက် စိုက်ပျိုးရရး၊ ရမွးမမူရရး၊ ရရလုပ်ငနး်၊ သစ်ရတာထွက် ပစ္စည်းများနငှ့ ်အမခားသယံဇာတနှင့် 

သဘာေအရင်းအမမစ်များအား မှီခိုရနသည့် လူအဖွဲ  ့ အစည်းအရနမဖင့် သဘာေရဘးအန္တရာယ် 

ရမခာက်လှန ့်မှု မခံရနိုငရ်တာ့ရပ။ရာသီဥတု လုိက်လလျောညီလ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရးသည ် ရကျးလက်ရန 

လူထု၏ အသကရ်မွးေမး်ရကျာင်း တုိးတက်လာ ရစရန်၊ သီးနှံအထွကတ်ိုးရစရန်၊ ေင်ရငွနည်းပါးသည့ ်

ရကျးရွာလူထု၏ ခံနိုင်ရည် ရိှလာရစရန် (အမျိုးသမီးများအပါအေင်) ဘက်စုအံကျိုးရှိရစရန် 

စဉ်းစားမည့န်ည်းလမ်း မဖစ်ပါသည်။   

 

မည်သည့်အတွေက် ရာသီဥတုလိုက်ရလျာညီရထွရသာစိုက်ပျိုးရရး ကိလုုပ်လောင်ကကရမည်နည်း၊ 

ယခုအချေိန်မှစ၍ သက္က ရာဇ် ၂၀၅၀ ပပည့်နှစ်အတွေင်း ကမ္ဘာ့လူဦးလရသည် သုးံပုံတစ်ပုံခန ့် 

တိုးပွေားလာနုိင်သည် ဟုခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက် ားသည်။ ပိုလာသည့်သန်းနှစလ် ာင်သည် 

ဖွံ ဖ့ဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင ် လန ိုင် လနကကသူမျေားပဖစ်မည်။ တစ်ချိေန်တည်းမှာပင် လူအမျေားစုသည် 

ဖမို ့ပပမျေားတွေင် လန ိုင်ကကလိမ့်မည်။ လက်ရှိဝငလ်ငွေ နှင့စ်ားသံုးမှုပုစံံသည် ဤအတိုင်းေက်လက် 

ပဖစ်လနမည်ေိုပါက ၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင် စားစရာရိက္ခာ လုိအပ်ချေက ် အ တွေက် လယ်ယာကဏ္ဍမှ ၆၀ 

ရာခိုငန်ှုန်းတိုးတက် ုတ်လုပ်လာရမည်ဟု ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွေဲ မ့ှ ခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက်  ား သည်။ 

သိုပ့ဖစ်၍ တိုးပွေားလာမည့်လူဦးလရကိုလကျွးလမွေးရန်နှင့် အလပခခံစးီပွေားလရးဖွေံ ့ဖဖိုးမှုနငှ့် 

ေင်းရဲမှုလလျော့ချေလရး တုိအ့တွေက်  စိုက်ပျေိုးလရးကိုအသွေင်လပပာင်းလုပ်လောင်လာရ မည်ပဖစ ် သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းအလပါ် သကလ်ရာက်မှုမျေားလနသည့် ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှ ုသည် 

ဤတာဝန်ကိုလုပ်လောင်ရာတွေင် ပိုမိုခကခ် ဲလာလစမည်ပဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းသည် ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှုကုိ လလျော့နည်းလအာင်လုပ်လောင်ရန်နှင့် 

 ိုလပပာင်းလဲမှုကိ ု ေီလလျော်လအာင်လုပ်လောင်သွေားရမည့် လမ်းေံုလမ်းခွေတွေင်လရာက်ရှိလနသည်။ 

လက်ရှအိလပခအလနတွေင် စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍမှ ဖန်လံုအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်မှုသည် ၁၃.၇ % ရိှဖပးီ 

စိုက်ပျေိုးလပမတိုးချေဲ သ့ပဖင့ ် သစလ်တာမျေားပပုန်းတီးလာမှုလကကာင့်လည်း လနာက် ပ် ရ-၁၄ %   ိ ပုိမိ ု

 ုတ်လွှတ်လာလစသည်။ တဖပိုင်နက် ဲမှာပင် ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှုေဏ်သည် စိုက်ပျေိုးလရးပဖင့် 

အသကလ်မွေးဝမး်လကကာင်းလနကကရသည့်လူမှုအသုိင်းအဝိုငး်အလပါ်တွေင် ပိုမို ိ ခိုက်မှုကို ပဖစ်လပါ်လစဖပီး 
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အ ူးသပဖင့ ် ခံနိငု်ရည်နည်းကကသည့် ေင်းရဲသားလုပ် ကွေက်ငယ် လတာင်သ ူ လယ်သမားမျေားအလပါ် 

ပိုမို ိခိုက်လစကာ ကမ္ဘာလံုးေုိင်ရာ ေင်းရဲမှုနှင့ ်စားနပ် ရိက္ခာမဖူလံုမှုကုိပိမုိုပဖစလ်ပါ်လာလစသည်။ 

 

လပပာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုေဏ်ခံရသည့် လုပ်ကွေကင်ယ် လတာင်သူလယ်သမားမျေား    

ဖွေံ ့ဖဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားရှိ လုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် ရိက္ခာမဖူလုံမှု၊ ေင်းရဲနွေမ်း 

ပါးမှု၊ လပမနှင့်လရအရင်းအပမစ်တို၏့ အရည်အလသွေးမျေားနမိ့်ကျေလာမှုနှင့် ေုိးဝါးစွော လပပာင်းလဲလာသည့် 

ရာသီဥတုေဏ်ကိ ု လတွေ ့ကကုံ ခံစားလနကကရသည်။ ဤကဲသ့ို ့ အားနည်းချေက် မျေား ရိှလနကကသည့ ်

လတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံလရးနှင့် အာဟာရပပည့် ဝလရး တုိအ့တွေက် 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းအလပါ်တွေင်သာ မီခိရုပ်တည်လနကကရဖပီး လပပာင်းလဲလာ သည့် ရာသီဥတုနှင့်လည်း 

လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလအာင် စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်လနကကရသည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေား၏ 

လိုအပ်ချေက်ကိပုဖည့်ေည်းလပးနိုင်မည့် စိုက်ပျေိုးလရးပဖစ်လာလစရန် ေုိလျှင် ရိက္ခာပိုမို ုတ်လုပ်မှု 

တည်ဖငိမ်လာရမည်ပဖစ်ဖပးီ စိုက်ပျေိုးလရးပဖင့ ်အသကလ်မွေးလနကက သည့ ်လူ ု၏ ကကံက့ကံခ့ံနိငု်စွေမ်းကိလုည်း 

ပိုမိုပမင့မ်ားလာလအာင် လုပ်လောင်လပးရမည်။   

 

လပပာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုေဏ်မခံရလစရန် လုပ်လောင်လပးရနမ်ျေား 

ဤကဲသ့ိုပ့ဖစ် ွေန်းလာရန် လတာင်သလူယ်သမားမျေား၏စုိက်ကွေက်မျေားတွေင် ရာသီဥတုလပပာင်း 

လဲမှုေဏ်ကိခုံနိငု်ဖပီး ဓာတ်လငွေ ့ုန်လွှတ်မှုနည်းသည့်စိကု်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားကို အစပျေိုးလပး ရန်ပဖစ ်

သည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေားအပမင်ပွေင့လ်ာဖပီး နည်းစနစ်အသစမ်ျေားကုိ လုပ်ကုိင် ရဲလာလစမည့် 

ပံ့ပိုးမှုမျေား လည်းလုပ်လောင်လပးရမည်။ 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးသည် လုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအတွေက်  င်သာ 

ပမင်သာသည့် အကျေိုးကိုရရှိနိုင်လစမည့် စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစမ်ျေား၊ မူဝါေမျေားနငှ့် လငွေလကကး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေား အားလုံးပါဝင်လုပ်လောင်သည့်လုပ်ငန်းပဖစ်သည်။ 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးသည် လုပ်ကွေက်ငယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအတွေက် ရိက္ခာ 

ဖူလုံလရးနငှ့ ် အသကလ်မွေးဝမ်းလကကာင်းမှု ပိုမိုခိုင်မာလတာင့်တင်းလာလအာင် ရည်ရွေယ်လုပ် လောင်သည်။ 

 ိုသူမျေား၏ သဘာဝအရင်းအပမစ်မျေားကုိ စီမခံန ့်ခွေဲသံုးစွေဲတတ်မှုပိုမို လကာင်းလာလစဖပီး 

စိုက်ပျေိုးလရး ွေက်ကနု်မျေားပိုမို ုတ်လုပ်မှု၊ စီမပံပုပပင်မှုနငှ့် လေးကွေကတ်င် လရာင်းချေမှုမျေား ပိုမိ ု

လကာင်းလာလအာင်လုပ်လောင်လပးမည်ပဖစ်သည်။ 
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ဤလုပ်ငနး်စဉ်တွေင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုေက်စပ်လနသည့် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံလရး၊ လပပာင်းလဲလန 

သည့်ရာသီဥတုနှင့်အလိုက်သင့်ပဖစ်လရး၊ ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှုေဏ်ကို လလျော့ပါးလစလရး စသည် မျေား ကုိ 

သဟဇာတပဖစ်လာလအာင်ကကို းစားလုပ်လောင်ရသည်။  

ဤနည်းစနစမ်ျေားကုိ ကာလကကာရှည်တည်တံ့လအာင်ကျေင့်သုးံရနအ်တွေက်ေုိပါက  လတာင်သ ူ

မျေားအတွေက် ရိက္ခာဖူလံုမှုပုိမိလုကာင်းမွေန်လာပခင်း၊  ုတ်လုပ်မှုပိုမိုလကာင်းမွေန်လာပခင်းနှင့် ဝင်လငွေပိုမိ ု

လာပခင်းစသည့်အကျေိုးအပမတ်ကို ချေက်ချေင်းလည်းရရှိရန်လိုအပ်သက့ဲသုိ ့လရရှည်ရရှိ ရန်လည်း လိုအပ် 

သည်။  

ဤနည်းစနစမ်ျေားကုိလတာင်သမူျေားလိုကန်ာကျေင့်သုံးလာလရးတွေင် သင်တန်းလပးပခင်းမျေားသည် 

အ ူးအလရးပါဖပီးလတာင်သမူျေားအချေင်းချေင်းအပပန်အလှန်လလ့လာေည်းပူးသင်ယူကကပခငး်သည်လည်း 

အလွေန် ိလရာက်မှုရှ၍ိ တိုးချေဲ ပ့ညာလပးမှုမျေားပဖင့် ပံ့ပိုးမှုမျေားကုိလုပ်လောင်လပး လနရမည်။ 

ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှုေဏ်ကိလုလျော့နည်းသကသ်ာလစရန်နှင့် ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှုနငှ့် လိုက် 

လလျောညီလ ွေစွောစိုက်ပျေိုးသွေားနိုင်ရန်အတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံစုိက်ပျေိုးလရးသည် အလရး 

ကကီးသည်။ ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှုကုိလလျော့နည်းလစရန် စိုက်ပျေိုးလရးအပိုငး်မ ှ လုပ်လောင်လပး နုိင်မှု 

နှစမ်ျေိုး ရှိသည်။   

၁။ လပမတစ်ယူနစအ်လပါ်မှပဖစ်လစ၊ သီးနှံတစ်ယူနစအ်လပါ်မှပဖစ်လစ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ် လွှတ်မှုကိ ု

လလျော့နည်းလအာင်စိုကပ်ျေိုးပခင်း 

၂။ လပမကကီးအတွေင်း ကာေွေန်ဓာတ်စိမ့်ဝငလ်နမှုမျေားလအာင်စိုကပ်ျေိုးလပးပခင်း တိုပ့ဖစ်သည်။ 

ရာသီဥတုလိုက်ရလျာညီရထွရသာစိုက်ပျိုးရရး ပဖစ်လစသည့် အချေို လ့သာနည်းလမ်းမျေား  

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ လပါင်းရံုးလခါ်ေိ ုားသည့်လဝါဟာရပဖစ်ဖပီး 

လောင်ရွေကလ်ုပ်ကုိင်ပံု နည်းလမ်းအစုံပါဝင်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍကို  လပပာင်းလဲလာသည့် 

ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျော  ညီလ ွေရှိလအာင်လုပ် လောင်မည့်ဦးတည်ချေက်ပဖင့် 

လေသအလိုက်သင့်လလျော်သည့်နည်းလမ်းမျေားကုိ လရွေးချေယ်လုပ် လောင် လပဖရှင်းပခင်းပဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလေဟစနံစ်မတူကွေဲပပားသည့် လေသအမျေိုးမျေိုးအတွေက် 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံသည့်စိကု်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားမှာ လအာက်ပါအတိုင်း လဖာ်ပပ ား၍ ချေင်း 

ပပည်နယန်ှင့ ်သင့လ်တာ်လသာ နည်းစံနစမ်ျေားကုိ လနာက်ပိုင်းအခန်းတွေင ်လဖာ်ပပမည် ပဖစ်ပါသည်။    

၁။ လခတ်မီလတာင်လစာင်းစိုက်ပျေိုးလရး (Sloping Agricultural Land Technology-SALT)၊ 

၂။ သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး (Conservation Agriculture-CA)၊ 

၃။ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး (Agroforestry)၊ 
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၄။ စပါးအစွေမး်ဖွေင့်စုိက်ပျေိုးလရး (System of Rice Intendification-SRI)၊ 

၅။ စံနစလ်ကာင်းစိုက်ပျေိုးလရး (Good Agricultural Practice-GAP)၊ 

၆။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နှိမ်နင်းလရး (Integrated Pest Management-IPM)၊ 

၇။ လပမေီလွှာနှင့်အပင်အာဟာရမျေားကုိ ဘက်စုစံီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်ပခင်း၊ 

၈။ ရာသီဥတုနှင့်လရာေါပိုးမွှားေဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် သီးနှံမျေိုးမျေားကုိစိုကပ်ျေိုးပခင်း၊ 

၉။ လရကုိကာကွေယ် ိန်းသိမ်းပခင်း၊ စုလောင်းပခင်းနှင့် စီမခံန ့်ခွေဲပခငး်၊ 

၁၀။ လရကုိလ ခတာသည့်စိကု်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားကုိကျေင့်သံုးပခင်း၊ 

၁၁။ သီးနှံသံသရာစက်ဝန်းကို စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်လပးပခင်း၊ 

၁၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်နှင့် ရိတ်သိမး်ချေိနလ်ွေန် နည်းပညာမျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးပခင်း၊ 

၁၃။ သိလုလှာင်နည်းစနစမ်ျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးပခင်း၊ 

၁၄။ တုိးတက်လကာင်းမွေန်သည် လငွေလကကးေုိင်ရာ စီမခံန ့်ခွေဲမှု၊  ုတ်ကုန်မျေားလစျေးကွေက်နှင့် 

 ိလရာက်သည့် လုပ်ငနး်အစီအစဉ်မျေားပဖင့် စုိက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားပဖစ်ပုံစ ံလအာင်ပမင်လာ လစပခင်း ၊ 

ရာသီဥတုေဏ် လုိက်လလျောညီလ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့်ပတ်သက၍် လေသခံလတာင်သ ူ

လယ်သမားမျေား သည် သိရှိနားလည်မှု အားနည်းလနကကလသးသပဖင့် ဤကိစ္စအလပါ် ၎င်းတို၏့ အသိပိုမိ ု

ကကယ်ဝလာလစရန် လတာင်သစူိုက်ကွေင်းသင်တန်း လကျောင်းမျေားဖွေင့်လှစ ် ၍လလ့ကျေင့်လပး ပခင်းပဖစ်သည်။ 

သင်တန်းကာလတစ် လလျှာက်လံုးတွေင်လည်း ရာသီဥတုေဏ် လုိက်လလျောညီ လ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရးကို 

အဖမဲမပပတ်  ည့်သွေင်းလေွေးလနွေး သွေားကကရမည် ပဖစ်သည်။ 

၂.၁.၁ ။ သဘာဝ ဝန်းကျေင်မပျေက် စုိက်ပျိေုးလရး (Conservation Agriculutre-CA) 

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး 

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးေိုသည်မှာ  လရရှည်တည်တံ့သည့် လကာင်းမွေန်လသာ 

အ ွေက်နှုန်းကုိရရှိလစရန်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရန်အတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးနှင့်သက်ေိုင်သည့် 

ပတ်ဝန်း ကျေင်လေဟစနစ်ကိုစီမံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မှုတစ်ခုပဖစ်သည်။ တဖပိုင်နက် ဲမှာပင် 

သဘာဝအရင်း အပမစ်မျေားနှင့်ပတ်ဝန်းကျေင်ကိုလည်း ပိုမိုလကာင်းမွေန်လာလစမည့် လုပ်လောင်မှု 

ပဖစ် သည်။    ိုနည်းစံနစ်သည် အလပါ်ယံ လပမမျေက်နှာပပင်နှင့် လအာက် လပမမျေက်နှာ တိုရှိ 

အဏှဇီဝသက်ရှိမျေား၏ သဘာဝသက်ရှိ ပဖစ်စဉ်မျေားကုိ အလပခခံသည်။  စက်ပဖင့် လယ်ယာပပု 

ပပင်မှု ကုိ သင့်လတာ်သည့် ပမာဏသို ့လလျှာခ့ျေပခင်း၊ ပပင်ပသွေင်းကုန်မျေားပဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရးသုံး 
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ဓာတုပစ္စည်းမျေားနငှ့် ဓာတုလပမဩဇာမျေားကုိ သင့်လတာ်သည့် ပမာဏသာ  ည့်သွေင်းသင့်ဖပီး 

အသုးံပပုသည့ ်ပမာဏနှင့် နည်းလမ်းမျေားသည် အဏှဇီဝသက်ရှိမျေား၏ သဘာဝသကရ်ှိ ပဖစ်စဉမ်ျေားကုိ 

မလနှာက်ယှကလ်စရပါ။ သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိကု်ပျေိုးလရးတွေင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချေိတ်ေက်လနသည့် 

အလပခခံနည်း ဥပလေသ သုးံခု ရှိသည ် 

(၁) လပမကကီးကိ ုအစဉ်အဖမဲအနည်းငယ်သာတူးေွေဖပီးစုိက်ပျေိုးပခင်း၊ 

(၂) လပမကကီးကိ ုလအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားပဖင့် အဖမဲမပပတ်ဖုံးအုပ်လပး ားပခင်း၊ 

(၃) တစ်နှစ်ခံသီးနှံမျေားအတွေက် သီးနှံမျေိုးအစုံကုိ အလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးပခင်း နှစ်ရှည်သီးနှံ ပင် 

မျေားအတွေက် မျေိုးစံုစိုကပ်ျေိုးပခင်း၊  

 
ရင်းမမစ်− သဘာေ ေန်းကျင်စုိက်ပျိုးရရး သိသာရစရန် လုိအပ်ချက် ၅ မျိုး (©FAO, ၂၀၁၄) 

 

(၁) လပမကကီးကိအုစဉ်အဖမဲ ိခိုက်မှု အနည်းေံုးပဖစ်လစပခင်း  

ရုိးရာစိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းတွေင် ဦးစွောပ မ လပမကကီးကိ ု တမန်းသားရလအာင်  ယ် ိုး ွေန်လမွှ 

လုပ်ရသည်မှာ ံုးစံလုပ်ငန်းပဖစ်သည်။  ယ် ုိးရပခင်းမှာမပဖစ်မလနလုပ်ရသည့် အဓိကလုပ်ငန်း 

ပဖစ်ဖပီး  ယ်သွေားမျေားသည်အဓိကဇာတ်လိုက်သဘွေယ်ပဖစ်ခဲ့သည်။  ယ် ိုး ွေန် လမွှလိုက်ပါမှ လပမေီ  

ကသဇာလည်းပိုမိုတက်လာသည်ဟုမှတ်ယခူဲ့ကကသည်။ ယ် ိုးလိုက်သည့် အတွေက်လအာက်ေဂီျင်ဓာတ် 

မျေားသည်လပမကကီးအတွေင်းသိုပ့ိုမိုလရာက်ရှသိွေားဖပီးလပမကကီးအတွေင်း ရှိလနလသာသတ္တ ုဓာတ်မျေားကုိ ဖဖိုခွေ ဲ

ပစ်လိုက်ကာလပမတွေင်းရှိလအာ်ေဲနစပ်စ္စည်းမျေားပဖင့်လပါင်း စပ်လစ၍အပင်မျေားကအလွေယ်တကူ စုပယ်ူ 

စားသံုးနိုငသ်ည့်ပေပ်လပါင်းမျေားအပဖစ်သုိလ့ရာက်ရှိသွေားလစသည်။ နှစက်ာလကကာရှည်စွော ဤအတိုင်း ွေန် 
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ယက်စုိက်ပျေိုးလာသည့်အခါ လပမတွေင်းတွေင်လအာဂဲနစ်ပစ္စည်းမျေား ယုတ်လလျော့လာလတာ့သည်။ လပမေီလွှာ 

လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားသည်အပင်အတွေက်အဟာရပဖစ်သည်သာမက လပမေီလွှာဖွေဲ စ့ည်းလနမှု အတွေက် 

လည်း အ ူးအလရးကကီးသည့်ပစ္စည်းလည်းပဖစသ်ည်။ သုိပ့ဖစ်သပဖင့် စဉ်ေက်မပပတ် ကာလတာရှည် 

 ွေန်ယက်လာသည့်အခါ လပမေီလွှာဖွေဲ စ့ည်းမှုမျေားလလျော့ရဲလာဖပီး ဖွေဲ စ့ည်းမှုဖပိုကွေပဲျေက်စီး လာသည်။ 

လပမေီလွှာဖွေဲ စ့ည်းမှုဖပိုကွေဲပျေက်စးီလာသည့်အခါလပမမျေက်နာှပပင်လွှာတင်းမာလာပခင်း၊ လပမအတွေင်းလပမ 

ကကပ်လွှာမျေားပဖစ်လပါ်လာပခင်းနှင့ ် လနာက်ေံုးတွေင်လပမေီလွှာ လံုးဝဥုဿုံပျေက်စီး သွေားလတာ့သည်။ 

ဤပဖစ်စဉသ်ည်မိုးလခါငလ်ရရှားအပူပိငု်းလေသမျေားတွေင် ပိုမိုသသိာ င်ရှားလှလသာ်လည်း ကမ္ဘာ 

တစ်လွှားတွေင်လည်းလတွေ ့ပမင်လနကကရသည်။ အရှိန်ပပင်းသည့်စကက်ကီးမျေား ပဖင့် ယ်နကစ်ွော 

 ိုးပခင်း၊သိပ္ပံ ယ်၊လင်ပန်း ယ်မျေားပဖင့်လပမကကီးကိ ု  ွေန်ယက်လပခမွေပခင်း စသည်တိုသ့ည် လပမေီလွှာ 

ဖွေဲ စ့ည်းမှုကို ေိုးဝါးစွော  ိခိုက်ပျေက်စီးလစသည်။  

 

စိုက်ပျေိုးလပမကိ ု တမန်းသားနုမွေလနလအာင်  ွေန်ယက်ပခင်းသည် ကာလတုိအတွေက် အဟာရ ဓာတ်မျေား 

တိုးတက်လာလသာ်လည်း  ိုကာလ လွေန်ဖပီးလနာက်မစှတင်ဖပီး လပမသားမျေားပျေကစ်ီး လာရလတာ့သည်။ 

လပမကကီးကိစုဉ်ေက်မပပတ်  ွေန်ယက်လနပခင်းပဖင့် လပမသားတည်လောက် မှုပျေက်စီးပခင်း၊ လအာေဲနစ် 

ဓာတ်မျေားေံုးရှုံးကုန်ပခင်း၊ လပမေီလွှာပျေက်စီးပခင်းနှင့် လပမတွေင်းဇီဝမျေိုး ကွေမဲျေားလလျော့နည်း လပျောက်ေံုး 

ကုနပ်ခင်းမျေား စသည်တို ့ပဖစ်ပွေားလတာ့မည်ကိ ုကကိုတင်မှနး်ေ  ား၍ ရနိုင်သည်။    

သိပ္ပံ ယ်၊ လင်ပန်း ယ်မျေားပဖင့် နုမွေလနလအာင် ွေန် ယ်ပခင်းက လပမကကီးကိုဖျေက်ေီးပစ် 

© Yucheng Machinery Manufacturing Co., Ltd. 
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 ွေန်ယက်ပခငး်လကကာင့် လပမကကီးပျေက်စီးမှုပဖစ်လစလျှင်  ိုသုိမ့ပဖစ်နိငု်လစသည့် အပခား 

စဉ်းစားလရွေးချေယ်စရာမျေားကုိ စဉ်းစားရလတာ့မည်ပဖစ်သည်။  ွေန်ယက်ပခင်းလကကာင့် ပျေက်စီး 

ေံုးရှုံးမှုပဖစ်လစလျှင်  ွေန်ယက်မှုကိ ု လလျှာ့ချေရမည်။ လုံးဝမ ွေန်ယက်လတာ့ပခင်း (Zero Tillage) ၊ 

လိုသည်လလာက် ကိသုာ ွေန်ယက်ပခင်း (Conservation Tillage) စသည်တိုက့ိ ု

လုပ်လောင်လာကကသည်။ လွေန်ခဲ့သည့်ေယ်စုနှစ် (၂) ခု လကျော်နှစ်မျေားမစှတင်ဖပီး ဤနည်းစနစ် သည် 

ပိုမိုတိုးတက်လာကာ အကွေကအ်ရွေယ်မလရွေး၊ လပမအမျေိုး အစားမလရွေး၊ သီးနှံမလရွေး၊ ဥတုရာသီဇုမံလရွေးတွေင် 

လိုက်လလျောညီလ ွေစွော ကျေင့်သုံးရရှိလာသည်။  

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် မ ွေန်မယက်ရံုသက်သက်မျှသာမဟုတ်လပ။ 

 ို ့က်မက မျေားစွောပိုမိုပါသည်။ လပမကကီးကိနုှစ်ကာလကကာရှည်စွော မ ွေန်ယက်ဘဲ ားပါက ပင်ကကင်း 

ပင်ကျေန်အစိတ်အပိုင်းမျေားသည် လပမကကီး၏ အလပါ်ယံတွေင်ကျေန်ရစ် လနကကဖပီး လပမဖုံးလွှာအပဖစ် 

တည်ရှိလနကကမည်။ ဤလပမဖုံးလွှာသည် လပမကကီး၏အလပါ်ယံကို တုိက်ရိုက ်  ိခတ်လာမည့် လလေါဏ် 

မိုးေါဏ်တိုမ့ှကာကွေယ်လပးရံုသာမကလပမကကီးအလပါ်ယံလွှာ၏အစိုဓာတ်နှင့်အပူချေိန်ကိုပါ သမမျှတ 

လအာင်  ိန်းညြှေိလပး ားသည်။ 

 ယ်လရးပိုလုပ် ားလလ လပမေီလွှာကို လရတိုက်စားမှုပိုမိုမျေားလလပဖစ်  

ဘယ်ပုံ− ရှမ်းရမမာက်၊ မမန်မာ (၂၀၁၄) (© FAO/ ဦးသိန်းဆု ၊ ၂၀၁၄၊ မမန်မာ) ၊  

ညာပုံ − မန္တရလးတိုင်း၊ မမန်မာ (၂၀၁၇) (© FAO/ ဦးသိန်းဆု ၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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သိုပ့ဖင့ ် ဤအလွှာသည်အင်းေက်ပိုးမွှားအကကီးစားမျေားမှ လပမကကီးတွေင်းပွေားမှိုနှင့် 

ဘက်တီးရီးယား အဏုဇီဝက်ရှလိပါငး်စံုတို ့ လပါက်ပွေား ပွေားမျေားရာ ဘံုေိမာန်လနရာ ပဖစ်လာသည်။ ဤ 

အဏုဇီဝသက်ရှိမျေားသည် လပမဖုံးလွှာမှ ပင်ကကင်းပင်ကျေန်မျေားကုိ လပခမွေဖျေက်ေီးကကဖပီး လပမကကီးအတွေင်း 

လရာသွေားလစကာ လပမလေွေးအပဖစ်လရာက်ရှသိွေားလစဖပီး လပမလေွေးမျေားကလပမေီလွှာ ဖွေဲ စ့ည်းမှုကို တည်ဖငိမ် 

ခိုငမ်ာလအာင်လုပ်လောင်လပးလတာ့သည်။ တစ်ချေိန်တည်းမှာပင် လအာ်ေဲနစလ်ပမလေွေးလွှာသည် 

လရနှင့်အာဟာရဓာတ်မျေား အတွေက်ကကားခံလုပ်လောင်လပးရာ လနရာတစ်ခုလည်း ပဖစ်လာသည်။ 

လပမ ဲတွေင်အမျေားအပပားရှိ လနကကသည့်တီလကာင်ကဲ့သိုလ့သာ သတ္တ ဝါလလးမျေားကလည်း 

လပမလေွေးနှင့လ်ပမကကီးသား လရာစပ်မှု ကိပုဖစ်လပါ် လစကာ  ပိုမိုခိုင်ဖမဲသည့် လပမလေွေးလပမသား  

လပမစိုင်ခလဲလးမျေား (Soil Aggregates) ကိပုဖစ ် လပါ်လာလစသည်။  ုိ လပမစုိင်ခဲလလးမျေားအကကားတွေင် 

ကွေက်လပ်မျေားရှလိနကာ  ိုကွေကလ်ပ်မျေား သည် လပမသား ဲတွေင် အလလလပါကမ်ျေား (Macropores) 

သဖွေယ်ပဖစ်လပါ်လနဖပီး မိုးသီး န်စွော ရွောသွေန်းပါက မိုးလရမျေားသည်  ုိ လလလပါကက်လလးမျေားမတှစ်ေင့် 

လအာက်ခံလပမလွှာ အ ိ အလျေင်အပမန် စိမ့်ဝင်သွေားကကသည်။   

လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားပဖင့်ဖုံးအုပ် ားသည့်လပမတွေင် သီးနှံပငက်ိစုိုက်ပျေိုးလိုကသ်ည့်အခါ 

လပမကကီးကိလုည်းအကာအကွေယ်လပး ားရံုသာမကသီးနှံပင်ကကးီ ွေားရန် ပတ်ဝန်းကျေင်လကာင်း တစ်ခု 

လည်းပဖစ်သွေားခဲ့ရသည်။  လပမတွေင်းရှ ိ အဏုဇီဝသက်ရှမိျေားလကကာင့် လပမသားတည် လောက်မှုမျေား 

လကာင်းမွေန်စွောပဖစ် ွေန်းလာပခင်းကို ဇီဝမျေားပဖင့်တမန်းသားပဖစ်ပခငး် (Biological Tillage) 

ဟုလခါ်သည်။ သုိရ့ာတွေင် စကက်ိရိယာမျေားပဖင့် အလွေန်အမင်း တမန်းပပင်ပါက ဇီဝတမန်းပဖစပ်ခင်းမျေား 

ပျေက်စီးကုနရ်သည်။ မိုးလ်ဘို ့ယ်မျေား၊ လင်ပန်း ယ် မျေားပဖင့ ် တမန်းပပင်ပခင်းသည် 

ချေီေယ် ယ်မျေားပဖင့ ် တမန်းပပင်ပခငး် က် လပမတွေင်းရှိ ဇီဝသက်ရှမိျေားကို ပိုမို ိခိုက်လစသည်။ 

စကက်ကီးမျေားပဖင့ ် တမန်းပပင်ပခငး်သည် လပမသားကို ပိုမိုလကကမွေလအာင် ပပုလုပ်ပခင်းပဖစ်သည်။ 

လပမသားပိုမိုမွေလာသည့်အခါ လပမတွေင်းတွေင်လအာက်ေေီျေင်မျေားပိုမိုမျေားလာဖပီး လပမတွေင်း 

ရမပာင်းဖူးရိုးများမဖင့် လုံမခုံ ရအာင် ဖုံးထားသည့ ်နှံစားရမပာင်းခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းဆု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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လအာေဲနစ်ဓာတ်လပါငး်မျေားကို ပေပ်စင်မျေားအပဖစ်သုိ ့ ဖပိုကွေဲသွေားလစလတာ့သည်။ (Mineralization)။ 

နှစတ်ိုင်း ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလနသပဖင့် ဤပဖစ်စဉေ်က်တိုကပ်ဖစ်လနသည့်အခါ 

လပမတွေင်းသကရ်ှိတိုရ့ှင်သန်လန ုိင်ရာ လအာေဲနစ်ပစ္စည်း မျေား လည်း ပျေက်သုဉး်ကုန်ခန်းကကရသည်။  

လပမတွေင်းဇီဝသက်ရှမိျေားက လပမသားတမန်းသားရလအာင် လုပ်လောင်လာနုိင် ကကသည့ ် အခါ 

တမန်းမဲ့စုိက်ပျေိုးပခင်း (Zero Tillage)၊ တမန်းလလျှာ့စိကု်ပျေိုးပခင်း (Reduced Tillage) စသည်တိုက့ိ ု

လကာင်းစွောလုပ်လောင်လာ နိုငက်ကမည်ပဖစ်သည်။  ိုလ့ကကာင့်  ွေန်ယက်ပခင်းကုိ လလျော့ချေရမည်။ သုိလ့သာ် 

 ွေန်ယက်ပခငး်ကုိ လလျှာ့ချေနိုင်သည့်တိုင်လအာင် ဓာတုပစ္စည်း သွေငး်ကုနမ်ျေားအသုးံပပုပခင်းကလည်း 

အပခားေုိးကျေိုးမျေားကုိ ပဖစ်လစနိုင်ပါသည်။  

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း၏အဓိကရည်ရွေယခ်ျေက်သည် သီးနှံမျေား ွေက်ရှလိအာင် လုပ်လောင် 

ရပခင်းပဖစ်၍ လပါငး်ပငမ်ျေားနငှ့် ပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နိမန်င်းလရး စီမခံန်ခွေဲမှုကိလုည်း ပပုပပင် 

လပပာင်းလဲမှုလုပ်ရန် သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက် စိုက်ပျေိုးနည်းကို ကျေင့်သုံးရန်  လိုအပ်လာသည်။ 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်မျေားကုိမီးရှို ့ပခင်းနှင့်  ွေန်ယက်ပခင်းမျေားသည် လပါငး်နငှ့် ပိုးမွှားလရာေါမျေား 

ကင်းစင်သွေားလအာင်ပပုလုပ်သည့် ကာကွေယ် လရးလုပ်ငနး်တစ်မျေိုးလည်းပဖစ်သည်။ ဇဝီ 

တမန်းသားရလစရန် လပမကကီးကိဖုုံးအုပ် ားဖပီး စက်မျေားပဖင့်  ွေန်ယက်ပခင်းကုိ လလျော့ချေ လုပ်ကုိင် 

သည့်အခါ လပါငး်နငှ့်ပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးလုပ်ငနး်ကုိ  ဘက်စုပံိုးမွှား လရာေါကာ ကွေယ်လရး 

(Integrated Pest Management) နည်းစနစပ်ဖင့်   လုပ်လောင်ကကရသည်။  ုိအ ဲတွေင် 

သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်နည်းစနစ် (Crop Rotation)သည် အ ူးအလရးကကီးသည့် 

လုပ်ငနး်တစ်ခပုဖစ်သည်။  

 

  

မ ွေန်မ ယ်ပါနှင့့် အမှိုက်လတွေမီးမရှို ပ့ါနှင့် 

(© FAO/ ဦးသိန်းဆု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 
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(၂) မ ွေန်မ ယ်ပဲ တိုက်ရိုက်မျေိုးလစ့ချေ စိုက်ပျေိုးပခင်း 

 မ ွေန်မ ယ်ဘဲ တိုက်ရုိက်မျေိုးလစ့ပခင်းေုိသည်မှာ လရှ က့စိုကပ်ျေိုးခဲ့သည့် သီးနှံရိတ်သိမ်း 

ကတည်းက  လပမကကီးကိ ုယ် ိုး ွေန်လမွှပပုလုပ်မ ားဘဲ လနာက်သးီနှံကိ ု တိုက်ရုိက်မျေိုးလစခ့ျေ 

စိုက်ပျေိုးပခင်းပဖစ်သည်။ တိုက်ရုိက်မျေိုးလစခ့ျေပခင်းေုိသည်မှာ သဘာဝဝန်းကျေင် မပျေက်စိုက် ပျေိုးလရးစံနစ ်

မ ှ (no-till farming, zero tillage, no-tillage, direct drilling) စသည်  တိုန့ှင့အ်ဓိပ္ပါယ် 

အတူတူပဖစ်ဖပးီ စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲ၍မျေိုးလစမ့ျေားကုိချေလပးပခင်းပဖစ်သည်။ စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲရာတွေင် 

မျေိုးလစ ့ အရွေယ်အစားကိလုိုက်၍စိုက်လကကာင်းအကျေယက်ိလုည်း ချေိန်ေလပးရသည်။ ပဲ၊ 

လပပာင်းဖူးစသည်မျေား အတွေက်စိကု်လကကာင်းမျေားကို အနည်းငယ်ကျေယ် လပးရဖပီး ေျေုံ ၊ 

နှမ်းစသည်မျေားအတွေက် မျေိုးလစက့ိကုကကဖ်မီးတန်းချေနိုင်ရန် စိုက်လကကာင်းကို ေွေဲလပးရသည်။ 

တတ်နိုင်သမျှလပမကကီးကိုအနည်းငယ်သာတူးေွေလပးပခင်းပဖစ်သည်။ ဖွေံ ့ဖဖိုးဖပီး နိုငင်ံမျေား တွေင်မ ူ

မ ွေန်မ ယ်ဘဲ လပမကကီးကိဖုုံး ားသည့်အ ဲသို ့ မျေိုးလစက့ိတုိုက်ရုိက် ိုး  ည့်နိငု်သည့် 

 ွေန်စက်အမျေိုးမျေိုးကုိ အသုးံပပုကကသည်။ မျိေုးလစ့ချေဖပီးပါက စိုက်လကကာင်းမျေားကုိ 

လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားပဖင့ ်လုံလအာင်ဖုးံလပး ားရသည်။   

 ယ်လရးမဲ့လပမပပင်ရာတွေင်  အကွေက် ဲတွေင်လပါက်လနသည့်လပါင်းပင်မျေား၊ ယခင်သးီနှံပင်၏ 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်မျေားနငှ့်လပမဖုံးပင်မျေားကုိ ပဖတ်လတာက်ခတု်လှဲဖိနိှမ်လပးဖပီး လပမလပါ်သိုပ့ပန်လည် ဖုံးအုပ် 

လပး ားရသည်။  ိုက့ဲသိုဖ့ုံးအုပ် ားသည့်လပမ ဲသို ့ မျေိုးလစက့ိတုိုက်ရိုက် ိုး ည့် လပးရသည်။ 

လပမကသဇာကိစုိုက်လကကာင်း ဲသို ့ည့်လပးပခင်း (သိုမ့ဟုတ်) လပမမျေက်နှာပပင်လပါ်တွေင် ကကဲပက်ကကသည်။ 

ပင်ကကငး်ပငက်ျေန်မျေားသည် စိုက်ဖပီးအခင်းကုိ လံုလလာက်လအာင် ဖုံးအုပ် လပးနိုငသ်ည့် 

ပမာဏရိှရန်လိုအပ်သည်။  

 

 

လပါင်းပင်မျေားကုိခုတ်လှဲပခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၀၆၊ ပမန်မာ) 

ပမက်ပဖတ်စက်နဲ ့မမက်မဖတ်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ ပမန်မာ) 
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(၂) လပမကကီးကိ ုလအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားပဖင့် အစဉ်အဖမဲလုံလအာင်ဖုံးလပး ားပခင်း 

လပမကကီးကိလုအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားပဖင့် အဖမဲ ာဝရလံုလအာင်ဖုးံအုပ်လပး ားပခင်းသည် အလွေန ်

အလရးပါသည့်လုပ်ငနး်ပဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိဖ့ုံးအုပ် ားလပးပခင်းပဖင့် လပမကကီးကိ ုိခိုက် လစသည့် 

မိုးစကမ်ိုးလပါက်မျေားနငှ့်လနလရာင်ပခည်တို ့် တိုက်ရုိက်ကျေလရာက်ခံရသည့်ေဏ်မှ ကာကွေယ်လပး ားပခင်း၊ 

အဏုဇီဝသက်ရှိမျေားအတွေက်လည်းအာဟာရကို အဖမဲမပပတ် ပဖည့် ေည်း လပးလနပခင်း၊ အဏုဇီဝသက်ရှ ိ

မျေားနငှ့်အပင်အပမစ်မျေားအလကာင်းေံုးကကီး ွေားဖွေံ ့ဖဖိုးလရးအတွေက် ရာသီဥတုအငယ်လလးတစ်ခု(the 

micro climate) ကုိ လည်းအနီးပတ်ဝန်းကျေင်တွေင် ပဖစ်လပါ် လာလစပခင်းစသည်တိုက့ိပုဖစ်လာလစသည်။ 

လပမဖုံးပင်မျေား အဓိကသီးနှံမစိုကမ်ီစမီံခန ့်ခွေဲရနလ်ိုအပ်ဖပီး  ိုအပင်မျေားကုိပိငု်းပဖတ်ခုတ် ွေင ် လူအင် 

အား၊ကျွဲနွေား၊စက်အင်အားတိုန့ှင့ပ်ပုလုပ်နိုင်ဖပီးအဓိကအလရးကကီးသည့်အချေက်မှာ လပမကကီးလပါ်သိုအ့ဖမဲမ 

ပပတ်ဖုံးအုပ်လပး ား ရသည်။ 

ထယ်ရေးမဲ့ စိုက်လကကာင်း ဲမျေိုးလစ့ချေမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ ပမန်မာ) 

 

ကျေင်းလဖါက်စိုက်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ ပမန်မာ) 

 

မျေိုးလစ့ချေဖပီး နွေားလချေးလပမလေွေး ည့်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ ပမန်မာ) 

 

ထယ်ရေးမဲ့ စိုက်လကကာင်း ဲမျေိုးလစ့ချေမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ ပမန်မာ) 
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 ယ်လရးမပပင်ဘဲ စပါးအဖပီး ပဲပုပ်စိုက်၊ 

လုံလအာင်ဖုံးလပး ား  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

ဖုံး ားတဲ့လကာက်ရိုးလတွေကကားကလန 

ပဲပုပ်ပင်လလးလတွေ ွေက်ကက 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

လကာက်ရိုးလအာက်မှ ပဲပုပ်ပင်မျေား 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

ပဲပုပ်ခင်း ဲမှာ ဖုံး ားတဲ့ လကာက်ရိုးလတွေကိုပမင်လတွေ ရ့ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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လပမဖုံးပခင်း၏အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

• လပမ ဲသိုလ့ရစိမ့်ဝင်မှုမျေားပပားဖပီး လပမကကီး၏အစိုဓာတ်ကို  ိန်းသိမ်း ားသပဖင့် သီးနှံပင် 

အတွေက်လရငတ်ေဏ်ကို တာရှည်မခံစားရလစလတာ့ဘဲ အာဟာရ ရရိှနိငု်မှု လည်း ပိုမိုမျေားပပား 

လာသည်။  

• ဇီဝမျေိုးကွေအဲစုံတိုအ့တွေက်တည်မှီရာနှင့်အာဟာရရရှိရာလနရာ (လန ုိင်စားလသာက် 

လပါကပ်ွေားရာလနရာ)ပဖစ်လာသည်။ လပမတွေင်းသို ့ လလနှင့်လရတိုအ့လွေယ်တကူ စီးဝင် 

ရာလမ်းလကကာင်း ပဖစ်လာဖပီး အပင်အာဟာရမျေားနှင့လ်အာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေား သံသရာ 

တစ်ဖန်ပပန်လည်ကာ အဏုဇီဝသကရ်ှိတိုအ့တွေက် မီခိလုန ိုင်ရာလနရာပဖစ်လာသည်။ 

• သစလ်ေွေးဓာတ်ပဖစ်မှုပိုမိုတိုးပွေားမျေားပပားလာသည်။ 

• မိုးစကမ်ျေားတိုက်ရုိက်ကျေလရာက်မှုေဏ်မခံရသပဖင့်လပမကကီး၏အလပါ်ယံအလွှာတွေင်ပိတ်ေုိ၍့ 

မျေက်နှာပပင်လပမကကပ်လွှာမျေား မပဖစ်လစလတာ့လပ။ 

• လရစီးအရှိန်နငှ့်တိုကစ်ားမှုမျေားကုိ ချေင်ချေင်းလလျော့ကျေသွေား လစသည်။ 

• လပမေီလွောပျေက်သုံးနှုန်း က် ပပန်လည်ပပည့်ဝလာနှုန်း ကပိမုိုလာသည်။ 

• လပမလပါ်လပမလအာက်အပူချေိန်ကွောဟမှုမျေားကုိလလျော့နည်းသွေားလစသည်။ 

• အပမစ်မျေားဖွေံ ့ဖဖိုးရန်နှင့ပ်ျေိုးပငမ်ျေားကကီး ွေားရနအ်လပခအလနလကာင်းမျေားကုိပဖစ်လစည်။ 

လောင်ရွေကပ်ုံနည်းလမ်းမျေား 

၁။အ ွေကလ်ည်းလကာင်း၊အပင်အကကင်းအကျေန်လည်းလပါမျေားဖပီး အပမစ်ဖွေံ ့ဖဖိုးမှုလည်းလကာင်းသည့်  

သီးနှံပင ်မျေိုးကုိလရွေးချေယ်စုိက်ပျေိုးပါ။  

၂။ သီးနှံအစုံကုိ ဘက်စုစံီမံခန ့်ခွေဲ၍ ကျွဲနွေားစာစားကျေက်ပင်မျေားပါ ည့်သွေင်းစိုက်ပျေိုးပါ။ 

လပမကကီးကိုဖုံး ားလပးပခင်း၏ သီးနှံပဖစ် ွေန်းမှုအလပါ် 

အကျေိုးသက်လရာက်မှု၊ အပင်အပမင့် (သမရိုးကျေနည်း၊ 

လရှ ပ့ုံ)၊ ပို၍ပမင့်လသာ အပင်အပမင့် (လနာက်ပုံ)             

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 

 

သမားရိုးကျေပပင် ား (ဘယ်)၊  

လပမကကီးကိုဖုံး ားလပး (ညာ)  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၂၊ ပမန်မာ) 
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၃။အမျေိုးစံုအသုးံဝငသ်ည့်လပမဖုံးပင်မျေားကုိစိုကပ်ျေိုးပါ။ ဥပမာ နုိက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူသည့် ပဲမျေိုး 

ပင်မျေား၊ လပမတွေင်းအလပါက်လလးမျေားကုိပဖစ်လပါ်လစသည့်အပင်မျေိုးမျေား၊ ဖျေက်ပိုးလပပးနိငု် သည့ ် အပင ်

မျေိုးမျေား၊ ဘယလေး ပင်မျေားစသည်တိုပ့ဖစ်ကကသည်။  

၄။   အချိေန်ကုိက်နှင့ ်စီးပွေါး လရးအရ အကျေိုးရှိမည့် သီးလှည့်စနံစ်ကုိ ကျေင့်သုံးပါ။  

၂.၁.၂။ သီးနှအံလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးပခင်း 

 သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးပခင်းသည် လပမလနအဏုဇီဝသကရ်ှိတိုအ့တွေက်အစာအာဟာရအစုံကုိ 

ပဖည့်ေည်းလပးနိုငရ်ုံသာမက လပမကကီး အတွေင်း အတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးတွေင် လရာက်ရှိရှငသ်န်လနကက 

သည့်အပမစ်မျေားသည်လည်း အလွှာစုံမှအာဟာရမျေားကို လပါ် ွေကလ်ာလအာင်လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

လပမကကီးအတွေင်း အလတာ်နကသ်ည် အ ိစိမ့်ေင်းသွေားသည့် အာဟာရမျေားသည် စီးပွေားပဖစ် 

စိုက်လနသည့် သီးနှံပငမ်ျေားအတွေက် စုပယူ်ရရှိရန်မပဖစ်နိုငလ်တာ့လသာ်လည်း သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်လပးပါ 

ကပပန်လည်ရရှိလာနုိငသ်ည်။ ဤနည်းအားပဖင့် အလှည့်ကျေစိုက်ခဲ့သည့်သီးနှံပငမ်ျေားသည် ဇီဝအာ 

ဟာရစုပ်စက ်(Biological pumps) မျေားပဖစ်လာသည်။ သီးနှံမျေိုးစုံကို အလှည့်ကျေ စုိက်လပးပခငး်သည် 

လပမတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိအစုံ (အပင်မျေိုးနွေယ်ဝင်နငှ့်သတ္တ ဝါမျေိုးနွေယ်ဝင်) ကိပုိုမိုတိုးပွေားမျေားပပားလာလစ 

သည်။ အပမစ်အမျေိုးအစားလပါငး်စံုသည် လအာေဲနစ်ပစ္စည်းအမျေိုးစံု ပါသည့် စိမ့် ွေကရ်ည်အမျေိုးမျေိုးကို 

 ုတ်လွှတ်ကကရာ  ုိအရည်မျေားက ဘက်တီးရီးယား လပါင်းစုံနှင့်မှိုလပါင်းစုံကိေုွေဲလောင်ယူကကသည်။ 

 ိုအဏုဇီဝသက်ရှိမျေားကစိမ့် ွေက်ရည်မျေားကုိအပင်မျေားကစုပယူ်နိုင်သည့်အာဟာရအပဖစ်သုိ ့ ပပန်လည် 

လရာက်ရှိသွေားလစသည်။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးပခင်းသည် သီးနှံတစ်မျေိုးတည်းအလပါ် စွေဲဖမစဲွောကျေ 

လရာက်တတ်သည့် ပုိးမွှားမျေား၏ ဘဝစက်ဝန်းကိလုည်း ပဖတ်လတာက်ပစ်လိုက်သည်။ ယခင် 

သီးနှံ၏အပင်အကကင်းအကျေန် မျေားလပါ်တွေင ် မီခိလုနသည့်လရာေါပိုးမွှားမျေားသည် အလှည့်ကျေ 

စိုက်ပျေိုးသည့်လနာက်သီးနှံတွေင် မကျေလရာက်မဖျေက်ေီးနိုငလ်တာ့သပဖင့် လသေုံးပျေက်စီး သွေားကကရသည်။ 

ဤနည်းစနစ်အရ လရာေါပိုးမွှားတို၏့ သံသရာစကဝ်န်းကို လနာက်ေက်တွေဲစိုကသ်ည့် သီးနှံမျေိုးကွေဲတိုပ့ဖင့ ်

ပဖတ်လတာက်လိုက်ဖပီး သီးနှံမျေိုးကွေဲတို၏့ရုပ်ပိုင်းနှင့် ဓာတ်ပိုင်းေုိင်ရာ အပပန်အလှန်တုံ ့ပပန် 

အကျေိုးပပုမှုမျေားကုိ  ိလရာက်စွော အသုးံချေပခင်းလည်းပဖစသ်ည်။ (ဥပမာ နံှစားသးီနှံစိကု်ဖပီးလနာက် 

ပဲတစ်မျေိုးမျေိုးကုိစိုကပ်ျေိုးသည့်အခါ လရှ က့သးီနှံနှင့်လနာက်ကသီးနှံတို၏့ အပမစ်ဖွေဲ စ့ည်းပုံ အစာစုပယူ် 

သည့ ် အလွှာမတူသလို အစာကိအုလွေန်အမင်းစုပ်ယူမှုနငှ့် အစာကိ ု ပပန်လည်ပဖည့် ည့်လပးခဲ့မှုမျေား 

မတူကွေဲပပားကကသည)်။ စီလအ (Conservation Agricuture) ကုိေက်လက်ကျေင့်သုံးလာသည့်အခါ 

လယ်ယာလေဟစနစ် (Farm-ecosystem) အတွေင်း ဖျေက်ပိုးမျေားနငှ့်လူအ့ကျေိုးပပုပိုးမျေား၊ သီးနှ ံ

ပင်မျေားနငှ့်လပါင်းပင်မျေား စသည်မျေား အကကားတွေင်  ိန်းညြှေိမှုမျေားအ ိုက်အလလျောက် ရရှိလာမည်ပဖစ်ဖပးီ 

လယ်သမားကိုယ်တိုင် သီးနှံပုံစံမျေား လရွေးချေယ်ချေမှတ်လာနုိင်မည်။ လပါငး်သတ်လေး၊ ပိုးသတ်လေးနငှ့ ်

ဓာတ်လပမကသဇာ သုးံစွေဲမှုမျေားလည်း သမားရုိးကျေနည်းမှာ က် လလျော့နည်းသုးံစွေဲလာနိုငမ်ည်။  



 
 

30 
 

သီးနှံအလှည့်ကျေ စိုက်ပျေိုးပခင်း၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

• အမျေိုးအစားအစုံသီးနှံမျေား စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်လာသပဖင့် လူနှင့်တိရ စ္ဆာန်မျေားအတွေက် 

အာဟာရ ပုိမိ ုရရှိလာလစပခင်း၊ 

• လပါငး်ပငန်ှင့ ် လရာေါပိုးမွှားအန္တရာယ်ကို လလျော့နည်း သွေားလစပခင်း၊ 

• ပုံသဏ္ဍာန်အမျေိုးမျေိုး၊အနက်အမျေိုးမျေိုးနှင့်အရွေယ်အစားအမျေိုးမျေိုးရှလိနကကသည့် သီးနှ ံလပါငး် 

စံု၏ အပမစ်မျေားလကကာင့ ်လပမတွေင်းသိုလ့လနှင့် လရတိုဝ့င်ရာက်ရာ လမ်း လကကာင်း အမျေိုးမျေိုးနှင့် 

ကွေက်လပ် အမျေိုးမျေိုးကုိ ပဖစ်လပါ်လာလစသည်။ 

• လပမလွှာအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးတွေင် အာဟာရမျေားလနရာအနှံပ့ျေံ နံှ့ ့တည်ရှိလနကက သည်။ 

• လပမလွှာအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးမှလရနှင့်အာဟာရမျေားကို လနရာအနှံလ့ရာက်ရှိ လနကက သည့ ်

သီးနှံမျေိုးစုံ၏အပမစ်မျေားက ရှာလဖွေ ုတ်ယူနှငက်ကသပဖင့လ်ရနှင့်အာဟာရ ရရိှနိငု်မှု 

ပိုမိုလာသည်။ 

• သစလ်ေွေးဓာတ်ပဖစ်မှုလည်း ပိုမိုလာသည်။ 

• အပင် ဲနှင့်လပမ ဲမှသက်ရှိတို၏့သဟဇာတပဖစ်မှုပိုမိုလာသပဖင့် နိုက် ရိေုျေင် ဓာတ် 

စုပယူ်မှု ပိုမိုလာဖပီး လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားနငှ့်သတ္တ ုဓာတ်မျေားမရှရိှနိငု်သည့် နိုက် ရုိ ေျေင်၊ 

လဖာ့စ်ဖရပ်စ်နငှ့် ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်မျေားသည်လည်း ပိုမိုမျှတလာသည့် အလပခ အလန 

ပဖစ်လာသည်။  

လောင်ရွေကပ်ုံနည်းလမ်းမျေား 

• လိုအပ်ချေက်အမျေိုးမျေိုးကုိ ပပည့်ဝလစနိုင်မည့် သီးနှံပုံစံအမျေိုမျေိုးလရးေွေဲ၍ စိုက်ပျေိုး ရသည်။ 

လူစာ၊ တိရ စ္ဆာန်စာမျေားအတွေက် အနှံစား၊ အရွေက်စား၊ ရုိးတံစားအပင်မျေား၊ 

အပင်အကကင်းအကျေန် မျေားမျေားရနုိင်သည့်အပင်မျေား၊ ပိုးမွှားလရာေါနှင့် လပါငး်ကာ 

ကွေယ်လပးသည့် အပင်မျေား၊ အာဟာရစုပ်ယူ၍ လပမလွှာအတွေင်း ပပန်လည်ပဖည့်ေည်း 

လပးသည့ ်အပင်မျေားစသည်တိုပ့ဖစ်ကကသည်။ 

• စိုက်ပျေိုးလပမနှင့်ရာသီဥတုအလပါ်မူတည်၍အ ွေကလ်ည်းလကာင်းသလို လပမလပါ်လပမ လအာက် 

တွေင်အပင်အကကင်းအကျေန်အလပမာက်အမျေားကုိ ချေန် ားရစန်ိုငသ်ည့် သီးနှ ံ မျေိုးလစမ့ျေားကုိ 

စိုက်ပျေိုး ရသည်။ 

• လိုအပ်ချေက်အမျေိုးမျေိုးကုိပပည့်ဝလစနိုင်မည့်သးီနှံပုံစံအမျေိုမျိေုးလရးေွေဲ၍ စိုက်ပျေိုးရ သည်။  

လူစာ၊ တိရ စ္ဆာန်စာမျေားအတွေက် အနှံစား၊ အရွေက်စား၊ ရုိးတံစားအပင်မျေား၊ 

အပင်အကကင်းအကျေန် မျေားမျေားရနိုင်သည့် အပင်မျေား၊ပိုးမွှားလရာေါနှင့် လပါငး်ကာ ကွေယ်လပး 

သည့်အပင်မျေား၊ အာဟာရစုပ်ယူ၍ လပမလွှာအတွေင်း ပပန်လည်ပဖည့်ေည်း လပးသည့် 

အပင်မျေားစသည်တိုပ့ဖစ်ကကသည်။ 
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လပပာင်းဖူးအဖပီး ပဲယဉ်းလိုက် 

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၆၊ ပမန်မာ) 

လပပာင်းဖူးနှင့် ပဲယဉ်းလရာညြှေပ် 

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 

ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက် ကကင်းကျေန်ခဲ့သည့်လပပာင်းရိုးမျေား 

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၁၊ ပမန်မာ) 

လပပာင်းဖူးအဖပီး ပဲယဉ်းလိုက်  

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၁၊ ပမန်မာ) 

ချေင်းလေသတွေင်လတွေ ရ့တတ်သည့်ပမင်ကွေင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ ပမန်မာ) 

လပပာင်းဖူးနှင့်စားလတာ်ပဲ စိုက် ားသည့်အခင်း 

(ချေင်းလေသ) (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ ပမန်မာ) 
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အနာေတ်ကာလ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံလရးနငှ့် သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စုိက်ပျေိုးလရး 

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် အနာေတ်တွေင် လုိအပ်လာမည့်ရိက္ခာကိ ု

အလကာင်းေံုး ပဖည့်ေည်းလပးမည့် နည်းစနစ်တစ်ခုပဖစ်ဖပီး လရရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျေိုးလရး 

နှင့လ်ကျေးလက်ဖွေံ ဖ့ဖိုးတိုး တက်လရးကုိလည်းအလ ာက်အပံ့ ပပုမည်ပဖစ်သည်။ ဤနည်းစနစ် သည ်

သွေငး်အားစုမျေားကုိပိမုို ိလရာက်လာလစပခင်း၊ သီးနှံအ ွေကတ်ိုးလာလစပခင်းနှင့ ် အ ွေကတ်ည် ဖငိမ်လာ 

လစပခင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေတိုးတက်လာလစပခင်း၊ လပမကကီးကို ကာကွေယ်  ိန်းသိမး်လပးကာ 

လပမကကီးကိပုိုမိုအားပပည့်လာလစပခင်း၊ လပမတွေင်းရှိသက်ရှိဇဝီမျေိုးစံုတို ့ လပါမျေားလာလစပခင်းနှင့် အလပခခံ 

သဘာဝအရင်းအပမစ်မျေား(လပမလပါ်လပမလအာက်) လရရှည်တည်တန ့်လစရန်  ိန်းသိမး်ပခင်းတိုက့ို 

ပဖစ်လာလစသည်။ 

သီးနှံအစုံလရာညြှေပ်စိုက် ားသည့် စိုက်ခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

သီးနှံအစုံကို အကန ့်အလိုက် စိုက် ားသည့ ်စိုက်ခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

နှမ်းနှင့်ပဲတီစိမ်းလရာညြှေပ်စိုက် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

လပမပဲနှင့်ပဲယဉ်းလရာညြှေပ်စိုက် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် လပမ၊ လရနှင့် ဇီဝအရင်းအပမစ်မျေားကုိ ပပင်ပမှ 

သွေငး်အားစုမျေားနငှ့်လပါင်းစပ်၍ ဘက်စုစံီမခံန ့်ခွေဲဖပီး သဘာဝအရင်းအပမစ်မျေားကုိ ကာကွေယ် ိန်း 

သိမး်ပခင်း၊ တိုးတက်လကာင်းမွေန်လာလစပခင်းနှင့ ် ၎င်းတိုက့ိပုိုမို ိလရာက်စွော အသုးံချေလာနိုင် လစပခင်း 

စသည်မျေားအတွေက် ရည်မှန်းလုပ်လောင်သည်။ သဘာဝဝန်းကျေင်ကိလုည်း  ိန်းသိမး် ကာကွေယ်ရင်း 

လရရှည်အ ွေက ်တုိးလရးအတွေက်ပါ ပဖည့်ေည်းပံ့ပိုးလပးမည်ပဖစသ်ည်။ 

စိုက်ပျေိုးသူအတွေက်လည်းအကျေိုးရှိ၊ သဘာဝဝန်းကျေင်အတွေက်လည်း လကာင်းသည့် 

စိုက်ပျေိုးနည်းတစ်ခုပဖစ်ဖပီး လရရှည်လည်းတည်တံ့သည့်စနစ်ပဖစ်သည်။ 

၂.၁.၃။ ရခတ်မီရတာင်ရစာင်းစိုက်စံနစ် (SALT – Sloping Agricultural Land 

Technology)  

ရခတ်မီရတာင်ရစာင်းစိုက်စနစဆုိ်သည်မှာ ရမမဆီလွှာကိထုိန်းသိမး်သည့် နည်းစနစ် 

အမျိုးမျိုးကုိစရုပါငး်ထည့်သွငး်ထားမပီး သီးနှံများစုိက်ပျိုးသည့်နည်းစနစမ်ဖစ်သည်။ ဤနည်း စနစ ်

တွင် လုပ်ရဆာင်ရမည့်လုပ်ငနး် အဆင့်ဆင့်ကုိ ရအာက်တွင်ရဖါ်မပထားသည်   

အဆင့ ်၁။ ရအရပါင် (A-Frame) မပုလုပ်မခင်း 

 ရအရပါင်သည ် ရတာင်ရစာင်းစိုက်စနစတ်ွင် ရရမပင်ညီအမှတ်အသားများရှာရဖွရာတွင် 

အလွန်အသုးံေငသ်ည့်ကိရိယာတစ်ခုမဖစ်သည်။ အဂဂလိပ်အက္ခရာ (A)နှင့တ်ူသမဖင့် ရအရပါင ် ဟုရခါ် 

မခင်းမဖစ်သည်။ အထူးအရထွပစ္စည်းများလည်းမလိုအပ်ဘဲ စိုက်ကွက်အတွင်း အနီးအနားမာှပင် 

အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့် ရမခာက်ရပခဲွမ ှ ခုနှစရ်ပခန ့်အရှည်ရှိသည့် ေါးလုံး ရတာင့်ရတာင့်နစှ်လုံးနှင့် 

ရလးရပခွဲခန ့်ရှိေါးလုံးတစ်လုံး၊ ပလတ်စတစ်ကကို းနှင့ ်လက်သမား ရရချိန ်တစ်ခုသာ လုိအပ်သည်။ 

 

ရအရပါင်မပုလုပ်ပုံ 

 ေါးလုံးအရှည်နှစ်လုံးကုိ အရပါ်ဘက်ပိုင်းတွင် ရမခာက်လက်မခန ့်ချန်မပီးပူးတွထဲားကာ 

ကကိုးမဖင့် ချည်ရနှာင်ရသည်။ ရအာက်ရမခကုိ မျက်နှာမပင်ညီတစ်ခုရပါ်တွင် ရမခရထာက်နှစ် 

ရချာင်း က့ဲသို ့ ရလးရပခန ့်ခွာထားကာကား၍ချထားရသည်။ ေါးနှစ်လုံး၏အလည်တွင် 

ရလးရပခွဲအရှည်ေါးလုံးမဖင့် တန်းသဖွယ်ချည်ရနှာင်ရပးရသည်။ ထိုတန်းရပါ်တွင လက်သမား 

ရရချိန်တင်၍ရရမပင်ညီ မဖစ်ရန ရစရန် ညှိချိန်မပီးရရချိန်ကုိတန်းရပါ်တွင် ပူးတွဲချည်ရနှာင် 

ရပးထားရသည်။ ထိုပုံသဏ္ဍာန် သည ်အဂဂလိပ်အက္ခရာရအပုံနှင့်တူသွားသည်။  
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 ရအရပါင်ကိုအသုံးမပုပုံ 

 ရအရပါင်မဖင့် ရတာင်ရစာင်းတွင် ကွန်တိုမျဉ်းရကကာင်းများကိုရှာရဖွနိုင်သည်။ ကွန်တို 

မျဉ်းရကကာင်း ဆိုသည်မှာ မျက်နှာမပင် အနိမ့်အမမင့်ညီရနသည့် မျဉ်းရကကာင်း တစ ် ရကကာင်း 

မဖစ်သည်။ ကွန်တိုမျဉ်း၏ထိပ်တစ်ဘက်ရနရာသည် အမခားထိပ်တစ်ဘကမ်ှရနရာနှင့် အနိမ့် 

အမမင့် ညီရနသည့် မျဉ်းရကကာင်းရပါ်တွင်ရှိရနကကသည်။ 

 

အဆင့် ၂။ ကွန်တိုမျဉ်းများရဖါ်ထုတ်မှတ်သားမခင်း  

ကွန်တိုမျဉ်းများရှာရဖွမခင်း 

 ေုတိယအဆင့်တွင် စိုက်ကွကအ်တွင်း ကွန်တိုမျဉ်းများရှာရဖွရဖါ်ထုတ်ရမခင်းမဖစ်သည်။ 

လုပ်ငနး်လုပ်ဆာင်ရာတွင် လွယ်ကရူစရန်အတွက် အကွက်အတွင်းမမှခုံနွယ်များနငှ့် အရနှာက ်

အယှက်အဟန ့်အတားမဖစ်ရစနိုင်သည်များကုိရှငး်လင်းရပးထားရမည်။ 

ကွနတ်ိုမျဉ်းများရှာရဖွမခင်းကိလုူနှစ်ဦးမဖင့်လုပ်ရဆာင်နိငု်မပီးတစ်ဦးကရအရပါင်ကိကုိငု်တွယရ်ရွှ ရ့မပာင်း

ရပးကာ ကျန်တစ်ဦးက ရအရပါင၏်ရမခရထာက်ကျသည့်ရနရာများတွင် ပန္နက ်ငုတ်ရုိက် ရပးရ သည်။   

ကွနတ်ိုမျဉ်းရဖါ်မည့်အကွက်ကုိရလ့လာကကည့်ရှုမပီး အမမင့်ဆံုးအပိုင်းမှစတင်ကာ ကွနတုိ် 

မျဉ်းများကုိရဖါ်ကကရမည်။ ရအရပါင်၏ရမခရထာက်များကုိရမမရပါ်သုိခ့ျရပးလိုက်ပါ။ ရရချိန်ထဲ မ ှ

ရရပူရပါင်းကရလးအလည်တည့်တည့်တွင်ရှိရနသည့်ရနရာတွင် ရမခရထာက် နှစရ်ချာင်း ကိခုျရပး 

ရမည်။ ထုိအခါ ရရှ န့ှင့ရ်နာက်ရမခရထာက်နှစ်ရချာင်းကကားမမှျဉ်းရကကာင်းသည် မျက်နှာမပင်ညီ 

သွားသည့်မျဉ်းရကကာင်းမဖစ်သွားသည်။  

ရမခရထာက်ကျသည့်ရနရာများတွင် ပန္နက်ငုတ်တစ်ရချာင်းစီကုိရုိက်ရပးပါ။ ရအရပါင်ကို 

မယူလိုက်မပီးရရှ ရ့ချရထာက်ချခဲ့သည့် ပန္နက်ငတု်ရနရာတွင် ရနာက်ရမခရထာက်ကို ချလိုက်ပါ။ 

ရရချိန်ထဲမှရရပူရပါငး်ရလး အလည်တည့်တည့်ရရာက်သည့်ရနရာကုိရှာရဖွ၍ ရရှ ရ့မခရထာက် 

ကိခုျရပးရမည်။ ရှာရဖွမပီးပါက ရမခရထာက်ကျသည့်ရနရာတွင်ပန္နက်ငုတ်ရုိက်ရပးပါ။ ထိုအ 

လအလပါင်မျေား ပပုလုပ်ကကပခင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၀၈၊ ပမန်မာ) 
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တိုင်းရရွှ ရ့ရွှ ရ့ပးသွားမပီး တစ်ဘက်အစွနး်သုိ ့ ရရာက်သာွးသည် အထိဆက်လက်လုပ် ရဆာင် 

သွားရမည်။ 

တစ်ဘက်အစွနး်သုိရ့ရာက်ရှိသာွးသည့်အခါ ကွန်တိုမျဉ်းတစ်ရကကာင်းကို ဆဲွမပးီသွားမပီမဖစ်မပီး ရနာက ်

တစ်ကကာင်းကိထုပ်မံဆဲွကကရမည်။ ရတာင်ရစာင်းတွင် ကွနတ်ိုမျဉ်းရကကာင်းများများဆဲွ ထားနုိင်ရလ 

ရမမဆီလွှာထိန်းသမိ်းအားပိုမိုရကာင်းမွန်ရလမဖစ်သည်။  

 

ကွန်တိုမျဉ်း တစ်ကကာင်းနှင့တ်စ်ရကကာင်း ထားရှရိမည့်အကွာအရေး 

 

ကွနတ်ိုမျဉ်းတစ်ကကာင်းနှင့်တစ်ရကကာင်း ထားရှရိမည့်အကွာအရေးကို စံနှစ်ချက်မဖင့် ဆံုးမဖတ် 

လုပ်ကုိင်ရသည်။ ပထမဦးစွာ အနိမ့အ်မမင့်အကွာအရေးသည် (၃.၅) ရပခန ့်ထက် မကွာရေး သင့ပ်ါ။ 

ေုတိယအချက်မှာ ရရမပင်ညီအကွာအရေးသည်လည်း (၁၇) ရပခန ့်ထက်မကွာရေးရပါ။ သိုမ့ှသာ 

မိုးရရတိုက်စားမှုေဏ်ကိ ု ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်မဖစ်သည်။ တုိင်းတာပုံမာှ ရအာက်မ ှ ပုံတွင ်

မပထားသည့်အတိုင်းမဖစ်သည်။ 

 

 

 

 

            

            

            

ရအရပါင် (A-Frame) အသုံးမပု၍ 

ကွန်တိုလိငု်းဖောခ်ြင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ 

ပမန်မာ) 

ေါးမခမ်းငုတ်များမဖင့် ကွန်တိုလိုင်းများမဖင့် မှတ်သားမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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ဤအတိုင်းအတာများအတိုင်းလုပ်ရဆာင်သည့်အခါ ရတာင်ရစာင်းရဇာက်နက်ရလ ကွန်တိ ု

မျဉ်းများတစ်ခနုှင့တ်စ်ခုပိုမိနုီးကပ်ရလမဖစ်မည်။ ရတာင်ရစာင်းကရဇာက်မနက် ပမဲပန ့် မပူး ရနလျှင် 

လည်းကွနတ်ိုမျဉ်းတစ်လိုင်းနငှ့် တစ်လိုင်းသည် (၁၅) ရပ ထက်မကွာရစသင့ပ်ါ။ ရရစီးအားကို 

ရလျာ့ကျသွားရစရန်မဖစ်သည်။ 

အဆင့ ်၃။ ကွနတ်ိုမျဉ်းတရလျှာက်တွင် ကွန်တိုစည်းရိုးတန်းအမျိုးမျိုးမပုလုပ်မခင်း 

 ရတာင်ရစာင်းအကွက်ထဲတွင်စုရဆာင်းရရှိနိုင်သည့် သစရ်ချာင်းသစစ်များ၊ ေါးလုံးေါးမခမ်း 

များ၊ ရကျာက်တုံးရကျာက်ခမဲျားစသည်များကုိ ကွနတ်ိုမျဉ်းတရလျာက်ချထားရပးကာ ကွနတ်ို 

စည်းရုိးတန်းများကုိမပုလုပ်ရပးရသည်။ အကွက်ကိခုုတ်ထွင်ရှငး်လင်းသည့်အခါ ရရှိလာသည့် 

အမှိုကမ်ျားမဖင့်လည်း စည်းရုိးတန်းကိမုပုလုပ်ရပးနိုင်သည်။ အကယ်၍ရရစီးရကကာင်းချိုင့် ခွကမ်ျားရှ ိ

ရနပါက ထိုရနရာများတွင်တမံတုတ်ရုိက်မပီး ရကျာက်တုံးများ မဖည့်ထား ရပးရမည်။ 

 

အဆင့ ်၄။ ကွနတ်ိုမျဉ်းတရလျှာက်တွင် စည်းရုိးတန်းပင်များစုိက်ပျိုးမခင်း  

နိုက်ထရိဂုျင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူနိုငရ်သာပဲမျိုးရငး်ေငအ်ပင်မျိုးရစမ့ျားကုိ ကွနတ်ိုမျဉ်း တရလျာက် တွင် 

စည်းရုိးတန်းပင်အမဖစ်စိုက်ပျိုးရပးရသည်။ ထိုအပင်မျိုးများမာှ ရဘာစကုိင်း၊ ဂလီရီစးီေးီ ယား၊ 

ဖလီမင်ဂျီးယား၊ တက်ဖရုိးစီးယား စသည်တိုမ့ဖစ်ကကသည်။ ကွန်တိုမျဉ်း တရလျာက်မှ ရမမကကီးကိ ု

ရပါကမ်ပားမဖင့်တူးဆွရပးမပီး မျိုးရစမ့ျားကုိတစ်တန်းနှင့်တစ်တန်းတစ်ရပခန ့်ခွာကာ နှစတ်န်းပူးစိုက် 

ရပးရသည်။ မျိုးရစ့များကုိရမမကကီးအနည်းငယ်ဖုံးရပးမပီး ထုိအရပါ်မှ မမက ်ရမခာက်အမှိုကစ်သည်တိုမ့ဖင့် 

လုံရအာင်ဖုးံအုပ်ရပးထားရသည်။ သစရ်တာပင်များမဖစ်သည့် မဲဇလီ၊ရရသင်းေင်စသည်တိုက့ို လည်း 

စည်းရုိးတန်းပင်အမဖစ်စိုက်ပျိုးရပးနိုငသ်ည်။ ရေသအတွင်းရပါက်သည့်အပင်အမျိုးအစားများကုိ 

စိုက်ပျိုးရပးခဲ့လျှင် ပိုမိုရကာင်းမွန်သည်။  

 ဤစည်းရုိးတန်းပင်များသည် ရလထဲမှနိုကထ်ရုိဂျင်ဓာတ်ကိုစုပ်ယူမပီး ရမမကကီးထဲသို ့

ထည့်ရပးမခင်း၊ ရွက်ရကကများကလည်း ရမမကကီးထဲသိုရ့အာဂဲနစ် ပစ္စည်းများကုိ ထည့်သွင်းရပး မခင်း၊ 

ကွေန်တိုမျေဉ်းမျေားရှာလဖွေဖပီး ပန္နက်ငုတ်မျေားစိုက်ပခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၃၊ ပမန်မာ) 

 

လကျောက်တုံးလရ ိန်းတမံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၃၊ 

ပမန်မာ) 
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မိုးရွာရရကိုထိန်းသိမး်ကာ ရမမကကီးထဲသိုပ့ိုမိုရရာက်ရှသိွားရစမခင်း၊ ရဟာင်းနွမ်းရဆွးရမမ့ သွားသည့ ်

အမမစ်များကလည်း ရမမကသဇာအမဖစ်ရမမကကီး ထဲသိုတ့ဖန်မပန်လည်ရရာက်ရှိ သွားရစမခငး်စသည့် 

အကျိုးတရားများကုိမဖစ်ရစသည်။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နစှ် စည်းရုိးတန်းပင် များ၏ ပင်စည်များ 

သည်လည်း ပိုမိုတုတ်ခိုင်လာကကကာ ပင်စည်များပးူကပ်သာွးကကမပီး အရပါ်မှစးီဆင်းလာသည့် 

ရရနှင့်ရမမသားများကုိထိန်းသိမး်စုရဆာင်းထားသည့် ရနရာမဖစ်လာ သမဖင့ ် အကွက်အတွင်း ရမမဆီ 

ကသဇာလည်း ပိုမိုထက်သန်လာရတာ့သည်။ 

 

အဆင့် ၅။ ကကားအကန ့်များတွင် အပင်စိုက်ပျိုးမခင်း  

 

 

ကွနတ်ိုမျဉ်းတစ်တန်းနှင့်တစ်တန်းကကားမှ ရမမကွက်အကန ့်များတွင် ရာသီသီးနှံ၊ နှစတ်ိုသီးနှ ံ နှင့် 

နှစရ်ှည်ပင်အမျိုးမျိုးကုိစိုက်ပျိုးနိငု်သည်။ နှစရ်ှည်ပင်များကုိနှစ်ကန ့်မခား သုးံကန ့်မခား ထား၍ စိုက်ပျိုး 

တတ်ကကသည်။ နှစရ်ှည်ပင် မျိုးများမာှ ရထာပတ်၊ ရကာ်ဖီ၊ ကိကုိးု၊ ငှကရ်ပျာ၊ ေူးရင်း၊ ရရှာက ်လိမ်ရမ္မော်၊ 

ကကကရ်မာက်စသည်တိုမ့ဖစ်ကကသည်။ အရိပ်မကျရရာက်ရစရန် အပင် အမမင့်မျိုးများကို 

ရတာင်ရစာင်း၏ရအာက်ပိုင်းတွင်စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ အချိုအ့ကန ့်များ တွင ်ဆင်ခရမ်းနှင့် အမခားရေသ 

တွင်းစုိက်ပျိုးကကသည့်အပင်များကုိစိုကပ်ျိုးနိုင်သည်။ အပင်ကကီး မျိုးများစတင်စိုက်သည့်အချိန်တွင် 

ထိုအပင်များမကကီးထွားမနီှစမ်ျားအတွင်း ရာသီသီးနှံများကုိ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။  

  

တက်ဖရိုးစီးယားစည်းရိုးတန်းပင် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 

ေလီရီစီးေီးယားစည်းရိုးတန်းပင် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 
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အကန ့်အများစုတွင် ရိက္ခာအတွက်နှင့် အမမန်ေင်ရငွရသည့် ရာသီသီးနှံများကုိစိုကပ်ျိုးကကသည်။ 

ရတာင်ယာ စပါး၊ ရမမပဲ၊ စားရတာ်ပဲ၊ ပဲယဉ်း၊ နှမ်းနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစံုစိုကပ်ျိုးနိုင်သည်။ 

ရာသီသီးနှံများစုိက်ပျိုးရာတွင်ရမမကကီးကိထုယ်ထိုးထွန်ရမွှစသည်များမမပုလုပ်ဘဲမျိုးရစခ့ျမည့်ရနရာ 

များတွင်သာ စူးထိုးမခင်း၊စိုက်ကျင်းငယ်ရလးများတူး၍ မျိုးရစခ့ျမခင်းတိုက့ိမုပုလုပ် ရပးရသည်။ 

စိုက်မပီးမျိုးရစ ့ များကုိရမမဖုံးမပီးပါကအမှိုကမ်ျား၊ မမက်ရမခာက်များ စသည်တိုမ့ဖင့် လုံရအာင်ဖုံးအုပ် 

ရပးထားရသည်။ 

 

အေင့် ၆။ စည်းရုိးတန်းပင်မျေားကိ ုပုံမှန်ခတု်ချေိုင်လပးပခင်း 

 မည်သည့်စည်းရုိးတန်းပင်မျေိုးကုိစိုကသ်ည်ပဖစ်လစအပင်အပမင့်သံုးလပခန ့်သိုလ့ရာက်ရှလိာလျှင် 

အကိငု်းအခက်မျေားကုိခုတ်ချေိုင်လပးရသည်။ ခုတ်ချေိုင် ားသည့်အပင်အစိပ်အပိုငး်မျေားကုိ အပင်လပခ 

မျေားတွေင်လည်းလကာင်း၊ အကွေက် ဲမှလပမကကီးလပါ်သိုလ့ည်းလကာင်း ဖုံးအုပ် ားလပး ရသည်။ စည်းရုိး 

လပပာင်းဖူးရိတ်အဖပီး ပဲယဉ်း လာ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 

လပပာင်းဖူးနှင့်လပမပဲအကန ့်မျေား 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၀၉၊ ပမန်မာ) 

ပဲစဉ်းငုံနှင့်နာနတ်ပင်များကုိ စည်းရိုးတန်းပင်အဖြစ် စိုက်ပျိုးထားပံု 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 
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တန်းပင်မျေားကကီး ွေားလာဖပီးသည့်အခါလစဉ်ပဖစ်လစ၊ နှစလ်တစ်ကကမိ်ပဖစ်လစ အကိငု်းအခက်အရွေက် 

မျေားကုိပုမံှန်ခတု်ဖျေင်လပးလနရမည်ပဖစ်ဖပီး ခုတ်ဖျေင်ဖပီးသားအစိပ် အပိုင်း မျေားကုိလည်း လပမကကီးလပါ်သို ့

အဖမဲမပပတ်ဖုံးအုပ်လပးလနပခင်းပဖင့် လပမကကီးလပါ်တွေင် အမိုးအကာ ကဲသ့ိုပ့ဖစ်လနသည်။ သုိအ့တွေက် 

လပမကကီးလပါ်သိုမ့ိုးစကက်ျေလရာက်မှုေဏ်ကိုမခံရပခင်း၊ လရစီးအားကုိလလျော့နည်းသွေားလစပခင်း၊ လပမတွေင်းသို ့

လရစိမ့်ဝင်မှုပိုမိုမျေားပပားသွေားလစပခငး်၊ လပမဖုံး  ားသည့် အပင်အစိပအ်ပိုင်းမျေား လေွေးလပမ့သွေားသည့် 

အခါလပမ ဲသိုလ့ပမကသဇာ အပဖစ်ပပန်လည် လရာက်ရှသိွေားပခင်း၊ လပမကကီး ဲတွေင် မိုက်ခရုပ်သက်ရှ ိ

မျေားပိုမိုလပါကဖ်ွေား ပွေားမျေားလာပခင်း စည့်အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား ရရှိလာသည်။ လပမေီကသဇာဓာတ်လည်း 

တက်လာကာ လရရှည်တွေင် ဓာတ်လပမကသဇာ သုးံစွေဲရမှုပင် လလျော့ကျေလာမည်ပဖစ်သည်။ 

 

အဆင့ ်၇။ ရာသီသီးနှံများကုိအလှည့်ကျစိုက်ပျိုးရပးမခင်း  

 ရမမကွက်အကန ့်တစ်ကန ့်ထဲတွင် သီးနှံတစ်မျိုးတည်းကို ရာသီတုိင်းစိုက်ပျိုးမသွားဘဲ 

သီးနှံများရမပာင်းလဲ၍ အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးရပးရသည်။ နှံစားသီးနှံများ (ရတာင်ယာစပါး၊ ရမပာင်း၊ ဂျုံ )၊ 

ဥစားနငှ့်အမခားသီးနှံများ (အာလူး၊ ပရလာပီနံ၊ နာနတ်၊ ဂျင်း၊ ဆနွင်း) စိုက်ပျိုးထား 

သည့်အကွက်များတွင ် ရနာက်ရာသီ၌ ပဲအမျိုးမျိုးကုိစိုက်ပျိုးရပးမပီး ပစဲိုကထ်ားသည့်အကန ့်များတွင် 

ရရှ က့ရဖါ်မပခဲ့သည့်သီးနှံများကုိစိုကပ်ျိုးရပးရသည်။ ဤက့ဲသုိ ့ အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးရပးမခင်းမဖင့် 

ရမမတွင်း အာဟာရဓာတ်များကုိ ရလျာ့နည်းမသွားရစရရအာင် ထိန်းသိမး်ထားနိုင်သည်။  

အဆင့ ်၈။ ရတာင်ရစာင်းအကွက်ကိုအမမဲစိမ်းရနရအာင်ထိန်းသိမး်ထားမခင်း  

 ရလထဲမှနိုင်ထရိုဂျင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူရပးရနသည့် စည်းရုိးတန်းပင်များကုိ အမမဲမမပတ် ခုတ်ဖျင် 

ရပးရနမပီး ခုတ်ပိုင်းစများကိရုမမရပါ်သိုအ့မမဲဖုးံအုပ်ထားရပးမခင်း၊ သီးနှံရိတ်သိမ်းအမပီး ရရှိလာသည့် 

ပင်ကကင်းပင်ကျန်များကုိလည်း မီးမရှိုဘ့ဲရမမရပါ်သိုအ့မမဲမမပတ် မပန်လည်ဖုံးအုပ် ရပးရနမခင်း 

စသည်များရကကာင့် နှစ်ကကာလာသည်နှင့်အမျှ ရတာင်ရစာင်းစိုက်ကွက်သည် ရမမဆီကသဇာ 

ထက်သန်လာကာအမမဲတန်းစိမ်းလန်းရနမည့်အကွက်ကဲသ့ိုမ့ဖစ်လာသည်။ စည်းရုိးတန်းပင်များသည် 

စည်းရိုးတန်းပင်များခုတ်ချိုင်မခင်းနှင့်ခုတ်ချိုင်ထားသည့်အပင်

အစိပ်အပိုင်းများကိအုပင်ရမခ များတွင် ဖုံးရပးမခင်း (© FAO/ 

ဦးသိန်းဆု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 

ဖောင်ဖောင်းဖခြေေွင်စည်းရိုးတန်းပင်များခုတ်ချိုင်မခင်း             

(© FAO/ ဦးသိန်းဆု၊ ၂၀၁၄၊ ပမန်မာ) 
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လည်းအမမဲစိမ်းလမ်းရနကကမပီး သဘာေရလှကားထစ်သဖယ်ွမဖစ်လာကာ ရမမဆီလွှာတိုက်စားခံ 

ရမခင်းလည်းမမဖစရ်တာ့ရပ။ ဤက့ဲသုိရ့သာရတာင်ရစာင်းစိုက်ကကွ်သည် ရိက္ခာကိုဖူလုံလာရစမည် 

သာမက ေင်ရငွကိုလည်း ပိုမိုလာရစသည်။ ဤနည်းအားမဖင့် ရရရှည်တည်တန ့်လုပ်ကိုင်စားနိုင်သည့် 

တည်မမဲရတာင်ရစာင်း စိုက်ကွက် တစ်ခု မဖစ်လာမည်မဖစ်သည်။  

 

၂.၂ ။ စိုက်ပျေိုးလရးေိုင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား 

(Good Agricultural Practices-GAP)  

 စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားေုိသည်မှာ စိုက်ခင်း ဲတွေင် စိုက်ပျေိုး  ုတ်လုပ် 

သည်မ ှ စားသံုးသူလက်ဝယ်လရာက်သည်အ ိ  ုတ်လုပ်မှုကွေငး် ေက်တိုင်းတွေင် အန္တရာယ်ကငး်၍ 

ကျေန်းမာလရးနှင့ ်ညီညွေတ်သည့် စားစရာရိက္ခာနှင့် အပခားလူသုံးပစ္စည်းမျေား ရရိှရန် လုိက်နာလုပ်လောင် 

ရသည့်နည်းလမ်းမျေားပဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ိုလ့ုပ်လောင်ရာတွေင် ပတ်ဝန်းကျေင် ိန်းသိမး်လရး၊ 

စီးပွေားလရးလကာင်းမွေန်လရးနှင့် လူမှုလရးလရရှည်တည်တံ့လရးတုိက့ိ ု  ည့်သွေငး်စဉ်းစားလုပ်လောင် 

ရသည်။ 

တစ်နည်းအားပဖင့် စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားေုိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျေင်၊ စီးပွေား လရးနှင့် 

လူမှုလရးရာမျေား လရရှည်တည်တ့ံလရးတိုက့ိဦုးတည်လျှက် အန္တရာယ်ကငး်၍ အဟာရပပည့်ဝသည့် 

ရိက္ခာမျေားကုိ စိုက်ကွေင်းတွေင် ုတ်လုပ်ပခင်းကိလုခါ်သည်။ ( ကုလသမေ္ဂ စားနပ် ရိက္ခာ နှင့ ်

စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့်အဖွေဲ -့၂၀၀၃) 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကိ ု စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ပုံစနစ်အမျေိုးမျေိုးတွေင် အတိုင်း 

အတာ အမျိေုးမျေိုးပဖင့် တွေဲဖက်အသုးံချေနိငု်ကကသည်။ ဤနည်းစနစ်သည် လရရှည် တည်တံ့သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရးပဖစ်ဖပးီ စီးပွေားလရးအရ လံုလလာက်သည့် ရိက္ခာကိ ု  ုတ်လုပ်ပခင်း၊ အန္တရာယ်ကငး်သည့် 

ရိက္ခာကို ုတ်လုပ်ပခင်းနှင့ ်အာဟာရပပည့်ဝသည့် ရိက္ခာကို ုတ်လုပ် ပခင်းမျေားပဖစ်သည်။  

ကွေန်တိုစည်းရိုးတန်းမျေား စိုက်ပျေိုး ားဖပီး သီးနှံအစုံကို  စံနစ်တကျေအကွေက်အလိုက်စိုက်ပျေိုး ားသည့် 

အဖမဲစိမ်းလတာင်လစာင်းစိုက်ကွေက်မျေား (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၅၊ ပမန်မာ) 
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စိုက်ပျေိုးလရးေိုင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား ရည်ရွေယ်ချေက်တွေင် လအာက်ပါစံနှုန်းမျေား ပါရှိရ 

သည်။ 

၁။ စားနပရ်ိက္ခာ ုတ်လုပ်သည့်ကွေငး်ေက်တစ်ခလုုံးတွေင် အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာ 

ပဖစ်ရန်နှင့်အရည်အလသွေးလကာင်းသည့်အစားအစာပဖစ်ရန် လသချောလစရမည်။   

၂။  လစျေးကွေကလ်ိုအက်ချေက်ကိပုဖည့်ေီးမည့်   လ ာက်ပို ့ ကွေငး်ေက်၏ အုပ်ချေုပ်မှုကဏ္ဍကုိ 

တိုးတက်လကာင်းမွေန်လစပခင်းပဖင့် လစျေကွေက်သစ်၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေားကုိ   ရရှိလစရမည်။ 

၃။ သဘာဝအရင်းအပမစ်မျေားအသုးံပပုမှုကိုပိုမုိလကာင်းမွေန်လာလစဖပီး လုပ်သားမျေား၏ကျေန်းမာ 

လရးနငှ့်လုပ်ငန်ခွေင်မျေား ပိုမိုလကာင်းမွေန်လာလစရမည်။  

၄။ ဖွေံ ့ဖဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင် လေးကွေကသ်စအ်ခွေင့အ်လန်းမျေားကုိ လယ်သမားမျေားအတွေက်လရာ 

ပိုက့ုနလ်ုပ်ငနး်လုပ်ကိငု်သူမျေားအတွေက်ပါ ဖန်တီးလာနိုငလ်စရမည်။   

စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အကျေင့်လကာင်းတွေင် ကဏ္ဍလလးခုပါရှိသည်။ 

 ၁။ စီးပွေားလရးအရ အလားအလာလကာင်းရမည်။ 

စိုက်ကွေင်းမှ စားသံုးရန်စားပွေဲလပါ်အ ိလရာက်ရှလိာသည့် အစားအစာကွေင်းေက် 

(©Mahidol Univ.) 
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 ၂။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျေင်လည်း လရရှည်တည်တ့ံရမည်။ 

 ၃။ လူမှုအသိငု်းအဝိုင်းအတွေက်လည်း လက်ခနံိုငဘ်ွေယ်ပဖစ်ရမည်။ 

 ၄။ အရည်အလသွေးပပည့်ဝဖပီး အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာပဖစ်ရမည်။ 

ဤကဏ္ဍလလးခုကို ပုေ္ဂလိကအပိုငး်မလှရာ အစိုးရဌာနမျေားအပိုငး်ကပါ စံနှုန်းအပဖစ်  ည့်သွေင်း 

 ားကကလသာ်လည်း စံနှုန်းကိလုိုက်နာကျေင့်သုံးကကသည့်အတိုင်းအတာမှာ အမျေိုးမျေိုး ကွေပဲပားကကသည်။ 

 

အန္တရာယ်ကင်းသည့် လယ်ယာ ွေကက်ုန်မျေားရရှိလရးသည် စိုက်ခင်းအတွေင်း ုတ်လုပ်ပုံနှင့်ကိုင်တွေယ် 

လုပ်လောင်မှုမျေားတွေင်စတင်ခဲ့သည်။  

စိုက်ခင်းအတွေင်း လရာေါပဖစ်ပိးုမျေားပါဝင်မှုနည်းပါး လအာင်စိုကပ်ျေိုး  ုတ်လုပ်ဖပီးလရာင်း ချေနုိင်ခ့ဲ ပါက 

ပပင်ေင် ုပ်ပိုးချေိန်တွေင်မသန ့်မရှင်းကိငု်တွေယလ်ုပ် လောင်မိခဲ့လျှင်လတာင် ကျေန်းမာလရး အတွေက် 

အန္တရာယ်ပဖစ်မှုနည်းပါးလစသည်။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူ မျေားနငှ့်သူ၏ လုပ်သားမျေား သည် 

လရာေါပိုးမွှားကင်းစင်လအာင် စုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်လရးတွေင် မည်မျှအဓိကကျေဖပီး မည်သည့် လနရာမျေားမှ 

လရာေါပိုးမျေားပါလာသည်ကိုနားလည်းသလဘာလပါက်လအာင် လလ့လာ သင် ယူလန ကကရမည်ပဖစ်ကာ 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိလိုက်နာကျေင့် သုးံကက ရမည်။ 

 

စိုက်ခင်းမှ အန္တရာယ်ကင်းအစားအစာမျေား 

 ယခင်ကမကကားဘူးသည့် လရာေါပဖစ်အဏုဇီဝပိုးမျေားအလကကာင်းကကားသိလာရသည့်အခါ 

အန္တရာယ်မကငး်သည့်အစားအစာကိစ္စမျေားအလပါ် စိုးရိမ်လကကာင့် ကျေရမှုမျေား တုိးပွေား လာကက သည်။ 

ယခင်ကအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုမှတ်ယူခဲ့ကကသည့် လယ်ယာ ုတ်ကနု်ပစ္စည်းမျေားသည် လရာေါဘယ 

လပါငး်စံုကုိ နှစစ်ဉ်တိုးတက်ပဖစ်ပွေားလနလစကက၍ပဖစ်သည်။ မကကာခင်ကာလကပင် အန္တရာယ်ကငး်သည် 

ဟု င်မှတ်ခဲ့သည့်လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားသည် မျေိုးလစ့လောင် လရာေါ မျေားကို အဓိကပဖစပ်ွေားလစ 

လကကာင်းလတွေရ့ှိလာခဲ့ကကသည်။ လရာေါဘယမျေားသည် မှို၊ ဘက်တီး ရီးယား၊ ေိုငး်ရပမ်ျေားနငှ့် ကပ်ပါးပိုး 

တိုလ့ကကာင့်ပဖစပ်ွေားကကရသည်။ ဤလရာေါပဖစ်ပိးုမျေားကုိ အမသဲား၊ ကကကသ်ား၊ ဥမျေားနငှ့ ်

ပင်လယ်စာမျေားတွေင်ပါလတွေ ရ့ှိရသည်။ ချေက်ပပုတ်ပခင်းပဖင့် လရာေါပဖစ်ပိးု မျေားကုိ သတ်ပစ်နိုငလ်သာ်လည်း 

လတ်ေပ်သည့ ် ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိမူ အစိမး်အတိုင်းသာစားသံုးကကသည်။  ုိအ့ပပင် လယ်ယာ 

 ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားသည် လပမ၊ လရနှင့်လလ ဲတွေင်သဘာဝအတိုင်းရှိလနသည့ ် အဏုဇီဝပိုးမျေားနငှ့် 

လည်း ိလတွေလ့နကကရသည်။ 
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တိရ စ္ဆာန်လချေးမျေားနှင့်လပမလေွေးမျေားကုိ လပမကသဇာအပဖစ်အသုံးပပု၍ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည့်အခါ 

ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ပိုမုိမျေားပပားလာသည်။ လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေား ုတ်လုပ်ရာတွေင် လဘး 

အန္တရာယ်ကငး်သည့် အစားအစာပဖစ်လာလစရန်အတွေက် အလရးကကီးသည့်အေင့်မျေားကုိ သတ်မှတ် 

ဖပီးအလရးယူလုပ်လောင်မည့် အစီအစဉ်မျေားချေမှတ် ားပါက အန္တရာယ်ကငး်သည့် အစား အစာမျေားကုိ 

စိတ်ချေစွော ုတ်လုပ်လာနုိင်မည်ပဖစ်သည်။ 

 

လပမကကီး 

 လပမကကီးကိသုန ့်စငလ်အာင် ိန်းသိမး်စုိက်ပျေိုးနိုင်ပါက စိုက်ပျေိုးချေိနမ်ှရိတ်သိမ်း ချေိန် အတွေင်းတွေယ ်

ကပ်လာနုိင်သည့ ်လရာေါပဖစ်ပိုးမျေားအန္တရာယ်ကို လလျော့နည်း လစမည်ပဖစ်သည်။ လရာေါပဖစ်ပိးုမျေားသည် 

လပမကကီး ဲတွေင် အစဉ်အဖမဲရှိလနကကသည်။ သိုရ့ာတွေင် တိရ စ္ဆာန် လချေးမျေားနှင့ ်သဘာဝလပမလေွေးလပမကသဇာ 

မျေားကုိ မေင်မချေင်ကိုငတ်ွေယ်  ည့်သွေင်းမည် ေုိပါက လရာေါပိုးဦးလရတိုးပွေားလာဖပီး အန္တရာယ်လည်း 

ပိုမိုမျေားပပားလာသည်။ လပမလေွေး လပမကသဇာ အမျေိုးမျေိုးတိုသ့ည် အလွေန်လကာင်းမွေန်သည့်လပမကသဇာမျေား 

ပဖစ်ကကလသာ်လည်း လရာေါပဖစ်ပိုး မျေားလည်း အမျေားအပပားပါဝင်ကကသည်။ လအာက်ပါအေင့်ေင့်လုပ် 

လောင်ပုမံျေားသည် လပမလေွေး လပမကသဇာအမျေိုးမျေိုး ဲတွေင်ပါဝင်သည့် လရာေါပိုးမျေားကုိလလျော့နည်းလစ 

သည့်လုပ ်လောင် မှုမျေားပဖစ်ာကသည်။ 

• လပမလေွေးလပမကသဇာမျေားကုိ ည့်သွေင်းဖပီးပါက လပမကကီး ဲသိုလ့ရာလမွှလပးပါ။ သိုမ့ဟုတ် 

လပမလေွေးမျေားကုိ ဖုံးအုပ် ားလပးပါ။ မိုးစကမ်ိုးလပါက်မိုးလရနှင့် စိုက်ပျေိုးလရ (သွေငး်လရ) မျေားလကကာင့် 

လပမလေွေးမျေားနငှ့်  ုတ်ကုန်မျေား ိလတွေမ့သွေားလစ ရန်ပဖစ်သည်။ 

• တိရ စ္ဆာန်လချေးနှင့လ်ပမလေွေးမျေားကုိ လပမကကီး ဲသို ့  ည့်သွေင်းဖပီး လလးလခန ့်ကကာ မှသာ 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိ ရိတ်သိမ်းသင့ပ်ါသည်။ အဏုဇီဝမိုက်ခရုပ်မျေား ကင်းစင်သွေားလစ 

ရန်ပဖစ်သည်။ 

လရ 

လရကို စိုက်ခင်းအတွေင်းသွေင်းရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊ အလအးခံရန်အတွေက်လည်း လကာင်း၊ 

လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားပပုပပင် ပပင်ေင်ရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊  ုပ်ပိုးသယ် လောင်သည့ ်

ပစ္စည်းမျေားလေးလကျောသန ့်စငရ်န်အတွေက်လည်းလကာင်း အသုးံပပုရသည်။ 

ဤလရအမျေိုးအစားအားလုံးသည် လရာေါပဖစ်အဏုဇီဝသကရ်ှိမျေား ကင်းစင်သည့်လရမျေိုး ပဖစ်ရသည်။ 

လရ၏အရည်အလသွေးနှင့အ်န္တရာယ် ကင်းစင်မှုသည် လရ၏အရင်းအပမစ်လပါ်တွေင် မူတည်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းတွေင် စုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ပခငး် နှင့် ကကိတ်ခွေဲ ုမပ်ိးုပပငေ်ငသ်ည့် 

လုပင်န်းမျေားသည် လပမကကီး၊ လရ၊ လက်သန ့်ရှငး်လရးနှင့် မျေက်နှာပပငအ် ိအလတွေ တုိက့ို 

အလလး ားလောင်ရွေက်ရမည်။  
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အစိုးရပမူနီစပယ်မှလာသည့်လရမျေိုးေုိလျှင် အလကာင်းေံုး စိတ်ချေရသည့် လရမျိေုးပဖစသ်ည်။ 

ပမူနီစပယ်ဌာနသည်လိုအပ်သည့်လရအရည်အလသွေးကို အဖမဲတမ်းစစ်လေး လနသည့်ဌာန 

ပဖစ်၍ပဖစ်သည်။ လပမလအာက်လရနှင့် တွေင်းလရတိုတ့ွေင် လရာေါပုိးမျေား အတန်အသင့် ပါနိုငဖ်ပီး ကန်လရ၊ 

လချောင်းလရ၊ လပမာင်းလရနှင့်ပမစ်လရတိုတ့ွေင်မူ လရာေါပိုးမျေား အမျေားေံုးပါ ရှိနိငု်သည်။ လရအရည်အလသွေးကို 

ပုံမနှ်စစလ်ေးပခင်းအားပဖင့် စိုက်ပျေိုးသီးနှံ ွေက် ကုနမ်ျေား၏ လရာေါပိုးမျေားပါဝင်မှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုသည် 

လရလကကာင့်မဟတု်လကကာင်း သကလ်သပပနိုင်မည ် ပဖစ်ဖပီး တစ်နှစ်လျှင် လရအရည်အလသွေး စစလ်ေးရမည့ ်

အကကီမလ်ရသည် လရအရင်းအပမစ် အမျေိုးအစားလပါ်တွေင် မူတည်သည်။ ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင် အသုးံပပုသည့ ်

လရအရည်အလသွေးသည် အလရးကကီး၍ လရစီမံခန ့်ခွေဲမှုနည်းလမ်းမျေားနငှ့်  လရကိုအသုးံပပုသည့်အချေိန်သည် 

 ွေကက်ုန ် မျေား၏ညစ်ညမ်းမှုတွေင်ပါဝင်လပသည်။ လရအစကခ်ျေလပးသွေင်းပခင်းနှင့် လရပဖန်းစံနစပ်ဖင့်လပး 

သွေငး်ပခင်း (drip irrigation and sprinklers) တိုသ့ည် သီးနှံ ွေက်ကုနမ်ျေားကုိ လပမမှုံမျေားနငှ့ ်

 ိစပည်စ်နွေမ်းပခင်းမှ ကူညီနိုငမ်ည်ပဖစ်သည်။  

 

 

လက်သန ့်ရှင်းလရး 

 စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ပခင်းနှင့ပ်ပင်ေင် ုပ်ပိုးပခင်းမျေားပပုလုပ်ရာတွေင် အန္တရာယ်ကငး် သည့ ်

အစားအစာပဖစ်ရန် လက်သန ့်ရှင်းလရးသည် အလရးကကီးသည်။  အန္တရာယ်ကငး်ဖပီး အာဟာရ ပပည့်ဝ 

သည့်အစားအစာပဖစ်ရန် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူလရာ ကုိင်တွေယ် ုပ်ပိုးသူပါ အလရးပါသည့်ကဏ္ဍတွေင်ရှိလန 

ကကသည်။ လုပ်သားမျေား၏ တစ်ကိုယ်လရသန ့်ရှင်းမှုမရှိပခင်း နှင့က်ျေန်းမာလရးမလကာင်းပခင်း၊ 

အဝတ်အစားမျေားနငှ့်ဖနိပ်မျေားညစလ်ပပခင်း၊ အလနအ ိုင် ညစ်ပတ်ပခင်းစသည်မျေားသည် အစားအစာ 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိလပမလပါ်တွေင်ချေ ားပခင်း 

မသန ့်ရှင်းသည့်လရမျေားပဖင့်လေးလကကာပခင်းစသည်မျေားသ

ည် အန္တရာယ်ကင်းသည့် အစားအစာပဖစ်မလာလစပါ  

(© ASEAN GAP, Food safety module, 2007) 

အစစအရာရာသန ့်ရှင်းစင်ကကယ်စွော 

ကိုင်တွေယ်လုပ်လောင်မှသာ 

အန္တရာယ်ကင်းသည့်အစားအစာကိုရရှိမည် 

(© ASEAN GAP, Food safety module, 2007) 
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အန္တရာယ်ကငး်ရှငး်လရးအတွေက် အလားအလာ မလကာင်း သည့်လက္ခဏာမျေားပဖစ်ကကသည်။ 

စိုက်ခင်း ဲနှင့်ပပင်ေင် ုပ်ပိုးသည့်လနရာမျေားတွေင် သန ့်ရှင်းသည့် နားလနခန်းမျေားနငှ့်အိမ်သာမျေား၊ 

လက်လေး  

လက်လေးရနေ်ပ်ပပာ၊ တစ်ရှူး၊ အမှိုကပ်ုံးအားလုံးအပပည့်အစုံ ားလပးရ  လေးလကကာသန ့်စဉ ်

 ားသည့်လက်ပဖင့်သာ သစသ်ီးမျေားကုိကုိင်တွေယ်ပပင်ေင်ကကရ ရန်လနရာမျေား ားရိှလပးပခင်း 

ပဖင့်လရာေါပိုးမွှားပါဝင်မှုကုိ မပဖစ်လစပါ။ စိုက်ခင်း ဲတွေင် သန ့်ရှင်းသည့် အိမ်သာ လကာင်းလကာင်း 

 ားမလပးခဲ့လျှင် မလိုလားအပ်သည့် လရာေါပိုးမျေား ပါရှိလာမည် ပဖစ်သည်။ 

 

 

မျေက်နှာပပင်အ ိအလတွေ  ့

 လယ်ယာ ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားရိတ်သမိ်းသည့်အခါနှင့် ပပင်ေင် ုတ်ပိုးသည့် အခါမျေား 

တွေင် ုတ်ကနု်မျေား၏ မျေက်နှာပပင်မျေားသည် ကကိမဖ်န်မျေားစွော ိလတွေမ့ှုမျေားကုိခံကကရသည်။ 

ေွေတ်ခူးရိတ်သိမ်း ချေိန်တွေင် ည့်ရသည့်လတာင်းမျေား-ပုံးမျေား၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်သည့်ပခင်းမျေား-ပုံးမျေား၊ 

ဓား-လေါ်ပပားစသည်မျေား၊  ုတ်ပိုးပပင်ေင်သည့်စားပွေဲမျေား၊  ုတ်ပိုးပစ္စည်းမျေားနငှ့် သိလုလှာင်သည့် 

လနရာမျေားစသည်တိုပ့ဖစ်ကကသည်။ သီးနှံ ွေက်ကုနမ်ျေား  ိခိုက်မှုနည်းလစမည့် အလပခခံကျေသည့် 

နည်းစံနစလ်ကာင်းမျေားသည် လအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည်။  

၁။ ညစ်ညမ်းမှုပဖစ်နိုင်လပခအမျေားေံုးရှိသည့် လပမကကီးမျေားနငှ့်လပမလေွေးအညစ်အလကကးမျေားကုိ  ုတ်ပိုး 

ပပင်ေင်သည့်အနီးတဝိုက်မှ ရှင်းလင်း ားရမည်။ 

လက်ရဆးရန် လုိအပ်ရသာ အသုံးအရဆာင်များ 

ပုပံိးုမခငး် (© ASEAN GAP, Food safety 

module, 2007) 

ရဆးရကကာသန ့်စင်ထားသည့် လက်မဖင့် ထုတ်ပိုး 

မပငဆ်ငမ်ခငး် (© ASEAN GAP, Food safety 

module, 2007) 
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၂။ လပမကကီးမျေားကပ်လနသည့်လယ်ယာ ွေကပ်စ္စည်းမျေားနငှ့် အနာပါလနသည့်ပစ္စည်းမျေားကုိ လရွေး ုတ် 

ပစ်ရမည်။ 

၃။ လေးလကျောသန ့်စငရ်န် နှင့ ်ပိုးသန ့်စငရ်န် လွေယ်ကူသည့် ပလတ်စတစ် ည့်စရာမျေား ကုိသံုးစွေဲရမည်။ 

၄။ပပင်ေင် ုတ်ပိုးရာတွေင်ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းမျေားကုိ လနစ့င်လေးလကျော၍ ပိုးသန ့်မှုမျေား ပပုလုပ် 

လပးရမည်။ 

 

၅။ ဘက်တီးရီးယားညစည်မ်းမှုမျေား မပဖစ်ပွေားလစရန် လေးလကကာသန ့်စငသ်ည့်လရကိုလည်း 

ပိုးသန ့်လအာင်ပပုလုပ်လပးရမည်။ 

၆။ တိရ စ္ဆာန်မျေားမှ လရာေါပိုးမလာနိုငလ်စရန် အိမ်လမွေးတိရ စ္ဆာန်မျေား၊ ငှကမ်ျေား၊ လပမတွေင်း လအာင်း 

တိရ စ္ဆာန်မျေား၊ အင်းေက်မျေားနငှ့် လတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်မျေား မလာလရာက် လအာင် ကာကွေယ် 

 ားရိှရမည်။ 

၇။ လယ်ယာ ွေကပ်စ္စည်းမျေား သိလုလှာင်ရန်နှင့်ပိုလ့ောင်ရန်မျေားအတွေက် လမ်းညွှန်ချေက်မျေား 

ပပုစုလပး ားရမည်။  

စိုက်ခင်း ဲတွေင် လပမကကီးမျေားကပ်ပါမလာလစရန် 

အလသအချော ုပ်ပိုးပပင်ေင်ပခင်း 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 

ချေိန်တွေယ် ုပပ်ိုးသည့် စားပွေဲမျေက်နှာပပင်မျေား 

သန ့်ရှင်းစင်ကကယ်မှုရိှရပါမည် 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 
 



 
 

47 
 

စိုက်ပျေိုးလရးေိုင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား၏ အလားအလာရှိသည့် အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား  

 

၁။ ဤအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးပခင်း၊ အဖမဲမပပတ်စစ်လေး လုပ်လောင်လနပခင်း 

ပဖင့ ်အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာနှင့် အပခားလယ်ယာ  ွေကက်ုန ်မျေားရရိှလာသည်။ 

၂။ နိုငင်ံတွေင်းနှင့အ်ပပည်ပပည်ေိုင်ရာမှပပဌာန်း ားသည့် ပိုးသတ်လေးအသုံးပပုမှု စံချေိန်စံညွှန်း မျေားကုိ 

မလိုက်နာလဖာက်ဖျေက်မှုမျေား လလျော့နည်းသွေားလစသည်။ လယ်ယာ ွေကက်ုန် ပစ္စည်းမျေားတွေင ်

ပိုးသတ်လေးဓာတ်ကကငး်ပါဝင်မှုအနည်းေံုးသတ်မှတ်ချေက်၊ လရာေါ ပုိးမွှားနငှ့် အဏုဇီဝသက်ရှိမျေား 

ပါဝင်မှုသတ်မှတ်ချေက်၊ ဓာတုပစ္စည်းမျေားပါဝင်မှု သတ်မှတ်ချေက်၊  ိခိုက်ေဏ်ရာကင်းရှင်းရမည့် 

သတ်မှတ်ချေက်စသည့်စံနှုန်းမျေားကုိ ပိုမို လိုက်နာ လောင်ရွေကလ်ာကကမည်ပဖစ်သည်။ 

၃။ စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားသည် လရရှည်တည်တံ့သည့် စုိက်ပျေိုး လရးအတွေက် 

အလ ာက်အပံ့ပဖစလ်စဖပီး အမျေိုးသားအေင့်နငှ့် နိုငင်ံတကာအေင့် တုိ၏့ရည်မှနး်ချေကပ်ဖစ်သည့် 

ပတ်ဝန်းကျေင်နှင့ ်လူမှုလရးဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုမျေား ပဖစ်လာလစရန် လည်း အလ ာက်အပံ့ပပုသည်။ 

  

လုံပခုံ လအာင် ုပ်ပိုးမ ားပဲသယ်ပိုပ့ါက 

လမ်းခရီးတွေင်ေဏ်ရာမျေားရ ၍လရာေါပုိးမျေားဝင်နိုင်သည် 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်သိုလလှာင်သည့်လနရာ 

အိမ်လမွေးတရ စ္ဆာန်မျေားမလာလစရ   

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 
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၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအခန်း (၂) 

လ     - လမလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ်စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနမှဝန် မ်းမျေား ( သင်ကကားပိုခ့ျေသူ ) 

လိုအပ်လသာပစ္စည်းA0 အရွေယ်အစား စာရွေက် မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေိုင် ရာသင်တန်း လမ်းညွှန် 

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့်လခါင်းစဉ်မျေား 

၁။ စိုက်ပျိုးရဂဟစနစ် ရလ့လာသံုးသပ်မခငး် ဆိုင်ရာ သရဘာတရားနငှ့် လက်ရတွမ့ျား၊ 

၂။ကွန်တိုလိုင်းများ တစ်ရလျှာက်တွင်ရဘာစကုိင်း၊ ဇီး၊ မျိုးရစမ့ျား၊ ရနိုင်ပါက vertiver 

မမက်ကုိင်းမပတ်များကုိ မခံစည်းရုိးပင်အမဖစ်စိုက်ပျိုးမခင်း (မခံစည်းရုိး မျိုးရစမ့ျား စိုက်ပျိုးမပီး သည်နှင့ ်

တစ်မပိုင်နက် စိုက်ခင်းအတွင်းမှ ရနိုင်သမျှ ရအာ်ဂနစ ် အကကင်းအကျန်များကုိ ရမမကာအမဖစ ်

ဖုံးအုပ်ရပးရမည်) ။ 

၃။ ဆန်၊ပဲ (rice bean) (မျိုးရစမ့ျားကုိ ရမမဖုံးပင်အမဖစ် ရရှိနိုငရ်န် ကကဲပတ်ရပးမခင်း) ၊ 

၄။ စံမပစိုကခ်င်းတွင် ကွန်တိုအလိုက် ရမမမပန ့်ချယရ်ီ၊ ရကာ်ဖီနငှ့ ် ရထာပတ်သးီပင်များ စိုက်ပျိုးရန် 

အတွက်သင့ရ်လျာ်ရသာ အကွာအရေးတွင် ၊ ငုတ်ရုိက်မပီး ကျင်းများတူးမခင်း              (ရမမမပန ့် 

ချယ်ရီကုိ အတန်းလိုက ်တစ်ရပခွဲခာွလျက်၊ ရကာ်ဖီကုိ ၄ ရပx ၈ ရပ၊ရထာပတ်သီးအတွက် ၂၀ ရပx 

၂၀ ရပ မခားရမည်)၊ (ေဥ ၊ ရကာ်ဖီနငှ့ ် ရထာပတ်သးီပငမ်ျား ကုိ သီးညှပ်စိကု်ပျိုးမပီး 

ရထာပတ်ပင်များကုိကျဲကျဲ ၊ ေဥပင်များကုိ စိပစ်ိပန်ှင့် ရကာ်ဖီပငမ်ျားကုိ အလယ်အလတ် မခား၍ 

စိုက်ပျိုးရမည်) ။ 

၅။ ကျင်းများကုိ ရအာ်ဂဲနစ်ရမမကသဇာနှင့် ရမမရဆွးထည့်ရပးမခင်း၊ 

၆။ အိမ်တွင်းမဖစ ် (ရေသခံအဏုဇီေသက်ရှိများ၊ ငါး၊ အမိုငန်ိုအက်စစ်ပျစ်ရည်၊ အီးအမ် မပုလုပ်မခင်း၊ 

ရဆးရွက်ကကီး - ငရုတ် - ချင်း ပိုးသတ်ရဆးရည် အစရှိသည့်) ရအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ မပုလုပ်မခင်း၊ 

၇။ သစရ်ွက်ရဆွးရမမကသဇာ မပုလုပ်သည့် ရလ့ကျင့်ခန်း (စာရတွ၊ လက်ရတွ)့ ၊ 

၈။ ရမမရဆွးထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တီရကာင်ရမွးမမူသည့် လက်ရတွ  ့ရလ့ကျင့်ခန်း၊ 
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၉။ သွငး်အားစု ကုန်ကျစရိတ်များနငှ့် အရထွရထွအသုးံစရိတ်များဆုိင်ရာ ရငွရကကးမှတ် 

တမ်းထားရှမိခင်း၊ 

၁၀။ မပီးခဲ့ရသာ အခန်းတွင် ၎င်းတို၏့ အစီအစဉ်များအရ လုပ်ကုိင်ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ 

ရဆာင်ရွကခ်ျက်အရနအထားကုိ ရလ့လာသုးံသပ်မခင်း၊ 

၁၁။ ၎င်းတို၏့ စိုက်ခင်းတွင် ရဆာင်ရွကမ်ည့် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရရးဆဲွမခင်း၊ 

၁၂။ တစ်ရနတ့ာအတွက ်ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် ကိစ္စများနငှ့် ပက်သက်၍ ပွင့လ်င်းစွာ ရဆွးရနွး မခင်းနှင့ ်

သင်တန်းသားများ၏ တုံ ့မပန်မှုကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊  

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းအကိုးအကားစာအုပ်စာတမ်းမျေား 

၃.၁။ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်ကိ ုလလ့လာေန်းစစ်ပခင်း (၁) 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလဇေေ (Agroecology) ေုိသည်မှာ စုိက်ခင်းအတွေင်း အပင်မျေား၊ တိရ စ္ဆာန် မျေား၊ 

လူမျေားနှင့ ် ပတ်ဝန်းကျေင်တို ့ အပပန်အလှန်တုံ ့ပပန်ေက်ေံလနကကသည်ကို လလ့လာပခင်း ပဖစ်သည်။ 

တစ်နည်းအားပဖင့် စိုက်ပျေိုးသီးနှံမျေားနငှ့်ပတ်ဝန်းကျေင်တို ့ အပပန်အလှန်တုံ ့ပပန် ေက်ေံ လနကကသည်ကုိ 

လလ့လာ ပခင်းပဖစ်သည်။ 

 ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွေင့်ေုိချေက်အရ စိုက်ပျေိုးလေဟလေေသမားသည် စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် ပတ်သက ်

လနသည့ ် လပမကကီးကျေန်းမာလရး၊ လလနှင့လ်ရအရည်အလသွေး၊ လသးငယ်လှသည့် လပမတွေင်းလန လကကာရုိးမဲ ့

သတ္တ ဝါလလးမျေား၊ မှန်ဘီလူးပဖင့သ်ာပမင်လတွေန့ိုငသ်ည့် လပမတွေင်းလနအဏုဇဝီ သကရ်ှိလလးမျေား၊ ပတ်ဝန်း 

ကျေင်မှအေိပ်အလတာက်မျေားနငှ့် ပတ်ဝန်းကျေင်ေုိင်ရာ အလပခအလန အမျေိုးမျေိုးတိုက့ို လလ့လာလနရမည် 

ပဖစ်သည်။   

အပင်၏ကျေန်းမာလရးကို သူပ့တ်ဝန်းကျေင်က ဖန်တီးေံုးပဖတ်သည်။  ုိပတ်ဝန်းကျေင်တွေင် 

ရုပ်ဝတ္ထ ုပတ်ဝန်းကျေင်မျေားပဖစ်သည့် လန၊ လရ၊ လလနှင့် လပမလွှာအတွေင်းမအှာဟာရဓာတ်မျေား ပါဝင်သလို 

ဇီဝပတ်ဝန်းကျေင်မျေားပဖစ်သည့်ပိုးမွှားလရာေါမျေားနငှ့်လပါင်းမျေားလည်းပါဝင်သည်။ ဤအလကကာင်းပခင်း 

ရာ အားလံုးသည် စိုက်ပျေိုးလေဟလေေစနစ်တွေင် အလရးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍ၌ ကိယ်ုစီရှိကကသည်။ ၎င်းတို ့

အတွေင်း အပပန်အလှန်တုံလ့ှယ်လနကကသည့် စနစက်ိုသိရှိ နားလည် ားပါက ေုိးကျေိုးမျေားပဖစ်လာနိုငမ်ှု 

ကိလုလျော့နည်းလအာင်လုပ် လောင်နိငု်မည် ပဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေသည် ကက့ံကက့ံခံသည့်စိကု်ပျေိုးလရးဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာရန်အတွေက် လုိအပ ် သည့ ်

အသိပညာနှင့ ် လုပ်ကုိင်ပံုနည်းစနစမ်ျေားကုိပဖည့်ေည်းလပးသည်။  ုိအ့တူ ုတ်လုပ်မှု လည်းအ ူး 

လကာင်းမွေန်ဖပးီ လူမှုလရးအရလည်းမျှတမှုရှိကာ စီးပွေားလရးအရလည်းရှင်သန် လနမည် ပဖစ်သည်။  
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အချေုပ်ေုိရလသာ် စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ် (Agroecosystem) ေုိသည်မှာ စိုက်ပျေိုးလရး 

လုပ်ငနး်ရပတ်ွေင် ေက်စပ် ပါဝင်လနသည့်စနစ်အဖွေဲ ပ့ဖစ်ဖပီး သကရ်ှိမျေားလရာသကမ်ဲ့မျေားပါ ပါဝင်လနကာ 

၎င်းတိုအ့ပပန်အလှန် တုံ ့ပပန် အကျေိုးပပုမှုမျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစပ်ခင်း အဆင့်ဆင့် 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစပ်ခင်း (Agroecosystem Analysis-AESA) 

ေုိသည်မှာစိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းနှင့ေ်က်စပ် ပတ်သက်လနရသည့် ပတ်ဝန်းကျေင်တစ်ခုလုံးကို လလ့လာ 

ေန်းစစပ်ခင်းပဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ိုလ့လ့လာေန်းစစရ်ာတွေင် သဘာဝလေဟ စနစရ်ှုလ ာင့်၊ လူမှုလရး 

ရှုလ ာင့်၊ စီးပွေားလရးရှုလ ာင့်နငှ့် နိုငင်ံလရးရှုလ ာင့်မျေားအပါအဝင် လ ာင့်လပါင်းစု ံ

ပါဝင်လအာင် ည့်သွေင်း စဉ်းစားလုပ်ောင်ရသည်။  

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစပ်ခင်းသည် စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိုင်လနသည့် 

လယ်ယာလုပ်ငနး်၏ လရရှည်ရပ်တည်နိုင်လရးအတွေက်ပဖစ်သည်။ ဤလလ့လာေန်းစစပ်ခင်းသည် 

အသစအ်ေန်းအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငနး်လုပ်လနသည့်သူတိုင်း သူတို ့ ကျေင့်သုံး 

လနသည့ ် နည်းစနစ်သည်သူတို ့ စိတ်ဝင်စား  ားမှုနှင့က်ိကု်မကိက်ု အချေိန်နှင့်အမျှ 

ေန်းစစလ်နတတ်ကကသည်။ ဤသည်ပင်လျှင်စိကု်ပျေိုးလရး လေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်း စစလ်န 

ပခင်းပဖစ်သည်။     

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်လလ့လာေန်းစစပ်ခင်းသည် စိုက်ပျေိုးလရးသမားကိကုူညီပံပ့ိုးမည့် 

လက်နက်ကရိိယာ တစ်ခုပဖစသ်ည်။ စုိက်ပျေိုးလရးသမားအား သူ၏စိကု်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက ်

လနသည့်ပတ်ဝန်းကျေင်မှ အလပခအလနမျေားကုိ ပိုမိုသရိှိလာလစရန် နှင့်ပုိမိ ုကျွမ်းကျေင် လာကာ ပုိမိလုကာင်း 

မွေန်လအာင်မည်ကဲ့သုိ ့် လုပ်ကုိင်ရမည်ကို ပိုငန်ိုငစ်ွောေုံးပဖတ်နိုင်ရန်ပဖစ်သည်။ ဤလလ့လာေန်းစစမ်ှုကို 

လအာက်ပါအတိုင်း လုပ်လောင်နိငု်သည်။ 

 

အေင့ ်၁။ စိုင်ခင်းအတွေင်းလလ့လာကကည့်ရှုပခင်း  

 သင်တန်းသားမျေားသည် လအာက်လဖါ်ပပပါလလ့လာရမည့်ကိစ္စမျေားကုိ စနစတ်ကျေလလ့ လာမှတ် 

သားကကရမည်။ အ ူးသပဖင့်စုိက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်အတွေင်း ပါဝင်ပတ်သက်လန ကကသည်မျေား၏ 

အပပန်အလှန်တုံ ့ပပန်ပပုမူလနကကသည်မျောကို ဦးစားလပးလလ့လာကကရမည်။ ဥပမာအားမဖင့် 

လအာက်ပါမျေားကုိ လလ့လာ ကကရမည်။ 

၁။ သီးနှံနငှ့်ပတ်သကသ်ည့်အချေက်အလက်မျေား (အပင်အပမင့်၊ ၊ တစ်ပင်ပါ အပွေင့်၊ တစ်ပင်ပါ အသီး) ၊ 
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၂။ ပိုးမွှားလရာေါကျေလရာက်မှုနှင့ပ်တ်သက်သည့်အချေက်အလက်မျေား (ဖျေက်ပိုးဦးလရကို စာရင်း 

လကာက်ယူပခင်း၊ အကျေိုးပပုပိုးဦးလရကို စာရင်းလကာက်ယူပခင်း၊ လရာေါကျေလရာက်မှုကို စာရင်း 

လကာက်ယူပခင်း) ၊ 

၃။ လပါငး်လပါက်လရာက်မှု (လပါငး်ပငအ်မျေိုးအစား၊ အမျေားေံုးလပါကသ်ည့်လပါင်းမျေိုး၊ ပဲမျိေုးဝင်လပါင်းမျေိုး၊ 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်အမျေားေံုးချေန်ရစခ်ဲ့သည့်လပါငး်မျေိုး) ၊ 

၄။ အလ ွေလ ွေမှတ်တမ်းမျေား (သီးနှံပင၏်ကကီး ွေားမှုအေင့်၊ အသကရ်က်၊ မိုးလလဝသအလပခ  

     အလန၊ လပမေီလွှာအလပခလအလန၊ အပင်မျေား၏ကျေန်းမာကကံ့ခိုငမ်ှု) ၊ 

 

 

အေင့် ၂။ လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲပခမ်းစိတ်ပဖာလလ့လာသုးံသပ်၍ မှတ်တမ်းလရးပခင်း 

 အဖွေဲ တ့စ်ဖွေဲ ပ့ခင်းသည် လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိစစုည်းပခင်း၊ အလလး ားစဉ်း စားေင်ပခင်ကက 

ပခင်း၊ မှတ်တမ်းလရးပခင်း၊ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲပခမ်းလလ့လာသံုးသပ်ကကပခင်း၊ စိုက်ခငး်အလပခ အလနကို 

ရုပ်ပုံကားချေပ်မျေားပဖင့်လဖါ်ပပကကပခင်း၊ ကျေယပ်ပန ့်စွောစဉ်းစား၍ ေံုးပဖတ်ချေက်မျေားနငှ့် လ ာက်ခအံကကံ 

ပပုချေက်မျေားကုိ ချေမှတ်ကကသည်။ 

အဖွေဲ ခ့ွေဲမျေားအလိုက် ကွေင်းေင်းလလ့လာေန်းစစ်မှတ်သားကကပခင်း (© FAO, ToT in 2018) 
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အေင့် ၃။ အဖွေဲ လ့ိုက် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိတင်ပပကကပခင်း 

အားလုံးမျေက်နာှစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အဖွေဲ လ့ိုက်သည် မိမိတို၏့ရလေ်မျေားနငှ့် လကာက်ချေက် 

မျေားကုိတင်ပပကကရသည်။ အပခားအဖွေဲ ဝ့င်မျေား၏ တံု ့ပပန်သလဘာ ားမျေားနငှ့် လမးခွေန်းမျေားကို 

အကျေိုးအလကကာင်းေက်စပ်စွောရှင်းလင်းပပသလပးရမည်။

 

 

အေင့် ၄။ လောင်ရွေကရ်မည့်လုပ်ငန်းမျေားကုိချေမှတ်ကကပခင်း 

 အားလုံးမျောက်နာှစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အဖွေဲ လ့ိုက်တင်ပပချေက်မျေားကုိ စုလပါင်းညြှေိနှိုင်းမှု ပပုလုပ် 

ကကဖပီး စုလပါင်းေံုးပဖတ်ချေက်မျေားချေမှတ် ားသည့်အတိုင်း အလကာင်အ ည်လဖါ်မည့် လုပ်ငနး်မျေား 

လုပ်လောင်ကကရန် အားလံုးသလဘာတူကကသည်။ 

 

လတွေ ရိှ့ချေက်မျေားကုိ တိုင်ပင်လေွေးလနွေး မှတ်တမ်းမျေားလရးသားပပုစုကကပခင်း (© FAO, ToT in 2018) 

အဖွေဲ ခ့ွေဲမျေားအလိုက် သုံးသပ်ေုံးပဖတ် ားချေက်မျေားကုိ တင်ပပပခင်းနှင့်  

လမးခွေန်းမျေားကုိ ကျေိုးလကကာင်းေက်စပ်စွော လပဖကကားလပးရပခင်း (© FAO, ToT in 2018) 
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၃.၂ ။ အိမ်တွေင်းရရိှနိုင်လသာ လအာ်ေင်းနစ်ကွေန်လပါင်းမျေား ပပင်ေင်ပခင်း 

၃.၂.၁ ။ လေသတွေင်း အဏုဇီဝ သက်ရိှလဖျော်ရည် Indigenous Micro Organism 

(IMO) 

 လေသတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိလဖျော်ရည်ေိသုည်မှာ မိမိတိုလ့ေသတွေင်ရှလိနသည့် အဏုဇီဝ သက် 

ရှိမျေားကုိလမွေးပမူ၍ ပွေားမျေားရယူပခင်းပဖစ်သည်။ ဤနည်းစနစ်ကုိ ပါကစ္စတန်နိုငင်ံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ 

မျေားတွေင်အ ူးအသုးံပပုကကဖပီး  ိုနိငု်ငံမျေားတွေင် Amrit Pani ဟုလခါ်ကကသည်။ ဤအရည်ကိုလပမကသဇာ 

အပဖစ် ည့်သွေင်းလပးသည်မဟုတ်ဘဲ အကျေိုးပပုအဏုဇီဝ သကရ်ှိမျေား ကိပုွေားမျေားလအာင် လမွေးပမူပခင်း 

ပဖစ်ဖပီး ိုအဏုဇီဝမျေား ကလပမကကီး၏ သဘာဝလေဟ စနစန်ှင့လ်ပမေီကသဇာဓာတ်ကို ပိုမိုလကာင်းမွေန်လာ 

လအာင်လုပ်လောင်လပးကကမည် ပဖစ်သည်။  

 

ရည်ရွေယ်ချေက်  

လေသတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိလဖျော်ရည်ကိုအသုးံပပုပခင်းပဖင့် လရရှည်တွေင် လပမကကီး၏သဘာဝလေဟ စနစ်၊ 

လပမေီကသဇာဓာတ်နှင့် သီးနှံအ ွေကက်ို ပိုမိုတည်တန ့် လကာင်းမွေန်လနလစရံုသာမက သီးနှံစုိက်ပျေိုးရာသီ 

နှစရ်ာသီေက်တိုကအ်သုံးပပုဖပီးပါက ဓာတ်လပမကသဇာ ကဲသ့ိုလ့သာ အပပင်မှသွေင်းအားစုမျေားကုိ မီခိရုမှု 

မျေားမ ှလံုးဝကင်းလွေတ်သွေားမည်ပဖစ်သည်။  

 

ပါဝင်ပစ္စည်းမျေားနှင့် လဖျော်စပပ်ုံ 

ပါဝင် သည့်ပစ္စည်းမျေား                                                            ပမာဏ 

(၁) နွေား (ကျွဲ) လချေး လတ်လတ်ေတ်ေတ်    ၆.၅  ပိဿာ 

(၂) နွေား (ကျွဲ) လသး လတ်လတ်ေတ်ေတ်    ၁၀ လီတာ 

(၃)  န်းလျေက် (ကကံသကာ)       ၁.၅ ပိဿာ 

(၄) ကုလားပမဲှုန ့်အစိမး်                 ၁.၅ ပိဿာ 

(၅) သစပ်င ်ဝါးပငလ်အာက်မှ(၄ လက္မအနက်ရှ)ိ အလပါ်ယံလပမသား         ၀.၅ ပိဿာ 

(၆) လရ          ၅၀ ေါလံ 

 လရေါလံ ၅၃  ဝင်ေန ့်သည့်ပလတ်စတစ်ပုံးကကီး ဲသိုလ့ရ ည့်ကာကျေန်ပစ္စည်းမျေားကုိ လရ ဲသို ့

 ည့်ဖပးီ ဝါး သိုမ့ဟုတ် သစသ်ားလပခာင်းပဖင့လ်မွှလပးပါ။ ပုံးအဝကိ ု ေန်လကာပဖင့်ဖုးံ အုပ်လပးဖပီး 

 ိုအလပါ်မှအဝတ်စပဖင့် ပ်မံဖုံးအုပ် ားလပးပါ။ ပုံးကကီးကိအုရိပ် ဲ တွေင် ား လပးရသည်။ သုးံရက် 
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တစ်ကကိမ်ခန ့်လမွှလပးပါ။ တစ်ပတ်ခန ့်ရှိလာသည့်အခါ ကလစာ်ရည်နံ လလးသင်းလာဖပီး ပယင်းလရာင် 

သန်းလာသည်။ ပူအုိက်သည့် ရာသီတွေင် ၁၂ ရက်ခန ့်ရှိ လာလျှင် ပယင်းလရာင်သိုလ့ုံးဝလပပာင်းသွေားဖပီး 

ကလစာ်နံ ့ွေကလ်ာကာ အသုးံပပု၍ ရသည့် အေင့ ် သို ့ လရာက်ရှလိာသည်။ လအးပမလသာရာသီပဖစ်လျှင် 

(၂၁) ရက်သားခန ့်ရှိမ ှ အသုးံပပု၍ရသည့်အေင့်ပဖစ်လာသည်။ ပယင်းလရာင်လည်းပဖစ်မလာဘဲ အနံ ့

ကလည်းပုပ်သည့် အနံမ့ျေိုး ပဖစ်လနပါက လုပ်လောင်မှုမလအာင်ပမင်ဘဲ သုးံစွေဲရန်လည်းမသင့်လတာ့ ပါ။ 

 

အသုးံပပုပုံ 

 လေသတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိလဖျော်ရည်ကို  အပင်လပါ်သို ့ လရဖျေန်းပုံးပဖင့်ပဖစ်လစ လေးဖျေန်း ပုံး 

ပဖင့်ပဖစ်လစ တိုက်ရုိက်ပက်ဖျေန်းနိငု်သည်။ လေးဖျေန်းပုးံပဖင့်ဖျေန်းမည်ေိုပါက လေးရည်ကို စစဖ်ပီး မ ှ

လေးဖျေန်းပုးံ ဲသို ့  ည့်လပးရသည်။ လယ်ကွေက်မျေားတွေင် ည့်သွေင်းလိုပါက လရသွေင်း လပါကမ် ှ

အစကခ်ျေစနစ်ပဖင့ ်  ည့်သွေင်းလပးနိုငသ်ည်။ လပမပပင်ချေိန်မှစတင်ဖပီး သီးနှံစုိက်ပျေိုး တစ်ရာသီတွေင် 

လပခာက်ကကိမ်အ ိပကဖ်ျေန်းလပးနိုငပ်ါကပိမုို ိလရာက်သည်။ ဤအရည်သည် အာဟာရလဖျော်ရည် 

မဟုတ်လသာ်လည်း ဤအရည် ဲတွေင် အဏုဇီဝသက်ရှိလပါင်း ရ၅၀၀၀ လကျော်ပါရှိသည်။ ဤသက်ရှ ိ

မျေားက စုိက်ကွေက်အတွေင်းမှလပမေီလွှာ၏သဘာဝလေဟ စနစက်ိပုိုမိုလကာင်းမွေန်လအာင် အလ ာက် 

အကူပပုလပးဖပီး သီးနှံပင်အတွေက် အာဟာရ ဓာတ်မျေားရလွေယ်လာလအာင် လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

သဘာဝလေ  ဟစနစ်တွေင် အာဟာရ ဓာတ်မျေားနငှ့်သတ္တ ုဓာတ်မျေား အလပမာက်အမျေားရှလိနကကသည်။ 

သီးနှံပငအ်တွေက်  ိုအာဟာရ ဓာတ်မျေားအလွေယ်တကူစုပ်ယူရရှိလာနိုငလ်အာင် အဏုဇီဝသက်ရှ ိ

မျေားကစွေမး်လောင် နိုငက်ကသည်။ (နမူနာအားပဖင့ ် လလ ု ဲတွေင်ရှိလနသည့်ဓာတ် မျေား၏ ရ၈%သည် 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်မျေားပဖစ်ကကဖပးီ လပမလွှာ၏တစ်မီတာပတ်လည်အလပါ်တွေင် နိုက် ရိေုျေင် ဓာတ် 

ရှစ်တန်အ ိရှိလနသည်)။ သိုပ့ဖစ်သပဖင့ ် ဤအရည်ကို နှစန်ှစေ်က်တိုက ် အသုးံပပုဖပီးပါက စုိက်ကွေက် 

အတွေင်း နိုက် ရိုေုိမိနုပ်စ်ဘက်တီးရီးယားမျေား အလပမာက်အမျေားပွေားမျေားလာကကဖပီး အပင်အတွေက် 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကို လွေယ်ကစူွောရရှိနိငု်လအာင်လုပ်လောင်လပးကကသပဖင့် လနာင်နှစမ်ျေားတွေင် 

စုိကက်ွေကအ်တွေင်း မည်သည့်ဓာတ်လပမကသဇာ မှ ည့်သွေင်းလပးရန် မလိ ုလတာ့လပ။  
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 ဤနည်းစနစတ်ွေင် လတ်ေတ်သည့်နွေားလသးနှင့န်ွေားလချေးတိုက့ို အသုးံပပုပခင်းပဖစ်ရာ နွေားတစ ်

လကာင်မှတစ်နှစလ်ျှင် ဧက (၃၀) စာအတွေက် အုိင်အမ်အုိလဖျော်စပန်ိုင်သည့် နွေားလသးနှင့ ်

နွေားလချေးတိုက့ိ ုုတ်လုပ်လပးနိုငသ်ည်။  ိုပစ္စည်းမျေားလတ်ေတ်သန ့်ရှင်းစွောရရှိနိုငရ်န် အတွေက် နွေားကို 

(၁၂) လပပတ်လည် ဘိလပ်လပမနှင့်ပပုလုပ် ားသည့် သမံတလင်းလပါ်တွေင်လမွေးပမူရ သည်။ 

သမံတလင်းကိ ု တစ်ဘက်နိမ့် ားဖပီး နွေားလသးစီးေင်းနိုင်ရန် ချေိုင့်လပမာင်းလလး ား၍ 

ခံခွေက်တစ်ခုကိုချေ ားလပးရသည်။ သမံတလင်းလပါ်တွေင်အိပ်ရန်အတွေက် ပမက်လပခာက် လကာက်ရုိး 

စသည်တို ့ားလပးပါက ၎င်းတိုသ့ည် နွေားလချေးနွေားလသးတိုန့ှင့လ်ရာစပ် လနကကမည် ပဖစ်ရာ လပမလေွေးပုံ 

ပပုလုပ်ရာတွေင် အလွေန်လကာင်းမွေန်သည့်ပစ္စည်းမျေားပဖစ်ကကသည်။ 

 

 

လေသတွေင်းအဏုဇီဝလဖျော်ရည်- ၈ ရကသ်ား (ဘယ်) ၁၂ ရက်သား (ညာ)  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

သမံတလင်းတွေင် နွေားလသးစီးေင်းရန် လပမာင်းလလးသွေယ်တန်းလပး ားပခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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၃.၂.၂။ ငါးအမုိင်နိုအက်စစ်ပျေစ်ရည် 

သီးနှံပငမ်ျေားကကီး ွေားပဖစ် ွေန်းရန်နှင့် အ ွေကလ်ကာင်းရန်အတွေက် နိုက် ရိေုျေင် ဓာတ်လပမ ကသဇာမျေားကုိ 

အလွေယ်တကူဝယ်ယူသုံးစွေဲနိုငက်ကလသာ်လည်း မေင်မချေင်နှင့်အလွေန်အကျွံ သုးံစွေဲလာ ကကမှုမျေားလကကာင့် 

လပမလပါ်လပမလအာက်လရမျေားတွေင် နိုက် ရိတ်ဓာတ်ညစ်ညမ်းမှု ပပဿနာမျေား ကကုံ လတွေလ့ာကကရသည်။ 

ဤအကျေပ်အတည်းကို လွေန်လပမာက်လစရန်အတွေက် ဓာတ်လပမကသဇာမျေား အစားသဘာဝ 

လပမကသဇာမျေား ုတ်လုပ်အသုးံပပုပခင်းပဖင့် စိုက်ကွေက်အတွေင်းမှ အာဟာရမျေားလလလွေင့် လပျောက်ေံုး 

မှုမျေားရှလိတာ့မည်မဟုတ်လတာ့လပ။ သဘာဝလပမကသဇာမျေားတွေင် ငါးအမိုငန်ိုအက်စစ်ပျေစ်ရည် 

သည်လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပဖစ်ဖပးီ ၎င်းကိုအသုံးပပုပခင်းပဖင့် လပမတွေင်းတွေင် နိုက် ရိေုျေင် 

ဓာတ်ကကယ်ဝလာလစပခင်း၊ သီးနှံအ ွေက ် တိုးလာလစပခင်းနှင့် လရအရည်အလသွေးကိလုည်း မ ိခိုက် 

လစပခင်းစသည့ ်အကျေိုးလကျေးဇးူ မျေားကုိရရှိလာလစမည်ပဖစ်သည်။  

ငါးအမိုင်နိုအက်စစ်ပျေစ်ရည်  

 ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်ေုိသည်မှာ ငါးနငှ့် န်းလျေက်(ကကံသကာ)တို ့ ေတူလရာနှပ ် ဖပီးရရှိ 

လာသည့်အရည်ပျေစ်ပဖစသ်ည်။ ဤအရည်ပျေစ် ဲတွေင် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ် အလပမာက် အမျေား ပါရှိဖပီး 

အပင်မျေားကကီး ွေားဖွေံ ့ဖဖိုးလအာင်မျေားစွောလုပ်လောင်လပးသည်။ ဤအရည်ပျေစ် သည် အဏုဇီဝသက်ရှ ိ

မျေားအတွေက်လည်း အ့ံဘွေယ်အစာအာဟာရတစ်မျေိုးပဖစ်ကာ မှိုမျေား အလွေန်နစှ်သက်လပါက်ပွေားသည့် 

အာဟာရည်ပဖစ်သည်။ လေးမဝှယ်သုံးရမည်ေုိပါက အလွေန် အဖိုး တန် လသာ်လည်း မိမိတိုအိ့မ်မာှပင် 

အလွေယ်တကူပပုလုပ်ရရှိနိငု်သည်။ 

ပါဝင်ပစ္စည်းမျေားနှင့်လဖျော်စပပ်ုံ  

 ပါဝင်ပစ္စည်းမျေား                                                                          ပမာဏ 

(၁) ငါးစွေန ့်ပစပ်စ္စည်းမျေား (လခါငး်၊ အဖမီး၊ ကလီစာ) လတ်ေတ်ရမည်            ၁ ပိဿာ 

(၂)  န်းလျေက် (ကကံသကာ) အခ ဲ       ၁ ပိဿာ  

 လဖျော်စပပ်ုံ   

 ငါးစွေန ့်ပစပ်စ္စည်းမျေားနငှ့် န်းလျေက်ခမဲျေားကုိ အလလးချေိနေ်တူယူဖပီး သင့လ်တာ်သည့် ပံုးတစ်ပုံး 

 ဲသို ့ည့်ကာ လရာစပ်လပးရသည်။  န်းလျေက်ခဲမျေားကုိ  ုလ ာင်းလချေမွေဖပီးမှ လရာစပ်လပးရသည်။ 

လရလံုးဝမ ည့်ရပါ။ ပုံး ဲသို ့ည့်သည့်အခါ ပုံးအပပည့်မ ည့်ရဘဲ အလပါ်ဘက်တွေင်လနရာ 

လပ်အနည်းငယ်ချေန် ားရသည်။ အပမြှေုပ်မျေားတက်လာလျှင် လျံှကျေမသွေား လစရန်ပဖစ်သည်။ ပံုးအဝ 

ကိလုုံလအာင်ဖုးံအုပ် ားဖပီး အရိပ် ဲတွေင ်ပုံးကိ ုားရသည်။  
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လဖျောစ်ပ်ဖပီးရက်အနည်းငယ် အတွေင်း အပုပ်နံမ့ျေား ွေက်တတ်သပဖင့် လူနှင့်အတန်အသင့် 

လဝးလသာ လနရာ တွေင် ားရှိရသည်။ ယင်လကာင် မအုံလစရလအာင် ားရှိရသည်။ 

သုးံရက်တစ်ကကိမ် အဖုံးကုိဖွေင့်ဖပီးလမွှလပးရသည်။ ပူလနွေး လသာရာသီ တွေင် သုးံပတ်လကျော်ပါက 

အသုးံပပုနိုင်သည့်အေင့်သိုလ့ရာက်ရှိ လာဖပီးလအးပမလသာရာသီတွေင် တစ်လ လကျော်ခန ့်မှသာ 

အသုးံပပုနိုင်သည့်အေင့်သိုလ့ရာက်ရှိလာသည်။  ိုအချေိန်တွေင် အပုပ်နံလ့ည်း မ ွေက်လတာ့ဘဲ 

ကလစာ်နံသ့င်းသင်းလလးသာ ွေက်လတာ့သည်။ 

လရာစပ်ပုံ 

ငါးအမိုင်နိုအက်စစ်ပျေစ်ရည်ကုိအသုံးပပုလျှင် မလကကဘဲကျေန်လနလသးသည့်အဖတ်မျေားကို 

ဇကာပဖင့်စစ်ဖပီးမှအသုးံပပုရသည်။ ငါးအမိုင်နိုအက်စစ်ပျေစ်ရည်တစ်ေလျှင် လရအေတစ် 

လ ာင်ပဖင့်လည်းလကာင်း(၁:၁၀၀၀)၊ သိုမ့ဟုတ် လရတစ်ေါလံလျှင် ပျေစ်ရည်  မင်းစားဇွေန်း 

နှစ်ဇွေန်း  ည့်၍ လည်းလကာင်းလဖျော်စပ်ရ သည်။  

  

ငါးအမိုင်နိုအက်ဆစ် ပျစ်ရည် မပင်ဆင်မခင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

ငါးအပိုင်းအစမျေားနှင့်ေတူ  န်းလျေက်ခဲများနင့် ရရာရမွှမခင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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အသုးံပပုပုံ  

 ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်သည် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကကယဝ်သည့် အရည်ပဖစ် သပဖင့် 

အပင်မျေား ပင်ပိငု်းကကီး ွေားချေိနက်ာလတွေင် ပက်ဖျေန်းလပးရသည်။ အပင်ကကီး ွေားနှုန်းကို 

လကာင်းလစသည့်အားတိုးလေးရည်ပဖစ်သည်။ အဖူးအပွေင့ဝ်င်ချေိန်တွေင် ပက်ဖျေန်းပါက အဖူးအပွေင့် 

မဝင်လာလတာ့ဘဲ ပင်ပိငု်းကကီး ွေားအားကုိသာ ေက်လက်ပဖစ်လပါ်လနလစတတ်သည်။ ဤအရည် ကုိ 

အပင်လပါ်သိုပ့က်ဖျေန်းပခင်း၊ စိုက်ပျေိုး ားသည့် အပင်မျေားကုိရွှဲစုိလအာင်ပကဖ်ျေန်းပခင်း၊ အပင်လရလလာင်း 

သည့်အခါ လရ ဲသိုလ့ရာစပ် ည့်လပးပခင်း၊ လပမလေွေးပုံမျေားပပုလုပ်ရာတွေင် အလေွေးပမန်လစ 

ရန်အတွေက်လရာ ည့်လပးပခင်းစသည်ပဖင့်အမျေိုးမျေိုး အသုးံပပုနိုင်သည်။ အရွေက ် စားဟငး်သီးဟင်း 

ရွေက်ပင်မျေားကုိ တစ်ပတ်တစ်ကကိမပ်က်ဖျေန်းလပးပါက အ ွေကလ်ကာင်းရံုသာမက အနံအ့ရသာ 

ပါပိုမိုလကာင်းမွေန်လာသည်။ ဤပျေစ်ရည်ကို အီးအမ် အစရှိသည့် အပခား သဘာဝလပမကသဇာမျေားနင့်ှ 

လည်းလရာစပ်အသုးံပပုနိုင်သည်။ ဤပျေစ်ရည်လကကာင့် လပမ ဲတွေင်အဏုဇီဝသက်ရှိ မျေားလပါက်ပွေား မှုပိမုိ ု

မျေားပပားလာသည်။  ိုသက်ရှမိျေားကအပင်အတွေက်အာဟာရဓာတ်မျေားအလွေယ် တကူစုပ်ယူ 

ရရှိနိုငလ်အာင် လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

၃.၂.၃။ လေးရွေက်ကကီး ငရုတ် ေျေင်းပုိးသတ်လေး 

ပါဝင်ပစ္စည်းမျေား  

၁။ လေးရွေက်ကကီး အလပခာက ်   ၅၀ ကျေပ်သား 

၂။ ေျေင်း                ၅၀ ကျေပ်သား 

၃။ ငရုတ်သီးစိမး်    ၅၀ ကျေပ်သား 

၄။ အီးအမ်အပပင်း      ၁ လီတာ 

၅။ လရ      ၅၀ လီတာ 

 

လဖျော်စပပ်ုံ   

လေးရွေက်ကကီး၊ ေျေင်း၊ ငရုတ်သီးစိမး်မျေားကုိ လကျေညက်စွောလ ာင်း၍ လရ (၅၃)ေါလံ ခန ့်ဝင်ေန ့် 

သည့်ပလတ်စတစ်ပုံး ဲသို ့ည့်ပါ။  အီးအမ်အပပင်းအရည် တစ်လီတာကုိ လည်းလရာ ည့်လပးပါ။ 

 ိုလ့နာက် လရ ၅၀ လီတာ ည့်လပးဖပီး သမလအာင်လမွှလပးပါ။ ပုံးကိ ု အဝတ်ကကမ်းအစပဖင့်ပတိ် ားပါ။ 

သုးံရက်တစ်ကကိမခ်န ့်လမွှလပးပါ။ ပူလသာရာသီတွေင် ေယ်ရက်ခန ့်၊ လအးလသာရာသီတွေင် ၁၅ ရက်ခန ့် 

ကကာလာလျှင် လေးရည်ကိုအသုးံပပုနိုင်သည်။ အရည်ကိစုစယူ်ဖပီး အဖတ်မျေားကို လပမကသဇာအပဖစ်အ 

သုးံပပုနိုင်သည်။ လရ လလးေါလံလျှင် လေးရည် ၂၀၀ စီစီလရာစပ်၍ ပက်ဖျေန်းနိုင်သည်။ 

ဤလေးရည်သည် ယင်လကာင်ပဖူ၊ သရစ်၊ ပျေ၊ လမွှးရှည်ခူလကာင်၊ လပါကဖ်တ်၊ နံှပဖတ်ပိုးနှင့ ်

သီးလုံးလဖာက်ပိုးမျေားကုိ ကာကွေယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ 
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၃.၃။ အဖွေဲ လ့ိုက်တက်ကကလှုပ်ရှားလသာလလ့ကျေင့်ခနး် 

အဖွေဲ လ့ိုက်တက်ကကလှုပ်ရှားမှုသည် အဖွေဲ ၏့လပါင်းစည်းညီညွေတ်မှုအားလကာင်းလာလစရန်နှင့် 

ပူးလပါငး်လောင်ရွေကမ်ှုပမြှေင့်တင်ရန် ကူညီလပးလသာ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လှုပ်ရှား 

မှုမျေား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဖစ်သည်။ အဖွေဲ သ့ည် စိတ်ပါ၀င်စားဖပီး သက်၀င်လှုပ်ရှားလာလစလရး 

အတွေက် အမျေိုးမျေိုးလသာနည်းလမ်းမျေား ချေမှတ်လောင်ရွေကန်ိုငသ်ည်။ အခန်းကဏ္ဍပါ၀င် သရုပ် 

လောင်ပခင်း၊ ခက်ခလဲသာပပဿနာ၊ အလကကာင်းအရာဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်လမ်းတိုမျေားပဖင့်စိတ်ဓာတ် 

လှုံလ့ော်လပး နိုငသ်ည်။ အဖွေဲ လုိ့က်တက်ကကလှုပ်ရှားမှုမျေားအတွေင်းပါရှိလသာ သတင်းစကားသည် 

ေက်သွေယ်လရး၊  လခါင်းလောင်စည်းရံုးပခင်း၊ ပပဿနာလပဖရှင်းပခင်းနှင့ ်

စီမကံိနး်လရးေွေဲပခင်းတိုတ့ွေင်ညြှေိနှိုင်း လောင်ရွေက် လရးပင်ပဖစ်သည်။  

 

လေးရွေကက်ကီးအလပခာက် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ 

ပမန်မာ) 

ေျေင်းစိမ်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

ငရုတ်သီးစိမ်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

အီးအမ်အပပင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ 

၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 

လဖျော်စပ် ားစဉ် (© FAO/ 

ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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၃.၄။ အ ူးအလကကာင်းအရာ/လခါင်းစဉ်မျေား  

အ ူးအလကကာင်းအရာမျေားသည် စိုက်ခင်းမျေား ဲတွေင်ပဖစလ်စ (သိုမ့ဟုတ်) အစည်းအလဝး ပပုလုပ်သည့် 

လနရာတွေင်ပဖစလ်စ ပပုလုပ်နိငု်လသာ  အလွေန်ရုိးရှင်းသည့် သရုပ်ပပပခင်းမျေားပဖင့် AESA ကုိ 

အလ ာက်အကူပပုမည်ပဖစ်သည်။လခါငး်စဉ်ကို လပး ားလသာစာရင်း ဲမှ လရွေးချေယ် နိုငလ်သာ်လည်း 

သင်တန်းကူညီပံပ့ိုးသူက လယ်သမား၏လိုအပ်ချေက်မျေားနငှ့် ကိကု်ညီလသာ ပိုမိုေန်းသစဖ်ပီး 

တီ ွေင်ဖနတ်ီးနိငု်စွေမ်းရှလိသာလခါငး်စဉ်မျေားကုိ လဖာ် ုတ်နိုင်သည်။  လယဘုယျေ အားပဖင့် 

အေုိပပု ားသည့် အ ူးအလကကာင်းအရာမျေားမာှ လအာက်ပါအတိုင်း ပဖစ်သည်။ 

• ကုနး်ပမင့်လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ခံနိုင်လသာ သီးနှံနငှ့် မျေိုးကွေဲမျေား၊ 

• CSA (ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတပဖစ်လသာ) စုိက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ/် လပမေီလွှာမျေားနှင့် ၎င်းတုိ ့

အားစီမံခန ့်ခွေဲမှု၊ 

• သင့လ်လျော်လသာ စိုကပ်ျေိုးလရးနည်းပညာမျေား၊ 

• သီးနှံဖျေက်ပိးုမျေား၏ ဘ၀စက၀်န်းနှင့ ် ဘက်စုသံီးနှံဖျေက်ပိုးစီမခံန ့်ခွေဲမှုအလလ့အကျေင့်မျေား  စမ်းသပ် 

ပခင်း၊နှင် ့

• လကာက်ပသဲီးနှံမျေား  အရှိန်အဟုန်ပမြှေင့်စိကု်ပျေိုးပခင်းအားစီးပွေားလရးလလ့လာေန်းစစပ်ခင်း။ 
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၄။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း (၃) စံမပကွက်များအား 

ရလ့လာအကဲမဖတ်မခင်းနှင့် မခုံ ငုံရဆွးရနွးမခင်း  

အခန်း - လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း အခန်း(၃) 

လ     - ဇွနလ် 

သတင်းပတ် / ရက်စွဲ - ပထမပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချိန်- (၄) နာရီ 

ပိုခ့ျသူ(များ) -  မမိုန့ယ်စိုက်ပျိုးရရး ဦးစီးဌာနမှ ေန်ထမ်းများ ( သင်ကကားပိုခ့ျသူ ) 

လိုအပ်ရသာ ပစ္စည်း - ကားချပ်၊ မာပင်၊ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန် စာရွက်စာတမ်းများ 

ပိုခ့ျမည့် ရခါင်းစဉ်များ  

၁။ သဘာ၀၀န်းကျင်မမပတ် စိုက်ပျိုးရရး ဆုိင်ရာ အရမခခံသရဘာတရားများ ၊ 

၂။ စံမပစိုကခ်င်းရှ ိသီးနှံပင်များ၏ ကကီးထွားမှု နှင့ ်ရမမကာဖုံးအုပ်ရပးမခင်းရကကာင့် သီးနှံပငန်ှင့် ရပါငး်ပင် 

ကကီးထွားမှုကိရုလ့လာမခင်း၊ 

၃။ စိုက်ခင်းအတွင်း လက်ရပါင်းလိုက်မခင်းနှင့် နုတ်ယူထားရသာ ရပါငး်ပငမ်ျားကုိ ရမမဖုံးရပးမခင်း 

(ရပါငး်သတ်ရဆးအသုးံမပုမခင်းကို တင်းကကပစ်ွာတားမမစ်သည်) ။ 

၄။ ေဥအမျိုးအစားများ၏ကဲွမပားမခားနားမှု နှင့ ်၎င်းတို၏့ ရေးကွကန်ှုန်းထားကုိ ဆန်းစစရ်လ့လာမခင်း  

၅။ လက်ရှိအရနအထားတွင် ယခင်နှင့်မတူကွဲမပားရသာ ရာသီဥတု ရမပာင်းလဲမှုများနငှ့် ၎င်း၏ 

သီးနှံပငမ်ျားနငှ့ ် ပတ်ေန်းကျင်အရပါ် အကျိုးသကရ်ရာက်မှုကိေုိုငး်ေန်းရဆွးရနွးမခင်းနငှ့် 

ထွကရ်ပါ်လာရသာအချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

၆။ မပီးခဲ့ရသာ သင်ခန်းစာများတွင် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် လုပ်ရဆာင်ချက်များကုိ ဆန်းစစရ်လ့လာ 

သုးံသပ်မခင်း၊ 

၇။ သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမှုနှင့် သီးနှံများ၏ရအာင်မမင်မဖစထ်ွန်းမှုကို မှတ်သားမပီး သီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် 

ရရးသွငး်မခင်း၊ 

၈။  တစ်ဦးချင်းရဆာင်ရွက်မှုများကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း၊ 

၉။  တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငနး်စီမံချက်များ ရရးဆဲွမခငး်၊ 

၁၀။ တစ်ရနတ့ာရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် သင်ခန်းစာများနငှ့် ပက်သက်၍ ေိုငး်ေနး်ရဆွးရနွးမခင်းနှင့် 

သင်တန်းသားများ၏ တုံ ့မပန်မှုများကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ဆုိင်ရသာ နည်းပညာစာစဉ်များ 
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၅။ လယသ်မားကွေငး်သင်တန်းလကျောင်း အခန်း (၄) သးီနှံသစ်ရတာရရာရနှာ 

စိုက်ပျိုးမခင်း 

လ     - ဇုလုိင်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန်-  နံနကပ်ိုငး်တွင်(၃)နာရီ နှင့ ်ညရနပိုငး်တွင် (၂) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန ်

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သစပ်င်၊ သစရ်တာ ရရာရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၂။ ၂၀ ရပ x ၂၀ ရပ မခား၍ တူးထားရသာ ကျင်းများတွင် ရထာပတ်သးီ ပျိုးပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၃။ ၄၀ ရပ x ၈၀ ရပ မခား၍ တူးထားရသာ ကျင်းများတွင် ရကာ်ဖ ီပျိုးပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၄။ ၁.၅ ရပ မခား တူးထားရသာကျင်းများတွင် ရမမမပန ့်ချယရ်ီ ပျိုးပငမ်ျား စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၅။ စိုက်ခင်းအတွင်း ရနိုင်သမျှ ရအာ်ဂဲနစ်အပင ် အကကင်းအကျန်များမဖင့် ပျိုးပင်များ၏ အရမခတွင ်

ထူထပ်စွာ ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း (ပလတ်စတစ်မဖင့ ် ဖုံးကာမခင်းကို အားမရပးပါ)၊ ( ေဥ ၊ ရထာပတ်သးီနငှ့ ်

ရကာ်ဖီပငမ်ျားကုိ ကွနတ်ိုတစ်ရလျာက် သစပ်င ် ၊ သစရ်တာ ရရာရနှာစိုက်ပျိုးသည့်စနစ်မဖင့် 

အခင်းအကွကတ်စ်ခုတည်းတွင် သီးညှပ်စိကု်ပျိုးမခင်း)၊ 

၆။ စိုက်ပျိုးရရး ရဂဟစနစ် ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း သင်ခန်းစာ - သင်တန်းသား (၅) ဦး စီပါေင်ရသာ 

အဖွဲ မ့ျားသည် စံမပစိကု်ခငး်မှ ရအာက်ပါအချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

• ရခတ်မ ီ ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးရရးစနစ် ထိရရာက်မှုနှင့် ရမမဆီလွှာတုိက်စားမခင်း   ထိန်းချုပ် 

သည့် နည်းလမ်းများ၊ 

• ရမမကာဖုံးအုပ်ရပးမခငး်၏ အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ ၊ 

• ရမမဆီလွှာ ရအာ်ဂဲနစ ်မက်တာနှင့ ်ရမမဆီလွှာအစိုဓာတ်အရမခအရန၊ 

• သီးနှံပင၏် ကကီးထွားမဖစ်ထွန်းမှုနှင့် ပိုးမွှားရရာဂါကျရရာက်မခင်း၊  

• မတူညီရသာ ေဥ အမျိုးအစားများ၏ မဖစ်ထွန်းမှုအရမခအရန၊  

၇။ အဖွဲ လုိ့က် ရတွရ့ှိချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 
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၈။ အဖွဲ လ့ိုက် ရတွရ့ှိချက်များကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမပီး အမခားအဖွဲ မ့ျားမ ှ ရမးသည့်ရမးခနွ်းများကုိ 

ရမဖကကားမခင်း၊ 

၉။ ပိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်လာရစရန်အတွက် အရရးကကီးရသာအချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင် မခင်းနှင့ ်

ဆံုးမဖတ်ချက်ချမှတ်မခင်း၊ 

၁၀။ ဘဏ္ဍရရးမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် သီးနှမံျားအတွက် အသုးံစရိတ်များကိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

၁၁။ တစ်ဦးချင်းရဆာင်ရွက်မှုများကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း၊ 

၁၂။ တစ်ဦးချင်းစီ၏လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရရးဆဲွမခင်း၊ 

၁၃။ တစ်ရနတ့ာ ရလ့လာသင်ယူုခဲ့သည့် အချက်များကုိ ေိုငး်ေနး်ရဆွးရနွးမပီး သင်တန်းသား များ၏ 

တုံ ့မပန်မှုကို မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

သင်တန်းနငှ့်သက်ဆုိင်ရသာ နည်းပညာစာစဉ်များ 

၅.၁ ။ သးီနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျိေုးလရး (Agroforestry) 

 သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ လပမယာအသုံးချေသည့် စီမခံန ့်ခွေဲမှုစံနစ် 

တစ်ခုပဖစ်ဖပီး သစ်ပင်ကကီးမျေား သိုမ့ဟုတ်  ချေုံပုတ် စသည့်သဘာဝရိှသည့် အပင်မျေားကိ ုရာသီသီးနှံမျေား၊ 

စားကျေက်ပင်မျေားစသည်တို ့လရာညြှေပ/်လနှာစိုက်ပျေိုးပခင်းကိလုခါ်သည်။ ဤလုပ် ငန်းတွေင် သစပ်င်ကကီးမျေား 

နှင့ခ်ျေံပုတ်ပင်မျေားကုိ စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် သစလ်တာနည်း ပညာမျေား လပါငး်စပ်ကာစိုက်ပျေိုး ားဖပီး 

ဇီဝမျေိုးကွေမဲျေားပိုမိုစံုလင်လရး၊  ုတ်လုပ်မှု ပိုမိုလကာင်းလာလရး၊ အပမတ်အစွေန်းပိုမိုရရှိလာလရး၊ 

ပိုမိုကျေန်းမာသန်စွေမ်းလရး၊ သဘာဝ လေဟစနစ်ပိုမုိခိငု်မာလတာင့် တင်းလာလရးနှင့်လရရှည်တည်တံ့သည့် 

လပမအသံုးချေလရးစနစ်တိုပ့ဖစ် ွေန်းလာလစရန်လောင်ရွေက်ပခင်းပဖစ် သည်။  

 တစ်နည်းအားပဖင့်ေုိလသာ် သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ ယာလပမနှင့် 

သစလ်တာကိလုရာလနှာလပါငး်စည်းလိုက်ပခင်းပဖစ်သည်။အနည်းငယ်နှင့်အမျေားကကီးစိုက်ပျေိုးပခင်းလည်းပဖ

စ်သည်။ 

 သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးသည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးလရးနငှ့်သစ်လတာစိုက်ပျေိုးလရးကို 

သမားရုိးကျေသီးသန ့်စီစုိက်ပျေိုးပခင်း က်အကျေိုးလကျေးဇူးပိုမိုရရှိသည်။ ဤကဲ့သိုစ့ိုက်ပျေိုးပခင်းပဖင့် 

အ ွေကန်ှုန်းတိုးလာပခင်း၊ စီးပွေားလရးအပမတ်အစွေန်းပိုလာပခင်း၊ လေဟစနစ်တွေင်ဇီဝမျေိုးကွေဲစုလံင်လာဖပီး 

လုပ်လောင်မှုမျေားလည်းပိုမို လကာင်းမွေန်လာပခင်း (ဥပမာ−ဝတ်မှုံကူးမှုမျေားပိုမိုလာပခင်း) စသည်တုိ ့

ပဖစ် ွေန်းလာသည်။ 
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သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး၏  ူးပခားသည့် အေဂါရပ် ငါးမျေိုး 

၁။ ဇီဝမျေိုးကွေစဲုံလင်လစမှု။ ။ဇီဝမျေိုးကွေအဲစုံကုိကျေယ်ကျေယပ်ပန ့်ပပန ့်သုံးစွေဲနုိင်ပါက ယာခင်း ပိုင ်

ရှငသ်ည်အရင်းအပမစ်နည်းနည်းနငှ့် အ ွေကတ်ိုးလာလစကာ ပိုမိုခိုင်ဖမဲသည့်အလပခအလန သိုလ့ရာက်ရှ ိ

သွေားသည်။ 

၂။ အလွှာကွေဲပပားမှု။ ။ စိုက်ခင်းအတွေင်း အပင်အမျေိုးမျေိုးတို၏့ အနိမ့်အပမင့်၊ အ ူအပါးမတူညီ 

ကကသပဖင့ ်အလွှာစုံပဖစ်လနရာ အခင်းပိုငရ်ှင်သည် လပမကွေက်ကိုချေဲ  ့ွေင်ရန်မလုိအပ်လတာ့လပ။ 

၃။ ေက်စပ်ေက်နွှယ်မှု။ ။ သကရ်ှိတို၏့သဘာဝသည် အပပန်အလှန်အလ ာက်အပံ့ပပုလန 

တတ်ကကသည်။ အခင်းပိုင်ရှင်သည် အပပန်အလှန်ယှဉ်ဖပိုင်မှုမရှိတတ်သည့် မိတ်ဖက်ပင်မျေား ကိစုိုက် 

ပျေိုးလပးရသည်။ 

၄။ အငယ်စားရာသီဥတု။ ။သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးသည် သူ၏ဝန်းကျေင် အနီးတ 

ဝိုက်တွေင် ပတ်ဝန်းကျေင်မှရာသီဥတုနှင့်မတူသည့်  ပို၍လအးလသာ၊ ပို၍လနွေးလသာ၊ ပုိ၍စိုစွေတ်လသာ၊ 

ပို၍လပခာက်လသွေလ့သာ အငယ်စားရာသီ ဥတုလလးကုိဖနတ်ီးနိုင်သည်။ 

လတာင်သလူယ်သမားမျေားသည်  ုိအလပခအလနကိုလစာင့်ကကည့်ခန ့်မှနး်တတ်ရန်လိုသည်။ 

၅။ စကဝ်န်းလည်ပတ်မှု။ ။ လတာင်သလူယ်သမားသည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးမှုပုံစံမျေားအရ 

အပင်အကကင်းအကျေန် မျေားနငှ့်အာဟာရဓာတ်မျေားမည်က့ဲသုိလ့ည်ပတ်လနကကသည်ကို နားလည် 

သလဘာ လပါကဖ်ပီး လပမကသဇာ  က်သန်လာလရး၊ အ ွေကန်ှုန်းလကာင်းလရးနှင့် လရရှည်အသုးံ ပပု၍ 

ရသည့်လပမကကီးအပဖစ် အလသ အချောပဖစ်လရးတိုက့ိ ု လုပ်လောင် နုိင်စွေမ်းရှိကက သည်။ 

လပမကကီးကိဖုုံးအုပ်လပးပခင်း၊ လပမကသဇာမျေားသင့်သလုိ လကျွးပခင်း၊ အိမ်သံုး င်းလကာက်ယူပခင်း၊ 

သီးနှံအစုံကိုအလှည့်ကျေစိုက်ပခငး်စသည်မျေားကုိ သူ၏အကွေက်ငယ်လလးအတွေင်း တွေင်အဖမဲမ 

ပပတ်လုပ ်လောင်  နိုင်လပသည်။ 

 

 

သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးပုံစအံမျေိုးမျေိုး 

လတာင်လစာင်းမျေားတွေင်စိကု်ပျေိုးနည်း (Hillside systems) 

လတာင်ယာမီးရှို စ့နစပ်ဖင့်စိုက်ပျေိုး ားသည့်အကွေက်မျေားသည် လပမေီလွှာတိုက်စားမှုေဏ်ကို 

ပပင်း န်စွောခံစား ားရသပဖင့် လပမကသဇာမျေားလလျော့နည်းကာ လပမည့ံမျေားပဖစ်လနကကသည်။  ုိအကွေက် 

မျေိုးတွေင် ဤနည်းစနစက်ိုကျေင့်သုံးနိုငသ်ည်။  
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၁။ လတာင်လစာင်းတွေင်လပါက်လနသည့်ချေုံပုတ်ပင်မျေားကုိပဖတ်လတာက်ခတု်ဖျေင်လပးရသည်။ နိုက် ရို 

ေျေင်ကိုစပု်ယူလပးသည့်သစ်ပင်မျေားကုိချေန်လှပ် ားပါ။  ုိအပင်မျေားသည် လပမေီလွှာတုိက်စားခ ံ

ရမှုကိလုလျော့နည်းလစပခင်း၊ အရိပ်သဘွေယ်ပဖစ်လန၍ လပမအစိုဓာတ်ကို  ိန်းသိမး်လပး  ား ပခင်း၊ 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကကယဝ်သည့်လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားကုိ လပမကကီး ဲသို ့ည့် လပးပခင်းစသည် 

မျေားကုိ ပပုလုပ်လပးသည်။ 

၂။ လပပာင်းဖူး၊ လူး၊ ေတ် စသည့်နှစံားသီးနှံတစ်မျေိုးမျေိုးကုိ အတန်းလိုက်စိကု်ပျေိုးပါ။ 

၃။ လပပာင်းဖူးပင်မျေားလပခာက်သွေားသည့်အခါ အဖူးကိခုျေိုးယူပါ။ တစ်ဖပိုင်နက် ဲပင် ပဲတစ်မျေိုးမျေိုးကုိ 

ချေက်ချေင်း  စိုက်ပါ။ ပဲပင်မျေားသည် လပပာင်းရုိးလပခာက်ပင်စည်မျေား လပါ်သုိန့ွေယ် တက်သွေားကကမည်။ 

ပဲပင်မျေားသည်နိုက ်ရုိေျေင်ဓာတ်ကိုစုပ်ယူသည့်အပင်ပဖစ်၍လပမကကီး ဲသို ့ ိုဓာတ်မျေားပိုမို လရာက်ရှိ 

သွေားလစမည်။ 

၄။  ုိအကွေက်တွေင် လရွှဖရံုကုိလည်းတဖပိုင်နက ်ဲစိကု်ပျေိုးသည်။ လပမလပါ်တွေင်ရှပ်လပပး ဖပီးလပါက ်

သည့်လရွှဖရုံ၏အရွေက်ဖားဖားမျေားသည် လပမကကီး၏ အစိုဓာတ်ကို  ိန်းသိမး် ား သည်။ 

အလပါ်ဘက် တွေင်နွေယ်တက်လနသည့်ပဲပင်မျေားနငှ့်လည်း လနလရာင်ချေည်ကို လုယူမှုမျေိုး လည်း 

မပဖစ်လပါ်လစပါ။ 

၅။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမှုမျေားဖပီးလျှင် အကွေက် ဲတွေင် ပမက်မျေားကုိလပါက်လာလစဖပီး 

လပမတွေင်းလအာေဲနစ်ဓာတ်မျေားကုိ တုိးပွေားလာလစရမည်။  ုိအ့တူ  အကွေက် ဲသို ့ ကျွဲနွေား တိရ စ္ဆာန် 

မျေားကုိ လွှတ်လကကာင်းလပးရသည်။  ကျွဲနွေားတိရ စ္ဆာန်မျေား၏စားသံုးမှုလကကာင့် ပမက်မျေား 

အလွေန်အကျွံ မကကီး ွေား လာလတာ့ပခင်းနှင့ ် သစလ်တာပင်မျေားနငှ့် လုံးဝဖုံးလွှမ်းသွေားမှု 

မျေိုးလည်းမပဖစ်လပါ်လစလတာ့လပ။ ကျဲွနွေား တိရ စ္ဆာန်မစင်မျေား  (ကျဲွ) နွေားလချေးမျေား မှလည်း 

လပမကသဇာမျေားရရိှလာမည်။  

၆။ ဤနည်းကိ ု လနာက်နစှ်မျေားတွေင်လည်း ေက်လက်ကျေင့်သုးံ၍ ကာလကကာရှည်လအာင် မလရွှ  ့

မလပပာင်းလတာ့ဘဲ စုိက်ကွေက်တစ်ကွေက် ဲမှာပင် စိုက်ပျေိုးလုပ်ကုိင်သွေားရသည်။ သဘာဝရိှလန 

ကကသည့်သစ်လတာမျေားကုိလည်း အန္တရာယ်မပဖစ်လစလတာ့ကာ တစ်လနရာမှ တစ်လနရာ လရွှ လ့ပပာင်း 

စိုက်ပျေိုးလနမှုလကကာင့်ပဖစ်ရသည့် ကာဘွေန်ဓာတ်မျေားေံုးရှုံးမှုကိုလည်း လလျော့နည်းသွေား လစသည်။   
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သစ်ပင်အုပ်နှင့် ကွေင်းပပင်လနှာလသာ လွေင်ပပင်စနစ် Parklands 

  

ဤစနစတ်ွေင်သီးနှံစုိက်ခင်းကွေငး်ပပင်ကျေယ်အတွေင်း သစပ်င်မျေားကုိလနရာအနှံခ့ပ်ကျေဲကျေဲ စိုက်လပး ား 

သည့်စနစပ်ဖစ်သည်။ သစပ်င်အမျေိုးအစားမာှလေသနှင့က်ိကု်ညီသည့် အပင် အမျေိုးအစားတစ်မျေိုး 

တည်းသာပဖစ်သည်။စားကျေက်အတွေင်းစားလနသည့်တိရ စ္ဆာန်မျေားအတွေက်အရိပ်ခိုစရာ ပဖစ်လစဖပီးသီးနှံ 

ပင်မျေားအတွေက် လလကာပင်မျေားသဘွေယလ်ည်း ပဖစ်လစသည်။ အကိငု်းအခက်မျေားသည် လည်း 

လလာင်စာ င်းအပဖစ် အသုးံပပုနိုင်ကာ ဖျေက်ပိုးအင်းေက်မျေားနငှ့် ကကကက်ဲသ့ိုလ့သာ 

သတ္တ ဝါမျေားကုိစားသည့်ငှက်မျေားအတွေက်အိပ်တန်းတက်ရာလနရာလည်းပဖစ်လာသည်။ အပူပိငု်းဇုံလေ 

သ နှင့ ်ကိုကည်ီလသာနည်းစနစ် တစ်ခုပဖစ်သည်။ 

 

သစ်ပင်အုပ်နှင့်ကွေင်းပပင်လရာလနှာစနစ် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ ပမန်မာ) 
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အရိပ်ပင်အပဖစ်စုိက်စနစ် Shade systems 

 ဤနည်းတွေင် သီးနှံပငမ်ျေားကုိ အရိပ် ိုးသည့်သစ်ပငက်ကီးမျေားလအာက်တွေင် စိုက်ပျေိုးပခင်း 

ပဖစသ်ည်။ သီးနှံပငသ်ည် အရိပ်ကျေသည့်ေဏ်ကိုခံနိုင်သည့် အပင်မျေိုးပဖစ်နိုင်သလို သစပ်င်ကလည်း 

အရိပ်ကျေဲကျေဲသာ ရှိသည့်အပင်မျေိုးပဖစ်ကကသည်။ ဥပမာ လကာ်ဖီပငက်ိ ု အရိပ်လအာက် တွေင်စုိက်လပးပခငး် 

မျေိုးပဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိစ့ိုက်လပးပခင်းပဖင့် လပါင်းသင်စရိတ်သက်သာကာ လကာ်ဖီ၏အနံအ့ရသာလည်း 

ပိုမိုလကာင်းမွေန် လာသည်။ အရိပ်လအာက်တွေင်စိုကသ်ပဖင့် အ ွေက် နှုန်းလလျော့ နည်းမှုလည်းမပဖစလ်စပါ။ 

အရိပ်လအာက်မ ှ အပင်မျေားသည် အလင်းလရာင် အနည်းငယ်ရရံုပဖင့်လည်း အစာချေက်လုပ်နိုင်စွေမ်းရှိကက 

သည်။  ဤသုိပ့ဖင့် သီးနှံပင်နှင့် သစပ်င်ကကီးမျေားကုိ ပင်ပိငု်းဖုံးလွှမ်းမှု တစ်လွှာ က် စုိက်ပျေိုးပခင်းပဖင့် 

အပင်မျေားဖုံးလွှမ်းမှု တစ်လွှာ က် စိုက်ပျေိုးပခင်း က် အပင်အစာချေက်လုပ် မှု ပိုမိုလုပ်လောင်နိငဖ်ပီး 

သီးနှံမျေား၏ အ ွေကန်ှုန်းမျေားလည်း ပိုမိုနိငု်ပါသည်။  

 

သီးနှံနှင့်သစ်လတာကို အကန ့်လိုက်စိုက်ပျေိုးနည်းAlley cropping 

ဤနည်းတွေင် သီးနှံပငန်ှင့်သစပ်င်ကကီးမျေား၊ စည်းရုိးတန်းပင်မျေားကုိ သူအ့ကန ့်နှင့် သူစုိက် ပျေိုးပခင်း 

ပဖစ်သည်။ အမျေားအားပဖင့် သီးနှံပငမ်ျေားမစုိက်ပျေိုးမီ သစပ်င်မျေားကုိ ခုတ်ဖျေင်လပး ား ရဖပီး 

ခုတ်ပဖတ်စမျေား ကုိသီးနှံစိုက်မည့်အကွေက် ဲသိုပ့ဖန ့်ကျေဲလပးကာ လပမကသဇာအပဖစ်ပပနလ်ည် လရာက်ရှ ိ

သွေားလစသည်။ သစ်ပင်ကကီးမျေားသည် သီးနှံပငအ်တွေက်လလကာပင်တနး် သဖွေယ် လည်းပဖစ်လစသည်။ 

ဤနည်းစနစက်ိ ု အပူပိငု်းလေသတွေင်လက်လတွေက့ျေင့်သုံးနိုငသ်ည်။ သီးနှံစုိက်ခင်း ဲတွေင် နိုင ်ရုိေျေင် 

ဓာတ်ကိုစုပ်ယူလပးနိုင်သည့် ညံပင်၊ လရသကကီးပင်၊ လပါက်ပနး် ပဖူပင်၊ လပါကပ်န်းနီပင်၊ ေလီရီစးီေးီယား 

ပင်မျေားကုိစိုကပ်ျေိုး၍ ခုတ်ပိုင်းပဖတ်လတာက် ားသည့ ် အပိုငး်မျေားကုိ စိုက်ခငး် ဲသို ့ အဖမဲမပပတ် 

 ည့်သွေင်းလပးသွေားပခင်းအားပဖင့် လနာက်လနာင်တွေင် ဓာတ်လပမကသဇာအသုံးပပုမှုကို လံုးဝလွေတ် 

ရမပာင်းဖူးနှင့် ပဲပုပ်သီးနှံများကို အကန ့်လိုက်စိုက်ပျိုးထားမခင်း (ရှမ်းမပည်နယ်)  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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ကင်းသွေားသည်အ ိလရာက်ရှသိွေားသည်။ ဇီးပင်၊ လလျှာ်ပဖူပင်၊ လဘာစကုိင်းပင်၊ ယူကလစ်ပင်မျေားကုိ 

သီးနှံစုိက်ခင်း ဲတွေင် ဤနည်းအတိုင်း စိုက်ပျေိုးလပးနိုင်သည်။ 

လတာင်ယာစိုက်စနစ် Taungyas 

 ဤနည်းစနစသ်ည် ပမန်မာပပည်မှစတင်ခဲ့သည့်နည်းစနစပ်ဖစ်သည်။ သစလ်တာပင်မျေား 

စိုက်သည်ပဖစ်လစ၊ ဥယျောဉ်ပခံတစ်ခုစိုကသ်ည်ပဖစ်လစ အပင်ကကီးမျေားမကကီး ွေားလသးသည့် အလစာပိုငး် 

နှစက်ာလမျေားတွေင်  ရာသီသီးနှံမျေားကုိ အပင်ကကးီမျေား၏ကကားကွေက်လပ်လနရာ မျေားတွေင ် စိုက်ပျေိုးပခင်း 

ပဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိစ့ိုက်ပျေိုးလပးပခင်းပဖင့် လပါငး်သင်စရိတ်လည်း အပိုမကုန်ဘ ဲ အပို ုတ်လုပ်မှုလည်း 

ရရှိကာ အပိုဝငလ်ငွေရရှိလာပခင်းပဖစ်သည်။ အချေို လ့တာင် ယာစနစမ်ျေားတွေင် အပင်ကကီးမျေားအတွေင်း 

ကကားအကန ့်မျေားကုိ ရာသီသီးနှံမျေား တစ်မျေိုးဖပီး တစ်မျေိုး စုိက်နိုင်လအာင် စီမလံုပ်လောင် ားကကသည်။ 

 

 

သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

 ၁။ ဤနည်းစနစသ်ည် လရစီးေင်းမှုအရှိန်ကိုလလျော့နည်းလအာင် ိန်းချေုပ် ားနိုင်ဖပီး လပမေီလွှာ 

တိုက်စားခံရမှုကုိမပဖစလ်ပါ်လစလတာ့လပ။ သုိအ့တွေက် လရ၊ လပမသားမျေား၊ လအာေဲနစပ်စ္စည်းမျေားနငှ့ ်

အာဟာရမျေားေံုးရှုံးမှုမျေားမပဖစ်လစလတာ့ပါ။                                                                                    

၂။ ဤနည်းစနစသ်ည် လပမတွေင်းလအာေဲနစ် ပစ္စည်းမျေား ကိ ုိန်းသိမး် ားနိုင်ဖပီး လပမေ ီ ကသဇာ ဓာတ် 

ကိပုပည့်ဝစွောတက်လာသည်အ ိ သကရ်ှိဇဝီလှုပရ်ှားမှုမျေား သကဝ်င် ကကလာလစသည်။ 

၃။ ဤနည်းစနစသ်ည် သမားရုိးကျေသီးနှံစိုကပ်ျေိုးနည်း က် လပမကကီး၏ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာ ေုဏ်သတ္တ ိ 

မျေားကုိပိမုိုလကာင်းလာလစသည်။ အလကကာင်းမှာ လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေား ကိပုိုမို ိန်း 

သိမး် ားနိုင်ပခင်းနှင့ ်သစ်ပင်ကကီးမျေား၏အပမစ်မျေားလကကာင့်ပဖစ်သည်။ 

လတာင်ယာစိုက်စနစ် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ ပမန်မာ) 
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၄။ ဤနည်းစနစသ်ည် သီးနှံတစ်မျေိုးတည်းစုိက်ပျေိုးသည် က်လနလရာင်ပခည်စွေမ်းအင်ကို ပိုမိ ု အကျေိုးရှ ိ

လအာင်သုံးစွေဲနုိင်သည်။ အပင်အရပ် အနိမ့အ်ပမင့်မျေားနှင့် အရွေက်ပုံသဏ္ဍာန်မျေားမတူ ညီကက သပဖင့် 

အလွှာတုိင်းသည် လနလရာင်ချေည်ကိုလကာင်းစွော ရရိှကကသည်။ 

၅။ ဤနည်းစနစသ်ည် လရာေါပိုးမွှားကျေလရာက်မှုကိလုည်းလလျော့နည်သက်သာလစသည်။  

၆။ ဤနည်းစနစ်သည် လပမေီလွှာအစားခ ံားရသည့်လပမမျေားနငှ့် ပျေက်စီးလနလသာလပမမျေား ပပန်လည် 

ပပုပပင်ရာတွေင် လအာင်ပမင်စွောကျေင့်သံုးနိုငသ်ည်။ 

၇။ ဤနည်းစနစတ်ွေင် နိုက် ရိေုျေင်ကိုစပု်ယူလပးကကသည့်သစ်ပင်မျေားနငှ့် ချေုံပုတ်ပင်မျေား ကလပမ ဲ 

သိုန့ိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကို ည့်လပးကကသည်။ 

၈။ ဤနည်းစနစတ်ွေင် သစပ်င်အပမစ်မျေားက လပမလအာက်အလွှာနှင့် လေွေးလပမ့လကျောက်တံုးမျေားမှ 

အာဟာရမျေားကုိ ုတ်ယူကကဖပးီ လပမကကီး ဲသို ့ည့်သွေင်းလပးကကသည်။ 

၉။ သစပ်င်သစ်ကိုင်းအလေွေးမျေားကလည်း လပမကသဇာကိပုိုမိုလကာင်းမွေန်လာလစသည်။ ပဖတ် လတာက် 

 ားသည့်အကိငု်းအခက်အတက်အရွေက်မျေားကုိ ည့်လပးပါက သီးနှံအ ွေက်ကို ပိုမိ ု တိုးလာလစ 

သည်။ 

၁၀။ လပမေီကသဇာလကာင်းလအာင် ိန်းသိမး်ရာတွေင် လပမလပါ်ပုိင်းမှအပင် အစိပ်အပိုငး်မျေား ကဲသ့ိုပ့င် 

လပမလအာက် ပိုငး်အပမစ်မျေားကလည်း အလရးပါသည့်ကဏ္ဍတွေင်ရှသိည်။  

၁၁။ ဤနည်းစနစတ်ွေင် စိုက်ကွေကမ်ှဝင်လငွေအမျေိုးမျေိုးကိရုရှိနိုငဖ်ပီး စီးပွေားလရးအရပိုမိအုလပခခိုင် လာသည်။ 

စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုအမျေိုးစံုမှဝင်လငွေအမျေိုးအမျေိုးရရှလိာသပဖင့် စီးပွေားလရးအရ စွေန ့်စား ရမှုမျေား 

လလျော့နည်းလာသည်။ 
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၆။လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအခန်း(၅)  

 ဘက်စုံပိုးမွှား ရရာဂါကာကွယ်နှမိ်နှင်ရရး 
လ     - ကသဂုတ်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွဲ - ပထမပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချိန်- (၄) နာရီ 

ပိုခ့ျသူ(များ) -  မမိုန့ယ် စိုက်ပျိုးရရး ဦးစီးဌာနမှ ေန်ထမ်းများ  

လိုအပ်ရသာ ပစ္စည်း - ကားချပ်၊ မာပင်၊ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန် စာရွက်စာတမ်းများ 

ပိုခ့ျမည့် ရခါင်းစဉ်များ  

၁။ ဘက်စံုပိးုမွှား ရရာဂါကာကွယ်နှိမ်နှငရ်ရး  

၂။ ကွငး်ဆင်းရလ့လာမပီး အင်းဆက်ပိုးများ စုရဆာင်းမခင်းနှင့် ဖျက်ပိုး၊ အကျိုးမပု အင်းဆက ်

ခွဲမခားမခင်း 

၃။ ရပါငး် ကာကွယ်နှိမ်နှငမ်ခင်း အရမခခံသရဘာတရားများ 

၄။ လက်ရပါငး် လိုက်မခင်းနှင့် နုတ်ယထူားရသာ ရပါင်းပင် အကကင်းအကျန်များကို စိုက်ခင်းအတွင်း 

ရမမကာအမဖစ်ဖုးံအုပ်ရပးမခင်း  

၅။ ရအာ်ဂဲနစရ်မမကသဇာများ၊ အီး အမ ်ရဖျာ်ရည်နှင့် ပိုးသတ်ရဆးများကုိ မခံစည်းရုိးပင်များအပါအေင် 

အပင်များအရပါ်တွင် လက်ရတွပ့က်ဖျန်းသုံးစဲွမခင်း 

၆။ သီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် သီးနှံတစ်မျိုးချင်းအလိုက် ( ေဥ၊ ဆန်ပဲ၊ ရကာ်ဖီ၊ ရထာပတ်သးီ 

၊ရမမမပန ့်ချယရ်ီ၊ ရဘာ်စကုိင်း တို၏့)သီးနှံမပုစုရစာင့်ရရှာက်မခငး်နငှ့် ရအာင်မမင်မဖစ်ထွန်းမှုကို 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

၇။ တစ်ဦးချင်းရဆာင်ရွကမ်ှုကို ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း 

၈။ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် လုပ်ငနး်အစီအစဉ်ရရးဆဲွမခင်း 

၉။ တစ်ရနတ့ာ ရလ့လာသင်ယူခဲ့သည်များကုိ ေိုင်းေန်းရဆွးရနွးမခင်းနငှ့် သင်တန်းသားများ၏ 

တုံ ့မပန်ချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

သင်တန်းနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ နည်းပညာစာစဉ်များ 
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၆.၁။ ဘက်စုံပိုးမွှား လရာေါကာကွေယ်လရး  

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးေုိသည်မှာ ပဖစ်နိငု်သမျှလသာတွေဲဖက်၍ ရနိုင်သည့် နည်း 

လပါငး်စံုကုိအသုးံပပုဖပီးလရာေါပိုးမွှားမျေားကုိ စီးပွေားလရးအရမ ိ ခိုက်နိုင်သည့ ်အလပခအလန လအာက်တွေင် 

ရှိလနလအာင် စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်ပခင်းပဖစ်သည်။   

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးသည် စနစတ်ကျေေျေူဟာလပမာက်စွောစီမံခန ့်ခွေဲ ားဖပီး ကကိုတင် 

ကာကွေယ်ပခင်း၊ လရှာင်လွှဲပခငး်၊ စစတ်မ်းလကာက်စစ်လေးပခင်းနှင့ ် ဖိနှမိ်ပခင်းစသည်ပဖင့် အေင့်လိုက် 

လုပ်လောင်သွေားသည်။ အကယ်၍ဓာတုပိုးသတ်လေးမျေားသံုးစွေဲရနလ်ိုအပ်လာပါက လူ ုနှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျေင်အလပါ်တွေင် ိခိုက်မှုအနည်းေံုးလေးပစ္စည်းမျေိုးနှင့် ဖျေန်းပကမ်ှုပုစံံကုိ လရွေးချေယ် လုပ်ကုိင်ရမည်။ 

 

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နှိမ်နင်းရာတွေင် နည်းလလးနည်းပဖင့်လုပ်လောင်နိငု်သည်။  

 ၁။ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာနည်းပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း (Physical Control) 

 ၂။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးနည်းစနစမျေားပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း (Cultural Control) 

 ၃။ ဇီဝနည်းပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း (Biological Control) 

 ၄။ ဓာတုနည်းပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း (Chemical Control) 

မကကာခင်လသာကာလက လပါ် ွေကလ်ာသည့်နည်းတစ်ခုမှာ ေီဇနည်းပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း 

ပဖစ်သည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိလသာမျေိုးေဇီမျေား ည့်သွေင်း ားသည့် သီးနှံမျေိုးမျေားကုိစိုက်ပျေိုး၍ ကာ ကွေယ် ပခင်း 

ပဖစ်သည်။   

၁။ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာနည်းပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း  

လ ာင်လချောက်မျေား ားရိှပခင်း (မီးလ ာင်လချောက်၊ လကာ်လ ာင်လချောက်)၊  စည်းရုိးတန်း 

ပင်မျေားစုိက်ပျေိုး ားပခင်း၊ ကိငု်းဖျေင်လပးပခင်း၊ လပမကိုဖုံးကာလပးပခင်း၊ လပါငး်ပမက်မျေား ရှင်းလပးပခင်း၊ 

၂။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးနည်းစနစ်မျေားပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း  

လရာေါပိုးမွှားမကျေလရာက်နိုင်သည့်အကွေက်မျေိုးလရွေးချေယ်ပခင်း၊ လရာေါေဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိမျေိုး မျေား 

လရွေးချေယ်ပခငး်၊ စိုက်ခင်း ဲနှင့်ပတ်ဝန်းကျေင်တွေင် သန ့်ရှင်လနလစပခင်း၊ သီးနှံမျေားကုိ လရာညြှေပ်ပခင်း၊ 

အလှည့်ကျေစိုက်ပခင်းမျေားပပုလုပ်လပးပခင်း၊ 

၃။ ဇီဝနည်းပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း  

ဖျေက်ပိုးမျေားကုိစားသည့်သားရဲလကာင်မျေား၊ ကပ်ပါးလကာင်မျေားနငှ့် ကပ်ပါးနမီတုတ်မျေား ကုိ 

စိုက်ခင်းအတွေင်းပွေားမျေားလာလအာင်လုပ်လောင်လပးပခငး်၊ 
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၄။ ဓာတုနည်းပဖင့်ကာကွေယ်ပခင်း 

 ဓာတုလေေပိုးသတ်လေး၊ မှိုသတ်လေး၊ လပါငး်သတ်လေးစသည်မျေားကုိ အသုံးပပု၍ 

ကာကွေယ် နှိမန်င်းပခင်းပဖစ်သည်။ ဓာတုလေးမျေားသံုးစွေဲရာတွေင် အန္တရာယ်အလွေန် ကင်းလသာ၊ 

ဦးတည်ပိုးကိသုာ လရွေးချေယ်လသလစနိုင်လသာ၊ ဓာတ်ကကင်းမကျေန်ရစ်လသာ လေးမျေိုး ကုိ လရွေးချေယ ်

အသုပံပုရသည်။ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးသလဘာတရားတွေင် သီးနှံဖျေက်ပိုးမျေားကုိလုံးဝဥဿုံ 

ရှင်းလင်းဖယ် ုတ်ပစရ်န်မဟုတ်ဘဲ သီးနှံပျေက်စးီေံုးရှုံးမှုကိမုပဖစ်လစနိုင်သည့်အလပခအလနတွေင် ဖိနှမိ ်

 ိန်း ားရနသ်ာပဖစ်သည်။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် ခံနိငု်ရည်ရှိမျေိုးမျေား အသံုးပပုပခင်း၊ 

စိုက်ပျေိုးပုံနည်းစနစက်ိပုပုပပင်လပပာင်းလဲလပးပခငး်၊ ဇီဝနည်းမျေားပဖင့် ကာကွေယ် ပခင်း စသည့် 

ဘက်လပါငး်စံု နည်းမျေားကုိသံုးကာ ဓာတုပိုးသတ်လေးမျေားကုိ ေင်ေင်ပခင်ပခင် 

အလပမာ်အပမင်ရှိရှပိဖင့သ်ာသုံးစွေဲပဖစ် လအာင် စီမလံုပ်လောင်သည်။ 

 

 

 

 

ဘက်စုံပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နည်းလလးနည်းတွေင် ပိုးသတ်လေးမျေားကို လနာက်ေုံးအေင့်တွေင် ားရိှစဉ်းစားခြင်း 

(© SATNET training manual, 2011) 
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၆.၁.၁။ ဘက်စုံပုိးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် လောင်ရွေက်ပုံအေင့် ငါးေင့် 

၁။ စစလ်ေးပခင်းနှင့် ခွေဲပခားလဖါ် ုတ်ပခင်း 

 စိုက်ခင်း ဲတွေင်လတွေရ့ှိရသည့်ပိုးလကာင်တိုင်းသည် သီးနှံဖျေက်ပိးုမျေားမဟုတ်ကကပါ။ သီးနှ ံ ဖျေက် 

ပိုးမျေားကုိစားသည့် လူအ့ကျေိုးပပုမိတ်လေွေပိုးမျေားလည်းပါဝင်ကကသည်။  ိုအမျေိုး အစား နှစ်မျေိုးကုိ 

ခွေဲပခား လဖါ် ုတ်ရန်လိုသည်။ ဖျေက်ပိုးမျေားကုိလတွေလ့ျှင်လည်း သီးနှံအ ွေကက်ိ ု ိခိုက်နိုင်လလာက်သည့် 

အလကာင်အလရအတွေက်ရှိမရှိကို လရတွေကရ်န်လိုအပ်သည်။  ိခိုက်နိုင် သည့ ် သတ်မှတ်ဦးလရမရှိပါက 

စိုးရိမ်ဘွေယ်ရာမရှိလသးပါ။ 

၂။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားနငှ့် လ ာက်ခအံကကံပပုချေက်မျေား 

 ဖျေက်ပိုးဦးလရ၊ အကျေိုးပပုပိုးဦးလရ၊  ိခိုက်နိုင်သည့်သတ်မှတ်ဦးလရ စသည်မျေားကုိလတွေ  ့

ရှိဖပီးလျှင် မည်ကဲ့သုိလ့ောင်ရွေကရ်မည်ကို လ ာက်ခံအကကံပပုလပးရမည်။ 

 

၃။ စိုက်ခင်းရှင်နှင့်လတွေေ့ုံပခငး် 

 လတွေရ့ှိချေက်မျေားနငှ့် လောင်ရွေကရ်န်မျေားကုိ စိုက်ခင်းရှင်အား ရှင်းလင်းပပရမည်။ 

၄။ လိုအပ်သည့်ကာကွေယ်နှိမ်နင်းမှုမျေားကုိလုပ်လောင်ပခင်း 

 ကာကွေယ်နှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါက အ က်တွေင်လဖါ်ပပခဲ့သည့်နည်းလလးနည်းပဖင့် ဘက်စု ံ လုပ ်

လောင်လပးရမည်။ 

၅။ မှတ်တမ်းပပုစုပခင်းနှင့် ေက်လက်အလရးယူလုပ်လောင်ပခင်း 

 ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးလုပ်လောင်လပးပခငး်ပဖင့် မည်ကဲ့သုိက့ာကွေယ် နှိမန်င်း နိုငခ်ဲ ့

သည်ကိ ု မှတ်တမ်း ားရှရိမည်။ လုိအပ်သည့ ် ေက်လက်အလရးယူ လုပ်လောင်မှုမျေားကုိ လောင်ရွေက ်

လပးရမည်။ 
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၆.၁.၂။ ကွေင်း ဲတွေငလ်က်လတွေ  ့လုပ်လောင်ပခင်း 

အေင့ ်၁။ ကွေငး်ေင်းလလ့လာပခင်း 

 တစ်ဖွေဲ လ့ျှင် ငါးဦးခန ့်ပါသည့် အစုအဖွေဲ မ့ျေားဖွေဲ ၍့ ကွေငး် ဲတွေင်ပိုးမွှား စစတ်မ်း လကာက်ယူပခင်းကိ ု

ပပုလုပ်ကကရမည်။ အဖွေဲ တုိ့င်းတွေင် အမျေိုးသမီးဦးလရကို မျှတစွောပါဝင် လအာင်ဖွေဲ စ့ည်းရမည်။ 

ပိုးလကာင် ဖမ်းသည့်ပိုက်မျေားပဖင့် ပိုးမွှားမျေားကုိဖမး်ယူကကရမည်။ 

ဖျေက်ပိုးနှင့အ်ကျေိုးပပုပိုးမျေားကုိ ခွေဲပခားလဖါ် ုတ်ရ မည်။ 

ကွေင်းေင်းစစ်တမ်းလကာက်ယူ ပိုးလကာင်ဖမ်းပိုက်နဲ  ့ဖမ်း 

  

အစက်အလပပာက်ပါပိုးက ပျေမျေားကုိစား နကျေယ်လကာင်က ပိုးနေါးကိုစား 

ဘက်စုံပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် လောင်ရွေက်ပုံအေင့် ငါးေင့် (© SATNET training manual, 2011) 
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(© Fotsos.com, 2018) 

 

အေင့ ်၂။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲပခမ်းစိတ်ပဖာလဝဖန်ပိုင်းပခားပခင်း 

 လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိစစုည်းပခင်း၊ ဖျေက်ပိုးနှင့မ်ိတ်လေွေပိုးဦးလရမျေားကုိ လရတွေကပ်ခင်းနှင့ ်

နှိုင်းယှဉ်ပခင်း၊ လလ့လာေန်းစစပ်ခင်း၊ ခွေဲပခမ်းစိတ်ပဖာပခင်း၊ ပံုမျေားလရးေွေဲပခငး်နှင့် မှတ်တမ်း 

တင်ပခင်းမျေားပပုလုပ်၍ မည်သည့်အလရးယူလောင်ရွေက်မှုမျေားလုပ်သင့်သည်ကို အကကံပပု 

လရးသားလဖါ်ပပရမည်။ 

 

အေင့ ် ၃။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကိုတင်ပပပခင်းနှင့် လေွေးလနွေးလမးပမန်းမှုမျေားကုိ တုံ ့ပပန်လပဖကကားပခင်း

 အဖွေဲ ခ့ွေဲမျေား၏လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ အားလုံးအားတင်ပပကကရမည်။ အားလုံး မှ 

မရှင်းလင်းသည်မျေားကုိလမးပမန်းပခင်း၊ လဝဖန်အကကံပပုပခင်းမျေား လပးကကသည့်အလပါ် 

သကေုိ်င်ရာအဖွေဲ ခ့ွေဲ မျေားက လကကာင်းကျေိုးေီလလျော်စွော တုံ ့ပပန်လပဖကကားကကရမည်။ 
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အေင့် ၄။  လောင်ရွေကရ်မည့်လုပ်ငန်းမျေားကုိချေမှတ်ကကပခင်း 

 အားလုံးမျေက်နှာစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အဖွေဲ လ့ိုက်တင်ပပချေက်မျေားကုိ စုလပါင်းညြှေိနှိုင်းမှု ပပုလုပ် 

ကကဖပီး စုလပါင်းေုံးပဖတ်ချေက်မျေားချေမှတ် ားသည့်အတိုင်း အလကာင်အ ည် လဖါ်မည့် 

လုပ်ငနး်မျေား လုပ်လောင်ကကရန် အားလုံးသလဘာတူကကသည်။ 

  

ဖျေက်ပိုး (© SATNET training manual, 2011) မိတ်လေွေပိုး 

ပုံမျေားပဖင့် လရးေွေဲတငပ်ပခြင်း 

(© SATNET training manual, 2011) 

 

ဖျေက်ပိုးတစ်လကာင်တွေင် မိတ်လေွေပိုးတစ်လကာင်ခွေဲရိှ၊ 

လေးမဖျေန်းလသး (© SATNET training manual, 2011) 

 
လတွေ ရိှ့ချေက်၊ သုံးသပ်အကကံပပုချေက်မျေားကုိ အားလုံးမျေက်နှာစုံညီပွေဲတွေင် တင်ပပပု ံ
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၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအခန်း(၆)  

စိုက်ပျိုးရေေစံနစ် ရလ့လာဆန်းစစ်မခင်း (၂) 

လ - စက်တင်ဘာ 

ရက်သတ္တ ပတ် - ပ မပတ် 

အချေိန်/ ကာလ - (၃) နာရီ 

သင်တန်းပိုခ့ျေမည့်သူ - စုိက်ပျေိုးလရးဌာနမှဝန် မ်းတစ်ဦး 

အသုးံပပုမည့်ပစ္စည်း - လိုအပ်လသာပစ္စည်း A0 အရွေယ်အစား စာရွေက် မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေိုင် 

ရာသင်တန်းလမ်းညွှန် စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့်လခါင်းစဉ်မျေား 

1. စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ ်ပ်ကကမိ်ပပုလုပ်ပခင်းအလပါ်လလ့လာေန်းစစပ်ခင်း၊၎င်းနှင့်ပတ်သက၍်ေ

ောင်ရွေကသ်ူ၅ဦးပါဝင်လသာအဖွေဲ တ့စ်ဖွေဲ သ့ည်စမ်းသပ်စိုက်ကွေက်တစ်ခုတွေင်လအာက်လဖာ်ပပပါအခ

ျက်မျေားကုိလလ့လာ၍မှတ်တမ်းတင်ကကမည်ပဖစ်သည်၊ (၁)SALTအလလ့အ ကျေင့်သုံးပခင်း၏ 

 ိလရာက်မှုအတိုင်းအတာနှင့် တိုက်စားမှု ကာကွေယ် ရန်နည်းလမ်းမျေား (၂) 

လပမလငွေ ့ိန်းချေုပ်လပးပခငး်၏အကျေိုး (၃) လပမေီလွှာ လအာ်ေဲနစ် 

ပါဝင်မှုနငှ့်လပမေီလွှာအစိုဓာတ် ိန်းသိမ်းနိုငမ်ှုအလပခအလန (၃) သီးနှံ ွေက် နှုန်းစွေမး် 

လောင်ရည်နှင့်လရာေါ၊ပုိးမွှားကျေလရာက်ပဖစ်ပွေားမှုနှုနး် ား (၅) ဝဥအမျေိုးမျေိုး၏  ွေကန်ှုန်း 

စွေမး်လောင်ရည်၊ 

2.  အဖွေဲ မ့ျေား၏လတွေရ့ှိချေက်မျေားအလပါ်မှတ်တမ်းတင်ပခင်း၊ 

3. အဖွေဲ အ့လိုက်လတွေရ့ှိချေက်မျေားအလပါ်တင်ပပလေွေးလနွေးပခင်းနငှ့်အပခားအဖွေဲ မ့ျေား၏လမးပမနး်မှုမျေားကုိ

တုန်ပ့ပန်လပဖကကားပခင်း၊ 

4.  စုလပါင်းလေွေးလနွေးမှုမျေားအလပါ်ေံုးပဖတ်ချေက်ချေမှတ်ပခင်း နှင်ဖ့ွေံဖဖိုးတိုးတက်လရးအတွေက် ေက် 

လက် လုပ်လောင်ရမည့်အလရးကကီးသည့် အလကကာင်းအရာမျေားကုိ မှတ်သား ား ရှိပခငး်၊ 

5. (ဝဥ၊ေန်ပဲ၊လကာ်ဖီ၊လ ာပတ်သီး၊Gliricidia, Leucaenaအစရှိသည့်) လကာက်ပဲသးီနှံ မျေား၏ 

 ွေကန်ှုန်းစွေမး်လောင်ရည်ကိသုကေုိ်င်ရာအစုအဖွေဲ အ့လိုက်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုစာအုပ် မျေားတွေင်မတှ် သား 

 ားရိှပခငး်၊ 

6. အလ ွေလ ွေအသုးံပပုမှုကနု်ကျေစရိတ်မျေားကုိလငွေလကကးစီမမံှုစာအုပမ်ျေားတွေင်မတှ်သား ား ရိှပခငး်၊ 
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7. လုပ်လောင်မှုတစ်ချေက်ပခင်းစီအားလေွေးလနွေးတင်ပပပခင်း၊ 

8. တစ်ဦးချေင်းစီ၏လုပ်ငနး်လျော ားချေက်မျေားကုိစစီဉ်ဖန်တီးပခငး်၊ 

9. တစ်လနတ့ာသင်ကကားပိုခ့ျေချေက်မျေားအလပါ်ပခုံ ငုံသံုးသပ်လေွေးလနွေးပခငး်နငှ့်သငတ်န်းသားမျေား၏

တုန်ပ့ပန်လေွေးလနွေးချေက်မျေားကိမုျေတ်သား ားရိှပခငး်၊ 

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ဆုိင်ရသာ နည်းပညာစာစဉ်များ 
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၈။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၇) ၊                                               

(စိုက်ပျိေုးလရးကို စီးပွေားပဖစ်လပု်ကိုင်ပခင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းချိေန်လွေန်နည်းပညာမျေား) 

လ −  လအာက်တိုဘာ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

အသုးံပပုမည့်ပစ္စည်း - စီးပွေားပဖစ်စုိက်ပျေိုးလရးနငှ့်ပတ်သက်သည့်လက်ကမ်းစာလစာင်  

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သင်တန်းသား ၅ ဦးစီပါ၀င်လသာ အဖွေဲ င့ယ်မျေားဖွေဲ က့ာ လအာက်ပါလခါငး်စဉ်မျေားကုိ အုပ်စုလိုက် 

လေွေးလနွေးမည်။  

(၁) စီးပွေားပဖစ်စိုကပ်ျေိုးပခင်းေုိသည်မှာမည်သိုပ့ဖစ်သနည်း၊ 

(၂) စုိက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားပဖစ်မည်သို ့လုပ်ကုိင်နုိင်သနည်း၊  

(၃) စားလသာက်ကနု်သးီနှံန့ှင်စ့ီးပွေားပဖစ်သီးနှံမည်သိုက့ွောပခားသနည်း၊ 

(၄) သီးညြှေပ်စိကု်ပျေိုးသည်အဘယ်လကကာင့်တစ်ဧက ွေကန်ှုန်းကိုအလကာင်းေံုးပဖစ်လစသနညး်၊ 

၂။ အဖွေဲ အ့လုိက်လေွေးလနွေးတင်ပပမှုမျေားပပုလုပ်ပခင်းနှင့်သင်တန်းသားမျေား၏တုန်ပ့ပန်လမးပမနး်  မှုမျေား 

အလပါ် ပပန်လည်လပဖကကားပခင်း၊ 

၃။  ေက်လက်လုပ်လောင်ရမည်ပဖစ်သည့်အလရးကကီးသည့်အချေက်မျေားကုိမှတ်တမ်း ားရှပိခင်း၊ 

၄။ စီးပွေားပဖစ်စိုကပ်ျေိုးလရး၏အဓိကအလကကာင်းအပခင်းအရာမျေား ( ုတ်လုပ်မှုစီမခံျေက်၊စာရင်း 

စာအုပ် ားရှပိခင်း၊လငွေလကကးစးီေင်းမှုမှတ်တမ်း ားရှပိခင်း၊  ုတ်လုပ်မှုကုနက်ျေစရိတ်၊ အဓိက နှင် ့

အပခား အလားတူကနု်ကျေစရိတ်မျေားအစရှိသည်တို)့ ကုိအဖွေဲ လ့ိုက်လေွေးလနွေးပခင်း၊ 

၅။ အဖွေဲ အ့လုိက်လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ လေွေးလနွေးတင်ပပပခင်းနှင်သ့င်တန်းသားမျေား၏ တုန်ပ့ပန် လေွေးလနွေး 

ချေက် မျေားကုိပပနလ်ည်လပဖကကားပခင်း၊ 

၆။ ေက်လက်လုပ်လောင်ရမည့်အလကကာင်းအရာမျေား၏ အလရးကကီးလသာအချေက်အလက် မျေားကုိ 

မှတ်တမ်းတင် ားရိှပခငး်၊ 
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၇။ လစျေးကွေကစ်နစအ်လပါ်နားလည်မှု (ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏အခန်းကဏ္ဍ၊လစျေးအတက်အကျေ၊  

လစျေးကွေကသ်တင်းအချေက်အလက်ေက်စပ်မှုတို၏့အလရးကကီးပုံ၊လစျေးကွေကအ်လားအလာအစရှိသည်တို)့ 

နှင်ပ့တ်သက်၍ တန်ဖိုးကွေင်းေက် ေန်းစစလ်လ့လာမှုမှ လ ာက်ခအံကကံပပု  ားသည့် အတိုင်းအဖွေဲ  ့

လိုက် လေွေးလနွေးမှုမျေားပပုလုပ်ပခင်း၊ 

၈။ အဖွေဲ အ့လိုက် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ လေွေးလနွေးတင်ပပပခင်းနှင် ့ သင်တန်းသားမျေား၏ တုန်ပ့ပန်လေွေး လနွေး 

ချေက်မျေားကုိ ပပန်လည်လပဖကကားပခင်း၊ 

၉။ လတာင်သတူစ်ဦးချေင်းစီအကျေိုးရှိလစလရးအတွေက်လစျေးကွေကစ်နစက်ိတုိုးတက်လစရန် လုပ် 

လောင်ရမည့်နည်းလမ်းမျေားသတ်မှတ်ပခင်းနှင်အ့လရးကကီးလသာအချေက်အလက်မျေားကိ 

မှတ်တမ်းတင် ားရိှပခငး်၊ 

၁၀။ မပီးခဲ့သည့် ရတာင်သပူညာရပး သင်တန်း နှင့ ် ယခုသင်တန်း အကကားရတာင်သတူစ် 

တစ်ဦးချေင်းစီ၏ လုပ်လောင်ချေက်မျေားအလပါ်လေွေးလနွေးတင် ပပပခင်း၊ 

၁၁။ တစ်ဦးချေင်းစီ၏ လုပ်ငနး်လျော ားချေကမ်ျေားကုိ လရးေွေဲပခငး်၊ 

၁၂။တစ်လနတ့ာသင်ကကားပိုခ့ျေချေက်မျေားအလပါ် ပခုံ ငုံသံုးသပ်လေွေးလနွေးပခင်းနငှ့် သင်တန်းသား မျေား၏ 

တုန်ပ့ပန်လေွေးလနွေးချေက်မျေားကို မှတ်သား ားရှပိခင်း၊  

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းကိးုကား စာအုပ် စာတမ်းမျေား 

၈.၁ စိုက်ပျေိုးလရးကုိစီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပဖစ်လုပ်ကိုင်ပခင်း 

လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းတွေင်တက်လရာက်လနကကသူမျေားသည် မျေား 

လသာအားပဖင့်ဝမး်စာဖူလုံရံုမျှစိကု်ပျေိုးလုပ်ကိုင်စားလသာက်လနကကသူမျေားပဖစ်ကကသည်။ သူတုိ ့ စိုက်သမျှ 

သည်သူတိုစ့ားဖိုအ့တွေက်သာပဖစ်ကကသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံရံုမျှစိကု်ပျေိုးလုပ်ကိုင် လနရမှု သည် အလပခခံ 

ရိက္ခာအတွေက်အကူအညီပဖစ်လစလသာ်လည်း စိတ်မချေရသည့်လူလနမှု ဘဝ ပင ် ပဖစ်သည်။ သီးနှံပျေက်စးီ 

ေံုးရှုံးသွေားခဲ့လျှင် လတာင်သလူယ်သမားအတွေက် အားကုိးရာမဲ့ ပဖစ်သွေားတတ်သည်။ သူတိုအ့တွေက် 

ပပင်ပမှအကူအညီရရှိရန်လိုအပ်လာသည်။ လတာင်သူ လယ်သမား စုိက်ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းသည် 

သင်တန်းသားမျေားအား ဝမ်းစာဖူလုံရံု စိုက်ပျေိုးလရးမ ှ စီးပွေားပဖစ်စိုကပ်ျေိုးလရးေီသိုက့ူးလပပာင်းလရာက်ရှ ိ

သွေားရန် ချေဉ်းကပ်လုပ်လောင် ပခင်းပဖစ်သည်။ သင်တန်းသားမျေားသည် အလကာင်းေံုးစီမခံန ့်ခွေဲမှုအေံုး 

အပဖတ်မျေားကုိချေမှတ် နိုငက်ကပါက သူတိုက့ိယ်ုတိုင်လုပ်ကုိင်လောင်ရွေကလ်ာနုိင်မည်ပဖစ်ဖပီး သူတို၏့  

လဘးကင်း လံုပခုံ မှုကို သူတိုက့ိယ်ုတိုင်ဖန်တီးရရှိလာမည်ပဖစ်သည်။ လနာင်တစ်ချေိန်သီးနှံ တစ်မျေိုးပျေက်စီး 
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ေံုးရှုံးသွေားခဲ့လျှင်လတာင်မှ လတာင်သလူယ်သမားတွေင်လငွေလကကးလုံလလာက်မှုရှလိနလပမည်။ အလကကာင်း 

မှာ မှန်ကန်သည့်စိုကပ်ျေိုးလရးလုပ်ငန်းကိလုရွေးချေယ်လုပ်ကိငု် ားမှု၊လုပ်ငနး် မျေိုးကွေဲအစုံကုိလုပ်ကိုငလ်န မှု၊ 

လငွေလကကးစလုောင်း ားရှနိိုငမ်ှုနှင့်အပမတ်အစွေန်းမျေားလအာင်လောင်ရွေက် ားနိုင်မှုတိုလ့ကကာင့်ပဖစသ်ည်။ 

လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်း၏ စတင်လိုက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေင် စိုက်ကွေက်ငယ် 

လလးတစ်ခ ုားရိှလပးဖပီး  ိုအကွေက်ငယ်တွေင် သင်တန်းသားမျေားသည် စိုက်ပျေိုးနည်း စနစမ်ျေားကို 

လလ့ကျေင့်သင်ကကားကကရဖပီး သုလတသနမျေားပါလုပ်လောင်ကကရသည်။ ရည်ရွေယ်ချေက်မှာ သင်တန်း 

လကျောင်းမှလလ့လာေည်းပးူရရှသိွေားသည့်အတတ်ပညာမျေား၊အသိပညာမျေားပဖင့်လရရှည် တည်ဖမဲသည့် 

လယ်ယာစီးပွေားလုပ်ငန်းမျေား ဖွေံ ့ဖဖိုးတုိးတက်လာလစရန်ပဖစ်သည်။ လတင်သလူယ်သမား စိုက်ကွေင်း 

သင်တန်းလကျောင်းသည် လယ်ယာ လုပ်ငနး် ကိ ု စီးပွေားပဖစ်လုပ်တတ်လအာင်သင်ကကားပပုစုလပး 

လိုက်သည်။ လယ်ယာလုပ်ငနး် ကိစုီးပွေားပဖစ်လုပ်ကိုင်လျှင် အပမတ်အစွေန်းမျေားမျေားရရှလိရးသည် ရည် 

မှန်းချေက်ပန်းတိုင်ပင ်ပဖစ်သည်။ အပမတ်အစွေနး်မျေားမျေားရရှရိန် အလကကာင်းသုးံရပ်ရှိသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ 

(၁) ကုနက်ျေစရိတ်အနည်းေံုးပဖစ်ပခင်း၊ 

(၂) အ ွေကန်ှုန်းမျေားပခင်း၊ 

(၃) အပမင့်ေံုးလေးရရှပိခင်း စသည်တိုပ့ဖစ်ကကသည်။ 

 

(၁) ကုန်ကျေစရိတ်အနည်းေုံးပဖစ်ပခင်း 

 အပမတ်အစွေန်းပိုမိုလာရန်ေုိပါက  ုတ်လုပ်မှုနှင့ ် လေးကွေကလ်ရာင်းချေ မှုကနု်ကျေ စရိတ် မျေားကုိ 

ပ မေံုးလလျှာ့ချေရမည်ပဖစ်သည်။ သီးနှံ၏ကျေန်းမာလရးနှင့် ပတ်ဝန်း ကျေင် ကိမု ိခိုက် လစပဲ ကုနက်ျေစ 

ရိတ်မျေားကုိလလျှာ့ချေနုိင်ပါသည်။ 

(၂) အ ွေကန်ှုန်းမျေားပခင်း 

 လတာင်သလူယ်သမား စုိက်ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း စုိက်ကွေက်ငယ်အတွေင်း လလလ့ာ ေည်းပူး 

 ားသည်မျေားမ ှ စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေား သည် ဖွေံ ့ဖဖိုးတိုး 

တက်လာလအာင်လုပ်လောင်လာကကမည်ပဖစ်သည်။ အကယ်၍ လအာက်ပါ အတိုင်း လုပ်လောင်နိငု်ခဲပ့ါ က 

လကာင်းမွေန်သည့်အ ွေက်ကိရုရှိမည်ပဖစ်သည်။  

၁။ အချေိန်ကိုက်စိကု်ပျေိုးပခင်း၊ 

၂။ လကာင်းမွေန်သည့်သွေင်းအားစုမျေားကုိ ည့်သွေင်းပခင်း၊ 

၃။ လပမေီလွှာနှင့လ်ရသုံးစွေဲမှုကိ ုလကာင်းမွေန်စွောစီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်ပခင်း၊ 
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၄။ စိုက်ခင်းကိလုပါငး်ကင်းစင်လအာင် ိန်းသိမ်းပခင်း၊ 

၅။ လရာေါပုိးမွှားမျေားကုိကာကွေယ်နှိမ်နင်းပခင်း၊ 

၆။ ရိတ်ချေိန်တွေင် အချေိန်မေိုင်းဘဲရိတ်သမိ်းပခင်း၊ 

(၃) အပမင့်ေုံးလေးရရှပိခင်း 

 လတာင်သလူယ်သမားသည် သူ၏ ုတ်ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတက်လာလအာင် လုပ်လောင် လပး 

နိုငသ်ည်။ ကုနက်ျေစရိတ်မျေားကုိလလျှာ့ချေရန်ပဖစ်လသာ်လည်း  ုတ်ကုန်မျေားလရာင်းပန်း လှဖပီးလေး 

လကာင်းရရှိရန် လငွေလကကးသုံးစွေဲရမည်ပဖစ်သည်။ ဥပမာ  ုတ်ပိုးစရိတ်အတွေက် လငွေကုနက်ျေမှုရှိလသာ် လည်း 

ဝယ်ယူသသူည် သပ်ရပ်သန ့်ရှင်းစွောပဖင့် သယ်ယူရန်လပါပ့ါး လွေယ်ကလူာမှုအတွေက် လငွေလကကးပိုမို 

လပးလာမည်ပဖစ်သည်။ ေန်ကကတိ်လရာင်းပခင်း၊ လပပာင်းဖူးမှုန ့် လ ာင်း၍ လရာင်းချေပခင်းမျေားသည် လတာင် 

သူလယ်သမားမျေား လွေယ်ကစူွော လရာင်းချေနိုင်သည့်လုပ်ငန်းမျေားပဖစ်ဖပးီ စပါးနငှ့်လပပာင်းဖူးအတိုင်းလရာင်း 

ချေသည် က်လေးနှုန်း နှစေ်ပိုမိုရရှိလာမည်ပဖစ်သည်။  အကယ်၍ သင်တန်းသားမျေားသည် အစုအဖွေဲ  ့

လလးမျေားဖွေဲ စ့ည်း  ားဖပီး ကွေနယ်က်တစ်ခုလအာက်တွေင် ချိေတ်ေက် ားခဲ့ကကပါက လေးကျေလနချိေန်တွေင် 

သီးနှံကုိ မလရာင်းချေကကလသးပဲ လေးတက်ချေိန်အ ိ လစာင့်ေုိင်းကာလရာင်းချေမှုကိုပပုလုပ်နိုင်ကကသည်။ 

 

 

မှန်ကနသ်ည့်လပါင်းစပ်မှု 

 အပမတ်အစွေန်းမျေားမျေားရရှိရန်ရည်ရွေယ်၍ အလကကာင်းသုးံပါးကို ညီမျှလနလအာင် လပါငး်စပ် လပးရ 

မည်။ စရိတ်လလျော့နည်းလစရန် မည်သည့်အရာကိမုျှဝယ်ယူမှုမပပုပခင်းသည် လကာင်းမွေန် မှန်ကန်သည့် 

စီးပွေားလရးလုပ်နည်းမဟုတ်လပ။ စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတွေင် အရင်းအနှီး တစ်ခု မပပုပဲနှင့ ် အပမတ်အစွေန်း 

ရရှိရန်မပဖစ်နိုင်လပ။ လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားအလပါ် တန်ဖိုးတက် လအာင်လုပ်လောင်မှုမျေား ပပုလုပ်လပး 

ရမည်ပဖစ်ဖပးီ  ိုက့ဲသုိပ့စ္စည်းမျေားကုိ ဝယ်ယူသမူျေား သလဘာကျေ နှစ်သက်လာပါက လေးနှုန်းကိပုမြှေင့တ်င် 

လရာင်းချေရမည်ပဖစ်သည်။ 

လလ့ကျေင့်လုပ်လောင်မည့်အစီအစဉ် 

ရည်ရွေယ်ချေက် - ဝမ်းစာဖူလုံရံုမျှစိကု်ပျေိုးလရးမှ စီးပွေားပဖစ်စိုကပ်ျေိုးလရးသုိ ့ ကူးလပပာင်း လုပ်ကုိင်မှု၏ 

အကျေိုးလကျေးဇူးကိ ုသင်တန်းသားမျေားနားလည်သလဘာလပါကလ်စရန် 

လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းမျေား - ဖလစ်ချေပ်စက္က ူနှင့် မှင်တန်ကကီးမျေား 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန် - ၉၀ မိနစ် 
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အေင့် (၁)။ ၎င်းတိုလ့ကျေးရွောအတွေင်းလုပ်ကိုငလ်နကကသည့် စိုက်ပျေိုးလရးစနစ်မျေားအလပါ် သင်တန်းသား 

မျေားက မည်သို ့င်ပမင်ယူေ ားသည်ေိုသည်နှင့ ် လလ့ကျေင့်မှုကို စတင်ရ ပါ မည်။ လကျေးရွောမှလတာင် 

သူလယ်သမားမျေား စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိငု်လနကကမှုအလပါ် သူတို၏့လယဘုယျေ အပမင်ကို  ုတ်လဖါ်လပပာေုိ 

လာလအာင် ပ့ံပိးုလပးသူမဦှးလောင်မှုလုပ်လပးရမည်ပဖစ်ဖပီး လအာက်ပါအလကကာင်းအရာမျေားပါဝင်လာရ 

မည်။ 

၁။ အမျေားစုသည် လုပ်ကွေက်ငယ်မျေားသာပိုငေုိ်င်ကကပခင်း၊ 

၂။ ပိုးမွှားလရာေါကျေလရာက်မှုကိုကာကွေယ်နှိမ်နင်းရနအ်ခက်အခဲမျေားရှကိကပခင်း၊ 

၃။လခတ်မီစုိက်ပျေိုးနည်းစနစ်မျေားကုိလည်းမသိရှကိကဘဲ ဝမ်းစာဖူလံုရံုမျှသာ စိုက်ပျေိုး လူပ်ကုိင် 

လနကကပခင်း၊ 

၄။ လယ်ယာလုပ်ငနး်တွေင် စီးပွေားလရးအရအလရးကကီးမှုကို အနည်းငယ်မျှသာ  ည့်တွေက ်

 ားပခင်း၊ 

၅။  ုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေင် ကုနက်ျေစရိတ်မျေားကုိ ည့်တွေက်မ ားပခင်း၊ 

အေင့် (၂) ။ စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းနှင့ ် စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းအလပါ် သင်တန်းသားမျေား၏ 

နားလည်သလဘာ လပါက်မှုကုိလေွေးလနွေးကကပါမည်။ သူတုိသ့ည်  ိုနှစ်မျေိုးကုိ မတူကွေဲပပားသည့် 

ကိစ္စအပဖစ်သိပမင်လနကက ပါသလား၊ သူတုိသ့ည် စိုက်ပျေိုးလရးပဖင့်စီးပွေားလရးလုပ်ကိုင်လနသူ 

တစ်စုံတစ်လယာက်ကိ ု သိရှကိကပါသ လားစသည်တိုက့ိ ု လေွေးလနွေးကကပါမည်။ စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် 

စီးပွေားလရးကုိ ခွေဲပခားနှိုင်းယှဉ်တတ်လအာင် လမးပမန်းရပါမည်။ လတာင်သလူယ်သမား အမျေားစု သည် 

စိုက်ပျေိုးလရးကုိစးီပွေားလရးကဲသ့ို ့လုပ်ကုိင်တတ် ကကပါသလား၊ ရွော ဲမှစီးပွေားလရးလုပ်ငနး် အမျေားစုသည် 

မည်သည့်လုပ်ငနး်မျေားပါလဲ၊ စိုက်ပျေိုးလရးသည် တစ်ခုအပါအဝင်ပဖစ်ပါသလား 

စသည်မျေားကုိလေွေးလနွေးကကပါမည်။ 

အေင့် (၃)။ စုိက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခအုပဖစ်လုပ်ကိုငရ်သည့် ရည်ရွေယ်ချေက်ကို ရှင်း 

ပပပခင်း၊ 

၁။ စိုက်ပျေိုးလရးသည် စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်မျေိုးပင်ပဖစ်လကကာင်း သင်တန်းသားမျေား 

နားလည်လက်ခံ လာရန်၊ 

၂။လအာင်ပမင်သည့်စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းပဖစ်ရန်လိုအပ်လသာ စီးပွေားလရးစီမံ ခန ့်ခွေဲမှုစွေမ်းရည် 

မျေားကုိ သင် တန်းသားမျေားနားလည်သလဘာလပါက်သွေားလစရန် 
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၃။လတာင်သလူယ်သမားစိုကက်ွေငး်သင်တန်းလကျောင်းမှ လလ့လာေည်းပးူ ား သည် မျေားပဖင့် 

လအာငပ်မင်သည့်လယ်ယာစီးပွေားလရးကုိ လိုက်လလျောညီလ ွေ လုပ်ကုိင ်

လောင်ရွေကသ်ွေားနိုငရ်န် 

အေင့် (၄)။ လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးကုိစးီပွေားလရးတစ်ခအုပဖစ်လောင်ရွေကန်ိုငမ်ည့် နည်းမျေားကုိ သတ် 

မှတ်လဖါ် ုတ်လေွေးလနွေးကကမည်။ အပမတ်အစွေန်းမျေားနိုင်မည့်အချေက်သုးံချေကပ်ဖစ်သည့် အရင်းနည်း၊ အ 

 ွေကတ်ိုး၊ လရာင်းလေးပမင့် အလကကာင်းအရာမျေားကုိ ရှင်းလင်းပပသမည်။ အရင်းနည်း၊ အ ွေကတ်ိုး၊ 

လရာင်းလေးပမင့် အလကကာင်းအရာမျေားအလပါ် သင်တန်းသားမျေားတွေင် မည်သည့်စတိ်ကူးမျေားရှကိကသ 

လဲေုိသည်ကိုလည်း လဖါ် ုတ်ရမည်။ 

ဤကဏ္ဍတွေင် စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်တစ်ခ ုူလ ာင် ိန်းသိမ်းရန် အေင့်ေင့်ကိုပဖတ်သန်းကက ရမည်။ 

ပ မဦးစွော စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်တစ်မျေိုးကို လရွေးချေယ်ကကရမည်။ ေုတိယအပိုငး်တွေင် လရွေးချေယ် 

 ားသည့်လုပ်ငန်းကိလုုပ်လောင်သည့်အခါ အပမတ်အစွေနး်ရရှနိိုငမ်ှုနှင့် ရင်ေုိင်ရမည့် အန္တရာယ်မျေား 

ကိခုွေဲပခမ်းစိတ်ပဖာလဝဖန်ပိုင်းပခားမှုပပုလုပ်ရမည်။  ုိလ့နာက် လုပ်ငနး်အတွေက် ပမြှေုတ်နှံရမည့်အရင်းအနှီး 

ကိတုွေက်ချေက်ရမည်။ လနာက်ေံုးတွေင် လယ်ယာစီးပွေားလုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကို အပမတ်အစွေန်းမျေားမျေား 

ရရှိလရးရည်မှန်းချေက်ပဖင့် လရးေွေဲကကရမည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်အပဖစ်လုပ်ကိုငရ်န် အလပခခံလိုအပ်ချေက်မျေား 

၁။ ဝင်လငွေ ွေက်လငွေစာရင်းမျေား  ိန်သိမ်း ားရှရိမည်။ 

၂။ ုတ်လုပ်မှုကုနက်ျေစရိတ်ကိုသရိှိ ားရမည်ပဖစ်ဖပးီ  ိုအ ဲတွေင် အဓိကကနု်ကျေရမှု နှင့ ်

အပခားကုန်ကျေမှုမျေားကုိ သိရှိလနရမည်။ 

၃။ ကနဦးရင်းနှီးပမြှေုတ်နှံရမည့်လငွေလကကးကိ ု လက်ဝယ်ရရှိ ားရမည်။ သိုမ့ဟုတ် လငွေလချေးယူနိုင် 

မည့်စီမံချေက်ရှလိနရမည်။ 

၄။ လေးကွေကအ်တွေင်းပဖစ်ပျေက်လနသည့်စနစ်မျေားကုိ လသချောစွောနားလည်သရိှိ ားရမည်။ 

ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏အခန်းကဏ္ဍ၊ လေးနှုန်းအတက်အကျေပဖစ်တတ်မှု၊ ကန် ရိုက် 

လယ်ယာစနစ၏်မူဝါေမျေား စသည်တိုက့ိ ုသိရှိနားလည်လနရမည်။ 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ရဘးကျဉ်ထားခံရသည့် ရတာင်သမူျား အတွက် အလားအလာ 

ရှိသည့်စးီပာွးရရး အခငွ့ ် အလန်းများ ရဆွးရနွးမခင်း၊ ၎င်းတို ့ ပါေင် လာရစ မခင်းနှင့ ် 

ညီတူညီမျှ အကျိုးအမမတ်ရရှိရစမခင်း၊ 

၆။ စီးပွေားလရးအချေိတ်အေက်မျေားနငှ့် လေးကွေကသ်တင်းမျေားကုိ စဉ်ေက်မပပတ် ရရှိလန ရမည်။ 

၇။ သီးနှံတစ်မျေိုး၏လေးကွေက်အလားအလာကိလုည်း စိစစ်တွေက်ချေက်နိငု်စွေမ်း ရှိလန ရမည်။ 
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၈.၂။ ရိတ်သိမ်းချိေန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲကိုင်တွေယ်လုပ်လောင်ပခင်း 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲပခင်းေုိသည်မှာ သီးနှံတစ်မျေိုးကုိ ရိတ်သိမ်းဖပီး 

ချေိန်လနာက်ပိုင်း လုပ်လောင်ရသည့် လုပ်ငနး်စဉ်အရပ်ရပ်ကိုလခါ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွေင်ပါဝင် သည်မျေားမှာ 

ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက ် သန ့်စဉရ်ပခင်း၊ အမျေိုးအစားခွေဲပခားရပခငး်၊ အလပခာက်ခံ အလအးခံရပခင်း၊ 

 ုတ်ပိုးပပင်ေင်ရပခင်း၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်ရပခင်းနှင့် လေးကွေကတ်င်ရပခင်း စသည်မျေားပဖစ်ကကသည်။ 

သီးနှံတစ်မျေိုးကုိလပမပပင်မှနှုတ် သိမး်ဖပီးလျှင်ဖပီးပခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အပင်မှေွေတ်ယူဖပီးလျှင်ဖပီးပခင်း 

 ိုသီးနှံသည်ယိုယွေင်းရင့်လရာ်စပပုလာသည်။ ရိတ်သမိ်းဖပီး သည့ ် လနာက် လတ်လတ်ေတ်ေတ် 

စားသံုးရန်အတွေက် လရာင်းချေသည်ပဖစ်လစ၊ ရိက္ခာအလပခာက် မျေား ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် ပဖစ်လစ 

ရိတ်သိမ်းဖပီးသည့်လနာက ်ကိငု်တွေယလ်ုပ် လောင်ပခင်းမျေား သည် သီးနှံ၏အရည်အလသွေးကို လနာက်ေံုး 

အေံုးအပဖတ်ပပုသည့်လုပ်ငနး်ပဖစ်သည်။  

 

၈.၂.၁။ ရည်မှန်းချေက် 

 ရိတ်သိမ်းဖပီးဟင်းသီးဟင်းရွေက်နှင့် သစသ်ီးဝလံမျေားအတွေက် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန ်

နည်းပညာမျေား သံုးရသည့်ရည်ရွေယ်ချေက်မျေားမာှ  

(၁) အလရာင်အေင်းအနံအ့ရသာနှင့် အာဟာရဓာတ် အရည် အလသွေးမျေားကုိ ိန်းသိမ်း  ားရန၊် 

(၂) လဘးဥပါတ်အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာအပဖစ် ကာကွေယ်  ားရနန်ှင့်  

(၃) ရိတ်သိမ်းသည်မှစားသုးံသည် အ ိအေင့်ေင့်တွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကို လလျော့နည်း 

သွေားလစရန်ပဖစ်သည်။ 

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်ရပခင်းတွေင် ပ မဦးစွောအလအးခန်းတွေင် သိလုလှာင် ား 

ရှိလပးရသည်။ သိုမ့ှသာ လရဓာတ်ခန်းလပခာက်မှုကိလုလျော့နည်းလစဖပီး မလိုလား အပ်သည့် ဓာတ်လပပာင်း 

မှုမျေား လနှင့်လနှးသွေားလစရန်၊ ပွေန်းပဲ့ေဏ်ရာမျေားမပဖစ်လစရန်နှင့် ပုပ်သုိးမှုမျေားကကန ့်ကကာသွေားလစရန်ပဖစ် 

သည်။ သန ့်ရှင်းလရးလုပ်လောင်လပးရမှုသည် လည်းအလရးကကီးသည်။ ဟင်းသီးဟငး်ရွေက်သစ်သီးဝလံ 

စသည့ ်လတ်လတ်ေတ်ေတ် ပစ္စည်းမျေားကုိလေးလကကာသန ့်စဉသ်ည့်လရသည် လရာေါပိုးမွှားကင်းစင် 

သည့်လရပဖစ်ရန်လိုသည်။ သိုမ့ဟုတ်ပါက လတ်လတ်ေတ်ေတ်ပစ္စည်းမျေားသည် လရာေါပိုးမွှားမျေား 

ကိသုယ်လောင် လာနိုငသ်ည်။  

၈.၂.၂။ ရိတ်သိမ်းချိေန်လွေန်ေုံးရှုံးမှုမျေား (နံှစားအလစအ့ေန်မျေား) 

စပါး၊ေျေုံ၊လပပာင်းစသည့်နှစံားအလစ့အေန်မျေားသည် ရိတ်ခါနးီ၊ ရိတ်ေဲနှင့် ရိတ်သိမ်းဖပီး လနာက ်

ကာလမျေားတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုအမျေားအပပားပဖစ်ရသည်။ ရိတ်သိမ်းခါနီး ေုံးရှုံးရမှုမျေားမာှ အင်းေက် 
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ပိုးမွှားဖျေကေီ်းပခင်း၊ လပါင်းပမက် ူပခင်းနှင့် သံလချေးလရာေါမျေား ကျေလရာက်ပခင်းမျေားလကကာင့်ပဖစ်ရသည်။ 

ရိတ်သိမ်းချေိန်ေုံးရှုံးမှုမျေားတွေင် ရိတ်ခါစမှရိတ်ဖပီးသည် အ ိပဖစ်ရသည်။ အဓိကမှာ လကကကျေပခင်းမျေား 

လကကာင့်ပဖစသ်ည်။ ရိတ်သိမ်းဖပီး လနာက်ေံုးရှုံးမှု မျေားမာှ ရိတ်သိမ်းဖပီးသည်မှလူအမျေားစားသံုးသည့်ကာ 

လအတွေင်းပဖစပ်ွေားသည်။ ပ မ စုိက်ခင်း ဲတွေင် လ ခလလှပ့ခင်း၊အလပခာက်ခပံခင်း၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်ပခင်း၊ 

သိလုလှာင်ပခင်း လုပ်လောင် ချေိန်မျေားတွေင ် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားပဖစ်ရသည်။ အလသအချောေရုစိကု်၍လုပ် 

လောင်နိငု်ခဲလ့ျှင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုနည်းပါးဖပီး အလလးေရုပပုမလုပ်လောင် ပါကလလလွေင့် ေံုးရှုံးမှုမျေား 

ပါသည်။ 

 စပါး၊ေျေုံ၊လပပာင်းစသည့်နှစံားသီးနှံမျေားကုိ ရာသီအလိုက်စိကု်ပျေိုး၍ ရိတ်သိမ်းသိလုလှာင် 

ကကသည်။ သိုပ့ဖစ်၍ စပါး၊ ေျေုံ၊ လပပာင်း၊ လပပာင်းဖူး၊ လူး၊ ေတ်စသည်မျေားကုိသုိလလှာင်ကကရာတွေင် 

ရက်အနည်းငယ်မ ှ နှစ်လပါက်လကျော်သည်အ ိ သိလုလှာင်ကကသည်။ သိုပ့ဖစ်၍သိလုလှာင်မှုသည် 

အ ူးအလရးကကီးဖပီး ေံုးရှုံးမှုလည်းမျေားတတ်သည်။ ေံုးရှုံးရမှုမျေားသည် သိလုလှာင်ရံုအတွေင်း အပူချေိန်၊ 

အစိုဓာတ်စသည့် ပတ်ဝန်းကျေင်အလပခအလနမျေားနငှ့် သိလုလှာင်ချေိန်တွေင် ကျေလရာက် တတ်သည့် ပိုးမွှား 

လပါငး်စံုအမျေိုးမျေိုးတိုလ့ကကာင့်ပဖစသ်ည်။ 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ကာလအေင့်ေင့်တွေင် ေံုးရှုံးမှု 

၁။ ရိတ်သိမ်းပခင်းနှင့်ကွေင်း ဲတွေင်အလပခာက်ခပံခင်း   ၄-၈ % 

၂။ အိမ်သုိသ့ယ်ပိုပ့ခင်း       ၂-၄ % 

၃။ အလပခာက်လှမ်းပခငး်      ၁-၂ % 

၄။ လ ခပခင်း၊ ေွေတ်ပခင်း      ၁-၃ % 

၅။ လလှပ့ခင်း        ၁-၃% 

၆။ သိလုလှာင်ပခင်း       ၂-၅% 

၇။ လေးသုိပ့ိုလ့ောင်ပခင်း      ၁-၂% 

၈။ လေးတွေင်သုိလလှာင် ားရပခင်း     ၂-၄% 

 လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုစစုုလပါင်း          ၁၀ -၂၃ % 

သီးနှံအလိုက်လလလွေင့်ေုံးရှုံးမှုမျေား 

    သီးနှ ံ   အနည်းေုံး ေုံးရှုံးမှုရာနှုန်း အမျေားေုံး ေုံးရှုံးမှုရာနှုန်း 

၁။ နှံစားသီးနှံမျေား   ၃.၉    ၆.၀ 

၂။ ပဲမျေိုးစုံ    ၄.၃    ၆.၁ 
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၃။ ေီ ွေက်သီးနှံမျေား   ၂.၈           ၁၀.၁  

၄။ သစ်သီးမျေား   ၅.၈           ၁၈.၀ 

၅။ ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေား  ၆.၈           ၁၂.၅ 

 

၈.၂.၃။ လလလွေင့်ေုံးရှုံးမှုမျေားလလျောန့ည်းလရးအား ုတ်မှုမျေား 

ဖွေံ ့ဖဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင်ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေား လလျော့နည်း သက်သာ လစရန် 

အလှူရှင်မျေား၊ အစိုးရမျေားနငှ့် နည်းပညာအကူအညီလပးသည့် အဖွေဲ အ့စည်း မျေားသည ် ကကိမဖ်န်မျေားစွော 

ကကိုးစားလုပ်လောင်လပးခဲ့ကကသည်။ သိုပ့ါလသာ်ပငားလည်း လပဖရှင်းရန်အခက ် အခဲမျေား မျေားစွောရှိလနသ 

ပဖင့ ် ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက ် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားသည် မျေားပပားေဲပင် ပဖစ်သည်။ အင်ေျေင်နီယာပညာ 

ရှင်အမျေားအပပားသည် အလပခာက်ခရံုံမျေားနငှ့် သိလုလှာင်ရံုမျေားကုိ အလကာင်းေံုး တီ ွေင်တည်လောက် 

လပးခဲ့လသာ်လည်း အလသးစားလတာင်သူ လယ်သမား မျေားသည် လိုက်နာသုးံစွေဲကကမှုမရှိခဲ့ကကလပ။ 

ဤနည်း စနစမ်ျေားကုိ သူတိုတ့လတွေမယံုကကည်မှု လကကာင့်ပဖစရ်သလို အရင်းအနှီးကုန်ကျေစရိတ်နှင့် 

အကျေိုးအပမတ် ကိမုစွေန ့်စားရဲကကလသးလသာ လကကာင့်လည်းပဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားပဖင့်လည်း 

လေးကွေကခ်ျေိတ်ေက်မှုမျေားသည် လတာင်သလူယ်သမားမျေားအား ပိုမိုလကာင်းမွေန်သည့်နည်းလမ်း 

မျေားကုိအသုးံပပုလာလစရန် ချီေးပမြှေင့ ် လပမြှောက်စား လပးရန်လည်း လုိအပ်သည်။ စုိက်ကွေင်း ဲတွေင် 

အလသအချောလပခာက်လသွေလ့အာင်လုပ် လောင်ခဲမ့ည်ေိုပါက ကကိတ်ခွေဲရာတွေင်အ ွေကပ်ိုလာသကဲ့သုိ ့

မိုက်ကိုလတာ်ေင်ကဲ့သိုအ့ေိပ်ဓာတ်မျေားလည်းလလျော့နည်းသွေားနိုငသ်ည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေား 

အလနပဖင့်မ ူ ိုကိစ္စမျေား  က် လေးလကာင်း ရရှိနိုငမ်ှုကိသုာပိုမိုအလလး ားကကသည်။ 

ကုလသမေ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့စ်ိုက်ပျေိုးလရးအဖွေဲ က့ကီး(FAO) သည် ပုပ်သုိးပျေကစ်ီး လွေယ် သည့ ်

လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားကုိ ရိတ်သိမ်းဖပီးသည့်လနာက် ကိငု်တွေယလ်ုပ်ကုိင ် လောင်ရွေကမ်ှုမျေားနငှ့်ပတ် 

သကသ်ည့်စစတ်မ်းတစ်ခုကိလုကာက်ယူခဲ့ရာ ရိတ်သမိ်းချေိန်၊  ုပပ်ိုးချေိန်၊ သယ်ပိုခ့ျေိန်၊ သိလုလှာင်ချိေန် 

မျေားတွေင်ချွတ်ယွေင်းချေက်မျေားရှခိဲ့ပါက လအာက်ပါ လလလွေင့် ေံုးရှုံးမှုမျေားပဖစ်လပါ်ခဲ့လကကာင်း အစီရင်ခခံဲ ့

သည်။  

ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင်ေံုးရှုံးမှု    ၅-၈ % 

 သိလုလှာင်ရန်ပပင်ေင်စဉ်ေံုးရှုံးမှု         ၁၅-၂၀ % 

 သိလုလှာင်စဉေံု်းရှုံးမှု             ၅-၁၀ % 

 သယ်ယူပိုလ့ောင်စဉ်ေံုးရှုံးမှု          ၁၀-၁၂ % 

  စုစုလပါငး်    ၃၅-၅၀ % 
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သက္က ရာဇ် ၂၀၅၀ လရာက်လျှင်ရှိလာမည့် လူဦးလရသန်းလပါငး်ကုိးလ ာင်လကျော်ကို ရိတ်သိမ်း ချေိန်တွေင် 

ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိ မလပဖရှင်းနိငု်လသးပါက တိုးပွေားလာသည့် လူဦးလရကို လကျွးလမွေးနိငု်ရန် 

ခက်ခလဲနပါဦးမည်။  

ကျွနိုပ်တို၏့ကမ္ဘာလုံးေုိင်ရာရိက္ခာစနစက်ကီးသည် ယခုအခါ အကကပ်အတည်းကကီးပဖင့် 

ရင်ေုိင်လနရသည်။ ကမ္ဘာကကီးက ုတ်လုပ်သည့်ရိက္ခာမျေား၏ သံုးပုံတစ်ပုံသည်  မင်းစားပွေဲ လပါ်သုိ ့

လရာက်ရှိမလာဘဲ ပျေက်စီးသွေားရပခင်း၊ သိုမ့ဟုတ်လွှင့်ပစ်ခရံပခင်းမျေား ကကုံ လတွေလ့နရစဉ် တွေင ်

ကမ္ဘာ့လူဦးလရသန်းလပါင်း တစ်လ ာင့်နှစ်ရာသည် ဝမ်းေိုက်မဝဘဲနှင့ ် အိပ်ရာ ဲ သိုဝ့င်သွေားလန 

ကကရသည်။ သိုမ့ဟုတ် အာဟာရချိေုတ့ဲ့မှုမျေားကကုံ လတွေလ့နကကရသည်။  

ရိက္ခာတန်သန်းလပါငး် တစ်လ ာင့်သံုးရာသည် နှစစ်ဉ ် အလဟဿေံုးရှုံးလနရသည်။ 

ဤပမာဏသည်  ကမ္ဘာဖေိုဟ်လပါ်မှလူတစ်ဦးချေင်းစီအတွေက် ရိက္ခာပိဿာတစ်ရာခန ့် အလဟ ဿ 

ေံုးရှုံးလနရသကဲသ့ိုပ့ဖစ်သည်။ ဖျေက်ေီးပစ်ပခငး်၊ သိုမ့ဟုတ်ပျေက်စီးသွေားလသာ စားသံုး၍ ရသည့်အစား 

အစာမျေားသည်လူဦးလရသန်းလပါငး်တစ်လ ာင်လပခာက်ရာလကျော်ကို နှစစ်ဉ် 

လကျွးလမွေးရန်လုံလလာက်သည်။ စားသံုးသူမျေားသည် စားစရာရိက္ခာကို လုိသည် က်ပိုမို 

ဝယ်ယူလနကကဖပီး အပိုအလျှံမျေားကုိ လွှင့်ပစ်လနကကသည်။ 

 

 

စားစရာရိက္ခာမျေားလလလွေင့်ေံုးရှုံးလနရမှုမျေားသည် ရိက္ခာကွေငး်ေက်စနစ်ကကီးတွေင် လရှ တ့န်းမှ 

ပါဝင်လနသည်။ စိုက်ခင်း ဲတွေင်ပုပ်သုိးကုနပ်ခင်း၊ ည့ံဖျေင်းသည့်သယ်ယူပိုလ့ောင်မှုကွေန်ယက် 

မျေားလကကာင့်ပျေက်စီးေံုးရှုံးလနရပခင်း၊ လေးမျေားတွေင်သုိလလှာင်ရံုလကာင်းလကာင်းမရှိပခင်းနှင့ ် တာရှည်ခံ 
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သိမး်ေည်းရန်ပစ္စည်းကိရိယာတန်ောပလာမျေားမရိှပခငး်မျေားလကကာင့်ပျေက်စီးကုန ် ပခင်း စသည်မျေားပဖစ် 

ကကသည်။ စကမ်ှုမဖွေံ ့ဖဖိုးလသးသည့်နိုငင်ံမျေားတွေင် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် ေံုးရှုံးမှုမျေားသည် အလွေန်ကကီးမား 

မျေားပပားလှဖပီး ဟင်းသီးဟင်းရွေက် နှင့သ်စသ်ီးဝလံ မျေား၏ပျေက်စီးမှုသည် ၅၀% အ ိပင်ရှသိည်။ 

ကမ္ဘာ့လူဦးလရကတုိးပွေားလာလနစဉ် စားစရာ ရိက္ခာမျေားကလလျော့နည်းလာပါက မစားသံုးလိုက်ရဘဲ 

ေံုးရှုံးသွေားရသည့် ရိက္ခာမျေားသည် လူမျေား၏ကျေန်းမာလရး၊ ပတ်ဝန်းကျေင်လရးရာနှင့် စီးပွေားလရးရာမျေား 

ပိုမိုလကာင်းလအာင် ပပုလုပ်လပးနိုငသ်ည့်အခွေင့်အလန်းမျေားေံုးရှုံးသွေားရသကဲသ့ိုပ့င်ပဖစ်သည်။  

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ချေနိုင်မည်ေုိပါက ဝင်လငွေအတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးအလပါ် 

မီခိလုနရသည့်လတာင်သလူယ်သမားမိသားစုမျေား၏ အသကလ်မွေးဝမး်လကကာင်းမှုကိ ု လတာင့်တင်း ခိုငမ်ာ 

လာလစမည်ပဖစ်သည်။ လူအမျေားအတွေက်ရိက္ခာအမျေားအပပားကုိလည်း အလသအချော ရရှိသွေား လစမည် 

ပဖစ်သည်။ ရိက္ခာ ုတ်လုပ်မှုပုံစံသည် မတည်မဖငိမ်လမ်းလကကာင်း အတိုင်းေက်ပဖစ်လနမည်ေုိပါက 

၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုကိ ု (၇၀%) ပိုမို ွေက်ရှိလာလအာင်လုပ်လောင်ရလပလိမ့်မည်။ 

၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင်လူဦးလရသည်သနး်လပါင်း ကိးုလ ာင်လကျော်ရှိလာသည့်အခါ တိုးပွေားလာသည့်လူမျေား 

ကိ ု ဝလင်စွောလကျွးလမွေးနိုင်ရန် ရိတ်သမိ်း ချေိန်လွေန်လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ချေနိုင်လရးသည် အ ူး 

အလရးပါသည့ ်အလပခ အလန ပဖစ်လာသည်။ 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိ ေရုတစိုက ် လကာင်းမွေန်စွောကိငု်တွေယ် လုပ်လောင် ပခင်းပဖင့် 

လလျော့နည်းလစနိုင်သည်။ ရိတ်ခါနီးအချေိန်မှ လေးကွေက်သိုပ့ိုသ့ည်အ ိ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှု မျေားကုိလလျှာ ့

ချေနိုင်သည့် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်နည်းပညာအမျေိုးမျေိုးလည်းရှိသည်။ ေံုးရှုံးမှုေဏ်ခံ ရသည့် အလတွေအ့ကကုံ  

အလိုက် အသုးံပပုရသည့်နည်းပညာမျေားလည်း အမျေိုးမျေိုး ရှိသည်။ မည်သည့်နည်းပင်ပဖစလ်စအဓိကမာှ 

ကုနက်ျေစရိတ်နှင့်အကျေိုးအပမတ်ကာမိရန်ပဖစ်သည်။  သလဘာတရား အရ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကို 

အကကီးအကျေယလ်လျှာ့ချေနုိင်လသာ်လည်း လက်လတွေတ့ွေင် မူ လက်လှမ်းမမီနိုင်လလာက်လအာင်ပင်ကုန်ကျေ 

စရိတ်ပမင့်မားလွေန်းလှသည်။ 

ရှုပ်လ ွေးလပွေလီလှသည့် နည်းပညာမျေားအစား ရိတ်သမိ်းချေိန်တွေင်  ိ ိလရာက်လရာက်စီမံ ခန ့်ခွေဲကုိင်တွေယ် 

လုပ်လေင်မှုသည်ပိုမိ၍ုအဓိကကျေသည်။ပမင့်မားသည့်နည်းပညာမျေားနှင့် ရင်းနှီးပမြှေုပ်နှံမှုအမျေားအပပား 

ပဖင့်အပမတ်အစွေန်းမျေားသည့်အကကီးစားရိတ်သမိ်းချေိန်လွေန်လောင်ရွေကမ်ှုမျေားကုိအလသးစား လတာင်သူ 

လယ်သမားမျေားမာှ လက်လတွေက့ျေကျေမလုပ်လောင်နိုငပ်ါ။  ိုအစား တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ုတ်လုပ်၍ 

လတာင်သလူယ်သမားကိုယ်တိုင် လေးတွေင်လရာင်းချေသည့်အလပခအလန မျေိုးအတွေက် တန်ဖိုးသက ်

သာသည့်နည်းစနစ်မျေားကသာ ပိုမိုသင့်လတာ် လပသည်။   

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မှု၏ရည်ရွေယ်ချေက်သည် ရိတ်ခါနီးအချေိန်မှ လေးကွေက ်

လရာက်သည်အ ိ အေင့်ေင့်လသာလုပ်လောင်မှုတိုင်းတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားလလျှာ့ချေနိုင်ဖပီး 

အရည်အလသွေး အလကာင်းေံုးလသာပစ္စည်းမျေားကုိ လေးကွေကသ်ိုပ့ိုလ့ောင်နိငု်လရးပဖစ်သည်။ လတာင် သူ 
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လယ်သမားမျေားသည်လအာက်ပါအချေက်အလက်မျေားအလပါ်တွေင် အ ူးအလလး ား လုပ်လောင်သင့် 

သည်။ 

၁။ မိမိစိုကမ်ည့်သီးနှံနငှ့်လေးကွေက်၏ဝယ်လိုအား၊ 

၂။ ဝယ်လက်မျေားနှင့်လေးကွေက်၏လိုအပ်ချေက်မျေား၊ 

၃။ လတ်ေပ်သည့်လယ်ယာ ွေက်ကုနမ်ျေားအလပါ်တတ်ကျွမ်းနားလည်မှု၊ 

၄။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငနး်မျေား၊ 

၅။ရိတ်သမိ်းချေိန်နှင့်ရိတ်သိမ်းဖပီးကာလမျေားတွေင်ပျေက်စီးလစနိုင်သည့်အလကကာင်းကိစ္စမျေား၊ 

၆။ ရိတ်သိမ်းပခင်းနှင့်စိုကခ်င်းအတွေင်းလုပ်လောင်ရမှုမျေား၊ 

၇။ စိုက်ခင်းအတွေင်း ုတ်ပိုးပခင်း၊ 

၈။  ုတ်ပိုးပပင်ေင်သည့်အလောင်မျေားတွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်ပုံ၊ 

၉။ အလအးခန်းသိလုလှာင်မှု၊ 

၁၀။ သယ်ယူပိုလ့ောင်မှု၊ 

၁၁။ ကုနသ်ည်ပွေဲစားနှင့် စားသံုးသူမျေားသုိလ့ရာင်းချေမှု၊ 

၁၂။ လေးကွေကအ်လကကာင်းနားလည် ားမှု၊ 

၁၃။ မိမိပစ္စည်း၏တာရှည်ခံနိငု်မှုကာလ၊ 

 လဖါ်ပပပါကိစ္စမျေားကုိ လသချောစွောသိရှိနားလည် ားဖပီး ရိက်ခါနီးကာလမှ လေးကွေက် လရာက် 

သည်အ ိ လုပ်လောင်ရမည့်အေင့်တိုင်းကို အလသအချောသတိ ား၍ အလကာင်းေံုး ကိငု်တွေယ် 

လုပ်လောင်သွေားမည်ေုိပါက ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် လလလွေင့်ေံုးရှုံး နိုငမ်ှုမျေားကုိ လလျော့နည်းသွေားလအာင် 

လလျှာ့ချေနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 
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၉။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း - အခန်း(၈) 

အပခားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာပခင်း 

လ - လအာက်တိုဘာ သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ- ပ မပတ် 

အချေိန် / ကာလ-(၄) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - သယ်ယူပိုလ့ောင်လရး ပစ္စည်းမျေား စစီဉ်လပးပခင်း 

 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ဖမို န့ယ်အတွေင်းရှိ အပခား ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာပခင်း                   ( 

လယ်သမားအုပ်စုမျေားအချေင်းချေင်း ေက်သွေယ်မှု တည်လောက်ပခင်း) ၊ 

၂။ အပခား လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေား၏ တုိးတက်မှုကို လလ့လာပခင်းနှင့် အပပန်အလှန် 

နှိုင်းယှဉ်မှု ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

၃။ လယ်သမား အုပ်စုမျေား အချေင်းချေင်း အလတွေ အ့ကကုံ  မျှလဝဖလှယ်ပခင်း၊ 

၄။ လတွေရ့ှိချေက်အသစအ်ေန်းမျေားကုိ လယ်သမားအုပ်စု မျေားအကကား ပပန ့်နှံလ့အာင် လုပ်လောင်ပခင်း၊ 

၅။အပပန်အလှန် လလ့လာလရးသွေားလရာက်စဉ် ကာလအတွေင်း လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း လကျောင်း 

အလတွေအ့ကကံ မျေားကုိ အလပခပပုလျေက် ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတပဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရး နှင့ ် ပက်သက်၍ 

လေွေးလနွေးပခငး်နငှ့် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားမ ှ အလလ့အကျေင့် မျေားကုိ ရာသီဥတုနှင့် 

သဟဇာတပဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရး မည်ကဲ့သုိ ့ေကသ်ွေယ်လနသည်ကို လေွေးလနွေးပခင်း၊ 

သက်ေုိင်သည့် သင်လ ာက်ကူပစ္စည်းမျေား 

အပခား ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာပခင်း ေိသုည်မှာ −  

လလ့လာလရးခရီးသွေားလရာက်ပခငး်သည် လတာင်သပူညာလပးလုပ်ငနး်၏အလရးကကီးသည့် အစိတ်အပိုင်း 

ပဖစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်၏ အဓိကရည်ရွေယခ်ျေက်မှာ လတာင်သလူယ်သမား အုပ်စုမျေားအတွေင်း ရင်းနှီးမှု 

တည်လောက်ရန်ပဖစ်ဖပးီ လလ့လာလရးခရီးစဉ်အတွေင်း လအာင်ပမင်မှုမျေား၊ တုိးတက်မှုမျေားနငှ့် 

အခက်အခဲမျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာနုိင်မည်ပဖစ်ဖပီး အပခားလသာလတာင်သမူျေားအတွေက် အကျေိုးရှ ိ

လစနိုင်သည့် လတွေရ့ှိချေက်အသစမ်ျေားပင် ပပန ့်နှံန့ိုငပ်ါသည်။  
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လေသအလပခအလနအလပါ်မူတည်၍ လလ့လာလရး ခရီးစဉ်မျေားကုိ လအာက်ပါအတိုင်း အစီအစဉ်လရး 

ေွေဲနိငု်ပါသည်။  

− ခရုိင်အတွေင်းရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းတစ်ခုမှ အပခားတစ်ခုသုိ ့လလ့ လာပခင်း၊  

− တိုင်းနှင့ပ်ပည်နယအ်တွေင်းရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းတစ်ခုမှ အပခားတစ်ခုသုိ ့

လလ့လာပခင်း၊  

− အပခားတိုငး်နငှ့်ပပည်နယ်ရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့လလ့လာပခင်း၊  

−   ပပည်ပနိငု်ငံမျေားရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့လလ့လာပခင်း၊  
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၁၀။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၉)၊ 

(လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကွေင်းပပပွေဲ) 

လ     -  ေီဇဘဂာလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - သကေ်ိုင်သည့် သင်လ ာက်ကပူစ္စည်းမျေား 

 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်ချေက်မျေားနငှ့် လအာင်ပမင်မှု မျေားကုိ 

ဧည့်သည်မျေားမ ှလလ့လာပခင်း၊ 

၂။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ သင်တန်းသားမျေား လောင်ရွေကခ်ဲ့လသာလုပ်ငနး် မျေားကုိ 

(ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတပဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးကုိအလလး ားလျေက်) ရှင်းလင်းတင်ပပပခင်း၊ 

၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ သင်တန်းသားမျေား က နည်းပညာနှင့အ်ကကံဉာဏ်မျေားကုိ 

ဧည့်သည်လတာ်မျေားသုိ ့မျှလဝပခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းလကျောင်းကာလတစ်လလျှာက် အလတွေအ့ကကံမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားက ရာသီဥတုနင့် 

သဟဇာတပဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးသည် စိုက်ပျေိုးလမွေးပမူလရးလုပ်ငနး်၊ ရာသီဥတုလပပာင်းလဲမှုက သီးနှံပင ်

မျေားအလပါ်တွေင် အကျေိုးသက်လရာက်မှု၊ စံပပစိကု်ခငး်တွေင်  စိုက်ပျေိုး ားလသာ သီးနှံမျေားသည် လလျော် 

ကန်သည့် သီးနှံနငှ့် လပမေီလွှာ စီမခံန ့်ခွေဲမှု အလလ့အ မျေားလကကာင့် ရာသီဥတု လပပာင်းလဲမှု ေဏ်မှ 

နာလန် ူနိုင်သည်ကို အလလး ားလျေက် ရှင်းလင်းတင်ပပပခင်း၊ 

၅။ ဧည့်သည်လတာ်မျေား ံမှ သလဘာ ားအပမင်နှင့ ် သုးံသပ်အကကံပပုချေက်မျေားကိ ုမှတ်တမ်း တင်ပခင်း၊ 

သက်ေုိင်သည့် သင်လ ာက်ကူပစ္စည်းမျေား 

ကွေင်းပပပွေဲ 

လတာင်သပူညာလပးသင်တန်းမျေား၏ သီးနှံရာသီဖပးီခါနီတွေင် သင်တန်းသားလတာင်သမူျေား လလ့လာ 

လတွေရ့ှိခဲသည့် ေဟုသတု အသစမ်ျေားကုိ မျှလဝရန် လကျေးရွောအတွေင်းရှိ လတာင်သမူျေား၊ အပခားလကျေးရွော 
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မျေားမ ှ လတာင်သမူျေား၊ လေသတွေင်းရှိ နိုငင်ံလရးလခါငး်လောင်မျေား၊ စုိက်ပျေိုလရးဦးစီးဌာနမှ ဝန် မ်းမျေား 

နှင့ ်ေက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားကုိ ဖိတ်ကကား၍ ကွေငး်ပပပွေဲတစ်ခု ပပူလုပ်ရပါမည်။ သင်တန်းဖပီးေံုးခဲ့သည့် 

လတာင်သမူျေား အလနပဖင့် လလ့လာသင ် ယူခဲ ့ ရသည့်နည်းပညာနှင့် အလတွေအ့ကကုံ မျေားကုိ ကွေငး်ပပပွေဲသို ့

လလ့လာရန်လာလရာက် ကကသူမျေားအား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံမျေားနငှ့် လအာင်ပမင်ခဲလ့သာ 

သိသာ င်ရှားသည့် လအာင်ပမင် မှုမျေား ကုိ ခင်းကကင်းပပသရပါမည်။  

ကွေငး်ပပပွေဲသည် လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းတက ်လရာက်ခဲ့သည့် လတာင်သမူျေား အလနပဖင့် ရရိှခဲသ့ည့ ်

အလတွေအ့ကကုံ နှင့် နည်းပညာမျေားကုိ သင်တန်းတက်လရာက်ရန် မပါဝင်ခဲသ့ည့် လတာင်သမူျေားအား 

သတင်းအချေက်အလက်မျေား မျှလဝသည့် အစီအစဉ်တစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။ ကွေငး်ပပပွေဲမျေားကုိ 

နည်းပညာဖလှယ်သည့် ဖိုရန်တစ်ခ ု အပဖစ်ကျေင်းပသင့်ဖပီး  ိုသုိက့ျေင်းပ ပခင်းအားပဖင့် 

အနာေတ်ကာလတွေင် နည်းပညာပပန ့်ပွေားလစရန်နှင့် အသိပညာတိုးတက်လာလစ လရး အတွေက်လည်း 

အသုးံဝငမ်ည်ပဖစ်သည်။ ကွေငး်ပပပွေဲမျေားကုိကျေင်းပသည့်အခါပိုမို ိလရာက်လစရန် လအာက်ပါအချေက်မျေား 

ကုိ လိုက်နာသင့လ်ပသည်။  

 

 

  

ကွေင်းပပပွေဲလနရာ လလ့လာစမ်းသပ်ချေက်မျေားစွော လောင်ရွေကခ်ဲ့သည့် လနရာ 

ရက်စွေ ဲ 
လတာင်သမူျေားေံုးပဖတ်သည် အတိုင်း၊ သိုလ့သာ် သီးနှံမျေားရင့်မှဲသည့် 

အချေိန်နှင့ ်ချေိန်ကိုက်ရန ်လိုပါသည်။ 

အချေိန ်
လတာင်သပူညာလပးသင်တန်းကာလတွေင်း၊ သိုလ့သာ် သီးနှံမျေားရင့်မှဲသည့် 

အချေိန် နှင့ ်ချေိန်ကိုက်ရန ်လိုပါသည်။ 

တည်လနရာ 

အကျေိုးလောင် လတာင်သသူည် တည်လနရာကိ ုေံုးပဖတ်သင့်ဖပီး 

အနီးပတ်ဝန်း ကျေင်လကျေးရွောမျေားမှ လတာင်သမူျေားကုိ 

ဖိတ်ကကားရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

တက်ရရာက်မည့်သူများ  

သင်တန်းရကျာင်းရကျးရွာရှိ ရတာင်သများ၊ အနီးအနားရှိ ရကျးရွာ မှ 

ရတာင်သမူျား၊ ရေသအာဏာပုိင်များ၊ စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာနမှ 

ေန်ထမ်းများနငှ့် ဆက်စပ်ပတ် သကသ်ူများ၊ (အမျိုးသမီးများ 

လုံရလာက်ရသာဦးရရ ပါေင်မှုကုိ အားရပးရပါမည်။) 
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၁၁ ။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအခန်း(၁၀)၊(သင်တန်းေင်းပွေဲလန ့) 

လ     - ဇန္နဝါရီလ  

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာပမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - သင်တန်းေင်းလက်မတှ်မျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သင်တန်းသားမျေားမ ှလယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ကကားမှု တစ်ခုလုံး နှင့ ်ရာသီဥတုနှင့် 

သဟဇာတပဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရး နှင့ ်အလလ့အ မျေားကို သိပမငန်ားလည်မှု ကုိ ပခုံငုံသံုးသပ်ပခငး်  

၂။ သင်တန်းသားမျေား၏ သဘာဝမပျေက်စိကု်ပျေိုးလရး၊ သစပ်င်သစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးပခင်း၊ ဘက်စု ံ

ပိုးမွှားလရာေါ ကာကွေယ်နှိမ်နှင်းပခင်းနငှ့ ် စိုက်ပျေိုးလရးကို စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပဖစ် 

လုပ်ကုိင်ပခငး်မျေား အလပါ်တွေင် သိပမငန်ားလည် မှုကိ ုလလ့လာသုးံသပ်ပခင်း 

၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလွေန်တွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေကရ်မည့် လုပ်ငနး်စီမံချေက််မျေား 

၄။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ ရရှိခဲ့လသာ  အလတွေအ့ကကုံ မျေားကုိ မျှလဝပခင်း၊  

၅။ သင်တန်းအခန်း (session) မျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားမှ လလ့လာအကဲပဖတ်ပခင်း 

၆။ သင်တန်းသားမျေားအား သင်တန်းေင်းလက်မတှ်မျေား အပ်နှငး်ပခင်း 

၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လအာင်ပမင်စွောဖပီးလပမာက်ပခငး် 

သင်တန်းေင်းပွေဲ 

သင်တန်းေင်းပွေဲေုိသည်မှာ သီးနှံသက်တမ်းတစ်လလျှာက်လုံး လတာင်သပူညာလပးသင်တန်း 

၏လလ့လာသင်ယူခဲ့ကကသည့် ခရီးရှည်၏အေံုးပဖစ်ဖပီး သင်တန်းတက်လရာက် ခဲ့သည့် လတာင်သမူျေားမ ှ

ဦးလောင်းကျေင်းပပခင်းပဖစ်သည်။ သင်တန်းတင်ပါဝငခ်ဲ့သည့် လတာင်သမူျေားက သူတို ့

လအာင်ပမင်မှုမျေားကုိ လူ ုသို ့ မျှလဝရန် ကျေင်းပသည့် ဖိုရမ်လည်းပဖစ်သည်။   လတာင်သမူျေားက 

စံပပစမး်သပ်ကွေက်မျေားမ ှ ရိပ်သမိ်း ားသည့် သီးနှံမျေား၊  င်ရှား ပမင်သာလွေယ်သည့် သင်လ ာက်ကူ 

ပစ္စည်းမျေားကုိ ခင်းကျေင်း ပပသလလ့ရှိကကဖပီး တစ်ခါတစ်ရံ သီေုိကခုန်ပခငး်မျေား နှင့ ်အပခားလကျေးရွောမျေားမှ 
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လတာင်သမူျေားနငှ့် အတူတူ စားလသာက်ပခင်း မျေားလည်း ပပုလုပ်လလ့ရှိကကသည်။ လတာင်သပူညာလပး 

သင်တန်းတစ်လလျှာက်လုံး ပါဝင ်ခဲ့သည့် လတာင်သမူျေားအား ဦးလောင်ခဲသ့ည့် အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု (သို)့ 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေားမ ှ သင်တန်းေင်းလက်မတှ် မျေားကုိ ချီေးပမြှေင့ပ်ါသည်။   အသိအမှတ်မပုလက်မတှ် 

ရပးအပ်မခင်း အား သင်တန်းကာလ တစ်ရလျှာက်လုံး၏ ၈၀ % အထက် သင်တန်းတက်ရရာက်မခငး်နငှ့် 

စီမကံိနး်မ ှ ပံ့ပိုးထားသည့် မျိုးရစမ့ျား စိုက်ပျိုးခဲ့သည် ရတာင်သ ူ သင်တန်းသား များကုိသာ 

ရပးအပ်မည် မဖစ်ပါသည်။  

                    ဤသုိပ့ပုလုပ်ပခင်းအားပဖင့် အပခားလကျေးရွော လတာင်သမူျေားမလှည်း စိတ်ဝင်စား 

လာနုိင်ဖပးီ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းမျေားသုိ ့ တက်လရာက်လိုပခင်းနှင့် လတာင်သမူျေား ကိယ်ုတိုင ်

လကျေးရွောအတွေင်း လောင်ရွေကလ်ာပခင်းတို ့ကုိ ပဖစ်လစလာနုိင်ပါသည်။  
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၁၂။ လနာက်ေက်တွေဲဇယား  - ချေင်းပပည်နယ် ကုန်းမမင့်ရေသတွင် အလားအလာရိှရသာ 

သးီနံှများ (၀ဥ၊ ရကာ်ဖီ၊ ရထာပတ်သီး) စုိက်ပျိုးရန်အတွက်လယသ်မားကွင်းသင် 

တန်းရကျာင်းသင်ရိးုညွှန်းတမ်း 

                                                                

လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

မတ်လ 

(ရနာက်ဆံုးပတ်) 

အကကိုရတွဆံု့ 

ရဆွးရနွးပွဲ 

၁။လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သင်တန်းသားများရရွးချယ်ခဲပ့ုံ၊ 

သင်တန်း၏ရကာ်မတီရရွးချယ်ရရး၊ ဦးရဆာင်ရတာင်သရူရွး 

ချယ်ရရး စသည်များကုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကကမခင်း (သင်တန်းကူညီပံ့ပိုးရပး သ၊ူ 

ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ဆရာ၊ သင်တန်းသားများ) ၊ 

၃။ စံမပကကွ်အမဖစ်ရဖာ်ရဆာင်မည့်ဦးရဆာင်ရတာင်သ၏ူအ 

ကွက်ကုိ ခုတ်ထွင်ရှငး်လင်းကကမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းတွင်စိုက်ပျိုးမည်သ့ီးနှံများ မိတ်ဆက်မခင်း (ေဥ၊ 

ရကာ်ဖီ၊ ရထာပတ်ပင်) 

ဧမပ ီ ရမာ်ဂျူး - ၁ ၁။ ရာသီဥတုလိုက်ရလျာညီရထွမဖစ်ရသာစိုက်ပျိုးရရး 

အရကကာင်း အရမခခံသရဘာတရားများကုိ ရှင်းလင်းရဆွး 

ရနွးမခငး် (CSA) 

၂။စိုက်ပျိုးနည်းဆုိင်ရာ အရလ့အကျင့်ရကာင်းများအရကကာင်း 

ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း (GAP) 

၃။ ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အရကကာင်းကို ရှင်းလင်း 

ရဆွးရနွးမခငး် (SALT) 

၄။ သဘာေေန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း ရှင်း 

လင်းရဆွးရနွးမခငး် (CA) 

၅။ စီမံကိနး်ဧရယိာရှိသစ်ရတာဖံုးလွှမ်းမှုအရကကာင်းရဆွးရနွး 

မခင်း(အထူးသမဖင့စ်ိန်ရခါ်မှုများနငှ့် ပါတ်သက်၍) 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။ ရာသီဥတုရဖာက်မပနမ်ှုများနငှ့် စိုက်ပျိုးရရးကဏ္ဍတွင် 

ထိခိုက်ရမှုများအရကကာင်း ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၇) ရမမရနရာ ရှင်းလင်းမခင်း၊ ၂) ရှင်းလင်းမပီး ရမမရနရာကိ ု

အမှိုကမ်ျားနငှ့် အမခား စုရဆာင်းရနိုင်သည့် ပင်ကကင်း ပင်ကျန ်

များမဖင် ့ ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း၊ ၃) ရအရဘာင်များ မပုလုပ်မခင်း    

ရအရဘာင်များမဖင့် ကွန်တိုလိုင်းများ တိုင်းတာရှာရဖွပန္နက် 

ငုတ်ရုိက်မခင်း၊ ၅) ပန္နက်ငုတ်တရလျှာက်ကို အကွက ်အတွင်း 

ရရှိနိုငသ်ည့် ေါး၊ သစတ်ိုသစ်စ၊ ရကျာက်တုံး စသည ်များမဖင့် 

ကွနတ်ိုစည်းရုိးတန်းများ လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ (အကွက် အတွင်းမှ 

အမှိုက်များကုိ လံုးေ မီးမရှိုရ့ပါ။ စုိက်ကွက်အတွင်းမှ မီးခိုးရငွ  ့

လုံးေ မထွကရ်စရပါ) 

၈။ စိုက်ခင်းအတွင်း စုရဆာင်းရရှိနိုငသ်ည့် ရကျာက်တုံးများ 

မဖင် ့ ရချာက်လုိက်စားရနသည့် ရနရာများတွင် ရရထိန်းတမံ 

ငယ်များ လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ ကွနတ်ို စည်းရုိးတန်းများ စိုက်ရန ်

မျိုးရစမ့ျား စုရဆာင်း မခင်း (ရဘာစကိုင်း၊ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ၊ 

တက်ဖရုိစးီယား၊ ဖလီမင်ဂျီးယား) gliricidia, leucaena, 

tephrosia, flemingia, vertiver grass 

၉ ။ ရထာပတ်၊ ရကာ်ဖီနငှ့် ေဥပင်များ အရကကာင်း ရှင်းလင်း 

ရဆွးရနွးမခငး်၊ ရထာပတ်နှင့် ရကာ်ဖီမျိုးများနှင့် ပျိုးရထာင်ပု ံ

များကုိ ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၁၀။ ေဥ စုိက်ပျိုးမခင်း (မျိုး၏ အရွယ်အစားကုိ လိုက်၍ အပင ်

အကွာအရေးကိ ု သတ်မှတ်မပီး ပန္နက်ငတု်များ စိုက်ပါ။ 

ပန္နက်ငတု်ရနရာများတွင် ကျင်းတိမ်ရလးများ တူးမပီး နွား 

ရချးနငှ် ့ ရမမရဆွးကို ထည့်ပါ။ ေဥကိအုရပါ်မှ တင်လိုက်မပီး 

ရမမဖုံးရပးထားပါ) 

၁၁။ ေဥ စိုက်ထားသည့် ကျင်းများကုိ အကွက်ထဲတွင် ရရိှ 

နိုငသ်ည့် အမှိုကမ်ျား၊ သစ်ရဆွး၊ ရမမရဆွးများ စသည်တိုမ့ဖင် ့

လုံရအာင် ဖံုးထားရပးရမခင်း၊ 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁၂။ စံမပစိကု်ကွက်အတွင်းမှ ရမမနမူနာများကုိ စနစတ်ကျ 

ရယမူပီးဓာတ်ခွဲခန်းသို ့ရပးပိုက့ာ အချဉ်အငဓံါတ်နှင့် အာဟာရ 

ဓာတ်ပါေင်မှုများကုိ စစ်ရဆးစမ်းသပ်မခင်း၊ 

pH , soil texture, electrical conductivity, organic 

carbon,  nutrient contents (N. P. K. Ca, Mg, S, Zn, 

B) and Na and related radicals (Cl, CO3 and HCO3). 

၁၃။ သီးနှံပင ် စိုက်ပျိုးမပုစ ု လုပ်ကုိင်မှုများကုိ သီးနှံ တစ်မျိုး 

ချင်းအလိုက် မှတ်တမ်းများ ထားရှကိာ အပတ်စဉ် ရရးသွငး် 

မခင်း၊ 

၁၄။ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်များအရပါ် သင်တန်း 

သားများမ ှ ေိုငး်ေနး်ရဆွးရနွးကကမခင်းနှင့် သရဘာထား အကကံ 

ဉာဏ်များကုိ မှတ်တမ်းထားရှမိခင်း၊ 

၁၅။ သင်တန်းကာလကကားရက်များတွင ် သင်တန်းသားတစ် 

ဦးချင်း၏မိမိတိုစ့ိုက်ကွက်တွင် မပန်လည်လုပ်ရဆာင်မည့် 

လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

ရမလ ရမာ်ဂျူး - ၂ ၁။ စိုက်ပျိုးရဂဟစနစက်ို ဆန်းစစရ်လ့လာမခင်း (Agro-

ecosystem Analysis) အရကကာင်း ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခငး် 

နှင် ့လက်ရတွသ့ရုပ်မပမခင်း၊ 

၂။ ကွန်တိ ု လုိင်း အလိုက် စည်းရုိးတန်းများ စုရဆာင်း မခင်း 

(ရဘာစကုိင်း၊ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ၊ တက်ဖရုိစးီယား၊ 

ဖလီမင်ဂျီးယား) gliricidia, leucaena, tephrosia, flemingia, 

vertiver grass မျိုးရစမ့ျား စိုက်ပျိုးမခင်း။ 

နှစရ်ှည် သီးနှံပျိုးပင်များ ရှင်သနက်ကီးထွားရန် မပုစုနည်းများ 

ရဆွးရနွးမခငး်၊  

၃။ စိုက်ခင်းအတွင်း ပဲယဉ်း ကကဲပက်မခင်း၊ 

၄။ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ၊ရထာပတ်နှင့်ရကာ်ဖီစုိက်ပျိုးရန် 

ကျင်းတူးမခင်း (ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီအတွက် ၁.၅ ရပအကွာ စိုက် 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ကျင်းကိ ုအတန်းလိုက်၊ ရထာပတ်အတွက် ရပ ၂၀ ပတ်လည် 

မခား၊ ရကာ်ဖီအတွက် ၈ ရပ x ၄ ရပ မခားထား၍ ကွနတ်ို 

တရလျှာက် လွန်မဖင် ့ကျင်းတူးရန်၊ မပီးခဲ့သည့်လက ေဥ စုိက် 

ထားသည့် အခင်းထဲမှာပင် သီးနှံသစ်ရတာ ရရာရနှာ စနစမ်ဖင် ့

စိုက်ရန)်  

၅။ ကျင်းထဲသိုန့ွားရချးရမမရဆွးအရရာကို ထည့်ထားရပးရန်၊ 

မပီးပါကကျင်း၏ အလယ်တည့်တည့်တွင်ပန္နက်ငုတ်ကို 

မပန်စိကု်ထားရပးရန်၊ 

၆။ အိမ်တွင်းလုပ် ရအာ်ဂဲနစရ်ဆးများ ရဖျာ်ရည်စပ်မခင်း 

(ရေသတွင်း အဏုဇီေရဖျာ်ရည် IMO၊ ငါးအမိုငန်ိုအက်စစ် 

Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ်ရဖျာ်ရည်၊ 

ရဆးရွက်ကကီးပိုးသတ်ရဆးရဖျာ်ရည်) ၊ 

၇။ ရမမရဆွးပု ံမပုလုပ်မခင်း (စာရတွန့ှင်လ့က်ရတွ )့၊ 

၈။ တီရမမရဆွးထုပ်လုပ်မခင်း လက်ရတွ ့မပုလုပ်ပုံ၊ 

၉။ သွင်းအားစုများနငှ့် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ရငွစာရင်း 

စာအုပ်ထားရှကိာ မှတ်တမ်းများရရးသွင်းမခင်း၊ 

၁၀။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် အကကံမပု 

ကကမခင်း၊ 

၁၁။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်းရဆာင်ရွကခ်ဲ့ကကရန် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၁၂။ တစ်ရနတ့ာ ရဆွးရနွးရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များအရပါ် 

ရေဖန်သုံးသပ် မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

ဇွနလ် ရမာ်ဂျူး - ၃ ၁။ သဘာေပတ်ေန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း 

(Conservation Agriculture–CA) ရှင်းလင်းရဆွးရနွး 

မခင်း၊ 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၂။ စံမပစိုကက်ွက်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များ၏   

မဖစ်ထွန်းမှုများကုိ ရလ့လာ၍ ရမမကကီးကို ဖုံးအုပ်ထားမခင်း 

ရကကာင် ့ ရရိှနိငု်သည့် အကျိုးရကျးဇူးများကုိ ဆန်းစစရ်ေဖန် 

ကကမခင်း၊ 

၃။ စုိက်ကကွ်အတွင်း လက်ရပါင်းလိုက်ကကမပးီ ရလာသည့် 

အမှိုကမ်ျားမဖင့်ရမမကကီးကိမုပန်လည်ဖုံးအုပ်ရပးထားမခင်း 

(ရပါငး်သတ်ရဆး လုံးေ မသုးံရပါ)၊ 

၄။ သဘာေရပါက် ေဥပင်များကုိ ရှာရဖွမပီး စံမပကကွ်ထဲတွင ်

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၅။ ေဥ မျိုးကဲွများကုိ ရလ့လာဆန်းစစမ်ပီး ရေးနှုန်း ကွာမခားမှု 

များကုိ မှတ်တမ်းမပုမခင်း၊ 

၆။ ယခင်နှင့်ယခု ရာသီဥတုရမပာင်းလဲလာမှုများနငှ့် သီးနှ ံ

စိုက်ပျိုးရရးအရပါ် သကရ်ရာက်မှုများကုိ ဆန်းစစ ် ရလ့လာ 

ကကမခင်းနှင် ့မှတ်တမ်းမခင်း၊ 

၇။ စံမပကကွ်အတွင်း ယခင်အပတ်က ရဆာင်ရွက်ထားမှု 

များကုိ ရလ့လာမှတ်တမ်းမပု၍ ရေဖန်ဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၈။ သီးနှံတစ်မျိုးအလိုက် ရဆာင်ရွကရ်ပးရမှုနှင့် မဖစ်ထွန်းမှု 

များကုိ သီးနှံမတှ်တမ်းတင် စာအုပ်တွင် ရရးသွငး်မခင်း၊ 

၉။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း၊ 

၁၀။ လာမည့်ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက ်

မည့် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း 

၁၁။ တစ်ရနတ့ာလုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များ အရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ဇူလိုင်လ ရမာ်ဂျူး - ၄ ၁။ သီးနှံသစ်ရတာ ရရာရနှာစိုက်ပျိုးမခင်းအရကကာင်း ရှင်း 

လင်းရဆွးရနွးမခငး် 

၂။ ၂၀ ရပ x ၂၀ ရပ ပတ်လည်ကာွ တူးထားသည့် 

ကျင်းများတွင် ရထာပတ်ပျိုးပငမ်ျား စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၃။ ၄ ရပ x ၈ ရပ အကွာ တူးထားသည့်ကျင်းများတွင် ရကာ်ဖ ီ

ပျိုးပငမ်ျား စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၄။ စုိကပ်ျိုးထားသည့် ရထာပတ်နှင့် ရကာ်ဖီ အပင်ရမခ ပတ် 

လည်တွင် ပင်ကကင်းပင်ကျန်များမဖင့် လံုရအာင်ထူထူ ဖုံးအုပ ်

ရပးမခင်း (ပလတ်စတစ်မဖင့် ဖုံးအုပ်ရပးမှု လုံးေ မမပုလုပ်ရပါ) 

ရထာပတ်၊ ရကာ်ဖီနငှ့် ေဥတိုက့ိ ု သီးနှံသစ်ရတာ ရရာရနှာ 

စနစမ်ဖင် ့စိုက်ပျိုးသည်။ 

၅။ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များနငှ် ့ လုပ် 

ရဆာင်ချက်များကုိ ရလ့လာစိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ် 

ကကမခင်း (စိုက်ပျိုးရဂဟစနစက်ို ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း- 

Agroecosystem Analysis) 

ငါးရယာက်အစုအဖွဲ မ့ျားမဖင့် ရအာက်ပါတိုက့ို ရလ့လာ သုးံသပ ်

ဆန်းစစမ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) 

(က) ရတာင်ရစာင်းစိုက်စနစ်နငှ့် ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမး်ရရး 

လုပ်ရဆာင်ထားမှုများ၏ အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ (ခ) 

ရမမကကီးကိ ု ဖုံးအုပ်ရပးထားမှု၏ အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ 

(ဂ) ရမမဆီလွှာ အရမခအရနများ၊ (ဃ) သီးနှံပငမ်ျား မဖစ်ထွန်း 

ရနမှုများနငှ့် ပိုးမွှားရရာဂါ ကျရရာက်မှု၊ (င) ေဥ မျိုးကွဲများ၏ 

လက္ခဏာရပ်များ။ 

၆။ အဖွဲ လုိ့က် ရတွရ့ှိချက်များကုိ မှတ်တမ်းများ မပုစုကကမခငး်။ 

၇။ အဖွဲ လုိ့က်တင်မပချက်များနငှ့် ရမးခွန်းများကုိ ရမဖကကား 

မခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၈။ ရတွရ့ှိချက်များအရပါ် အရမခခံ၍ ပိုမိုရကာင်းမွန်ရအာင် 

မပုမပင်ရဆာင်ရွကရ်မည် စီမခံျက်များ ချမှတ်လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ 

၉။ ကုနက်ျစရိတ်များအတွက် ရငွစာရင်း စာအုပ်တွင် 

မှတ်တမ်းများ ရရးသွငး်မခင်း၊ 

၁၀။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း 

ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်များကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း၊ 

၁၁။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက ်

မည့် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၁၂။ တစ်ရနတ့ာ လုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ ်

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ကသဂုတ်လ ရမာ်ဂျူး - ၅ ၁။ ဘက်စုပံိုးမွှားရရာဂါ ကာကွယ်ရရး (Integrated Pest 

Management-IPM) အရကကာင်း ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၂။ စုိက်ကွက်အတင်ွး ပိုးရကာင်များဖမ်းမခင်းနှင့် အကျိုးမပု 

ပိုးမွှားနငှ့် ဖျက်ပိုးများကုိ ခွဲမခားရလ့လာမှတ်သားမခင်း၊ 

၃။ ရပါငး်ကာကွယ်နှိမ်နှင်းမခင်း သရဘာတရားများကို ရှင်း 

လင်းရဆွးရနွးမခငး်၊ 

၄။ စုိက်ကွက်ထတဲင်ွ လက်ရပါင်းလိုက်ကကမပးီရလာသည့် 

အမှိုကမ်ျားကုိ အကွက်ထဲမှာပင် ရမမဖုံးအမဖစ် မပန်လည် 

ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း၊ 

၅။ ရဖျာ်စပထ်ားသည့် ရအာ်ဂဲနစ် ရမမကသဇာအရည်များ၊ 

အီးအမ်ရဖျာ်ရည်များနငှ့် ရဆးရွက်ကကီး ပိုးသတ်ရဆး 

ရဖျာ်ရည်များကုိ စံမပကကွ်အတွင်း အပင်များတွင် လက်ရတွ  ့

ပက်ဖျန်းမခင်း၊ 

၆။ စုိက်ကကွ်အတွင်းရှိ သီးနှံပငမ်ျား၏မဖစ်ထွန်းမှုများကုိ  

ရရးသွငး်မတှ်သားမခင်း(ရထာပတ်၊ ရကာ်ဖီ၊ ေဥ၊ ပဲယဉ်း၊ 

ရဘာစကုိင်း၊ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ) 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၇။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း၊ 

၈။ လာမည့် ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက ်မည် ့

စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၉။ တစ်ရနတ့ာ လုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

စကတ်င်ဘာလ ရမာ်ဂျူး - ၆ ၁။ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များနငှ့် 

လုပ်ရဆာင်ထားချက်များကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် ရလ့လာစိစစ် 

ပိုငး်မခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခငး် (စိုက်ပျိုးရရးရလ့လာ 

ဆန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

ငါးရယာက်အစုအဖွဲ မ့ျားမဖင့် ရအာက်ပါတိုက့ို ရလ့လာသုံးသပ ်

ဆန်းစစမ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က) ရတာင်ရစာင်းစိုက် 

စနစန်ှင် ့ ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမး်ရရး လုပ်ရဆာင်ထားမှုများ၏ 

အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ (ခ) ရမမကကီးဖုံးရပးထားမှု၏ 

အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ (ဂ) ရမမဆီလွှာ အရမခအရနများ 

(ဃ) သီးနှံပငမ်ျား မဖစ်ထွန်းရနမှုများနငှ့် ပိုးမွှားရရာဂါ ကျ 

ရရာက်မှု၊ (င) ေဥမျိုးကဲွများ၏ လက္ခဏာရပ်များ။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရတွရ့ှိချက်များကုိ မှတ်တမ်းများ မပုစုကကမခငး်၊ 

၃။ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းများနငှ့် ရမးခွန်းများကုိ ရမဖကကား 

မခင်း၊ 

၄။ အများ၏ သရဘာတူညီချက်များကုိ ချမှတ်ကကမပီး မပုမပင်

ရဆာင်ရွကရ်မည့် စီမံချက်များ ချမှတ်လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ 

၅။ စုိက်ကွက်အတင်ွးရိှ သီးနှံပငမ်ျား၏ မဖစ်ထွန်းမှုများကုိ 

သီးနှံပငအ်လိုက် မှတ်တမ်း စာအုပ်များထဲတွင် ရရးသွငး် 

မှတ်သားမခင်း (ရထာပတ်၊ ရကာ်ဖီ၊ ေဥ၊ ပဲယဉ်း၊ ရဘာစကိုင်း၊ 

ရမမမပန်ခ့ျယ်ရ)ီ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။ ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ရငွစာရင်း စာအုပ်တွင် ရရးသွင်း 

မှတ်သားမခင်း၊ 

၇။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း၊ 

၈။ လာမည့် ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွကမ်ည့် 

စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်၊ 

၉။ တစ်ရနတ့ာ လုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ရအာက်တိုဘာလ ရမာ်ဂျူး - ၇ စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားရရးဆန်စာွ လုပ်ကုိင်မခင်း 

၁။ ငါးရယာက်ပါသည့် အဖွဲ မ့ျားဖဲွက့ာ ရအာက်ပါတိုက့ို ရဆွး 

ရနွးကကမည်။ (က) စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားမဖစ် လုပ်မည်ဆိုတာ 

ဘာပါလည်း၊ (ခ)  စိုက်ပျိုးရရးကို စီးပွားမဖစ်ရအာင်မည်ကဲ့သုိ ့

လုပ်နိုင်ပါမလဲ၊ (ဂ) ရိက္ခာအတွက် စိုက်တဲ့သီးနှံနဲ  ့ ရငွရမည် ့

သီးနှ ံ စိုက်ကကတာ ဘာကွာပါသလဲ၊  (ဃ) သီးနှံရတွရရာရနှာ 

စိုက်မခင်းဟာ တစ်ဧကအထွကက်ိ ု ဘယ်လို ပိုတိုးလာရစ 

ပါသလဲ။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် တင်မပကက 

မပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၃။ ရဆွးရနွးပွဲမှ အရရးကကီးသည့် အချက်များကုိ ရရှ လ့ုပ် 

ငန်းစဉ်များအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၄။ စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားရရးဆန်စာွ လုပ်ကုိင်ရန် အရမခခံ 

လိုအပ်ချက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် ရဆွးရနွးမပးီ မှတ်တမ်းများ 

မပုစုကကမခင်း (စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည့် စီမခံျက်၊ ရငွစာရင်း 

စာအုပ်ထားရှမိခင်း၊ ရငွလည်ပတ်ရနမှုများကုိ မှတ်သားမခင်း၊ 

စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်များကုိ သိရှရိအာင် မှတ်သားထားမခင်း၊ 

အဓိက ရငွကုန်မှုများနှင် ့အမခားကုန်ကျမှုများကုိ သိနားလည် 

ရနမခင်း) 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ရဘးကျဉ်ထားခရံသည့် ရတာင်သ ူများ 

အတွက် အလားအလာရှိသည့ ်စီးပွားရရး အခွင့ ်အလန်းများ 

ရဆွးရနွးမခငး်၊ ၎င်းတို ့ ပါေင်လာရစ မခင်းနှင့် ညီတူညီမျှ 

အကျိုးအမမတ်ရရှိရစမခင်း၊  

၆။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပကက 

မပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန် ရမဖကကားမခင်း၊ 

၇။ ရဆွးရနွးပွဲမှ အရရးကကီးသည့် အချက်များကုိ ရရှ လ့ုပ်ငနး် 

စဉ်များအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၈။ ရစျးကွကမ်ဖစ်ပျက်ရနပုံ စနစမ်ျားကုိ အဖွဲ လ့ိုက် ရဆွးရနွး 

ကကမခင်း (ကုနသ်ည်ပွဲစားများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ရစျးကွက် 

အတွင်း ရစျးနှုန်းအရမပာင်းအလဲများ၊ ရစျးကွကသ်တင်း 

အချက်အလက်များ ရရှိရန် အရရးပါသည့် ချိတ်ဆက်မှုများ၊ 

သီးနှံအတွက် ရစျးကွကအ်လားအလာ တုိက့ိရုဆွးရနွးကကမခင်း 

၉။ အဖွဲ လ့ိုက် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် တင်မပ 

ကကမပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၁၀။ ရတာင်သတူစ်ဦးချင်းအတွက် အကျိုးအမမတ် ရရှိနိုင ်

မည့် ရစျးကွကစ်နစမ်ျိုးကုိ ရဆာင်ရွကန်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်းများ 

ကုိ ရတွးရခါ်စဉ်းစားကကမပီး အရရးကကီးသည့် အချက်အလက် 

များ ကုိ မှတ်တမ်းထားကကမခင်း၊ 

၁၁။ ရစျးကွကမ်ဖစ်ပျက်ရနပုံ စနစမ်ျားကုိ တန်ဖိုးကွင်း ဆက ်

ရလ့လာဆန်းစစခ်ျက်တွင်အကကံမပုထားသကဲသ့ို ့ ရစျးကွက ်

သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကုနသ်ည်ပွဲစား များ၊ ရငွရကကး 

စိုက်ထုတ်လုပ်ကုိင်ရနသမူျားနငှ့် ချိတ်ဆက် မိရန ်အစီအမံများ 

ချမှတ်ကကမခငး် အား ရဆွးရနွး ကကမခင်း) 

၁၂။ ရိတ်သိမ်းမခင်း နည်းပညာများ ကုိ မိတ်ဆက်မခင်း။  

၁၃။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁၄။ လာမည့်ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက ်

မည့် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၁၅။ တစ်ရနတ့ာ လုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

နိုေငဘ်ာလ ရမာ်ဂျူး - ၈ အမပန်အလှန် ရလ့လာရရးများ သွားကကမခင်း 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သ ူအမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း အချင်းချင်း 

ချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုများ ရရှိရန်၊ မမို န့ယ်အတွင်းရှိ အမခား 

သင်တန်းရကျာင်းများသုိ ့ ရလ့လာရရးများ သွားရရာက်ကက 

မခင်း၊ 

၂။ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများတွင် မဖစ်ထွန်းရနမှုများကုိ 

ရလ့လာ၍ မိမိတိုရ့ကျာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ ရတာင်သလူယ်သမားအချင်းချငး် အရတွအ့ကကုံ များ မျှရေ 

ကကမခင်း၊ 

၄။ရတွရ့ှိချက် အသစအ်ဆန်းများကုိလည်း အချင်းချင်းကကား 

ပျံန့ှံရ့အာင် လုပ်ရဆာင်ကကမခငး်၊ 

၅။ အမပန်အလှန် ရလ့လာရရး ခရီးစဉ်အတွင်း အဓိကအား မဖင် ့

ရာသီဉတုေဏ် မခံရသည့် စိုက်ပျိုးရရး အရကကာင်းကိ ု

ရဆွးရနွးကကမပီး သင်တန်းရကျာင်းတွင် လက်ရတွ  ့လုပ်ရဆာင် 

ရနကကရသည်များမာှ CSA  စနစန်ှင် ့လုံးေ ကိကု်ညီရကကာင်း 

ဦးစားရပးရမပာဆုိကကမခင်း။ 

ေီဇငဘ်ာလ ရမာ်ဂျူး - ၉ လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်း ကွငး်မပပွဲ 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သ ူအမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ သင်တန်းရကျာင်းအတွင်း လုပ်ရဆာင်ထားမှုများနငှ့် 

မဖစ်ထွန်းရအာင်မမင်မှုများကုိ လှည့်လည်ကကည့်ရှု ရလ့လာ 

ကကမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၂။ သင်တန်းသားများက သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်များကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ကုိ 

အထူးအရလးထား ရှင်းလင်းကက) 

၃။ သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင်သည့် နည်းပညာများ 

နှင် ့ အရတွးအရခါ်များကုိ တက်ရရာက်လာသူများအား မျှရေ 

ရပးမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကာလတရလျှာက်အတွင်း သီးနှံစိုက်ပျိုးရရးနငှ့် 

ပက်သက်သည့် လုပ်ရဆာင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတုေဏ် 

မခံရသည် ့ စိုက်ပျိုးရရးနည်းစနစ်များ မဖစ်ကကမပီး စံမပကကွ ်

သီးနှံများ ရာသီဥတုေဏ် မခံကကရသည်မှာလည်း ဤကဲသ့ို ့

လုပ်ရဆာင်ထားမှုများရကကာင့် မဖစ်ရကကာင်း သင်တန်းသား 

များက လက်ရတွမ့ျားကုိ အရမခခံကာ ရှင်းလင်းမပသကကမခငး်၊ 

၅။ တက်ရရာက်လာကကသည့် ဧည့်သည်များ၏ သရဘာထား 

များနငှ် ့ရေဖန်အကကံမပုချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

ဇန်နေါရီလ ရမာ်ဂျူး - ၁၀ သင်တန်းဆင်းပွဲရန ့

၁။ သင်တန်းကာလတရလျှာက် ရလ့လာဆည်းပူး သင်ယူခဲ ့

ကကမပးီ အထူးအားမဖင့် CSA နှင် ့ ပတ်သက်သည့် လက်ရတွ  ့

လုပ်ရပ်များကုိ သင်တန်းသားများက ဆန်းစစရ်ေဖန် သုးံသပ ်

ကကမခင်း၊ 

၂။ CSA, SALT, CA, Agroforestry, IPM နှင် ့စိုက်ပျိုး 

ရရးကိ ု စီးပွားရရးဆန်စွာ လုပ်ကုိင်မခငး် စသည် ့ ဘာသာရပ် 

များအရပါ် သင်တန်းသားများ၏ နားလည်သရိှိ တတ်ကျွမး် 

သွားမှုများကုိ ဆန်းစစရ်ေဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

၃။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း မပီးဆံုးသွားမပီးရနာက် 

ရရှ ဆ့က်၍ လုပ်ရဆာင်ကကမည့် လုပ်ငနး်များကုိ စီမခံျက်များ 

ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၄။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အရတွ  ့

အကကုံ နှင့် သင်ခန်းစာများကုိ ရဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ကကမခင်း၊ 

၅။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း လုပ်ငန်းအရပါ် 

သင်တန်းသားများက အကဲမဖတ် အမှတ်ရပးကကမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းသားများကုိ သင်တန်းဆင်း လက်မတှ်များ 

ရပးအပ်မခင်း၊ 

၇။ လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း ရအာင်မမင်စွာ မပီးဆံုး 

မခင်း၊ 
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