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ဥလယျောဇဉ် 

ကုလသမေ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင် ့ စိုက်ပျေိုးလရးအဖွေဲ သ့ည် သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျေင် ိန်း 

သိမး်လရးဝနက်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျေိုးလရး၊ လမွေးမမူလရးနှင် ့ ေည်လမမာင်းဝန်ကကီးဌာနတုိန့ှင် ့ ပူးလပါင်းကာ 

“မမန်မာနုိင်ငံ၏ မတူကွေဲမပားသည့် စိုက်ပျေိုးလရး လေဟစနစ်မျေားရှ ိ ဦးစားလပးလေသမျေားတွေင် လရရှည်တည် 

တံ့လသာစုိက်ပျေိုးလမမနှင့် သစလ်တာမျေားစီမံအုပ်ချေုပ်မှု” (“Sustainable Cropland and Forest 

Management in Priority Agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” စီမံကိန်းကိ ု (Global 

Environmental Facility) ရန်ပုံလငွေ အလ ာက်အပံ့မဖင့ ်အလကာင်အ ည် လဖာ်လျှက် ရိှပါသည်။  

စီမကံိနး်၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေားမာှ လရရှည်တည်တ့ံမည့် လမမယာစီမံခန ့်ခွေဲမခငး် ၊ သစလ်တာစီမံ အုပ်ချေုပ်မခင်း 

နှင့ ် ရာသီဥတုနှင့ ် သဟဇာတမဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းမျေားကုိ ကူညီအားမဖည့်လပးရန်မဖစ်သည်၊၊ 

ကုန ်ုတ်လုပ်မှု လရရှည်တိုးတက်မမင့်မားလစရန်၊ ရာသီဥတုေဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိငု်လရးအတွေက် အား လပးရန်၊ 

ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်မှု လလျှာ့ချေရန်၊ အမျေိုးသားစားနပ ် ရိက္ခာဖူလုံမှု နှင့ ် ဖွေံ ့ဖဖိုး 

တိုးတက်လရးပန်းတိုင်မျေား လပါကလ်မမာက်လစလရးအတွေက်အားလပးရန်၊ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ 

မူဝါေမျေား အလလ့အ မျေားကုိ ကျေင့်သုံးနိုင်လစရန် ရည်ရွေယ်ပါသည်။ လက်လတွေအ့လနအ ားတွေင်မတူ 

ကွေမဲပားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစဇ်ုန် (၃) ခုရှိ  လအာက်လဖာ်မပပါ  (၅) ဖမို န့ယ်တွေင် လရှ လ့မပးကနဦး 

စမ်းသပ်လျေက်ရှဖိပီး လယ်သမားကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းလမာ်ေယ်မျေားကုိ အဓိက ား၍ ရာသီဥတုနှင့ ်

သဟဇာတ မဖစ်လစမည့် စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ တီ ွေင်ေန်းသစ်မှုအမျေိုးမျေိုးကုိ အလကာင်အ ည်လဖာ် 

လောင်ရွေက ်ရန်မဖစ်သည်။  

• ကုနး်မမင့်လေသ - ချေင်းမပည်နယ်ရှ ိမင်းတပ်နှင့် ကန်ပက်လက်ဖမို န့ယ်မျေား၊ 

• ကမ်းရုိးတန်း/ မမစ်ဝကျွန်းလပါ်ဇုန် - ဧရာဝတီတိုင်းလေသကကီးမှ လပွေတ္တ ာဖမို န့ယ်၊ 

• အလယ်ပိုင်းရှိ အပူပိငု်းလေသဇုန် - မန္တလလးတိုငး်လေသကကီးမှ လကျောက်ပနး်လတာင်းနှင့် 

လညာင်ဦးဖမို န့ယ်၊  

 

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

တစ်ခုချေင်း အလိုက် အနည်းေံုး လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (၁၀) လကျောင်းစီ ဖွေင့လ်ှစ်သွေားမည် 

မဖစ်သည်။ ယင်းသိုအ့လကာင်အ ည်လဖာ် လောင်ရွေကရ်ာတွေင် လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း 

သင်ရုိးညွှန်းတမ်း နှင့ ် လက်စွေဲစာအုပ်လရးေွေဲမပုစုရန်အတွေက် AVSI Foundation ကုိ မိတ်ဖက်အဖွေဲ  ့

အစည်းအမဖစ ်သလဘာတူစာချေုပ်ချေုပ်ေုိခဲပ့ါသည်။ စာချေုပ်ပါသလဘာတူညီချေက်အရ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟဇုန် 

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

အလရးကကီးသီးနှံမျေား၏ တန်ဖိုးကွေငး်ေက် ေန်းစစမ်ခင်း (Value Chain Analysis) မျေားမ ှ

လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိအလမခမပုကာ အဓိကမပဿနာမျေားအားလမဖရှင်းနိုငရ်န် လရွေးချေယ်သတ်မှတ် ားလသာ 

သီးနှံတစ်ခုချေင်းစီအတွေက် ရာသီ ဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးနည်းလမ်းမျေား (Climate 

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

FFS) သင်ရုိးညွှန်းတမ်း /လမာ်ေျေူးမျေား လရးေွေဲခဲပ့ါသည်။ ၎င်းသင်ရုိးညွှန်းတမ်းမျေားကုိ 

စိစစ်အကဲမဖတ်ဖပီးလနာက် စိုက်ပျေိုးလရး လေဟဇုန် (၃) ခုလံုးအတွေက် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းသုံး 

လက်စွေဲစာအုပ်မျေားအမဖစ် မမန်မာ၊ အေဂလိပ်နှစ်ဘာသာမဖင့် 

ေက်လက်လရးသားမပုစုခဲ့ပါသည်။ဤလက်စွေစဲာအုပ်သည်အပူပိုငး်ဇုန်တွေင်ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီ



 
 

လ ွေလသာစိုက်ပျေိုးလရးနည်းပညာမျေားနှင့်အလလ့အကျေင့်မျေားကုိလယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

အလကာင်အ ည် လဖာ်ရာတွေင်ကူညီပံ့ပိုးသူနငှ့် လယ်သမားကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ လယ်သမား 

မျေားအား အလ ာက်အကူမပုလစရန်အတွေက် ရည်ရွေယ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

မစ(်စ်) ရရှာက်ဂျီဖနး် 

မမန်မာနိုငင်ံဌာရန ကုိယ်စားလှယ် 

ကုလသမဂ္ဂ စားနပရ်ိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရရးအဖွဲ  ့
 



iii 
 

မာတိကာ 

စဉ် အလကကာင်းအရာ စာမျေက်နှာ 

 မာတိကာ iii 

 အတိုရကာက်စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ် v 

၁ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအကကိုမိတ်ေက်အစည်းအလဝး ၁ 

 ၁.၁ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား နှင့မ်ိတ်ေက်မခင်း  ၂ 

 
၁.၂။   လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန် အဓိက 

အေင့်မျေား 
၃ 

 ၁.၃။  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအတွေက် ကကိုတင်မပင်ေင်မှုမျေား ၅ 

 
၁.၄။ အပူပိငု်းဇုနလ်ေသရှိ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လမ်းညွှန်စည်းမျေဉ်းမျေား 
၉ 

 
၁.၅။  အပူပိငု်းဇုနရ်ေသရှိလယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း လမ်းညွှန်စည်း 

မျဉ်းများ 
၉ 

၂ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း− အခန်း (၁)  ၁၄ 

 ၂.၁  ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေလသာစိုက်ပျေိုးလရး ၁၆ 

 ၂.၁.၁ ။ သဘာဝ ဝန်းကျေင်မပျေက် စိုက်ပျေိုးလရး ၂၀ 

 ၂.၁.၂ ။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်း ၂၉ 

 ၂.၁.၃။ သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး (Agroforestry) ၃၃ 

 ၂.၂ စုိက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား ၃၉ 

၃ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၂) ၄၇ 

 ၃.၁ လမမေီလွှာ ကာကွေယ် ိန်းသိမ်းလစာင့်လရှာက်လရး (Soil Conservation) ၄၉ 

 ၃.၁.၁ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်  ၄၉ 

 ၃.၁.၂ လမမေီလွှာ ကာကွေယ် ိန်းသိမး် လစာင့်လရှာက်နည်းမျေား ၅၀ 

 ၃.၁.၃ သီးနှံစုိက်ပျေိုးနည်းနစ်မျေားမဖင့် ကာကွေယမ်ခင်း ၅၀ 

 ၃.၁.၄ ရုပ်ဝတ္ထ ုပိုင်းေုိင်ရာလုပ်လောင်နည်းမျေားမဖင့်ကာကွေယ် ိန်းသိမ်းမခင်း ၅၃ 

 ၃.၂ အိမ်တွေင်းရရှိနိုငလ်သာ လအာ်ေင်းနစ်ကွေန်လပါင်းမျေား မပင်ေင်မခင်း ၅၅ 

 
၃.၂.၁ ။ လေသတွေင်းအဏုဇီဝသကရ်ှိလဖျော်ရည် Indigenous Micro Organism 

(IMO) 
၅၅ 

 ၃.၂.၂။ ငါးအမိငု်နိအုက်စစ်ပျေစ်ရည် ၅၈ 

 ၃.၂.၃။ လေးရွေကက်ကီး ငရုတ် ေျေင်းပိုးသတ်လေး ၆၀ 

 ၃.၃။ အဖွေဲ လုိ့က်တက်ကကလှုပ်ရှားလသာလလ့ကျေင့်ခန်း ၆၁ 

 ၃.၄။ အ ူးအလကကာင်းအရာ/လခါင်းစဉ်မျေား ၆၂ 

၄ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၃) ၆၃ 



iv 
 

 ၄.၁။ ဘက်စုပံိုးမွှား လရာေါကာကွေယ်လရး ၆၄ 

 ၄.၁.၁။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် လောင်ရွေကပ်ုံအေင့် ငါးေင့် ၆၆ 

 ၄.၁.၂။ ကွေင်း ဲတွေင်လက်လတွေ  ့လုပ်လောင်မခင်း ၆၇ 

၅ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၄) ၇၀ 

  စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ် လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း ၇၀ 

၆ 
လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၅) အမခားကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့

သွေားလရာက်လလ့လာမခင်း 
၇၅ 

၇ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၆) _ ကွေင်းမပပွေဲ ၇၇ 

၈ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၇) _  ၇၉ 

 ၈.၁ ။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာ ၈၀ 

 ၈.၁.၁။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာ၏လုပ်လောင်လပးမှုအပိုင်းမျေား ၈၀ 

 ၈.၁.၂။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာပင်အမဖစ်စိုကပ်ျေိုးနိုင်သည့်အပင်မျေား ၈၂ 

 ၈.၁.၃။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာစိုက်ပျေိုး ည့်သွေင်းပုံ ၈၃ 

 ၈.၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲကုိင်တွေယ်လုပ်လောင်မခင်း ၈၄ 

 ၈.၂.၁။ ရည်မှနး်ချေက် ၈၄ 

 ၈.၂.၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေား (နှစံားအလစ့အေန်မျေား) ၈၄ 

 ၈.၂.၃ ။ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားလလျော့နည်းလရးအား ုတ်မှုမျေား ၈၆ 

 ၈.၂.၄။ ရိတ်သိမ်းလုပ်လောင်မှုအေင့်ေင့်တွေင်လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေား ၈၄ 

 ၈.၃။ သီးနှံမျေား၏အ ွေက်နှုန်းမျေားခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက်မခင်း ၈၉ 

 ၈.၃.၁။ စံကွေက်ရိတ်သိမး်ဖပီးခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက်မခင်း ၈၉ 

 ၈.၃.၂။ အ ွေကန်ှုန်းမိတ်ဖက်မျေားကုိ လကာက်ယူတွေက်ချေက်မခင်း ၉၀ 

၉ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၈) ၉၂ 

 စိုက်ပျိုးရရးကုိစးီပာွးရရးလုပ်ငနး်တစ်ခအုမဖစ်လုပ်ကိငု်မခင်း ၉၃ 

၁၀ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၉) သင်တန်းေင်းပွေဲလန ့ ၉၈ 

၁၁ လနာက်ေက်တွေဲဇယား - လယ်သမားသင်တန်းလကျောင်း သင်ရိုးညွေန်းတမ်း ၁၀၀ 

 ကျမ်းကိးုစာရင်း ၁၆၄ 
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အတိရုကာက်စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ် 

 

 

 

 

 

 

 

AESA Agroecosystem Analysis  

AVSI Association of Volunteers in International Service 

CA Conservation Agriculture  

CSA Climate Smart Agriculture 

EM  Effective Microorganisms 

FAA Fish Amino Acid 

FAO Food and Agriculture Organization of United Nations  

FFS  Farmer Field School  

GAP Good Agricultural Practice 

GEF Global Environmental Facility  

GFF Global Financing Facility  

IMO  Indigenous Micro Organism 

IPM  Integrated Pest Management 

SALT Sloping Agriculture Land Technology  

SLM  Sustainable Land Management  

SRI System of Rice Intensification  



1 

 

၁. လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအကကိုမိတ်ေက်အစည်းအလဝး 

လ  - လမလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ- ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၂) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -လညာင်ဦး နှင့ ်လကျောက်ပနး်လတာင်းဖမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 size စာရွေက်ကကးီ ၊ မာကာပင်၊ သင်တန်းလမ်းညွှန် စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား၊ လမ်းညွှန်စည်းကမ်းချေက်မျေား၊ 

သင်တန်းသားလယသ်မားလရွေးချေယမ်ခင်း၊ သင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ ဖွေဲ စ့ည်းမခင်း၊ 

အကျေိုးလောင်လတာင်သမူျေား လရွေးချေယ်မခငး်၊ 

၂။ မိတ်ေက်မခင်း - သင်တန်းပိုခ့ျေမည့်သူ(ကူညီပံပ့ိုးသူ) ၊ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျေင်သ၊ူ လကျေးရွောမျေားမှ 

သင်တန်းသားမျေား၊  

၃။  အကျေိုးလောင်လတာင်သူ၏စိုက်ခင်းတွေင် စံမပစိုက်ခငး်  ူလ ာင်ရန်အတွေက် လမမလနရာ 

လရွေးချေယ်မခငး် လမမကွေက ်အရွေယ်အစား (တစ်ဧက) အတွေက် လေွေးလနွေးမခငး်နငှ့ ်

သလဘာတူညီမှုရယူမခင်း၊ စံမပကွေက်အတွေက် အလနအ ားသတ်မှတ်မခင်းမျေား ပါ၀င်သည်။ 

၄။  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် စုိက်ပျေိုးမည့် သီးနှံမျေား ( ပဲစဉး်ငုံ၊ လမမပဲ ပဲတီစိမ်း၊ 

ကုလားပနဲှင့ ်လလျှာ်မဖူ)အလကကာင်း မိတ်ေက်မခင်း၊မဖစ်သည့် နည်းစနစ်မျေားကုိ ဤစာအုပ် တွေင ်

လဖာ်မပ ားပါသည်။  

၅။ စံမပကွေက်မျေား မစမီ လမမေီဩဇာ ကကယဝ်မှု (လမမချေဉ်ငံကိန်း၊ လအာ်ေင်းနစ်ကာေွေန်၊ လမမေီလွှာ 

အဟာရဓာတ်မျေားပါဝင်မှု) မှတ်တမ်းရရှိရန်  လမမကကီးနမူနာယူ၍ လမမေီလွှာဓာတ်ခွေဲခန်းမျေားသုိ 

လပးပိုမ့ခင်း၊  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။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား နှင့် မိတ်ေက်မခင်း 

 လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (FFS- Farmer Field School) ေိုသည်မှာ 

အစုအဖွေဲ ကုိ့အလမခခံသည့် အချေိန် ကာလတစ်ခုအတွေင်း အစမပုဖပီး အေုံးသတ်ရသည့် 

သီးနှံ ုတ်လုပ်မှု စက်၀န်းတစ်ခု/ တစ်ရာသီကကာ လတာင်သလူယ်သမားမျေားအစုအဖွေဲ လ့ိုက် 

ကွေင်းအလမခမပု လက်လတွေ လ့ောင်ရွေက် ရသည့် လလ့လာသင်ကကားမှု လုပ်ငန်းစဉ် 

တစ်ခုမဖစ်သည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း မျေားသည် နည်းပညာမဖန ့်မဖူးမှုနှင့် 

စိုက်ပျေိုးလရး ဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုမျေားအတွေက်  ိလရာက်လသာ နည်းလမ်းမဖစ်ပါသည်။ 

ဤအစုအဖွေဲ အ့လမခမပု နည်းလမ်းသည် လယ်ယာလမမမပဿနာမျေား လဖာ ်ုတ်ရာတွေင် 

အမျေိုးသားလရာ၊ အမျေိုးသမီးမျေား ပါပူးလပါင်းပါ၀င်လာရန် အားလပးဖပီး လမဖရှင်းနိုင်မည့် 

နည်းလမ်းမျေား၊ ရလေ်မျေားကုိ အချေင်းချေင်းမျှလဝမခင်းအားမဖင့် ပတ်၀န်းကျေင်လရရှည်တည် 

တံ့မည့်နည်းလမ်းမျေားကုိ လအာက်လမခမှအစမပုမည့်ပညာလပးစနစ်ကုိလဖာ်လောင်နိုင်မည်မဖစ် 

သည်။  

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်း/ ရမာ်ဂျူးပါ အရကကာင်းအရာများသည်  AVSI မ ှရဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ရသာ လိုအပ်ချက်စစ်တမ်းနှင့် တန်ဖိုးကွေင်းေက် ေန်းစစ်မခင်းမျေား လလ့လာရာမှ 

ရပါ်ထွက်လာရသာ စိန်ရခါ်မှုမျေားကုိ ကုိင်တွယ်ရမဖရှင်းရရးနှင့် အပူပိုင်းဇုန်လေသ 

(လညာင်ဦးနှင့်လကျောက်ပန်းလတာင်းဖမို န့ယ်မျေား)တွင ် ဦးစားရပးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ် 

လုပ်မှု တိုးတက်ရစရရးကုိ ဦးတည်ရရးဆွဲထားမခင်း မဖစ်ရပသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် 

ရတာင်သူများ (အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စု) နှစ်ခုလုံးသည် ရာသီဥတုနှင့် 

လိုက်ရလျာညီရထွ မဖစ်ရစသည့် စိုက်ပျေိုးလရးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတ အားနည်းသည်ကို 

ရတွ ရ့ှိရရပသည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ရုိးညွှန်းတမ်း/ လမာ်ေျေူး၏ 

သင်ကကား သင်ယူမှု ရည်ရွယ်ချက်များမှာ - 

• ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးရရး မူရဘာင်နည်းလမ်းအတွင်း ချင်းမပည်နယ် 

၏ ဦးစားလပးသးီနှံ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လစလရးတွင ် ရတာင်သူများ၏ 

(အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စု နှစ်ခုလုံး)  အသိပညာ ဗဟုသုတ နှင့် 

ကျွမ်းကျင်မှုများကို အားမဖည့်ရပးနိုင်ရန်၊ 
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• လယ်သမားများအရနမဖင့်(အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စုနှစ်ခုလုံး) 

ရာသီဥတုနှင့ ် သဟဇာတမဖစ်သည့် ရတာင်ယာစိုက်ပျိုးမှုမှ အကျိုး အမမတ်မဖစ်ထွန်း 

ရစရန်အတွက် 

ထိရရာက်စွာဆုံးမဖတ်ချက်ချနိုင်မည့်စွမ်းရဆာင်ရည်ထက်မမက်လာရစပပီးစိုက်ပျေိုးလရလေဟ 

စနစ် ေန်းစစ်မခင်းအေင့်မျေားရပါ်တွင်  သိမမင်သတိမပုမိမှု တိုးတက် မမင့်မားလာရစရန်၊ 

• ရာသီဥတ ု ရဖာက်မပန်ရမပာင်းလဲမခင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရရးလုပ်ငန်းမှ အကျိုးအမမတ် 

ရရှိနိုင်ရန်နှင့ ် ပတ်သက်၍ ရတွးရခါ်ယူဆပုံ၊ မပဿနာရမဖရှင်းပုံ နည်းလမ်းသစ်များအား 

ရတာင်သူများအကကား သိမမင်နားလည်လာရစရန်၊ 

• ရတာင်သူများအား အမျိုးသမီးထုလည်း ပါေင်လျက် ၄င်းတိုကုိ့ယ်တိုင် ၄င်းတို၏့အသိငု်း 

အေိုင်းအတွင်း မည်သိုစ့နစ်တကျ စုစည်းရဆာင်ရွက်ရမည်ကို ရလ့လာသင်ယူနိုင်ရအာင် 

ကူညီရပးရန် စသည်တို ့မဖစ်ပါသည်။ 

၁.၂။   လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန် အဓိက 

အေင့်မျေား 

 (က)  စတင်မပင်ေင်သည့် ကနဦးအေင့် 

(၁)  လကရ်ှိ အလမခအလနကုိ စစ်တမ်းလကာက်ယူမခင်း၊ 

(၂)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းကို အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန် လကျေးရွောမျေား 

လရွေးချေယ်မခင်း၊ 

(၃)  လယ်သမားမျေားလရွေးချေယ်မခင်း၊ 

(၄) 

 လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအဖွေဲ ဖ့ွေဲ မ့ခင်းနှင့်အဖွေဲ အ့စည်းအမဖစ်စုစည်းမခင်

း၊ 

(၅)  သင်တန်းလခါင်းလောင်မျေားလရွေးချေယ်မခင်းနှင့် လလ့ကျေင့်သင်ကကားမခင်း၊ 

(၆)  လလ့လာသင်ကကားမခင်း လုပ်လောင်ချေက်နှင့ ် စီမကံိနး်(စီးပွေားလရး)လုပ်ငနး်မျေား 

လရွေးချေယ ်မခင်းနှင့် 

(၇)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သုလတသနစိုက်ခင်း (သရုပ်မပစိုက်ကွေက်) 

မျေား ေီဇိုင်းလရးေွေဲဖပီး  ူလ ာင်မခင်း။ 
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 ိုသိုမ့ပုလုပ်ရမခင်းမှာ လကရ်ှိလုပ်ကုိင်လနလသာ နည်းလမ်းမျေားနှင့် မူကွေဲ/ ပိုမို လကာင်း 

မွေန်လသာ နည်းလမ်းမျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာနိုင်ရန်အတွေက် မဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) အလမခခလံယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းစက်ဝန်း 

(၁) ပုံမှန် လလ့လာသင်ယူမှုသင်တန်း စက်ဝန်း/ လုပ်ငန်းလောင်ရွေက်မှုကဏ္ဍ၊ 

(၂) နည်းပညာဖွေံ ့ဖဖိုးလရးလုပ်ငန်းပူးလပါင်းပါဝင်လောင်ရွေက်မှု မျေားအား 

အကဲမဖတ်မခင်း၊ 

(၃) ကျားမရရးရာ ဏ္ဍ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ အရပါ် သက်ရရာက်မှုများအား 

အကဲမဖတ်မခင်း၊ 

(၄) ကွေင်းမပပွေဲလနမ့ျေား(သီးနှံရာသီအေုံးတွေင်) ကျေင်းပမခင်း၊ 

(၅)  အမပန်အလှန်လလ့လာလရးခရီးမျေားစီစဉ်မခင်း(လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း 

လကျောင်းတစ်ဖွေဲ မ့ှ အမခားတစ်ဖွေဲ ေ့ီသို ့ အမပန်အလှန် သွေားလရာက် လလ့လာမခင်း) 

နှင့် 

(၆) သင်တန်းေင်း အသိအမှတ်မပုလက်မှတ်မျေား လပးအပ်မခင်း အခမ်းအနား မျေား 

ကျေင်းပမခင်း။ 

 (ေ)  သင်တန်းေင်းဖပီးအေင့်  

(၁) အလကာင်အ ည်လဖာ်ဖပီးကိစ္စမျေားအလပါ် လနာက်ေက်တွေဲ လုပ်လောင်ချေက်မျေား၊ 

(၂) ကွေန်ရက်ချေိတ်ေက်လောင်ရွေက်မခင်း၊ နှင့် 

(၃) (အ ူးသမဖင့်) အသက်လမွေးဝမ်းလကျောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခွေင့်အလမ်း 

အသစ်မျေား သိုမ့ဟတု် စိန်လခါ်မှုအသစ်မျေား လပါ်လပါက်လာလသာ အခါ၀င်လငွေ 

ရရှိလအာင်ဖန်တီးမခင်း နှင့်ေုတိယမျေိုးေက်လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း လကျောင်း 

မျေား ဖွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင်မခင်း။ 
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၁.၃။  လယသ်မားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအတွေက် ကကိုတင်မပင်ေင်မှုမျေား 

(က) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း တည်လ ာင်ရန်အတွေက် 

လကျေးရွောမျေားလရွေးချေယ်မခင်း 

လရွေးချေယ် ားလသာလကျေးရွောတစ်ခုချေင်းစီ၌ဖွေဲ စ့ည်း ားလသာလယ်သမားကွေင်းသင်န်း 

လကျောင်းတစ်ခုတည်လ ာင်ရမည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ားရှိမည့်လကျေးရွော 

မျေားကုိ လအာက်လဖာ်မပပါသတမ်ှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီလရွေးချေယ်ရမည်။ 

• လရွေးချေယ်မည့် လကျေးရွောမျေားသည် သတ်မှတ် ားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ်ဇုန်ကုိ 

ကုိယ်စားမပုရမည်။ 

• လရွေးချေယ်မည့်လကျေးရွောမျေားသည် စီမံကိန်းမှလရှ လ့မပး စမ်းသပ်လောင်ရွေက်ရန် 

သတမ်ှတ် ား လသာဖမို န့ယ်အတွေင်း ပါဝင်ရမည်။ 

• လကျေးရွောမျေားကုိလရွေးချေယ်ရာတွေင် သတ်မှတ် ားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ်ဇုန်အတွေင်း 

အမျေိုးမျေိုးလသာ ကွေဲလွေဲချေက်မျေားကုိ ကုိယ်စားမပုနိုင်သည့် လကျေးရွောမျေားကုိ ဦးစားလပး 

စဉ်းစားသည့် နည်းမဖင့် လရွေးချေယ်သင့်သည်။ 

• လရွေးချေယ် ားလသာ လကျေးရွောမျေားရှိ လူမှုအသိငု်းအဝိုင်းသည် လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း 

လကျောင်းတွေင် စိတ်ပါဝင်စား၍ လုပ်ငန်းမျေားတွေင် ပါဝင်လုပ်လောင်ရန် ေန္ဒရှိသမူျေား 

မဖစ်ရမည်။ လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်း ရတာင်သူပညာရပးလုပ်ငန်းများ 

ရဆာင်ရွက်မည့်အရကကာင်း ရကျးရွာလူထုနှင့်သရဘာတူညီမှုရရှိရစရန် ကကိုတင် 

အရကကာင်း ကကားရမည်။  

• အေိုပါလကျေးရွောတွေင် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ ဖွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင် 

ရန်နှင့် လုပ်လောင်လည်ပတ်ရန် သင့်လတာ်သူအလရအတွေက် လုံလလာက်လသာ ပမာဏရရှိ 

နိုင်ရမည်။ ဘေအရတွ အ့ကကုံအရ အမျိုးသမီးထုများတွင်ရှိသည့် အပိုရဆာင်းဗဟသုုတ 

များသည် အမျိုးသားထုတွင်ရှိနိုင်သည့် ဗဟသုုတများနှင့် မတူကဲွမပားနိုင်သမဖင့် 

အမျိုးသမီ:/အမျိုးသား ပူးတွဲဖွဲ စ့ည်းမခင်းအားမဖင့် ရကာ်မတီအဖွဲ သ့ည် ပိုမိုဗဟုသုတ 

ကကယ်ေ ရစရန် ရသမခာပါလိမ့်မည်။ 

ပုံတူလုပ်လောင်ချေက်မျေားကုိလရှာင်ရှားနိုင်ရန် လယဘုယျေစည်းမျေဉ်းအမဖစ် လယ်သမား 

ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းကုိ အမခားအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏လ ာက်ပံ့မှုမဖင့်လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်လန 
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လသာသင်တန်းလကျောင်းမျေားနှင့်သလဘာသဘာဝေင်တူသည့်လုပ်လောငခ်ျေက်မျေားမရှိလသးသ

ောလကျေးရွောမျေားတွေင်သာဖွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင်ရမည်။သိုလ့သာ်လည်းအေိုပါလကျေးရွောရှိ နေိုရှိ 

ရင်းစွေ ဲ ပဏာမလမခလှမ်းမျေားအလပါ် အားမဖည့်လောင်ရွေက်မှုနှင့် ပူးလပါင်းလုပ်လောင်မှု မျေား 

လကကာင့်အကျေိုး ရလေ် ွေက်လပါ်နိုင်လသာအလနအ ားရှိပါကလယ်သမားကွေင်း သင်တန်း 

လကျောင်းကုိ SLM-GEF စီမံကိန်း၏လအာက်တွေင် ဖွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင်နိုင်သည်။ 

(ခ) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လကာ်မတီ ဖွေဲ စ့ည်းမခင်း 

အုပ်စုအသစ်မျေားဖွေဲ စ့ည်းမခင်းမဖင့်မဖစ်လစ၊ တည်ရှိေဲအုပ်စုကုိ အင်အားမဖည့်လပးမခင်း 

မဖင့်မဖစ်လစ အဖွေဲ ဝ့င် (၂၀ မှ ၃၀)ဦးခန ့်အ ိပါဝင်လသာ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လကာ်မတီ တစ်ခု ဖွေဲ စ့ည်းနိုင်ရန် လကျေးရွောလူ ုအသိငု်းအဝိုင်းအား အမျိုးသမီ:/ 

အမျိုးသားပါေင်ရစပပီး ကူညီပံ့ပိုးမှုမျေားမပုလုပ်လပးရမည်။လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း 

လကျောင်းလကာ်မတီသည် ကျား၊မ ကဏ္ဍကုိထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့် ပပီး  အမျိုးသမီ:/အမျိုးသား 

ရရာရနှာဖွဲ စ့ည်းသင့်သည်။  လကာ်မတီဝင်မျေားလရွေးချေယ်ရာတွေင် အဓိက ားရမည့်သတ်မှတ် 

ချေက် မျေားမှာ လအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်သည်။ 

• လယ်သမား (၂၀ မှ ၃၀) ဦးခန ့် ပါဝင်လသာအဖွေဲ  ့ (လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လကာ်မတီ)၊ 

• ကျေား/မ၊ အသက်အရွေယ်၊ အလတွေ အ့ကကုံ အချေိုးမျှတစွောပါဝင်လစရမည်။ အမျိုးသမီးနှင့် 

လူငယ်များ ပါေင်နိုင်ရစရန် တတ်နိုင်သရလာက် အားရပးပါ။ 

• ပါဝင်သူလယ်သမားမျေားအားလုံးသည် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ 

အဓိကအလကကာင်းအရာမဖစ်သည့် သီးနှံစိုက်ပျေိုးသူ  မဖစ်ရမည်။ 

• ယခုဖွေဲ စ့ည်းသည့ ် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီတည်ရှိရာ လကျေးရွောတွေင် 

လန ိုင်သူမဖစ်ရမည်။ 

• လယ်ဧက (၁၀) ဧက ကမ်လကျော်လသာ ပိုင်ေိုင်မှုရှိသည် အလသးစား တစ်ပိုင်တစ်နိုင် 

လယ်သမားမျေား (သိုမ့ဟတု်) ပညာလရး၊ သတင်းအချေက်အလက်၊ ပညာလပး၀န်လောင်မှု၊ 

လစျေးကွေက်ရရှိနိုင်မှု၊ လငွေလကကးအရင်းအနှီး အစရှိသည်တို၌့ ကန ့်သတခ်ျေက်ရှိလသာ  

အရင်းအမမစ် ချေို တ့ဲ့သည့် လမမယာအသုံးချေသူမျေား မဖစ်ရမည်။ 
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• လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း စတင်သည်မှ ဖပီးေုံးသည်အ ိ ပါဝင်လောင်ရွေက်ရန် 

ကတ ိကဝတ်မပုနိုင်သူမဖစ်ရမည်။ 

• လကာင်းမွေန်လသာ အလတွေးအမမင်သလဘာ ားရှိသည့် လယ်သမားမျေား -  လလ့လာ 

သင်ယူလို 

စိတ် က်သန်၍အသိပညာနှင့်အလတွေ အ့ကကုံကိမုျှလဝလိုစိတ်ရှိသူ၊     အုပ်စုအတွေင်း အလုပ် 

လုပ်ရန် စိတ်အား က်သန်သူ၊ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အစည်းအလဝး 

တစ်ခုဖပီးတိုင်း အသုးံမပုခဲ့သည့ ်လနရာကုိ ကူညီရှင်းလင်းလပးသ ူအစရှိသူ မဖစ်ရမည်။ 

•  ွေက်လပါ်လာမည့်ရလေ်ကုိလတွေ ့မမင်နိုင်ရန် သီးနှံရာသီ (၂)ခု ဖပီးေုံးသည့်တိုင် လယ်သမား 

ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် ေက်တိုက်ပါဝင်လုပ်လောင်နိုင်သူမဖစ်ရမည်။ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီအတွေင်း ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊ ေု-ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊ 

အတွေင်းလရးမှူးတစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာလရးမှူးတစ်ဦးနှင့် အကျေိုးလောင်လတာင်သူတစ်ဦးကုိ လရွေးချေယ် 

တင်လမမြှောက်နိုင်ရန် ကူညီလောင်ရွေက်လပးရမည်။ အကျေိုးလောင်လတာင်သူသည် လလ့လာမခင်း၊ 

သင်ကကားမခင်း၊သုလတသနမပုလုပ်မခင်း၊ သရုပ်မပမခင်းတိုအ့တွေက် စိုက်ခင်း(စံမပ)အကွေက်(မျေား) 

 ူလ ာင်ရာတွေင် ဦးလောင်ဖပီး အိမ်ရှင်အမဖစ်လကခ်ံလောင်ရွေက်ရမည်။ လယ်သမားကွေင်း 

သင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံ့ပိုးလပးသူမဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၏ တိုးချေဲ ပ့ညာလပး 

အရာရှ ိ  ံမှ တာဝန်ဝတ္တ ရားမျေားကုိ သင်တန်း၏ ေုတိယနှစ်မှ စတင်၍ ရနာက်နှစ်များတွင်    

တမဖည်းမဖည်းချေင်း လွှဲလမပာင်းယူရမည်။ ကျေန်သူမျေားကုိ သာမန် အဖွေဲ ဝ့င်မျေားအမဖစ် 

သတမ်ှတ်နိုင ်   ဖပီး သင်တန်းမှ သင်ယူခဲ့ရလသာ နည်းပညာမျေားကုိ မိမိ၏ ကုိယ်ပိုင်စိုက် 

ကွေင်းတွေင် အလကာင်အ ည် လဖာလ်ောင်ရွေက်မခင်းနှင့် အမခားရတာင်သူများသို ့နည်းပညာများ 

မပန ့်ပွားရစရပါမည်။     

(ေ) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံ့ပိုးလပးသူ လရွေးချေယ်မခင်း 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံ့ပိုးလပးသူသည် လက်လတွေ လ့လ့ကျေင့်ခန်း 

မျေားကုိ ကူညီလောင်ရွေက်လပးသည့် နည်းပညာကျွမ်းကျေင်သူတစ်လယာက်မဖစ်သည်။ ကူညီ 

ပံ့ပိုးလပး သူသည် တိုးချေဲ ပ့ညာလပးသူ တစ်ဦးလည်းမဖစ်နိုင်သည်။ (သိုမ့ဟတု်) ရပ်ရွောလေသမှ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ေင်းဖပီးသူတစ်ဦးလည်းမဖစ်နိုင်သည်။ 
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• ကူညီပံ့ပိုးလပးသူသည်သင်တန်းရကျာင်းတည်ရှိသည့်ရကျးရွာမှ                                            

လယ်သမား ကွေင်း သင်တန်း လကျောင်း လကာ်မီတီမှ အဖွဲ ေ့င်မဖစ်ရမည်။  

 

• လူမှုလရးကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - အဖွေဲ ဝ့င် တစ်လယာက်ချေင်းစီ/အားလုံးနှင့် ေက်သွေယ် ိလတွေ ့ဖပီး 

အကျေိုးရှိလသာ သင်ယူလလ့လာမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်မျေားဖလှယ်မခင်း၊ လကာင်းမွေန်လသာ 

ေက်သွေယ်လရးနှင့် ရှင်းလင်းတင်မပမခင်းေိုင်ရာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား၊ 

• ေက်ေံလရးကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - ဘကလ်ိုက်မှုမရှိသည် ့ လ ာက်ခံအားလပးလသာ စိတ် 

သလဘာ ားအမမင်၊ အဖွေဲ ၏့တက်ကကလသာ လုပ်ငန်းစဉ်မျေားကုိ ခံစားနားလည်တတ်မခင်း၊ 

လွှမ်းမိုးတတ်လသာ အမပုအမူမျေားကုိ  ိန်းချေုပ်မခင်း၊ 

• နည်းပညာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးအလတွေ အ့ကကုံရှိသူ (သိုမ့ဟုတ်) 

ပညာသင်ကကား ားဖပီး လစျေးကွေက်စီးပွေားလရးကိုနားလည်သူ၊ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတ 

မဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရး အလမခခံသလဘာတရားမျေားအရ သက်ေိုင်ရာ သီးနှံစိုက်ပျေိုး 

 ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်လစရန် အဖွေဲ ကုိ့ ဦးလောင်နိုင်လသာစွေမ်းရည်မျေား၊ 

• အဖွေဲ အ့စည်းေိုင်ရာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - စံမပစိုက်ခင်းမျေား  ူလ ာင်သည့်လုပ်ငန်း စဉ်မျေား 

ကုိ လမ်းညွှန်မပသနိုင်ဖပီး မှတ်တမ်းမျေား  ားရှိနိုင်သည့်စွေမ်းရည်မျေား။ 

• ကျားမရရးရာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ − လူမှုရရးဆိုင်ရာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများနှင့် လူတန်းစား 

အားလုံးပါေင်နိုငသ်ည့်သရဘာတရားများအကျွမ်းတေင်ရှိပပီးမဖစ်နိုင်ရမခရှိသည့်ကျားမရရ

း ရာမပဿနာများကုိ ရမဖရှင်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသူ မဖစ်ရမည်။ အရည်အချင်းရှိသည့် 

အမျိုးသမီးအဖွဲ ေ့င်အား ဦးရဆာင်ရတာင်သူအမဖစ်ဦးစားရပးရရွးချယ်သင့်ပပီး ရတာင်သူ 

ပညာရပးသင်တန်းတငွ်လည်း ကျားမရရးရာနှင့် ပတ်သက်သည့် အရကကာင်းအရာများ 

နှင်း ရခါင်းစဉ်များ ပါေင်ပါလိမ့်မည်။  

ပ မနှစ်တွေင် နည်းပညာကျွမ်းကျေင်မှုရှိဖပီး လကလ်တွေ လ့လ့ကျေင့်ခန်းမျေားတွေင် အဖွေဲ အ့ား 

ဦးလောင်နိုင်မည့် သူမျေားကုိ ကူညီပံ့ပိုးလပးသူအမဖစ် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

တစ်ခုလျှင် စိုက်ပျေိုးလရးဝန် မ်းတစ်ဦးနှုန်းကုိ သက်ေိုင်ရာ စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၊ 

ဖမို န့ယ်ဦးစီးမှူးမှလရွေးချေယ်တာဝန်လပးအပ်ရမည်။ ေုတိယနှစ်မှစဖပီးလနာက်ပိုင်းတွေင် လယ်သ 

မားမျေားကလုပ်ငန်းကိုနားလည်သွေားလသာအခါ ကူညီပံ့ပိုးလပးသူသည် လိုအပ်လသာအခါတွေင် 

သာလမ်းညွှန်မှုမျေားကုိလပးဖပီး အကျေိုးလောင်လတာင်သူမျေားကသာ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း 
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လကျောင်းကူညီပံ့ပိုးလပးသူအမဖစ်ေက်လက်တာဝန်ယူလောင်ရွေက်ရမည်မဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၏ တိုးချေဲ ပ့ညာလပး အရာရှိ နှင့် လယ်သမား ကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း 

လကာ်မီတီမှ မှကူညီပံ့ပိုးသူတုိသ့ည်  လတာင်သူသင်တန်းသား လရွေးချေယ်ရာတွေင် အမျေိုးသမီးမျေား 

ပါဝင်မှုကုိ အားလပးရပါမည်။   

၁.၄။  လိအုပ်သည့/်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ စုရဆာင်းမခင်း 

ရကျးရွာ သတင်းအချက်အလက်မပ စာရစာင်အား ရတာင်သူပညာရပး လုပ်ငန်းများ 

မစတင်မီ သတင်းအချက် အလက်များ စုရဆာင်းမည်မဖစ်ပပီး ၄င်းစာရစာင်တွင် ရကျးရွာ၏ 

ပထေီေင်ရမမအရနအထား၊ လူဦးရရ အချိုးအစား၊ ရရှိနိုင်မည့် သယံဇာတ 

အရင်းအမမစ်များနှင့် အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်း အခွင့်အလမ်းများ၊ ရကျးရွာလူထု၏ 

အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်း အချက်အလက်များ၊ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ သီးနှံမပက္ခေိန်၊ 

အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံတွင် ကကုံရတွ ရ့သည့် မပဿနာများ၊ ရကျးရွာလူထု၏ အဓိက 

လိုအပ်ချက်များ၊ ကျားမရရးရာ အခန်းကဏ္ဍ အကဲမဖတ်မှုများ၊ ရရွးချယ်ထားသည့် 

သီးနှံများအတွက် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ အကကားတာေန် ခွဲရေမှု၊ 

၄င်းတို၏့စွမ်းရဆာင်ရည်များနှင်း လိုအပ်ချက်များကုိ အကဲမဖတ်မခင်း တို ့ပါေင် ပါမည်။  

  လကရ်ှိစိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံနှင့ ် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် 

သတင်းအချက် အလက်များ သတ်မှတပ်ုံစံမဖင့် ရကာက်ယူထားပါမည်။ 

သတင်းအချက်အလက် ရကာက်ယူသည့် ပုံစံနှင့် အကဲမဖတ်သည့် နည်းစနစ်များသည် 

ကျားမရရးရာ ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဖစ်ပပီး အမျိုးသမီးများ၏ သရဘာထားကုိ 

စဉ်းစားနိုင်ရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အရကာင်အထည် ရဆာင်ရွက်ရာတွင် ကျားမရရးရာ 

တန်းတူအခွင့်အရရး အတွက် တိုက်ရိုက်ရမးခွန်းများ ပါေင်ပါလိမ့်မည်။ ရတာင်သူပညာ 

ရပးသင်တန်း တက်ရရာက်မှု စာရင်းအား အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများဦးရရ စာရင်းမပုစုမခင်း၊ 

ကျားမရရးရာကဏ္ဍထည့်သငွ်း စဉ်းစားသည့် ညွှန်းကိန်းများဖန်တီးပပီး တိုင်းရင်းသား 

များမျိုးစုပံါေင်မှု၊ ကျားမမရရွးပါေင်နိုင်မှု၊ အသက်အရွယ်၊ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ 

ရုိးရာယဉ်ရကျးမှုအ တိုကုိ့ အကဲမဖတ်နိုင်မည့် သတင်းချက်အလက်ရကာက်ယူပါမည်။ 

စီမံကိန်း တွင် ပါေင်သူများအကကား ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရရး ရရှိရကကာင်း 

တိုင်းတာနိုင်သည့် အထူးညွှန်မပကိန်းများကုိလည်း အသုးံမပုသွားပါမည်။ 

၁.၅။  အပူပိုင်းဇုန်လေသရှိ လယသ်မားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လမ်းညွှန်စည်းမျေဉ်းမျေား 

FAO နှင့ ် ၀န်ရဆာင်မှုရပးသူ AVSI Foundation တုိ ့ ကမကထမပု၍ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ရသာ 

ကနဦး လိုအပ်ချက်စစ်တမ်းနှင့် တန်ဖိုးကွေငး်ေက ် ေန်းစစမ်ခင်းမျေားအရပါ် သံုးသပ်ရာတွင် 
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နည်းပညာရရိှ အသုးံချနိငု်မှု၊ ရေသတွင ် စိုက်ပျိုးရနကျမဖစ်မှုနငှ့် ရစျးကွကမ်မင့်မားမှုတိုအ့ရ ရမမပဲ၊ 

ပဲတီစိမ်း၊ ကုလားပ ဲ ပဲစဉ်းငုံနငှ့် နှစရ်ှည်သီးနှံပင်မဖစ်သည့် ရလျှော်မဖူပင်တိုမ့ှာ အဆုိပါရေသ၏ 

ဦးစားရပးသီးနှံများအမဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်ကိရုတွ ရ့ှိရရပသည်။အဆုိပါသီးနှံများသည် အိမ်ရထာင် 

စုအတွင်းမိသားစေုင်များ၏ အဟာရဆိုင်ရာတိုးတက်ရကာင်းမွန်မှုကိလုည်း မဖည်းဆည်းရပး 

လျှေက်ရှိပပီး ကျားမရရးရာကဏ္ဍနှင့်ရသမခာမှုရှိရစရန်သက်ဆုိင်ရာညွှန်းကိနး်အလိုက် သတင်းအချက် 

အလက်များရကာက်ယသူွားမည်မဖစ်ပါသည်။ သိုမ့ဖစ်၍လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ခန်း 

စာပိုခ့ျချက်နငှ့် လုပ်ငန်းများသည် အဆုိပါဦးစားရပးသီးနှံ (၅) မျိုးအရပါ် မခုံငုံမရိစရန်ရရးဆဲွ 

ထားမခင်းမဖစ်သည်။ 

၁. ရညာင်ဦးပမို န့ယ်  

က. မိုးရကာင်းရသာက်ဧရိယာ− ရမမပဲ၊ပဲတီစိမ်းနှင့ ်ပဲစဉး်ငုံ သီးညပ်ပုံစ ံ(ဇူလိုင်လစိုက်ပျိုးမခင်း)  

ခ. ရရသွင်းဧရိယာ −  ကုလားပဲ (နုိေဘဘာလစိုက်) နှင့ ်ပဲတီစိမ်း (ရဖရဖာ်ေါရီလစိုက်)  

ဂ. ရရသွင်းဧရိယာ −  ရဆာင်းရမမပဲ (နိုေဘဘာလစုိက်) နှင့ ်ပဲတီစိမ်း (ရဖရဖာ်ေါရီလစိုက်)  

ဃ. မိုးရရရသာက်ဧရိယာ − နှမ်းနှင့ ် ပဲစဉး်ငုံ သီးညှပ် (ရမလစုိက်) −  ရမမပဲ (ဇူလိုင်လစိုက်ပျိုးမခင်း)

 ၂. ရကျာက်ပနး်ရတာင်းပမို န့ယ်  

က. မိုးရကာင်းရသာက်ဧရိယာ−  ပဲစဉး်ငုနံှင့ ်မိုးရမမပဲ သီးညပ်ပုံစ ံ(ဇူလိုင်လစိုက်ပျိုးမခင်း)  

ခ. ရရသွင်းဧရိယာ−နှမ်းနှင့် ပဲစဉး်ငု ံသီးညှပ် (ရမလစိုက်) −  မိုးလယ်ရမမပဲ (ဩဂုတ်လစိုက်ပျိုးမခင်း) 

ဂ. မိုးရရရသာက်ဧရိယာ − နှမ်း (ရမလစိုက်) −  ရဆာင်းရမမပဲ (စကတ်ဘဘာလ စုိက်ပျိုးမခင်း) 
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ရညာင်ဦးပမို န့ယ်တွင် အလားအလာရှိရသာ သီးနံှများစုိက်ပျိုးရန် သီးနှံမပက္ခေိန် (ရမမပဲ၊ နှမ်း၊ 

ပဲတီစိမ်း၊ ကုလားပ)ဲ 

သီးနံှများ ရမ ဇွန ် ဇူ ကသ စက် 

ရအ

ာ

က် 

နုိ ေီ ဇန ် ရဖ မတ် ဧပပ ီ

မိးုရမမပဲ             

မိးုနှမ်း             

မိးုပဲတီစိမး်              

ရဆာင်းရမမပဲ              

ရဆာင်းကုလားပဲ             

ရနွနမှ်း               

ရဆာင်းပဲတီစိမး်              

ရင်းမမစ်- ရညာင်ဦးပမိုန့ယ်၊ စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာန (နိုေင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇) 

ကျောင်ပန်းတောင်းမြို့ နယ်တွင် အလားအလာရိှရသာ သီးနံှများစိုက်ပျိုးရန် သီးနှံမပက္ခေိန် (ရမမပဲ၊ 

နမှ်း၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ကုလားပ)ဲ 

သီးနံှများ ရမ ဇွန ် ဇူ ကသ စက် 
ရအာ

က် 
နုိ ေီ ဇန ် ရဖ မတ် ဧပပ ီ

မိးုရမမပဲ             

မိးုနှမ်း             

မိးုပဲစဉ်းငံု              

ရဆာင်းရမမပဲ              

ရဆာင်းကုလားပဲ             

ရနွနမှ်း               

ရင်းမမစ်- ရကျာက်ပန်းရတာင်းပမို န့ယ်၊ စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာန (နိုေင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇) 
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ထိုနည်းတူစွာပင် စီမကံိနး် အရနမဖင့် သီးနှံသစ်ရတာရရာရနှာစိုက်ခင်း ပုံစံအား အထက်ပါ ဇယားတွင ်

ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း ရမမပဲ၊ ပဲစဉး်ငုံ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့ ် ရလျှော်မဖူပင်တိုက့ိ ု တိင်းသီးညှပ်ရရာရနှာ 

စိုက်ပျိုးပပီး စုိကပ်ျိုးရရးဦးစီးဌာန မ ှ အကကံမပုသည့် အတိုင်း လဲမှိုပ့င်နှင့် ရမမနိမ့ ် ချယ်ရီပင်တိုက့ို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားပပီး ရတာင်သစူိုက်ကငွ်း မပကွက်များ အမဖစ်စိုကပ်ျိုး သွားမည် မဖစ်ပါသည်။ ရမမနိမ့ ်

ချယ်ရီပင်သည် ထင်း၊ အဟာရကကယ်ေသည့်  ရမမဖုံးအမဖစ် အရွက်များကုိ အသုးံမပုမခင်း၊ ရမမဆီလွှာ 

ထိန်းသိမး်မခင်းနှင့် ကျွဲ နွားများအတွက် အစားအစာ အမဖစ်လည်း အသုးံမပုနိုငမ်ည် မဖစ်သည်။ 

ရတာင်သ ူ အဖွဲ ေ့င်များ အရနမဖင့်လည်း စိုက်ပျိုးရရး ဦးစီးဌာန နှင့ ် သစရ်တာဦးစီးဌာနတုိန့ှင့် 

ရဆွးရနွးတိုင်ပင်၍ သင့ရ်တာ်ရသာ သစပ်င်များကုိ ရရွးချယ ်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။   

 

လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း သင်ခန်းစာပိုခ့ျေချေက် အတွေက် လမ်းညွှန်ချေက်မျေား 

• လတာင်သ ူ(၁၅ မ ှ၃၀ ဦး ိ) စုဖွေဲ လ့ုပ်ကုိင်မခင်း၊  

• သီးနှံရာသီတစ်လလျှာက်လုပ်ငန်းမျေား (သီးနှံရာသီအလိုက်) ရဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

• သီးနှံရာသီတစ်လလျှာက် ပုံမှန်လတွေ ေ့ုံလေွေးလနွေးမခင်း၊   ရရးဆွဲထားသည့်       သင်ရုိး 

ညွှန်း တမ်း ထဲတွင် ရတာင်သ ူပညာ သင်တန်းနှင့် ရဆွးရနွးပွဲ  များကုိ တစ်လတစ်ကကိမ် 

မပုလုပ်ရန် သတမ်ှတ်ထားရသည်လည်း ရတာင်သူပညာရပး သင်တန်းတွင် 

တက်ရရာက် ရနသည့် ရတာင်သူ များနှင့်  ရတာင်သူရကာ်မီတီ အရနမဖင့် လိုအပ်သလို 

နှင့် ရတွ ဆ့ုံရဆွးရနွး နိုင်ပါသည်။  

• လကရ်ှိအသုံးမပုလနလသာနည်းလမ်းနှင့် တိုးတက်လကာင်းမွေန်လသာ အမခားမူကွေဲ 

နည်းလမ်းမျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာမခင်း၊ သင်ယူမခင်း၊ သုလတသနမပုလုပ်မခင်း၊ 

• မပဿနာလမဖရှင်းရာတွေင် အဖွေဲ ဝ့င်မျေား၏ေဟသုုတမျေားကုိ အသုးံမပုမခင်း၊ 

• သင်တန်းနည်းမပ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လခါင်းလောင်မျေားသည် ေဟုသုတသင်ကကား 

ပိုခ့ျေမခင်း က် အဖွေဲ လ့ိုက်အလုပ်ကုိလုပ်ကုိင်တတ်လစရန် ပိုမိုဦးစားလပးကူညီရမည်။ 

• ကျွမ်းကျေင်ပညာရှင်မျေားသည်  ရာသီဥတနုှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရး 

(CSA) ေိုင်ရာ နည်းပညာမျေား၊ အလလ့အ မျေား မဖစ်သည့် (က) 

အကကမ်းခံနိုင်လသာမျေိုးလစ့မျေားအလကကာင်း၊ (ခ) လမမေီလွှာစစ်လေးမခင်း နည်းလမ်း 

မျေား၊ (ေ)  ယ်လရး မပင်ေင်မခင်းနည်းလမ်းမျေား၊ (ဃ) လမမေီလွှာ အာဟာရနှင့်လရ 

စီမံခန ့်ခွေဲမှု၊(င) သီးနှံကာကွေယ်လရးနှင့် အာဟာရမဖည့်စွေက်ပစ္စည်းမျေားကို လကာင်းမွေန်စွော 

သုးံစွေဲမခင်း၊(စ) ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွေယ်မခင်း၊ (ေ) ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် (သိုလလှာင်မခင်း) 
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နည်းလမ်းမျေားနှင့်  ကုန်လချောမပုလုပ်သည့် အလားအလာမျေား စသည်တိုန့ှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းပိုခ့ျေလပးရမည်။ 

• အပူပိုင်းရေသအတွက်ရရးဆွဲထားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ရနာက်ဆက်တွဲ အပိုင်း 

(၁) တွင်ရဖာ်မပထား သည့် အတိုင်း အစည်းအလဝးမျေားပုံမှန်လခါ်ယူရမည်။ 

• အစည်းအလဝးမျေားအမပင် စိုက်ကွေင်းသိုလ့ည်း ပုံမှန် လိုက်လံလလ့လာကကည့်ရှုရမည်။ 

• သီးနှံတစ်ရာသီလုံးစာအတွေက် သီးနှံအလိုက် ကွေင်းမှတ်တမ်း ားရှိရမည်။ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းစတင်ကာ သရုပ်မပစိကု်ခငး် ူလ ာင်ဖပီးချေိန်မှအစမပု၍ မပု 

လုပ်လသာအစည်းအလဝးလတွေေံု့မှုတိုင်းတွေင်လအာက်လဖာ်မပပါအေင့်မျေားပါ၀င်လစရမည်။ 

(ဤအချေက်သည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးစမှ ရိတ်သိမ်းသည့် ကာလအတွေင်း မပုလုပ်သမျှ အစည်းအလဝး 

မျေားနငှ့်အကျေုံး၀င်သည်။) 

o စိုက်ပျေိုးလေဟစနစ် လလ့လာသုးံသပ်မခင်း၊ 

o အဖွေဝဲင်မျေား၏အလတွေးအလခါ်နှင့အ်မမင်အမျေိုးမျေိုးကုိ ုတ်လဖာ်စုစည်းသည့် လလ့ကျေင့်ခန်း 

မျေား၊ 

o အ ူးမပုအလကကာင်းအရာ (လခါငး်စဉ်) လေွေးလနွေးမခင်း နှင့ ်

o လတာင်သမူျေား ံမှ မပန်လည်တုန ့်မပန်လေွေးလနွေးမခငး် စသည်တို ့မဖစ်ပါသည်။  

• တုန ့်မပန်ရဆွးရနွးမှုများတွင် သင်တန်းသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား အားလုံးတို၏့ အမမင်များ 

ပါေင်ရပါမည်။ 

ရတာင်သူပညာရပး သင်တန်း ပထမနှစ ်  သီးနှံရာသီစက်ေနး်တစ်ခု ပပီးဆံုးပပီးရနာက် ရတာင်သူ 

ပညာရပးသင်တန်းရကာ်မီတီသည် ေုတိယနှစတ်ွင် စီမကံိနး်မ ှ ပံ့ပိုးမှုအနည်းငယ် မဖင့ ် ရရရှည် 

ရတာင်သပူညာရပးစိုကက်ွင်းများ နှင့ ်လုပ်ငနး်များကုိ မိမိတို ့ဘာသာရပ်တည် ရမည်မဖစ်ပါသည်။ 

သကဆုိ်င်ရာ ပမို န့ယ် စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာန မ ှနည်းပညာ ပ့ံပိးုရပးကာ လိုအပ်သည့် ရစာင့်ကကည့် 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအတွကလ်ည်းတာေန်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာနအရနမဖင့် သင်တန် 

းသားရတာင်သမူျားလက်ခံကျင့်သံုးလာကကသည့် နည်းပညာသစမ်ျားကုိ အိမ်နီးချင်းရကျးရွာ 

များသုိ ့ပျံ နံှ့ရ့န်လည်း တာေန်ရှိပါသည်။  

အပူပိငု်းဇုန်၌ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လဖာ်ရာတွေင် လိုက်နာ 

လောင်ရွေကရ်မည့် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ရုိးညွှန်းတမ်းကို လနာက်ေက်တွေဲ (၁) တွေင ်

လဖာ်မပ ားပါသည်။ အပူပိုင်းဇုနတ်ွေင် အသုံးမပုနိုင်လသာ ရာသီဥတုနှင့ ် လိုက်လလျောညီလ ွေ မဖစ်လစမည့် 
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စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစံမျေားကုိ ဤလက်စွေစဲာအုပ်၏ လအာက်ပါအခန်းမျေားမဖင့်ရှင်းလင်းလရးသား ား 

ပါသည်။ 

 

၂။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း − အခန်း (၁) 

ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရး၏ သလဘာတရားမျေားနှင့် နည်းလမ်းမျေား  

လ - ဇွေန်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ-ေုတိယပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

သင်တန်းပိုခ့ျေသူ(မျေား) - စုိက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန် 

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရး  သလဘာတရားမျေားနှင့် ရာသဦတု 

လမပာင်းလဲလာမခင်း၏ အကျေိုးသကလ်ရာက်မှုမျေား  

၂။ စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ  အလလ့အ လကာင်းမျေား မိတ်ေက် 

၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းမပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး  အလလ့အ မျေား မိတ်ေက် 

၄။ လက်ရှိကျေင့်သုးံလျေက်ရှိလသာစိုက်ပျေိုးလရးစနစ်၏လမမေီလွှာ၊လကာက်ပဲသီးနှံနှင့်ပတ်ဝန်းကျေင် 

အလပါ် ိခိုက်မှုကုိသင်တန်းသားမျေား၏အမမင် (A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်လပါ်တွေင်လ ာက်မပမခင်း) 

နှင့စ်ုလပါင်းလေွေးလနွေးမခင်း (ဦးလနှာက်အလုပ်လပးမခင်းကဏ္ဍ) တုိမ့ဖင့်လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း 

၅။  ယ်လရးမပင်ေင်မခင်း၊ လမမကို အလွေန်အမင်း ွေန်ယက်မခငး် လကကာင့ ်ေုိးကျေိုးအမဖစ် လမမေီလွှာ 

တိုက်စားမခင်း၊ လမမေီလွှာအာဟာရဓာတ်နှင့်လမမေလီွှာဇီဝသက်ရှိမျေားအလပါ်  ိခိုက်လစမခင်းမျေား 

နှင့ပ်တ်သက်၍ ေန်းစစ်လလ့လာမခင်း 

၆။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးမခင်းစနစ်နှင့သ်ီးနှံပုံစံတို၏့သလဘာတရားမျေား 
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၇။ မုတ်သုန်ရာသီတွေင ်သီးညြှေပ်၊ လရာစပ်စိကု်ပျေိုးရန်အတွေက်လမမပဲ၊ပဲတီစိမ်းနှင့ပ်ဲစဉ်းငုံတို၏့ သီးနှပံုံစံ 

မျေားကုိ (သီးနှံတစ်မျေိုးမခင်းစီ၏ အလှည့် နှင့ ်စိုက်ရမည့်အကွောအလဝး) လဖာ် ုတ်မခင်း 

(ဦးလနှာက်အလုပ်လပးမခင်း) 

၈။ သီးနှ ံသစလ်တာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမခင်း၏သလဘာတရားနှင့ ်ရာသီအလိုက်သီးနှံ 

(လမမပဲ၊ပဲတိစိမ်းနှင့ပ်ဲစဉး်ငုံ) မျေားကုိ နှစရ်ှည်းပငမ်ျေားမဖစ်သည့်  ေီသးီ၊ လလျှာ်မဖူ ပင်မျေားမဖင့် 

လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမခင်း၊  

၉။သင်တန်းသားမျေား၏လုပ်ငနး်အလတွေ အ့ကကုံ မျေားကုိအလမခခံ၍စံမပစိကု်ခင်း၏အလမခခံလက္ခဏာမျေား

ကုိ (အသွေငအ်မပင်၊အာဟာရနှင့်လအာ်ေဲနစပ်ါ၀င်မှုစသည်တိုက့ို)ေန်းစစမ်ခင်း 

၁၀။စံမပစိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျေင်ရှင်းလင်းမခင်းနှင့ရ်ရှိလာလသာလပါင်း ပင်အကကင်းအကျေန်နှင့် အမှိုက ်

မျေားကုိ (မီးရှို မ့ပစ်ဘဲ) ၎င်းစိုက်ခငး်လမမ လပါ်တွေင်လမမဖုံးလပးမခင်း (လက်လတွေ လ့လ့ကျေင့်ခန်း) 

၁၁။သင်တန်းကဏ္ဍအလိုက်သးီနှံတစ်ခုချေင်းစီတွေင်စီမံခန ့်ခွေဲမှုနှင့်အချေက်အလက် ည့်သွေင်းမခင်းမျေား

ကိမုှတ်တမ်း ားရှမိခင်း 

၁၂။သွေင်းအားစုကနု်ကျေစရိတ်မျေားနငှ့်အလ ွေလ ွေအသုံးစရိတ်မျေားေုိင်ရာလငွေလကကးမှတ်တမ်း ားရိှမခင်

း 

၁၃။သင်တန်းကဏ္ဍအလိုက်သငတ်န်းသားမျေား၏ င်မမင်ယေူချေက်နှင့်တုန ့်မပန်မှုမျေားကုိမှတ်သားမခ

င်း 

၁၄။ မိမိ၏စိုက်ခင်းမျေားတွေင် အလကာင်အ ည်လဖာ်ရန်သငတ်န်းသားတစ်ဦးချေင်းစီ၏ 

လောင်ရွေကမ်ည့်အစီအစဉ်မျေားကုိလဖာ် ုတ်မခင်း 

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းအကိုးအကားစာအုပ်စာတမ်းမျေား 
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၂.၁ ။ ရာသဦတုနှင့်လုိက်လလျောညီလ ွေလသာစုိက်ပျိေုးလရး (Climate Smart 

Agriculture – CSA) 

   ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေလသာစိုက်ပျေိုးလရး ေုိသည်မှာ 

၁။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝင်လငွေမျေား တည်တံ့စွောတုိးတက်လာလစမခင်း၊ 

၂။ ရာသီဥတုလဖာက်မပန်မှုေဏ်ကိုကက့ံကက့ံခံနုိင်ဖပးီ လိုက်လလျောညီလ ွေ စီမစံိုက်ပျေိုးနိုင်မခင်း၊ 

၃။ ဖန်လံုအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်မှုကို မဖစ်နိငု်သလရွေ လ့လျော့ချေနိုင်ဖပီး လုံးဝမ ွေကလ်စမခင်း၊ 

စသည့်အေဂါရပ်မျေားနငှ့်ကုိက်ညီလအာင်လုပ်လောင်သည့်စိုက်ပျေိုးလရးကုိလခါ်သည်။    

 

 

 

ဤစိုက်ပျေိုးလရးသည် နည်းပညာပိုငး်ေုိင်ရာ၊ မူဝါေလရးရာေုိင်ရာနှင့် စီးပွေားလရးရင်းနှီးမမြှေုပန်ှံမှု 

ေုိင်ရာမျေားဖွေံ ့ဖဖိုးတုိးတက်လာလစဖပီး လမပာင်းလဲလနသည့်ရာသီဥတုအလန ားတွေင် ရိက္ခာဖူလုံသည့် 

စိုက်ပျေိုးလရးကုိ တည်တံ့ဖွေံ ့ဖဖိုးလာလစရန်လုပ်လောင်မခင်းမဖစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် 

စိုက်ပျိုးရရးအဖွဲ  ့FAO သည်ရကျးလက်ရေသဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပရပျာက်ရရး နှင့ ်ရရရှည်တည်တံ့သည့် 

ရင်းမြစ်−ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသောစိုက်ပျိုးရေးကို အားပေးရန် ဦးစားပေးနှင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း     

Susan Capalbo, Professor and Department Head, Applied Economics at Oregon, 2015 
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တိုးတက်ဖွံ ့ပဖိုးရစရန် ရာသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်းနှင့် လူမှုကာကွယ်ရရး လုပ်ငနး်များအကကား 

နည်းဗျူဟာများတည် ရဆာက်၍ ရဆာင်ရွကလ်ျှေက်ရှသိည်။ FAO သည် နည်းလမ်းနှစ်သယ်ွကို 

အသုးံချလျှေက်ရှပိပီး တစ်ဖက်တွင် စိုက်ပျိုးရရး၊ အဟာရနှင့် စားနပရ်ိက္ခာ တိုအ့တွက် ပံ့ပိုးသည့ ်

ရရတုိလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ရွကလ်ျှေက်ရှိပပီး အမခားတဖက် တွင်လည်း သဘာေရဘးအန္တရာယ်နှင့် 

အခက်အခ ဲ စိနရ်ခါ်မှုများကုိ မဖစ်ရစသည့်ရနာက ် ရကကာင်းရင်းများ ရမဖရှင်းနိုင်ရန် ရရရှည်အတွက် 

ရည်မှန်း၍ ရဆာင်ရွကလ်ျှေက်ရှိသည်။  FAO သည် ဖံွပဖိုးရရး၊ ကာကွယ်ရရးနှင်း အသကရ်မွး 

ေမ်းရကျာင်းလုပ်ငနး်များ မပန်လည်ထူရထာင်ရရး တုိက့ိဦုးတည် ရဆာင်ရွကရ်နသည့် အတွက် 

စိုက်ပျိုးရရး၊ ရမွးမမူရရး၊ ရရလုပ်ငနး်၊ သစရ်တာထွက် ပစ္စည်းများနငှ့ ် အမခားသယံဇာတနှင့် 

သဘာေအရင်းအမမစ်များအား မှီခိုရနသည့် လူအဖွဲ အ့စည်း အရနမဖင့် သဘာေရဘးအန္တရာယ် 

ရမခာက်လှန ့်မှု မခံရနိုငရ်တာ့ ရပ။ ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံစုိက်ပျေိုးလရးသည ် ရကျးလက်ရန လူထု၏ 

အသကရ်မွးေမး်ရကျာင်း တိုးတက်လာရစရန်၊ သီးနှံအထွကတ်ိုးရစရန်၊ ေင်ရငွနည်းပါးသည့် 

ရကျးရွာလူထု၏ ခံနိငု်ရည်ရှိလာရစရန် (အမျိုးသမီးမျာ အပါအေင)် ဘက်စုအံကျိုးရှိရစရန် 

စဉ်းစားမည့ ်နည်းလမ်းမဖစ်ပါသည်။   

 

မည်သည့်အတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကက့ံခံစိုက်ပျေိုးလရးကုိလုပ်လောင်ကကရမည်နည်း၊ 

ယခုအချေိန်မှစ၍ သက္က ရာဇ် ၂၀၅၀ မပည့်နှစအ်တွေင်းကမ္ဘာ့လူဦးလရသည်သုးံပုံတစ်ပုံခန ့်တိုးပွေား 

လာနုိင်သည် ဟုခန ့်မှနး်တွေက်ချေက် ားသည်။ ပုိလာသည့်သနး်နစှ်လ ာင်သည် ဖွံ ဖ့ဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင် 

လန ုိင်လနကကသူမျေားမဖစ်မည်။တစ်ချေိန်တည်းမှာပင်လူအမျေားစုသည်ဖမို ့မပမျေားတွေင် 

လန ုိင်ကကလိမ့်မည်။ လက်ရှဝိင်လငွေနှင့်စားသံုးမှုပုံစံသည်ဤအတိုင်းေက်လက်မဖစ်လနမည်ေုိပါက 

၂၀၅၀ခုနှစတ်ွေင် စားစရာ ရိက္ခာ လိုအပ်ချေက်များလယ်ယာကဏ္ဍမှ ၆၀ ရာခိုငန်ှုန်းတိုးတက် 

 ုတ်လုပ်လာရမည်ဟု ကမ္ဘာ့စားနပရ်ိက္ခာအဖွေဲ မ့ှခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက် ားသည်။ သိုမ့ဖစ်၍တိုးပွေားလာ 

မည့် လူဦးလရကိုလကျွးလမွေးရန်နှင့် အလမခခံ စီးပွေားလရး ဖွေံ ့ဖဖိုးမှုနငှ့် ေင်းရဲမှုလလျော့ ချေလရး တုိအ့တွေက်  

စိုက်ပျေိုးလရးကုိအသွေင်လမပာင်းလုပ်လောင်လာရ မည်မဖစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရး လုပ်ငန်းအလပါ် 

သကလ်ရာက်မှုမျေားလနသည့် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုသည် ဤတာဝန်ကို လုပ်လောင်ရာ တွေင် ပုိမိခုက်ခ ဲ

လာလစမည်မဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုကုိ လလျော့နည်းလအာင်လုပ်လောင်ရန်နှင့်  ိုလမပာင်း 

လဲမှုကုိ ေီလလျော်လအာင်လုပ်လောင်သွေားရမည့် လမ်းေံုလမ်းခွေတွေင်လရာက်ရှလိနသည်။ လက်ရှိအလမခ 

အလနတွေင်စုိက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍမှဖန်လုံအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်မှုသည် ၁၃.၇ % ရှိဖပီး စိုက်ပျေိုးလမမ 

တိုးချေဲ သ့မဖင့ ် သစ်လတာမျေားမပုန်းတီးလာမှုလကကာင့်လည်း လနာက် ပ် ရ-၁၄ %  ိ ပိုမို ုတ် 
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လွှတ်လာလစသည်။ တဖပိုင်နက် ဲမှာပင် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုေဏ်သည် စိုက်ပျေိုးလရးမဖင့် 

အသကလ်မွေးဝမး်လကကာင်းလနကကရသည့်လူမှုအသုိင်းအဝိုငး်အလပါ်တွေင် ပိုမို ိခိုက်မှုကိမုဖစ်လပါ်လစဖပီး 

အ ူးသမဖင့ ် ခံနိငု်ရည်နည်းကကသည့် ေင်းရဲသားလုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအလပါ် 

ပိုမို ိခိုက်လစကာ ကမ္ဘာလံုးေုိင်ရာ ေင်းရဲမှုနှင့်စားနပရ်ိက္ခာမဖူလုံမှုကိုပိမုိုမဖစလ်ပါ်လာလစသည်။ 

လမပာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုေဏ်ခံရသည့် လုပ်ကွေက်ငယ် လတာင်သူလယ်သမားမျေား    

ဖွေံ ့ဖဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားရှ ိလုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် ရိက္ခာမဖူလုံမှု၊ ေင်းရဲနွေမ်း 

ပါးမှု၊ လမမနှင့်လရအရင်းအမမစ်တို၏့ အရည်အလသွေးမျေားနမိ့်ကျေလာမှုနှင့် ေုိးဝါးစွောလမပာင်းလဲလာသည့် 

ရာသီဥတုေဏ်ကိ ု လတွေ ့ကကုံ ခံစားလနကကရသည်။ ဤကဲသ့ိုအ့ားနည်းချေက်မျေားရှလိနကကသည့် 

လတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် စားနပရ်ိက္ခာဖူလံုလရးနှင့် အာဟာရမပည့်ဝလရးတိုအ့တွေက် စိုက်ပျေိုးလရး 

လုပ်ငနး်အလပါ်တွေင်သာ မီခိုရပတ်ည်လနကကရဖပီး လမပာင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့်လည်း လုိက်လလျော 

ညီလ ွေ ရှိလအာင် စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်လနကကရသည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေား၏ လိုအပ်ချေက်ကို 

မဖည့်ေည်းလပးနိုငမ်ည့် စိုက်ပျေိုးလရးမဖစလ်ာလစရန်ေုိလျှင် ရိက္ခာပိုမို ုတ်လုပ်မှု တည်ဖငိမ်လာ ရမည် 

မဖစ်ဖပီး စိုက်ပျေိုးလရးမဖင့ ် အသကလ်မွေးလနကကသည့်လူ ု၏ ကက့ံကက့ံခံနုိင်စွေမ်းကိုလည်း ပိုမိုမမင့မ်ားလာ 

လအာင် လုပ်လောင်လပးရမည်။   

လမပာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုေဏ်မခံရလစရန် လုပ်လောင်လပးရန်မျေား 

ဤကဲသ့ိုမ့ဖစ် ွေန်းလာရန် လတာင်သလူယ်သမားမျေား၏စုိက်ကွေက်မျေားတွေင် ရာသီဥတုလမပာင်း 

လဲမှုေဏ်ကိခုံနိငု်ဖပီး ဓာတ်လငွေ ့ုန်လွှတ်မှုနည်းသည့်စိကု်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားကို အစပျေိုးလပးရနမ်ဖစ် 

သည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေားအမမင်ပွေင့လ်ာဖပီး နည်းစနစ်အသစမ်ျေားကုိလုပ်ကိုင်ရဲလာလစမည့် 

ပံ့ပိုးမှုမျေား လည်းလုပ်လောင်လပးရမည်။ 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးသည် လုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအတွေက်  င်သာ 

မမင်သာသည့် အကျေိုးကိုရရှိနိုင်လစမည့် စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစမ်ျေား၊ မူဝါေမျေားနငှ့် လငွေလကကး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေား အားလုံးပါဝင်လုပ်လောင်သည့်လုပ်ငနး်မဖစ်သည်။ 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးသည် လုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအတွေက် ရိက္ခာ 

ဖူလုံလရးနငှ့ ်အသကလ်မွေးဝမ်းလကကာင်းမှု ပိုမိုခိုင်မာလတာင့်တင်းလာလအာင် ရည်ရွေယ်လုပ် လောင်သည။် 

 ိုသူမျေား၏ သဘာဝအရင်းအမမစ်မျေားကုိ စီမခံန ့်ခွေဲသုးံစွေဲတတ်မှုပိုမိုလကာင်းလာလစဖပီး စိုက်ပျေိုးလရး 

 ွေကက်ုနမ်ျေား ပိုမို ုတ်လုပ်မှု၊ စီမမံပုမပင်မှုနှင့် လေးကွေကတ်င်လရာင်းချေမှုမျေား ပိုမို လကာင်းလာလအာင် 

လုပ်လောင်လပးမည်မဖစ်သည်။ 

ဤလုပ်ငနး်စဉ်တွေင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုေက်စပ်လနသည့ ်စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံလရး၊ လမပာင်းလဲလန သည့်ရာသ ီ

ဥတုနှင့်အလိုက်သင့်မဖစ်လရး၊ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုေဏ်ကိလုလျော့ပါးလစလရးစသည်မျေားကုိ သဟဇာတ 

မဖစ်လာလအာင်ကကို းစားလုပ်လောင်ရသည်။  
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ဤနည်းစနစမ်ျေားကုိ ကာလကကာရှည်တည်တ့ံလအာင်ကျေင့်သံုးရန်အတွေက်ေိုပါက  လတာင်သူ မျေား အ 

တွေက်ရိက္ခာဖူလုံမှုပိုမိုလကာင်းမွေန်လာမခင်း၊  ုတ်လုပ်မှုပိုမိုလကာင်းမွေန်လာမခင်းနှင့် ဝင်လငွေပိုမိ ုလာမခင်း 

စသည့်အကျေိုးအမမတ်ကိ ုချေက်ချေင်းလည်းရရှိရန်လိုအပ်သက့ဲသုိ ့လရရှည်ရရှိရန်လည်း လိုအပ် သည်။  

ဤနည်းစနစမ်ျေားကုိလတာင်သမူျေားလိုကန်ာကျေင့်သုံးလာလရးတွေင် သင်တန်းလပးမခင်းမျေားသည် အ ူး 

အလရးပါဖပီးလတာင်သမူျေားအချေင်းချေင်းအမပန်အလှန်လလ့လာေည်းပူးသင်ယူကကမခင်းသည်လည်း 

အလွေန် ိ လရာက်မှုရှိ၍ တိုးချေဲ ပ့ညာလပးမှုမျေားမဖင့်ပံ့ပိုးမှုမျေားကုိလုပ်လောင်လပးလနရမည်။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုေဏ်ကိလုလျော့နည်းသကသ်ာလစရန်နှင့် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုနငှ့် လိုက် လလျောညီ 

လ ွေစွောစိုက်ပျေိုးသွေားနိုင်ရန်အတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံစုိက်ပျေိုးလရးသည် အလရး ကကီး သည်။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုကုိလလျော့နည်းလစရန် စိုက်ပျေိုးလရးအပိုငး်မှ လုပ်လောင်လပးနိငု်မှု နှစမ်ျေိုး ရှိသည်။   

၁။ လမမတစ်ယနူစ်အလပါ်မှမဖစ်လစ၊ သီးနှံတစ်ယူနစ်အလပါ်မှမဖစ်လစ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ ုတ် လွှတ်မှုကိ ု

လလျော့နည်းလအာင်စိုကပ်ျေိုးမခင်း 

၂။ လမမကကီးအတွေင်း ကာေွေန်ဓာတ်စိမ့်ဝငလ်နမှုမျေားလအာင်စိုကပ်ျေိုးလပးမခင်း တိုမ့ဖစ်သည်။ 

ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေလသာစိုက်ပျေိုးလရး _ အချေို လ့သာနည်းလမ်းမျေား  

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ လပါငး်ရံုးလခါ်ေုိ ားသည့်လဝါဟာရမဖစ်ဖပီး 

လောင်ရွေကလ်ုပ်ကုိင်ပံု နည်းလမ်းအစုံပါဝင်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍကို  လမပာင်းလဲလာသည့် 

ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလအာင် လုပ်လောင်မည့်ဦးတည်ချေက်မဖင့် လေသအလိုက်သင့်လလျော် 

သည့်နည်းလမ်းမျေားကုိလရွေးချေယ်လုပ်လောင်လမဖရှင်းမခင်းမဖစ်သည်။စိုက်ပျေိုးလေဟစံနစမ်တူကွေဲမပားသ

ည့်လေသအမျေိုးမျေိုးအတွေက်ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေလသာစိုက်ပျေိုးနည်းစနစ်မျေားမာှလအာက်ပါ

အတိုင်း လဖာ်မပ ား၍အပူပိုင်းဇုနန်ှင့သ်င့လ်တာ်လသာနည်းစံနစမ်ျေားကုိလနာက်ပိုင်း အခန်းတွေင်လဖာ်မပ 

မည်မဖစ်ပါသည်။    

၁။ လခတ်မီလတာင်လစာင်းစိုက်ပျေိုးလရး (Sloping Agricultural Land Technology-

SALT)၊ 

၂။ သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး (Conservation Agriculture-CA)၊ 

၃။ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး (Agroforestry)၊ 

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

၅။ စံနစ်လကာင်းစိုက်ပျေိုးလရး (Good Agricultural Practice-GAP)၊ 

၆။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နှိမ်နင်းလရး (Integrated Pest Management-IPM)၊ 

၇။ လမမေီလွှာနှင့်အပင်အာဟာရမျေားကုိ ဘက်စုစံီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မခင်း၊ 
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၈။ ရာသီဥတုနှင့်လရာေါပိုးမွှားေဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် သီးနှံမျေိုးမျေားကုိစိုကပ်ျေိုးမခင်း၊ 

၉။ လရကုိကာကွေယ် ိန်းသိမ်းမခင်း၊ စုလောင်းမခင်းနှင့် စီမခံန ့်ခွေဲမခငး်၊ 

၁၀။ လရကုိလ ခတာသည့်စိကု်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားကုိကျေင့်သံုးမခင်း၊ 

၁၁။ သီးနှံသံသရာစက်ဝန်းကို စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်လပးမခင်း၊ 

၁၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်နှင့် ရိတ်သိမး်ချေိနလ်ွေန ်နည်းပညာမျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးမခင်း၊ 

၁၃။ သိလုလှာင်နည်းစနစမ်ျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးမခင်း၊ 

၁၄။ တုိးတက်လကာင်းမွေန်သည် လငွေလကကးေုိင်ရာ စီမခံန ့်ခွေဲမှု၊  ုတ်ကနု်မျေားလစျေးကွေက်နှင့် 

 ိလရာက်သည့် လုပ်ငနး်အစီအစဉ်မျေားမဖင့် စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမဖစ်ပုံစ ံလအာင်မမင်လာလစမခင်း ၊ 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးနငှ့်ပတ်သက၍် လေသခံလတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် 

သိရှနိားလည်မှု အားနည်းလနကကလသးသမဖင့် ဤကိစ္စအလပါ် ၎င်းတို၏့အသိပိုမိုကကယ်ဝလာလစရန် 

လတာင်သစူိုက်ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားဖွေင့်လှစ်၍လလ့ကျေင့်လပးမခင်းမဖစ်သည်။ 

သင်တန်းကာလတစ် လလျှာက်လုံးတွေင်လည်း ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံစုိက်ပျေိုးလရးကုိ အဖမဲမမပတ် 

 ည့်သွေင်းလေွေးလနွေး သွေားကကရမည်မဖစ်သည်။ 

 

၂.၁.၁ ။ သဘာဝ ဝန်းကျေင်မပျေက် စုိက်ပျိေုးလရး (Conservation Agriculutre-CA) 

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး 

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ  လရရှည်တည်တံ့သည့် လကာင်းမွေန်လသာအ ွေက် နှုန်း 

ကိရုရှိလစရန်နှင့ ် စားနပရ်ိက္ခာဖူလုံရန်အတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့်သက်ေုိင်သည့် ပတ်ဝန်း ကျေင်လေဟ 

စနစက်ိစုီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မှုတစ်ခုမဖစ်သည်။ တဖပိုင်နက ်ဲမှာပင် သဘာဝအရင်း အမမစ်မျေားနငှ့ 

်ပတ်ဝန်းကျေင်ကိလုည်း ပိုမိုလကာင်းမွေန်လာလစမည့် လုပ်လောင်မှုမဖစ် သည်။    ိုနည်းစံနစသ်ည် 

အလပါ်ယံ လမမမျေက်နာှမပင်နှင့် လအာက် လမမမျေက်နာှတိုရှိ အဏှဇီဝသက်ရှိမျေား၏ သဘာဝသကရ်ှိ 

မဖစ်စဉမ်ျေားကုိ အလမခခံသည်။  စကမ်ဖင့ ်လယ်ယာမပုမပင်မှုကို သင့လ်တာ်သည့် ပမာဏသို ့လလျှာ့ချေမခင်း၊ 

မပင်ပသွေင်းကုနမ်ျေားမဖစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရးသံုး ဓာတုပစ္စည်းမျေားနငှ့် ဓာတုလမမဩဇာမျေားကုိ 

သင့်လတာ်သည့ ် ပမာဏသာ  ည့်သွေင်းသင့ဖ်ပီး အသုးံမပုသည့် ပမာဏနှင့် နည်းလမ်းမျေားသည် 

အဏှဇီဝသက်ရှိမျေား၏ သဘာဝသကရ်ှိ မဖစ်စဉမ်ျေားကုိ မလနှာက်ယှကလ်စရပါ။ သဘာဝဝန်း 

ကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးတွေင ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချေိတ်ေက်လနသည့် အလမခခံနည်း ဥပလေသ သုးံခ ုရှိသည်  

(၁) လမမကကီးကိ ုအစဉ်အဖမဲအနည်းငယ်သာတူးေွေဖပီးစုိက်ပျေိုးမခင်း၊ 

(၂) လမမကကီးကိ ုလအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမဖင့် အဖမဲမမပတ်ဖုံးအုပ်လပး ားမခင်း၊ 
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(၃) တစ်နှစ်ခံသီးနှံမျေားအတွေက် သီးနှံမျေိုးအစုံကုိ အလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်း နှစရ်ှည်သီးနှံပင် 

မျေားအတွေက် မျေိုးစံုစိုကပ်ျေိုးမခင်း၊  

 

 

 

(၁) လမမကကီးကိုအစဉ်အဖမဲ ိခိုက်မှု အနည်းေုံးမဖစ်လစမခင်း  

ရုိးရာစိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းတွေင် ဦးစွောပ မ လမမကကီးကိ ု တမန်းသားရလအာင်  ယ် ိုး ွေန်လမွှ 

လုပ်ရသည်မှာ ံုးစံလုပ်ငန်းမဖစ်သည်။  ယ် ိုးရမခင်းမှာမမဖစ်မလနလုပ်ရသည့် အဓိကလုပ်ငန်း 

မဖစ်ဖပီး  ယ်သွေားမျေားသည်အဓိကဇာတ်လိုက်သဘွေယ်မဖစ်ခဲ့သည်။  ယ် ိုး ွေန်လမွှလုိက်ပါမှ လမမေီ  

ကသဇာလည်းပိုမိုတက်လာသည်ဟုမှတ်ယခူဲ့ကကသည်။  ယ် ိုးလိုက်သည့်အတွေက် လအာက်ေီဂျင် 

ဓာတ်မျေားသည်လမမကကီးအတွေင်းသုိပ့ိုမိုလရာက်ရှသိွေားဖပီးလမမကကးီအတွေင်းရှိလနလသာ သတ္တ ုဓာတ်မျေားကုိ 

ဖဖိုခွေဲပစ်လိုက်ကာ လမမတွေင်းရှိလအာ်ေနဲစ်ပစ္စည်းမျေားမဖင့်လပါင်းစပ်လစ၍အပင်မျေားကအလွေယ်တကူ စုပ ်

ယူစားသုးံနိုင်သည့်မေပ်လပါင်းမျေားအမဖစ်သုိလ့ရာက်ရှသိွေားလစသည်။ နှစ်ကာလ ကကာရှည်စွော ဤအတုိင်း 

 ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလာသည့်အခါ လမမတွေင်းတွေင်လအာ၈ဲနစပ်စ္စည်းမျေား ယုတ်လလျော့ လာလတာ့သည်။ 

လမမေီလွှာလအာေဲနစပ်စ္စည်းမျေားသည် အပင်အတွေက်အဟာရမဖစ်သည်သာမက လမမေီလွှာဖွေဲ စ့ည်း 

လနမှုအတွေက်လည်း အ ူးအလရးကကီးသည့်ပစ္စည်းလည်းမဖစသ်ည်။ သိုမ့ဖစ်သမဖင့် စဉ်ေက်မမပတ် 

ကာလတာရှည် ွေန်ယက်လာသည့်အခါ လမမေီလွှာဖွေဲ စ့ည်းမှုမျေားလလျော့ရဲလာဖပီး ဖွေဲ စ့ည်းမှုဖပိုကွေဲ 

ပျေက်စီး လာသည်။ လမမေီလွှာဖွေဲ စ့ည်းမှုဖပိုကွေဲပျေက်စီးလာသည့်အခါ လမမမျေက်နာှမပင်လွှာ 

တင်းမာလာမခင်း၊ လမမအတွေင်းလမမကကပ်လွှာမျေားမဖစ်လပါ်လာမခင်းနှင့လ်နာက်ေံုးတွေင်လမမေီလွှာ 

လုံးဝဥုဿံုပျေက်စီးသွေား လတာ့သည်။ ဤမဖစ်စဉသ်ည်မိုးလခါငလ်ရရှား အပူပိငု်းလေသမျေားတွေင် ပိုမို 

ရင်းမမစ်− သဘာေ ေန်းကျင်စုိက်ပျိုးရရး သိသာရစရန် လုိအပ်ချက် ၅ မျိုး (©FAO, ၂၀၁၄) 
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သိသာ င်ရှားလှလသာ်လည်း ကမ္ဘာတစ်လွှားတွေင်လည်းလတွေ ့မမင်လနကကရသည်။အရှိန်မပင်းသည့် 

စကက်ကီးမျေားမဖင့် ယ်နက်စွော ုိး မခင်း ၊သိပ္ပံ ယ်၊လင်ပန်း ယ်မျေားမဖင့်လမမကကီးကို 

 ွေန်ယက်လမခမွေမခင်းစသည်တိုသ့ည် လမမေီလွှာ ဖွေဲ စ့ည်းမှုကို ေိုးဝါးစွော  ိခိုက်ပျေက်စီးလစသည်။  

 

စိုက်ပျေိုးလမမကိ ု တမန်းသားနုမွေလနလအာင်  ွေန်ယက်မခငး်သည် ကာလတုိအတွေက် အဟာရဓာတ်မျေား 

တိုးတက်လာလသာ်လည်း  ိုကာလ လွေန်ဖပီးလနာက်မှစတင်ဖပီး လမမသားမျေားပျေက်စီးလာရလတာ့သည်။ 

လမမကကီးကိစုဉ်ေက်မမပတ်  ွေန်ယက်လနမခင်းမဖင့် လမမသားတည်လောက်မှုပျေက်စီးမခင်း၊ လအာေဲနစ် 

ဓာတ်မျေားေံုးရှုံးကုန်မခင်း၊ လမမေီလွှာပျေက်စီးမခင်းနှင့် လမမတွေင်းဇီဝမျေိုးကွေမဲျေားလလျော့နည်း လပျောက်ေံုး 

ကုနမ်ခင်းမျေား စသည်တို ့မဖစ်ပွေားလတာ့မည်ကိ ုကကိုတင်မှနး်ေ ား၍ ရနိုင်သည်။    

 

 ွေန်ယက်မခငး်လကကာင့် လမမကကီးပျေက်စီးမှုမဖစ်လစလျှင်  ိုသုိမ့မဖစ်နိငု်လစသည့် အမခားစဉ်းစား 

လရွေးချေယ်စရာမျေားကုိစဉ်းစားရလတာ့မည်မဖစ်သည်။  ွေန်ယက်မခငး်လကကာင့် ပျေက်စီးေံုးရှုံးမှုမဖစ်လစလျှင် 

 ွေန်ယက်မှုကိ ု လလျှာ့ချေရမည်။ လံုးဝမ ွေန်ယက်လတာ့မခင်း (Zero Tillage) ၊ လုိသည်လလာက် 

သိပ္ပံ ယ်၊ လင်ပန်း ယ်မျေားမဖင့် နုမွေလနလအာင် ွေန် ယ်မခင်းက လမမကကီးကိုဖျေက်ေီးပစ် 

© Yucheng Machinery Manufacturing Co., Ltd. 

 

 ယ်လရးပိုလုပ် ားလလ လမမေီလွှာကို လရတုိက်စားမှုပိုမိုမျေားလလမဖစ် 

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

ညာပုံ − မန္တရလးတုိင်း၊ မမန်မာ (၂၀၁၇) (© FAO/ ဦးသိန်းဆု ၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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ကိသုာ ွေန်ယက်မခငး် (Conservation Tillage) စသည်တိုက့ိ ု လုပ်လောင်လာကကသည်။ 

လွေန်ခဲ့သည့်ေယ်စုနှစ် (၂) ခု လကျော်နှစ်မျေားမစှတင်ဖပီး ဤနည်းစနစ်သည် ပိုမိုတိုးတက်လာကာ 

အကွေက်အရွေယ်မလရွေး၊ လမမအမျေိုးအစားမလရွေး၊ သီးနှံမလရွေး၊ ဥတုရာသီဇံုမလရွေးတွေင် လိုက်လလျောညီလ ွေစွော 

ကျေင့်သုံးရရှိလာသည်။  

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် မ ွေန်မယက်ရံုသက်သကမ်ျှသာမဟုတ်လပ။  ုိ ့

 က်မက မျေားစွောပိုမိုပါသည်။ လမမကကီးကိနုှစက်ာလကကာရှည်စွော မ ွေန်ယက်ဘဲ ားပါက ပင်ကကင်း 

ပင်ကျေန်အစိတ်အပိုင်းမျေားသည် လမမကကီး၏ အလပါ်ယံတွေင်ကျေန်ရစ်လနကကဖပီးလမမဖုံးလွှာအမဖစ် တည်ရှိ 

လနကကမည်။ ဤလမမဖုံးလွှာသည် လမမကကီး၏အလပါ်ယံကို တိုက်ရုိက် ိခတ်လာမည့် လလေါဏ် မိုးေါဏ် 

တိုမ့ှ ကာကွေယ်လပးရံုသာမကလမမကကီးအလပါ်ယံလွှာ၏ အစိုဓာတ်နှင့်အပူချေိန်ကိပုါ သမမျှတလအာင် 

 ိန်းညြှေိလပး ားသည်။ 

  

သိုမ့ဖင့ ် ဤအလွှာသည်အင်းေက်ပိုးမွှားအကကီးစားမျေားမှ လမမကကီးတွေင်းပွေားမှိုနှင့် ဘက်တီး 

ရီးယား အဏုဇီဝက်ရှလိပါင်းစုံတို ့ လပါကပ်ွေား ပွေားမျေားရာ ဘံုေိမာန်လနရာ မဖစ်လာသည်။ ဤ 

အဏုဇီဝသက်ရှိမျေားသည် လမမဖုံးလွှာမှ ပင်ကကငး်ပင်ကျေန်မျေားကုိ လမခမွေဖျေက်ေီးကကဖပီး လမမကကီးအတွေင်း 

လရာသွေားလစကာ လမမလေွေးအမဖစ်လရာက်ရှိသွေားလစဖပးီ လမမလေွေးမျေားကလမမေီလွှာဖွေဲ စ့ည်းမှုကို တည်ဖငိမ် 

ခိုငမ်ာလအာင်လုပ်လောင်လပးလတာ့သည်။ တစ်ချေိန်တည်းမှာပင် လအာ်ေဲနစ်လမမလေွေးလွှာသည် လရနှင့် 

အာဟာရဓာတ်မျေား အတွေကက်ကားခလံုပ်လောင်လပးရာ လနရာတစ်ခုလည်း မဖစ်လာသည်။ လမမ ဲတွေင် 

အမျေားအမပားရှ ိ လနကကသည့်တီလကာင်ကဲ့သိုလ့သာ သတ္တ ဝါလလးမျေားကလည်း လမမလေွေးနှင့် 

လမမကကီးသား လရာစပ်မှု ကိမုဖစ်လပါ် လစကာ  ပိုမိုခိုင်ဖမဲသည့် လမမလေွေးလမမသား  လမမစိုင်ခလဲလးမျေား (Soil 

Aggregates) ကိမုဖစ်လပါ်လာလစသည်။  ိလုမမစိုင်ခလဲလးမျေားအကကားတွေင် ကွေက်လပ်မျေားရှလိနကာ 

 ိုကွေကလ်ပ်မျေား သည်လမမသား ဲတွေင်အလလလပါကမ်ျေား(Macropores)သဖွေယ်မဖစ်လပါ်လနဖပီး 

မိုးသီး န်စွောရွောသွေနး်ပါက မိုးလရမျေားသည် ုိလလလပါကက်လလးမျေားမတှစ်ေင့် လအာက်ခံလမမလွှာ 

အ ိအလျေင်အမမန်စိမ့်ဝင် သွေားကကသည်။   

ရမပာင်းဖူးရိုးများမဖင့် လုံမခုံ ရအာင် ဖုံးထားသည့် နှံစားရမပာင်းခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းဆု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမဖင့်ဖုံးအုပ် ားသည့်လမမတွေင် သီးနှံပငက်ိစုိုက်ပျေိုးလိုက်သည့်အခါ လမမ 

ကကီးကိလုည်းအကာအကွေယ်လပး ားရံုသာမကသးီနှံပင်ကကီး ွေားရန် ပတ်ဝန်းကျေင်လကာင်းတစ်ခု 

လည်းမဖစ်သွေားခဲ့ရသည်။ လမမတွေင်းရှအိဏုဇီဝသက်ရှိမျေားလကကာင့်လမမသားတည်လောက်မှုမျေား လကာင်း 

မွေန်စွော မဖစ် ွေန်းလာမခင်းကို ဇီဝမျေားမဖင့်တမန်းသားမဖစ်မခငး် (Biological Tillage) ဟုလခါ်သည်။ 

သိုရ့ာတွေင်စက်ကိရိယာမျေားမဖင့်အလွေန်အမင်းတမန်းမပင်ပါကဇဝီတမန်းမဖစမ်ခင်းမျေား ပျေက်စီးကုနရ် 

သည်။မိုးလ်ဘို ့ယ်မျေား၊လင်ပန်း ယ်မျေားမဖင့်တမန်းမပင်မခင်းသည်ချေီေယ် ယ်မျေားမဖင့် တမန်း 

မပင်မခင်း ကလ်မမတွေင်းရှိဇီဝသကရ်ှိမျေားကုိပိမုို ိခိုက်လစသည်။ စကက်ကီးမျေားမဖင့်တမန်းမပင်မခင်းသည် 

လမမသားကုိပိမုိုလကကမွေလအာင်မပုလုပ်မခင်းမဖစ်သည်။လမမသားပိုမိုမွေလာသည့်အခါ လမမတွေင်းတွေင် လအာက် 

ေီေျေင်မျေားပိုမိုမျေားလာဖပီး လမမတွေင်းလအာေဲနစ်ဓာတ်လပါငး်မျေားကုိမေပစ်င်မျေားအမဖစ်သုိ ့ ဖပိုကွေဲသွေားလစ 

လတာ့သည် (Mineralization)။ နှစ်တိုငး် ွေန်ယက်စိုက်ပျေိုးလနသမဖင့် ဤမဖစ်စဉ်ေက် တိုက်မဖစ ်

လနသည့်အခါ လမမတွေင်းသကရ်ှိတိုရ့ှင်သနလ်န ိုင်ရာ လအာေဲနစပ်စ္စည်းမျေားလည်း ပျေက်သုဉး်ကုန် 

ခန်းကကရသည်။  

လမမတွေင်းဇီဝသက်ရှမိျေားက လမမသားတမန်းသားရလအာင် လုပ်လောင်လာနုိင်ကကသည့်အခါ 

တမန်းမဲ့စုိက်ပျေိုးမခင်း (Zero Tillage)၊ တမန်းလလျှာ့စိကု်ပျေိုးမခင်း (Reduced Tillage) စသည်တုိက့ိ ု

လကာင်းစွောလုပ်လောင်လာနိုငက်ကမည်မဖစ်သည်။  ုိလ့ကကာင့်  ွေန်ယက်မခငး်ကိ ု လလျော့ချေရမည်။ 

သိုလ့သာ်  ွေန်ယက်မခငး်ကုိ လလျှာ့ချေနိုင်သည့်တိုင်လအာင် ဓာတုပစ္စည်း သွေင်းကုန်မျေား အသုံးမပုမခင်း 

ကလည်း အမခားေုိးကျေိုးမျေားကုိ မဖစ်လစနိုငပ်ါသည်။  

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း၏အဓိကရည်ရွေယခ်ျေက်သည် သီးနှံမျေား ွေက်ရှလိအာင် လုပ်လောင်ရမခင်း 

မဖစ်၍လပါငး်ပငမ်ျေားနငှ့်ပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နိမန်င်းလရးစီမံခနခ်ွေဲမှုကိလုည်း မပုမပင်လမပာင်းလဲမှုလုပ် 

ရန် သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုကပ်ျေိုးနည်းကိကုျေင့်သုံးရန်  လုိအပ်လာသည်။ ပင်ကကငး်ပငက်ျေန်မျေားကို 

မီးရှို ့မခင်းနှင့ ်  ွေန်ယက်မခင်းမျေားသည် လပါငး်နငှ့ ် ပိုးမွှားလရာေါမျေား ကင်းစင်သွေားလအာင်မပုလုပ်သည့် 

ကာကွေယ် လရးလုပ်ငနး်တစ်မျေိုးလည်းမဖစသ်ည်။ ဇီဝတမန်းသား ရလစရန် လမမကကီးကိဖုုံးအုပ် ားဖပီး 

စကမ်ျေားမဖင့် ွေန်ယက်မခငး်ကို လလျော့ချေလုပ်ကုိင်သည့်အခါ လပါငး်နငှ့်ပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးလုပ် 

ငန်းကိ ု  ဘက်စုံပိးုမွှားလရာေါကာကွေယ်လရး (Integrated Pest Management) နည်းစနစ်မဖင့်   

လုပ်လောင်ကကရသည်။  ုိအ ဲတွေင်သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်နည်းစနစ် (Crop Rotation)သည် အ ူး 

အလရးကကီးသည့ ်လုပ်ငနး်တစ်ခုမဖစ်သည်။  
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(၂) မ ွေန်မ ယ်ပဲ တိုက်ရိုက်မျေိုးလစ့ချေ စိုက်ပျေိုးမခင်း 

 မ ွေန်မ ယ်ဘဲ တိုက်ရုိက်မျေိုးလစမ့ခင်းေုိသည်မှာ လရှ က့စိုကပ်ျေိုးခဲ့သည့် သီးနှံရိတ်သိမ်း က 

တည်းက  လမမကကီးကိ ုယ် ိုး ွေန်လမွှမပုလုပ်မ ားဘဲ လနာက်သးီနှံကိုတိုက်ရုိက်မျေိုးလစခ့ျေ စိုက်ပျေိုး 

မခင်းမဖစ်သည်။ တိုက်ရုိက်မျေိုးလစခ့ျေမခင်းေုိသည်မှာ သဘာဝဝန်းကျေင် မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးစံနစမ်ှ (no-

till farming, zero tillage, no-tillage, direct drilling) စသည်  တုိန့ှင့အ်ဓိပ္ပါယ် အတူတူမဖစ်ဖပးီ 

စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲ၍မျေိုးလစ့မျေားကုိချေလပးမခင်းမဖစ်သည်။ စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲရာတွေင် မျေိုးလစ့ 

အရွေယ်အစားကိုလိုက်၍စိုက်လကကာင်းအကျေယက်ိလုည်း ချေိန်ေလပးရသည်။ ပဲ၊ လမပာင်းဖးူစသည် မျေား 

အတွေက်စိကု်လကကာင်းမျေားကိအုနည်းငယ်ကျေယလ်ပးရဖပီး ေျေုံ၊နှမ်းစသည်မျေားအတွေက် မျေိုးလစက့ိ ု

ကကကဖ်မီးတန်းချေနိုင်ရန ် စိုက်လကကာင်းကိေုွေဲလပးရသည်။ တတ်နိုင်သမျှ လမမကကီးကိအုနည်းငယ် 

သာတူးေွေလပးမခင်းမဖစ်သည်။ဖွေံ ့ဖဖိုးဖပီးနိုငင်ံမျေားတွေင်မူမ ွေန်မ ယ်ဘဲလမမကကီးကိဖုုံး  ားသည့်အ ဲ 

သို ့မျေိုးလစက့ိတုိုက်ရုိက် ိုး  ည့်နိငု်သည့်  ွေန်စက်အမျေိုးမျေိုးကုိ အသုးံမပုကကသည်။ မျိေုးလစ့ချေဖပီးပါက 

စိုက်လကကာင်းမျေားကုိ လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမဖင့် လုံလအာင်ဖုးံလပး  ားရသည်။   

 ယ်လရးမဲ့လမမမပင်ရာတွေင်  အကွေက် ဲတွေင်လပါက်လနသည့်လပါင်းပင်မျေား၊ ယခငသ်ီးနှံပင်၏ပင်ကကငး် 

ပင်ကျေန်မျေားနငှ့်လမမဖုံးပင်မျေားကုိ မဖတ်လတာက်ခုတ်လဲှဖိနိှမ်လပးဖပီး လမမလပါ်သိုမ့ပန်လည်ဖုံးအုပ် 

လပး ားရသည်။  ုိက့ဲသိုဖ့ုံးအုပ် ားသည့်လမမ ဲသို ့ မျေိုးလစက့ိတုိုက်ရုိက် ိုး ည့်လပးရသည်။ 

လမမကသ ဇာကိစုိုက်လကကာင်း ဲသို ့ည့်လပးမခင်း (သိုမ့ဟုတ်) လမမမျေက်နှာမပင်လပါ်တွေင ် ကကဲပက်ကက 

သည်။ ပင်ကကင်းပင်ကျေန်မျေားသည်စိုက်ဖပီးအခင်းကို လုံလလာက်လအာင်ဖုးံအုပ်လပးနိုငသ်ည့် 

ပမာဏရိှရန်လို အပ်သည်။  

 

 

မ ွေန်မ ယ်ပါနှင့့် အမှိုက်လတွေမီးမရှို ပ့ါနှင့် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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ထယ်ရေးမဲ့ စိုက်လကကာင်း ဲမျေိုးလစ့ချေမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

ကျေင်းလဖါက်စိုက်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

မျေိုးလစ့ချေဖပီး နွေားလချေးလမမလေွေး ည့်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

ထယ်ရရးမဲ့ စိုက်လကကာင်း ဲမျေိုးလစ့ချေမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

လပါင်းပင်မျေားကုိခုတ်လှဲမခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၀၆၊ မမန်မာ) 

မမက်မဖတ်စက်နဲ ့မမက်မဖတ်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 
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(၃) လမမကကီးကုိ လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမဖင့် အစဉ်အဖမဲလုံလအာင်ဖုံးလပး ားမခင်း 

လမမကကီးကိလုအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမဖင့် အဖမဲ ာဝရလံုလအာင်ဖုံးအုပ်လပး ားမခင်းသည် အလွေန် 

အလရးပါသည့်လုပ်ငနး်မဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိဖ့ုံးအုပ် ားလပးမခင်းမဖင့် လမမကကီးကိ ုိခိုက်လစသည့် 

မိုးစကမ်ိုးလပါက်မျေားနငှ့်လနလရာင်မခည်တို ့် တိုက်ရုိက်ကျေလရာက်ခံရသည့်ေဏ်မှကာကွေယ်လပး ားမခင်း၊ 

အဏုဇီဝသက်ရှိမျေားအတွေက်လည်းအာဟာရကိုအဖမဲမမပတ်မဖည့်ေည်းလပးလနမခင်း၊ အဏုဇီဝသက်ရှိ 

မျေားနငှ့်အပင်အမမစ်မျေားအလကာင်းေံုးကကီး ွေားဖွေံ ့ဖဖိုးလရးအတွေက် ရာသီဥတုအငယ်လလးတစ်ခု(the 

micro climate) ကုိ လည်းအနီးပတ်ဝန်းကျေင်တွေင်မဖစ်လပါ်လာလစမခင်းစသည်တိုက့ိမုဖစ်လာလစသည်။ 

လမမဖုံးပင်မျေား အဓိကသီးနှံမစိုကမ်ီ စီမခံန ့်ခွေဲရနလ်ိုအပ်ဖပီး ိုအပင်မျေားကုိပိုင်းမဖတ်ခုတ် ွေင် လူအင် 

အား၊ကျွဲနွေား၊စက်အင်အားတိုန့ှင့မ်ပုလုပ်နိုင်ဖပီး အဓိကအလရးကကီးသည့်အချေက်မှာ လမမကကီးလပါ်သို ့အဖမ ဲ

မမပတ်ဖုံးအုပ်လပး ားရသည်။ 

 

 

 ယ်လရးမမပင်ဘဲ စပါးအဖပီး ပဲပုပ်စိုက်၊ 

လုံလအာင်ဖုံးလပး ား  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

ဖုံး ားတဲ့လကာက်ရိုးလတွေကကားကလန 

ပဲပုပ်ပင်လလးလတွေ ွေက်ကက 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လကာက်ရိုးလအာက်မှ ပဲပုပ်ပင်မျေား 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

ပဲပုပ်ခင်း ဲမှာ ဖုံး ားတဲ့ လကာက်ရိုးလတွေကိုမမင်လတွေ ရ့ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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လမမဖုံးမခင်း၏အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

• လမမ ဲသိုလ့ရစိမ့်ဝင်မှုမျေားမပားဖပီး လမမကကီး၏အစိုဓာတ်ကိ ုိန်းသိမး် ားသမဖင့် သီးနှံပင ်

အတွေက်လရငတ်ေဏ်ကိတုာရှည်မခံစားရလစလတာ့ဘဲ အာဟာရ ရရိှနိငု်မှုလည်းပိုမိုမျေားမပား 

လာသည်။  

• ဇီဝမျေိုးကွေအဲစုံတိုအ့တွေက်တည်မှီရာနှင့်အာဟာရရရှိရာလနရာ (လန ုိင်စားလသာက်လပါက် 

ပွေားရာလနရာ)မဖစ်လာသည်။လမမတွေင်းသို ့

လလနှင့်လရတိုအ့လွေယ်တကူစီးဝင်ရာလမ်းလကကာင်းမဖစ်လာဖပီး အပင်အာဟာရမျေားနင့်ှ 

လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားသံသရာတစ်ဖန်မပနလ်ည်ကာ အဏုဇီဝသက် ရှ ိ တို ့ အတွေက် 

မီခိလုန ိုင်ရာလနရာမဖစ်လာသည်။ 

• သစလ်ေွေးဓာတ်မဖစ်မှုပိုမိုတိုးပွေားမျေားမပားလာသည်။ 

လရာ်ဘာပင်လအာက်မှာ ပဲယဉ်းကို 

လမမဖုံးပင်အမဖစ်စိုက် ားလပး 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

သနပ်ခါးပင်လတွေလအာက်မှာ မမက်လတွေကိ ု

လမမဖုံးပင်အမဖစ် ား 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လမမကကးီကိုဖုံး ားလပးမခင်း၏ သီးနှံမဖစ် ွေန်းမှုအလပါ် 

အကျေိုးသကလ်ရာကမ်ှု၊ အပင်အမမင့် (သမရိုးကျေနည်း၊ 

လရှ ပ့ုံ)၊ ပို၍မမင့်လသာ အပင်အမမင့် (လနာက်ပုံ)              

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ မမန်မာ) 

 

သမားရိုးကျေမပင် ား (ဘယ်)၊  

လမမကကီးကိုဖုံး ားလပး (ညာ)  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၂၊ မမန်မာ) 
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• မိုးစကမ်ျေားတိုက်ရုိက်ကျေလရာက်မှုေဏ်မခံရသမဖင့်လမမကကီး၏အလပါ်ယံအလွှာတွေင် ပိတ်ေို ့

၍ မျေက်နှာမပင်လမမကကပ်လွှာမျေား မမဖစ်လစလတာ့လပ။ 

• လရစီးအရှိန်နငှ့်တိုကစ်ားမှုမျေားကုိ ချေင်ချေင်းလလျော့ကျေသွေား လစသည်။ 

• လမမေီလွောပျေက်သုံးနှုန်း က် မပန်လည်မပည့်ဝလာနှုန်း ကပိမုိုလာသည်။ 

• လမမလပါ်လမမလအာက်အပူချေိန်ကွောဟမှုမျေားကုိလလျော့နည်းသွေားလစသည်။ 

• အမမစ်မျေားဖွေံ ဖ့ဖိုးရန်နှင့ပ်ျေိုးပငမ်ျေားကကီး ွေားရနအ်လမခအလနလကာင်းမျေားကုိမဖစ်လစသည်။ 

လောင်ရွေကပ်ုံနည်းလမ်းမျေား 

၁။အ ွေကလ်ည်းလကာင်း၊အပင်အကကင်းအကျေန်လည်းလပါမျေားဖပီး အမမစ်ဖွေံ ့ဖဖိုးမှုလည်းလကာင်းသည့်  

သီးနှံပင ်မျေိုးကုိလရွေးချေယ်စုိက်ပျေိုးပါ။  

၂။ သီးနှံအစုံကုိ ဘက်စုစံီမံခန ့်ခွေဲ၍ ကျွဲနွေားစာစားကျေက်ပင်မျေားပါ ည့်သွေင်းစိုက်ပျေိုးပါ။ 

၃။အမျေိုးစံုအသုးံဝငသ်ည့်လမမဖုံးပင်မျေားကုိစိုကပ်ျေိုးပါ။ ဥပမာ နုိက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူသည့် ပဲမျေိုး 

ပင်မျေား၊ လမမတွေင်းအလပါက်လလးမျေားကုိမဖစ်လပါ်လစသည့်အပင်မျေိုးမျေား၊ ဖျေက်ပိုးလမပးနိငု်သည့်အပင် 

မျေိုးမျေား၊ ဘယလေး ပင်မျေားစသည်တိုမ့ဖစ်ကကသည်။  

၄။   အချိေန်ကိုကန်ှင့ ်စီးပွေါး လရးအရ အကျေိုးရှိမည့် သီးလှည့်စနံစ်ကုိ ကျေင့်သုံးပါ။  

၂.၁.၂။ သးီနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျိေုးမခင်း 

 သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်းသည် လမမလနအဏုဇီဝသကရ်ှိတိုအ့တွေက်အစာအာဟာရအစုံကုိ 

မဖည့်ေည်းလပးနိုငရ်ုံသာမက လမမကကီးအတွေင်းအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးတွေင် လရာက်ရှရိှင်သန်လနကက 

သည့်အမမစ်မျေားသည်လည်း အလွှာစုံမှအာဟာရမျေားကုိ လပါ် ွေကလ်ာလအာင်လုပ်လောင်လပး 

ကကသည်။ လမမကကီးအတွေင်းအလတာ်နကသ်ည်အ ိ စိမ့်ေင်းသွေားသည့် အာဟာရမျေားသည် စီးပွေားမဖစ် 

စိုက်လနသည့်သီးနှံပငမ်ျေားအတွေက် စုပယူ်ရရှိရန်မမဖစ်နိုငလ်တာ့လသာ်လည်း သီးနှံအလှည့်ကျေ စိုက်လပး 

ပါ ကမပန်လည်ရရှိလာနုိင်သည်။ ဤနည်းအားမဖင့် အလှည့်ကျေစိုက်ခဲ့သည့်သီးနှံပငမ်ျေားသည် ဇီဝအာ 

ဟာရစုပ်စက ်(Biological pumps) မျေားမဖစ်လာသည်။ သီးနှံမျေိုးစုံကိုအလှည့်ကျေစိုက်လပးမခငး်သည် 

လမမတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိအစုံ (အပင်မျေိုးနွေယ်ဝင်နှင့်သတ္တ ဝါမျေိုးနွေယ်ဝင်) ကိုပိုမိုတိုးပွေား မျေားမပား 

လာလစသည်။ အမမစ်အမျေိုးအစားလပါင်းစုံသည်လအာေဲနစပ်စ္စည်းအမျေိုးစံုပါသည့် စိမ့် ွေက်ရည် အမျေိုး 

မျေိုးကုိ ုတ်လွှတ်ကကရာ  ိုအရည်မျေားက ဘက်တီးရီးယားလပါင်းစုံနှင့်မှို လပါငး်စံုကိုေွေဲလောင် 

ယူကကသည်။  ုိအဏုဇီဝသကရ်ှိမျေားကစိမ့် ွေက်ရည်မျေားကုိ အပင်မျေားကစုပယူ်နိုင်သည့် အာဟာရ 

အမဖစ်သုိမ့ပန်လည်လရာက်ရှသိွေားလစသည်။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်းသည် သီးနှံတစ်မျေိုးတည်း 

အလပါ် စွေဲဖမစဲွောကျေလရာက်တတ်သည့်ပိးုမွှားမျေား၏ ဘဝစက်ဝန်းကိလုည်း မဖတ်လတာက်ပစလ်ိုက်သည်။ 

ယခင်သးီနှံ၏အပင်အကကင်းအကျေန်မျေားလပါ်တွေင် မီခိလုနသည့်လရာေါပိုးမွှားမျေားသည် အလှည့်ကျေ 

စုိကပ်ျေိုးသည့်လနာက်သီးနှံတွေင်မကျေလရာက်မဖျေက်ေီးနိုငလ်တာ့သမဖင့် လသေုံးပျေက်စီး သွေားကကရသည်။ 
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ဤနည်းစနစ်အရလရာေါပိုးမွှားတို၏့ သံသရာစက်ဝန်းကိလုနာက်ေက်တွေဲစိုက်သည့် သီးနှံမျေိုး 

ကွေတဲိုမ့ဖင့ ် မဖတ်လတာက်လိုက်ဖပီး သီးနှံမျေိုးကွေဲတို၏့ ရုပ်ပိုင်းနှင့ ် ဓာတ်ပိုင်းေုိင်ရာ အမပန်အလှန် 

တုံ ့မပန်အကျေိုးမပုမှုမျေားကုိ  ိလရာက်စွော အသုးံချေမခင်းလည်းမဖစသ်ည်။ (ဥပမာ 

နှံစားသီးနှံစုိက်ဖပီးလနာက် ပဲတစ်မျေိုးမျေိုးကုိစိုကပ်ျေိုးသည့်အခါ လရှ က့သးီနှံနှင့် လနာက်ကသီးနှံတို၏့ 

အမမစ်ဖွေဲ စ့ည်းပု ံ အစာစုပယူ်သည့်အလွှာမတူသလို အစာကိအုလွေန်အမင်းစုပ်ယူမှုနငှ့် အစာကို 

မပန်လည်မဖည့်  ည့်လပးခဲ့မှုမျေား မတူကွေဲမပားကကသည်)။ စီလအ (Conservation Agricuture) 

ကိေုက်လက်ကျေင့ ် သုံးလာသည့်အခါ လယ်ယာလေဟစနစ် (Farm-ecosystem) အတွေင်း 

ဖျေက်ပိုးမျေားနငှ့ ် လူအ့ကျေိုးမပုပိုးမျေား၊ သီးနှ ံ ပင်မျေားနငှ့်လပါင်းပင်မျေားစသည်မျေားအကကားတွေင် 

 ိန်းညြှေိမှုမျေားအ ိုက် အလလျောက် ရရှိလာမည်မဖစ်ဖပးီ လယ်သမားကိုယ်တိုင် သီးနှံပုံစံမျေား 

လရွေးချေယ်ချေမှတ်လာနုိင်မည်။ လပါငး်သတ်လေး၊ ပိုးသတ်လေးနငှ့် ဓာတ်လမမကသဇာသုံးစွေဲမှုမျေားလည်း 

သမားရုိးကျေနည်းမှာ က် လလျော့နည်းသုးံစွေဲလာနိုငမ်ည်။  

သီးနှံအလှည့်ကျေ စိုက်ပျေိုးမခင်း၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

• အမျေိုးအစားအစုံသီးနှံမျေား စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်လာသမဖင့် လူနှင့်တိရ စ္ဆာန်မျေားအတွေက် 

အာဟာရ ပုိမိ ုရရှိလာလစမခင်း၊ 

• လပါငး်ပငန်ှင့ ် လရာေါပိုးမွှားအန္တရာယ်ကို လလျော့နည်း သွေားလစမခင်း၊ 

• ပုံသဏ္ဍာန်အမျေိုးမျေိုး၊အနက်အမျေိုးမျေိုးနှင့်အရွေယ်အစားအမျေိုးမျေိုးရှလိနကကသည့် 

သီးနှံလပါင်းစုံ၏ အမမစ်မျေားလကကာင့် လမမတွေင်းသိုလ့လနှင့် လရတုိဝ့င်ရာက်ရာ လမ်းလကကာင်း 

အမျေိုးမျေိုးနှင့် ကွေက်လပ် အမျေိုးမျေိုးကုိ မဖစ်လပါ်လာလစသည်။ 

• လမမလွှာအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးတွေင် အာဟာရမျေားလနရာအနှံပ့ျေံ နံှ့တ့ည်ရှိလနကကသည်။ 

• လမမလွှာအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးမှလရနှင့်အာဟာရမျေားကို လနရာအနံှလ့ရာက်ရှိလနကကသည့ ်

သီးနှံမျေိုးစုံ၏အမမစ်မျေားက ရှာလဖွေ ုတ်ယူနှငက်ကသမဖင့် လရနှင့်အာဟာရ ရရိှနိငု်မှုပိုမိ ု

လာသည်။ 

• သစလ်ေွေးဓာတ်မဖစ်မှုလည်း ပိုမိုလာသည်။ 

• အပင် ဲနှင့်လမမ ဲမှသက်ရှိတို၏့သဟဇာတမဖစ်မှုပိုမိုလာသမဖင့် 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်စုပ်ယူမှု ပိုမိုလာဖပီး 

လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားနငှ့်သတ္တ ုဓာတ်မျေားမရှရိှနိငု်သည့် နိုက် ရိေုျေင်၊ လဖာ့စ် ဖရပ်စ်နငှ့ ်

ပိုတက်စယီမ်ဓာတ်မျေားသည်လည်း ပိုမိုမျှတလာသည့်အလမခအလန မဖစ်လာသည်။  

 

လောင်ရွေကပ်ုံနည်းလမ်းမျေား 

• လိုအပ်ချေက်အမျေိုးမျေိုးကုိ မပည့်ဝလစနိုင်မည့ ် သီးနှံပုံစံအမျေိုမျေိုးလရးေွေဲ၍ စိုက်ပျေိုးရသည်။ 

လူစာ၊ တိရ စ္ဆာန်စာမျေားအတွေက် အနှံစား၊ အရွေက်စား၊ ရုိးတံစားအပင်မျေား၊ အပင်အကကင်း 
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အကျေန် မျေားမျေားရနိုင်သည့်အပင်မျေား၊ ပိုးမွှားလရာေါနှင့် လပါငး်ကာကွေယ် လပးသည့် 

အပင်မျေား၊ အာဟာရစုပ်ယူ၍ လမမလွှာအတွေင်း မပန်လည်မဖည့်ေည်းလပးသည့် အပင်မျေား 

စသည်တိုမ့ဖစ်ကကသည်။ 

• စိုက်ပျေိုးလမမနှင့်ရာသီဥတုအလပါ်မူတည်၍အ ွေကလ်ည်းလကာင်းသလို လမမလပါ်လမမလအာက် 

တွေင်အပင်အကကင်းအကျေန်အလမမာက်အမျေားကုိ ချေန် ားရစန်ိုငသ်ည့်သီးနှံမျေိုးလစ့    မျေားကုိ 

စိုက်ပျေိုး ရသည်။ 

• လိုအပ်ချေက်အမျေိုးမျေိုးကုိမပည့်ဝလစနိုင်မည့်သးီနှံပုံစံအမျေိုမျိေုးလရးေွေဲ၍ စိုက်ပျေိုးရသည်။ 

လူစာ၊ တိရ စ္ဆာန်စာမျေားအတွေက် အနှစံား၊ အရွေက်စား၊ ရုိးတံစားအပင်မျေား၊ အပင်အကကင်း 

အကျေန် မျေားမျေားရနုိင်သည့် အပင်မျေား၊ပိုးမွှားလရာေါနှင့် လပါငး်ကာကွေယ်လပး သည့်အပင ်

မျေား၊ အာဟာရစုပ်ယူ၍ လမမလွှာအတွေင်း မပန်လည်မဖည့်ေည်းလပးသည့် အပင်မျေား 

စသည်တိုမ့ဖစ်ကကသည။် 

 

လမပာင်းဖူးအဖပီး ပဲယဉ်းလိုက်  

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

လမပာင်းဖူးနှင့် ပဲယဉ်းလရာညြှေပ် 

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၄၊ မမန်မာ) 

ကကင်းကျေန်ခဲ့သည့်လမပာင်းရုိးမျေား 

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 

လမပာင်းဖူးအဖပီး ပဲယဉ်းလိုက်  

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 
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အနာေတ်ကာလ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံလရးနှင့် သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး 

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် အနာေတ်တွေင်လိုအပ်လာမည့်ရိက္ခာကိ ု အလကာင်း 

ေံုးမဖည့်ေည်းလပးမည့်နည်းစနစ်တစ်ခုမဖစဖ်ပီးလရရှည်တည်တံ့သည့်စိုကပ်ျေိုးလရးနငှ့် လကျေးလက်ဖွေံ ့ဖဖိုး 

တိုးတက်လရးကိုလည်းအလ ာက်အပံ့မပုမည်မဖစ်သည်။ ဤနည်းစနစသ်ည် သွေင်းအားစုမျေားကုိပိမုို ိ 

ချေင်းလေသတွေင်လတွေ ရ့တတ်သည့်မမင်ကွေင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 

လမပာင်းဖူးနှင့်စားလတာ်ပဲ စိုက် ားသည့်အခင်း 

(ချေင်းလေသ) (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 

သီးနှံအစုံလရာညြှေပ်စိုက် ားသည့် စိုက်ခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

သီးနှံအစုံကို အကန ့်အလိုက် စိုက် ားသည့် စိုက်ခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

နှမ်းနှင့်ပဲတီစိမ်းလရာညြှေပ်စိုက် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လမမပဲနှင့်ပဲယဉ်းလရာညြှေပ်စိုက် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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လရာက်လာလစမခင်း၊ သီးနှံအ ွေကတ်ိုးလာလစမခင်းနှင့အ် ွေကတ်ည်ဖငိမ်လာလစမခင်း၊ လယ်ယာလုပ် 

ငန်းမှဝင ်ငွေတိုးတက်လာလစမခင်း၊လမမကကီးကိကုာကွေယ် ိန်းသိမး်လပးကာ 

လမမကကီးကိပုိုမိုအားမပည့်လာလစမခင်း၊လမမတွေင်းရှိသကရ်ှိဇီဝမျေိုးစုတံိုလ့ပါမျေားလာလစမခင်းနငှ့် အလမခခံ 

သဘာဝအရင်းအမမစ်မျေား(လမမလပါ်လမမလအာက်) လရရှည် တည်တန ့်လစရန်  ိန်းသိမး်မခင်းတိုက့ို 

မဖစ်လာလစသည်။ 

သဘာဝဝန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် လမမ၊ လရနှင့် ဇီဝအရင်းအမမစ်မျေားကုိ မပင်ပမှ 

သွေငး်အားစုမျေားနငှ့်လပါင်းစပ်၍ ဘက်စုစံီမခံန ့်ခွေဲဖပးီ သဘာဝအရင်းအမမစ်မျေားကုိ ကာကွေယ် ိန်း 

သိမ်းမခင်း၊ တိုးတက်လကာင်းမွေန်လာလစမခင်းနှင့ ် ၎င်းတိုက့ိပုိုမို ိလရာက်စွော အသုးံချေလာနိုငလ်စမခင်း 

စသည်မျေားအတွေက် ရည်မှန်းလုပ်လောင်သည်။ သဘာဝဝန်းကျေင်ကိလုည်း  ိန်းသိမး်ကာကွေယ်ရင်း 

လရရှည်အ ွေက ်တုိးလရးအတွေက်ပါ မဖည့်ေည်းပံ့ပိုးလပးမည်မဖစသ်ည်။ 

စိုက်ပျေိုးသူအတွေက်လည်းအကျေိုးရှိ၊သဘာဝဝန်းကျေင်အတွေက်လည်းလကာင်းသည့် 

စိုက်ပျေိုးနည်း တစ်ခုမဖစ်ဖပီး လရရှည်လည်းတည်တ့ံသည့်စနစ်မဖစ်သည်။ 

၂.၁.၃။ သီးနံှသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျိေုးလရး (Agroforestry) 

 သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ လမမယာအသုံးချေသည့် စီမခံန ့်ခွေဲမှုစံနစ် 

တစ်ခုမဖစ်ဖပီး သစပ်င်ကကီးမျေား သိုမ့ဟုတ်  ချေုံပုတ် စသည့သ်ဘာဝရိှသည့် အပင်မျေားကုိ 

ရာသီသီးနှံမျေား၊ စားကျေက်ပင်မျေားစသည်တို ့ လရာညြှေပ်/လနှာစိုက်ပျေိုးမခင်းကိလုခါ်သည်။ ဤလုပ်ငန်း 

တွေင် သစပ်င်ကကီးမျေား နှင့ခ်ျေံပုတ်ပင်မျေားကုိ စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် သစလ်တာနည်းပညာမျေား 

လပါငး်စပ်ကာစိုက်ပျေိုး ားဖပီး ဇီဝမျေိုး ကွေဲမျေားပိုမိုစံုလင်လရး၊  ုတ်လုပ်မှုပိုမိုလကာင်းလာလရး၊ 

အမမတ်အစွေန်းပိုမိုရရှလိာလရး၊ ပိုမိုကျေန်းမာ သန်စွေမ်းလရး၊ သဘာဝ လေဟစနစပ်ိုမိုခိုင်မာလတာင့် 

တင်းလာလရးနှင့်လရရှည်တည်တံ့သည့် လမမအသံုးချေလရးစနစ်တိုမ့ဖစ် ွေန်းလာလစရန် လောင်ရွေက ်

မခင်းမဖစ် သည်။  

 တစ်နည်းအားမဖင့်ေိုလသာ် သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ ယာလမမနှင့် 

သစလ်တာကိလုရာလနှာလပါငး်စည်းလိုက်မခင်းမဖစ်သည်။ 

အနည်းငယ်နှင့်အမျေားကကီးစိုက်ပျေိုးမခင်းလည်းမဖစသ်ည်။ 

 သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးသည် သီးနှံစိုက်ပျေိုးလရးနငှ့်သစ်လတာစိုက်ပျေိုးလရးကုိ 

သမားရုိးကျေသီးသန ့်စီစိကု်ပျေိုးမခင်း က်အကျေိုးလကျေးဇူးပိုမိုရရှိသည်။ ဤကဲသ့ိုစ့ိုက်ပျေိုးမခင်းမဖင့် 

အ ွေကန်ှုန်း တိုးလာမခင်း၊ စီးပွေားလရးအမမတ်အစွေန်းပိုလာမခင်း၊ လေဟစနစ်တွေင်ဇီဝမျေိုးကွေဲစုံ 

လင်လာဖပီး လုပ်လောင်မှုမျေားလည်းပိုမို လကာင်းမွေန်လာမခင်း (ဥပမာ−ဝတ်မှုံကူးမှုမျေားပိုမိုလာမခင်း) 

စသည်တို ့မဖစ် ွေန်းလာသည်။ 
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သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး၏  ူးမခားသည့် အေဂါရပ် ငါးမျေိုး 

၁။ ဇီဝမျေိုးကွေစဲုံလင်လစမှု။ ။ ဇီဝမျေိုးကွေအဲစုံကုိကျေယ်ကျေယမ်ပန ့်မပန ့်သုံးစွေဲနိငု်ပါက ယာခင်းပိုငရ်ှင် 

သည်အရင်းအမမစ်နည်းနည်းနငှ့် အ ွေကတ်ိုးလာလစကာ ပိုမိုခိုင်ဖမဲသည့်အလမခအလန သိုလ့ရာက်ရိှ 

သွေားသည်။ 

၂။ အလွှာကွေဲမပားမှု။ ။ စိုက်ခင်းအတွေင်း အပင်အမျေိုးမျေိုးတို၏့ အနိမ့အ်မမင့်၊ အ ူအပါးမတူညီ 

ကကသမဖင့ ်အလွှာစုံမဖစ်လနရာ အခင်းပိုငရ်ှင်သည် လမမကွေက်ကိုချေဲ  ့ွေင်ရန်မလုိအပ်လတာ့လပ။ 

၃။ ေက်စပ်ေက်နွှယ်မှု။ ။ သကရ်ှိတို၏့သဘာဝသည် အမပန်အလှန်အလ ာက်အပံ့မပုလန 

တတ်ကကသည်။ အခင်းပိုင်ရှင်သည် အမပန်အလှန်ယှဉ်ဖပိုင်မှုမရှိတတ်သည့်မိတ်ဖက်ပငမ်ျေားကုိစိုက် 

ပျေိုးလပးရသည်။ 

၄။ အငယ်စားရာသီဥတု။ ။သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးသည် သူ၏ဝန်းကျေင်အနီးတ 

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

ပို၍လမခာက်လသွေလ့သာ အငယ်စားရာသီ ဥတုလလးကုိဖနတ်ီးနိငု်သည်။ လတာင်သူလယသ်မားမျေားသည် 

 ိုအလမခအလနကိုလစာင့်ကကည့်ခန ့်မှနး်တတ်ရန်လိုသည်။ 

၅။ စကဝ်န်းလည်ပတ်မှု။ ။ လတာင်သလူယ်သမားသည် သီးနှံစုိက်ပျေိုးမှုပုံစံမျေားအရ 

အပင်အကကင်းအကျေန် မျေားနငှ့်အာဟာရဓာတ်မျေားမည်ကဲ့သုိလ့ည်ပတ်လနကကသည်ကိ ု နားလည် 

သလဘာ လပါကဖ်ပီး လမမကသဇာ  က်သန်လာလရး၊ အ ွေကန်ှုန်းလကာင်းလရးနှင့ ် လရရှည်အသုးံမပု၍ 

ရသည့်လမမကကီးအမဖစ် အလသ အချောမဖစ်လရးတိုက့ိ ု လုပ်လောင် နုိင်စွေမ်းရှိကက သည်။ လမမကကီးကို 

ဖုံးအုပ်လပးမခင်း၊ လမမကသဇာမျေားသင့်သလို လကျွးမခင်း၊ အိမ်သံုး င်းလကာက်ယူမခင်း၊ သီးနှံအစုံကို 

အလှည့်ကျေစိုက်မခင်းစသည်မျေားကုိ သူ၏အကွေက်ငယ်လလးအတွေင်း တွေင် အဖမဲမမပတ်လုပ်လောင်  

နိုငလ်ပသည်။ 

 

သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရးပုံစံအမျေိုးမျေိုး 

လတာင်လစာင်းမျေားတွေင်စိကု်ပျေိုးနည်း (Hillside systems) 

လတာင်ယာမီးရှို စ့နစမ်ဖင့်စိုက်ပျေိုး ားသည့်အကွေက်မျေားသည်လမမေီလွှာတုိက်စားမှုေဏ်ကို မပင်း 

 န်စွောခံစား ားရသမဖင့် လမမကသဇာမျေားလလျော့နည်းကာလမမည့ံမျေားမဖစ်လနကကသည်။  ိုအကွေက်မျေိုး 

တွေင် ဤနည်းစနစက်ိကုျေင့်သုးံနိုင်သည်။  

၁။ လတာင်လစာင်းတွေင်လပါက်လနသည့်ချေုံပုတ်ပင်မျေားကုိမဖတ်လတာက်ခုတ်ဖျေင်လပးရသည်။ 

နိုက် ရိေုျေင်ကိုစပု်ယူလပးသည့်သစ်ပင်မျေားကုိချေန်လှပ် ားပါ။  ုိအပင်မျေားသည်လမမေီလွှာ တုိက် 

စားခရံမှုကိလုလျော့နည်းလစမခင်း၊ အရိပ်သဘွေယ်မဖစ်လန၍ လမမအစုိဓာတ်ကို  ိန်းသိမး် လပး ားမခင်း၊ 
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နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကကယဝ်သည့်လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားကုိ လမမကကီး ဲသို ့ ည့်လပးမခင်း စသည် မျေားကို 

မပုလုပ်လပးသည်။ 

၂။ လမပာင်းဖူး၊ လူး၊ ေတ် စသည့်နှစံားသီးနှံတစ်မျေိုးမျေိုးကုိ အတန်းလိုက်စိကု်ပျေိုးပါ။ 

၃။ လမပာင်းဖူးပင်မျေားလမခာက်သွေားသည့်အခါ အဖူးကိခုျေိုးယူပါ။ တစ်ဖပိုင်နက် ဲပင် 

မျေိုးမျေိုးကုိချေက်ချေင်းစိုက်ပါ။ပဲပင်မျေားသည် လမပာင်းရုိးလမခာက်ပငစ်ည်မျေားလပါ်သုိန့ွေယ်တက် သွေားကက 

မည်။ ပဲပင်မျေားသည် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူသည့်အပင်မဖစ၍် လမမကကီး ဲသို ့  ိုဓာတ်မျေား 

ပိုမိုလရာက်ရှ ိသွေားလစမည်။ 

၄။  ုိအကွေက်တွေင် လရွှဖရံုကုိလည်းတဖပိုင်နက ်ဲစိကု်ပျေိုးသည်။ လမမလပါ်တွေင်ရှပလ်မပးဖပီးလပါက် 

သည့်လရွှဖရုံ၏အရွေက်ဖားဖားမျေားသည် လမမကကီး၏အစိုဓာတ်ကို ိန်းသိမ်း ားသည်။ အလပါ်ဘက ်

တွေင်နွေယ်တက်လနသည့်ပဲပင်မျေားနငှ့်လည်း လနလရာင်ချေည်ကိုလုယူမှုမျေိုးလည်းမမဖစ်လပါ်လစပါ။ 

၅။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမှုမျေားဖပီးလျှင် အကွေက် ဲတွေင် မမက်မျေားကုိလပါက်လာလစဖပီး 

လမမတွေင်းလအာေဲနစ်ဓာတ်မျေားကုိ တိုးပွေားလာလစရမည်။  ိုအ့တူ  အကွေက် ဲသို ့ ကျွဲနွေား တိရ စ္ဆာန် 

မျေားကုိ လွှတ်လကကာင်းလပးရသည်။  ကျဲွနွေားတိရ စ္ဆာန်မျေား၏စားသံုးမှုလကကာင့် မမက်မျေားအလွေန်အကျွံ 

မကကီး ွေား လာလတာ့မခင်းနှင့် 

သစလ်တာပင်မျေားနငှ့်လုံးဝဖုံးလွှမ်းသွေားမှုမျေိုးလည်းမမဖစလ်ပါ်လစလတာ့လပ။ ကျွဲနွေား တိရ စ္ဆာန်မစင်မျေား  

(ကျွဲ) နွေားလချေးမျေား မှလည်း လမမကသဇာမျေားရရိှလာမည်။  

၆။ ဤနည်းကိ ု လနာက်နှစ်မျေားတွေင်လည်း ေက်လက်ကျေင့်သုံး၍ ကာလကကာရှည်လအာင် မလရွှ  ့

မလမပာင်းလတာ့ဘဲ စိုက်ကွေက်တစ်ကွေက် ဲမှာပင် စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိငု်သွေားရသည်။ သဘာဝရိှလန 

ကကသည့်သစ်လတာမျေားကုိလည်း အန္တရာယ်မမဖစ်လစလတာ့ကာ တစ်လနရာမှတစ်လနရာ လရွှ လ့မပာင်း 

စိုက်ပျေိုးလနမှုလကကာင့်မဖစ်ရသည့် ကာဘွေန်ဓာတ်မျေားေံုးရှုံးမှုကိုလည်း လလျော့နည်းသွေား လစသည်။   
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သစ်ပင်အုပ်နှင့် ကွေင်းမပင်လနှာလသာ လွေင်မပင်စနစ် Parklands 

 

ဤစနစတ်ွေင် သီးနှံစုိက်ခင်းကွေင်းမပင်ကျေယ်အတွေင်း သစပ်င်မျေားကုိလနရာအနှံခ့ပ်ကျေဲကျေဲ စိုက်လပး ား 

သည့ ် စနစမ်ဖစ်သည်။ သစပ်င်အမျေိုးအစားမာှလေသနှင့ ် ကိကု်ညီသည့ ် အပင ် အမျေိုးအစား 

တစ်မျေိုးတည်း သာမဖစ်သည်။ စားကျေက်အတွေင်းစားလနသည့် တိရ စ္ဆာန်မျေား အတွေက်အရိပ်ခိစုရာ 

မဖစ်လစဖပီးသီးနှံပငမ်ျေားအတွေက် လလကာပင်မျေားသဘွေယလ်ည်းမဖစလ်စသည်။ အကိငု်းအခက်မျေားသည် 

လည်း လလာင်စာ င်းအမဖစ် အသုးံမပုနိုင်ကာ ဖျေက်ပိုးအင်းေက်မျေားနငှ့် ကကကက်ဲ့သုိလ့သာ 

သတ္တ ဝါမျေားကုိစားသည့်ငှက်မျေား အတွေက် အိပတ်န်းတက်ရာလနရာလည်း မဖစ်လာသည်။ အပူပိုငး်ဇံု 

လေသနှင့် ကိုက်ညီလသာနည်းစနစ်တစ်ခုမဖစသ်ည်။ 

 

အရိပ်ပင်အမဖစ်စုိက်စနစ် Shade systems 

 ဤနည်းတွေင် သီးနှံပငမ်ျေားကုိ အရိပ် ိုးသည့်သစ်ပငက်ကီးမျေားလအာက်တွေင် စိုက်ပျေိုးမခင်းမဖစ် 

သည်။ သီးနှံပငသ်ည် အရိပ်ကျေသည့်ေဏ်ကိုခနံိုငသ်ည့်အပင်မျေိုးမဖစ်နိုင်သလို သစပ်င်ကလည်း 

အရိပ်ကျေဲကျေဲသာ ရှိသည့်အပင်မျေိုးမဖစ်ကကသည်။ ဥပမာ လကာ်ဖီပငက်ိ ုအရိပ်လအာက်တွေင်စိုကလ်ပးမခင်း 

မျေိုးမဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိစ့ိုက်လပးမခင်းမဖင့် လပါငး်သင်စရိတ်သက်သာကာ လကာ်ဖီ၏အနံအ့ရသာလည်း 

ပိုမိလုကာင်းမွေန် လာသည်။ အရိပ်လအာက်တွေင်စိုကသ်မဖင့် အ ွေကန်ှုန်းလလျော့နည်းမှုလည်းမမဖစ်လစပါ။ 

အရိပ်လအာက်မ ှ အပင်မျေားသည် အလင်းလရာင်အနည်းငယ်ရရံုမဖင့်လည်း အစာချေက်လုပ်နိုင်စွေမ်းရှိကက 

သည်။  ဤသုိမ့ဖင့် သီးနှံပင်နှင့် သစပ်င်ကကီးမျေားကုိ ပင်ပိငု်းဖုံးလွှမ်းမှု တစ်လွှာ က် စိုက်ပျေိုးမခင်းမဖင့် 

အပင်မျေားဖုံးလွှမ်းမှု တစ်လွှာ က် စိုက်ပျေိုးမခင်း က် အပင်အစာချေက်လုပ် မှု ပိုမိုလုပ်လောင်နိငဖ်ပီး 

သီးနှံမျေား၏ အ ွေကန်ှုန်းမျေားလည်း ပိုမိုနိငု်ပါသည်။  

သစ်ပင်အုပ်နှင့်ကွေင်းမပင်လရာလနှာစနစ် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 
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သီးနှံနှင့်သစ်လတာကို အကန ့်လိုက်စိုက်ပျေိုးနည်းAlley cropping 

ဤနည်းတွေင် သီးနှံပငန်ှင့်သစပ်င်ကကီးမျေား၊ စည်းရုိးတန်းပင်မျေားကုိ သူအ့ကန ့်နှင့် သူစုိက်ပျေို းမခင်း 

မဖစ်သည်။ အမျေားအားမဖင့် သီးနှံပငမ်ျေားမစုိက်ပျေိုးမီ သစပ်င်မျေားကုိ ခုတ်ဖျေင်လပး ားရဖပီး 

ခုတ်မဖတ်စမျေား ကုိသီးနှံစိုက်မည့်အကွေက် ဲသိုမ့ဖန ့်ကျေဲလပးကာ လမမကသဇာအမဖစ်မပနလ်ည်လရာက်ရှိ 

သွေားလစသည်။ သစပ်င်ကကီးမျေားသည် သီးနှံပင်အတွေက်လလကာပင်တန်းသဘွေယလ်ည်းမဖစလ်စသည်။ 

ဤနည်းစနစက်ိ ု အပူပိုင်းလေသတွေင်လက်လတွေက့ျေင့်သုံးနိုငသ်ည်။ သီးနှံစုိက်ခင်း ဲတွေင် နိုင ်ရုိေျေင် 

ဓာတ်ကိုစုပ်ယူလပးနိုင်သည့် ညံပင်၊ လရသကကီးပင်၊ လပါကပ်န်းမဖူပင်၊ လပါကပ်န်းနီပင်၊ 

ေလီရီစးီေးီယား ပင်မျေားကိစုိုက်ပျေိုး၍ ခုတ်ပိုင်းမဖတ်လတာက် ားသည့်အပိုင်းမျေားကုိ စိုက်ခင်း ဲသို ့

အဖမဲမမပတ်  ည့်သွေင်းလပးသွေားမခင်းအားမဖင့် လနာက်လနာင်တွေင် ဓာတ်လမမကသဇာအသုံးမပုမှုကို 

လုံးဝလွေတ် ကင်းသွေားသည်အ ိလရာက်ရှိသွေားသည်။ ဇီးပင်၊ လလျှာ်မဖူပင်၊ လဘာစကိုင်းပင်၊ 

ယူကလစ်ပင်မျေားကုိ သီးနှံစိုက်ခင်း ဲတွေင် ဤနည်းအတိုင်းစိုက်ပျေိုးလပးနိုင်သည်။ 

 

လတာင်ယာစိုက်စနစ် Taungyas 

 ဤနည်းစနစသ်ည် မမန်မာမပည်မှစတင်ခဲ့သည့်နည်းစနစမ်ဖစ်သည်။ သစလ်တာပင်မျေား 

စိုက်သည်မဖစ်လစ၊ ဥယျောဉ်မခံတစ်ခုစိုကသ်ည်မဖစ်လစ အပင်ကကီးမျေားမကကီး ွေားလသးသည့် အလစာပိုငး် 

နှစက်ာလမျေားတွေင်  ရာသီသီးနှံမျေားကုိ အပင်ကကီးမျေား၏ကကားကွေက်လပ်လနရာ မျေားတွေင ်စိုက်ပျေိုးမခင်း 

မဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ိုစ့ိုက်ပျေိုးလပးမခင်းမဖင့် လပါင်းသင်စရိတ်လည်းအပိုမကုန်ဘဲ အပို ုတ်လုပ်မှုလည်း 

သစ်ပင်အုပ်နှင့်ကွေင်းမပင်လရာလနှာစနစ် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ မမန်မာ) 
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ရရှိကာ အပိုဝငလ်ငွေရရှိလာမခင်းမဖစ်သည်။ အချေို လ့တာင်ယာစနစမ်ျေားတွေင် အပင်ကကီးမျေားအတွေင်း 

ကကားအကန ့်မျေားကုိ ရာသီသီးနှံမျေား တစ်မျေိုးဖပီးတစ်မျေိုး စိုက်နိုင်လအာင် စီမလံုပလ်ောင် ားကကသည်။ 

 

သီးနှံသစ်လတာ လရာလနှာစိုက်ပျေိုးလရး၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

 ၁။ ဤနည်းစနစသ်ည် လရစီးေင်းမှုအရှိန်ကုိလလျော့နည်းလအာင် ိန်းချေုပ် ားနိုင်ဖပီး လမမေီလွှာ 

တိုက်စားခံရမှုကုိမမဖစလ်ပါ်လစလတာ့လပ။ သိုအ့တွေက် လရ၊ လမမသားမျေား၊ လအာေဲနစပ်စ္စည်းမျေားနငှ့် 

အာဟာရမျေားေံုးရှုံးမှုမျေားမမဖစ်လစလတာ့ပါ။ 

၂။ ဤနည်းစနစသ်ည် လမမတွေင်းလအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားကုိ ိန်းသိမး် ားနိုင်ဖပီး လမမေီကသဇာဓာတ် 

ကိမုပည့်ဝစွောတက်လာသည်အ ိ သကရ်ှိဇဝီလှုပ်ရှားမှုမျေား သကဝ်င် ကကလာလစသည်။ 

၃။ ဤနည်းစနစသ်ည် သမားရုိးကျေသီးနှံစိုက်ပျေိုးနည်း က် လမမကကီး၏ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာ ေုဏ်သတ္တ ိ 

မျေားကုိပိမုိုလကာင်းလာလစသည်။ အလကကာင်းမှာ လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေား ကိပုိုမို ိန်းသိမး်  ားနိုင်မခင်း 

နှင့ ်သစပ်င်ကကီးမျေား၏အမမစ်မျေားလကကာင့်မဖစ်သည်။ 

၄။ ဤနည်းစနစသ်ည် သီးနှံတစ်မျေိုးတည်းစိုက်ပျေိုးသည် က်လနလရာင်မခည်စွေမ်းအင်ကိ ုပိုမိ ုအကျေိုးရှ ိ

လအာင်သုံးစွေဲနုိင်သည်။ အပင်အရပ် အနိမ့်အမမင့်မျေားနှင့် အရွေက်ပုံသဏ္ဍာန်မျေားမတူ ညီကက သမဖင့ ်

အလွှာတုိင်းသည် လနလရာင်ချေည်ကိုလကာင်းစွော ရရိှကကသည်။ 

၅။ ဤနည်းစနစသ်ည် လရာေါပိုးမွှားကျေလရာက်မှုကိလုည်းလလျော့နည်သက်သာလစသည်။  

၆။ ဤနည်းစနစသ်ည် လမမေီလွှာအစားခ ံားရသည့်လမမမျေားနငှ့် ပျေက်စီးလနလသာလမမမျေား မပန်လည် 

မပုမပင်ရာတွေင် လအာင်မမင်စွောကျေင့်သံုးနိုငသ်ည်။ 

၇။ ဤနည်းစနစတ်ွေင် နိုက် ရိေုျေင်ကိုစပု်ယူလပးကကသည့်သစ်ပင်မျေားနငှ့် ချေုံ ပုတ်ပင်မျေားကလမမ ဲ 

သိုန့ိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကို ည့်လပးကကသည်။ 

လတာင်ယာစိုက်စနစ် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 
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၈။ ဤနည်းစနစတ်ွေင် သစပ်င်အမမစ်မျေားက လမမလအာက်အလွှာနှင့် လေွေးလမမ့လကျောက်တံုးမျေားမှ 

အာဟာရမျေားကုိ ုတ်ယူကကဖပးီ လမမကကီး ဲသို ့ည့်သွေင်းလပးကကသည်။ 

၉။ သစပ်င်သစ်ကိုင်းအလေွေးမျေားကလည်း လမမကသဇာကိပုိုမိုလကာင်းမွေန်လာလစသည်။ မဖတ်လတာက် 

 ားသည့်အကိငု်းအခက်အတက်အရွေက်မျေားကုိ ည့်လပးပါက သီးနှံအ ွေကက်ိပုိုမိုတိုးလာလစ သည်။ 

၁၀။ လမမေီကသဇာလကာင်းလအာင် ိန်းသိမး်ရာတွေင် လမမလပါ်ပုိင်းမှအပင်အစိပ်အပိုငး်မျေားက့ဲသိုပ့င် 

လမမလအာက် ပိုငး်အမမစ်မျေားကလည်း အလရးပါသည့်ကဏ္ဍတွေင်ရှသိည်။  

၁၁။ ဤနည်းစနစ်တွေင် စုိက်ကွေက်မှဝင်လငွေအမျိေုးမျိေုးကုိရရိှနိုင်ဖပီး စီးပွေားလရးအရပိုမိအုလမခခိုင် 

လာသည်။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုအမျေိုးစံုမှဝင်လငွေအမျေိုးအမျေိုးရရှလိာသမဖင့် စီးပွေားလရးအရစွေန ့်စား 

ရမှုမျေား လလျော့နည်းလာသည်။ 

 

၂.၂ ။ စုိက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား 

(Good Agricultural Practices-GAP)  

 စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားေုိသည်မှာ စုိက်ခင်း ဲတွေင် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ ်

သည်မ ှ စားသံုးသူလက်ဝယ်လရာက်သည်အ ိ  ုတ်လုပ်မှုကွေငး်ေက်တိုင်းတွေင် အန္တရာယ်ကငး်၍ 

ကျေန်းမာလရးနှင့်ညီညွေတ်သည့်စားစရာရိက္ခာနှင့်အမခားလူသုံးပစ္စည်းမျေားရရှရိန် လိုက်နာလုပ်လောင် 

ရသည့်နည်းလမ်းမျေားမဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိလ့ုပ်လောင်ရာတွေင် ပတ်ဝန်းကျေင် ိန်းသိမး်လရး၊ စီးပွေား 

လရးလကာင်းမွေန်လရးနှင့် လူမှုလရးလရရှည်တည်တံ့လရးတိုက့ိ ု ည့်သွေင်းစဉ်းစားလုပ်လောင် ရသည်။ 

တစ်နည်းအားမဖင့် စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားေုိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျေင်၊ စီးပွေားလရးနင့်ှ 

လူမှုလရးရာမျေား လရရှည်တည်တ့ံလရးတိုက့ိဦုးတည်လျှက် အန္တရာယ်ကငး်၍အဟာရ မပည့်ဝသည့် 

ရကိ္ခာမျေားကုိစိုကက်ွေငး်တွေင် ုတ်လုပ်မခင်းကိလုခါ်သည်။(ကုလသမေ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့ ် စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် 

အဖွေဲ -့၂၀၀၃) 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ပုံစနစ် အမျေိုးမျေိုးတွေင် အတိုင်း 

အတာ အမျေိုးမျေိုးမဖင့် တွေဲဖက်အသုးံချေနိငု်ကကသည်။ ဤနည်းစနစ်သည် လရရှည်တည်တံ့သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရးမဖစ်ဖပးီ စီးပွေားလရးအရလုံလလာက်သည့်ရိက္ခာကို ုတ်လုပ််မခင်း၊ အန္တရာယ်ကငး်သည့် 

ရိက္ခာကို ုတ်လုပ်မခင်းနှင့ ်အာဟာရမပည့်ဝသည့်ရိက္ခာကို ုတ်လုပ်မခင်းမျေားမဖစ်သည်။  
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စိုက်ပျေိုးလရးေိုင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား ရည်ရွေယ်ချေက်တွေင် လအာက်ပါစံနှုန်းမျေားပါရှိရသည်။ 

၁။ စားနပ်ရိက္ခာ ုတ်လုပ်သည့်ကွေင်းေက်တစ်ခုလုံးတွေင် အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာ မဖစ်ရန်နှင့် 

အရည်အလသွေးလကာင်းသည့်အစားအစာမဖစ်ရန် လသချောလစရမည်။   

၂။  လစျေးကွေကလ်ိုအက်ချေက်ကုိမဖည့်ေီးမည့်   လ ာက်ပို ့ ကွေငး်ေက်၏ အုပ်ချေုပ်မှုကဏ္ဍကို 

တိုးတက်လကာင်းမွေနလ်စမခင်းမဖင့် လစျေကွေက်သစ်၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေားကုိ   ရရှိလစရမည်။ 

၃။ သဘာဝအရင်းအမမစ်မျေားအသုးံမပုမှုကိုပိုမုိလကာင်းမွေန်လာလစဖပီး လုပ်သားမျေား၏ကျေန်းမာ 

လရးနှင့်လုပ်ငနခ်ွေင်မျေား ပိမုိုလကာင်းမွေန်လာလစရမည်။  

၄။ ဖွေံ ဖ့ဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင် လေးကွေကသ်စအ်ခွေင့်အလန်းမျေားကုိ လယ်သမားမျေားအတွေက်လရာ 

ပိုက့ုနလ်ုပ်ငနး်လုပ်ကိငု်သူမျေားအတွေက်ပါ ဖန်တီးလာနိုငလ်စရမည်။   

စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အကျေင့်လကာင်းတွေင် ကဏ္ဍလလးခုပါရှိသည်။ 

 ၁။ စီးပွေားလရးအရ အလားအလာလကာင်းရမည်။ 

 ၂။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျေင်လည်း လရရှည်တည်တ့ံရမည်။ 

စိုက်ကွေင်းမှ စားသံုးရန်စားပွေဲလပါ်အ ိလရာက်ရှလိာသည့် အစားအစာကွေင်းေက် 

(© Mahidol Univ.) 
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 ၃။ လူမှုအသိငု်းအဝိုင်းအတွေက်လည်း လက်ခနံိုငဘ်ွေယ်မဖစ်ရမည်။ 

 ၄။ အရည်အလသွေးမပည့်ဝဖပီး အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာမဖစ်ရမည်။ 

ဤကဏ္ဍလလးခုကို ပုေ္ဂလိကအပိုငး်မလှရာ အစိုးရဌာနမျေားအပိုငး်ကပါ စံနှုန်းအမဖစ် ည့်သွေင်း 

 ားကကလသာ်လည်း စံနှုန်းကိလုိုက်နာကျေင့်သုံးကကသည့်အတိုင်းအတာမှာ အမျေိုးမျေိုးကွေဲမပားကကသည်။ 

 

အန္တရာယ်ကင်းသည့် လယ်ယာ ွေက်ကုန်မျေားရရှိလရးသည် 

စိုက်ခင်းအတွေင်း ုတ်လုပ်ပုံနှင့်ကိုင်တွေယ် လုပ်လောင်မှုမျေားတွေင်စတင်ခဲ့သည်။  

စိုက်ခင်းအတွေင်း လရာေါမဖစ်ပိုးမျေားပါဝင်မှုနည်းပါး လအာင်စိုကပ်ျေိုး ုတ်လုပ်ဖပီးလရာင်းချေနိုင်ခဲပ့ါက 

မပင်ေင် ုပ်ပိုးချေိန်တွေင်မသန ့်မရှင်းကိငု်တွေယလ်ုပ် လောင်မိခဲ့လျှင်လတာင် ကျေန်းမာလရးအတွေက် 

အန္တရာယ်မဖစ်မှုနည်းပါးလစသည်။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူ မျေားနငှ့်သူ၏လုပ်သားမျေားသည် 

လရာေါပိုးမွှား ကင်းစင်လအာင် စုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်လရးတွေင် မည်မျှ အဓိကကျေဖပီး မည်သည့်လနရာမျေားမှ 

လရာေါပိုးမျေားပါလာသည်ကို နားလည်းသလဘာလပါက်လအာင် လလ့လာသင်ယူလနကကရမည်မဖစ်ကာ 

စိုက်ပျေိုးလရး ေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိလိုက်နာကျေင့် သုးံကကရမည်။ 

 

စိုက်ခင်းမှ အန္တရာယ်ကင်းအစားအစာမျေား 

 ယခင်ကမကကားဘူးသည့် လရာေါမဖစ်အဏုဇီဝပိုးမျေားအလကကာင်းကကားသိလာရသည့်အခါ 

အန္တရာယ် မကင်းသည့်အစားအစာကိစ္စမျေားအလပါ် စိုးရိမ်လကကာင့်ကျေရမှုမျေားတိုးပွေားလာကကသည်။ 

ယခင်ကအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုမှတ်ယူခဲ့ကကသည့် လယ်ယာ ုတ်ကုန်ပစ္စည်းမျေားသည် လရာေါဘယ 

လပါငး်စံုကုိ နှစ်စဉတ်ိုးတက်မဖစ်ပွေားလနလစကက၍မဖစ်သည်။ မကကာခင်ကာလကပင် အန္တရာယ်ကငး်သည် 

ဟု င်မှတ်ခဲ့သည့်လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားသည် မျေိုးလစလ့ောင်လရာေါမျေားကုိ အဓိကမဖစပ်ွေားလစ 

လကကာင်းလတွေရ့ှိလာခဲ့ကကသည်။ လရာေါဘယမျေားသည် မှို၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ေိုငး်ရပ်မျေားနငှ့် ကပ်ပါးပိုး 

တိုလ့ကကာင့်မဖစပ်ွေားကကရသည်။ ဤလရာေါမဖစ်ပိးုမျေားကုိ အမဲသား၊ ကကကသ်ား၊ ဥမျေားနငှ့ ်

ပင်လယ်စာမျေားတွေင်ပါလတွေ ရ့ှိရသည်။ ချေက်မပုတ်မခင်းမဖင့်လရာေါမဖစ်ပိးုမျေားကုိသတ်ပစ်နိုင်လသာ်လည်း 

လတ်ေပ်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိမူအစိမ်းအတိုင်းသာစားသံုးကကသည်။  ုိအ့မပင် လယ်ယာ 

 ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားသည် လမမ၊ လရနှင့်လလ ဲတွေင်သဘာဝအတိုင်းရှိလနသည့် အဏုဇီဝပိုးမျေားနငှ့် 

လည်း ိလတွေလ့နကကရသည်။ 

တိရ စ္ဆာန်လချေးမျေားနှင့်လမမလေွေးမျေားကုိ လမမကသဇာအမဖစ်အသုးံမပု၍ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည့်အခါ 

ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ပိုမုိမျေားမပားလာသည်။လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေား ုတ်လုပ်ရာတွေင်လဘး အန္တရာယ် 

ကင်းသည့်အစားအစာမဖစ်လာလစရန်အတွေက် အလရးကကီးသည့်အေင့်မျေားကုိသတ်မှတ် ဖပီးအလရးယူ 



42 

 

လုပ်လောင်မည့်အစီအစဉ်မျေားချေမှတ် ားပါက အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာမျေားကုိ စိတ်ချေစွော 

 ုတ်လုပ်လာနုိင်မည်မဖစ်သည်။ 

 

လမမကကီး 

 လမမကကီးကိသုန ့်စငလ်အာင် ိန်းသိမး်စုိက်ပျေိုးနိုင်ပါက စိုက်ပျေိုးချေိနမ်ှရိတ်သိမ်းချေိန်အတွေင်း 

တွေယ်ကပ်လာနိုငသ်ည့်လရာေါမဖစ်ပိးုမျေားအန္တရာယ်ကိုလလျော့နည်းလစမည်မဖစ်သည်။ လရာေါမဖစ်ပိးုမျေား 

သည်လမမကကီး ဲတွေင်အစဉ်အဖမဲရှိလနကကသည်။ သိုရ့ာတွေင် တိရ စ္ဆာန်လချေးမျေား နှင့သ်ဘာဝလမမလေွေး 

လမမကသဇာ မျေားကုိ မေင်မချေင်ကိုငတ်ွေယ် ည့်သွေငး်မည်ေုိပါက လရာေါပိုးဦးလရတိုးပွေားလာဖပီး 

အန္တရာယ်လည်း ပိုမိုမျေားမပားလာသည်။ လမမလေွေးလမမကသဇာအမျေိုးမျေိုးတိုသ့ည် အလွေန်လကာင်း 

မွေန်သည့်လမမကသဇာမျေား မဖစ်ကကလသာ်လည်း လရာေါမဖစ်ပိးုမျေားလည်းအမျေားအမပားပါဝင်ကကသည်။ 

လအာက်ပါအေင့်ေင့်လုပ် လောင်ပုမံျေားသည်လမမလေွေးလမမကသဇာအမျေိုးမျေိုး ဲတွေင်ပါဝင်သည့် လရာေါပိုး 

မျေားကုိ လလျော့နည်းလစ သည့် လုပ်လောင်မှုမျေားမဖစ်ာကသည်။ 

• လမမလေွေးလမမကသဇာမျေားကုိ ည့်သွေင်းဖပီးပါက လမမကကီး ဲသိုလ့ရာလမွှလပးပါ။ သိုမ့ဟုတ် လမမလေွေး 

မျေားကုိ ဖုံးအုပ် ားလပးပါ။ မိုးစကမ်ိုးလပါက်မိုးလရနှင့် စိုက်ပျေိုးလရ (သွေငး်လရ) မျေားလကကာင့် 

လမမလေွေးမျေားနငှ့်  ုတ်ကုန်မျေား ိလတွေမ့သွေားလစ ရန်မဖစ်သည်။ 

• တိရ စ္ဆာန်လချေးနှင့လ်မမလေွေးမျေားကုိ လမမကကီး ဲသို ့  ည့်သွေင်းဖပီး လလးလခန ့်ကကာ မှသာ 

ဟင်းသီးဟင်း ရွေက်မျေားကို ရိတ်သိမ်းသင့ပ်ါသည်။ အဏုဇီဝမိုက်ခရုပ်မျေား ကင်းစင်သွေား လစရန် 

မဖစ်သည်။ 

လရ 

လရကို စိုက်ခင်းအတွေင်းသွေင်းရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊ အလအးခံရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊ 

လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားမပုမပင် မပင်ေင်ရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊  ုပ်ပိုးသယ်လောင်သည့်ပစ္စည်း 

မျေားလေးလကျောသန ့်စငရ်န်အတွေက်လည်းလကာင်း အသုးံမပုရသည်။ ဤလရအမျိေုးအစားအားလုံးသည် 

လရာေါမဖစ်အဏုဇီဝသက်ရှိမျေားကင်းစင်သည့်လရမျေိုးမဖစရ်သည်။ လရ၏အရည်အလသွေးနှင့်အန္တရာယ် 

ကင်းစင်မှုသည် လရ၏အရင်းအမမစ်လပါ်တွေင်မူတည်သည်။ အစိုးရမမူနီစပယ် မှလာသည့် လရမျေိုး 

ေုိလျှင် အလကာင်းေံုးစိတ်ချေရသည့်လရမျေိုးမဖစသ်ည်။ မမူနီစပယ်ဌာနသည် လိုအပ်သည့် လရအရည် 

အလသွေးကိ ု အဖမဲတမ်းစစ်လေးလနသည့်ဌာနမဖစ်၍မဖစ်သည်။ လမမလအာက်လရနှင့် တွေင်းလရတုိတ့ွေင် 

လရာေါပိုးမျေား အတန်အသင့်ပါနိုငဖ်ပီး ကန်လရ၊ လချောင်းလရ၊ လမမာင်းလရနှင့်မမစ်လရတိုတ့ွေင်မူ လရာေါပိုးမျေား 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းတွေင် စုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မခငး် နှင့် ကကိတ်ခွေဲ ုမပ်ိးုမပငေ်ငသ်ည့် 

လုပင်န်းမျေားသည် လမမကကီး၊ လရ၊ လက်သန ့်ရှငး်လရးနှင့် မျေက်နှာမပငအ် ိအလတွေ တုိက့ို 

အလလး ားလောင်ရွေက်ရမည်။  
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အမျေားေံုးပါ ရှိနိငု်သည်။ လရအရည်အလသွေးကိ ု ပုံမနှ်စစလ်ေးမခင်းအားမဖင့် စိုက်ပျေိုးသီးနှံ ွေက် 

ကုနမ်ျေား၏ လရာေါပုိးမျေားပါဝင်မှုနငှ့် ညစ်ညမ်းမှုသည် လရလကကာင့်မဟတု်လကကာင်း သကလ်သမပနိုင်မည် 

မဖစ်ဖပီး တစ်နှစ်လျှင် လရအရည်အလသွေး စစလ်ေးရမည့် အကကီမလ်ရသည် လရအရင်းအမမစ် 

အမျေိုးအစားလပါ်တွေင် မူတည်သည်။ ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင် အသုးံမပုသည့် လရအရည်အလသွေးသည် 

အလရးကကီး၍ လရစီမံခန ့်ခွေဲမှု နည်းလမ်းမျေားနငှ့်  လရကိအုသုးံမပုသည့်အချေိန်သည်  ွေကက်ုနမ်ျေား၏ 

ညစ်ညမ်းမှုတွေင ်ပါဝင်လပသည်။ လရအစက်ချေလပးသွေင်းမခင်းနှင့် လရမဖန်းစနံစ်မဖင့် လပးသွေငး်မခင်း (drip 

irrigation and sprinklers) တိုသ့ည် သီးနှံ ွေက်ကုနမ်ျေားကုိ လမမမှုံမျေားနငှ့ ်  ိစပည်စ်နွေမ်းမခင်းမှ 

ကူညီနိငု်မည်မဖစ်သည်။  

 

 

လက်သန ့်ရှင်းလရး 

 စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မခင်းနှင့မ်ပင်ေင် ုပ်ပိုးမခင်းမျေားမပုလုပ်ရာတွေင် အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစား 

အစာမဖစ်ရန ် လက်သန ့်ရှင်းလရးသည် အလရးကကီးသည်။  အန္တရာယ်ကငး်ဖပီး အာဟာရမပည့်ဝသည့် 

အစားအစာမဖစ်ရန် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူလရာ ကုိင်တွေယ် ုပ်ပိုးသူပါ အလရးပါသည့်ကဏ္ဍတွေင်ရှိလန 

ကကသည်။ လုပ်သားမျေား၏ တစ်ကိုယ်လရသန ့်ရှင်းမှုမရှိမခင်းနှင့က်ျေန်းမာလရးမလကာင်းမခင်း၊ အဝတ် 

အစားမျေားနငှ့်ဖနိပ်မျေားညစလ်ပမခင်း၊ အလနအ ိုင်ညစ်ပတ်မခင်းစသည်မျေားသည် အစားအစာ 

အန္တရာယ် ကင်းရှင်းလရး အတွေက် အလားအလာမလကာင်းသည့်လက္ခဏာမျေားမဖစ်ကကသည်။  စုိက်ခင်း 

 ဲနှင့်မပင်ေင်  ုတ်ပိုးသည့်လနရာမျေားတွေင် သန ့်ရှင်းသည့်နားလနခန်းမျေားနငှ့်အိမ်သာမျေား၊ လက်လေး  

လက်လေးရနေ်ပ်မပာ၊တစ်ရှူး၊အမှိုက်ပုံးအားလုံးအမပည့်အစုံ ားလပး၍ လေးလကကာသန ့်စင် ား 

သည့်လက်မဖင့်သာ သစသ်ီးမျေားကုိကုိင်တွေယ်မပင်ေင်ကကရ ရန်လနရာမျေား ားရှလိပးမခင်းမဖင့် လရာေါပိုး 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိလမမလပါ်တွေင်ချေ ားမခင်း 

မသန ့်သည့်လရမျေားမဖင့်လေးလကကာမခင်းစသည်မျေားသည် 

အန္တရာယ်ကင်းသည့် အစားအစာမဖစ်မလာလစပါ 

အစမပုခဲ့သည် (© ASEAN GAP, Food safety 

module, 2007) 

 

အစစအရာရာသန ့်ရှင်းစင်ကကယ်စွော 

ကိုင်တွေယ်လုပ်လောင်မှသာ 

အန္တရာယ်ကင်းသည့်အစားအစာကိုရရှိမည် 

(© ASEAN GAP, Food safety module, 2007) 
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မွှားပါဝင်မှုကုိ မမဖစ်လစပါ။ စိုက်ခင်း ဲတွေင်သန ့်ရှင်းသည့် အိမ်သာလကာင်းလကာင်း ားမလပးခဲ့လျှင် 

မလိုလားအပ်သည့်လရာေါပိုးမျေားပါရှိလာမည်မဖစ်သည်။ 

 

မျေက်နှာမပင်အ ိအလတွေ  ့

 လယ်ယာ ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားရိတ်သမိ်းသည့်အခါနှင့် မပင်ေင် ုတ်ပိုးသည့်အခါမျေားတွေင် 

 ုတ်ကနု်မျေား၏မျေက်နာှမပင်မျေားသည် ကကိမဖ်န်မျေားစွော ိလတွေမ့ှုမျေားကုိခံကကရသည်။ ေွေတ်ခူးရိတ် 

သိမး်ချေိနတ်ွေင် ည့်ရသည့်လတာင်းမျေား-ပုံးမျေား၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်သည့်မခင်းမျေား-ပုံးမျေား၊ ဓား-

လေါ်မပားစသည်မျေား၊  ုတ်ပိုးမပင်ေင်သည့်စားပွေမဲျေား၊  ုတ်ပိုးပစ္စည်းမျေားနှင့် သိလုလှာင်သည့် 

လနရာမျေား စသည်တိုမ့ဖစ်ကကသည်။ သီးနှံ ွေက်ကုန်မျေား  ိခိုက် မှုနည်းလစမည့် အလမခခံကျေသည့် 

နည်းစံနစလ်ကာင်း မျေားသည် လအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်သည်။  

၁။ ညစ်ညမ်းမှုမဖစ်နိုင်လမခအမျေားေံုးရှိသည့် လမမကကီးမျေားနငှ့် လမမလေွေးအညစ်အလကကးမျေားကုိ 

 ုတ်ပိုးမပင်ေင်သည့်အနီးတဝိုက်မှ ရှင်းလင်း ားရမည်။ 

၂။ လမမကကီးမျေားကပ်လနသည့်လယ်ယာ ွေကပ်စ္စည်းမျေားနငှ့် အနာပါလနသည့်ပစ္စည်းမျေားကုိ 

လရွေး ုတ်ပစရ်မည်။ 

၃။ လေးလကျောသန ့်စငရ်န် နှင့် ပိုးသန ့်စငရ်န် လွေယ်ကသူည့် ပလတ်စတစ် ည့်စရာမျေားကုိသံုးစွေဲရမည်။ 

၄။ မပင်ေင် ုတ်ပိုးရာတွေင်ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းမျေားကုိ လနစ့င်လေးလကျော၍ ပိုးသန ့်မှုမျေား မပုလုပ ်

လပးရမည်။ 

လက်ရဆးရန် လုိအပ်သည့် ပစ္စည်းများ 

အသင့်ထားရိှမခင်း 

(© ASEAN GAP, Food safety module, 2007) 

ရဆးရကကာ သန ့်စင်ထားသည့် လက်မဖင့ ်

အသီးအရွက်များ ထုပ်ပိုးမခင်း 

(© ASEAN GAP, Food safety module, 2007) 
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၅။ ဘက်တီးရီးယားညစ်ညမ်းမှုမျေား မမဖစ်ပွေားလစရန ် လေးလကကာသန ့်စငသ်ည့်လရကိုလည်း ပိုးသန ့် 

လအာင် မပုလုပ်လပးရမည်။ 

၆။ တိရ စ္ဆာန်မျေားမ ှ လရာေါပိုးမလာနိုငလ်စရန် အိမ်လမွေးတိရ စ္ဆာန်မျေား၊ ငှကမ်ျေား၊ လမမတွေင်းလအာင်း 

တိရ စ္ဆာန်မျေား၊ အင်းေက်မျေားနငှ့် လတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်မျေား မလာလရာက်လအာင် ကာကွေယ် 

 ားရိှရမည်။ 

၇။ လယ်ယာ ွေကပ်စ္စည်းမျေား သိလုလှာင်ရန်နှင့်ပိုလ့ောင်ရန်မျေားအတွေက် လမ်းညွှန်ချေက်မျေား 

မပုစုလပး ားရမည်။  

 

 

စိုက်ခင်း ဲတွေင် လမမကကီးမျေားကပ်ပါမလာလစရန် 

အလသအချော ုပ်ပိုးရ 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 

ချေိန်တွေယ် ုတ်ပိုးသည့် စားပွေဲမျေက်နှာမပင်မျေား 

သန ့်ရှင်းစင်ကကယ်မှုရိှရ 
(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 

 

လုံမခုံ လအာင် ုတ်ပိုးမ ားဘဲသယ်ပိုပ့ါက 

လမ်းခရီးတွေင်ေဏ်ရာမျေားရ လရာေါပိုးမျေားဝင်နိုင် 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်သိုလလှာင်သည့်လနရာ 

အိမ်လမွေးတရ စ္ဆာန်မျေားမလာလစရ  

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007)  
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စိုက်ပျေိုးလရးေိုင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား၏ အလားအလာရှိသည့် အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား  

 

၁။ ဤအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးမခင်း၊ အဖမဲမမပတ်စစ်လေးလုပ်လောင်လနမခင်း 

မဖင့ ်အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာနှင့် အမခားလယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားရရှလိာသည်။ 

၂။ နိုငင်ံတွေင်းနှင့အ်မပည်မပည်ေိုင်ရာမှမပဌာန်း ားသည့် ပိုးသတ်လေးအသုံးမပုမှုစံချေိန်စံညွှန်းမျေားကုိ 

မလိုက်နာလဖာက်ဖျေက်မှုမျေား လလျော့နည်းသွေားလစသည်။ လယ်ယာ ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားတွေင် 

ပိုးသတ်လေးဓာတ်ကကငး်ပါဝင်မှုအနည်းေံုးသတ်မှတ်ချေက်၊ လရာေါပုိးမွှားနငှ့်အဏုဇီဝသက်ရှိမျေား 

ပါဝင်မှုသတ်မှတ်ချေက်၊ ဓာတုပစ္စည်းမျေားပါဝင်မှုသတ်မှတ်ချေက်၊  ိခိုက်ေဏ်ရာကင်းရှင်းရမည့် 

သတ်မှတ်ချေက်စသည့်စံနှုန်းမျေားကုိ ပိုမိုလိုက်နာလောင်ရွေကလ်ာကကမည်မဖစ်သည်။ 

၃။ စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားသည် လရရှည်တည်တံ့သည့်စိုကပ်ျေိုးလရးအတွေက် 

အလ ာက်အပံ့မဖစလ်စဖပီး အမျေိုးသားအေင့်နငှ့်နိုင်ငံတကာအေင့်တို၏့ရည်မှနး်ချေကမ်ဖစ်သည့် 

ပတ်ဝန်းကျေင်နှင့်လူမှုလရးဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုမျေားမဖစ်လာလစရန်လည်း အလ ာက်အပံ့မပုသည်။ 
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၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအခန်း(၂) 

လမမေီလွှာကာကွေယ် နိ်းသမိ်းလစာင့်လရှာက်မခင်းနှင့်  လအာ်ေင်းနစ်ကွေန်လပါင်းမျေား 

မပင်ေင်မခင်း 

လ     - ဇူလုိင်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ်စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနမှဝန် မ်းမျေား ( သင်ကကားပိုခ့ျေသူ ) 

လိုအပ်လသာပစ္စည်းA0 အရွေယ်အစား စာရွေက် မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင် ရာသင်တန်းလမ်းညွှန် 

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့်လခါင်းစဉ်မျေား 

၁။လမမေီလွှာ ိန်းသိမး်မခင်းသလဘာတရားနှင့်လက်လတွေက့ျေင့်သုံးမခင်း 

၂။ လနရာလေသအလုိက်လမမေလီွှာတုိက်စားမခင်းနှင့်ကာကွေယ်ရန် နည်းလမ်းမျေားအားစဉ်းစား 

လဖာ် ုတ် မခင်း (လရနှုတ်လမမာင်းလဖာက်မခငး် ၊ကွေန်တိုလမမလုိင်း အရစ်မျေားလဖာ်မခင်း၊ လရကာလဘာင် 

မျေားဖိုမ့ခင်း၊ လမမမပန ့်ချေယရ်ီကဲသ့ိုလ့သာလလကာပင်မျေားစုိက်ပျေိုးမခင်း၊လအာ်ေဲနစ်မပန်လည် မဖည့်တင်းရန် 

လမမမပန ့်ချေယရ်ီ ၊ လဘာစကုိင်း။ က့ဲသုိလ့သာအပင်မျေားစုိက်ပျေိုးမခင်း) 

၃။လမမေီလွှာတုိက်စားမှုကာကွေယ်ရန်နည်းလမ်းမျေားအားအလကာင်အ ည်လဖာ်မခင်း (လရနှုတ် လမမာင်း 

မျေားတူးမခင်း၊လရနှုတ်လမမာင်းတူးမခင်းမှရရှိလာလသာလမမမျေားမဖင့်ကွေန်တိုလမမလိုင်းအရစ်မျေားလဖာ်မခင်း၊ရ

ေကာလဘာင်မျေားဖိုမ့ခင်း) (လက်လတွေလ့လ့ကျေင့်ခန်း) 

၄။ကွေန်တိုလမမလုိင်းမျေား၏တစ်ဘက်တစ်ချေက်စီတွေင်ပိကု်ေံလလျှာ်မျေားလစစ့ိုက်ပျေိုးမခင်းနှင့လ်မမအစုိဓာ

တ် ိန်းသိမ်းမခင်း (မခံစည်းရုိးအမဖစ်စိုက်မခင်းမဖစ်ဖပီး၂-၂.၅ လပခန ့်လရာက်ရှိ လာလျှင်မပန်၍ ညြှေပ်လပး 

ရမည်) 

၅။လမမမပန ့်ချေယရ်ီအပင်လပါက်မျေားကုိတူးလဖာ် ားလသာကျေင်းမျေား ဲသို ့ည့်၍လအာ်ေဲနစ်အကကင်းအ

ကျေန်မျေားဖိုဖ့ပီးလသာအခါအပင်လမခရင်းမလှမမအစုိဓာတ် ိန်း ားလပးရမည် 

၆။လလျှာ်မဖူအပင်လပါက်မျေားကုိ တူးလဖာ် ားလသာကျေင်းမျေား ဲသို ့ည့်၍ လအာ်ေဲနစအ်ကကင်းအကျေန် 

မျေားနငှ့ ်လမမဖုိဖ့ပီးလသာအခါ အပင်လမခရင်းမလှမမအစုိဓာတ် ိန်း ားလပးရမည် 
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၇။လမမပဲ၊ပဲတိစိမ်းနှင့ပ်ဲစဉ်းငုံတိုက့ိစုိုက်ပျေိုးမခင်း (လမမ၏သွေင်မပင်အလမခအလနလပါ်မူတည်ဖပီး  ွေန် 

 ယ်မျေားမဖင့်မျေိုးလစ့ချေရန်လိုင်းတန်းလဖာ်ကာ တမာကကိတ်ဖတ်လမမကသဇာ  ည့်သွေင်းဖပီး 

မျေိုးလစခ့ျေရမည်။ ရရိှနိငု်ပါက EM ပက်ဖျေန်းလပးရမည်။) (လက်လတွေလ့လ့ကျေင့်ခန်း) 

၈။ရရှိနိငု်လသာလအာ်ေဲနစအ်ကကင်းအကျေန်တစ်မျေိုးမျေိုး (သီးနှံအကကင်းအကျေန်နှင့် လပါငး်သင် ားလသာ 

မမက်အကကင်းအကျေန်မျေား) ကိအုသုးံမပု၍လမမအစိုဓာတ် ိန်းသိမး်မခင်း (လက်လတွေ လ့လ့ကျေင့်ခန်း) 

၉။အိမတ်ွေင်းမဖစလ်မမကသဇာနှင့ပ်ိုးသတ်လေးမျေားမပင်ေင်မခင်း (EM, IMO, ငါးမရှရှိလသာ amino 

acid, Bocashi, လေးရွေက်ကကီး-ချေင်း-EM ပိုးသတ်လေး) (လက်လတွေလ့လ့ကျေင့်ခန်း) 

၁၀။လမမလေွေး ုတ်လုပ်ရန်အတွေက်တီလကာင်လမွေးမမူမခင်းမိတ်ေက် 

၁၁။အဖွေဲ လုိ့က်အင်တိုက်အားတိုက်လလ့ကျေင့်ခန်းမျေား 

၁၂။ အ ူးလခါငး်စဉ်မျေား 

၁၃။အလ ွေလ ွေအသုးံစရိတ် ကုနက်ျေမှုမျေားကုိလငွေလကကးမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေင်မှတ်သား ားရိှမခငး် 

၁၄။နှမ်းနှင့ပ်ဲစဉး်ငုံ ွေက်နှုန်းစွေမ်းလောင်ရည်အလပါ်လမမအစိုဓာတ် ိန်းသိမး်မခင်း၏အကျေိုးသကလ်ရာ

က်မှုအားလလ့လာမခင်း 

၁၅။သင်တန်းသားတစ်ဦးချေင်းစီ၏လုပ်လောင်ချေက်မျေားအလပါ်၎င်း၏အစီအစဉ်နှင့မ်ှတ်ချေက်မျေားနငှ့်

ယှဉ်၍အကဲမဖတ်မခင်း 

၁၆။သင်တန်းသားတစ်ဦးချေင်းစီ၏လျော ားချေကအ်စီအစဉ်မျေားကုိအလကာင်အ ည်လဖာ်မခင်း 

၁၇။လမမေီလွှာတုိက်စားမှုကာကွေယ်ရန်နည်းလမ်းမျေားနငှ့်ပတ်သက၍်သင်တန်းသားတစ်ဦးချေင်းစီ၏

အလတွေးအမမင်နှင့တ်ုန ့်မပန်ချေက်မျေား 

သင်တန်းနှင့်သက်ေိုင်လသာ ရည်ညွှန်းအကုိးအကားစာအုပ်စာတမ်းမျေား 
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၃.၁ ။ လမမေီလွှာကာကွေယ် နိ်းသမိ်းလစာင့်လရှာက်မခင်း (Soil Conservation)  

၃.၁.၁။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် 

လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်းသိမး်လစာင့်လရှာက်မခငး်ေုိသည်မှာ လမမေီလွှာကိလုလ၊လရ တိုက်စားမခင်းမခံ 

ရလအာင် ိန်းသိမ်းလစာင့်လရှာက်မခငး်၊လမမေီကသဇာဓာတ်မျေားလလျော့နည်းမသွေားလစရန် ိန်းသိမး်လစာင့် 

လရှာက်မခငး်၊လမမကကီးအချေဉ်လပါက်မခငး်နငှ့် အငံလပါက်မခငး်မျေားမမဖစ်လစရန်  ိန်းသိမး်လစာင့်လရှာက် 

မခင်းစသည်တိုမ့ဖစ်သည်။ 

 ဖွေံ ့ဖဖိုးမှုနည်းသည့်လေသမျေားတွေင်ကျေင့်သုးံလနသည့် လတာင်ယာခုတ်မီးရှို သ့ည့်လရွှ လ့မပာင်း 

လတာင်ယာစနစန်ှင့ ် သစလ်တာမျေားကုိခုတ် ွေင်ရှင်းလင်းကကမခင်းမျေားသည် လမမေီလွှာတုိက်စားခံမှုကုိ 

ေုိးဝါးစွောမဖစ်လပါ်လစဖပီး ကာလတာရှည်လာသည့်အခါ စိုက်ပျေိုးမရလတာ့သည့်လွေင်တီးလခါငက်န္တာရသ 

ဘွေယမ်ဖစ်လာသည်။ လမမေီလွှာ ိန်းသိမး်လစာင့်လရှာက်လရးနည်းစနစမ်ျေားတွေင် သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက် 

ပျေိုးမခင်း၊ လမမဖံုးပင်မျေားစုိက်ပျေိုးမခင်း၊  ိန်း ိန်းသိမ်းသိမး် ွေန်ယက်မခင်း၊ လလကာပင်တန်း မျေား 

စိုက်ပျေိုး မခင်းစသည်မျေားပါဝင်ဖပီး လမမေီလွှာတိုက်စားမခင်းမခံရလစရန်နှင့် လမမေီကသဇာဓာတ်လလျော့ 

ကျေမသွေား လစရန်ကာကွေယ် ိန်းသိမ်းလပးသည်။ အပင်မျေားနငှ့် သစပ်င်ကကီးမျေားလသေံုးသွေားလျှင် 

လေွေးလမမ့ပျေက် စီးသွေားကာလမမကကီးတစ်စိပ်တစ်ပိုငး်မဖစ်လာသည်။ လမမေီလွှာ ိန်းသိမး်လစာင့ ်

လရှာက်မခငး်ကုိ လတာင်သူလယ်သမားမျေားသည် နှစလ်ပါင်းလ ာင်လပါင်းမျေားစွောကတည်းကကျေင့်သံုး 

လာခ့ဲကကသည်။ အလကာင်းေံုးစီမခံန ့်ခွေဲသည့်မူဝါေမျေားမဖင့် လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်းသိမ်း 

လစာင့်လရှာက် မခင်းကိုလုပ်ကုိင်လောင်ရွေကက်ကရမည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ ွေန်ယက်မှုကို လလျှာ့ချေလုပ် 

လောင်မခင်း၊ လောင်းတွေင်း ကာလ လမမဖုံးပင်မျေားစုိက်ပျေိုး ားမခင်း၊ ပင်ကကင်းပင်ကျေန်မျေားကုိ 

လမမလပါ်တွေင် ဖုံးအုပ်လပး ားမခင်း၊ လဘးနှုတ်ခမ်းသားပတ်လည်တွေင် မမက်စုိက်လပးမခင်း စသည်မျေား 

မဖစ်ကကသည်။  

လမမေီလွှာတုိက်စားခံရမခင်းသည် လမမကကီး၏အလပါ်ယံအလွှာမျေား ေံုးရှုံးသွေားရမခင်းမဖစ်သည်။ အပင် 

မျေားရှငသ်န်ကကီး ွေားရနအ်တွေက်လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်မျေား၊ လအာေဲနစပ်စ္စည်းမျေားနငှ့်လမမတွေင်း 

အဏုဇီဝသက်ရှိလပါင်းစံုတိုသ့ည် လမမကကီး၏အလပါ်ယံအလွှာတွေင်ရှလိနကကသမဖင့် လမမေီလွှာတုိက်စား 

ခံရသည့်အခါ ၎င်းတိုက့ိပုါေံုးရှုံးလိုက်ရသည်။ လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်းသိမ်းလစာင့်လရှာက် 

မခင်းသည် လမမေီလွှာမျေားတိုက်စားမခင်းမခံရလအာင်လုပ်လောင်မခင်းမဖစ်သည်။ လမမေီလွှာတိုက်စား 

မခင်းခံရပါက စိုက်ပျေိုးလရးတွေင်အသုးံမပုခဲ့သည့် လမမကသဇာနှင့်ပိးုသတ်လေး အကကင်းအကျေန်မျေား 

ကိသုယ် လောင်သွေား ကာ လရသယံဇာတအရင်း အမမစ်မျေားပါ ညစ်ညမ်းမှုမျေား မဖစ်ကုန်ကကရသည်။ 

သီးနှံပငမ်ျေားကကီး ွေားသီး ပွေင့န်ိုငရ်န်ကျေန်းမာသည့်လမမကကီးမဖစ်ရန်လိုအပ်သည်။ လမမေီလွှာ ိန်းသိမး် 

လစာင့်လရှာက် ရန်လိုအပ် သည်မျေားကုိလုပ်လောင်လပးမခင်းသည် ပတ်ဝန်းကျေင်နှင့် သဟဇာတမဖစ် 
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သည့်လူလနမှုဘဝ၏အစတိ်အ ပိုင်းတစ်ခုမဖစ်သည်။လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်းသိမး်လစာင့်လရှာက်ရန် 

နည်းလမ်းလပါင်းမျေား စွောလည်းရှိ သည်။ 

၃.၁.၂။လမမေီလွှာကာကွေယ် နိ်းသမိ်းလစာင့်လရှာက်နည်းမျေား

 လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်းသိမး်လစာင့်လရှာက်မခငး်သည် လမမေီလွှာေံုးရှုံးမှု လလျော့ကျေမသွေားလစ 

ရန်နှင့လ်ုံးဝမမဖစ်ပွေားလစရန်ကာကွေယ်ရမခင်းမဖစ်သည်။ ဤက့ဲသုိမ့ဖစ်လာရန် စိုက်ပျေိုးမှုစနစ်မျေားနငှ့် 

လကာင်းမွေန်သည့်လမမအသံုးချေမှုမျေားကုိပူးတွေဲလုပ်လောင်ရမည်မဖစ်သည်။ လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်း 

သိမး် လစာင့ ် လရှာက်နည်းမျေားကုိ အကကမ်းဖျေင်းအားမဖင့် သကရ်ှိပိငု်းေိုင်ရာလုပ်ကုိင်လောင်ရွေကမ်ှုနှင့် 

ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာလုပ်ကုိင်လောင်ရွေကမ်ှုဟု နှစပ်ိုငး်ခွေဲမခားနိုင်သည်။ သကရ်ှိပိငု်းေုိင်ရာလုပ်ကုိင်လောင် 

ရွေက်မှုတွေင်လည်း စိုကပ်ျေိုးသီးနှံမျေားစုိက်ပျေိုးမခင်းနငှ့် မမက်မျေိုးမျေားလရလနှာစိုက်ပျေိုးမခင်းဟူ၍နှစမ်ျေိုး 

 ပ်မံ ခွေဲမခား ားသည်။ 

၃.၁.၃။ သီးနံှစိုက်ပျိေုးနည်းနစ်မျေားမဖင့် ကာကွေယ်မခင်း   

 လမမေီလွှာတုိက်စားခံရမှုကိကုာကွေယ်ရန် လမမကကီးလပါ်တွေင် ပုံမနှ်အားမဖင့်အပင်မျေားလပါက် 

လရာက်ဖုံးလွှမ်းလနရမည်မဖစ်သည်။ သဘာဝအတိုင်း ရှိလနသည့်နည်းစနစ်မျေားအတိုင်းလိုက်ပါလုပ် 

လောင်နိငု် မည့်နည်း စနစ်မျေားကုိ လအာက်ပါအတိုင်းချေမှတ်လုပ်လောင်ကကရမည်မဖစ်သည်။  

၁။ကွေန်တိုအတိုင်းစိုက်ပျေိုးမခင်း

 လမမမျေက်နာှမပင်၏အနိမ့အ်မမင့်ကွေန်တိုအလိုက် ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးရသည်။  ွေန်ယက် သည့် 

အခါ မျေက်နှာမပင်အညီအတိုင်း ွေန်ယက်မခငး်မဖင့်မိုးလရကို ိန်း ားမည်မဖစ်သည်။ မိုးမျေားစွောရွောသွေနး် 

ခဲ့လျှင်လည်း ကွေန ် တိုအတိုင်းစိုက်ပျေိုး ားသည့် သီးနှံပငမ်ျေားက လရစီးေင်းသည့်အရှိန်ကုိ 

တန ့်သွေားလစမည် မဖစ်သည်။ ကွေနတ်ိုအတိုင်း ွေန်ယက်  ားမှုကလည်း ပိုလျှံလရမျေားစီးေင်း မသွေားလစ 

ရန် ကာကွေယ် လပး ားသည်။ 

 

ကွေန်တိုမျေဉ်းအတိုင်းသီးနှံစိုက်ပျေိုး ားရိှ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၂။ လမမကကီးကိဖုုံးအုပ်လပး ားမခင်း 

 ကကား ွေန်ဝင်မခင်းမျေားသည်လပါင်းမမက်မျေားကုိသတ်ပစ်ဖပးီ လမမကကီးကိဖုုံးအုပ်လပး ားမခင်း 

မဖင့် သီးနှံပငအ်မမစ်မျေားသည် လမမကကီး ဲတွေင်ခိုင်မာစွောကုတ်တွေယ်လနကကသည်။ 

 

၃။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်း 

 ေျေုံ ၊ လမပာင်း၊ လမပာင်းဖူး၊ လူး၊ ေတ်၊ စပါးစသည့်နှံစားသီးနှံမျေားကုိ ပဲမျေိုးဝင်အပင်မျေားနငှ့် 

အလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးလပးမခင်းသည် လမမေီလွှာတိုက်စားခံရမှုကုိကာကွေယ်မခင်း၊ လမမေီကသဇာဓာတ်ကုိ 

တိုးတက်လာလစမခင်းနှင့ ်သီးနှံမျေားအ ွေကတ်ိုးလာလစမခင်းမျေားကုိမဖစ်လစသည်။ 

၄။ အကန ့်လိုက်စိကု်ပျေိုးမခင်း 

 သီးနှံပငမ်ျေားကုိလအာက်ပါအတိုင်းသင့တ်င့်ရာ 

အကန ့်မျေားအလိုက်စိကု်ပျေိုးသည့်နည်းမဖစ်သည်။ 

 

 

 

လမမပဲခင်းကုိ ဖုးံအုပစ်ိုက်ပျိေုး ား 

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၅၊ မမန်မာ) 

စပါးပပီးရနာက် ကုလားပ ဲသီးလှည့်စိုက်ပျိုးမခငး်  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 

အကန ့်အလိုက်စိုက်ပျေိုး ားသည့်စိုက်ခင်းမျေား (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၅၊ မမန်မာ) 
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၅။ ကွေန်တိုအကန ့်အလိုက်စိကု်ပျေိုးမခင်း 

 လမမေီ ိန်းအပင်မျေားနငှ့်သီးနှံပငမ်ျေားကုိ ကွေနတ်ိုအကန ့်မျေား ဲတွေင်တစ်ကန ့်မခားစီစိကု်ပျေိုး 

သွေားမခင်းမဖစ်သည်။ အကန ့်မျေားသည် လစာင်းလနသည့်လမမမျေက်နှာမပင်ကို ကန ့်လန ့်မဖတ်မဖစ်လနကက 

သည်။ 

 

၆။ လလကာပင်တန်းမျေားစိုက်ပျေိုးမခင်း 

 လလကာကာတန်းပင်(သစ်ပင်၊ချေုံ ပုတ်ပင်) မျေားသည်စည်းရုိးတန်းအမဖစ်စိုက်ခင်းပတ်လည် 

တွေင်စိုက်ပျေိုး ားသည့်အပင်မျေားမဖစ်သည်။တစ်တန်းတည်းလသာ်လည်းလကာင်း၊ တစ်တန်း က်မက 

လသာ်လည်းလကာင်းစိုက်ပျေိုး ားသည်။ လလကာပင်တန်းမျေားသည်စိုက်ခင်းကိုလလေဏ်မှ အကာ 

အကွေယ်လပး ားဖပီး လမမေီလွှာတုိက်စားခံရမှုကိုလည်း ကာကွေယ်လပး ားသည်။ 

 

ကွနတ်ိလုိုင်းအတိငု်း စုိက်ပျိုးထားသည့် စိုက်ခငး်များ 

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

အပူပိုင်းဇုန်ရေသ ရလကာတန်းအမဖစ် စိုက်ပျိုးထားရသာ ဂလိုက်ရီဆီးရီးယားပင်များ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၂၊ မမန်မာ) 
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၃.၁.၄။ ရုပ်ဝတ္ထ ုပိုင်းေိုင်ရာ လုပ်လောင်နည်းမျေားမဖင့် ကာကွေယ် ိန်းသိမ်းမခင်း 

 ဤလုပ်လောင်မှုမျေားသည် လမမမပင်လပါ်တွေင်စီးေင်းလာမည့်လရမျေားကုိစုပယူ်စုလောင်းရန်၊ 

လစာင်း လနသည့်လမမမျေက်နှာမပင်ကို အပိုငး်ငယ်မျေားအမဖစ်ပိုင်းမခားလပးရန်နှင့ ် စီးေင်းလာမည့်လရမျေား 

ကိ ုတားေီးကာကွေယ်ရန်တိုအ့တွေက်မဖစ်သည်။ 

၁။ လရစုလမမာင်းမျေားတူးမခင်း 

 လမခာက်လသွေသ့ည့်လေသမျေားတွေင် ကွေနတုိ်အလိုက်လရစုလမမာင်းမျေားတူး ားလပးမခင်းမဖင့် မိုးရွော 

လရကိုအတန်ကကာသိလုလှာင် ိန်းသိမ်း ားကာ လမမအတွေင်းလရစိမ့်ဝငမ်ှုကိုပိုမုိသွေားလစသည်။  

၂။ ကွေန်တိုလရစုကျေင်းမျေားတူးမခင်း 

 စိုက်ခင်း ဲတွေင်သင့်တင့်သည့်အကွောအလဝးမျေားပိုင်းမခားကာ အရှည်(၁၀)လပ၊ အကျေယတ်စ် 

လပ၊ အနက်တစ်လပရှိသည့်လရစုကျေင်းမျေားကုိ နိမ့လ်လျှာမဖစ်လနသည့်လမမကကီးအားကန ့်လန ့်မဖတ်လျှက် 

တူးလပး ရသည်။ ကျေင်းတူး၍ ွေကလ်ာသည့်လမမစာမျေားမဖင့် ကျေင်း ိပ်တွေင်ကွေနတ်ိုကန်သင်းမျေားတင်  

 

လပးရသည်။ မုိးရွောသည့်အခါ ကျေင်း ဲတွေင်လရမျေားစီးဝင်လာဖပီး စုလောင်းမိလာသည်။ အမပင်လိုက် 

လရစီးေင်းမှုမျေားမမဖစ်လတာ့သမဖင့် လမမေီလွှာလရတုိက်စားခရံမှုမမဖစ်လတာ့လပ။ ကွေန်တိုကနသ်င်းလဘး 

တစ်ဘက်တစ်ချေက်တွေင် လဘာစကိုင်း သိုမ့ဟုတ် လမမမပန ့်ချေယရ်ီကဲသ့ိုအ့ပင်မျေားစုိက်လပးဖပီး ကန်သင်း 

မျေားပိုမိုခုိင်မာလာလအာင်လုပ်လောင်လပးရသည်။ 

မိုးလရစုကျေင်းမျေားနှင့် ကွေန်တိုကန်သင်း 

(တူးဖပီးစ) (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

မိုးရွောဖပီးလနာက် လရစုကျေင်းမျေားတွေင် 

မိုးလရမျေားစုလောင်းမိ ား  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၃။ လချောက်လိုက်စားမခရံလအာင်ကာကွေယ်မခင်း 

 လရတုိက်စားခံရသမဖင့ ် လချောက်ငယ်လလးမျေားစတင်မဖစ်လပါ်လနသည့်လနရာမျေားတွေင် လကျောက် 

တုံးမျေားမဖင့်တမံငယလ်လးမျေားတုတ်ကာ လရစီးလကကာင်းကိကုာကွေယ် ိန်းသိမ်းလပးရသည်။ 

 

 

  

ကွေန်တိုကန်သင်းလဘးဘက်မျေားတွေင် 

လဘာစကုိင်းစိုက်ပျေိုး ား  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လမမမပန ့်ချေယ်ရီ (Gliricidia) ကုိ 

စည်းရိုးတန်းလလကာပင်တန်းအမဖစ်စိုက် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လချောက်မဖစ်လနသည့်လရစီးလမမာင်းတလလျှာက် 

တမန်ငယ်မျေားကုိ အေင့်လိုက်လုပ်လပး ား 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၅၊ မမန်မာ) 

လကျောက်တုံး ဝါးမခမ်းတိုမ့ဖင့်  

တမန်ငယ်မျေားတုတ် ားမှု  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၅၊ မမန်မာ) 



55 

 

၄။ လရကန်ငယ်မျေားတူးမခင်း 

 စိုက်ခင်း၏လရအမျေားေံုးစီးေင်းစုလဝးရာလနရာတွေင် လရကန်ငယလ်လးမျေားတူးလပး ားမခင်း 

မဖင့်စုိက်ခင်းလရလိုအပ်ချေိန်တွေင်လရကိစုုပယူ်တင်သွေင်းနိုငသ်လိုစိုကခ်င်းအတွေင်းတွေင် လမမလအာက်လရ 

လွှာ လကကာတစ်ခုကုိလည်းရရှိနိုငသ်ည်။ 

 

 

 

၃.၂ ။ အိမ်တွေင်းရရိှနိုင်လသာ လအာ်ေင်းနစ်ကွေန်လပါင်းမျေား မပင်ေင်မခင်း 

၃.၂.၁ ။ လေသတွေင်း အဏုဇီဝ သက်ရိှလဖျော်ရည် Indigenous Micro Organism 

(IMO) 

 လေသတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိလဖျော်ရည်ေိသုည်မှာ မိမိတိုလ့ေသတွေင်ရှလိနသည့် အဏုဇီဝသက် 

ရှိမျေားကုိလမွေးမမူ၍ ပွေားမျေားရယူမခင်းမဖစ်သည်။ ဤနည်းစနစ်ကုိ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနငှ့် အိန္ဒိယနိုငင်ံ 

မျေားတွေင်အ ူးအသုးံမပုကကဖပီး ိုနိငု်ငံမျေားတွေင် Amrit Pani ဟုလခါ်ကကသည်။ ဤအရည်ကိုလမမကသဇာ 

အမဖစ် ည့်သွေင်းလပးသည်မဟုတ်ဘဲ အကျေိုးမပုအဏုဇီဝသက်ရှိမျေားကုိပွေားမျေားလအာင် လမွေးမမူမခင်း 

မဖစ်ဖပီး ိုအဏုဇီဝမျေားကလမမကကီး၏သဘာဝလေဟစနစ်နှင့လ်မမေီကသဇာဓာတ်ကို ပိုမိုလကာင်းမွေန်လာ 

လအာင်လုပ်လောင်လပးကကမည် မဖစ်သည်။  

 

စိုက်ခင်းမျေားစည်းရိုးမျေားတွေင်စိုက် ားသည့် လလကာပင်တန်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၅၊ မမန်မာ) 



56 

 

ရည်ရွေယ်ချေက်  

လေသတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိလဖျော်ရည်ကိုအသုးံမပုမခင်းမဖင့် လရရှည်တွေင် လမမကကီး၏သဘာဝလေဟစနစ်၊ 

လမမေီကသဇာဓာတ်နှင့် သီးနှအံ ွေကက်ို ပိုမိုတည်တန ့် လကာင်းမွေန်လနလစရံုသာမက သီးနှံစုိက်ပျေိုးရာသီ 

နှစရ်ာသီေက်တိုကအ်သုံးမပုဖပီးပါက ဓာတ်လမမကသဇာ ကဲသ့ိုလ့သာ အမပင်မှသွေင်းအားစုမျေားကုိ မီခိရုမှု 

မျေားမ ှလံုးဝကင်းလွေတ်သွေားမည်မဖစ်သည်။  

 

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)ိ အလပါ်ယံလမမသား          ၀.၅ ပိဿာ 

(၆) လရ          ၅၀ ေါလံ 

 လရေါလံ ၅၃  ဝင်ေန ့်သည့်ပလတ်စတစ်ပုံးကကီး ဲသိုလ့ရ ည့်ကာကျေန်ပစ္စည်းမျေားကုိ လရ ဲသို ့

 ည့်ဖပးီဝါးသုိမ့ဟုတ် သစသ်ားလမခာင်းမဖင့လ်မွှလပးပါ။ ပုံးအဝကိ ု ေန်လကာမဖင့်ဖုးံအုပ်လပးဖပီး 

 ိုအလပါ် မှအဝတ်စမဖင့် ပ်မံဖုံးအုပ် ားလပးပါ။ ပုံးကကီးကိုအရိပ် ဲတွေင် ားလပးရသည်။ သုးံရက် 

တစ်ကကိမ်ခန ့်လမွှလပးပါ။ တစ်ပတ်ခန ့်ရှိလာသည့်အခါကလစာ်ရည်နံလ့လးသင်းလာဖပီး ပယင်းလရာင် 

သန်းလာ သည်။ ပူအုိက်သည့်ရာသီတွေင် ၁၂ ရက်ခန ့်ရှိလာလျှင် ပယင်းလရာင်သိုလ့ုံးဝလမပာင်းသွေားဖပီး 

ကလစာ်နံ ့  ွေကလ်ာကာ အသုးံမပု၍ ရသည့်အေင့်သိုလ့ရာက်ရှိလာသည်။ လအးမမလသာရာသီမဖစ်လျှင် 

(၂၁) ရက်သားခန ့်ရှိမအှသုးံမပု၍ရသည့်အေင့်မဖစ်လာသည်။ ပယင်းလရာင်လည်းမဖစ်မလာဘဲ အနံ ့

ကလည်းပုပ်သည့် အနံမ့ျေိုးမဖစ်လနပါက လုပ်လောင်မှုမလအာင်မမင်ဘဲ သုးံစွေဲရန်လည်းမသင့်လတာ့ ပါ။ 

 

အသုးံမပုပုံ 

 လေသတွေင်းအဏုဇီဝသက်ရှိလဖျော်ရည်ကို  အပင်လပါ်သို ့ လရဖျေန်းပုံးမဖင့်မဖစ်လစ လေးဖျေန်းပုးံ 

မဖင့်မဖစ်လစ တိုက်ရုိက်ပက်ဖျေန်းနိုငသ်ည်။ လေးဖျေန်းပုံးမဖင့်ဖျေန်းမည်ေုိပါက လေးရည်ကိုစစဖ်ပီးမှ 

လေးဖျေန်းပုးံ ဲသို ့  ည့်လပးရသည်။ လယ်ကွေက်မျေားတွေင် ည့်သွေင်းလိုပါက လရသွေင်းလပါကမ်ှ 

အစကခ်ျေစနစ်မဖင့်  ည့်သွေငး်လပးနိုငသ်ည်။ လမမမပင်ချေိန်မှစတင်ဖပီး သီးနှံစိုက်ပျေိုးတစ်ရာသီတွေင် 
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လမခာက်ကကိမ်အ ိပကဖ်ျေန်းလပးနိုငပ်ါကပိမုို ိလရာက်သည်။ ဤအရည်သည် အာဟာရလဖျော်ရည် 

မဟုတ်လသာ်လည်း ဤအရည် ဲတွေင် အဏုဇီဝသက်ရှိလပါငး် ရ၅၀၀၀ လကျော်ပါရှိသည်။ ဤသကရ်ှိ 

မျေားက စုိက်ကွေက်အတွေင်းမှလမမေီလွှာ၏သဘာဝလေဟ စနစက်ိပုိုမိုလကာင်းမွေန်လအာင် အလ ာက် 

အကူမပုလပးဖပီး သီးနှံပင်အတွေက်အာဟာရဓာတ်မျေားရလွေယ်လာလအာင် လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

သဘာဝလေ  ဟစနစ်တွေင် အာဟာရဓာတ်မျေားနငှ့်သတ္တ ုဓာတ်မျေား အလမမာက်အမျေားရှလိနကကသည်။ 

သီးနှံပငအ်တွေက်  ိုအာဟာရဓာတ်မျေား အလွေယ်တကူစုပယူ်ရရှိလာနိုငလ်အာင် အဏုဇီဝသက်ရှိ 

မျေားကစွေမး်လောင်နိငု်ကကသည်။ (နမူနာအားမဖင့ ် လလ ု ဲတွေင်ရှလိနသည့်ဓာတ် မျေား၏ ရ၈%သည် 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်မျေားမဖစ်ကကဖပးီ လမမလွှာ၏တစ်မီတာပတ်လည်အလပါ်တွေင် နိုက် ရိေုျေင် ဓာတ် 

ရှစ်တန်အ ိရှိလနသည်)။ သိုမ့ဖစ်သမဖင့ ် ဤအရည်ကို နှစ်နှစ်ေက်တိုက် အသုးံမပုဖပီးပါက စုိက်ကွေက် 

အတွေင်း နိုက် ရိေုိုမိနုပ်စ်ဘက်တီးရီးယားမျေား အလမမာက်အမျေားပွေားမျေားလာကကဖပီး အပင်အတွေက် 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကို လွေယ်ကစူွောရရှိနိငု်လအာင်လုပ်လောင်လပးကကသမဖင့် လနာင်နှစမ်ျေားတွေင် စုိက်ကွေက ်

အတွေင်း မည်သည့်ဓာတ်လမမကသဇာမှ ည့်သွေင်းလပးရန်မလိုလတာ့လပ။  

 

 

 ဤနည်းစနစတ်ွေင်လတ်ေတ်သည့်နွေားလသးနှင့န်ွေားလချေးတိုက့ိအုသုးံမပုမခင်းမဖစ်ရာ 

နွေားတစ်လကာင်မ ှ တစ်နှစ်လျှင် ဧက (၃၀) စာအတွေက် အုိင်အမ်အုိလဖျော်စပန်ိုငသ်ည့် နွေားလသး 

နှင့န်ွေားလချေးတိုက့ိ ုုတ်လုပ်လပးနိုငသ်ည်။  ိုပစ္စည်းမျေားလတ်ေတ်သန ့်ရှင်းစွောရရှိနိုငရ်န် အတွေက် 

နွေားကုိ (၁၂) လပပတ်လည် ဘိလပ်လမမနှင့မ်ပုလုပ် ားသည့် သမံတလင်းလပါ်တွေင်လမွေးမမူရ သည်။ 

သမံတလင်းကိ ု တစ်ဘက်နိမ့ ်ားဖပီး နွေားလသးစီးေင်းနိုငရ်န် ချေိုင့်လမမာင်းလလး ား၍ ခံခွေက်တစ်ခု 

ကိခုျေ ားလပးရသည်။ သမံတလင်းလပါ်တွေင်အိပ်ရန်အတွေက် မမက်လမခာက ် လကာက်ရုိး စသည်တို ့

 ားလပးပါက ၎င်းတိုသ့ည် နွေားလချေးနွေားလသးတိုန့ှင့လ်ရာစပ်လနကကမည်မဖစ်ရာ လမမလေွေးပုံ မပုလုပ် 

ရာတွေင ်အလွေန်လကာင်းမွေန်သည့်ပစ္စည်းမျေားမဖစ်ကကသည်။ 

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

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

သီးနှံပငမ်ျေားကကီး ွေားမဖစ် ွေန်းရန်နှင့် အ ွေကလ်ကာင်းရန်အတွေက် နိုက် ရုိေျေင် ဓာတ်လမမ 

ကသဇာမျေားကုိ အလွေယ်တကူဝယ်ယူသုံးစွေဲနိငု်ကကလသာ်လည်း မေင်မချေင်နှင့်အလွေန်အကျွံ သုးံစွေဲလာ 

ကကမှုမျေားလကကာင့် လမမလပါ်လမမလအာက်လရမျေားတွေင် နိုက် ရိတ်ဓာတ်ညစ်ညမ်းမှု မပဿနာမျေား 

ကကုံ လတွေလ့ာကကရသည်။ ဤအကျေပ်အတည်းကို လွေန်လမမာက်လစရန်အတွေက် ဓာတ်လမမကသဇာမျေား 

အစားသဘာဝလမမကသဇာမျေား  ုတ်လုပ်အသုးံမပုမခင်းမဖင့် စုိက်ကွေက်အတွေင်းမှအာဟာရမျေားလလလွေင့ ်

လပျောက်ေံုးမှုမျေား ရှိလတာ့မည် မဟုတ်လတာ့လပ။ သဘာဝလမမကသဇာမျေားတွေင် ငါးအမိုငန်ိုအက်စစ် 

ပျေစ်ရည်သည် လည်းတစ်ခ ု အပါအဝင်မဖစဖ်ပီး ၎င်းကုိအသုးံမပုမခင်းမဖင့် လမမတွေင်းတွေင် နိုက် ရိေုျေင် 

ဓာတ်ကကယ်ဝလာလစမခင်း၊ သီးနှံအ ွေကတ်ိုးလာလစမခင်းနှင့် လရအရည်အလသွေးကုိလည်း မ ိခိုက် 

လစမခင်းစသည့ ်အကျေိုး လကျေးဇူးမျေားကုိရရှိလာလစမည်မဖစ်သည်။  

 

ငါးအမိုင်နိုအက်စစ်ပျေစ်ရည်  

 ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်ေုိသည်မှာ ငါးနငှ့် န်းလျေက်(ကကံသကာ)တို ့ ေတူလရာနှပ်ဖပးီရရိှ 

လာသည့်အရည်ပျေစ်မဖစသ်ည်။ ဤအရည်ပျေစ် ဲတွေင် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်အလမမာက်အမျေားပါရှိဖပီး 

အပင်မျေားကကီး ွေားဖွေံ ့ဖဖိုးလအာင်မျေားစွောလုပ်လောင်လပးသည်။ ဤအရည်ပျေစ်သည် အဏုဇီဝသက်ရှိ 

မျေားအတွေက်လည်း အ့ံဘွေယ်အစာအာဟာရတစ်မျေိုးမဖစ်ကာ မှိုမျေား အလွေန်နစှ်သကလ်ပါကပ်ွေားသည့် 

အာဟာရည်မဖစ်သည်။ လေးမှဝယ်သုံးရမည်ေိုပါက အလွေန်အဖိုးတန်လသာ်လည်း မိမိတိုအိ့မ်မာှပင် 

အလွေယ်တကူမပုလုပ်ရရှိနိငု်သည။် 

 

သမံတလင်းတွေင် နွေားလသးစီးေင်းရန် 

လမမာင်းလလးသွေယ်တန်းလပး ားမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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ပါဝင်ပစ္စည်းမျေားနှင့်လဖျော်စပပ်ုံ  

 ပါဝင်ပစ္စည်းမျေား                                                                           ပမာဏ 

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

(၂)  န်းလျေက် (ကကံသကာ) အခ ဲ      ၁ ပိဿာ  

လဖျော်စပပ်ုံ   

 ငါးစွေန ့်ပစပ်စ္စည်းမျေားနငှ့် န်းလျေက်ခမဲျေားကုိအလလးချေိနေ်တူယူဖပီးသင့လ်တာ်သည့်ပုံး တစ်ပုံး 

 ဲသို ့ည့်ကာ လရာစပ်လပးရသည်။  န်းလျေက်ခဲမျေားကုိ  ုလ ာင်းလချေမွေဖပီးမှလရာစပ်လပးရသည်။ 

လရလံုးဝမ ည့်ရပါ။ ပုံး ဲသို ့ည့်သည့်အခါ ပုံးအမပည့်မ ည့်ရဘဲ အလပါ်ဘက်တွေင်လနရာ 

လပ်အနည်းငယ်ချေန် ားရသည်။ အမမြှေုပ်မျေားတက်လာလျှင် လျံှကျေမသွေားလစရန်မဖစ်သည်။ ပုံးအဝ 

ကိလုုံလအာင်ဖုးံအုပ် ားဖပီး အရိပ် ဲတွေင်ပုံးကိ ုားရသည်။  

 

 

လဖျော်စပဖ်ပီးရက်အနည်းငယ်အတွေင်း အပုပ်နံမ့ျေား ွေကတ်တ်သမဖင့် လူနှင့်အတန်အသင့်လဝးလသာ 

လနရာ တွေင် ားရှရိသည်။ ယင်လကာင် မအံုလစရလအာင် ားရှရိသည်။ သုးံရက်တစ်ကကိမ် အဖုံးကိဖုွေင့် 

ဖပီးလမွှလပးရသည်။ ပူလနွေး လသာရာသီ တွေင် သုးံပတ်လကျော်ပါက အသုးံမပုနိုင်သည့် အေင့်သိုလ့ရာက်ရှိ 

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

ငါးအပိုင်းအစမျေားနှင့်ေတူ  န်းလျေကခ်ဲများနင့် ရရာရမွှမခင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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လာဖပီးလအးမမလသာရာသီတွေင် တစ်လလကျော်ခန ့်မှသာ အသုးံမပုနိုင်သည့် အေင့်သို ့လရာက်ရှလိာသည်။ 

 ိုအချေိန်တွေင် အပုပ်နံလ့ည်း မ ွေကလ်တာ့ဘဲ ကလစာ်နံသ့င်းသင်းလလး သာ ွေကလ်တာ့သည်။ 

 

လရာစပ်ပုံ 

ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်ကိအုသုးံမပုလျှင် မလကကဘဲကျေန်လနလသးသည့်အဖတ်မျေားကုိ ဇကာ 

မဖင့်စစ်ဖပီးမှအသုးံမပုရသည်။ ငါးအမိုငန်ိုအက်စစ်ပျေစ်ရည်တစ်ေလျှင် လရအေတစ်လ ာင် မဖင့်လည်း 

လကာင်း(၁:၁၀၀၀)၊ သုိမ့ဟုတ်လရတစ်ေါလံလျှင်ပျေစ်ရည် မင်းစားဇွေန်းနှစ်ဇွေန်း ည့်၍လည်းလကာင်း 

လဖျော်စပရ်သည်။  

အသုးံမပုပုံ  

 ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်သည်နိုက ်ရုိေျေင်ဓာတ်ကကယဝ်သည့် အရည်မဖစ်သမဖင့် အပင်မျေား 

ပင်ပိငု်းကကီး ွေားချေိနက်ာလတွေင် ပက်ဖျေန်းလပးရသည်။ အပင်ကကီး ွေားနှုန်းကိ ု လကာင်းလစသည့် 

အားတိုးလေးရည်မဖစ်သည်။ အဖူးအပွေင့ဝ်င်ချေိန်တွေင် ပက်ဖျေန်းပါက အဖူးအပွေင့ ် မဝင်လာလတာ့ဘဲ 

ပင်ပိငု်းကကီး ွေားအားကိုသာေက်လက်မဖစ်လပါ်လနလစတတ်သည်။ဤအရည်ကို အပင်လပါ်သိုပ့က် 

ဖျေန်းမခငး်၊ စိုက်ပျေိုး ားသည့် အပင်မျေားကုိရွှဲစုိလအာင်ပကဖ်ျေန်းမခငး်၊ အပင်လရလလာင်း သည့်အခါ 

လရ ဲသိုလ့ရာစပ် ည့်လပးမခင်း၊လမမလေွေးပုံမျေားမပုလုပ်ရာတွေင်အလေွေးမမန်လစရန် အတွေက်လရာ ည့် 

လပးမခင်းစသည်မဖင့ ် အမျေိုးမျေိုး အသုးံမပုနိုင်သည်။ အရွေက်စားဟငး်သီးဟင်းရွေက်ပင် မျေားကုိ 

တစ်ပတ်တစ်ကကိမပ်က်ဖျေန်းလပးပါကအ ွေကလ်ကာင်းရုံသာမကအနံအ့ရသာပါပိုမို လကာင်းမွေန်လာ 

သည်။ ဤပျေစ်ရည်ကို အီးအမ်အစရှိသည့် အမခားသဘာဝလမမကသဇာမျေားနငှ့် လည်းလရာစပ ်

အသုးံမပုနိုင်သည်။ဤပျေစ်ရည်လကကာင့်လမမ ဲတွေင်အဏုဇီဝသက်ရှိမျေား လပါကပ်ွေားမှုပိမုိုမျေား မပားလာ 

သည်။  ုိသက်ရှမိျေားက အပင်အတွေက် အာဟာရဓာတ်မျေားအလွေယ်တကူ စုပယူ်ရရှိနိုင်လအာင် 

လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

၃.၂.၃။ လေးရွေက်ကကီး ငရုတ် ေျေင်းပုိးသတ်လေး 

ပါဝင်ပစ္စည်းမျေား  

၁။ လေးရွေက်ကကီး အလမခာက်   ၅၀ ကျေပ်သား 

၂။ ေျေင်း      ၅၀ ကျေပ်သား 

၃။ ငရုတ်သီးစိမး်    ၅၀ ကျေပ်သား 

၄။ အီးအမ်အမပင်း      ၁ လီတာ 

၅။ လရ      ၅၀ လီတာ 
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လဖျော်စပပ်ုံ   

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

သည့်ပလတ်စတစ်ပုံး ဲသို ့ည့်ပါ။  အီးအမ်အမပင်းအရည် တစ်လီတာကုိလည်းလရာ ည့်လပးပါ။ 

 ိုလ့နာက် လရ ၅၀ လီတာ ည့်လပးဖပီး သမလအာင်လမွှလပးပါ။ ပုံးကိ ုအဝတ်ကကမ်းအစမဖင့်ပတိ် ားပါ။ 

သုးံရက်တစ်ကကိမခ်န ့်လမွှလပးပါ။ ပူလသာရာသီတွေင် ေယ်ရက်ခန ့်၊ လအးလသာရာသီတွေင် ၁၅ ရက်ခန ့် 

ကကာလာလျှင် လေးရည်ကိုအသုးံမပုနိုင်သည်။ အရည်ကိစုစ်ယူဖပီး အဖတ်မျေားကုိ လမမကသဇာအမဖစ်အ 

သုးံမပုနိုင်သည်။ လရ လလးေါလံလျှင် လေးရည် ၂၀၀ စီစီလရာစပ်၍ ပက်ဖျေန်းနိုင်သည်။ 

ဤလေးရည်သည် ယင်လကာင်မဖူ၊ သရစ်၊ ပျေ၊ လမွှးရှည်ခူလကာင်၊ လပါကဖ်တ်၊ နှံမဖတ်ပိုးနှင့ ်

သီးလုံးလဖာက်ပိုးမျေားကုိ ကာကွေယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ 

 

၃.၃။ အဖွေဲ လ့ိကု်တက်ကကလှုပ်ရှားလသာလလ့ကျေင့်ခန်း 

အဖွေဲ လ့ိုက်တက်ကကလှုပ်ရှားမှုသည် အဖွေဲ ၏့လပါင်းစည်းညီညွေတ်မှုအားလကာင်းလာလစရန်နှင့် 

ပူးလပါငး်လောင်ရွေကမ်ှုမမြှေင့်တင်ရန်ကူညီလပးလသာလယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လှုပ်ရှားမှု မျေား 

လေးရွေကက်ကီးအလမခာက် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ 

မမန်မာ) 

ေျေင်းစိမ်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

ငရုတ်သီးစိမ်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

အီးအမ်အမပင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ 

၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လဖျော်စပ် ားစဉ် (© FAO/ 

ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဖစ်သည်။ အဖွေဲ သ့ည်စိတ်ပါ၀င်စားဖပီးသက၀်င်လှုပ်ရှားလာလစ လရးအတွေက ်

အမျေိုးမျေိုး လသာနည်းလမ်းမျေားချေမှတ်လောင်ရွေက်နိုငသ်ည်။ အခန်းကဏ္ဍပါ၀င်သရုပ်လောင်မခင်း၊ 

ခက်ခလဲသာမပဿနာ၊အလကကာင်းအရာဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်လမ်းတိုမျေားမဖင့် စိတ်ဓာတ်လှုံလ့ော် လပးနိုင ်

သည်။အဖွေဲ လုိ့က်တက်ကကလှုပ်ရှားမှုမျေားအတွေင်းပါရှိလသာ သတင်းစကားသည် ေက်သွေယ်လရး၊  

လခါငး်လောင်စည်းရံုးမခင်း၊မပဿနာလမဖရှင်းမခင်းနှင့စ်ီမံကိနး်လရးေွေဲမခင်းတိုတ့ွေင်ညြှေိနှိုင်းလောင်ရွေကလ်ရ

းသုးံစွေဲနိငု်လသာအဖွေဲ လ့ိုက်တက်ကကလှုပ်ရှားမှုနမူနာပင်မဖစ်သည်။  

၃.၄။ အ ူးအလကကာင်းအရာ/လခါင်းစဉ်မျေား  

အ ူးအလကကာင်းအရာမျေားသည် စိုက်ခင်းမျေား ဲတွေင်မဖစ်လစ (သိုမ့ဟုတ်) အစည်းအလဝး 

မပုလုပ်သည့် လနရာတွေင်မဖစ်လစ မပုလုပ်နိုင်လသာ  အလွေန်ရုိးရှင်းသည့် သရုပ်မပမခင်းမျေားမဖင့် AESA ကုိ 

အလ ာက်အကူမပုမည်မဖစ်သည်။လခါငး်စဉ်ကို လပး ားလသာစာရင်း ဲမှ လရွေးချေယ်နိုင်လသာ်လည်း 

သင်တန်းကူညီပံပ့ိုးသူက လယ်သမား၏လိုအပ်ချေက်မျေားနငှ့် ကိကု်ညီလသာ ပိုမိုေန်းသစဖ်ပီး 

တီ ွေင်ဖနတ်ီးနိငု်စွေမ်းရှလိသာလခါငး်စဉ်မျေားကုိ လဖာ် ုတ်နိုင်သည်။  လယဘုယျေအားမဖင့် အေုိမပု ား 

သည့် အ ူးအလကကာင်းအရာမျေားမှာ လအာက်ပါအတိုင်း မဖစ်သည်။ 

• အပူပိငု်းဇုံလေသ၏လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ခံနိုင်လသာ သီးနှံနငှ့် မျေိုးကွေဲမျေား၊ 

• CSA အတွေက်ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ/် လမမေီလွှာမျေား 

နှင့၎်င်းတိုအ့ားစီမံခန ့်ခွေဲမှု၊ 

• သင့လ်လျော်လသာ စိုကပ်ျေိုးလရးနည်းပညာမျေား၊ 

• သီးနှံဖျေက်ပိးုမျေား၏ဘ၀စက်၀န်းနှင့ဘ်က်စုသံီးနှံဖျေက်ပိုးစီမခံန ့်ခွေဲမှုအလလ့အကျေင့်မျေား 

စမ်းသပ်မခငး် 

• လကာက်ပသဲီးနှံမျေား  အရှိန်အဟုန်မမြှေင့်စိကု်ပျေိုးမခင်းအားစီးပွေားလရးလလ့လာေန်းစစမ်ခင်း။  
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၄။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း (၃) 

လ     - ကသေုတ်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန် 

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ဘက်စုပံိုးမွှား လရာေါကာကွေယ်နှိမ်နှငလ်ရး မိတ်ေက ်၊ 

၂။ ကွေငး်ေင်းလလ့လာဖပီး အင်းေက်ပိုးမျေား စုလောင်းမခင်းနှင့် ဖျေက်ပိုး၊ အကျေိုးမပု အင်းေက် 

ခွေဲမခားမခင်း၊ 

၃။ လပါငး် ကာကွေယ်နှိမ်နှငမ်ခင်း အလမခခံသလဘာတရားမျေား 

၄။ လက်လပါင်း လိုက်မခင်းနှင့် နုတ်ယ ူားလသာ လပါငး်ပင ် အကကင်းအကျေန်မျေားကို စိုက်ခင်းအတွေင်း 

လမမကာအမဖစ်ဖုးံအုပ်လပးမခင်း  

၅။ လအာ်ေဲနစလ်မမကသဇာမျေား၊ အီး အမ ်လဖျော်ရည်နှင့ ်ပိုးသတ်လေးမျေားကုိ မခံစည်းရုိးပင်မျေားအပါအဝင ်

အပင်မျေားအလပါ်တွေင် လက်လတွေပ့က်ဖျေန်းသုံးစွေဲမခင်း 

၆။ သီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွေင် သီးနှံတစ်မျေိုးချေင်းအလိုက် ( ၀ဥ၊ ေန်ပဲ၊ လကာ်ဖီ၊ လ ာပတ်သးီ 

၊လမမမပန ့်ချေယရ်ီ၊ လဘာ်စကုိင်း တို၏့)သီးနှံမပုစုလစာင့်လရှာက်မခင်းနှင့် လအာင်မမင်မဖစ ်ွေန်းမှုကို 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

၇။ တစ်ဦးချေငး်လောင်ရွေကမ်ှုကို ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း 

၈။ တစ်ဦးချေင်းစီအတွေက် လုပ်ငနး်အစီအစဉ်လရးေွေဲမခင်း 

၉။ တစ်လနတ့ာ လလ့လာသင်ယူခဲ့သည်မျေားကုိ ဝိငု်းဝနး်လေွေးလနွေးမခင်းနှင့် သင်တန်းသားမျေား၏ 

တုံ ့မပန်ချေက်မျေားကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း 
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၄.၁။ ဘက်စုံပုိးမွှား လရာေါကာကွေယ်လရး  

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးေုိသည်မှာ မဖစ်နိုင်သမျှလသာတွေဲဖက်၍ ရနိုင်သည့်နည်း 

လပါငး်စံုကုိအသုးံမပုဖပီးလရာေါပိုးမွှားမျေားကုိ စီးပွေားလရးအရမ ိခိုက်နိုင်သည့်အလမခအလနလအာက်တွေင် 

ရှိလနလအာင် စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မခင်းမဖစ်သည်။   

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးသည် စနစတ်ကျေေျေူဟာလမမာက်စွောစီမခံန ့်ခွေဲ ားဖပီး ကကို 

တင်ကာကွေယ်မခင်း၊ လရှာင်လွှဲမခငး်၊ စစတ်မ်းလကာက်စစ်လေးမခင်းနှင့် ဖိနှမိ်မခင်းစသည်မဖင့် 

အေင့်လိုက ် လုပ်လောင်သွေားသည်။ အကယ်၍ဓာတုပိုးသတ်လေးမျေားသံုးစွေဲရနလ်ိုအပ်လာပါက 

လူ ုနှင့် ပတ်ဝန်း ကျေင်အလပါ်တွေင် ိခိုကမ်ှုအနည်းေံုးလေးပစ္စည်းမျေိုးနှင့် ဖျေန်းပက်မှုပုံစံကုိလရွေးချေယ် 

လုပ်ကုိင်ရမည်။ 

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နှိမ်နင်းရာတွေင် နည်းလလးနည်းမဖင့်လုပ်လောင်နိငု်သည်။  

 ၁။ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာနည်းမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း (Physical Control) 

 ၂။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးနည်းစနစမျေားမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း (Cultural Control) 

 ၃။ ဇီဝနည်းမဖင့က်ာကွေယ်မခင်း (Biological Control) 

 ၄။ ဓာတုနည်းမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း (Chemical Control) 

မကကာခင်လသာကာလက လပါ် ွေကလ်ာသည့်နည်းတစ်ခုမှာ ေီဇနည်းမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း 

မဖစ်သည်။ ခံနိငု်ရည်ရှိလသာမျေိုးေဇီမျေား ည့်သွေင်း ားသည့် သီးနှံမျေိုးမျေားကုိစိုက်ပျေိုး၍ကာကွေယ်မခင်း 

မဖစ်သည်။   

၁။ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာနည်းမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း  

လ ာင်လချောက်မျေား ားရိှမခင်း (မီးလ ာင်လချောက်၊ လကာ်လ ာင်လချောက်)၊  စည်းရုိးတန်းပင် 

မျေားစုိက်ပျေိုး ားမခင်း၊ ကိငု်းဖျေင်လပးမခင်း၊ လမမကိုဖုးံကာလပးမခင်း၊ လပါငး်မမက်မျေားရှငး်လပးမခင်း၊ 

၂။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးနည်းစနစ်မျေားမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း  

လရာေါပိုးမွှားမကျေလရာက်နိုင်သည့်အကွေက်မျေိုးလရွေးချေယ်မခင်း၊ လရာေါေဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမျေိုးမျေား 

လရွေးချေယ်မခငး်၊ စိုက်ခင်း ဲနှင့်ပတ်ဝန်းကျေင်တွေင် သန ့်ရှင်လနလစမခင်း၊ သီးနှံမျေားကုိ လရာညြှေပ်မခင်း၊ 

အလှည့်ကျေစိုက်မခင်းမျေားမပုလုပ်လပးမခင်း၊ 

၃။ ဇီဝနည်းမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း  

ဖျေက်ပိုးမျေားကုိစားသည့်သားရဲလကာင်မျေား၊ ကပ်ပါးလကာင်မျေားနငှ့် ကပ်ပါးနမီတုတ်မျေားကုိ 

စိုက်ခင်းအတွေင်းပွေားမျေားလာလအာင်လုပ်လောင်လပးမခငး်၊ 
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၄။ ဓာတုနည်းမဖင့်ကာကွေယ်မခင်း 

 ဓာတုလေေပိုးသတ်လေး၊ မှိုသတ်လေး၊ လပါငး်သတ်လေးစသည်မျေားကုိ အသုံးမပု၍ 

ကာကွေယ် နှိမန်င်းမခင်းမဖစ်သည်။ ဓာတုလေးမျေားသံုးစွေဲရာတွေင် အန္တရာယ်အလွေန်ကင်းလသာ၊ 

ဦးတည်ပိုးကိသုာ လရွေးချေယ်လသလစနိုငလ်သာ၊ ဓာတ်ကကငး်မကျေန်ရစ်လသာလေးမျေိုးကုိလရွေးချေယ် 

အသုံးမပုရသည်။ 

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးသလဘာတရားတွေင် သီးနှံဖျေက်ပိးုမျေားကုိလုံးဝဥဿုံရှငး် 

လင်း ဖယ် ုတ်ပစရ်န်မဟုတ်ဘဲ သီးနှံပျေက်စီးေံုးရှုံးမှုကိုမမဖစ်လစနိုင်သည့်အလမခအလနတွေင် ဖိနှမိ ်

 ိန်း ား ရန်သာမဖစ်သည်။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် ခံနိငု်ရည်ရှိမျေိုး မျေားအသုးံ 

မပုမခင်း၊ စိုက်ပျေိုးပုံနည်းစနစက်ိမုပုမပင်လမပာင်းလဲလပးမခငး်၊ ဇီဝနည်းမျေားမဖင့်ကာကွေယ်မခင်းစသည့် 

ဘက်လပါငး်စံုနည်းမျေားကိုသုးံကာဓာတုပိုးသတ်လေးမျေားကုိေင်ေင်မခင်မခင် အလမမာ်အမမင်ရှိရှမိဖင့် 

သာသုးံစွေဲမဖစ် လအာင် စီမလံုပ်လောင်သည်။ 

 

 

 

ဘက်စုံပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နည်းလလးနည်းတွေင် ပိုးသတ်လေးမျေားကို လနာက်ေုံးအေင့်တွေင် ားရိှ 

(© SATNET training manual, 2011) 
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၄.၁.၁။ ဘက်စုံပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် လောင်ရွေက်ပုံအေင့် ငါးေင့် 

၁။ စစလ်ေးမခင်းနှင့် ခွေဲမခားလဖါ် ုတ်မခင်း 

 စိုက်ခင်း ဲတွေင်လတွေရ့ှိရသည့်ပိုးလကာင်တိုင်းသည် သီးနှံဖျေက်ပိုးမျေားမဟုတ်ကကပါ။ သီးနှံဖျေက ်

ပိုးမျေားကုိစားသည့ ် လူအ့ကျေိုးမပုမိတ်လေွေပိုးမျေားလည်းပါဝင်ကကသည်။  ိုအမျေိုးအစားနစှ်မျေိုးကို 

ခွေဲမခား လဖါ် ုတ်ရန်လိုသည်။ ဖျေက်ပိုးမျေားကုိလတွေလ့ျှင်လည်း သီးနှံအ ွေကက်ို ိခိုက်နိုင်လလာက်သည့် 

အလကာင်အလရ အတွေက်ရှိမရှိကို လရတွေကရ်န်လိုအပ်သည်။  ိခိုက်နိုင်သည့်သတ်မှတ်ဦးလရမရှိပါက 

စိုးရိမ်ဘွေယ်ရာမရှိလသးပါ။ 

၂။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားနငှ့် လ ာက်ခအံကကံမပုချေက်မျေား 

 ဖျေက်ပိုးဦးလရ၊ အကျေိုးမပုပိုးဦးလရ၊  ိခိုက်နိငု်သည့်သတ်မှတ်ဦးလရ စသည်မျေားကုိလတွေရ့ှိဖပီး 

လျှင် မည်ကဲ့သုိလ့ောင်ရွေက်ရမည်ကို လ ာက်ခံအကကံမပုလပးရမည်။ 

၃။ စိုက်ခင်းရှင်နှင့်လတွေေ့ုံမခငး် 

 လတွေရ့ှိချေက်မျေားနငှ့် လောင်ရွေကရ်န်မျေားကုိ စိုက်ခင်းရှင်အား ရှင်းလင်းမပရမည်။ 

၄။ လိုအပ်သည့်ကာကွေယ်နှိမ်နင်းမှုမျေားကုိလုပ်လောင်မခင်း 

 ကာကွေယ်နှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါက အ က်တွေင်လဖါ်မပခဲ့သည့်နည်းလလးနည်းမဖင့် ဘက်စုလံုပ ်

လောင်လပးရမည်။ 

၅။ မှတ်တမ်းမပုစုမခင်းနှင့် ေက်လက်အလရးယူလုပ်လောင်မခင်း 

 ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးလုပ်လောင်လပးမခငး်မဖင့် မည်ကဲ့သုိက့ာကွေယ်နှိမန်င်းနိုငခ်ဲ့ 

သည်ကိ ု မှတ်တမ်း ားရှရိမည်။ လိုအပ်သည့် ေက်လက်အလရးယူလုပ်လောင်မှုမျေားကုိ လောင်ရွေက် 

လပးရမည်။ 
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၄.၁.၂။ ကွေင်း ဲတွေင်လက်လတွေ  ့လုပ်လောင်မခင်း 

အေင့ ်၁။ ကွေငး်ေင်းလလ့လာမခင်း 

 တစ်ဖွေဲ လ့ျှင် ငါးဦးခန ့်ပါသည့် အစုအဖွေဲ မ့ျေားဖွေဲ ၍့ ကွေငး် ဲတွေင်ပိုးမွှားစစ်တမ်းလကာက်ယမူခင်းကို 

မပုလုပ်ကကရမည်။ အဖွေဲ တုိ့င်းတွေင် အမျေိုးသမီးဦးလရကို မျှတစွောပါဝင်လအာင်ဖွေဲ စ့ည်းရမည်။ 

ပိုးလကာင် ဖမ်းသည့်ပိုက်မျေားမဖင့ ် ပိုးမွှားမျေားကုိဖမ်းယူကကရမည်။ ဖျေက်ပိုးနှင့်အကျေိုးမပုပိုး 

မျေားကုိ ခွေဲမခားလဖါ် ုတ်ရ မည်။ 

ကွေင်းေင်းစစ်တမ်းလကာက်ယူ ပိုးလကာင်ဖမ်းပိုက်နဲ  ့ဖမ်း 

  

အစက်အလမပာက်ပါပိုးက ပျေမျေားကိုစား နကျေယ်လကာင်က ပိုးနေါးကုိစား 

 

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

အေင့ ်၂။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲမခမ်းစိတ်မဖာလဝဖန်ပိုင်းမခားမခင်း 

 လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိစစုည်းမခင်း၊ ဖျေက်ပိုးနှင့မ်ိတ်လေွေပိုးဦးလရမျေားကုိ လရတွေကမ်ခင်းနှင့န်ှိုင်းယှဉ် 

မခင်း၊ လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း၊ ခွေဲမခမး်စိတ်မဖာမခင်း၊ ပုံမျေားလရးေွေဲမခငး်နငှ့်မတှ်တမ်း တင်မခင်း 

မျေားမပု လုပ်၍ မည်သည့်အလရးယူလောင်ရွေကမ်ှုမျေားလုပ်သင့်သည်ကို အကကံမပု လရးသား 

လဖါ်မပရမည်။ 

 

အေင့ ် ၃။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကိုတင်မပမခင်းနှင့် လေွေးလနွေးလမးမမန်းမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမဖကကားမခင်း

 အဖွေဲ ခ့ွေဲမျေား၏လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ အားလုံးအားတင်မပကကရမည်။ အားလုံးမှ 

မရှင်းလင်း သည်မျေားကုိလမးမမန်းမခင်း၊ လဝဖန်အကကံမပုမခင်းမျေား လပးကကသည့်အလပါ် 

သကေုိ်င်ရာအဖွေဲ ခ့ွေဲ မျေားက လကကာင်းကျေိုးေီလလျော်စွော တုံ ့မပန်လမဖကကားကကရမည်။ 

 

 



69 

 

 

 

အေင့် ၄။  လောင်ရွေကရ်မည့်လုပ်ငန်းမျေားကုိချေမှတ်ကကမခင်း 

 အားလုံးမျေက်နာှစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အဖွေဲ လ့ိုက်တင်မပချေက်မျေားကုိ စုလပါင်းညြှေိနှိုင်းမှုမပုလုပ ်

ကကဖပီး စုလပါင်းေံုးမဖတ်ချေက်မျေားချေမှတ် ားသည့်အတိုင်း အလကာင်အ ည်လဖါ်မည့် 

လုပ်ငနး် မျေားလုပ်လောင်ကကရန် အားလုံးသလဘာတူကကသည်။ 

  

ဖျေက်ပိုး (© SATNET training manual, 2011) မိတ်လေွေပိုး 

ပုံမျေားမဖင့် လရးေွေဲလဖါ်မပ 

(© SATNET training manual, 2011) 

 

ဖျေက်ပိုးတစ်လကာင်တွေင် မိတ်လေွေပိုးတစ်လကာင်ခွေဲရိှ၊ 

လေးမဖျေန်းလသး (© SATNET training manual, 2011) 

 
လတွေ ရိှ့ချေက်၊ သုံးသပ်အကကံမပုချေက်မျေားကုိ အားလုံးမျေက်နှာစုံညီပွေဲတွေင် တင်မပ 
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၅။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအခန်း(၄) 

(စိုက်ပျေိုးလေဟစနံစ်ကို အကဲမဖတ်မခင်း)  

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစေ်နး်စစ်လလ့လာချေက် 

လ     - စက်တင်ဘာလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေ-ဲ ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချိေန်- (၄) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ဖမို န့ယ်စိုက်ပျိေုးလရးဦးစီးဌာနမဝှန ်မ်းမျေား 

လုိအပ်လသာပစ္စည်း -  A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ် ၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန် 

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

 

ပိုခ့ျေမည့်လခါင်းစဉ်မျေား 

၁။ စုိက်ပျိေုးလရးလေဟစနစေ်နး်စစ်လလ့လာချေက် - သင်တန်းသား (၅) ဦးစီပါ၀င်လသာအဖွေဲ မ့ျေားသည် 

စမံပစုိက်ခင်းတွေင ်လအာက်လဖာ်မပပါအချေက်မျေားကုိလလ့လာ၍မှတ်တမ်းတင်မှုမျေားမပုလုပက်ကမည်မဖစ်သည်။  

(၁) လမမေီလွှာတုိက်စားမခင်း ိနး်ချေုပ်မှုနည်းလမ်းမျေား၏အကျေိုးသက်လရာက်မှု၊  

(၂) လမမဖံုးလပး မခင်း၏အကျိေုးလကျေးဇူးမျေား၊  

(၃) လမမေီလွှာလအာ်ေနဲစ် ု ည်နငှ့လ်မမေီလွှာအစိုဓာတ်အလနအ ား၊  

(၄) သီးနံှအ ွေက်နှုန်းစွေမ်းလောင်ရည်နငှ့လ်ရာေါပုိးမွှားကျေလရာက်မှု အလမခအလန၊ 

၂။ အဖွေဲ အ့လိကု်လတွေ ရိှ့ချေက်မျေားကုိမှတ်တမ်းတင်မခငး်၊ 

၃။အဖွေဲ အ့လိကု်လတွေ ရိှ့ချေက်မျေားအလပါ်တင်မပလေွေးလနွေးမခင်းနှင့်အမခားအဖွေဲ မ့ျေား၏လမးမမန်းမှုမျေားကုိတုန ့်မပနလ်မဖက

ြားမခင်း 

၄။စလုပါင်းလေွေးလနွေးမှုမျေားအလပါ်ေုးံမဖတ်ချေက်ချေမှတ်မခငး်နှင့်ဖွေံ ့ဖဖိုးတုိးတက်လရးအတွေက်ေက်လက်လုပ်လောင်

ရမည့်အလရးကကီးသည့်အလကကာင်းအရာမျေားကုိမှတ်သား ားရိှမခင်း 

၅။စမံပစုိက်ခင်းတွေငစ်မ်းသပ်သည့်ရာသီဥတုနငှ့သ်ဟဇာတမဖစ်လသာစုိက်ပျေိုးလရးအလလ့အ မျေားအလပါ်သင်တ

န်းသားမျေား၏နားလည်နိုငစ်ွေမ်းရည်ကုိလလ့လာသံုးသပ်မခငး် 

၆။အလ ွေလ ွေအသံုးစရိတ် 

ကုန်ကျေမှုမျေားကုိသးီနှစံမီံခန ့်ခွေဲမှုမှတ်တမ်းစာအုပတ်ွေငမ်ှတ်သား ားရှိမခင်း၊နှမး်လရာင်းမခငး်မှရသည့်ဝင်လငွေကုိရ

ောင်းချေဖပီးလနာက်ခန ့်မနှ်းတွေက်ချေက်မခငး်နှင့်ကုန်ကျေစရိတ်နငှ့အ်ကျိေုးအမမတ်ကိုခန ့်မနှ်းမခငး် 
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၇။၎င်းတုိ၏့မူလလမပာေုိ ားလသာအစီအစဉ၊်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်ေန ့်ကျေင်ဘက်မဖစ်လနလသာသင်တန်းသားတစဦ်

းချေင်းစ၏ီလုပလ်ောင်ချေက်မျေားအလပါ်သံုးသပ်အကဲမဖတ်မခင်း 

၈။သင်တန်းသားတစ်ဦးချေင်းစ၏ီလျော ားချေက်အစီအစဉ်မျေားကုိအလကာင်အ ည်လဖာ်မခငး် 

၉။ တစရ်နတ့ာရလ့လာခဲ့သည်အရပါ် ပွင့်ပငွ့လ်င်းလင်းမဖင့ ်ရဆွးရနွးမခငး် 

သင်တန်းနှင့်သက်ေိုင်လသာ ရည်ညွှန်းအကုိးအကားစာအုပ်စာတမ်းမျေား 

 စုိက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစ်မခင်း 

စိုက်ပျိေုးလရးလေဟလဇေေ (Agroecology) ေုိသည်မှာ စုိက်ခင်းအတွေင်း အပင်မျေား၊ တိရ စ္ဆာန်မျေား၊ လူမျေားနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျေင်တုိ ့ အမပန်အလနှ်တံု ့မပန်ေက်ေံလနကကသည်ကို လလ့လာမခင်း မဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားမဖင့် 

စိုက်ပျိေုးသီးနှမံျေားနှင့်ပတ်ဝန်းကျေင်တုိ ့အမပန်အလှနတံု် ့မပနေ်က်ေံ လနကကသည်ကို လလ့လာ မခင်းမဖစ်သည်။ 

 ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွေင့ေ်ိခုျေက်အရ စုိက်ပျေိုးလေဟလေေသမားသည် စုိက်ပျေိုးလရးနှင့်ပတ်သက်လန သည့် 

လမမကကီးကျေန်းမာလရး၊ လလနှင့်လရအရည်အလသွေး၊ လသးငယ်လှသည့် လမမတွေငး်လနလကကာရုိးမဲ့ သတ္တ ဝါလလးမျေား၊ 

မှန်ဘီလးူမဖင့်သာမမင်လတွေန့ိငု်သည့် လမမတွေငး်လနအဏုဇီဝသက်ရှိလလးမျေား၊ ပတ်ဝန်း ကျေင်မအှေိပ် 

အလတာက်မျေားနှင့် ပတ်ဝန်းကျေင်ေိုငရ်ာအလမခအလနအမျိေုးမျိေုးတုိက့ို လလ့လာလနရမည် မဖစ်သည်။   

အပင်၏ကျေန်းမာလရးကုိ သူပ့တ်ဝန်းကျေင်က ဖန်တီးေံုးမဖတ်သည်။  ုိပတ်ဝန်းကျေင်တွေင် 

ရုပဝ်တ္ထ ုပတ်ဝန်းကျေင်မျေားမဖစ်သည့် လန၊ လရ၊ လလနှင့် လမမလွှာအတွေငး်မှအာဟာရဓာတ်မျေား ပါဝင်သလုိ 

ဇီဝပတ်ဝန်းကျေင်မျေားမဖစ်သည့် ပုိးမွှားလရာေါမျေားနှင့် လပါင်းမျေားလည်းပါဝင်သည်။ ဤအလကကာင်းမခင်းရာ 

အားလံုးသည် စုိက်ပျိေုးလေဟလေေစနစ်တွေင် အလရးပါသည့်အခနး်ကဏ္ဍ၌ ကုိယ်စီရှိကကသည်။ ၎င်းတုိ ့ အတွေငး် 

အမပန်အလနှ်တံု ့လှယ်လနကကသည့်စနစ်ကိုသိရှနိားလည် ားပါက ေုိးကျိေုးမျေားမဖစ်လာနိုင်မှု ကုိလလျော့နည်း 

လအာင်လုပ ်လောင်နိုငမ်ည်မဖစ်သည်။ 

စိုက်ပျိေုးလရးလေဟလေေသည် ကက့ံကက့ံခံသည့်စုိက်ပျိေုးလရးဖွေံ ့ဖဖိုးတုိးတက်လာရန်အတွေက် လုိအပ်သည့် အသိပညာ 

နှင့် လုပက်ိုင်ပံုနည်းစနစမ်ျေားကုိမဖည့်ေည်းလပးသည်။  ုိအ့တူ  ုတ်လုပမ်ှု လည်းအ ူးလကာင်းမွေန်ဖပီး 

လူမှုလရးအရလည်းမျှတမှုရှိကာ စီးပွေားလရးအရလည်းရှငသ်န်လနမည် မဖစ်သည်။  

အချေုပ်ေိုရလသာ် စိုက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစ် (Agroecosystem) ေုိသည်မှာ စုိက်ပျိေုးလရးလုပင်နး်ရပ်တွေင် 

ေက်စပ ် ပါဝင်လနသည့်စနစ်အဖွေဲ မ့ဖစ်ဖပီး သက်ရှိမျေားလရာသက်မဲ့မျေားပါ ပါဝင်လနကာ ၎င်းတုိအ့မပန်အလန်ှ 

တံု ့မပန် အကျိေုးမပုမှုမျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစ်မခင်း အဆင့်ဆင့် 

စိုက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစ်မခင်း (Agroecosystem Analysis-AESA) ေုိသည်မာှ 

စိုက်ပျိေုးလရးလုပင်နး်နှင့်ေက်စပ် ပတ်သက်လနရသည့် ပတ်ဝန်းကျေင်တစခ်ုလံုးကုိ လလ့လာ ေန်းစစ်မခင်း 

မဖစ်သည်။ ဤက့ဲသိုလ့လ့လာေန်းစစ်ရာတွေင် သဘာဝလေဟစနစ်ရှုလ ာင့်၊လူမှုလရးရှုလ ာင့်၊စီးပွေားလရးရှု 

လ ာင့် နှင့်နုိင်ငံလရးရှုလ ာင့်မျေားအပါအဝင်လ ာင့်လပါင်းစံုပါဝင်လအာင် ည့်သွေင်းစဉ်းစားလုပ်လောင်ရ သည်။  
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စိုက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစ်မခင်းသည် စိုက်ပျိေုးလုပကုိ်င်လနသည့် လယ်ယာလုပင်နး်၏ 

လရရှည်ရပ်တည်နိုငလ်ရးအတွေက်မဖစ်သည်။ ဤလလ့လာေန်းစစ်မခင်းသည် အသစ်အေန်းအလုပတ်စ်ခ ုမဟုတ် 

ပါ။ စုိက်ပျိေုးလရးလုပင်နး်လုပလ်နသည့်သူတုိင်း သူတုိက့ျေင့သ်ုံးလနသည့် နည်းစနစ်သည်သူတုိ ့ စတ်ိဝင်စား 

 ားမှုနငှ့က်ိုက်မကိက်ု အချိေနန်ှင့်အမျှ ေန်းစစ်လနတတ်ကကသည်။ ဤသည်ပင်လျှင်စုိက်ပျိေုးလရး လေဟလေေ 

စနစက်ို လလ့လာေန်းစစ်လနမခငး်မဖစ်သည်။     

စိုက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစ်လလ့လာေန်းစစ်မခင်းသည် စိုက်ပျိေုးလရးသမားကုိကူညီပံ့ပိုးမည့် လက်နက်ကိရိယာ 

တစခ်ုမဖစ်သည်။ စုိက်ပျိေုးလရးသမားအား သူ၏စိုက်ပျေိုးလရးလုပင်နး်နှင့် ပတ်သက် လနသည့်ပတ်ဝန်းကျေင်မှ 

အလမခအလနမျေားကုိ ပုိမုိသရိှိလာလစရန်နငှ့ပ်ိမုိကုျွမ်းကျေင်လာကာ ပုိမုိလကာင်း မွေနလ်အာင်မည်က့ဲသို ့ ် လုပကုိ်င ်

ရမည်ကို ပုိင်နိုငစ်ွောေုံးမဖတ်နိုငရ်န်မဖစ်သည်။ ဤလလ့လာေနး်စစ်မှုကို လအာက်ပါအတုိင်း လုပလ်ောင်နိုငသ်ည်။ 

 

အေင့ ်၁။ စိုငခ်င်းအတွေငး်လလ့လာကကည့်ရှုမခင်း  

 သင်တန်းသားမျေားသည် လအာက်လဖါ်မပပါလလ့လာရမည့်ကိစ္စမျေားကုိ စနစတ်ကျေလလ့လာမှတ် 

သားကကရမည်။ အ ူးသမဖင့်စုိက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစအ်တွေင်း ပါဝင်ပတ်သက်လနကကသည်မျေား၏ 

အမပန်အလနှ ် တံု ့မပန်မပုမလူနကကသည်မျောကုိ ဦးစားလပးလလ့လာကကရမည်။ ဥပမာအားမဖင့် လအာက်ပါမျေားကုိ 

လလ့လာ ကကရမည်။ 

၁။ သီးနံှနှင့်ပတ်သက်သည့်အချေက်အလက်မျေား (အပင်အမမင့၊် ၊ တစ်ပင်ပါ အပွေင့်၊ တစ်ပင်ပါအသီး)  

၂။ ပုိးမွှားလရာေါကျေလရာက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အချေက်အလက်မျေား (ဖျေက်ပိုးဦးလရကုိ စာရင်း လကာက်ယူမခင်း၊ 

အကျေိုးမပုပုိးဦးလရကုိ စာရင်းလကာက်ယူမခင်း၊ လရာေါကျေလရာက်မှုကို စာရင်း လကာက်ယူမခင်း) 

၃။ လပါင်းလပါက်လရာက်မှု (လပါင်းပင်အမျိေုးအစား၊ အမျေားေံုးလပါက်သည့်လပါင်းမျိေုး၊ ပဲမျိေုးဝင်လပါင်းမျိေုး၊ 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်အမျေားေံုးချေန်ရစ်ခဲ့သည့်လပါင်းမျိေုး) 

၄။ အလ ွေလ ွေမတ်ှတမ်းမျေား (သီးနံှပင်၏ကကီး ွေားမှုအေင့၊် အသက်ရက်၊ မုိးလလဝသအလမခ  

အလန၊ လမမေီလွှာအလမခလအလန၊ အပငမ်ျေား၏ကျေန်းမာကက့ံခုိင်မှု) 

 
အဖွေဲ ခ့ွေဲမျေားအလိုက် ကွေင်းေင်းလလ့လာေန်းစစ်မှတ်သားကကမခင်း (© FAO, ToT in 2018) 
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အေင့် ၂။ လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲမခမ်းစိတ်မဖာလလ့လာသုးံသပ်၍ မှတ်တမ်းလရးမခင်း 

 အဖွေဲ တ့စ်ဖွေဲ မ့ခင်းသည် လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိစစုည်းမခင်း၊ အလလး ားစဉ်းစားေင်မခင်ကက 

မခင်း၊ မှတ်တမ်းလရးမခင်း၊ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲမခမ်းလလ့လာသံုးသပ်ကကမခင်း၊ စိုက်ခငး်အလမခ အလနကို 

ရုပ်ပုံကားချေပ်မျေားမဖင့်လဖါ်မပကကမခင်း၊ ကျေယမ်ပန ့်စွောစဉ်းစား၍ ေံုးမဖတ်ချေက်မျေားနငှ့် လ ာက်ခံအကကံ 

မပုချေက်မျေားကုိ ချေမှတ်ကကသည်။ 

 

အေင့် ၃။ အဖွေဲ လ့ိုက် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိတင်မပကကမခင်း 

အားလုံးမျေက်နှာစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အဖွေဲ လ့ိုက်သည်မိမိတို၏့ရလေ်မျေားနှင့် လကာက်ချေက်မျေားကုိ 

တင်မပကကရသည်။အမခားအဖွေဲ ဝ့င်မျေား၏တံု ့မပန်သလဘာ ားမျေားနှင့်လမးခွေန်းမျေားကိအုကျေိုး 

အလကကာင်း ေက်စပ်စွောရှင်းလင်းမပသလပးရမည်။

 

 

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

အဖွေဲ ခ့ွေဲမျေားအလိုက် သုံးသပ်ေုံးမဖတ် ားချေက်မျေားကုိ တင်မပမခင်းနှင့်  

လမးခွေန်းမျေားကုိ ကျေိုးလကကာင်းေက်စပ်စွော လမဖကကားလပးရမခင်း (© FAO, ToT in 2018) 
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အေင့် ၄။ လောင်ရွေက်ရမည့်လုပင်န်းမျေားကုိချေမှတ်ကကမခင်း 

 အားလုံးမျောက်နာှစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အဖွေဲ လုိ့က်တင်မပချေက်မျေားကုိ စုလပါင်းညြှေိနှိုင်းမှုမပုလုပ် 

ကကဖပီး စုလပါင်းေံုးမဖတ်ချေက်မျေားချေမှတ် ားသည့်အတိုင်း အလကာင်အ ည်လဖါ်မည့် လုပ်ငနး်မျေား 

လုပ်လောင်ကကရန် အားလံုးသလဘာတူကကသည်။ 
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၆။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း - အခန်း(၅) 

အမခားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာမခင်း 

လ - လအာက်တိုဘာ သတင်းပတ် / ရက်စွေ-ဲ ပ မပတ် 

အချေိန် / ကာလ-(၄) နာရီ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - သယ်ယူပိုလ့ောင်လရး ပစ္စည်းမျေား စစီဉ်လပးမခင်း 

 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ဖမို န့ယ်အတွေင်းရှိ အမခား ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာမခင်း ( 

လယ်သမားအုပ်စုမျေားအချေင်းချေင်း ေက်သွေယ်မှု တည်လောက်မခင်း) 

၂။ အမခား လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေား၏ တိုးတက်မှုကို လလ့လာမခင်းနှင့ ်အမပနအ်လှန် 

နှိုင်းယှဉ်မှု မပုလုပ်မခင်း 

၃။ လယ်သမား အုပ်စုမျေား အချေင်းချေင်း အလတွေ အ့ကကုံ  မျှလဝဖလှယ်မခင်း 

၄။ လတွေရ့ှိချေက်အသစအ်ေန်းမျေားကုိ လယ်သမားအုပ်စု မျေားအကကား မပန ့်နှံလ့အာင် လုပ်လောင်မခင်း 

၅။ အမပန်အလှန် လလ့လာလရးသွေားလရာက်စဉ် ကာလအတွေင်း 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအလတွေ အ့ကကံ မျေားကိ ုအလမခမပုလျေက် ရာသီဥတုနှင့် 

သဟဇာတမဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးနငှ့် ပက်သက်၍ လေွေးလနွေးမခင်းနှင့ ်

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားမ ှအလလ့အကျေင့်မျေားကုိ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ 

စိုက်ပျေိုးလရး မည်ကဲသ့ို ့ေက်သွေယ်လနသည်ကို လေွေးလနွေးမခင်း 

သက်ေုိင်သည့် သင်လ ာက်ကူပစ္စည်းမျေား 

အမခား ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာမခင်း ေိသုည်မှာ −  

လလ့လာလရး ခရီးသွေားလရာက်မခငး်သည် လတာင်သပူညာလပးလုပ်ငနး်၏ အလရးကကးီသည့် အစိတ် 

အပိုငး်မဖစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်၏ အဓိကရည်ရွေယခ်ျေက်မာှ လတာင်သလူယ်သမား အုပ်စုမျေားအတွေင်း 

ရင်းနှီးမှု တည်လောက်ရန်မဖစ်ဖပီး လလ့လာလရးခရီးစဉ်အတွေင်း လအာင်မမင်မှုမျေား၊ တုိးတက်မှုမျေားနငှ့် 

အခက်အခဲမျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာနုိင်မည် မဖစ်ဖပီး အမခားလသာ လတာင်သမူျေားအတွေက် 

အကျေိုးရှိလစနိုင်သည့် လတွေရ့ှိချေက်အသစမ်ျေားပင် မပန ့်နှံန့ိုင်ပါသည်။ လလ့လာလရး ခရီးတွေင် အမျေိုးသမီး 

ဦးလရ လံုလလာက်စွော ပါဝငလ်စရမည်။  
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လေသအလမခအလနအလပါ်မူတည်၍ လလ့လာလရး ခရီးစဉ်မျေားကုိ လအာက်ပါအတိုင်း 

အစီအစဉ်လရးေွေဲနိငု်ပါသည်။  

− ခရုိင်အတွေင်းရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းတစ်ခုမှ အမခားတစ်ခုသုိ ့ လလ့လာမခင်း၊  

− တိုင်းနှင့မ်ပည်နယအ်တွေင်းရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းတစ်ခုမှ အမခားတစ်ခသုို ့

လလ့လာမခင်း၊  

− အမခားတိုငး်နငှ့်မပည်နယ်ရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့လလ့လာမခင်း၊  

−   မပည်ပနိငု်ငံမျေားရှ ိလတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့လလ့လာမခင်း၊  
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၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၆) ၊ 

(လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကွေင်းမပပွေဲ) 

လ     -  လအာက်တိုဘာလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - တတိယပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - ကားချေပ်၊ မာကာပင်၊ 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်ချေက်မျေားနငှ့် လအာင်မမင်မှုမျေားကုိ 

ဧည့်သည်မျေားမ ှလလ့လာမခင်း 

၂။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ သင်တန်းသားမျေား လောင်ရွေကခ်ဲ့လသာလုပ်ငနး်မျေားကုိ 

(ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးကိုအလလး ားလျေက်) ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း 

၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ သင်တန်းသားမျေား က နည်းပညာနှင့အ်ကကံဉာဏ်မျေားကုိ 

ဧည့်သည်လတာ်မျေားသုိ ့မျှလဝမခင်း 

၄။ သင်တန်းလကျောင်းကာလတစ်လလျှာက် အလတွေ အ့ကကံမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားက ရာသီဥတုနင့် 

သဟဇာတမဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးသည် စိုက်ပျေိုးလမွေးမမူလရးလုပ်ငန်း၊ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုက 

သီးနှံပင ်မျေားအလပါ်တွေင် အကျေိုးသကလ်ရာက်မှု၊ စံမပစိုက်ခင်းတွေင်  စိုက်ပျေိုး ားလသာ 

သီးနှမံျေားသည် လလျော် ကန်သည့် သီးနှံနငှ့် လမမေီလွှာ စီမံခန ့်ခွေဲမှု အလလ့အ မျေားလကကာင့် ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲမှု ေဏ်မှ နာလန် ူနိုင်သည်ကို အလလး ားလျေက် ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း 

၅။ ဧည့်သည်လတာ်မျေား ံမှ သလဘာ ားအမမင်နှင့ ် သုးံသပ်အကကံမပုချေက်မျေားကိ ုမှတ်တမ်းတင်မခင်း 

 

သက်ေိုင်သည့် သင်လ ာက်ကူပစ္စည်းမျေား 

ကွေင်းမပပွေဲ 

လတာင်သပူညာလပးသင်တန်းမျေား၏ သီးနှံရာသီဖပးီခါနီတွေင်သင်တန်းသားလတာင်သမူျေား လလ့လာ 

လတွေရ့ှိခဲသည့် ေဟုသတု အသစမ်ျေားကုိ မျှလဝရန် လကျေးရွောအတွေင်းရှိ လတာင်သမူျေား၊ အမခားလကျေးရွော 

မျေားမ ှ လတာင်သမူျေား၊ လေသတွေင်းရှိ နိုငင်ံလရးလခါင်းလောင်မျေား၊ စုိက်ပျေိုလရးဦးစီးဌာနမှ ဝန် မ်းမျေား 

နှင့ေ်က်စပ်ပတ်သက်သူမျေားကုိဖိတ်ကကား၍ကွေငး်မပပွေဲတစ်ခု မပူလုပ်ရပါမည်။ သင်တန်းဖပီးေံုးခဲ့သည့် 
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လတာင်သမူျေား အလနမဖင့် လလ့လာသင် ယူခဲ ့ ရသည့်နည်းပညာနှင့် အလတွေအ့ကကုံ မျေားကုိ ကွေငး်မပပွေဲသို ့

လလ့လာရန်လာလရာက်ကကသူမျေားအား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံမျေားနငှ့် လအာင်မမင်ခဲ့လသာ သိသာ င်ရှား 

သည့ ်လအာင်မမင်မှုမျေားကုိ ခင်းကကင်းမပသရပါမည်။  

ကွေငး်မပပွေဲသည် လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းတက် လရာက်ခဲ့သည့် လတာင်သမူျေား အလနမဖင့် ရရှိခဲ့သည့ ်

အလတွေအ့ကကုံ နှင့် နည်းပညာမျေားကုိ သင်တန်းတက်လရာက်ရန် မပါဝင်ခဲသ့ည့ ် လတာင်သမူျေားအား 

သတင်းအချေက်အလက်မျေား မျှလဝသည့် အစီအစဉ်တစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ ကွေငး်မပပွေဲမျေားကို 

နည်းပညာဖလှယ်သည့ ်ဖိုရန်တစ်ခု အမဖစ်ကျေင်းပသင့်ဖပီး  ိုသုိက့ျေင်းပမခင်းအားမဖင့် အနာေတ်ကာလ 

တွေင် နည်းပညာမပန ့်ပွေားလစရန်နှင့် အသိပညာတိုးတက်လာလစလရး အတွေက်လည်း အသုးံဝငမ်ည် 

မဖစ်သည်။ ကွေငး်မပပွေဲမျေားကုိ ကျေင်းပသည့ ် အခါ ပိုမို ိလရာက်လစရန် လအာက်ပါအချေက်မျေားကို 

လိုက်နာသင့လ်ပသည်။  

 

 

  

ကွေင်းမပပွေဲလနရာ လလ့လာစမ်းသပ်ချေက်မျေားစွော လောင်ရွေကခ်ဲ့သည့် လနရာ 

ရက်စွေ ဲ 
လတာင်သမူျေားေံုးမဖတ်သည် အတိုင်း၊ သိုလ့သာ် သီးနှံမျေားရင့်မှဲသည့် 

အချေိန်နှင့် ချေိန်ကိုက်ရန ်လိုပါသည်။ 

အချေိန် 
လတာင်သပူညာလပးသင်တန်းကာလတွေင်း၊ သိုလ့သာ် သီးနှံမျေားရင့်မှဲသည့် 

အချေိန် နှင့ ်ချေိန်ကိုက်ရန် လိုပါသည်။ 

တည်လနရာ 

အကျေိုးလောင် လတာင်သသူည် တည်လနရာကိ ုေံုးမဖတ်သင့်ဖပီး 

အနီးပတ်ဝန်း ကျေင်လကျေးရွောမျေားမှ လတာင်သမူျေားကုိ 

ဖိတ်ကကားရမည်မဖစ်ပါသည်။ 

တက်ရရာက်မည့်သူများ  

သင်တန်းရကျာင်းရကျးရွာရှိ ရတာင်သများ၊ အနီးအနားရှ ိရကျးရွာ မှ 

ရတာင်သမူျား၊ ရေသအာဏာပုိင်များ၊ စိုက်ပျိုးရရးဦးစီးဌာနမှ 

ေန်ထမ်းများနငှ့် ဆက်စပ်ပတ် သကသ်ူများ၊ (အမျိုးသမီးများ 

လုံရလာက်ရသာဦးရရ ပါေင်မှုကုိ အားရပးရပါမည်။) 
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၈။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း - အခန်း(၇) 

 (သစစ်ိမ်းလမမဩဇာ မပုလုပ်မခင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် နည်းပညာမျေား)  

လ     -  နုိဝဘဂာလ 

သတင်းပတ်/ရက်စွေ ဲ- ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချိေန်- နံနက်ပိုငး် (၃) နာရီ နှင့် ညလနပုိင်း (၂) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) စုိက်ပျေိုးလရး ဦးစးီဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လုိအပ်လသာ ပစ္စည်း - စုိက်ပျေိုးနည်းစာလစာင်၊ ကားချေပ်၊ မာကာပင၊်  

 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သစစ်ိမး်လမမကသဇာ 

၂။  ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန ်ကိငု်တွေယ် ိန်းသိမး်နည်းမျေား 

၃။ လမမပဲ   နှင့ ်ပဲတီစိမ်း ရိတ်သိမ်းမခင်း 

၄။ လမမပဲ   နှင့ ်ပဲတီစိမ်း အ ွေကန်ှုန်းခန ့်မှနး်မခင်း  

၅။ လမမပဲစိကု်ပျေိုးကနု်ကျေစရိတ်မျေားကုိ လငွေစာရင်းစာအုပ်တွေင် မှတ်သားမခင်း 

၆။ စံမပကွေက်ရှ ိ လမမာင်းမျေားတွေင် လရစုလောင်းနိုငမ်ှု၊ လရတားေည်လအာက်လမခတွေင် နံုးပိုမ့ှု နှင့ ်

လမမေီလွှာတုိက်စားမှုအလမခအလနမျေားကုိ  အနီးအနားရှ ိအကွေက်မျေား နှင့ ်နှိုင်းယှဉ်လလ့လာမခင်း 

၇။ စီမခံျေက်နှင့်မတူညီဘဲ တစ်ဦးချေင်းလောင်ရွေကခ်ျေက် နှင့ ် သလဘာ ားမတှ်ချေက်ကုိ 

လလ့လာသုးံသပ်မခင်း 

၈။  တစ်ဦးချေင်းစီအတွေက် ၄င်းတို၏့ ကိယ်ုပိုင်စိုကခ်င်းတွေင် သုးံစွေဲရန ်လုပ်ငနး်အစီအစဉ်လရးေွေဲမခင်း 

၉။ တစ်လနတ့ာ လလ့လာသင်ယူခဲ့သည်မျေားကုိ ဝိငု်းဝနး်လေွေးလနွေးမခင်းနှင့် သင်တန်းသားမျေား၏ 

တုံ ့မပန်ချေက်မျေားကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းကိးုကား စာအုပ် စာတမ်းမျေား 
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၈.၁ ။သစ်စိမ်းလမမကသဇာ 

 လမမဖုံးသီးနှံဟလုည်းလခါ်သည့် သစစ်ိမး်လမမကသဇာသည် လမမကကီး ဲသို ့်အာဟာရမျေား 

 ည့်လပးရန်အတွေက်အလွေန်လကာင်းမွေန်သည့်အရာမဖစ်သည်။ သစစ်ိမ်းလမမကသဇာေုိသည်မှာ 

နှုတ် ားသည့် အပင ် အစိပအ်ပိုင်းမျေား၊ သိုမ့ဟုတ်စိုက်ပျေိုး ားသည့်အပင်အစိပအ်ပိုင်းမျေားကို 

လမမလပါ်တွေင် ချေန်ရစ် ားခဲ့ဖပီးတလမဖးလမဖးလေွေးလမမ့သွေားလစကာ လမမဖံုးကာအမဖစ်လည်းလကာင်း၊ 

လမမကကီးကိပုိုမိ ု လကာင်းမွေန်လအာင်မပုမပင်လပးသည့်အရာအမဖစ်လည်းလကာင်း မပုလုပ်လပးသည့် 

ပစ္စည်းကိ ု လခါ်သည်။ လမမဖုံးကာ အပင်မျေားစုိက်ပျေိုးမခင်းသည် သစစ်ိမး်လမမကသဇာ အမဖစ်မပန်လည် 

အသုးံမပုရန် ရည်ရွေယ်၍စိုက်ပျေိုးမခင်းမဖစ်သည်။ ပုံမနှ်အားမဖင့် သစ်စိမး်လမမကသဇာ ပင်မျေား 

ကုိစုိက်ပျေို းဖပီးသည့်လနာက် ပန်းမပွေင့်မီလသာ်လည်းလကာင်း၊ ပန်းပွေင့ဖ်ပီးကာစအချေိန်တွေင်လည်းလကာင်း 

 ယ် ိုးလမမမမြှေုတ်ပစ ် လိုက်ဖပးီ လမမကကီး ဲသို ့ လရာလမွှလပးလိုင်မခင်းမဖစ်သည်။ သစစ်ိမး်လမမကသဇာကို 

လအာေဲနစ်စိကု်ပျေိုးလရးနှင့် တွေဲဖက် လုပ်လောင်ကကဖပးီ ရာသီသီးနှံမျေားလရရှည်အ ွေကလ်ကာင်းရန် 

အ ူးအလရးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍတွေင်ရှလိနသည်။သစ်စိမး်လမမကသဇာပင်မျေားသည် လပါကပ်ွေားကကီး 

 ွေားမှုလည်းမမန်သမဖင့ ်လမပာင်ရှင်း လန သည့်လမမကကီးကိပုင် မကကာမီအချေိန်အတွေင်းဖုံးအုပ်သွေား သည်။ 

၈.၁.၁။ သစစ်ိမ်းလမမကသဇာ၏လုပ်လောင်လပးမှုအပိုင်းမျေား 

သစစ်ိမး်လမမကသဇာ၏လုပ်လောင်လပးမှုမျေားသည် စွေယ်စုရံှိလှဖပီး လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်း 

သိမး်လပးမှုနှင့်လမမကကီးကုိ ပိုမိုလကာင်းမွေန်လအာင်လုပ်လောင်လပးမှုမျေားလည်းပါဝင်သည်။ ပဲမျေိုးနွေယ်ဝင် 

သစစ်ိမး်ပငမ်ျေား၏ မမစ်ဖုမျေားအတွေင်းတွေင် အပင်မျေားကအသုးံမပုနိုင်သည့် လလ ဲမှ နိုက် ရိေုျေင် 

ဓာတ်ကိုစုပ်ယူလပးလသာအကျေိုးမပု ဘက်တီးရီးယားမျေားရှလိနကကသည်။ လမမကသဇာ ည့်သွေင်းလပးသည့် 

အလရးပါလသာ တာဝန်ကိုလုပ်လောင်လပးမခငး်မဖစ်သည်။ တိရ စ္ဆာန်မျေားမရှသည့် လမမကသဇာမျေားကုိ 

လည်း တွေဲဖက် ည့်သွေင်းလပးနိုင်သည်။ 

လမမဖုံးပင်အမျေိုးအစားလပါ်မူတည်၍ လမမကကီးအတွေင်းသုိန့ိုက် ရိုေျေင်ဓာတ် ည့်လပးမှုသည် 

တစ်ဧကလျှင် လပါင ် ၄၀ မှ လပါင ် ၂၀၀ အ ိရှိသည်။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာအမဖစ်အသုံးမပုခဲ့လျေင် 

လနာက်စုိက်မည့်သီးနှံပငအ်တွေက် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူရရှိနိငု်မှုသည် သစစ်ိမး်ပင ်ဲတွေင်ရှိ 

လနသည်၏ ၄၀-၆၀%  ိရရှိနိငု်သည်။ 

ဖုံးကာပင်အမဖစ်စိုက ်ားသည့်သစ်စိမ်းပင်မျေားကုိ လမမ ဲသိုလ့ရာလမွှလပးမခင်းသည် သစစ်ိမး် 

ပင် ဲမှအာဟာရဓာတ်မျေားကို လမမ ဲသိုလ့ရာက်ရှသိွေားလစဖပးီ လနာက်စိကု်မည့်သီးနှံ အတွေက်ရရှိ 

သွေားလစမည်မဖစ်သည်။ လမမ ဲသိုလ့ရာလမွှ ည့်လပးလိုက်သည့်သစ်စိမ်းပင်မျေားလကကာင့် လမမတွေင်းရှ ိ

အဏုဇီဝမျေားပိုမိုပွေားမျေားလာကာ ၎င်းတိုက့ သစ်စိမး်ပငအ်စိပ်အပိုင်းမျေားလေွေးလမမ့မှုကို ပိုမိုမမန ်

ေန်သွေားလစသည။် ဤလေွေးလမမ့မှုမဖစ်စဉ်မျေားလကကာင့် လမမတွေင်းတွေင်ရှိလနသည့်ဓာတ် မျေားမဖစ်သည့် 

နိုက် ရိေုျေင်၊လဖာ့စ်ဖရပ်၊ပိုတက်စယီမ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ မေ္ဂနီစီယမ်၊ ောလဖာ စသည်တိုသ့ည် 

တဖန်မပန်လည်လရာစပ်မှုတိုမ့ဖစ်သွေားကကဖပီး အပင်ကစုပယူ်နိုင်ရန်လွေယ်ကူ သည့်အလနအ ားသုိ ့
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လရာက်ရှိလာကကသည်။လမမကကီး ဲသိုဖ့ုံးကာပင်မျေားလရာလမွှ ည့်လပးလိုက်မခင်းလကကာင့် အဏုဇီဝ မျေား 

၏လှုပ်ရှားမှုမျေား ပုိမိမုမန်ေန်လာကာ လမမကကီးအတွေင်းမှိုမျှင်မျေားနငှ့် လမမကကီးလစး ကပ်မှုမျေားပိုမိုလာ၍ 

လမမသားမျေားဖွေဲ စ့ည်းမှုနှင့် လမမလုံးလမမခဲမဖစ်မှုမျေားပိုမိုလကာင်းမွေန်လာသည်။ 

လမမကကီးအတွေင်း လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေား မျေားမပားလာမှုသည် လမမကကီးအတွေင်းသုိလ့ရစိမ့်ဝင်မှုပိုမို 

မျေားလာလစမခင်း၊ လမမတွေင်းလရကိုပိုမိသုိမုှီး န်းသိမ်း ားနိုင်မခင်း၊ လမမတွေင်းသိုလ့လဝင်လလ ွေက် ပိုမိ ု

လကာင်းမွေန်လာလစမခင်းနှင့် အမခားလသာလမမကကီး၏လက္ခဏာရပ်မျေား ပုိမိတုိုးတက် လကာင်းမွေန် 

လာလစသည်။ လမမလံုးလမမခဲမျေားမဖစ်လာမှုလကကာင့်  ွေန်ယက်ရာတွေင်လည်းပိုမို လွေယ်ကလူာလစသည်။ 

လမမတွေင်းလလဝင်လလ ွေက်ပိုမိုလာမှုလကကာင့် သစစ်ိမး်ပငမ်ျေား၏အမမစ်မျေားသည် လမမလအာက်ပိုင်းမှ 

လမမကကပ်လွှာမျေားကုိပင ်ိုးလဖာက်နိုင်ကကသည်။ လမမလေွေးပမာဏ ပိုမိုမျေားမပားလာမှုလကကာင့် လေွေးလမမ့မှု 

မဖစ်စဉမ်ျေားလည်းပိုမိုမမန်လာကာ သစစ်ိမး်လမမကသဇာပင် မျေားဖပီးလျှင်စိုက်ပျေိုးမည့လ်နာက်သးီနှံပင် 

အတွေက်မျေားစွောအကျေိုးရှိလာသည်။ ပဲမျေိုးမဟုတ်သည့််အပင်မျေားကုိ ၎င်းတိုမ့ှရရှိလာမည့် ပင်ကကင်း 

ပင်ကျေန ်ဘိုင်အုိမာ့စ်မျေား(Biomass)အတွေက် သစ်စိမ်းပင်အမဖစ်စိုကပ်ျေိုးရသည်။ 

သစစ်ိမး်လမမကသဇာပင်အမျေားအမပားတို၏့အမမစ်ဖွေဲ စ့ည်းမှုမျေားသည် လမမလအာင်သိုန့က်ရှိုင်းစွော 

 ိုးလဖာက်ဝငလ်ရာက်နိုင်ကကဖပီးအလပါ်ယံတွေင်သာအမမစ်ဖွေဲ စ့ည်မှုရှိကကသည့်အပင်မျေား က်လမမ 

လအာက် မ ှ အာဟာရမျေားကုိ ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ကကသည်။လမမဖုံးသစစ်ိမး်လမမကသဇာပင်အမျေားစုသည် 

လပါငး်ပငလ်ပါက ် လရာက်မှုကိုဖိနှမိ် ားလပးသည့် လုပ်ငနး်တာဝန်ကိုလည်းလုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

အမမစ်နကရ်ှိုင်းစွော  ိုးဝင်တတ်သည့်လမမဖုံးပင်မျေားသည် လပါငး်ပငမ်ျေားမလပါက်လစရန် ပိုမိုဖိနှိမ်လပးနိုင် 

ကကသည်။  

အချေိုသ့စစ်ိမ်းလမမကသဇာပင်မျေားကုိ အပွေင့ပ်ွေင့ခ်ျေိန်အ ိ ားခဲ့ပါက ဝတ်မှုန်ကူးသည့်ပိုးလကာင် 

မျေားအတွေက်အစားအစာမဖစ်လစသည်။ လူအ့ကျေိုးမပုအင်းေက်ပိုးလကာင်မျေားအတွေက်လည်း နားခုိ 

စရာလနရာမဖစ်လာလစကာ ဖျေက်ပိုးမျေားကုိ သတ်မဖတ်စားလသာက်ကကသမဖင့် ပိုးသတ်လေး သုးံစွေဲရမှု 

ကိလုည်းလလျော့ကျေ သွေားလစ သည်။ အချိေုသ့စစ်ိမ်းလမမကသဇာပင်မျေားကုိ ကျဲွနွေားမျေားလွှတ်လကကာင်း 

စားကျေက်အမဖစ ်လည်းအသုးံမပုကက သည်။ 

လမမေီလွှာကာကွေယ်လရးအတွေက်လည်း သင့လ်တာ်သည့်သစ်စိမ်းလမမကသဇာပင်မျေားကုိလရွေးချေယ် 

စိုက်ပျေိုးကကသည်။အချေိုသ့စ်စိမ်းလမမကသဇာပင်မျေားသည် လရာေါပိုးမွှားကျေလရာက်မှုကုိလည်း လလျော့နည်း 

လစသည်။ အာလူးောတီစီလီယမပ်င်ညြှေိုးလရာေါကျေလရာက်မှုကို သစစ်ိမး်လမမဖုးံပင်မျေားစုိက်ပျေိုးလပးမခင်း 

မဖင့်လလျော့နည်းသွေားလစသည်။ သစစ်ိမး်လမမကသဇာပင်မျေားတွေဲဖက်စိကု်ပျေိုးလပးမခင်းမဖင့် ဓာတ်လမမကသဇာ 

မျေား နှင် ့ပိုးသတ်လေးသံုးစွေဲရမှုမျေား ကိ ုူးမခားသိသာစွောလလျော့ကျေသွေားလစသည်။ 

 



82 

 

၈.၁.၂။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာပင်အမဖစ်စိုက်ပျေိုးနုိင်သည့်အပင်မျေား 

ပဲလွေန်း၊ ကလုိောပဲ၊ တရုတ်ပဲမပားကကီး၊ ပဲယဉ်း၊ လမမပဲ၊ ေတ်လမပာင်း၊ နှံစားလမပာင်း၊ မုန်ညင်း၊ ညံပင်၊ 

ပဲပုပ၊် မမူကူးနားလမမေီ ိန်းပဲ၊ ပိုက်ေန်လလျှာ် 

 

 ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင် 

ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင် Sunn Hemp (Crotalaria juncea) သည် မမန်မာနိုငင်ံအပါအဝင် 

အပူပိငု်းလေသတွေင်လပါက်သည့် ပဲမျေိုးဝငအ်ပင်မဖစ်သည်။ မူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပဲမျေိုးမဖစ်သမဖင့် အိန္ဒိယ 

ပိုက်ေန်လလျှာ်၊ မေရပ်လလျှာ်ဟုလည်းလခါ်ကကသည်။ အပူပိငု်းနှင့်သမလနွေးပိုင်းလေသမျေားတွေင်ကျေယ်မပန ့် 

စွောစိုက်ပျေိုးကကဖပးီ သစစ်ိမ်းလမမကသဇာပင်အမဖစ်လည်းလကာင်း၊ တိရ စ္ဆာန်အစာအတွေက်လည်းလကာင်း၊ 

လလျှာ်အတွေက်လည်းလကာင်း အသုံးမပုကကသည်။ ဇီဝလလာင်စာ ုတ်လုပ်ရန်အတွေက်လည်းလလ့လာ 

လနကကသည်။ လှန်သွေားပုံအရွေက်မျေားရှဖိပီး အဝါလရာင်ပန်းပွေင့မ်ျေားပွေင့်ကကသည်။ 

 

 

 

ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင်ကုိ လမမကကီးလမမေီကသဇာလကာင်းမွေန်လာလအာင် မပန်လည်မပုမပင်လပးသည့် 

သစစ်ိမး်လမမကသဇာအပင်အမဖစ် ကျေယမ်ပန ့်စွောစိုက်ပျေိုးကကသည်။ အလကကာင်းမှာ အပင်သက်တန်း 

နှစလ်မှသုံးလအတွေင်း ပင်ကကင်းပင်ကျေန်အလမမာက်အမျေားရရှလိာသမဖင့်မဖစ်သည်။ အပင်အသက ်

နှစလ်သားတွေင်လလးလပခန ့်မမင့်လာဖပီး သုးံလသားတွေင်အပင်အမမင့်လမခာက်လပအ ိရှိလာတတ်သည်။ 

သိုမ့ဖစ်၍လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားပိုမိုတိုးပွေားမဖစ် ွေန်းလာသည်။ ပဲမျေိုးပငမ်ဖစ်၍ လလ ဲမှနိုက ်ရိုေျေင် 

စပါးအဖပီးစိုက်ပျေိုး ားသည့်ပိုက်ေံလလျှာ်ခင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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ဓာတ်ကိုလည်းအမျေားအမပားစုပ် ယူကာလမမ ဲသို ့ည့်သွေင်းလပးသည်။ လမမဖုံးသစစ်ိမး်ပင်အမဖစ် 

စိုက်ပျေိုးသည့်အခါ လမမကကီးပိုမိုလကာင်း မွေန်လာလစမခင်း၊ လမမေီလွှာတုိက်စားခံရမှုလလျော့နည်းလာမခင်း၊ 

လမမတွေင်းလအာင်းလရကို ိန်းသိမ်း ားနိုင်မခင်း၊ အာဟာရဓာတ်မျေားမပန်လည် လည်ပတ်လနမှုကုိ 

မဖစ်လစမခင်းစသည့်အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား မဖစ်လာလစသည်။ ယလနလ့ခတ်ကာလတွေင် ပိုက်ေန် 

လလျှာ်ပင်ကုိ ပုံစံအမျေိုးမျေိုးမဖင့်အသုးံမပုလနကကသည်။ ပိုက်ေန်လလျှာ်မှ လလျှာ်ကို ုတ်ယူဖပီးလွေန်ကကိုး 

မျေား၊ ငါးဖမ်းပိုက်ကကို းမျေားနှင့ ်ချေည် လနှာင်ကကို းမျေားမပုလုပ်ကကသည်။ 

 

 

၈.၁.၃။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာစုိက်ပျိေုး ည့်သွေင်းပံု 

၁။ ပုိက်ေန်လလျှာ်မျေိုးလစမ့ျေားကုိ ကကဲပက်၍မဖစ်လစ၊ အလကကာင်းလိုက်မဖစ်လစမျေိုးလစခ့ျေဖပီး 

 ွေန်မဖင့ဖ်ုံး လပးပါ။ စပါးခင်းတွေင်စိုက်မည်ေုိပါက စပါးရိတ်သမိ်းခါနီးအချေိန်တွေင်ကကဲပကလ်ပး ားပါ။ 

၂။ လနာက်သးီနှံစိကု်မည့်အချေိန်လရာက်လျှင် ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင်မျေားကုိခုတ်ပိငု်း၍ ညြှေိုးနွေမ်းသွေား 

သည် အ ိလမမလပါ်တွေင်မဖန ့် ားလပးပါ။ 

၃။ ညြှေိုးနွေမး်သွေားသည့် အပင်အစိပအ်ပိုင်းအားလုံးကို အနက်ေယ်လက်မခန ့်အ ိ လမမကကီး 

 ဲသို ့နှစမ်မြှေုတ်လပးပါ။ 

၄။ လမမ ဲသိုန့ှစမ်မြှေုတ်ဖပီးသည့်လနာက် နှစပ်တ်လကျော်ကကာလာသည့်အခါမှ လနာက်သီးနှံကို 

စုိက်ပျေိုးပါ။ သစစ်ိမး်မျေားလေွေးလမမ့မှုမဖစ်လနစဉ် လနာက်သီးနှံကုိစိုကပ်ါက  ိုသီးနှံ၏ကကးီ ွေားမှု 

ကိအုဟန ့်အ တားမဖစ်လစသည်။ 

မျိေုးလစ့ခံ ားသည့်ပိုက်ေံလလျှာ်ခင်း (အပင်အမမင့် လမခာက်လပလကျော်) (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၈.၂။ ရိတ်သိမ်းချိေန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲကိုင်တွေယ်လုပ်လောင်မခင်း 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲမခင်းေုိသည်မှာသီးနှံတစ်မျေိုးကိရုိတ်သိမ်းဖပီး ချေိန်လနာက် 

ပိုငး်လုပ်လောင်ရသည့ ် လုပ်ငနး်စဉ်အရပ်ရပ်ကိလုခါ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွေင်ပါဝင်သည်မျေားမာှ 

ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက ် သန ့်စဉရ်မခင်း၊ အမျေိုးအစားခွေဲမခားရမခငး်၊ အလမခာက်ခ ံ အလအးခံရမခင်း၊ 

 ုတ်ပိုးမပင်ေင်ရမခင်း၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်ရမခင်းနှင့် လေးကွေကတ်င်ရမခင်းစသည်မျေားမဖစ်ကကသည်။ 

သီးနှံတစ်မျေိုးကုိလမမမပင်မှနှုတ် သိမး်ဖပီးလျှင်ဖပီးမခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အပင်မှေွေတ်ယူဖပီးလျှင်ဖပီးမခင်း 

 ိုသီးနှံသည်ယိုယွေင်းရင့်လရာ်စမပုလာသည်။ ရိတ်သိမ်းဖပီးသည့်လနာက် လတ်လတ်ေတ်ေတ် 

စားသံုးရန်အတွေက် လရာင်းချေသည်မဖစ်လစ၊ ရိက္ခာအလမခာက်မျေား ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် မဖစ်လစ 

ရိတ်သိမ်းဖပီးသည့်လနာက် ကိငု်တွေယလ်ုပ် လောင်မခင်းမျေားသည် သီးနှံ၏အရည်အလသွေးကို လနာက်ေံုး 

အေံုးအမဖတ်မပုသည့်လုပ်ငနး်မဖစ်သည်။  

 

၈.၂.၁။ ရည်မှန်းချေက် 

 ရိတ်သိမ်းဖပီးဟင်းသီးဟင်းရွေက်နှင့်သစ်သီးဝလံမျေားအတွေက်ရိတ်သမိ်းချေိန်လွေန် နည်းပညာ 

မျေား သုးံရသည့်ရည်ရွေယ်ချေက်မျေားမာှ  

(၁) အလရာင်အေင်းအနံအ့ရသာနှင့ ် အာဟာရဓာတ် အရည် 

အလသွေးမျေားကုိ ိန်းသိမ်း ားရန်၊ 

(၂) လဘးဥပါတ်အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာအမဖစ် ကာကွေယ်  ားရနန်ှင့ ် 

(၃) ရိတ်သိမ်းသည်မှစားသုးံသည် အ ိအေင့်ေင့်တွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိ လလျော့နည်း 

သွေားလစရန်မဖစ်သည်။ 

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်ရမခင်းတွေင် ပ မဦးစွောအလအးခန်းတွေင်သိလုလှာင် ား 

ရှိလပးရသည်။ သိုမ့ှသာ လရဓာတ်ခန်းလမခာက်မှုကိလုလျော့နည်းလစဖပီး မလိုလားအပ်သည့်ဓာတ်လမပာင်း 

မှုမျေား လနှင့်လနှးသွေားလစရန်၊ ပွေန်းပဲ့ေဏ်ရာမျေားမမဖစ်လစရန်နှင့် ပုပ်သုိးမှုမျေားကကန ့်ကကာသွေားလစရန်မဖစ် 

သည်။ သန ့်ရှင်းလရးလုပ်လောင်လပးရမှုသည်လည်းအလရးကကီးသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွေက်သစ်သီးဝလံ 

စသည့ ် လတ်လတ်ေတ်ေတ်ပစ္စည်းမျေားကိလုေးလကကာသန ့်စဉသ်ည့်လရသည် လရာေါပိုးမွှားကင်းစင် 

သည့်လရမဖစ်ရန်လိုသည်။ သိုမ့ဟုတ်ပါက လတ်လတ်ေတ်ေတ်ပစ္စည်းမျေားသည် လရာေါပိုးမွှားမျေား 

ကိသုယ်လောင်လာနိုငသ်ည်။  

၈.၂.၂။ ရိတ်သိမ်းချိေန်လွေန်ေုံးရှုံးမှုမျေား (နံှစားအလစအ့ေန်မျေား) 

စပါး၊ေျေုံ၊လမပာင်းစသည့်နှစံားအလစ့အေန်မျေားသည်ရိတ်ခါနးီ၊ ရိတ်ေဲနှင့် ရိတ်သိမး်ဖပီးလနာက် 

ကာလမျေားတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုအမျေားအမပားမဖစ်ရသည်။ ရိတ်သိမ်းခါနီးေံုးရှုံးရမှုမျေားမာှ 
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အင်းေက ် ပိုးမွှားဖျေက်ေီးမခင်း၊ လပါငး်မမက် ူမခင်းနှင့ ် သံလချေးလရာေါမျေားကျေ လရာက်မခင်း 

မျေားလကကာင့်မဖစ်ရသည်။ ရိတ်သိမ်းချေိန်ေုံးရှုံးမှုမျေားတွေင် ရိတ်ခါစမှရိတ်ဖပီးသည်အ ိမဖစ်ရသည်။ 

အဓိကမာှလကကကျေမခင်းမျေား လကကာင့်မဖစသ်ည်။ ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက်ေံုးရှုံးမှုမျေားမှာ ရိတ်သမိ်းဖပီးသည် 

မှလူအမျေားစားသံုးသည့်ကာလအတွေင်းမဖစ်ပွေားသည်။ပ မစိကု်ခငး် ဲတွေင် လ ခလလှမ့ခင်း၊ အလမခာက် 

ခံမခင်း၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်မခင်း၊ သိလုလှာင်မခင်းလုပ်လောင်ချေိန်မျေားတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံး 

မှုမျေားမဖစ်ရသည်။ အလသအချောေရုစိကု်၍လုပ် လောင်နိငု်ခဲလ့ျှင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုနည်းပါးဖပီး 

အလလးေရုမပုမလုပ်လောင် ပါကလလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေား ပါသည်။ 

 စပါး၊ေျေုံ၊လမပာင်းစသည့်နှစံားသီးနှံမျေားကုိ ရာသီအလိုက်စိကု်ပျေိုး၍ ရိတ်သိမ်းသိလုလှာင် 

ကကသည်။ သုိမ့ဖစ်၍ စပါး၊ ေျေုံ ၊ လမပာင်း၊ လမပာင်းဖူး၊ လူး၊ ေတ်စသည်မျေားကုိသုိလလှာင်ကကရာတွေင် 

ရက်အနည်းငယ်မ ှ နှစလ်ပါက်လကျော်သည်အ ိ သိလုလှာင်ကကသည်။ သိုမ့ဖစ်၍သိလုလှာင်မှုသည် 

အ ူးအလရးကကီးဖပီး ေံုးရှုံးမှုလည်းမျေားတတ်သည်။ ေံုးရှုံးရမှုမျေားသည် သိလုလှာင်ရံုအတွေင်းအပူချေိန်၊ 

အစိုဓာတ်စသည့် ပတ်ဝန်းကျေင်အလမခအလနမျေားနငှ့် သိလုလှာင်ချေိန်တွေင်ကျေလရာက်တတ်သည့် ပိုးမွှား 

လပါငး်စံုအမျေိုးမျေိုးတိုလ့ကကာင့်မဖစသ်ည်။ 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ကာလအေင့်ေင့်တွေင် ေုံးရှုံးမှု 

၁။ ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့်ကွေင်း ဲတွေင်အလမခာက်ခမံခင်း   ၄-၈ % 

၂။ အိမ်သုိသ့ယ်ပိုမ့ခင်း       ၂-၄ % 

၃။ အလမခာက်လှမ်းမခငး်       ၁-၂ % 

၄။ လ ခမခင်း၊ ေွေတ်မခင်း       ၁-၃ % 

၅။ လလှမ့ခင်း        ၁-၃% 

၆။ သိလုလှာင်မခင်း       ၂-၅% 

၇။ လေးသိုပ့ိုလ့ောင်မခင်း       ၁-၂% 

၈။ လေးတွေင်သုိလလှာင် ားရမခင်း     ၂-၄% 

 လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုစစုုလပါင်း          ၁၀ -၂၃ % 

 သီးနှံအလိုက်လလလွေင့်ေုံးရှုံးမှုမျေား 

    သီးနှ ံ   အနည်းေံုး ေံုးရှုံးမှုရာနှုန်း အမျေားေံုး ေံုးရှုံးမှုရာနှုန်း 

၁။ နှံစားသီးနှံမျေား   ၃.၉    ၆.၀ 

၂။ ပဲမျိေုးစုံ    ၄.၃    ၆.၁ 

၃။ ေီ ွေက်သီးနှံမျေား   ၂.၈           ၁၀.၁  

၄။ သစသ်ီးမျေား    ၅.၈           ၁၈.၀ 

၅။ ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေား  ၆.၈           ၁၂.၅ 
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၈.၂.၃။ လလလွေင့်ေုံးရှုံးမှုမျေားလလျောန့ည်းလရးအား ုတ်မှုမျေား 

ဖွေံ ့ဖဖိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင်ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန ် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေား လလျော့နည်း သကသ်ာလစရန် 

အလှူရှင်မျေား၊ အစိုးရမျေားနငှ့် နည်းပညာအကူအညီလပးသည့် အဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည် ကကိမဖ်န်မျေားစွော 

ကကိုးစားလုပ်လောင်လပးခဲ့ကကသည်။ သိုပ့ါလသာ်မငားလည်း လမဖရှင်းရန်အခက်အခဲမျေား မျေားစွောရိှလနသ 

မဖင့ ် ရိတ်သမိ်းဖပီးလနာက ် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားသည် မျေားမပားေဲပင်မဖစ်သည်။ အင်ေျေင်နီယာပညာ 

ရှင်အမျေားအမပားသည် အလမခာက်ခရံုံမျေားနငှ့် သိလုလှာင်ရံုမျေားကုိ အလကာင်းေံုး တီ ွေင်တည်လောက် 

လပးခဲ့လသာ်လည်း အလသးစားလတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် လုိက်နာသုးံစွေဲကကမှုမရှိခဲ့ကကလပ။ 

ဤနည်း စနစမ်ျေားကုိ သူတိုတ့လတွေမယံုကကည်မှုလကကာင့်မဖစရ်သလို အရင်းအနှီးကုနက်ျေစရိတ်နှင့် 

အကျေိုးအမမတ် ကိမုစွေန ့်စားရဲကကလသးလသာလကကာင့်လည်းမဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားမဖင့်လည်း 

လေးကွေကခ်ျေိတ်ေက်မှု မျေားသည် လတာင်သလူယ်သမားမျေားအား ပိုမိုလကာင်းမွေန ် သည့်နည်း 

လမ်းမျေားကုိအသုးံမပုလာလစရန် ချေီးမမြှေင့်လမမြှောက်စားလပးရန်လည်း လုိအပ်သည်။ စုိက်ကွေင်း ဲတွေင် 

အလသအချောလမခာက်လသွေလ့အာင်လုပ် လောင်ခဲ့မည်ေိုပါက ကကိတ်ခွေဲရာတွေင်အ ွေကပ်ိုလာသကဲ့သို ့

မိုက်ကိုလတာ်ေင်ကဲ့သိုအ့ေိပ်ဓာတ်မျေား လည်းလလျော့နည်းသွေားနိုငသ်ည်။ လတာင်သလူယ်သမား 

မျေားအလနမဖင့်မူ  ိုကိစ္စမျေား က် လေးလကာင်း ရရှိနိုင်မှုကိုသာပိုမိုအလလး ားကကသည်။ 

ကုလသမေ္ဂစားနပရ်ိက္ခာနှင့်စိကု်ပျေိုးလရးအဖွေဲ က့ကီး(FAO) သည် ပုပ်သုိးပျေက်စီးလွေယ်သည့် 

လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားကုိ ရိတ်သိမ်းဖပီးသည့်လနာက် ကိငု်တွေယလ်ုပ်ကုိင်လောင်ရွေကမ်ှုမျေားနငှ့်ပတ် 

သကသ်ည့်စစတ်မ်းတစ်ခုကိလုကာက်ယူခဲ့ရာ ရိတ်သိမ်းချေိန်၊  ုတ်ပိုးချေိန်၊ သယ်ပိုခ့ျေိန်၊ သိလုလှာင်ချေိန် 

မျေားတွေင်ချွတ်ယွေင်းချေက်မျေားရှခိဲ့ပါက လအာက်ပါလလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားမဖစ်လပါ်ခဲ့လကကာင်း အစီရင်ခခံဲ ့

သည်။  

 

ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင်ေံုးရှုံးမှု    ၅-၈ % 

 သိလုလှာင်ရန်မပင်ေင်စဉ်ေံုးရှုံးမှု         ၁၅-၂၀ % 

 သိလုလှာင်စဉ်ေံုးရှုံးမှု             ၅-၁၀ % 

 သယ်ယူပိ ့ုလောင်စဉ်ေံုးရှုံးမှု          ၁၀-၁၂ % 

  စုစုလပါငး်    ၃၅-၅၀ % 

 

သက္က ရာဇ် ၂၀၅၀ လရာက်လျှင်ရှိလာမည့် လူဦးလရသန်းလပါင်းကိုးလ ာင်လကျော်ကို ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင် 

ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိ မလမဖရှင်းနိငု်လသးပါက တိုးပွေားလာသည့် လူဦးလရကို လကျွးလမွေးနိုငရ်န် 

ခက်ခလဲနပါဦးမည်။  
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ကျွနိုပ်တို၏့ကမ္ဘာလုံးေုိင်ရာရိက္ခာစနစက်ကီးသည်ယခုအခါအကကပ်အတည်းကကီးမဖင့် ရင်ေုိင ်

လနရသည်။ ကမ္ဘာကကီးက ုတ်လုပ်သည့်ရိက္ခာမျေား၏သုံးပုံတစ်ပုံသည် မင်းစားပွေဲလပါ်သို ့ လရာက်ရိှ 

မလာဘဲပျေက်စီးသွေားရမခင်း၊သိုမ့ဟုတ်လွှင့်ပစ်ခရံမခင်းမျေားကကုံ လတွေလ့နရစဉ်တွေင် ကမ္ဘာ့လူဦးလရသန်း 

လပါင်းတစ်လ ာင့်နစှ်ရာသည် ဝမ်းေိုက်မဝဘဲနှင့ ် အိပ်ရာ ဲသိုဝ့င်သွေားလနကကရသည်။ သုိမ့ဟုတ် 

အာဟာရချိေုတ့ဲ့မှုမျေားကကုံ လတွေလ့နကကရသည်။  

 

ရိက္ခာတန်သန်းလပါငး်တစ်လ ာင့်သံုးရာသည်နှစ်စဉ်အလဟဿေံုးရှုံးလနရသည်။ ဤပမာဏ 

သည်ကမ္ဘာဖေိုဟ်လပါ်မှလူတစ်ဦးချေင်းစီအတွေက်ရိက္ခာပိဿာတစ်ရာခန ့် အလဟဿေံုးရှုံးလနရသကဲ့ 

သိုမ့ဖစ်သည်။ဖျေက်ေီးပစ်မခင်း၊သိုမ့ဟုတ်ပျေက်စီးသွေားလသာစားသံုး၍ရသည့်အစား အစာမျေားသည် လ ူ

ဦးလရသန်းလပါငး်တစ်လ ာင်လမခာက်ရာလကျော်ကိုနှစ်စဉ်လကျွးလမွေးရန်လုံလလာက်သည်။ စားသံုးသူမျေား 

သည် စားစရာရိက္ခာကို လိုသည် က်ပိုမိုဝယ်ယူလနကကဖပီး အပိုအလျှံမျေားကုိ လွှင့်ပစ်လနကကသည်။ 

စားစရာရိက္ခာမျေားလလလွေင့်ေံုးရှုံးလနရမှုမျေားသည် ရိက္ခာကွေင်းေက်စနစ်ကကီးတွေင် လရှ တ့န်းမှ 

ပါဝင်လနသည်။ စိုက်ခင်း ဲတွေင်ပုပ်သုိးကုနမ်ခင်း၊ ညံ့ဖျေင်းသည့်သယ်ယူပိုလ့ောင်မှုကွေန်ယက် 

မျေားလကကာင့်ပျေက်စီးေံုးရှုံးလနရမခင်း၊ လေးမျေားတွေင်သုိလလှာင်ရံုလကာင်းလကာင်းမရှိမခင်းနှင့ ် တာရှည်ခံ 

သိမး်ေည်းရန်ပစ္စည်းကိရိယာတန်ောပလာမျေားမရိှမခငး်မျေားလကကာင့်ပျေက်စီးကုန်မခင်း စသည်မျေားမဖစ် 

ကကသည်။ စကမ်ှုမဖွေံ ့ဖဖိုးလသးသည့်နိုငင်ံမျေားတွေင် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားသည် အလွေန်ကကီးမား 

မျေားမပားလှဖပီး ဟင်းသီးဟင်းရွေက်နငှ့်သစ်သီးဝလံမျေား၏ပျေက်စီးမှုသည် ၅၀% အ ိပင်ရှသိည်။ 

ကမ္ဘာ့လူဦးလရကတုိးပွေားလာလနစဉ် စားစရာရိက္ခာမျေားကလလျော့နည်းလာပါက မစားသံုးလိုက်ရဘဲ 

ပျက်စီးသွားသည့် စားနပ်ရိက္ခာများ  
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ေံုးရှုံးသွေားရသည့် ရိက္ခာမျေားသည် လူမျေား၏ကျေန်းမာလရး၊ ပတ်ဝန်းကျေင်လရးရာနှင့် စီးပွေားလရးရာမျေား 

ပိုမိုလကာင်းလအာင် မပုလုပ်လပးနိုငသ်ည့်အခွေင့်အလန်းမျေားေံုးရှုံးသွေားရသကဲသ့ိုပ့င်မဖစ်သည်။  

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ချေနိုင်မည်ေုိပါက ဝင်လငွေအတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးအလပါ် 

မီခိလုနရသည့်လတာင်သလူယ်သမားမိသားစုမျေား၏ အသကလ်မွေးဝမး်လကကာင်းမှုကိ ု လတာင့်တင်းခိုငမ်ာ 

လာလစမည်မဖစ်သည်။ လူအမျေားအတွေက်ရိက္ခာအမျေားအမပားကုိလည်း အလသအချောရရှိသွေားလစမည် 

မဖစ်သည်။ ရိက္ခာ ုတ်လုပ်မှုပုံစံသည် မတည်မဖငိမ်လမ်းလကကာင်းအတိုင်းေက်မဖစ်လနမည်ေိုပါက 

၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုကိ ု (၇၀%) ပိုမို ွေက်ရှိလာလအာင်လုပ်လောင်ရလပလိမ့်မည်။ 

၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင်လူဦးလရသည်သနး်လပါင်းကိုးလ ာင်လကျော်ရှိလာသည့်အခါ တိုးပွေားလာသည့်လူမျေား 

ကိ ု ဝလင်စွောလကျွးလမွေးနိုင်ရန် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ချေနိုင်လရးသည် အ ူး 

အလရးပါသည့်အလမခအလနမဖစ်လာသည်။ 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိ ေရုတစိုက ် လကာင်းမွေန်စွောကိငု်တွေယလ်ုပ်လောင်မခင်းမဖင့် 

လလျော့နည်းလစနိုင်သည်။ ရိတ်ခါနီးအချေိန်မှ လေးကွေက်သိုပ့ိုသ့ည်အ ိ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ 

ချေနိုင်သည့် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်နည်းပညာအမျေိုးမျေိုးလည်းရှိသည်။ ေံုးရှုံးမှုေဏ်ခံရသည့်အလတွေအ့ကကုံ  

အလိုက် အသုးံမပုရသည့်နည်းပညာမျေားလည်း အမျေိုးမျေိုးရှသိည်။ မည်သည့်နည်းပင်မဖစလ်စအဓိကမာှ 

ကုနက်ျေစရိတ်နှင့အ်ကျေိုးအမမတ်ကာမိရန်မဖစ်သည်။  သလဘာတရားအရ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကို 

အကကီးအကျေယလ်လျှာ့ချေနုိင်လသာ်လည်း လက်လတွေတ့ွေင်မူ လက်လှမ်းမမီနိငု်လလာက်လအာင်ပင်ကုန်ကျေ 

စရိတ်မမင့်မားလွေန်းလှသည်။ရှုပ်လ ွေးလပွေလီလှသည့် နည်းပညာမျေားအစား ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင် 

 ိ ိလရာက်လရာက်စီမံခန ့်ခွေဲကုိင်တွေယ်လုပ်လေင်မှုသည်ပိုမိ၍ုအဓိကကျေသည်။ မမင့်မားသည့်နည်း 

ပညာမျေားနှင့်ရငး်နှီးမမြှေုပ်နှံမှုအမျေားအမပား မဖင့် အမမတ်အစွေန်းမျေားသည့် အကကီးစားရိတ်သမိ်းချေိန် 

လွေန်လောင်ရွေကမ်ှုမျေားကုိအလသးစားလတာင်သလူယ်သမားမျေားမာှ လက်လတွေက့ျေကျေ မလုပ်လောင် 

နိုငပ်ါ။ ိုအစားတစ်ပိုင်တစ်နိုင ်ုတ်လုပ်၍လတာင် သူလယ်သမားကုိယ်တိုင်လေးတွေင် လရာင်းချေသည့် 

အလမခအလနမျေိုးအတွေက် တန်ဖိးုသက်သာသည့် နည်းစ နစ်မျေားကသာ ပိုမိုသင့်လတာ်လပသည်။   

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မှု၏ရည်ရွေယ်ချေက်သည် ရိတ်ခါနီးအချေိန်မှ လေးကွေက ် လရာက် 

သည်အ ိအေင့်ေင့်လသာလုပ်လောင်မှုတုိင်းတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားလလျှာ့ချေနိုင်ဖပီး အရည် 

အလသွေအလကာင်းေံုးလသာပစ္စည်းမျေားကုိ လေးကွေက်သုိပ့ိုလ့ောင်နိငု်လရးမဖစ်သည်။ လတာင်သ ူ

လယ်သမားမျေားသည်လအာက်ပါအချေက်အလက်မျေားအလပါ်တွေင် အ ူးအလလး ားလုပ်လောင်သင့် 

သည်။ 

၁။ မိမိစိုကမ်ည့်သီးနှံနငှ့်လေးကွေက်၏ဝယ်လိုအား 

၂။ ဝယ်လက်မျေားနှင့်လေးကွေက်၏လိုအပ်ချေက်မျေား 

၃။ လတ်ေပ်သည့်လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားအလပါ်တတ်ကျွမ်းနားလည်မှု 
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၄။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငနး်မျေား 

၅။ ရိတ်သိမ်းချေိန်နှင့် ရိတ်သိမး်ဖပီးကာလမျေားတွေင်ပျေက်စီးလစနိုင်သည့်အလကကာင်းကိစ္စမျေား 

၆။ ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့်စိုကခ်င်းအတွေင်းလုပ်လောင်ရမှုမျေား 

၇။ စိုက်ခင်းအတွေင်း ုတ်ပိုးမခင်း 

၈။  ုတ်ပိုးမပင်ေင်သည့်အလောင်မျေားတွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်ပုံ 

၉။ အလအးခန်းသိလုလှာင်မှု 

၁၀။ သယ်ယူပိုလ့ောင်မှု 

၁၁။ ကုနသ်ည်ပွေဲစားနှင့် စားသံုးသူမျေားသုိလ့ရာင်းချေမှု 

၁၂။ လေးကွေကအ်လကကာင်းနားလည် ားမှု 

၁၃။ မိမိပစ္စည်း၏တာရှည်ခံနိငု်မှုကာလ 

 လဖါ်မပပါကိစ္စမျေားကုိ လသချောစွောသိရှိနားလည် ားဖပီး ရိက်ခါနီးကာလမှ လေးကွေကလ်ရာက် 

သည်အ ိ လုပ်လောင်ရမည့်အေင့်တိုင်းကို အလသအချောသတိ ား၍ အလကာင်းေံုးကိငု်တွေယ် 

လုပ်လောင်သွေားမည်ေုိပါက ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်လလလွေင့်ေံုးရှုံးနိုင်မှုမျေားကုိ လလျော့နည်းသွေားလအာင် 

လလျှာ့ချေနိုငမ်ည်မဖစ်သည်။ 

 

၈.၃။ သီးနံှမျေား၏အ ွေက်နှုန်းမျေားခန ့်မှန်းတွေက်ချေက်မခင်း  

 လယဘုယျေအားမဖင့ ် သီးနှံမျေား၏တစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းကို ပုံစံနှစ်မျေိုးမဖင့်ခန ့်မှနး်တွေက်ချေက်ကက 

သည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ (၁) စံကွေက်ရိတ်သိမး်ဖပီးခန ့်မှန်းတွေက်ချေက်မခငး်နငှ့် (၂) အ ွေက်နှုန်းမိတ်ဖက်မျေားကုိ 

လကာက်ယူတွေက်ချေက်မခင်းတိုမ့ဖစ်ကကသည်။ 

၈.၃.၁။ စံကွေက်ရိတ်သိမ်းဖပီးခန ့်မှန်းတွေက်ချေက်မခင်း 

 သီးနှံမျေားရိတ်ချေိန်လရာက်လျှင်အနား ၆.၆ လပစီမဖင့်စတုရန်းကွေက်တစ်ခုကို ကကိုး ုံးမဖင့်မဖစ်လစ 

သစသ်ားလပါင်အကွေက်မဖင့မ်ဖစ်လစမပုလုပ်ဖပီး  ိုအကွေက်အတွေင်းရှိသည့်အပင်မျေားကုိရိတ်သိမး်ရသည်။ 

အကွေက်၏လကာင်း၊ သင့၊် ညံ့လနရာသံုးခုကိုလရွေးချေယ်ဖပီး နမူနာအမဖစ်ရိတ်သိမး်ရသည်။  ုိအကွေက် 

တစ်ကွေကသ်ည် တစ်ဧက၏အပုံတစ်လ ာင်လျှင်တစ်ပုံရှိသမဖင့် ရရှိလာသည့်ပမာဏကို တစ်လ ာင် 

မဖင့်လမမြှောက်လျှင် တစ်ဧက၏အ ွေကက်ို ခန ့်မှန်းရရှိလာမည်မဖစ်သည်။ နမူနာအမဖစစ်ပါး၏ အ ွေက် 

ခန ့်မှနး်ပံုကို လအာက်တွေင်လဖါ်မပ ားသည်။ 
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 စံကွေကမ်ှရရှိလာလသာစပါးသည် တစ်မပည်ရှိသည်ေုိပါစို၊့ စံကွေကတ်စ်ကွေကသ်ည် တစ်ဧက၏ 

အပုံတစ်လ ာင်ပုံတစ်ပုရံှိသမဖင့် ရရှိလာသည့်တစ်မပည်ကို တစ်လ ာင်မဖင့်လမမြှောက်သည့်အခါ ၁၀၀၀ 

မပည်မဖစ်လာသည်။ တစ်တင်းလျှင် ၁၆ မပည်ရှိသမဖင့ ် ၁၀၀၀ ကုိ ၁၆ မဖင့်စားလိုက်သည့်အခါ ၆၂.၅ 

ရရှိလာသမဖင့် တစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းသည် ၆၂.၅ တင်းမဖစ်သည်။ 

၈.၃.၂။ အ ွေက်နှုန်းမိတ်ဖက်မျေားကို လကာက်ယူတွေက်ချေက်မခင်း 

လမမပဲ 

တစ်ဧကအ ွေက်နှုန်း =
တစ်ဧကရှိအပင်လပါင်း 𝐱 တစ်ပင်ပါဥအလတာင့်လပါင်း

နိုေ့ီတစ်ေူးပါအလတာင့် × ၁၂၈ (တစ်တင်းပါနိုေ့ီေူး)
 

 အကယ်၍ပင်ကကားတန်းကကားကုိ ၁၅ လက်မ လလးလက်မ စိုက်ခဲ့ပါက တစ်ဧကလျှင်အပင်ဦး 

လရ ၁၀၄၅၄၄ ရိှမည်မဖစသ်ည်။ တစ်ပင်လျှင် ေယ်လတာင့်ဥဖပီး နိုေီ့တစ်ေူးလျှင် အလတာင့် ၁၀၀ ရိှပါ 

ကတစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းကို လအာက်ပါအတိုင်းတွေက်ချေက်ရရှိသည်။ 

တစဧ်ကအ ွေက်နှုန်း =
၁၀၄၅၄၄ 𝐱 ၁၀

၁၀၀ × ၁၂၈ (တစတ်င်းပါနိုေ့ီေူး)
 

       = ၈၁.၇ တင်း 

 အကယ်၍တစ်ပင်လျှင်တစ်လတာင့်သာဥခဲ့ပါက တစ်ဧကအ ွေကသ်ည်လအာက်ပါအတိုင်းမဖစ် 

လာသည်။ 

တစဧ်ကအ ွေက်နှုန်း =
၁၀၄၅၄၄ 𝐱 ၁

၁၀၀ × ၁၂၈ (တစတ်င်းပါနိုေ့ီေူး)
 

       = ၈.၁၇ တင်း 

 လမမပဲကိ ု ၁၅ လက်မ လလးလက်မ စိုက်ပျေိုးခဲ့လျှင် တစ်ပင်တစ်လတာင့်ဥခဲ့ပါက တစ်ဧကအ 

 ွေကသ်ည် ၈.၁၇ တင်းမဖစ်ဖပီး ငါးလတာင့်ဥခဲ့ပါက ၈.၁၇ ကုိ ၅ မဖင့်လမမြှောက်လိုက်မခင်းမဖင့် တစ်ဧကအ 

 ွေကက်ိလုွေယ်ကစူွောတွေကခ်ျေက်ရယနူိုင်သည်။ ၈.၁၇ ကုိ အလတာင့်ဦးလရမဖင့်လမမြှောက်လိုက်ရံုမဖင့်  

တစ်ဧကအ ွေက ်ခန ့်မှနး်ရရှိလာမည်။ 

ပဲတီစိမ်း 

တစ်ဧကအ ွေက်နှုန်း =   
တစ်ဧကရိှအပင်လပါင်း 𝐱 တစ်ပင်ပါသီးလတာင့် × တစ်လတာင့်ပါအလစ့ × အလစ့၁၀၀အလလးချေိန်

၄၅၄ × ၇၂ × ၁၀၀
 

 အ က်ပါပုံလသနည်းတွေင် ၄၅၄ ေုိသည်မှာ တစ်လပါငလ်ျှင် ၄၅၄ ေရမ်ပါသည်ဟုလဖါ်ညွှန်းဖပီး 

ရ၂ ေုိ သည်မှာ ပဲတီစိမ်းတစ်တင်းလျှင် ရ၂ လပါငပ်ါသည်ကို လဖါ်ညွှန်းမခင်းမဖစ်သည်။ 

 ပဲတီစိမ်းကိ ုတန်းကကားပင်ကကား ၁၈ လက်မ လမခာက်လက်မမဖင့ ်စိုက်ပျေိုးကကဖပီး တစ်ဧကလျှင် 

အပင်ဦးလရ ၅၈၀၈၀ ရှိသည်။ အကယ်၍ တစ်ပင်လျှင် သီးလတာင့် ၁၀ လတာင့်သီးဖပီး တစ်လတာင့် လျှင် 
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၁၀ လစ့ပါကာ အလစ့ ၁၀၀ အလလးချေိနသ်ည် ရ ေရမ်ရှိပါက တစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းကို လအာက်ပါ 

အတိုင်းတွေက်ချေက်ရရှိနိုင်သည်။ 

တစဧ်ကအ ွေက်နှုန်း =
၅၈၀၈၀ 𝐱 ၁၀ × ၁၀ × ၇

၄၅၄ × ၇၂ × ၁၀၀
 

       = ၁၂.၄ တင်း 

 

ပဲစင်းငုံ 

တစ်ဧကအ ွေက်နှုန်း =
တစ်ဧကရှိအပင်လပါင်း 𝐱 တစ်ပင်ပါသီးလတာင့် × တစ်လတာင့်ပါအလစ့ × အလစ့၁၀၀အလလးချေိန်

၄၅၄ × ၇၂ × ၁၀၀
 

 အ က်ပါပုံလသနည်းတွေင် ၄၅၄ ေုိသည်မှာ တစ်လပါငလ်ျှင် ၄၅၄ 

ေရမ်ပါသည်ဟုလဖါ်ညွှန်းဖပိး ရ၂ ေုိ သည်မှာ ပဲစငး်ငုံတစ်တင်းလျှင ် ရ၂ လပါငပ်ါသည်ကို 

လဖါ်ညွှန်းမခင်းမဖစ်သည်။ 

 ပဲစငး်ငုံကိ ု တန်းကကားပင်ကကား ၄၈ လက်မ ၂၄ လက်မမဖင့ ် စိုက်ပျေိုးကကဖပီး တစ်ဧကလျှင် 

အပင်ဦးလရ ၅၄၄၅ ရှိသည်။ အကယ်၍ တစ်ပင်လျှင် သီးလတာင့် ၁၀၀ သီးဖပီး တစ်လတာင့် လျှင် ၅ 

လစ့ပါကာ အလစ့ ၁၀၀ အလလးချေိနသ်ည် ၁၅ ေရမ်ရှိပါက တစ်ဧကအ ွေက်နှုနး်ကုိ လအာက်ပါ 

အတိုင်းတွေက်ချေက်ရရှိနိုင်သည်။ 

တစဧ်ကအ ွေက်နှုန်း =
၅၄၄၅ 𝐱 ၁၀၀ × ၅ × ၁၅

၄၅၄ × ၇၂ × ၁၀၀
 

       = ၁၂.၅ တင်း  
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၉။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၈) ၊        

(စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမဖစ်လုပ်ကိုင်မခင်း) 
 

လ −  ေီဇဘဂာလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

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

အသုးံမပုမည့်ပစ္စည်း - စီးပွေားမဖစ်စုိက်ပျေိုးလရးနငှ့်ပတ်သက်သည့်လက်ကမ်းစာလစာင်  

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သင်တန်းသား ၅ ဦးစီပါ၀င်လသာ အဖွေဲ င့ယ်မျေားဖွေဲ က့ာ လအာက်ပါလခါင်းစဉ်မျေားကုိ အုပ်စုလိုက် 

လေွေးလနွေးမည်။  

(၁) စီးပွေားမဖစ်စိုကပ်ျေိုးမခင်းေုိသည်မှာမည်သိုမ့ဖစ်သနည်း 

(၂) စုိက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမဖစ်မည်သို ့လုပ်ကုိင်နုိင်သနည်း  

(၃) စားလသာက်ကနု်သးီနှံန့ှင်စ့ီးပွေားမဖစ်သီးနှံမည်သိုက့ွောမခားသနည်း  

(၄) သီးညြှေပ်စိကု်ပျေိုးသည်အဘယ်လကကာင့်တစ်ဧက ွေက်နှုန်းကိုအလကာင်းေံုးမဖစ်လစသနည်း 

၂။ အဖွေဲ အ့လိုက်လေွေးလနွေးတင်မပမှုမျေားမပုလုပ်မခင်းနှင့်သင်တန်းသားမျေား၏တုန်မ့ပန်လမးမမနး်  မှုမျေား 

အလပါ် မပန်လည်လမဖကကားမခင်း 

၃။  ေက်လက်လုပ်လောင်ရမည်မဖစ်သည့်အလရးကကီးသည့်အချေက်မျေားကုိမှတ်တမ်း ားရှမိခင်း 

၄။ စီးပွေားမဖစ်စိုကပ်ျေိုးလရး၏အဓိကအလကကာင်းအမခင်းအရာမျေား ( ုတ်လုပ်မှုစီမခံျေက်၊စာရင်း 

စာအုပ် ားရှမိခင်း၊လငွေလကကးစးီေင်းမှုမှတ်တမ်း ားရှမိခင်း၊  ုတ်လုပ်မှုကုနက်ျေစရိတ်၊ အဓိက နှင် ့

အမခား အလားတူကနု်ကျေစရိတ်မျေားအစရှိသည်တို)့ ကုိအဖွေဲ လ့ိုက်လေွေးလနွေးမခင်း 

၅။ အဖွေဲ အ့လိုက်လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ လေွေးလနွေးတင်မပမခင်းနငှ့်သင်တန်းသားမျေား၏ တုန်မ့ပန် လေွေးလနွေး 

ချေက် မျေားကုိမပနလ်ည်လမဖကကားမခင်း 

၆။ ညေကလ်က်လုပ်လောင်ရမည့်အလကကာင်းအရာမျေား၏ အလရးကကီးလသာအချေက်အလက် မျေားကုိ 

မှတ်တမ်းတင် ားရိှမခငး် 

၇။ လစျေးကွေက်စနစ်အလပါ်နားလည်မှု (ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏အခန်းကဏ္ဍ၊လစျေးအတက်အကျေ၊  

လစျေးကွေက်သတင်းအချေက်အလက်ေက်စပ်မှုတို၏့အလရးကကီးပုံ၊လစျေးကွေကအ်လားအလာအစရှိသည်
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တို)့ နှင့်ပတ်သက်၍ တန်ဖိုးကွေင်းေက် ေန်းစစလ်လ့လာမှုမှ လ ာက်ခံအကကံမပု  ားသည့် 

အတိုင်းအဖွေဲ လ့ိုက် လေွေးလနွေးမှုမျေားမပုလုပ်မခင်း 

၈။ အဖွေဲ အ့လိုက် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ လေွေးလနွေးတင်မပမခင်းနှင့် သင်တန်းသားမျေား၏ တုန်မ့ပန်လေွေးလနွေး 

ချေက်မျေားကုိ မပန်လည်လမဖကကားမခင်း 

၉။ လတာင်သတူစ်ဦးချေင်းစီအကျေိုးရှိလစလရးအတွေက်လစျေးကွေက်စနစ်ကုိတိုးတက်လစရန် လုပ် 

လောင်ရမည့်နည်းလမ်းမျေားသတ်မှတ်မခင်းနှင်အ့လရးကကီးလသာအချေက်အလက်မျေားကိ 

မှတ်တမ်းတင် ားရိှမခငး် 

၁၀။ ပဲစဉး်ငုံရိတ်သိမ်းမခင်း 

၁၁။ FFS အခန်းကဏ္ဍမျေားအကကားတစ်ဦးချေင်းစီ၏လုပ်လောင်ချေက်မျေားအလပါ်လေွေးလနွေးတင် မပမခင်း 

၁၂။ တစ်ဦးချေင်းစီ၏ လုပ်ငနး်လျော ားချေကမ်ျေားကုိ လရးေွေဲမခငး် 

၁၃။တစ်လနတ့ာသင်ကကားပိုခ့ျေချေက်မျေားအလပါ် မခုံ ငုံသံုးသပ်လေွေးလနွေးမခငး်နှင့် သင်တန်းသား မျေား၏ 

တုန်မ့ပန်လေွေးလနွေးချေက်မျေားကို မှတ်သား ားရှမိခင်း  

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းကိးုကား စာအုပ် စာတမ်းမျေား 

 စုိက်ပျိေုးလရးကုိစီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမဖစ်လပ်ုကိုင်မခင်း 

လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းတွေင်တက်လရာက်လနကကသူမျေားသည် မျေားလသာ 

အားမဖင့ ် ဝမ်းစာဖူလုံရံုမျှစိုက်ပျေိုးလုပ်ကိငု်စားလသာက်လနကကသူမျေားမဖစ်ကကသည်။ သူတိုစ့ိုက်သမျှ 

သည်သ ူ တိုစ့ားဖိုအ့တွေက်သာမဖစ်ကကသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံရံုမျှစိကု်ပျေိုးလုပ်ကိုင်လနရမှုသည် အလမခခံ 

ရိက္ခာ အတွေက်အကူအညီမဖစ်လစလသာ်လည်း စိတ်မချေရသည့်လူလနမှုဘဝပင်မဖစ်သည်။ သီးနှံပျေက်စးီ 

ေံုးရှုံးသွေားခဲ့လျှင် လတာင်သလူယ်သမားအတွေက်အားကုိးရာမဲ့မဖစ်သွေားတတ်သည်။ သူတုိအ့တွေက် 

မပင်ပမှအကူအညီရရှိရန်လိုအပ်လာသည်။ လတာင်သလူယ်သမားစိုကက်ွေငး်သင်တန်းလကျောင်းသည် 

သင်တန်းသားမျေားအား ဝမ်းစာဖူလုံရံုစိုကပ်ျေိုးလရးမ ှ စီးပွေားမဖစ်စိုကပ်ျေိုးလရးေီသိုက့ူးလမပာင်းလရာက်ရှ ိ

သွေားရန် ချေဉ်းကပ်လုပ်လောင်မခင်းမဖစ်သည်။ သင်တန်းသားမျေားသည် အလကာင်းေံုးစီမခံန ့်ခွေဲမှုအေံုး 

အမဖတ်မျေားကုိချေမှတ်နိုင်ကကပါက သူတိုက့ိုယ်တိုင်လုပ်ကုိင်လောင်ရွေကလ်ာနုိင်မည်မဖစ်ဖပီး သူတို၏့  

လဘးကင်းလုံမခုံ မှုကိုသတူိုက့ိယ်ုတိုင်ဖန်တီးရရှိလာမည်မဖစ်သည်။ လနာင်တစ်ချေိန်သီးနှံတစ်မျေိုးပျေကစ်ီး 

ေံုးရှုံးသွေားခဲ့လျှင်လတာင်မှ လတာင်သလူယ်သမားတွေင်လငွေလကကးလုံလလာက်မှုရှလိနလပမည်။ အလကကာင်း 

မှာ မှန်ကန်သည့်စိုကပ်ျေိုးလရးလုပ်ငန်းကိုလရွေးချေယ်လုပ်ကိငု် ားမှု၊ လုပ်ငနး်မျေိုးကွေဲအစုံကုိလုပ်ကိုင်လန 

မှု၊လငွေလကကးစုလောင်း ားရှနိိုငမ်ှုနှင့် အမမတ်အစွေန်းမျေားလအာင်လောင်ရွေက ်ားနုိင်မှုတို ့ လကကာင့်မဖစ ်

သည်။ 
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လတာင်သလူယ်သမားစိကု်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်း၏ စတင်လိုက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေင် စိုက်ကွေက် 

ငယ်လလးတစ်ခ ုားရှလိပးဖပီး  ိုအကွေက်ငယ်တွေင် သင်တန်းသားမျေားသည် စိုက်ပျေိုးနည်း 

စနစမ်ျေားကုိ လလ့ကျေင့်သင်ကကားကကရဖပီး သုလတသနမျေားပါလုပ်လောင်ကကရသည်။ ရည်ရွေယ်ချေက်မှာ 

သင်တန်း လကျောင်း မှလလ့လာေည်းပူးရရှိသွေားသည့်အတတ်ပညာမျေား၊ အသိပညာမျေားမဖင့် လရရှည် 

တည်ဖမ ဲ သည့်လယ်ယာစီးပွေားလုပ်ငန်းမျေားဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာလစရန်မဖစ်သည်။ လတင်သလူယ်သမား 

စုိကက်ွေင်းသင်တန်းလကျောင်းသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကုိ စီးပွေားမဖစ်လပ်ုတတလ်အာင်သင်ကကားမပုစုလပး 

လိုက်သည်။ လယ်ယာလုပ်ငနး်ကုိစးီပွေားမဖစ်လုပ်ကိုင်လျှင် အမမတ်အစွေန်းမျေားမျေားရရှလိရးသည် ရည် 

မှန်းချေက်ပန်းတိုင်ပင်မဖစ်သည်။ အမမတ်အစွေနး်မျေားမျေားရရှရိန် အလကကာင်းသုးံရပ်ရှိသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ 

(၁) ကုနက်ျေစရိတ်အနည်းေံုးမဖစ်မခင်း 

(၂) အ ွေကန်ှုန်းမျေားမခင်း 

(၃) အမမင့်ေံုးလေးရရှမိခင်း စသည်တိုမ့ဖစ်ကကသည်။ 

 

(၁) ကုန်ကျေစရိတ်အနည်းေုံးမဖစ်မခင်း 

 အမမတ်အစွေန်းပိုမိုလာရန်ေုိပါက  ုတ်လုပ်မှုနှင့ ် လေးကွေကလ်ရာင်းချေမှုကုန်ကျေစရိတ်မျေားကုိ 

ပ မေံုးလလျှာ့ချေရမည်မဖစ်သည်။ သီးနှံ၏ကျေန်းမာလရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျေင်ကိုမ ိခိုက်လစဘဲ ကုနက်ျေစ 

ရိတ်မျေားကုိလလျှာ့ချေနုိင်ပါသည်။ 

(၂) အ ွေက်နှုန်းမျေားမခင်း 

 လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းစိုက်ကွေကင်ယ်အတွေင်း လလ့လာေည်းပူး 

 ားသည်မျေားမ ှစိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားသည် ဖွေံ ့ဖဖိုးတုိး 

တက်လာလအာင်လုပ်လောင်လာကကမည်မဖစ်သည်။ အကယ်၍ လအာက်ပါအတိုင်းလုပ်လောင်နိငု်ခဲပ့ါ 

က လကာင်းမွေန်သည့်အ ွေကက်ိရုရှိမည်မဖစ်သည်။  

၁။ အချေိန်ကိုက်စိကု်ပျေိုးမခင်း 

၂။ လကာင်းမွေန်သည့်သွေင်းအားစုမျေားကုိ ည့်သွေင်းမခင်း 

၃။ လမမေီလွှာနှင့လ်ရသုံးစွေဲမှုကိ ုလကာင်းမွေန်စွောစီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မခင်း 

၄။ စိုက်ခင်းကိလုပါငး်ကင်းစင်လအာင် ိန်းသိမ်းမခင်း 

၅။ လရာေါပုိးမွှားမျေားကုိကာကွေယ်နှိမ်နင်းမခင်း 

၆။ ရိတ်ချေိန်တွေင် အချေိန်မေုိင်းဘဲရိတ်သမိ်းမခင်း 
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(၃) အမမင့်ေုံးလေးရရှိမခင်း 

 လတာင်သလူယ်သမားသည် သူ၏ ုတ်ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတက်လာလအာင် လုပ်လောင်လပး 

နိုငသ်ည်။ ကုနက်ျေစရိတ်မျေားကုိလလျှာ့ချေရန်မဖစ်လသာ်လည်း  ုတ်ကုန်မျေားလရာင်းပန်းလှဖပီးလေး 

လကာင်းရရှိရန် လငွေလကကးသုးံစွေဲရမည်မဖစ်သည်။ ဥပမာ  ုတ်ပိုးစရိတ်အတွေက် လငွေကုန်ကျေမှုရှိလသာ် 

လည်း ဝယ်ယူသသူည် သပ်ရပ်သန ့်ရှင်းစွောမဖင့်သယ်ယူရန်လပါ့ပါးလွေယ်ကလူာမှုအတွေက် လငွေလကကးပိုမို 

လပးလာမည်မဖစ်သည်။ ေန်ကကတိ်လရာင်းမခင်း၊ လမပာင်းဖူးမှုန ့်လ ာင်း၍လရာင်းချေမခင်းမျေားသည် 

လတာင်သလူယ်သမားမျေားလွေယ်ကစူွောလရာင်းချေနိုငသ်ည့်လုပ်ငနး်မျေားမဖစ်ဖပးီ စပါးနငှ့်လမပာင်းဖူး အ 

တိုင်းလရာင်းချေသည် က်လေးနှုနး်နစှ်ေပိုမိုရရှလိာမည်မဖစ်သည်။အကယ်၍ သင်တန်းသားမျေားသည် 

အစုအဖွေဲ လ့လးမျေားဖွေဲ စ့ည်း ားဖပီး ကွေနယ်က်တစ်ခုလအာက်တွေင် ချေိတ်ေက် ားခဲ့ကကပါက လေးကျေလန 

ချေိန်တွေင်သီးနှံကုိမလရာင်းချေကကလသးပဲလေးတက်ချေိန်အ  ိ လစာင့်ေုိင်းကာလရာင်းချေမှု ကိမုပုလုပ်နိုင်  

ကကသည်။ 

 

မှန်ကနသ်ည့်လပါင်းစပ်မှု 

 အမမတ်အစွေန်းမျေားမျေားရရှိရန်ရည်ရွေယ်၍ အလကကာင်းသုးံပါးကို ညီမျှလနလအာင်လပါင်းစပ်လပးရ 

မည်။ စရိတ်လလျော့နည်းလစရန် မည်သည့်အရာကိမုျှဝယ်ယူမှုမမပုမခင်းသည် လကာင်းမွေန်မနှ်ကနသ်ည့် 

စီးပွေားလရးလုပ်နည်းမဟတု်လပ။ စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတွေင် အရင်းအနှီးတစ်ခမုမပုဘဲနှင့် အမမတ်အစွေန်း 

ရရှိရန်မမဖစ်နိုင်လပ။ လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားအလပါ် တန်ဖိုးတက်လအာင်လုပ်လောင်မှုမျေား မပုလုပ်လပး 

ရမည်မဖစ်ဖပးီ  ိုကဲ့သုိပ့စ္စည်းမျေားကုိ ဝယ်ယူသမူျေားသလဘာကျေနှစ်သက်လာပါက လေးနှုန်းကိမုမြှေင့တ်င် 

လရာင်းချေရမည်မဖစ်သည်။ 

လလ့ကျေင့်လုပ်လောင်မည့်အစီအစဉ် 

ရည်ရွေယ်ချေက် - ဝမ်းစာဖူလုံရံုမျှစိကု်ပျေိုးလရးမှ စီးပွေားမဖစ်စိုကပ်ျေိုးလရးသုိက့ူးလမပာင်းလုပ်ကိုင်မှု၏ 

အကျေိုးလကျေးဇူးကိ ုသင်တန်းသားမျေားနားလည်သလဘာလပါကလ်စရန် 

လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းမျေား - ဖလစ်ချေပ်စက္က ူနှင့် မှင်တန်ကကီးမျေား 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန် - ၉၀ မိနစ် 

 

အေင့် (၁)။ ၎င်းတိုလ့ကျေးရွောအတွေင်းလုပ်ကိုငလ်နကကသည့် စိုက်ပျေိုးလရးစနစ်မျေားအလပါ် 

သင်တန်းသား မျေားက မည်သို ့င်မမင်ယူေ ားသည်ေိုသည်နှင့ ်လလ့ကျေင့်မှုကိစုတင်ရပါမည်။ 

လကျေးရွောမှလတာင် သူလယ်သမားမျေား စိုကပ်ျေိုးလုပ်ကိငု်လနကကမှုအလပါ် သူတို၏့လယဘုယျေအမမင်ကို 
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 ုတ်လဖါ်လမပာေုိ လာလအာင် ပံ့ပိုးလပးသူမဦှးလောင်မှုလုပ်လပးရမည်မဖစ်ဖပးီ 

လအာက်ပါအလကကာင်းအရာမျေားပါဝင်လာရ မည်။ 

၁။ အမျေားစုသည် လုပ်ကွေက်ငယ်မျေားသာပိုငေုိ်င်ကကမခင်း 

၂။ ပိုးမွှားလရာေါကျေလရာက်မှုကုိကာကွေယ်နှိမ်နင်းရနအ်ခက်အခဲမျေားရှကိကမခင်း 

၃။ လခတ်မီစုိက်ပျေိုးနည်းစနစ်မျေားကုိလည်းမသိရှကိကဘဲ ဝမ်းစာဖူလုံရံုမျှသာ 

စိုက်ပျေိုးလူပ်ကိငု်လနကကမခင်း 

၄။ လယ်ယာလုပ်ငနး်တွေင် စီးပွေားလရးအရအလရးကကီးမှုကိ ု

အနည်းငယ်မျှသာ ည့်တွေက် ားမခင်း 

၅။  ုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေင် ကုနက်ျေစရိတ်မျေားကုိ ည့်တွေက်မ ားမခင်း 

အေင့် (၂) ။ စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းနှင့ ်စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းအလပါ် 

သင်တန်းသားမျေား၏နားလည်သလဘာ လပါက်မှုကိလုေွေးလနွေးကကပါမည်။ သူတိုသ့ည်  ုိနှစ်မျေိုးကုိ 

မတူကွေဲမပားသည့်ကစိ္စအမဖစ်သိမမင်လနကက ပါသလား၊ သူတိုသ့ည် 

စိုက်ပျေိုးလရးမဖင့်စီးပွေားလရးလုပ်ကုိင်လနသ ူတစ်စံုတစ်လယာက်ကိ ုသိရှိကကပါသ လားစသည်တိုက့ိ ု

လေွေးလနွေးကကပါမည်။ စိုက်ပျေိုးလရးနှင့်စီးပွေားလရးကုိ ခွေဲမခားနှိုင်းယှဉ်တတ်လအာင် လမးမမန်းရပါမည်။ 

လတာင်သလူယ်သမားအမျေားစုသည် စိုကပ်ျေိုးလရးကုိစးီပွေားလရးက့ဲသုိ ့လုပ်ကုိင်တတ် ကကပါသလား၊ 

ရွော ဲမှစီးပွေားလရးလုပ်ငန်းအမျေားစုသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းမျေားပါလဲ၊ စိုက်ပျေိုးလရးသည် 

တစ်ခုအပါအဝင်မဖစ်ပါသလား စသည်မျေားကုိလေွေးလနွေးကကပါမည်။ 

အေင့် (၃)။ စုိက်ပျေိုးလရးကိ ုစီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမဖစ်လုပ်ကိုငရ်သည့် ရည်ရွေယ်ချေက်ကုိ ရှင်း 

မပမခင်း 

• စိုက်ပျေိုးလရးသည် စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်မျေိုးပင်မဖစ်လကကာင်း သင်တန်းသားမျေား 

နားလည်လက်ခံ လာရန် 

• လအာင်မမင်သည့်စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်မဖစ်ရန်လိုအပ်လသာ 

စီးပွေားလရးစီမံခန ့်ခွေဲမှုစွေမ်းရည်မျေားကုိ သင် 

တန်းသားမျေားနားလည်သလဘာလပါကသ်ွေားလစရန် 

• လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းမှ 

လလ့လာေည်းပးူ ားသည်မျေားမဖင့် လအာင် မမင်သည့်လယ်ယာစီးပွေားလရးကုိ 

လိုက်လလျောညီလ ွေလုပ်ကိုင်လောင်ရွေကသ်ွေားနိုငရ်န် 

အေင့် (၄)။ လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးကုိစးီပွေားလရးတစ်ခုအမဖစ်လောင်ရွေကန်ိုငမ်ည့် နည်းမျေားကုိ သတ် 

မှတ်လဖါ် ုတ်လေွေးလနွေးကကမည်။ အမမတ်အစွေနး်မျေားနိုင်မည့်အချေက်သုးံချေကမ်ဖစ်သည့် အရင်းနည်း၊ အ 

 ွေကတ်ိုး၊ လရာင်းလေးမမင့် အလကကာင်းအရာမျေားကုိ ရှင်းလင်းမပသမည်။ အရင်းနည်း၊ အ ွေကတ်ိုး၊ 
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လရာင်းလေးမမင့် အလကကာင်းအရာမျေားအလပါ် သင်တန်းသားမျေားတွေင် မည်သည့်စိတ်ကူးမျေားရှကိကသ 

လဲေုိသည်ကိုလည်း လဖါ် ုတ်ရမည်။ 

ဤကဏ္ဍတွေင် စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်တစ်ခ ုူလ ာင် ိန်းသိမ်းရန် အေင့်ေင့်ကိမုဖတ်သန်းကက ရမည်။ 

ပ မဦးစွော စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်မျေိုးကို လရွေးချေယ်ကကရမည်။ ေုတိယအပိုင်းတွေင် လရွေးချေယ် 

 ားသည့်လုပ်ငန်းကိလုုပ်လောင်သည့်အခါ အမမတ်အစွေနး်ရရှနိိုငမ်ှုနှင့် ရင်ေိုင်ရမည့်အန္တရာယ်မျေား 

ကိခုွေဲမခမ်းစိတ်မဖာလဝဖန်ပိုင်းမခားမှုမပုလုပ်ရမည်။  ုိလ့နာက် 

လုပ်ငနး်အတွေက်မမြှေုတ်နှံရမည့်အရင်းအနှီး ကိုတွေက်ချေက်ရမည်။ လနာက်ေံုးတွေင် 

လယ်ယာစီးပွေားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကုိ အမမတ်အစွေနး်မျေားမျေား ရရိှလရးရည်မှန်းချေက်မဖင့် 

လရးေွေဲကကရမည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်အမဖစ်လုပ်ကိုငရ်န် အလမခခံလိုအပ်ချေက်မျေား 

•  ဝင်လငွေ ွေကလ်ငွေစာရင်းမျေား  ိန်သိမ်း ားရှရိမည်။ 

•  ုတ်လုပ်မှုကုနက်ျေစရိတ်ကိုသရိှိ ားရမည်မဖစ်ဖပးီ  ိုအ ဲတွေင် 

အဓိကကနု်ကျေရမှုနှင့် အမခားကုန်ကျေမှုမျေားကုိ သိရှလိနရမည်။ 

• ကနဦးရင်းနှီးမမြှေုတ်နှံရမည့်လငွေလကကးကို လက်ဝယ်ရရှိ ားရမည်။ သိုမ့ဟုတ် 

လငွေလချေးယူနိုင် မည့်စီမံချေက်ရှိလနရမည်။ 

၄။ လေးကွေကအ်တွေင်းမဖစ်ပျေက်လနသည့်စနစမ်ျေားကိ ု လသချောစွောနားလည်သိရှိ ားရမည်။ 

ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏အခန်းကဏ္ဍ၊ လေးနှုန်းအတက်အကျေမဖစ်တတ်မှု၊ ကန် ရိုကလ်ယ် 

ယာစနစ၏်မူဝါေမျေား စသည်တိုက့ိ ုသိရှိနားလည်လနရမည်။            

 ၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ရဘးကျဉ်ထား ခံရသည့ ် ရတာင်သူ များ အတွက် အလားအလာရိှသည့် 

စီးပွားရရး အခွင့ ် အလန်းများ ရဆွးရနွးမခငး်၊ ၎င်းတို ့ ပါေင်လာရစ မခင်းနှင့ ်  ညီတူညီမျှေ 

အကျိုးအမမတ်ရရှိရစမခင်း၊  

၆။ စီးပွေားလရးအချေိတ်အေက်မျေားနငှ့် လေးကွေကသ်တင်းမျေားကုိ စဉ်ေက်မမပတ်ရရှိလနရမည်။ 

၇။ သီးနှံတစ်မျေိုး၏လေးကွေက်အလားအလာကိလုည်း စိစစ်တွေက်ချေက်နိငု်စွေမ်းရှလိနရမည်။ 
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၁ဝ ။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၉) ၊ 

(သင်တန်းေင်းပွေဲလန)့ 

အခန်း - လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၉) 

လ     - ဇန္နဝါရီလ  

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - သင်တန်းေင်းလက်မတှ်မျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သင်တန်းသားမျေားမ ှလယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ကကားမှု တစ်ခုလုံး နှင့ ်

ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရး နှင့ ်အလလ့အ မျေားကုိ သိမမငန်ားလည်မှု ကုိ 

မခုံငုံသံုးသပ်မခငး်  

၂။ သင်တန်းသားမျေား၏ သဘာဝမပျေက်စိကု်ပျေိုးလရး၊ သစပ်င်သစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမခင်း၊ 

ဘက်စု ံပိုးမွှားလရာေါ ကာကွေယ်နှိမ်နှင်းမခင်းနှင့ ်စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမဖစ် 

လုပ်ကုိင်မခငး်မျေား အလပါ်တွေင် သိမမငန်ားလည် မှုကိ ုလလ့လာသုးံသပ်မခင်း 

၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလွေန်တွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေကရ်မည့် 

လုပ်ငနး်စီမံချေက််မျေား ၄။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ ရရှိခဲ့လသာ  အလတွေအ့ကကုံ မျေားကုိ 

မျှလဝမခင်း၊  

၅။ သင်တန်းအခန်း (session) မျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားမှ လလ့လာအကဲမဖတ်မခင်း 

၆။ သင်တန်းသားမျေားအား သင်တန်းေင်းလက်မတှ်မျေား အပ်နှငး်မခင်း 

၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လအာင်မမင်စွောဖပီးလမမာက်မခငး် 

သင်တန်းေင်းပွေဲ 

သင်တန်းေင်းပွေဲေုိသည်မှာ သီးနှ ံ သကတ်မ်းတစ်လလျှာက်လုံး လတာင်သပူညာလပးသင်တန်း၏ 

လလ့လာသင်ယူခဲ့ကကသည့် ခရီးရှည်၏ အေံုးမဖစ်ဖပီး သင်တန်းတက် လရာက်ခဲ့သည့ ် လတာင်သမူျေားမှ 

ဦးလောင်းကျေင်းပမခင်းမဖစ်သည်။ သင်တန်းတင်ပါဝင်ခဲ့သည့်လတာင်သမူျေားက သူတို ့လအာင်မမင်မှုမျေား 
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ကုိ လူ ုသို ့မျှလဝရန် ကျေင်းပသည့် ဖိုရမ်လည်းမဖစ်သည်။   လတာင်သမူျေားက စံမပစမး်သပ်ကွေက်မျေားမှ 

ရိပ်သမိ်း ားသည့် သီးနှံမျေား၊  င်ရှား မမင်သာလွေယ်သည့် သင်လ ာက်က ူပစ္စည်းမျေားကုိ ခင်းကျေင်း 

မပသလလ့ရှိကကဖပီး တစ်ခါတစ်ရံ သီေုိကခုန်မခငး်မျေား နှင့ ် အမခားလကျေးရွောမျေားမ ှ လတာင်သမူျေားနငှ့် 

အတူတူစားလသာက်မခငး်မျေားလည်းမပုလုပ်လလ့ရှိကကသည်။လတာင်သပူညာလပးသင်တန်းတစ်လလျှာက်

လုံး ပါဝင်ခဲသ့ည့် လတာင်သမူျေားအားဦးလောင်ခဲသ့ည့် အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု (သို)့ အဖွေဲ အ့စည်းမျေားမှ 

သင်တန်းေင်းလက်မတှ် မျေားကုိ ချေီးမမြှေင့်ပါသည်။ အသိအမှတ်မပုလက်မတှ် ရပးအပ်မခင်းအား 

သင်တန်းကာလ တစ်ရလျှောက်လံုး၏ ၈၀% အထက ် သင်တန်းတက်ရရာက်မခငး်နငှ့် စီမကံိနး်မ ှ

ပံ့ပိုးထားသည့် မျိုးရစ့များစုိက်ပျိုးခဲ့သည် ရတာင်သသူင်တန်းသားများကုိသာ ရပးအပ်မည် 

မဖစ်ပါသည်။  

ဤသိုမ့ပုလုပ်မခင်းအားမဖင့်အမခားလကျေးရွောလတာင်သမူျေားမလှည်းစိတ်ဝင်စားလာနိုငဖ်ပီး လတာင်သ ူ

ပညာလပးသင်တန်းမျေားသုိ ့ တက်လရာက်လိုမခင်းနှင့် လတာင်သမူျေားကုိယ်တိုင် လကျေးရွောအတွေင်း 

လောင်ရွေကလ်ာမခင်းတို ့ကုိ မဖစ်လစလာနုိင်ပါသည်။  
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၁၁။ လနာက်ေက်တွေဲဇယား - အပူပိုင်းဇုံ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း 

လကျောင်းအတွေက် သင်ရိုးညွှန်းတမး်     

(၁) ရညာင်ဦးပမိုန့ယ်အတွက်လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း  

 

မိုးရကာင်းရသာက်ဧရိယာ− ရမမပဲ၊ပဲတီစိမ်းနှင့ ်ပဲစဉး်ငုံ သီးညပ်ပုံစ ံ(ဇူလိုင်လစိုက်ပျိုးမခင်း)  

လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ရမလ  

(ပထမပတ်) 

 

အကကိုရတွဆံု့ 

ရဆွးရနွးပွဲ 

၁။ လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များ၊ သင်တန်းသားများ ရရွးချယ ်

ခဲ့ပုံ၊ သင်တန်း၏ ရကာ်မတီရရွးချယရ်ရး၊ ဦးရဆာင် 

ရတာင်သ ူရရွးချယ်ရရး စသည်များကုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ကကမခင်း (သင်တန်းကူညီပံ့ပိးုရပး 

သူ၊ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ဆရာ၊ သင်တန်းသားများ) ၊ 

၃။ စံမပကကွ်အမဖစ် ရဖာ်ရဆာင်မည့် ရနရာကို ရရွးချယ် 

ကကမခငး် (ဦးရဆာင်ရတာင်သ၏ူ အကွက်ကို ရရွးကကမည်၊ 

တစ်ဧကရှိရမည်။ စမ်းသပ်ချက်များအားလုံး လုပ်ရဆာင် 

ခွင်မ့ပုရမည်) ။ 

၄။ သင်တန်းတွင် စိုက်ပျိုးမည် ့ သီးနှံများ မိတ်ဆက်မခင်း 

(ရမမပဲ၊ ပဲစဉး်ငုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ရလျှော်မဖူ) 

၅။ စံမပစိုကက်ွက်အတွင်းမှ ရမမနမူနာများကုိ စနစတ်ကျ 

ရယပူပီး ဓာတ်ခွဲခန်းသိုရ့ပးပိုက့ာ အချဉ်အငနဓ်ာတ်နှင့် 

အာဟာရဓာတ် ပါေင်မှုများကုိ စစရ်ဆးစမ်းသပ်မခင်း။ 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). 

ဇွနလ် ရမာ်ဂျူး - ၁ ၁။ ရာသီဥတုရမပာင်းလဲလာမခင်းနှင့် ရာသီဥတုေဏ်   

ကကံက့ကံခ့ံသည် ့ စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း အရမခခံ သရဘာ 

တရားများကုိ ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခငး် (CSA)၊ 

၂။စိုက်ပျိုးနည်းဆုိင်ရာ အရလ့အကျင့်ရကာင်းများအရကကာင်း 

မိတ်ဆက်မခင်း (GAP)၊ 

၃။ သဘာေပတ်ေန်းကျင်မပျက်စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်းမိတ် 

ဆက်မခင်း (CA)၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၄။ သီးနှံသစ်ရတာရရာရနှာစိုက်မခင်း သရဘာတရားများကုိ 

ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း (ရာသီသီးနှံများကုိ ရလျှော်မဖူ၊ ဇီး၊ 

သရက်တိုန့ှင် ့ရရာရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၅။ စီမံကိန်းရဆာင်ရွကမ်ည့် ဧရိယာ၏ သစရ်တာဖံုးလွှမ်းမှုကို 

ရဆွးရနွးမခငး် (အထူးသမဖင့် အခက်အခ ဲ စိနရ်ခါ်မှုများနငှ့် 

ပတ်သက်၍)  

၆။ လက်ရှ ိ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိငု်ရနသည့် နည်းစနစ်များကုိ 

ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း၊ ၎င်းစနစမ်ျားရကကာင့် ရမမ၊ ရရ၊ 

သီးနှံပငန်ှင် ့ ပတ်ေန်းကျင်အရပါ် ထိခိုက်မှုများကုိ 

သင်တန်းသားများ ရှုရထာင့်မ ှ နားလည်သလုိ ရဆွးရနွး 

ကကမခင်း (စဉ်းစား ရတွးဆ ဉာဏ်ရည်သုံး ရလ့ကျင့်ခန်း၊ 

၇။ ထွန်ယက်ရနသည့်စနစမ်ျားကုိ ရေဖန်ဆန်းစစက်ကမခင်း 

(ရမမများတွင် အလွန်အကျွံ ထွန်ယက်ရနမှု များသည် 

ရမမဆီလွှာ၊ အာဟာရဓာတ်များနငှ့် ရမမတွင်းရန အဏုဇီေ 

သကရ်ှိများ ကုိ မိုး၊ ရရ၊ ရလ အလွယ်တကူ တိုက်စားခ ံ

ရမည့်အရနအထားသုိ ့ရရာက်ရှရိနမခင်း၊ 

၈။ သီးနှစံိုက်စနစန်ှင် ့သီးနှံပုံစံများ အရကကာင်းရဆွးရနွးမခငး်၊ 

၉။ ရမမပဲ၊ပဲစဉ်းငုံနငှ့်ပတဲီစိမ်းသီးနှံများကုိမည့်သည့် 

ပင်ကကားတန်းကကားအကွာအရေးများမဖင့်ရရာညှပ်စိကု် 

ပျိုးမည် ့ သီးနှံပုံစံကုိ ရဆွးရနွးကကမခင်း (စဉ်းစားရတွးရခါ် 

ကကရသည် ့ ရလ့ကျင့်ခန်း၊ ၁၀။ စံမပကကွ်စုိက်မည့် ရမမ၏ 

အမျိုးအစားနငှ့်အာဟာရ ပါေင်နိငု်မှုများကုိ သင်တန်း 

သားများ၏ အရတွအ့ကကုံ အရ ရလ့လာရေဖန်သုံးသပ် 

ကကမခင်း၊ 

၁၁။ စံမပကကွ်ကုိ ရှင်းလင်းကကပပီး ထွကလ်ာသည့် အမှိုက် 

များကုိ အကွက်ထဲမှာပင် မပန်လည်ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း (မီးရှို  ့

ပစ်မခငး် လုံးေ မမပုလုပ်ရပါ၊ 

၁၂။ သီးနှံစုိက်ပျိုးမပုစု လုပ်ကုိင်သူများကုိ သီးနှံတစ်မျိုးမခင်း 

အလိုက်မှတ်တမ်းများထားရှကိာ အပတ်စဉ်ရရးသွင်းမခင်း၊ 

၁၃။ အသုးံစာရင်းကုန်ကျရငွများ အတွက် ရငွစာရင်း 

ထားရိှမခငး်၊ 

၁၄။ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်များအရပါ် သင်တန်းသား 

များမ ှ ေိုငး်ေနး်ရဆွးရနွးကကမခင်းနှင့် သရဘာထားအကကံ 

ဉာဏ်များကုိ မှတ်တမ်းတင် ထားရိှမခငး်၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁၅။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များတွင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း၏ မိမိတို ့ စုိက်ကွက်အတက်ွ မပန်လည်လုပ် 

ရဆာင်မည့် လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ ရရးဆဲွမခငး်။ 

 

ဇူလှိုင်လ ရမာ်ဂျူး - ၂ ၁။ ရမမဆီလွှာ ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမး်မခင်း သရဘာတရားနင့်ှ 

နည်းစံနစမ်ျား။  

၂။ ရေသအတွင်း ရမမဆီလွှာ ရရတုိက်စားခံရမှု အရမခအရန 

များနငှ် ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရရး အစီအမံများ လုပ်ရဆာင် 

ရန် စဉ်းစားကကမခင်း (ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ ကွနတုိ် 

ကန်သင်းများ ရဖာ်မခင်း၊ ရရထိန်း ရကျာက်တန်းများ 

မပုလုပ်မခင်း၊ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီကဲ့သို ့ ရလကာပင်တန်းများ 

စုိကပ်ျိုးမခင်း၊ ရမမဆီကသဇာဓာတ် မပန်လည်မဖည့်စကွ်ရပး 

သည့် အပင်များကုိ စိုက်ပျိုးမခင်း - ဥပမာ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ၊ 

ရဘာစကုိင်း၊ ဉာဏ်ပင်၊ 

၃။ ကကီးထွားပပီးရမမမပန်ခ့ျယ်ရီပင်များဆက်လက်ရှင်သနရ်န် 

ရဆာင်ရွကမ်ခင်းအားလက်ရတွသ့ရုပ်မပမခင်း၊  

၄။ ရမမဆီလွှာရရတုိက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွယ်ရရးအစီအမံ 

များလုပ်ရဆာင်မခင်း (ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ ထိုရမမစာ 

များမဖင့်ကန်သင်းများတည်ဖိုမ့ခင်း၊ ရချာက်ရနရာများ တွင ်

ရရထိန်းရကျာက်တန်းများရဆာက်လုပ်မခင်း) ၊ 

လက်ရတွရ့လ့ကျင့်ခန်း၊  

၅။ ကန်သင်းတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ရဘာစကုိင်း မျိုးရစ ့

များကုိ အတန်းလိုက် စိပ်စပိ်ချပပီးစိုက်ပျိုးမခင်း (အပင ်

အမမင့်ကုိ(၂- ၂.၅) ရပခန်သ့ာထားပပီး မဖတ်ထားရပးရမည်) 

၆။ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီပျိုးပင်များ ရမမထည့်နှပ်ထားသည့် ကျင်း 

များထဲသို ့ စိုက်ပျိုးပပီး အပင်ရမခကိုသးီနှံအကကင်းအကျန် 

တိုမ့ဖင် ့လုံရနရအာင် ဖုံးအုပ်ရပးထားမခင်း၊ 

၇။ ရလျှော်မဖူပျိုးများကုိ ရမမထည့်နှပ်ထားသည့် ကျင်းများ 

ထဲသို ့စိုက်ပျိုးပပီး အပင်ရမခကိ ုသီးနှံအကကင်းအကျန် တိုမ့ဖင့် 

လုံရနရအာင်ဖုံးအုပ် ရပးထားမခင်း၊ 

ပျိုးပငမ်ျားကုိ ရေသအစုအဖွဲ ပ့ိုင် ပျိုးခင်းများ တည်ရထာင်ပပီး 

စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာန ပျိုးဥယာဉ်များမှ ရထာက်ပံ ့ရပးပါမည်။  
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၈။ ရမမပဲ၊ပဲတီစိမ်းနှင့်ပဲစဉ်းငုံတိုစ့ိုက်ပျိုးမခင်း (ရမမသားအရပါ် 

မူတည်ပပီးထွန်ထယ်မဖင့် စိုက်ရကကာင်းများဆဲွမခင်း၊ စုိက် 

ရကကာင်းများထဲသိုန့ွားရချး၊တမာကကိတ်ဖတ်၊ ရအာ်ဂဲနစ်ရမမ 

ကသဇာစသည်များထည့်ရပးမခင်း၊ ရုိင်ဇုိဘီယမ်လူးနယ်ထား 

သည့်မျိုးရစမ့ျားကုိစိုကရ်ကကာင်းများထဲသိုခ့ျရပးမခင်း၊ 

မျိုးရစ့ချပပီးပါကအီးအမ်မဖင့်ဖျန်းရပးမခင်းစသည်များလုပ် 

ရဆာင်မခင်း 

၉။ မျိုးရစ့ချထားသည့်စိကု်ရကကာင်းများကုိရကာက်ရုိး၊ 

နှမ်းရုိး၊ပဲရမှာ်၊မမက်ရမခာက်စသည်များမဖင့်လုံရအာင် 

ထူထူဖုံးအုပ်ရပးမခင်း၊ 

၁၀။ အိမ်တွင်းလုပ်ရအာ်ဂဲနစရ်ဆးများ ရဖျာ်စပမ်ခင်း 

(ရေသတွင်း အဏုဇီေပိုးျရာ်ရည ် IMO၊ ငါးအမိုငန်ိ ု

အက်စစ ်Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ်ရဖျာ်ရည်၊ 

ရဆးရွက်ကကီးပိုးသတ်ရဆးရဖျာ်ရည်) ၊ 

၁၁။ တီရမမရဆွးမပုလုပ်မခင်း၊ ရမမရဆွးမပုလုပ်မခင်း     

(စာရတွန့ှင့် လက်ရတွ )့ 

 ၁၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရလ့ကျင့်ခန်း 

၁၃။ အထူးရခါငး်စဉ်များ  

၁၄။ ကုနက်ျမှုများကုိ ရငွစာရင်း စာအုပ်တွင် ရရးသွငး်မခင်း၊ 

၁၅။ ရမမဖုံးမခင်း၏ အကျိုးအာနိသင်ကုိ ရလ့လာ သုးံသပ်မခင်း၊   

၁၆။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၁၇။ရနာက်သင်တန်းကာလကကားရက်များအတွင်း သင်တန်း 

သားတစ်ဦးမခင်းရဆာင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များကုိ စီမံချက် 

များရရးဆဲွမခငး် 

၁၈။ ရမမဆီလွှာ ရရတုိက်စားခံရမှု ကာကွယ်ထိန်းသိမး်ရရး 

အစီအမံများ ရဆာင်ရွကခ်ဲ   မှုများ အရပါ် ရေဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

ကသဂုတ်လ ရမာ်ဂျူး - ၃ ၁။ IPM  ဘက်စုပံိုးမွှားကာကွေယ်နှိမ်နင်းမခင်းအား မိတ် 

ေက်မခငး်၊  
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သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၂။ အင်းေက်ပိုးမွှားမျေား စုလောင်းမခင်းနှင့ ် သီးနှံဖျေက်ပိးုနငှ့် 

လတာင်သအူကျေိုးမပု မိတ်လေွေပိုးမျေား အုပ်စုခွေဲမခားမခင်း၊  

၃။ လမမဩဇာပုံစံအမျေိုးမျေိုး၊ သဘာဝလမမဩဇာ 

(ဪေစ်နစ်လမမဩဇာ) နှင့ ် အင်ဪေစ်နစ် လမမဩဇာ 

မျေား၊ ၄င်းတို၏့လမမေီလွှာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင်အလပါ် 

အကျေိုးသကလ်ရာက်မှုမျေား၊  

၄။ EM ၊ အိမ်တွေင်းလုပ ် သဘာဝလမမဩဇာမျေား၊ 

တမာပုိးသတ်လေး အပါအဝင် သဘာဝ ပုိးသတ်လေးမျေား 

ပက်ဖျေန်းမခင်း၊  

၅။ နှစရ်ှည်ပျိုးပင်များ ကကီးထွားဖွံ ့ပဖိုးမှုကုိ ကာကွယ်ရန်နှင့် 

ထိန်းသိမး်ရန ်ရဆွးရနွးမခင်း၊  

၆။ သီးနှံမဖစ ်ွေန်းမှုမျေားကုိ မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေင် မှတ်တမ်း 

မပုစ ု ားရိှမခငး်၊  

၇။ သင်တန်းသား တစ်ဦးမခင်း လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ အပေါ် 

အားနည်းချေက် နှင့ ်အားသာချေက်မျေားကုိ    လဝဖန် သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

၈။သင်တန်းသားတစ်ဦးစီ၏မိမိပိုငေုိ်င်သည့် 

သီးနှံစုိက်ကွေက်တွေင် လောင်ရွေကမ်ည့်  လုပ်ငနး်အစီအစဉ် 

မျေား လရးေွေဲမခငး်၊  

၉။ တစ်လနတ့ာ သင်တန်းတစ်ခုလုံး အလပါ် ပွေင့်ပွေင့်လင်းလင်း 

လေွေးလနွေးကကမခင်းနှင့် သင်တန်းသားမျေား၏ အကကံမပုချေက် 

မျေား ကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

စကတ်င်ဘာလ ရမာ်ဂျူး - ၄ ၁။ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များနငှ့် 

လုပ်ရဆာင်ထားချက်များကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် ရလ့လာ 

စိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခင်း (စိုက်ပျိုးရရး ရလ့ 

လာဆန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

ငါးရယာက်အစုအဖွဲ မ့ျားမဖင့် ရအာက်ပါတိုက့ို ရလ့လာ 

သုးံသပ် ဆန်းစစပ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က)  ရမမဆ ီ

လွှာ တုိက်စားမှုနှင့် ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမး်ရရး လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများ၏ အကျိုးသက်ရရာက်မှုများ၊ (ခ) ရမမကကီးဖုံး

ရပးထားမှု၏ အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ (ဂ) ရမမဆီလွှာ 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

အရမခအရနများ (ဃ) သီးနှံပငမ်ျား မဖစ်ထွန်းရနမှုများနငှ့် 

ပုိးမွှားရရာဂါ ကျရရာက်မှု။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရတွရ့ှိချက်များကုိ မှတ်တမ်းများ မပုစုကကမခငး်၊ 

၃။ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းများနငှ့် ရမးခွန်းများကုိ ရမဖကကား 

မခင်း၊ 

၄။ အများ၏ သရဘာတူညီချက်များကုိ ချမှတ်ကကပပီး မပုမပင်

ရဆာင်ရွကရ်မည့် စီမခံျက်များ ချမှတ်လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ 

၅။ စံမပကကွ်အတွင်းလက်ရတွလ့ုပ်ရဆာင်မှုများကုိ အရမခခံ၍ 

သင်တန်းသားများ၏ CSA (ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတ 

မဖစ်ရစသည့ ် စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း နားလည် သရဘာ 

ရပါကမ်ှု များ ကုိ ရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

အမျိုးသားရတာင်သမူျားနှင့် အမျိုးသမီးရတာင်သမူျား 

၏နားလည်မှု အဆင့်အတန်းကို အကဲမဖတ်မခင်း၊ (စိုက်ပျိုး

ရရး ရလ့ လာဆန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-

AESA) တွင ် ၄င်းတို ့ ပိုမိုပါေင်လာနိုငရ်န် သရဘာတူညီမှု 

ရယမူခင်း၊ 

၆။ ကုနက်ျစရိတ်များကုိ သီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရရးသွငး် 

မခင်း၊ ရမမပဲရရာင်းချပပီးပါက ရလာနုိင်မည့်ေင်ရငွနှင့် အရှုံး 

အမမတ်ကိ ုခန်မ့ှန်းတွက်ချက်မခငး်၊ 

၇။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၈။ လာမည့်ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကမ်ည့် 

စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၉။ တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များ အရပါ် ရေဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

   (စိုက်ပျိုးရရးရဂဟာစနစ်ကို ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း -Agro -

ecosystem Analysis - AESA ရလ့ကျင့်ခန်းကိ ု

အချိန်ရလာသည့်အခါတိုင်း လုပ်ရဆာင်ရနမခင်းမဖင့် ပိုမိ ု

တတ်ကျွမ်းလာမည်။ 

ရအာက်တိုဘာလ 

ပထမပါတ်  

ရမာ်ဂျူး - ၅ အမပန်အလှန် ရလ့လာရရးများ သွားကကမခင်း 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းရှိ ရတာင်သမူျား 

အချင်းချင်း ချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုများ ရရှိရန်၊ ပမို န့ယ် 

အတွင်းရှ ိ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများသုိ ့ ရလ့လာရရး 

များ သွားရရာက်ကကမခငး်၊ 

၂။ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများတွင် မဖစ်ထွန်းရနမှုများကုိ 

ရလ့လာ၍ မိမိတိုရ့ကျာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ ရတာင်သလူယ်သမားအချင်းချင်း အရတွ အ့ကကုံ များ မျှေရေ 

ကကမခင်း၊ 

၄။ရတွရ့ှိချက် အသစအ်ဆန်းများကုိလည်း အချင်းချင်းကကား 

ပျံန့ှံရ့အာင် လုပ်ရဆာင်ကကမခငး်၊ 

၅။ အမပန်အလှန ်ရလ့လာရရး ခရီးစဉ်အတွင်း အဓိကအား မဖင် ့

ရာသီဉတုေဏ် မခံရသည့် စိုက်ပျိုးရရး အရကကာင်းကိ ု

ရဆွးရနွးကကပပီး သင်တန်းရကျာင်းတွင် လက်ရတွ  ့

လုပ်ရဆာင် ရနကကရသည်များမာှ CSA စနစန်ှင်လ့ုံးေ 

ကိကု်ညီ/မညီရကကာင်း ဦးစားရပးရမပာဆုိကကမခင်း။ 

 

ရအာက်တိုဘာလ 

တတိယပါတ်  

ရမာ်ဂျူး - ၆ လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်း ကွငး်မပပွဲ 

အမျိုးသမီး အမျိုးသားဦးရရ မျှေတစွာ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ သင်တန်းရကျာင်းအတွင်း လုပ်ရဆာင်ထားမှုများနငှ့် 

မဖစ်ထွန်းရအာင်မမင်မှုများကုိ လှည့်လည်ကကည့်ရှု ရလ့လာ 

ကကမခင်း၊ 

၂။ သင်တန်းသားများက သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်များကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ကုိ 

အထူးအရလးထား ရှင်းလင်းကက) 

၃။ သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင်သည့် နည်းပညာများ 

နှင် ့ အရတွးအရခါ်များကုိ တက်ရရာက်လာသူများအား 

မျှေရေ ရပးမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကာလတရလျှောက်အတွင်း သီးနှံစိုက်ပျိုးရရးနငှ့် 

ပက်သက်သည့် လုပ်ရဆာင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတုနှင့ ်

သဟဇာတမဖစ်သည့် စိုက်ပျိုးရရးနည်းစနစမ်ျား မဖစ်ကကပပီး 

စံမပကကွ ်သီးနှံများ ရာသီဥတုေဏ် မခံကကရသည်မှာလည်း 

ဤကဲသ့ို ့ လုပ်ရဆာင်ထားမှုများရကကာင့် မဖစ်ရကကာင်း 



107 

 

လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

သင်တန်းသား များက လက်ရတွမ့ျားကုိ အရမခခံကာ 

ရှင်းလင်းမပသ ကကမခင်း၊ 

၅။ တက်ရရာက်လာကကသည့် ဧည့်သည်များ၏ သရဘာထား 

များနငှ် ့ရေဖန်အကကံမပုချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

နိုေငဘ်ာလ ရမာ်ဂျူး - ၇ ၁။ သစစ်ိမး် လမမဩဇာ 

၂။ ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက်ပိုင်း အလလအလွေင် ့ အေံုးအရှုံးမျေား 

မမဖစ်ရလလလအာင် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန ် နည်းပညာနှင့် သီးနှ ံ

သိလုလှာင်ပုံမျေားကုိ ရှင်းလင်းလေွေးလနွေးမခငး် (လလလုံပိတ် 

အိတ်မျေား ဲတွေင်  ည့်သွေင်း သိလုလှာင်မခင်း)၊ 

၃။   ရမမပဲ နှင့ ်ပဲတီစိမ်း သီးနှံများ ရိတ်သမိ်းမခင်း၊  

၄။ ရမမပဲနှင့်ပဲတီစိမး်စံကွက်ရိတ်သိမး်မခင်းနှင့် အထွကန်ှုန်း 

မိတ်ဖက်များ ကုိ အရမခခံကာ တစ်ဧကအထွကန်ှုန်းများ 

တွက်ချက်မခင်း၊ 

၅။ ကုနက်ျစရိတ်များကုိ သီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရရးသွငး် 

မခင်း၊ ရမမပဲရရာင်းချပပီးပါက ရလာနုိင်မည့်ေင်ရငွနှင့် အရှုံး 

အမမတ်ကို ခန်မ့ှန်းတွက်ချက်မခငး်၊ 

၆။လမမေီလွှာလရတိုက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွေယ်လရး အစီအမံမျေား 

လုပ်လောင်မခင်း (လရစုကျေင်းမျေား တူးမခင်း၊  ိုလမမစာမျေား 

မဖင် ့ ကန်သင်းမျေား တည်ဖိုမ့ခင်း၊ လချောက်လနရာမျေားတွေင် 

လရ ိန်းလကျောက်တန်းမျေားလောက်လုပ်မခင်း၊ 

၇။ သင်တန်းကကား ကာလအတွေင်း တစ်ဦးမခငး် လုပ်လောင် 

 ားမှု မျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း၊ လာမည့်ကကား 

ကာလအတွင်း တစ်ဦးမခင်း ရဆာင်ရွကမ်ည့် စီမံချက်များ 

ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၈။ တစ်လနတ့ာသင်တန်းမှ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် 

လဝဖန်သုံးသပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ေီဇငဘ်ာလ ရမာ်ဂျူး - ၈ စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားရရးဆန်စာွလုပ်ကိုင်မခင်း 

၁။ ငါးရယာက်ပါသည့် အဖွဲ မ့ျားဖဲွ က့ာ ရအာက်ပါတိုက့ို ရဆွး 

ရနွးကကမည်။ (က) စိုက်ပျိုးရရးကိ ု စီးပွားမဖစ်လုပ်မည်ဆို 

တာ ဘာကွာပါသလဲ၊ (ခ) စိုက်ပျိုးရရးကုိစးီပာွးမဖစ် ရအာင် 

မည်ကဲ့သုိ ့လုပ်နိုင်ပါမလဲ၊ (ဂ) ရိက္ခာအတွက ်စိုက်တဲသ့ီးနှံနဲ  ့
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ရငွရမည် ့ သီးနှံ စိုက်ကကတာ ဘာကွာပါ သလဲ၊  (ဃ) 

သီးနှံရတွရရာရနှာ (သီးညှပ်) စိုက်မခင်းဟာ တစ်ဧက 

အထွကက်ိ ုဘယ်လို ပိုတိုးလာရစပါသလဲ။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှခိျက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် တင်မပကက 

ပပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၃။ ရဆွးရနွးပွဲမ ှ အရရးကကီးသည့် အချက်များကုိ ရရှ လ့ုပ် 

ငန်းစဉ်များအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၄။ စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားရရးဆန်စာွ လုပ်ကုိင်ရန် အရမခခံ 

လိုအပ်ချက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် ရဆွးရနွးပပးီ မှတ်တမ်းများ 

မပုစုကကမခင်း (စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည့် စီမခံျက်၊ ရငွစာရင်း 

စာအုပ်ထားရှမိခင်း၊ ရငွလည်ပတ်ရနမှုများကုိ မှတ်သား 

မခင်း၊ စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်များကုိ သိရှရိအာင် မှတ်သား 

ထားမခင်း၊ အဓိက ရငွကနု်မှုများနငှ် ့ အမခားကုန်ကျမှုများ 

ကုိ သိနားလည်ရနမခင်း) 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ရဘးကျဉ်ထားခရံသည့် ရတာင်သူ များ 

အတွက် အလားအလာရှိသည့် စီးပွားရရး အခွင့ ်

အလန်းများ ရဆွးရနွးမခငး်၊ ၎င်းတို ့ ပါေင်လာရစ မခင်းနှင့ ်

ညီတူညီမျှေ အကျိုးအမမတ်ရရှိရစမခင်း၊  

၅။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပကက 

ပပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၆။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပကက 

ပပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၇။ ရဆွးရနွးပွဲမ ှ အရရးကကီးသည့် အချက်များကုိ ရရှ လ့ုပ်ငနး် 

စဉ်များအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၈။ ရစျးကွကမ်ဖစ်ပျက်ရနပုံ စနစမ်ျားကုိ အဖွဲ လ့ိုက် ရဆွးရနွး 

ကကမခင်း (ကုနသ်ည်ပွဲစားများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ရစျးကွက် 

အတွင်း ရစျးနှုန်းအရမပာင်းအလဲများ၊ ရစျးကွက်သတင်း 

အချက်အလက်များ ရရှိရန် အရရးပါသည် ့ ချိတ်ဆက်မှု 

များ၊ သီးနှံအတွက် ရစျးကွက်အလားအလာ၊ တန်ဖိုးကွငး် 

ဆက ် ရလ့လာဆန်းစစခ်ျက်တွင် အကကံမပုထားသကဲသ့ို ့

ရစျးကွက ် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကုန်သည်ပွဲစား 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

များ၊ ရငွရကကး စုိက်ထုတ်လုပ်ကိုင်ရနသမူျားနငှ့် ချိတ်ဆက ်

မိရန ်အစီအမံများ ချမှတ်ကကမခငး်) 

၉။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် တင်မပ 

ကကပပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၉။ ရတာင်သတူစ်ဦးချင်းအတွက် အကျိုးအမမတ် ရရှိနိုငမ်ည့် 

ရစျးကွကစ်နစမ်ျိုးကုိ ရဆာင်ရွကန်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်းများ 

ကုိ ရတွးရခါ်စဉ်းစားကကပပီး အရရးကကီးသည့် အချက် 

အလက်များကုိ မှတ်တမ်းထားကကမခင်း၊ 

၁၀။ လတာင်သတူစ်ဦးချေင်းအတွေက် အကျေိုးအမမတ် ရရှိနိုငမ်ည့် 

လစျေးကွေကစ်နစမ်ျေိုးကုိ လောင်ရွေကန်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်း 

မျေားကုိ လတွေးလခါ်စဉ်းစားကကဖပီး အလရးကကီးသည့် အချေက် 

အလက်မျေားကုိ မှတ်တမ်း ားကကမခင်း၊ 

၁၁။ ပဲစဉး်ငုံ သီးနှံ ရိတ်သိမ်းမခင်း၊  

၁၂။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း။ 

၁၃။ လာမည့်ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက် 

မည့် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၁၄။ တစ်ရနတ့ာ လုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

 ဇန်နေါရီလ ရမာ်ဂျူး -  ၉ သင်တန်းဆင်းပွဲရန ့

၁။ သင်တန်းကာလတရလျှောက် ရလ့လာဆည်းပူး သငယူ်ခဲ ့

ကကပပီး အထူးအားမဖင့် CSA နှင် ့ ပတ်သက်သည့် 

လက်ရတွလ့ုပ်ရပ်များကုိ သင်တန်းသားများက ဆန်းစစ် 

ရေဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

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

ရရးကိ ု စီးပွားရရးဆန်စာွ လုပ်ကုိင်မခငး် စသည့် ဘာသာ 

ရပ်များအရပါ် သင်တန်းသားများ၏ နားလည်သိရှိ 

တတ်ကျွမ်းသွားမှုများကုိ ဆန်းစစရ်ေဖန် သုးံသပ်ကကမခင်း၊ 

၃။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း ပပီးဆံုးသွားပပီးရနာက် 

ရရှ ဆ့က်၍ လုပ်ရဆာင်ကကမည့် လုပ်ငနး်များကုိ စီမခံျက် 

များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၄။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အရတွ  ့

အကကုံ နှင့် သင်ခန်းစာများကုိ ရဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ကက 

မခင်း၊ 

၅။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း လုပ်ငန်းအရပါ် 

သင်တန်းသားများက အကဲမဖတ် အမှတ်ရပးကကမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းသားများကုိ သင်တန်းဆင်း လက်မတှ်များ 

ရပးအပ်မခင်း၊ 

၇။ လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း ရအာင်မမင်စွာ ပပီးဆံုး 

မခင်း၊ 
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၂ ။ လညာင်ဦးဖမို န့ယ၊် လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း အတွေက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း(လရသွေငး်ဧ 

ဧရိယာရှိ ကုလားပ ဲ(နိုဝငဘ်ာလစိုက်) နှင့ ်ပဲတီစိမ်း (ရဖရဖာ်ေါရီလစိုက်) သီးနှံပုံစ ံ

လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

လမလ  

(ပ မပတ်) 

 

အကကိုလတွေေံု့ 

လေွေးလနွေးပွေဲ 

၁။ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်၊ 

စည်းမျေဉ်းစည်းကမး်မျေား၊ သင်တန်းသားမျေား လရွေးချေယ ်

ခဲ့ပုံ၊ သင်တန်း၏ လကာ်မတီလရွေးချေယလ်ရး၊ ဦးလောင် 

လတာင်သ ူလရွေးချေယ်လရး စသည်မျေားကုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချေင်းချေင်း မိတ်ေက်ကကမခင်း (သင်တန်းကူညီပံ့ပိးုလပး 

သူ၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ ေရာ၊ သင်တန်းသားမျေား)၊ 

၃။ စံမပကွေက်အမဖစ် လဖာ်လောင်မည့် လနရာကို လရွေးချေယ် 

ကကမခင်း (ဦးလောင်လတာင်သ၏ူ အကွေက်ကို လရွေးကကမည်၊ 

တစ်ဧကရှိရမည်။ စမ်းသပ်ချေက်မျေားအားလုံး လုပ်လောင် 

ခွေင်မ့ပုရမည်)။ 

၄။ သင်တန်းတွေင် စိုက်ပျေိုးမည့် သီးနှံမျေား မိတ်ေက်မခင်း 

(ကုလားပ၊ဲ ပဲတီစိမ်းနှင့ ်လလျှာ်မဖူ) 

၅။ စံမပစိုကက်ွေက်အတွေင်းမှ လမမနမူနာမျေားကုိ စနစတ်ကျေ 

ရယဖူပီး ဓာတ်ခွေဲခန်းသိုလ့ပးပိုက့ာ အချေဉ်အငနဓ်ာတ်နှင့် 

အာဟာရဓာတ် ပါဝင်မှုမျေားကုိ စစလ်ေးစမ်းသပ်မခငး်။ 

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). 

ဇွေနလ် လမာ်ေျေူး - ၁ ၁။ ရာသီဥတုေဏ်  ကကံက့ကံခ့ံသည့် စိုက်ပျေိုးလရးအလကကာင်း 

အလမခခံ သလဘာတရားမျေားကုိ 

ရှင်းလင်းလေွေးလနွေးမခင်း(CSA)၊ 

၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင်မပျေက် စိုက်ပျေိုးလရးအလကကာင်း ရှင်း 

လင်းလေွေးလနွေးမခငး် (CA)၊ 

၃။ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်မခင်း သလဘာတရားမျေားကုိ 

လေွေးလနွေးရှင်းလင်းမခင်း (ရာသီသီးနှံမျေားကုိ လလျှာ်မဖူ၊ ဇီး၊ 

သရက်တိုန့ှင် ့လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမခင်း)၊ 

၄။ လက်ရှ ိ စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိငု်လနသည့် နည်းစနစ်မျေားကုိ 

လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း၊ ၎င်းစနစမ်ျေားလကကာင့် လမမ၊ လရ၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

သီးနှံပငန်ှင် ့ ပတ်ဝန်းကျေင်အလပါ်  ိခိုက်မှုမျေားကုိ 

သင်တန်းသားမျေား ရှုလ ာင့်မ ှ နားလည်သလုိ လေွေးလနွေး 

ကကမခင်း (စဉ်းစား လတွေးေ ဉာဏ်ရည်သုံး လလ့ကျေင့်ခန်း)၊ 

၅။ စီမကံိနး် ဧရိယာရှိ သစရ်တာ ဖုံးလွှမ်းမှုအရကကာင်း 

ရဆွးရနွးမခငး်(အထူးသမဖင့်စိန်ရခါ်မှုများနငှ့် ပါတ်သက်၍)  

၆။  ွေန်ယက်လနသည့်စနစ်မျေားကုိ လဝဖန်ေန်းစစက်ကမခင်း 

(သဲနုံးေန်သည် ့ လမမမျေားတွေင် အလွေန်အကျွံ  ွေန်ယက်လနမှု 

မျေားသည် လမမေီလွှာနှင်အ့ာဟာရဓာတ်မျေားကုိ မိုး၊ လရ၊ 

လလ အလွေယ်တကူ တိုက်စားခ ံ ရမည့်အလနအ ားသုိ ့

လရာက်ရှိလနမခင်း)၊ 

၇။ သီးနှံအမျေားကုိ လရာလနာစုိက်စနစန်ှင် ့ သီးနှံပုံစံမျေား 

အလကကာင်းလေွေးလနွေးမခင်း၊ 

၈။ ကုလားပဲနှင့်ပဲတီစိမ်းသီးနှံမျေားကုိ မည့်သည် ့

ပင်ကကားတန်းကကား အကွောအလဝးမျေားမဖင် ့ စုိက်ပျေိုးမည် ့

သီးနှံပုံစကုိံလေွေးလနွေးကကမခင်း (စဉ်းစားလတွေးလခါ် ကကရသည့် 

လလ့ကျေင့်ခန်း)၊ 

၉။ စံမပကွေက်စုိက်မည့် လမမ၏ အမျေိုးအစားနငှ့် အာဟာရ 

ပါဝင်နိငု်မှုမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေား၏ အလတွေအ့ကကုံ အရ 

လလ့လာလဝဖန်သုံးသပ်ကကမခင်း၊ 

၁၀။ စံမပကွေက်ကုိ ရှင်းလင်းကကဖပီး  ွေကလ်ာသည့် အမှိုက ်

မျေားကုိ အကွေက် ဲမှာပင် မပန်လည်ဖုံးအုပ်လပးမခင်း (မီးရှို  ့

ပစ်မခငး် လုံးဝ မမပုလုပ်ရပါ)၊ 

၁၁။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးမပုစု လုပ်ကုိင်သူမျေားကုိ သီးနှံတစ်မျေိုးမခင်း 

အလိုက်မှတ်တမ်းမျေား ားရှကိာ အပတ်စဉ်လရးသွေင်းမခင်း၊ 

၁၂။ အသုးံစာရင်းကုနက်ျေလငွေမျေား အတွေက ် လငွေစာရင်း 

 ားရိှမခငး်၊ 

၁၃။ လောင်ရွေကခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်မျေားအလပါ် သင်တန်းသား 

မျေားမ ှ ဝိုငး်ဝနး်လေွေးလနွေးကကမခင်းနှင့် သလဘာ ားအကကံ 

ဉာဏ်မျေားကုိ မှတ်တမ်းတင်  ားရိှမခငး်၊ 

၁၄။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားတွေင ် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချေင်း၏ မိမိတို ့ စုိက်ကွေက်အတွေက် မပန်လည်လုပ် 

လောင်မည့် လုပ်ငနး်စဉ်မျေားကုိ လရးေွေဲမခငး်။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

ဇူလှိုင်လ လမာ်ေျေူး - ၂ ၁။  လမမေီလွှာ ိန်းသိမး်မခင်း သလဘာတရားနငှ့် 

အလလ့အကျေင့်မျေား  

၂။ လေသအတွေင်း လမမေီလွှာ လရတုိက်စားခံရမှု အလမခအလန 

မျေားနငှ် ့ ကာကွေယ် ိန်းသိမ်းလရး အစီအမံမျေား လုပ်လောင် 

ရန် စဉ်းစားကကမခင်း (လရစုကျေင်းမျေား တူးမခင်း၊ ကွေနတုိ် 

ကန်သင်းမျေား လဖာ်မခင်း၊ လရ ိန်း လကျောက်တန်းမျေား 

မပုလုပ်မခင်း၊ လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီကဲ့သို ့ လလကာပင်တန်းမျေား 

စိုက်ပျေိုးမခင်း၊ လမမေီကသဇာဓာတ် မပန်လည်မဖည့်စွေက်လပး 

သည် ့ အပင်မျေားကုိ စိုက်ပျေိုးမခင်း - ဥပမာ လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီ၊ 

လဘာစကုိင်း၊ ဉာဏ်ပင်)၊ 

၃။    ကကီး ွေားဖပီး  လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီပျေိုးပင်မျေား စီမခံန်ခ့ွေဲမှုအား 

လက်လတွေ  ့ မပသမခင်း (အနီးအနား ကကီး ွေားဖပီး  

လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီပျေိုးပင်မျေား ပါက)  

၄။ လမမေီလွှာလရတိုက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွေယ်လရး အစီအမံမျေား 

လုပ်လောင်မခင်း (လရစုကျေင်းမျေား တူးမခင်း၊  ိုလမမစာမျေား 

မဖင် ့ ကန်သင်းမျေား တည်ဖိုမ့ခင်း၊ လချောက်လနရာမျေားတွေင် 

လရ ိန်းလကျောက်တန်းမျေား လောက်လုပ်မခင်း)၊ 

၅။ ကန်သင်းတစ်ဘက်တစ်ချေက်တွေင် လဘာစကုိင်း မျေိုးလစ ့

မျေားကုိ အတန်းလိုက် စိပစ်ိပခ်ျေဖပီး စိုက်ပျေိုးမခင်း (အပင ်

အမမင့်ကုိ (၂ - ၂.၅) လပခန်သ့ာ ားဖပီး မဖတ် ားလပးရမည်) 

၆။ လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီပျေိုးပင်မျေား လမမ ည့်နှပ် ားသည့် ကျေင်း 

မျေား ဲသို ့ စိုက်ပျေိုးဖပီး အပင်လမခကိ ု လကာက်ရုိးစသည် 

တိုမ့ဖင် ့လုံလနလအာင် ဖုံးအုပ်လပး ားမခင်း၊ 

     လလျှာ်မဖူပျိေုးပင်မျေားကုိ လမမ ည့်နှပ် ားသည့် ကျေင်းမျေား 

 ဲသို ့ စိုက်ပျေိုးဖပီး အပင်လမခကိ ု လကာက်ရုိး စသည်တိုမ့ဖင့် 

လုံလနလအာင်ဖုံးအုပ် လပး ားမခင်း၊ 

ပျိုးပငမ်ျားကုိ ရေသအစုအဖွဲ ပ့ိုင ်ပျိုးခင်းများ တည်ရထာင်ပပီး 

စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာန ပျိုးဥယာဉ်များမှ ရထာက်ပံ ့ရပးပါမည်။  

၇။  မျိေုးလစ့ချေ ားသည့် စိုက်လကကာင်းမျေားကုိရရှိနငိ်သည့် 

သီးနှံအကကင်းအကျေန်မျေားနှင့် ၊ မမက်လမခာက်စသည်မျေားမဖင့် 

လုံလအာင်  ူ ူ ဖုံးအုပ်လပးမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

၈။ အိမ်တွေင်းလုပ် လအာ်ေဲနစ်လေးမျေား လဖျော်စပမ်ခင်း 

(လေသတွေင်း အဏုဇီဝပိုးလဖျော်ရည် IMO၊ ငါးအမိုငန်ိ ု

အက်စစ ်Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ်လဖျော်ရည်၊ 

လေးရွေက်ကကီး ပိုးသတ်လေးလဖျော်ရည်)၊ 

၉။ လမမလေွေးမပုလုပ်ရန်အတွေက် တီလကာင်လမွေးမမူမခင်း 

(စာလတွေန့ှင့် လက်လတွေ )့၊  

၁၀။ အဖွေဲ လုိ့က် လလ့ကျေင်ခန်းမျေား မပုလုပ်မခင်း၊ 

၁၁။  ူးမခားလခါင်းစဉ်မျေား၊  

၁၂။ ကုနက်ျေမှုမျေားကုိ လငွေစာရင်း စာအုပ်တွေင် လရးသွေငး်မခင်း၊ 

၁၃။   စည်းရုိးပင်အမဖစ်စိုက်ပျေိုး ားသည့် လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီ 

အရပါ် သီးနှအံကကင်း အကျေန်မျေား ဖံု: ားမခင်း၏ အကျေိုး 

သကလ်ရာက်မှုအား လလ့လာသုးံသပ် မခင်း။ 

၁၄။  သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ စီမခံျေက်မျေားလရးေွေဲ 

မခင်းနှင့ ်  လောင်ရွေကခ်ဲ့ချေက်မျေား အလပါ် လဝဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

၁၅။  သင်တန်းသားတစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငနး်အစီအစဉ်မျေား 

လရးေွေဲမခငး်၊  

၁၆။ လမမေီလွှာတိုက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွေယ်လရး အစီအမံမျေား 

လုပ်လောင်မခင်းအလပါ်သလဘာ ားအမမင်မျေားကုိလေွေး 

လနွေးမခငး်။  

ကသေုတ်လ လမာ်ေျေူး - ၃ ၁။ IPM  ဘက်စုပံိုးမွှားကာကွေယ်နှိမ်နင်းမခင်းအား 

မိတ်ေက်မခင်း၊  

၂။ အင်းေက်ပိုးမွှားမျေား စုလောင်းမခင်းနှင့ ် သီးနှံဖျေက်ပိးုနငှ့် 

လတာင်သအူကျေိုးမပု မိတ်လေွေပိုးမျေား အုပ်စုခွေဲမခားမခင်း၊  

၃။ လမမဩဇာပုံစံအမျေိုးမျေိုး၊ သဘာဝလမမဩဇာ 

(ဪေစ်နစ်လမမဩဇာ) နှင့ ် အင်ဪေစ်နစ် လမမဩဇာ 

မျေား၊ ၄င်းတို၏့လမမေီလွှာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင်အလပါ် 

အကျေိုးသကလ်ရာက်မှုမျေား၊  
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

၄။ EM ၊ အိမ်တွေင်းလုပ် သဘာဝလမမဩဇာလမမဩဇာမျေား၊ 

တမာပုိးသတ်လေး အပါအဝင် သဘာဝ ပုိးသတ်လေးမျေား 

ပက်ဖျေန်းမခင်း၊  

၅။ နှစရ်ှည်သီးနှံပငမ်ျား၏ ကကီးထွားမှုအားရဆွးရနွးကကမခင်း 

၆။ သီးနှံမဖစ ်ွေန်းမှုမျေားကို (စည်းရိုးပင်များ အပါအေင်)  

မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေင် မှတ်တမ်းမပုစု  ားရိှမခငး်၊  

၇။ သင်တန်းသား တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ အလပါ် 

အားနည်းချေက် နှင့ ်အားသာချေက်မျေားကုိ    လဝဖန် သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

၈။သင်တန်းသားတစ်ဦးစီ၏မိမိပိုငေုိ်င်သည့်သီးနှံစိုက်ကွေက်

တွေင်လောင်ရွေကမ်ည့် လုပ်ငနး်အစီအစဉ ်မျေား လရးေွေဲမခင်း၊  

၉။ တစ်လနတ့ာ သင်တန်းတစ်ခုလုံး အလပါ် ပွေင်ပ့ွေင့်လင်းလင်း 

လေွေးလနွေးကကမခင်းနှင့် သင်တန်းသားမျေား၏ အကကံမပုချေက် 

မျေား ကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊  

စကတ်င်ဘာလ လမာ်ေျေူး - ၄ ၁။ စံမပကွေက်အတွေင်း စိုက်ပျေိုး ားသည့် အပင်မျေားနငှ့် 

လုပ်လောင် ားချေက်မျေားကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် လလ့လာ 

စိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခင်း (စိုက်ပျေိုးလရး လလ့ 

လာေန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

ငါးလယာက်အစုအဖွေဲ မ့ျေားမဖင့် လအာက်ပါတိုက့ို လလ့လာ 

သုးံသပ် ေန်းစစဖ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က)  လမမေ ီ

လွှာ  ိန်းသိမး်လရး လုပ်လောင် ားမှုမျေား၏ အကျေိုးသက် 

လရာက်မှုမျေား၊ (ခ) လရစုကျေင်းမျေားအတွေင်း လရစုလောင်း 

ရရှိမှု၊ (ေ) လရတားလကျောက်တန်းမျေားတွေင် နုံးတင်ရစ်မှု 

မျေား၊ (ဃ) လမမကကီးကိဖုုံးဖိ ားမှု၏ အကျေိုးသကလ်ရာက် 

မှုမျေား၊ (င) လမမေီလွှာအလမခအလနမျေား၊ (စ) သီးနှံပင်မျေား  

မဖစ် ွေန်းလနမှုမျေားနငှ့် ပိုးမွှားလရာေါ ကျေလရာက်မှု။ 

၂။ အဖွေဲ လုိ့က် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ မတှ်တမ်းမျေား မပုစုကကမခငး်၊ 

၃။ အဖွေဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းမျေားနငှ့် လမးခွေန်းမျေားကုိ လမဖကကား 

မခင်း၊ 

၄။ အမျေား၏ သလဘာတူညီချေက်မျေားကုိ ချေမှတ်ကကဖပီး မပုမပင်

လောင်ရွေကရ်မည့် စီမခံျေက်မျေား ချေမှတ်လုပ်လောင်မခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

၅။ စံမပကွေက်အတွေင်းလက်လတွေလ့ုပ်လောင်မှုမျေားကုိ အလမခခံ၍ 

သင်တန်းသားမျေား၏ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရး (CSA) နားလည်သလဘာလပါက်မှုမျေား ကိ ု

လလ့လာေန်းစစက်ကမခင်း၊ အမျိုးသားရတာင်သမူျားနငှ့် 

အမျိုးသမီးရတာင်သမူျား ၏နားလည်မှု အဆင့်အတန်းကို 

အကဲမဖတ်မခင်း၊ (စိုက်ပျိုးရရး ရလ့ လာဆန်းစစမ်ခင်း-

Agroecosystem Analysis-AESA) တွင ် ၄င်းတို ့

ပိုမိုပါေင်လာနိုငရ်န် သရဘာတူညီမှု ရယမူခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကမ်ျေားကုိ စီမခံျေက်မျေားလရးေွေဲမခင်း 

၇။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ လလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၈။ တစ်လနတ့ာ လောင်ရွေကခ်ဲ့ချေက်မျေား အလပါ် လဝဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း၊ ((စိုက်ပျေိုးလေဟစံနစ် လလ့ 

လာေန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA 

ကုိ အချေိန်ရသည့် အခါတိုင်း လုပ်လောင်နိငု်ပါသည်။ 

လအာက်တိုဘာလ 

 

လမာ်ေျေူး - ၅ ၁။ သစစ်ိမး် လမမဩဇာ 

၂။ ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက်ပိုင်း အလလအလွေင် ့ အေံုးအရှုံးမျေား 

မမဖစ်ရလလလအာင် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် နည်းပညာနှင့် သီးနှ ံ

သိလုလှာင်ပုံမျေားကုိ ရှင်းလင်းလေွေးလနွေးမခငး် (လလလုံပိတ် 

အိတ်မျေား ဲတွေင်  ည့်သွေင်း သိလုလှာင်မခင်း)၊ 

၃။  လရစုလောင်းမခင်းနှင့် လမမေီလွှာလရတုိက်စားမှုေဏ်မှ 

ကာကွေယ်လရးအစီအမံမျေားလုပ်လောင်မခင်း (လရစုကျေင်း 

မျေားတူးမခင်း၊  ိုလမမစာမျေားမဖင့်ကန်သင်းမျေား တည်ဖိုမ့ခင်း၊ 

လချောက်လနရာမျေားတွေင်လရ ိန်း လကျောက်တန်းမျေားလောက် 

လုပ ် မခင်း) မပုလုပ် ား သည့်အကျေိုးလောင်လတာင်သ၏ူ 

စံမပကွေက်နငှ့ ် အနီးအနား ရှ ိ အမခားအကွေက်မျေားနငှ့် 

နှိုင်းယှဉ်လလ့လာမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကကားကာလအတွေင်းတစ်ဦးမခငး်လုပ်လောင် 

 ားမှု မျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း၊ 



117 

 

လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

၅။ တစ်လနတ့ာသင်တန်းမှ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် 

လဝဖန်သုံးသပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

နိုဝဘဂာလ လမာ်ေျေူး - ၆ ၁။ စုိက်ပျေိုးနည်းေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား 

အလကကာင်း မိတ်ေက် လေွေးလနွေးမခင်း (GAP)၊ 

၂။ ကုလားပဲသးီနှံစိကု်ပျေိုးမခင်း (လမမသားအလပါ် မူတည်ဖပီး 

 ွေန ် ယ်မဖင် ့စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲမခငး်၊ 

စိုက်လကကာင်းမျေား ဲသို ့နွေားလချေး၊ တမာကကိတ်ဖတ်၊ 

လအာ်ေဲနစ်လမမကသဇာ စသည ်မျေား  ည့်လပးမခင်း၊ 

ရုိင်ဇုိဘီယမ်လူးနယ် ားသည့် မျေိုးလစ ့မျေားကုိ 

စိုက်လကကာင်းမျေား ဲသို ့ချေလပးမခင်း၊ မျေိုးလစခ့ျေဖပီး ပါက 

အီးအမ်မဖင့်ဖျေန်းလပးမခင်း စသည်မျေားလုပ်လောင်မခင်း) 

၃။ သီးနှံစီမံခန ့်ခွေဲမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေင်သးီနှံသက်တမ်း တစ် 

လလျှာက်ကနု်ကျေစရိတ်မျေားနငှ့် ဝင်လငွေမျေားမတ်ှတမ်း ား 

ရှိ၍ အရှုံးအမမတ် တွေက်ချေက်မခင်း၊  

၄။ သင်တန်းကကား ကာလအတွေင်း တစ်ဦးမခငး် လုပ်လောင် 

 ားမှု မျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း၊ 

၅။  လနာက်သငတ်န်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း 

သင်တန်းသားတစ်ဦးမခင်း လောင်ရွေကမ်ည့်လုပ်ငန်းမျေား 

ကုိ စီမခံျေက်မျေားလရးေွေဲမခငး်၊ 

၆။ တစ်လနတ့ာသင်တန်းမှ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် 

လဝဖန်သုံးသပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ေီဇဘဂာလ လမာ်ေျေူး - ၇ ၁။(စိုက်ပျေိုးလေဟစံနစ်လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း-

Agroecosystem Analysis-AESA ကိ ုပ်မံလုပ် 

လောင်မခင်း၊) 

၂။ စံမပကွေက်အတွေင်း စိုက်ပျေိုး ားသည့် အပင်မျေားနငှ့် 

လုပ်လောင် ားချေက်မျေားကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် လလ့လာ 

စိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခင်း (စိုက်ပျေိုးလရး လလ့ 

လာေန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

ငါးလယာက်အစုအဖွေဲ မ့ျေားမဖင့် လအာက်ပါတိုက့ို လလ့လာ 

သုးံသပ် ေန်းစစဖ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က)  လမမေ ီ

လွှာ  ိန်းသိမး်လရး လုပ်လောင် ားမှုမျေား၏ အကျေိုးသက် 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

လရာက်မှုမျေား၊ (ခ) လမမကကီးကိဖုုံးဖိ ားမှု၏ အကျေိုးသက် 

လရာက်မှုမျေား၊ (ဂ) ရမမရဆွးဓာတ်နှင့်အစုိဓာတ် အခြေ 

အလနမျေား၊ ၊ (ဃ) ကုလားပဲသီးနှံပငမ်ျေား  မဖစ် ွေန်းလနမှုနှင့် 

ပုိးမွှားလရာေါ ကျေလရာက်မှု။ 

၃။ အဖွေဲ လုိ့က် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ မှတ်တမ်းမျေား မပုစုကကမခငး်၊ 

၄။ အဖွေဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းမျေားနငှ့် လမးခွေန်းမျေားကုိ လမဖကကား 

မခင်း၊ 

၅။ အမျေား၏ သလဘာတူညီချေက်မျေားကုိ ချေမှတ်ကကဖပးီ မပုမပင်

လောင်ရွေကရ်မည့် စီမခံျေက်မျေား ချေမှတ်လုပ်လောင်မခင်း၊ 

၆။ စံမပကွေက်အတွေင်းလက်လတွေလ့ုပ်လောင်မှုမျေားကုိ အလမခခံ၍ 

သင်တန်းသားမျေား၏ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရး (CSA) နားလည်သလဘာလပါက်မှုမျေား ကိ ု

လလ့လာေန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၆။ သီးနှံစီမံခန ့်ခွေဲမှု မှတ်တမ်းစာအပု်တွေင် သီးနှံသက်တမ်း 

တစ်လလျှာက် ကုနက်ျေစရိတ်မျေားနငှ့် ဝင်လငွေမျေား မှတ်တမ်း 

 ားရိှ၍ အရှုံးအမမတ် တွေက်ချေက်မခငး်၊  

၇။ နှစရ်ှည်သီးနှံပငမ်ျား စတင်ရိတ်သမိ်း၊ ဆွတ်ခူး၊ အရစး 

ထုတ်ယူရမည့်အချိန်တွင်ရရရှည်တည်တံ့ရစမည့်နည်း 

လမ်းများ အရကကာင်းရဆွးရနွးမခငး်၊  

၈။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေက် မည့်လုပ်ငနး်မျေားကုိ စီမခံျေက်မျေား 

လရးေွေဲမခငး်၊ 

၉။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ လလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၁၀။ တစ်လနတ့ာ လောင်ရွေက်ခဲ့ချေက်မျေား အလပါ် လဝဖန် 

သုးံသပ်မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း၊  

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၉ လမာ်ေျေူး - ၈ အမပန်အလှန် လလ့လာလရးမျေား သွေားကကမခင်း 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းရှိ လတာင်သမူျေား 

အချေင်းချေင်း ချေစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုမျေား ရရှိရန်၊ ဖမို န့ယ် 

အတွေင်းရှ ိ အမခားသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့ လလ့လာလရး 

မျေား သွေားလရာက်ကကမခငး်၊ 

၂။ အမခားသင်တန်းလကျောင်းမျေားတွေင် မဖစ် ွေန်းလနမှုမျေားကုိ 

လလ့လာ၍ မိမိတိုလ့ကျောင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုမျေား မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ လတာင်သလူယ်သမားအချေင်းချေင်း အလတွေ အ့ကကုံ မျေား မျှလဝ 

ကကမခင်း၊ 

၄။ လတွေရ့ှိချေက် အသစအ်ေန်းမျေားကုိလည်း အချေင်းချေင်းကကား 

ပျေံန့ှံလ့အာင် လုပ်လောင်ကကမခငး်၊ 

၅။ အမပန်အလှန ်လလ့လာလရး ခရီးစဉ်အတွေင်း အဓိကအား 

မဖင် ့ရာသဦတုေဏ် မခံရသည် ့စိုက်ပျေိုးလရး အလကကာင်းကို 

လေွေးလနွေးကကဖပီး သင်တန်းလကျောင်းတွေင် လက်လတွေ  ့

လုပ်လောင် လနကကရသည်မျေားမာှ CSA  စနစ်နှင် ့လုံးဝ 

ကိကု်ညီလကကာင်း ဦးစားလပးလမပာေုိကကမခင်း။ 

လဖလဖာ်ဝါရီလ လမာ်ေျေူး ၉ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကွေငး်မပပွေဲ 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ သင်တန်းလကျောင်းအတွေင်း လုပ်လောင် ားမှုမျေားနငှ့် 

မဖစ် ွေန်းလအာင်မမင်မှုမျေားကုိ လှည့်လည်ကကည့်ရှု လလ့လာ 

ကကမခင်း၊ 

၂။ သင်တန်းသားမျေားက သင်တန်းလကျောင်းတွေင် လုပ်လောင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်မျေားကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ကို 

အ ူးအလလး ား ရှင်းလင်းကက) 

၃။ သင်တန်းလကျောင်းတွေင် လုပ်လောင်သည့် နည်းပညာမျေား 

နှင် ့ အလတွေးအလခါ်မျေားကုိ တက်လရာက်လာသူမျေားအား 

မျှလဝ လပးမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကာလတလလျှာက်အတွေင်း သီးနှံစိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် 

ပက်သက်သည့် လုပ်လောင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတုေဏ် 

မခံရသည် ့စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစ်မျေား မဖစ်ကကဖပီး စံမပကွေက် 

သီးနှံမျေား ရာသီဥတုေဏ် မခံကကရသည်မှာလည်း ဤကဲသ့ို ့

လုပ်လောင် ားမှုမျေားလကကာင့် မဖစ်လကကာင်း သင်တန်းသား 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

မျေားက လက်လတွေမ့ျေားကုိ အလမခခံကာ ရှင်းလင်းမပသ 

ကကမခင်း၊ 

၅။ တက်လရာက်လာကကသည့် ဧည့်သည်မျေား၏ သလဘာ ား 

မျေားနငှ် ့လဝဖန်အကကံမပုချေက်မျေားကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

၆။ ကုလားပဲ စံကွေက် ရိပ်သမိ်းမခင်း၊  

၇။ ကုလားပဲ ရိပ်သမိ်းမခင်းနှင့် အ ွေကန်ှုန်းအား 

မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊  

၈။ ကုလားပဲသးီနှံဖပီးလနာက ်ပဲတီစိမ်း သီးနှံကုိ  ယ်လရးမဲ့ 

စိုက်ပျေိုး၍ လမမဖုံး ားမခင်း၊  

 

 မတ်လ  

 

လမာ်ေျေူး ၁၀  

စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးေန်စွော  လုပ်ကုိင်မခင်း 

၁။ ငါးလယာက်ပါသည့် အဖွေဲ မ့ျေားဖွေဲ က့ာ လအာက်ပါတိုက့ို လေွေး 

လနွေးကကမည်။ (က) စိုက်ပျေိုးလရးကိ ု စီးပွေားမဖစ်လုပ်မည်ေို 

တာ ဘာကွောပါသလဲ၊ (ခ)  စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမဖစ် 

လအာင် မည်ကဲ့သုိ ့ လုပ်နိုင်ပါမလဲ၊ (ေ) ရိက္ခာအတွေက် 

စိုက်တဲ့သီးနှံနဲ  ့ လငွေရမည့် သီးနှ ံ စိုက်ကကတာ ဘာကွောပါ 

သလဲ၊  (ဃ) သီးနှံလတွေလရာလနှာ စိုက်မခင်းဟာ တစ်ဧက 

အ ွေကက်ိ ုဘယ်လို ပိုတိုးလာလစပါသလဲ။ 

၂။ အဖွေဲ လုိ့က် လေွေးလနွေးရရှခိျေက်မျေားကိ ု အဖွေဲ လ့ိုက် တင်မပကက 

ဖပီး လမးမမန်းလေွေးလနွေးမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမဖကကားမခင်း၊ 

၃။ လေွေးလနွေးပွေဲမ ှ အလရးကကီးသည့် အချေက်မျေားကုိ လရှ လ့ုပ် 

ငန်းစဉ်မျေားအတွေက် မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊ 

၄။ စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးေန်စွော လုပ်ကုိင်ရန် အလမခခံ 

လိုအပ်ချေက်မျေားကုိ အဖွေဲ လ့ိုက် လေွေးလနွေးဖပးီ မှတ်တမ်းမျေား 

မပုစုကကမခင်း (စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မည့် စီမခံျေက်၊ လငွေစာရင်း 

စာအုပ် ားရှမိခင်း၊ လငွေလည်ပတ်လနမှုမျေားကုိ မှတ်သား 

မခင်း၊ စိုက်ပျေိုးကုန်ကျေစရိတ်မျေားကုိ သိရှလိအာင် မှတ်သား 

 ားမခင်း၊ အဓိက လငွေကနု်မှုမျေားနငှ် ့ အမခားကုန်ကျေမှုမျေား 

ကုိ သိနားလည်လနမခင်း) 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ရဘးကျဉ်ထားခရံသည့် ရတာင်သူ များ 

အတွက် အလားအလာရှိသည့် စီးပွားရရး အခွင့ ်
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

အလန်းများ ရဆွးရနွးမခငး်၊ ၎င်းတို ့ ပါေင်လာရစ မခင်းနှင့ ် 

ညီတူညီမျှေ အကျိုးအမမတ်ရရှိရစမခင်း၊  

၆။ အဖွေဲ လုိ့က် လေွေးလနွေးရရှိချေက်မျေားကုိ အဖွေဲ လုိ့က် တင်မပကက 

ဖပီး လမးမမန်းလေွေးလနွေးမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမဖကကားမခင်း၊ 

၇။ လေွေးလနွေးပွေဲမ ှ အလရးကကီးသည့် အချေက်မျေားကုိ လရှ လ့ုပ်ငနး် 

စဉ်မျေားအတွေက် မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊ 

၈။ လစျေးကွေကမ်ဖစ်ပျေက်လနပုံ စနစမ်ျေားကုိ အဖွေဲ လ့ိုက် လေွေးလနွေး 

ကကမခင်း (ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ လစျေးကွေက် 

အတွေင်း လစျေးနှုန်းအလမပာင်းအလဲမျေား၊ လစျေးကွေက်သတင်း 

အချေက်အလက်မျေား ရရှိရန် အလရးပါသည့် ချေိတ်ေက်မှု 

မျေား၊ သီးနှံအတွေက် လစျေးကွေက်အလားအလာ၊ တန်ဖိုးကွေငး် 

ေက ် လလ့လာေန်းစစခ်ျေက်တွေင် အကကံမပု ားသကဲသ့ို ့

လစျေးကွေက ် သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊ ကုန်သည်ပွေဲစား 

မျေား၊ လငွေလကကး စုိက် ုတ်လုပ်ကိုင်လနသမူျေားနငှ့် ချေိတ်ေက ်

မိရန ်အစီအမံမျေား ချေမှတ်ကကမခငး်) 

၉။ အဖွေဲ လုိ့က် လေွေးလနွေးရရှိချေက်မျေားကုိ အဖွေဲ လ့ိုက် တင်မပ 

ကကဖပီး လမးမမန်းလေွေးလနွေးမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမဖကကားမခင်း၊ 

၁၀။ လတာင်သတူစ်ဦးချေင်းအတွေက် အကျေိုးအမမတ် ရရှိနိုငမ်ည့် 

လစျေးကွေကစ်နစမ်ျေိုးကုိ လောင်ရွေကန်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်းမျေား 

ကုိ လတွေးလခါ်စဉ်းစားကကဖပီး အလရးကကီးသည့် အချေက် 

အလက်မျေားကုိ မှတ်တမ်း ားကကမခင်း၊ 

၁၁။ သင်တန်းကကားကာလအတွေင်း တစ်ဦးချေင်း လုပ်လောင် 

 ားမှုမျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း။ 

၁၂။ လာမည့်ကကားကာလအတွေင်း တစ်ဦးချေင်း လောင်ရွေက် 

မည့် စီမခံျေက်မျေား လရးေွေဲကကမခင်း၊ 

၁၃။ တစ်လနတ့ာ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် လဝဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

 ဧဖပီလ   လမာ်ေျေူး - ၁၁  သင်တန်းေင်းပွေဲလန ့

နံနက်ပိုင်း  

၁။  ပဲတီစိမ်း စံကွေက် ရိပ်သိမး်မခင်း၊  
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာေ်ျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင်တ့တ်ကျွမ်းမှု 

၂။  ပဲတီစိမ်းအ ွေကန်ှုန်းအား ခန ့်မှနး်မခင်းနှင့်  

မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊  

               လနလ့ည်ပိုင်း  

၃။ သင်တန်းကာလတလလျှာက် လလ့လာေည်းပူး သင်ယူခဲ ့

ကကဖပီး အ ူးအားမဖင့် CSA နှင် ့ ပတ်သက်သည့် 

လက်လတွေလ့ုပ်ရပ်မျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားက ေန်းစစ် 

လဝဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

၄။ CSA, SALT, CA, Agroforestry, IPM နှင် ့ စိုက်ပျေိုး 

လရးကိ ု စီးပွေားလရးေန်စွော လုပ်ကုိင်မခငး် စသည့် ဘာသာ 

ရပ်မျေားအလပါ် သင်တန်းသားမျေား၏ နားလည်သရိှိ တတ် 

ကျွမ်းသွေားမှုမျေားကုိ ေန်းစစ်လဝဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

၅။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ဖပီးေံုးသွေားဖပီးလနာက် 

လရှ ေ့က်၍ လုပ်လောင်ကကမည့် လုပ်ငနး်မျေားကုိ စီမခံျေက် 

မျေား လရးေွေဲကကမခင်း၊ 

၆။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အလတွေ  ့

အကကုံ နှင် ့ သင်ခန်းစာမျေားကုိ လဖာ် ုတ်မှတ်တမ်းတင်ကက 

မခင်း၊ 

၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လုပ်ငနး်အလပါ် 

သင်တန်းသားမျေားက အကဲမဖတ် အမှတ်လပးကကမခင်း၊ 

၈။ သင်တန်းသားမျေားကုိ သင်တန်းေင်း လက်မတှ်မျေား 

လပးအပ်မခင်း၊ 

၉။ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း လအာင်မမင်စွော ဖပီးေံုး 

မခင်း၊ 

 

၃ ။ လညာင်ဦးဖမို န့ယ်၊ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း အတွေက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း(လရသွေငး်ဧ 

ဧရိယာရှိ လမမပဲနှင့ ်ပဲတီစိမ်း သီးနှံပုစံ)ံ  

လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

လမလ  

(ပ မပတ်) 

အကကိုလတွေေံု့ 

လေွေးလနွေးပွေဲ 

၁။ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်၊ 

စည်းမျေဉ်းစည်းကမး်မျေား၊ သင်တန်းသားမျေား လရွေးချေယ ်



123 

 

လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

 ခဲ့ပုံ၊ သင်တန်း၏ လကာ်မတီလရွေးချေယလ်ရး၊ ဦးလောင် 

လတာင်သ ူလရွေးချေယ်လရး စသည်မျေားကုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချေင်းချေင်း မိတ်ေက်ကကမခင်း (သင်တန်းကူညီပံ့ပိးုလပး 

သူ၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ ေရာ၊ သင်တန်းသားမျေား)၊ 

၃။ စံမပကွေက်အမဖစ် လဖာ်လောင်မည့် လနရာကို လရွေးချေယ် 

ကကမခင်း (ဦးလောင်လတာင်သ၏ူ အကွေက်ကို လရွေးကကမည်၊ 

တစ်ဧကရှိရမည်။ စမ်းသပ်ချေက်မျေားအားလုံး လုပ်လောင် 

ခွေင်မ့ပုရမည်)။ 

၄။ သင်တန်းတွေင် စိုက်ပျေိုးမည် ့ သီးနှံမျေား မိတ်ေက်မခင်း 

(လမမပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့ ်လလျှာ်မဖူ) 

၅။ စံမပစိုကက်ွေကအ်တွေင်းမှ လမမနမူနာမျေားကုိ စနစတ်ကျေ 

ရယဖူပီး ဓာတ်ခွေဲခန်းသိုလ့ပးပိုက့ာ အချေဉ်အငနဓ်ာတ်နှင့် 

အာဟာရဓာတ် ပါဝင်မှုမျေားကုိ စစလ်ေးစမ်းသပ်မခငး်။ 

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). 

ဇွေနလ် လမာ်ေျေူး - ၁ ၁။ ရာသီဥတုေဏ်  ကကံက့ကံခ့ံသည့် စိုက်ပျေိုးလရးအလကကာင်း 

အလမခခံ သလဘာတရားမျေားကုိ ရှင်းလင်းလေွေးလနွေးမခင်း 

(CSA)၊ 

၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင်မပျေက် စိုက်ပျေိုးလရးအလကကာင်း ရှင်း 

လင်းလေွေးလနွေးမခငး် (CA)၊ 

၃။ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုက်မခင်း သလဘာတရားမျေားကုိ 

လေွေးလနွေးရှင်းလင်းမခင်း (ရာသီသီးနှံမျေားကုိ လလျှာ်မဖူ၊ ဇီး၊ 

သရက်တိုန့ှင် ့လရာလနှာစိုက်ပျေိုးမခင်း)၊ 

၄။ ကကီးထွားပပီး ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ  ပင်များ ဆက်လက်ရှင် သန်ရန် 

ရဆာင်ရွကမ်ခင်း အား လက်ရတွ  ့သရုပ်မပမခင်း၊ 

၅။ လက်ရှ ိ စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိငု်လနသည့် နည်းစနစ်မျေားကုိ 

လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း၊ ၎င်းစနစမ်ျေားလကကာင့် လမမ၊ လရ၊ 

သီးနှံပငန်ှင် ့ ပတ်ဝန်းကျေင်အလပါ်  ိခိုက်မှုမျေားကုိ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

သင်တန်းသားမျေား ရှုလ ာင့်မ ှ နားလည်သလုိ လေွေးလနွေး 

ကကမခင်း (စဉ်းစား လတွေးေ ဉာဏ်ရည်သုံး လလ့ကျေင့်ခန်း)၊ 

၆။ စီမကံိနး် ဧရိယာရှိ သစရ်တာ ဖုံးလွှမ်းမှုအရကကာင်း 

ရဆွးရနွးမခငး်(အထူးသမဖင့်စိန်ရခါ်မှုများနငှ့် ပါတ်သက်၍) 

၇။  ွေန်ယက်လနသည့်စနစမ်ျေားကုိ လဝဖန်ေန်းစစက်ကမခင်း 

(သဲနုံးေန်သည် ့ လမမမျေားတွေင် အလွေန်အကျွံ  ွေန်ယက်လနမှု 

မျေားသည် လမမေီလွှာနှင်အ့ာဟာရဓာတ်မျေားကုိ မိုး၊ လရ၊ 

လလ အလွေယ်တကူ တိုက်စားခ ံ ရမည့်အလနအ ားသုိ ့

လရာက်ရှိလနမခင်း)၊ 

၈။ သီးနှံအမျေားကုိ လရာလနာစုိက်စနစန်ှင့် သီးနှံပုံစံမျေား 

အလကကာင်းလေွေးလနွေးမခင်း၊ 

၉။ လမမပဲ၊နှင် ့ ပဲတီစိမ်းသီးနှံမျေားကုိ မည့်သည် ့

ပင်ကကားတန်းကကား အကွောအလဝးမျေားမဖင့် လရာညြှေပ်စိကု် 

ပျေိုးမည် ့ သီးနှံပုံစံကုိ လေွေးလနွေးကကမခင်း (စဉ်းစားလတွေးလခါ် 

ကကရသည် ့လလ့ကျေင့်ခန်း)၊ 

၁၀။ စံမပကွေက်စုိက်မည့် လမမ၏ အမျေိုးအစားနငှ့် အာဟာရ 

ပါဝင်နိငု်မှုမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေား၏ အလတွေအ့ကကုံ အရ 

လလ့လာလဝဖန်သုံးသပ်ကကမခင်း၊ 

၁၁။ စံမပကွေက်ကုိ ရှင်းလင်းကကဖပီး  ွေကလ်ာသည့် အမှိုက် 

မျေားကုိ အကွေက် ဲမှာပင် မပန်လည်ဖုံးအုပ်လပးမခင်း (မီးရှို  ့

ပစ်မခငး် လုံးဝ မမပုလုပ်ရပါ)၊ 

၁၂။ သီးနှံစုိက်ပျေိုးမပုစု လုပ်ကုိင်သူမျေားကုိ သီးနှံတစ်မျေိုးမခင်း 

အလိုက်မှတ်တမ်းမျေား ားရှကိာ အပတ်စဉ်လရးသွေင်းမခင်း၊ 

၁၃။ အသုးံစာရင်းကုန်ကျေလငွေမျေား အတွေက် လငွေစာရင်း 

 ားရိှမခငး်၊ 

၁၄။ လောင်ရွေကခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်မျေားအလပါ် သင်တန်းသား 

မျေားမ ှ ဝိုငး်ဝနး်လေွေးလနွေးကကမခင်းနှင် ့ သလဘာ ားအကကံ 

ဉာဏ်မျေားကုိ မှတ်တမ်းတင်  ားရိှမခငး်၊ 

၁၅။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားတွေင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချေင်း၏ မိမိတို ့ စုိက်ကွေက်အတွေက် မပန်လည်လုပ် 

လောင်မည့် လုပ်ငနး်စဉ်မျေားကုိ လရးေွေဲမခငး်။ (သင်တန်း 

ရကျာင်းမသှငယူ်ခဲ့ရသည်များကုိမိမိတို ့ ကိယ်ုပိုငစုိ်က် 

ကွက်တွင်အရကာင်အထည်ရဆာင်ရွကရ်န်) 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ဇူလှိုင်လ လမာ်ေျေူး - ၂ ၁။  လမမေီလွှာ ိန်းသိမ်းမခင်း သလဘာတရားနှင့် အလလ့ 

အကျေင့်မျေား  

၂။ လေသအတွေင်း လမမေီလွှာ လရတုိက်စားခံရမှု အလမခအလန 

မျေားနငှ် ့ ကာကွေယ် ိန်းသိမ်းလရး အစီအမံမျေား လုပ်လောင် 

ရန် စဉ်းစားကကမခင်း (လရစုကျေင်းမျေား တူးမခင်း၊ ကွေနတုိ် 

ကန်သင်းမျေား လဖာ်မခင်း၊ လရ ိန်း လကျောက်တန်းမျေား 

မပုလုပ်မခင်း၊ လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီကဲ့သို ့ လလကာပင်တန်းမျေား 

စိုက်ပျေိုးမခင်း၊ လမမေီကသဇာဓာတ် မပန်လည်မဖည့်စွေက်လပး 

သည် ့ အပင်မျေားကုိ စိုက်ပျေိုးမခင်း - ဥပမာ လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီ၊ 

လဘာစကုိင်း၊ ဉာဏ်ပင်)၊ 

၃။ လမမေီလွှာလရတုိက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွေယ်လရးအစီအမံ 

မျေားလုပ်လောင်မခင်း(လရစုကျေင်းမျေားတူးမခင်း၊  ုိလမမစာ 

မျေားမဖင့်ကန်သင်းမျေားတည်ဖိုမ့ခင်း၊ လချောက်လနရာ မျေားတွေင ်

လရ ိန်းလကျောက်တန်းမျေား လောက ်လုပ်မခင်း)၊ 

၄။ ကန်သင်းတစ်ဘက်တစ်ချေက်တွေင် လဘာစကုိင်း မျေိုးလစ့ 

မျေားကုိ အတန်းလိုက် စိပစ်ိပခ်ျေဖပီး စိုက်ပျေိုးမခင်း (အပင ်

အမမင့်ကုိ (၂ - ၂.၅) လပခန်သ့ာ ားဖပီး မဖတ် ားလပး 

ရမည်) 

၅။ လမမမပန်ခ့ျေယ်ရီပျေိုးပင်မျေား လမမ ည့်နှပ် ားသည့် ကျေင်း 

မျေား ဲသို ့ စိုက်ပျေိုးဖပီး အပင်လမခကိ ု လကာက်ရုိးစသည် 

တိုမ့ဖင် ့လုံလနလအာင် ဖုံးအုပ်လပး ားမခင်း၊ 

၆။ လလျှာ်မဖူပျေိုးပငမ်ျေားကိ ု လမမ ည့်နှပ် ားသည့် ကျေင်းမျေား 

 ဲသို ့ စိုက်ပျေိုးဖပီး အပင်လမခကိ ု လကာက်ရုိး စသည်တိုမ့ဖင့် 

လုံလနလအာင်ဖုံးအုပ် လပး ားမခင်း၊ 

ပျိုးပငမ်ျားကုိ ရေသအစုအဖွဲ ပ့ိုင ်ပျိုးခင်းများ တည်ရထာင်ပပီး 

စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာန ပျိုးဥယာဉ်များမှ ရထာက်ပံ ့ရပးပါမည်။  

၇။ မျိေုးလစ့ချေ ားသည့် စိုက်လကကာင်းမျေားကုိစိုကလ်ကကာင်းမျေား 

ကုိ ရရှိနိင်သည့် သီးနှံအကကင်းအကျေန်မျေားနငှ့် (လကာက်ရုိး၊ 

နှမ်းရုိး၊ ပဲလမှာ်၊) မမက်လမခာက်စသည်မျေားမဖင့် လံုလအာင် 

 ူ ူ ဖုံးအုပ်လပးမခင်း၊ 

၈။ အိမ်တွေင်းလုပ် လအာ်ေဲနစ်လေးမျေား လဖျော်စပမ်ခင်း 

(လေသတွေင်း အဏုဇီဝပိုးလဖျော်ရည် IMO၊ ငါးအမိုငန်ိ ု
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

အက်စစ ်Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ်လဖျော်ရည်၊ 

လေးရွေက်ကကီး ပိုးသတ်လေးလဖျော်ရည်)၊ 

၉။ လမမလေွေးမပုလုပ်ရန်အတွေက် တီလကာင်လမွေးမမူမခင်း 

(စာလတွေန့ှင့် လက်လတွေ )့၊  

၁၀။ အဖွေဲ လုိ့က် လလ့ကျေင်ခန်းမျေား မပုလုပ်မခင်း၊ 

၁၁ ။  ူးမခားလခါင်းစဉ်မျေား၊  

၁၂။  လမမပဲနှင့်ပတ်သက်သည် ့ ကုနက်ျေမှုမျေားကုိ လငွေစာရင်း 

စာအုပ်တွေင် လရးသွေငး်မခင်း၊ 

၁၃။ သီးနှံအကကင်းအကျေန်မျေားဖုံ: ားမခင်းအားလလ့လာ 

သုးံသပ် မခင်း။ 

၁၄။  သင်တန်းသားတစ်ဦးစီ၏ လုပ်ငနး်အစီအစဉ်မျေား 

လရးေွေဲမခငး်၊  

၁၅။  သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ စီမံချေက်မျေားလရးေွေဲ 

မခင်းနှင့ ်  လောင်ရွေကခ်ဲ့ချေက်မျေား အလပါ် လဝဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

၁၆။ လမမေီလွှာတိုက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွေယ်လရး အစီအမံမျေား 

လုပ်လောင်မခင်းအလပါ်သလဘာ ားအမမင်မျေားကုိ 

လေွေးလနွေးမခငး်။  

ကသေုတ်လ လမာ်ေျေူး - ၃ ၁။ IPM  ဘက်စုပံိုးမွှားကာကွေယ်နှိမ်နင်းမခင်းအား 

မိတ်ေက်မခင်း၊  

၂။ အင်းေက်ပိုးမွှားမျေား စုလောင်းမခင်းနှင့ ် သီးနှံဖျေက်ပိးုနငှ့် 

လတာင်သအူကျေိုးမပု မိတ်လေွေပိုးမျေား အုပ်စုခွေဲမခားမခင်း၊  

၃။ လမမဩဇာပုံစံအမျေိုးမျေိုး၊ သဘာဝလမမဩဇာ (ဪေစ ်

နစ်လမမဩဇာ) နှင့ ် အင်ဪေစ်နစ် လမမဩဇာ မျေား၊ 

၄င်းတို၏့လမမေီလွှာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျေင်အလပါ် 

အကျေိုးသကလ်ရာက်မှုမျေား၊  

၄။ EM ၊ အိမ်တွေင်းလုပ် သဘာဝလမမဩဇာလမမဩဇာမျေား၊ 

တမာပုိးသတ်လေး အပါအဝင် သဘာဝ ပုိးသတ်လေးမျေား 

ပက်ဖျေန်းမခင်း၊  

၅။ နှစရ်ှည်သီးနှံပငမ်ျား၏ ကကီးထွားမှုအားရဆွးရနွးကကမခင်း 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။ သီးနှံမဖစ ်ွေန်းမှုမျေားကုိ မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေင် 

မှတ်တမ်းမပုစု  ားရိှမခငး်၊  

၇။ သင်တန်းသား တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ အလပါ် 

အားနည်းချေက် နှင့ ်အားသာချေက်မျေားကုိ    လဝဖန် သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

၈။ သင်တန်းသားတစ်ဦးစီ၏မိမိပိုင်ေိုင်သည့် သီးနှံစုိက် 

ကွေက်တွေင် လောင်ရွေကမ်ည့်လုပ်ငနး်အစီအစဉ် မျေားလရး 

ေွေဲမခငး်၊  

၉။ တစ်လနတ့ာ သင်တန်းတစ်ခုလုံး အလပါ် ပွေင်ပ့ွေင့်လင်းလင်း 

လေွေးလနွေးကကမခင်းနှင့် သင်တန်းသားမျေား၏ အကကံမပုချေက် 

မျေား ကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊  

စကတ်င်ဘာလ လမာ်ေျေူး - ၄ ၁။ စံမပကွေက်အတွေင်း စိုက်ပျေိုး ားသည့် အပင်မျေားနငှ့် 

လုပ်လောင် ားချေက်မျေားကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် လလ့လာ 

စိစစ်ပိုငး်မခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခင်း (စိုက်ပျေိုးလရး လလ့ 

လာေန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

ငါးလယာက်အစုအဖွေဲ မ့ျေားမဖင့် လအာက်ပါတိုက့ို လလ့လာ 

သုးံသပ် ေန်းစစဖ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က)  လမမေ ီ

လွှာ  ိန်းသိမး်လရး လုပ်လောင် ားမှုမျေား၏ အကျေိုးသက် 

လရာက်မှုမျေား၊ (ခ) လရစုကျေင်းမျေားအတွေင်း လရစုလောင်း 

ရရှိမှု၊ (ေ) လရတားလကျောက်တန်းမျေားတွေင် နုံးတင်ရစ်မှု 

မျေား၊ (ဃ) လမမကကီးကိဖုုံးဖိ ားမှု၏ အကျေိုးသကလ်ရာက် 

မှုမျေား၊ (င) လမမေီလွှာအလမခအလနမျေား၊ (စ) သီးနှံပင်မျေား  

မဖစ် ွေန်းလနမှုမျေားနငှ့် ပုိးမွှားလရာေါ ကျေလရာက်မှု။ 

၂။ အဖွေဲ လုိ့က် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ မှတ်တမ်းမျေား မပုစုကကမခငး်၊ 

၃။ အဖွေဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းမျေားနငှ့် လမးခွေန်းမျေားကုိ လမဖကကား 

မခင်း၊ 

၄။ အမျေား၏ သလဘာတူညီချေက်မျေားကုိ ချေမှတ်ကကဖပီး မပုမပင်

လောင်ရွေကရ်မည့် စီမခံျေက်မျေား ချေမှတ်လုပ်လောင်မခင်း၊ 

၅။ စံမပကွေက်အတွေင်းလက်လတွေလ့ုပ်လောင်မှုမျေားကုိ အလမခခံ၍ 

သင်တန်းသားမျေား၏ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရး (CSA) နားလည်သလဘာလပါက်မှုမျေား ကိ ု

လလ့လာေန်းစစက်ကမခင်း၊ အမျိုးသားရတာင်သမူျားနငှ့် 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

အမျိုးသမီးရတာင်သမူျား ၏နားလည်မှု အဆင့်အတန်းကို 

အကဲမဖတ်မခင်း၊ (စိုက်ပျိုးရရး ရလ့ လာဆန်းစစမ်ခင်း-

Agroecosystem Analysis-AESA) တွင် ၄င်းတို ့

ပိုမိုပါေင်လာနိုငရ်န် သရဘာတူညီမှု ရယမူခင်း၊ 

၆။  သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကမ်ျေားကုိ စီမခံျေက်မျေားလရးေွေဲမခင်း 

၇။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ လလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၈။ တစ်လနတ့ာ လောင်ရွေကခ်ဲ့ချေက်မျေား အလပါ် လဝဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း၊ (စိုက်ပျေိုးလေဟစံနစ်လလ့လာေန်း 

စစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA ကုိ 

အချေိန်ရသည့် အခါတိုင်း လုပ်လောင်နိငု်ပါသည်။ 

လအာက်တိုဘာလ 

 

လမာ်ေျေူး - ၅ ၁။ သစစ်ိမး် လမမဩဇာ 

၂။ ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက်ပိုင်း အလလအလွေင် ့ အေံုးအရှုံးမျေား 

မမဖစ်ရလလလအာင် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် နည်းပညာနှင့် သီးနှ ံ

သိလုလှာင်ပုံမျေားကုိ ရှင်းလင်းလေွေးလနွေးမခငး် (လလလုံပိတ် 

အိတ်မျေား ဲတွေင်  ည့်သွေင်း သိလုလှာင်မခင်း)၊ 

၃။  လရစုလောင်းမခင်းနှင့် လမမေီလွှာလရတုိက်စားမှုေဏ်မှ 

ကာကွေယ်လရးအစီအမံမျေားလုပ်လောင်မခင်း (လရစုကျေင်း 

မျေားတူးမခင်း၊  ိုလမမစာမျေားမဖင့်ကန်သင်းမျေား တည်ဖိုမ့ခင်း၊ 

လချောက်လနရာမျေားတွေင် လရ ိန်း လကျောက်တန်းမျေား 

လောက်လုပ်မခင်း) မပုလုပ် ားသည့်အကျေိုးလောင်လတာင် 

သူ၏ စံမပကွေက်နငှ့် အနီးအနားရှ ိ အမခားအကွေက်မျေားနငှ့် 

နှိုင်းယှဉ်လလ့လာမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကကား ကာလအတွေင်း တစ်ဦးမခငး် လုပ်လောင် 

 ားမှု မျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း၊ 

၅။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကမ်ျေားကုိ စီမခံျေက်မျေားလရးေွေဲမခင်း 

၆။ တစ်လနတ့ာသင်တန်းမှ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် 

လဝဖန်သုံးသပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

နိုဝဘဂာလ လမာ်ေျေူး - ၆ ၁။ စုိက်ပျေိုးနည်းေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား 

အလကကာင်း မိတ်ေက် လေွေးလနွေးမခင်း (GAP)၊ 

၂။ လမမပဲသးီနှံစိကု်ပျေိုးမခင်း (လမမသားအလပါ် မူတည်ဖပီး  ွေန ်

 ယ်မဖင် ့စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲမခငး်၊ စိုက်လကကာင်းမျေား ဲသို ့

နွေားလချေး၊ တမာကကိတ်ဖတ်၊ လအာ်ေဲနစ်လမမကသဇာ စသည ်

မျေား  ည့်လပးမခင်း၊ ရုိင်ဇုိဘီယမလ်ူးနယ် ားသည့် မျေိုးလစ ့

မျေားကုိ စိုက်လကကာင်းမျေား ဲသို ့ချေလပးမခင်း၊ မျေိုးလစခ့ျေဖပီး 

ပါက အီးအမ်မဖင့်ဖျေန်းလပးမခင်း 

စသည်မျေားလုပ်လောင်မခင်း) 

၃။ သီးနှံစီမံခန ့်ခွေဲမှု မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေင် သီးနံှ 

သကတ်မ်းတစ်လလျှာက် ကုနက်ျေစရိတ်မျေားနငှ့် ဝင်လငွေမျေား 

မှတ်တမ်း ားရိှ၍ အရှုံးအမမတ် တွေကခ်ျေက်မခင်း၊  

၄။ သင်တန်းကကား ကာလအတွေင်း တစ်ဦးမခငး် လုပ်လောင် 

 ားမှု မျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း၊ 

၅။  လနာက်သငတ်န်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်း 

သားတစ်ဦးမခင်းလောင်ရွေကမ်ည့်လုပ်ငနး်မျေားကုိ စီမခံျေက် 

မျေားလရးေွေဲမခငး်၊ 

၆။ တစ်လနတ့ာသင်တန်းမှ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် 

လဝဖန်သုံးသပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ေီဇဘဂာလ လမာ်ေျေူး - ၇ ၁။(စိုက်ပျေိုးလေဟစံနစ်လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း-

Agroecosystem Analysis-AESA ကုိ  ပ်မံ  

လုပ်လောင်မခင်း၊) 

− စံမပကွေက်အတွေင်း စိုက်ပျေိုး ားသည့် အပင်မျေားနငှ့် 

လုပ်လောင် ားချေက်မျေားကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် လလ့လာ 

စိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခင်း (စိုက်ပျေိုးလရး လလ့ 

လာေန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

၂။ ငါးလယာက်အစုအဖွေဲ မ့ျေားမဖင့် လအာက်ပါတိုက့ို လလ့လာ 

သုးံသပ် ေန်းစစဖ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က)  လမမေီ 

လွှာ  ိန်းသိမး်လရး လုပ်လောင် ားမှုမျေား၏ အကျေိုးသက် 

လရာက်မှုမျေား၊ (ခ) လမမကကီးကိဖုုံးဖိ ားမှု၏ အကျေိုးသက် 

လရာက်မှုမျေား၊ (ဂ) ရမမရဆွးဓာတ်နှင့်မြေအစုိ ဓာတ်အမခ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

အလနမျေား၊ ၊ (ဃ) ကုလားပဲသီးနှံပငမ်ျေား  မဖစ် ွေန်းလနမှုနှင့် 

ပုိးမွှားလရာေါ ကျေလရာက်မှု။ 

၃။ အဖွေဲ လုိ့က် လတွေ ့ရှိချေက်မျေားကုိ မှတ်တမ်းမျေား မပုစုကကမခငး်၊ 

၄။ အဖွေဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းမျေားနငှ့် လမးခွေန်းမျေားကုိ လမဖကကား 

မခင်း၊ 

၅။ အမျေား၏ သလဘာတူညီချေက်မျေားကုိ ချေမှတ်ကကဖပးီ မပုမပင်

လောင်ရွေကရ်မည့် စီမခံျေက်မျေား ချေမှတ်လုပ်လောင်မခင်း၊ 

၆။ စံမပကွေက်အတွေင်းလက်လတွေလ့ုပ်လောင်မှုမျေားကုိ အလမခခံ၍ 

သင်တန်းသားမျေား၏ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရး (CSA) နားလည်သလဘာလပါက်မှုမျေား ကိ ု

လလ့လာေန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၆။ သီးနှံစီမံခန ့်ခွေဲမှု မှတ်တမ်းစာအပု်တွေင် သီးနှံသက်တမ်း 

တစ်လလျှာက် ကုနက်ျေစရိတ်မျေားနငှ့်ဝငလ်ငွေမျေား မှတ်တမ်း 

 ားရိှ၍ အရှုံးအမမတ် တွေက်ချေက်မခင်း၊  

၇။ နှစရ်ှည်သီးနှံပငမ်ျား စတင်ရိတ်သမိ်း၊ ဆွတ်ခူး၊ အရစး 

ထုတ်ယူရမည့်အချိန်တွင်ရရရှည်တည်တံ့ရစမည့်နည်း 

လမ်းများအရကကာင်းရဆွးရနွးမခငး်၊  

၈။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး်လောင်ရွေကမ်ည့်လုပ်ငနး်မျေားကုိစမီံချေက် 

မျေားလရးေွေဲမခငး်၊ 

၉။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကခ်ဲ့မှုမျေားကုိ လလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၁၀။ တစ်လနတ့ာ လောင်ရွေကခ်ဲ့ချေက်မျေား အလပါ် လဝဖန် 

သုးံသပ်မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း၊ 

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၉ လမာ်ေျေူး - ၈ အမပန်အလှန ်လလ့လာလရးမျေား သွေားကကမခင်း 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းရှိ လတာင်သမူျေား 

အချေင်းချေင်း ချေစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုမျေား ရရှိရန်၊ ဖမို န့ယ် 

အတွေင်းရှ ိ အမခားသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့ လလ့လာလရး 

မျေား သွေားလရာက်ကကမခငး်၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၂။ အမခားသင်တန်းလကျောင်းမျေားတွေင် မဖစ် ွေန်းလနမှုမျေားကုိ 

လလ့လာ၍ မမိိတိုလ့ကျောင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုမျေား မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ လတာင်သလူယ်သမားအချေင်းချေင်း အလတွေ အ့ကကုံ မျေား မျှလဝ 

ကကမခင်း၊ 

၄။ လတွေရ့ှိချေက် အသစအ်ေန်းမျေားကုိလည်း အချေင်းချေင်းကကား 

ပျေံန့ှံလ့အာင် လုပ်လောင်ကကမခငး်၊ 

၅။ အမပန်အလှန ်လလ့လာလရး ခရီးစဉ်အတွေင်း အဓိကအား မဖင် ့

ရာသီဉတုေဏ် မခံရသည့် စိုက်ပျေိုးလရး အလကကာင်းကို 

လေွေးလနွေးကကဖပီး သင်တန်းလကျောင်းတွေင် လက်လတွေ  ့

လုပ်လောင် လနကကရသည်မျေားမာှ CSA  စနစန်ှင့် လုံးဝ 

ကိကု်ညီလကကာင်း ဦးစားလပးလမပာေုိကကမခင်း။ 

လဖလဖာ်ဝါရီလ လမာ်ေျေူး ၉ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကွေငး်မပပွေဲ 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ သင်တန်းလကျောင်းအတွေင်း လုပ်လောင် ားမှုမျေားနငှ့် 

မဖစ် ွေန်းလအာင်မမင်မှုမျေားကုိ လှည့်လည်ကကည့်ရှု လလ့လာ 

ကကမခင်း၊ 

၂။ သင်တန်းသားမျေားက သင်တန်းလကျောင်းတွေင် လုပ်လောင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်မျေားကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ကို 

အ ူးအလလး ား ရှင်းလင်းကက) 

၃။ သင်တန်းလကျောင်းတွေင် လုပ်လောင်သည့် နည်းပညာမျေား 

နှင် ့ အလတွေးအလခါ်မျေားကုိ တက်လရာက်လာသူမျေားအား 

မျှလဝ လပးမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကာလတလလျှာက်အတွေင်း သီးနှံစိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် 

ပက်သက်သည့် လုပ်လောင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတုေဏ် 

မခံရသည် ့စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစ်မျေား မဖစ်ကကဖပီး စံမပကွေက် 

သီးနှံမျေား ရာသီဥတုေဏ် မခံကကရသည်မှာလည်း ဤကဲသ့ို ့

လုပ်လောင် ားမှုမျေားလကကာင့် မဖစ်လကကာင်း သင်တန်းသား 

မျေားက လက်လတွေမ့ျေားကုိ အလမခခံကာ ရှင်းလင်းမပသ 

ကကမခင်း၊ 

၅။ တက်လရာက်လာကကသည့် ဧည့်သည်မျေား၏ သလဘာ ား 

မျေားနငှ် ့လဝဖန်အကကံမပုချေက်မျေားကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။ လမမပဲ စံကွေက် ရိပ်သမိ်းမခင်း၊  

၇။ လမမပဲ ရိပ်သိမ်းမခင်းနငှ့် အ ွေကန်ှုန်းအား 

မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊  

၈။ လမမပဲသီးနှံဖပီးလနာက် ပဲတီစိမ်း သီးနှံကို  ယ်လရးမဲ ့

စိုက်ပျေိုး၍ လမမဖုံး ားမခင်း၊  

 

 မတ်လ  

 

လမာ်ေျေူး ၁၀  

စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးေန်စွော  လုပ်ကုိင်မခင်း 

၁။ ငါးလယာကပ်ါသည့် အဖွေဲ မ့ျေားဖွေဲ က့ာ လအာက်ပါတိုက့ို လေွေး 

လနွေးကကမည်။ (က) စိုက်ပျေိုးလရးကိ ု စီးပွေားမဖစ်လုပ်မည်ေို 

တာ ဘာကွောပါသလဲ၊ (ခ)  စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမဖစ် 

လအာင် မည်ကဲ့သုိ ့ လုပ်နိုင်ပါမလဲ၊ (ေ) ရိက္ခာအတွေက် 

စိုက်တဲ့သီးနှံနဲ  ့ လငွေရမည့် သီးနှ ံ စိုက်ကကတာ ဘာကွောပါ 

သလဲ၊  (ဃ) သီးနှံလတွေလရာလနှာ စိုက်မခင်းဟာ တစ်ဧက 

အ ွေကက်ိ ုဘယ်လို ပိုတိုးလာလစပါသလဲ။ 

၂။ အဖွေဲ လုိ့က် လေွေးလနွေးရရှခိျေက်မျေားကုိ အဖွေဲ လ့ိုက် တင်မပကက 

ဖပီး လမးမမန်းလေွေးလနွေးမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမဖကကားမခင်း၊ 

၃။ လေွေးလနွေးပွေဲမ ှ အလရးကကီးသည့် အချေက်မျေားကုိ လရှ လ့ုပ် 

ငန်းစဉ်မျေားအတွေက် မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊ 

၄။ စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးေန်စွော လုပ်ကုိင်ရန် အလမခခံ 

လိုအပ်ချေက်မျေားကုိ အဖွေဲ လ့ိုက် လေွေးလနွေးဖပးီ မှတ်တမ်းမျေား 

မပုစုကကမခင်း (စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မည့် စီမခံျေက်၊ လငွေစာရင်း 

စာအုပ် ားရှမိခင်း၊ လငွေလည်ပတ်လနမှုမျေားကုိ မှတ်သား 

မခင်း၊ စိုက်ပျေိုးကုန်ကျေစရိတ်မျေားကုိ သိရှလိအာင် မှတ်သား 

 ားမခင်း၊ အဓိက လငွေကနု်မှုမျေားနငှ် ့ အမခားကုန်ကျေမှုမျေား 

ကုိ သိနားလည်လနမခင်း) 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ရဘးကျဉ်ထားခံရသည့် ရတာင်သ ူ

များအတွက်အလားအလာရှိသည့်စးီပာွးရရးအခွင့် အလန်း 

များရဆွးရနွးမခငး်၊၎င်းတိုပ့ါေင်လာရစမခင်းနှင့်  ညီတူညီမျှေ 

အကျိုးအမမတ်ရရှိရစမခင်း၊  

၆။ အဖွေဲ လုိ့က် လေွေးလနွေးရရှိချေက်မျေားကုိ အဖွေဲ လုိ့က် တင်မပကက 

ဖပီး လမးမမန်းလေွေးလနွေးမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမဖကကားမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၇။ လေွေးလနွေးပွေဲမ ှ အလရးကကီးသည့် အချေက်မျေားကုိ လရှ လ့ုပ်ငနး် 

စဉ်မျေားအတွေက် မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊ 

၈။ လစျေးကွေကမ်ဖစ်ပျေက်လနပု ံ စနစမ်ျေားကုိ အဖွေဲ လ့ိုက် လေွေးလနွေး 

ကကမခင်း (ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ လစျေးကွေက် 

အတွေင်း လစျေးနှုန်းအလမပာင်းအလဲမျေား၊ လစျေးကွေက်သတင်း 

အချေက်အလက်မျေား ရရှိရန် အလရးပါသည့် ချေိတ်ေက်မှု 

မျေား၊ သီးနှံအတွေက် လစျေးကွေက်အလားအလာ၊ တန်ဖိုးကွေငး် 

ေက ် လလ့လာေန်းစစခ်ျေက်တွေင် အကကံမပု ားသကဲသ့ို ့

လစျေးကွေက ် သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊ ကုန်သည်ပွေဲစား 

မျေား၊ လငွေလကကး စုိက် ုတ်လုပ်ကိုင်လနသမူျေားနငှ့် ချေိတ်ေက ်

မိရန ်အစီအမံမျေား ချေမှတ်ကကမခငး်) 

၉။ အဖွေဲ လုိ့က် လေွေးလနွေးရရှိချေက်မျေားကုိ အဖွေဲ လ့ိုက် တင်မပ 

ကကဖပီး လမးမမန်းလေွေးလနွေးမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမဖကကားမခင်း၊ 

၁၀။ လတာင်သတူစ်ဦးချေင်းအတွေက် အကျေိုးအမမတ် ရရှိနိုငမ်ည့် 

လစျေးကွေကစ်နစမ်ျေိုးကုိ လောင်ရွေကန်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်းမျေား 

ကုိ လတွေးလခါ်စဉ်းစားကကဖပီး အလရးကကီးသည့် အချေက် 

အလက်မျေားကုိ မှတ်တမ်း ားကကမခင် 

၁၁။ သင်တန်းကကားကာလအတွေင်း တစ်ဦးချေင်း လုပ်လောင် 

 ားမှုမျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း။ 

၁၂။ လာမည့်ကကားကာလအတွေင်း တစ်ဦးချေင်း လောင်ရွေက် 

မည့် စီမခံျေက်မျေား လရးေွေဲကကမခင်း၊ 

၁၃။ တစ်လနတ့ာ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် လဝဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

 ဧဖပီလ   လမာ်ေျေူး - ၁၁  သင်တန်းေင်းပွေဲလန ့

နံနက်ပိုင်း  

၁။  ပဲတီစိမ်း စံကွေက် ရိပ်သိမး်မခင်း၊  

၂။  ပဲတီစိမ်းအ ွေကန်ှုန်းအား ခန ့်မှနး်မခင်းနှင့်  

မှတ်တမ်းတင် ားမခင်း၊  

               လနလ့ည်ပိုင်း  

၃။ သင်တန်းကာလတလလျှာက် လလ့လာေည်းပူး သင်ယူခဲ ့

ကကဖပီး အ ူးအားမဖင့် CSA နှင် ့ ပတ်သက်သည့် 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

လမာ်ေျေူး 
ဘာသာရပ် အလကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

လက်လတွေလ့ုပ်ရပ်မျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားက ေန်းစစ် 

လဝဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

၄။ GAP,  CA, Agroforestry, IPM နှင် ့ စိုက်ပျေိုး လရးကိ ု

စီးပွေားလရးေန်စွော လုပ်ကိငု်မခင်း စသည့် ဘာသာ 

ရပ်မျေားအလပါ် သင်တန်းသားမျေား၏ နားလည်သိရှိ 

တတ်ကျွမ်းသွေားမှုမျေားကုိ ေန်းစစလ်ဝဖန် သုးံသပ်ကကမခင်း၊ 

၅။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ဖပီးေံုးသွေားဖပီးလနာက် 

လရှ ေ့က်၍ လုပ်လောင်ကကမည့် လုပ်ငနး်မျေားကုိ စီမခံျေက် 

မျေား လရးေွေဲကကမခင်း၊ 

၆။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အလတွေ  ့

အကကုံ နှင် ့ သင်ခန်းစာမျေားကုိ လဖာ် ုတ်မှတ်တမ်းတင်ကက 

မခင်း၊ 

၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လုပ်ငနး်အလပါ် 

သင်တန်းသားမျေားက အကဲမဖတ် အမှတ်လပးကကမခင်း၊ 

၈။ သင်တန်းသားမျေားကုိ သင်တန်းေင်း လက်မတှ်မျေား 

လပးအပ်မခင်း၊ 

၉။ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း လအာင်မမင်စွော ဖပီးေံုး 

မခင်း၊ 

 

၄။ ရညာင်ဦးပမိုန့ယ်တွင် အလားအလာရိှရသာ သီးနံှများ (နှမ်းနှင့်ပဲစဉ်းငံု (သီးညှပ် − ရမလစုိက်) ရမမပဲ 

(ဇူလုိင်လစုိက်) ရလျှော်မဖူအားမိုးရကာင်းရသာက်ဧရိယာများတွင် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် သီးနှံပုစံံ 

လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ဧပပီလ 

(ပထမပတ်) 

အကကိုရတွဆံု့ 

ရဆွးရနွးပွဲ 

၁။ လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များ၊ သင်တန်းသားများ ရရွးချယ် 

ခဲ့ပုံ၊ သင်တန်း၏ ရကာ်မတီရရွးချယ်ရရး၊ ဦးရဆာင် 

ရတာင်သ ူရရွးချယ်ရရး စသည်များကုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ကကမခင်း (သင်တန်းကူညီပံ့ပိုးရပး 

သူ၊ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ဆရာ၊ သင်တန်းသားများ၊ 

၃။ စံမပကကွ်အမဖစ် ရဖာ်ရဆာင်မည့် ရနရာကုိ ရရွးချယ် 

ကကမခင်း (ဦးရဆာင်ရတာင်သ၏ူ အကွက်ကို ရရွးကကမည်၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

တစ်ဧကရှိရမည်။ စမ်းသပ်ချက်များအားလုံး လုပ်ရဆာင် 

ခွင်မ့ပုရမည်။ 

ရမလ ရမာ်ဂျူး - ၁ ၁။ ရာသီဥတုေဏ် မခံရသည့် စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း 

အရမခခံသရဘာတရားများကုိရှငး်လင်းရဆွးရနွးမခင်း 

(CSA)၊ 

၂။စိုက်ပျိုးနည်းဆုိင်ရာ 

အရလ့အကျင့်ရကာင်းများအရကကာင်း 

ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း (GAP)၊ 

၃။ သဘာေပတ်ေန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း ရှင်း 

လင်းရဆွးရနွးမခငး် (CA)၊ 

၄။ လက်ရှ ိ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိငု်ရနသည့် နည်းစနစ်များကုိ 

ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း၊ ၎င်းစနစမ်ျားရကကာင့် ရမမ၊ ရရ၊ 

သီးနှံပငန်ှင် ့ ပတ်ေန်းကျင်အရပါ် ထိခိုက်မှုများကုိ 

သင်တန်းသားများ ရှုရထာင့်မ ှ နားလည်သလို ရဆးွရနွး 

ကကမခင်း (စဉ်းစား ရတွးဆ ဉာဏ်ရည်သုံး ရလ့ကျင့်ခန်း၊ 

၅။ စီမကံိနး် ဧရိယာရှိ သစရ်တာ ဖုံးလွှမ်းမှုအရကကာင်း 

ရဆွးရနွးမခငး်(အထူးသမဖင့်စိန်ရခါ်မှုများနငှ့် 

ပါတ်သက်၍)  

၆။ ထွန်ယက်ရနသည့်စနစ်များကုိ ရေဖန်ဆန်းစစက်ကမခင်း 

(သဲနုံးဆန်သည့် ရမမများတွင်အလွန်အကျွံ ထွန်ယက် 

ရနမှုများသည် ရမမဆီလွှာနှင် ့အာဟာရ ဓာတ် များကုိ မိုး၊ 

ရရ၊ ရလ အလွယ်တကူ တိုက်စားခ ံရမည့်အရနအထားသုိ ့

ရရာက်ရှိရနမခင်း၊ 

၇။ သီးနှံအများကုိ ရရာရနာစုိက်စနစန်ှင် ့ သီးနှံပုံစံများ 

အရကကာင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၈။ နှမ်း၊ ပဲစဉး်ငုံ၊ ရမမပဲ သီးနှံများကုိ မည့်သည့် ပင်ကကား 

တန်းကကားအကွာအရေးများမဖင့် ရရာညှပ်စိကု်ပျိုးမည့် 

သီးနံှပံုစံကုိ ရဆွးရနွးကကမခင်း (စဉ်းစားရတွးရခါ်ကကရသည့် 

ရလ့ကျင့်ခန်း)၊ 

၉။ သီးနှံသစ်ရတာရရာရနှာစိုက်မခင်း သရဘာတရားများကုိ 

ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း (ရာသီသီးနှံများကုိ ရလျှော်မဖူ၊ ဇီး၊ 

သရက်တိုန့ှင် ့ရရာရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၊ 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁၀။ ရာသီဥတုေဏ်၊ ပိုးမွှားရရာဂါေဏ်ခံနိုင်ပပးီ အထွက် 

ရကာင်းမည့်မျိုးများကုိ စဉ်းစားတိုငပ်င်ကကမခင်း (နှမ်း - 

ဆင်းရတနာ ၃ နှင် ့ ၁၄၊ ပဲစဉး်ငု ံ - ဂွတစ်ရာ၊ ရမမပဲ-

ဆင်းပရေသာ ၁၁) 

၁၁။ စံမပကကွ်စုိက်မည့် ရမမ၏ အမျိုးအစားနငှ့် အာဟာရ 

ပါေင်နိငု်မှုများကုိ သင်တန်းသားများ၏ 

အရတွအ့ကကုံ အရ ရလ့လာရေဖန်သုံးသပ်ကကမခင်း၊ 

၁၂။ စံမပစိုကက်ွေက်အတွေင်းမ ှ လမမနမူနာမျေားကုိ စနစတ်ကျေ 

ရယဖူပီး ဓာတ်ခွေဲခန်းသိုလ့ပးပိုက့ာ အချေဉ်အငန်ဓာတ်နှင့် 

အာဟာရဓာတ် ပါဝင်မှုမျေားကုိ စစလ်ေးစမ်းသပ်မခငး်။ 

၁၃။ စံမပကကွ်ကုိ ရှင်းလင်းကကပပီး ထွကလ်ာသည့် အမှိုက ်

များကုိ အကွက်ထဲမှာပင ် မပန်လည်ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း (မီးရှို  ့

ပစ်မခငး် လုံးေ မမပုလုပ်ရပါ၊ 

၁၄။ ထယ်ရရးမလုပ်ဘဲ နှမ်းနှင့ပ်ဲစဉ်းငုံကို သီးညှပစ်ိုက်ပျိုး 

မခင်း (ရမမသားအရပါ် မူတည်ပပီး ထွန်၊ ထည်မဖင့် စိုက် 

ရကကာင်းများ ဆဲွမခငး်၊ စိုက်ရကကာင်းများထဲသို ့ နွားရချး၊ 

တမာကကိတ်ဖတ်၊ ရအာ်ဂဲနစ ် ရမမကသဇာ စသည်များ ထည့် 

ရပးမခင်း၊ ရုိင်ဇုိဘီယမ် လူးနယ်ထားသည့် မျိုးရစမ့ျားကုိ 

စိုက်ရကကာင်းများထဲသို ့ ချရပးမခင်း၊ မျိုးရစခ့ျပပီးပါက 

အီးအမ်းမဖင့် မဖန်းရပးမခင်း စသည်များ လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ 

၁၅။မျိုးရစခ့ျထားသည့် စိုက်ရကကာင်းများကုိ ရကာက်ရုိး၊ 

နှမ်းရုိး၊ ပဲရမှာ်၊ မမက်ရမခာက် စသည်များမဖင့် လုံရအာင် 

ထူထူ ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း 

၁၆။ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်များအရပါ် သင်တန်းသား 

များမ ှ ေုိင်းေန်းရဆွးရနွးကကမခင်းနှင့် သရဘာထားအကကံ 

ဉာဏ်များကုိ မှတ်တမ်းတင် ထားရိှမခငး်၊ 

၁၇။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များတွင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း၏ မိမိတို ့ စိုက်ကွက်အတွက် မပန်လည်လုပ် 

ရဆာင်မည့် လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ ရရးဆဲွမခငး်။ 

ဇွနလ် ရမာ်ဂျူး - ၂ ၁။ ရေသအတွင်း ရမမဆီလွှာ ရရတုိက်စားခံရမှု အရမခအရန 

များနငှ့်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရရး အစီအမံများ လုပ်ရဆာင် 

ရန် စဉ်းစားကကမခင်း (ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ ကွန်တုိ 

ကန်သင်းများ ရဖာ်မခင်း၊ ရရထိန်း ရကျာက်တန်းများ 

မပုလုပ်မခင်း၊ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီကဲသ့ို ့ ရလကာပင်တန်းများ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ ရမမဆီကသဇာဓာတ် မပန်လည်မဖည့်စွက်ရပး 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

သည့် အပင်များကုိ စိုက်ပျိုးမခင်း - ဥပမာ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ၊ 

ရဘာစကုိင်း၊ ဉာဏ်ပင်၊ 

၂။ ရမမဆီလွှာရရတုိက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွယ်ရရး 

အစီအမံများ လုပ်ရဆာင်မခင်း (ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ 

ထိုရမမစာများမဖင့်ကန်သင်းများတည်ဖိုမ့ခင်း၊ ရချာက်ရန 

ရာများတွင် ရရထိန်းရကျာက်တန်းများ ရဆာက်လုပ်မခင်း၊ 

၃။ ကကီးထွားပပီးရမမမပန်ခ့ျယ်ရီပင်များ ဆက်လက်ရှင် သန်ရန် 

ရဆာင်ရွကမ်ခင်း အား လက်ရတွ  ့သရုပ်မပမခင်း၊ 

၄။ အိမ်တွင်းလုပ် ရအာ်ဂဲနစ်ရဆးများ ရဖျာ်စပမ်ခင်း (ရေသ 

တွင်း အဏုဇီေပိုးရဖျာ်ရည် IMO၊ ငါးအမိုငန်ို အက်စစ် 

Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ်ရဖျာ်ရည်၊ 

ရဆးရွက်ကကီး ပိုးသတ်ရဆးရဖျာ်ရည်၊ 

၅။ ကန်သင်းတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ရဘာစကိုင်း မျိုးရစ့ 

များကုိ အတန်းလိုက် စိပ်စိပခ်ျပပီး စိုက်ပျိုးမခင်း (အပင် 

အမမင့်ကုိ (၂ - ၂.၅) ရပခန်သ့ာထားပပီး မဖတ်ထားရပးရမည်) 

၆။ ရလျှော်မဖူစိကု်ရန် ရပ (၂၀) ပတ်လည် စိုက်ကျင်းများ 

တူးမခင်းနှင် ့ ကျင်းများထဲသို ့ ရမမရဆွးနှင် ့ နွားရချးအရရာ 

ကုိ ထည့်သွင်းရပးမခင်း၊ 

၇။ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီစုိက်ရန် (၁.၅) ရပအကွာ ကျင်းများကုိ 

နှစတ်န်းအပပိုင် ရမးလွှဲထားကာ အရရှ အ့ရနာက်တန်း 

လျှေက် စိုက်ကျင်းများတူးမခင်းနှင့် ကျင်းများထဲသို ့

ရမမရဆွး နှင် ့နွားရချးအရရာကို ထည့်သွင်းရပးမခင်း၊ 

၈။နှမ်းနှင့ပ်ဲစဉး်ငုံပင်များတွင် ရမမဖုံးထားသည့် အကျိုးမဖစ ်

ထွန်းရနမှုကိ ုရလ့လာကကမခင်း 

၉။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခင်း ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၁၀။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး်ရဆာင်ရွကရ်န်များကုိစမီံချက်များရရး 

ဆဲွမခငး် 

၁၁။ တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များ အရပါ် ရေဖန် သံုး 

သပ်မတှ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ဇူလိုင်လ ရမာ်ဂျူး - ၃ ၁။ ဘက်စုပံိုးမွှားရရာဂါကာကွယ်ရရး (Integrated Pest 

Management-IPM) 

အရကကာင်းရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၂။ စုိက်ကွက်အတင်ွး ပိုးရကာင်များ ဖမ်းမခင်းနှင့် အကျိုးမပု 

ပိုးမွှားနငှ့် ဖျက်ပိုးများကုိ ခွဲမခားရလ့လာမှတ်သားကကမခင်း၊ 

၃။ ရဖျာ်စပထ်ားသည့် ရအာ်ဂဲနစ်ရမမကသဇာရည်များ၊ အီးအမ် 

ရဖျာ်ရည်များနငှ့်ရဆးရွက်ပိုးကကီး ပိုးသတ်ရဆး ရဖျာ်ရည် 

များကုိ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များ 

တွင် လက်ရတွပ့က်ဖျန်းမခင်း (တမာပိုးသတ်ရဆး ပက် 

ဖျန်းရန)် 

၄။ရမမကသဇာအမျိုးမျိုးအရကကာင်းနှင့် ရမမဆီလွှာပတ်ေန်းကျင် 

အရပါ်သကရ်ရာက်မှုများကို ရဆွးရနွးရှငး်လင်းမခင်း၊ 

၅။ ရမမမပန ့်ချယရ်ီပျိုးပငမ်ျားကုိရမမထည့်နှပ်ထားသည့် ကျင်း 

များထဲသိုစ့ိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

၆။ ရမမမပန ့်ချယရ်ီအပင်ရမခကို ရကာက်ရုိးစသည်တိုမ့ဖင့် 

လုံရနရအာင်ဖုံးအုပ်ရပးထားမခင်း၊ 

၇။ ရလျှော်မဖူပျိုးပငမ်ျားကုိ ရမမထည့်နှပ်ထားသည့် ကျင်းများ 

ထဲသို ့ စိုက်ပျိုးပပီး အပင်ရမခကိုရကာက်ရုိးစသည်တိုမ့ဖင့် 

လုံရနရအာင် ဖုံးအုပ်ရပးထားမခင်း၊ 

ပျိုးပငမ်ျားကုိရေသအစုအဖွဲ ပ့ိုင် ပျိုးခငး်များ တည်ရထာင်ပပီး 

စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာနပျိုးဥယာဉ်များမှ ရထာက်ပံ့ ရပးပါမည်။ 

၈။စိုက်ကွကအ်တွင်းရှ ိ သီးနှံပငမ်ျား၏ မဖစ်ထွန်းမှုများကုိ 

သီးနှံပငအ်လိုက် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရရးသွငး်မှတ် 

သားမခင်း၊ 

၉။သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက်ခဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် 

အကကံမပုကကမခင်း၊ 

၁၀။တစ်ရနတ့ာရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များအရပါ် ရေဖန် သုးံသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁၁။သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ကကရန် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွ 

ကကမခင်း၊ 

ကသဂုတ်လ ရမာ်ဂျူး - ၄ ၁။ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များနငှ့် 

လုပ်ရဆာင်ထားချက်များကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် ရလ့လာ 

စိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခင်း (စိုက်ပျိုးရရး ရလ့ 

လာဆန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

ငါးရယာက်အစုအဖွဲ မ့ျားမဖင့် ရအာက်ပါတိုက့ို ရလ့လာ 

သုးံသပ် ဆန်းစစပ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က)  ရမမဆီ 

လွှာ တုိက်စားမှုနှင့် ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမး်ရရး လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများ၏ အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ (ခ) ရမမကကီးဖုံး

ရပးထားမှု၏ အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ (ဂ) ရမမဆီလွှာ 

အရမခအရနများ (ဃ) သီးနှံပငမ်ျား  မဖစ်ထွန်းရနမှုများနင့်ှ 

ပုိးမွှားရရာဂါ ကျရရာက်မှု။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရတွရ့ှိချက်များကုိ မှတ်တမ်းများ မပုစုကကမခငး်၊ 

၃။ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းများနငှ့် ရမးခွန်းများကုိ ရမဖကကား 

မခင်း၊ 

၄။ အများ၏ သရဘာတူညီချက်များကို ချမှတ်ကကပပီး မပုမပင်

ရဆာင်ရွကရ်မည့် စီမခံျက်များ ချမှတ်လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ 

၅။ စံမပကကွ်အတွင်းလက်ရတွလ့ုပ်ရဆာင်မှုများကုိ 

အရမခခံ၍သင်တန်းသားများ၏CSA နားလည်သရဘာ 

ရပါကမ်ှုများကုိ ရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသုးံသပ် အကကံ 

မပုကကမခင်း၊ 

၇။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး်ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိစမီံချက်များရရးဆဲွမခငး် 

၈။ တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များ အရပါ် ရေဖန် သုးံသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

   (စိုက်ပျိုးရရးရဂဟာစနစ်ကို ရလ့လာဆန်းစစ်မခင်း -Agro 

-ecosystem Analysis - AESA ရလ့ကျင့်ခန်းကို 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

အချိန်ရလာသည့်အခါတိုင်း လုပ်ရဆာင်ရနမခင်းမဖင့် ပိုမုိ 

တတ်ကျွမ်းလာမည်)။ 

စကတ်င်ဘာလ ရမာ်ဂျူး - ၅ ၁။ ပဲမမစ်ဖမုျားအရကကာင်းနှင့် မျိုးရစလ့ူးရဆး ရိုက်ဇိုဘီယမ် 

များ အရကကာင်းရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ နှမ်းနှင့ပ်ဲစဉ်းငုံ ရရာညှပ်စုိက်ခဲ့သည့် အခင်းထဲတွင် နှမ်း 

ရိတ်သိမ်းအပပီး ရမမပဲကိဆုက်လက် စိုက်ပျိုးမခင်း 

(ရမမသား အရပါ်မူတည်ပပီး ထွန်ထယ်မဖင့် 

စိုက်ရကကာင်းများဆဲွမခငး်၊ စိုက်ရကကာင်းများထဲသို ့နွားရချး၊ 

တမာကကိတ်ဖတ်၊ ရအာ် ဂဲနစရ်မမကသဇာ 

စသည်များထည့်ရပးမခင်း ရုိင်ဇုိဘီယမ ်လူးနယ်ထားသည့် 

မျိုးရစမ့ျားကုိ စိုက်ရကကာင်းများထဲသို ့ ချရပးမခင်း၊ 

မျိုးရစခ့ျပပီးပါက အီးအမ်းမဖင့်ဖျန်းရပးမခင်း စသည်များ 

လုပ်ရဆာင်မခင်း)၊ 

၃။ မျိုးရစခ့ျထားသည့်စိုကရ်ကကာင်းများကုိ 

ရကာက်ရုိးနှမ်းရုိး၊ ပဲရမှာ်၊ မမက်ရမခာက ် စသည်များ 

မဖင့်လုံရအာင် ထူထူဖုံးအုပ် ရပးမခင်း၊ 

၄။ရမမပဲနှင့ပ်က်သက်သည့် ကုနက်ျမှုများကုိ ရငွစာရင်း 

စာအုပ်တွင် ရရးသွငး်မခင်း၊ 

၅။ ရရစုကျင်းများအတွင်း ရရစုရဆာင်းမိသည့် အရမခအရန 

များနငှ့ ်ရရထိန်းရကျာက်တန်းများတွင် နုန်းတင်မှု အရမခ 

အရနများကုိ ရလ့လာကကမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း၊ 

၇။ လာမည့်ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်းရဆာင်ရွက်မည့် 

စီမခံျက်များရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၈။ တစ်ရနတ့ာလုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ရအာက်တိုဘာလ ရမာ်ဂျူး - ၆ အမပန်အလှန် ရလ့လာရရးများ သွားကကမခင်း 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သ ူအမျိုးသမီးဦးရရ 

ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းရှိ ရတာင်သမူျား 

အချင်းချင်း ချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုများ ရရှိရန်၊ ပမို န့ယ် 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

အတွင်းရှ ိ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများသုိ ့ ရလ့လာရရး 

များ သွားရရာက်ကကမခငး်၊ 

၂။ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများတွင် မဖစ်ထွန်းရနမှုများကုိ 

ရလ့လာ၍ မိမိတိုရ့ကျာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ ရတာင်သလူယ်သမားအချင်းချင်း အရတွ အ့ကကုံ များ မျှေရေ 

ကကမခင်း၊ 

၄။ရတွရ့ှိချက် အသစအ်ဆန်းများကုိလည်း အချင်းချင်းကကား 

ပျံန့ှံရ့အာင် လုပ်ရဆာင်ကကမခငး်၊ 

၅။ အမပန်အလှန ် ရလ့လာရရး ခရီးစဉ်အတွင်း အဓိကအား 

မဖင် ့ရာသီဉတုေဏ ်မခံရသည် ့စိုက်ပျိုးရရး အရကကာင်းကို 

ရဆွးရနွးကကပပီးသင်တန်းရကျာင်းတွင်လက်ရတွ  ့

လုပ်ရဆာင် ရနကကရသည်များမာှ CSA  စနစ်နှင့် လုံးေ 

ကိကု်ညီရကကာင်း ဦးစားရပးရမပာဆုိကကမခင်း။ 

၆။  ရနာက်အပတ် ကျင်းပမည့် လယ်သမားကငွ်းသင်တန်း 

ရကျာင်း ကွငး်မပပွဲ အတွက်မပင်ဆင်မခင်း (ရနစ့ွဲ၊ အချိန်၊ 

ရနရာ၊ မပခန်းမပင်ဆင်မခင်း၊ 

ရဆွးရနွးတင်မပမည့်ရတာင်သမုျားနငှ့် ရခါငး်စဉ်များ 

ရရွးချယ်မခငး်၊ မပပွဲသုိ ့လာရရာက်ရလ့လာမည့် 

သူများစာရင်း မပုစုမခင်း (နီးစပ်ရာ ရတာင်သမူျားနငှ့် 

ရကျးရွာ အာဏာပုိင် အဖွဲ အ့စည်းများ အပါအေင်)  

နိုေငဘ်ာလ ရမာ်ဂျူး - ၇ လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်း ကွငး်မပပွဲ 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သ ူအမျိုးသမီးဦးရရ 

ပါေင်ရစရမည်။ 

၁။ သင်တန်းရကျာင်းအတွင်း လုပ်ရဆာင်ထားမှုများနင့်ှ 

မဖစ်ထွန်းရအာင်မမင်မှုများကုိ လှည့်လည်ကကည့်ရှု ရလ့လာ 

ကကမခင်း၊ 

၂။ သင်တန်းသားများက သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်များကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ကုိ 

အထူးအရလးထား ရှင်းလင်းကက) 

၃။ သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင်သည် ့ နည်းပညာများ 

နှင် ့ အရတွးအရခါ်များကုိ တက်ရရာက်လာသူများအား 

မျှေရေ ရပးမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၄။ သင်တန်းကာလတရလျှောက်အတွင်း သီးနှံစုိက်ပျိုးရရးနှင့် 

ပက်သက်သည့် လုပ်ရဆာင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတု 

ေဏ် မခံရသည့် စိုက်ပျိုးရရးနည်းစနစမ်ျား မဖစ်ကကပပီး 

စံမပကကွ်သီးနှံများ ရာသီဥတုေဏ်မခံကကရသည်မှာ လည်း 

ဤကဲသ့ိုလ့ုပ်ရဆာင်ထားမှုများရကကာင့် မဖစ ်

ရကကာင်းသင်တန်းသားများကလက်ရတွမ့ျားကုိ 

အရမခခံကာ ရှင်းလင်းမပသ ကကမခင်း၊ 

၅။ တက်ရရာက်လာကကသည့် ဧည့်သည်များ၏ သရဘာထား 

များနငှ် ့ရေဖန်အကကံမပုချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

ေီဇငဘ်ာလ 

 

ရမာ်ဂျူး - ၈ ၁။ ရိတ်သိမ်းပပီးရနာက်ပိုင်း အရလ့အလွင့ ် အဆံုးအရှုံးများ 

မမဖစ်ရရလရအာင် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာနှင့် သီးနှ ံ

သိရုလှာင်ပုံများကုိ ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း (ရလလုံပိတ် 

အိတ်များထဲတွင် ထည့်သွင်းသိရုလှာင်မခင်း)၊      

၂။ရမမပဲကကွ်ရိတ်သိမး်မခင်းနငှ့် အထွကန်ှုန်းမိတ်ဖက်များကုိ 

အရမခခံကာ တစ်ဧကအထွကန်ှုန်းများ တွက်ချက်မခင်း၊ 

၃။ ရမမပဲအကွက်ကုိ ရိတ်သိမ်းပပီးအရတာင့်များ ဆွတ်ရ ခမခင်း၊ 

၄။ ပဲစဉး်ငု ံရိတ်သိမ်းရ ခရလှမ့ခင်း၊ 

၅။ ပင်ကကင်းပင်ကျန်များ စီမခံန ့်ခွဲမခငး်နငှ့်  

၆။ ရမမဖံုးထားသည့် အကျိုးရကျးဇူးများ၊ရပါင်းရပါက် 

ရရာက်မှုကုိ ရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၇။ ရမမဖံုးထားသည့် အကျိုးရကျးဇူးများသီးနှံမဖစထ်ွန်းမှုကို  

ရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၈။ ရမမဆီလွှာထိန်းသိမး် အစီအမံများကုိ ပိုမိုခိုင်ခန ့်ရအာင် 

မပုမပင်ရပးမခငး်၊ 

၉။ ရဘာစကိုင်းပင်များကုိ အမမင့ ် (၂-၂.၅) ရပခန ့်ချန်ပပီး 

အကိငု်းများကုိ ချိုင်ရပး၍ရလာသည့် အကိငု်းမပတ်များကုိ 

သစစ်ိမး်ရမမကသဇာအမဖစ် ရမမထဲသို ့မပန်ထည့်ရပးမခင်း၊ 

၁၀။ စိုက်ပျေိုးလရးကို စီးပွေားလရးေန်စွော  

လုပ်ကိုင်မခင်း၏အ လရးပါမှု 

၁၁။ တန်ဘိုးကွငး်ဆက် အကဲမဖတ်မခင်းမှ ရရှိလာသည့် 

အကက ံမပုချက်များ အရ ရဆွးရနွးမခငး်နှင့ ်စီမကံိနး်များ 

ရရးဆဲွမခငး်။ (ရစျးကွကဆုိ်င်ရာ သတင်းအချက် အလက်၊ 

ရစျးကွက ်အချိတ်အဆက် ရှာရဖွမခင်း နှင့ ်ရငွရကကး ေန် 

ရဆာင်မှု အဖွဲအ စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မခငး်)။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁၂။သင်တန်းကကား ကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွး ရနွးအကကံမပုကကမခင်း၊ 

၁၃။ တစ်ရနတ့ာလုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

ဇန်နေါရီလ ရမာ်ဂျူး - ၁၀ သင်တန်းဆင်းပွဲရန ့

၁။ သင်တန်းကာလတရလျှောက် ရလ့လာဆည်းပးူ သင်ယူခဲ ့

ကကပပီး အထူးအားမဖင့် CC (ရာသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်း) 

CA (သဘာေေန်းကျင် မပျက်စိုက်ပျိုးရရး) နှင် ့ CSA 

(ရာသီဥတုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွသည့် စိုက်ပျိုးရရး) 

ပတ်သက်သည် ့ လက်ရတွ လ့ုပ်ရပ်များကုိ သင်တန်းသား 

များက ဆန်းစစ ်ရေဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

၂။လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း ပပီးဆံုးသွားပပီးရနာက် 

ရရှ ဆ့က်၍ လုပ်ရဆာင်ကကမည့် လုပ်ငနး်များကုိ စီမံချက် 

များရရးဆဲွကကမခင်း(ရမမဆီလွှာထိန်းသိမး်မခင်း လုပ်ငန်း 

များ၊ စည်းရုိးပငမ်ျား မဖစ်ထွန်းရစ ရန် ရစာင့်ရရှာက်မှုများ 

စသည်မဖင့)်  

၃။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အရတွ  ့

အကကုံ နှင့် သင်ခန်းစာများကုိ ရဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ကက 

မခင်း၊ 

၄။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း လုပ်ငနး်အရပါ် 

သင်တန်းသားများက အကဲမဖတ် အမှတ်ရပးကကမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းသားများကုိ သင်တန်းဆင်း လက်မတှ်များ 

ရပးအပ်မခင်း၊ 

 

(၅) ရကျာက်ပန်းရတာင်းပမိုန့ယ်တွင် အလားအလာရိှရသာ သီးနံှများ (ပဲစဉ်းငံု + ရမမပဲ (ဇူလုိင်လစုိက်) 

ရလျှော်မဖူ) အား မိုးရကာင်းရသာက်ဧရိယာများတွင် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် သီးနှံပုံစံ 

လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

 ရမလ 

 

အကကိုရတွဆံု့ 

ရဆွးရနွးပွဲ 

၁။ လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များ၊ သင်တန်းသားများ ရရွးချယ ်
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ခဲ့ပုံ၊ သင်တန်း၏ ရကာ်မတီရရွးချယရ်ရး၊ ဦးရဆာင် 

ရတာင်သ ူရရွးချယ်ရရး စသည်များကုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ကကမခင်း (သင်တန်းကူညီပံ့ပိးုရပး 

သူ၊ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ဆရာ၊ သင်တန်းသားများ)၊ 

၃။ စံမပကကွ်အမဖစ် ရဖာ်ရဆာင်မည့် ရနရာကို ရရွးချယ် 

ကကမခင်း (ဦးရဆာင်ရတာင်သ၏ူ အကွက်ကို ရရွးကကမည်၊ 

တစ်ဧကရှိရမည်။ စမ်းသပ်ချက်များအားလုံး လုပ်ရဆာင် 

ခွင်မ့ပုရမည်)။ 

၄။ သင်တန်းတွင် စိုက်ပျိုးမည် ့ သီးနှံများ မိတ်ဆက်မခင်း 

(ပဲစဉး်ငုံ၊ ရမမပဲ၊ ရလျှော်မဖူ) 

၅။ စံမပစိုကက်ွက်အတွင်းမှ ရမမနမူနာများကုိ စနစတ်ကျ 

ရယပူပီး ဓာတ်ခွဲခန်းသိုရ့ပးပိုက့ာ အချဉ်အငနဓ်ာတ်နှင့် 

အာဟာရဓာတ် ပါေင်မှုများကုိ စစရ်ဆးစမ်းသပ်မခင်း။ 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). 

ဇွန ်လ ရမာ်ဂျူး - ၁ ၁။ ရာသီဥတုေဏ် မခံရသည် ့စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း အရမခခံ 

သရဘာတရားများကုိ ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခငး်(CSA)၊ 

၂။စိုက်ပျိုးနည်းဆုိင်ရာ အရလ့အကျင့်ရကာင်းများအရကကာင်း 

ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း (GAP)၊ 

၃။ သဘာေပတ်ေန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း ရှင်း 

လင်းရဆွးရနွးမခငး် (CA)၊၄။ 

သီးနှံသစ်ရတာရရာရနှာစိုက်မခင်း သရဘာတရားများကုိ 

ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း (ရာသီသီးနှံများကုိ ရလျှော်မဖူ၊ ဇီး၊ 

သရက်တိုန့ှင် ့ရရာရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း)၊ 

၅။ စီမကံိနး် ဧရိယာရှိ သစရ်တာ ဖုံးလွှမ်းမှုအရကကာင်း 

ရဆွးရနွးမခငး်(အထူးသမဖင့်စိန်ရခါ်မှုများနငှ့် ပါတ်သက်၍) 

၆။ လက်ရှ ိ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိငု်ရနသည့် နည်းစနစ်များကုိ 

ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း၊ ၎င်းစနစမ်ျားရကကာင့် ရမမ၊ ရရ၊ 

သီးနှံပငန်ှင်ပ့တ်ေန်းကျင်အရပါ် ထိခိုက်မှုများကုိသင် 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

တန်းသားများ ရှုရထာင့်မှနားလည်သလို ရဆွးရနွး ကကမခင်း 

(စဉ်းစား ရတွးဆ ဉာဏ်ရည်သုံး ရလ့ကျင့်ခန်း)၊ 

၇။ ထွန်ယက်ရနသည့်စနစမ်ျားကုိ ရေဖန်ဆန်းစစက်ကမခင်း 

(သဲနုံးဆန်သည့် ရမမများတွင် အလွန်အကျွံ ထွန်ယက်ရနမှု 

များသည် ရမမဆီလွှာနှင်အ့ာဟာရဓာတ်များကုိ မိုး၊ ရရ၊ 

ရလ အလွယ်တကူ တိုက်စားခ ံ ရမည့်အရနအထားသုိ ့

ရရာက်ရှိရနမခင်း)၊ 

၈။ သီးနှံအများကုိ ရရာရနာစုိက်စနစန်ှင့် သီးနှံပုံစံများ 

အရကကာင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၉။ သီးနှံပုံစ ံ (ပဲစဉ်းငုံ နှင့ ် ရမမပဲ ရရာရနှာစိုက်မခင်း) 

မိုးလယ်စိကု ်ကုိ အတည်မပုမခင်း၊  

၈။ ရာသီဥတုေဏ်၊ ပိုးမွှားရရာဂါေဏ်ခံနိုင်ပပးီ အထွက် 

ရကာင်းမည့်မျိုးများကုိ စဉ်းစားတိုငပ်င်ကကမခင်း (နှမ်း - 

ဆင်းရတနာ ၃ နှင် ့၁၄၊ ရမမပ-ဲဆင်းပရေသာ ၁၁) 

၁၀။ စံမပကကွ်စုိက်မည့် ရမမ၏ အမျိုးအစားနငှ့် အာဟာရ 

ပါေင်နိငု်မှုများကုိ သင်တန်းသားများ၏ အရတွအ့ကကုံ အရ 

ရလ့လာရေဖန်သုံးသပ်ကကမခင်း၊ 

၁၁။ စံမပကကွ်ကုိ ရှင်းလင်းကကပပီး ထွကလ်ာသည့် အမှိုက် 

များကုိ အကွက်ထဲမှာပင် မပန်လည်ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း (မီးရှို  ့

ပစ်မခငး် လုံးေ မမပုလုပ်ရပါ)၊ 

၁၂။ သီးနှ ံ စိုက်ပျိုးမပုစု လုပ်ကုိင်မှုများကုိ သီးနှံတစ်မျိုးမခင်း 

အလိုက်မှတ်တမ်းများထားရှကိာ အပတ်စဉ်ရရးသွင်းမခင်း၊ 

၁၃။ အသုးံစာရင်းကုနက်ျရငွများအတွက် ရငွစာရင်းထား 

ရှိမခင်း၊ 

၁၄။ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်များအရပါ် သင်တန်းသား 

များမ ှ ေိုငး်ေနး်ရဆွးရနွးကကမခင်းနှင့် သရဘာထားအကကံ 

ဉာဏ်များကုိ မှတ်တမ်းတင် ထားရိှမခငး်၊ 

၁၅။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များတွင ် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း၏ မိမိတို ့ စုိက်ကွက်အတက်ွ မပန်လည်လုပ် 

ရဆာင်မည့် လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ ရရးဆဲွမခငး်။ 

ဇူလိုင်လ ရမာ်ဂျူး - ၂ ၁။ ရေသအတွင်း ရမမဆီလွှာ ရရတုိက်စားခံရမှု အရမခအရန 

များနငှ် ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရရး အစီအမံများ လုပ်ရဆာင် 

ရန် စဉ်းစားကကမခင်း  
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၂။(ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ ကွနတ်ို ကန်သင်းများ ရဖာ်မခင်း၊ 

ရရထိန်းရကျာက်တန်းများမပုလုပ်မခင်း၊ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရ ီ

ကဲသ့ိုရ့လကာပင်တန်းများစုိက်ပျိုးမခင်း၊ ရမမဆီကသဇာဓာတ် 

မပန်လည်မဖည့်စကွ်ရပး သည့် အပင်များကုိ စိုက်ပျိုးမခင်း - 

ဥပမာ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ၊ ရဘာစကိုင်း၊ ဉာဏ်ပင်)၊ 

၃။ ကကီးထွားပပီး ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီပင်များ ဆက်လက်ရှင် သန်ရန ်

ရဆာင်ရွကမ်ခင်း အား လက်ရတွ  ့သရုပ်မပမခင်း၊ 

၄။ ရမမဆီလွှာရရတုိက်စားမှုေဏ်မှကာကွယ်ရရး အစီအမံများ 

လုပ်ရဆာင်မခင်း (ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ ထိုရမမစာများ 

မဖင့်ကန်သင်းများတည်ဖိုမ့ခင်း၊ 

ရချာက်ရနရာများတွင်ရရထိန်းရကျာက်တန်းများ 

ရဆာက်လုပ်မခင်း)၊ 

၅။ ကန်သင်းတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ရဘာစကုိင်း မျိုးရစ ့

များကုိ အတန်းလိုက် စိပစ်ိပခ်ျပပီး စိုက်ပျိုးမခင်း (အပင ်

အမမင့်ကုိ (၂ - ၂.၅) ရပခန်သ့ာထားပပီး မဖတ်ထားရပးရမည်) 

၆။ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီစုိက်ရန် (၁.၅) ရပအကွာ ကျင်းများကုိ 

နှစတ်န်းအပပိုင် ရမးလွှဲထားကာ အရရှ အ့ရနာက်တန်း 

လျှေက် စုိက်ကျင်းများတူးမခင်းနှင့် ကျင်းများထဲသို ့ရမမရဆွး 

နှင် ့နွားရချးအရရာကို ထည့်သွင်းရပးမခင်း၊ 

၇။ ရလျှော်မဖူစိကု်ရန် ရပ (၂၀) ပတ်လည် စိုက်ကျင်းများ 

တူးမခင်းနှင် ့ ကျင်းများထဲသို ့ ရမမရဆွးနှင် ့ နွားရချးအရရာ 

ကုိ ထည့်သွင်းရပးမခင်း၊ 

ပျိုးပငမ်ျားကုိ ရေသအစုအဖွဲ ပ့ိုင ်ပျိုးခင်းများ တည်ရထာင်ပပီး 

စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာန ပျိုးဥယာဉ်များမှ ရထာက်ပံ ့ရပးပါမည်။  

၈။ ပဲစဉး်ငုံနှင့် ရမပဲကိ ု ရရာရနှဦ၍ စိုက်ရကကာင်းရဖာ် 

စိုက်ပျိုးမခင်း (ရမမသားအရပါ် မူတည်ပပီး ထွန်၊ ထယ်မဖင့ ်

စိုက်ရကကာင်းများဆဲွမခငး်၊ စိုက်ရကကာင်းများထဲသို ့နွားရချး၊ 

တမာကကိတ်ဖတ်၊ရအာ်ဂဲနစရ်မမကသဇာစသည်များ 

ထည့်ရပးမခင်း၊ရုိင်ဇိဘုီယမ်လူးနယ်ထားသည့် 

မျိုးရစမ့ျားကုိစိုကရ်ကကာင်းများထဲသိုခ့ျရပးမခင်း၊ 

မျိုးရစခ့ျပပီးပါက အီးအမ်းမဖင့် မဖန်းရပးမခင်း စသည်များ 

လုပ်ရဆာင်မခင်း)၊ 



147 

 

လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၉ ။မျိုးရစ့ချထားသည့် စိုက်ရကကာင်းများကုိ ရကာက်ရုိး၊ 

နှမ်းရုိး၊ ပဲရမှာ်၊ မမက်ရမခာက ် စသည်များမဖင့် လုံရအာင် 

ထူထူ ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း၊ 

 

၁၀။ အိမ်တွင်းလုပ် ရအာ်ဂဲနစရ်ဆးများ ရဖျာ်စပမ်ခင်း (ရေသ 

တွင်း အဏုဇီေပိုးရဖျာ်ရည် IMO၊ ငါးအမိုငန်ို အက်စစ် 

Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ်ရဖျာ်ရည်၊ 

ရဆးရွက်ကကီး ပိုးသတ်ရဆးရဖျာ်ရည်)၊ 

၁၁။ တီရမမရဆွး မပုလုပ်မခင်း (လက်ရတွ ့မပုလုပ်ပုံ) 

၁၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရလ့ကျင့်ခန်း 

၁၃။ အထူးရခါငး်စဉ် 

၇။ ရမမရဆွးမပုလုပ်မခင်း (စာရတွန့ှင့် လက်ရတွ )့ 

၁၄။ သွင်းအားစုများနငှ့် ကုနက်ျစရိတ်များအတွက် ရငွစာရင်း 

စာအုပ်ထားရှကိာ မှတ်တမ်းများ ရရးသွငး်မခင်း၊ 

၁၅။ ရမမဖံု:ရပးမခင်း၏ အကျိုးသကရ်ရာ်မှုကုိ သုးံသပ်မခင်း 

၁၆။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၁၇။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး်ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ရန်များကုိ စီမခံျက်များရရးဆဲွ 

မခငး် 

၁၈။ တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များ အရပါ် ရေဖန် သုံး 

သပ်မတှ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

ဩဂုတ်လ ရမာ်ဂျူး - ၃ ၁။ ဘက်စုပံိုးမွှားရရာဂါကာကွယ်ရရး (Integrated Pest 

Management-IPM) အရကကာင်းရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၂။ စုိက်ကွက်အတင်ွး ပိုးရကာင်များ ဖမ်းမခင်းနှင့် အကျိုးမပု 

ပိုးမွှားနငှ့် ဖျက်ပိုးများကုိ ခွဲမခားရလ့လာမှတ်သားကကမခင်း၊ 

၃။ ရမမကသဇာအမျိုးမျိုးအရကကာင်းနှင့် ရမမဆီလွှာပတ်ေန်းကျင် 

အရပါ်သကရ်ရာက်မှုများကို ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၄။ ရဖျာ်စပထ်ားသည့် ရအာ်ဂဲနစ်ရမမကသဇာရည်များ၊ အီးအမ် 

ရဖျာ်ရည်များနငှ့်ရဆးရွက်ပိုးကကီး ပိုးသတ်ရဆး ရဖျာ်ရည် 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

များကုိ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များ 

တွင် လက်ရတွပ့က်ဖျန်းမခင်း (တမာပိုးသတ်ရဆး ပက ်

ဖျန်းရန)် 

၅။ နှစရ်ှည်သီးနှ ံ ပျိုးပင်များ၏ ကကီးထွားမှုအားရဆွးရနွး 

ကကမခင်း 

၆။စိုက်ကွကအ်တွင်းရှ ိ သီးနှံပငမ်ျား၏ မဖစ်ထွန်းမှုများကုိ 

သီးနှံပငအ်လိုက် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရရးသွငး်မတှ် 

သားမခင်း၊ 

၇။သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသုးံသပ် 

အကကံမပုကကမခင်း၊ 

၈။သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ကကရန် စီမခံျက်များ ရရးဆွ ဲ

ကကမခင်း၊ 

၉။တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွက်ခဲ့ချက်များအရပါ် ရေဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း၊ 

 စကတ်င်ဘာလ  ရမာ်ဂျူး - ၄ ၁။ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များနငှ့် 

လုပ်ရဆာင်ထားချက်များကုိ တစ်ဖန် မပန်လည် ရလ့လာ 

စိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကကမခင်း (စိုက်ပျိုးရရး ရလ့ 

လာဆန်းစစမ်ခင်း-Agroecosystem Analysis-AESA) 

ငါးရယာက်အစုအဖွဲ မ့ျားမဖင့် ရအာက်ပါတိုက့ို ရလ့လာ 

သုးံသပ် ဆန်းစစပ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကကရန်) (က)  ရမမဆ ီ

လွှာ တုိက်စားမှုနှင့် ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမး်ရရး လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများ၏ အကျိုးသက်ရရာက်မှုများ၊ (ခ) ရမမကကီးဖုံး

ရပးထားမှု၏ အကျိုးသကရ်ရာက်မှုများ၊ (ဂ) ရမမဆီလွှာ 

အရမခအရနများ (ဃ) သီးနှံပငမ်ျား မဖစ်ထွန်းရနမှုများနငှ့် 

ပုိးမွှားရရာဂါ ကျရရာက်မှု။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရတွရ့ှိချက်များကုိ မှတ်တမ်းများ မပုစုကကမခငး်၊ 

၃။ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပမခင်းများနငှ့် ရမးခွန်းများကုိ ရမဖကကား 

မခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၄။ အများ၏ သရဘာတူညီချက်များကိ ု ချမှတ်ကကပပီး မပုမပင်

ရဆာင်ရွကရ်မည့် စီမခံျက်များ ချမှတ်လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ 

၅။ စံမပကကွ်အတွင်းလက်ရတွလ့ုပ်ရဆာင်မှုများကုိ အရမခခံ၍ 

သင်တန်းသားများ၏CSA နားလည်သရဘာရပါက်မှုများ 

ကုိ ရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ အမျိုးသားရတာင်သမူျားနငှ့် 

အမျိုးသမီးရတာင်သမူျား ၏နားလည်မှု အဆင့်အတန်းကိ ု

အကဲမဖတ်မခင်း၊ (စိုက်ပျိုးရရး ရလ့ လာဆန်းစစမ်ခင်း-

Agroecosystem Analysis-AESA) တွင် ၄င်းတို ့

ပိုမိုပါေင်လာနိုငရ်န် သရဘာတူညီမှု ရယမူခင်း၊ 

၆။ ကုနက်ျစရိတ်များကုိ သီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရရးသွငး် 

မခင်း၊  

၇။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခင်း ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၈။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ စီမခံျက်များရရးဆဲွမခငး် 

၉။ တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များ အရပါ် ရေဖန် သုးံသပ ်

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

   (စိုက်ပျိုးရရးရဂဟာစနစက်ိ ုရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း -Agro -

ecosystem Analysis - AESA ရလ့ကျင့်ခန်းကို 

အချိန်ရလာသည့်အခါတိုင်း လုပ်ရဆာင်ရနမခင်းမဖင့် ပိုမိ ု

တတ်ကျွမ်းလာမည်။ 

လအာက်တိုဘာလ 

 

လမာ်ေျေူး - ၅ ၁။ သစစ်ိမး် လမမဩဇာ 

၂။ ရိတ်သိမ်းဖပီးလနာက်ပိုင်း အလလအလွေင် ့ အေံုးအရှုံးမျေား 

မမဖစ်ရလလလအာင် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန ် နည်းပညာနှင့် သီးနှ ံ

သိလုလှာင်ပုံမျေားကုိ ရှင်းလင်းလေွေးလနွေးမခငး် (လလလုံပိတ် 

အိတ်မျေား ဲတွေင်  ည့်သွေင်း သိလုလှာင်မခင်း)၊ 

၃။ မြေပဲရိတ်သိမ်းခြင်း ၊ 

၄။ လမမပဲနှင့ ်ပဲစဉး်ငုံတို ့အား အ ွေကန်ှုန်း ခန ့်မှန်းမခင်း၊  

၅။ ရမမပဲသ:ီနှကံုန်ကျစရိတ်များကုိသီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် 

ရရးသွငး်မခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။  လရစုလောင်းမခင်းနှင့် လမမေီလွှာလရတုိက်စားမှုေဏ်မှ 

ကာကွေယ်လရးအစီအမံမျေားလုပ်လောင်မခင်း 

(လရစုကျေင်းမျေားတူးမခင်း၊  ိုလမမစာမျေား မဖင့် ကန်သင်းမျေား 

တည်ဖိုမ့ခင်း၊လချောက်လနရာမျေားတွေင် လရ ိန်းလကျောက်တန်း 

မျေားလောက်လုပ်မခင်း)မပုလုပ် ားသည့် အကျေိုးလောင် 

လတာင်သ၏ူစံမပကွေက်နှင့်အနီးအနားရှိ အမခားအကွေက် 

မျေားနငှ့ ်နှိုင်းယှဉ်လလ့လာမခင်း၊ 

၇။ သင်တန်းကကား ကာလအတွေင်း တစ်ဦးမခငး် လုပ်လောင် 

 ားမှု မျေားကုိ တင်မပလေွေးလနွေးကကမခင်း၊ 

၈။ နှစ်ရှည်သီးနံှပင်များ၏ စတင်ရိတ်သိမ်းနုိင်မည့် အချိန်နှင့် 

ရေရှည် အကျိုးရိှမည့် နည်းလမ်းများ ဆွေးနွေးကြခြင်း၊  

၉။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်မျေားအတွေင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် လောင်ရွေကမ်ျေားကုိ စီမခံျေက်မျေားလရးေွေဲမခင်း 

၁၀။ တစ်လနတ့ာသင်တန်းမှ လုပ်လောင်ခဲ့ချေက်မျေားအလပါ် 

လဝဖန်သုံးသပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

 

နိုေငဘ်ာလ  ရမာ်ဂျူး - ၆ အမပန်အလှန် ရလ့လာရရးများ သွားကကမခင်း 

အမပန်အလှန် ရလ့လာရရးများ သွားကကမခင်း 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းရှိ ရတာင်သမူျား 

အချင်းချင်း ချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုများ ရရှိရန်၊ ပမို န့ယ် 

အတွင်းရှ ိ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများသုိ ့ ရလ့လာရရး 

များ သွားရရာက်ကကမခငး်၊ 

၂။ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများတွင် မဖစ်ထွန်းရနမှုများကုိ 

ရလ့လာ၍ မိမိတိုရ့ကျာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ ရတာင်သလူယ်သမားအချင်းချင်း အရတွ အ့ကကုံ များ မျှေရေ 

ကကမခင်း၊ 

၄။ရတွရ့ှိချက် အသစအ်ဆန်းများကုိလည်း အချင်းချင်းကကား 

ပျံန့ှံရ့အာင် လပု်ရဆာင်ကကမခင်း၊ 

၅။ အမပန်အလှန ်ရလ့လာရရး ခရီးစဉ်အတွင်း အဓိကအား မဖင် ့

ရာသီဉတုေဏ် မခံရသည့် စိုက်ပျိုးရရး အရကကာင်းကိ ု
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ရဆွးရနွးကကပပီး သင်တန်းရကျာင်းတွင် လက်ရတွ  ့ လုပ ်

ရဆာင်ရနကကရသည်များမှာ CSA  စနစန်ှင်လ့ုံးေ ကိုက်ညီ 

ရကကာင်း ဦးစားရပးရမပာဆုိကကမခင်း။ 

ေီဇငဘ်ာလ  ရမာ်ဂျူး - ၇ လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်း ကွငး်မပပွဲ 

ကွင်းမပပွဲတွင် 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးရရ ပါေင်ရစရမည်။  

၁။ သင်တန်းရကျာင်းအတွင်း လုပ်ရဆာင်ထားမှုများနငှ့် 

မဖစ်ထွန်းရအာင်မမင်မှုများကုိ လှည့်လည်ကကည့်ရှု ရလ့လာ 

ကကမခင်း၊ 

၂။ သင်တန်းသားများက သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်များကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ကုိ 

အထူးအရလးထား ရှင်းလင်းကက) 

၃။ သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင်သည့် နည်းပညာများ 

နှင် ့ အရတွးအရခါ်များကုိ တက်ရရာက်လာသူများအား 

မျှေရေ ရပးမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကာလတရလျှောက်အတွင်း သီးနှံစိုက်ပျိုးရရးနငှ့် 

ပက်သကသ်ည့် လုပ်ရဆာင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတုေဏ် 

မခံရသည် ့စိုက်ပျိုးရရးနည်းစနစ်များ မဖစ်ကကပပီး စံမပကွက် 

သီးနှံများ ရာသီဥတုေဏ် မခံကကရသည်မှာလည်း ဤကဲသ့ို ့

လုပ်ရဆာင်ထားမှုများရကကာင့် မဖစ်ရကကာင်း သင်တန်းသား 

များက လက်ရတွမ့ျားကုိ အရမခခံကာ ရှင်းလင်းမပသ 

ကကမခင်း၊ 

၅။ တက်ရရာက်လာကကသည့် ဧည့်သည်များ၏ သရဘာထား 

များနငှ် ့ရေဖန်အကကံမပုချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

 ဇန္နေါရီလ  ရမာ်ဂျူး - ၈ စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားရရးဆန်စာွ  လုပ်ကုိင်မခင်း 

၁။ ငါးရယာက်ပါသည့် အဖွဲ မ့ျားဖဲွ က့ာ ရအာက်ပါတိုက့ို ရဆွး 

ရနွးကကမည်။ (က) စိုက်ပျိုးရရးကိ ု စီးပွားမဖစ်လုပ်မည်ဆို 

တာ ဘာကွာပါသလဲ၊ (ခ) စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားမဖစ် ရအာင် 

မည်ကဲ့သုိ ့လုပ်နိုင်ပါမလဲ၊ (ဂ) ရိက္ခာအတွက ်စိုက်တဲ့သီးနှံနဲ  ့

ရငွရမည် ့ သီးနှံ စိုက်ကကတာ ဘာကွာပါ သလဲ၊  (ဃ) 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

သီးနှံရတွရရာရနှာ စုိက်မခင်းဟာ တစ်ဧက အထွကက်ိ ု

ဘယ်လို ပိုတိုးလာရစပါသလဲ။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှခိျက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် တင်မပကက 

ပပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၃။ ရဆွးရနွးပွဲမ ှ အရရးကကီးသည့် အချက်များကုိ ရရှ လ့ုပ် 

ငန်းစဉ်များအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၄။ စိုက်ပျိုးရရးကုိ စီးပွားရရးဆန်စာွ လုပ်ကုိင်ရန် အရမခခံ 

လိုအပ်ချက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် ရဆွးရနွးပပးီ မှတ်တမ်းများ 

မပုစုကကမခင်း (စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည့် စီမခံျက်၊ ရငွစာရင်း 

စာအုပ်ထားရှမိခင်း၊ ရငွလည်ပတ်ရနမှုများကုိ မှတ်သား 

မခင်း၊ စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်များကုိ သိရှရိအာင် မှတ်သား 

ထားမခင်း၊ အဓိက ရငွကနု်မှုများနငှ် ့ အမခားကုန်ကျမှုများ 

ကုိ သိနားလည်ရနမခင်း) 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ရဘးကျဉ်ထားခရံသည့် ရတာင်သူ များ 

အတွက် အလားအလာရှိသည့် စီးပွားရရး အခွင့ ်

အလန်းများ ရဆွးရနွးမခငး်၊ ၎င်းတို ့ ပါေင်လာရစ မခင်းနှင့ ် 

ညီတူညီမျှေ အကျိုးအမမတ်ရရှိရစမခင်း၊  

၆။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လုိ့က် တင်မပကက 

ပပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 

၇။ ရဆွးရနွးပွဲမ ှ အရရးကကီးသည့် အချက်များကုိ ရရှ လ့ုပ်ငနး် 

စဉ်များအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၈။ ရစျးကွကမ်ဖစ်ပျက်ရနပုံ စနစမ်ျားကုိ အဖွဲ လ့ိုက် ရဆွးရနွး 

ကကမခင်း (ကုနသ်ည်ပွဲစားများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ရစျးကွက် 

အတွင်း ရစျးနှုန်းအရမပာင်းအလဲများ၊ ရစျးကွက်သတင်း 

အချက်အလက်များ ရရှိရန် အရရးပါသည် ့ ချိတ်ဆက်မှု 

များ၊ သီးနှံအတွက် ရစျးကွက်အလားအလာ၊ တန်ဖိုးကွငး် 

ဆက ် ရလ့လာဆန်းစစခ်ျက်တွင် အကကံမပုထားသကဲသ့ို ့

ရစျးကွက ် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကုန်သည်ပွဲစား 

များ၊ ရငွရကကး စုိက်ထုတ်လုပ်ကိုင်ရနသမူျားနငှ့် ချိတ်ဆက ်

မိရန ်အစီအမံများ ချမှတ်ကကမခငး်) 

၉။ အဖွဲ လုိ့က် ရဆွးရနွးရရှိချက်များကုိ အဖွဲ လ့ိုက် တင်မပ 

ကကပပီး ရမးမမန်းရဆွးရနွးမှုများကုိ တုံ ့မပန်ရမဖကကားမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁၀။ ရတာင်သတူစ်ဦးချင်းအတွက် အကျိုးအမမတ် ရရှိနိုငမ်ည့် 

ရစျးကွကစ်နစမ်ျိုးကုိ ရဆာင်ရွကန်ိုင်မည် ့ နည်းလမ်းများ 

ကုိ ရတွးရခါ်စဉ်းစားကကပပီး အရရးကကီးသည့် အချက် 

အလက်များကုိ မှတ်တမ်းထားကကမခင်း၊ 

၁၁။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း။ 

၁၂။ လာမည့်ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက် 

မည့် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၁၃။ တစ်ရနတ့ာ လုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

၁၄။ တစ်လနတ့ာသင်တန်းမှ လုပ်လောင်ခဲခ့ျေက်မျေားအလပါ် 

လဝဖန်သုံးသပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ရဖရဖာ်ေါရီလ  ရမာ်ဂျူး - ၉ သင်တန်းဆင်းပွဲရန ့

၁။ သင်တန်းကာလတရလျှောက် ရလ့လာဆည်းပူး သင်ယူခဲ ့

ကကပပီး အထူးအားမဖင့် CSA နှင် ့ ပတ်သက်သည့် 

လက်ရတွလ့ုပ်ရပ်များကုိ သင်တန်းသားများက ဆန်းစစ် 

ရေဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

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

ရရးကိ ု စီးပွားရရးဆန်စာွ လုပ်ကုိင်မခငး် စသည့် ဘာသာ 

ရပ်များအရပါ် သင်တန်းသားများ၏ နားလည်သိရှိ 

တတ်ကျွမ်းသွားမှုများကုိ ဆန်းစစရ်ေဖန် သုးံသပ်ကကမခင်း၊ 

၃။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း ပပီးဆံုးသွားပပီးရနာက် 

ရရှ ဆ့က်၍ လုပ်ရဆာင်ကကမည့် လုပ်ငနး်များကုိ စီမခံျက် 

များ ရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၄။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အရတွ  ့

အကကုံ နှင့်သင်ခန်းစာများကုိရဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ကကမခင်း၊ 

၅။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း လုပ်ငန်းအရပါ် 

သင်တန်းသားများက အကဲမဖတ် အမှတ်ရပးကကမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းသားများကုိ သင်တန်းဆင်း လက်မတှ်များ 

ရပးအပ်မခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၇။ လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း ရအာင်မမင်စွာ ပပီးဆံုး 

မခင်း၊ 

 

၆။ ရကျာက်ပန်းရတာင်းပမိုန့ယ်တွင် အလားအလာရိှရသာ သီးနံှများ (နှမ်း _ရမလစုိက်) – (ရဆာင်းရမမပဲ − 

စက်တင်ဘာလစုိက်)  အား မိုးရကာင်းရသာက်ဧရိယာများတွင် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် သီးနှံပုစံံများ  

လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ဧပပီလ 

(ပထမပတ်) 

အကကိုရတွဆံု့ 

ရဆွးရနွးပွဲ 

၁။ လယ်သမားကငွ်း သင်တန်းရကျာင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များ၊ သင်တန်းသားများ ရရွးချယ် 

ခဲ့ပုံ၊ သင်တန်း၏ ရကာ်မတီရရွးချယ်ရရး၊ ဦးရဆာင် 

ရတာင်သ ူရရွးချယ်ရရး စသည်များကုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ကကမခင်း (သင်တန်းကူညီပံ့ပိုးရပး 

သူ၊ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ဆရာ၊ သင်တန်းသားများ)၊ 

၃။ စံမပကကွ်အမဖစ် ရဖာ်ရဆာင်မည့် ရနရာကုိ ရရွးချယ် 

ကကမခင်း (ဦးရဆာင်ရတာင်သ၏ူ အကွက်ကို ရရွးကကမည်၊ 

တစ်ဧကရှိရမည်။ စမ်းသပ်ချက်များအားလုံး လုပ်ရဆာင် 

ခွင်မ့ပုရမည်)။ 

ရမလ ရမာ်ဂျူး - ၁ ၁။ ရာသီဥတုေဏ် မခံရသည် ့စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း အရမခခံ 

သရဘာတရားများကုိ ရှင်းလင်းရဆွး ရနွးမခင်း (CSA)၊ 

၂။စိုက်ပျိုးနည်းဆုိင်ရာအရလ့အကျင့်ရကာင်းများ 

အရကကာင်း ရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခငး် (GAP)၊ 

၃။ သဘာေပတ်ေန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရရးအရကကာင်း ရှင်း 

လင်းရဆွးရနွးမခငး် (CA)၊ 

၄။ လက်ရှ ိ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိငု်ရနသည့် နည်းစနစ်များကုိ 

ရလ့လာဆန်းစစမ်ခင်း၊ ၎င်းစနစမ်ျားရကကာင့် ရမမ၊ ရရ၊ 

သီးနှံပငန်ှင် ့ ပတ်ေန်းကျင်အရပါ် ထိခိုက်မှုများကုိ 

သင်တန်းသားများ ရှုရထာင့်မ ှ နားလည်သလို ရဆွးရနွး 

ကကမခင်း (စဉ်းစား ရတွးဆ ဉာဏ်ရည်သုံး ရလ့ကျင့်ခန်း)၊ 

၅။ စီမကံိနး် ဧရိယာရှိ သစရ်တာ ဖုံးလွှမ်းမှုအရကကာင်း 

ရဆွးရနွးမခငး်(အထူးသမဖင့်စိန်ရခါ်မှုများနငှ့် 

ပါတ်သက်၍)  
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။ ထွန်ယက်ရနသည့်စနစ်များကုိ ရေဖန်ဆန်းစစက်ကမခင်း 

(သဲနုံးဆန်သည့် ရမမများတွင် အလွန်အကျွံ ထွန်ယက် 

ရနမှုများသည် ရမမဆီလွှာ နှင်အ့ာဟာရ ဓာတ်များကုိ မိုး၊ 

ရရ၊ ရလ အလွယ်တကူ တိုက်စားခ ံရမည့်အရနအထားသုိ ့

ရရာက်ရှိရနမခင်း)၊ 

၇။ သီးနှံအများကုိ ရရာရနာစုိက်စနစန်ှင် ့ သီးနှံပုံစံများ 

အရကကာင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၈။ နှမ်း၊ ပဲစဉး်ငုံ၊ ရမမပဲ သီးနှံများကုိ မည့်သည့် ပင်ကကား 

တန်းကကား အကွာအရေးများမဖင့် ရရာညှပ်စိကု်ပျိုးမည့် 

သီးနံှပံုစံကုိ ရဆွးရနွးကကမခင်း (စဉ်းစားရတွးရခါ်ကကရသည့် 

ရလ့ကျင့်ခန်း)၊ 

၉။ သီးနှံသစ်ရတာရရာရနှာစိုက်မခင်း သရဘာတရားများကုိ 

ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း (ရာသီသီးနှံများကုိ ရလျှော်မဖူ၊ ဇီး၊ 

သရက်တိုန့ှင် ့ရရာရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း)၊ 

၁၀။ ရတာင်သပူညာရပး သင်တန်းတွင် နှမ်းနှင့် ရမမပဲ သီးနှ ံ

အရကကာင်းတိုက့ို ရဆွးရနွးမခင်း၊  

၁၁။ ရာသီဥတုေဏ်၊ ပိုးမွှားရရာဂါေဏ်ခံနိုင်ပပးီ အထွက် 

ရကာင်းမည့်မျိုးများကုိ စဉ်းစားတိုငပ်င်ကကမခင်း (နှမ်း - 

ဆင်းရတနာ ၃ နှင် ့ ၁၄၊ ပဲစဉး်ငု ံ - ဂွတစ်ရာ၊ ရမမပဲ-

ဆင်းပရေသာ ၁၁) 

၁၂။ စံမပကကွ်စုိက်မည့် ရမမ၏ အမျိုးအစားနငှ့် အာဟာရ 

ပါေင်နိငု်မှုများကုိ သင်တန်းသားများ၏ အရတွ အ့ကကုံ  

အရ ရလ့လာရေဖန်သုံးသပ်ကကမခင်း၊ 

၁၃။ စံမပစိကု်ကွေက်အတွေင်းမ ှ လမမနမူနာမျေားကုိ စနစတ်ကျေ 

ရယဖူပီး ဓာတ်ခွေဲခန်းသိုလ့ပးပိုက့ာ အချေဉ်အငန်ဓာတ်နှင့် 

အာဟာရဓာတ် ပါဝင်မှုမျေားကုိ စစလ်ေးစမ်းသပ်မခငး်။ 

၁၄။ စံမပကကွ်ကုိ ရှင်းလင်းကကပပီး ထွကလ်ာသည့် အမှိုက ်

များကုိ အကွက်ထဲမှာပင် မပန်လည်ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း (မီးရှို  ့

ပစ်မခငး် လုံးေ မမပုလုပ်ရပါ)၊ 

၁၅။ ထယ်ရရးမလုပ်ဘဲ နှမ်းနှင့ပ်ဲစဉ်းငုံကို သီးညှပစ်ိုက်ပျိုး 

မခင်း (ရမမသားအရပါ် မူတည်ပပီး ထွန်၊ ထည်မဖင့် စိုက် 

ရကကာင်းများ ဆဲွမခငး်၊ စိုက်ရကကာင်းများထဲသို ့ နွားရချး၊ 

တမာကကိတ်ဖတ်၊ ရအာ်ဂဲနစ ် ရမမကသဇာ စသည်များ ထည့် 

ရပးမခင်း၊ ရုိင်ဇုိဘီယမ် လူးနယ်ထားသည့် မျိုးရစ့များကုိ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

စိုက်ရကကာင်းများထဲသို ့ ချရပးမခင်း၊ မျိုးရစခ့ျပပီးပါက 

အီးအမ်းမဖင့် မဖန်းရပးမခင်း စသည်များ လုပ်ရဆာင်မခင်း၊ 

၁၆။မျိုးရစခ့ျထားသည့် စိုက်ရကကာင်းများကုိ ရကာက်ရုိး၊ 

နှမ်းရုိး၊ ပဲရမှာ်၊ မမက်ရမခာက ် စသည်များမဖင့် လုံရအာင် 

ထူထူ ဖုံးအုပ်ရပးမခင်း 

၁၇။ ရဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငနး်များအရပါ် သင်တန်းသား 

များမ ှ ေုိင်းေန်းရဆွးရနွးကကမခင်းနှင့် သရဘာထားအကကံ 

ဉာဏ်များကုိ မှတ်တမ်းတင် ထားရိှမခငး်၊ 

၁၈။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များတွင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း၏ မိမိတို ့ စိုက်ကွကအ်တွက် မပန်လည်လုပ် 

ရဆာင်မည့် လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ ရရးဆဲွမခင်း။ 

ဇွနလ် ရမာ်ဂျူး - ၂ ၁။ ရေသအတွင်း ရမမဆီလွှာ ရရတုိက်စားခံရမှု အရမခအရန 

များနငှ် ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရရး အစီအမံများ လုပ်ရဆာင် 

ရန် စဉ်းစားကကမခင်း (ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ ကွန်တုိ 

ကန်သင်းများ ရဖာ်မခင်း၊ ရရထိန်း ရကျာက်တန်းများ 

မပုလုပ်မခင်း၊ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီကဲသ့ို ့ ရလကာပင်တန်းများ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ ရမမဆီကသဇာဓာတ် မပန်လည်မဖည့်စွက်ရပး 

သည့် အပင်များကုိ စိုက်ပျိုးမခင်း - ဥပမာ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီ၊ 

ရဘာစကုိင်း၊ ဉာဏ်ပင်)၊ 

၂။ ရမမဆီလွှာရရတုိက်စားမှုေဏ်မှ ကာကွယ်ရရး 

အစီအမံများ လုပ်ရဆာင်မခင်း (ရရစုကျင်းများ တူးမခင်း၊ 

ထိုရမမစာများ မဖင် ့ ကန်သင်းများ တည်ဖိုမ့ခင်း၊ 

ရချာက်ရနရာများတွင်ရရထိန်းရကျာက်တန်းများ ရဆာက် 

လုပ်မခင်း)၊ 

၃။ ကကီးထွားပပီး ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီပင်များ ဆက်လက်ရှင်သန် ရန် 

ရဆာင်ရွကမ်ခင်း အားလက်ရတွ  ့သရုပ်မပမခင်း၊ 

၄။ အိမ်တွင်းလုပ် ရအာ်ဂဲနစ်ရဆးများ ရဖျာ်စပမ်ခင်း (ရေသ 

တွင်း အဏုဇီေပိုးရဖျာ်ရည ် IMO၊ ငါးအမိုငန်ို အက်စစ် 

Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ်ရဖျာ်ရည်၊ 

ရဆးရွက်ကကီး ပိုးသတ်ရဆးရဖျာ်ရည်)၊ 

၅။ ကန်သင်းတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ရဘာစကိုင်း မျိုးရစ့ 

များကုိ အတန်းလိုက် စိပ်စိပခ်ျပပီး စိုက်ပျိုးမခင်း (အပင် 

အမမင့်ကုိ (၂ - ၂.၅) ရပခန်သ့ာထားပပီး မဖတ်ထားရပးရမည်) 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။ ရလျှော်မဖူစိကု်ရန် ရပ (၂၀) ပတ်လည် စိုက်ကျင်းများ 

တူးမခင်းနှင် ့ ကျင်းများထဲသို ့ ရမမရဆွးနှင် ့ နွားရချးအရရာ 

ကုိ ထည့်သွင်းရပးမခင်း၊ 

၇။ ရမမမပန်ခ့ျယ်ရီစုိက်ရန် (၁.၅) ရပအကွာ ကျင်းများကုိ 

နှစတ်န်းအပပိုင် ရမးလွှဲထားကာ အရရှ အ့ရနာက်တန်း 

လျှေက် စိုက်ကျင်းများတူးမခင်းနှင် ့ ကျင်းများထဲသို ့

ရမမရဆွး နှင် ့နွားရချးအရရာကို ထည့်သွင်းရပးမခင်း၊ 

၈။နှမ်းနှင့ပ်ဲစဉး်ငုံပင်များတွင် ရမမဖုံးထားသည့် အကျိုးမဖစ ်

ထွန်းရနမှုကိ ုရလ့လာကကမခင်း 

၉။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် အကက ံ

မပုကကမခင်း၊ 

၁၀။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး်ရဆာင်ရွကရ်န်များကုိစမီံချက်များရရး 

ဆဲွမခငး် 

၁၁။ တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များ အရပါ် ရေဖန် သံုး 

သပ်မတှ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

ဇူလိုင်လ ရမာ်ဂျူး - ၃ ၁။ ဘက်စုပံိုးမွှားရရာဂါကာကွယ်ရရး (Integrated Pest 

Management-IPM) 

အရကကာင်းရှင်းလင်းရဆွးရနွးမခင်း၊ 

၂။ စုိက်ကွက်အတင်ွး ပိုးရကာင်များ ဖမ်းမခင်းနှင့် အကျိုးမပု 

ပိုးမွှားနငှ့် ဖျက်ပိုးများကုိ ခွဲမခားရလ့လာမှတ်သားကကမခင်း၊ 

၃။ ရဖျာ်စပထ်ားသည့် ရအာ်ဂဲနစ်ရမမကသဇာရည်များ၊ အီးအမ် 

ရဖျာ်ရည်များနငှ့်ရဆးရွက်ပိုးကကီး ပိုးသတ်ရဆး ရဖျာ်ရည် 

များကုိ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များ 

တွင် လက်ရတွပ့က်ဖျန်းမခင်း (တမာပိုးသတ်ရဆး ပက် 

ဖျန်းရန)် 

၄။ရမမကသဇာအမျိုးမျိုးအရကကာင်းနှင့် ရမမဆီလွှာပတ်ေန်းကျင် 

အရပါ်သကရ်ရာက်မှုများကို ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၅။ ရမမမပန ့်ချယရ်ီပျိုးပငမ်ျားကုိရမမထည့်နှပ်ထားသည့် ကျင်း 

များထဲသိုစ့ိုက်ပျိုးမခင်း 
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ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၆။ ရမမမပန ့်ချယရ်ီအပင်ရမခကို ရကာက်ရုိးစသည်တိုမ့ဖင့် 

လုံရနရအာင်ဖုံးအုပ်ရပးထားမခင်း၊ 

၇။ ရလျှော်မဖူပျိုးပငမ်ျားကုိ ရမမထည့်နှပ်ထားသည့် ကျင်းများ 

ထဲသို ့ စိုက်ပျိုးပပီး အပင်ရမခကိုရကာက်ရုိးစသည်တိုမ့ဖင့် 

လုံရနရအာင်ဖုံးအုပ်ရပးထားမခင်း၊ပျိုးပငမ်ျားကုိ ရေသ 

အစုအဖွဲ ပ့ိုငပ်ျိုးခငး်များတည်ရထာင်ပပီး စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာန 

ပျိုးဥယာဉ်များမှ ရထာက်ပံ့ ရပးပါမည်။ 

၈။စိုက်ကွကအ်တွင်းရှ ိ သီးနှံပငမ်ျား၏ မဖစ်ထွန်းမှုများကုိ 

သီးနှံပငအ်လိုက် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရရးသွငး်မှတ် 

သားမခင်း၊ 

၉။သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွက်ခဲ့မှုများကုိ ရလ့လာသံုးသပ် 

အကကံမပုကကမခင်း၊ 

၁၀။တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များအရပါ် ရေဖန် သုးံသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း၊ 

၁၁။သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ကကရန် စီမခံျက်များ ရရးဆဲွ 

ကကမခင်း၊ 

ကသဂုတ်လ ရမာ်ဂျူး - ၄ ၁။ နှမ်းသီးနှံရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် တစ်ဧက အထွကန်ှုန်း 

တွက်ချက်မခင်း၊  

၂။ စံမပကကွ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် အမခားပင်များနငှ့် 

စည်းရုိးပင်များ၏ ကကီးထွားမှုကိ ု သုးံသပ်ကကမခင်း 

၃။ ရမမဖံုးမခင်း၏ အကျိုးအာနိသင်ကုိ ရပါငး်ရပါက်ရရာက် 

မှုကို  ရလ့လာ သုးံသပ်မခင်း၊   

၄။ စံမပကကွ်အတွင်းလက်ရတွလ့ုပ်ရဆာင်မှုများကုိ 

အရမခခံ၍ သင်တန်းသားများ၏CSA နားလည်သရဘာ 

ရပါကမ်ှုများကုိရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

အမျိုးသားရတာင်သမူျားနှင့်အမျိုးသမီးရတာင်သမူျား 

၏နားလည်မှုအဆင့်အတန်းကို အကဲမဖတ်မခင်း၊ (စိုက်ပျိုး

ရရးရလ့ လာဆန်းစစ်မခင်း-Agroecosystem Analysis-

AESA) တွင် ၄င်းတို ့ပိုမိုပါေင်လာနိုငရ်န် သရဘာတူညီမှု 

ရယမူခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၅။ တစ်ရနတ့ာ ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ချက်များ အရပါ် ရေဖန် သုးံသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကကမခင်း။ 

၆။ သင်တန်းကာလ ကကားရက်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးမခငး် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့မရှန်များကုိ စီမခံျက်များ 

ရရးဆဲွမခငး် 

စကတ်င်ဘာလ ရမာ်ဂျူး - ၅ ၁။ ပဲမမစ်ဖမုျားအရကကာင်းနှင့် မျိုးရစလ့ူးရဆး ရိုက်ဇိုဘီယမ် 

များ အရကကာင်းရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ နှမ်းနှင့ပ်ဲစဉ်းငုံ ရရာညှပ်စုိက်ခဲ့သည့် အခင်းထဲတွင် နှမ်း 

ရိတ်သိမ်းအပပီး ရမမပဲကိဆုက်လက် စိုက်ပျိုးမခင်း 

(ရမမသားအရပါ်မူတည်ပပီးထွန်ထယ်မဖင့ ်စိုက်ရကကာင်းများ 

ဆဲွမခငး်၊စိကု်ရကကာင်းများထဲသိုန့ွားရချး၊ တမာကကိတ်ဖတ်၊ 

ရအာ်ဂဲနစ်ရမမကသဇာစသည်များထည့်ရပးမခင်း ရုိင်ဇုိဘီယမ် 

လူးနယ်ထားသည့် မျိုးရစမ့ျားကုိ စိုက်ရကကာင်းများထဲသုိ ့

ချရပးမခင်း၊ မျိုးရစခ့ျပပီးပါက အီးအမ်းမဖင့်ဖျန်းရပးမခင်း 

စသည်များလုပ်ရဆာင်မခင်း)၊ 

၃။ မျိုးရစခ့ျထားသည့်စိုကရ်ကကာင်းများကုိ 

ရကာက်ရုိးနှမ်းရုိး၊ ပဲရမှာ်၊ မမက်ရမခာက ် စသည်များ 

မဖင့်လုံရအာင် ထူထူဖုံးအုပ် ရပးမခင်း၊ 

၄။ရမမပဲနှင့ပ်က်သက်သည့် ကုနက်ျမှုများကုိ ရငွစာရင်း 

စာအုပ်တွင် ရရးသွငး်မခင်း၊ 

၅။ ရရစုကျင်းများအတွင်း ရရစုရဆာင်းမသိည့် အရမခအရန 

များနငှ့ ်ရရထိန်းရကျာက်တန်းများတွင် နုန်းတင်မှု အရမခ 

အရနများကုိ ရလ့လာကကမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွးရနွးကကမခင်း၊ 

၇။ လာမည့်ကကားကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်းရဆာင်ရွက်မည့် 

စီမခံျက်များရရးဆဲွကကမခင်း၊ 

၈။ တစ်ရနတ့ာလုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

၉။ လာမည့်အပတ်တွင် အမပန်အလှန် ရလ့လာရရးများ 

သွားရန ်အစီအစဉ် ရရးဆွဲမခင်း 

ရအာက်တိုဘာလ ရမာ်ဂျူး - ၆ အမပန်အလှန် ရလ့လာရရးများ သွားကကမခင်း 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သ ူအမျိုးသမီးဦးရရ 

ပါေင်ရစရမည်။  
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၁။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းရှိ ရတာင်သမူျား 

အချင်းချင်း ချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုများ ရရှိရန်၊ ပမို န့ယ် 

အတွင်းရှ ိ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများသုိ ့ ရလ့လာရရး 

များ သွားရရာက်ကကမခငး်၊ 

၂။ အမခားသင်တန်းရကျာင်းများတွင် မဖစ်ထွန်းရနမှုများကုိ 

ရလ့လာ၍ မိမိတိုရ့ကျာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ ရတာင်သလူယ်သမားအချင်းချင်း အရတွ အ့ကကုံ များ မျှေရေ 

ကကမခင်း၊ 

၄။ရတွရ့ှိချက် အသစအ်ဆန်းများကုိလည်း အချင်းချင်းကကား 

ပျံန့ှံရ့အာင် လုပ်ရဆာင်ကကမခငး်၊ 

၅။ အမပန်အလှန ် ရလ့လာရရး ခရီးစဉ်အတွင်း အဓိကအား 

မဖင် ့ရာသီဉတုေဏ် မခံရသည် ့စိုက်ပျိုးရရး အရကကာင်းကို 

ရဆွးရနွးကကပပီး သင်တန်းရကျာင်းတွင်လက်ရတွလ့ုပ် 

ရဆာင် ရနကကရသည်များမာှ CSA  စနစ်နှင့်လုံးေ ကုိက ်

ညီရကကာင်း ဦးစားရပးရမပာဆုိကကမခင်း။ 

၆။  ရနာက်အပတ် ကျင်းပမည့် လယ်သမားကငွ်းသင်တန်း 

ရကျာင်း ကွငး်မပပွဲ အတွက်မပင်ဆင်မခင်း (ရနစ့ွဲ၊ အချိန်၊ 

ရနရာ၊ မပခန်းမပင်ဆင်မခင်း၊ 

ရဆွးရနွးတင်မပမည့်ရတာင်သမုျားနငှ့် ရခါငး်စဉ်များ 

ရရွးချယ်မခငး်၊ မပပွဲသုိ ့လာရရာက်ရလ့လာမည့် 

သူများစာရင်း မပုစုမခင်း (နီးစပ်ရာ ရတာင်သမူျားနငှ့် 

ရကျးရွာ အာဏာပုိင် အဖွဲ အ့စည်းများ အပါအေင်)  

နိုေငဘ်ာလ ရမာ်ဂျူး - ၇ လယ်သမားကွင်းသင်တန်းရကျာင်း ကွငး်မပပွဲ 

လုံရလာက်ရသာ ရတာင်သ ူအမျိုးသမီးဦးရရ 

ပါေင်ရစရမည်။ 

၁။ သင်တန်းရကျာင်းအတွင်း လုပ်ရဆာင်ထားမှုများနင့်ှ 

မဖစ်ထွန်းရအာင်မမင်မှုများကုိ လှည့်လည်ကကည့်ရှု ရလ့လာ 

ကကမခင်း၊ 

၂။ သင်တန်းသားများက သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်များကုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ကုိ 

အထူးအရလးထား ရှင်းလင်းကက) 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၃။ သင်တန်းရကျာင်းတွင် လုပ်ရဆာင်သည် ့ နည်းပညာများ 

နှင် ့ အရတွးအရခါ်များကုိ တက်ရရာက်လာသူများအား 

မျှေရေ ရပးမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းကာလတရလျှောက်အတွင်း သီးနှံစုိက်ပျိုးရရးနှင့် 

ပက်သက်သည့် လုပ်ရဆာင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတု 

ေဏ်မခံရသည့် စိုက်ပျိုးရရးနည်းစနစမ်ျား မဖစ်ကကပပီး 

စံမပကကွ်သီးနှံများရာသီဥတုေဏ်မခံကကရသည်မှာ လည်း 

ဤကဲသ့ိုလ့ုပ်ရဆာင်ထားမှုများရကကာင့် မဖစ်ရကကာင်းသင် 

တန်းသားများကလက်ရတွမ့ျားကုိ အရမခခံကာ ရှင်းလင်း 

မပသကကမခငး်၊ 

၅။ တက်ရရာက်လာကကသည့် ဧည့်သည်များ၏ သရဘာထား 

များနငှ် ့ရေဖန်အကကံမပုချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

ေီဇငဘ်ာလ 

 

ရမာ်ဂျူး - ၈ ၁။ ရိတ်သိမ်းပပီးရနာက်ပိုင်း အရလ့အလွင့ ် အဆံုးအရှုံးများ 

မမဖစ်ရရလရအာင် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာနှင့် သီးနှ ံ

သိရုလှာင်ပုံများကုိ ရဆွးရနွးရှင်းလင်းမခင်း (ရလလုံပိတ် 

အိတ်များထဲတွင် ထည့်သွင်းသိရုလှာင်မခင်း)၊      

၂။ရမမပဲကကွ်ရိတ်သိမး်မခင်းနငှ့် အထွကန်ှုန်းမိတ်ဖက်များကုိ 

အရမခခံကာ တစ်ဧကအထွကန်ှုန်းများ တွက်ချက်မခင်း၊ 

၃။ ရမမပဲအကွက်ကုိ ရိတ်သိမ်းပပီးအရတာင့်များ ဆွတ်ရ ခမခင်း၊ 

၄။ ပဲစဉး်ငု ံရိတ်သိမ်းရ ခရလှမ့ခင်း၊ 

၅။ ပင်ကကင်းပင်ကျန်များ စီမခံန ့်ခွဲမခငး်နငှ့်  

၆။ ရမမဖံုးထားသည့် အကျိုးရကျးဇူးများ၊ ရပါင်းရပါက ်

ရရာက်မှုကုိ  ရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၇။ ရမမဖံုးထားသည့် အကျိုးရကျးဇူးများသီးနှံမဖစထ်ွန်းမှုကို  

ရလ့လာဆန်းစစက်ကမခင်း၊ 

၈။ ရမမဆီလွှာထိန်းသိမး် အစီအမံများကုိ ပိုမိုခိုင်ခန ့်ရအာင် 

မပုမပင်ရပးမခငး်၊ 

၉။ ရဘာစကိုင်းပင်များကုိ အမမင့ ် (၂-၂.၅) ရပခန ့်ချန်ပပီး 

အကိငု်းများကုိ ချိုင်ရပး၍ရလာသည့် အကိငု်းမပတ်များကုိ 

သစစ်ိမး်ရမမကသဇာအမဖစ် ရမမထဲသို ့မပန်ထည့်ရပးမခင်း၊ 

၁၀။ စိုက်ပျေိုးလရးကို စီးပွေားလရးေန်စွော  

လုပ်ကိုင်မခင်း၏အ လရးပါမှု 

၁၁။ တန်ဘိုးကွငး်ဆက် အကဲမဖတ်မခင်းမှ ရရှိလာသည့် 

အကကံမပုချက်များ အရ ရဆွးရနွးမခငး်နှင့ ်စီမကံိနး်များ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

ရရးဆဲွမခငး်။ (ရစျးကွကဆုိ်င်ရာ သတင်းအချက် အလက်၊ 

ရစျးကွက ်အချိတ်အဆက် ရှာရဖွမခင်း နှင့ ်

ရငွရကကးေန်ရဆာင်မှု အဖွဲအ စည်းများနငှ့ ်

ချိတ်ဆက်မခငး်)။ 

၁၂။သင်တန်းကကား ကာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ရဆာင် 

ထားမှုများကုိ တင်မပရဆွး ရနွးအကကံမပုကကမခင်း၊ 

၁၃။ တစ်ရနတ့ာလုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 

ဇန်နေါရီလ ရမာ်ဂျူး - ၉ ၁။ ပဲစဉး်ငု ံ ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် တစ်ဧက အထွကန်ှုန်း 

တွက်ချက်မခင်း၊  

၂။ သီးနှံအကကင်းအကျန်များကုိ စီမခံန ့်ခွဲမခငး်  

၃။ ရမမဖံုးမခင်း၏ အကျိုးအာနိသင်ကုိ ရပါငး်ရပါက်ရရာက် 

မှုကို  ရလ့လာ သုးံသပ်မခင်း၊   

၄။ တစ်ရနတ့ာလုပ်ရဆာင်ခဲခ့ျက်များအရပါ် ရေဖန်သုံးသပ် 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ရဖရဖာ်ေါရီလ ရမာ်ဂျူး - ၁၀ သင်တန်းဆင်းပွဲရန ့

၁။ သင်တန်းကာလတရလျှောက် ရလ့လာဆည်းပးူ သင်ယူခဲ ့

ကကပပီး အထူးအားမဖင့် CC (ရာသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်း) 

CA (သဘာေေန်းကျင် မပျက်စိုက်ပျိုးရရး)  နှင် ့ CSA 

(ရာသီဥတုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွသည့် စိုက်ပျိုးရရး) 

ပတ်သက်သည် ့ လက်ရတွ လ့ုပ်ရပ်များကုိ သင်တန်းသား 

များက ဆန်းစစ ်ရေဖန် သုးံသပ်ကကမခငး်၊ 

၂။လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း ပပီးဆံုးသွားပပီးရနာက် 

ရရှ ဆ့က်၍ လုပ်ရဆာင်ကကမည့် လုပ်ငနး်များကုိ စီမံချက် 

များ ရရးဆဲွကကမခင်း (ရမမဆလီွှာ ထိန်းသိမး်မခင်း 

လုပ်ငနး်များ၊ စည်းရုိးပင်များ မဖစ်ထွန်းရစ ရန် 

ရစာင့်ရရှာက်မှုများ စသည်မဖင့)်  

၃။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အရတွ  ့

အကကုံ နှင့် သင်ခန်းစာများကုိ ရဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ကက 

မခင်း၊ 

၄။ လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း လုပ်ငနး်အရပါ် 

သင်တန်းသားများက အကဲမဖတ် အမှတ်ရပးကကမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

ရမာ်ဂျူး 
ဘာသာရပ် အရကကာင်းအရာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု 

၅။ ရတာင်သကူွငး်သင်တန်းပပီးဆံုးပပီးရနာက် ရဆာင်ရွက် 

ရန်များကုိသင်တန်းသားတစ်ဦးမခင်းအလိုက်စီမခံျက် 

များရရးဆဲွမခငး် 

၆။ သင်တန်းသားများကုိ သင်တန်းဆင်း လက်မတှ်များ 

ရပးအပ်မခင်း၊ 
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