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ောသီဥတုနှင့်  လိုက်ရလျာညီရထွရသာ စိုက်ပျိုးရေးသင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

 

၁။ ရနာက်ခံရကကာင်းမခင်းော 

 ကုလသမေ္ဂ စားနပေ်ိက္ခာနှင့ ် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ သ့ည် ကမ္ဘာ့ပတ်ေန်းကျင် ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ ၏့ 

ရထာက်ပံ့မှုမဖင့ ် သယံဇာတနှင့ ် သောေ ပတ်ေန်းကျင် ထိန်းသိမး်ရေးေနက်ကီးဌာန၊ 

စိုက်ပျိုးရေး၊ရမွးမမူရေးနငှ့် ဆည်ရမမာင်းေန်ကကီးဌာနတုိန့ှင့ ် ပူးရပါင်းကာ "မမနမ်ာနိုငင်ံ၏ 

ဦးစားရပးရေဟစနစ်များနှင့ ် ရေေှည် တည်တံ့ရသာစုိက်ပျိုးရမမနှင့သ်စ်ရတာရမမစီမံခန ့်ခွဲမှု" 

Sustainable Cropland and Forest Management in Priority Agroecosystems of 

Myanmar (SLM-GEF) စီမကံိနး် တစ်ခုကိ ု Global Environmental Facility (GEF) 

ေန်ပုံရငွအရထာက်အပံ့မဖင့် အရကာင်အထည်ရဖာ် လျက်ေှိပါသည်။ 

 စီမကံိနး်သည် ရေေှည်တည်တံ့မည့် ရမမယာစီမံခန ့်ခွဲမှု၊ သစရ်တာစီမံခန ့်ခွဲမှုနှင့် ောသီဥတု နှင့ ် 

လိုက်ရလျာညီရထွ ရသာစုိက်ပျိုးရေးကုိ ကူညီပံ့ပိးုအားမဖည့် ရပးနိုငေ်န် ေည်ေွယ်ပါသည်။ ထုိစမီံကနိ်း 

သည် ကုနထ်ုတ်လုပ်မှုရေေှည်မမင့်မားလာရစေန်၊ ောသီဥတု ရမပာင်းလဲမှုနငှ့်လိုက်ရလျာ ညီရထွေှိပပီး 

ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ရစေန်နှင့ ် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွမ့ျား ထုတ်လုပ်မှုကိ ု ရလျာ့ချ/ဖယ်ေှားောတွင် အရထာက် 

အကူမပုမည့ ် အရလ့အထများနှင့်ောသီဥတုနှင့် သဟဇာတမဖစ်သည့်စိုက်ပျိုးရေးမူေါဒများကို 

လိုက်နာကျင့်သုံးောတွင် လယ်ွကရူချာရမွရ့စပပီး အမျိုးသားအဆင့် စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် ဖွံ ့ပဖိုး 

တိုးတက်မှုပနး်တိုငမ်ျားကုိ ရအာင်မမင်မှုများ ပုိမိေုေှိရစေန်ေည်ေွယ်ပါသည်။ 

 စီမကံိနး်သည် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုရတသန 

ဦးစီးဌာနနှင့ ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္က သိလု်တိုတ့ွင် သင်ကကားပိုခ့ျလျှက်ေှိရသာသင်တန်းများတွင် 

CSA/SLMကုိ ထည့်သွင်း၍ပိုခ့ျနိုင်ေန်အတွက် CSA/SLMသင်တန်းအစီအစဉ်တစ်ခု ရေးဆဲွေန ်

ေည်ေွယ်ပါသည်။ စီမကံိနး်သည် DoA၊ DAR၊ SAI၊ YAU တုိန့ှင့ ် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွကက်ာ 

၎င်းတိုရ့ဆာင်ေွကလ်ျက်ေှိရသာ သုရတသနလုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းနှင့ ် ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး 

အစီအစဉ်များတွင ် CSA ကုိ ရပါငး်စပ်ထည့်သွင်းသွားမည်မဖစ်ပါသည်။ သင်တန်းအစီအစဉ်သည် 

သကဆုိ်င်ောအဖွဲ အ့စည်း၏ သရောသောေနှင့ ် လိုအပ်ချက်ရပါ်တွင် မူတည်ပပီး ကွမဲပားမခားနား 

မည်မဖစ်သည်။ ဥပမာအားမဖင့် (၁) ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရသတနနှင့် ရလ့ကျင့်ပညာရပးဌာန 

(CARTC) မ ှတစ်လကကာပိုခ့ျသည့်သင်တန်း (သို)့ မွမ်းမံသင်တန်း များတွင်အမခားောသာေပ်များ 

နှင့ ် ပူးတွဲလျက်၊ (၂) DoA၊ DAR နှင့ ် YAU တုိမ့ှ အကကီးတန်း ပညာရပးေန်ထမ်းအတွက် 

တစ်ပတ်ကကာ ဆောမဖစ်သငတ်န်း၊ (၃) စိုက်ပျိုးရေး သိပ္ပံ များတွင ် ပိုခ့ျလျက်ေှရိသာ ဒီပလိုမာ 

ရကျာင်းသားများ အားသင်ကကားမခင်းနှင့် (၄)YAUတွင် ပိုခ့ျလျက် ေိှရသာ ေဲွ က့ကို၊ ေဲွ လွ့န ်

သင်တန်းများတွင ်CSA အစိတ်အပိုင်းကုိ ရပါငး်စပ် သင်ကကားမခင်း တိုမ့ဖစ်သည်။ 
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 အထက်တွင်ရဖာ်မပထားသည့် အဖွဲ အ့စည်းများေှိ မတူကွဲမပားရသာအဆင့မ်ျားတွင ် CSA 

အစိတ်အပိုင်းကုိ ထည့်သွငး်သင်ကကားနိငု်ရစရေးအတွက် CSA သင်ရုိးညွှန်းတမ်းနှင့ ် လက်စွဲ 

စာအုပ်မပုစုေန် AVSI Foundation နှင့စ်ာချုပ်ချုပ်ဆုိထားပါသည်။ 

 

၂။ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းမရေးဆွဲမီ ပဏာမရမခလှမ်များ 

(က) ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္က သိုလ် 

 ပထမဦးစွာ အမျိုးသားအဆင့်အတိုင်ပင်ခံ နှင့် AVSI မ ှ တာေန်ေှိသူများသည် ရေးဆင်း 

စိုက်ပျိုးရေးတက္က သိလု်သို ့ သွားရောက်ကာ တက္က သိလု်တွင် လက်ေှိသင်ကကားပိုခ့ျ လျက်ေှိရသာ 

သင်ရုိးများနငှ့ ်CSA ကိရုပါင်းစပ် သင်ကကားနိုင်မည့ ်အလားအလာများကုိ ရလ့လာစူးစမ်းခဲ့ပါသည်။ 

ရေှးဦးစွာရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္က သိလု်မှ ၎င်းတိုမ့ပုစုထားရသာ CSA နှင့သ်ကဆုိ်င်သည့် 

ောသာေပ်များစုစုရပါင်း(၂၈) ခ ုကိမုပသခဲသ့ည်။ (ဇယား − ၁ တွင်ကကည့်ေန်)။ အချို ရ့သာ ောသာေပ် 

များသည် လက်ေှသိင်ကကားပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ ောသာေပ်များမဖစ်ရသာ်လည်း ောသာေပ်ရပါငး် 

များစွာမှာ နာမည်သာေှိပပီး အရသးစိတ် ရေးဆဲွမပုစုေဦးမည်မဖစပ်ါသည်။ 

 

ဇယား (၁) YAU မ ှအဆုိမပုတင်မပသည့် CSA ေွဲ က့ကိုေွဲ လ့ွန်သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများ (မူကကမ်း) 

စဉ် ကုတ် 

နံပါတ် 

ောသာေပ်အမည် ဌာန မှတ်ချက် 

၁ AGY-

4201 

စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ော မိုးရလေသပညာ လယ်ယာသီးနှံ 

စိုက်ပျိုးရေး 

ပညာဌာန 

ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၂ AGY-

4202 

ေက်စုစံိုက်ပျိုးရမွးမမူရေး စနစစီ်မံခန ့်ခွဲမှု ။ ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၃ AGY-

4207 

သီးနှံများ၏ေိတ်သိမ်းချိန်လွန် ရလလွင့ဆံု်းရှုံးမှု များ ။ ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၄ AGY-

5103 

အပူပိငု်းရဒသ စားကျက် စီမံခန ့်ခွဲမခင်း ။ ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၅ _ ေက်စုသံီးနှံများ စီမခံန ့်ခွဲမခင်း ။ ေွဲ က့ကို 

အဆုိမပု 

၆ _ သစပ်င်သစ်ရတာရောရနှာ စိုက်ပျိုးမခင်း ။ ေွဲ က့ကို 

အဆုိမပု 

၇ BPE-

4107 

အပင်မျိုးရုိးဗီဇအေင်းအမမစ်များ 

ထိန်းသိမး်ရစာင့ရ်ေှာက်မခငး်နငှ့ ်စီမခံန ့်ခွဲမခင်း 

အပင်မျိုး 

ရမွးမမူရေး၊ 

ဇီေကမ္ဗရဗဒနှင့် 

ရေဟရဗဒဌာန  

ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ
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စဉ် ကုတ် 

နံပါတ် 

ောသာေပ်အမည် ဌာန မှတ်ချက် 

၈ PBP-

4204 

ဖိစးီမှုဆုိင်ော ဇီေကမ္ဗရဗဒ ။ ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၉ BPE-

5101 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုအတွက် သီးနှံများကုိ တိုးတက် 

ရကာင်းမွန် ရအာင်မပုလုပ်မခင်း 

။ ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၁၀ BPE-

5102 

ပတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ော အပင်ဇီေကမ္မရဗဒ ။ ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၁၁ BTY-

603 

ဇီေသက်ေှမိျိုးကဲွများနငှ့် အပင်မျိုးဗဇီ အေင်း 

အမမစ်များ 

။ ေွဲ လွ့နလ်

က်ေှ ိ

၁၂ BPE-

714 

အပင်မျိုးစပ်ေန်အတွက် အပင်မျိုးဗဇီ 

အေင်းအမမစ်များ 

။ ေွဲ လွ့န်လ

က်ေှ ိ

၁၃ _ သောေမပျက်စိကု်ပျိုးရေး  ရမမဆီလွှာနှင့် 

ရေသိပ္ပံဌာန 

 

၁၄ _ အစို၊အရမခာက်အလှည့်ကျ စိုက်ပျိုးနည်း ။  

၁၅ _ ရမမဆီလွှာနှင့သ်ီးနှံပငအ်ာဟာေ ရပါင်းစပ် 

စီမခံန ့်ခွဲမခငး် 

။  

၁၆ _ ရမမကသဇာကိထုိရောက်စွာ သံုးစွဲနည်းများ ။  

၁၇ _ ရေရချွေတာစုရဆာင်းရေး နည်းလမ်းများ ။  

၁၈ _ အပင်ရောေါ ေက်စုစံီမခံန ့်ခွဲမခင်း အပင်ရောေါ 

ရဗဒဌာန 

ေွဲ က့ကို 

၁၉ _ အပင်များတွင်ရောေါဒဏ်ခံ နိုငေ်ည်ေှိမှု ။ ေွဲ က့ကို 

၂၀ ENT-

4101 

အင်းဆက်ရေဟရဗဒ ကိမလိရဗဒ ဌာန ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၂၁ ENT-

4201 

ေက်စု ံပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နှင်းမခင်း ။ ေွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၂၂ _ အင်းဆက်ဇီေအမျိုးအစားကွမဲပားမှုကို ထိန်းသိမး် 

ရစာင့်ရေှာက်မခငး် 

။ အဆုိမပု 

 

၂၃ _ ဥယျဉ်မခံသီးနှံပညာနှင့် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု ဥယျာဉ်မခံသီးနှံပ

ညာဌာန 

ေွဲ လွ့န ်

အဆုိမပု 

၂၄ HSC-

713 

ဥယျဉ်မခံသီးနှံပငမ်ျား ရေဟဇီေကမ္မရဗဒ ။ ေွဲ လွ့န်လ

က်ေှ ိ

၂၅ HSC-

609 

ဥယျဉ်မခံသီးနှံများ ပိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရအာင် 

မပုလုပ်မခင်း 

ဥယျာဉ်မခံသီးနှံပ

ညာဌာန 

ေွဲ လွ့န်လ

က်ေှ ိ

၂၆ _ စိုက်ပျိုးစားနပေ်ိက္ခာစနစ်တွင် ောသီဥတုနှင့်သဟ 

ဇာတမဖစ်ရသာစားနပ်ေိက္ခာတန်ဖိုးကွင်းဆက် 

စုိက်ပျိုးစီးပွား 

ပညာဌာန 

ေွဲ က့ကို 
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စဉ် ကုတ် 

နံပါတ် 

ောသာေပ်အမည် ဌာန မှတ်ချက် 

၂၇ _ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၊ စိုက်ပျိုးရေးနငှ့် 

စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု 

။ ေွဲ လွ့န ်

၂၈ _ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွစ့စတ်မ်း ACARE ေွဲ လွ့န ်

အဆုိမပု 

BPE = Department of Plant Breeding, Physiology and Ecology 

ACARE = Advanced Centre for Agricultural Research and Education 

  

အဆုိမပုထားရသာ ောသာေပ်များမာှ များမပားလွန်းပပီး လက်ေှသိင်တန်းများတွင် ထည့်သွငး် 

သင်ကကားေနမ်မဖစ်နိငု်ရပ။ ပါရမာက္ခချုပ်၊ ပါရမာက္ခများနှင့ရ်ဆွးရနွးကကည့်ရသာအခါ သကဆုိ်င်ော 

ောသာေပ်အလိုက် (လယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး၊ရမမဆီလွှာနှင့ ် ရေသိပ္ပံ၊ စိုက်ပျိုးရေး ရုက္ခရဗဒ၊ 

ကိမလိရဗဒနှင့ဥ်ယျဉ်မခံသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး) ဌာနများတွင် သင်ကကားပိုခ့ျရနရသာ အစိတ် အပိုင်းများမာှ 

CSA နငှ့ဆ်က်နယ်ွမှုေှိရသာ်လည်း၊ CSA ကုိ သီးသန ့် ောသာေပ်တစ်ခုအမဖစ် 

သင်ကကားပိုခ့ျခဲ့မခင်းမေှိရကကာင်း သိေှေိသည်။ သင်ကကားပိုခ့ျမှုများသည် စုစည်းမှုမေှိေဲ၊ အပိုငး်ပိုင်း 

ကွမဲပားလျက်ေှပိပီး CSA ထက ် သကဆုိ်င်ောောသာေပ်ကိသုာ အရလးရပးထားပိုခ့ျလျက်ေှိသည့် 

အတွက် CSA သင်ရုိးညွှန်းတမ်းတစ်ခုရေးဆဲွေန် လိုအပ်လာပပီ မဖစ်သည်။ 

 ေက်စုရံထာင့်စုံမှ အရကကအလည်ရဆွးရနွးပပးီရသာအခါ CSA ကုိ တတိယနှစ်၏ဒုတိယ 

နှစေ်က(်semester) တွင်ထည့်သွငး်သင်ကကားေနသ်ရောတူညီမှုေေှိခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ်နှင့ ် ဒုတိယ 

နှစမ်ျားတွင်ထည့်သွငး်သင်ကကားပါက စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ောအရမခခံဗဟုသတု မမပည့်စုံရသးသည့ ်

အတွက် ရစာလွန်းမည် မဖစ်ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း စတုတ္တ နှစတ်ွင်ထည့်သွငး် သင်ကကားပါက 

အထူးမပုလိုင်းခွဲများ မဖစ်ရသာရကကာင့် ရကျာင်းသားအားလုံးသင်ယူခွင့် မေေှိနိုင်ရတာ့ပါ။ CSAကိ ု

ရကျာင်းသားအားလုံး ထိရတွက့ျွေမ်းေင်ေန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပမံျားမ ှရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူ 

များရပါင်းကူးေင်ရောက်လာသည့် တတိယနှစ၏်ဒုတိယနှစ်ေကတ်ွင် ထည့်သွငး်သင်ကကားပါက 

အသင့်ရလျာ်ဆံုးမဖစ်ပါမည်။ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများမ ှ ရပါငး်ကူးေင်ရောက်လာသူများအတွက် သင်ရုိး 

ညွှန်းတမ်းကိုဇယား(၂) တွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ 

 ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္က သိလု် တတိယနှစသ်င်တန်းတွင် လက်ေှပိိုခ့ျလျက်ေှိရသာ သင်ရုိး 

ညွှန်းတမ်းများကုိဇယား (၃) နငှ့ ် (၄) တွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ ပထမနှစ်ေက်တွင် ောသာေပ် 

နငှ့ထ်ိရတွက့ျွေမ်းေင်မှုေှရိစေန် သကဆုိ်င်ောောသာေပ်အလိုက်အရမခခံသရောတေား များကုိသာပိုခ့ျ 

ထားပါသည်။ ဤနှစ်ေက်မှေေှိရသာခိုငမ်ာသည့် အရမခခံသရောတေားများသည် CSA အယူအဆ 

နငှ့ ် နည်းစနစ်များကုိရကာင်းစွာသိမမင်နားလည်ရစေန် အရထာက်အကူ မပုမည် မဖစ်ပပီးောသီဥတု 

ရမပာင်းလဲမှုမပဿနာများကို ကိငု်တွယရ်မဖေှင်းောတွင် လက်ရတွအ့သုးံချရစ နိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား -၂။ စိုက်ပျိုးရေး ဒီပလိုမာလက်မတှ်ေပပီးသူများ အတွက်စိကု်ပျိုးရေးတက္က သိုလ် ေွဲ က့ကို     

                ဒုတိယနစှ်သငတ်န်း ဒုတိယနှစ်ေက်တွင် သင်ကကားပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ သင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

               (၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် )  

 

    

သင်ရုိးအမှတ် ောသာေပ် 
တစ်ပတ်နာေီရပါင်း 

စာရတွ  ့ လက်ရတွ  ့ စုစုရပါင်း 

AGY-၂၂၁ (အကကို) စပါးစုိက်ပျိုးထုပ်လုပ်မခင်း ၂ - ၂ 

BTY- ၂၂၁ (အကကို) ဆဲလ်ရဗဒ ၂ - ၂ 

AGC- ၂၂၁ (အကကို) ရမမဆီလွှာနှင့် ရေသိပ္ပံမိတ်ဆက် ၂ - ၂ 

PTY - ၂၂၁ (အကကို) အပင်ရောေါ ၂ - ၂ 

ENT- ၂၂၁ (အကကို) စပါးဖျကပ်ိုးများနငှ့ ်

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ 

၂ - ၂ 

HSC- ၂၂၁(အကကို) ဥယျာဉ်မခံသိပ္ပ ံ ၂ - ၂ 

AEC- ၂၂၁ (အကကို) စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးမတိ်ဆက် ၂ - ၂ 

AGE- ၂၂၁ (အကကို) လက်ယာသုးံစက်ကိေိယာများနငှ့် 

ရမမတိုင်းပညာ 

၂ - ၂ 

ASC -၂၂၁ (အကကို) တိေိစ္ဆာန်ကျန်းမားသန ့်ေှင်းရေး ၂ - ၂ 

 ကွင်းလုပ်ငန်း - ၁၅ ၁၅ 

 စုစုရပါင်း ၁၈ ၁၅ ၃၃ 

 

AGY = လယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး 

BTY  = အပင်ရမွးမမူရေး၊ ဇီေကမမ နှင့ ်ရေဟရဗဒ  

AGC  = စိုက်ပျိုးရေးဓာတုရဗဒ 

PTY   = အပင်ရောေါရဗဒ 

ENT   =  ကိမိလရဗဒ 

HSC   =  ဥယျာဉ်မခံသီးနှံပညာ 

AEC   =  စုိက်ပျိုးစီးပွားရေးပညာ 

AGE   = စုိက်ပျိုးရေးအင်ေျင်နီယာ      

ASC   = တိေ စ္ဆာန်ရမွးမမူရေး 
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ဇယား-၃။  စိုက်ပျိုးရေးတက္က သိုလ်ေွဲ က့ကိုသင်တန်း တတိယနှစ်၊ ပထမနှစေ်က်တွင်   

                ပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နစှ် ) 

သင်ရုိးအမှတ် ောသာေပ် 
တစ်ပတ်နာေီရပါင်း 

စာရတွ  ့ လက်ရတွ  ့ စုစုရပါင်း 

AGY-၃၁၁ စမ်းသပ်စုိက်ပျိုးရေး ၃ ၂ ၅ 

BTY- ၃၁၁ မျိုးရစဇ့ီေရဗဒ ၂ ၂ ၄ 

AGC- ၃၁၁ ရမမဆီလွှာဓာတုနှင့် အဏုဇီေရဗဒ ၂ ၂ ၄ 

PTY- ၃၁၁ သီးနှံရောေါများနငှ့် 

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ-၂ 

၃ ၂ ၅ 

ENT- ၃၁၁ စကမ်ှုသးီနှံရောေါများနငှ့် 

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ 

၃ ၂ ၅ 

HSC- ၃၁၁ ဟင်းသီးဟင်းေွက်သိပ္ပံနှင့် 

သစသ်ီးေလံအရမခခံ 

၃ ၂ ၅ 

AEC- ၃၁၁ အရသးစားစီးပွားရေး ၃ ၂ ၅ 

 ကွင်းလုပ်ငန်း  ၁၅ ၁၅ 

 စုစုရပါင်း ၁၉ ၂၉ ၄၈ 

 

ဇယား-၄။     စိုက်ပျိုးရေးတက္က သိုလ် ေွဲ က့ကိုသင်တန်း တတိယနှစ်၊ ဒုတိယနစှ်ေက်တွင် 

ပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း  (၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင်နစှ်) 

သင်ရုိး အမှတ် ောသာေပ် တစ်ပတ်သင်ချိန် (နာေီ) 

စာရတွ  ့ လက်ရတွ  ့ စုစု ရပါင်း 

AGY- ၃၁၁ စိုက်ပျိုးပရညားနငှ့်ရကျးလက် လူအ့ဖွဲ အ့စည်း ၃ ၂ ၅ 

BTY- ၃၁၁ မျိုးရုိးဗီဇပညာ ၂ ၂ ၄ 

AGC- ၃၁၁ အပင်၏သတ္ထ ုအာဟာေဓာတ်များ ၂ ၂ ၄ 

PTY- ၃၁၁ သီးနှံရောေါများနငှ့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ-၂ ၃ ၂ ၅ 

ENT- ၃၁၁ သိရုလှာင်သးီနှံဖျက်ပိုးများနငှ့်ကာကွယ်နှိမ်နင်း 

နည်းများ 

၃ ၂ ၅ 

HSC- ၃၁၁ ပန်းမန်စိုကပ်ျိုးမခင်းနှင့်တစ်ေှူးရမွးမမူမခင်း 

မိတ်ဆက် 

၃ ၂ ၅ 

AEC-၃၁၁ စိုက်ပျိုးကုန်သွယ်မှုနှင့် 

ရောင်းေယ်ရဖာက်ကားမခင်း 

၃ ၂ ၅ 

 ကွင်းလုပ်ငန်း  ၁၅ ၁၅ 

 စုစုရပါင်း ၁၉ ၂၉ ၄၈ 
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CSA သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများကုိ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္က သိလု် တတိယနှစ်၏ ဒုတိယ 

နှစေ်က်တွင ် ရပါငး်စပ်သင်ကကားနိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။ လက်ေှိကျင့်သုးံလျက်ေှရိသာ သင်ရုိး 

ညွှန်းတမ်းအေ CSA သင်ခန်းစာအများစုကို လယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတုရဗဒဌာနတုိက့ အဓိကတွဲဖက်သငက်ကားပပီး ကျန်အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကို အမခားဌာန များမှ 

မဖည့်စွက် သင်ကကားနိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။ 

 အစစအဆင်ရမပရချာရမွ ့ပပီဟု ယူဆေရသာ်လည်း ရမျှာ်လင့်မထားသည့် မပဿနာတစ်ခု 

ရပါ်ရပါကလ်ာပါသည်။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္က သိုလ်တွင် ေွဲ က့ကိုသင်တန်းများအတွက် ေျပန် 

နိုငင်ံတကာပူးရပါငး်ရဆာင်ေွကရ်ေးအဖွဲ  ့(JICA) ၏အကူအညီမဖင့် credit စနစက်ို ၂၀၁၇ခုနှစတ်ွင် 

စတင်ကျင့်သုံးလာမခင်းရကကာင့်မဖစပ်ါသည်။ ဤစနစသ်စ်အေအထူးမပုလိုင်းခွဲများကုိ ယခင ်

စနစရ်ဟာင်းထက်တစ်နှစ်ရစာပပီး တတိယနှစတ်ွင် စတင်ကျင့်သံုးမည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိရ့ကကာင့် 

ရကျာင်းသားအားလုံး CSA နှင့ေ်င်းနှီးကျွေမ်းေင်ရစေန် တတိယနှစ်တွင် ထည့်သွငး် 

သင်ကကားမည်ဆုိရသာအချက်မှာ လက်ရတွမ့ကျရတာ့ပါ။ ရမပာင်းလဲကျင့်သုးံမည့် စနစသ်စ်တွင် 

ောသာေပ်ရပါငး်များစွာပါေင်လာမည် မဖစ်ပါသည်။ ပထမနှစ်တွင ် ောသာေပ်ရပါငး် (၁၀ေ) 

ရကျာ်ေှိပပီး၊ နှစေ်က ် (၈) ခုအတွက် (၂၉၃) ောသာေှိမည် မဖစ်ပါသည်။ ထိုရ့ကကာင့် CSA ကုိ 

ဒုတိယနစှ်တွင်မယူမရနေ ောသာတစ်ေပ်အမဖစ်ထည့်သွငး် သင်ကကားရပးေန် စိုက်ပျိုးရေး 

တက္က သိလု်မှ တာေန်ေှသိူများထံသိုရ့မတ္တ ာေပ်ခံထားပါသည်။ 

 

(ခ) စိုက်ပျိုးရေး သိပ္ပံများ 

 သကဆုိ်င်ောဌာနမှ သင်တန်းရေးော ညွှန်ကကားရေးမှူးနှင့ ် ရကျာင်းအုပ်ကကီးများကုိရတွဆံု့ 

ရမးမမန်းရသာအခါ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် အချို ရ့သာရခါငး်စဉ်များ၊ ဥပမာ - ရမမဆီလွှာ 

ထိန်းသိမး်မခင်းနှင့် သောေေန်းကျင် မပျက်စိုက်ပျိုးရေးတိုက့ို ထည့်သွင်းသင်ကကားလျက် ေိှရသာ် 

လည်း၊ အရမခခံမျှသာသင်ကကားရပးပပီး CSA သရောတေားအယူအဆ မပါေင်ရကကာင်းသိေှေိသည်။ 

ထိုအ့တွက် CSA ကိရုပါင်းစည်းသင်ကကားရပးေန ် လိုအပ်လျက်ေှသိည်။ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် 

ကျင့်သုံးလျက်ေှိရသာ ဒီပလိုမာသင်တန်းမ ှ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများကုိ ဇယား - ၅ တွင ် ရဖာ်မပ 

ထားသည်။  

သကဆုိ်င်သူများနငှ့်အရကကအလည်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပပီးရသာအခါ CSA သင်ရုိး ညွှန်းတမ်း 

ကုိ တတိယနှစသ်င်တန်းတွင် ရပါငး်စည်းသင်ကကားသင့်ရကကာင်း သရောတူညီမှု ေေှိခဲ့ကကသည်။ 

တတိယနှစတ်ွင် လက်ေှသိင်ကကားပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ လယ်ယာသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးနငှ့် စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတုရဗဒောသာေပ် သင်ရုိးအကျဉ်းကို ရအာက်တွင် ရဖာ်မပထားသည်။ 
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ဇယား - ၅။   စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ များတွင် ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက် လက်ေှသိုံးစွဲလျက်ေှရိသာ 

သင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

စဉ် ောသာေပ် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ ်

၁ လယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး ✓  ✓  ✓  

၂ ဥယျာဉ်မခံသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး ✓  ✓  ✓  

၃ တိေ စ္ဆာန်ရမွးမမူရေး ✓  ✓  ✓  

၄ စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုရဗဒ ✓  ✓  ✓  

၅ စိုက်ပျိုးရေး ရုက္ုခ ရဗဒ ✓  ✓  - 

၆ အပင်ရောေါ - ✓  ✓  

၇ စကမ်ှုလယ်ယာ - ✓  ✓  

၈ တိုးချဲ ပ့ညာရပးရေး - - ✓  

၉ လယ်ယာစီမခံန ့်ခွဲမခင်းနငှ့ ်

စာေင်းကိငု်ပညာ 

- - ✓  

၁၀ သခချာ ✓  - - 

၁၁ ရူပရဗဒ ✓  - - 

၁၂ အေခလိပ်စာ ✓  - - 

လယ်ယာသီးနှံောသာေပ် 

၁။ စိုက်ပျိုးသုရတသနနှင့် စမ်းသပ်ကွကမ်ျား 

၂။ သီးနှံပုံစံမိတ်ဆက် 

၃။ ကသေဲနစ်စိကု်ပျိုးရေး 

ကျူရဆးသော၀စိုက်ပျိုးရေး 

    သမားရုိးကျစိုက်ပျိုးရေး 

    အမခားစုိက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ 

၄။ ေိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ 

၅။ မျိုးရစန့ည်းပညာ 

စိုက်ပျိုးရေးဓာတုရဗဒ 

 ၁။   ဓာတ်မ မသသဇာများ 

 ၂။    မေ၀ပ်မ မဆလီွှာများ 

 ၃။   မ မမ့ဲစိုကပ်ျိုးမေး 

       ၄။    ရမမဆီလွှာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမခင်း 

 ၅။   ရေစီမံခန ့်ခွဲမခငး် 

 ၆။   ရမမဆီကသဇာ ထက်သန်ရကာင်းမွန်ရစေန် စီမံခန ့်ခွဲမခငး်   

 ၇။    ပဿနာေိှမသာ မ မဆီလွှာများနှင့် ၎င်းတို ့အားစီမခံန ့်ခွဲနည်းများ 

 ၈။   ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ော ပညာမေး 

 ၉။   ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမေး 
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ောသာေပ်တစ်ခုစမီှ မျဉ်းသားထားရသာရခါင်းစဉ်များသည် CSA နှင့ ် ဆက်နယွ် 

ရနသည်ကိုရတွေ့ှိေပါသည်။ သင်ကကားရနကျ ောသာေပ်အားလုံးကို ပုံမနှ်အတိုင်းသင်ကကားပပီး 

အထက်ရဖာ်မပပါ လယ်ယာသီးနှံောသာေပ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုရဗဒောသာေပ် နှစ်ခုမ ှ အချိန် 

ထက်ေက်စီကုိ CSA ောသာေပ်ထည့်သွင်းသင်ကကားရပးနိုငပ်ါက အဆင်ရမပသင့ရ်လျာ် မည်မဖစ ်

ပါသည်။ SAI အတွကတ်ာေန်ေှိ ညွှန်ကကားရေးမှူးနှင့ ် သင်ရုိးရေးဆဲွသူများက CSA သင်ရုိးကို 

(လယ်ယာသီးနှံပညာ)ဌာနတစ်ခုတည်းကသာသင်ကကားပိုခ့ျရစေန်ဆန္ဒေှိကကပါသည်။ လက်ေှိကျင့်သုံး 

လျက်ေှိရသာသင်ရုိးကို ရလ့လာကကည့်ရသာအခါ အထကရ်ဖာ်မပပါအတိုင်း ဌာနနှစခ်ုမျှရေသင် 

ကကားေန ် ပုိမိသုင့ရ်လျာ်မည်မဖစ်ရကကာင်းရတွေ့ှိေသည်။ ဥယျာဉ်မခံသးီနှံပညာဌာန၊ စုိက်ပျိုးရေး 

ရုက္ခရဗဒနှင့ပ်ိုးမွှားကာကွယ်ရေးဌာနများကကျန်ေှိရနရသာအပိုငး်များကုိမဖည့်စွက်သင်ကကား၍လည်း 

ေနိုင်ပါသည်။ CSAသင်ရုိးကို(၂၄)နာေီသင်ကကားပိုခ့ျေန်ရေးဆဲွထားသည့် အတွက်လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာနနှင့ ်စိုက်ပျိုးရေးဓာတုရဗဒဌာနတုိက့ (၁၀) နာေီစီသင်ကကားပိုခ့ျပပီး ကျန်(၄) နာေီကို အမခားဌာန 

များက ရပါငး်စပ ်မဖည့်စွက် သင်ကကားနိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

 

(ေ) ဗဟိုစိုက်ပျိုးရေး သုရတနှင့် ရလ့ကျင့်ပညာရပးဌာန 

 CSA ကုိ CARTC ၏လက်ေှကိျင့်သုံးလျက်ေှိရသာ ပုံမနှ်သင်တန်းအစီအစဉ်တွင် ရပါငး်စပ် 

သင်ကကားလိုရကကာင်းကိ ု စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်ထံတင်မပကာ ခွင့မ်ပုချက် 

ေေှိပပီးမဖစ်သည်။ CARTC အတွက်ပိုခ့ျမည့်သင်တန်းများကုိ တစ်နှစ်တာ ကကိုတင်မပင်ဆင် ရလ့ေှ ိ

ရသာရကကာင့်တစ်ပတ်တာ ပိုခ့ျမည့် ToT သင်တန်းအတွက်လည်း ခွင့မ်ပုမိန ့်တင်မပ ရတာင်းခံပပီး 

မဖစ်သည်။ တစ်ပတ်ကကာ ToT သင်တန်းနှင့ ်လုပ်ငနး်ခငွ်နှင့် ပညာရပးေန်ထမ်းများအတွက် တစ်လ 

ကကာပိုခ့ျမည့်သင်တန်းတွင် CSA ရပါင်းစည်းသင်ကကားနိုင်ရေးကုိ CARTC ရကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့် 

အရသးစိတ် ရဆွးရနွးပပီးမဖစ်သည်။ CARTC သည် CSA သင်တန်းများကုိ အချိန်အရတာ် 

ကကာပိုခ့ျလျက်ေှိပပီးမဖစ်သည်။ သိုရ့သာ် CSA သင်ရုိးမှာမူ ပီမပင်မှုမေှလိှပါ။ ောသာေပ်ကျွေမ်းကျင် 

သူများက မိမိောသာေပ်ကိုဦးစားရပးပိုခ့ျသွားရလ့ေှိကကပါသည်။ ဥပမာအားမဖင့် ရမမဆီလွှာပညာေှင် 

က ရမမဆီလွှာထိန်းသိမး်နည်းကုိ ခရေရစ့ တွင်းကျသင်ကကားသည်။ အလားတူပင်ပတ်ေန်းကျင် 

ထိန်းသိမး်ရေးသမားက  (သောေ) ေန်းကျင်မပျက်စိုက်ပျိုးရေးကုိ ဦးစားရပးရမပာကကားမည်။ 

အမခားအရကကာင်းအောပါမည် မဟုတ်ပါ။ လယ်ယာသီးနှံပညာေှင်၊ အပင်မျိုးစပ်သ၊ူ ဆည်ရမမာင်း 

ကျွေမ်းကျင်သူ၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေးသမား၊ ဥယျာဉ်မခံပညာေှင်၊ မိုးရလေသနှင့ ် ဇလရဗဒပညာေှင် 

များကလည်း အလားတူပင်သင်ကကားပိုခ့ျကကပါသည်။ အမှန်ရမပာေလျှင် စနစတ်ကျစုစည်း ထားသည့် 

CSA သင်ရုိးကို CARTCတွင် ယရနထ့ိပိုခ့ျနိုင်မခင်း မေှိရသးပါ။ ထိုရ့ကကာင့် ေက်စု ံ

လွှမ်းမခုံသည့်နည်းလမ်းများကုိသံုးစွဲလျက် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု မပဿနာများကုိ ရမဖေှင်းနိုင်ေန် 

အတွက် CARTC တွင် CSA သင်ရုိးတစ်ခု လိုအပ်လျက်ေှိပပီမဖစသ်ည်။ 

 CSA သင်ရုိးမပုစုရေးအဖွဲ သ့ည် DAR မ ှ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်နှင့်တကွ တာေန် 

ေှိသမူျားကုိလည်းရတွဆံု့ကာ အကကံဉာဏ်များ ေယူခဲ့ပါသည်။ DAR မှရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရသာ 

သုရတသနေလဒ်များမ ှCSA အတွက်အရထာက်အကူမပုမည့် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုဒဏ် ခံနိငု ်မည့် 
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အပင်မျိုးစပ်သည့်အစီအစဉ်များ၊ သီးနှံပုံစံများဆုိင်ောသုရတသနလုပ်ငနး်များကုိ ရမးမမန်း စူးစမ်း 

ခဲ့ပါသည်။ 

 

(ဃ) ရနာက်ဆက်တွဲ ရဆွးရနွးပွဲများ 

 CSA သင်ရုိးပထမ မူကကမ်းမပုစုပပီးရသာအခါ သကဆုိ်င်ောတက္က သိလု်များ၊သိပ္ပံများ၊ဌာန 

များသုိ ့ ထပ်မံသွားရောက်ပပးီ၊မူကကမး်ကုိတင်မပကာ တုံ ့မပန်မှုကိုေယူခဲ့ပါသည်။ ဤခေီးစဉ်တွင ်

အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်တက္က သိလု်၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးပညာဌာနမှ ပါရမာက္ခတစ်ဦးလည်း အတူ 

လိုက်ခဲ့ပါသည်။ ရေဖန်အကကံမပုချက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပပီးလိုအပ်ချက်များ မဖည့်စွက် ကာ 

သင်ရုိးကို မပင်ဆင်မွမး်မခံဲ့ပါသည်။ 

 ဤကဲသ့ိုမ့ပုလုပ်မခင်းအားမဖင့် ရေေှည်တည်တံ့မည့်စိုကပ်ျိုးရေး ထွကက်ုနပ်ိုမိုထုတ်လုပ် 

နိုငမ်ခင်း၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုဒဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ရစေန် အားရပးမခင်းနှင့ ် မဖစ်နိငု်ပါက ဖန်လု ံ

အိမ်ဓာတ်ရငွ  ့ ထုတ်လွှတ်မှုကို ရလျာ့ပါးရစေန်၊ ဖယ်ေှားေနဟ်ူရသာ CSA အရလ့အထ၏အဓိက 

ပန်းတိုင် (၃) ခုကိ ု ရအာင်မမင်ရပါကရ်မမာက်ရစရေး အတွက် အမျိုးသားအဆင့် လုိက်ရလျာညီရထွ 

ေှိမည့ ် လုပ်ငနး်အစီအစဉ် (NAPA) ကဲသ့ိုရ့သာ နုိင်ငံရတာ်အစိုးေ၏ ကကိုးပမ်းချက်များကုိ 

မဖည့်စွက်ရပးရံုသာမက အမျိုးသားအဆင့် စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးပနး်တိုငမ်ျားကုိ 

အရထာက်အကူမပုမည် မဖစ်သည်။ ဤသင်ရုိးများသည် မမန်မာနိုငင်ံတွင် ကကုံ ရတွရ့နေရသာ ောသီဥတု 

ရမပာင်းလဲမှုမပဿနာများကို ေင်ဆုိင်ရမဖေှင်းောတွင် ခိုငမ်ာသည့် အရမခခံအုတ်မမစ်အမဖစ်နှင့် 

အလွန်အသုးံေငသ်ည့် လက်နက်များမဖစ်လာမည် မဖစ်ပါသည်။ 

 

၃။ CSA သင်ရိုးရေးဆဲွေန် အရေးတကကီးလိုအပ်ချက် 

နိဒါန်း 

 မမန်မာနိုငင်ံရတာ်အစိုးေသည် စုိက်ပျိုးရေးအရမခမပု အသကရ်မွးကကေရသာ ရကျးလက်ရန 

လူထု၏တစ်ဦးချင်းေင်ရငွ တုိးပွားရစေန်အတွက ် စီးပွားရေး မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှုများကုိ အစပျိုး 

ခဲ့ပပီးရနာက၂်၀၁၂ - ၂၀၁၃ ခုနှစ ်တွင်မမန်မာ့စီးပွားရေးသည် ၇.၃ % တုိးတက်ခဲ့သည်။ သိုရ့သာ် လည်း 

ဤကဲသ့ိုစ့ီးပွားရေးတိုးတက်မှုများကုိ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုက ပခိမ်းရမခာက်လျက် ေိှသည်။ 

 မမန်မာနိုငင်ံတွင် နှစစ်ဉ်နစှ်တိုင်း ရေလွှမ်းမိုးမခင်း၊ မိုးရခါငမ်ခင်း၊ အပူပိငု်း ဆုိက်ကလုံး 

မုန်တိုင်းများက ရကျးလက်ရန ဆင်းေဲသားလူထု၏ အသကရ်မွးမှုနှင့်အတူ နိုငင်ံရတာ်၏ စားနပ ်

ေိက္ခာဖူလုံမှုကုိ ပါပခိမ်းရမခာက်လျက်ေှိပါသည်။ မမန်မာနိုငင်ံတွင် ောသီဥတု ရမပာင်းလဲမခင်းရကကာင့် 

ကကုံ ရတွေ့ရသာအခက်အခဲများ၊ မဖစ်စဉမ်ျားမာှ 

- မိုးရခါငမ်ှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာမခင်း 

-        ဆုိက်လုံးမနု်တိုင်း၊ ရလမပင်းတိုက်ခတ်မှုမဖစ်ရပါ်မှု ကကိမရ်ေများလာမခင်း၊ပိုမိုမပင်းထန်လာမခင်း 

- မိုးေွာသွနး်မှုပုံမမှန်မခင်းနငှ့်အလွန်အကျွေံေွာသွနး်မခင်း 

- ရေလွှမ်းမိုးမခင်းနငှ့်မနု်တိုင်းထန်မခင်းများပိုမိုများမပားလာမခင်း 

- အပူချိန ်အလွန်အကျွေံမမင့်မားမှု တိုးပာွးလာမခင်းတိုမ့ဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၆ ခုနှစ ် တွင်ထုတ်ရေရသာ CLIMATE RISK INDEX အညွှန်းကိနး် အေ 

မမန်မာနိုငင်ံသည် ကမ္ဘာရပါ်တွင် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ကုိ ခံစားေမှုအများဆံုး ဒုတိယ 



11 

 

ရနောတွင်ေှသိည်။ နှစစ်ဉ်နငှ့်အမျှဆိကု်ကလုံးမုန်တိုင်း တုိက်ခတ်မှုများ ပိုမိုမပင်းထန် လာပပီမဖစသ်ည်။ 

အပူပိငု်းဇုန်များတွင် ဆုိးေွားစွာပူမပင်းရမခာက်ရသွ ့ (မိုးရခါငမ်ှု)ကကုံ ရတွေ့ပပီး၊ မမစ်ေကျွေန်းရပါ် 

ရဒသများတွင် အပူပိငု်းမုန်တိုင်းများ တိုက်ခတ်မှုနှင့ ်ကကုံ ရတွေ့သည်။ 

 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ 

 ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏ ရေေှည်အကျိုးသကရ်ောက်မှုများသည် စုိက်ပျိုးရေးနငှ့်စားနပ် 

ေိက္ခာဖူလုံမှုအရပါ်တွင် ဆုိးေွားရသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများေိှရစမည်မဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး 

လုပ်ငနး်များသည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွ  ့ (GHG) ထုတ်လွှတ်မှုကုိလွန်စွာ မဖစ်ရပါ်ရစမခင်းရကကာင့် 

စိုက်ပျိုးနည်းစနစမ်ျားကုိအချိန်နှင့်အမျှလိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန်မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှုများကုိ အကကီး 

အကျယမ်ပုလုပ်ရပးေန်လိုအပ်မည်မဖစ်သည်။ 

 ထိုရ့ကကာင့် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုကုိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများက ခံနိငု်ေည်မဲ့မခင်းနငှ့် စားနပ ်

ေိက္ခာဖူလုံမှုတုိသ့ည် အမျိုးသားအဆင့် အာဏာပိုင်များသာမက ရဒသအာဏာပိုငမ်ျား အရနမဖင့် 

လည်း အရလးထားေမည့် အထူးအရေးပါရသာ ကိစ္စေပ်များ မဖစ်ကကသည်။ ောသီဥတု ရမပာင်းလဲမှု 

ဒဏ်ကိုခံနိုင်ေည်ေှိပပီး စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု ေေှိရစေန်အတွက် CSA အရကာင်အထည် ရဖာ်မှုကုိ 

ရေေှည်တည်တံ့မည့် သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မခင်း၊ ောသီဥတုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွ ကျင့်သုံးမခင်းနငှ့ ်

ောသီဥတုရမပာင်းလဲရစသည့် အရကကာင်းတေားများရလျာ့ပါးရအာင် မပုလုပ်မခင်းမဖင့်သာ ရဆာင်ေွက ်

နိုငမ်ည်မဖစ်သည်။ 

 

မပဿနာများကုိ ကိငု်တွယ်ရမဖေှင်းေန် နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၏ ကကိုးပမး်မှုများ 

 မပည်ရထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုငင်ံရတာ် အစိုးေသည်ောသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်း၏ဆုိးကျိုး များ 

နှင့သ်ဟဇာတမဖစ်ရစေန်/ခုခံကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် အမျိုးသားအဆင့် လိုက်ရလျာညီရထွ ေှိမည့် 

လုပ်ငနး်အစီအစဉ် (NAPA) ကုိ ကဏ္ဍ (၈) ခုတွင် ကကိုးပမး် ရဆာင်ေွက ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကဏ္ဍများမာှ 

(၁) စိုက်ပျိုးရေး၊ (၂) ကကိုတင်အချက်ရပးသည့် စနစမ်ျား၊ (၃) သစရ်တာများ၊ 

(၄)မပည့်သူက့ျန်းမာရေး၊ (၅)ရေအေင်းအမမစ်များ၊ (၆)ကမ်းရုိးတမ်းရဒသဇုန်များ၊ (၇)စွမး်အင် 

နှင့စ်ကမ်ှုနှင့ ် (၈)ဇီေမျိုးကွစဲုံလင်ကဏ္ဍတို ့ မဖစ်သည်။ ၄င်းတိုအ့နက ် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကကိုတင် 

အချက်ရပးစနစန်ှင့ ် သစ်ရတာကဏ္ဍတုိမ့ှာ ထိပ်တန်းဦးစားကဏ္ဍများမဖစ်ကကသည်။ သိုရ့သာ် 

စားနပေ်ိက္ခာ သီးနှံစုိက်ပျိုးထုတ်လုပ်ောတွင် အဓိကပါေင်ပတ်သက်သမူျားမဖစ်ကကရသာ ရတာင်သ ူ

လယ်သမားများအကကား ောသီဥတု ရမပာင်းလဲမခင်း၏ အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ သိေှ ိ

နားလည်လာရစေန် အလွန်ပငအ်ရေးကကီးရပသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ပညာရပး ေန်ထမ်းများ၊ 

မူေါဒချမှတ်သမူျားကုိ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုရကကာင့် ရပါ်ရပါကလ်ာရသာ မပဿနာများကုိ 

ကိငု်တွယရ်မဖေှင်းနိုင်ရစေန် သင်ကကားမပသထားေမည် မဖစ်သည်။ ရနာက်ဆံုး ရမဖေှင်းချက်မှာ CSA 

ဆုိင်ောအသပိညာနှင့ ်အရလ့အထများကုိ လုိက်နာကျင့်သုံးေန်ပင်မဖစ်သည်။ 

 ဤကိစ္စအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပါေင်ပတ်သက်လျှက်ေှသိူများကုိ CSA နှင့ ်

ပတ်သက်၍ အကျွေမ်းတေင်ေှိရစေန် ရလ့ကျင့်သင်ကကားရပးေန် လိုအပ်မည်မဖစ်သည်။ သင်တန်း 

ကာလနှင့ ် ပါေင်မည့်သင်ခန်းစားများသည် သကဆုိ်င်ောအုပစ်ု၏ အဆင့်အတန်း၊ အဖွဲ အ့စည်း 

အမျိုးအစား ရပါ်မူတည်လျက် ကွမဲပားမခားနားမည်မဖစ်သည်။ CSA သင်ရုိးကို သက်ဆုိင်ော အုပ်စုနှင့ ်
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အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် လုိအပ်ချက်များကုိ အရမခခံမပုစုေမည် မဖစ်သည်။ လုပ်ငနး်ခငွ ်

သင်တန်းများအတွက် CSA အရမခခံသရောတေားများကုိသာ ပုိခ့ျရပးပပီး၊ ToT အတွက၊် 

ဒီပလိုမာအဆင့်၊ ေွဲ က့ကို၊ေွဲ လွ့န်အဆင့်များအတွက် တစ်ဆင့်ပပီးတစ်ဆင့် တိုးမမှင့် ချဲ ထွ့င်သွားမည် 

မဖစ်သည်။ 

 ပထမဦးစွာ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့် ၎င်း၏အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ ရတာင်သ ူ

လယ်သမားများ သိမမငန်ားလည်နိုင်ရစေန် အမျိုးမျိုးရသာ သတင်းမီဒီယာများကုိ သုးံစွ ဲ

ေမည်မဖစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း CSA သင်ရုိးတစ်ခုကို တက္က သိလု်၊ သိပ္ပံများမှ ရကျာင်းသားများ 

အတွက်နှင့ ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရအာက်ေှိ တိုးချဲ ပ့ညာရပးေန်ထမ်းများ အတွက် 

ထည့်သွင်းသင်ကကားေမည် မဖစ်သည်။ မမန်မာနိုငင်ံေှိတက္က သိလု်နှင့် သင်တန်းရကျာင်း များတွင ်CSA 

ကိေုာသာေပ်တစ်ခုအမဖစ် ယရနထ့ိထည့်သွင်း သင်ကကားခဲ့ဖူးမခင်း မေှိရသးပါ။ ထိုရ့ကကာင့် 

စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍေှိ တက္က သိလု်၊ သိပ္ပံနှင့်အဖွဲ အ့စည်းများေှိ အဆင့်အမျိုးမျိုးအတွက် CSA သင်ရုိး 

တစ်ခုမပုစုေန ်လုိအပ်လျက်ေှိပပီမဖစ်ပါသည်။ CSA သင်ရုိးသည် ရကျာင်းသား များနငှ့် 

သင်တန်းသားများအား ကမ္ဘာအေှနး် ကကုံ ရတွရ့နေသည့် ကမ္ဘာကကီးပူရနွးလာမခင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး 

ကဏ္ဍအရပါ် အကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ စားနပေ်ိက္ခာဖူလံုမှုဆုိင်ော စိနရ်ခါ်မှုများကုိ ကိငု်တွယ် 

ရမဖေှင်းနိုင်မည့ ်မူေါဒနှင့န်ည်းလမ်းများ၊ စုိက်ပျိုးရေးအရလ့အထများကုိ ရဖာ်ရဆာင ်နိုငေ်န်အတွက် 

ကျွေမ်းကျင်မှုများနငှ့ ်လက်နက်ကေိိယာများအမဖစ် ရထာက်ကပူံ့ပိုးရပးနိုင်ေန် မဖစ်သည်။ 

 

၄။ သင်ရုိးအနှစခ်ျုပ် 

 သင်ရုိးညွှန်တမ်းကိုပါေင်ရသာအရကကာင်းအောများ၏သရောသောေအေ အပိုငး် (၄) ပိုငး် 

ခွဲမခားထားပါသည်။ 

 ၁။ အရမခခံများ 

 ၂။ အရလ့အထရကာင်းများ 

 ၃။    စနစ်မဖင့ရ်ဆာင်ေွကသ်ည့် (System approach) နည်းလမ်းများ 

 ၄။ ေန်းကျင်ရကာင်း ဖန်တီးရပးမခင်းဟူ၍မဖစ်သည်။ 

 

၁။ အရမခခံများ 

 CSAသည် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနှင့် စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုကုိစနိ်ရခါ်သည့်အချက်များကုိ 

ရပါငး်ကူးဆက်နယ်ွမှုများကိကုိငု်တွယရ်မဖေှင်းေန်အတွက် ရပါငး်စည်းထားသည့်နည်းလမ်း တစ်ခ ု

မဖစ်သည်။အဓိကကျရသာေည်ေွယ်ချက် (၃) ခုမှာ 

 (က) လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှ ေင်ရငွတုိးများလာရစေန်၊ စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုနှင့ဖ်ွံ ့ပဖိုး 

တိုးတက်မှု အချိုးည ီမမင့်မားလာရစေန် အတွက် အရထာက်အကူမပုမည့် စိုက်ပျိုးရေး 

ကုနထ်ုတ်လုပ်မှု ရေေှည်ဖွံ ့ပဖိုး တိုးတက်မမင့မ်ားလာရစမခင်း၊  

 (ခ) အဆင့်ရပါင်းများစွာတွင် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုဒဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ပပီး၊ စိုက်ပျိုးရေး 

နှင့ ်စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုစနစ်များ တည်ရဆာက်ပပီး လိုက်ရလျာညီရထွ ကျင့်သုံးမခင်း၊ 
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 (ေ) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ (သီးနှံစုိက်ပျိုးမခင်း၊ ရမွးမမူရေးနှင့ ်ငါးလုပ်ငန်း အပါအေင်) 

မ ှဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွ  ့ထုတ်လွှတ်မှု ရလျှာ့ချရပးေန်တိုမ့ဖစ်သည်။ 

 

၂။ အရလ့အထရကာင်းများ 

 CSA အမလ့အထမကာင်းများစွာ ေိှမသာ်လည်း ဤကဏ္ဍတွင် အချို မ့သာ အစိတ် အပိုငး် 

များ ကိုသာ မေွးချယ်မော် ပမည်  ေစ်ပါသည်။ 

  

 (က) ရမမဆီလွှာ စီမခံန ့်ခွဲမခင်း 

  သော၀ေန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဇီ၀မဒပ်ထု မပန်လည်ထည့်သွင်းမခင်းနငှ့် 

ရမမဆီလွှာ ကျန်းမာရေး၊ မပါင်းစည်းစိုကပ်ျိုးမမွး မူမေး အာဟာေ စီမံခန ့်ခွဲမှု 

  

 (ခ) သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမခင်း  

    ောသီဥတုနှင့် ကိကု်ညီသင့်ရလျာ်မည့် မတူကွဲမပားရသာ သီးနှံများစုိက်ပျိုးမခင်း၊ 

တိေ စ္ဆာန်မျိုးစုရံမွးမမူမခင်း၊ ရေေှည်တည်တံ့မည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် 

ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေး၊ ပူးရပါငး်ရဆာင်ေွကသ်ည့် မျိုးရစထ့ုတ်လုပ်မခင်းစုရဆာင်း 

မခင်းစနစမ်ျား။ 

  

 (ေ) SRI စပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

• နိဒါန်း 

• လုပ်ငနး်စဉ်များ 

• CSA သို ့အရထာက်အကူမပုပုံ 

• ေေှိရသာ သင်ခန်းစာများ 

 (ဃ) စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွးေမ်းရကျာင်းလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ စုံလင်မှု 

• ောသီဥတုရဖာက်မပနရ်သာရဒသများတွင် ပျက်စီးထိခိုက်မှု ရလျာ့နည်း ရစေန် 

သီးနှံအမျိုးအစားများ စုံလင်ရအာင် စိုက်ပျိုးမခင်း 

• ေက်စုစံိုက်ရမွးစနစ ်(စပါးငါး၊ ေဲစပါး၊ ကျွေဲနွား၊ ဆိတ်၊ ၀က်ရမွးမမူရေး) 

• သီးရောစိုက်စနစ၊် သီးညှပ်စိကု်စနစ်၊ လက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစမ်ျားနငှ့် သီးနှံပုံ 

စံများ 

 

 (င) ရေစီမံခန ့်ခွဲမခင်း 

 ရေစုရဆာင်းမခငး်နငှ့ရ်ချွေတာမခင်းနည်းလမ်းများ၊ဟင်းသီးဟင်းေွက်များအတွက်တိုး

တက်ရကာင်းမွန်ရသာအစက်ချ ရေးရပးစနစ၊် စပါးသီးနှ ံ စိုက်ပျိုးောတွင် 

စိုတစ်လှည့်ရမခာက်တစ်လှည့်  ရေသွင်းနည်းစနစ၊် 
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 (စ) သစ်ပင ်သစ်ရတာရောရနှာ စိုက်ပျိုးမခင်း 

  သစပ်င်သစ်ရတာ ရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၊ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးမခင်း (SALT) နည်း 

စနစ၊် ေပ်ေွာပရဒသာသစ်ရတာ စုိက်ခင်းများ။ 

 

(၃) စနစ်မဖင့ ်ရဆာင်ေွကသ်ည့် နည်းလမ်းများ 

 စိုက်ပျိုးထုတ်ကနု် မမင့်မားရစေန်နှင့ ် စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု ေေိှရစေန်၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု 

ဒဏ်ကိ ု ရတာင်သလူယ်သမားများ ကကံကကခံံနိငု်ရစေန်နှင့ ် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွထ့ုတ်လွှတ်မှု ရလျာ့ချ 

ေန်ဟူရသာ ေည်ေွယ်ချက်များ ရအာင်မမင်မှုေေှိရစေန်အတွက် CSA သည် စနစမ်ျား ရှုရထာင့် 

အမျိုးမျိုးမှရမပာင်းလဲ ကျင့်သုံးေမည်မဖစ်သည်။ စနစမ်ျားမာှရအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်သည်။ 

 

(က) အခင်းအကျင်းများနငှ့် ရေဟစနစ်များ 

 ဤစနစတ်ွင် လုပ်ငန်းရဆာင်တာရဆာင်ေွကမ်ှုအလိုက် အပိုငး် (၃) ပိုင်းခွဲမခားထားသည်။ 

၄င်းတိုမ့ှာ (၁) မတူကွဲမပားရသာ အတုိင်းအတာပမာဏအလုိက် ေည်ေွယ်ချက်ရပါင်းများစွာကို 

လွှမ်းမခုံ နိုငရ်သာအခင်းအကျင်းပန်းတိုင်များ၊ (၂) လိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန်စီမကံိနး်ရေးဆွဲမခင်း၊ 

စီမခံန ့်ခွ ဲမခင်းနှင့ပ်ူးရပါင်းရဆာင်ေွကမ်ခင်းနှင့် ( ၃) ေက်စုလံွှမ်းမခုံကဏ္ဍများပါေင်မခင်း၊ 

 

(ခ) တန်ဖိုးကွင်းဆက် ဆန်းစစ ်ရလ့လာမခင်း 

 တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တစ်ခုသည် သီးနှံစုိက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းေယ်ရဖာက်ကားမခင်း 

လုပ်ငနး်များအား မည်ကဲ့သုိရ့ဆာင်ေွကရ်နကကသည်ကို နားလည်သရောရပါကရ်စေန်အတွက် 

အသုးံေငသ်ည့ ် လွယ်ကူရုိးေှင်းရသာနည်းလမ်း တစ်ခုမဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတန်ဖိုးကွငး်ဆက် 

များ၏ သရောတေားမရူောင်တွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှစ၍ ကုနရ်ချာမပုလုပ်မခင်း၊ ရေးကွက ်

တင်ပိုမ့ခင်းမဖင့ ်စားသံုးသည် အထိတန်ဖိုး မဖည့်စွက်ရပးသည့် လုပ်ငနး်အဆင့်ဆင့်၏ အစီအစဉ်များ 

ပါေင်သည်။ ကွငး်ဆက်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတိုငး်တွင် တစ်ခု (သို)့ ၄င်းထက်ပိုရသာ ရေှ န့ှင့ ်

ရနာက်သုိ ့ ချိတ်ဆက်မှုများေှသိည်။ စုိက်ပျိုးရေးတန်ဖိုးကွငး်ဆက်တစ်ခုသည် အရမခခံ စိုက်ပျိုးရေး 

ထုတ်ကနု်တစ်ခုကိ ု စိုက်ခင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည်မှစပပီးရနာက်ဆံုး စားသံုးသည်အထိ အဆင့်တစ်ခုစီ 

တွင် တန်ဖိုးမဖည့်စွက်မှုများကုိ ရဖာ်ရဆာင်ရပးသည့် လူပုေ္ဂိုလ်များနငှ့် လုပ်ငနး်စဉ်များကို 

ဆန်းစစရ်ဖာ်ထုတ်နိုင်သည်။ 

 ဆန်စပါးပိုမိုထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် ဆန်တန်ဖိုးကွင်းဆက်ကို အဆင့်မမှင့်တင်ရပးမခင်း အားမဖင့် 

မပည်ပသိုတ့င်ပိုန့ိုငသ်ည့် ပမာဏမမင့်မားလာရစပပီး၊ စားနပေ်ိက္ခာဖူလံုမှုတိုးတက် ရကာင်းမွန်ကာ 

ပမို ့မပသိုရ့မပာင်းရေွှ ရ့နထိုင်မှုကို ရလျှာ့ချရပးနိုင်မည်မဖစ်သည်။ ရဒသတွင်းေှိ လူငယ်များကုိတန်ဖိုး 

ေှိရသာ အလုပ်အကိငု်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုများမပားလာမည်မဖစ်သည်။ 

 စနစမ်ျားရှုရထာင့်ကကကည့်ပါက စနစတ်စ်ခု၏မတူညီရသာအစိတ်အပိုင်းများအကကားပိုမို 

ရကာင်းမွန်ရသာရပါင်းစည်းမှုေေှိရစေန် အရေးကကီးပပီး ခွဲမခမ်းစိတ်မဖာရလ့လာကာ အရလျှာ့အတင်း 

များ မပုလုပ်ရပးေမည်။ ကုနက်ျစေိတ်နှင့်အကျိုးအမမတ် ရလ့လာဆန်းစစမ်ှုကိလုည်း ရဆာင်ေွက ်
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ေမည်။ ဤသုိမ့ပုလုပ်မခင်းအားမဖင့် မိမိအလိုေှိရသာေလဒ်များ ထွကရ်ပါ်လာရစေန ်ရဆာင်ေွကေ်မည့် 

လုပ်ငနး်များကုိ ဆံုးမဖတ်နိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

 

(၄) ေန်းကျင်ရကာင်းများဖနတ်ီးရပးမခင်း 

 CSA အတွက်ရကာင်းမွန်ရသာ ပတ်ေန်းကျင်များမာှ CSA နည်းပညာနှင့် အရလ့အထ 

ရကာင်းများကုိ လိုက်နာကျင့်သုံး ပံ့ပိုးကူညီအားမဖည့်ရပးနိုငမ်ည့် မူရောင် အရမခအရနများ မဖစ်ကက 

သည်။ ၄င်းတိုတ့ွင် 

 (က) သီးနှံအာမခံစနစ် 

 (ခ) ေက်စု ံပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နှငး်မခင်း 

 (ေ) ောသီဥတု သတင်းအချက်အလက် ဆုိင်ောေန်ရဆာင်မှု လုပ်ငနး်များ 

 (ဃ) အရမခခံ အရဆာက်အအံုများ 

 (င) မူေါဒ ဆက်နယ်ွမှုများ 

 (စ) အဖွဲ အ့စည်းဆုိင်ော စီစဉ်ရဆာင်ေွကမ်ှုများနငှ့် 

 (ဆ) ကျား၊မနှင့် လူမှုရေးအားလုံး အကျုံးေငမ်ှုများ ပါေင်သည်။ 

 

၅။ သင်ကကား ပိုခ့ျမည့်ပုံစံ 

 ဤသင်ရုိးကိ ုဌာနတစ်ခုတည်းကသာ ပိုခ့ျရပးမည်မဟုတ်ေဲ ဌာနရပါင်းများစွာက ၄င်းတို၏့  

ောသာေပ်နယ်ပယ်အလိုက် ကျွေမ်းကျင်မှုများကုိ မျှရေပိုခ့ျရပးေမည်မဖစ်သည်။ ဥပမာ အားမဖင့် 

ရမမဆီလွှာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမခင်းကိ ု ရမမဆီလွှာသိပ္ပံဌာနမှသင်ကကားပိုခ့ျရပးပပီး သီးနှ ံ စီမခံန ့်ခွဲမှုကို 

လယ်ယာသီးနှံပညာဌာနမှလည်းရကာင်း၊ ေက်စုပံိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းမခင်းကို ကိမလိရဗဒ နှင့် 

အပင်ရောေါဌာနများမလှည်းရကာင်းသငက်ကားပိုခ့ျရပးမည်မဖစသ်ည်။ CSA သင်ရုိးအတွက် 

သကဆုိ်င်ောဌာနအားလုံးတွင်တာေန်ေှိမည်မဖစ်သည်။ စာရတွပ့ိုခ့ျောတွင် အကျဉ်းမျှသာပိုခ့ျပပီး 

အရမး၊ အရမဖများ အဖွဲ လ့ိုက်စုရပါင်း ရဆွးရနွးမခင်းတိုမ့ဖင့် အရမခခံသရော တေား ကိရုကျညက်စွာ 

နားလည်ပပီး လက်ရတွန့ယ်ပယ်တွင် အသုးံချနိငု်မည်မဖစ်သည်။ ပိုခ့ျမည့်ရခါင်းစဉ်များသည် ပုံမန်ှ 

သင်ရုိးများမအှချို ရ့သာ ောသာေပ်များနငှ့် ဆင်တူမည်မဖစ်ရသာ်လည်း ၄င်းတိုက့ိရုသးစိတ် 

ထပ်မံသင်ကကားမခင်းမမပုေဲ CSA ပန်းတိုင်များ မဖစ်ရသာရေေှည်တည်တ့ံသည့် ကုနထ်ုတ်လုပ်မှု 

မမင့်မားမခင်း၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့် လိုက်ရလျာညီရထွေှိမခင်း သိုမ့ဟုတ် ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ရငွ  ့

ထုတ်လွှင့်မှုကိုရလျှာ့ချရစမခင်းတိုမ့ဖင့် အတတ်နိုင်ဆံုးချိတ်ဆက်သင်ကကား ရပးသွားမည်မဖစ်သည်။ 

 

၆။  သက်ဆုိင်သအူားလုံး နှင့်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေး 

 အဖွဲ အ့စည်း အသီးသီး၏ မတူကွဲမပားရသာ အဆင့်များတွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားမည့် CSA 

သင်ရုိးနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကာ အတည်မပုနိုငေ်န်အတွက် သက်ဆုိင်သူအားလုံး ပါ၀င ်

သည့ ်အလုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲတစ်ခုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ ် ကသေုတ်လ ၂၄ ေက်ရန၌့ ရနမပည်ရတာ်တွင် ကျင်းပ 

ခဲ့ပါသည်။ ရဆွးရနွးပွဲသို ့ တက်ရောက်ခဲ့ကကရသာ FAO မ ှ တာ၀န်ေှ ိ ကျွေမ်းကျင်သူများ၊ အဆင့်မမင့ ်
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စိုက်ပျိုးရေး သုရတသန နှင့် ပညာရေး ဗဟုိဌာန (ACARE) မှာ ဌာရနအကကံရပးပုေ္ၐို လ်၊  YAU  မှ 

ပါရမာက္ခများ၊ DoA မ ှ ဒုတိယ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်၊  ညွှန်ကကားရေးမှူးများ၊ DAR မ ှ တာ၀န်ေှ ိ

ပုေ္ဂို လ်၊ သကဆုိ်င်ော ညွှန်ကကားရေးမှူး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကကားရေးမှူး နှင့ ် SAI ရကျာင်းအုပ်ကကီးများ၊ 

CARTC မ ှရကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့် ဒုတိယရကျာင်းအုပ်၊ စီမံကိန်းဧေိယာအတွင်းေှိ ခရုိင်၊  ပမို န့ယ်များမှ 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီး အောေှိများ တက်ရောက်ခဲ့ကကသည်။ တက်ရောက်လာသူများက ကဏ္ဍအလိုက် 

တက်ကကစွာ ရဆွးရနွးအကကံမပုခဲ့ကကပါသည်။  

 CARTC နှင့ ်SAI တိုမ့ှ တာ၀န်ေှိသူများက ToT အစီအစဉ် အတွက် ၄င်းတို၏့ ဌာနများမှ 

၀န်ထမ်းများကုိလည်း ထည့်သွင်းရလ့ကျင့် ရပးရစလိုရကကာင်း၊ သိုမ့ှသာ အနာေတ်တွင် ဖွင့လ်ှစ်မည့် 

CSA သင်တန်းများကုိ မိမိတိုဌ့ာနတွင်းတွင ် ကုိယ်တိုင် ဆင့်ပာွး ပိုခ့ျရပးနိုင်မည် မဖစ်ရကကာင်း 

အကကံမပုတင်မပခဲ့ကကပါသည်။ 

 ဤအလုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲမှ အကကံမပုရဆွးရနွးချက်အားလုံးကို အတတ်နိုင်ဆံုးထည့်သွင်း စဉး် 

စားကာ CSA သင်ရုိးများကုိ  သက်ဆုိင်ော အဖွဲ အ့စည်းများ၏ လိုအပ်ချက်နငှ့် သင်တန်းအမျိုး 

အစား အဆင့်အတန်းရပါ်တွင်မူတည်ပပီး မပင်ဆင်မွမ်းမခံဲ့ပါသည်။ သိုရ့သာ် အချို ရ့သာရခါငး်စဉမ်ျား 

သည် အလွန်ကျယ်မပန ့်ပပီး FAO မ ှအဓပိ္ပါယ် ဖွင့ဆိ်ုထားရသာ CSA ရောင်ထက် ရကျာ်လွန်ရနမခင်း 

ရကကာင့ ်CSA သင်ရုိးတွင်ထည့်သွင်း၍ မေနိုင်ပါ။ ထိုရခါင်းစဉ ်အချိုက့ိ ုCSA သင်ရုိးတွင် မပါ၀င ်

ရစေဲ သကဆုိ်င်ော ောသာေပ်နယ်ပယ်အလိုက် လက်ေှကိျင့်သုံးလျက်ေှိရသာ သင်ရုိးအတိုင်း 

သင်ကကားပိုခ့ျရပးလျှင်လည်း အဆင်ရမပ နိုငပ်ါသည်။  

 CSA သင်ရုိးများကုိ စိုကပ်ျိုးရေးတက္က သိလု် ေွဲ က့ကို၊ ေွဲလ့ွန်သင်တန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး 

သိပ္ပံများေှ ိ ဒီပလိုမာသင်တန်းများနငှ့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရပး ၀န်ထမ်းများအတွက် CARTC တွင် 

တစ်လကကာဖွင့်လှစ်သငက်ကားမည့် သင်တန်းများတွင် ရပါငး်စပ် ထည့်သွင်း သင်ကကားသွားနိုင်ေန် 

စီစဉရ်ဆာင်ေွကလ်ျက်ေှိပါသည်။ ခခင်းချက်အရနမဖင့် ToT အတွက ်CSA သင်ရုိးကိမုူ တစ်ပတ်ကကာ 

သင်တန်းတစ်ခုအမဖစ ်CARTC တွင် သီးသန ့်ဖွင့်လှစ်သင်ကကားရပးေန် ညှိနှိုင်းသရောတူညီမှု ေေှိခဲ ့

ပါသည်။ 
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စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများေှိ  စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာ  သင်တန်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားမည့် 

ောသီဥတုနှင့ ်လိုက်ရလျာညီရထွရသာ စိုက်ပျိုးရေး (CSA) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအစီအစဉ် 

(Module - 2) 

ေည်ေွယ်ချက ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမဖစ်စဉတ်စ်ခုလုံးနှင့် ောသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်ရသာ 

စိုက်ပျိုးရေး၏ အရမခခံသရောတေားများ၊ နည်းလမ်းများအား နားလည် 

တတ်ကျွေမ်းရစေန် 

သငက်ကားမခင်း စာရတွ  ့ (၂)နာေီ +  သင်ခန်းစာ / ရဆွးရနွးမခငး် 

သင်ရုိးပုံစံ ၁ပတ် ၁ နာေီ x ၂ေက် x ၁၂ ပတ် = ၂၄နာေီကကာသင်ခန်းစာ/နှစ၀်က် 

ကွငး်ဆင်းရလ့လာမှု လက်ရတွသ့င်ကကားချိနမ်ျား (သိုမ့ဟုတ်) 

စာတမ်းဖတ်ပွဲများ 

ကကာမမင့်ချိန ် ၁၂ ပတ် (၃ လ) 

သင်တန်းဆောများ လယ်ယာသီးနှံဌာန နှင့ ်စိုက်ပျိုးရေးဓာတုရဗဒဌာနမှ ဆော၊ဆောမများ 

ပိုခ့ျမှုပုံစ ံ အချိန်ပိုငး်စာသင်ချိန်များ(+ အိမ်စာရလ့ကျင့်ခန်းများ) 

သင်ရုိးမာတိကာ သီအုိေီ (+(+ အဖွဲ လုိ့က်ရဆးွရနွးမခင်း) 

 

ယူနစ ်   ပိုခ့ျမည့်ဌာန နှင့ ်

ပိုခ့ျမည့်နှစ် 

 ၁။ အရမခခံများ  

၁ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးရေဟဇုန်များ    

သီးနှံစုိက်ပျိုးရေး ရေဟဇုန်အမျိုးအစားများ၊       

ရမမမျက်နာှသွငမ်ပင်နှင် ့ောသီဥတုအရမခအရနများ၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့်သီးနှံပုံစံများ၊ 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့် စိကု်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအရပါ် 

အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ (ရေးအန္တောယ်ကကုံ ရတွေ့ရသာရဒသများ 

နှင့ ်ပျက်စီးဆံုရှုံးမှုပမာဏ)၊ 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ ပထမနှစ်၊ 

ပထမနှစေ်က ်

၂ CSA ဆုိတာ ောလ?ဲ  

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက် 

အရမခခံသရောတောများ  

မဏ္ဍိုင်သုံးခု (က) ရေေှည်တည်တ့ံရသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မခင်း 

(ခ) လုိက်ရလျာညီရထွမဖစ်မှုနှင် ့ောသီဥတု ဒဏ်ကကံ့ကကံ ့ခံနိုင်မခင်း (ေ) 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု ရလျာ့ပါး သက်သာရစမခင်း၊ 

ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွထ့ုတ်လွှတ်မှုကုိ ရလျာ့ပါးရစမခင်း(သုိ)့ 

ဖယ်ေှားမခင်း၊ 

CSA ၏ ေိရသသလက္ခဏာများ 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုကုိ ကိငု်တွယ ်ရမဖေှင်းသည်။ 

ေည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များစွာအား ရပါငး်စုပပီး အတိုးအရလျာ့ 

အရပးအယူမပုလျက် စီမသံည်။ 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ ပထမနှစ်၊ 

ပထမနှစေ်က ်
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ရေဟရဗဒစနစ်၏ လုပ်ရဆာင်ချက်များအား ထိန်းသိမး်ထားသည်။ 

မတူညီရသာအဆင့်များအတွက် စမှတ်များစွာေိှသည်။ 

အရကကာင်းအောကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည်။ 

အမျိုးသမီးများနငှ့် အပယ်ခံလူသားများအား ပါ၀င်ရစသည်။ 

 စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့် ရတာင်သူလယ်သမားများအရပါ် 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏ သက်ရောက်မှုများ 

အပူချိန်မမင့်မားလာမခင်း၊ 

ပုံမနှ်မဟုတ်ရသာ မိုးေွာသွနး်မှုများ၊ 

ပင်လယ်ရေမျက်နာှမပင်မမင့်တက်မခင်း၊ 

မိုးရခါငမ်ခင်းနှင့် ရေကကီးမခင်းများ၊ 

ဆားငနရ်ေ၀င်ရောက်မခငး်၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပျက်စီးမခင်း၊ မမဖစ်ထွန်းမခင်း၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနှင့် ရတာင်သူလယ်သမားများအရပါ် ောသီဥတု 

ရမပာင်းလဲမှု ၏ သကရ်ောက်မှုများ၊ 

 

ောရကကာင့် CSA လိုအပ်ပါသနည်း။  

၁။ စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု၊ ခွဲရေမဖန်မ့ဖူးမှု မညီမျှမခင်း၊ 

အာဟာေချိုတ့ဲ့မခင်း၊  

၂။ စိုက်ပျိုးရေးနငှ့် ဆင်းေဲမွဲရတမှုတို၏့ ဆက်နယ်ွမှု၊ 

၃။ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနှင့် စိကု်ပျိုးရေးတို၏့ ဆက်စပ်မှု၊ 

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ ပထမနှစ်၊ 

ပထမနှစေ်က ်

၃ ၂။ လက်ရတွလ့ုပ်ရဆာင်သည့်နည်းလမ်းများ 

CSA နည်းလမ်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ေက်စုသံုတများ 

 

ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းမခင်း 

ရကာင်းမွန်ရသာ ရမမဆီလွှာ၏ ေိရသသလက္ခဏာများ / 

သကေ်ှိရမမဆီလွှာ၊ 

ရမမဆီလွှာနှင် ့ရမမအေင်းအမမစ်များအရပါ် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏ 

သကရ်ောက်မှုများ - 

 ရေေှည်ထိန်းသိမး်ေန်အတွက် လုိအပ်ချက်များ၊ 

ောသီဥတုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွသည့် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်အတွက် 

ရမမဆီလွှာနှင် ့ရမမယာကုိ ရေေှည်ထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ၊ 

ရမမဆီလွှာပျက်စီးဆံုးရှုံးမှုကို ကာကွယ်မခင်းနှင် ့

ရလျာ့ပါးသက်သာရစမခင်း၊ 

ရမမဆီလွှာရေတုိက်စားမှု၊ ရလတုိက်စားမှုကို ထိန်းချုပ်မခင်း၊ 

ရမမကကီးတွင် ကာဗွန်ဓါတ်များ သိမး်ယူထားနိုင်အစေန် 

သော၀ရမမရဆွးများအား စီစဉ်မခင်း၊ 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတု ရဗဒ ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ပထမနှစေ်က ်
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စိုက်ပျိုးရေ သုးံစဲွမှုကုိ အကျိုးေှိရအာင် စီမမံခင်း၊ 

မပဿနာေိှရသာရမမဆီလွှာများ၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအရပါ် 

၄င်းတို၏့အကျိုးသကရ်ောက် မှုများ နှင့ ်ရမဖရလျှာ့သည့် 

နည်းလမ်းများ၊ 

 

သော၀ ၀န်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေးစနစ် 

Conservative agriculture ဆုိတာ ောလဲ။ 

၁. ရမမကကီးအား ဆက်တိုက်ထွန်ယက်မှုကိ ုအနည်းဆံုးမပုလုပ်မခင်း၊ 

၂. ရမမကကီးအား အပမဲဖုးံအုပ်ထားမခင်း၊ 

၃. စိုက်ပျိုးသီးနှံများ အမျိုးအစားစံုလင်မခင်း၊ သီးလှည့်စိကု်ပျိုးမခင်း၊ 

ရမမကကီးတွင် ကာဗွန်ဓါတ်များ သိမး်ယူထားနိုင်ရစေန်၊ 

သော၀ရမမရဆွးများအား ထည့်သွင်းမခင်း၊ 

၄။ အနည်းဆံုးထွန်ယက်မခင်း။ ရမမဖုံးမခင်း၊ 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတု ရဗဒ ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ပထမနှစေ်က ်

 

 

 

 အပင်အကကင်းအကျန်များအား မပန်လည်အသုးံချမခင်းနှင် ့ရမမဆီလွှာ၏ 

ကျန်းမာရေး  -   

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်၊ 

ရမမတွင်းေှိ ကာဗွန်သုိရလှာင်ကန်၊ 

ရမမတွင်းေှိ သော၀ရမမရဆွးများ၊ 

အဏုဇီ၀သကေ်ှိများ၏ လုပ်ရဆာင်ချက်များ၊   

 

 

စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတု ရဗဒ ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ပထမနှစေ်က ် 

 

 ေက်စုံစိုက်ပျိုးရမွးမမူရေးနငှ့် ရမမကသဇာများအား 

ထိရောက်စွာသုးံစွဲမခင်း 

ေက်စုစံိုက်ပျိုး  မမွးမမူရေးစနစ်၏ အရမခခံသရောတေားများနှင့် 

ရယေုယျနည်းလမ်းများ၊  

ရမမဆီကသဇာ အ၀င်အထွက်နှင် ့ကုန်းရမမကာဗွန်လက်ခံစုယူမခင်း၊ 

သော၀ရမမရဆွး အ၀င်အထွက်၊ 

အပင်အာဟာေများ၏ လုပ်ငနး်တာ၀န်များ၊ 

ရမမကသဇာများအား အကျိုးေှိရအာင် သုံးစွဲမခငး်နငှ့် မျှတရအာင် 

ထိန်းညှိမှု၊ 

 

 

စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတု ရဗဒ ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ပထမနှစေ်က ်

 

၄ သီးနှ ံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မခင်း(စီမခံန်ခ့ွဲမှု) 

CSA သို ့အကျိုးမပုပု၊ံ 

မှတ်ယဖူွယ်သငခ်န်းစာများ၊ 

စပါးအေှိန်မမှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် (SRI) 

နိဒါန်း၊ 

လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွကန်ည်းလမ်းများ၊ 

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန 

ပထမနှစ၊် 

ဒုတိယနစှ်ေက် 
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CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ၊ 

မှတ်ယဖူွယ် သင်ခန်းစာများ၊ 

 

မတူကွဲမပားသည့် သင်ရ့လျာ်ရသာ သီးနှံ မျိုးများ သုံးစွဲမခင်း 

စပါး၊ ရမပာင်း၊ ပဲမျိုးစံု၊ 

မိုးရခါင်ဒဏ် ခံနိုင်မှု၊ 

ရေမမုပ်ဒဏ် ခံနိုင်မှု၊ 

ပိုးမွှားရောေါများ ခံနိုင်ေည်ေှိ မျိုးများကုိ  ရဒသအလုိက် အသုးံမပုမခင်း၊ 

(အပင်ဇ၀ီမျိုးကဲွ ဗီဇေင်းမမစ်များအား ထိန်းသိမ်းမခင်းနှင် ့သုံးစွဲမခငး်၊ 

မျိုးသစ်များ ထုတ်လုပ်မခင်း၊ မျိုးရစ့ထုတ်လုပ်ငနး် 

တိုက်တက်ရစေန်နှင့် မျိုးရစ့များ မဖန်မ့ဖူးမခင်း)၊ 

 

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန 

ပထမနှစ၊် 

ဒုတိယနစှ်ေက် 

 

 

 

 

 

 စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွး၀မ်းရကျာင်းလုပ်ငန်း 

အမျိုးအစားများ စုံလင်မှု 

ောသီဥတုရဖာက်မပနရ်သာရဒသများတွင် ပျက်စီးထိခိုက်မှု 

ရလျာ့နည်းရစေန် သီးနှံအမျိုးအစားများ စုံလင်ရအာင် စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

  

ေက်စုစံိုက်ရမွးစနစ ်(စပါးငါး၊ ေဲစပါး၊ ကျွေဲနွား၊ ဆိတ်၊ 

၀က်ရမွးမမူရေး)၊ 

 

သီးရောစိုက်စနစ၊် သီးညှပ်စိုက်စနစ၊် လက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစမ်ျားနငှ့် 

သီးနှံပုံစံများ၊ 

 

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန 

ပထမနှစ၊် 

ပထမနှစေ်က ်

 

 ရေေှည်တည်တံ့ရသာ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် 

ဓာတုကင်းလွတ်လယ်ယာစနစ် 

 

အရမခခံသရောတေားများ   

၁။ (မပန်လည်) လည်ပတ်အသုးံမပုရသာ အရမခခံသရောတေား 

၂။ ကကိုတင်ကာကွယ်ရသာ အရမခခံသရောတေား 

၃။ နီးကပ်မှု အရမခခံသရောတေား  

ဓါတုကင်းလွတ်စနစ်သည် ရမမတွင်းဇီ၀ မျိုးကဲွကကယ်၀မှုကို 

အားရပးမခင်း ၊ 

စွမး်အင်အသုးံမပုမှု၊ 

ဓာတုကငး်လွတ်လယ်ယာစနစ၏် အလားအလာ၊  

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ 

ဒုတိယနစှ်၊ 

ပထမနှစေ်က ်

 

၅ ပူးရပါင်းပါ၀င်ရသာ မျိုးရစ့ထုတ်လုပ်သိမ်းဆည်းမခင်း 

ရဒသတွင်းလိုအပ်ချက်ကိ ုအရမခခံလျက် ောသီဥတုနှင့် 

လိုက်ရလျာညီရထွရသာ အေည်အရသွးမမင့် မျိုးရစန့ှင် ့မျိုးပာွးပိုင်းများ 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ 



21 

 

အသုးံမပုမခင်း - ဆားငနဒ်ဏ်ခံနိုင်ရသာစပါးမျိုးကဲွများ၊ ရေလွှမ်းဒဏ် 

ခံနိငု်ရသာစပါးမျိုးကဲွများ၊ လေ်သမားများထံမျ တုန ့်မပန်မျုေယမူခင်း၊ 

                                                                                                                                     

မျိုးရစ့စနစ်   

အပင်ဗီဇေင်းမမစ်များ ထိန်းသိမး်မခင်း (သော၀အတိုင်း 

ရေွးချယ်မခငး်)၊ 

သီးနှံမျိုးကွဲများ ထုတ်လုပ်မခင်း၊ 

မျိုးရစအ့ဆင့်အလိုက် ထုတ်လုပ်မခင်းနှင် ့မဖန်မ့ဖူးမခင်း၊ 

(မိေမျိုးရစ့၊ ဆင့်ပာွးမျိုးရစ့၊ မျိုးသန်မ့ျိုးပာွးမျိုးရစ့၊ 

စီးပွားမျိုးသန်မ့ျိုးရစ)့ ၊ 

ရကျးေွာ / ေပ်ေွာပရဒသာ မျိုးရစေ့ဏ်၊ 

 

ပထမနှစ၊် 

ပထမနှစေ်က ်

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ပထမနှစေ်က ်

 

၆ စိုက်ပျိုးရေ စီမခံန ့်ခွဲမခင်း  

စိုတစ်လှည့်၊ ရမခာက်တစ်လှည့် စပါးစုိက်ပျိုးနည်းစနစ်၊ 

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ၊ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ၊ 

 

မိုးရေသိမ်းယူစုရဆာင်းမခင်း နည်းလမ်းများ 

မိုးရကာင်းစိုက်စနစမ်ျား (မိုးရေစုရဆာင်းမခင်း)၊ 

သစစ်ိမး်ရမမကသဇာအသုံးမပုလျက် ရမမပဲစိကု်ပျိုးမခင်းနှင့် 

အပူပိငု်းရဒသတွင် ရလကာပင်များ စုိက်ပျိုးမခင်း၊ သစ်ပငက်ကီးများ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ ရလျှာ်မဖူပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ ထင်းစိုက်ခငး်များ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊  

ရေသွင်းစိုက်စနစမ်ျား(အကျိုးအမမတ်အများဆံုးေေှိရစေန်  နှင့ ်

အထွကန်ှုန်းမမင့်မားရစေန် ရေရလျှာ့ရပးသငွ်းမခင်း၊ သုတအရမခမပု 

တိကျရသာ အဆင့်မမင့ ်ရေသွင်းစနစမ်ျား)၊ 

ရမမဖုံးအုပ်မခင်း၊ အစိုဓါတ်ထိန်းထားနိုင်ေန် ရမမဖုံးပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

  

ဟင်းသီးဟင်းေွက်များအတွက် အနုစိတ်ရေသွငး်စနစ် 

အစကခ်ျရေသွင်းစနစ/်ရေဖျန်းကိေိယာ/တစ်၀က်တစ်ပျက်ရေသွင်း 

စနစ၊် 

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ၊ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ၊ 

သကရ်ောက်မှုများနငှ့် မှတ်ယဖူွယ် သင်ခန်းစာများ၊ 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ဒုတိယနစှ်ေက် 

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ဒုတိယနစှ်ေက် 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတုရဗဒ ဌာန၊ 

ပထမနှစ၊် 

ဒုတိယနစှ်ေက် 

၇ သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်  
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သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ ်နှင့်  ရတာင်ရစာင်း 

စိုက်ပျိုးနည်း 

သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၏ သမိုင်းရကကာင်း၊ 

သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းနှင် ့ရေဟစနစ်၊ 

မမန်မာ့လုပ်ငနး်စဉ် ၂၁၊ 

စိမး်လန်းစိုရမပရေးလှုပ်ေှားမှုများ၊ 

ရေွှရ့မပာင်းရတာင်ယာမှ သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစသ်ို ့

(ကုနး်မမင့်ရဒသများအတွက်)၊ 

ချင်းမပည်နယ် မှ မင်းတပ်ပမို န့ယ်ကဲ့သို ့ရတာင်ယာ / ကုနး်မမင့ ်

ရဒသများ အတွက် သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစန်ှင် ့

ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးနည်းပညာ၊ 

သင်ရ့လျာ်ရသာ ရမမအသုးံချမူေါဒ၊ 

ဧော၀တီမမစ၀်ကျွေန်းရပါ်တွင် ရေထွကပ်စ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ေန် 

သစရ်တာမပုန်းတီးမှုကုိ ကာမိရစေန် ဒီရေရတာများ စိုကပ်ျိုးမခငး်၊ 

ထင်းရလာင်စာသုံးစွဲသည့် စနစအ်ား ရမပာင်းလဲေန် မူေါဒများ 

ချမှတ်ရေး၊ 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ ပထမနှစ်၊ 

ဒုတိယနစှ်ေက် 

 

 

၈ ၃။ စနစ်မဖင့ရ်ဆာင်ေွကသ်ည့် နည်းလမ်းများ 

 

တန်ဖိုးကွင်းဆက် 

ရေေှည်တည်တံ့၍ အလုံးစုံပါေင်ရသာ စားနပေ်ိက္ခာ (တန်ဖိုး) 

ကွငး်ဆက ်မိတ်ဆက်၊ 

အစိတ်အပိုငး် (၃) ခ ု

နယ်ပယ်ကျယ်မပန ့်ရစမခင်း၊ 

ောသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်ေည်ေှိမခင်း၊ 

ရထာက်ပံ့မှုကငွ်းဆက် ထိရောက်မှုများ၊ 

 

ရေေှည်တည်တံ့၍ အလုံးစုံပါေင်ရသာ စားနပေ်ိက္ခာ (တန်ဖိုး) 

ကွငး်ဆက ်အရလ့အထများ - စားနပေ်ိက္ခာ ရလလွင့်ဆံုးရှုံးမှုများ 

ရေေှည်တည်တံ့၍ အလုံးစုံပါေင်ရသာ စားနပေ်ိက္ခာ 

(တန်ဖိုး)ကွငး်ဆက် တရလျှာက် ပါေင်ရဆာင်ေွက်သမူျား၏ 

စွမး်ရဆာင်ေည် တိုးတက်ရေး အတွက် တစ်ဆင့်ပပီးတစ်ဆင့် 

ချဉ်းကပ်မခင်း ၊ 

သုးံသပ်ချက်၊ 

ဆန်စပါးတန်ဖိုးကွင်းဆက် ဆန်းစစ်ရလ့လာမှု 

တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တွင် အဓိကကျရသာ အမခင်းအောဆန်စပါး 

တန်ဖိုးကွငး်ဆက် ဆန်းစစ်မှု 

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ ဒုတိယနစှ်၊ 

ပထမနှစေ်က ်
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ရေးကွက ် အဆံုးပိုင်း အခွင့အ်လမ်းမျာတန်ဖိုးကွငး်ဆက် တရလျှာက် 

အဓိက ကန ့်သတ်မှုများ နှင့ရ်နှာင့်ရနှးရစသည့်အောများ၊ 

၄င်းတိုက့ိ ုအကျိုးအမမတ်ေေှိရစေန် ရဆာင်ေွကန်ည်း၊ 

 

ေိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် ေိတ်သိမ်းချိန်လွန် စီမံခန ့်ခွဲမှုများ 

အစိုဓာတ်ထိန်းသိမး်ေနအ်တွက်လယ်ယာသုးံ စကက်ေိယာငယ်များ၊ 

အချိန်မီေိတ်သိမ်းနိုငရ်ေးအတွက် လယ်ယာသုးံစက်ကိေိယာ 

သုးံစဲွမခငး်၊ 

အေည်အရသွး တိုးတက်မှုအတွက် အရမခာက်ခမံခင်း၊ 

ေိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းစနစ်များ၊ 

စားနပေ်ိက္ခာ ဖူလံုမှုနှင့် ေိတ်သိမ်းချိန်လွန် စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

ေိတ်သိမ်ချိန်လွန်နည်းစနစ၏် လုိက်ရလျာညီရထွေှိနိုင်စွမ်းေည်ကိ ု

လွှမ်းမိုးရသာအချက်များ၊ 

သင့်ရလျာ်ရသာ မျိုးရစ/့ သီးနှံသုိရလှာင်နည်းလမ်းများ၊ 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ ဒုတိယနစှ်၊ 

ပထမနှစေ်က ်

 

 

 

 

လယ်ယာသီးနှံ 

ဌာန၊ ဒုတိယနစှ်၊ 

ပထမနှစေ်က ်

 

 

 ၄။ေန်းကျင်ရကာင်းဖန်တီးမခင်း 

နိဒါနး်  

 

 ေက်စုံပိးုမွှားရောေါစီမခံန ့်ခွဲမှု (ေက်စုံသီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမှု) 

ခံနိငု်ေည်ေှိရသာသီးနှမံျိုးများ၊ 

ကာလရဒသနှင့်အညီ စီမခံန ့်ခွံမှု၊ 

ရေဟစနစ်အရမခမပု နည်းလမ်းများ၊  

ရေဟစနစ်ချဉ်းကပ်မှုကို အသုးံမပုမခင်း၊ 

မှန်းဆအရေးရပါ်အရမခအရန စီမကံိနး်ကုိ ရဆာင်ေွကမ်ခင်း၊ 

ဖျက်ပိုးအဆမတန်ပွားများကျရောက်မှုမဖစစ်ဉ်များကုိ 

ဆန်းစစ ်ရလ့လာမခင်း၊ 

ထုတ်လုပ်မှု၏အတိုင်းအတာမည်မျှစိုးေိမ်ဖွယ်ေှိသည်ကို 

သတ်မှတ်မခင်း၊ 

ပိုးမွှားကျရောက်မှုများအရပါ်အချိန်နှင့်တရမပးညီရမခောခံမှုများ 

ရဆာင်ေွကမ်ခင်း၊ 

ပိုးသတ်ရဆးအသုံးမပုမှုရလျှာ့ချမခင်း / အစားထိုးနည်းလမ်းများ 

သောေေန်သမူျားကုိအသုံးချမခင်း (သို)့ အားရပးမခင်း၊ 

 

 

 

 

သီးနှ ံ

ကာကွယ်ရေး 

ဌာန၊ ပထမနှစ်၊ 

ဒုတိယနစှ်ေက် 

နှင့ ်ဒုတိယနှစ၊်  

ပထမနှစေ်က ်

 အရမခခံအရဆာက်အအံု 

ောသီဥတုနှငသ်ဟဇာတမဖစ်ရသာရကျးေွာ 

•  လယ်သမားများ၏လူရနမှုေေနှင့်ေင်ရငွတိုးတက်လာမခင်း၊ 

•  လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၏ောသီဥတုဒဏ်ကို 

ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ေည်ေှိမှု၊ 

 

 

စိုက်ပျိုး 

ပညာရပးဌာန၊ 

ဒုတိယနစှ်၊  

ပထမနှစေ်က ်
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• ပိုမိ ုရကာင်းမွန်လာရသာ လယ်သမားများ၏ 

ောသီဥတုနှင့်အညီအလိုက်သင့စ်ွမး်ရဆာင်ေည်၊ 

 ပညာရပးနည်းလမ်း 

စိနရ်ခါ်မှုများနငှ့်အရတွးအမမင်များ၊ 

စံမပစိုကခ်င်းများ၊ 

လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း/ ပူးရပါငး်ပါေင်ချဉ်းကပ်နည်း၊ 

လယ်သမားမှသည်လယ်သမားသို၊့ 

ရဒသတွင်းအရနအထားအားရလ့လာမခင်း၊ 

စိုးေိမ်ဖွယ်အန္တေယ်ေှိနိုင်ရမခများအားနည်းပါးရစမခငး်၊ 

တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တွင်အဆင့်များအားရလျှာ့ချမခင်း၊ 

စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု၊စားနပေ်ိက္ခာရေးကင်းမှု၊ရေးကွက်နှင့် 

ဦးတည်သုရတသနနှင့်စည်းရံုးရေးအသွငအ်မပင်၊(ရအာက်မအှရပါ်သိုမ့

ဟုတ်ေဲ၊အရပါ်မှရအာက်သို ့

 

 

စိုက်ပျိုး ပညာရပး 

ဌာန၊ ဒုတိယနစှ်၊  

ဒုတိယနစှ်ေက် 

 

မှတ်ချက-် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများေှိ ဒီပလိုမာသင်တန်းများတွင် ောသာေပ် ကုတ်နံပါတ်  မေှိပါ။  

  

သင်တန်းပိုငး်တစ်ခခုျင်းစီ၏အဆံုးပိုင်းတွင် သက်ဆုိင်ောရခါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီနှင့် သက် 

ဆုိငရ်သာ ရလ့ကျင့်ေန ် အလုပ်တာေန်များကုိ ရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီမဖစ်ရစအဖွဲ လုိ့က် မဖစ်ရစ 

ရပးအပ်သာွးမည်မဖစသ်ည်။ 

 

 အချိုအ့ရမခအရနများတွင် သင်တန်းရကျာင်းသားများ၏နားလည်မှုကုိ အကဲမဖတ်ေန်နှင့ ်

ကမ္ဘာ့အရမခအရနမှဆက်စပ်သင်ခနး်စာယူ၍ မမန်မာ့လယ်သမားများအကျိုးရကျးဇူး ေေှိရစရေး 

အတွက်အရတွးအရခါ်နှင့်နည်းပညာများကုိ မည်သိုမ့ည်ပုံအသုးံချသွားမည်ဆုိရသာ အကကံဉာဏ် 

ေေှိရစေန် ဆက်နွှယ်ရသာ ဗီွဒီယုိများဖငွ့်မပရပးကာ အဖွဲ လုိ့က်ရဆးွရနွးမှုများ မပုလုပ်ရစမည် 

မဖစ်သည်။ 

  

 ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုများ၏ အကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ လယ်သမားများမည်သုိမ့ည်ပုံ ကိငု်တွယ ်

ရမဖေှင်းသည်နှင့ ်မည်ကဲ့သုိရ့အာင်မမင်မှုေကကသည်တိုက့ို ရတွ ့မမင်ရလ့လာနုိင်ေန် ောသီဥတရုမပာင်းလဲ 

မှုဒဏ် ဆုိးေွားစွာခံခဲေ့ရသာရဒသများသုိ ့ရလ့လာရေးခေီးစဉ်များ ထွကက်ကမည်မဖစ်သည်။ 

 

SRI စုိက်ပျိုးနည်း၊ AWD နည်းလမ်းများကုိ လက်ရတွ ့ရဆာင်ေွက်ေမည်။ စံမပစိုကခ်င်းများ 

ထူရထာင်ကာ CSA အကျိုးရကျးဇူးများကုိ မပသေမည်။ အနီးတေိုက်ရဒသတွင်းမှ လယ်သမားများ 

၏ အခက်အခဲကိ ုနားလည်နိုင်ရစေန် ရလ့လာရေးခေီးစဉ်များ စီစဉရ်ပးေမည်
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