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 (ခ) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ ၇ 
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 (ခ) သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမခင်း 
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NGO အစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ အ့စည်းများ 
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ောသီဥတုနှင့်  လိုက်ရလျာညီရထွရသာ စိုက်ပျိုးရေး သင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

 

၁။ ရနာက်ခံရကကာင်းမခင်းော 

 ကုလသမေ္ဂစားနပ်ေိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ သ့ည် ကမ္ဘာ့လုံးဆုိင်ော ပတ်ဝန်းကျင် ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ  ့

၏ရထာက်ပံ့မှုမဖင့ ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး်ရေးဝနက်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ 

ရမွးမမူရေးနှင့ ် ဆည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာနတိုန့ှင့် ပူးရပါငး်ကာ "မမန်မာနုိင်ငံ၏ ဦးစားရပးရေဟ 

စနစမ်ျားနငှ့ ် ရေေှည်တည်တံ့ ရသာ စိုက်ပျိုးရမမနှင့်သစ်ရတာစီမခံန ့်ခွဲမှု "Sustainable Cropland 

and Forest Management in Priority Agroecosystems of Myanmar (SLM-GEF) 

စီမကံိနး် တစ်ခုကိ ု Global Environmental Facility ေန်ပုံရငွ အရထာက်အပံ့မဖင့် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်လျက် ေှိပါ သည်။ 

 စီမကံိနး်သည် ရေေှည်တည်တံ့မည့်ရမမယာစီမံခန ့်ခွဲမှု၊ သစရ်တာရမမစီမံခန ့်ခွဲမှုနှင့် ောသီ 

ဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်ရသာ စိုက်ပျိုးရေးကုိ ကူညီပံ့ပိးုအားမဖည့်ရပးနိုင် ေန်ေည်ေွယ်ပါသည်။ 

ပရောေျက်သည ် ကုနထ်ုတ်လုပ်မှုရေေှည်မမင့်မားလာရစေန်၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့်လိုက်ရလျာ 

ညီရထွေှိပပီးကကံက့ကံခ့ံနိုင်ရစေန်နှင့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွမ့ျားထုတ်လုပ်မှုကိ ု ရလျာ့ချ/ဖယ်ေှားောတွင် 

အရထာက်အကူမပုမည့်အရလ့အထများနှင့်ောသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်သည့်စိုက်ပျိုးရေးမဝူါဒများ

ကုိ လိုက်နာကျင့်သုံးောတွင် လွယ်ကရူချာရမွရ့စပပီး အမျိုးသားအဆင့်စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် ဖွံ ပ့ဖိုး 

တိုးတက်မှုပနး်တိုငမ်ျားကုိရအာင်မမင်မှုများပိုမိုေေှရိစေန်ေည်ေွယ်ပါသည်။ 

 ပရောေျက်သည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ၊စိကု်ပျိုးရေးသုရတသနဦးစီး 

ဌာနနှင့ ်ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်တိုတ့ွင် သင်ကကားပိုခ့ျလျှက်ေှိရသာသင်တန်းများတွင် CSA/ 

SLMကုိ ထည့်သွင်း၍ပိုခ့ျနိုင်ေန်အတွက် CSA/SLM သင်တန်းအစီအစဉ်တစ်ခ ု ရေးဆဲွေန် 

ေည်ေွယ်ပါသည်။ ပရောေျက်သည် DoA၊ DAR၊ SAI၊ YAU တိုန့ှင့် ပူးရပါငး်ရဆာင်ေွကက်ာ 

၎င်းတိုရ့ဆာင်ေွကလ်ျက်ေှရိသာ သုရတသနလုပ်ငနး်များ၊ သင်တန်းနှင့ ်ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် 

များတွင် CSA ကိရုပါငး်စပ်ထည့်သွင်းသွားမည်မဖစ်ပါသည်။ သင်တန်းအစီအစဉ်သည် သကဆုိ်င်ော 

အဖွဲ အ့စည်း၏ သရဘာသဘာဝနှင့လုိ်အပ်ချက်ရပ်ရတွင် မူတည်ပပီးကွမဲပားမခားနားမည်မဖစ်သည်။ 

ဥပမာအားမဖင့် (၁)ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရသတနနှင့ ်ရလ့ကျင့်ပညာရပးဌာန(CARTC) မ ှတစ်လကကာ 

ပိုခ့ျသည့်သင်တန်း (သို)့ မွမ်းမံသင်တန်း များတွင်အမခားဘာသာေပ်များနငှ့ ်ပူးတွဲလျက်၊ (၂)DoA၊ 

DAR နှင့် YAU တိုမ့ှ အကကီးတန်း ပညာရပးဝန်ထမ်းအတွက် တစ်ပတ်ကကာဆောမဖစ်သင်တန်း၊ 

(၃)စိုက်ပျိုးရေး သိပ္ပံ များတွင် ပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ ဒီပလိုမာ ရကျာင်းသားများ အားသင်ကကားမခင်းနှင့် 

(၄)YAU တွင် ပိုခ့ျလျက် ေှိရသာ ဘဲွ က့ကို၊ဘဲွ လွ့န် သင်တန်းများတွင ် CSA အစိတ်အပိုင်းကို 

ရပါငး်စပ် သင်ကကားမခင်း တိုမ့ဖစ်သည်။ 
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 အထက်တွင်ရဖာ်မပထားသည့်အဖွဲ အ့စည်းများေှိ မတူကွဲမပားရသာအဆင့်များတွင် CSA 

အစိတ်အပိုင်းကုိ ထည့်သွင်းသင်ကကားနိုင်ရစရေးအတွက် CSA သင်ရုိးညွှန်းတမ်းနငှ့် လက်စဲွစာအုပ် 

မပုစုေန ်AVSI Foundation နှင့စ်ာချုပ်ချုပ်ဆုိထားပါသည်။ 

 

၂။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း မရေးဆွဲမီ ပဏာမရမခလှမ်များ 

(က) ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် 

 ပထမဦးစွာ အမျိုးသားအဆင့်အတိုင်ပင်ခံ နငှ့် AVSI မ ှ တာဝန်ေှိသူများသည် ရေးဆင်း 

စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်သိုသ့ွားရောက်ကာ တက္ကသိလု်တွင်လက်ေှိသင်ကကားပိုခ့ျ လျက်ေှိရသာသင်ရုိး 

များနငှ့ ် CSA ကိရုပါငး်စပ်သင်ကကားနိုင်မည့် အလားအလာများကုိ ရလ့လာစူးစမ်းခဲ့ပါသည်။ 

ရေှးဦးစွာရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်မှ ၎င်းတိုမ့ပုစုထားရသာ CSA နှင့သ်က်ဆုိင်သည့် ဘာသာ 

ေပ် များစုစုရပါင်း(၂၈)ခုကိုမပသခဲ့သည်။ (ဇယား -၁တွင်ကကည့်ပါ)။ အချို ရ့သာ ဘာသာေပ် များသည် 

လက်ေှသိင်ကကားပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ ဘာသာေပ်များမဖစ်ရသာ်လည်း ဘာသာေပ်ရပါငး် များစွာမှာ 

နာမည်သာေှိပပီး အရသးစိတ် ရေးဆဲွမပုစုေဦးမည်မဖစ်ပါသည်။ 

 

ဇယား (၁) YAU မ ှအဆုိမပုတင်မပသည့် CSA ဘွဲ က့ကိုဘွဲ လ့ွန်သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများ (မူကကမ်း) 

စဉ် သင်ရုိး

အမှတ် 

ဘာသာေပ်  ဌာန မှတ်ချက ်

၁ AGY-

4201 

စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ောမိုးရလဝသပညာ လယ်ယာသီးနှံ 

စိုက်ပျိုးရေး 

ပညာဌာန 

ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၂ AGY-

4202 

ဘက်စုစံိုက်ပျိုးရမွးမမူရေးစနစ်စမီံခန ့်ခွဲမှု ။ ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၃ AGY-

4207 

သီးနှံများ၏ေိတ်သိမ်းချိန်လွန်ရလလွင့ ်ဆံုးရှုံးမှုများ ။ ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၄ AGY-

5103 

အပူပိငု်းရဒသစားကျက်စီမံခန ့်ခွဲမခင်း ။ ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၅  ဘက်စုသံီးနှံများစီမံခန ့်ခွဲမခင်း ။ ဘွဲ က့ကို 

အဆုိမပု 

၆  သစပ်င်သစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း ။ ဘွဲ က့ကို 

အဆုိမပု 

၇ BPE-

4107 

အပင်မျိုးရုိးဗီဇအေင်းအမမစ်များထိန်းသိမး် 

ရစာင့်ရေှာက်မခငး်နငှ့်စီမံခန ့်ခွဲမခင်း 

အပင်မျိုး 

ရမွးမမူရေး၊ဇီဝ

ကမ္ဗရဗဒ နှင့် 

ရေဟရဗဒဌာန 

ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ
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စဉ် သင်ရုိး

အမှတ် 

ဘာသာေပ်  ဌာန မှတ်ချက ်

၈ BPE -

4204 

ဖိစးီမှုဆုိင်ောဇီဝကမ္ဗရဗဒ ။ ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၉ BPE-

5101 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုအတွက်သီးနှံများကုိ 

တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရအာင်မပုလုပ်မခင်း 

။ ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၁၀ BPE-

5102 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောအပင်ဇီဝကမ္မရဗဒ ။ ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၁၁ BPE -

603 

ဇီဝသက်ေှမိျိုးကဲွများနငှ့် 

အပင်မျိုးဗဇီအေင်းအမမစ်များ 

။ ဘွဲ လွ့န ်

လက်ေှ ိ

၁၂ BPE-

714 

အပင်မျိုးစပ်ေန်အတွက် 

အပင်မျိုးဗဇီအေင်းအမမစ်များ 

။ ဘွဲ လွ့န ်

လက်ေှ ိ

၁၃  သဘာဝမပျက်စိကု်ပျိုးရေး  ရမမဆီလွှာနှင့ ်

ရေသိပ္ပံဌာန 

 

၁၄  အစို၊အရမခာက်အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးနည်း ။  

၁၅  ရမမဆီလွှာနှင့် သီးနှံပင်အာဟာေရပါင်းစပ ် စီမခန ့် 

ခွဲမခင်း 

။  

၁၆  ရမမကသဇာကိုထိရောက်စွာသုံစွဲနည်းများ ။  

၁၇  ရေရချွေတာစုရဆာင်းရေးနည်းလမ်းများ ။  

၁၈  အပင်ရောေါဘက်စုစံီမခံန ့်ခွဲမခင်း အပင်ရောေါ 

ရဗဒဌာန 

ဘွဲ က့ကို 

၁၉  အပင်များတွင်ရောေါဒဏ်ခံနိုင်ေည်ေှိမှု ။ ဘွဲ က့ကို 

 

၂၀ ENT-

4101 

အင်းဆက်ရေဟရဗဒ ကိမလိရဗဒ ဌာန ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၂၁ ENT-

4201 

ဘက်စုံပုိးမွှားကာကွယ်နှိမ်နှင်းမခင်း ။ ဘွဲ က့ကို 

လက်ေှ ိ

၂၂  အင်းဆက်ဇီဝအမျိုးအစားကွမဲပားမှုကုိ 

ထိန်းသိမး်ရစာင့်ရေှာက်မခငး် 

။ အဆုိမပု 

 

၂၃  ဥယျဉ်မခံသီးနှံပညာနှင့ေ်ာသီဥတုရမပာင်းလဲမှု ဥယျာဉ်မခံသီးနှံပ

ညာဌာန 

ဘွဲ လွ့န ်

အဆုိမပု 

၂၄ HSC-

713 

ဥယျဉ်မခံသီးနှံပငမ်ျားရေဟဇီဝကမ္မရဗဒ ။ ဘွဲ လွ့န ်

လက်ေှ ိ

၂၅ HSC-

609 

ဥယျဉ်မခံသီးနှံများပိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရအာင် 

မပုလုပ်မခင်း 

ဥယျာဉ်မခံသီးနှ ံ

ပညာဌာန 

ဘွဲ လွ့န ်

လက်ေှ ိ

၂၆  စိုက်ပျိုးစားနပေ်ိက္ခာစနစ်တွင်ောသီဥတုနှင့်သဟ 

ဇာတမဖစ်ရသာစားနပ်ေိက္ခာတန်ဖိုးကွင်းဆက် 

စိုက်ပျိုးစီးပွား 

ပညာဌာန 

ဘွဲ က့ကို 
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စဉ် သင်ရုိး

အမှတ် 

ဘာသာေပ်  ဌာန မှတ်ချက ်

၂၇  ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၊စိုက်ပျိုးရေးနငှ့်စားနပေ်ိက္ခာဖူ

လုံမှု 

။ ဘွဲ လွ့န ်

၂၈  စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွစ့စတ်မ်း ACARE ဘွဲ လွ့န ်

အဆုိမပု 

ACARE = Advanced Centre for Agricultural Research and Education 

  

 ဘက်စုရံထာင့်စုံမှအရကကအလည်ရဆးွရနွးပပီးရသာအခါ CSA ကုိ တတိယနှစ်၏ဒုတိယ 

နှစဝ်က်(semester) တွင်ထည့်သွင်းသင်ကကားေနသ်ရဘာတူညီမှုေေှိခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယ 

နှစမ်ျားတွင်ထည့်သွင်းသင်ကကားပါက စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ောအရမခခံဗဟုသုတ မမပည့်စုံရသးသည့် 

အတွက်ရစာလွန်းမည်မဖစ်ပါသည်။ တစ်ဖကတ်ွင်လည်း စတုတ္တ နှစတ်ွင်ထည့်သွငး် သင်ကကားပါက 

အထူးမပုလိုင်းခွဲများမဖစ်ရသာရကကာင့် ရကျာင်းသားအားလုံးသင်ယူခွင့် မေေှိနိုင် ရတာ့ပါ။ CSA ကုိ 

ရကျာင်းသားအားလုံးထိရတွက့ျွေမ်းဝင်ေန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများမ ှ ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူ 

များရပါင်းကူးဝင်ရောက်လာသည့် တတိယနှစ၏်ဒုတိယနှစ်ဝကတ်ွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားပါက 

အသင့ရ်လျာ်ဆံုးမဖစ်ပါမည်။ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများမှ ရပါငး်ကူးဝငရ်ောက်လာသူများအတွက် သင်ရုိး 

ညွှန်းတမ်းကိုဇယား(၂)တွင် ရဖာ်မပထားပါသည်။ 

 ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်တတိယနှစသ်င်တန်းတွင် လက်ေှိပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ သင်ရုိး 

ညွှန်းတမ်းများကုိဇယား (၃) နှင့် (၄) တွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ ပထမနှစ်ဝကတ်ွင် ဘာသာေပ်နှင့် 

ထိရတွက့ျွေမ်းဝင်မှုေှရိစေန် သကဆုိ်င်ောဘာသာေပ်အလိုက် အရမခခံသရဘာတေား များကုိသာ 

ပိုခ့ျထားပါသည်။ ဤနှစဝ်က်မေှေှိရသာခိုငမ်ာသည့် အရမခခံသရဘာတေားများသည် CSA 

အယူအဆနှင့န်ည်းစနစ်များကုိရကာင်းစွာသိမမင်နားလည်ရစေန် အရထာက်အကူ မပုမည် မဖစ်ပပီး 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုမပဿနာများကုိ ကိငု်တွယရ်မဖေှင်းောတွင် လက်ရတွအ့သုးံချရစနိုင် မည်မဖစ ်

ပါသည်။ 

 

ဇယား္က-၂။္ကစိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာလက်မတှ်ေပပီးသူများအတွက်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်္ကဘွဲ က့ကို္က္က္က္က 

္က္က္က္က္က္က္က္က္က္က္က္က္က္က္က္ကဒုတိယနစှ်သငတ်န်းဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်္ကသင်ကကားပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ္ကသင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

                 (၂၀၁၅္က-၂၀၁၆္ကပညာသင်နှစ်္က)  

    

သင်ရုိးအမှတ် ဘာသာေပ် 
တစ်ပတ်နာေီရပါင်း 

စာရတွ့္က  လက်ရတွ့္က စုစုရပါင်း 

AGY-၂၂၁ (အကကို) စပါးစုိက်ပျိုးထုပ်လုပ်မခင်း ၂ - ၂ 

BTY- ၂၂၁ (အကကို) ဆဲလ်ရဗဒ ၂ - ၂ 

AGC- ၂၂၁ (အကကို) ရမမဆီလွှာနှင့ ်ရေသိပ္ပံမိတ်ဆက် ၂ - ၂ 

PTY - ၂၂၁ (အကကို) အပင်ရောေါ ၂ - ၂ 



5 
 

ENT- ၂၂၁ (အကကို) စပါးဖျကပ်ိုးများနငှ့် 

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ 

၂ - ၂ 

HSC- ၂၂၁(အကကို) ဥယျာဉ်မခံသိပ္ပ ံ ၂ - ၂ 

AEC- ၂၂၁ (အကကို) စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးမတိ်ဆက ် ၂ - ၂ 

AGE- ၂၂၁ (အကကို) လက်ယာသုးံစက်ကိေိယာများနှင့ ်

ရမမတိုင်းပညာ 

၂ - ၂ 

ASC -၂၂၁ (အကကို) တိေိစ္ဆာန်ကျန်းမားသန ့်ေှင်းရေး ၂ - ၂ 

 ကွင်းလုပ်ငန်း  ၁၅ ၁၅ 

 စုစုရပါင်း ၁၈ ၁၅ ၃၃ 

 

AGY  = လယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး 

BTY   = ရုက္ခရဗဒ 

AGC  =  စိုက်ပျိုးရေးဓာတုရဗဒ 

PTY   = အပင်ရောေါရဗဒ 

ENT   = ကိမိလရဗဒ 

HSC   =  ဥယျာဉ်မခံသီးနှံပညာ 

AEC   =  စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးပညာ 

AGE   = စိုက်ပျိုးရေးအင်ေျင်နီယာ      

ASC   = တိေ စ္ဆာန်ရမွးမမူရေး 

ဇယား-၃။  စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ က့ကိုသင်တန်းတတိယနှစ်၊ပထမနှစ်ဝက်တွင်   

                ပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နစှ် ) 

 

သင်ရုိးအမှတ ် ဘာသာေပ် 
တစ်ပတ်နာေီရပါင်း 

စာရတွ့္က  လက်ရတွ့္က စုစုရပါင်း 

AGY-၃၁၁ စမ်းသပ်စုိက်ပျိုးရေး ၃ ၂ ၅ 

BTY- ၃၁၁ မျိုးရစဇ့ီဝရဗဒ ၂ ၂ ၄ 

AGC- ၃၁၁ ရမမဆီလွှာဓာတုနှင့် အဏုဇီဝရဗဒ ၂ ၂ ၄ 

PTY- ၃၁၁ သီးနှံရောေါများနငှ့် 

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ-၂ 

၃ ၂ ၅ 

ENT- ၃၁၁ စကမ်ှုသးီနှံရောေါများနငှ့် 

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ 

၃ ၂ ၅ 

HSC- ၃၁၁ ဟင်းသီးဟင်းေွက်သိပ္ပံနှင့် 

သစသ်ီးဝလံအရမခခံ 

၃ ၂ ၅ 

AEC- ၃၁၁ အရသးစားစီးပွားရေး ၃ ၂ ၅ 

 ကွင်းလုပ်ငန်း  ၁၅ ၁၅ 

 စုစုရပါင်း ၁၉ ၂၉ ၄၈ 
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ဇယား-၄။္က္က္က္က္ကစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ က့ကိုသင်တန်းတတိယနှစ၊်ဒုတိယနှစ်ဝကတ်ွင် 

ပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ္ကသင်ရိုးညွှန်းတမ်း္က္က(၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင်နစှ်) 

သင်ရုိး္ကအမှတ် ဘာသာေပ် တစ်ပတ်သင်ချိန် (နာေီ) 

စာ

ရတွ့္က

  

လက်တ

ွရ့ 

စုစု္က

ရပါင်း 

AGY- ၃၁၁ စိုက်ပျိုးရေးပညာနှင့ ်ရကျးလက် လူအ့ဖွဲ အ့စည်း ၃ ၂ ၅ 

BTY- ၃၁၁ မျိုးရုိးဗီဇပညာ ၂ ၂ ၄ 

AGC- ၃၁၁ အပင်၏သတ္ထ ုအာဟာေဓာတ်များ ၂ ၂ ၄ 

PTY- ၃၁၁ သီးနှံရောေါများနငှ့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ-၂ ၃ ၂ ၅ 

ENT- ၃၁၁ သိရုလှာင်သးီနှံဖျက်ပိုးများနငှ့ ်

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ 

၃ ၂ ၅ 

HSC- ၃၁၁ ပန်းမန်စိုကပ်ျိုးမခင်းနှင့် တစ်ေှူးရမွးမမူမခင်း 

မိတ်ဆက် 

၃ ၂ ၅ 

AEC-၃၁၁ စိုက်ပျိုးကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်ရဖာက်ကားမခင်း ၃ ၂ ၅ 

 ကွငး်လုပ်ငန်း  ၁၅ ၁၅ 

 စုစုရပါင်း ၁၉ ၂၉ ၄၈ 

  

CSA သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများကုိ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တတိယနှစ်၏ ဒုတိယ 

နှစဝ်က်တွင ် ရပါငး်စပ်သင်ကကားနိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။ လက်ေှကိျင့်သုံးလျက်ေှရိသာ သင်ရုိး 

ညွှန်းတမ်းအေ CSA သင်ခန်းစာအများစုကို လယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် စိုက်ပျိုးရေး 

ဓာတုရဗဒဌာနတုိက့ အဓိကတွဲဖက်သငက်ကားပပီးကျန်အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကို အမခားဌာန များမှ 

မဖည့်စွက် သင်ကကားနိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။ 

 အစစအဆင်ရမပရချာရမွ ့ပပီဟု ယူဆေရသာ်လည်းရမျှာ်လင့်မထားသည့် မပဿနာတစ်ခု 

ရပ်ရရပါကလ်ာပါသည်။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်တွင်ဘွဲ က့ကိုသင်တန်းများအတွက် ေျပန် 

နိုငင်ံတကာပူးရပါငး်ရဆာင်ေွကရ်ေးအဖွဲ  ့(JICA) ၏အကူအညီမဖင့် credit စနစ်ကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစတ်ွင် 

စတင်ကျင့်သုံးလာမခင်းရကကာင့်မဖစပ်ါသည်။ ဤစနစသ်စအ်ေအထူးမပုလိုင်းခွဲများကုိ ယခင်စနစ် 

ရဟာင်းထက်တစ်နှစ်ရစာပပီး တတိယနှစတ်ွင် စတင်ကျင့်သုံးမည်မဖစ်ပါသည်။ ထိုရ့ကကာင့်ရကျာင်း 

သား အားလုံး CSA နှင့်ေင်းနှီးကျွေမ်းဝင်ရစေန် တတိယနှစတ်ွင် ထည့်သွငး်သင်ကကားမည်ဆုိရသာ 

အချက်မှာ လက်ရတွမ့ကျရတာ့ပါ။ ရမပာင်းလဲကျင့်သံုးမည့်စနစ်သစ်တွင် ဘာသာေပ်ရပါငး်များစွာ 

ပါဝင်လာမည် မဖစ်ပါသည်။ ပထမနှစတ်ွင် ဘာသာေပ်ရပါငး် (၁၀ဝ) ရကျာ်ေှိပပီး၊ နှစဝ်က် (၈)ခုအတွက် 

(၂၉၃) ဘာသာေိှမည် မဖစ်ပါသည်။ ထိုရ့ကကာင့်CASကုိ ဒုတိယနစှ်တွင်မယူမရနေ ဘာသာတစ်ေပ် 

အမဖစ်ထည့်သွင်း သင်ကကားရပးေန် စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်မှ တာဝန်ေှိသူများထံ သိုရ့မတ္တ ာေပ်ခံ 

ထားပါသည်။ 
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(ခ) စိုက်ပျိုးရေသိပ္ပံများ 

 သကဆုိ်င်ောဌာနမှသင်တန်းရေးော ညွှန်ကကားရေးမှူးနှင့် ရကျာင်းအုပ်ကကီးများကုိရတွဆံု့ 

ရမးမမန်းရသာအခါစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် အချို ရ့သာရခါင်းစဉ်များ၊ ဥပမာ - ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမး် 

မခင်းနှင့် သဘာဝမပျက်စိကု်ပျိုးရေးတိုက့ို ထည့်သွင်းသင်ကကားလျက်ေှိရသာ်လည်း၊ အရမခခံမျှသာ 

သင်ကကားရပးပပီး CSA သရဘာတေားအယူအဆမပါဝင်ရကကာင်းသိေှေိသည။် ထုိအ့တွက် CSA 

ကိရုပါငး်စည်းသင်ကကားရပးေန်လိုအပ်လျက်ေှသိည်။ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် ကျင့်သုံးလျက်ေှိရသာ 

ဒီပလိုမာသင်တန်းမှသင်ရုိးညွှန်းတမ်းများကုိ ဇယား - ၅တွင် ရဖာ်မပ ထားသည်။  

သကဆုိ်င်သူများနငှ့်အရကကအလည်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပပီးရသာအခါ CSA သင်ရုိး ညွှန်းတမ်းကုိ 

တတိယနှစသ်င်တန်းတွင် ရပါငး်စည်းသင်ကကားသင့ရ်ကကာင်း သရဘာတူညီမှု ေေှိခဲ့ကကသည်။ 

တတိယနှစတ်ွင် လက်ေှသိင်ကကားပိုခ့ျလျက်ေှိရသာ လယ်ယာသီးနှံ စုိကပ်ျိုးရေး နှင့် စုိက်ပျိုးရေး 

ဓာတုရဗဒဘာသာေပ်သငရုိ်းအကျဉ်းကို ရအာက်တွင် ရဖာ်မပထားသည်။ 

 

 

ဇယား - ၅။   စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ များတွင ်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတက်ွ လက်ေှသိုံးစွဲလျက်ေှရိသာ 

သင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

 

 

စဉ် ဘာသာေပ် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ် 

၁ လယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး       

၂ ဥယျာဉ်မခံသးီနှံစိုက်ပျိုးရေး       

၃ တိေ စ္ဆာန်ရမွးမမူရေး       

၄ စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုရဗဒ       

၅ စိုက်ပျိုးရေး ရုက္ခုရဗဒ     - 

၆ အပင်ရောေါ -     

၇ စကမ်ှုလယ်ယာ -     

၈ တိုးချဲ ပ့ညာရပးရေး - -   

၉ လယ်ယာစီမခံန ့်ခွဲမခင်းနှင့် 

စာေင်းကိငု်ပညာ 

- -   

၁၀ သခချာ   - - 

၁၁ ရူပရဗဒ   - - 

၁၂ အေခလိပ်စာ     - 

 

လယ်ယာသီးနှံဘာသာေပ် 

၁။  စိုက်ပျိုးသုရတသနနှင့် စမ်းသပ်ကွကမ်ျား 

၂။  သီးနှံပုံစံမိတ်ဆက် 
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၃။  ကသေဲနစ်စိုက်ပျိုးရေး 

ကျူရဆးသဘာ၀စိုက်ပျိုးရေး 

သမားရုိးကျစိုက်ပျိုးရေး 

အမခားစုိက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ 

၄။  ေိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ 

၅။  မျိုးရစ့နည်းပညာ 

စိုက်ပျိုးရေးဓာတုရဗဒ 

 ၁။့့့ဓာတ်ရမမသသဇာများ 

 ၂။့့့့ရရ၀ပ်ရမမဆလီွှာများ 

 ၃။့့့ရမမမ့ဲစိုကပ်ျိုးရရး 

 ၄။့့့ရမမဆီလွှာ္ကကာကွယ်ထိန်းသိမး်မခင်း 

 ၅။့့့ရေစီမံခန ့်ခွဲမခငး် 

 ၆။  ရမမဆီကသဇာထက်သန်ရကာင်းမွန်ရစေန်္ကစီမံခန ့်ခွဲမခငး်   

 ၇။့့့မပဿနာရိှရသာရမမဆီလွှာများနှင့်၎ငး်တို ့့အားစီမံခန ့်ခွဲနည်းများ 

 ၈။့့့ပတ်ေန်းကျင်ဆုိင်ရာပညာရရး 

 ၉။့့့ပတ်ေန်းကျင်ကာကွယထ်ိန်းသိမး်ရရး 

 ဘာသာေပ်တစ်ခုစမီှ မျဉ်းသားထားရသာရခါင်းစဉ်များသည် CSAနှင့် ဆက်နယ်ွ ရနသည်ကို 

ရတွေ့ှိေပါသည်။ သင်ကကားရနကျဘာသာေပ်အားလုံးကိပုုံမနှ်အတိုင်းသင်ကကားပပီး အထက်ရဖာ်မပပါ 

လယ်ယာသီးနှံဘာသာေပ်နှင့စ်ိုက်ပျိုးရေးဓာတုရဗဒဘာသာေပ်နှစ်ခုမှ အချိန်ထက်ဝက်စီကုိ CSA 

ဘာသာေပ်ထည့်သွင်းသင်ကကားရပးနိုငပ်ါက အဆင်ရမပသင့်ရလျာ် မည်မဖစ်ပါသည်။ SAI အတွက် 

တာဝန်ေှိညွှန်ကကားရေးမှူ းနှင့် သင်ရုိးရေးဆွဲသမူျားက CSA သင်ရုိးကို (လယ်ယာသီးနှံ ပညာ) ဌာန 

တစ်ခုတည်းကသာ သင်ကကားပိုခ့ျရစေန် ဆန္ဒေှိကကပါသည်။ လက်ေှကိျင့်သုံးလျက် ေှိရသာသင်ရုိးကို 

ရလ့လာကကည့်ရသာအခါ အထက ် ရဖာ်မပပါအတိုင်း ဌာနနှစခ်ု မျှရဝသငက်ကားေန် ပိုမိုသင့်ရလျာ်မည် 

မဖစ်ရကကာင်း ရတွေ့ှိေသည်။ ဥယျာဉ်မခံသီးနှံပညာဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးရုက္ခရဗဒနှင့် ပိုးမွှားကာကွယ်ရေး 

ဌာနများက ကျန်ေှိရနရသာ အပိုငး်များကုိ မဖည့်စွက်သင်ကကား၍လည်းေနိုင်ပါသည်။ CSA သင်ရုိးကို 

၂၄နာေီသင်ကကားပိုခ့ျေန် ရေးဆဲွထားသည့်အတွက် လယ်ယာသီးနှံဌာနနှင့ ် စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုရဗဒ 

ဌာနတုိက့ ၁၀နာေီစီသင်ကကားပိုခ့ျပပီး ကျန်(၄)နာေီကို အမခားဌာနများက ရပါငး်စပ်မဖည့်စွက် 

သငက်ကား နိုငမ်ည်မဖစ်သည်။ 

 

(ေ) ဗဟိုစိုက်ပျိုးရေးသုရတနှင့ရ်လ့ကျင့်ပညာရပးဌာန 

 CSA ကုိ CARTC ၏လက်ေှကိျင့်သုံးလျက်ေှိရသာပုံမနှ်သင်တန်းအစီအစဉ်တွင် ရပါငး်စပ် 

သင်ကကားလိုရကကာင်းကိ ု စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်ထံတင်မပကာ ခွင့မ်ပုချက် 

ေေှိပပီးမဖစ်သည်။ CARTC အတွက်ပိုခ့ျမည့်သင်တန်းများကုိ တစ်နှစ်တာကကိုတင်မပင်ဆင်ရလ့ေှိ 

ရသာရကကာင့်တစ်ပတ်တာ ပိုခ့ျမည့် ToTသင်တန်းအတွက်လည်း ခွင့မ်ပုမိန ့်တင်မပ ရတာင်းခံပပီး 
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မဖစ်သည်။ တစ်ပတ်ကကာ ToT သင်တန်းနှင့် လုပ်ငနး်ခငွ်နှင့်ပညာရပးဝန်ထမ်းများအတွက် တစ်လ 

ကကာပိုခ့ျမည့်သင်တန်းတွင် CSA ရပါငး်စည်းသင်ကကားနိုင်ရေးကုိ CARTC ရကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့် 

အရသးစိတ်ရဆွးရနွးပပီးမဖစ်သည်။ CARTC သည် CSA သင်တန်းများကုိ အချိန်အရတာ်ကကာ ပိုခ့ျ 

လျက်ေှိပပီးမဖစ်သည်။ သိုရ့သာ် CSA သင်ရုိးမှာမူ ပီမပင်မှုမေှလိှပါ။ ဘာသာေပ် ကျွေမ်းကျင်သူများက 

မိမိဘာသာေပ်ကိုဦးစားရပးပိုခ့ျသွားရလ့ေှိကကပါသည်။ ဥပမာအားမဖင့ ် ရမမဆီလွှာပညာေှင်က 

ရမမဆီလွှာထိန်းသိမး်နည်းကို ခရေရစ့ တွင်းကျသင်ကကားသည်။ အလားတူပင် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမး်ရေးသမားက ပတ်ဝန်းကျင် (သဘာဝ) မပျက်စိုက်ပျိုးရေးကုိ ဦးစားရပးရမပာကကားမည်။ 

အမခားအရကကာင်းအောပါမည် မဟုတ်ပါ။ လယ်ယာသီးနှံပညာေှင်၊ အပင်မျိုးစပ်သူ၊ ဆည်ရမမာင်း 

ကျွေမ်းကျင်သူ၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေးသမား၊ ဥယျာဉ်မခံပညာေှင်၊ မိးုရလဝသနှင့် ဇလရဗဒပညာေှင် 

များကလည်း အလားတူပင် သင်ကကားပိုခ့ျကကပါသည်။ အမှန်ရမပာေလျှင ်စနစတ်ကျစုစည်း ထားသည့် 

CSA သင်ရုိးကို CARTC တွင် ယရနထိ့ပိုခ့ျနိုင်မခင်း မေှိရသးပါ။ ထိုရ့ကကာင့် ဘက်စု ံလွှမ်းမခုံသည့် 

နည်းလမ်းများကုိသံုးစွဲလျက် ောသီဥတု ရမပာင်းလဲမှုမပဿနာများကုိ ရမဖေှင်းနိုင်ေန် အတွက် 

CARTC တွင် CSA သင်ရုိးတစ်ခုလိုအပ်လျက်ေှပိပီမဖစ်သည်။ 

 CSA သင်ရုိးမပုစုရေးအဖွဲ သ့ည် DAR မ ှညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်နှင့်တကွ တာဝန်ေှိသူများကုိ 

လည်း ရတွဆံု့ကာအကကံဉာဏ်များေယူခဲ့ပါသည်။ DAR မှရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရသာ သုရတသနေလဒ် 

များမ ှCSA အတွက်အရထာက်အကူမပုမည့် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုဒဏ် ခံနိုင်မည့် အပင်မျိုးစပ်သည့ ်

အစီအစဉ်များ၊ သီးနှံပုံစံများဆုိင်ောသုရတသနလုပ်ငန်းများကုိ ရမးမမန်း စူးစမ်းခဲ့ပါသည်။ 

 

(ဃ) ရနာက်ဆက်တွဲရဆွးရနွးပွဲများ 

 CSA သင်ရုိးပထမမူကကမ်းမပုစုပပီးရသာအခါ သက်ဆုိင်ောတက္ကသိုလ်များ၊ သိပ္ပံများ၊ ဌာန 

များသုိ ့ ထပ်မံသွားရောက်ပပးီ၊ မူကကမ်းကိတုင်မပကာ တံု ့မပန်မှုကုိေယူခဲ့ပါသည်။ ဤခေီးစဉ်တွင် 

အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်တက္ကသိလု်၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးပညာဌာနမှ ပါရမာက္ခတစ်ဦးလည်း အတူ 

လိုက်ခဲ့ပါသည်။ ရဝဖန်အကကံမပုချက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပပီးလိုအပ်ချက်များ မဖည့်စွက်ကာ 

သင်ရုိးကိုမပင်ဆင်မွမ်းမခံဲ့ပါသည်။ 

 ဤကဲသ့ိုမ့ပုလုပ်မခင်းအားမဖင့် ရေေှည်တည်တ့ံမည့် စိုက်ပျိုးရေးထွကက်ုန် ပိုမိုထုတ်လုပ် 

နိုငမ်ခင်း၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုဒဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိုငရ်စေန်အားရပးမခင်းနှင့် မဖစ်နိုငပ်ါက ဖန်လုအိံမ ်

ဓာတ်ရငွထ့ုတ်လွှတ်မှုကို ရလျာ့ပါးရစေန်၊ ဖယ်ေှားေနဟ်ူရသာ CSA အရလ့အထ၏ အဓိကပနး်တိုင် 

(၃)ခုကိ ု ရအာင်မမင်ရပါက်ရမမာက်ရစရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် လိုက်ရလျာညီရထွေှိမည့ ်

လုပ်ငနး်အစီအစဉ် (NAPA) ကဲသ့ိုရ့သာ နိုငင်ံရတာ် အစိုးေ၏ ကကိုးပမး်ချကမ်ျားကုိ မဖည့်စွက်ရပးရံု 

သာမက အမျိုးသားအဆင့် စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် ဖွံ ့ပဖိုး တုိးတက်ရေးပန်းတိုင်များကုိ အရထာက် 

အကူမပုမည်မဖစ်သည်။ ဤသင်ရုိးများသည် မမန်မာနုိင်ငံတွင်ကကုံ ရတွရ့နေရသာ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု 

မပဿနာများကုိ ေင်ဆုိင်ရမဖေှင်းောတွင် ခိုငမ်ာသည့် အရမခခံအုတ်မမစ်အမဖစ်နှင့် အလွန်အသုးံဝငသ်ည့် 

လက်နက်များ မဖစ်လာမည်မဖစ်ပါသည်။ 
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၃။ ောသီဥတုနှင့လ်ိုက်ရလျာညီရထွရသာစိုက်ပျိုးရေး သင်ရုိးရေးဆဲွေန်အရေးတကကီးလိုအပ်ချက် 

နိဒါန်း 

 မမန်မာနိုငင်ံရတာ်အစိုးေသည် စိုက်ပျိုးရေးအရမခမပုအသကရ်မွးကကေရသာ ရကျးလက်ရန 

လူထု၏တစ်ဦးချင်းဝင်ရငွတိုးပာွးရစေန်အတွက် စီးပွားရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲမှုများကုိအစပျိုးခဲ့ပပးီ 

ရနာက ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစတ်ွင်မမန်မာ့စီးပွားရေးသည် ၇.၃% တိုးတက်ခဲသ့ည်။ သိုရ့သာ်လည်း 

ဤကဲသ့ိုစ့ီးပွားရေးတိုးတက်မှုများကုိ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုက ပခိမ်းရမခာက်လျက်ေှိသည်။ 

 မမန်မာနိုငင်ံတွင် နှစစ်ဉ်နစှ်တိုင်းရေလွှမ်းမိုးမခင်း၊ မိုးရခါင်မခင်း၊ အပူပိုင်းဆုိက်ကလုံး 

မုန်တိုင်းများက ရကျးလက်ရနဆင်းေဲသားလူထု၏ အသကရ်မွးမှုနှင့်အတူ နိုငင်ံရတာ်၏ စားနပ ်

ေိက္ခာဖူလုံမှုကုိပါ ပခိမ်းရမခာက်လျက်ေှိပါသည်။ မမန်မာနိုငင်ံတွင ် ောသီဥတု ရမပာင်းလဲမခင်းရကကာင့် 

ကကုံ ရတွေ့ရသာအခက်အခဲများ၊ မဖစ်စဉမ်ျားမာှ 

- မိုးရခါငမ်ှုများပိုမိုတိုးပွားလာမခင်း 

-         ဆုိက်လုံးမနု်တိုင်း၊ရလမပင်းတိုက်ခတ်မှုမဖစ်ရပ်ရမှုကကမိ်ရေများလာမခင်း၊ပိုမိုမပင်းထန်လာမခင်း 

- မိုးေွာသွနး်မှုပုံမမနှ်မခင်းနငှ့်အလွန်အကျွေံေွာသွနး်မခင်း 

- ရေလွှမ်းမိုးမခင်းနှင့မ်ုန်တိုင်းထန်မခင်းများပိုမိုများမပားလာမခင်း 

- အပူချိန်အလွန်အကျွေံမမင့်မားမှုတိုးပာွးလာမခင်းတိုမ့ဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၆ခုနှစတ်ွင်ထုတ်ရဝရသာ CLIMATE RISK INDEX အညွှန်းကိန်းအေ မမန်မာနုိင်ငံ 

သည် ကမ္ဘာရပ်ရတွင်ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ကုိ ခံစားေမှုအများဆံုး ဒုတိယရနောတွင ် ေှ ိ

သည်။ နှစစ်ဉ်နငှ့်အမျှဆိကု်ကလုံးမုနတ်ိုင်းတိုက်ခတ်မှုများ ပိုမိုမပင်းထန် လာပပီမဖစ်သည်။ အပူပိငု်းဇုန် 

များတွင် ဆုိးေွားစွာပူမပင်းရမခာက်ရသွ  ့ (မိုးရခါငမ်ှု)ကကုံ ရတွ့္ကေပပီး၊ မမစ်ဝကျွေန်းရပ်ရရဒသများတွင် 

အပူပိငု်းမုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်မှုနှင့်ကကုံရတွေ့သည်။ 

 

 

စိုက်ပျိုးရေးနငှ့် စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုအရပ်ရောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ 

 ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏ ရေေှည်အကျိုးသကရ်ောက်မှုများသည ်စိုက်ပျိုးရေးနငှ့်စားနပ်ေိက္ခာ 

ဖူလုံမှုအရပ်ရတွင် ဆုိးေွားရသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများေှရိစမည်မဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငနး် 

များသည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွ  ့ (GHG) ထုတ်လွှတ်မှုကိလုွန်စွာမဖစ်ရပ်ရရစမခင်းရကကာင့် စိုက်ပျိုးနညး် 

စနစမ်ျားကုိအချိန်နှင့်အမျှလိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန် မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှုများကို အကကီးအကျယ် 

မပုလုပ်ရပးေန်လိုအပ်မည်မဖစ်သည်။ 

 ထိုရ့ကကာင့်ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုကုိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများက ခံနိငု်ေည်မဲ့မခင်းနှင့် စားနပ ်

ေိက္ခာဖူလုံမှုတုိသ့ည် အမျိုးသားအဆင့်အာဏာပိုငမ်ျားသာမက ရဒသအာဏာပုိင်များ အရနမဖင့်လည်း 

အရလးထားေမည့် အထူးအရေးပါရသာကိစ္စေပ်များမဖစ်ကကသည်။ ောသီဥတု ရမပာင်းလဲမှုဒဏ်ကုိ 

ခံနိငု်ေည်ေှိပပီး စားနပေ်ိက္ခာဖူလံုမှုေေှိရစေန်အတွက် CSA အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကုိ ရေေှည်တည် 

တံ့မည့်သီးနှံစုိက်ပျိုးထုတ်လုပ်မခင်း၊ ောသီဥတုနှင့်လိုက်ရလျာညီရထွကျင့်သံုးမခင်းနှင့် ောသီဥတု 
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ရမပာင်းလဲရစသည့် အရကကာင်းတေားများ ရလျာ့ပါးရအာင်မပုလုပ်မခင်း မဖင့်သာရဆာင်ေွကန်ိုငမ်ည် 

မဖစ်သည်။ 

မပဿနာများကုိ ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်း ေန်နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၏ ကကိုးပမ်းမှုများ 

 မပည်ရထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုငင်ံရတာ်အစိုးေသည် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်း၏ ဆုိးကျိုးများ 

နှင့ ် သဟဇာတမဖစ်ရစေန်/ခုခံကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် အမျိုးသားအဆင့် လိုက်ရလျာညီရထွ ေှိမည့် 

လုပ်ငနး်အစီအစဉ် (NAPA) ကုိ ကဏ္ဍ (၈)ခုတွင်ကကိုးပမ်း ရဆာင်ေွကခ်ဲ့ပါသည်။ ၎င်းကဏ္ဍ များမာှ 

(၁)စိုက်ပျိုးရေး၊ (၂)ကကိုတင်အချက်ရပးသည့်စနစ်များ၊ (၃)သစရ်တာများ၊ (၄)မပည့်သူ ့ကျန်းမာရေး၊ 

(၅)ရေအေင်းအမမစ်များ၊ (၆)ကမ်းရုိးတမ်းရဒသဇနု်များ၊ (၇)စွမး်အင် နှင့်စက်မှုနငှ့် 

(၈)ဇီဝမျိုးကွစဲုံလင်ကဏ္ဍတို ့ မဖစ်သည်။ ၄င်းတိုအ့နက် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကကိုတင် အချက်ရပးစနစန်ှင့် 

သစရ်တာကဏ္ဍတုိမ့ှာ ထိပ်တန်းဦးစားကဏ္ဍများမဖစ်ကကသည်။ သိုရ့သာ် စားနပေ်ိက္ခာသီးနှံစုိက်ပျိုး 

ထုတ်လုပ်ောတွင် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သမူျားမဖစ်ကကရသာ ရတာင်သ ူ လယ်သမားများအကကား 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်း၏ အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ သိေှိနားလည်လာရစေန်အလွန်ပငအ်ရေး 

ကကီးရပသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ပညာရပးဝန်ထမ်းများ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများကုိ ောသီဥတု 

ရမပာင်းလဲမှုရကကာင့် ရပ်ရရပါက်လာရသာ မပဿနာများကုိ ကိငု်တွယ်ရမဖေှင်းနိုင်ရစေန် သင်ကကား 

မပသထားေမည်မဖစ်သည်။ ရနာက်ဆံုး ရမဖေှင်းချက်မှာ CSA ဆုိင်ောအသိပညာနှင့် အရလ့အထ 

များကုိ လုိက်နာကျင့်သုံးေန်ပင်မဖစ်သည်။ 

 ဤကိစ္စအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပတ်သက်လျှက်ေှသိူများကုိ CSAနှင့ ်ပတ်သက ်

၍ အကျွေမ်းတဝင်ေှိရစေန် ရလ့ကျင့်သင်ကကားရပးေန်လိုအပ်မည်မဖစ်သည။် သင်တန်းကာလနှင့ ်

ပါဝင်မည့်သငခ်န်းစားများသည် သကဆုိ်င်ောအုပစ်ု၏အဆင့်အတန်း၊ အဖွဲ အ့စည်း အမျိုးအစား 

ရပ်ရမူတည်လျက်ကဲွမပားမခားနားမည်မဖစ်သည်။ CSA သင်ရုိးကုိ သက်ဆုိင်ောအုပ်စနုှင့် အဖွဲ အ့စည်း 

တစ်ခုချင်းစီအလိုက် လုိအပ်ချက်များကုိ အရမခခံမပုစုေမည်မဖစ်သည်။ လုပ်ငနး်ခငွ်သင်တန်းများ 

အတွက် CSA အရမခခံသရဘာတေားများကုိသာပိုခ့ျရပးပပီး၊ ToT အတွက၊် ဒီပလိုမာအဆင့်၊ ဘွဲ က့ကို၊ 

ဘွဲ လွ့န်အဆင့်များအတွက် တစ်ဆင့်ပပီးတစ်ဆင့် တိုးမမငှ့် ချဲ ထွ့င်သာွးမည်မဖစသ်ည်။ 

 ပထမဦးစွာောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့် ၎င်း၏အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ ရတာင်သလူယ် 

သမားများ သိမမငန်ားလည်နိုင်ရစေန် အမျိုးမျိုးရသာသတင်းမီဒီယာများကုိ သုးံစဲွ ေမည်မဖစသ်ည်။ 

တစ်ဖက်တွင်လည်း CSA သင်ရုိးတစ်ခုကို တက္ကသိလု်၊ သိပ္ပံများမှ ရကျာင်းသားများအတွက်နှင့် 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရအာက်ေှိ တုိးချဲ ပ့ညာရပး ဝန်ထမ်းများအတွက် ထည့်သွင်းသင်ကကားေမည် 

မဖစ်သည်။ မမန်မာနိုငင်ံေှိတက္ကသိလု်နှင့် သင်တန်းရကျာင်းများတွင် CSA ကိဘုာသာေပ်တစ်ခုအမဖစ ်

ယရနထ့ိထည့်သွင်းသင်ကကားခဲ့ဖူးမခင်း မေှိရသးပါ။ ထိုရ့ကကာင့်စိုကပ်ျိုးရေးကဏ္ဍေှိတက္ကသိလု်၊ 

သိပ္ပံနှင့် အဖွဲ အ့စည်းများေှိ အဆင့်အမျိုးမျိုးအတွက် CSA သင်ရုိးတစ်ခမုပုစုေန် လိုအပ်လျက်ေှ ိ

ပပီမဖစပ်ါသည်။ CSA သင်ရုိးသည်ရကျာင်းသားများနငှ့် သင်တန်းသားများအား ကမ္ဘာအဝနှ်း 

ကကုံ ရတွ  ့ ရနေ သည့် ကမ္ဘာကကီးပူရနွးလာမခင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအရပ်ရအကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ 

စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု ဆုိင်ော စိနရ်ခ်ရမှုများကုိ ကိငု်တွယရ်မဖေှင်းနိုငမ်ည့် မူဝါဒနှင့န်ည်းလမ်းများ၊ 

စိုက်ပျိုးရေးအရလ့အထ များကုိရဖာ်ရဆာင်နိုင်ေန်အတွက် ကျွေမ်းကျင်မှုများနှင့ ် လက်နက် 

ကိေိယာများအမဖစ် ရထာက်ကူပံ့ပုိး ရပးနိုငေ်န်မဖစ်သည်။ 
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၄။ ောသီဥတုနှင့ ်  လိုက်ရလျာညီရထွရသာစိုက်ပျိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအရကကာင်း သင်ရိုး 

အနှစခ်ျုပ် 

 သင်ရုိးညွှန်တမ်းကိုပါဝင်ရသာအရကကာင်းအောများ၏သရဘာသဘာဝအေ အပိုငး် (၄) ပိုငး် 

ခွဲမခားထားပါသည်။ 

 ၁။ အရမခခံများ 

 ၂။ အရလ့အထရကာင်းများ 

 ၃။    စနစမ်ဖင့်ရဆာင်ေွကသ်ည့် (System approach) နည်းလမ်းများ 

 ၄။ ဝန်းကျင်ရကာင်းဖန်တီးရပးမခင်းဟူ၍မဖစ်သည်။ 

 

 

၁။ အရမခခံများ သရဘာတေားများ  

 CSA သည် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့် စားနပေ်ိက္ခာဖူလံုမှုကုိ စိနရ်ခ်ရသည့်အချက်များကုိ 

ရပါငး်ကူးဆက်နယ်ွမှုများကို ကိငု်တွယရ်မဖေှင်းေန်အတွက် ရပါငး်စည်းထားသည့်နည်းလမ်း တစ်ခု 

မဖစ်သည်။ အဓိကကျရသာေည်ေွယ်ချက် (၃) ခုမှာ 

 (က) လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှ ဝင်ရငွတုိးများလာရစေန်၊ စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံမှုနှင့ဖ်ွံ ့ပဖိုး 

တိုးတက်မှု အချိုးညီမမင့မ်ားလာရစေန်အတွက် အရထာက်အကူမပုမည့် စိုက်ပျိုးရေး 

ကုနထ်ုတ်လုပ်မှု ရေေှည်ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်မမင့်မားလာရစမခင်း။  

 (ခ) အဆင့်ရပါင်းများစွာတွင် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုဒဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ပပီး၊ စိုက်ပျိုးရေး 

နှင့ ်စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုစနစမ်ျားတည်ရဆာက်ပပီး လုိက်ရလျာညီရထွ ကျင့်သုံးမခင်း 

 (ေ) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ (သီးနှံစုိက်ပျိုးမခင်း၊ ရမွးမမူရေးနငှ့ ်ငါးလုပ်ငန်း အပါအဝင် 

ရမွးမမူရေးနှင့ ် ငါးဖမး်လုပ်ငန်းအပါအဝင်) 

မှဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွထ့ုတ်လွှတ်မှုရလျှာ့ချ ရပးေန်တို့္ကမဖစ်သည်။ 

 

၂။ အရလ့အထရကာင်းများ 

 CSA့အရလ့အထရကာင်းများစွာ့ရိှရသာ်လည်း့ဤကဏ္ဍတွင့်အချို ရ့သာ့အစိတ့်အပိုငး့်

များ့ကိုသာ့ရရွးချယ်ရဖာ်မပမည့်မဖစ်ပါသည်။ 

  

 (က) ရမမဆီလွှာစီမခံန ့်ခွဲမခင်း 

  သဘာ၀မပျက်္က စိုက်ပျိုးရေး၊္က ဇီ၀မဒပ်ထု္က မပန်လည်ထည့်သွင်းမခင်းနငှ့်္က ရမမဆီလွှာ 

ကျန်းမာရေး၊္ကရပါငး်စည်းစိုက်ပျိုးရမွးမမူရရး့အာဟာရ့စီမံခန ့်ခွဲမှု 

 

 (ခ) သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမခင်း 

    ောသီဥတုနှင့် ကိကု်ညီသင့်ရလျာ်မည့်မတူကွဲမပားရသာသီးနှံများစုိက်ပျိုးမခင်း၊္က

တိေ စ္ဆာန်မျိုးစုရံမွးမမူမခင်း၊ ရေေှည်တည်တံ့မည့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်္က
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ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေး၊ ပူးရပါငး်ရဆာင်ေွကသ်ည့်မျိုးရစ့ထုတ်လုပ်မခင်းစုရဆာင်း္က

မခင်းစနစမ်ျား။ 

 

 (ေ) SRI္ကစပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

 နိဒါန်း 

 လုပ်ငနး်စဉ်များ 

 CSA သို ့အရထာက်အကူမပုပုံ 

 ေေှိရသာ သင်ခန်းစာများ 

 (ဃ) စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ စုံလင်မှု 

 ောသီဥတုရဖာက်မပနရ်သာရဒသများတွင်္က ပျက်စီးထိခိုက်မှု္က ရလျာ့နည်း္က ရစေန်္က

သီးနှံအမျိုးအစားများ္ကစုံလင်ရအာင်္ကစိုက်ပျိုးမခင်း 

 ဘက်စုစံိုက်ရမွးစနစ္်က(စပါးငါး၊္ကဘဲစပါး၊္ကကျွေဲနွား၊္ကဆိတ်၊္က၀က်ရမွးမမူရေး) 

 သီးရောစိုက်စနစ၊်္က သီးညှပ်စိုကစ်နစ၊်္က လက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစမ်ျားနငှ့်္က သီးနံှ 

ပုံစံများ 

 (င) ရေစီမံခန ့်ခွဲမခင်း 

 ရေစုရဆာင်းမခင်းနှင့် ရချွေတာမခင်းနည်းလမ်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းေွက်များအတွက် 

တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရသာအစက်ချရေးရပးစနစ၊် စိုတစ်လှည့်ရမခာက်တစ်လှည့် စပါး 

စိုက်ပျိုးနည်း၊ 

 (စ) သစ်ပင်သစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း 

  သစပ်င်သစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၊ ရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးမခင်း (SALT) နည်း 

စနစ၊် ေပ်ေွာပရဒသာသစ်ရတာစုိက်ခင်းများ။ 

 

(၃) စနစ်မဖင့ရ်ဆာင်ေွက်သည့်နည်းလမ်းများ (System approach)  

 စိုက်ပျိုးထုတ်ကနု်မမင့်မားရစေန်နှင့် စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှုေေှိရစေန်၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု 

ဒဏ်ကိ ု ရတာင်သလူယ်သမားများကကံကကံခနံိုငရ်စေန်နှင့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွထ့ုတ်လွှတ်မှု ရလျာ့ချ 

ေန်ဟူရသာ ေည်ေွယ်ချက်များရအာင်မမင်မှုေေှိရစေန်အတွက် CSAသည် စနစမ်ျားရှုရထာင့်အမျိုးမျိုး 

မ ှရမပာင်းလဲကျင့်သံုးေမည်မဖစ်သည်။ စနစမ်ျားမာှရအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်သည်- 

 

(က) အခင်းအကျင်းများနငှ့်ရေဟစနစ်များ 

 ဤစနစ်တွင်လုပ်ငနး်ရဆာင်တာ ရဆာင်ေွကမ်ှုအလိုက်အပိုငး် (၃) ပိုင်းခွဲမခားထားသည်။ 

၄င်းတိုမ့ှာ (၁) မတူကွဲမပားရသာအတိုင်းအတာပမာဏအလိုက် ေည်ေွယခ်ျက်ရပါင်းများစွာကို လွှမ်းမခုံ  

နိုငရ်သာအခင်းအကျင်းပန်းတိုငမ်ျား၊ (၂)လိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန်စီမံကနိ်းရေးဆဲွမခငး်၊ စီမခံန ့်ခဲွ 

မခင်းနှင့် ပူးရပါငး်ရဆာင်ေွကမ်ခင်းနှင့် ( ၃) ဘက်စုလံွှမ်းမခုံကဏ္ဍများပါဝင်မခင်း၊ 
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(ခ) တန်ဖိုးကွင်းဆက်ဆန်းစစရ်လ့လာမခင်း 

 တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တစ်ခုသည် သီးနှံစုိက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်ရဖာက်ကားမခင်း 

လုပ်ငနး်များအား မည်ကဲ့သိုရ့ဆာင်ေွကရ်နကကသည်ကို နားလည်သရဘာရပါက်ရစေန်အတွက် အသုးံ 

ဝင်သည့ ် လွယ်ကရုိူးေှင်းရသာနည်းလမ်းတစ်ခုမဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတန်ဖိုးကွင်းဆက် များ၏ 

သရဘာတေားမရူဘာင်တွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှစ၍ ကုနရ်ချာမပုလုပ်မခင်း၊ ရေးကွကတ်င်ပို ့

မခင်းမဖင့် စားသံုးသည်အထိ တန်ဖိုးမဖည့်စွက်ရပးသည့် လုပ်ငနး်အဆင့်ဆင့်၏ အစီအစဉ်များ 

ပါဝင်သည်။ ကွငး်ဆက်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုငး်တိုင်းတွင်တစ်ခု (သို)့ ၄င်းထက်ပိုရသာ ရေှ န့ှင့် 

ရနာက်သုိ ့ ချိတ်ဆက်မှုများေှသိည်။ စိုက်ပျိုးရေးတန်ဖိုးကွငး်ဆက်တစ်ခုသည် အရမခခံစိုက်ပျိုးရေး 

ထုတ်ကနု်တစ်ခုကို စိုက်ခင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည်မှစပပီး ရနာက်ဆံုးစားသံုးသည် အထိအဆင့် 

တစ်ခုစီတွင ် တန်ဖိုးမဖည့်စွက်မှုများကုိ ရဖာ်ရဆာင်ရပးသည့် လူပုေ္ဂိုလ်များနငှ့် လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ 

ဆန်းစစရ်ဖာ်ထုတ်နိုင်သည်။ 

 ဆန်စပါးပိုမိုထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် ဆန်တန်ဖိုးကွငး်ဆက်ကုိ အဆင့်မမငှ့်တင်ရပးမခင်းအားမဖင့် 

မပည်ပသိုတ့င်ပိုန့ိုငသ်ည့် ပမာဏမမင့်မားလာရစပပီး၊ စားနပေ်ိက္ခာဖူလံုမှုတိုးတက် ရကာင်းမွန်ကာ 

ပမို ့မပသိုရ့မပာင်းရေွှ ရ့နထိုင်မှုကို ရလျှာ့ချရပးနိုင်မည်မဖစ်သည်။ ရဒသတွင်းေှိလူငယ်များကုိ တန်ဖိုး 

ေှိရသာ အလုပ်အကိငု်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုများမပားလာမည်မဖစ်သည်။ 

 စနစမ်ျားရှုရထာင့်ကကကည့်ပါက စနစတ်စ်ခု၏မတူညီရသာအစိတ်အပိုင်းများအကကား ပိုမုိ 

ရကာင်းမွန်ရသာရပါင်းစည်းမှုေေှိရစေန် အရေးကကီးပပီးခွဲမခမ်းစိတ်မဖာရလ့လာကာ အရလျှာ့အတင်း 

များ မပုလုပ်ရပးေမည်။ ကုနက်ျစေိတ်နှင့်အကျိုးအမမတ် ရလ့လာဆန်းစစမ်ှုကိလုည်း ရဆာင်ေွက ်

ေမည်။ ဤသိုမ့ပုလုပ်မခင်းအားမဖင့် မိမိအလိုေှိရသာေလဒ်များထွကရ်ပ်ရလာရစေန ် ရဆာင်ေွကေ်မည့် 

လုပ်ငနး်များကုိ ဆံုးမဖတ်နိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

 

 

(၄) ဝန်းကျင်ရကာင်းများဖနတ်ီးရပးမခင်း 

 CSA အတွက်ရကာင်းမွန်ရသာပတ်ဝန်းကျင်များမာှ CSAနည်းပညာနှင့အ်ရလ့အထရကာင်း 

များကုိ လိုက်နာကျင့်သုံးပံ့ပိုးကူညီအားမဖည့်ရပးနိုင်မည့်မူရဘာင် အရမခအရန များမဖစ်ကကသည်။ 

၄င်းတိုတ့ွင် 

 (က) သီးနှံအာမခံစနစ် 

 (ခ) ဘက်စုပံိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နှငး်မခင်း 

 (ေ) ောသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ဆုိင်ောဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ 

 (ဃ) အရမခခံအရဆာက်အအံုများ 

 (င) မူဝါဒဆက်နယ်ွမှုများ 

 (စ) အဖွဲ အ့စည်းဆုိင်ောစီစဉ်ရဆာင်ေွက်မှုများနငှ့် 

 (ဆ) ကျား၊ မနှင့လ်ူမှုရေး ကဏ္ဍအားလုံးအကျုံးဝငမ်ှုများပါဝင်သည်။ 
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၅။ သင်ကကားပိုခ့ျမည့်ပုံစံ 

 ဤသင်ရုိးကို ဌာနတစ်ခုတည်းကသာပိုခ့ျရပးမည်မဟုတ်ဘဲ ဌာနရပါင်းများစွာက ၄င်းတို၏့ 

ဘာသာေပ်နယ်ပယ်အလိုက်ကျွေမ်းကျင်မှုများကုိ မျှရဝပိုခ့ျရပးေမည်မဖစ်သည်။ ဥပမာအားမဖင့် 

ရမမဆီလွှာကာကွယ်ထိန်းသိမး်မခင်းကို ရမမဆီလွှာသိပ္ပံဌာနမှသင်ကကားပိုခ့ျရပးပပီး သီးနှံ စီမခံန ့်ခွဲမှုကုိ 

လယ်ယာသီးနှံပညာဌာနမှလည်းရကာင်း၊ ဘက်စုပံိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းမခင်းကို ကိမလိရဗဒနှင့် 

အပင်ရောေါဌာနများမလှည်းရကာင်း သင်ကကားပိုခ့ျရပးမည်မဖစသ်ည်။ CSA သင်ရုိးအတွက် 

သကဆုိ်င်ောဌာနအားလုံးတွင် တာဝန်ေှမိည်မဖစ်သည်။ စာရတွပ့ိုခ့ျောတွင် အကျဉ်းမျှသာ ပိုခ့ျပပီး 

အရမး၊ အရမဖများအဖွဲ လုိ့က် စုရပါင်းရဆွးရနွးမခင်းတိုမ့ဖင့် အရမခခံသရဘာ တေားကုိရကျညက်စွာ 

နားလည်ပပီး လက်ရတွန့ယ်ပယ်တွင် အသုးံချနိငု်မည်မဖစ်သည်။ ပိုခ့ျမည့်ရခါင်းစဉ်များသည် ပုံမန်ှ 

သင်ရုိးများမအှချို ရ့သာ ဘာသာေပ်များနငှ့် ဆင်တူမည်မဖစ်ရသာ်လည်း ၄င်းတိုက့ိရုသးစိတ်ထပ်မံ 

သင်ကကားမခင်းမမပုဘဲ CSA ပန်းတိုင်များ မဖစ်ရသာရေေှည်တည်တ့ံသည့် ကုနထ်ုတ်လုပ်မှုမမင့်မား 

မခင်း၊ ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့် လုိက်ရလျာညီရထွေှိမခင်း သိုမ့ဟုတ် ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ရငွထ့ုတ်လွှင့်မှုကုိ 

ရလျှာ့ချရစမခင်းတိုမ့ဖင့် အတတ်နိုင်ဆံုး ချိတ်ဆက်သင်ကကားရပးသွားမည်မဖစ်သည်။ 

 လက်ရတွသ့င်ကကားောတွင် ရခါငး်စဉ်တိုင်းကို မခုံငုံမရိစေန် လွယ်ကမူည် မဟုတ်ရသာရကကာင့် 

အုပ်စုလိုက် ရဆွးရနွးမခင်း၊ တစ်ဦးချင်း တာဝန် ရပး၍ ရလ့လာသုးံသပ်ရစမခင်းတိုက့ို အချိန်ေေှိ မှုရပ်ရ 

မူတည်၍ မပုလုပ်ေမည် မဖစ်ပါသည်။ ောသီဥတု   ရမပာင်းလဲမခင်းရကကာင့် စိုက်ပျိုးရေးနင့်ှ 

ရကျးေွာလူထု၏ အသက်ရမွးလမ်းရကကာင်း လုပ်ငနး်များ အရပ်ရ ထိခိုက်မှုကုိ သိေှနိိုငရ်စေန် 

ောသီဥတု   ရမပာင်းလဲမခင်းကို ဆုိးေွားစွာ ခံစားရနေသည့် ရဒသများသုိ ့ရလ့လာရေးသွားရောက်ေမည့ ်

အစီအစဉ်များ ထည့်သွင်းေမည် မဖစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ောသီဥတု   ရမပာင်းလဲမခင်းကိ ု

ဆုိးေွားစွာ ခံစားရနေပပီး ထိုမပဿနာများကုိ ရမဖေှင်းနိုင်သည့် ရတာင်သမူျားေှေိာ ရဒသများသုိ ့

သွားရောက်မည့် ရလ့လာရေး ခေီးအစီအစဉ်များ ပါဝင်သင့ပ်ါသည်။  

 

၆။  သက်ဆုိင်သအူားလုံး နှင့်ညှနိှိုင်းအစည်းအရဝး 

 အဖွဲ အ့စည်း အသီးသီး၏ မတူကွဲမပားရသာ အဆင့်များတွင် ထည့်သွငး်သင်ကကားမည့် CSA 

သင်ရုိးနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကာ အတည်မပုနိုင်ေန်အတွက် သကဆုိ်င်သူအားလုံးပါ၀င်သည့် 

အလုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲတစ်ခုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ ် ကသေုတ်လ (၂၄) ေက်ရန၌့ ရနမပည်ရတာ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါ 

သည်။ ရဆွးရနွးပွဲသုိ ့ တက်ရောက်ခဲ့ကကရသာ FAO မ ှ တာ၀န်ေှ ိ ကျွေမ်းကျင်သမူျား၊ အဆင့်မမင့် 

စိုက်ပျိုးရေး သုရတသန နှင့ ်ပညာရေး ဗဟိုဌာန (ACARE) မှာ ဌာရနအကကံရပးပုေ္ၐိုလ်၊  YAU  မှ 

ပါရမာက္ခများ၊ DoA မ ှဒုတိယ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်၊  ညွှန်ကကားရေးမှူ းများ၊ DAR မ ှတာ၀န်ေိှ 

ပုေ္ဂို လ်၊ သကဆုိ်င်ော ညွှန်ကကားရေးမှူး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကကားရေးမှူ းနငှ့် SAI ရကျာင်းအုပ်ကကီးများ၊ 

CARTC မ ှရကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့် ဒုတိယရကျာင်းအုပ်၊ စီမကံိနး်ဧေယိာအတွင်းေှိ ခရုိင်၊  ပမို န့ယ်များမှ 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီး အောေှိများ တက်ရောက်ခဲ့ကကသည်။ တက်ရောကလ်ာသူများက ကဏ္ဍအလိုက် 

တက်ကကစွာ ရဆွးရနွးအကကံမပုခဲ့ကကပါသည်။  
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 CARTC နှင့ ်SAI တိုမ့ှ တာ၀န်ေှိသူများက ToT အစီအစဉ်အတွက် ၄င်းတို၏့ ဌာနများမှ 

၀န်ထမ်းများကုိလည်း ထည့်သွင်းရလ့ကျင့်ရပးရစလိုရကကာင်း၊ သုိ့္ကမှသာ အနာေတ်တွင်ဖငွ့်လှစ်မည့် 

CSA သင်တန်းများကုိ မိမိတိုဌ့ာနတွင်းတွင် ကိယ်ုတိုင်ဆင့်ပာွး ပိုခ့ျရပးနိုင်မည်မဖစ်ရကကာင်း 

အကကံမပုတင်မပခဲ့ကကပါသည်။ 

 ဤအလုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲမှ အကကံမပုရဆွးရနွးချက်အားလုံးကို အတတ်နိုင်ဆံုးထည့်သွင်း 

စဉ်းစားကာ CSA သင်ရုိးများကုိ  သကဆုိ်င်ောအဖွဲ အ့စည်းများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့ ် သင်တန်း 

အမျိုးအစား အဆင့်အတန်းရပ်ရတွင်မတူည်ပပီး မပငဆ်င်မွမး်မခံဲ့ပါသည။် သိုရ့သာ် အချို ရ့သာ 

ရခါငး်စဉ်များသည် အလွန်ကျယ်မပန ့်ပပီး FAO မှ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိထားရသာ CSA ရဘာင်ထက် 

ရကျာ်လွန်ရနမခင်းရကကာင့် CSA သင်ရုိးတွင်ထည့်သွင်း၍ မေနိုင်ပါ။ ထိုရခါင်းစဉ် အချိုက့ို CSA 

သင်ရုိးတွင် မပါ၀င်ရစပဲ သကဆုိ်င်ော ဘာသာေပ်နယ်ပယ်အလိုက် လက်ေှိကျင့်သုံးလျက်ေှိရသာ 

သင်ရုိးအတိုင်းအတိုင်း သင်ကကားပိုခ့ျရပးလျှင်လည်း အဆင်ရမပ နိငု်ပါသည်။  

  

 

 

 

 

၇။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ က့ကိုဘွဲ လ့ွန် သင်တန်းများတွင ်ထည့်သွင်းသင်ကကားမည့် 

ောသီဥတုနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွရသာ စိုက်ပျိုးရေး (CSA) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအစီအစဉ်  

(ရမာ်ေျူး - ၁) 

ေည်ေွယ်ချက ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမဖစ်စဉတ်စ်ခုလုံးနှင့်ောသီဥတုနှင့် 

လိုက်ရလျာညီရထွရသာစုိက်ပျိုးရေး၏ အရမခခံသရဘာတေားများ၊ 

နည်းလမ်းများအား နားလည် တတ်ကျွေမ်းရစေန် 

သင်ကကားမခင်း စာရတွ  ့ ၂ နာေီ +  Assignment  ရပးမခင်း/ ရဆွးရနွးမခငး် 

သင်ရုိးပုံစံ ၁ပတ် ၁ နာေီ x ၂ေက ်x ၁၆ ပတ် = ၃၂နာေီကကာသင်ခန်းစာ/နှစ၀်က် 

ကွငး်ဆင်းရလ့လာမှု လက်ရတွသ့င်ကကားချိနမ်ျား (သိုမ့ဟုတ်) စာတမ်း 

ဖတ်ပွဲများ 

ကကာမမင့်ချိန ် ၁၆ ပတ် (၄ လ) 

သင်တန်းဆောများ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိလု်၊ ဌာနအသီးသီးမှ ဆော၊ဆောမများ 

ပိုခ့ျမှုပုံစ ံ အချိန်ပိုငး်စာသင်ချိန်များ(+ အိမ်စာရလ့ကျင့်ခန်းများ) 

သင်ရုိးမာတိကာ သီအုိေီ (+ တိုးတက်မှုရလ့လာချက်) 
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ယူ

နစ် 

  ဘာသာေပ် အမည် နှင့ ် 

ကုတ် အမှတ် 

 ၁။္ကအရမခခံများ  

၁ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးရေဟဇုန်များ္က္က္က 

သီးနှံစုိက်ပျိုးရေးရေဟဇုန်အမျိုးအစားများ၊္က္က္က္က္က္က

ရမမမျက်နာှသွငမ်ပင်နှင့်္ကောသီဥတုအရမခအရနများ၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့်သီးနှံပုံစံများ၊ 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့်္ကစိကု်ပျိုးရေးလုပ်ငနး်အရပ်ရ္က

အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ 

(ရဘးအန္တောယ်ကကုံ ရတွေ့ရသာရဒသများ္ကနှင့်္က

ပျက်စီးဆံုရှုံးမှုပမာဏ)၊ 

 

 

ရအေျီဝိုင ်၁၀၁ 

ကွငး်သီးနှံများ 

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ ်

မခင်း (၁) 

၂ CSA္ကဆုိတာ္ကဘာလဲ?္က 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက် 

အရမခခံသရဘာတောများ္က 

မဏ္ဍိုင်သုံးခု္က(က)္ကရေေှည်တည်တ့ံရသာ္ကကုန်ထုတ်လုပ်မှု္က

တိုးတက်မခင်း္က(ခ)္ကလိုက်ရလျာညီရထွမဖစ်မှုနှင့်္ကောသီဥတု္က

ဒဏ်ကကံ့ကက့ံ္ကခံနိငု်မခင်း္က(ေ)္ကောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု္ကရလျာ့ပါး္က

သကသ်ာရစမခင်း၊္ကဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ရငွ  ့ထုတ်လွှတ်မှုကို္က

ရလျာ့ပါးရစမခငး်(သုိ)့္ကဖယ်ေှားမခင်း 

 

CSA္က၏္ကဝိရသသလက္ခဏာများ 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုကုိ ကိငု်တွယ် ရမဖေှင်းသည်။ 

ေည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များစွာအား ရပါငး်စုပပီး အတိုးအရလျာ့ 

အရပးအယူမပုလျက် စီမသံည်။ 

ရေဟရဗဒစနစ်၏ လုပ်ရဆာင်ချက်များအား 

ထိန်းသိမး်ထားသည်။ 

မတူညီရသာအဆင့်များအတွက် စမှတ်များစွာေိှသည်။ 

အရကကာင်းအောကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည်။ 

အမျိုးသမီးများနငှ့် အပယ်ခံလူသားများအား ပါ၀င်ရစသည်။ 

 

 

 

ရအေျီဝိုင ်၄၂၀၁ 

စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ော 

မိုးရလဝသပညာ 

 စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့်္ကရတာင်သူလယ်သမားများအရပ်ရ္က

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏္ကသက်ရောက်မှုများ 

အပူချိန်မမင့်မားလာမခင်း၊ 

ပုံမနှ်မဟုတ်ရသာ္ကမိုးေွာသွနး်မှုများ၊ 

ပင်လယ်ရေမျက်နာှမပင်မမင့်တက်မခင်း၊ 

မိုးရခါငမ်ခင်းနှင့်္ကရေကကီးမခင်းများ၊ 

 

ရအေျီဝိုင ်၄၂၀၁ 

စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ော 

မိုးရလဝသပညာ 
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ဆားငနရ်ေ၀င်ရောက်မခငး်၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံများ္ကပျက်စီးမခင်း၊္ကမမဖစ်ထွန်းမခင်း၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့်္ကရတာင်သူလယ်သမားများအရပ်ရ္က

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု္က၏္ကသကရ်ောက်မှုများ၊ 

 

ဘာရကကာင့်္ကCSA္ကလိုအပ်ပါသနည်း။္က 

၁။္ကစားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု၊္ကခွဲရဝမဖန်မ့ဖူးမှု္ကမညီမျှမခင်း၊္က

အာဟာေချိုတ့ဲ့မခင်း၊ 

၂။္ကစိုက်ပျိုးရေးနငှ့်္ကဆင်းေဲမွဲရတမှုတို၏့္ကဆက်နယ်ွမှု၊ 

၃။္ကောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနှင့်္ကစိကု်ပျိုးရေးတို၏့္ကဆက်စပ်မှု၊ 

 

၃ ၂။  လက်ရတွလ့ုပ်ရဆာင်သည့် နည်းလမ်းများ 

CSA နည်းလမ်းရဆာင်ေွကေ်န်အတွက် ဘက်စုသံုတများ 

 

ရမမဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းမခင်း 

ရကာင်းမွန်ရသာ ရမမဆီလွှာ၏ ဝိရသသလက္ခဏာများ / 

သကေ်ှိရမမဆီလွှာ 

ရမမဆီလွှာနှင် ့ရမမအေင်းအမမစ်များအရပ်ရ 

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု၏ သကရ်ောက်မှုများ - 

 ရေေှည်ထိန်းသိမး်ေန်အတွက် လုိအပ်ချက်များ၊ 

ောသီဥတုနှင့် လုိက်ရလျာညီရထွသည့် စုိက်ပျိုးရေးစနစ်အတွက် 

ရမမဆီလွှာနှင်ရ့မမယာကိ ုရေေှည်ထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ 

ရမမဆီလွှာပျက်စီးဆံုးရှုံးမှုကို ကာကွယ်မခင်းနှင့် 

ရလျာ့ပါးသက်သာရစမခင်း၊ 

ရမမဆီလွှာရေတုိက်စားမှု၊ ရလတုိက်စားမှုကို 

ထိန်းချုပ်မခင်း၊ 

ရမမကကီးတွင် ကာဗွန်ဓါတ်များ သိမး်ယူထားနိုင် ရစေန် 

သဘာ၀ရမမရဆွးများအား စီစဉ်မခင်း၊ 

စိုက်ပျိုးရေ သုးံစဲွမှုကုိ အကျိုးေှိရအာင် စီမမံခင်း၊ 

မပဿနာေိှရသာရမမဆီလွှာများသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ ်

လုပ်မှုအရပ်ရ ၄င်းတို၏့အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ နှင့် 

ရမဖရလျှာ့သည့် နည်းလမ်းများ၊ 

 

သဘာ၀၀န်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေးစနစ် 

Conservative္ကagriculture္ကဆုိတာ္ကဘာလဲ။ 

၁.္ကရမမကကီးအား္ကဆက်တိုက်ထွန်ယက်မှုကိ္ုကအနည်းဆံုးမပုလုပ်မခင်း၊ 

၂.္ကရမမကကီးအား္ကအပမဲဖုးံအုပ်ထားမခင်း၊ 

 

 

 

 

ရအေျီစီ  ၂၂၁ 

ရမမဆီလွှာရုပ် 

ေုဏ်သတ္တ ိနှင့် 

ရေစီမံခန ့်ခွဲမခင်း။ 

 

ရအေျီစီ ၄၂၁ - 

ရမမဆီကသဇာ 

ရကာင်းမွန်မှုစစ် 

ရဆးမခင်းနှင့် 

စီမခံန ့်ခွဲမခငး် 

 

အက်စ်ဒဗလျူ အက်စ် 

၅၁၀၂ ရေေှည်တည်တံ့ 

ရသာ စိုက်ပျိုးရေး 

အတွက် ရမမဆီလွှာ 

ဇီဝသက်ေှမိျား  

 

 

 

ရအေျီစီ ၃၁၁ - 

ရမမဆီလွှာ 

ဓာတုေုဏ်သတ္တ ိနှင့် 
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၃.္ကစုိက်ပျိုးသးီနှံများ္ကအမျိုးအစားစံုလင်မခင်း၊္က

သီးလှည့်စိုကပ်ျိုးမခင်း၊္ကရမမကကီးတွင် ကာဗွန်ဓါတ်များ 

သိမး်ယူထားနိုင်ရစေန် သဘာ၀ ရမမရဆွးများအား 

ထည့်သွင်းမခင်း၊ 

၄။ အနည်းဆုံးထွန်ယက်မခင်း။္ကရမမဖုံးမခင်း၊ 

ရမမဆီလွှာ 

ထိန်းသိမး်မခင်း၊  

အက်စ်ဒဗလျူ အက်စ် 

၅၁၀၁ ရမမဆီလွှာနှင့် 

ရေထိန်းသိမး်မခင်း 

 

 အထွက်နှုန်းတိုးရစေန်နှင့် ကာဗွန်ဓါတ်များ 

လက်ခစံုရဆာင်းထားနိုင်ေန် ရမမဆီလွှာထိန်းသိမ်းမခင်း 

*Case study 

 

 အပင်အကကင်းအကျန်များအား္ကမပန်လည်အသုးံချမခင်းနှင့္်က

ရမမဆီလွှာ၏္ကကျန်းမာရေး္က္က-  အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် 

ရမမတွင်းေှိ္ကကာဗွန်သိရုလှာင်ကန ်

ရမမတွင်းေှိ္ကသဘာ၀ရမမရဆွးများ 

အဏုဇ၀ီသကေ်ှိများ၏္ကလုပ်ရဆာင်ချက်များ၊္ကဇ၀ီမျိုးကဲွများနငှ့်္က

ခံနိငု်ေည်ေှိမှုများ 

ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းလာမှု၏္ကသက်ေှိများထဲသိုရ့ောက်ေှမိှု္က 

 

 

ရအေျီစီ ၄၂၁ - 

ရမမဆီကသဇာ 

ရကာင်းမွန်မှုစစ်ရဆး 

မခင်းနှင့် စီမခံန ့်ခွဲမခငး်၊ 

 

အက်စ်ဒဗလျူ အက်စ်  

၅၁၀၂ ရေေှည်တည်တံ့ 

ရသာ စိုက်ပျိုးရေး 

အတွက် ရမမဆီလွှာ 

ဇီဝသက်ေှမိျား၊  

 

ရအေျီစီ ၆၀၆  

ရမမဆီလွှာ 

ရအာ်ေင်းနစ် 

ပစ္စည်းများဆုိင်ော 

ဓာတုရဗဒ၊ 

 

ရအေျီစီ ၇၂၅ 

ရမမဆီလွှာနှင့ ်ရေ 

ညစ်ညမ်းမှုကုိ 

ကာကွယ်ထိန်း 

သိမး်မခင်း၊ 

 ဘက်စုံစိုက်ပျိုးရမွးမမူရေးနငှ့်္ကရမမကသဇာများအား္ကထိရောက်စွာ္က

သုးံစွဲမခင်း 

ဘက်စုစံိုက်ပျိုးရမွးမမူရေးစနစ်၏္ကအရမခခံသရဘာတေားများနငှ့်္က

ရယဘုယျနည်းလမ်းများ 

ရမမဆီကသဇာ္ကအ၀င်အထွက်နှင့္်ကကုန်းရမမကာဗွန်လက်ခံစုယူမခင်း 

သဘာ၀ရမမရဆွး္ကအ၀င်အထွက် 

 

ရအေျီဝိုင ်၅၁၀၁ 

ဘက်စုစံိုက်ပျိုး 

ရမွးမမူရေး စနစ်များ၊  
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အပင်အာဟာေများ၏္ကလုပ်ငနး်တာ၀န်များ 

ရမမကသဇာများအား္ကအကျိုးေှိရအာင်္ကသုံးစွဲမခင်းနှင့္်ကမျှတရအာင်္က

ထိန်းညှိမှု 

ရအေျီစီ ၃၂၁ - 

အပင်အတွက် 

လိုအပ်ရသာသတ္တ ုအာ

ဟာေဓာတ် များ၊ 

 

အက်စ်ဒဗလျူ အက်စ် 

၄၂၀၃ - 

အာဟာေဓာတ် များ 

ဘက်စုစံီမံ ခန ့်ခွဲမခငး်၊ 

၄ သီးနှ ံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မခင်း(စီမခံန်ခ့ွဲမှု) 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ 

မှတ်ယဖူွယ်သငခ်န်းစာများ 

စပါးအေှိန်မမှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် (SRI) 

နိဒါန်း 

လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွကန်ည်းလမ်းများ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ 

မှတ်ယဖူွယ် သင်ခန်းစာများ 

 

သင့်ရလျာ်ရသာ္ကမတူကွဲမပားသည့်္ကသီးနှံ္ကမျိုးများ္ကသုံးစွဲမခင်း 

စပါး္က၊္ကရမပာင်း၊္ကပဲမျိုးစံု 

မိုးရခါငဒ်ဏ်္ကခံနိငု်မှု 

ရေမမုပ်ဒဏ်္ကခံနိုင်မှု 

ပိုးမွှားရောေါများ္ကခံနိုင်ေည်ေှိ္ကမျိုးများကုိ္က္ကရဒသအလုိက် 

အသုးံမပုမခင်း္က္က(အပင်ဇီ၀မျိုးကဲွ္ကဗီဇေင်းမမစ်များအား္က

ထိန်းသိမး်မခင်းနှင့်္ကသုံးစွဲမခင်း၊္ကမျိုးသစ်များ္ကထုတ်လုပ်မခင်း၊္က

မျိုးရစထ့ုတ်လုပ်ငန်း္ကတိုက်တက်ရစေန်နှင့်္ကမျိုးရစမ့ျား္က

မဖန ့်မဖူးမခင်း) 

 

 

ရအေျီဝိုင ်၁၀၂- 

အဓိကနှံစားသီးနှံ 

များဆုိင်ော 

စိုက်ပျိုးမခင်းပညာ 

 

 

 

 

ဘီပီအီး ၅၁၀၁ - 

ောသီဥတု ရမပာင်းလဲ 

မခင်းအတွက် 

သင့ရ်လျာ်မည့ ်

သီးနှံများ ရမွးမမူ 

ထုတ်လုပ်မခင်း 

 

 

 

 ရောေါဒဏ်ခံနိုင်ေည်ေှိပပီး္ကသက်တမ်းတို္က

အထွက်တိုးကုလားပမဲျိုးများ္က/္ကSRI္က/္ကAWD္က/္က

ယူေီးယားနက်နက်ထည့်သွင်းမခင်း 

*Case study 

 

 စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့်္ကအသကရ်မွး၀မ်းရကျာင်းလုပ်ငန်း္က

အမျိုးအစားများ္ကစုံလင်မှု 

ောသီဥတုရဖာက်မပနရ်သာရဒသများတွင်္ကပျက်စီးထိခိုက်မှု္က

ရလျာ့နည်းရစေန်္ကသီးနှံအမျိုးအစားများ္ကစုံလင်ရအာင်္က

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

  

 

 

ရအေျီဝိုင ်၁၀၁၊ 

ကွငး်သီးနှံများ 

စိုက်ပျိုးမခင်း (၁)၊ 
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ဘက်စုစံိုက်ရမွးစနစ္်က(စပါးငါး၊္ကဘဲစပါး၊္ကကျွေဲနွား၊္ကဆိတ်၊္က

၀က်ရမွးမမူရေး)၊ 

 

သီးနှရံော ရနှာစုိက်စနစ်၊္ကသီးညှပ်စိကု်စနစ်၊္က

လက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစမ်ျားနငှ့်္ကသီးနှံပုံစံများ၊ 

 ရေေှည်တည်တံ့ရသာ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် 

ဓာတုကင်းလွတ်လယ်ယာစနစ် 

 

အရမခခံသရဘာတေားများ   

၁။ (မပန်လည်) လည်ပတ်အသုးံမပုရသာ အရမခခံသရဘာတေား 

၂။ ကကိုတင်ကာကွယ်ရသာ အရမခခံသရဘာတေား 

၃။ နီးကပ်မှု အရမခခံသရဘာတေား  

ဓါတုကင်းလွတ်စနစ်သည် ရမမတွင်းဇီ၀မျိုးကဲွ ကကယ်၀မှုကုိ 

အားရပးမခင်း ၊စွမး်အင်အသုးံမပုမှု 

ဓာတုကငး်လွတ်လယ်ယာစနစ၏် အလားအလာ  

 

 

ရအေျီစီ- ၆၀၆ 

ရမမဆီလွှာ 

ရအာ်ေင်းနစ် 

ပစ္စည်းများ ဆုိင်ော 

ဓာတုရဗဒ၊ 

 

အိတ်ချ်အက်စ်စီ 

၅၁၀၂ ဥယျာဉ်မခ ံ

ရအာ်ေင်းနစ် 

သီးနှံများ ရေေှည် 

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ ်

မခင်း၊ 

၅ ပူးရပါင်းပါ၀င်ရသာ္ကမျိုးရစ့ထုတ်လုပ်သိမ်းဆည်းမခင်း 

ရဒသတွင်းလိုအပ်ချက်ကိ္ုကအရမခခံလျက်္ကောသီဥတုနှင့်္က

လိုက်ရလျာညီရထွရသာ္ကအေည်အရသွးမမင့်္ကမျိုးရစ့နှင့်္က

မျိုးပာွးပိုင်းများ္ကအသုးံမပုမခင်း္က-္က

ဆားငနဒ်ဏ်ခံနိုင်ရသာစပါးမျိုးကဲွများ၊္ကရေလွှမ်းဒဏ်္က

ခံနိငု်ရသာစပါးမျိုးကဲွများ၊္ကလယ်သမားများထံမှ္က

တုန ့်မပန်မှုေယမူခင်း၊ 

                                                                                                                                     

မျိုးရစ့စနစ်္က  

အပင်ဗီဇေင်းမမစ်များ ထိန်းသိမး်မခင်း (သဘာ၀အတိုင်း 

ရေွးချယ်မခငး်) 

သီးနှံမျိုးကွဲများ ထုတ်လုပ်မခင်း 

မျိုးရစအ့ဆင့်အလိုက် ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် မဖန်မ့ဖူးမခင်း 

(မဘိမျိုးရစ့၊ ဆင့်ပာွးမျိုးရစ့၊ မျိုးသန်မ့ျိုးပွားမျိုးရစ၊့ 

စီးပွားမျိုးသန်မ့ျိုးရစ့)  

ရကျးေွာ / ေပ်ေွာပရဒသာ မျိုးရစဘ့ဏ် 

 

 

ရအေျီဝိုင ်၄၁၀၃ 

မျိုးရစန့ည်းပညာ၊ 

  

အိတ်ချ်အက်စ်စီ 

၄၁၁၅ ဥယျာဉ်မခ ံသီးနှံ 

မျိုးရစမ့ျား 

ထုတ်လုပ်မခင်း၊ 

 

ဘီပီအီး- ၃၂၁ အပင် 

ရမွးမမူမခင်း ဆုိင်ော 

သရဘာ တေားများ၊ 

 

ဘီပီအီး ၄၁၀၇ 

အပင်မျိုးဗဇီ 

အေင်းအမမစ်များ 

ထိန်းသိမး်မခင်းနငှ့် 

စီမခံန ့်ခွဲမခငး်၊ 
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၆ စိုက်ပျိုးရေ စီမံခန ့်ခွဲမှု  

စိုတစ်လှည့်၊ ရမခာက်တစ်လှည့် စပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ 

 

မိုးရေသိမ်းယူစုရဆာင်းမခင်း္ကနည်းလမ်းများ 

မိုးရကာင်းစိုက်စနစမ်ျား (မိုးရေစုရဆာင်းမခင်း)၊ 

သစစ်ိမး်ရမမကသဇာအသုံးမပုလျက် ရမမပဲစိုက်ပျိုးမခင်းနှင် ့ အပူပိငုး် 

ရဒသတွင် ရလကာပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ သစ်ပင်ကကီးများ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ ရလျှာ်မဖူပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ ထင်းစိကု်ခငး်များ 

စိုက်ပျိုးမခင်း၊  

ရေသွင်းစိုက်စနစမ်ျား(အကျိုးအမမတ်အများဆံုးေေှိရစေန်နငှ့ ်

အထွက ်နှုန်း မမင့်မားရစေန် ရေရလျှာ့ရပးသွင်းမခင်း၊ သုတအရမခမပု 

တိကျရသာ အဆင့်မမင့် ရေသွင်းစနစမ်ျား)၊ 

ရမမဖုံးအုပ်မခင်း၊ အစိုဓါတ်ထိန်းထားနိုင်ေန ် ရမမဖုံးပင်များ စုိက် 

ပျိုးမခင်း၊ 

 

 ဟင်းသီးဟင်းေွကမ်ျားအတွက်္ကအနုစိတ်ရေသွင်းစနစ ်

အစကခ်ျရေသွင်းစနစ/်ရေဖျန်းကိေိယာ/တစ်၀က်တစ်ပျက်ရေသွင်း္က

စနစ ်

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ 

သကရ်ောက်မှုများနငှ့် မှတ်ယဖူွယ် သင်ခန်းစာများ 

 

 

ရအေျီဝိုင ်၂၂၁ 

ကွငး်သီးနှံများ 

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ ်

မခင်း (၃) 

 

အက်စ်ဒဗလျူ အက်စ် 

၄၂၀၂ 

သီးနှံများအတွက် 

ရေစီမံခန ့်ခွဲမခင်း၊ 

 

အက်စ်ဒဗလျူ အက်စ် 

၅၁၀၁ ရမမဆီလွှာနှင့် 

ရေ ထိန်းသိမး်မခင်း၊ 

 

 

ရအေျီစီ ၇၂၄ ဘက်စံု 

ရေစီမံခန ့်ခွဲမခင်း၊ 

အိတ်စ်အက်စ်စီ ၄၁၁၄ 

ဥယျာဉ်မခံ သီးနှံ 

စိုက်ပျိုးထုတ် 

လုပ်မခင်း၊ 

 

 အပူပိငု်းရဒသများတွင်္ကရလကာပင်များ္ကစိုက်ပျိုးလျက်္က

ရမမပဲသီးနှံအတွက်္ကရမမအစိုဓါတ်ထိန်းသိမး်မခင်း 

*Case study 

၇ သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်္က နှင့်္က ္က ရတာင်ရစာင်း္က

စိုက်ပျိုးနည်း 

သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၏္ကသမိငု်းရကကာင်း၊ 

သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းနှင့်္ကရေဟစနစ်၊ 

မမန်မာ့လုပ်ငနး်စဉ်္က၂၁၊ 

စိမး်လန်းစိုရမပရေးလှုပ်ေှားမှုများ၊ 

ရေွှရ့မပာင်းရတာင်ယာမှ္က သီးနှံသစ်ရတာ ရောရနှာ စိုက်ပျိုး 

နည်းစနစ်သုိ့္က (ကုနး်မမင့်ရဒသများအတွက်)ချင်းမပည် နယ်္က မှ္က

မင်းတပ်ပမို န့ယ်ကဲသ့ို့္က ရတာင်ယာ္က /္ကကုနး်မမင့် ရဒသများ္ကအတွက်္က

 

ရအေျီဝိုင ်၁၀၁ 

ကွငး်သီးနှံများ 

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ ်

မခင်း(၁)၊ 

ရအေျီဝိုင ်၄၂၀၁ 

စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ော 

မိုးရလဝသပညာ၊ 

သစရ်တာ 
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သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့္်က ရတာင်ရစာင်း စုိက် 

ပျိုး နည်းပညာ၊သင့ရ်လျာ်ရသာ္ကရမမအသုးံချမူဝါဒ၊ 

ဧော၀တီမမစ၀် ကျွေန်းရပ်ရတွင်္က ရေထွကပ်စ္စည်းများ္က ထုတ်လုပ်       

နိုငေ်န်္က သစရ်တာမပုန်းတီးမှုကုိ္က ကာမိရစေန်္က ဒီရေရတာများ္က

စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

ထင်းရလာင်စာသုံးစွဲသည့်္က စနစအ်ား္က ရမပာင်းလဲေန်္က မူဝါဒများ္က

ချမှတ်ရေး၊ 

 

ေပ်ေွာပရဒသာ္ကသစ်ရတာစိုက်ခင်းများ 

လက်ေှအိရမခအရန 

အစိုးေ၏္ကပံ့ပိုးမှု 

လူထုအတွက်္ကအကျိုးရကျးဇူးများ 

 

တက္ကသိလု်မှ 

ဧည့်ပါရမာက္ခ  

 

 

 

 

 

 

 

 

သစရ်တာ 

တက္ကသိလု်မှ 

ဧည့်ပါရမာက္ခ 

 ရကျးလက်ရဒသများတွင် ထင်းအစားထိုး ဇီ၀ရလာင်ဇာများ *Case study 

 ရမမဆီလွှာထိန်းသိမ်းမခင်းနှင့်္ကသီးနှံထုတ်လုပ်မခင်းများတွင်္က

သီးနှံသစ်ရတာ္ကရောရနှာစိုက်ပျိုးစနစ်နှင့်္ကရတာင်ရစာင်းစိုက်ပျိုး္က

နည်းပညာ္က၏္ကအခန်းကဏ္ဍ 

 

*Case study 

 

၈ ၃။ စနစ်မဖင့ရ်ဆာင်ေွကသ်ည့် နည်းလမ်းများ  

 

နိဒါန်း  

ရေေှည်မတည်တံ့နိုငရ်သာ သဘာဝ အေင်းအမမစ် စီမံခန ့်ခွဲမှု 

မမန်မာနိုငင်ံရေဟစနစ်အရပ်ရ ောသိဥတုရမပာင်းလဲမခင်း၏ 

အကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ 

မမင်ကငွ်းကျယ် (landscape) ချဉ်းကပ်မခင်းဆိုင်ောရှုရထာင့် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် ကကုံ ရတွေ့သည့် အုပ်ချုပ်မှု မပဿနာ 

အချို ၊့ 

 

 

 

 

 

ရအအီးစီ ၄၂၀၁ 

သဘာဝအေင်း 

အမမစ်များနငှ့် 

ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ော 

စီးပွားရေး ပညာ 

၉ တန်ဖိုးကွင်းဆက် 

ရေေှည်တည်တံ့၍ အလုံးစုံပါဝင်ရသာ စားနပေ်ိက္ခာ (တန်ဖိုး) 

ကွငး်ဆက် မိတ်ဆက်၊ 

အစိတ်အပိုငး် (၃) ခ ု

နယ်ပယ်ကျယ်မပန ့်ရစမခင်း၊ 

ောသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်ေည်ေှိမခင်း၊ 

ရထာက်ပံ့မှုကငွ်းဆက် ထိရောက်မှုများ၊ 

 

 

 

ရအအီးစီ ၃၂၁ 

စိုက်ပျိုးထွက်ကုန် 

ရောင်းဝယ် 

ရဖာက်ကားမခင်း နှင့ ်

ကုနသ်ွယ်မခင်း 
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ရေေှည်တည်တံ့၍ အလုံးစုံပါဝင်ရသာ စားနပေ်ိက္ခာ (တန်ဖိုး) 

ကွငး်ဆက် အရလ့အထများ - စားနပေ်ိက္ခာ ရလလွင့်ဆံုးရှုံးမှုများ 

ရေေှည်တည်တံ့၍ အလုံးစုံပါဝင်ရသာ စားနပေ်ိက္ခာ (တန်ဖိးု) 

ကွငး်ဆက် တရလျှာက် ပါဝင်ရဆာင်ေွက်သမူျား၏ စွမး်ရဆာင်ေည် 

တိုးတက်ရေး အတွက် တစ်ဆင့်ပပီးတစ်ဆင့် ချဉ်းကပ်မခင်း၊ 

သုးံသပ်ချက်၊ 

 

ဆန်စပါး/ပဲတီစိမ်း တန်ဖိုးကွင်းဆက် ဆန်းစစ်ရလ့လာမှု 

တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တွင် အဓိကကျရသာ အမခင်းအော၊ 

ဆန်စပါး တန်ဖိုးကွငး်ဆက် ဆန်းစစမ်ှု၊ 

ရေးကွက်အဆံုးပိုင်း အခွင့်အလမ်းများ၊ 

တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တရလျှာက် အဓိက ကန ့်သတ်မှု များနငှ့် ရနှာင့ ်

ရနှး ရစသည့်အောများ၊ 

၄င်းတိုက့ို အကျိုးအမမတ်ေေှိရစေန် ရဆာင်ေွက်နည်း၊ 

 

ေိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် ေိတ်သိမ်းချိန်လွန် စီမခံန ့်ခွဲမှုများ 

အစိုဓာတ်ထိန်းသိမး်ေန် အတွက်လယ်ယာသုးံ စက်ကေိယာ      

ငယ်များ၊ 

အချိန်မီေိတ်သိမ်းနိုငရ်ေးအတွက် လယ်ယာသုံးစက် ကိေိယာ သုးံစဲွ 

မခင်း၊ 

အေည်အရသွး တိုးတက်မှုအတွက် အရမခာက်ခမံခင်း၊ 

ေိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းစနစ်များ၊ 

စားနပေ်ိက္ခာ ဖူလံုမှုနှင့် ေိတ်သိမ်းချိန်လွန ်စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

ေိတ်သိမ်ချိန်လွန်နည်းစနစ၏် လိကု်ရလျာညီရထွေှိနိုင်စွမ်းေည်ကို 

လွှမ်းမိုးရသာအချက်များ၊ 

သင့ရ်တာ်ရသာ မျိုးရစ့/ သီးနှံသုိရလှာင်နည်းလမ်းများ၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရအအီးစီ ၃၂၁ 

စိုက်ပျိုးထွက်ကုန် 

ရောင်းဝယ် 

ရဖာက်ကားမခင်း နှင့ ်

ကုနသ်ွယ်မခင်း 

 

 

 

 

 

အိတ်အက်စ်စီ ၄၁၁၄ 

ဥယျာဉ်မခံ သီးနှံများ 

စိုက်ပျိုး 

ထုတ်လုပ်မခင်း 

 

 ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုကုိ အံတုရမခဖျက်ောတွင ်စက်ကိေိယာမဖင့် 

ရဆာင်ေွကမ်ခင်း၏အခန်းကဏ္ဍ 

*Case study 

 

၁၀ ၄။ဝန်းကျင်ရကာင်းဖန်တီးမခင်း 

နိဒါန်း  

 

 

 မမန်မာနိုငင်ံတွင်သးီနှံအာမခံထားေှိမှု 

ရနာက်ခအံရကကာင်းအော 

လက်ေှအိရနအထား 

အမခားတိုငး်မပည်များမေှေှိရသာသင်ခန်းစာများ  

 

ရအအီးစီ ၃၁၁- 

မိုက်ခရုိ စီးပွားရေး 

ပညာ 
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 ဘက်စုံပိးုမွှားရောေါစီမခံန ့်ခွဲမှု္က(ဘက်စုံသီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမှု) 

ခံနိငု်ေည်ေှိရသာသီးနမျိုးများကာလရဒသ နှင့်အညီစီမံခန ့်ခွံမှု၊ 

ရေဟစနစအ်ရမခမပုနည်းလမ်းများ၊ 

ရေဟစနစ်ချဉ်းကပ်မှုကိုအသုးံမပုမခင်း၊ 

မှန်းဆအရေးရပ်ရအရမခအရနစီမံကိနး်ကုိရဆာင်ေွကမ်ခင်း၊ 

ဖျက်ပိုး အဆမတန်ပွားများ္က ကျရောက်မှုမဖစ်စဉ်များကုိ္က ဆန်းစစ် 

ရလ့လာမခင်း၊ 

ထုတ်လုပ်မှု၏အတိုင်းအတာ မည်မျှစိုးေိမ်ဖွယ်ေှိ သည်ကို္က သတ် 

မှတ်မခင်း၊ 

ပိုးမွှားကျရောက်မှုများအရပ်ရအချိန်နှင့်တရမပးညီရမခောခံမှုများ္က

ရဆာင်ေွကမ်ခင်း၊ 

ပိုးသတ်ရဆးအသုံးမပုမှုရလျှာ့ချမခင်း္က/္ကအစားထိုးနည်းလမ်းများ 

သဘာဝေန်သမူျားကုိအသုံးချမခင်း္က(သို)့္ကအားရပးမခင်း၊ 

 

 

အီးအင်တီ ၄၁၀၁ 

အင်းဆက် ရေဟ 

ရဗဒ။ 

အီးအင်တီ ၄၂၀၁ 

အင်းဆက် ဖျက်ပိုး 

စီမခံန ့်ခွဲမခငး်။ 

အီးအင်တီ ၄၂၀၂ 

အင်းဆက် ဖျက်ပိုး 

ဒဏ်ကို အပင်များမ ှ

ခံနိငု်ေည်ေှိမှု။ 

ပီတီဝိုင် ၄၁၀၂ 

အပင်ရောေါများ 

ကာကွယ် နှိမန်ငး် 

မခင်း(၁)။ 

ပီတီဝိုင် ၄၂၀၁ 

အပင်ရောေါများ 

ဆုိင်ော မျိုးရုိး ဗီဇ 

ပညာ 

 

 ောသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ဝန်ရဆာင်မှု 

မိုးရလဝသနှင့ဇ်လရဗဒဌာနသမိုငး်မတှ်တမ်းများ၊ 

မမနမ်ာနိုငင်ံ၏လက်ေှအိရနအထား၊ 

ောသီဥတုကိုမိရိုးဖလာနည်းလမ်းမဖင့်ခန ့်မှန်းတွကခ်ျက်မခငး်၊ 

ရအေျီဝိုင ်၄၂၀၁ 

စိုက်ပျိုးရေးဆုိင်ော 

မိုးရလဝသပညာ၊  

မိုးရလဝသနှင့် ဇလ 

ရဗဒဌာနမှ 

ကျွေမ်းကျင်ပညာေှင ်

တစ်ဦး  

 

 

 

 

မူဝါဒမပဌာန်းချက် 

စိုက်ပျိုးရေးမဝူါဒ 

 

မမန်မာ့ောသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်ရသာစုိက်ပျိုးရေးမဟာဗျူဟာ္က

(MCSAS) 

 

CSA္က၏အဓိကဦးတည်ချက် 

၁။ လိုက်ရလျာညီရထွမပုလုပ်ေမည့်ဦးတည်ချက၊် 

၂။ ရလျာ့ပါးရစေန်မပုလုပ်ေမည့်ဦးတည်ချက်၊ 

 

 

 

 

 

 

ရအအီးစီ ၅၃၃ 

ရကျးလက်ဖွံ ့ပဖိုး 

ရေးမူဝါဒ။ 
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၃။ ောသီဥတုနှင့်သဟဇာတမဖစ်ရသာစိုက်ပျိုးရေးရကျးေွာများ္က

ဦးတည်ချက်၊ 

 

MCSAS ကိအုရကာင်အထည်ရဖာ်ေမည့်အဆင့်(၃)ဆင့် 

၁။ ကာလတုိအဆင့်များ၊ 

၂။ ကာလအလယ်အလတ်အဆင့်များ၊ 

၃။ ကာလေှည်အဆင့်များ၊ 

 

ရအအီးစီ ၆၃၃ 

ရကျးလက်ဖွံ ့ပဖိုး 

ရေးမူဝါဒ 

 

 

 ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနငှ့်လိုက်ရလျာညီရထွေှိရစေန်အတွကအ်ဖွဲ အ့

စည်းဆုိင်ောစွမး်ေည်များကုိအားမဖည့်တင်းရပးမခင်း 

*Case study 

 တိုးချဲ  ့ပညာရပးနည်းလမ်း 

စိနရ်ခ်ရမှုများနငှ့်အရတွးအမမင်များ၊ 

စံမပစိုကခ်င်းများ၊ 

လယ်သမားကငွ်းသင်တန်းရကျာင်း/ ပူးရပါငး်ပါဝင်ချဉ်းကပ်နည်း၊ 

လယ်သမားမှသည်လယ်သမားစီသို၊့ 

ရဒသတွင်းအရနအထားအားရလ့လာမခင်း၊ 

စိုးေိမ်ဖွယ်အန္တေယ်ေှိနိုင်ရမခများအားနည်းပါးရစမခငး်၊ 

တန်ဖိုးကွငး်ဆက်တွင်အဆင့်များအားရလျှာ့ချမခင်း၊ 

 

စားနပေ်ိက္ခာဖူလုံမှု၊စားနပေ်ိက္ခာရဘးကင်းမှု၊ရေးကွကန်ှင့် 

ဦးတည်သုရတသနနှင့စ်ည်းရံုးရေးအသွငအ်မပင် 

(ရအာက်မှအရပ်ရသိုမ့ဟုတ်ပဲ အရပ်ရမှရအာက်သို)့ 

 

ရအေျီဝိုင္်က၅၁၀၁္က

ပါဝင်ပူးရပါင်း္ကရဆာင်္က

ေွက်သည့်္ကစိုက်ပျိုး္က

ပညာရပး္က

နည်းလမ်းများ 

 ကျား၊မ ရေးောကဏ္ဍနှင့ ်လူမှုရေးအလုံးစုံပါဝင်မှု 

အဓိကသတင်းစကားများ၊ 

ောသီဥတုရမပာင်းမှုအရပ်ရကျားမခွဲမခားမခင်းအကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ 

စိုက်ပျိုးရေးတွင ်ကျားမ အချိုးကွာဟမှုနှင့် ောသီဥတု ရမပာင်းလဲ 

မခင်း အရပ်ရ၎င်း၏အကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ 

စိုက်ပျိုးရေးဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်မှုတွင်ကျား၊မနငှ့်အမခားအခွင့အ်လမ်း 

နည်းပါးရသာအပု်စမုျားအလုံးစုံပါဝင်ရစမှု၊ 

 

ရအအီးစီ ၅၃၃ 

ရကျးလက်ဖွံ ့ပဖိုး 

ရေးမူဝါဒ 

ရအအီးစီ ၆၃၃ 

ရကျးလက်ဖွံ ့ပဖိုး 

ရေးမူဝါဒ 

 Case study (မပဿနာ ဆန်းစစခ်ျက် ရလ့လာမှုများ) သည် 

ဘွဲလ့ွန်အဆင့်များအတွက်သာမဖစ်သည်၊ 

 သင်တန်းပိုငး် တစ်ခုချင်းစီ၏ အဆံုးပိုင်းတွင် သကဆုိ်င်ောရခါင်းစဉ် တစ်ခုချင်းစီနှင့်္က

ဆက်စပရ်သာ ရလ့ကျင့်ေန်အလုပ်တာဝန်များကုိ္ကရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီမဖစ်ရစအဖွဲ လ့ိုက်္ကမဖစ်ရစ 

ရပးအပ် သွားမည်မဖစ်သည်။ 

 အချိုအ့ရမခအရနများတွင်သင်တန်းရကျာင်းသားများ၏နားလည်မှုကုိအကဲမဖတ်ေန်နှင့က်မ္ဘာ့

အရမခအရနမှဆက်စပ်သင်ခန်းစာယူ၍္က မမန်မာ့လယ်သမားများ အကျိုးရကျးဇူးေေှိရစရေးအတွက် 
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အရတွးအရခ်ရနှင့န်ည်းပညာများကုိ္က မည်သိုမ့ည်ပုံအသုးံချသွားမည်ဆုိရသာ္က အကကံဉာဏ်္က ေေိှရစေန်္က

ဆက်နွှယ်ရသာ္ကဗွီဒီယုိများဖွင့မ်ပရပးကာ္ကအဖွဲ လုိ့က်ရဆွးရနွးမှုများ္ကမပုလုပ်ရစမည်္ကမဖစ်သည်။ 

 အခန်းနှင့ပ်ါဝင်ရသာရခါငး်စဉ်များသည် ဘဲွ က့ကိုဘွဲ လ့ွန်သင်တန်းသားများအတွက်္က တူညီ္က

ရသာ်လည်း္ကမဟာသိပ္ပံရကျာင်းသားများသည်္ကပိုမိုကျယ်မပန ့်စွာ္ကဖတ်ရှုရလ့လာေန်္ကလိုအပ်ပပီး္ကရလ့ကျင့် 

လုပ်ရဆာင်ချက်များနှင့် အဖွဲ လ့ိုက်ရဆးွရနွးမှုများကုိလည်း္က ပိုမိမုပုလုပ်ေမည်မဖစ်သည်။္က အရမခအရန 

ရလ့လာမှုများကုိလည်း္ကရဆာင်ေွကေ်မည်မဖစ်သည်။ 

 ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုများ၏အကျိုးသကရ်ောက်မှု၊္ကလယ်သမားများမည်သုိမ့ည်ပုံ္ကကိငု်တွယ် 

ရမဖေှင်းသည်နှင့်္ကမည်ကဲ့သုိရ့အာင်မမင်မှုေကကသည်တိုက့ိ္ုကရတွ ့မမင်ရလ့လာနိုငေ်န်္ကောသီဥတု ရမပာင်းလ ဲ
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