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 အေိုရကာက်စာေံုးများ v 

၁ ရနာက်ခအံရကကာင်းအော ၁ 

၂ သင်ရုိးညွှန်းေမ်းမရေးဆွဲမီပဏာမရဖခေှမ်းများ ၂ 

 (က) ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိေု် ၂ 

 (ခ) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ ၂ 

 (ေ) ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့် ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန ၃ 

 ၂၀၁၈ ခုနှစမ်ေိုင်မီက CARTC ေွင်ဖပုေုပ်ခဲ့ရသာသင်ေန်းနှင့် 

ရဆွးရနွးပွဲများ 

၄ 

 (ဃ) ရနာက်ဆက်ေွဲရဆွးရနွးပွဲများ ၅ 

၃ ောသီဥေုနှင့်ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာစိုက်ပျိုးရေးသင်ရုိးရေးဆွဲေန်အရေးေကကီး

ေိုအပ်ချက် 

၅ 

 နိဒါန်း ၅ 

 ောသီဥေုရဖပာင်းေဲဖခင်း၏ အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ ၆ 

 ဖပဿနာများကုိ ကိငု်ေွယ်ရဖြေှင်းေန်နိငု်ငံရော်အစိုးေ၏ကကိုးပမး်မှုများ ၆ 

၄  သင်ရိုးအနှစခ်ျုပ် ၇ 

 ၁။ အရဖခခံသရောေေားများ ၇ 

 ောသီဥေုနှင့်ေိုက်လျောညီထွေရသာစုိက်ပျိုးရေး အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆုိချက်နှင့် 

အရဖခခံသရောေေားများ 

 

 ၂။ အရေ့အ ရကာင်းများ ၈ 

 (က) ရဖမဆီေွှာစီမခံန ့်ခွဲဖခငး်  

 (ခ) သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲဖခင်း  

 (ေ) SRI စပါးစုိက်ပျိုးနည်းစနစ်  

 (ဃ) စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွး၀မ်းရကျာင်းေုပ်ငနး် အမျိုးအစားများ 

စုံေင်မှု 

 

 (င) ရေစီမံခန ့်ခွဲဖခငး်  

 (စ) သစပ်င်သစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးဖခင်း  

 ၃။ စနစ်ဖြင့ရ်ဆာင်ေွကသ်ည့် (System approach) နည်းေမ်းများ ၉ 

 (က) ရဖမယာအေှနှင့် ရေဟစနစ်နည်းေမ်းများ  

 (ခ) ေန်ြိုးကငွ်းဆက်ရေ့ောဆန်းစစဖ်ခင်း  

 ၄။ ေန်းကျင်ရကာင်းများြနေ်ီးဖခင်း ၁၀ 

၅ သင်ကကားပိုခ့ျမည့်ပုစံံ ၁၀ 

၆ သကဆုိ်င်သူအားေုံးနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး ၁၁ 
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၁၃ 
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စဉ် အရကကာင်းအော စာမျက်နှာ 

စိုက်ပျိုးရေး (CSA) သင်ရုိးညွှနး်ေမ်း အစီအစဉ် (သင်ရုိးညွှန်းေမ်း - ၄) 

၈ ရနာက်ဆက်ေွဲ-၁။၂၀၁၇-၂၀၁၈ေဏ္ဍာနှစ် ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့ေ် 

ေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန (CARTC)ေွင်ြွင့်ေှစ်ခဲ့သည့် သင်ေန်းနှင့ ် ရဆွးရနွးပွဲ 

အစီအစဉ်များ 

၂၂ 

၉ ရနာက်ဆက်ေွဲ -၂။ CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) 

ေက်ရနအ့ ိြွင့်ေှစ်ခဲ့သည့်အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်းအချိန်ဇယား 

(ပ မပေ်) 

 

၂၇ 
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အေိုရကာက်စာေုံးများစာေင်း 

 

AESA စိုက်ပျိုးရေဟစနစမ်ျား ရေ့ောဆန်းစစဖ်ခင်း 

AVSI နိုငင်ံေကာေန်ရဆာင်မှုေုပ်ငနး်ဆုိင်ော ရစေနာ့ေန် မ်းအြွဲ  ့

CA သောေပေ်ေန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေး 

CARTC ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့် ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန 

CSA ောသီဥေုနှင့် ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာ စိုက်ပျိုးရေး 

DAR စိုက်ပျိုးရေးသုရေသန ဦးစီးဌာန 

DoA စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန 

FAO ကုေသမေ္ဂ စားနပေ်ိက္ခာနှင့် စုိက်ပျိုးရေးအြွဲ  ့

FFS ရောင်သေူယ်သမား ကွင်းသင်ေန်းရကျာင်း 

GAP စိုက်ပျိုးရေး အရေ့အ ရကာင်းများ 

GEF ကမ္ဘာ့ပေ်ေန်းကျင် ပံ့ပိုးမှုအြွဲ  ့

GHG ြန်ေုံအိမ် ဓာေ်ရငွ  ့

IPM ေက်စုပံိုးမွှား ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး 

MoALI စိုက်ပျိုးရေး၊ရမွးဖမူရေးနှင့်ဆည်ရဖမာင်းေန်ကကီးဌာန 

MoNREC သယံဇာေနှင့် သောေ ပေ်ေန်းကျင် ိန်းသိမး်ရေးေန်ကကီးဌာန 

NGO အစိုးေမဟုေ်ရသာ အြွဲ အ့စည်းများ 

SAI စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ 

SALT ရောင်ရစာင်း စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ် 

SFM ရေေှည်ေည်ေံ့မည့် သစရ်ောရဖမစီမံခန ့်ခွဲဖခငး် 

SLM ရေေှည်ေည်ေံ့မည့် ရဖမယာစီမံခန ့်ခွဲဖခငး် 

YAU ရေဆင်း စိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိေု် 
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ောသီဥေုနှင့် ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာစိုက်ပျိုးရေး သင်ရုိးညွှန်းေမ်း 

 

၁။ ရနာက်ခအံရကကာင်းဖခင်းော 

ကုေသမေ္ဂစားနပ်ေိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအြွဲ သ့ည် ကမ္ဘာ့ပေ်ေန်းကျင်ပံ့ပိုးမှုအြွဲ ၏့ 

ရ ာက်ပံ့မှုဖြင့ ် သယံဇာေနှင့် သောေ ပေ်ေန်းကျင် ိန်းသိမး်ရေးေနက်ကီးဌာန၊ စုိက်ပျိုးရေး၊ 

ရမွးဖမူရေးနှင့ ် ဆည်ရဖမာင်းေန်ကကီးဌာနေိုန့ှင့ပ်ူးရပါင်းကာ "ဖမန်မာနိုငင်ံ၏ဦးစားရပး ရေဟ 

စနစမ်ျား နှင့ ် ရေေှည် ေည်ေံ့ရသာစုိက်ပျိုးရဖမနှင့်သစ်ရောရဖမစီမံခန ့်ခွဲမှု" Sustainable 

Cropland and Forest Management in Priority Agroecosystems of Myanmar (SLM-

GEF) စီမကံိနး်ေစ်ခကုို Global Environmental Facility (GEF)  ေန်ပုံရငွ အရ ာက်အပံ့ဖြင့ ်

အရကာင်အ ည်ရြာ်ေျက် ေှိပါသည်။ 

စီမကံိနး်သည် ရေေှည်ေည်ေံ့မည့် ရဖမယာစီမံခန ့်ခွဲမှု၊သစ်ရောရဖမစီမံခန ့်ခွဲမှုနှင့် ောသီဥေု 

နှင့ ်  ေုိက်ရေျာညီရ ွရသာ စုိကပ်ျိုးရေးကုိ ကူညီပံပ့ိုးအားဖြည့်ရပးနိုင်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။  

 ိုစမီံကနိ်းသည်ကုန် ုေ်ေုပ်မှုရေေှည်ဖမင့မ်ားောရစေန်၊ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုနငှ့် ေိုက်ရေျာ 

ညီရ ွေှိပပီး ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ရစေန်နှင့် ြန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွမ့ျား  ုေ်ေုပ်မှုကိ ု ရေျာ့ချ/ ြယ်ေှားောေွင ်

အရ ာက်အကူဖပုမည့်အရေ့အ များနှင့်ောသီဥေုနှင့်ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာစိုက်ပျိုးရေးမူေါများ 

ကုိ ေိုက်နာကျင့်သုံးောေွင် ေွယ်ကရူချာရမွရ့စပပီး အမျိုးသားအဆင့်စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုနှင့် ြွံ ့ပြိုး 

ေိုးေက်မှုပနး်ေိုငမ်ျားကုိရအာင်ဖမင်မှုများ ပိုမိုေေှိရစေန် ေည်ေွယ ်ပါသည်။ 

စီမကံိနး်သည်  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုရေသန ဦးစီး 

ဌာနနှင့ ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိေု်ေိုေ့ွင် သင်ကကားပိုခ့ျေျက်ေှိရသာ သင်ေန်းများေွင ်

CSA/SLMကုိ  ည့်သွင်း၍ပိုခ့ျနိုင်ေန်အေွက် CSA/SLM သင်ေန်းအစီအစဉ် ေစ်ခ ုရေးဆဲွေန ်

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

၎င်းေိုရ့ဆာင်ေွကေ်ျက်ေှိရသာ သုရေသနေုပ်ငန်းများ၊ သင်ေန်းနငှ့ ်ြွံ ့ပြိုးေိုးေက်ရေးအစီအစဉ် 

များေွင ်CSA ကိရုပါင်းစပ် ည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ေန်းအစီအစဉ်သည် သကဆုိ်င်ော 

အြွဲ အ့စည်း၏ သရောသောေနှင့ ် ေုိအပ်ချက်ရပါ်ေွင် မူေည်ပပီးကွဖဲပားဖခားနားမည်ဖြစ်သည်။ 

ဥပမာအားဖြင့် (၁) ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရသေနနှင့် ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန(CARTC)မ ှေစ်ေကကာ 

ပိုခ့ျသည့်သင်ေန်း (သို)့ မွမ်းမံသင်ေန်း များေွင်အဖခားောသာေပ်များနငှ့် ပူးေွဲေျက်၊ (၂)DoA၊ 

DAR နှင့ ် YAUေိုမ့ှ အကကီးေန်း ပညာရပးေန် မ်းအေွက် ေစ်ပေ်ကကာဆောဖြစ်သင်ေန်း၊ 

(၃)စိုက်ပျိုးရေး သိပ္ပ ံများေွင် ပိုခ့ျေျက်ေှိရသာ ဒီပေိုမာ ရကျာင်းသားများ အားသင်ကကားဖခင်းနှင့် 

(၄)YAUေွင် ပိုခ့ျေျက် ေှိရသာ ေွဲ က့ကို၊ေွဲ ေ့ွန် သင်ေန်းများေွင် CSAအစိေ်အပိုင်းကို 

ရပါငး်စပ ်သင်ကကားဖခင်း ေိုဖ့ြစ်သည်။ 

 

အ က်ေွင် ရြာ်ဖပ ားသည့် အြွဲ အ့စည်းများေှိ မေူကွဲဖပားရသာအဆင့်များေွင် CSA 

အစိေ်အပိုင်းကုိ  ည့်သွင်းသင်ကကားနိုင်ရစရေးအေွက် CSA သင်ရုိးညွှန်းေမ်းနငှ့် ေက်စဲွစာအုပ ်
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ဖပုစုေန ် AVSI Foundation နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆုိ ားပါသည်။ ဤသင်ရုိးညွှန်းေမ်းသည် 

သင်ေန်းဆော များအေွက် CSA နှင့ ် သကဆ်ိုင်သည့် ရခါငး်စဉ်များကုိေပေ်ကကာ သင်ေန်း 

ဖပင်ဆငေ်န် မှီဖငမ်းစာအုပ် အဖြစ ်အသုးံဖပုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။  

 

 

၂။  သင်ရုိးညွှန်းေမ်းမရေးဆွဲမီပဏာမရဖခေှမ်များ 

(က) ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိုေ် 

 

ပ မဦးစွာအမျိုးသားအဆင့်အေိုင်ပင်ခံနှင့ ်  AVSI မှောေန်ေှိသူများသည် ရေးဆင်း 

စိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိေု်သိုသ့ွားရောက်ကာ ေက္ကသိေု်ေွင်ေက်ေှသိင်ကကားပိုခ့ျ ေျက်ေှိရသာ 

သင်ရုိးများနှင့ ် CSAကုိ ရပါင်းစပ်သင်ကကားနိုင်မည့်အေားအောများကုိရေ့ော စူးစမ်းခဲ ့ပါသည်။  

ရေှးဦးစွာ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိေု်မှ ၎င်းေိုဖ့ပုစု ားရသာ CSAနှင့ ်  သကဆုိ်င်သည့ ်

ောသာေပ်များစုစုရပါင်း(၂၈)ခုကိ ု ဖပသခဲသ့ည်။  အချို ရ့သာောသာေပ်များသည် ေက်ေှသိင်ကကား 

ပိုခ့ျေျက်ေှိရသာ ောသာေပ်များဖြစ်ရသာ်ေည်း ောသာေပ်ရပါငး်များစွာမှာ နာမည်သာေှိပပီး 

အရသးစိေ်ရေးဆဲွဖပုစုေဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။   

အဆုိဖပု ားရသာောသာေပ်များမာှ များဖပားေွန်းပပီး ေက်ေှသိင်ေန်းများေွင်  ည့်သွင်း 

သင်ကကားေန် မဖြစ်နိငု်ရပ။  ပါရမာက္ခချုပ်၊ ပါရမာက္ခများနှင့ရ်ဆွးရနွးကကည့်ရသာအခါ သကဆုိ်င်ော 

ောသာေပ်အေိုက် (ေယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး၊ ရဖမဆီေွှာနှင့ ်  ရေသိပ္ပံ၊  စိုက်ပျိုးရေး ရုက္ခရဗဒ၊ 

ကိမေိရဗဒနှင့ ်  ဥယျာဉ်ဖခံသးီနှံစုိက်ပျိုးရေး) ဌာနများေွင် သင်ကကားပိုခ့ျရနရသာ အစိေ်အပိုငး် 

များမာှ CSA နှင့ ်ဆက်နယ်ွမှုေှရိသာ်ေည်း၊  CSAကုိ သီးသန ့် ောသာေပ်ေစ်ခုအဖြစ် သင်ကကား 

ပိုခ့ျခဲ့ဖခင်း မေှိရကကာင်းသိေှေိသည်။  သင်ကကားပိုခ့ျမှုများသည် စုစည်းမှုမေှိေဲ၊  အပိုငး်ပိုင်းကွဖဲပား 

ေျက်ေှိပပီး CSA က ် သကဆုိ်င်ောောသာေပ်ကိုသာ အရေးရပး ား ပိုခ့ျေျက်ေှိသည့်အေွက် 

CSA သင်ရုိးညွှန်းေမ်းေစ်ခရုေးဆဲွေန်  ေိုအပ် ောပပီဖြစသ်ည်။  

  

(ခ) စိုက်ပျိုးရေသိပ္ပံများ  

သကဆုိ်င်ောဌာနမှ သင်ေန်းရေးောညွှန်ကကားရေးမှူးနှင့ ် ရကျာင်းအုပ်ကကီးများကုိ ရေွဆံု့ 

ရမးဖမန်းရသာအခါ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများေွင် အချို ရ့သာရခါငး်စဉမ်ျား၊ ဥပမာ - ရဖမဆီေွှာ 

 ိန်းသိမး်ဖခင်းနှင့်သောေေန်းကျင်မပျက်စိုက်ပျိုးရေးေိုက့ို  ည့်သွင်းသင်ကကားေျက် ေိှရသာ် 

ေည်း၊ အရဖခခံမျှသာသင်ကကားရပးပပီး CSA သရောေေားအယူအဆ မပါေင်ရကကာင်း သိေှိေသည်။ 

 ိုအ့ေွက်CSAကိရုပါငး်စည်းသင်ကကားရပးေန် ေိုအပ်ေျက်ေှသိည်။  

သကဆုိ်င်ောအာဏာပိုငမ်ျားနှင့ ်အရသးစိေ်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပပးီရသာအခါ CSA သင်ရုိး ကိ ု

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံေေိယနှစ်များေွင်  ည့်သွင်းသင်ကကားေန်  သရောေူညီမှု ေေှိခဲ့သည်။  ကနဦး 

ကေေိယနှစေ်ွင် ပုံမနှ်သင်ကကားေျက်ေှရိသာ အဖခားောသာေပ်များကုိ  ိခိုကမ်ှုမေှိရစေဲ 

ေယ်ယာသီးနှံောသာေပ်နှင့ ်  စိုက်ပျိုးရေးဓါေုရဗဒောသာေပ်များမှ သင်ကကားချိန်  က်ေက်စီကုိ 

CSA သင်ရုိးနှင့် အစား ိုးသင်ကကားေန်  ညှိနှိုင်းေေှိခဲ့သည်။  သကဆုိ်င်ောညွှန်ကကားရေးမှူ းနှင့ ် 
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SAI သင်ရုိးရေးဆဲွေန် ောေန်ေှိသူများက CSA သင်ရုိးကိ ုေယ်ယာသီးနှံ ပညာဌာန ေစ်ခုေည်း 

ကသာ ောေန်ယူသငက်ကားပိုခ့ျရပးေန်  စိေ်အား  က်သန်ကကသည်။  ေက်ေှအိသုးံဖပုေျက်ေှိရသာ 

သင်ရုိးများကုိ ရေ့ောကကည့်ရသာအခါ ေယ်ယာသီးနှံဌာနနှင့ ်  စိုက်ပျိုးရေးဓာေုရဗဒဌာနများက 

ခွဲရေသင်ကကားရပးမှသာ ပိုမိုသင့်ရေျာ်မည်ဖြစ်ရကကာင်း သုးံသပ်ေေှိသည်။  ဥယျာဉဖ်ခံသးီနှံပညာ 

ဌာန၊ စုိက်ပျိုးရေးရုက္ခရဗဒနှင့ ်  အပင်ပိးုမွှားကာကွယ်ရေးဌာနများက အဖခားေိုအပ်သည့် 

အစိေ်အပိုင်းများကုိ ဖြည့်စွက်သငက်ကား ရပးေမည်ဖြစ်သည်။  

CSAသင်ရုိးကိ ု၂၄နာေီ သင်ကကားပိုခ့ျေန် ရေးဆဲွ ားသည့်အေွက် ေယ်ယာသီးနှံ ဌာနနှင့ ်

စိုက်ပျိုးရေးဓာေုရဗဒဌာနေိုက့ (၁၀) နာေီစ ီသင်ကကားပိုခ့ျပပီးကျန် (၄) နာေီကုိ အဖခားဌာနများက 

ရပါငး်စပ်ဖြည့်စွက်သင်ကကားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။  

 

(ေ) ဗဟိုစိုက်ပျိုးရေးသုရေနှင့ ်ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန 

CSA ကုိ CARTC ၏ေက်ေှကိျင့်သုံးေျက်ေှိရသာ ပုံမနှ်သင်ေန်း အစီအစဉေ်ွင် 

ရပါငး်စပ်သင်ကကားေိုရကကာင်းကုိ  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ် ံ ေင်ဖပကာ 

ခွင့ဖ်ပုချက်ေေှိပပီးဖြစ်သည်။  CARTC အေွကပ်ိုခ့ျမည့်သင်ေန်းများကုိ  ေစ်နှစ်ောကကိုေင် 

ဖပင်ဆင်ရေ့ေှိရသာရကကာင့် ေစ်ပေ်ောပုိခ့ျမည့် ToTသင်ေန်းအေွက်ေည်း ခွင့ဖ်ပုမိန ့် 

ေင်ဖပရောင်းခံပပီးဖြစ်သည်။  ေစ်ပေ်ကကာ ToTသင်ေန်းနှင့ ် ေုပ်ငန်းခွင်နှင့ ် ပညာရပး 

ေန် မ်းများအေွက် ေစ်ေကကာပုိခ့ျမည့်သင်ေန်းေွင် CSAရပါငး်စည်းသင်ကကားနိငု်ရေးကိ ု 

CARTCရကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့ ်အရသးစိေ်ရဆွးရနွးပပီးဖြစ်သည်။  CARTC သည် CSA သင်ေန်း 

များကို အချိန်အရော်ကကာပိုခ့ျေျက်ေှိပပီးဖြစ်သည်။  သိုရ့သာ် CSAသင်ရိုးမှာမ ူ ပီဖပင်မှုမေှေိှပါ။ 

CARTC ေွင်သင်ကကားပိုခ့ျခဲ့ရသာ CSA နှင့ ်သကဆုိ်င်ရသာ ောသာေပ် ရခါင်းစဉအ်ချို ကုိ့ ဇယား 

(၁) ေွင်ရြာ်ဖပ ားပါသည်။  

ောသာေပ်ကျွမ်းကျင်သူများက မိမိောသာေပ်ကုိ ဦးစားရပးပိုခ့ျသွားရေ့ေှိကကပါသည်။ 

ဥပမာအားဖြင့် ရဖမဆီေွှာပညာေှင်က ရဖမဆီေွှာ ိန်းသိမး်နည်းကိ ု ခရေရစ့ေွင်းကျ သင်ကကား 

သည်။ အေားေူပင် ပေ်ေန်းကျင် ိန်းသိမး်ရေးသမားက ပေ်ေန်းကျင်(သောေ)  မပျက် 

စိုက်ပျိုးရေးကုိ  ဦးစားရပးရဖပာကကားမည်။  အဖခားအရကကာင်းအောပါမည်မဟုေ်ပါ။  ေယ်ယာ 

သီးနှံပညာေှင်၊  အပင်မျိုးစပ်သ၊ူ ဆည်ရဖမာင်းကျွမ်းကျင်သူ၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေး သမား၊  

ဥယျာေန်် ဖခံပညာေှင်၊ မိုးရေေသနှင့ ် ဇေရဗဒပညာေှင်များကေည်း အေားေူပင် သင်ကကား 

ပိုခ့ျကကပါသည်။ အမှန်ရဖပာေေျှင်စနစေ်ကျစုစည်း ားသည့် CSA သင်ရုိးကုိ  CARTCေွင ်

ယရန ့ိပိုခ့ျနိုင်ဖခင်း မေှိရသးပါ။   ိုရ့ကကာင့်ေက်စံုေွှမ်းဖခုံသည့် နည်းေမ်းများကုိ  သုးံစဲွေျက် 

ောသီဥေု ရဖပာင်းေဲမှုဖပဿနာများကုိ ရဖြေှင်းနိုင်ေန်အေွက်ေွင် CSA သင်ရုိးေစ်ခေုိုအပ်ေျက် 

ေှိပပီဖြစ်သည်။ ဤ CSA သင်ရုိးညွှန်းေမ်းကုိ  CARTC ေွင် သင်ကကားပိုခ့ျမည့် ပုံမနှ ် (၁)ေ 

သင်ေန်းေွင် ရပါငး်စပ် ည့်သွင်းသင်ကကားေန်အေွက်ေည်ေွယ်ပါသည်။  
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ဇယား - ၁။ CARTC ေွင် သင်ကကားပို ့ချခဲ့ရသာ CSA နှင့ ်သက်ဆုိင်သည့် ောသာေပ် 

ရခါင်းစဉအ်ချို  ့

 

စေန်

် 

အရကကာင်းအော ပိုခ့ျသူ ဌာန ေက်စွ ဲ

၁ ဒိုးကွငရ်ကာ်ြီဖခံေွင်ရဆာင်ေွကေ်ျက်ေှိရသာ 

ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေး 

- နှစေ်ှည် ၂၀၁၁ ခုနှစ ်

မေ်ေ 

၂ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲောမှုအရပါ်ေိုက်နာ 

ကျင့်သုံးေမည့်စိုကပ်ျိုးရေးစနစမ်ျား 

ရဒါကေ်ာ 

စိနေ်ှဗိုေ် 

DAR  

၃ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု၊ ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေးနှင့ ်

စိုက်ပျိုးရေးနည်းေမ်းရကာင်းများ 

ရဒါကေ်ာ 

ေဏ္ဏ ွန်း 

VFR 

DC 

၂၄-၂-၂၀၁၆ 

၄ ဖမန်မာနိုငင်ံေွင်ကကုံ ရေွေ့ရသာောသီဥေု 

ရဖပာင်းေဲမှုများ 

ရဒါကေ်ာ 

 ွန်းေွင် 

မိုး/ဇေ ၂၁-၉-၂၀၁၆ 

၅ အပင်ပိးုမွှားကာကွယ်ရေးအေွက် ဇီေ 

ပိုးသေ်ရဆးများ၏အခန်းကဏ္ဍ 

ရဒါ်ဆုိင်းရော် PPD ၁-၂-၂၀၁၇ 

၆ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲဖခင်းနှင့ ်

ရေေှည်ေည်ေံ့ရသာစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစမ်ျား 

ဦးသန်းကကိုင် စီမကံိနး် ၂၁-၉-၂၀၁၆ 

၇ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုကုိ သကသ်ာရေျာ့ပါး 

ရစသည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ 

ရဒါ်သင်း 

သင်းကကည် 

 ၁-၂-၂၀၁၇ 

၈ ောသီဥေုနှင့ ်သဟဇာေဖြစ်ရသာရကျးေွာများ ရဒါကေ်ာ 

မီမီရအာင် 

YAU ၂-၂-၂၀၁၇ 

၉ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုဖပဿနာများရေျာ့ပါး ရစေန် 

ရဖမဆီေွှာနှင့ ်ရေစီမံခန ့်ခွဲဖခင်း 

- ရဖမ 

အသုးံချ 

၂-၂-၂၀၁၇ 

၁၀ စိုက်ပျိုးရေးနှင့ ်ရဖမဆီေွှာ ိန်းသိမး်ရေး 

နည်းေမ်းများ 

ဦးဟုေ်စန်း  ၂-၂-၂၀၁၇ 

 

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်မေိုင်မီက CARTC ေွင်ဖပုေုပ်ခဲ့ရသာသင်ေန်းနှင့ ်ရဆွးရနွးပွဲများ 

 

 စိုက်ပျိုးရေး၊ ရမွးဖမူရေးနှင့ ် ဆည်ရဖမာင်းေန်ကကီးဌာနေက်ရအာက်ေှိ ဌာနရပါငး်စံုမ ှ

ေန် မ်းများကုိ  ရေ့ကျင့်သင်ကကားရပေန်အေွက် CARTC ေွင် ေစ်နှစ်ပေ်ေုံး သင်ေန်းများ၊ 

ရဆွးရနွးပွဲများ ပိုခ့ျကျင်းပေျက်ေှိပါသည်။  ေစဉ်ေေုိင်းေွင်အနည်းဆံုး သင်ေန်း၂-ခု၊  ၃-ခုမ ှ

ေစ်ခါေစ်ေံေွင ် ၆-ခု ိေှိနိုင်ပါသည်။  ေစ်နှစ်အေွင်း အကကိမရ်ေ(၅၀)ခန ့် ိေှိပပီး နှစစ်ဉ ်

ေန် မ်းရပါငး် ၃၀ေ၀ရကျာ်ကုိ  ရေ့ကျင့်သင်ကကားရပးေျက ် ေှိပါသည်  (ရနာက်ဆက်ေွ-ဲ၁)။  

သင်ေန်းကာေမှာ သင်ေန်းအမျိုးအစားရပါ်ေွင်မေူည်ေျက် ေက ်အနည်းငယ်မှ (၁)ေ ိကကာ 

ဖမင့်ေေ်ပါသည်။  ပိုခ့ျရသာရခါငး်စဉမ်ျားမာှ ဌာနြွဲ စ့ည်းပုံမသှည် သီးနှံစိုက်ပျိုး ုေ်ေုပ်မှု 
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စနစမ်ျား၊  စီမံခန ့်ခွဲဖခငး်ရငွစာေင်းနှင့ ်  ေဏ္ဍာရေးစသည်ေိုအ့ ိ ပါေင်ပါသည်။  GAP နှင့ ် 

ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေးက့ဲသိုရ့သာ ရခါငး်စဉအ်ချို ကုိ့ေည်းရေွေ့ှိ ေပါသည် (ရနာက်ဆက်ေွဲ၂)။  

 CSAသင်ရုိးဖပုစုရေးအြွဲ သ့ည် DARမှညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်နှင့ေ်ကွ ောေန်ေှိသူများကိ ု

ေည်း ရေွဆံု့ကာအကကံဉာဏ်များေယူခဲ့ပါသည်။ DAR မှရဆာင်ေွက်ေျက်ေှိရသာ သုရေသန 

ေေဒ်များမှ CSAအေွက် အရ ာက်အကူဖပုမည့်ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု ဒဏ်ခံနိုင်မည့် အပင်မျိုးစပ် 

သည့်အစီအစဉ်များ၊ သီးနှံပုံစံများဆုိင်ော သုရေသနေုပ်ငနး် များကုိ ရမးဖမန်းစူးစမ်းခဲ့ပါသည်။  

 

(ဃ) ရနာက်ဆက်ေွဲရဆွးရနွးပွဲများ 

 CSAသင်ရုိးပ မမူကကမ်းဖပုစုပပီးရသာအခါ သကဆ်ိုင်ောေက္ကသိေု်များ၊ သိပ္ပံများ၊ ဌာန 

များသုိ ့  ပ်မံသွားရောက်ပပီး၊ မူကကမ်းကုိ ေင်ဖပကာ ေံု ့ဖပန်မှုကုိ ေယခူဲ့ပါသည်။ ဤခေီးစဉေ်ွင် 

အီေေီနိုင်ငံ၊ မီေန်ေက္ကသိေု်၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးပညာဌာနမှ ပါရမာက္ခ ေစ်ဦးေည်းအေူ 

ေိုက်ခဲ့ပါသည်။ ရေြန်အကကံဖပုချက်အားေုံးကုိ  ည့်သွင်းစဉ်းစားပပီး ေိုအပ်ချက်များဖြည့်စွက် 

ကာ သင်ရုိးကုိ ဖပင်ဆင်မွမ်းမခံဲ့ပါသည်။  

 ဤကဲသ့ိုဖ့ပုေုပ်ဖခင်းအားဖြင့် ရေေှည်ေည်ေံ့မည့်စိုက်ပျိုးရေး  ွကက်ုနပ်ိုမို ုေ်ေုပ် 

နိုငဖ်ခင်း၊  ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုဒဏ်ကုိ ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ရစေန်အားရပးဖခင်းနှင့်  ဖြစ်နိငု်ပါကြန်ေု ံ

အိမ်ဓာေ်ရငွ ့ုေ်ေွှေ်မှုကုိ ရေျာ့ပါးရစေန် ၊  ြယ်ေှားေန်ဟူရသာ CSA အရေ့အ ၏ 

အဓိကပနး်ေိုင ် (၃)ခကုို  ရအာင်ဖမင်ရပါကရ်ဖမာက်ရစရေးအေွက် အမျိုးသားအဆင့် ေိုက်ရေျာ 

ညီရ ွေှိမည့ ်ေုပ်ငနး်အစီအစေန် (NAPA) ကဲသ့ိုရ့သာ နုိင်ငံရော်အစိုးေ၏ ကကိုးပမ်းချက်များကုိ  

ဖြည့်စွက်ရပးရံုသာမကအမျိုးသားအဆင့်စားနပ်ေိက္ခာြူေံုမှုနှင့ ်  ြွံ ့ပြိုး ေိုးေက်ရေးပန်းေိုင်များကိ ု

အရ ာက်အကူဖပုမည်ဖြစ်သည်။  ဤသင်ရုိးများသည် ဖမန်မာနိုငင်ံေွင်ကကုံ ရေွရ့နေရသာ ောသီဥေု 

ရဖပာင်းေဲမှုဖပဿနာများကုိ  ေင်ဆုိင်ရဖြေှင်း ောေွင် ခိုငမ်ာသည့် အရဖခခံအုေ်ဖမစ်အဖြစ်နှင့ ်အေွန် 

အသုးံေငသ်ည့ ်ေကန်က်များ ဖြစ်ောမည် ဖြစ်ပါသည်။  

 

၃။  ောသီဥေုနှင့်ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာစိုက်ပျိုးရေး သင်ရုိးရေးဆဲွေန်အရေးေကကီးေိုအပ်ချက် 

 

နိဒါန်း 

 ဖမန်မာနိုငင်ံရော်အစိုးေသည် စုိက်ပျိုးရေးအရဖခဖပုအသကရ်မွးကကေရသာ ရကျးေက်ရန 

ေူ ု၏ေစ်ဦးချင်းေင်ရငွေိုးပာွးရစေန်အေွက် စီးပွားရေးဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲမှုများကုိ အစပျိုး 

ခဲ့ပပီးရနာက၂်၀၁၂ - ၂၀၁၃ခုနှစေ်ွင်ဖမန်မာ့စီးပွားရေးသည် ၇.၃% ေုိးေက်ခဲ့သည်။  သုိရ့သာ် ေည်း 

ဤကဲသ့ိုစ့ီးပွားရေးေိုးေက်မှုများကုိ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုက ပခိမ်းရဖခာက်ေျက်ေှိသည်။  

 ဖမန်မာနိုငင်ံေွင် နှစ်စဉန်ှစ်ေိုင်းရေေွှမ်းမိုးဖခင်း၊  မိုးရခါငဖ်ခင်း၊  အပူပိငု်း ဆုိက်ကေုံး 

မုန်ေိုင်းများက ရကျးေက်ရနဆင်းေဲသားေူ ု၏ အသကရ်မွးမှုနှင့အ်ေူ နိုငင်ံရော်၏စားနပ ်

ေိက္ခာြူေုံမှုကုိ  ပါပခိမ်းရဖခာက်ေျက်ေှိပါသည်။  ဖမန်မာနိုငင်ံေွင် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲဖခင်းရကကာင့် 

ကကုံ ရေွေ့ရသာအခက်အခဲများ၊ ဖြစ်စေန်များမာှ 

- မိုးရခါင်မှုများပိုမိုေိုးပွားောဖခင်း၊ 

-   ဆုိက်ကေုံးမုန်ေိုင်း၊ ရေဖပင်းေိုက်ခေ်မှုဖြစ်ရပါ်မှု ကကိမရ်ေများောဖခင်း၊ ပိုမိုဖပင်း န် 

ောဖခင်း၊ 
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- မိုးေွာသွနး်မှုပုံမမနှ်ဖခင်းနှင့် အေွန်အကျွံေွာသွနး်ဖခင်း၊ 

- ရေေွှမ်းမိုးဖခင်းနှင့် မုန်ေိုင်း န်ဖခင်းများပိုမိုများဖပားောဖခင်း၊ 

- အပူချိန်အေွန်အကျွံဖမင့်မားမှုေိုးပာွးောဖခင်းေိုဖ့ြစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၆ခုနှစေ်ွင် ုေ်ရေရသာ CLIMATE RISK INDEX အညွှန်းကိနး်အေ 

ဖမန်မာနိုငင်ံသည် ကမ္ဘာရပါ်ေွင်ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုအကျိုးဆက်ကုိ ခံစားေမှုအများဆံုး ဒုေိယ 

ရနောေွင်ေှသိည်။ နှစစ်ဉန်ှင့ ် အမျှဆိကု်ကေုံးမုန်ေိုင်းေိုက်ခေ်မှုများ ပိုမိုဖပင်း န်ောပပီ 

ဖြစ်သည်။ အပူပိငု်းဇုနမ်ျားေွင် ဆုိးေွားစွာပူဖပင်းရဖခာက်ရသွ  ့ (မိုးရခါငမ်ှု)ကကုံ ရေွေ့ပပီး၊ ဖမစ်ေ 

ကျွန်းရပါ်ရဒသများေွင်အပူပိငု်းမုန်ေိုင်းများေိုက်ခေ်မှုနှင့ ်ကကုံ ရေွေ့သည်။  

 

ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ 

 

 ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု၏ ရေေှည်အကျိုးသကရ်ောက်မှုများသည် စုိက်ပျိုးရေးနှင့စ်ားနပ် 

ေိက္ခာြူေုံမှုအရပါ်ေွင် ဆုိးေွားရသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများေိှရစမည်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး 

ေုပ်ငနး်များသည်ြန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွ  ့ (GHG)  ုေ်ေွှေ်မှုကုိ ေွန်စွာဖြစ်ရပါ်ရစဖခင်းရကကာင့ ်

စိုက်ပျိုးနည်းစနစမ်ျားကုိ အချိန်နှင့အ်မျှေိုက်ရေျာညီရ ွေှိရစေန ် ဖပုဖပင်ရဖပာင်းေဲမှုများကုိ 

အကကီးအကျယဖ်ပုေုပ်ရပးေန် ေုိအပ်မည်ဖြစ်သည်။  

  ိုရ့ကကာင့်ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုကုိ  စုိက်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းများက ခံနိငု်ေည်မဲ့ဖခင်းနှင့ ် စားနပ ်

ေိက္ခာြူေုံမှုေုိသ့ည် အမျိုးသားအဆင့်အာဏာပိုင်များသာမက ရဒသအာဏာပုိင်များအရနဖြင့် 

ေည်းအရေး ားေမည့် အ ူးအရေးပါရသာကိစ္စေပ်များဖြစ်ကကသည်။  ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု 

ဒဏ်ကို ခံနိငု်ေည်ေှိပပီး စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုေေှိရစေန်အေွက် CSA အရကာင်အ ည်ရြာ်မှုကုိ  

ရေေှည်ေည်ေံ့မည့်သီးနှံစုိက်ပျိုး ုေ်ေုပ်ဖခင်း၊  ောသီဥေုနှင့ ်  ေုိက်ရေျာညီရ ွ ကျင့်သုံးဖခင်း 

နှင့ ် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲရစသည့်အရကကာင်းေေားများ ရေျာ့ပါးရအာင် ဖပုေုပ်ဖခင်းဖြင့်သာ 

ရဆာင်ေွကန်ိုငမ်ည်ဖြစ်သည်။  

 

ဖပဿနာများကုိ ကုိင်ေွယ်ရဖြေှင်းေန်နိုင်ငံရော်အစိုးေ၏ကကိုးပမ်းမှုများ 

 ဖပည်ရ ာင်စုသမ္မေဖမန်မာနိုငင်ံရော်အစိုးေသည် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲဖခင်း၏ဆိုးကျိုး 

များနှင့ ်သဟဇာေဖြစ်ရစေန် /ခုခံကာကွယ်နိုင်ေန်အေွက် အမျိုးသားအဆင့် ေိုက်ရေျာ ညီရ ွ 

ေှိမည့ ် ေုပ်ငနး်အစီအစေန် (NAPA) ကုိ  ကဏ္ဍ (၈) ခုေွင်ကကိုးပမ်း ရဆာင်ေွကခ်ဲ့ပါသည်။  

၎င်းကဏ္ဍများမာှ (၁)စိုက်ပျိုးရေး၊  (၂)ကကိုေင်အချက်ရပးသည့်စနစ်များ၊  (၃) သစရ်ောများ၊  (၄) 

ဖပည့်သူက့ျန်းမာရေး (၅) ရေအေင်းအဖမစ်များ (၆) ကမ်းရုိးေမ်းရဒသ ဇုနမ်ျား (၇) စွမး်အင်နှင့ ်

စကမ်ှုနှင့ ်  (၈)ဇီေမျိုးကွစဲုံေင်ကဏ္ဍေို ့ ဖြစ်သည်။ ၄င်းေိုအ့နက ် စိုက်ပျိုးရေး၊  ကကိုေင် 

အချက်ရပးစနစန်ှင့ ် သစ်ရောကဏ္ဍေုိမ့ှာ  ပိ်ေန်းဦးစားကဏ္ဍများ ဖြစ်ကကသည်။ သုိရ့သာ် 

စားနပေ်ိက္ခာသီးနှံစုိက်ပျိုး ုေ်ေုပ်ောေွင် အဓိကပါေင်ပေ်သက်သမူျားဖြစ်ကကရသာ ရောင်သ ူ

ေယ်သမားများအကကား ောသီဥေုရဖပာင်းေဲဖခင်း၏ အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ  သိေှနိားေည် 

ောရစေန်  အေွန်ပငအ်ရေးကကးီရပသည်။  ေစ်ြကေ်ွင် ေည်း ပညာရပးေန် မ်းများ၊  မူေါဒ 

ချမှေ်သမူျားကုိ  ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုရကကာင့် ရပါ်ရပါကေ်ာရသာဖပဿနာများကုိ ကုိင်ေွယ် 
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ရဖြေှင်းနိုင်ရစေန် သင်ကကားဖပသ ား ေမည်ဖြစ်သည်။  ရနာက်ဆံုးရဖြေှင်းချက်မာှ CSA ဆုိင်ော 

အသိပညာနှင့ ်အရေ့အ များကုိ ေုိက်နာ ကျင့်သုံးေန် ပင်ဖြစသ်ည်။  

 ဤကိစ္စအေွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍေွင် ပါေင်ပေ်သက်ေျက်ေှသိူများကုိ  CSAနှင့ ် 

ပေ်သက်၍ အကျွမ်းေေင်ေှိရစေန်  ရေ့ကျင့်သင်ကကားရပးေန််  ေုိအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ေန်း 

ကာေနှင့ ်  ပါေင်မည့်သင်ခန်းစားများသည် သက်ဆုိင်ောအုပစ်ု၏အဆင့်အေန်း၊ အြွဲ အ့စည်း 

အမျိုးအစားရပါ် မူေည်ေျက် ကဲွဖပားဖခားနားမည်ဖြစသ်ည်။  CSAသင်ရုိးကုိ  သကဆိ်ုင်ော 

အုပ်စုနှင့ ် အြွဲ အ့စည်းေစ်ခုချင်းစီအေိုက် ေိုအပ်ချက်များကုိ အရဖခခံဖပုစုေမည်ဖြစ်သည်။  

ေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်းများအေွက် CSAအရဖခခံသရောေေားများကုိသာပိုခ့ျရပးပပီး၊  ToT 

အေွက်၊  ဒီပေိုမာအဆင့်၊ ေွဲ က့ကို၊ ေွဲ ေွ့န်အဆင့်များအေွက် ေစ်ဆင့်ပပီး ေစ်ဆင့်ေိုးဖမှင့ ်

ချဲ  ွ့င်သွားမည်ဖြစသ်ည်။  

 ပ မဦးစွာောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုနှင့ ် ၎င်း၏အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ  ရောင်သ ူ

ေယ်သမားများသိဖမင်နားေည်နိုင်ရစေန််  အမျိုးမျိုးရသာ သေင်းမီဒီယာများကုိ  သုးံစဲွ ေမည် 

ဖြစ်သည်။  ေစ်ြကေ်ွင်ေည်း CSAသင်ရုိးေစ်ခုကုိ  ေက္ကသိေု်၊  သိပ္ပံများမှ ရကျာင်းသားများ 

အေွက်နှင့ ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရအာက်ေှိ ေိုးချဲ ပ့ညာရပး ေန် မ်းများ အေွက်  ည့်သွင်း 

သင်ကကားေမည်ဖြစ်သည်။  ဖမန်မာနိုငင်ံေှိေက္ကသိေု်နှင့ ် သင်ေန်းရကျာင်း များေွင ် CSAကိ ု

ောသာေပ်ေစ်ခုအဖြစ်ယရန ့ိ ည့်သွင်းသင်ကကားခဲ့ြးူဖခင်းမေှိရသးပါ။  

 ိုရ့ကကာင့်စိုကပ်ျိုးရေးကဏ္ဍေှိ ေက္ကသိေု်၊ သိပ္ပံနှင့ ် အြွဲ အ့စည်းများေှ ိ အဆင့်အမျိုးမျိုးအေွက် 

CSAသင်ရုိးေစ်ခုဖပုစေုန် ေိုအပ်ေျက်ေှပိပီဖြစပ်ါသည်။  

 CSAသင်ရုိးသည်ရကျာင်းသားများနှင့ ် သင်ေန်းသားများအားကမ္ဘာအေမှး် ကကုံ ရေွ  ့

ရနေသည့် ကမ္ဘာကကီးပူရနွးောဖခင်းနှင့ ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအရပါ်အကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ စားနပ်ေိက္ခာ 

ြူေုံမှုဆုိင်ော စိနရ်ခါ်မှုများကုိ ကုိ င်ေွယရ်ဖြေှင်းနိုင်မည့် မူေါဒနှင့ ် နည်းေမ်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး 

အရေ့အ များကုိ ရြာ်ရဆာငန်ိုငေ်န်အေွက် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့ ် ေက်နက် ကိေိယာများအဖြစ် 

ရ ာက်ကူပံ့ပိုးရပးနိုငေ်န် ဖြစ်သည်။  

 

၄။  သင်ရုိးအနှစခ်ျုပ် 

 သင်ရုိးညွှန်ေမ်းကိ ု ပါေင်ရသာအရကကာင်းအောများ၏သရောသောေအေ အပိုငး် (၄) 

ပိုငး်ခွဲဖခား ားပါသည်။  

၁။ အရဖခခံများ 

၂။ အရေ့အ ရကာင်းများ 

၃။ (System approach) စနစဖ်ြင့်ရဆာင်ေွကသ်ည့်နည်းေမ်းများ 

၄။ ေန်းကျင်ရကာင်းြန်ေီးရပးဖခင်းဟူ၍ဖြစ်သည်။  

 

၁။  အရဖခခံသရောေေားများ

 CSAသည်ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုနငှ့်စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုကုိစနိ်ရခါ်သည့်အချက်များကုိ 

ရပါငး်ကူးဆက်နယ်ွမှုများကို ကုိင်ေွယရ်ဖြေှင်းေန်အေွက် ရပါငး်စည်း ားသည့်နည်းေမ်း ေစ်ခု 

ဖြစ်သည်။ အဓိကကျရသာေည်ေွယ်ချက် (၃) ခုမှာ 
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  (က) ေယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမေှင်ရငွေိုးများောရစေန်၊ စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုနှင့ ် ြွံ ့ပြိုး 

ေိုးေက်မှုအချိုးညီ ဖမင့်မားောရစေန်အေွက် အရ ာက်အကူဖပုမည့် စိုက်ပျိုးရေး 

ကုန ်ုေ်ေုပ်မှုရေေှည်ြွံ ့ပြိုးေိုးေက်ဖမင့်မားောရစဖခင်း။   

 (ခ) အဆင့်ရပါင်းများစွာေွင် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုဒဏ်ကုိ ကကံက့ကံ့ခံနိငု်ပပီး၊ 

စိုက်ပျိုးရေးနှင့ ် စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုစနစ်များ ေည်ရဆာက်ပပီး ေိုက်ရေျာ ညီရ ွ 

ကျင့်သုံးဖခင်း 

 (ေ) စိုက်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းများ (သီးနှံစုိက်ပျိုးဖခင်း၊ ရမွးဖမူရေးနှင့ ်ငါးေုပ်ငန်း အပါအေင)် မ ှ

ြန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွ  ့ ုေ်ေွှေ်မှုရေျှာ့ချရပးေန်ေိုဖ့ြစ်သည်။  

 

 

၂။  အရေ့အ ရကာင်းများ 

 CSA အလေ့အထလောင်းများစွာ ရိှလော်ေည်း ဤေဏ္ဍတွင် အချို လ့ော အစိတ် 

အပိုငး်များေုိော လရွးချယ်လော်ပပမည် ပေစ်ပါေည်။  

      (က) ရဖမဆီေွှာစီမခံန ့်ခွဲဖခင်း 

  သော၀ေန်းကျင်မပျက်စိုက်ပျိုးရေး၊ဇီ၀ဖဒပ် ုဖပန်ေည် ည့်သွင်းဖခင်းနှင့ ် 

ရဖမဆီေွှာကျန်းမာရေး၊  လပါင်းစည်းစိုေပ်ျိုးလမွးပမူလရး အာဟာရ စီမံခန ့်ခွဲမှု 

  

 (ခ) သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲဖခင်း 

    ောသီဥေုနှင့ ် ကိကု်ညီသင့်ရေျာ်မည့် မေူကွဲဖပားရသာ သီးနှံများစုိက်ပျိုးဖခင်း၊ 

ေိေ စ္ဆာန်မျိုးစုရံမွးဖမူဖခင်း၊ရေေှည်ေည်ေံ့မည့်စိုက်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းအေွက် 

ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေး၊ ပူးရပါငး်ရဆာင်ေွက်သည့် မျိုးရစ ့ုေ်ေုပ်ဖခင်း 

စုရဆာင်းဖခင်း စနစမ်ျား။  

 

 (ေ) SRI စပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

• နိဒါန်း 

• ေုပ်ငနး်စေန််များ 

• CSA သို ့အရ ာက်အကူဖပုပုံ 

• ေေှိရသာ သင်ခန်းစာများ 

 (ဃ) စိုက်ပျိုးသီးနှံများနှင့် အသကရ်မွးေမ်းရကျာင်းေုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ စုံေင်မှု 

• ောသီဥေုရြာက်ဖပနရ်သာရဒသများေွင် ပျက်စီး ိခိုက်မှု ရေျာ့နည်း 

ရစေန်သီးနှံအမျိုးအစားများ စုံေင်ရအာင် စိုက်ပျိုးဖခင်း 

• ေက်စုစံိုက်ရမွးစနစ ်(စပါးငါး၊ ေဲစပါး၊ ကျွဲနွား၊ ဆိေ်၊ ၀က် ရမွးဖမူရေး) 

• သီးရောစိုက်စနစ၊်သီးညှပ်စိုက်စနစ၊်ေက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစ်များနငှ့် 

သီးနှံပုံစံများ 
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 (င) ရေစီမံခန ့်ခွဲဖခင်း 

  ရေစုရဆာင်းဖခင်းနှင့် ရချွောဖခင်းနည်းေမ်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းေွက်များ အေွက် 

ေိုးေက်ရကာင်းမွန်ရသာ အစကခ်ျရေးရပးစနစ၊် စိုေစ်ေှည့်ရဖခာက်ေစ်ေှည့်  

ရေသွငး်နည်းစနစဖ်ြင့် စပါးစုိက်ပျိုးနည်း၊ 

 (စ)  သီးနှသံစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးဖခင်း 

   သီးနှသံစရ်ောရောရနှာစိုက်ပျိုးဖခင်း၊ ရောင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးဖခင်း (SALT)   

                    နည်းစနစ၊် ေပ်ေွာပရဒသာသစ်ရောစိုက်ခင်းများ။ 

 

(၃) စနစ်ဖြင့ရ်ဆာင်ေွက်သည့်နည်းေမ်းများ 

 စိုက်ပျိုး ုေ်ကနု်ဖမင့်မားရစေန်နှင့ ် စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုေေှိရစေန်၊ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု 

ဒဏ်ကို ရောင်သေူယ်သမားများကကံကကံခံနိုင်ရစေန်နှင့ ် ြန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွ  ့ ုေ်ေွှေ်မှု ရေျာ့ချ 

ေန်ဟူရသာ ေည်ေွယ်ချက်များရအာင်ဖမင်မှုေေှိရစေန်အေွက် CSA သည် စနစမ်ျား ရှုရ ာင့် 

အမျိုးမျိုးမ ှရဖပာင်းေဲကျင့်သံုးေမည်ဖြစ်သည်။ စနစမ်ျားမှာရအာက်ပါ အေိုင်းဖြစ်သည်- 

 

(က) အခင်းအကျင်းများနှင့် ရေဟစနစ်များ 

 ဤစနစေ်ွင်ေုပ်ငနး်ရဆာင်ောရဆာင်ေွကမ်ှုအေိုက်အပိုငး် (၃) ပိုငး်ခွဲဖခား ားသည်။  

၄င်းေိုမ့ှာ ၁) မေူကွဲဖပားရသာအေိုင်းအောပမာဏအေုိက် ေည်ေွယ်ချက်ရပါငး်များစွာကုိ  

ေွှမ်းဖခုံနိုငရ်သာ အခင်းအကျင်းပန်းေိုင်များ၊ ၂) ေုိက်ရေျာညီရ ွေှိရစေန် စီမကံိနး် ရေးဆဲွဖခငး်၊  

စီမခံန ့်ခွဲဖခငး်နှင့ ်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွကဖ်ခင်းနှင့ ်၃) ေက်စုေံွှမ်းဖခုံကဏ္ဍများ ပါေင်ဖခင်း 

 

(ခ) ေန်ြိုးကွင်းဆက်ဆန်းစစရ်ေ့ောဖခင်း 

 ေန်ြိုးကွငး်ဆက်ေစ်ခုသည် သီးနှံစုိက်ပျိုး ုေ်ေုပ်မှုနှင့ ် ရောင်းေယ်ရြာက်ကားဖခင်း 

ေုပ်ငနး်များအားမည်က့ဲသုိရ့ဆာင်ေွကရ်နကကသည်ကုိ  နားေည်သရောရပါကရ်စေန်အေွက် 

အသုးံေငသ်ည့်ေွယ်ကူရုိးေှင်းရသာ နည်းေမ်းေစ်ခုဖြစ်သည်။  စိုက်ပျိုးရေးေန်ြိုးကွငး်ဆက် 

များ၏သရောေေားမူရောင်ေွင် စိုက်ပျိုး ုေ်ေုပ်သည်မှစ၍ ကုနရ်ချာဖပုေုပ်ဖခင်း၊  ရေးကွက ်

ေင်ပိုဖ့ခင်းဖြင့်စားသံုးသည်အ ိေန်ြိုးဖြည့်စွက်ရပးသည့် ေုပ်ငနး်အဆင့်ဆင့်၏ အစီအစေန် 

များပါေင်သည်။  ကွင်းဆက်ေစ်ခု၏အစိေ်အပိုင်းေိုင်းေွင် ေစ်ခု (သို)့ ၄င်း က်ပိုရသာ ရေှ န့ှင့ ်

ရနာက်သုိ ့ ချိေ်ဆက်မှုများေှသိည်။  စိုက်ပျိုးရေး ေန်ြိုးကွငး်ဆက် ေစ်ခုသည် အရဖခခံ 

စိုက်ပျိုးရေး ုေ်ကုန်ေစ်ခုကုိ စိုက်ခင်းေွင် ုေ်ေုပ်သည်မှစပပီး ရနာက်ဆံုးစားသံုးသည်အ ိ 

အဆင့်ေစ်ခုစေီွင် ေန်ြိုးဖြည့်စွက်မှုများကုိ  ရြာ်ရဆာင် ရပးသည့ ်ေူပုေ္ဂိုေ်များနှင့ ်ေုပ်ငနး်စေန် 

များကို ဆန်းစစရ်ြာ် ုေ်နိုင်သည်။  

 

 ဆန်စပါးပိုမို ုေ်ေုပ်ဖခင်းနှင့ ် ဆန်ေန်ြိုးကွငး်ဆက်ကုိအဆင့်ဖမှင့ေ်င်ရပးဖခင်း အားဖြင့ ်

ဖပည်ပသိုေ့င်ပိုန့ိုငသ်ည့်ပမာဏဖမင့်မားောရစပပီး၊စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုေိုးေက် ရကာင်းမွန်ကာ 
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ရကျးေက ်ရဒသမှ ပမို ့ဖပသိုရ့ဖပာင်းရေွှ ရ့န ိုင်မှုကုိ ရေျှာ့ချရပးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ရဒသေွင်းေှိ 

ေူငယ်များကုိ ေန်ြိုးေှိရသာအေုပ်အကုိ င်အခွင့်အေမ်းများပိုမိုများဖပားောမည်ဖြစ်သည်။  

 စနစမ်ျားရှုရ ာင့်ကကကည့်ပါကစနစ်ေစ်ခု၏မေူညီရသာအစိေ်အပိုငး်များအကကားပိုမို 

ရကာင်းမွန်ရသာရပါင်းစည်းမှု ေေှိရစေန်အရေးကကီးပပီးခွဲဖခမ်းစိေ်ဖြာရေ့ောကာအရေျှာ့ အေင်း 

များဖပုေုပ်ရပးေမည်။ကုန်ကျစေိေ်နှင့ ် အကျိုးအဖမေ်ရေ့ောဆန်းစစမ်ှုကုိေည်း ရဆာင်ေွက် 

ေမည်။ ဤသိုဖ့ပုေုပ်ဖခင်းအားဖြင့်မမိိအေိုေှိရသာေေဒ်များ ွကရ်ပါ်ောရစေန ် ရဆာင်ေွကေ်မည့် 

ေုပ်ငနး်များကုိ ဆံုးဖြေ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။  

 

(၄) ေန်းကျင်ရကာင်းများြနေ်ီးရပးဖခင်း 

 CSA အေွက်ရကာင်းမွန်ရသာပေ်ေန်းကျင်များမှာ CSA နည်းပညာနှင့ ် အရေ့အ  

ရကာင်းများကုိ ေုိက်နာကျင့်သုံးပံ့ပိုးကူညီအားဖြည့်ရပးနိုငမ်ည့်မူရောင် အရဖခအရနများ ဖြစ်ကက 

သည်။ ၄င်းေိုေ့ွင် 

 (က) သီးနှံအာမခံစနစ် 

 (ခ) ေက်စုပံိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နှငး်ဖခင်း 

 (ေ) ောသီဥေုသေင်းအချက်အေက်ဆုိင်ောေန်ရဆာင်မှုေုပ်ငန်းများ 

 (ဃ) အရဖခခံအရဆာက်အအံုများ 

 (င) မူေါဒဆက်နွယ်မှုများ 

 (စ) အြွဲ အ့စည်းဆုိင်ောစီစဉရ်ဆာင်ေွကမ်ှုများနှင့ ် 

 (ဆ) ကျား၊ မနှင့် ေူမှုရေးအားေုံးအကျုံးေငမ်ှုများပါေင်သည်။  

 

၅။ သင်ကကားပိုခ့ျမည့်ပုစံံ 

 

ဤသင်ရုိးကုိ  စိုက်ပျိုးရေး၊ ရမွးဖမူရေးနှင့ ် ဆည်ရဖမာင်းေန်ကကီးဌာနေက်ရအာက်ေှစိိုက်ပျိုးရေး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ ဟင်းဟီးဟင်းေွက်နှင့် သစ်သီးေေံသရုေသနနှင့ ်

ြွံ ့ပြိုးရေးဌာန၊  ဗဟုိစိုကပ်ျိုးရေးသုရေသနနှင့ ်ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန၊  ရဖမအသံုးချရေး ဦးစီးဌာန၊  

စိုက်ပျိုးရေးသုရေသနဦးစီးဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိေု် သိုမ့ဟုေ် အဖခာဌာနများ 

ဖြစ်ရသာ ဆည်ရဖမာင်းဦးစီးဌာန၊ စကမ်ှုေယ်ယာဦးစီးဌာနေိုေ့ွင် ေက်ေှိ ောေန် မ်းရဆာင် 

ရနရသာ (သို)့ အပငိမ်းစားယူပပီး ောသာေပ်နယ်ပယ်အေိုက် ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ သိုမ့ဟုေ် 

အဖခားေနက်ကီးဌာနများရအာက်ေှ ိ သစရ်ောဦးစီးဌာန၊  မိုးရေေသနှင့ ် ဇေရဗဒဦးစီးဌာနေိုမှ့ 

ကျွမ်းကျင်ေန် မ်းများက စုရပါင်းပိုခ့ျသွားမည ် ဖြစ်သည်။  ဌာနရပါငး်များစွာမှ ောသာေပ် 

နယ်ပယ်အေိုက် ကျွမ်းကျင်သမူျားစွာေိုက့ ၄င်းေို၏့အရေွအ့ကကုံ များကုိ  CSA သင်ရုိးအေွက် 

မျှရေသင်ကကားရပးကကမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရဖမဆီေွှာ ိန်းသိမး်ဖခင်းကုိ  ရဖမအသံုးချရေး 

ဌာနခွ ဲ သိုမ့ဟုေ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္ကေိုေ်မှ ရဖမဆီေွှာသိပ္ပံပညာေှင်က သင်ကကား 

ပိုခ့ျမည်ဖြစ်ပပးီ၊  သစပ်င်၊ သစရ်ောရောရနှာစိုက်ပျိုးဖခင်းကုိ  သစရ်ောဦးစီးဌာနမှ သစရ်ော 

ပညာေှင် သိုမ့ဟုေ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္ကေိုေ်၊  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊  စိုက်ပျိုးရေးသုရေ 
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သနဦးစီးဌာနမှ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပညာေှင်က သင်ကကားပိုခ့ျမည်ဖြစ်သည်။  အဖခားောသာေပ်များ 

ကုိေည်း အေားေူပင်ပိုခ့ျသွားမည်ဖြစသ်ည်။  

CSA သင်ရုိးအေွက် သကဆုိ်င်ောဌာနအားေုံးေွင် ောေန်ေှိမည်ဖြစ်သည်။  စာရေွ  ့

ပိုခ့ျောေွင် အကျဉး်မျှသာပိုခ့ျပပီး အရမး၊ အရဖြများ၊  အြွဲ ေ့ိုက်စုရပါင်း ရဆွးရနွးဖခငး် ေိုဖ့ြင့် 

အရဖခခံသရောေေားကုိ  ရကျညက်စွာနားေည်ပပီး ေက်ရေွန့ယ်ပယ်ေွင် အသုံးချ 

နိုငမ်ည်ဖြစ်သည်။  ပိုခ့ျမည့်ရခါင်းစေန်များသည် ပုံမှန်သင်ရုိးများမ ှအချို ရ့သာ ောသာေပ် များနှင့် 

ဆင်ေူမည်ဖြစ်ရသာ်ေည်း ၄င်းေိုကုိ့  အရသးစိေ် ပ်မံ သင်ကကားဖခင်းမဖပုေဲ CSA ပန်းေိုင်များ 

ဖြစ်ရသာ ရေေှည်ေည်ေ့ံသည့် ကုန ်ုေ်ေုပ်မှုဖမင့်မားဖခင်း၊  ောသီဥေု ရဖပာင်းေဲမှုနှင့ ်ေိုက်ရေျာ 

ညီရ ွေှိဖခင်း သိုမ့ဟုေ် ြန်ေုံအိမ်ဓါေ်ရငွ ့ုေ်ေွှေ်မှုကုိ  ရေျှာ့ချရစဖခင်းေိုဖ့ြင့် အေေ်နိုင်ဆံုး 

ချိေ်ဆက်သင်ကကား ရပးသွားမည်ဖြစသ်ည်။  

 

CSA သင်ရုိးေွင်ရခါင်းစဉေ်ိုင်းအေွက် ေက်ရေွရ့ဆာင်ေွက်ေန် မဖြစ်နိငု်ရသာ ရကကာင့် 

အြွဲ ေ့ိုက်ရဆးွရနွးဖခင်း သိုမ့ဟုေ် အြွဲ ေ့ိုက်ဖြစ်ရစ၊ ေစ်ဦးဖခငး်ဖြစ်ရစ စာေန်းများ ရေးသား 

ဖပုစုဖခင်းေိုကုိ့  အချိန်အကန ့်အသေ်ရပါ်မူေည်၍ ရဆာင်ေွကသ်ွားရစမည်ဖြစ်သည်။  ောသီဥေု 

ရဖပာင်းေဲမှုဒဏ်ကုိ  ဆုိးေွားစွာခံစားေရသာရနောရဒသသိုရ့ေ့ောရေးသွားရောက်ပပးီ စိုက်ပျိုးရေး 

ေုပ်ငနး်နှင့ ် ရကျးေက်ရဒသေှိဖပည်သူေူ ု၏အသကရ်မွးမှုအရပါ် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု၏ 

အကျိုးသေ်ရောက်မှုများကုိ ရေ့ောရစမည်ဖြစ်သည်။  ေစ်ချိန်ေည်းမှာပင် ောသီဥေရုဖပာင်းေဲမှု 

ဒဏ်ကို ေင်ဆုိင်ရဖြေှင်းေန် ကကိုးပမ်းရနကကရသာ ရဒသများသုိသ့ွားရောက်ကာ ေယ်သမားများ ံမှ 

ကုိယ်ရေွအ့ရေွအ့ကကုံ များကုိ  ရမးဖမန်းရေ့ောရစမည်ဖြစ်သည်။  

 

၆။ သကဆ်ိုင်သအူားေုံးနှင့ ်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး 

 

အြွဲ အ့စည်း အသီးသီး၏ မေူကွဲဖပားရသာ အဆင့်များေွင်  ည့်သွင်းသင်ကကားမည့် CSA 

သင်ရုိးနှင့်ပေ်သက်၍ ညှိနှိုင်းေိုင်ပင်ကာ အေည်ဖပုနိုငေ်န်အေွက် သကဆုိ်င်သူအားေုံးပါ၀င ်

သည့ ်အေုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲေစ်ခုကုိ  ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကသေုေ်ေ ၂၄ ေက်ရန၌့ ရနဖပည်ရော်ေွင် ကျင်းပ 

ခဲ့ပါသည်။  ရဆွးရနွးပွဲသို ့ေက်ရောက်ခဲ့ကကရသာ FAO မ ှော၀န်ေှ ိကျွမ်းကျင်သူများ၊  အဆင့်ဖမင့် 

စိုက်ပျိုးရေး သုရေသနနှင့ ်  ပညာရေးဗဟုိဌာန(ACARE) မှာ ဌာရနအကကံရပးပုေ္ၐို ေ်၊   YAU  မ ှ

ပါရမာက္ခများ၊  မ ှ ဒုေိယ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်၊   ညွှန်ကကားရေးမှူးများ၊  DAR မ ှော၀န်ေှ ိ

ပုေ္ဂို ေ်၊  သကဆုိ်င်ော ညွှန်ကကားရေးမှူး၊  ဒုေိယ ညွှန်ကကားရေးမှူ း နှင့ ် SAI ရကျာင်းအုပ်ကကီးများ၊  

CARTC မ ှ ရကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့်  ဒုေိယရကျာင်းအုပ်၊  စီမကံိနး်ဧေိယာအေွင်းေှိ ခရုိင်၊   

ပမို န့ယ်များမ ှ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီး အောေှိများ ေက်ရောက်ခဲ့ကကသည်။  ေက်ရောက်ောသူများက 

ကဏ္ဍအေိုက် ေက်ကကစွာ ရဆွးရနွးအကကံဖပုခဲ့ကကပါသည်။   

 

 CARTC နှင့ ်SAI ေိုမ့ှော၀န်ေှိသူများက ToT အစီအစေန်အေွက် ၄င်းေို၏့ ဌာနများမှ 

၀န် မ်းများကုိေည်း  ည့်သွင်းရေ့ကျင့်ရပးရစေိုရကကာင်း၊ သိုမ့ှသာ အနာေေ်ေွင် ြွင့ေ်ှစ်မည့် 

CSA သင်ေန်းများကုိ မိမိေိုဌ့ာနေွင်းေွင် ကုိယ်ေိုင်ဆင့်ပာွး ပိုခ့ျရပးနိုင်မည် ဖြစ်ရကကာင်း 

အကကံဖပုေင်ဖပခဲ့ကကပါသည်။  
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 ဤအေုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲမှ အကကံဖပု ရဆွးရနွးချက်အားေုံးကုိ  အေေ်နိုင်ဆံုး ည့်သွင်း 

စဉ်းစားကာ CSA သင်ရုိးများကုိ   သကဆုိ်င်ောအြွဲ အ့စည်းများ၏ေိုအပ်ချက်နှင့ ်  သင်ေန်း 

အမျိုးအစား အဆင့်အေန်းရပါ်ေွင်မူေည်ပပီး ဖပင်ဆင်မွမး်မခံဲ့ပါသည်။  သိုရ့သာ် အချို ရ့သာ 

ရခါငး်စေန််များသည် အေွန်ကျယ်ဖပန ့်ပပီး FAO မှ အဓိပ္ပါေ်ြွင့်ဆို ားရသာ CSA ရောင် က် 

ရကျာ်ေွန်ရနဖခင်းရကကာင့် CSA သင်ရုိးေွင် ည့်သွင်း၍ မေနိုင်ပါ။   ိုရခါင်းစေန်အချို ကုိ့  CSA 

သင်ရုိးေွင် မပါ၀င်ရစေဲ သကဆုိ်င်ောောသာေပ် နယ်ပယ်အေိုက် ေက်ေှကိျင့်သံုး ေျက်ေှိရသာ 

သင်ရုိးအေိုင်းအေိုင်း သင်ကကားပိုခ့ျ ရပးေျှင်ေည်း အဆင်ရဖပနိုငပ်ါသည်။   

 

 CSA သင်ရုိးများကို စိုက်ပျိုးရေးေက္ကသိေု် ေွဲ က့ကို၊ ေွဲေ့ွန်သင်ေန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး 

သိပ္ပံများေှ ိဒီပေိုမာ သင်ေန်းများ နှင့ ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရပး၀န် မ်းများအေွက် CARTC ေွင် 

ေစ်ေကကာြွင့်ေှစ်သငက်ကားမည့သ်င်ေန်းများေွင်ရပါင်းစပ် ည့်သွင်းသင်ကကားသွားနိုင်ေန် 

စီစစ်ရဆာင်ေွကေ်ျက်ေှိပါသည်။ ခခင်းချက်အရနဖြင့် ToT အေွက ်CSA သင်ရုိးကုိမ ူေစ်ပေ်ကကာ 

သင်ေန်းေစ်ခုအဖြစ ်သီးသန ့်ြွင့်ေှစ်သင်ကကားရပးေန် ညှိနှိုင်းသရောေူညီမှုေေှိခဲ့ ပါသည်။  
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၇။ ဗဟိုစိုက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့်ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန၊ ToT 

ေစ်ပေ်သင်ေန်းများေွင်သင်ကကားမည့် ောသီဥေုနှင့်ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာ                           

စိုက်ပျိုးရေး (CSA) သင်ရိုးညွှန်းေမ်း အစီအစဉ ်(သင်ရိုးညွှန်းေမ်း - ၄) 

 

ေည်ေွယ်ချက ် စိုက်ပျိုး ုေ်ေုပ်မှုဖြစ်ရစေန် ောသီဥေုနှင့်ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာ 

စိုက်ပျိုးရေး၏ အရဖခခံသရောေေားများ၊ နည်းေမ်းများအား 

နားေည်ေေ်ကျွမ်းရစေန် 

သင်ကကားဖခင်း စာရေွ  ့၂ နာေီ + Assignment ရပးဖခင်း/ ရဆွးရနွးဖခင်း 

သင်ရုိးပုံစံ ၁ ေက ်၄ နာေီ x ၅ ေက် = ၂၀ နာေီကကာ သင်ခန်းစာ 

(ကွငး်ဆင်းရေ့ောမှု ေက်ရေွသ့င်ကကားချိနမ်ျား (သိုမ့ဟုေ်) 

စာေမ်းြေ်ပွဲများ/ အုပ်စုေိုက်ရဆးွရနွးပွဲများ ၁၀ နာေီ) 

ကကာဖမင့်ချိန ် (၁) ပေ် သင်ေန်း  

သင်ေန်း 

ဆောများ 

DoA ၊ DAR ၊ YAU သိုမ့ဟုေ် အဖခား သကဆုိ်င်ော ဌာန အသီးသီးမှ 

ောသာေပ် ကျွမ်းကျင်သူများ 

ပိုခ့ျမှုပုံစ ံ အချိန်ပိုငး်စာသင်ချိန်များနှင့် အုပ်စုေိုက်ရဆးွရနွးပွဲများ 

သင်ရုိးမာေိကာ သီအုိေီ (အရဖခခံသရောေေားများ နှင့ ်ကွငး်အရေွအ့ကကုံ များ) 

 

ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

 ၁။ အရဖခခံများ   

၁ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးရေဟဇုန်များ    

သီးနှံစုိက်ပျိုးရေးရေဟဇုန်အမျိုးအစားများ       ရဖမမျက်နှာသွင်ဖပင်နှင့ ်

ောသီဥေုအရဖခအရနများ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့်သီးနှံပုံစံများ 

ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုနှင့ ်စိုကပ်ျိုးရေးေုပ်ငန်းအရပါ် 

အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ (ရေးအန္တောယ်ကကုံ ရေွေ့ရသာရဒသများ နှင့် 

ပျက်စီးဆံုရှုံးမှုပမာဏ) 

၁  

၂ CSA ဆုိော ောေဲ? 

အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆုိချက် 

အရဖခခံသရောေောများ  

မဏ္ဍိုင်သုံးခု (က) ရေေှည်ေည်ေ့ံရသာ ကုန် ုေ်ေုပ်မှု ေိုးေက်ဖခင်း (ခ) 

ေိုက်ရေျာညီရ ွဖြစ်မှုနှင့် ောသီဥေုဒဏ်ကကံ့ကကံ့ ခံနိုင်ဖခင်း (ေ) ောသီဥေု 

ရဖပာင်းေဲမှု ရေျာ့ပါးသက်သာရစဖခင်း၊ ြန်ေံုအိမ်ဓာေ်ရငွ ့ုေ်ေွှေ်မှုကိ ု

ရေျာ့ပါးရစဖခငး်(သုိ)့ ြယ်ေှားဖခင်း၊ 

၁  
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

CSA ၏ ေိရသသေက္ခဏာများ 

ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုကုိ ကိငု်ေွယ ်ရဖြေှင်းသည်။ 

ေည်မှန်းချက်ပန်းေိုင်များစွာအား ရပါငး်စုပပီး 

အေိုးအရေျာ့အရပးအယူဖပုေျက် စီမသံည်။ 

ရေဟရဗဒစနစ်၏ ေုပ်ရဆာင်ချက်များအား  ိန်းသိမး် ားသည်။ 

မေူညီရသာအဆင့်များအေွက် စမှေ်များစွာေိှသည်။ 

အရကကာင်းအောကို အေိအကျသေ်မှေ် ားသည်။ 

အမျိုးသမီးများနငှ့် အပယ်ခံေူသားများအား ပါ၀င်ရစသည်။ 

 စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့် ရောင်သူေယ်သမားများအရပါ် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု၏ 

သက်ရောက်မှုများ 

အပူချိန်ဖမင့်မားောဖခင်း၊ 

ပုံမနှ်မဟုေ်ရသာ မိုးေွာသွနး်မှုများ၊ 

ပင်ေယ်ရေမျက်နာှဖပင်ဖမင့်ေက်ဖခင်း၊ 

မိုးရခါငဖ်ခင်းနှင့် ရေကကီးဖခင်းများ၊ 

ဆားငနရ်ေ၀င်ရောက်ဖခငး်၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပျက်စီးဖခင်း၊ မဖြစ် ွန်းဖခင်း 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့် ရောင်သူေယ်သမားများအရပါ် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု ၏ 

သကရ်ောက်မှုများ 

 

ောရကကာင့် CSA ေိုအပ်ပါသနည်း။ 

၁။ စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှု၊ ခွဲရေဖြန ့်ဖြူးမှု မညီမျှဖခင်း၊ အာဟာေချိုေ့ဲ့ဖခင်း  

၂။ စိုက်ပျိုးရေးနငှ့် ဆင်းေဲမွဲရေမှုေို၏့ ဆက်နယ်ွမှု  

၃။ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုနှင့် စိကု်ပျိုးရေးေို၏့ ဆက်စပ်မှု 

၁  

၃ ၂။  ေက်ရေွေ့ုပ်ရဆာင်သည့် နည်းေမ်းများ 

CSAနည်းေမ်းရဆာင်ေွက်ေန််အေွက် ေက်စုသံုေများ 

 

ရဖမဆီေွှာ  ိန်းသိမ်းဖခင်း 

ရကာင်းမွန်ရသာ ရဖမဆီေွှာ၏ ေိရသသေက္ခဏာများ / သကေ်ှိရဖမဆီေွှာ 

ရဖမဆီေွှာနှင့် ရဖမအေင်းအဖမစ်များအရပါ် ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှု၏ 

သကရ်ောက်မှုများ - 

 ရေေှည် ိန်းသိမး်ေန်အေွက် ေုိအပ်ချက်များ 

ောသီဥေုနှင့် ေိုက်ရေျာညီရ ွသည့် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်အေွက် 

ရဖမဆီေွှာနှင့ရ်ဖမယာကို ရေေှည် ိန်းသိမ်းနည်းေမ်းများ 

ရဖမဆီေွှာပျက်စီးဆံုးရှုံးမှုကို 

 

 

 

၁ 
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

ကာကွယ်ဖခင်းနှင့ရ်ေျာ့ပါးသကသ်ာရစဖခင်း 

ရဖမဆီေွှာရေေုိက်စားမှု၊ ရေေုိက်စားမှုကို  ိန်းချုပ်ဖခင်း 

ရဖမကကီးေွင် ကာဗွန်ဓါေ်များ သိမး်ယူ ားနိုင်အစေန် 

သော၀ရဖမရဆွးများအား စီစေန််ဖခင်း 

စိုက်ပျိုးရေ သုးံစဲွမှုကုိ အကျိုးေှိရအာင် စီမဖံခင်း 

ဖပဿနာေိှရသာရဖမဆီေွှာများ၊ သီးနှံစုိက်ပျိုး ုေ်ေုပ်မှုအရပါ် 

၄င်းေို၏့အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ နှင့ ်ရဖြရေျှာ့သည့် နည်းေမ်းများ 

 

သော၀၀န်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေးစနစ် 

Conservative agriculture ဆုိော ောေဲ။ 

၁. ရဖမကကီးအား ဆက်ေိုက် ွန်ယက်မှုကိ ုအနည်းဆံုးဖပုေုပ်ဖခင်း 

၂. ရဖမကကီးအား အပမဲြုးံအုပ် ားဖခင်း 

၃. စုိက်ပျိုးသီးနှံများ အမျိုးအစားစံုေင်ဖခင်း၊ သီးေှည့်စိကု်ပျိုးဖခင်း၊ 

ရဖမကကီးေွင် ကာဗွန်ဓါေ်များ သိမး်ယူ ားနိုင်ေစေန်် 

သော၀ရဖမရဆွးများအား  ည့်သွင်းဖခင်း 

၄။ အနည်းဆံုး် ွန်ယက်ဖခင်း။ ရဖမြုံးဖခင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 အပင်အကကင်းအကျန်များအား ဖပန်ေည်အသုးံချဖခင်းနှင့ ်ရဖမဆီေွှာ၏ 

ကျန်းမာရေး  -  အဓိပ္ပါယ်ြွင့ဆုိ်ချက် 

ရဖမေွင်းေှိ ကာဗွန်သုိရေှာင်ကန် 

ရဖမေွင်းေှိ သော၀ရဖမရဆွးများ 

အဏုဇ၀ီသကေ်ှိများ၏ ေုပ်ရဆာင်ချက်များ၊ ဇီ၀မျိုးကဲွများနငှ့် 

ခံနိငု်ေည်ေှိမှုများ 

ပေ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းောမှု၏ သက်ေှိများ ဲသိုရ့ောက်ေှိမှု  

၁  

 ေက်စုံစိုက်ပျိုးရမွးဖမူရေးနငှ့် ရဖမကသဇာများအား  ိရောက်စွာသုံးစွဲဖခင်း 

နိဒါန်း 

ေက်စုစံိုက်ပျိုးရမွးဖမူရေးစနစ၏် 

အရဖခခံသရောေေားများနငှ့်ရယေုယျနည်းေမ်းများ 

ရဖမဆီကသဇာ အ၀င်အ ွက်နှင့ ်ကုန်းရဖမကာဗွန်ေက်ခံစုယူဖခင်း 

သော၀ရဖမရဆွး အ၀င်အ ွက် 

အပင်အာဟာေများ၏ ေုပ်ငနး်ော၀န်များ 

ရဖမကသဇာများအား အကျိုးေှိရအာင် သုံးစွဲဖခငး်နငှ့် မျှေရအာင်  ိန်းညှိမှု 

၁  
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

၄ သီးနှံ စိုက်ပျိုး ုေ်ေုပ်ဖခင်း(စီမခံန ့်ခွဲမှု) 

CSA သို ့အကျိုးဖပုပုံ 

မှေ်ယြူွယ်သငခ်န်းစာများ 

 

စပါးအေှိန်ဖမှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် (SRI) 

နိဒါန်း 

ေုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်နည်းေမ်းများ 

CSA သို ့အကျိုးဖပုပုံ 

မှေ်ယြူွယ် သင်ခန်းစာများ 

 

သင့်ရေျာ်ရသာ မေူကွဲဖပားသည့် သီးနှံ မျိုးများ သုံးစွဲဖခင်း 

စပါး၊ ရဖပာင်း၊ ပဲမျိုးစံု 

မိုးရခါငဒ်ဏ် ခံနိငု်မှု 

ရေဖမုပ်ဒဏ် ခံနိုင်မှု 

ပိုးမွှားရောေါများ ခံနိုင်ေည်ေှိ မျိုးများကုိရဒသအေိုက်အသုးံဖပုဖခင်း 

(အပင်ဇ၀ီမျိုးကဲွ ဗီဇေင်းဖမစ်များအား  ိန်းသိမ်းဖခင်းနှင့ ်သုံးစွဲဖခငး်၊ 

မျိုးသစ်များ  ုေ်ေုပ်ဖခင်း၊ မျိုးရစ့ ုေ်ေုပ်ငနး် ေိုက်ေက်ရစေန််နှင့ ်

မျိုးရစမ့ျား ဖြန ့်ဖြူးဖခင်း) 

 

 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွး၀မ်းရကျာင်းေုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ 

စုံေင်မှု 

ောသီဥေုရြာက်ဖပနရ်သာရဒသများေွင် ပျက်စီး ိခိုက်မှု ရေျာ့နည်းရစေန် 

သီးနှံအမျိုးအစားများ စုံေင်ရအာင် စိုက်ပျိုးဖခင်း 

ေက်စုစံိုက်ရမွးစနစ ်(စပါးငါး၊ ေဲစပါး၊ ကျွဲနွား၊ ဆိေ်၊ ၀က်ရမွးဖမူရေး) 

သီးရောစိုက်စနစ၊် သီးညှပ်စိုက်စနစ၊် ေက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစ်များနငှ့် 

သီးနှံပုံစံများ 

၁  

 ရေေှည်ေည်ေံ့ရသာ စိုက်ပျိုးရေးအေွက် ဓာေုကင်းေွေ်ေယ်ယာစနစ် 

 

အရဖခခံသရောေေားများ  

၁။  (ဖပန်ေည်) ေည်ပေ်အသုးံဖပုရသာ အရဖခခံသရောေေား 

၂။ ကကိုေင်ကာကွယ်ရသာ အရဖခခံသရောေေား 

၃။ နီးကပ်မှု အရဖခခံသရောေေား 

၁  
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

ဓါေုကင်းေွေ်စနစ်သည် ရဖမေွင်းဇ၀ီမျိုးကွကဲကယ်၀မှုကို အားရပးဖခင်း  

စွမး်အင်အသုးံဖပုမှု 

ဓာေုကငး်ေွေ်ေယ်ယာစနစ၏် အေားအော  

 ပူးရပါင်းပါ၀င်ရသာ မျိုးရစ့ ုေ်ေုပ်သိမ်းဆည်းဖခင်း 

ရဒသေွင်းေိုအပ်ချက်ကိ ုအရဖခခံေျက် ောသီဥေုနှင့် 

ေိုက်ရေျာညီရ ွရသာ အေည်အရသွးဖမင့် မျိုးရစန့ှင့ ်မျိုးပာွးပိုင်းများ 

အသုးံဖပုဖခင်း - ဆားငနဒ်ဏ်ခံနိုင်ရသာစပါးမျိုးကဲွများ၊ ရေေွှမ်းဒဏ် 

ခံနိငု်ရသာစပါးမျိုးကဲွများ၊ ေေ်သမားများ ံမျ ေုန ့်ဖပန်မျုေယဖူခင်း 

မျိုးရစ့စနစ်  

အပင်ဗီဇေင်းဖမစ်များ  ိန်းသိမး်ဖခင်း (သော၀အေိုင်း ရေွးချယ်ဖခငး်) 

သီးနှံမျိုးကွဲများ  ုေ်ေုပ်ဖခင်း 

မျိုးရစအ့ဆင့်အေိုက်  ုေ်ေုပ်ဖခင်းနှင့ ်ဖြန ့်ဖြူးဖခင်း 

(မိေမျိုးရစ့၊ ဆင့်ပာွးမျိုးရစ့၊ မျိုးသန ့်မျိုးပာွးမျိုးရစ့၊ စီးပွားမျိုးသန ့်မျိုးရစ့)  

ရကျးေွာ / ေပ်ေွာပရဒသာ မျိုးရစေ့ဏ် 

 

 

၁ 

 

 

 

 

၁ 

 

၅ 

 

 

 

 

၆ 

စိုက်ပျိုးရေ စီမခံန ့်ခွဲမှု  

 

စိုေစ်ေှည့်၊ ရဖခာက်ေစ်ေှည့် ရေသွင်းနည်းဖြင့ ်စပါးစုိက်ပျိုးနည်းစနစ်၊ 

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ၊ 

ေုပ် ံုးေုပ်နည်းများ၊ 

CSA သို ့အကျိုးဖပုပုံ၊ 

မိုးရေသိမ်းယူစုရဆာင်းဖခင်း နည်းေမ်းများ 

မိုးရကာင်းစိုက်စနစမ်ျား (မိုးရေစုရဆာင်းဖခင်း) 

သစစ်ိမး်ရဖမကသဇာအသုံးဖပုေျက် ရဖမပဲစိကု်ပျိုးဖခင်းနှင့် အပူပိငု်းရဒသေွင် 

ရေကာပင်များ စိုက်ပျိုးဖခင်း၊ သစပ်င်ကကီးများ စိုက်ပျိုးဖခင်း၊ 

ရေျှာ်ဖြူပင်များ စုိက်ပျိုးဖခင်း၊  င်းစိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးဖခင်း၊  

ရေသွင်းစိုက်စနစမ်ျား (အကျိုးအဖမေ်အများဆံုးေေှိရစေန်နှင့ ်

အ ွကန်ှုန်းဖမင့်မားရစေန်် ရေရေျှာ့ရပးသငွ်းဖခင်း၊ သုေအရဖခဖပု 

ေိကျရသာ အဆင့်ဖမင့ ်ရေသွင်းစနစမ်ျား) ၊ 

ရဖမြုံးအုပ်ဖခင်း၊ အစိုဓါေ် ိန်း ားနိုင်ေန်ရဖမြုံးပင်များ စိုက်ပျိုးဖခင်း 

 

 

ဟင်းသီးဟင်းေွက်များအေွက် အနုစိေ်ရေသွငး်စနစ် 

အစကခ်ျရေသွင်းစနစ/်ရေြျန်းကိေိယာ/ေစ်၀က်ေစ်ပျက်ရေသွင်းစနစ်၊ 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

၁ 
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ၊ 

CSA သို ့အကျိုးဖပုပုံ၊ 

သကရ်ောက်မှုများနငှ့် မှေ်ယြူွယ် သင်ခန်းစာများ၊ 

 

၁ 

၇ သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ ်နှင့် ရောင်ရစာင်း စိုကပ်ျိုးနည်း 

သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ၏် သမိငု်းရကကာင်း 

သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းနှင့ ်ရေဟစနစ် 

ဖမန်မာ့ေုပ်ငနး်စေန် ၂၁ 

စိမး်ေန်းစိုရဖပရေးေှုပ်ေှားမှုများ 

ရေွှရ့ဖပာင်းရောင်ယာမှ သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစသ်ို ့

(ကုနး်ဖမင့်ရဒသများအေွက်) 

ချင်းဖပည်နယ် မှ မင်းေပ်ပမို န့ယ်ကဲ့သို ့ရောင်ယာ / ကုနး်ဖမင့်ရဒသများ 

အေွက် သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစန်ှင့် 

ရောင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးနည်းပညာ 

သင့ရ်ေျာ်ရသာ ရဖမအသုးံချမူေါဒ 

 

 

၂ 

 

 

 

 

 

၈ ၃။စနစ်ဖြင့ရ်ဆာင်ေွကသ်ည့်နည်းေမ်းများ 

နိဒါန်း 

ရေေှည်မေည်ေံ့နိုငရ်သာသောေအေင်းအဖမစ်စမီံခန ့်ခွဲမှု 

ဖမန်မာနိုငင်ံရေဟစနစ်အရပါ်ောသီဥေုရဖပာင်းေဲဖခင်း၏အကျိုးသကရ်ော

က်မှု 

ဖမင်ကငွ်းကျယ ်(landscape) ချဉး်ကပ်ဖခင်းဆိုင်ောရှုရ ာင့် 

အရကာင်အ ည်ရြာ်ောေွင်ကကုံရေွေ့သည့်အုပ်ချုပ်မှုဖပဿနာအချို  ့

ေန်ြိုးကွငး်ဆက် 

ရေေှည်ေည်ေံ့၍အေုံးစုံပါေင်ရသာစားနပေ်ိက္ခာ (ေန်ြိးု) 

ကွငး်ဆက်မေိ်ဆက် 

အစိေ်အပိုငး် (၃) ခ ု

နယ်ပယ်ကျယ်ဖပန ့်ရစဖခင်း 

ောသီဥေုဒဏ်ခံနိုငေ်ည်ေှိဖခင်း 

ရ ာက်ပံ့မှုကငွ်းဆက် ိရောက်မှုများ 

 

 

ရေေှည်ေည်ေံ့၍အေုံးစုံပါေင်ရသာစားနပ်ေိက္ခာ (ေန်ြိုး) 

ကွင်းဆက်အရေ့အ များ - စားနပေ်ိက္ခာရေေွင့်ဆံုးရှုံးမှုများ 

ရေေှည်ေည်ေံ့၍အေုံးစုံပါေင်ရသာစားနပေ်ိက္ခာ 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

၁ 
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

(ေန်ြိုး)ကွငး်ဆက်ေရေျှာက်ပါေင်ရဆာင်ေွက်သမူျား၏စွမ်းရဆာင်ေည်

ေိုးေက်ရေးအေွက်ေစ်ဆင့်ပပီးေစ်ဆင့်ချဉ်းကပ်ဖခင်း 

သုးံသပ်ချက် 

 

ဆန်စပါး/ပေဲီစိမ်းေန်ြိးုကွင်းဆက်ဆန်းစစရ်ေ့ောမှု 

ေန်ြိုးကွငး်ဆက်ေွင်အဓိကကျရသာအဖခင်းအော 

ဆန်စပါးေန်ြိုးကွင်းဆက်ဆန်းစစမ်ှု 

ရေးကွကအ်ဆံုးပိုင်းအခွင့်အေမ်းများ 

ေန်ြိုးကွငး်ဆက်ေရေျှာက်အဓိကကန ့်သေ်မှုများနှင့်ရနှာင့်ရနှးရစသည့်အ

ောများ 

၄င်းေိုက့ိအုကျိုးအဖမေ်ေေှိရစေန််ရဆာင်ေွကန်ည်း 

 

ေိေ်သိမ်းဖခင်းနှင့ေ်ိေ်သိမ်းချိန်ေွန်စီမံခန ့်ခွဲမှုများ 

အစိုဓာေ် ိန်းသိမး်ေန်အေွက်ေယ်ယာသုးံစက်ကေိယာငယ်များ 

အချိန်မီေိေ်သိမ်းနိုငရ်ေးအေွက်ေယ်ယာသုးံစက်ကိေိယာသုးံစဲွဖခငး် 

အေည်အရသွးေိုးေက်မှုအေွက်အရဖခာက်ခဖံခင်း 

ေိေ်သိမ်းချိန်ေွန်နည်းစနစ်များ 

စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှုနှင့်ေေိ်သိမ်းချိန်ေွန်စုိက်ပျိုးဖခင်း 

ေိေ်သိမ်ချိန်ေွန်နည်းစနစ၏်ေိုက်ရေျာညီရ ွေှိနိုင်စွမ်းေည်ကိုေွှမ်းမိုးရ

ော အချက်များ 

သင့ရ်ော်ရသာမျိုးရစ/့ သီးနှံသုိရေှာင်နည်းေမ်းများ 

 

 

 

 

 

၁ 

၉ ၄။ေန်းကျင်ရကာင်းြန်ေီးဖခင်း 

နိဒါန်း 

 

ေက်စုံပိးုမွှားရောေါစီမခံန ့်ခွဲမှု (ေက်စုံသးီနှံစီမံခန ့်ခွဲမှု) 

ခံနိငု်ေည်ေှိရသာသီးနှံမျိုးများ 

ကာေရဒသနှင့်အညီစီမံခန ့်ခွံမှု 

ရေဟစနစ်အရဖခဖပုနည်းေမ်းများ 

ရေဟစနစခ်ျဉ်းကပ်မှုကုိအသုးံဖပုဖခင်း 

မှန်းဆအရေးရပါ်အရဖခအရနစီမကံိနး်ကုိရဆာင်ေွကဖ်ခင်း 

ြျက်ပိုးအဆမေန်ပွားများကျရောက်မှုဖြစစ်ေန်များကုိဆန်းစစ ်

ရေ့ောဖခင်း 

 ုေ်ေုပ်မှု၏အေိုင်းအောမည်မျှစိုးေိမ်ြွယ်ေှိသည်ကိုသေ်မှေ်ဖခင်း 

ပိုးမွှားကျရောက်မှုများအရပါ်အချိန်နှင့်ေရဖပးညီ ရဖခောခံမှုများ 

 

 

၁ 
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

ရဆာင်ေွကဖ်ခင်း 

ပိုးသေ်ရဆးအသုံးဖပုမှုရေျှာ့ချဖခင်း / အစား ိုးနည်းေမ်းများ 

သောေေန်သူများကုိအသုံးချဖခင်း (သို)့ အားရပးဖခင်း 

 

 မူေါဒဖပဌာန်းချက် 

 

စိုက်ပျိုးရေးမေူါဒ 

 

ဖမန်မာ့ောသီဥေုနှင့်သဟဇာေဖြစ်ရသာစိုက်ပျိုးရေးမဟာဗျူဟာ 

(MCSAS) 

 

CSA ၏အဓိကဦးေည်ချက် 

၁။ေုိက်ရေျာညီရ ွဖပုေုပ်ေမည့်ဦးေည်ချက် 

၂။ရေျာ့ပါးရစေန်ဖပုေုပ်ေမည့်ဦးေည်ချက် 

၃။ောသီဥေုနှင့်သဟဇာေဖြစ်ရသာစိုက်ပျိုးရေးရကျးေွာများ ဦးေည်ချက် 

 

MCSAS ကိအုရကာင်အ ည်ရြာ်ေမည့်အဆင့်၃ဆင့ ်

၁။ကာေေုိအဆင့်များ 

၂။ကာေအေယ်အေေ်အဆင့်များ 

၃။ကာေေှည်အဆင့်များ 

 

၁ 

 

 ပညာရပးနည်းေမ်း 

စိနရ်ခါ်မှုများနငှ့်အရေွးအဖမင်များ 

စံဖပစိုကခ်င်းများ 

ေယ်သမားကငွ်းသင်ေန်းရကျာင်း/ ပူးရပါငး်ပါေင်ချေန််းကပ်နည်း 

ေယ်သမားမှသည်ေယ်သမားသို ့

ရဒသေွင်းအရနအ ားအားရေ့ောဖခင်း 

စိုးေိမ်ြွယ်အန္တေယ်ေှိနိုင်ရဖခများအားနည်းပါးရစဖခငး် 

ေန်ြိုးကွငး်ဆက်ေွင်အဆင့်များအားရေျှာ့ချဖခင်း 

 

 

စားနပေ်ိက္ခာြူေုံမှု၊စားနပေ်ိက္ခာရေးကင်းမှု၊ရေးကွက်နှင့်ဦးေည်သရုေသ

နနှင့ ်စည်းရံုးရေးအသွင်အဖပင် 

(ရအာက်မှအရပါ်သိုမ့ဟုေ်ေဲ၊အရပါ်မှရအာက်သုိ)့ 

 

၁ 

 

 ကျား၊မနှင့ေူ်မှုရေးအေုံးစုံပါေင်မှု   
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ယူ

နစ် 

 စာ

ရေွ  ့

မှေ် 

ချက် 

အဓိကသေင်းစကားများ 

ောသီဥေုရဖပာင်းမှုအရပါ်ေိင်ခွဲဖခားဖခင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု 

စိုက်ပျိုးရေးေွင်ေိင်အချိုးကွာဟမှုနှင့်ောသီဥေုရဖပာင်းေဲဖခင်းအရပါ်၎င်း

၏အကျိုးသကရ်ောက်မှု 

စိုက်ပျိုးရေးြွံ ့ပြိုးေိုးေက်မှုေွင်ကျား၊မနှင့အ်ဖခားအခွင့အ်ေမ်းနည်းပါး 

ရသာအုပ်စုများအေုံးစုံပါေင်ရစမှု 

 

၁ 

 

ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုဒဏ်ကို ဆုိးေွားစွာခံစားေရသာ ရဒသများသုိ ့ ရေ့ောရေးခေီးများ 

စီစဉက်ာ ရောင်သေူယ်သမားများအရနဖြင့်  ိခိုက်ပျက်စီးမှုများမည်မျှခံစားကကေသည်၊ ဖပဿနာ 

များကုိ မည်ကဲ့သုိ ့ကိငု်ေွယရ်ဖြေှင်းကကသည်ကို သင်ေန်းသားများ ေက်ရေွ ့ဖမင်ရေွ  ့ နိုငရ်စေန် 

ရဆာင်ေွကေ်မည်။ ောသီဥေုရဖပာင်းေဲမှုဒဏ်ကို ေင်ဆုိင်ရဖြေှင်းောေွင် မည်မျှ ကကံက့ကံခ့ံနိငု်သည်၊ 

ရအာင်ဖမင်မှုများေေှပိါကေည်း မျှရေခံစားကာ အဖခားရဒသများေိှ ရောင်သေူယ်သမားများ ံသို ့

ေက်ဆင့်ကမ်းရေမျှရပးနိုင်ရစေန် ြန်ေီးရပးေမည်။ 

 

 သင်ခန်းစာေစ်ခုကို စာရေွသ့င်ကကားပိုခ့ျပပီးေိုင်း ရကျာင်းသားများ၏ နားေည်မှုကုိ 

ဆန်းစစန်ိုငေ်န် ေစ်ဦးချင်းဖြစ်ရစာ အြွဲ ေုိ့က်ဖြစ်ရစ (assignement) များရပးေမည်။ ဖပည်ေွင်း 

အရဖခအရနများကုိ ပိုမိုနားေည်ရစေန်နှင့ ် နိုငင်ံေကာ အရေွအ့ကကုံ များေရျိရစေန် သကဆုိ်င်ော 

ရခါငး်စဉအ်ေိုက် video clip များဖပသပပီး ေိုငး်ြွဲ ရ့ဆွးရနွးကာ မည်သိုရ့သာပစ္စည်းကေိယာများ၊ 

နည်းေမ်းများ သုးံစဲွေမည်ကို သင်ေန်းသားများ ပိုမိုနားေည်ရအာင် ဖပုေုပ်ရပးေမည်။ 
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ရနာက်ဆက်ေွဲ -၁။ 

၈။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ် ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့်ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန (CARTC) 

ေွင်ြွင့်ေှစ်ခဲ့သည့် သင်ေန်းနှင့ရ်ဆွးရနွးပွဲအစီအစဉ်များ 

စေန် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 

သင်ေန်းကာေ 

မ ှ   ိ
ဦးရ

ေ 

  ဧပပီေ       

၁ စီရအအာေီစီေန် မ်းများအေည်အရသွးဖမှင့ေ်င်ရေး 

မွမ်းမံ သင်ေန်း (သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သပိ္ပံ) 

၂၄.၄.၂၀၁၇ ၅.၅.၂၀၁၇ ၂၀ 

  ရမေ       

၂ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၂.၅.၂၀၁၇ ၃၁.၅.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၃ 
GAP&Organic 

သင်ေန်း(ဥယျာဉ/်ဇီေ၊သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၂.၅.၂၀၁၇ ၁၂.၅.၂၀၁၇ ၅၀ 

၄ ပိုးသေ်ရဆးနငှ့်ရဖမကသဇာစစရ်ဆးရေးမှူးများသင်ေန်း 

(သီးနှံကာကွယ်ရေး၊ ရဖမအသုးံချရေး)  

၁၅.၅.၂၀၁၇ ၂၆.၅.၂၀၁၇ ၅၀ 

  ဇွန်ေ       

၅ စီမခံန ့်ခွဲရေး၊ရငွရကကးနှင့စ်ာေင်းအင်းသင်ေန်း(မူ/ရေး) ၅.၆.၂၀၁၇ ၁၆.၆.၂၀၁၇ ၅၀ 

၆ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၅.၆.၂၀၁၇ ၃၀.၆.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၇ GAP Inspector သင်ေန်း (ဥယျာဉ/်ဇီေ) ၁၉.၆.၂၀၁၇ ၂၃.၆.၂၀၁၇ ၆၀ 

၈ ပဲမျိုးစံုမျိုးရစ့ေဏ်များြွံ ့ပြိုးရေးသငေ်န်း (စိုကပ်ညာ) ၂၆.၆.၂၀၁၇ ၃၀.၆.၂၀၁၇ ၅၀ 

၉ GIZ-SAFT GAP Inspection Training Project 

အရ ာက်အပံ့ဖြင့)်(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ၊ 

ဥယျာဉ/် ဇီေ) 

၂၆.၆.၂၀၁၇ ၃၀.၆.၂၀၁၇ ၅၀ 

  ဇူေိုင်ေ       

၁၀ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၃.၇.၂၀၁၇ ၂၈.၇.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၁၁ GIZ-SAFT Monitoring & Evaluation for GAP 

& Organic (Projectအရ ာက်အပံ့ဖြင့)် 

(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ၊ဥယျာဉ/်ဇီေ) 

၃.၇.၂၀၁၇ ၄.၇.၂၀၁၇ ၃၀ 

၁၂ Adaptive Research Management and 

communication skills development training 

၃.၇.၂၀၁၇ ၇.၇.၂၀၁၇ ၃၀ 
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စေန် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 

သင်ေန်းကာေ 

မ ှ   ိ
ဦးရ

ေ 

(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ) 

၁၃ စပါးသီးနှံအ ွကန်ှုန်းေိုးေက်ရေးနငှ့်အေည်အရသွး 

ဖမင့်မားရေးသငေ်န်း (စပါးသီးနှံ) 
၁၀.၇.၂၀၁၇ ၁၄.၇.၂၀၁၇ ၅၀ 

၁၄ ကကကန်ှင့ရ်ပါငး်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး (ToT)သငေ်န်း 

(သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၁၀.၇.၂၀၁၇ ၁၄.၇.၂၀၁၇ ၂၅ 

၁၅ စီမကံိနး်ရေးဆဲွစိစစ်သံုးသပ်ဖခင်း (Project Cycle 

Management & Evaluation) (စီမံကိန်း) 

၁၇.၇.၂၀၁၇ ၂၈.၇.၂၀၁၇ ၅၀ 

  
ကသေုေ်ေ 

      

၁၆ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၇.၈.၂၀၁၇ ၁.၉.၂၀၁၇ ၁၀၀ 

၁၇ သီးနှံဆုိင်ောနည်းပညာရပးသင်ေန်း (ရကာ်ြီ-ောသီ) ၇.၈.၂၀၁၇ ၁၁.၈.၂၀၁၇ ၂၅ 

၁၈ စီမခံန ့်ခွဲရေး၊ရငွရကကးနှင့စ်ာေင်းအင်းသင်ေန်း(မူ/ရေး) ၇.၈.၂၀၁၇ ၁၈.၈.၂၀၁၇ ၅၀ 

၁၉ ဥယျာဉဖ်ခံဦးစီးမှူးများမမွ်းမံသင်ေန်း (ဥယျာေန််/ဇီေ) 
၁၄.၈.၂၀၁၇ ၁၈.၈.၂၀၁၇ ၃၂ 

၂၀ ပိုးသေ်ရဆးနငှ့်ရဖမကသဇာစစရ်ဆးရေးမှူးများသင်ေန်း 

(သီးနှံကာကွယ်ရေး၊ ရဖမအသုးံချရေး) 

၂၁.၈.၂၀၁၇ ၁.၉.၂၀၁၇ ၅၀ 

၂၁ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း 
၂၁.၈.၂၀၁၇ ၂၅.၈.၂၀၁၇ ၅၀ 

  စက်ေင်ောေ       

၂၂ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၄.၉.၂၀၁၇ ၂၉.၉.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၂၃ ေုပ်ငနး်ခငွ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ေန်း(မ/ူရေး) ၄.၉.၂၀၁၇ ၁၅.၉.၂၀၁၇ ၅၀ 

၂၄ ပဲမျိုးစံုမျိုးရစ့ေဏ်များြွံ ့ပြိုးရေးသငေ်န်း (စိုကပ်ညာ) ၂၅.၉.၂၀၁၇ ၂၉.၉.၂၀၁၇ 
၅၀ 

၂၅ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၄.၉.၂၀၁၇ ၈.၉.၂၀၁၇ ၅၀ 

  
ရအာက်ေိုောေ 
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စေန် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 

သင်ေန်းကာေ 

မ ှ   ိ
ဦးရ

ေ 

၂၆ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၉.၁၀.၂၀၁၇ ၂.၁၁.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၂၇ အဆင့်ဖမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေးသင်ေန်း (မူ/ရေး) ၉.၁၀.၂၀၁၇ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ ၃၀ 

၂၈ ေါရေျှာ်မျှင်နှင့်ပိုးချည်ဆုိင်ောအ ွကေ်ိုးနည်းစနစ်သင်

ေန်း (ေါ/ရေျှာ်) 

၉.၁၀.၂၀၁၇ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ၅၀ 

၂၉ 
ပူးရပါငး်ပါေင်သည့်ရကျးေက်ရဒသအကဲဖြေ် 

သုးံသပ်ဖခင်းနည်းပညာရပးသင်ေန်း (စိုက်ပညာ) 

၁၆.၁၀.၂၀၁၇ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ ၄၀ 

၃၀ 

ဟင်းသီးဟင်းေွက်နငှ့်ဥယျာဉဖ်ခံသးီနှံများစုိက်ပျိုး 

 ုေ်ေုပ်ဖခင်းမျိုးရစ ့ုေ်ေုပ်ဖခင်း၊ရစျးကွက် 

ေင်ပိုရ့ောင်းချဖခင်းနှင့်ြျက်ပိုးကာကွယ် 

နှိမန်င်းနည်းများ(ဥယျာဉ/်ဇီေ၊သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၂၃.၁၀.၂၀၁၇ ၂.၁၁.၂၀၁၇ ၃၀ 

၃၁ သီးနှံပိုးမွှားရောေါဖပန ့်ပွားမှု ိန်းချုပ်ရေးဆုိင်ောမွမ်းမံ 

သင်ေန်း (သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၂၃.၁၀.၂၀၁၇ ၂.၁၁.၂၀၁၇ ၂၀ 

၃၂ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း 
၂၃.၁၀.၂၀၁၇ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ၅၀ 

   

နိုေင်ောေ 

      

၃၃ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁.၁၂.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၃၄ ေုပ်ငနး်ခငွ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ေန်း(မ/ူရေး) ၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ ၅၀ 

၃၅ ပိုးသေ်ရဆးနငှ့်ရဖမကသဇာစစရ်ဆးရေးမှူးများသင်ေန်း

သီးနှံကာကွယ်ရေး၊ ရဖမအသုးံချရေး) 

၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁.၁၂.၂၀၁၇ ၅၀ 

၃၆ GIZ-SAFT Organic Inspection Training 

(Project အရ ာက်အပံ့ဖြင့်) 

(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ၊ဥယျာေန််/ ဇီေ) 

၂၇.၁၁.၂၀၁၇ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇ ၅၀ 

၃၇ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇ 
၅၀ 

  
ဒီဇင်ောေ 
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စေန် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 

သင်ေန်းကာေ 

မ ှ   ိ
ဦးရ

ေ 

၃၈ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) 
၄.၁၂.၂၀၁၇ ၂၉.၁၂.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၃၉ အဆင့်ဖမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေး၊ ရငွစာေင်းနှင့စ်ိုက်ပျိုးနည်းပညာ 

သင်ေန်း (မူ/ရေး) 

၄.၁၂.၂၀၁၇ ၂၂.၁၂.၂၀၁၇ ၅၀ 

၄၀ အရဖခခံစားရသာက်ကုန ်ုေ်ေုပ်မှုနည်းပညာရပး 

သင်ေန်း (ဥယျာေန်/ဇီေ) 

၄.၁၂.၂၀၁၇ ၈.၁၂.၂၀၁၇ ၃၀ 

၄၁ စပါးသီးနှံအ ွကန်ှုန်းေိုးေက်ရေးနငှ့်အေည်အရသွး 

ဖမင့်မားရေးသငေ်န်း (စပါးသီးနှံ) 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ ၁၅.၁၂.၂၀၁၇ ၅၀ 

  
  
ဇန်နေါေီေ 

      

၄၂ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၁.၁.၂၀၁၈ ၂၆.၁.၂၀၁၈ ၁၁၀ 

၄၃ ေါရေျှာ်မျှင်နှင့်ပိုးချည်ဆုိင်ောအ ွကေ်ိုးနည်းစနစ် 

သင်ေန်း (ေါ/ရေျှာ်) 

၈.၁.၂၀၁၈ ၁၂.၁.၂၀၁၈ ၅၀ 

၄၄ အသုးံချအပင်ေစ်သျှူးရမွးဖမူဖခင်းနည်းပညာသင်ေန်း 

(ဥယျာဉ/်ဇီေ) 

၈.၁.၂၀၁၈ ၁၂.၁.၂၀၁၈ ၃၀ 

၄၅ စိုက်ပျိုးရေးေန ်မ်းများအေွက်အရဖခခံအေဂေိပ်စာ၊ 

ကွန်ပျူောနှင့်သေင်းအချက်အေက်ေင်ဖပဖခင်း 

နည်းစနစ် သင်ေန်း (သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ) 

၁၅.၁.၁၈ ၂၆.၁.၁၈ ၃၀ 

၄၆ ရောင်သမူျားေက်စံုစိုကပ်ျိုးနည်းပညာေပ်များ 

အေုပ်ရံု ရဆွးရနွးပွဲ(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ) 

၂၉.၁.၁၈ ၃၀.၁.၁၈ ၅၀ 

၄၇ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း 
၁၅.၁.၂၀၁၈ ၁၉.၁.၂၀၁၈ ၅၀ 

  ရြရြာ်ေါေီေ       

၄၈ အရဖခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၅.၂.၂၀၁၈ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၁၀ 

၄၉ ေုပ်ငနး်ခငွ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ေန်း(မ/ူရေး) ၅.၂.၂၀၁၈ ၁၆.၂.၂၀၁၈ ၅၀ 

၅၀ အဆင့်ဖမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေး၊ ရငွစာေင်းနှင့စ်ိုက်ပျိုးနည်းပညာ 

သင်ေန်း (မူ/ရေး) 

၅.၂.၂၀၁၈ ၂၃.၂.၂၀၁၈ ၅၀ 

၅၁ ရောင်သေူင်ရငွေိုးရစရေး 

အရသးစားအရဖခခံအိမ်ေွင်းမှု ေုပ်ငနး်သင်ေန်း 

(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ) 

၂၆.၂.၂၀၁၈ ၂.၃.၂၀၁၈ ၂၀ 
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စေန် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 

သင်ေန်းကာေ 

မ ှ   ိ
ဦးရ

ေ 

၅၂ Advance Biotechnology (ဥယျာဉ်/ဇီေ) ၂၆.၂.၂၀၁၈ ၂.၃.၂၀၁၈ ၃၀ 

၅၃ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၂၆.၂.၂၀၁၈ ၂.၃.၂၀၁၈ ၅၀ 

  မေ်ေ       

၅၄ အဆင့်ဖမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေး၊ ရငွစာေင်းနှင့စ်ိုက်ပျိုးနည်းပညာ 

သင်ေန်း (မူ/ရေး) 
၅.၃.၂၀၁၈ ၂၃.၃.၂၀၁၈ ၅၀ 

၅၅ စိုက်ပျိုးရေးေန ်မ်းများအေွက်အဆင့်ဖမင့်အေဂေိပ်စာ၊ 

ကွနပ်ျူောနှင့်သေင်းအချက်အေက်ေင်ဖပဖခင်း 

နည်းစနစ် သင်ေန်း (သင်ေန်းရကျာင်းနှင့်စုိက်သိပ္ပံ) 

၅.၃.၂၀၁၈ ၁၆.၃.၂၀၁၈ ၃၀ 

၅၆ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၁၂.၃.၂၀၁၈ ၁၆.၃.၂၀၁၈ ၆၀ 

  စုစုရပါင်း ၅၆ ကကိမ် ၃၀၆၂  ဦး  
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ရနာက်ဆက်ေဲွ (၂) 

 

၉။ CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ ိ 

ြွင့်ေှစ်ခဲ့သည့်အရဖခခံေပု်ငန်းခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား (ပ မပေ်)  
 

 

ရနေ့က် 
 

  
၀၉: ၀၀ - ၀၉:၅၅ 

နာေီ 

၁၀: ၀၀ - ၁၀:၅၅ 

နာေီ 

၁၁: ၀၀ - ၁၁:၅၅ 

 နာေီ   
၁၃: ၃၀ - ၁၄:၂၅  

နာေီ 

၁၄: ၃၀ - ၁၅:၂၅ 

နာေီ 

၁၅: ၃၀ - 

၁၆:၁၅ နာေီ 
အချိန်     

ေနေဂာ 

၄- ၆-၂၀၁၈ 

၀
၆
:၀
၀

- 
၁
၇
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
် ကွ
င
်းေ
က်
ရေ
ွ ့

သင်ေန်းြွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနား 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ြွဲ စ့ည်းပုံနှင့် 

ေုပ်ငန်းောေန်များ  

၁
၂:
၀
၀

- 
၁
၃
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
်  
မ
င
်းစ
ား
ခ
ျိန
် 

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော 

အရေ့အကျင့်ရကာင်းများ (GAP) 

ဖြစ်ရပါ်ောရစေန်် ရောင်းဆိုမှုများ 

(GAP) 

ရဆာင်ေွက်မှု 

အရဖခအရန 

   

အေဂါ 

၅- ၆-၂၀၁၈ 

မျိုးရစ့ဌာနခွဲမှ 

ရဆာင်ေွက် 

ရနသည့် 

ေုပ်ငန်းများ  

မျိုးရစ့ဇီေကမ္မရဗဒ  

မျိုးရစ့အေည်အရသွး 

စစ်ရဆးဖခင်း 

(ဓာေ်ခွဲခန်း)  

မျိုးရစ့အဆင့်ဆင့်ပွားများ ုေ်ေုပ်ဖခ

င်း  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၆- ၆-၂၀၁၈ 
မျိုးရစ့ဥပရဒနှင့် ေပု် ုံးေုပ်နည်းများ  

ဟင်းသီးဟင်းေွက် 

စိုက်ပျိုးနည်း  

ဟင်းသီးဟင်းေွက် 

စိုက်ပျိုးနည်း  

ဟင်းသီးဟင်းေွက်မျိုးရစ့ ုေ်ေုပ်ဖခ

င်း  

ကကာသပရေး 

၇- ၆-၂၀၁၈ 

ဟင်းသီးဟင်းေွက်နှင့် သစ်သီးေေံများ 

မခူးဆွေ်မီနှင့် ခူးဆွေ်ပပီးရနာက်ပိုင်း 

ေိုက်နာေမည့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော 

အရေ့အကျင့်ရကာင်းများ  

Organic 

စိုက်ပျိုးနည်း  

Organic 

စိုက်ပျိုးနည်း 

  

ေိေ်သိမ်းချိန်ေွန် 

နည်းပညာ  

ေိေ်သိမ်းချိန် 

ေွန်နည်းပည

ာ  
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ရသာကကာ 

၈- ၆-၂၀၁၈ 

ေဏ္ဍာရေးစည်းမျေ

န်် း  
စာေင်းရေးဆွဲဖခင်း  

ေသုံးမှန်းရဖခရငွစာေ

င်း 

ရေးဆွဲဖခင်း  

စာေင်းစစ်ရဆးဖခင်း  ရုံးစာရေးသားနည်း  

CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ ိ ြွင့်ေှစ်ခဲ့သည့် 

အရဖခခံေပု်ငန်းခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား (ဒုေိယပေ်)  
 

 

ရနေ့က် 
 

  
၀၉: ၀၀ - ၀၉:၅၅ 

နာေီ 

၁၀: ၀၀ - ၁၀:၅၅ 

နာေီ 

၁၁: ၀၀ - ၁၁:၅၅  

နာေီ   
၁၃: ၃၀ - ၁၄:၂၅ 

 နာေီ 

၁၄: ၃၀ - ၁၅:၂၅ 

နာေီ 

၁၅: ၃၀ - 

၁၆:၁၅ နာေီ 
အချိန်     

ေနေဂာ 

၁၁- ၆-၂၀၁၈ 

၀
၆
:၀
၀

- 
၁
၇
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
် ကွ
င
်းေ
က်
ရေ
ွ ့

ရုံးေုပ် ုံးေုပ်နည်းများ  

၁
၂:
၀
၀

- 
၁
၃
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
်  
မ
င
်းစ
ား
ခ
ျိန
် 

ေန် မ်းစည်းကမ်း ိန်းသိမ်းရေး 

ဌာနဆိုင်ောစုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများနှင့် ေန် မ်းကျင့်ေေ်  

အေဂါ 

၁၂- ၆-၂၀၁၈ 

ရဖမဆီေွှာ အရဖခခံသရောေေား၊ 

ရဖမဆီေွှာ  ိန်းသိမ်းမှုနည်းစနစ်  

ရဖမဆီေွှာ ေိုးေက် 

ရကာင်းမွန်ရအာင် 

ဖပုေုပ်နည်းများ၊ 

သောေရဖမကသဇာ 

ဖပုေုပ်နည်းများ  

ရဖမဆီေွှာ ေိုးေက် 

ရကာင်းမွန်ရအာင် 

ဖပုေုပ်နည်းများ၊ 

သောေရဖမကသဇာ 

ဖပုေုပ်နည်းများ  

ရဖမဆီေွှာနှင့် အာဟာေဓာေ် 

ဆက်စပ်မှု  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၁၃- ၆-၂၀၁၈ 

ရဖမကသဇာစမ်းသပ်ကွက်များ 

ရဆာင်ေွက်ဖခင်း  

RTOP သင့်ရေျာ်ရသာ 

 ုေ်ေုပ်မှုေေိှေန်် 

စီမံခန ့်ခွဲမှု  

RTOP သင့်ရေျာ်ရသာ 

 ုေ်ေုပ်မှုေေိှေန်် 

စီမံခန ့်ခွဲမှု  

သီးနှံများအစား ိုးစိုက်ပျိုးရေးအြွဲ  ့

ရဆာင်ေွက်မှုများနှင့် 

ေက်ြက်စိုက်ပျိုးနည်း  

ကကာသပရေး 

၁၄- ၆-၂၀၁၈ 
ရ ာက်ပံ့/ဖြည့်ေင်းရေးဆိုင်ောေုပ်ငန်းများ  မျိုးရစ့အေည်အရသွးကွင်းဆင်းစစ်ရဆးဖခင်း  
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ရသာကကာ 

၁၅- ၆-၂၀၁၈ 

စိုက်ပျိုးပညာရပးေန် မ်းများေိှသင့်ရသာ  

အေည်အချင်းနှင့် ရဆာင်ေွက်ေမည့် ေပု်ငန်းများ  

သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးစနစ်၊ သီးနှံပုံစံနှင့် စပါးသီးနှံေိေ်သိမ်း 

ချိန်ေွန်ရေေွင့်ဆုံးရှုံးမှုများ  

 

 

 

CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ ိ ြွင့်ေှစ်ခဲ့သည့် အရဖခခံေပု်ငန်းခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား 

(ေေိယပေ်)  
 

 

ရနေ့က် 
 

  
၀၉: ၀၀ - ၀၉:၅၅  

နာေီ 

၁၀: ၀၀ - 

၁၀:၅၅ နာေီ 

၁၁: ၀၀ - ၁၁:၅၅  

နာေီ   
၁၃: ၃၀ - ၁၄:၂၅ 

 နာေီ 

၁၄: ၃၀ - ၁၅:၂၅ 

နာေီ 

၁၅: ၃၀ - ၁၆:၁၅ 

နာေီ 
အချိန်     

ေနေဂာ 

၁၈- ၆-၂၀၁၈ 

၀
၆
:၀
၀

- 
၁
၇
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
် ကွ
င
်းေ
က်
ရေ
ွ ့ ေန် မ်းရေးောကိစ္စေပ်များ  

၁
၂:
၀
၀

- 
၁
၃
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
်  
မ
င
်းစ
ား
ခ
ျိန
် 

စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော ေည်မှန်းချက်များ၊ အကျိုး 

ေယ်ယာစနစ်၊ စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော 

အရေ့အကျင့်ရကာင်းများနှင့် 

ရေေှည်ေည်ေံ့ရသာ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်  

အေဂါ 

၁၉- ၆-၂၀၁၈ 

သီးနှံပိုးမွှားရောေါဖပန ့်ပွားမှု  ိန်းချုပ်ရေးေုပ်ငန်း 

အရကကာင်းသိရကာင်းစောများ  

အရစ့ ုေ်ရဖပာင်းသိပ္ပံနည်းကျ 

စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ  

ပဲမျိုးစုံစိုက် 

ြွံ ့ပြိုးေိုးေက် 

အရဖခခံ  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၂၀- ၆-၂၀၁၈ 
ပိုးသေ်ရဆးဥပရဒ  

ပိုးသေ်ရဆးဥပရဒဆိုင်ော 

ေုပ်ငန်းေပ်များ  

ကကာသပရေး 

၂၁- ၆-၂၀၁၈ 

ပိုးသေ်ရဆးအညွှန်း

စာ၊ 

ရဆးြျန်းပုံးများ 

စံေိုက်ဖခင်း 

ပိုးသေ်ရဆးဓာေ်ကကင်းဖပဿနာများ ပိုးသေ်ရဆးရြာ်စပ် ုေ်ေုပ်ပုံနှင့် အေည်အရသွး  
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ရသာကကာ 

၂၂- ၆-၂၀၁၈ 

ဖပည်ေွင်း/ 

ဖပည်ပစီမံကိန်းများအရကကာင်း 

သိရကာင်းစော  

သုရေသနစမ်းသပ်

ကွက်များ 

ရဆာင်ေွက်ေန်် 

အရဖခခံအရကကာင်း

ေေားများ  

သုရေသနစမ်းသပ်ကွက်များ 

ရဆာင်ေွက်ေန်် 

အရဖခခံအရကကာင်းေေားများ  

ဆီ ွက်သီးနှံသိပ္ပံနည်း

ပညာ 

စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ  

 

CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ ိ ြွင့်ေှစ်ခဲ့သည့် အရဖခခံေပု်ငန်းခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား 

(စေေု္ထ ပေ်) 
 

 

ရနေ့က် 
 

  
၀၉: ၀၀ - ၀၉:၅၅  

နာေီ 

၁၀: ၀၀ - ၁၀:၅၅ 

နာေီ 

၁၁: ၀၀ - ၁၁:၅၅ 

 နာေီ   
၁၃: ၃၀ - ၁၄:၂၅  

နာေီ 

၁၄: ၃၀ - ၁၅:၂၅ 

နာေီ 

၁၅: ၃၀ - ၁၆:၁၅ 

နာေီ 
အချိန်     

ေနေဂာ 

၂၅- ၆-၂၀၁၈ 

၀
၆
:၀
၀

- 
၁
၇
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
် ကွ
င
်းေ
က်
ရေ
ွ ့ နှစ်ေှည်ရနာက်ခံသမိုင်းနှင့် ြွဲ  ့စည်းပုံ၊ 

ေုပ်ငန်းောေန်များ  

ရော်ောစိုက်ပျိုး ိန်းသိမ်း 

 ုေ်ေုပ်ဖခင်း  

၁
၂:
၀
၀

- 
၁
၃
:၀
၀
 န
ာေီ
ေ
ွင
်  
မ
င
်းစ
ား
ခ
ျိန
် ရော်ောစိုက်ပျိုး ိန်းသိမ်း 

 ုေ်ေုပ်ဖခင်း  
ဆီအုန်းစိုက်ပျိုး ိန်းသိမ်း ုေ်ေုပ်၊  

အေဂါ 

၂၆- ၆-၂၀၁၈ 
ရကာ်ြီစိုက်ပျိုး ုေ်ေုပ်မှုနည်းပညာများ  ကကံေစ်ဆစ်ဖခင်း/ GAP/ အ ွက်ရကာင်းေမိုင်းနှင့် ကကံသီးနှံဆိုင်ော  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၂၇- ၆-၂၀၁၈ 

ေါပင်ေည်ရဆာင်ပုံနှင့် 

ကကီး ွားြွံ ့ပြိုးမှု 

ေါသီးနှံအ ူးအ ွက်နှုန်းဖမင့်မားစွာ ေေိှရေး 

စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ 

ေါပင်ကကီး ွားြွံ ့ပြိုးေန် 

အရဖခခံ 

ေိုအပ်ချက်များနှင့် 

ေါပင်အေွက် ေိုအပ်ရသာ 

အာဟာေဓာေ်များ 

ေါသီးနှံေွင် ကျရောက်ရေ့ေိှသည့် 

ပိုးမွှား 

ကင်းရ ာက်မှေ်ေမ်းယူနည်းစနစ် 
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ကကာသပရေး 

၂၈- ၆-၂၀၁၈ 

ေုန်ရေျှာ်၊ ချေန််ရပါင်ရေျှာ် 

သီးနှံစိုက်ပျိုး ုေ်ေုပ်ေန်် 

ေုပ်ငန်းစေန််များ 

ေုန်ရေျှာ်၊ ချေန််ရပါင်ရေျှာ် ေစ်ဧက 

ပိသာ (၆၀၀) နှုန်း 

 ွက်ေန်် သိပ္ပံနည်းကျစိုက်စနစ် 

ပိုးစာပင်စိုက်ပျိုးရေး၊ ပိုးရမွးဖမူရေး 

ဦးရဇာ်ခင်(ဦးစီးအောေှိ) 

ပိုးအိမ်ေုပ်ပိုးစာဖခံ (ဖပင်ဦးေွင်) 

  

ရသာကကာ 

၂၉- ၆-၂၀၁၈ 
စီးပွားဖြစ်သစ်ခွစိုက်ပျိုးနည်း  

ဌာနခဲွအရကကာင်း  

သိရကာင်းစောနှင့် 

ေူစ့ွမ်းအားအေည်အရသွး 

ဖမှင့်ေင်ရေး  

ဌာနခဲွအရကကာင်း  

သိရကာင်းစောနှင့် 

ေူစ့ွမ်းအားအေည်အရသွး 

ဖမှင့်ေင်ရေး  

သင်ေန်းဆင်းပွဲ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေုေေမဂ္ဂ၊ စားနပရ်ိေ္ခာနှင့် စိုေ်ပျိုးလရးအေွဲ  ့

 

ဖမန်မာနိုငင်ံဌာရနကိုယ်စားေှယ်ရံုး 

မျိုးရစရံု့းေင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန  

အင်းစိနေ်မ်း၊ ကကိုက့ုနး်၊ ေန်ကုန်ပမို ။့ 

ြုန်း − +၉၅ _ ၁ − ၆၄၁ ၆၇၂ 

Fax - +၉၅ _၁_၆၄၁ ၅၆၁ 
Email: FAO-MM@fao 
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