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မာေိကာ 
စဉ် အရကကာင်းအော စာမျက်နှာ 

 မာေိကာ iii 

 အေိုရကာက်စာေံုးများ v 

၁ ရနာက်ခအံရကကာင်းအော ၁ 

၂ သင်ရုိးညွှန်းေမ်းမရေးဆွဲမီပဏာမရမခေှမ်းများ ၂ 

 (က) ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္က သိေု် ၂ 

 (ခ) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ ၂ 

 (ေ) ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့ရ်ေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန ၃ 

 ၂၀၁၈ခုနှစမ်ေိုင်မီက CARTC ေွင် မပုေုပ်ခဲ့ရသာ သင်ေန်းနှင့ ်

ရဆွးရနွးပွဲများ 

၄ 

 (ဃ) ရနာက်ဆက်ေွဲရဆးွရနွးပွဲများ ၅ 

၃ ောသီဥေုနှင့်သဟဇာေမဖစ်ရသာစိုက်ပျိုးရေးသင်ရုိးညွှန်းေမ်း 

အရေးေကကီးေိုအပ်ချက် 

၅ 

 နိဒါန်း ၅ 

 စိုက်ပျိုးရေးနငှ့်စားနပေ်ိက္ခာဖူေံုမှုအရပါ်ောသီဥေုရမပာင်းေဲမခင်း၏ 

အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ 

၆ 

 မပဿနာများကုိရမဖေှင်းေန်အေွက်နိုငင်ံရော်အစိုးေ၏ကကိုးပမ်းချက်များ ၆ 

၄ ောသီဥေုနှင့်သဟဇာေမဖစ်ရသာစိုက်ပျိုးရေးသင်ရုိးညွှန်းေမ်း 

အရကကာင်းအကျဉ်းရဖာ်မပချက် 

၇ 

 ၁။အရမခခံသရောေေားများ ၇ 

 ောသီဥေုနှင့်သဟဇာေမဖစ်ရသာစိုက်ပျိုးရေးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက်နှင့် 

အရမခခံသရောေေားများ 

 

 ၂။ အရေ့အထရကာင်းများ  

 (က) ရမမဆီေွှာစီမခံန ့်ခွဲမခငး်  

 (ခ) သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမခင်း ၈ 

 (ေ) SRI စပါးစုိက်ပျိုးနည်းစနစ်  

 (ဃ) စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွး၀မ်းရကျာင်းေုပ်ငနး် အမျိုးအစားများ 

စုံေင်မှု 

 

 (င) ရေစီမံခန ့်ခွဲမခငး်  

 (စ) သစပ်င်သစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း  

 ၃။ စနစ်မဖင့ရ်ဆာင်ေွကသ်ည့် (System approach) နည်းေမ်းများ  

 (က) ရမမယာအေှနှင့်ရေဟစနစ်နည်းေမ်းများ ၉ 

 (ခ) ေန်ဖိုးကွငး်ဆက်ရေ့ောဆန်းစစမ်ခင်း  

 ၄။ ဝန်းကျင်ရကာင်းများဖနေ်ီးမခင်း  

  ၁၀ 
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စဉ် အရကကာင်းအော စာမျက်နှာ 

၅ သင်ကကားပိုခ့ျမည့်ပုစံံ ၁၀ 

၆ သကဆုိ်င်သူအားေုံးနှင့ည်ှိနှိုင်းအစည်းအရဝး ၁၁ 

၇ ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့ရ်ေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန၊  ေုပ်ငနး်ခငွ်နှင့် 

ပညာရပး၀န်ထမ်းများအေွက်  သင်ေန်း များေွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားမည့် 

ောသီဥေုနှင့်သဟဇာေမဖစ်ရသာ စိုက်ပျိုးရေး သင်ရုိးညွှနး်ေမ်းအရသးစိေ် 

၁၃ 

၈ ရနာက်ဆက်ေွဲ -၁။ ၂၀၁၇-၁၈ေဏ္ဍာရေးနှစ်ေွင် CARTC ၌မပုေုပ်မည့် 

သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲအစီအစဉ်များ 

၂၀ 

၉ ရနာက်ဆက်ေွဲ -၂။ ၂၀၁၈ခုနှစေ်ွင် CARTC ၌မပုေုပ်မည့် ေုပ်ငနး်ခငွ် 

ေစ်ေသင်ေန်းအေွက်အချိန်ဇယား 

၂၅ 
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အေိုရကာက်စာေုံးများစာေင်း 

 

AESA စိုက်ပျိုးရေဟစနစမ်ျား ရေ့ောဆန်းစစမ်ခင်း 

AVSI နိုငင်ံေကာဝန်ရဆာင်မှုေုပ်ငနး်ဆုိင်ော ရစေနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ  ့

CA သောဝပေ်ဝန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေး 

CARTC ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့် ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန 

CSA ောသီဥေုနှင့်  ေိုက်ရေျာညီရထွရသာ စိုက်ပျိုးရေး 

DAR စိုက်ပျိုးရေးသုရေသန ဦးစီးဌာန 

DoA စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန 

FAO ကုေသမေ္ဂ စားနပေ်ိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ  ့

FFS ရောင်သေူယ်သမား ကွင်းသင်ေန်းရကျာင်း 

GAP စိုက်ပျိုးရေး အရေ့အထရကာင်းများ 

GEF ကမ္ဘာ့ပေ်ဝန်းကျင် ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ  ့

GHG ဖန်ေုံအိမ် ဓာေ်ရငွ  ့

IPM ေက်စုပံိုးမွှား ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး 

MoALI စိုက်ပျိုးရေး၊ရမွးမမူရေးနှင့်ဆည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန 

MoNREC သယံဇာေနှင့် သောဝ ပေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဝန်ကကီးဌာန 

NGO အစိုးေမဟုေ်ရသာ အဖွဲ အ့စည်းများ 

SAI စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ 

SALT ရောင်ရစာင်း စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ် 

SFM ရေေှည်ေည်ေံ့မည့် သစရ်ောရမမစီမံခန ့်ခွဲမခငး် 

SLM ရေေှည်ေည်ေံ့မည့် ရမမယာစီမံခန ့်ခွဲမခငး် 

YAU ရေဆင်း စိုက်ပျိုးရေးေက္က သိေု် 
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ောသီဥေုနှင့ ် ေိုက်ရေျာညီရထွရသာ စိုက်ပျိုးရေး သင်ရုိးညွှန်းေမ်း 

 

၁။ ရနာက်ခအံရကကာင်းမခင်းော 

ကုေသမေ္ဂစားနပ်ေိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ သ့ည် ကမ္ဘာ့ပေ်ဝန်းကျင်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ ၏့ 

ရထာက်ပံ့မှုမဖင့ ် သယံဇာေနှင့် သောဝ ပေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဝနက်ကီးဌာန၊ စုိက်ပျိုးရေး၊ 

ရမွးမမူရေးနငှ့ ် ဆည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာနေိုန့ှင့ပ်ူးရပါင်းကာ "မမန်မာနိုငင်ံ၏ဦးစားရပး ရေဟ 

စနစမ်ျား နှင့ ် ရေေှည် ေည်ေံ့ရသာစုိက်ပျိုးရမမနှင့်သစ်ရောရမမစီမံခန ့်ခွဲမှု" Sustainable 

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

GEF) စီမကံိနး်ေစ်ခကုို Global Environmental Facility (GEF)  ေန်ပုံရငွ အရထာက်အပံ့မဖင့ ်

အရကာင်အထည်ရဖာ်ေျက် ေှိပါသည်။ 

စီမကံိနး်သည် ရေေှည်ေည်ေံ့မည့် ရမမယာစီမံခန ့်ခွဲမှု၊သစ်ရောရမမစီမံခန ့်ခွဲမှုနှင့် ောသီဥေု 

နှင့ ်  ေုိက်ရေျာညီရထွရသာ စုိက်ပျိုးရေးကုိ ကူညီပံပ့ိုးအားမဖည့်ရပးနိုင်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။  

ထိုစမီံကနိ်းသည် ကုနထ်ုေ်ေုပ်မှုရေေှည်မမင့်မားောရစေန်၊ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုနငှ့် ေိုက်ရေျာ 

ညီရထွေှိပပီး ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ရစေန်နှင့် ဖန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွမ့ျား ထုေ်ေုပ်မှုကိ ု ရေျာ့ချ/ ဖယ်ေှားောေွင ်

အရထာက်အကူမပုမည့် အရေ့အထများနငှ့် ောသီဥေုနှင့ ် သဟဇာေမဖစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေး 

မူဝါဒများကုိ ေိုက်နာကျင့်သုံးောေွင် ေွယ်ကရူချာရမွရ့စပပီးအမျိုးသားအဆင့် စားနပေ်ိက္ခာ 

ဖူေုံမှုနှင့ ်ဖွံ ့ပဖိုး ေုိးေက်မှုပန်းေိုင်များကုိရအာင်မမင်မှုများ ပိုမိုေေှိရစေန် ေည်ေွယ် ပါသည်။ 

စီမကံိနး်သည်  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုရေသန ဦးစီး 

ဌာနနှင့ ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္က သိေု်ေိုေ့ွင် သင်ကကားပိုခ့ျေျက်ေှိရသာ သင်ေန်းများေွင ်

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

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

၎င်းေိုရ့ဆာင်ေွကေ်ျက်ေှိရသာ သုရေသနေုပ်ငန်းများ၊ သင်ေန်းနငှ့ ်ဖွံ ့ပဖိုးေိုးေက်ရေးအစီအစဉ် 

များေွင ်CSA ကိရုပါင်းစပ်ထည့်သွင်းသွားမည်မဖစ်ပါသည်။ သင်ေန်းအစီအစဉ်သည် သကဆုိ်င်ော 

အဖွဲ အ့စည်း၏ သရောသောဝနှင့် ေုိအပ်ချက်ရပါ်ေွင် မူေည်ပပီးကွမဲပားမခားနားမည်မဖစ်သည်။ 

ဥပမာအားမဖင့် (၁) ဗဟိုစုိက်ပျိုးရေးသုရသေနနှင့် ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန(CARTC)မ ှေစ်ေကကာ 

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

DAR နှင့ ် YAUေိုမ့ှ အကကီးေန်း ပညာရပးဝန်ထမ်းအေွက် ေစ်ပေ်ကကာဆောမဖစ်သင်ေန်း၊ 

(၃)စိုက်ပျိုးရေး သိပ္ပ ံများေွင် ပိုခ့ျေျက်ေှိရသာ ဒီပေိုမာ ရကျာင်းသားများ အားသင်ကကားမခင်းနှင့် 

(၄)YAUေွင် ပိုခ့ျေျက် ေှိရသာ ေွဲ က့ကို၊ေွဲ ေ့ွန် သင်ေန်းများေွင် CSAအစိေ်အပိုင်းကို 

ရပါငး်စပ ်သင်ကကားမခင်း ေိုမ့ဖစ်သည်။ 

 

အထက်ေွင် ရဖာ်မပထားသည့် အဖွဲ အ့စည်းများေှ ိ မေူကွဲမပားရသာအဆင့်များေွင် CSA 

အစိေ်အပိုင်းကုိ ထည့်သွင်းသင်ကကားနိုင်ရစရေးအေွက် CSA သင်ရုိးညွှန်းေမ်းနငှ့် ေက်စဲွစာအုပ ်

မပုစုေန ် AVSI Foundation နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆုိထားပါသည်။ ဤသင်ရုိးညွှန်းေမ်းသည် 
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သင်ေန်းဆောများအေွက် CSA နှင့ ် သကဆုိ်င်သည့်ရခါငး်စဉ်များကုိ သက်ဆုိင်ော ောသာေပ် 

များေွင ်ထည့်သွင်း သင်ကကားေန် မှီမငမ်းစာအုပ ်အမဖစ် အသုးံမပုနိုင်မည် မဖစ်ပါသည်။  

 

၂။ သင်ရုိးညွှန်းေမ်းမရေးဆွဲမီပဏာမရမခေှမ်များ 

(က) ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္က သိုေ် 

ပထမဦးစွာအမျိုးသားအဆင့်အေိုင်ပင်ခံနှင့် AVSI မှောဝန်ေှိသူများသည် ရေးဆင်း 

စိုက်ပျိုးရေးေက္က သိေု်သို ့ သွားရောက်ကာ ေက္က သိေု်ေွင် ေက်ေှိသင်ကကားပိုခ့ျ ေျက်ေှိရသာ 

သင်ရုိးများနငှ့ ်CSA ကုိ ရပါင်းစပ်သင်ကကားနိုင်မည့်အေားအောများကုိရေ့ော စူးစမ်းခဲ ့ပါသည်။ 

ရေှးဦးစွာ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္က သိေု်မှ ၎င်းေိုမ့ပုစုထားရသာ CSA နှင့ ် သကဆုိ်င်သည့ ်

ောသာေပ်များ စုစုရပါငး်(၂၈) ခုကိုမပသခဲ့သည်။ အချို ရ့သာောသာေပ်များသည် ေက်ေှသိင်ကကား 

ပိုခ့ျေျက်ေှိရသာ ောသာေပ်များမဖစ်ရသာ်ေည်း ောသာေပ်ရပါငး်များစွာမှာ နာမည်သာေှိပပီး 

အရသးစိေ်ရေးဆဲွမပုစုေဦးမည်မဖစ်ပါသည်။ 

 အဆုိမပုထားရသာ ောသာေပ်များမှာ များမပားေွန်းပပီး ေက်ေှသိင်ေန်းများေွင် 

ထည့်သွင်းသင်ကကားေနမ်မဖစ်နိငု်ရပ။ ပါရမာက္ခချုပ်၊ ပါရမာက္ခများနငှ့်ရဆွးရနွးကကည့်ရသာအခါ 

သကဆုိ်င်ော ောသာေပ်အေိုက် (ေယ်ယာသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး၊ရမမဆီေွှာနှင့် ရေသိပ္ပံ၊ စိုက်ပျိုးရေး 

ရုက္ခရဗဒ၊ ကိမေိရဗဒနှင့်ဥယျာဉ်မခံသီးနှံစုိက်ပျိုးရေး) ဌာနများေွင် သင်ကကား ပိုခ့ျရနရသာ 

အစိေ်အပိုင်းများမာှ CSA နှင့ဆ်က်နွယ်မှုေှရိသာ်ေည်း၊ CSAကုိ သီးသန ့် ောသာေပ်ေစ်ခုအမဖစ် 

သင်ကကားပိုခ့ျခဲ့မခင်း မေှိရကကာင်းသိေှေိသည်။ သင်ကကားပိုခ့ျမှုများသည် စုစည်းမှုမေှိေဲ၊ အပိုငး်ပိုင်း 

ကွမဲပားေျက်ေှပိပီး CSA ထက ် သကဆုိ်င်ောောသာေပ်ကိသုာ အရေးရပးထား ပိုခ့ျေျက်ေှိသည့် 

အေွက် CSA သင်ရုိးညွှန်းေမ်း ေစ်ခုရေးဆဲွေန ်ေိုအပ် ောပပီမဖစသ်ည်။ 

  

(ခ) စိုက်ပျိုးရေသိပ္ပံများ  

သကဆုိ်င်ောဌာနမှ သင်ေန်းရေးော ညွှန်ကကားရေးမှူ းနငှ့ ် ရကျာင်းအုပ်ကကးီများကို 

ရေွဆံု့ရမးမမန်းရသာအခါ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများေွင် အချို ရ့သာရခါင်းစဉ်များ၊ ဥပမာ - ရမမဆီေွှာ 

ထိန်းသိမး်မခင်းနှင့် သောဝ ဝန်းကျင်မပျက်စိုက်ပျိုးရေးေိုက့ို ထည့်သွငး်သင်ကကားေျက် 

ေှိရသာ်ေည်း၊ အရမခခံမျှသာသင်ကကားရပးပပီး CSA သရောေေား အယူအဆမပါဝင်ရကကာင်း 

သိေှေိသည်။ ထုိအ့ေွက် CSA ကုိ ရပါငး်စည်းသင်ကကားရပးေန် ေုိအပ်ေျက်ေှိသည်။ 

သကဆုိ်င်ောအာဏာပိုငမ်ျားနငှ့် အရသးစိေ်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပပးီရသာအခါ CSA သင်ရုိး ကိ ု

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံေေိယနှစ်များေွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားေန် သရောေူညီမှု ေေှိခဲ့သည်။ ကနဦးက 

ေေိယနှစေ်ွင် ပုံမနှ်သင်ကကားေျက်ေှရိသာ အမခားောသာေပ်များကုိ ထိခိုက်မှု မေှိရစေဲ 

ေယ်ယာသီးနှံောသာေပ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဓါေုရဗဒောသာေပ် များမှသငက်ကားချိန် ထက်ဝကစ်ီကုိ 

CSA သင်ရုိးနှင့ ်အစားထိုးသင်ကကားေန် ညှိနှိုင်းေေှိခဲ့သည်။ သကဆုိ်င်ော ညွှန်ကကားရေးမှူးနှင့် SAI 

သင်ရုိးရေးဆဲွေန်ောဝန်ေှိသူများက CSA သင်ရုိးကို ေယ်ယာသီးနှံ ပညာဌာနေစ်ခုေည်းကသာ 

ောဝန်ယူသငက်ကားပိုခ့ျရပးေန် စိေ်အားထက်သနက်ကသည်။ ေက်ေှိအသုးံမပုေျက်ေှိရသာ သင်ရုိး 

များကုိ ရေ့ောကကည့်ရသာအခါ ေယ်ယာသီးနှံဌာနနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဓါေုရဗဒဌာနများက ခွဲရဝ 

သင်ကကားရပးမှသာ ပိုမိုသင့်ရေျာ်မည်မဖစ်ရကကာင်း သုးံသပ်ေေှိသည်။ ဥယျာဉ်မခံသီးနှံပညာဌာန၊ 
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စိုက်ပျိုးရေးရုက္ခရဗဒနှင့် အပင်ပိးုမွှားကာကွယ်ရေးဌာနများက အမခားေိုအပ်သည့် အစိေ်အပိုင်း 

များကုိ မဖည့်စွက်သငက်ကားရပးေမည် မဖစ်သည်။ 

CSA သင်ရုိးကို ၂၄နာေီသင်ကကားပိုခ့ျေန် ရေးဆဲွထားသည့်အေွက် ေယ်ယာသီးနှံ ဌာနနှင့် 

စိုက်ပျိုးရေးဓာေုရဗဒဌာနေိုက့ (၁၀) နာေီစ ီသင်ကကားပိုခ့ျပပီး ကျန ်(၄) နာေီကို အမခား ဌာနများက 

ရပါငး်စပ်မဖည့်စွက်သင်ကကားနိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

 

(ေ) ဗဟိုစိုက်ပျိုးရေးသုရေနှင့ရ်ေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန 

CSA ကုိ CARTC ၏ေက်ေှကိျင့်သုံးေျက်ေှိရသာ ပုံမနှ်သင်ေန်း အစီအစဉ်ေွင် 

ရပါငး်စပ်သင်ကကားေိုရကကာင်းကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်ထံ ေင်မပကာ 

ခွင့မ်ပုချက်ေေှိပပီးမဖစ်သည်။ CARTC အေွက်ပိုခ့ျမည့်သင်ေန်းများကုိ ေစ်နှစ်ောကကိုေင် 

မပင်ဆင်ရေ့ေှိရသာရကကာင့် ေစ်ပေ်ောပိုခ့ျမည့် ToT သင်ေန်းအေွက်ေည်း ခွင့မ်ပုမိန ့်ေင်မပ 

ရောင်းခံပပီးမဖစ်သည်။ ေစ်ပေ်ကကာ ToT သင်ေန်းနငှ့် ေုပ်ငနး်ခငွ်နှင့်ပညာရပး ဝန်ထမ်းများ 

အေွက ် ေစ်ေကကာပိုခ့ျမည့်သင်ေန်းေွင် CSA ရပါငး်စည်းသင်ကကားနိုင်ရေးကို CARTC 

ရကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့ ် အရသးစိေ်ရဆွးရနွးပပီးမဖစ်သည်။ CARTC သည် CSA သင်ေန်းများကုိ 

အချိန်အရော်ကကာ ပိုခ့ျေျက်ေှပိပီးမဖစ်သည်။ သိုရ့သာ် CSA သင်ရုိးမှာမူ ပီမပင်မှု မေှိေှပါ။ CARTC 

ေွင်သင်ကကားပိ ့ုချခဲ့ရသာ CSA နှင့သ်ကဆုိ်င်ရသာ ောသာေပ် ရခါငး်စဉ်အချိုက့ို ဇယား (၁) 

ေွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ 

 ောသာေပ်ကျွမ်းကျင်သူများက မိမိောသာေပ်ကို ဦးစားရပးပိုခ့ျသွားရေ့ေှိကကပါသည်။ 

ဥပမာအားမဖင့် ရမမဆီေွှာပညာေှင်က ရမမဆီေွှာထိန်းသိမး်နည်းကို ခရေရစ့ေွင်းကျ သင်ကကား 

သည်။ အေားေူပင် ပေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးသမားက ပေ်ဝန်းကျင်(သောဝ) ဝန်းကျင် မပျက် 

စိုက်ပျိုးရေးကုိ ဦးစားရပးရမပာကကားမည်။ အမခားအရကကာင်းအောပါမည် မဟုေ်ပါ။ ေယ်ယာသီးနှံ 

ပညာေှင်၊ အပင်မျိုးစပ်သူ၊ ဆည်ရမမာင်းကျွမ်းကျင်သူ၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေး သမား၊ ဥယျာဉ်မခ ံ

ပညာေှင်၊ မိုးရေဝသနှင့် ဇေရဗဒပညာေှင်များကေည်း အေားေူပင် သင်ကကားပိုခ့ျကကပါသည်။ 

အမှန်ရမပာေေျှင် စနစေ်ကျစုစည်းထားသည့် CSA သင်ရုိးကို CARTC ေွင် ယရနထ့ိ ပိုခ့ျနိုင်မခင်း 

မေှိရသးပါ။ ထိုရ့ကကာင့်ေက်စံု ေွှမ်းမခုံသည့် နည်းေမ်း များကုိ သုးံစဲွေျက်ောသီဥေု 

ရမပာင်းေဲမှုမပဿနာများကို ရမဖေှင်းနိုင်ေန်အေွက်ေွင် CSA သင်ရုိးေစ်ခုေိုအပ်ေျက်ေှပိပီ 

မဖစ်သည်။ ဤ CSA  သင်ရုိးညွှန်းေမ်းကုိ CARTC ေွင ် သင်ကကားပိုခ့ျ မည့် ပုံမနှ် (၁)ေ 

သင်ေန်းေွင် ရပါငး်စပ်ထည့်သွင်းသင်ကကားေနအ်ေွက်ေည်ေွယ်ပါသည်။ 
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ဇယား - ၁။ CARTC ေွင် သင်ကကားပိုခ့ျခဲ့ရသာ CSA နှင့်သက်ဆုိင်သည့်  

                ောသာေပ်ရခါင်းစဉ်အချို  ့ 

 

စဉ် အရကကာင်းအော ပိုခ့ျသူ ဌာန ေက်စွ ဲ

၁ ဒိုးကွငရ်ကာ်ဖီမခံေွင် ရဆာင်ေွကေ်ျက်ေှိရသာ 

ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေး 

 နှစေ်ှည် ၂၀၁၁ မေ်ေ 

၂ ောသီဥေုရမပာင်းေဲောမှုအရပါ် ေုိက်နာ 

ကျင့်သုံးေမည့် စိုက်ပျိုးရေးစနစမ်ျား 

ရဒါကေ်ာ 

စိနေ်ှဗိုေ် 

DAR  

၃ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု၊ရအာ်ေဲနစစ်ိုက်ပျိုးရေးနငှ့်စုိ

က်ပျိုးရေးနည်းေမ်းရကာင်းများ 

ရဒါကေ်ာ 

ဝဏ္ဏထွန်း 

VFR 

DC 

၂၄-၂-၂၀၁၆ 

၄ မမန်မာနိုငင်ံေွင်ကကုံ ရေွေ့ရသာောသီဥေု 

ရမပာင်းေဲမှုများ 

ရဒါကေ်ာ 

ထွန်းေွင် 

မိုး/ဇေ ၂၁-၉-၂၀၁၆ 

၅ အပင်ပိးုမွှားကာကွယ်ရေးအေွက် ဇီဝပိုးသေ်ရဆး 

များ၏ အခန်းကဏ္ဍ 

ရဒါ်ဆုိင်း 

ရော် 

PPD ၁-၂-၂၀၁၇ 

၆ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမခင်းနှင့် ရေေှည်ေည်ေံ့ရသာ 

စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစမ်ျား 

ဦးသန်း 

ကကိုင် 

စီမကံိနး် ၂၁-၉-၂၀၁၆ 

၇ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုကုိ သကသ်ာရေျာ့ပါး 

ရစသည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ 

ရဒါ်သင်း 

သင်း ကကည် 

 ၁-၂-၂၀၁၇ 

၈ ောသီဥေုနှင့်သဟဇာေမဖစ်ရသာရကျးေွာများ ရဒါကေ်ာ 

မီမီရအာင် 

YAU ၂-၂-၂၀၁၇ 

၉ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုမပဿနာများရေျာ့ပါး ရစေန် 

ရမမဆီေွှာနှင့ရ်ေစီမံခန ့်ခွဲမခငး် 

- ရမမ 

အသုးံချ 

၂-၂-၂၀၁၇ 

၁၀ စိုက်ပျိုးရေးနငှ့်ရမမဆီေွှာထိန်းသိမး်ရေး 

နည်းေမ်းများ 

ဦးဟုေ်စန်း  ၂-၂-၂၀၁၇ 

 

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်မေိုင်မီက CARTC ေွင်မပုေုပ်ခဲ့ရသာသင်ေန်းနငှ့်ရဆွးရနွးပွဲများ 

 

 စိုက်ပျိုးရေး၊ ရမွးမမူရေးနှင့ ် ဆည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာနေက်ရအာက်ေှိ ဌာနရပါငး်စံုမ ှ

ဝန်ထမ်းများကုိ ရေ့ကျင့်သင်ကကားရပေန်အေွက် CARTC ေွင် ေစ်နှစ်ပေ်ေံုး သင်ေန်းများ၊ 

ရဆွးရနွးပွဲများ ပိုခ့ျကျင်းပေျက်ေှပိါသည်။ ေစဉ်ေေုိင်းေွင်အနည်းဆံုး သင်ေန်း၂-ခု၊ ၃-ခုမှ 

ေစ်ခါေစ်ေံေွင ် ၆-ခုထိ ေှိနိငု်ပါသည်။ ေစ်နှစ်အေွင်း အကကိမ်ရေ ၅၀ ခန ့်ထိေှိပပီး နှစစ်ဉ် 

ဝန်ထမ်းရပါငး် (၃၀ဝ၀) ရကျာ်ကို ရေ့ကျင့်သင်ကကားရပးေျက်ေှိပါသည်  (ရနာက်ဆက်ေွဲ-က)။ 

သင်ေန်းကာေမှာ သင်ေန်းအမျိုးအစားရပါ်ေွင်မူေည်ေျက် ေက်အနည်းငယ်မှ (၁) ေထိကကာ 

မမင့်ေေ်ပါသည်။ ပိုခ့ျရသာရခါငး်စဉ်များမာှ ဌာနဖွဲ စ့ည်းပုံ မှသည ် သီးနှံစုိက်ပျိုးထုေ်ေုပ်မှု 
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စနစမ်ျား၊ စီမခံန ့်ခွဲမခငး်ရငွစာေင်းနှင့် ေဏ္ဍာရေးစသည်ေိုအ့ထိ ပါဝင်ပါသည်။ GAP နှင့ ်

ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေးက့ဲသိုရ့သာ ရခါငး်စဉ ်အချိုက့ိုေည်း ရေွေ့ှိေပါသည် (ရနာက်ဆက်ေွဲ ခ)။ 

 CSA သင်ရုိးမပုစုရေးအဖွဲ သ့ည် DAR မှ ညွှန်ကကားရေးမှူ းချုပ်နှင့်ေကွ ောဝန်ေှိသူ 

များကုိေည်း ရေွဆံု့ကာ အကကံဉာဏ်များေယူခဲ့ပါသည်။ DAR မ ှ ရဆာင်ေွကေ်ျက်ေှိရသာ 

သုရေသနေေဒ်များမ ှCSA အေွက် အရထာက်အကူမပုမည့် ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု ဒဏ်ခံနိုင်မည့ ်

အပင်မျိုးစပ်သည့်အစီအစဉ်များ၊ သီးနှံပုံစံများဆုိင်ော သုရေသနေုပ်ငနး်များကုိ ရမးမမန်း 

စူးစမ်းခဲ့ပါသည်။ 

 

(ဃ) ရနာက်ဆက်ေွဲ ရဆွးရနွးပွဲများ 

 CSA သင်ရုိးပထမမူကကမ်းမပုစုပပီးရသာအခါ သက်ဆုိင်ောေက္က သိေု်များ၊ သိပ္ပံများ၊ ဌာန 

များသုိ ့ ထပ်မံသွားရောက်ပပီး၊ မူကကမ်းကိေုင်မပကာ ေံု ့မပန်မှုကိုေယူခဲ့ပါသည်။ ဤခေီးစဉ်ေွင် 

အီေေီနိုင်ငံ၊ မီေန်ေက္က သိေု်၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးပညာဌာနမှ ပါရမာက္ခေစ်ဦးေည်း အေူ 

ေိုက်ခဲ့ပါသည်။ ရဝဖန်အကကံမပုချက်အားေုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပပီးေိုအပ်ချက်များ မဖည့်စကွ ်

ကာ သင်ရုိးကိ ုမပင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။ 

 ဤကဲသ့ိုမ့ပုေုပ်မခင်းအားမဖင့် ရေေှည်ေည်ေ့ံမည့်စုိက်ပျိုးရေးထွက်ကနု်ပိုမိုထုေ်ေုပ် 

နိုငမ်ခင်း၊ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုဒဏ်ကိကုကံက့ကံခ့ံနိငု်ရစေန်အားရပးမခင်းနှင့် မဖစ်နိုင်ပါက ဖန်ေု ံ

အိမ်ဓာေ်ရငွထ့ုေ်ေွှေ်မှုကိရုေျာ့ပါးရစေန်၊ ဖယ်ေှားေနဟ်ူရသာ CSA အရေ့အထ၏ အဓိက 

ပန်းေိုင် (၃) ခုကိ ု ရအာင်မမင်ရပါက်ရမမာက်ရစရေးအေွက် အမျိုးသားအဆင့် ေိုက်ရေျာ 

ညီရထွေှိမည့ ် ေုပ်ငနး်အစီအစဉ် (NAPA) ကဲသ့ိုရ့သာ နိုငင်ံရော် အစိုးေ၏ ကကိုးပမ်းချက်များကုိ 

မဖည့်စွက်ရပးရံုသာမက အမျိုးသားအဆင့် စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှုနှင့် ဖွံ ့ပဖိုး 

ေိုးေက်ရေးပန်းေိုင်များကုိ အရထာက်အကူမပုမည်မဖစ်သည်။ ဤသင်ရုိးများသည် မမန်မာနုိင်ငံေွင် 

ကကုံ ရေွရ့နေရသာ ောသီဥေု ရမပာင်းေဲမှုမပဿနာများကုိ ေင်ဆုိင်ရမဖေှင်းောေွင် ခိုငမ်ာသည့် 

အရမခခံအုေ်မမစ်အမဖစ်နှင့် အေွန ်အသုးံဝငသ်ည့်ေက်နက်များ မဖစ်ောမည်မဖစ်ပါသည်။ 

 

၃။ CSAသင်ရိုးရေးဆဲွေန် အရေးေကကီး ေိုအပ်ချက် 

နိဒါန်း 

 မမန်မာနိုငင်ံရော်အစိုးေသည်စိုက်ပျိုးရေးအရမခမပုအသကရ်မွးကကေရသာ ရကျးေက်ရန 

ေူထု၏ေစ်ဦးချင်းဝင်ရငွေိုးပာွးရစေန်အေွက် စီးပွားရေးမပုမပင်ရမပာင်းေဲမှုများကုိ အစပျိုး 

ခဲ့ပပီးရနာက ် ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ခုနှစေ်ွင်မမန်မာ့စီးပွားရေးသည် ၇.၃% ေုိးေက်ခဲ့သည်။ သိုရ့သာ် 

ေည်း ဤကဲသ့ိုစ့ီးပာွးရေးေိုးေက်မှုများကုိ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုက ပခိမ်းရမခာက်ေျက် ေှိသည်။ 

 မမန်မာနိုငင်ံေွင် နှစစ်ဉ်နစှ်ေိုင်း ရေေွှမ်းမိုးမခင်း၊ မိုးရခါငမ်ခင်း၊ အပူပိငု်း ဆုိက်ကေုံး 

မုန်ေိုင်းများက ရကျးေက်ရနဆင်းေဲသားေူထု၏ အသကရ်မွးမှုနှင့်အေူ နိုငင်ံရော်၏ စားနပ ်

ေိက္ခာဖူေုံမှုကုိ ပါပခိမ်းရမခာက်ေျက်ေှိပါသည်။ မမန်မာနိုငင်ံေွင် ောသီဥေု ရမပာင်းေဲမခင်းရကကာင့် 

ကကုံ ရေွေ့ရသာအခက်အခဲများ၊မဖစ်စဉမ်ျားမာှ 

- မိုးရခါငမ်ှုများ ပိုမိုေိုးပွားောမခင်း၊ 

-  ဆုိက်ကေုံးမုန်ေိုင်း၊ ရေမပင်းေိုက်ခေ်မှုမဖစ်ရပါ်မှု ကကိမရ်ေများောမခင်း၊ ပိုမိုမပင်းထန် 

ောမခင်း၊ 
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- မိုးေွာသွနး်မှု ပုံမမနှ်မခင်းနှင့် အေွန်အကျွံေွာသွနး်မခင်း၊ 

- ရေေွှမ်းမိုးမခင်းနငှ့် မုန်ေိုင်းထန်မခင်းများပိုမိုများမပားောမခင်း၊ 

- အပူချိန်အေွန်အကျွံမမင့်မားမှု ေိုးပာွးောမခင်းေိုမ့ဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၆ ခုနှစေ်ွင်ထုေ်ရဝရသာ CLIMATE RISK INDEX အညွှန်းကိနး် အေ 

မမန်မာနိုငင်ံသည် ကမ္ဘာရပါ်ေွင် ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု အကျိုးဆက်ကို ခံစားေမှုအများဆံုး 

ဒုေိယရနောေွင ် ေှိသည်။ နှစစ်ဉ်နငှ့်အမျှဆိုက်ကေုံးမနု်ေိုင်းေိုက်ခေ်မှုများ ပိုမိုမပင်းထန် ောပပီ 

မဖစ်သည်။ အပူပိငု်းဇုနမ်ျားေွင် ဆုိးေွားစွာပူမပင်းရမခာက်ရသွ  ့ (မိုးရခါငမ်ှု) ကကုံ ရေွေ့ပပီး၊ မမစ်ဝ 

ကျွန်းရပါ်ရဒသများေွင်အပူပိငု်းမုန်ေိုင်းများေိုက်ခေ်မှုနှင့်ကကုံ ရေွေ့သည်။ 

 

ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ 

 

 ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု၏ ရေေှည်အကျိုးသကရ်ောက်မှုများသည် စိုက်ပျိုးရေးနငှ့် စားနပ ်

ေိက္ခာဖူေုံမှုအရပါ်ေွင ် ဆုိးေွားရသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ေှိရစမည်မဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး 

ေုပ်ငနး်များသည် ဖန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွ  ့ (GHG) ထုေ်ေွှေ်မှုကုိ ေွန်စွာမဖစ်ရပါ် ရစမခင်းရကကာင့် 

စိုက်ပျိုးနည်းစနစမ်ျားကုိ အချိန်နှင့်အမျှ ေုိက်ရေျာညီရထွေှိရစေန် မပုမပင်ရမပာင်းေဲမှုများကုိ 

အကကီးအကျယမ်ပုေုပ်ရပးေန် ေုိအပ်မည်မဖစ်သည်။ 

 ထိုရ့ကကာင့်ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုကုိ စိုက်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းများက ခံနိုင်ေည်မဲ့မခင်းနှင့် 

စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှုေိုသ့ည် အမျိုးသားအဆင့် အာဏာပုိင်များသာမက ရဒသအာဏာပိုငမ်ျား 

အရနမဖင့်ေည်း အရေးထားေမည့် အထူးအရေးပါရသာ ကိစ္စေပ်များမဖစ်ကကသည်။ ောသီဥေု 

ရမပာင်းေဲမှုဒဏ်ကိ ု ခံနိငု်ေည်ေှိပပီး စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှု ေေှိရစေန်အေွက် CSA အရကာင် 

အထည်ရဖာ်မှုကုိ ရေေှည်ေည်ေ့ံမည့် သီးနှံစိုကပ်ျိုးထုေ်ေုပ်မခင်း၊ ောသီဥေုနှင့် ေိုက်ရေျာ 

ညီရထွကျင့်သံုးမခင်းနှင့ ် ောသီဥေုရမပာင်းေဲရစသည့် အရကကာင်းေေားများ ရေျာ့ပါးရအာင် 

မပုေုပ်မခင်းမဖင့်သာ ရဆာင်ေွကန်ိုငမ်ည်မဖစ်သည်။ 

 

မပဿနာများကုိကိုင်ေွယ်ရမဖေှင်းေန်နိုင်ငံရော်အစိုးေ၏ကကိုးပမ်းမှုများ 

 

 မပည်ရထာင်စုသမ္မေမမန်မာနိုငင်ံရော်အစိုးေသည် ောသီဥေုရမပာင်းေဲမခင်း၏ ဆုိးကျိုး 

များနငှ့်သဟဇာေမဖစ်ရစေန်/ခုခံကာကွယ်နိုင်ေန်အေွက် အမျိုးသားအဆင့် ေိုက်ရေျာ ညီရထွ 

ေှိမည့ ် ေုပ်ငနး်အစီအစဉ် (NAPA) ကုိ ကဏ္ဍ (၈) ခုေွင်ကကိုးပမ်း ရဆာင်ေွက် ခ့ဲပါသည်။ 

၎င်းကဏ္ဍများမာှ (၁) စုိက်ပျိုးရေး၊ (၂) ကကိုေင်အချက်ရပးသည့်စနစ်များ၊ (၃) သစရ်ောများ၊    

(၄) မပည့်သူက့ျန်းမာရေး၊ (၅) ရေအေင်းအမမစ်များ၊ (၆) ကမ်းရုိးေမ်းရဒသဇုန်များ၊ (၇) စွမ်းအင ်

နှင့စ်ကမ်ှုနှင့ ် (၈) ဇီဝမျိုးကွစဲုံေင်မှုကဏ္ဍေို ့ မဖစ်သည်။ ၄င်းေိုအ့နက် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကကိုေင် 

အချက်ရပးစနစန်ှင့ ် သစ်ရောကဏ္ဍေုိမ့ှာ ထိပ်ေန်းဦးစားကဏ္ဍများ မဖစ်ကကသည်။ သုိရ့သာ် 

စားနပေ်ိက္ခာသီးနှံစုိက်ပျိုးထုေ်ေုပ်ောေွင် အဓိကပါဝင်ပေ်သက်သူများမဖစ်ကကရသာ ရောင်သ ူ

ေယ်သမားများအကကား ောသီဥေုရမပာင်းေဲမခင်း၏ အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ သိေှနိားေည် 

ောရစေန် အေွန်ပငအ်ရေးကကီးရပသည်။ ေစ်ဖက်ေွင်ေည်း ပညာရပးဝန်ထမ်းများ၊ မူဝါဒချမှေ် 

သူများကုိ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုရကကာင့် ရပါ်ရပါက်ောရသာ မပဿနာများကုိ ကိငု်ေွယ် 
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ရမဖေှင်းနိုင်ရစေန ် သင်ကကားမပသထားေမည်မဖစ်သည်။ ရနာက်ဆံုးရမဖေှင်းချက်မှာ CSA ဆုိင်ော 

အသိပညာနှင့ ်အရေ့အထများကုိ ေုိက်နာကျင့်သုံးေန်ပင် မဖစ်သည်။ 

 ဤကိစ္စအေွက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍေွင် ပါဝင်ပေ်သက်ေျက်ေှသိူများကုိ CSA နှင့ ်

ပေ်သက်၍ အကျွမ်းေဝင်ေှိရစေန် ရေ့ကျင့်သင်ကကားရပးေန် ေိုအပ်မည်မဖစ်သည်။ သင်ေန်း 

ကာေနှင့ ် ပါဝင်မည့်သင်ခန်းစားများသည် သကဆုိ်င်ောအုပစ်ု၏အဆင့်အေန်း၊အဖွဲ အ့စည်း 

အမျိုးအစားရပါ် မူေည်ေျက် ကဲွမပားမခားနားမည်မဖစ်သည်။ CSA သင်ရုိးကို သက်ဆုိင်ော 

အုပ်စုနှင့ ် အဖွဲ အ့စည်းေစ်ခုချင်းစီအေိုက် ေိုအပ်ချက်များကုိ အရမခခံမပုစုေမည်မဖစ်သည်။ 

ေုပ်ငနး်ခငွ် သင်ေန်းများအေွက် CSA အရမခခံသရောေေားများကုိသာ ပိုခ့ျရပးပပီး၊ ToT 

အေွက်၊ ဒီပေိုမာအဆင့်၊ ေွဲ က့ကို၊ ေွဲ ေွ့န်အဆင့်များအေွက် ေစ်ဆင့်ပပီးေစ်ဆင့် ေိုးမမငှ့ ်

ချဲ ထွ့င်သွားမည်မဖစသ်ည်။ 

 ပထမဦးစွာ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုနငှ့် ၎င်း၏အကျိုးသကရ်ောက်မှုများကုိ ရောင်သ ူ

ေယ်သမားများ သိမမငန်ားေည်နိုင်ရစေန် အမျိုးမျိုးရသာ သေင်းမီဒီယာများကုိ သုးံစွ ဲ

ေမည်မဖစ်သည်။ ေစ်ဖကေ်ွင်ေည်း CSA သင်ရုိးေစ်ခုကိ ု ေက္က သိေု်၊ သိပ္ပံများမ ှ

ရကျာင်းသားများ အေွက်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရအာက်ေှိ ေုိးချဲ ပ့ညာရပး ဝန်ထမ်းများ 

အေွက် ထည့်သွင်းသင်ကကားေမည်မဖစ်သည်။ မမန်မာနိုငင်ံေှိေက္က သိေု်နှင့် သင်ေန်းရကျာင်း 

များေွင ် CSA ကိေုာသာေပ်ေစ်ခုအမဖစ် ယရနထ့ိထည့်သွင်းသင်ကကားခဲ့ဖူးမခင်း မေှိရသးပါ။ 

ထိုရ့ကကာင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍေှိ ေက္က သိေု်၊ သိပ္ပံနှင့်အဖွဲ အ့စည်းများေှိ အဆင့်အမျိုးမျိုးအေွက် 

CSA သင်ရုိးေစ်ခုမပုစုေန်ေိုအပ်ေျက်ေှပိပီမဖစပ်ါသည်။ 

 CSA သင်ရုိးသည်ရကျာင်းသားများနငှ့် သင်ေန်းသားများအား ကမ္ဘာအဝှမး် 

ကကုံ ရေွရ့နေသည့် ကမ္ဘာကကီးပူရနွးောမခင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအရပါ် အကျိုးသကရ်ောက်မှု၊ 

စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှုဆုိင်ော စိနရ်ခါ်မှုများကုိ ကိငု်ေွယရ်မဖေှင်းနိုငမ်ည့် မူဝါဒနှင့န်ည်းေမ်းများ၊ 

စိုက်ပျိုးရေးအရေ့အထများကုိ ရဖာ်ရဆာင်နိုငေ်န်အေွက် ကျွမ်းကျင်မှုများနငှ့် ေက်နကက်ိေိယာ 

များအမဖစ ်ရထာက်ကပူံ့ပိုးရပးနိုငေ်န်မဖစ်သည်။ 

 

၄။ သင်ရုိးအနှစခ်ျုပ် 

 သင်ရုိးညွှန်ေမ်းကို ပါဝင်ရသာအရကကာင်းအောများ၏ သရောသောဝအေ အပိုငး် (၄) 

ပိုငး်ခွဲမခားထားပါသည်။ 

၁။ အရမခခံများ 

၂။ အရေ့အထရကာင်းများ 

၃။      (System approach) စနစမ်ဖင့်ရဆာင်ေွကသ်ည့်နည်းေမ်းများ 

၄။ ဝန်းကျင်ရကာင်းဖန်ေီးရပးမခင်းဟူ၍မဖစ်သည်။ 

 

 

၁။ အရမခခံများ 

 CSA သည် ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုနငှ့် စားနပေ်ိက္ခာဖူေံုမှုကုိ စိနရ်ခါ်သည့်အချက်များကုိ 

ရပါငး်ကူးဆက်နယ်ွမှုများကို ကိငု်ေွယရ်မဖေှင်းေန်အေွက် ရပါငး်စည်းထားသည့်နည်းေမ်း ေစ်ခု 

မဖစ်သည်။အဓိကကျရသာေည်ေွယ်ချက် (၃) ခုမှာ 
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 (က) ေယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှ ဝင်ရငွေိုးများောရစေန်၊ စားနပေ်ိက္ခာဖူေံုမှုနှင့် ဖွံ ့ပဖိုး 

ေိုးေက်မှု အချိုးညီမမင့မ်ားောရစေန်အေွက် အရထာက်အကူမပုမည့် စိုက်ပျိုးရေး 

ကုနထ်ုေ်ေုပ်မှု ရေေှည်ဖွံ ့ပဖိုး ေိုးေက်မမင့မ်ားောရစမခင်း၊  

 (ခ) အဆင့်ရပါင်းများစွာေွင် ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုဒဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိငု်ပပီး၊ စိုက်ပျိုးရေး 

နှင့ ်စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှုစနစ်များ ေည်ရဆာက်ပပီး ေိုက်ရေျာ ညီရထွ ကျင့်သုံးမခငး်၊ 

           (ေ) စိုက်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းများ (သီးနှံစုိက်ပျိုးမခင်း၊ ရမွးမမူရေးနငှ့် ငါးေုပ်ငနး် 

အပါအဝင်) မ ှဖန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွ  ့ထုေ်ေွှေ်မှု ရေျှာ့ချရပးေန် ေုိမ့ဖစ်သည်။ 

 

 

၂။ အရေ့အထရကာင်းများ 

 CSA အလေ့အထလောင်းများစွာ ရိှလော်ေည်း ဤေဏ္ဍတွင် အချို လ့ော အစိတ် 

အပိုင်းများ ေိုော လရွးချယ်လော်ပပမည် ပေစ်ပါေည်။ 

      (က) ရမမဆီေွှာစီမခံန ့်ခွဲမခင်း 

  သော၀ ဝန်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဇီ၀မဒပ်ထု မပန်ေည်ထည့်သွင်းမခင်းနှင့် 

ရမမဆီေွှာ ကျန်းမာရေး၊ လပါင်းစည်းစိုေပ်ျိုးလမွးပမူလရး အာဟာရ စီမံခန ့်ခွဲမှု၊ 

  

 (ခ) သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမခငး် 

  ောသီဥေုနှင့် ကိကု်ညီသင့်ရေျာ်မည့် မေူကွဲမပားရသာ သီးနှံများစုိက်ပျိုးမခင်း၊ 

ေိေ စ္ဆာန်မျိုးစုရံမွးမမူမခင်း၊ ရေေှည်ေည်ေ့ံမည့် စိုက်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းအေွက် 

ရအာ်ေဲနစ်စိုကပ်ျိုးရေး၊ ပူးရပါငး်ရဆာင်ေွကသ်ည့် မျိုးရစ့ထုေ်ေုပ်မခင်း စုရဆာင်း 

မခင်းစနစမ်ျား။ 

 

 (ေ) SRI စပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

• နိဒါန်း 

• ေုပ်ငနး်စဉ်များ 

• CSA သို ့အရထာက်အကူမပုပုံ 

• ေေှိရသာ သင်ခန်းစာများ 

  

 

     (ဃ) စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်းေုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ စုံေင်မှု 

• ောသီဥေုရဖာက်မပနရ်သာ ရဒသများေွင် ပျက်စီးထိခိုက်မှု ရေျာ့နည်း ရစေန် 

သီးနှံအမျိုးအစားများ စုံေင်ရအာင် စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

• ေက်စုစံိုက်ရမွးစနစ ်(စပါးငါး၊ ေဲစပါး၊ ကျွဲနွား၊ ဆိေ်၊ ၀က်ရမွးမမူရေး)၊ 



9 

 

• သီးရောစိုက်စနစ၊် သီးညှပ်စိုကစ်နစ၊် ေက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစမ်ျားနငှ့် သီးနှံ 

ပုံစံများ၊ 

 

 (င) ရေစီမံခန ့်ခွဲမခင်း 

 ရေစုရဆာင်းမခင်းနှင့် ရချွောမခင်းနည်းေမ်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းေွက်များ အေွက် 

ေိုးေက်ရကာင်းမွန်ရသာ အစကခ်ျရေးရပးစနစ၊် စိုေစ်ေှည့် 

ရမခာက်ေစ်ေှည့် ရေသွငး်နည်းစနစ်မဖင့် စပါးစိုက်ပျိုးနည်း၊ 

 (စ)  သီးနှသံစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း 

   သီးနှသံစရ်ောရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်း၊ ရောင်ရစာင်းစိုက်ပျိုးမခင်း (SALT)   

                    နည်းစနစ၊် ေပ်ေွာပရဒသာသစ်ရောစိုက်ခင်းများ။ 

 

 

၃။ စနစ်မဖင့ရ်ဆာင်ေွက်သည့် နည်းေမ်းများ 

 စိုက်ပျိုးထုေ်ကနု်မမင့်မားရစေန်နှင့် စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှုေေှရိစေန်၊ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု 

ဒဏ်ကိ ု ရောင်သေူယ်သမားများ ကကံကကခံံနိငု်ရစေန်နှင့် ဖန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွထ့ုေ်ေွှေ်မှု ရေျာ့ချ 

ေန်ဟူရသာ ေည်ေွယ်ချက်များ ရအာင်မမင်မှုေေှိရစေန်အေွက် CSA သည် စနစမ်ျား ရှုရထာင့် 

အမျိုးမျိုးမ ှရမပာင်းေဲကျင့်သံုးေမည်မဖစ်သည်။ စနစမ်ျားမာှရအာက်ပါအေိုင်း မဖစ်သည်- 

 

(က) အခင်းအကျင်းများနငှ့် ရေဟစနစ်များ 

 ဤစနစေ်ွင် ေုပ်ငနး်ရဆာင်ောရဆာင်ေွကမ်ှုအေိုက်အပိုငး် (၃) ပိုငး်ခွဲမခားထားသည်။ 

၄င်းေိုမ့ှာ (၁) မေူကွဲမပားရသာအေိုင်းအောပမာဏအေုိက် ေည်ေွယ်ချက်ရပါင်းများစွာကို 

ေွှမ်းမခုံ နိုငရ်သာအခင်းအကျင်းပန်းေိုင်များ၊ (၂) ေိုက်ရေျာညီရထွေှိရစေန်စီမကံိနး်ရေးဆွဲမခင်း၊ 

စီမခံန ့်ခွ ဲမခင်းနှင့ပ်ူးရပါင်းရဆာင်ေွကမ်ခင်းနှင့ ်(၃) ေက်စုေံွှမ်းမခုံကဏ္ဍများပါဝင်မခင်း၊ 

 

(ခ) ေန်ဖိုးကွင်းဆက် ဆန်းစစရ်ေ့ောမခင်း 

 ေန်ဖိုးကွငး်ဆက်ေစ်ခုသည် သီးနှံစုိက်ပျိုးထုေ်ေုပ်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်ရဖာက်ကားမခင်း 

ေုပ်ငနး်များအားမည်က့ဲသုိ ့ ရဆာင်ေွကရ်နကကသည်ကို နားေည်သရောရပါက်ရစေန် အေွက် 

အသုးံဝငသ်ည့ ် ေွယ်ကူရုိးေှင်းရသာ နည်းေမ်းေစ်ခုမဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးေန်ဖိုးကွငး်ဆက် 

များ၏သရောေေားမူရောင်ေွင် စိုက်ပျိုးထုေ်ေုပ်သည်မှစ၍ ကုနရ်ချာမပုေုပ်မခင်း၊ ရေးကွက ်

ေင်ပိုမ့ခင်းမဖင့ ် စားသံုးသည်အထိေန်ဖိုးမဖည့်စွက်ရပးသည့် ေုပ်ငနး်အဆင့်ဆင့်၏ အစီအစဉ်များ 

ပါဝင်သည်။ ကွငး်ဆက်ေစ်ခု၏အစိေ်အပိုငး်ေိုင်းေွင် ေစ်ခု (သို)့ ၄င်းထက် ပိုရသာရေှ န့ှင့် 

ရနာက ် သို ့ ချိေ်ဆက်မှုများေှသိည်။ စိုက်ပျိုးရေးေန်ဖိုးကွငး်ဆက်ေစ်ခသုည် အရမခခံ 

စိုက်ပျိုးရေးထုေ်ကနု်ေစ်ခုကို စိုက်ခင်းေွင်ထုေ်ေုပ်သည်မှစပပီး ရနာက်ဆံုး စားသံုးသည် 
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အထိအဆင့်ေစ်ခုစေီွင် ေန်ဖိးုမဖည့်စွက်မှုများကုိ ရဖာ်ရဆာင်ရပးသည့် ေူပုေ္ဂိုေ်များနှင့်ေုပ်ငန်း 

စဉ်များကုိဆန်းစစရ်ဖာ်ထုေ်နိုင်သည်။ 

 ဆန်စပါးပိုမိုထုေ်ေုပ်မခင်းနှင့် ဆန်ေန်ဖိုးကွင်းဆက်ကို အဆင့်မမှင့်ေင်ရပးမခင်း အားမဖင့် 

မပည်ပသိုေ့င်ပိုန့ိုငသ်ည့် ပမာဏမမင့်မားောရစပပီး၊ စားနပေ်ိက္ခာဖူေံုမှုေိုးေက် ရကာင်းမွန်ကာ 

ရကျးေက ်ရဒသမှ ပမို ့မပသိုရ့မပာင်းရေွှ ရ့နထိုင်မှုကို ရေျှာ့ချရပးနိုင်မည်မဖစ်သည်။ ရဒသေွင်းေှ ိ

ေူငယ်များကုိ ေန်ဖိုးေှိ ရသာအေုပ်အကိငု်အခွင့်အေမ်းများ ပိုမိုများမပားောမည်မဖစ်သည်။ 

 စနစမ်ျားရှုရထာင့် ကကကည့်ပါက  စနစေ်စ်ခု၏မေူညီရသာအစိေ်အပိုင်းများအကကားပိုမို 

ရကာင်းမွန်ရသာရပါင်းစည်းမှု ေေှိရစေန်အရေးကကီးပပီး ခွဲမခမ်းစိေ်မဖာရေ့ောကာအရေျှာ့ အေင်း 

များမပုေုပ်ရပးေမည်။ ကုနက်ျစေိေ်နှင့် အကျိုးအမမေ်ရေ့ောဆန်းစစမ်ှုကိေုည်း ရဆာင်ေွက ်

ေမည်။ ဤသိုမ့ပုေုပ်မခင်းအားမဖင့်မမိိအေိုေှိရသာ ေေဒ်များထွကရ်ပါ်ောရစေန် ရဆာင်ေွက ်

ေမည့်ေုပ်ငန်းများကုိဆံုးမဖေ်နိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

 

၄။ ဝန်းကျင်ရကာင်းများဖနေ်ီးရပးမခင်း 

 CSA အေွက် ရကာင်းမွန်ရသာ ပေ်ဝန်းကျင်များမာှ CSA နည်းပညာနှင့် အရေ့အထ 

ရကာင်းများကုိ ေိုက်နာကျင့်သုံးပံ့ပိုးကူညီ အားမဖည့်ရပးနိုငမ်ည့် မူရောင်အရမခအရနများ မဖစ်ကက 

သည်။ ၄င်းေိုေ့ွင် 

 (က) သီးနှံအာမခံစနစ်၊ 

 (ခ) ေက်စုပံိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နှငး်မခင်း၊ 

 (ေ) ောသီဥေု သေင်းအချက်အေက်ဆုိင်ော ဝန်ရဆာင်မှုေုပ်ငနး်များ၊ 

 (ဃ) အရမခခံအရဆာက်အအံုများ 

 (င) မူဝါဒဆက်နယ်ွမှုများ 

 (စ) အဖွဲ အ့စည်းဆုိင်ော စီစဉ်ရဆာင်ေွကမ်ှုများနငှ့် 

 (ဆ) ကျား၊မနှင့် ေူမှုရေးအားေုံးအကျုံးဝငမ်ှုများပါဝင်သည်။ 

 

၅။ သင်ကကားပိုခ့ျမည့်ပုစံံ 

 ဤသင်ရုိးကိ ု စိုက်ပျိုးရေး၊ ရမွးမမူရေးနငှ့် ဆည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာနေက်ရအာက်ေှိ 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ ဟင်းဟီးဟင်းေွက်နှင့် သစ်သီးဝေံ သုရေသန 

နှင့ ် ဖွံ ့ပဖိုးရေးဌာန၊ ဗဟိုစိကု်ပျိုးရေးသရုေသနနှင့ ် ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန၊ ရမမအသုးံ ချရေးဦးစီး 

ဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသုရေသနဦးစီးဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္က သိေု် သိုမ့ဟုေ် အမခာ:ဌာန 

များမဖစ်ရသာ ဆည်ရမမာင်းဦးစီးဌာန၊ စကမ်ှုေယ်ယာဦးစီးဌာနေိုေ့ွင် ေက်ေှေိာဝန် ထမ်းရဆာင် 

ရနရသာ (သို)့ အပငိမ်းစားယူပပီး ောသာေပ်နယ်ပယ်အေိုက် ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ သိုမ့ဟုေ် 

အမခားဝနက်ကီးဌာနများရအာက်ေှ ိ သစရ်ောဦးစီးဌာန၊ မုိးရေဝသနှင့် ဇေရဗဒဦးစီးဌာနေိုမှ့ 

ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများက စုရပါင်းပိုခ့ျသွားမည် မဖစ်သည်။ ဌာနရပါငး်များစွာမှ ောသာေပ် 

နယ်ပယ်အေိုက် ကျွမ်းကျင်သမူျားစွာေိုက့ ၄င်းေို၏့ အရေွအ့ကကုံ များကုိ CSA သင်ရုိးအေွက် 

မျှရဝသင်ကကားရပးကကမည်မဖစ်သည်။ ဥပမာအားမဖင့် ရမမဆီေွှာထိန်းသိမး်မခင်းကိ ု ရမမအသံုးချရေး 
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ဌာနခွသဲိုမ့ဟုေ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး ေက္က ေိုေ်မှ ရမမဆီေွှာသိပ္ပံပညာေှင်က သင်ကကားပိုခ့ျမည် 

မဖစ်ပပီး၊ သစပ်င်သစ်ရော ရောရနှာစိုက်ပျိုးမခင်းကိ ု သစရ်ောဦးစီးဌာနမှ သစရ်ောပညာေှင် 

သိုမ့ဟုေ် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးေက္က ေိုေ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသုရေသနဦးစီး 

ဌာနမှ သီးနှ ံ စိုက်ပျိုးရေးပညာေှင်က သင်ကကားပိုခ့ျမည်မဖစ်သည်။ အမခားောသာေပ်များကုိေည်း 

အေားေူပင် ပိုခ့ျသွားမည်မဖစ်သည်။ 

CSA သင်ရုိးအေွက် သကဆုိ်င်ောဌာနအားေုံးေွင် ောဝန်ေှိမည်မဖစ်သည်။ စာရေွ  ့

ပိုခ့ျောေွင် အကျဉ်းမျှသာပိုခ့ျပပီး အရမး၊ အရမဖများ၊ အဖွဲ ေုိ့က် စုရပါင်းရဆွးရနွးမခင်းေိုမ့ဖင့် 

အရမခခံသရောေေားကုိ ရကျညက်စွာနားေည်ပပီး ေက်ရေွန့ယ်ပယ်ေွင် အသုးံချ နိုငမ်ည် 

မဖစ်သည်။ ပိုခ့ျမည့်ရခါင်းစဉ်များသည် ပံုမှန်သငရိ်ုးများမ ှအချို ရ့သာောသာေပ် များနငှ့် ဆင်ေူမည် 

မဖစ်ရသာ်ေည်း ၄င်းေိုက့ို အရသးစိေ်ထပ်မံ သင်ကကားမခင်းမမပုေဲ CSA ပန်းေိုင်များမဖစ်ရသာ 

ရေေှည်ေည်ေံ့သည့် ကုနထ်ုေ်ေုပ်မှုမမင့်မားမခင်း၊ ောသီဥေု ရမပာင်းေဲမှုနငှ့် ေိုက်ရေျာညီရထွ 

ေှိမခင်း သိုမ့ဟုေ် ဖန်ေုံအိမ်ဓါေ်ရငွထ့ုေ်ေွှေ်မှုကိ ု ရေျှာ့ချရစမခင်းေိုမ့ဖင့် အေေ်နိုင်ဆုံး 

ချိေ်ဆက်သင်ကကား ရပးသွားမည်မဖစသ်ည်။ 

 

CSA သင်ရုိးေွင်ရခါင်းစဉ်ေိုင်းအေွက် ေက်ရေွရ့ဆာင်ေွကေ်န် မမဖစ်နိငု်ရသာ ရကကာင့် 

အဖွဲ ေ့ိုက်ရဆးွရနွးမခင်း သိုမ့ဟုေ် အဖွဲ ေ့ိုက်မဖစ်ရစ၊ ေစ်ဦးမခင်းမဖစ်ရစ စာေန်းများ 

ရေးသားမပုစုမခင်းေိုက့ို အချိန်အကန ့်အသေ်ရပါ်မူေည်၍ ရဆာင်ေွကသ်ွားရစမည်မဖစ်သည်။ 

ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုဒဏ်ကိ ု ဆုိးေွားစွာခံစားေရသာရနောရဒသသုိရ့ေ့ောရေး သွားရောက်ပပးီ 

စိုက်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းနှင့ ် ရကျးေက်ရဒသေှိ မပည်သူေူထု၏ အသကရ်မွးမှုအရပါ် ောသီဥေု 

ရမပာင်းေဲမှု၏ အကျိုးသေ်ရောက်မှုများကုိ ရေ့ောရစမည်မဖစ်သည်။ ေစ်ချိန်ေည်းမှာပင် 

ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုဒဏ်ကိ ုေင်ဆုိင်ရမဖေှင်းေန် ကကိုးပမ်းရနကကရသာရဒသများသုိ ့သွားရောက်ကာ 

ေယ်သမားများထံမှ ကိယ်ုရေွအ့ရေွအ့ကကုံ များကုိ ရမးမမန်း ရေ့ောရစမည်မဖစ်သည်။ 

 

၆။ သကဆ်ိုင်သအူားေုံး နှင့ ်ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး  

အဖွဲ အ့စည်း အသီးသီး၏ မေူကွဲမပားရသာ အဆင့်များေွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားမည့် CSA 

သင်ရုိးနှင့်ပေ်သက်၍ ညှိနှိုင်းေိုင်ပင်ကာ အေည်မပုနိုင်ေန်အေွက် သကဆုိ်င်သူအားေုံးပါ၀င ်

သည့ ်အေုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲေစ်ခုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ ် ကသေုေ်ေ ၂၄ ေက်ရန၌့ ရနမပည်ရော်ေွင် ကျင်းပ 

ခဲ့ပါသည်။ ရဆွးရနွးပွဲသို ့ ေက်ရောက်ခဲ့ကကရသာ FAO မ ှ ော၀န်ေှ ိ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အဆင့်မမင့ ်

စိုက်ပျိုးရေး သုရေသနနှင့် ပညာရေးဗဟုိဌာန(ACARE) မှာ ဌာရနအကကံရပးပုေ္ၐို ေ်၊  YAU  မှ 

ပါရမာက္ခများ၊ DOA မှ ဒုေိယ ညွှန်ကကားရေးမှူ းချုပ်၊  ညွှန်ကကားရေးမှူ းများ၊ DAR မှ ော၀န်ေှ ိ

ပုေ္ဂို ေ်၊ သကဆုိ်င်ောညွှန်ကကားရေးမှူ း၊ ဒုေိယ ညွှန်ကကားရေးမှူး နှင့ ် SAI ရကျာင်းအုပ်ကကီးများ၊ 

CARTC မ ှ ရကျာင်းအုပ်ကကးီနငှ့် ဒုေိယရကျာင်းအုပ်၊ စီမကံိနး်ဧေိယာအေွင်းေှိခရုိင်၊ ပမို န့ယ် 

များမ ှ စုိက်ပျိုးရေးဦးစီး အောေှိများ ေက်ရောက်ခဲ့ကကသည်။ ေက်ရောက်ောသူများက ကဏ္ဍ 

အေိုက် ေက်ကကစွာ ရဆွးရနွးအကကံမပုခဲ့ကကပါသည်။  

 

CARTC နှင့ ်SAI ေုိမ့ှ ော၀န်ေှိသူများက ToT အစီအစဉ်အေွက် ၄င်းေို၏့ ဌာနများမှ 

၀န်ထမ်းများကုိေည်း ထည့်သွင်းရေ့ကျင့်ရပးရစေိုရကကာင်း၊ သိုမ့ှသာ အနာေေ်ေွင် ဖွင့ေ်ှစ်မည့် 
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CSA သင်ေန်းများကုိ မိမိေိုဌ့ာနေွင်းေွင် ကိယ်ုေိုင်ဆင့်ပာွး ပိုခ့ျရပးနိုင်မည်မဖစ်ရကကာင်း 

အကကံမပုေင်မပခဲ့ကကပါသည်။ 

 

ဤအေုပ်ရံုရဆွးရနွးပွဲမှ အကကံမပု ရဆွးရနွးချက်အားေုံးကို အေေ်နိုင်ဆံုး ထည့်သွင်း 

စဉး်စားကာ CSA သင်ရုိးများကုိ  သကဆုိ်င်ောအဖွဲ အ့စည်းများ၏ ေိုအပ်ချက်နှင့သ်င်ေန်း 

အမျိုးအစား အဆင့်အေန်းရပါ်ေွင်မေူည်ပပီး မပင်ဆင်မွမး်မခံဲ့ပါသည်။ သိုရ့သာ် အချို ရ့သာ 

ရခါငး်စဉမ်ျားသည် အေွန်ကျယ်မပန ့်ပပီး FAO မှ အဓိပ္ပာယဖ်ွင့ဆိ်ုထားရသာ CSA ရောင်ထက် 

ရကျာ်ေွန်ရနမခင်းရကကာင့် CSA သင်ရုိးေွင်ထည့်သွင်း၍ မေနိုင်ပါ။ ထိုရခါင်းစဉအ်ချိုက့ို CSA 

သင်ရုိးေွင် မပါ၀င်ရစေဲ သကဆုိ်င်ော ောသာေပ် နယ်ပယ်အေိုက် ေက်ေှိကျင့်သုံးေျက်ေှိရသာ 

သင်ရုိးအေိုင်းအေိုင်း သင်ကကားပိုခ့ျ ရပးေျှင် ေည်း အဆင်ရမပနိုင်ပါသည်။  

 

CSA သင်ရုိးများကို စိုက်ပျိုးရေးေက္က သိေု် ေွဲ က့ကို၊ ေွဲေ့ွန်သင်ေန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး 

သိပ္ပံများေှ ိ ဒီပေိုမာ သင်ေန်းများ နှင့ ် စိုက်ပျိုးရေးပညာရပး၀န်ထမ်းများအေွက် CARTC ေွင် 

ေစ်ေကကာဖွင့်ေှစ်သငက်ကားမည့် သင်ေန်းများေွင် ရပါငး်စပ် ထည့်သွင်းသင်ကကား သွားနိုငေ်န် 

စီစဉရ်ဆာင်ေွကေ်ျက်ေှိပါသည်။ ခခင်းချက်အရနမဖင့် ToT အေွက ်CSA သင်ရုိးကိမုူ ေစ်ပေ်ကကာ 

သင်ေန်းေစ်ခုအမဖစ ်သီးသန ့်ဖွင့်ေှစ ်သင်ကကား ရပးေန် ညှိနှိုင်းသရောေူညီမှု ေေှိခဲ့ပါသည်။ 

 

ဗဟိုစိုက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့် ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန၊ ေုပ်ငနး်ခွင်နှင့် ပညာရပး၀န်ထမ်းများ 

အေွက ်သင်ေန်းများေွင် ထည့်သွင်းသင်ကကားမည့် ောသီဥေုနှင့ ်ေိုက်ရေျာညီရထွရသာ 

စိုက်ပျိုးရေး (CSA) သင်ရိုးညွှန်းေမ်းအစီအစဉ် (သင်ရိုးညွှန်းေမ်း- ၃) 

ေည်ေွယ်ချက ် စိုက်ပျိုးထုေ်ေုပ်မှုမဖစ်စဉေ်စ်ခုေုံးနှင့်ောသီဥေုနှင့ ်ေိုက်ရေျာညီရထွရသာ 

စိုက်ပျိုးရေး ၏ အရမခခံသရောေေားများ၊ နည်းေမ်းများအား 

နားေည်ေေ်ကျွမ်းရစေန် 

သင်ကကားမခင်း စာရေွ  ့ ၂ နာေီ +  Assignment  ရပးမခင်း/ ရဆွးရနွးမခငး် 

သင်ရုိးပုံစံ ၁ပေ် ၂ နာေီ x ၂ေက် x ၄ ပေ် = ၁၆ နာေီကကာသင်ခန်းစာ + ၈ နာေီ 

(ေက်ရေွ )့  

ကွငး်ဆင်းရေ့ောမှု ေက်ရေွသ့င်ကကားချိနမ်ျား (သိုမ့ဟုေ်) 

စာေမ်းဖေ်ပွဲများ/ အုပ်စုေိုက်ရဆးွရနွးပွဲများ 

ကကာမမင့်ချိန ် (၁) ေ သင်ေန်း (အမခားောသာေပ်များနငှ့် ရပါငး်စပ် သင်ကကားမခင်း) 

သငေ်န်း 

ဆောများ 

DoA ၊ DAR ၊ YAU သိုမ့ဟုေ် အမခား သကဆုိ်င်ော ဌာန အသီးသီးမှ 

ောသာေပ် ကျွမ်းကျင်သူများ 

ပိုခ့ျမှုပုံစ ံ အချိန်ပိုငး်စာသင်ချိန်များနှင့် အုပ်စုေိုက်ရဆးွရနွးပွဲများ 

သင်ရုိးမာေိကာ သီအုိေီ (အရမခခံသရောေေားများ နှင့ ်ကွငး်အရေွအ့ကကုံ များ) 
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ယူနစ ်  စာရေွ  ့ မှေ် 

ချက် 

 ၁။ အရမခခံများ   

၁ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးရေဟဇုန်များ    

သီးနှံစုိက်ပျိုးရေးရေဟဇုန်အမျိုးအစားများ       ရမမမျက်နှာသွင်မပင်နှင့ ်

ောသီဥေု အရမခအရနများ၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့်သီးနှံပုံစံများ၊ 

ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုနငှ့် စိကု်ပျိုးရေးေုပ်ငန်းအရပါ် 

အကျိုးသက်ရောက်မှုများ(ရေးအန္တောယ်ကကုံ ရေွေ့ရသာရဒသများ နှင့် 

ပျက်စီးဆံုရှုံးမှုပမာဏ)၊ 

၁  

၂ CSA ဆုိော ောေ?ဲ 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိချက် 

အရမခခံသရောေောများ  

မဏ္ဍိုင်သုံးခု (က) ရေေှည်ေည်ေ့ံရသာ ကုန်ထုေ်ေုပ်မှု ေိုးေက်မခင်း၊ 

(ခ) ေုိက်ရေျာညီရထွမဖစ်မှုနှင့ ်ောသီဥေုဒဏ်ကကံ့ကကံ့ ခံနိုငမ်ခင်း၊                     

(ေ) ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု ရေျာ့ပါးသက်သာရစမခင်း၊ 

ဖန်ေုံအိမ်ဓာေ်ရငွထ့ုေ်ေွှေ်မှုကုိ ရေျာ့ပါးရစမခင်း(သုိ)့ ဖယ်ေှားမခင်း၊ 

 

CSA ၏ ဝိရသသေက္ခဏာများ 

ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုကုိ ကိငု်ေွယ ်ရမဖေှင်းသည်။ 

ေည်မှန်းချက်ပန်းေိုင်များစွာအား ရပါငး်စုပပီး အေိုးအရေျာ့ အရပးအယူ 

မပုေျက် စီမသံည်။ 

ရေဟရဗဒစနစ်၏ ေုပ်ရဆာင်ချက်များအား ထိန်းသိမး်ထားသည်။ 

မေူညီရသာအဆင့်များအေွက် စမှေ်များစွာေိှသည်။ 

အရကကာင်းအောကို အေိအကျသေ်မှေ်ထားသည်။ 

အမျိုးသမီးများနငှ့် အပယ်ခံေူသားများအား ပါ၀င်ရစသည်။ 

၁  

 စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့် ရောင်သူေယ်သမားများအရပါ် 

ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု၏ သက်ရောက်မှုများ 

အပူချိန်မမင့်မားောမခင်း၊ 

ပုံမနှ်မဟုေ်ရသာ မိုးေွာသွနး်မှုများ၊ 

ပင်ေယ်ရေမျက်နာှမပင် မမင့်ေက်မခင်း၊ 

မိုးရခါငမ်ခင်းနှင့် ရေကကီးမခင်းများ၊ 

ဆားငနရ်ေ၀င်ရောက်မခငး်၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပျက်စီးမခင်း၊ မမဖစ်ထွန်းမခင်း၊ 

စိုက်ပျိုးသီးနှံနငှ့် ရောင်သူေယ်သမားများအရပါ် ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု 

၏ သကရ်ောက်မှုများ၊ 

၁  
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ယူနစ ်  စာရေွ  ့ မှေ် 

ချက် 

ောရကကာင့် CSA ေိုအပ်ပါသနည်း။ 

၁။ စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှု၊ ခွဲရဝမဖန ့်မဖူးမှု မညီမျှမခင်း၊ အာဟာေချိုေ့ဲ့မခင်း၊  

၂။ စိုက်ပျိုးရေးနငှ့် ဆင်းေဲမွဲရေမှုေို၏့ ဆက်နယ်ွမှု၊ 

၃။ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုနှင့် စိကု်ပျိုးရေးေို၏့ ဆက်စပ်မှု၊ 

 

၃ ၂။  ေက်ရေွေ့ုပ်ရဆာင်သည့် နည်းေမ်းများ 

CSA နည်းေမ်းရဆာင်ေွကေ်န်အေွက် ေက်စုသံုေများ 

 

ရမမဆီေွှာ ထိန်းသိမ်းမခင်း 

ရကာင်းမွန်ရသာ ရမမဆီေွှာ၏ ဝိရသသေက္ခဏာများ / သကေ်ှိရမမဆီေွှာ 

ရမမဆီေွှာနှင့ ်ရမမအေင်းအမမစ်များအရပါ် ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှု၏ 

သကရ်ောက်မှုများ - 

 ရေေှည်ထိန်းသိမး်ေန်အေွက် ေုိအပ်ချက်များ 

ောသီဥေုနှင့် ေိုက်ရေျာညီရထွသည့် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်အေွက် 

ရမမဆီေွှာနှင့ ်ရမမယာကုိ ရေေှည်ထိန်းသိမ်းနည်းေမ်းများ၊ 

ရမမဆီေွှာပျက်စီးဆံုးရှုံးမှုကို ကာကွယ်မခင်းနှင့် ရေျာ့ပါး 

သကသ်ာရစမခင်း၊ 

ရမမဆီေွှာရေေုိက်စားမှု၊ ရေေုိက်စားမှုကို ထိန်းချုပ်မခင်း၊ 

ရမမကကီးေွင် ကာဗွန်ဓါေ်များ သိမး်ယူထားနိုင် ရစေန် သော၀ 

ရမမရဆွးများအား စီစဉ်မခင်း၊ 

စိုက်ပျိုးရေ သုးံစဲွမှုကုိ အကျိုးေှိရအာင် စီမမံခင်း၊ 

မပဿနာေိှရသာရမမဆီေွှာများ၊ သီးနှံစုိက်ပျိုးထုေ်ေုပ်မှုအရပါ် 

၄င်းေို၏့အကျိုးသကရ်ောက်မှုများ နှင့ ်ရမဖရေျှာ့သည့် 

နည်းေမ်းများ၊ 

 

သော၀၀န်းကျင်မပျက် စိုက်ပျိုးရေးစနစ် 

Conservative agriculture ဆုိော ောေဲ။ 

၁. ရမမကကီးအား ဆက်ေိုက်ထွန်ယက်မှုကိ ုအနည်းဆံုးမပုေုပ်မခင်း၊ 

၂. ရမမကကီးအား အပမဲဖုးံအုပ်ထားမခင်း၊ 

၃. စုိက်ပျိုးသီးနှံများ အမျိုးအစားစံုေင်မခင်း၊ သီးေှည့်စိကု်ပျိုးမခင်း၊ 

ရမမကကီးေွင် ကာဗွန်ဓါေ်များ သိမး်ယူထားနိုင်ရစေန် သော၀ 

ရမမရဆွးများအား ထည့်သွင်းမခင်း၊ 

၄။ အနည်းဆံုးထွန်ယက်မခင်း၊ ရမမဖုံးမခင်း၊ 

 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁ 
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ယူနစ ်  စာရေွ  ့ မှေ် 

ချက် 

 

 ေက်စုံစိုက်ပျိုးရမွးမမူရေးနငှ့် ရမမကသဇာများအား ထိရောက်စွာသုံးစွဲမခင်း 

နိဒါန်း 

ေက်စုစံိုက်ပျိုးရမွးမမူရေးစနစ၏် အရမခခံသရောေေားများ 

နှင့ရ်ယေုယျနည်းေမ်းများ၊ 

ရမမဆီကသဇာ အ၀င်အထွက်နှင့ ်ကုန်းရမမကာဗွန်ေက်ခံစုယူမခင်း၊ 

သော၀ရမမရဆွး အ၀င်အထွက်၊ 

အပင်အာဟာေများ၏ ေုပ်ငနး်ော၀န်များ၊ 

ရမမကသဇာများအား အကျိုးေှိရအာင် သုံးစွဲမခငး်နငှ့် မျှေရအာင် ထိန်းညှိမှု၊ 

၁  

၄ သီးနှ ံစိုက်ပျိုးထုေ်ေုပ်မခင်း(စီမခံန ့်ခွဲမှု) 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ 

မှေ်ယဖူွယ်သငခ်န်းစာများ 

 

စပါးအေှိန်မမှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် (SRI) 

နိဒါန်း 

ေုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွကန်ည်းေမ်းများ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ 

မှေ်ယဖူွယ် သင်ခန်းစာများ 

 

သင့်ရေျာ်ရသာ မေူကွဲမပားသည့် သီးနှံ မျိုးများ သုံးစွဲမခင်း 

စပါး၊ ရမပာင်း၊ ပဲမျိုးစံု 

မိုးရခါငဒ်ဏ် ခံနိငု်မှု 

ရေမမုပ်ဒဏ် ခံနိုင်မှု 

ပိုးမွှားရောေါများ ခံနိုင်ေည်ေှိ မျိုးများကုိ  ရဒသအေုိက်အသုးံမပုမခင်း၊  

(အပင်ဇ၀ီမျိုးကဲွ ဗီဇေင်းမမစ်များအား ထိန်းသိမ်းမခင်းနှင့ ်သုံးစွဲမခငး်၊ 

မျိုးသစ်များ ထုေ်ေုပ်မခင်း၊ မျိုးရစ့ထုေ်ေုပ်ငနး် ေိုက်ေက်ရစေန်နှင့ ်

မျိုးရစမ့ျား မဖန ့်မဖူးမခင်း)၊ 

 

 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 စိုက်ပျိုးသီးနှံများနငှ့် အသကရ်မွး၀မ်းရကျာင်းေုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ 

စုံေင်မှု 

ောသီဥေုရဖာက်မပနရ်သာရဒသများေွင် ပျက်စီးထိခိုက်မှု ရေျာ့နည်း 

ရစေန် သီးနှံအမျိုးအစားများ စုံေင်ရအာင် စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

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

သီးရောစိုက်စနစ၊် သီးညှပ်စိုက်စနစ၊် ေက်ဆင့်ကမ်းစိုက်စနစမ်ျားနငှ့် 

၁  
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ယူနစ ်  စာရေွ  ့ မှေ် 

ချက် 

သီးနှံပုံစမံျား၊ 

 ရေေှည်ေည်ေံ့ရသာ စိုက်ပျိုးရေးအေွက် 

ဓာေုကင်းေွေ်ေယ်ယာစနစ် 

 

အရမခခံသရောေေားများ  

၁။ (မပန်ေည်) ေည်ပေ်အသုးံမပုရသာ အရမခခံသရောေေား၊ 

၂။ ကကိုေင်ကာကွယ်ရသာ အရမခခံသရောေေား၊ 

၃။ နီးကပ်မှု အရမခခံသရောေေား၊ 

ဓါေုကင်းေွေ်စနစ်သည်ရမမေွင်းဇီ၀မျိုးကဲွကကယ်၀မှုကိ ု

အားရပးမခင်း၊ 

စွမး်အင်အသုးံမပုမှု 

ဓာေုကငး်ေွေ်ေယ်ယာစနစ၏် အေားအော၊  

၁  

၅ 

 

 

 

စိုက်ပျိုးရေ စီမခံန ့်ခွဲမှု  

 

စိုေစ်ေှည့်၊ ရမခာက်ေစ်ေှည့် ရေသွင်းနည်းမဖင့ ်စပါးစုိက်ပျိုးနည်းစနစ် ၊ 

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ၊ 

ေုပ်ထံုးေုပ်နည်းများ၊ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ၊ 

 

၁ 

 

 

၆ 

 

မိုးရေသိမ်းယူစုရဆာင်းမခင်း နည်းေမ်းများ 

မိုးရကာင်းစိုက်စနစမ်ျား (မိုးရေစုရဆာင်းမခင်း)၊ 

သစစ်ိမး်ရမမကသဇာအသုံးမပုေျက် ရမမပဲစိကု်ပျိုးမခင်းနှင့် အပူပိငု်းရဒသ 

ေွင် ရေကာပင်များ စုိက်ပျိုးမခင်း၊ သစပ်င်ကကီးများ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

ရေျှာ်မဖူပင်များ စုိက်ပျိုးမခင်း၊ ထင်းစိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးမခင်း၊  

ရေသွင်းစိုက်စနစမ်ျား (အကျိုးအမမေ်အများဆံုးေေှိရစေန် နှင့ ်

အထွကန်ှုန်းမမင့်မားရစေန် ရေရေျှာ့ရပးသငွ်းမခင်း၊ သုေအရမခမပု 

ေိကျရသာ အဆင့်မမင့ ်ရေသွင်းစနစမ်ျား) ၊ 

ရမမဖုံးအုပ်မခင်း၊ အစိုဓါေ်ထိန်းထားနိုင်ေန် ရမမဖုံးပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်း၊ 

 

ဟင်းသီးဟင်းေွက်များအေွက် အနုစိေ်ရေသွငး်စနစ် 

အစကခ်ျရေသွင်းစနစ/်ရေဖျန်းကိေိယာ/ေစ်၀က်ေစ်ပျက်ရေသွင်းစနစ်၊ 

ရနာက်ခအံရကကာင်းေင်းများ၊ 

CSA သို ့အကျိုးမပုပုံ၊ 

သကရ်ောက်မှုများနငှ့် မှေ်ယဖူွယ် သင်ခန်းစာများ၊ 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

၁ 
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ယူနစ ်  စာရေွ  ့ မှေ် 

ချက် 

၇ သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် 

သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ ်နှင့်  ရောင်ရစာင်း 

စိုက်ပျိုးနည်း၊ 

သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ၏် သမိငု်းရကကာင်း၊ 

သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းနှင့ ်ရေဟစနစ်၊ 

မမန်မာ့ေုပ်ငနး်စဉ် ၂၁၊ 

စိမး်ေန်းစိုရမပရေးေှုပ်ေှားမှုများ၊ 

ရေွှရ့မပာင်းရောင်ယာမှ သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစသ်ို ့

(ကုနး်မမင့်ရဒသများအေွက်)၊ 

ချင်းမပည်နယ် မှ မင်းေပ်ပမို န့ယ်ကဲ့သို ့ရောင်ယာ / ကုနး်မမင့်ရဒသများ 

အေွက် သီးနှံသစ်ရောရောရနှာစိုက်ပျိုးနည်းစနစန်ှင့် ရောင်ရစာင်း 

စိုက်ပျိုးနည်းပညာ၊ 

သင့ရ်ေျာ်ရသာ ရမမအသုးံချမူဝါဒ၊ 

 

 

၂ 

 

 

 

 

 

၈ ၃။စနစ်မဖင့ရ်ဆာင်ေွကသ်ည့်နည်းေမ်းများ 

နိဒါန်း 

ရေေှည်မေည်ေံ့နိုငရ်သာသောဝအေင်းအမမစ်စမီံခန ့်ခွဲမှု၊ 

မမန်မာနိုငင်ံရေဟစနစ်အရပါ်ောသီဥေုရမပာင်းေဲမခင်း၏အကျိုးသကရ်ော

က်မှု၊ 

မမင်ကငွ်းကျယ ်(landscape) ချဉ်းကပ်မခင်းဆိုင်ောရှုရထာင့် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ောေွင်ကကုံရေွေ့သည့်အုပ်ချုပ်မှုမပဿနာအချို ၊့ 

 

ေန်ဖိုးကွင်းဆက် 

ရေေှည်ေည်ေံ့၍အေုံးစုံပါဝင်ရသာစားနပေ်ိက္ခာ (ေန်ဖိးု) 

ကွငး်ဆက်မေိ်ဆက်၊ 

အစိေ်အပိုငး် (၃) ခ ု

နယ်ပယ်ကျယ်မပန ့်ရစမခင်း၊ 

ောသီဥေုဒဏ်ခံနိုငေ်ည်ေှိမခင်း၊ 

ရထာက်ပံ့မှုကငွ်းဆက်ထိရောက်မှုများ၊ 

 

ရေေှည်ေည်ေံ့၍အေုံးစုံပါဝင်ရသာစားနပ်ေိက္ခာ (ေန်ဖိုး) 

ကွင်းဆက်အရေ့အထများ - စားနပေ်ိက္ခာရေေွင့်ဆံုးရှုံးမှုများ   

ရေေှည်ေည်ေံ့၍အေုံးစုံပါဝင်ရသာစားနပေ်ိက္ခာ (ေန်ဖိးု) 

ကွငး်ဆက်ေရေျှာက်ပါဝင်ရဆာင်ေွက်သမူျား၏စွမ်းရဆာင်ေည်ေုိး 

ေက် ရေးအေွက်ေစ်ဆင့်ပပီးေစ်ဆင့်ချဉ်းကပ်မခင်း၊ 

သုးံသပ်ချက၊် 

 

 

၁ 

 

 

 

 

 

 

၁ 
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ယူနစ ်  စာရေွ  ့ မှေ် 

ချက် 

ဆန်စပါး/ပေဲီစိမ်းေန်ဖိုးကွင်းဆက်ဆန်းစစရ်ေ့ောမှု 

ေန်ဖိုးကွငး်ဆက်ေွင်အဓိကကျရသာအမခင်းအော၊ 

ဆန်စပါးေန်ဖိုးကွင်းဆက်ဆန်းစစမ်ှု၊ 

ရေးကွကအ်ဆံုးပိုင်းအခွင့်အေမ်းများ၊ 

ေန်ဖိုးကွငး်ဆက်ေရေျှာက်အဓိကကန ့်သေ်မှုများနှင့်ရနှာင့်ရနှးရစသည့်

အောများ၊ 

၄င်းေိုက့ိအုကျိုးအမမေ်ေေှိရစေန်ရဆာင်ေွက်နည်း၊ 

 

 

ေိေ်သိမ်းမခင်းနှင့ေ်ိေ်သိမ်းချိန်ေွန်စီမံခန ့်ခွဲမှုများ 

အစိုဓာေ်ထိန်းသိမး်ေနအ်ေွက် ေယ်ယာသုးံစက်ကေိယာငယ်များ၊ 

အချိန်မီေိေ်သိမ်းနိုငရ်ေးအေွက် ေယ်ယာသုးံစက်ကိေိယာသုးံစဲွမခငး်၊ 

အေည်အရသွးေိုးေက်မှုအေွက်အရမခာက်ခမံခင်း၊ 

ေိေ်သိမ်းချိန်ေွန်နည်းစနစ်များ၊ 

စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှုနှင့် ေိေ်သိမ်းချိန်ေွန်စုိက်ပျိုးမခင်း၊ 

ေိေ်သိမ်ချိန်ေွန်နည်းစနစ၏်ေိုက်ရေျာညီရထွေှိနိုင်စွမ်းေည်ကိုေွှမ်းမိုး

ရသာ အချက်များ၊ 

သင့ရ်ော်ရသာမျိုးရစ/့ သီးနှံသုိရေှာင်နည်းေမ်းများ၊ 

 

 

 

 

၁ 

၉ ၄။ဝန်းကျင်ရကာင်းဖန်ေီးမခင်း 

နိဒါန်း 

 

ေက်စုံပိးုမွှားရောေါစီမခံန ့်ခွဲမှု (ေက်စုံ သီးနှံစီမံခန ့်ခွဲမှု) 

,ခံနိုင်ေည်ေှိရသာသီးနမျိုးများ 

ကာေရဒသနှင့်အညီ စီမခံန ့်ခွံမှု၊ 

ရေဟစနစ်အရမခမပု နည်းေမ်းများ၊ 

ရေဟစနစ်ချဉ်းကပ်မှုကို အသုးံမပုမခင်း၊ 

မှန်းဆအရေးရပါ်အရမခအရန စီမကံိနး်ကုိရဆာင်ေွကမ်ခင်း၊ 

ဖျက်ပိုးအဆမေန်ပွားများကျရောက်မှုမဖစစ်ဉ်များကုိ ဆန်းစစ ်

ရေ့ောမခင်း၊ 

ထုေ်ေုပ်မှု၏အေိုင်းအောမည်မျှစိုးေိမ်ဖွယ်ေှိသည်ကိုသေ်မှေ်မခင်း၊ 

ပိုးမွှားကျရောက်မှုများအရပါ်အချိန်နှင့်ေရမပးညီရမခောခံမှုများ 

ရဆာင်ေွကမ်ခင်း၊ 

ပိုးသေ်ရဆးအသုံးမပုမှုရေျှာ့ချမခင်း / အစားထိုးနည်းေမ်းများ၊ 

သောဝေန်သမူျားကိုအသုံးချမခင်း (သို)့ အားရပးမခင်း၊ 

 

 

 

၁ 
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ယူနစ ်  စာရေွ  ့ မှေ် 

ချက် 

 ပညာရပးနည်းေမ်း 

စိနရ်ခါ်မှုများနငှ့်အရေွးအမမင်များ၊ 

စံမပစိုကခ်င်းများ၊ 

ေယ်သမားကငွ်းသင်ေန်းရကျာင်း/ ပူးရပါငး်ပါဝင်ချဉ်းကပ်နည်း၊ 

ေယ်သမားမှသည် ေယ်သမားသို၊့ 

ရဒသေွင်းအရနအထားအား ရေ့ောမခင်း၊ 

စိုးေိမ်ဖွယ်အန္တေယ်ေှိနိုင်ရမခများအား နည်းပါးရစမခငး်၊ 

ေန်ဖိုးကွငး်ဆက်ေွင်အဆင့်များအား ရေျှာ့ချမခင်း၊ 

 

စားနပေ်ိက္ခာဖူေုံမှု၊စားနပေ်ိက္ခာရေးကင်းမှု၊ရေးကွက်နှင့်ဦးေည်သရုေ

သနနှင့ ်

စည်းရံုးရေးအသွငအ်မပင်(ရအာက်မှအရပါ်သိုမ့ဟုေ်ေဲ၊အရပါ်မှရအာက်

သို ့)၊ 

 

၁ 

 

 

 

ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုဒဏ်ကို ဆုိးေွားစွာခံစားေရသာရဒသများသုိ ့ ရေ့ောရေးခေီးများ 

စီစဉက်ာ ရောင်သေူယ်သမားများအရနမဖင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများမည်မျှ ခံစားကကေသည်။ 

မပဿနာများကုိ မည်ကဲ့သုိ ့ ကိငု်ေွယရ်မဖေှင်းကကသည်ကို သင်ေန်းသားများ ေက်ရေွ ့မမင်ရေွ  ့

နိုငရ်စေန် ရဆာင်ေွကေ်မည်။ ောသီဥေုရမပာင်းေဲမှုဒဏ်ကို ေင်ဆုိင်ရမဖေှင်းောေွင် မည်မျှကကံက့ကံခ့ံ 

နိုငသ်ည်၊ ရအာင်မမင်မှုများေေှပိါကေည်း မျှရဝခံစားကာ အမခားရဒသများေှိ ရောင်သေူယ်သမား 

များထံသို ့ေက်ဆင့်ကမ်းရဝမျှရပးနိုင်ရစေန် ဖန်ေီးရပးေမည်။ 

 

သင်ခန်းစာေစ်ခုကို စာရေွသ့င်ကကားပိုခ့ျပပီးေိုင်း ရကျာင်းသားများ၏ နားေည်မှုကုိ 

ဆန်းစစ ် နိုငေ်န် ေစ်ဦးချင်းမဖစ်ရစ၊ အဖွဲ ေ့ိုက်မဖစ်ရစ (assignement) များရပးေမည်။ 

မပည်ေွင်းအရမခအရနများကုိ ပိုမိ ု နားေည်ရစေန်နှင့် နိုငင်ံေကာ အရေွအ့ကကုံ များေရျိရစေန် 

သကဆုိ်င်ော ရခါငး်စဉ်အေိုက် video clip များမပသပပီး ဝိငု်းဖွဲ ရ့ဆွးရနွးကာ မည်သိုရ့သာ 

ပစ္စည်းကေိယာများ၊ နည်းေမ်းများ သုးံစဲွေ မည်ကို သင်ေန်းသားများ ပိုမိုနားေည်ရအာင် 

မပုေုပ်ရပးေမည်။ 
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၂၀၁၇−၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစအ်ေွင်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးော ရေ့ကျင့်ရေး 

သင်ေန်းရကျာင်း နှင့စ်ိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဌာနခွဲ၊ ဗဟိုစိုက်ပျိုးရေးသုရေသနနှင့် 

ရေ့ကျင့်ပညာရပးဌာန (CARTC) ေငွ် ဖွင့်ေှစ်မည့်သင်ေန်းနငှ့် ရဆွးရနွးပွဲအစီအစဉ်များ 

ရနာက်ဆက်ေွဲ (က) 

စဉ် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 
သင်ေန်းကာေ 

မ ှ ထ ိ ဦးရေ 

  ဧပပီေ       

၁ စီရအအာေီစီဝန်ထမ်းများအေည်အရသွးမမှင့ေ်င်ရေး 

မွမ်းမံ သင်ေန်း (သင်ေန်းရကျာင်းနှင့် စုိက်သိပ္ံပ) 

၂၄.၄.၂၀၁၇ ၅.၅.၂၀၁၇ ၂၀ 

  ရမေ       

၂ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၂.၅.၂၀၁၇ ၃၁.၅.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၃ 
GAP & Organic 

သင်ေန်း(ဥယျာဉ်/ဇီဝ၊သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၂.၅.၂၀၁၇ ၁၂.၅.၂၀၁၇ ၅၀ 

၄ ပိုးသေ်ရဆးနှင့်ရမမကသဇာစစရ်ဆးရေးမှူးများ 

သင်ေန်း 

(သီးနှံကာကွယ်ရေး၊ ရမမအသုးံချရေး)  

၁၅.၅.၂၀၁၇ ၂၆.၅.၂၀၁၇ ၅၀ 

  ဇွန်ေ       

၅ 
စီမခံန ့်ခွဲရေး၊ရငွရကကးနှင့စ်ာေင်းအင်းသင်ေန်း(မူ/ရေ

း) 

၅.၆.၂၀၁၇ ၁၆.၆.၂၀၁၇ ၅၀ 

၆ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၅.၆.၂၀၁၇ ၃၀.၆.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၇ GAP Inspector သင်ေန်း (ဥယျာဉ်/ဇီဝ) ၁၉.၆.၂၀၁၇ ၂၃.၆.၂၀၁၇ ၆၀ 

၈ 
ပဲမျိုးစံုမျိုးရစ့ေဏ်များ ဖံွ ့ပဖိုးရေးသငေ်န်း 

(စိုက်ပညာ) 
၂၆.၆.၂၀၁၇ ၃၀.၆.၂၀၁၇ ၅၀ 

၉ GIZ-SAFT GAP Inspection Training  

(Project 

အရထာက်အပံ့မဖင့)်(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ၊ 

ဥယျာဉ်/ ဇီဝ) 

၂၆.၆.၂၀၁၇ ၃၀.၆.၂၀၁၇ ၅၀ 

  ဇူေိုင်ေ       

၁၀ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၃.၇.၂၀၁၇ ၂၈.၇.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၁၁ GIZ-SAFT Monitoring & Evaluation for 

GAP & Organic (Project အရထာက်အပံ့မဖင့)် 

(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့် စုိက်သိပ္ံပ၊ဥယျာဉ်/ဇီဝ) 

၃.၇.၂၀၁၇ ၄.၇.၂၀၁၇ ၃၀ 
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စဉ် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 
သင်ေန်းကာေ 

မ ှ ထ ိ ဦးရေ 

၁၂ Adaptive Research Management and 

communication skills development training 

(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့် စုိက်သိပ္ံပ) 

၃.၇.၂၀၁၇ ၇.၇.၂၀၁၇ ၃၀ 

၁၃ စပါးသီးနှံအထွကန်ှုန်း ေိုးေက်ရေးနငှ့် 

အေည်အရသွးမမင့်မားရေး သင်ေန်း (စပါးသီးနှံ) 
၁၀.၇.၂၀၁၇ ၁၄.၇.၂၀၁၇ ၅၀ 

၁၄ ကကကန်ှင့ ်

ရပါငး်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး(ToT)သင်ေန်း 

(သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၁၀.၇.၂၀၁၇ ၁၄.၇.၂၀၁၇ ၂၅ 

၁၅ စီမကံိနး်ရေးဆဲွ စိစစသ်ုးံသပ်မခငး်(Project Cycle 

Management & Evaluation) (စီမံကိန်း) 

၁၇.၇.၂၀၁၇ ၂၈.၇.၂၀၁၇ ၅၀ 

  
ကသေုေ်ေ 

      

၁၆ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ် သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၇.၈.၂၀၁၇ ၁.၉.၂၀၁၇ ၁၀၀ 

၁၇ သီးနှံဆုိင်ောနည်းပညာရပး သင်ေန်း (ရကာ်ဖီ-

ောသီ) 

၇.၈.၂၀၁၇ ၁၁.၈.၂၀၁၇ ၂၅ 

၁၈ 
စီမခံန ့်ခွဲရေး၊ရငွရကကးနှင့်စာေင်းအင်းသင်ေန်း(မူ/ရေ

း) 

၇.၈.၂၀၁၇ ၁၈.၈.၂၀၁၇ ၅၀ 

၁၉ ဥယျာဉ်မခံဦးစီးမှူးများ မွမ်းမသံင်ေန်း (ဥယျာဉ်/ဇီဝ) 
၁၄.၈.၂၀၁၇ ၁၈.၈.၂၀၁၇ ၃၂ 

၂၀ ပိုးသေ်ရဆးနငှ့ ်ရမမကသဇာစစရ်ဆးရေးမှူးများ 

သင်ေန်း(သီးနှံကာကွယ်ရေး၊ ရမမအသံုးချရေး) 

၂၁.၈.၂၀၁၇ ၁.၉.၂၀၁၇ ၅၀ 

၂၁ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း 
၂၁.၈.၂၀၁၇ ၂၅.၈.၂၀၁၇ ၅၀ 

  စက်ေင်ောေ       

၂၂ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ် သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၄.၉.၂၀၁၇ ၂၉.၉.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၂၃ ေုပ်ငနး်ခငွ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ေန်း(မ/ူရေး) ၄.၉.၂၀၁၇ ၁၅.၉.၂၀၁၇ ၅၀ 

၂၄ 
ပဲမျိုးစံုမျိုးရစ့ေဏ်များဖွံ ့ပဖိုးရေးသငေ်န်း 

(စိုက်ပညာ) 

၂၅.၉.၂၀၁၇ ၂၉.၉.၂၀၁၇     ၅၀ 

 

၂၅ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၄.၉.၂၀၁၇ ၈.၉.၂၀၁၇ ၅၀ 
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စဉ် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 
သင်ေန်းကာေ 

မ ှ ထ ိ ဦးရေ 

   

 

ရအာက်ေိုောေ 

      

၂၆ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၉.၁၀.၂၀၁၇ ၂.၁၁.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၂၇ အဆင့်မမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေးသင်ေန်း (မူ/ရေး) ၉.၁၀.၂၀၁၇ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ ၃၀ 

၂၈ (ဝါ/ရေျှာ်)ရေျှာ်မျှင်နှင့်ပိုးချည်ဆုိင်ောအထွက်ေိုး 

နည်းစနစ ်သင်ေန်း (ဝါ/ရေျှာ်) 

၉.၁၀.၂၀၁၇ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ၅၀ 

၂၉ 
ပူးရပါငး်ပါဝင်သည့်ရကျးေက်ရဒသအကဲမဖေ် 

သုးံသပ်မခင်းနည်းပညာရပးသင်ေန်း (စိုက်ပညာ) 

၁၆.၁၀.၂၀၁၇ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ ၄၀ 

၃၀ 

ဟင်းသီးဟင်းေွက်နငှ့်ဥယျာဉ်မခံသီးနှံများစုိက်ပျိုးထု

ေ်ေုပ်မခင်းမျိုးရစထ့ုေ်ေုပ်မခင်း၊ 

ရစျးကွကေ်င်ပိုရ့ောင်းချမခင်းနှင့် 

ဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ (ဥယျာဉ်/ဇီဝ၊ 

သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၂၃.၁၀.၂၀၁၇ ၂.၁၁.၂၀၁၇ ၃၀ 

၃၁ သီးနှ ံပိုးမွှား 

ရောေါမပန ့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆုိင်ောမွမ်းမံ 

သင်ေန်း (သီးနှံကာကွယ်ရေး) 

၂၃.၁၀.၂၀၁၇ ၂.၁၁.၂၀၁၇ ၂၀ 

၃၂ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း 
၂၃.၁၀.၂၀၁၇ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ၅၀ 

   

နိုဝင်ောေ 

      

၃၃ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁.၁၂.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၃၄ ေုပ်ငနး်ခငွ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ေန်း(မ/ူရေး) ၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ ၅၀ 

၃၅ ပိုးသေ်ရဆးနငှ့ ်ရမမကသဇာစစရ်ဆးရေးမှူးများ 

သင်ေန်း(သီးနှံကာကွယ်ရေး၊ ရမမအသံုးချရေး) 

၂၀.၁၁.၂၀၁၇ ၁.၁၂.၂၀၁၇ ၅၀ 

၃၆ GIZ-SAFT Organic Inspection Training 

(Project 

အရထာက်အပံ့မဖင့)်(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ၊ 

ဥယျာဉ်/ ဇီဝ) 

၂၇.၁၁.၂၀၁၇ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇ ၅၀ 
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စဉ် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 
သင်ေန်းကာေ 

မ ှ ထ ိ ဦးရေ 

၃၇ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇ 
၅၀ 

  
ဒီဇင်ောေ 

      

၃၈ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ် သင်ေန်း (မူ/ရေး) 
၄.၁၂.၂၀၁၇ ၂၉.၁၂.၂၀၁၇ ၁၁၀ 

၃၉ အဆင့်မမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေး၊ 

ရငွစာေင်းနှင့စ်ိုက်ပျိုးနည်းပညာ သင်ေန်း (မူ/ရေး) 

၄.၁၂.၂၀၁၇ ၂၂.၁၂.၂၀၁၇ ၅၀ 

၄၀ အရမခခံ စားရသာက်ကုနထ်ုေ်ေုပ်မှုနည်းပညာရပး 

သင်ေန်း (ဥယျာဉ်/ဇီဝ) 

၄.၁၂.၂၀၁၇ ၈.၁၂.၂၀၁၇ ၃၀ 

၄၁ စပါးသီးနှံအထွကန်ှုန်းေိုးေက်ရေးနငှ့်အေည်အရသွး 

မမင့်မားရေးသငေ်န်း (စပါးသီးနှံ) 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ ၁၅.၁၂.၂၀၁၇ ၅၀ 

  
  

ဇန်နဝါေီေ 
      

၄၂ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၁.၁.၂၀၁၈ ၂၆.၁.၂၀၁၈ ၁၁၀ 

၄၃ ဝါရေျှာ်မျှင်နှင့်ပိုးချည်ဆုိင်ောအထွကေ်ိုးနည်းစနစ် 

သင်ေန်း (ဝါ/ရေျှာ်) 

၈.၁.၂၀၁၈ ၁၂.၁.၂၀၁၈ ၅၀ 

၄၄ အသုးံချအပင်ေစ်သျှူးရမွးမမူမခင်းနည်းပညာ 

သင်ေန်း (ဥယျာဉ်/ဇီဝ) 

၈.၁.၂၀၁၈ ၁၂.၁.၂၀၁၈ ၃၀ 

၄၅ စိုက်ပျိုးရေးဝနထ်မ်းများအေွက်အရမခခံအေဂေိပ်စာ၊ 

ကွနပ်ျူောနှင့်သေင်းအချက်အေက် ေင်မပမခင်း 

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 

     

  ရဖရဖာ်ဝါေီေ       

၄၈ အရမခခံေုပ်ငနး်ခငွ်သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၅.၂.၂၀၁၈ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၁၀ 

၄၉ ေုပ်ငနး်ခငွ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ေန်း(မ/ူရေး) ၅.၂.၂၀၁၈ ၁၆.၂.၂၀၁၈ ၅၀ 
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စဉ် သင်ေန်း/ရဆွးရနွးပွဲ 
သင်ေန်းကာေ 

မ ှ ထ ိ ဦးရေ 

၅၀ အဆင့်မမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေး၊ 

ရငွစာေင်းနှင့စ်ိုက်ပျိုးနည်းပညာ သင်ေန်း (မူ/ရေး) 

၅.၂.၂၀၁၈ ၂၃.၂.၂၀၁၈ ၅၀ 

၅၁ ရောင်သဝူင်ရငွေိုးရစရေး 

အရသးစားအရမခခံအိမ်ေွင်းမှု ေုပ်ငနး်သင်ေန်း  

(သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ) 

၂၆.၂.၂၀၁၈ ၂.၃.၂၀၁၈ ၂၀ 

၅၂ Advance Biotechnology (ဥယျာဉ်/ဇီဝ) ၂၆.၂.၂၀၁၈ ၂.၃.၂၀၁၈ ၃၀ 

၅၃ ခရုိင်/ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၂၆.၂.၂၀၁၈ ၂.၃.၂၀၁၈ ၅၀ 

  မေ်ေ       

၅၄ အဆင့်မမင့စ်ီမခံန ့်ခွဲရေး၊ 

ရငွစာေင်းနှင့စ်ိုက်ပျိုးနည်းပညာ သင်ေန်း (မူ/ရေး) ၅.၃.၂၀၁၈ ၂၃.၃.၂၀၁၈ ၅၀ 

၅၅ စိုက်ပျိုးရေးဝနထ်မ်းများအေွက်အဆင့်မမင့်အေဂေိပ်

စာ၊ ကွန်ပျူောနှင့် 

သေင်းအချက်အေက်ေင်မပမခင်း နည်းစနစ် 

သင်ေန်း (သင်ေန်းရကျာင်းနှင့စ်ိုက်သိပ္ပံ) 

၅.၃.၂၀၁၈ ၁၆.၃.၂၀၁၈ ၃၀ 

၅၆ ခရုိင်/ပမိုန့ယ်ဦးစီးမှူ းသင်ေန်း ၁၂.၃.၂၀၁၈ ၁၆.၃.၂၀၁၈ ၆၀ 

  
စုစုရပါင်း ၅၆ ကကိမ် ၃ ၀၆၂  ဦး 
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ရနာက်ဆက်ေွဲ (ခ) 

CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ထိ ဖွင့်ေှစ်မည့် အရမခခံေုပ်ငနး်ခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား (ပထမပေ်) 

 
 

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

ွ ့

သင်ေန်းဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနား 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် 

ေုပ်ငန်းောဝန်များ  

၁
၂:

၀
၀

- 
၁

၃
:၀

၀
 န

ာေီ
ေ

ွင
် ထ

မ
င

်းစ
ား

ခ
ျိန

် 

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော 

အရေ့အကျင့်ရကာင်းများ (GAP) 

မဖစ်ရပါ်ောရစေန် ရောင်းဆိုမှုများ 

(GAP) 

ရဆာင်ေွက်မှု 

အရမခအရန 

အေဂါ 

၅- ၆-၂၀၁၈ 

မျိုးရစ့ဌာနခွဲမှ 

ရဆာင်ေွက် 

ရနသည့် 

ေုပ်ငန်းများ  

မျိုးရစ့ဇီဝကမ္မရဗဒ  

မျိုးရစ့အေည်အရသွး 

စစ်ရဆးမခင်း 

(ဓာေ်ခွဲခန်း)  

မျိုးရစ့အဆင့်ဆင့်ပွားများထုေ်ေုပ်မခ

င်း  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၆- ၆-၂၀၁၈ 
မျိုးရစ့ဥပရဒနှင့် ေပု်ထုံးေုပ်နည်းများ  

ဟင်းသီးဟင်းေွက် 

စိုက်ပျိုးနည်း  

ဟင်းသီးဟင်းေွက် 

စိုက်ပျိုးနည်း  

ဟင်းသီးဟင်းေွက်မျိုးရစ့ထုေ်ေုပ်မခ

င်း  

ကကာသပရေး 

၇- ၆-၂၀၁၈ 

ဟင်းသီးဟင်းေွက်နှင့် သစ်သီးဝေံများ 

မခူးဆွေ်မီနှင့် ခူးဆွေ်ပပီးရနာက်ပိုင်း 

ေိုက်နာေမည့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော 

အရေ့အကျင့်ရကာင်းများ  

Organic 

စိုက်ပျိုးနည်း  

Organic 

စိုက်ပျိုးနည်း 

  

ေိေ်သိမ်းချိန်ေွန် 

နည်းပညာ  

ေိေ်သိမ်းချိန်

ေွန် 

နည်းပညာ  

ရသာကကာ 

၈- ၆-၂၀၁၈ 

ေဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်

း  
စာေင်းရေးဆွဲမခင်း  

ေသုံးမှန်းရမခရငွစာေ

င်း 

ရေးဆွဲမခင်း  

စာေင်းစစ်ရဆးမခင်း  ရုံးစာရေးသားနည်း  
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CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ထိ ဖွင့်ေှစ်မည့် အရမခခံေုပ်ငနး်ခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား (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

ွ ့

 

ရုံးေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ  

၁
၂:

၀
၀

- 
၁

၃
:၀

၀
 န

ာေီ
ေ

ွင
် ထ

မ
င

်းစ
ား

ခ
ျိန

် 

 

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး 

ဌာနဆိုင်ောစုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများနှင့် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝေ်  

အေဂါ 

၁၂- ၆-၂၀၁၈ 

ရမမဆီေွှာ အရမခခံသရောေေား၊ 

ရမမဆီေွှာ ထိန်းသိမ်းမှုနည်းစနစ်  

ရမမဆီေွှာ ေိုးေက် 

ရကာင်းမွန်ရအာင် 

မပုေုပ်နည်းများ၊ 

သောဝရမမကသဇာ 

မပုေုပ်နည်းများ  

ရမမဆီေွှာ ေိုးေက် 

ရကာင်းမွန်ရအာင် 

မပုေုပ်နည်းများ၊ 

သောဝရမမကသဇာ 

မပုေုပ်နည်းများ  

ရမမဆီေွှာနှင့် အာဟာေဓာေ် 

ဆက်စပ်မှု  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၁၃- ၆-၂၀၁၈ 

ရမမကသဇာစမ်းသပ်ကွက်များ 

ရဆာင်ေွက်မခင်း  

RTOP သင့်ရေျာ်ရသာ 

ထုေ်ေုပ်မှုေေိှေန် 

စီမံခန ့်ခွဲမှု  

RTOP သင့်ရေျာ်ရသာ 

ထုေ်ေုပ်မှုေေိှေန် 

စီမံခန ့်ခွဲမှု  

သီးနှံများအစားထိုးစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ  ့

ရဆာင်ေွက်မှုများနှင့် 

ေက်ဖက်စိုက်ပျိုးနည်း  

ကကာသပရေး 

၁၄- ၆-၂၀၁၈ 
ရထာက်ပံ့/မဖည့်ေင်းရေးဆိုင်ောေုပ်ငန်းများ  မျိုးရစ့အေည်အရသွးကွင်းဆင်းစစ်ရဆးမခင်း  

ရသာကကာ 

၁၅- ၆-၂၀၁၈ 

စိုက်ပျိုးပညာရပးဝန်ထမ်းများေိှသင့်ရသာ  

အေည်အချင်းနှင့် ရဆာင်ေွက်ေမည့် ေပု်ငန်းများ  

သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးစနစ်၊ သီးနှံပုံစံနှင့် စပါးသီးနှံေိေ်သိမ်း 

ချိန်ေွန်ရေေွင့်ဆုံးရှုံးမှုများ  
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CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ထိ ဖွင့်ေှစ်မည့် အရမခခံေုပ်ငနး်ခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား (ေေိ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

ွ ့

ဝန်ထမ်းရေးောကိစ္စေပ်များ  

၁
၂:

၀
၀

- 
၁

၃
:၀

၀
 န

ာေီ
ေ

ွင
် ထ

မ
င

်းစ
ား

ခ
ျိန

် 

စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော ေည်မှန်းချက်များ၊ အကျိုး 

ေယ်ယာစနစ်၊ စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ော 

အရေ့အကျင့်ရကာင်းများနှင့် 

ရေေှည်ေည်ေံ့ရသာ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်  

အေဂါ 

၁၉- ၆-၂၀၁၈ 

သီးနှံပိုးမွှားရောေါမပန ့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးေုပ်ငန်း 

အရကကာင်းသိရကာင်းစောများ  

အရစ့ထုေ်ရမပာင်းသိပ္ပံနည်းကျ 

စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ  

ပဲမျိုးစုံစိုက် 

ဖွံ ့ပဖိုးေိုးေက် 

အရမခခံ  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၂၀- ၆-၂၀၁၈ 
ပိုးသေ်ရဆးဥပရဒ  

ပိုးသေ်ရဆးဥပရဒဆိုင်ော 

ေုပ်ငန်းေပ်များ  

ကကာသပရေး 

၂၁- ၆-၂၀၁၈ 

ပိုးသေ်ရဆးအညွှန်း

စာ၊ 

ရဆးဖျန်းပုံးများ 

စံေိုက်မခင်း 

ပိုးသေ်ရဆးဓာေ်ကကင်းမပဿနာများ ပိုးသေ်ရဆးရဖာ်စပ်ထုေ်ေုပ်ပုံနှင့် အေည်အရသွး  

ရသာကကာ 

၂၂- ၆-၂၀၁၈ 

မပည်ေွင်း/ 

မပည်ပစီမံကိန်းများအရကကာင်း 

သိရကာင်းစော  

သုရေသနစမ်းသပ်

ကွက်များ 

ရဆာင်ေွက်ေန် 

အရမခခံအရကကာင်း

ေေားများ  

သုရေသနစမ်းသပ်ကွက်များ 

ရဆာင်ေွက်ေန် 

အရမခခံအရကကာင်းေေားများ  

ဆီထွက်သီးနှံသိပ္ပံနည်း

ပညာ 

စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ  
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CARTC ေွင် (၄-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနမ့ှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ေက်ရနအ့ထိ ဖွင့်ေှစ်မည့် အရမခခံေုပ်ငနး်ခွင်သင်ေန်းအချိန်ဇယား (စေုေ္ထ 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 ဖွဲ စ့ည်းပုံ၊ 

ေုပ်ငန်းောဝန်များ  

ရော်ောစိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်း 

ထုေ်ေုပ်မခင်း  

၁
၂:

၀
၀

- 
၁

၃
:၀

၀
 န

ာေီ
ေ

ွင
် ထ

မ
င

်းစ
ား

ခ
ျိန

် 

ရော်ောစိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်း 

ထုေ်ေုပ်မခင်း  
ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းထုေ်ေုပ်၊  

အေဂါ 

၂၆- ၆-၂၀၁၈ 
ရကာ်ဖီစိုက်ပျိုးထုေ်ေုပ်မှုနည်းပညာများ  ကကံေစ်ဆစ်မခင်း/ GAP/ အထွက်ရကာင်းေမိုင်းနှင့် ကကံသီးနှံဆိုင်ော  

ဗုဒ္ဓဟူး 

၂၇- ၆-၂၀၁၈ 

ဝါပင်ေည်ရဆာင်ပုံ 

နှင့် ကကီးထွားဖွံ ့ပဖိုးမှု 

ဝါသီးနှံအထူးအထွက်နှုန်းမမင့်မားစွာ ေေိှရေး 

စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ 

ဝါပင်ကကီးထွားဖွံ ့ပဖိုးေန် 

အရမခခံ 

ေိုအပ်ချက်များနှင့် 

ဝါပင်အေွက် ေိုအပ်ရသာ 

အာဟာေဓာေ်များ 

ဝါသီးနှံေွင် ကျရောက်ရေ့ေိှသည့် 

ပိုးမွှား 

ကင်းရထာက်မှေ်ေမ်းယူနည်းစနစ် 

ကကာသပရေး 

၂၈- ၆-၂၀၁၈ 

ေုန်ရေျှာ်၊ ချဉ်ရပါင်ရေျှာ် 

သီးနှံစိုက်ပျိုးထုေ်ေုပ်ေန် 

ေုပ်ငန်းစဉ်များ 

ေုန်ရေျှာ်၊ ချဉ်ရပါင်ရေျှာ် ေစ်ဧက 

ပိသာ (၆၀၀) နှုန်း 

ထွက်ေန် သိပ္ပံနည်းကျစိုက်စနစ် 

ပိုးစာပင်စိုက်ပျိုးရေး၊ ပိုးရမွးမမူရေး 

ဦးရဇာ်ခင်(ဦးစီးအောေှိ) 

ပိုးအိမ်ေုပ်ပိုးစာမခံ (မပင်ဦးေွင်) 

  

ရသာကကာ 

၂၉- ၆-၂၀၁၈ 
စီးပွားမဖစ်သစ်ခွစိုက်ပျိုးနည်း  

ဌာနခဲွအရကကာင်း  

သိရကာင်းစောနှင့် 

ေူစ့ွမ်းအားအေည်အရသွး 

မမှင့်ေင်ရေး  

ဌာနခဲွအရကကာင်း  

သိရကာင်းစောနှင့် 

ေူစ့ွမ်းအားအေည်အရသွး 

မမှင့်ေင်ရေး  

သင်ေန်းဆင်းပွဲ 
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