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မာတိကာ 

စဉ် အလကကာင်းအရာ စာမျေက်နှာ 

 ဥဒယျာဇဉ ် v 

 အတိုဒြာြ်စြားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ် vii 

၁ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအကကိုမိတ်ေက်အစည်းအလေး ၁ 

 ၁.၁ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား နှင့မ်ိတ်ေက်မခင်း  ၂ 

 
၁.၂။   လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လော်ရန် အဓိြ 

အေင့်မျေား 
၃ 

 ၁.၃။  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအတွေက် ကကိုတင်မပင်ေင်မှုမျေား ၄ 

 
၁.၄။ အပူပိငု်းဇုနလ်ေသရှိ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လမ်းညွှန်စည်းမျေဉ်းမျေား 
၈ 

 
၁.၅။ မမစ်ဝြျွန်းဒပါ်ဇုန် - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ လယ်သမားြငွ်း 

သင်တန်းဒြျာင်း လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းများ 
၉ 

၂ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၁)  ၁၃ 

 ၂. ၁ ရာသီဥတုေဏ် ကက့ံကက့ံခ ံစုိက်ပျေိုးလရး ၁၄ 

 ၂.၁.၁ ။ သဘာေ ေန်းကျေင်မပျေက် စိုက်ပျေိုးလရး ၂၀ 

 ၂.၁.၂ ။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်း ၃၀ 

 ၂.၂ စုိက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား ၃၄ 

၃ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၂) ၄၂ 

 ၃.၁။ စပါးအစွမး်ဖငွ့်စိြု်ပျိုးဒရး (System of Rice Intensification-SRI) ၄၃ 

 ၃.၁.၁။ အဒသးစိတ်လုပ်ဒောင်ပုမံျား   ၅၀ 

 ၃.၂ အိမ်တွေင်းရရှိနိုငလ်သာ လအာ်ေင်းနစ်ကွေန်လပါင်းမျေား မပင်ေင်မခင်း ၆၂ 

 
၃.၂.၁ ။ လေသတွေင်း အဏုဇီေ သကရ်ှိလေျော်ရည် Indigenous Micro Organism 

(IMO) 
၆၂ 

 ၃.၂.၂။ ငါးအမိုငန်ိုအက်စစ်ပျေစ်ရည် ၆၅ 

 ၃.၂.၃။ လေးရွေကက်ကီး ငရုတ် ေျေင်းပိုးသတ်လေး ၆၈ 

၄ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၃) ၇၀ 

 ၄.၁။ အေွေဲ လုိ့က်တက်ကကလှုပ်ရှားလသာလလ့ကျေင့်ခန်း ၇၀ 

 ၄.၂။ အ ူးအလကကာင်းအရာ/လခါင်းစဉ်မျေား ၇၁ 

၅ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၄) ၇၂ 

 ၅.၁။ ဘက်စုပံိုးမွှား လရာေါကာကွေယ်လရး ၇၃ 

 ၅.၁.၁။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် လောင်ရွေကပ်ုံအေင့် ငါးေင့် ၇၅ 

 ၅.၁.၂။ ကွေင်း ဲတွေင်လက်လတွေ  ့လုပ်လောင်မခင်း ၇၇ 

၆ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၅) ၈၀ 

 ၆.၁။ စုိက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ် လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း ၈၁ 

 ၆.၂ ။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာ ၈၄ 

 ၆.၂.၁။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာ၏လုပ်လောင်လပးမှုအပိုင်းမျေား ၈၅ 



 

 
 

 ၆.၂.၂။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာပင်အမေစ်စိုကပ်ျေိုးနိုင်သည့်အပင်မျေား ၈၆ 

 ၆.၂.၃။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာစိုက်ပျေိုး ည့်သွေင်းပုံ ၈၈ 

၇ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၆) အမပန်အလှန် လလ့လာလရးခရီး ၈၉ 

၈ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၇) _ စိုက်ကွေင်းမပပွေဲ ၉၁ 

၉ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၈) _ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် နည်းပညာမျေား ၉၃ 

 ၉.၁။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲကုိင်တွေယ်လုပ်လောင်မခင်း ၉၄ 

 ၉.၁.၁။ ရည်မှနး်ချေက် ၉၄ 

 ၉.၁.၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေား (နှစံားအလစ့အေန်မျေား) ၉၅ 

 ၉.၁.၃။ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ြာလအေင့်ေင့်တွင် ေံုးရှုံးမှု  ၉၅ 

 ၉.၁.၄။ သီးနှံအလိုြ်ဒလလွင့်ေံုးရှုံးမှုများ ၉၆ 

 ၉.၁.၅။ ရိတ်သိမ်းလုပ်ဒောင်မှုအေင့်ေင့်တွင်ဒလလွင့်ေံုးရှုံးမှုများ ၉၆ 

 ၉.၁.၆။ ဒလလွင့်ေံုးရှုံးမှုများဒလျာ့နည်းဒရးအားထုတ်မှုများ  ၉၆ 

 ၉.၂။ သီးနှံမျေား၏အ ွေက်နှုန်းမျေားခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက်မခင်း ၁၀၀ 

 ၉.၂.၁။ စံကွေက်ရိတ်သိမး်ပပီးခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက်မခင်း ၁၀၀ 

 ၉.၂.၂။ အ ွေကန်ှုန်းမိတ်ေက်မျေားကုိ လကာက်ယူတွေက်ချေက်မခင်း ၁၀၀ 

၁၀ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၉) ၁၀၂ 

  စုိက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးလုပ်ငန်း တစ်ခုအမေစ် လုပ်ကုိင်မခငး် ၁၀၃ 

၁၁ လယ်သမားြွင်းသင်တန်း အခန်း (၁၀) ၁၀၈ 

 
ပဲတီစိမ်းသီးနှ ံဘြ်စုပံိုးမွှားြာြွယ်နှိမ်နင်းနည်းများနငှ့် အဒထွဒထွ 

ဒေွးဒနွးချြ်များ  ၁၀၈ 

၁၂ လယ်သမားကွေင်းသင်တနး် အခန်း (၁၁) ၁၀၉ 

 ပဲတီစိမ်း ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် အဒထွဒထွဒေးွဒနွးချြ်များ ၁၀၉ 

၁၃ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း အခန်း (၁၂) သင်တန်းေင်းပွေဲလန ့ ၁၁၀ 

၁၄ လနာက်ေက်တွေဲဇယား - လယ်သမားသင်တန်းလကျောင်း သင်ရိုးညွေန်းတမ်း ၁၁၂ 

 ြျမ်းြိးုစာရင်း ၁၂၄ 
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ဥလယျောဇဉ် 

ကုလသမေ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင် ့ စိုက်ပျေိုးလရးအေွေဲ သ့ည် သယံဇာတနှင် ့ သဘာေ ပတ်ေန်းကျေင် ိန်း 

သိမး်လရးေနက်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျေိုးလရး၊ လမွေးမမူလရးနှင် ့ ေည်လမမာင်းေန်ကကီးဌာနတုိန့ှင် ့ ပူးလပါင်းကာ 

“မမန်မာနုိင်ငံ၏ မတူကွေဲမပားသည့် စိုက်ပျေိုးလရး လေဟစနစမ်ျေားရှ ိ ဦးစားလပးလေသမျေားတွေင် လရရှည်တည် 

တံ့လသာစုိက်ပျေိုးလမမနှင့် သစလ်တာမျေားစီမံအုပ်ချေုပ်မှု” (“Sustainable Cropland and Forest 

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

Environmental Facility) ရန်ပုံလငွေ အလ ာက်အပံ့မေင့ ်အလကာင်အ ည် လော်လျှက် ရိှပါသည်။  

စီမကံိနး်၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေားမာှ လရရှည်တည်တ့ံမည့် လမမယာစီမံခန ့်ခွဲေမခင်း ၊ သစလ်တာစီမ ံအုပ်ချေုပ်မခင်း 

နှင့ ် ရာသီဥတုနှင့ ် သဟဇာတမေစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းမျေားကုိ ကူညီအားမေည့်လပးရန်မေစ်သည်၊၊ 

ကုန ်ုတ်လုပ်မှု လရရှည်တိုးတက်မမင့်မားလစရန်၊ ရာသီဥတုေဏ်ကို ကကံက့ကံခ့ံနိငု်လရးအတွေက် အား လပးရန်၊ 

ေန်လုံအိမ်ဓာတ်လငွေ  ့  ုတ်လွှတ်မှု လလျှာ့ချေရန်၊ အမျေိုးသားစားနပ ် ရိက္ခာေူလုံမှု နှင့ ် ေွေံ ့ပေိုး 

တိုးတက်လရးပန်းတိုင်မျေား လပါကလ်မမာက်လစလရးအတွေက်အားလပးရန်၊ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမေစ်လသာ 

မူေါေမျေား အလလ့အ မျေားကုိ ကျေင့်သုံးနိုင်လစရန် ရည်ရွေယ်ပါသည်။ လက်လတွေအ့လနအ ားတွေင်မတူ 

ကွေမဲပားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစဇ်ုန် (၃) ခုရှိ  လအာက်လော်မပပါ  (၅) ပမို န့ယ်တွေင် လရှ လ့မပးကနဦး 

စမ်းသပ်လျေက်ရှပိပီး လယ်သမားကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းလမာ်ေယ်မျေားကုိ အဓိက ား၍ ရာသီဥတုနှင့် 

သဟဇာတ မေစ်လစမည့် စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ တီ ွေင်ေန်းသစ်မှုအမျေိုးမျေိုးကုိ အလကာင်အ ည်လော် 

လောင်ရွေက ်ရန်မေစ်သည်။  

• ကုနး်မမင့်လေသ - ချေင်းမပည်နယ်ရှ ိမင်းတပ်နှင့် ကန်ပက်လက်ပမို န့ယ်မျေား၊ 

• ကမ်းရုိးတန်း/ မမစ်ေကျွန်းလပါ်ဇုန ်- ဧရာေတီတိုင်းလေသကကီးမှ လပွေတ္တ ာပမို န့ယ်၊ 

•  အလယ်ပိုင်းရှိ အပူပိုင်းလေသဇုန် - မန္တလလးတိုငး်လေသကကီးမှ လကျောက်ပနး်လတာင်းနှင့် 

လညာင်ဦးပမို န့ယ်၊  

 

လုပ်ငနး်စီမံချေက်အရ မတူကွေဲမပားသည့် စိုက်ပျေိုးလေဟဇနု် (၃) ခုရှ ိ ပမို န့ယ်(၅) ခုတွေင်ပမို န့ယ် 

တစ်ခုချေင်း အလိုက် အနည်းေံုး လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (၁၀) လကျောင်းစီ ေွေင့လ်ှစ်သွေားမည် 

မေစ်သည်။ ယင်းသိုအ့လကာင်အ ည်လော် လောင်ရွေကရ်ာတွေင် လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း 

သင်ရုိးညွှန်းတမ်း နှင့ ် လက်စွေဲစာအုပလ်ရးေွေဲမပုစုရန်အတွေက် AVSI Foundation ကုိ မိတ်ေက်အေွေဲ  ့

အစည်းအမေစ ်သလဘာတူစာချေုပ်ချေုပ်ေုိခဲပ့ါသည်။ စာချေုပ်ပါသလဘာတူညီချေက်အရ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟဇုန် 

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

အလရးကကီးသီးနှံမျေား၏ တန်ေိုးကွေငး်ေက် ေန်းစစမ်ခင်း (Value Chain Analysis) မျေားမ ှ

လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိအလမခမပုကာ အဓိကမပဿနာမျေားအားလမေရှင်းနိုငရ်န် လရွေးချေယ်သတ်မှတ် ားလသာ 

သီးနှံတစ်ခုချေင်းစီအတွေက် ရာသီ ဥတုနှင့် လုိြ်ဒလျာညီဒထွဒသာ စိုက်ပျေိုးလရးနည်းလမ်းမျေား (Climate 

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

FFS) သင်ရုိးညွှန်းတမ်းမျေား လရးေွေဲခဲပ့ါသည်။ ၎င်းသင်ရုိးညွှန်းတမ်းမျေားကုိ စီစစ်အကဲမေတ်ပပီးလနာက် 

စိုက်ပျေိုးလရး လေဟဇုန် (၃) ခုလုံးအတွေက် လယ်သမားကွေငး်သင်တန်းသံုး လက်စွေဲစာအုပ်မျေားအမေစ် မမန်မာ၊ 

အေဂလိပ်နှစ်ဘာသာမေင့်  



 

vi 
 

ေက်လက်လရးသားမပုစုခဲ့ပါသည်။ဤလက်စွေစဲာအုပ်သည်ပင်လယ်ြမး်ရုိးတမ်းဒေသ/မမစ်ဝြျွန်

းဒပါ်ဒေသများတွေင်ရာသီဥတုနှင့်လိုြ်ဒလျာညီဒထွဒသာစိုြ်ပျိုးဒရးနည်းပညာမျေားနှင့်အလလ့အကျေင့်မျေ

ားကုိ လယ်သမားကွေငး်သင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည် လော်ရာတွေင်ကူညီပံ့ပိုးသူနငှ့် လယ်သမား 

ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ လယ်သမားမျေားအား အလ ာက်အကူမပုလစရန်အတွေက် ရည်ရွေယ် 

ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

မစ(်စ်) ဒရှာြ်ဂျီဖန်း  

မမန်မာနိုငင်ံဌာဒန ြုိယ်စားလှယ် 

ြုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိြ္ခာနှင့် စိုြ်ပျိုးဒရးအဖွဲ  ့
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အတိဒုြာြ်စြားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ ်

 
 

 

 

AESA Agroecosystem Analysis  

AVSI Association of Volunteers in International Service 

CA Conservation Agriculture  

CSA Climate Smart Agriculture 

EM  Effective Microorganisms 

FAA Fish Amino Acid 

FAO Food and Agriculture Organization of United Nations  

FFS  Farmer Field School  

GAP Good Agricultural Practice 

GEF Global Environmental Facility  

GFF Global Financing Facility  

IMO  Indigenous Micro Organism 

IPM  Integrated Pest Management 

SALT Sloping Agriculture Land Technology  

SLM  Sustainable Land Management  

SRI System of Rice Intensification  
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၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအကကိုမိတ်ေက်အစည်းအလေး 

လ  - လမလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ- ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၂) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  လပွတ္တ ာမမို န့ယ် စိုြ်ပျိုးဒရး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ 

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 size စာရွေက်ကကးီ ၊ မာကာပင်၊ သင်တန်းလမ်းညွှန် စာရွေကစ်ာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား၊ လမ်းညွှန်စည်းကမ်းချေက်မျေား၊ 

သင်တန်းသားလယသ်မားလရွေးချေယမ်ခင်း၊ သင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ ေွေဲ စ့ည်းမခင်း၊ အကျေိုးလောင် 

လတာင်သမူျေား လရွေးချေယ်မခငး်၊ 

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

သင်တန်းသားမျေား၊  

၃။  အကျေိုးလောင်လတာင်သူ၏စိုက်ခင်းတွေင် စံမပစိုကခ်င်း  ူလ ာင်ရန်အတွေက် လမမလနရာ 

လရွေးချေယ်မခငး် လမမကွေက ်အရွေယ်အစား (တစ်ဧက) အတွေက် လေွေးလနွေးမခငး်နငှ့် သလဘာတူညီမှုရယူမခင်း၊ 

စံမပကွေက်အတွေက် အလနအ ားသတ်မှတ်မခင်းမျေား ပါ၀င်သည်။ 

၄။  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် စုိက်ပျေိုးမည့် သီးနှံမျေား (စပါးနငှ့် ပဲတီစိမ်း) အလကကာင်း 

မိတ်ေက်မခင်း၊ ရာသီဥတုနှင့်လိုြ်ဒလျာညီဒထွဒသာစိုြ်ပျိုးဒရး မေစ်သည့်နည်းစနစမ်ျေားကို 

ဤစာအုပ် တွေင ်လော်မပ ားပါသည်။  

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

အဟာရဓာတ်မျေားပါေင်မှု) မှတ်တမ်းရရှိရန်  လမမကကီးနမူနာယူ၍ လမမေီလွှာဓာတ်ခွေဲခန်းမျေားသုိ 

လပးပိုမ့ခင်း၊  pH , soil texture, electrical conductivity, organic carbon,  nutrient 

contents (N. P. K. Ca, Mg, S, Zn, B) and Na and related radicals (Cl, CO3 and 

HCO3). 
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၁.၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ ရည်ရွေယ်ချေက်မျေား နှင့် မိတ်ေက်မခင်း 

 လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (FFS- Farmer Field School) ေိုသည်မှာ အစုအေွေဲ က့ို 

အလမခခံသည် ့ အချေိန် ကာလတစ်ခုအတွေင်း အစမပုပပီး အေုံးသတရ်သည့် သီးနှံ ုတ်လုပ်မှု 

စက်၀န်းတစ်ခု/ တစ်ရာသီကကာ လတာင်သူလယ်သမားမျေားအစုအေွေဲ လ့ိုက် ကွေင်းအလမခမပု 

လကလ်တွေ လ့ောင်ရွေက်ရသည့် လလ့လာသင်ကကားမှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု မေစ်သည်။ လယ်သမား 

ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသည် နည်းပညာမေန ့်မေူးမှုနှင့် စိုက်ပျေိုးလရး ေွေံ ့ပေိုးတိုးတက်မှုမျေား 

အတွေက် ိလရာက်လသာ နည်းလမ်းမေစ်ပါသည်။ ဤအစုအေွေဲ အ့လမခမပု နည်းလမ်းသည် 

လယ်ယာလမမမပဿနာမျေားလော် ုတ်ရာတွေင် အမျေိုးသားလရာ၊ အမျေိုးသမီးမျေားပါ ပူးလပါင်း 

ပါ၀င်လာရန် အားလပးပပီး လမေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းမျေား၊ ရလေ်မျေားကုိ အချေင်းချေင်းမျှ

လေမခင်းအားမေင့် ပတ်၀န်းကျေင်လရရှည်တည်တံမ့ည့်နည်းလမ်းမျေားကို လအာက်လမခမှ အစမပုမည့် 

ပညာလပးစနစ်ကုိ လော်လောင် နိုင်မည်မေစ်သည်။  

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ အဒကြာင်းအရာများသည်  AVSI မှ ဒောင်ရွြ်ခဲ့ဒသာ 

လိုအပ်ချြ်စစ်တမ်းနှင့် တန်ဖိုးြွင်းေြ် ေန်းစစ်မခင်းများ လလ့လာရာမှဒပါ်ထွြ်လာ ဒသာ 

စိန်ဒခါ်မှုမျေားြုိ ြုိင်တွယ်ဒမဖရှင်းဒရးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တ ာမမို န့ယ် တွင် 

ဦးစားဒပးသီးနှမံျား စိုြ်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတြ်ဒစဒရးြုိ ဦးတည်ဒရးေွဲထားမခင်း 

မဖစ်ဒပသည်။ ဒယဘုယျအားမဖင့် ဒတာင်သူများ (အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား ဦးတည်အုပ်စု) 

နှစ်ခုလုံးသည် ရာသီဥတုနှင့်လိုြ်ဒလျာညီဒထွဒသာစိုက်ပျေိုးလရး ေိုင်ရာ အသိပညာဗဟသုုတ 

အားနည်းသည်ြို ဒတွရ့ှိရဒပသည်။ လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း သင်ရုိးညွှန်းတမ်း/ 

လမာေ်ျေူး၏ သင်ကြား သင်ယူမှု ရည်ရွယ်ချြ်များမှာ- 

• ရာသီဥတုနှင့လ်ိုက်လလျောညီလ ွေလသာစိုက်ပျေိုးဒရး မူဒပါင်နည်းလမ်းအတွင်း လပွတ္တ ာမပည် 

နယ်၏ဦးစားလပးသီးနှံ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လစလရးတွင် ဒတာင်သူများ၏ 

(အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စု နှစ်ခုလုံး)  အသိပညာ ဗဟုသုတ နှင့် ြျွမ်းြျင် 

မှုများြုိ အားမဖည့်ဒပးနိုင်ရန်၊ 

• လယ်သမားများအဒနမဖင့် (အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားဦးတည်အုပ်စုနှစ်ခုလုံး) ရာသီဥတု 

နှင့လ်ိုက်လလျောညီလ ွေလသာစိုြ်ပျိုးမှုမှ အြျိုးအမမတ်မဖစ်ထွန်းဒစရန် အတွြ် ထိဒရာြ် 
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စွာေုံးမဖတ်ချြ်ချနိုင်မည့် စွမ်းဒောင်ရည် ထြ်မမြ်လာဒစမပီး စိုက်ပျေိုးလရး လေဟစနစ် 

ေန်းစစ်မခင်းအေင့်မျေားဒပါ်တွင ် သိမမင်သတိမပုမိမှု တိုးတြ် မမင့်မားလာဒစရန်၊ 

• ရာသီဥတ ု ဒဖာြ်မပန်ဒမပာင်းလဲမခင်းနှင့် စိြ်ုပျိုးဒရးလုပ်ငန်းမှ အြျိုးအမမတ် 

ရရှိနိုင်ရန်နှင့ ် ပတ်သြ်၍ ဒတွးဒခါ်ယူေပုံ၊ မပဿနာဒမဖရှင်းပုံ နည်းလမ်းသစ်များအား 

ဒတာင်သူများအကြား သိမမင်နားလည်လာဒစရန်၊ 

• ဒတာင်သူများအား အမျိုးသမီးထုလည်း ပါဝင်လျှြ်  ၄င်းတိုြုိ့ယ်တိုင် ၄င်းတို၏့ အသိုင်း 

အဝိုင်း အတွင်း မည်သို ့ စနစ်တြျ စုစည်းဒောင်ရွြ်ရမည်ြုိ ဒလ့လာသင်ယူနိုင်ဒအာင် 

ြူညီဒပးရန် စသည်တို ့မဖစ်ပါသည်။ 

၁.၂။   လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လော်ရန် အေင့်မျေား 

 (က)  စတင်မပင်ေင်သည့် ကနဦးအေင့် 

(၁)   လကရ်ှိ အလမခအလနကုိ   စစ်တမ်းလကာက်ယူမခင်း၊ 

(၂)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းကို အလကာင်အ ည်လော်ရန် လကျေးရွောမျေား 

လရွေးချေယ်မခင်း၊ 

(၃)  လယ်သမားမျေားလရွေးချေယ်မခင်း၊ 

(၄)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအေွေဲ ေ့ွေဲ မ့ခင်းနှင့်အေွေဲ အ့စည်းအမေစ်စုစည်းမခင်း၊ 

(၅)  သင်တန်းလခါင်းလောင်မျေားလရွေးချေယ်မခင်းနှင့် လလ့ကျေင့်သင်ကကားမခင်း၊ 

(၆)  လလ့လာသင်ကကားမခင်း လုပ်လောင်ချေက်နငှ့် စီမကံိနး်(စီးပွေားလရး) လုပ်ငနး်မျေား လရွေးချေယ် 

မခင်းနှင့် 

(၇)  လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သုလတသနစိုက်ခင်း (သရုပ်မပစိုက်ကွေက်) 

မျေား ေီဇိုင်းလရးေွေဲပပီး  ူလ ာင်မခင်း။ 

 ိုသိုမ့ပုလုပ်ရမခင်းမှာ လကရ်ှိလုပ်ကုိင်လနလသာ နည်းလမ်းမျေားနှင့် မူကွေဲ/ ပိုမိ ု လကာင်း 

မွေနလ်သာ နည်းလမ်းမျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာနိုင်ရန်အတွေက် မေစ်ပါသည်။ 

(ခ)   အလမခခလံယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း စက်ေန်း 

(၁) ပုံမှန် လလ့လာသင်ယူမှုသင်တန်း စက်ေန်း/ လုပ်ငန်းလောင်ရွေက်မှုကဏ္ဍ၊ 
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(၂) နည်းပညာေွေံ ့ပေိုးလရးလုပ်ငန်းပူးလပါင်းပါေင်လောင်ရွေက်မှု 

မျေားအား  အကဲမေတ်မခင်း၊ 

(၃) ြျားမဒရးရာ ြဏ္ဍ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ အဒပါ် သြ်ဒရာြ်မှုများအား 

အြဲမဖတ်မခင်း၊ 

(၄) ကွေင်းမပပွေဲလနမ့ျေား(သီးနှံရာသီအေုံးတွေင်) ကျေင်းပမခင်း၊ 

(၅)  အမပန်အလှန်လလ့လာလရးခရီးမျေား စီစဉ်မခင်း (လယ်သမားကွေင်းသင်တန်း 

လကျောင်းတစ်ေွေဲ မ့ှ အမခားတစ်ေွေဲ ေ့ီသို ့အမပန်အလှန် သွေားလရာက် လလ့လာမခင်း) နှင့် 

(၆) သင်တန်းေင်း အသိအမှတ်မပုလက်မှတ်မျေား လပးအပ်မခင်း အခမ်းအနားမျေား 

ကျေင်းပမခင်း။ 

 (ေ)  သင်တန်းေင်းပပီးအေင့်  

(၁) အလကာင်အ ည်လော်ပပီးကိစ္စမျေားအလပါ် လနာက်ေက်တွေဲ လုပ်လောင်ချေက်မျေား၊ 

(၂) ကွေန်ရက်ချေိတ်ေက်လောင်ရွေက်မခင်း၊ နှင့် 

(၃) (အ ူးသမေင့်) အသက်လမွေးေမ်းလကျောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခွေင့်အလမ်း 

အသစ်မျေား သိုမ့ဟုတ် စိန်လခါ်မှုအသစ်မျေား လပါ်လပါက်လာလသာအခါ ၀င်လငွေရရှိ 

လအာင ်ေန်တီးမခင်း နှင့်ေုတိယမျေိုးေက်လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း မျေား 

ေွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင်မခင်း။ 

၁.၃။  လယသ်မားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအတွေက် ကကိုတင်မပင်ေင်မှုမျေား 

(က) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း တည်လ ာင်ရန်အတွေက် လကျေးရွောမျေားလရွေးချေယ်မခင်း 

လရွေးချေယ် ားလသာ လကျေးရွောတစ်ခုချေင်းစီ၌ ေွေဲ စ့ည်း ားလသာ လယ်သမားကွေင်း 

သင်တန်းလကျောင်းတစ်ခုတည်လ ာင်ရမည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ားရှိမည့် 

လကျေးရွောမျေားကုိ လအာက်လောမ်ပပါ သတ်မှတ် ချေက်မျေားနှင့်အညီ လရွေးချေယ်ရမည်။ 

• လရွေးချေယ်မည့် လကျေးရွောမျေားသည် သတမ်ှတ် ားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ်ဇုန်ကို 

ကုိယ်စားမပုရမည်။ 

• လရွေးချေယ်မည့် လကျေးရွောမျေားသည် စီမံကိန်းမှ လရှ လ့မပးစမ်းသပ်လောင်ရွေက်ရန် သတ်မှတ် 

 ားလသာ ပမို န့ယ်အတွေင်း ပါေင်ရမည်။ 



 

5 

 

• လကျေးရွောမျေားကုိလရွေးချေယ်ရာတွေင် သတ်မှတ် ားလသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ်ဇုန်အတွေင်း 

အမျေိုးမျေိုးလသာ ကွေဲလွေဲချေက်မျေားကုိ ကုိယ်စားမပုနိုင်သည့် လကျေးရွောမျေားကုိ ဦးစားလပး 

စဉ်းစားသည့် နည်းမေင့် လရွေးချေယ်သင့်သည်။ 

• လရွေးချေယ် ားလသာ လကျေးရွောမျေားရှိ လူမှုအသိငု်းအေိုင်းသည် လယ်သမားကွေင်း သင်တန်း 

လကျောင်းတွေင် စိတ်ပါေင်စား၍ လုပ်ငန်းမျေားတွေင် ပါေင်လုပ်လောင်ရန် ေန္ဒရှိသမူျေား 

မေစ်ရမည်။ လယ်သမားြွင်းသင်တန်းဒြျာင်း ဒတာင်သူပညာဒပးလုပ်ငန်းများ 

ဒောင်ရွြ်မည့်အဒကြာင်း ဒြျးရွာလူထုနှင့် သဒဘာတညူီမှုရရှိဒစရန် ကြိုတင် အဒကြာင်း 

ကြားရမည်။  

• အေိုပါလကျေးရွောတွေင် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီ ေွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင် 

ရန်နှင့် လုပ်လောင်လည်ပတ်ရန် သင့်လတာ်သူအလရအတွေက် လုံလလာက်လသာ ပမာဏရရှိ 

နိုင်ရမည်။ ဘဝအဒတွအ့ကြုံအရ အမျိုးသမီးထုများတွင်ရှိသည့် အပိုဒောင်း ဗဟုသုတ 

များသည် အမျိုးသားထုတွင်ရှိနိုင်သည့် ဗဟသုုတများနှင့် မတူြဲွမပားနိုင်သမဖင့် 

အမျိုးသမီ:/အမျိုးသား ပူးတွဲဖွဲ စ့ည်းမခင်းအားမဖင့် ဒြာ်မတီအဖွဲ သ့ည် ပိုမိုဗဟုသုတ 

ကြယ်ဝဒစရန် ဒသမခာပါလိမ့်မည်။ 

ပုံတူလုပ်လောင်ချေက်မျေားကုိလရှာင်ရှားနိုင်ရန် လယဘုယျေစည်းမျေဉ်းအမေစ် လယ်သမား 

ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းကုိ အမခားအေွေဲ အ့စည်းမျေား၏လ ာက်ပံ့မှုမေင့် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက် 

လနလသာ သင်တန်းလကျောင်းမျေားနှင့် သလဘာသဘာေ ေင်တူသည့် လုပ်လောငခ်ျေက်မျေား 

မရှိလသးလသာ လကျေးရွောမျေားတွေင်သာ ေွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင်ရမည်။ သိုလ့သာ်လည်း အေိုပါ 

လကျေးရွောရှိ နေိုရှိရင်းစွေဲပဏာမ လမခလှမ်းမျေားအလပါ် အားမေည့်လောင်ရွေက်မှုနှင့် ပူးလပါင်း 

လုပ်လောင်မှုမျေားလကကာင့် အကျေိုးရလေ် ွေက်လပါ်နိုင်လသာ အလနအ ားရှိပါက လယ်သမား 

ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းကုိ SLM-GEF စီမံကိန်း၏လအာက်တွေင် ေွေဲ စ့ည်းတည်လ ာင် 

နိုင်သည်။ 

(ခ) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လကာ်မတီ ေွေဲ စ့ည်းမခင်း 

အုပ်စုအသစ်မျေားေွေဲ စ့ည်းမခင်းမေင့်မေစ်လစ၊ တည်ရှိေဲအုပ်စုကုိ အင်အားမေည့်လပးမခင်း 

မေင့်မေစ်လစ အေွေဲ ေ့င် (၂၀ မှ ၃၀) ဦးခန ့်အ ိပါေင်လသာ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လကာ်မတီတစ်ခုေွေဲ စ့ည်းနိုင်ရန် လကျေးရွောလူ ုအသိငု်းအေိုင်းအား အမျိုးသမီ:/ အမျိုးသား 
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ပါဝင်ဒစမပီး ကူညီပံ့ပိုးမှုမျေားမပုလုပ် လပးရမည်။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လကာ်မတီသည ် ြျား၊မ ြဏ္ဍြုိထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်မပီး  အမျိုးသမီ:/အမျိုးသား 

ဒရာဒနှာဖွဲ စ့ည်းသင့်သည်။  လကာ်မတီေင်မျေားလရွေးချေယ်ရာတွေင် အဓိက ားရမည့် သတ်မှတ် 

ချေက်မျေားမှာ လအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်။ 

• လယ်သမား (၂၀ မှ ၃၀) ဦးခန ့် ပါေင်လသာအေွေဲ  ့ (လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

လကာ်မတီ)၊ 

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

လူငယ်များ ပါဝင်နိုင်ဒစရန် တတ်နိုင်သဒလာြ် အားဒပးပါ။ 

• ပါေင်သူလယ်သမားမျေားအားလုံးသည် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း၏ အဓိက 

အလကကာင်း အရာမေစ်သည့် သးီနှံစိုက်ပျေိုးသူ  မေစ်ရမည်။ 

• ယခုေွေဲ စ့ည်းသည့် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီတည်ရှိရာ လကျေးရွောတွေင် 

လန ိုင်သူမေစ်ရမည်။ 

• လယ်ဧက (၁၀) ဧက ကမ်လကျော်လသာ ပိုင်ေိုင်မှုရှိသည် အလသးစားတစ်ပိုင်တစ်နိုင် 

လယ်သမားမျေား (သိုမ့ဟတု်) ပညာလရး၊ သတင်းအချေက်အလက်၊ ပညာလပး၀န်လောင်မှု၊ 

လစျေးကွေက်ရရှိနိုင်မှု၊ လငွေလကကးအရင်းအနှီး အစရှိသည်တို၌့ ကန ့်သတခ်ျေက်ရှိလသာ  

အရင်းအမမစ် ချေို တ့ဲ့သည့် လမမယာအသုံးချေသူမျေား မေစ်ရမည်။ 

• လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း စတင်သည်မှ ပပီးေုံးသည်အ ိ ပါေင်လောင်ရွေက်ရန် 

ကတ ိကေတ်မပုနိုင်သူမေစ်ရမည်။ 

• လကာင်းမွေန်လသာ အလတွေးအမမင်သလဘာ ားရှိသည့် လယ်သမားမျေား -  လလ့လာ 

သင်ယူလိုစိတ် က်သန်၍ အသိပညာနှင့်အလတွေ အ့ကကုံကိ ု မျှလေလိုစိတရ်ှိသ၊ူ အုပ်စ ု

အတွေင်းအလုပ်လုပ်ရန် စိတ်အား က်သန်သူ၊ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

အစည်းအလေးတစ်ခုပပီးတိုင်း အသုးံမပုခဲ့သည့်လနရာကို ကူညီရှင်းလင်းလပးသူ အစရှိသူ 

မေစ်ရမည်။ 

•  ွေက်လပါ်လာမည့်ရလေ်ကုိလတွေ ့မမင်နိုင်ရန် သီးနှံရာသီ (၂) ခု ပပီးေုံးသည့်တိငု် လယ်သမား 

ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် ေက်တိုက်ပါေင်လုပ်လောင်နိုင်သူမေစ်ရမည်။ 
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လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းလကာ်မတီအတွေင်း ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊ ေု-ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊ 

အတွေင်းလရးမှူးတစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာလရးမှူးတစ်ဦးနှင့် အကျေိုးလောင်လတာင်သူတစ်ဦးကုိ လရွေးချေယ် 

တင်လမမြှောက်နိုင်ရန် ကူညီလောင်ရွေက်လပးရမည်။ အကျေိုးလောင်လတာင်သူသည် လလ့လာမခင်း၊ 

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

 ူလ ာင်ရာတွေင် ဦးလောင်ပပီး အိမ်ရှင်အမေစ်လကခ်ံလောင်ရွေက်ရမည်။ လယ်သမား ကွေင်း 

သင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံ့ပိုးလပးသူမေစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၏ တိုးချေဲ ပ့ညာလပး အရာရှိ 

 ံမှ တာေန်ေတ္တ ရားမျေားကုိ သင်တန်း၏ ေုတိယနှစ်မှ စတင်၍ ဒနာြ်နှစ်များတွင်    

တမေည်းမေည်းချေင်း လွှဲလမပာင်းယူရမည်။ ကျေန်သူမျေားကို သာမန် အေွေဲ ေ့င်မျေားအမေစ် 

သတမ်ှတ်နိုင ်  ပပီး သင်တန်းမှ သင်ယူခဲ့ရလသာ နည်းပညာမျေားကုိ မိမိ၏ ကုိယ်ပိုင်စိုက် ကွေင်း 

တွေင် အလကာင်အ ည် လော်လောင်ရွေက်မခင်းနှင့် အမခားဒတာင်သူများသို ့ နည်းပညာများ 

မပန ့်ပွားဒစရပါ မည်။     

(ေ) လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံ့ပိုးလပးသူ လရွေးချေယ်မခင်း 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံ့ပိုးလပးသူသည် လက်လတွေ  ့ လလ့ကျေင့်ခန်း 

မျေားကုိ ကူညီလောင်ရွေက်လပးသည့် နည်းပညာကျွမ်းကျေင်သူတစ်လယာက်မေစ်သည်။ ကူညီပံ့ 

ပိုးလပးသူသည် တိုးချေဲ ပ့ညာလပးသူ တစ်ဦးလည်းမေစ်နိုင်သည်။ (သိုမ့ဟတု်) ရပ်ရွောလေသမှ 

လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်းေင်းပပီးသူတစ်ဦးလည်းမေစ်နိုင်သည်။ 

• ကူညီပံ့ပိုးလပးသူသည်သင်တန်းဒြျာင်းတည်ရှိသည့်ဒြျးရွာမှ လယ်သမားကွေင်းသင် 

တန်းလကျောင်း လကာ်မီတီမှ အဖွဲ ဝ့င်မဖစ်ရမည်။  

• လူမှုလရးကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - အေွေဲ ေ့င်တစ်လယာက်ချေင်းစီ/အားလုံးနှင့် 

ေက်သွေယ် ိလတွေ ့ပပီးအကျေိုးရှိလသာ သင်ယူလလ့လာမှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်မျေား ေလှယ်မခင်း၊ 

လကာင်းမွေန်လသာေက်သွေယ်လရးနှင့် ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း ေိုင်ရာကျွမ်းကျေင် မှုမျေား၊ 

• ေက်ေံလရးကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့် လ ာက်ခံအားလပးလသာ စိတ် 

သလဘာ ားအမမင်၊ အေွေဲ ၏့တက်ကကလသာ လုပ်ငန်းစဉ်မျေားကုိ ခံစားနားလည်တတ်မခင်း၊ 

လွှမ်းမိုးတတ်လသာ အမပုအမူမျေားကုိ  ိန်းချေုပ်မခင်း၊ 

• နည်းပညာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးအလတွေ အ့ကကုံရှိသူ (သိုမ့ဟတု်) 

ပညာသင်ကကား ားပပီး လစျေးကွေက်စီးပွေားလရးကုိနားလည်သူ၊ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတ 
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မေစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရး အလမခခံသလဘာတရားမျေားအရ သက်ေိုင်ရာ သီးနှံစိုက်ပျေိုး 

 ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်လစရန် အေွေဲ ကုိ့ ဦးလောင်နိုင်လသာစွေမ်းရည်မျေား၊ 

• အေွေဲ အ့စည်းေိုင်ရာကျွမ်းကျေင်မှုမျေား - စံမပစိုက်ခင်းမျေား  ူလ ာင်သည့်လုပ်ငန်း စဉ်မျေား 

ကုိ လမ်းညွှန်မပသနိုင်ပပီး မှတ်တမ်းမျေား  ားရှိနိုင်သည့်စွေမ်းရည်မျေား။ 

• ြျားမဒရးရာေိုင်ရာ ဗဟုသုတ − လူမှုဒရးေိုင်ရာ နစ်နာေုံးရှုံးမှုများနှင့် လူတန်းစား 

အားလုံးပါဝင် နိုသည့် သဒဘာတရားများ အြျွမ်းတဝင်ရှိမပီး မဖစ်နိုင်ဒမခရှိသည့် 

ြျားမဒရးရာ မပဿနာများြို ဒမဖရှင်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသူ မဖစ်ရမည်။ 

အရည်အချင်းရှိသည့် အမျိုးသမီး အဖွဲ ဝ့င်အား ဦးဒောင်ဒတာင်သူအမဖစ် ဦးစားဒပး 

ဒရွးချယ်သင့်မပီး ဒတာင်သူပညာဒပး သင်တန်းတွင်လည်း ြျားမဒရးရာနှင့် 

ပတ်သြ်သည့် အဒကြာင်းအရာများနှင်း ဒခါင်းစဉ်များ ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။  

ပ မနှစ်တွေင် နည်းပညာကျွမ်းကျေင်မှုရှိပပီး လကလ်တွေ လ့လ့ကျေင့်ခန်းမျေားတွေင် အေွေဲ အ့ား 

ဦးလောင်နိုင်မည့် သူမျေားကုိ ကူညီပံ့ပိုးလပးသူအမေစ် လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း 

တစ်ခုလျှင် စိုက်ပျေိုးလရးေန် မ်းတစ်ဦးနှုန်းကုိ သက်ေိုင်ရာ စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၊ 

ပမို န့ယ်ဦးစီးမှူးမှ လရွေးချေယ်တာေန် လပးအပ်ရမည်။ ေုတိယနှစ်မှစပပီး လနာက်ပိုင်းတွေင် 

လယ်သမားမျေားကလုပ်ငန်းကို နားလည်သွေားလသာအခါ ကူညီပံ့ပိုးလပးသသူည် လိုအပ် 

လသာအခါတွေင်သာ လမ်းညွှန်မှုမျေားကုိလပးပပီး အကျေိုးလောင်လတာင်သူ မျေားကသာ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကူညီပံ့ပိုးလပးသအူမေစ် ေက်လက်တာေန်ယူ လောင်ရွေက် 

ရမည်မေစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာန၏ တိုးချေဲ ပ့ညာလပးအရာရှိနှင့် လယ်သမားကွေင်း 

သင်တန်းလကျောင်းလကာ်မီတီမှ မှကူညီပံ့ပိုးသူတိုသ့ည်  လတာင်သူသင်တန်းသားလရွေးချေယ် 

ရာတွေင် အမျေိုးသမီးမျေား ပါေင်မှုကုိ အားလပးရပါမည်။  

 

 ၁.၄။  လိအုပ်သည့/်သြ်ေိုင်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များ စုဒောင်းမခင်း 

ဒြျးရွာ သတင်းအချြ်အလြ်မပ စာဒစာင်အား ဒတာင်သူပညာဒပး လုပ်ငန်းများ 

မစတင်မီ သတင်းအချြ် အလြ်များ စုဒောင်းမည်မဖစ်မပီး ၄င်းစာဒစာင်တွင် ဒြျးရွာ၏ 

ပထဝီဝင်ဒမမအဒနအထား၊ လူဦးဒရ အချိုးအစား၊ ရရှိနိုင်မည့် သယံဇာတ အရင်းအမမစ်များ နှင့် 

အသြ်ဒမွးဝမ်းဒြျာင်း အခွင့်အလမ်းများ၊ ဒြျးရွာလူထု၏ အသြ်ဒမွးဝမ်းဒြျာင်း 

အချြ်အလြ်များ၊ အဓိြစိုြ်ပျိုးသီးနှံများ၊ သီးနှံမပြ္ခေိန်၊ အဓိြစိုြ်ပျိုးသီးနှံတွင် 
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ကြုံဒတွရ့သည့် မပဿနာများ၊ ဒြျးရွာလူထု၏ အဓိြလိုအပ်ချြ်များ၊ ြျားမဒရးရာ 

အခန်းြဏ္ဍ အြဲမဖတ်မှုများ၊ ဒရွးချယ်ထားသည့် သီးနှံများအတွြ် အမျိုးသမီးနှင့် 

အမျိုးသားများ အကြားတာဝန် ခွဲဒဝမှု၊ ၄င်းတို၏့စွမ်းဒောင်ရည်များနှင်း လိုအပ်ချြ်များြို 

အြဲမဖတ်မခင်း တို ့ပါဝင် ပါမည်။  

  လြရ်ှိစိုြ်ပျိုးထားသည့် သီးနှံနှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာနှင့် ပတ်သြ်သည့် 

သတင်းအချြ်အလြ်များ သတ်မှတ်ပုံစံမဖင့် ဒြာြ်ယူထားပါမည်။ သတင်းအချြ် 

အလြ်ဒြာြ်ယူသည့် ပုံစံနှင့် အြဲမဖတ်သည့် နည်းစနစ်များသည် ြျားမဒရးရာ ြဏ္ဍြို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဖစ်မပီး အမျိုးသမီးများ၏သဒဘာထားြုိ စဉ်းစားနိုင်ရန် စီမံြိန်း 

လုပ်ငန်းများ အဒြာင်အထည် ဒောင်ရွြ်ရာတွင် ြျားမဒရးရာ တန်းတူအခွင့် အဒရး 

အတွြ်တိုြ်ရုိြ်ဒမးခွန်းများ ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။ ဒတာင်သူပညာဒပးသင်တန်းတြ် 

ဒရာြ်မှုစာရင်းအား အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများဦးဒရ စာရင်းမပုစုမခင်း၊ ြျားမဒရးရာ 

ြဏ္ဍထည့်သွင်း စဉ်းစားသည့် ညွှန်းြိန်းများဖန်တီးမပီး တိုင်းရင်းသား များမျိုးစုံပါဝင်မှု၊ 

ြျားမမဒရွးပါဝင်နိုင်မှု၊ အသြ်အရွယ်၊ ြုိးြွယ်သည့်ဘာသာ၊ ရုိးရာယဉ်ဒြျးမှုတိုြ့ို 

အြဲမဖတ်နိုင်မည့် သတင်းချြ်အလြ်ဒြာြ်ယူပါမည်။ စီမံြိန်းတွင် ပါဝင်သူများအကြား 

ြျားမတန်းတူ အခွင့်အဒရး ရရှိဒကြာင်း တိုင်းတာနိုင်သည့် အထူးညွှန်မပြနိ်းများြုိလည်း 

အသုးံမပုသွားပါမည်။ 

 

၁.၅။  မမစ်ေကျွန်းလပါ်ဇုန် - ဧရာေတီတုိင်းလေသကကီး ရှိ လယ်သမားကွေင်း 

သင်တန်းလကျောင်း လမ်းညွှန်စည်းမျေဉ်းမျေား 

FAO နှင့်ဝန်လောင်မှုလပးသူ AVSI Foundation တို ့ ကမက မပု၍ 

လောင်ရွေက်ခဲ့လသာ ကနဦးလိုအပ်ချေက်စစ်တမ်းနှင့်တန်ေိုးကွေင်းေက် ေန်းစစ်မခင်းမျေား 

အလပါ်သုံးသပ်ရာတွေင် နည်းပညာရရှိ အသုးံချေနိုင်မှု၊လေသတွေင် စိုက်ပျေိုးလနကျေမေစ်မှုနှင့် 

လစျေးကွေက် မမင့်မားမှုတိုအ့ရ စပါးနှင့် ပဲတီစိမ်းတိုမ့ှာ အေိုပါလေသ၏ ဦးစားလပးသီးနှံမျေား 

အမေစ်သတမ်ှတ်နိငု်သည်ကုိလတွေ ရ့ှိရလပသည်။ အဟာရေိုင်ရာ တိုးတြ် ဒြာင်းမွန်မှုြုိ လည်း 

မဖည်းေည်းဒပးလျှြ်ရှိမပီး ြျားမဒရးရာြဏ္ဍနှင့် ဒသမခာမှုရှိဒစရန် သြ်ေိုင်ရာ 

ညွှန်းြိန်းအလိုြ် သတင်းအချြ်အည်လြ်များ ဒြာြ်ယူသွားမည် မဖစ်ပါသည်။ သိုမ့ေစ်၍ 
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လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ခန်းစာ ပိုခ့ျေချေက်နှင့်လုပ်ငန်း မျေားသည်အေိုပါ 

ဦးစားလပးသီးနှံများ  အလပါ် မခုံငုံမိလစ ရန ်လရးေွေဲ ားမခင်းမေစ်သည်။ 

ပင်လယ်ြမ်းရုိးတမ်းဒေသတွင် အလားအလာရှိဒသာ သီးနှမံျား (စပါး၊ ပဲတီစိမ်း) စိုြ်ပျိုးရန် 

သီးနှံမပြ္ခေိန် ဒရးေွဲမခင်း 

သီးနံှများ ဇွန် ဇူ ကသ စြ် ဒအာြ် နုိ ေီ ဇန် ဒဖ မတ် ဧမပ ိ ဒမ 

မိးုစပါး - ဒနွစပါး 
            

မိးုစပါး - ပဲတီစိမး် 
            

ရင်းမမစ်- လပ္ပတ္တ ာမမို န့ယ်၊ စိုြ်ပျိုးဒရးဦးစီးဌာန (နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇) 

လယ်သမားကွေင်း သင်တန်းလကျောင်း သင်ခန်းစာပိုခ့ျေချေက် အတွေက် လမ်းညွှန်ချေက်မျေား 

• လတာင်သ ူ(၁၅ မ ှ၃၀ ဦး ိ) စုေွေဲ လ့ုပ်ကုိင်မခင်း၊  

• သီးနှံရာသီတစ်လလျှာက်လုပ်ငန်းမျေား (သီးနှံရာသီအလိုက်) သီးနှံရာသီတစ်လလျှာက် 

ပုံမှန်လတွေ ေ့ုံလေွေးလနွေးမခင်း၊   ဒရးေွဲထားသည့် သင်ရုိးညွှန်းတမ်း ထဲတွင် ဒတာင်သူ ပညာ 

သင်တန်းနှင့ ်ဒေွးဒနွးပွဲ  များြုိ တစ်လတစ်ကြိမ် မပုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထား ဒသာ်လည်း 

ဒတာင်သူပညာဒပး သင်တန်းတွင ် တြ်ဒရာြ်ဒနသည့် ဒတာင်သူ များနှင့ ် 

ဒတာင်သူဒြာ်မီတီ အဒနမဖင့ ်လိုအပ်သလို နှင့် ဒတွေ့ုံဒေွးဒနွး နိုင်ပါသည်။  

• လကရ်ှိအသုံးမပုလနလသာနည်းလမ်းနှင့် တိုးတက်လကာင်းမွေန်လသာ အမခားမူကွေဲ 

နည်းလမ်း မျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာမခင်း၊ သင်ယူမခင်း၊ သုလတသနမပုလုပ်မခင်း၊ 

• မပဿနာလမေရှင်းရာတွေင် အေွေဲ ေ့င်မျေား၏ေဟသုုတမျေားကုိ အသုးံမပုမခင်း 

•  သင်တန်းနည်းမပ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လခါင်းလောင်မျေားသည် ေဟုသုတသင်ကကား 

ပိုခ့ျေမခင်း က် အေွေဲ လ့ိုက်အလုပ်ကုိလုပ်ကုိင်တတ်လစရန် ပိုမိုဦးစားလပးကူညီရမည်။ 

• ကျွမ်းကျေင်ပညာရှင်မျေားသည်  ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရး 

(CSA) ေိုင်ရာနည်းပညာမျေား၊ အလလ့အ မျေား မေစ်သည့် (က) အကကမ်းခံနိုင် 

လသာမျေိုးလစ့မျေားအလကကာင်း၊ (ခ) လမမေီလွှာစစ်လေးမခင်း နည်းလမ်း မျေား၊ (ေ)  ယ်လရး 

မပင်ေင်မခင်းနည်းလမ်းမျေား၊ (ဃ) လမမေီလွှာ အာဟာရနှင့်လရ စီမံခန ့်ခွေဲမှု၊(င) 

သီးနှံကာကွေယ်လရးနှင့် အာဟာရမေည့်စွေက်ပစ္စည်းမျေားကုိ လကာင်းမွေန်စွော သုးံစွေဲမခင်း၊(စ) 

ဘကစ်ုံပိုးမွှားကာကွေယ်မခင်း၊ (ေ) ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် (သိလုလှာင်မခင်း) 

မိုးစပါး 

မိုးစပါး 

ဒနွစပါး  

ပဲတီစိမ်း 
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နည်းလမ်းမျေားနှင့်  ကုန်လချောမပုလုပ်သည့် အလားအလာမျေား စသည်တိုန့ှင့်ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းပိုခ့ျေလပးရမည်။ 

• မမစ်ဝြျွန်းဒပါ်ဒေသအတွြ်ဒရးေွဲထားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အခန်း ဒနာြ်ေြ် 

တွဲ (၁) တွင်ဒဖာ်မပထား သည့်အတိုင်း အစည်းအလေးမျေားပုံမှန် လခါ်ယူရမည်။ 

• အစည်းအလေးမျေားအမပင် စိုက်ကွေင်းသိုလ့ည်း ပုံမှန် လိုက်လံလလ့လာကကည့်ရှုရမည်။ 

• သီးနှံတစ်ရာသီလုံးစာအတွေက် သီးနှံအလိုက် ကွေင်းမှတ်တမ်း ားရှိရမည်။ 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းစတင်ကာ သရုပ်မပစိုက်ခင်း ူလ ာင်ပပီးချေိန် မှအစမပု 

၍ မပုလုပ်လသာ အစည်းအလေးလတွေ ေ့ုံမှုတိငု်းတွေင် လအာက်လော်မပပါအေင့်မျေားပါ၀င်လစရမည်။ 

(ဤအချေက်သည် သီးနှံစိုက်ပျေိုးသညမ်ှ ရိတ်သိမ်းသည့် ကာလအတွေင်း မပုလုပ်သမျှ အစည်း 

အလေးမျေားနှင့်အကျေုံ း၀င်သည်။) 

o စိုက်ပျေိုးလေဟစနစ် လလ့လာသံုးသပ်မခင်း၊ 

o အေွေဲေင်မျေား၏အလတွေးအလခါ်နှင့် အမမင်အမျေိုးမျေိုးကုိ  ုတ်လော်စုစည်းသည့် 

လလ့ကျေင့်ခန်းမျေား၊ 

o အ ူးမပုအလကကာင်းအရာ (လခါင်းစဉ်) လေွေးလနွေးမခင်း နှင့် 

o လတာင်သူမျေား ံမှ မပန်လည်တုန ့်မပန်လေွေးလနွေးမခင်း စသည်တို ့ မေစ်ပါသည်။ 

တုန ့်မပန်ဒေွးဒနွးမှုများတွင် သင်တန်းသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား အားလုံးတို၏့ 

အမမင်များ ပါဝင်ရပါမည်။  

 

ဒတာင်သူပညာဒပး သင်တန်း ပထမနှစ်  သီးနှံရာသီစြ်ဝန်းတစ်ခု မပီးေုံးမပီးဒနာြ် 

ဒတာင်သူပညာ ဒပးသင်တန်း ဒြာ်မီတီသည် ေုတိယနှစ်တွင် စီမံြိန်းမှ ပံ့ပိုးမှုအနည်းငယ် 

မဖင့် ဒရရှည် ဒတာင်သူပညာဒပး စိုြ်ြွင်းများ နှင့် လုပ်ငန်းများြို မိမိတို ့ ဘာသာရပ်တည် 

ရမည်မဖစ်ပါသည်။ သြ်ေိုင်ရာ မမို န့ယ် စိုြ်ပျိုးဒရးဦးစီးဌာန မှ နည်းပညာ ပံ့ပိုးဒပးြာ 

လိုအပ်သည့ ်ဒစာင့်ကြည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအတွြ်လည်း  တာဝန်ရှိပါသည်။ စိုြ်ပျိုးဒရး 

ဦးစီးဌာန အဒနမဖင့် သင်တန်းသားဒတာင်သူများ လြခ်ံြျင့်သုးံလာကြသည့် နည်းပညာသစ် 

များြုိ အျိမ်နီးချင်းဒြျးရွာများသို ့ပျံန့ှံရ့န်လည်း တာဝန်ရှိပါသည်။  

• လပွေတ္တ ာပမို  ့ နယ်၌ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလကာင်အ ည်လော်ရာတွေင် 

လိုက်နာ လောင်ရွေက်ရမည့်လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ရုိးညွှန်းတမ်းကုိ 
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လနာက်ေက်တွေဲ (၁) တွေင် လောမ်ပ ားပါသည်။ လပွေတ္တ ာပမို  ့ နယ်တွေင ် အသုးံမပုနိုင်လသာ 

ရာသီဥတုနှင့ ် လိုက်လလျောညီလ ွေ မေစ်လစမည့် စိုက်ပျေိုးလရး နည်းစနံစ်မျေားကုိ ဤလက်စွေဲ 

စာအပု်၏ လအာက်ပါ အခန်းမျေားမေင့် ရငှ်းလင်းလရး သား ားပါသည်။ 
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၂။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း (အခန်း ၁) 

ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လလျောညီလ ွေသည့် စိုက်ပျေိုးလရး၏ သလဘာတရားမျေားနှင့် နည်းလမ်းမျေား  

လ - ဇွေန်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ-ေုတိယပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

သင်တန်းပိုခ့ျေသူ(မျေား) - စုိက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမ ှ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန် 

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမေစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရး  သလဘာတရားမျေားနှင့် ရာသီဥတု 

လမပာင်းလဲလာမခင်း၏ အကျေိုးသကလ်ရာက်မှုမျေား  

၂။ စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ  အလလ့အ လကာင်းမျေား မိတ်ေက် 

၃။ သဘာေပတ်ေန်းမပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး  အလလ့အ မျေား မိတ်ေက် 

၄။ လက်ရှိကျေင့်သုးံလျေက်ရှိလသာစိုက်ပျေိုးလရးစနစ်၏လမမေီလွှာ၊လကာက်ပဲသီးနှံနှင့်ပတ်ေန်းကျေင် 

အလပါ် ိခိုက်မှုကုိသင်တန်းသားမျေား၏အမမင် (A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်လပါ်တွေင်လ ာက်မပမခင်း) 

နှင့စ်ုလပါင်းလေွေးလနွေးမခင်း (ဦးလနှာက်အလုပ်လပးမခင်းကဏ္ဍ) တုိမ့ေင့်လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း 

၅။ ရာသီဥတုဒမပာင်းလဲမခင်းနှင့် ၎င်း၏အြျိုးသြ်ဒရာြ်မှုများ  

၆။ ဒေသတွင်းြျင့်သုံးလျြ်ရှိဒသာ စပါးစုိြ်ပျိုးနည်းစနစ်များ (ကြဲပြ်မခင်း၊ မျိုးဒစ့ချြရိယာမဖင့ ်

တိုြ်ရုိြ် အဒစ့ချမခင်း၊ BMP/SRI နည်းများမဖင့် ဒမပာင်းဒရွှစ့ိုြ်ပျိုးမခင်း၊ လယ်သမားြငွ်း 

သင်တန်းဒြျာင်း တွင် FAO မ ှ ဒထာြ်ခအံကြံမပုထားဒသာ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတ 

မဖစ်ဒသာစိုြ်ပျိုးဒရး နည်းလမ်းတစ်ခုမဖစ်သည့် SRI အဒလ့အထြိ ုသုးံစဲွမည် မဖစ်သည်။) 

၇။ စံမပြြွ်တွင ် စိုြ်ပျိုးမည့် စပါးမျိုးဒရွးချယ်မခင်း (လပွတ္တ ာမမို န့ယ် စိုြ်ပျိုးဒရး ဦးစီးဌာနနှင့ ်

ဒမမာင်းမမမျိုးဒစမ့ခံ မှ ဝယ်ယူရရှိနိငု်ဒသာ ဒပါ်ေန်းရင် နှင့ ် မှတ်ပုံတင်မပီးမျိုးဒစ့များြုိ 

လယ်သမားများြ နှစသ်ြက်ြသည်။) 
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၈။ SRI နည်းစနစြ်ျင့်သုးံဒသာ စံမပြြွ်ပျိုးခင်းမပင်ေင်မခင်း (အဒသးစိပ်ြို လြ်စွစဲာအုပ်တွင် 

ဒဖာ်မပထားသည်)။  

၉။ သီးနှံတစ်မျိုးမခင်းအလိုြ် မပုစုဒစာင့်ဒရှာြ်မှု မှတ်တမ်းများ ထားရှမိပီး သင်တန်းအခန်း 

တိုင်းအတွြ် အချြ်အလြ်များ ထည့်သွင်းမခင်း၊ 

၁၀။ သွငး်အားစု ြုနြ်ျစရိတ်များ နှင့ ်အဒထွဒထွအသုးံစရိတ်များြုိ ဘဏ္ဍာမှတ်တမ်းထားရိှမခငး် 

၁၁။ တစ်ဒန ့တာ ပုိခ့ျခဲ့ဒသာ သင်ခန်းစာအတွြ် ပွင့လ်င်းစွာ ဒေွးဒနွးမပးီ သင်တန်းသားများ၏ 

တုံ ့မပန်မှုများြုိ မှတ်တမ်းထားရိှမခငး် 

၁၂။ သင်တန်းသား တစ်ဦးချင်းစီအတွြ် ၎င်းတို၏့ြိုယ်ပိုင်စိုြ်ခင်းတွင် သီးနှံထုတ်လုပ်မှု 

စီမခံျြ်နှင့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များ ချမှတ်မခင်း 

သင်တန်းနှင့်သက်ေိုင်လသာ ရည်ညွှန်းအကုိးအကားစာအုပ်စာတမ်းမျေား 

၂.၁ ။ ရာသဦတုနှင့်လုိက်လျောညီထွေသောစိုက်ပျိေုးလရး (Climate Smart 

Agriculture – CSA) 

ရာသီဥတုလိုြ်ဒလျာညီဒထွဒသာစိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ 

၁။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုနှင့်ေင်လငွေမျေား တည်တံ့စွောတုိးတက်လာလစမခင်း၊ 

၂။ ရာသီဥတုလောက်မပန်မှုေဏ်ကိုကက့ံကက့ံခံနုိင်ပပးီ လိုက်လလျောညီလ ွေ စီမစံိုက်ပျေိုးနိုင်မခင်း၊ 

၃။ ေန်လံုအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်မှုကို မေစ်နိငု်သလရွေ လ့လျော့ချေနိုင်ပပီး လုံးေမ ွေကလ်စမခင်း၊ 

စသည့်အေဂါရပ်မျေားနငှ့်ကုိက်ညီလအာင်လုပ်လောင်သည့်စိုက်ပျေိုးလရးကုိလခါ်သည်။ 
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ဤစိုက်ပျေိုးလရးသည် နည်းပညာပိုင်းေိုင်ရာ၊ မူေါေလရးရာေိုင်ရာနှင့် စီးပွေားလရးရင်းနှီးမမြှေုပ်နှံမှု 

ေိုင်ရာမျေားေွေံ ပ့ေိုးတိးုတက်လာလစပပီး လမပာင်းလဲလနသည့်ရာသီဥတုအလန ားတွေင် ရိက္ခာေူလုံ 

သည့်စိုက်ပျေိုးလရးကုိတည်တံ့ေွေံ ပ့ေိုးလာလစရန်လုပ်လောင်မခင်းမေစ်သည်။ြုလသမဂ္ဂစားနပ် 

ရိြ္ခာနှင့် စိုြ်ပျိုးဒရးအဖွဲ  ့ FAO သည ် ဒြျးလြ်ဒေသ ေင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပဒပျာြ်ဒရး နှင့် 

ဒရရှည်တည်တံ့သည့် တိုးတြ်ဖွံ ့မဖိုးဒစရန် ရာသီဥတုဒမပာင်းလဲမခင်းနှင့် လူမှုြာြွယ်ဒရး 

လုပ်ငန်းများအကြား နည်းဗျူဟာများတည် ဒောြ်၍ ဒောင်ရွြ်လျှြ်ရှိသည်။ FAO သည် 

နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ြုိ အသုးံချလျှြ်ရှိမပီး တစ်ဖြတ်ွင် စိုြ်ပျိုးဒရး၊ အဟာရနှင့် စားနပ်ရိြ္ခာ 

တိုအ့တွြ် ပံ့ပိုးသည့် ဒရတိုလုပ်ငန်းများ ဒောင်ရွြ်လျှြ်ရှိမပီး အမခားတဖြ် တွင်လည်း 

သဘာဝဒဘးအန္တရာယ်နှင့် အခြ်အခဲ စိန်ဒခါ်မှုများြုိ မဖစ်ဒစသည့်ဒနာြ် ဒကြာင်းရင်းများ 

ဒမဖရှင်းနိုင်ရန် ဒရရှည်အတွြ် ရည်မှန်း၍ ဒောင်ရွြ်လျှြ်ရှိသည်။  FAO သည ်ဖွံမဖိုးဒရး၊ 

ြာြွယ်ဒရးနှင်း အသြ်ဒမွးဝမ်းဒြျာင်းလုပ်ငန်းများ မပန်လည်ထူဒထာင် ဒရး တိုြုိ့ဦးတည် 

ဒောင်ရွြ်ဒနသည့်အတွြ် စိုြ်ပျိုးဒရး၊ဒမွးမမူဒရး၊ဒရလုပ်ငန်း၊ သစ်ဒတာထွြ်ပစ္စည်း 

ရင်းမမစ်−ရာသီဥတုနငှ့လ်ိုြ်ဒလျာညီဒထွဒသာစိြု်ပျိုးဒရးြုိ အားဒပးရန် ဦးစားဒပးနှင့် မူဝါေများ 

ချမှတ်မခင်း     Susan Capalbo, Professor and Department Head, Applied Economics at Oregon, 2015 

 



 

16 

 

များနှင့် အမခားသယံဇာတနှင့် သဘာဝအရင်းအမမစ်များအား မှီခိုဒနသည့် လူအဖွဲ အ့စည်း 

အဒနမဖင့် သဘာဝဒဘးအန္တရာယ် ဒမခာြ်လှန ့်မှု မခံရနိုင်ဒတာ့ ဒပ။ ရာသီဥတုေဏ် 

ကက့ံကက့ံခံစိုက်ပျေိုးလရးသည် ဒြျးလြ်ဒနလူထု၏အသြ်ဒမွးဝမ်းဒြျာင်း တိုးတြ်လာဒစရန်၊ 

သီးနှံအထွြ်တိုးဒစရန်၊ ဝင်ဒငွနည်းပါးသည့် ဒြျးရွာလူထု၏ ခံနိုင်ရည် ရှိလာဒစရန် 

(အမျိုးသမီးမျာ အပါအဝင်) ဘြ်စုံအြျိုးရှိဒစရန် စဉ်းစားမည့်နည်းလမ်း မဖစ်ပါသည်။   

မည်သည့်အတွေက် ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသော 

စိုက်ပျေိုးလရးကိုလုပ်လောင်ကကရမည်နည်း၊ 

ယခုအချေိန်မှစ၍ သက္က ရာဇ် ၂၀၅၀ မပည့်နှစ်အတွေင်း ကမ္ဘာ့လူဦးလရသည် သုးံပုံတစ်ပုံခန ့် 

တိုးပွေားလာနုိင်သည် ဟုခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက် ားသည။် ပိုလာသည့်သန်းနှစလ် ာင်သည် ဖွံ ပ့ေိုးေဲနိုင်ငံ 

မျေားတွေင ် လန ိုင်လနကကသူမျေားမေစ်မည်။ တစ်ချေိန်တည်းမှာပင် လူအမျေားစုသည် ပမို ့မပမျေားတွေင် 

လန ုိင်ကကလိမ့်မည်။ လက်ရှေိင်လငွေ နှင့စ်ားသံုးမှုပုံစံသည် ဤအတိုင်းေက်လက် မေစ်လနမည်ေိုပါက 

၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင် စားစရာရိက္ခာလုိအပ်ချေက်အတွေက်လယ်ယာကဏ္ဍမှ ၆၀ ရာခုိင်နှုန်း 

တိုးတက် ုတ်လုပ်လာရမည်ဟု ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအေွေဲ မ့ှ ခန ့်မှနး်တွေကခ်ျေက် ားသည်။ သိုမ့ေစ်၍ 

တိုးပွေားလာမည့်လူဦးလရကိုလကျွးလမွေးရန်၊ အလမခခံစီးပွေားလရးေွေံ ့ပေိုးမှုနငှ့်ေင်းရဲမှုလလျော့ချေလရးတို ့အတွေက်  

စိုက်ပျေိုးလရးကုိအသွေင်လမပာင်းလုပ်လောင်လာရမည်မေစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းအလပါ် သကလ်ရာက် 

မှုမျေားလနသည့်ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုသည်ဤတာေန်ကိုလုပ်လောင်ရာတွေင်ပိုမိုခက်ခလဲာလစမည်မေစ် 

သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းသည် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုကုိ လလျော့နည်းလအာင်လုပ်လောင်ရန်နှင့်  ိုလမပာင်း 

လဲမှုကုိ ေီလလျော်လအာင်လုပ်လောင်သွေားရမည့် လမ်းေံုလမ်းခွေတွေင်လရာက်ရှလိနသည်။ လက်ရှ ိ

အလမခအလနတွေင် စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍမှ ေန်လံုအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ်လွှတ်မှုသည် ၁၃.၇ % ရှိပပီး 

စိုက်ပျေိုးလမမတိုးချေဲ သ့မေင့် သစလ်တာမျေားမပုန်းတီးလာမှုလကကာင့်လည်း လနာက် ပ် ရ-၁၄ %   ိ ပုိမိ ု

 ုတ်လွှတ်လာလစသည်။ တပပိုင်နက် ဲမာှပင် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုေဏ်သည် စိုက်ပျေိုးလရးမေင့် 

အသကလ်မွေးေမး်လကကာင်းလနကကရသည့်လူမှုအသုိင်းအေိုငး်အလပါ်တွေင် ပိုမို ိခိုက်မှုကုိမေစ်လပါ်လစပပီး 

အ ူးသမေင့ ် ခံနိငု်ရည်နည်းကကသည့် ေင်းရဲသားလုပ်ကွေက်ငယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအလပါ် 

ပိုမို ိခိုက်လစကာ ကမ္ဘာလံုးေုိင်ရာ ေင်းရဲမှုနှင့်စားနပရ်ိက္ခာမေူလုံမှုကုိပိမုိုမေစလ်ပါ်လာလစသည်။ 

 

လမပာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုေဏ်ခံရသည့် လုပ်ကွေက်ငယ် လတာင်သူလယ်သမားမျေား    

ေွေံ ့ပေိုးေဲနိုင်ငံမျေားရှိ လုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် ရိက္ခာမေူလုံမှု၊ ေင်းရဲနွေမ်း 

ပါးမှု၊ လမမနှင့်လရအရင်းအမမစ်တို၏့ အရည်အလသွေးမျေားနမိ့်ကျေလာမှုနှင့် ေုိးေါးစွောလမပာင်းလဲလာသည့် 
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ရာသီဥတုေဏ်ကိ ု လတွေ ့ကကုံခံစားလနကကရသည်။ ဤကဲသ့ိုအ့ားနည်းချေက်မျေားရှိလနကကသည့် လတာင်သ ူ

လယ်သမားမျေားသည် စားနပရ်ိက္ခာေူလုံလရးနှင့် အာဟာရမပည့်ေလရးတိုအ့တွေက် စိုက်ပျေိုးလရး 

လုပ်ငနး်အလပါ်တွေင်သာမီခိရုပ်တည်လနကကရပပီး လမပာင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့်လည်း လိုက်လလျောညီ 

လ ွေရှိလအာင်စမီံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်လနကကရသည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေား၏လိုအပ်ချေက်ကိမုေည့် 

ေည်းလပးနိုငမ်ည့် စိုက်ပျေိုးလရးမေစ်လာလစရန်ေုိလျှင် ရိက္ခာပိုမို ုတ်လုပ်မှု တည်ပငိမ်လာရမည်မေစ်ပပးီ 

စိုက်ပျေိုးလရးမေင့ ် အသက်လမွေးလနကကသည့်လူ ု၏ ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်စွေမ်းကိလုည်း ပိုမိုမမင့မ်ားလာလအာင် 

လုပ်လောင်လပးရမည်။   

 

လမပာင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုေဏ်မခံရလစရန် လုပ်လောင်လပးရန်မျေား 

ဤကဲသ့ိုမ့ေစ် ွေန်းလာရန် လတာင်သလူယ်သမားမျေား၏စုိက်ကွေက်မျေားတွေင် ရာသီဥတုလမပာင်း 

လဲမှုေဏ်ကိခုံနိငု်ပပီး ဓာတ်လငွေ ့ုန်လွှတ်မှုနည်းသည့်စိကု်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားကို အစပျေိုးလပးရန်မေစ် 

သည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေားအမမင်ပွေင့လ်ာပပီး နည်းစနစ်အသစမ်ျေားကိလုုပ်ကုိင်ရလဲာလစမည့် 

ပံ့ပိုးမှုမျေား လည်းလုပ်လောင်လပးရမည်။ 

ရာသီဥတုေဏ်ကကံက့ကံခ့ံစိုက်ပျေိုးလရးသည် လုပ်ကွေကင်ယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအတွေက်  င်သာ 

မမင်သာသည့် အကျေိုးကိုရရှိနိုင်လစမည့ ် စိုက်ပျေိုးလရးနည်းစနစမ်ျေား၊ မူေါေမျေားနငှ့် လငွေလကကး 

အေွေဲ အ့စည်းမျေား အားလုံးပါေင်လုပ်လောင်သည့်လုပ်ငနး်မေစ်သည်။ 

ရာသီဥတု ေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံစုိက်ပျေိုးလရးသည် လုပ်ကွေက်ငယ်လတာင်သလူယ်သမားမျေားအတွေက် ရိက္ခာေူ 

လုံလရးနှင့် အသကလ်မွေးေမ်းလကကာင်းမှု ပိုမိုခိုင်မာလတာင့်တင်းလာလအာင် ရည်ရွေယ်လုပ် လောင်သည်။ 

 ိုသူမျေား၏ သဘာေအရင်းအမမစ်မျေားကုိ စီမခံန ့်ခွေဲသံုးစွေဲတတ်မှုပိုမိုလကာင်းလာလစပပီး စိုက်ပျေိုးလရး 

 ွေကက်ုနမ်ျေားပိုမို ုတ်လုပ်မှု၊ စီမမံပုမပင်မှုနှင့် လေးကွေကတ်င်လရာင်းချေမှုမျေား ပိုမိ ု လကာင်းလာ 

လအာင်လုပ်လောင်လပးမည်မေစ်သည်။ 

ဤလုပ်ငနး်စဉ်တွေင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုေက်စပ်လနသည့် စားနပရ်ိက္ခာေူလုံလရး၊ လမပာင်းလဲလန 

သည့်ရာသီဥတုနှင့်အလိုက်သင့်မေစ်လရး၊ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုေဏ်ကိလုလျော့ပါးလစလရးစသည်မျေားကုိ 

သဟဇာတမေစ်လာလအာင်ကကို းစားလုပ်လောင်ရသည်။  

ဤနည်းစနစမ်ျေားကုိ ကာလကကာရှည်တည်တံ့လအာင်ကျေင့်သုးံရနအ်တွေက်ေုိပါက  လတာင်သမူျေား 

အတွေက် ရိက္ခာေူလံုမှုပုိမိုလကာင်းမွေန်လာမခင်း၊  ုတ်လုပ်မှုပိုမိုလကာင်းမွေန်လာမခင်းနှင့် ေင်လငွေပိုမိ ု

လာမခင်းစသည့်အကျေိုးအမမတ်ကို ချေက်ချေင်းလည်းရရှိရန်လိုအပ်သက့ဲသုိ ့ လရရှည်ရရှိရန်လည်း လိုအပ် 

သည်။  
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ဤနည်းစနစမ်ျေားကုိလတာင်သမူျေားလိုကန်ာကျေင့်သုံးလာလရးတွေင် သင်တန်းလပးမခင်းမျေားသည် အ ူး 

အလရးပါပပီးလတာင်သမူျေား အချေင်းချေင်း အမပန်အလှန်လလ့လာ ေည်းပူးသင်ယူကကမခငး် သည်လည်း 

အလွေန် ိလရာက်မှုရှ၍ိ တိုးချေဲ ပ့ညာလပးမှုမျေားမေင့်ပံပ့ိုးမှုမျေားကုိလုပ်လောင်လပးလနရမည်။ 

ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုေဏ်ကိလုလျော့နည်းသကသ်ာလစရန်နှင့် ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုနှင့ ် လိုက် 

လလျောညီလ ွေစွောစိုက်ပျေိုးသွေားနိုင်ရန်အတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံစုိက်ပျေိုးလရးသည် အလရး ကကီး 

သည်။ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုကုိလလျော့နည်းလစရန် စိုက်ပျေိုးလရးအပိုင်းမ ှ လုပ်လောင်လပးနိငု်မှု နှစမ်ျေိုး 

ရှိသည်။   

၁။ လမမတစ်ယူနစအ်လပါ်မှမေစ်လစ၊ သီးနှံတစ်ယူနစအ်လပါ်မှမေစ်လစ ေန်လုံအိမ်ဓာတ်လငွေ ့ုတ် လွှတ်မှုကိ ု

လလျော့နည်းလအာင်စိုကပ်ျေိုးမခင်း 

၂။ လမမကကီးအတွေင်း ကာေွေန်ဓာတ်စိမ့်ေငလ်နမှုမျေားလအာင်စိုကပ်ျေိုးလပးမခင်း တိုမ့ေစ်သည်။ 

ရာသီဥတုလိုက်လလျောညီလ ွေလသာစိုက်ပျေိုးလရးမေစ်လစသည့် အချေို လ့သာနည်းလမ်းမျေား  

ရာသီဥတုလိုက်လလျောညီလ ွေလသာစုိက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ လပါငး်ရံုးလခါ်ေုိ ားသည့် လေါဟာရ 

မေစ်ပပီးလောင်ရွေက ် လုပ်ကုိင်ပံုနည်းလမ်းအစုံပါေင်သည်။ စိုက်ပျေိုးလရးကဏ္ဍကို  လမပာင်းလဲလာသည့် 

ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လလျောညီလ ွေရှိလအာင်လုပ်လောင်မည့်ဦးတည်ချေက်မေင့် လေသအလိုက်သင့်လလျော်သည့် 

နည်းလမ်းမျေားကုိ လရွေးချေယ်လုပ်လောင်လမေရှင်းမခင်းမေစ်သည်။ စိုက်ပျေိုးလေဟစနံစ်မတူကွေဲမပားသည့် လေသ 

အမျေိုးမျေိုးအတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံသည့် စိုက်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားမာှ လအာက်ပါအတိုင်း  လော်မပ 

 ား၍ မမစ်ေကျွန်းလပါ်ဇုန် - ဧရာေတီတိုင်းလေသကကီးတွေင် အသုးံမပုနိုင်လသာ ရာသီဥတုနှင့ ် သဟဇာတ 

မေစ်လစမည့် စိုက်ပျေိုးလရး နည်းစံနစမ်ျေားကုိ ဤလက်စွေဲစာအုပ်၏ လအာက်ပါ အခန်းမျေားမေင့် ရှင်းလင်းလရး 

သား ားပါသည်။ 

၁။ လခတ်မီလတာင်လစာင်းစိုက်ပျေိုးလရး (Sloping Agricultural Land Technology-SALT)၊ 

၂။ သဘာေေန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး (Conservation Agriculture-CA)၊ 

၃။ သီးနှံသစ်လတာလရာလနှာစိုကပ်ျေိုးလရး (Agroforestry)၊ 

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

၅။ စံနစ်လကာင်းစိုက်ပျေိုးလရး (Good Agricultural Practice-GAP)၊ 

၆။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နှိမ်နင်းလရး (Integrated Pest Management-IPM)၊ 

၇။ လမမေီလွှာနှင့်အပင်အာဟာရမျေားကုိ ဘက်စုစံီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မခင်း၊ 

၈။ ရာသီဥတုနှင့်လရာေါပိုးမွှားေဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် သီးနှံမျေိုးမျေားကုိစိုကပ်ျေိုးမခင်း၊ 
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၉။ လရကုိကာကွေယ် ိန်းသိမ်းမခင်း၊ စုလောင်းမခင်းနှင့် စီမခံန ့်ခွေဲမခငး်၊ 

၁၀။ လရကုိလ ခတာသည့်စိကု်ပျေိုးနည်းစနစမ်ျေားကုိကျေင့်သံုးမခငး်၊ 

၁၁။ သီးနှံသံသရာစက်ေန်းကို စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်လပးမခင်း၊ 

၁၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်နှင့ ်ရိတ်သိမး်ချေိနလ်ွေန ်နည်းပညာမျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးမခင်း၊ 

၁၃။ သိလုလှာင်နည်းစနစမ်ျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးမခင်း၊ 

၁၄။ တုိးတက်လကာင်းမွေန်သည် လငွေလကကးေုိင်ရာ စီမခံန ့်ခွေဲမှု၊  ုတ်ကုန်မျေားလစျေးကွေက်နှင့် 

 ိလရာက်သည့် လုပ်ငနး်အစီအစဉ်မျေားမေင့် စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမေစ်ပုံစ ံ

လအာင်မမင်လာလစမခင်း ၊ 

ရာသီဥတုလိုက်လလျောညီလ ွေလသာစုိက်ပျေိုးလရးနငှ့်ပတ်သက်၍ လေသခံလတာင်သလူယ်သမား 

မျေားသည် သိရှနိားလည်မှု အားနည်းလနကကလသးသမေင့် ဤကိစ္စအလပါ် ၎င်းတို၏့အသိပိုမို ကကယ်ေ 

လာလစရန် လတာင်သစူိုက်ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားေွေင့်လှစ်၍လလ့ကျေင့်လပးမခင်းမေစ်သည်။ သင်တန်း 

ကာလတစ်လလျှာက်လုံးတွေင်လည်း ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံစုိက်ပျေိုးလရးကုိ အပမဲမမပတ် ည့်သွေင်း 

လေွေးလနွေး သွေားကကရမည်မေစ်သည်။ 
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၂.၁.၁ ။ သဘာေ ေန်းကျေင်မပျေက် စုိက်ပျိေုးလရး (Conservation Agriculutre-CA) 

သဘာေေန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးေုိသည်မှာ  လရရှည်တည်တံ့သည့် လကာင်းမွေန်လသာ အ ွေကန်ှုန်း 

ကိရုရှိလစရန်နှင့ ် စားနပရ်ိက္ခာေူလုံရန်အတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးနငှ့်သက်ေုိင်သည့်ပတ်ေန်းကျေင်လေဟ 

စနစက်ိ ု စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မှုတစ်ခုမေစသ်ည်။ တပပိုင်နက ်ဲမှာပင ် သဘာေအရင်း အမမစ်မျေား 

နှင့ပ်တ်ေန်းကျေင်ကိုလည်း ပိုမိုလကာင်းမွေန်လာလစမည့် လုပ်လောင်မှုမေစ် သည်။    ုိနည်းစံနစသ်ည် 

အလပါ်ယံ လမမမျေက်နာှမပင်နှင့ ် လအာက် လမမမျေက်နာှတိုရှိ အဏှဇီေသက်ရှိမျေား၏ သဘာေသကရိှ် 

မေစ်စဉမ်ျေားကုိ အလမခခံသည်။  စကမ်ေင့ ်လယ်ယာမပုမပင်မှုကို သင့လ်တာ်သည့် ပမာဏသို ့လလျှာ့ချေမခင်း၊ 

မပင်ပသွေင်းကုနမ်ျေားမေစ်သည့် စိုက်ပျေိုးလရးသံုး ဓာတုပစ္စည်းမျေားနငှ့် ဓာတုလမမဩဇာမျေားကို 

သင့လ်တာ်သည့ ် ပမာဏသာ  ည့်သွေင်းသင့ပ်ပီး အသုးံမပုသည့် ပမာဏနှင့် နည်းလမ်းမျေားသည် 

အဏှဇီေသက်ရှိမျေား၏ သဘာေသက်ရှ ိ မေစ်စဉမ်ျေားကုိ မလနှာက်ယှကလ်စရပါ။ သဘာေ 

ေန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးတွေင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချေိတ်ေက်လနသည့် အလမခခံနည်း ဥပလေသ သုးံခ ု

ရှိသည ် 

(၁) လမမကကီးကိ ုအစဉ်အပမဲအနည်းငယ်သာတူးေွေပပီးစုိက်ပျေိုးမခင်း၊ 

(၂) လမမကကီးကိ ုလအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမေင့် အပမဲမမပတ်ေုံးအုပ်လပး ားမခင်း၊ 

(၃) တစ်နှစ်ခံသီးနှံမျေားအတွေက် သီးနှံမျေိုးအစုံကုိ အလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်း နှစရ်ှည်သီးနှံပင ်

မျေားအတွေက် မျေိုးစံုစိုကပ်ျေိုးမခင်း၊  

 

 

 
ရင်းမမစ်− သဘာဝ ဝန်းြျင်စုိြ်ပျိုးဒရး သိသာဒစရန် လုိအပ်ချြ် ၅ မျိုး (©FAO, ၂၀၁၄) 
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(၁) လမမကကီးကိုအစဉ်အပမဲ ိခိုက်မှု အနည်းေုံးမေစ်လစမခင်း  

ရုိးရာစိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းတွေင် ဦးစွောပ မ လမမကကီးကိ ု တမန်းသားရလအာင်  ယ် ိုး ွေန်လမွှ 

လုပ်ရသည်မှာ ံုးစံလုပ်ငန်းမေစ်သည်။  ယ် ုိးရမခင်းမှာမမေစ်မလနလုပ်ရသည့် အဓိကလုပ်ငန်း 

မေစ်ပပီး  ယ်သွေားမျေားသည်အဓိကဇာတ်လိုက်သဘွေယ်မေစ်ခဲ့သည်။  ယ် ိုး ွေန်လမွှလုိက်ပါမှ လမမေီ  

ကသဇာလည်းပိုမိုတက်လာသည်ဟုမှတ်ယခူဲ့ကကသည်။  ယ် ိုးလိုက်သည့်အတွေက် လအာက်ေီေျေင် 

ဓာတ်မျေားသည်လမမကကီးအတွေင်းသုိပ့ိုမိုလရာက်ရှသိွေားပပီးလမမကကးီအတွေင်းရှိလနလသာ သတ္တ ုဓာတ်မျေားကုိ 

ပေိုခွေဲပစ်လိုက်ကာ လမမတွေင်းရှိလအာ်ေနဲစ်ပစ္စည်းမျေားမေင့်လပါင်းစပ်လစ၍အပင်မျေားက အလွေယ်တကူ 

စုုပ်ယူစားသုးံနိုင်သည့်မေပ်လပါင်းမျေားအမေစ်သုိလ့ရာက်ရှသိွေားလစသည်။ နှစ်ကာလကကာရှည်စွော ဤ 

အတိုင်း  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလာသည့်အခါ လမမတွေင်းတွေင်လအာ၈ဲနစပ်စ္စည်းမျေား ယုတ်လလျော့ 

လာလတာ့သည်။ လမမေီလွှာလအာေဲနစ ် ပစ္စည်းမျေားသည် အပင်အတွေက်အဟာရမေစ်သည်သာမက 

လမမေီလွှာေွေဲ စ့ည်းလနမှုအတွေက်လည်း အ ူးအလရးကကီးသည့်ပစ္စည်းလည်းမေစ်သည်။ သိုမ့ေစ်သမေင့် 

စဉ်ေက်မမပတ် ကာလတာရှည်  ွေန်ယက် လာသည့်အခါ လမမေီလွှာေွေဲ စ့ည်းမှုမျေား လလျော့ရဲလာပပီး 

ေွေဲ စ့ည်းမှုပပိုကွေဲပျေက်စီးလာသည်။ လမမေီလွှာေွေဲ စ့ည်းမှုပပိုကွေဲပျေက်စးီလာသည့်အခါ လမမမျေက်နာှမပင်လွှာ 

တင်းမာလာမခင်း၊ လမမအတွေင်းလမမကကပ်လွှာမျေား မေစ်လပါ်လာမခင်းနှင့ ် လနာက်ေံုးတွေင် လမမေီလွှာ 

လုံးေဥုဿံုပျေက်စီးသွေားလတာ့သည်။ ဤမေစ်စဉသ်ည်မိုးလခါငလ်ရရှား အပူပိုင်းလေသမျေားတွေင် ပိုမို 

သိသာ င်ရှားလှလသာ်လည်း ကမ္ဘာတစ်လွှားတွေင်လည်းလတွေ ့မမင်လနကကရသည်။  အရှိန်မပင်းသည့် 

စကက်ကီးမျေားမေင့် ယ်နက်စွော ုိးမခင်း၊သိပ္ပံ ယ်၊လင်ပန်း ယ်မျေားမေင့်လမမကကီးကိ ု  ွေန်ယက်လမခမွေ 

မခင်း စသည်တိုသ့ည် လမမေီလွှာေွေဲ စ့ည်းမှုကို ေိုးေါးစွော  ိခိုက်ပျေက်စီးလစသည်။  

စိုက်ပျေိုးလမမကိ ု တမန်းသားနုမွေလနလအာင်  ွေန်ယက်မခငး်သည် ကာလတုိအတွေက် အဟာရဓာတ်မျေား 

တိုးတက်လာလသာ်လည်း  ိုကာလ လွေန်ပပီးလနာက်မစှတင်ပပီး လမမသားမျေားပျေက်စီးလာရလတာ့သည်။ 

လမမကကီးကိစုဉ်ေက်မမပတ်  ွေန်ယက်လနမခင်းမေင့် လမမသားတည်လောက်မှုပျေက်စီးမခင်း၊ လအာေဲနစ် 

ဓာတ်မျေားေံုးရှုံးကုန်မခင်း၊ လမမေီလွှာပျေက်စီးမခင်းနှင့် လမမတွေင်းဇီေမျေိုးကွေမဲျေားလလျော့နည်း လပျောက်ေံုး 

ကုနမ်ခင်းမျေား စသည်တို ့မေစ်ပွေားလတာ့မည်ကိ ုကကိုတင်မှနး်ေ ား၍ ရနိုင်သည်။    

သိပ္ပံ ယ်၊ လင်ပန်း ယ်မျေားမေင့် နုမွေလနလအာင် ွေန် ယ်မခင်းက လမမကကီးကိုေျေက်ေီးပစ် 

© Yucheng Machinery Manufacturing Co., Ltd. 
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 ွေန်ယက်မခငး်လကကာင့် လမမကကီးပျေက်စီးမှုမေစ်လစလျှင်  ိုသုိမ့မေစ်နိငု်လစသည့် အမခားစဉ်းစား 

လရွေးချေယ်စရာမျေားကုိ စဉ်းစားရလတာ့မည်မေစ် သည်။  ွေန်ယက်မခငး်လကကာင့် ပျေက်စီးေံုးရှုံးမှု မေစ်လစလျှင် 

 ွေန်ယက်မှုကိ ု လလျှာ့ချေရမည်။ လံုးေမ ွေန်ယက်လတာ့မခင်း (Zero Tillage) ၊ လုိသည်လလာက် 

ကိသုာ ွေန်ယက်မခငး် (Conservation Tillage) စသည်တိုက့ိ ု လုပ်လောင် လာကကသည်။ 

လွေန်ခဲ့သည့်ေယ်စုနှစ် (၂) ခု လကျော်နှစ်မျေားမစှတင်ပပီး ဤနည်းစနစ်သည် ပိုမိုတိုးတက် 

လာကာအကွေကအ်ရွေယ်မလရွေး၊ လမမအမျိေုး အစားမလရွေး၊ သီးနှံမလရွေး၊ ဥတုရာသီဇုံမလရွေးတွေင် လုိက်လလျော 

ညီလ ွေစွော ကျေင့်သုံးရရှိလာသည်။  

သဘာေေန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် မ ွေန်မယက်ရံုသက်သက်မျှသာမဟုတ်လပ။  ုိ ့က ်

မက မျေားစွောပုိမိပုါသည်။ လမမကကီးကိနုှစက်ာလကကာရှည်စွော မ ွေန်ယက်ဘဲ ားပါက ပင်ကကင်း 

ပင်ကျေန်အစိတ်အပိုင်းမျေားသည် လမမကကီး၏ အလပါ်ယံတွေင်ကျေန်ရစ်လနကကပပီးလမမေုံးလွှာအမေစ် တည်ရှိ 

လနကကမည်။ ဤလမမေံုးလွှာသည် လမမကကီး၏အလပါ်ယံကို တိုက်ရုိက် ိခတ်လာမည့် လလေါဏ် မိုးေါဏ် 

တိုမ့ှ ကာကွေယ်လပးရံုသာမကလမမကကီးအလပါ်ယံလွှာ၏ အစိုဓာတ်နှင့်အပူချေိန်ကိပုါ သမမျှတလအာင် 

 ိန်းညြှေိလပး ားသည်။ 

 ယ်လရးပိုလုပ် ားလလ လမမေီလွှာကို လရတိုက်စားမှုပိုမိုမျေားလလမေစ်  

ဘယ်ပုံ− ရှမ်းဒမမာြ်၊ မမန်မာ (၂၀၁၄) (© FAO/ ဦးသိန်းေု ၊ ၂၀၁၄၊ မမန်မာ)၊  

ညာပုံ − မန္တဒလးတိုင်း၊ မမန်မာ (၂၀၁၇) (© FAO/ ဦးသိန်းေု ၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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သိုမ့ေင့ ် ဤအလွှာသည်အင်းေက်ပိုးမွှားအကကီးစားမျေားမှ လမမကကီးတွေင်းပွေားမှိုနှင့် ဘက်တီး 

ရီးယား အဏုဇီေက်ရှိလပါင်းစံုတို ့ လပါကပ်ွေား ပွေားမျေားရာ ဘံုေိမာန်လနရာ မေစ်လာသည်။ ဤ အဏုဇီေ 

သကရ်ှိမျေားသည် လမမေုံးလွှာမှ ပင်ကကင်းပင်ကျေန်မျေားကုိ လမခမွေေျေက်ေီးကကပပီး လမမကကီးအတွေင်း 

လရာသွေားလစကာ လမမလေွေးအမေစ်လရာက်ရှသိွေားလစပပီး လမမလေွေးမျေားကလမမေီလွှာေွေဲ စ့ည်းမှုကို တည်ပငိမ် 

ခိုငမ်ာလအာင်လုပ်လောင်လပးလတာ့သည်။ တစ်ချေိန်တည်းမှာပင် လအာ်ေဲနစ်လမမလေွေးလွှာသည် လရနှင့် 

အာဟာရဓာတ်မျေား အတွေက်ကကားခံလုပ်လောင်လပးရာ လနရာတစ်ခုလည်း မေစ်လာသည်။ 

လမမ ဲတွေင်အမျေားအမပားရှိ လနကကသည့်တီလကာင်ကဲ့သိုလ့သာ သတ္တ ေါလလးမျေားကလည်း လမမလေွေး 

နှင့လ်မမကကီးသား လရာစပ်မှု ကိမုေစ်လပါ် လစကာ  ပိုမိုခိုင်ပမဲသည့် လမမလေွေးလမမသား  လမမစုိင်ခဲလလးမျေား 

(Soil Aggregates) ကိမုေစ ် လပါ်လာလစသည်။  ုိ လမမစုိင်ခဲလလးမျေားအကကားတွေင် 

ကွေက်လပ်မျေားရှလိနကာ  ိုကွေကလ်ပ်မျေားသည် လမမသား ဲတွေင် အလလလပါကမ်ျေား (Macropores) 

သေွေယ်မေစ်လပါ်လနပပီး မိုးသီး န်စွောရွောသွေနး်ပါက မိုးလရမျေားသည်  ုိ လလလပါကက်လလးမျေား မှတစ်ေင့ ်

လအာက်ခံလမမလွှာ အ ိ အလျေင်အမမန ်စိမ့်ေင်သွေားကကသည်။   

လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမေင့်ေုံးအုပ် ားသည့်လမမတွေင် သီးနှံပငက်ိစုိုက်ပျေိုးလိုကသ်ည့်အခါ 

လမမကကီးကိလုည်းအကာအကွေယ်လပး ားရံုသာမကသီးနှံပင်ကကးီ ွေားရန် ပတ်ေန်းကျေင်လကာင်းတစ်ခု 

လည်းမေစ်သွေားခဲ့ရသည်။  လမမတွေင်းရှိ အဏုဇီေသကရ်ှိမျေားလကကာင့် လမမသားတည်လောက်မှုမျေား 

လကာင်းမွေန်စွောမေစ် ွေန်းလာမခင်းကို ဇီေမျေားမေင့်တမန်းသားမေစ်မခငး် (Biological Tillage) 

ဟုလခါ်သည်။ သုိရ့ာတွေင် စက်ကိရိယာမျေားမေင့် အလွေန်အမင်း တမန်းမပင်ပါက ဇီေတမန်းမေစမ်ခင်းမျေား 

ပျေက်စီးကုနရ်သည်။ မိုးလ်ဘို ့ယ်မျေား၊ လင်ပန်း ယ်မျေားမေင့် တမန်းမပင်မခင်းသည် 

ချေီေယ် ယ်မျေားမေင့ ် တမန်းမပင်မခငး် က ် လမမတွေင်းရှိ ဇီေသက်ရှမိျေားကို ပိုမို ိခိုက်လစသည်။ 

စကက်ကီးမျေားမေင့ ် တမန်းမပင်မခငး်သည် လမမသားကို ပိုမိုလကကမွေလအာင် မပုလုပ်မခင်းမေစ်သည်။ 

လမမသားပိုမိုမွေလာသည့်အခါ လမမတွေင်းတွေင် လအာက်ေီေျေင်မျေား ပိုမိုမျေားလာပပီး လမမတွေင်း 

လအာေဲနစ်ဓာတ်လပါငး်မျေားကို မေပ်စင်မျေားအမေစ်သုိ ့ ပပိုကွေဲသွေားလစလတာ့သည်။ (Mineralization)။ 

ဒမပာင်းဖူးရိုးများမဖင့် လုံမခုံ ဒအာင် ဖုံးထားသည့ ်နှံစားဒမပာင်းခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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နှစတ်ိုင်း ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလနသမေင့် ဤမေစ်စဉေ်က်တိုကမ်ေစ်လနသည့်အခါ လမမတွေင်းသကရ်ှိတို ့

ရှင်သနလ်န ိုင်ရာ လအာေဲနစပ်စ္စည်းမျေားလည်း ပျေက်သုဉး်ကုန်ခနး်ကကရသည်။  

လမမတွေင်းဇီေသက်ရှမိျေားက လမမသားတမန်းသားရလအာင် လုပ်လောင်လာနုိင်ကကသည့်အခါ 

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

လကာင်းစွောလုပ်လောင်လာနိုငက်ကမည်မေစ်သည်။  ိုလ့ကကာင့်  ွေန်ယက်မခငး်ကုိ လလျော့ချေရမည်။ သုိလ့သာ် 

 ွေန်ယက်မခငး်ကုိ လလျှာ့ချေနိုင်သည့်တိုင်လအာင် ဓာတုပစ္စည်း သွေငး်ကုနမ်ျေားအသုးံမပုမခင်းကလည်း 

အမခားေုိးကျေိုးမျေားကုိ မေစ်လစနိုင်ပါသည်။  

စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း၏အဓိကရည်ရွေယခ်ျေက်သည် သီးနှံမျေား ွေက်ရှလိအာင် လုပ်လောင်ရမခင်း 

မေစ်၍ လပါငး်ပငမ်ျေားနငှ့် ပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နိမန်င်းလရး စီမခံန်ခွေမဲှုကိုလည်း မပုမပင်လမပာင်းလဲ 

မှုလုပ်ရန် သဘာေေန်းကျေင်မပျေက်စိုကပ်ျေိုးနည်းကိကုျေင့်သုးံရန်  လိုအပ်လာသည်။ ပင်ကကင်းပင်ကျေန ်

မျေားကုိမီးရှို ့မခင်းနှင့ ်  ွေန်ယက်မခငး်မျေားသည် လပါင်းနှင့် ပိုးမွှားလရာေါမျေား ကင်းစင်သွေားလအာင် 

မပုလုပ်သည့် ကာကွေယ် လရးလုပ်ငနး်တစ်မျေိုးလည်းမေစ်သည်။ ဇီေတမန်းသားရလစရန် လမမကကီးကိ ု

ေုံးအုပ် ားပပီး စကမ်ျေားမေင့်  ွေန်ယက်မခငး်ကုိ လလျော့ချေလုပ်ကုိင်သည့်အခါ လပါငး်နငှ့်ပိုးမွှားလရာေါ 

ကာကွေယ်လရး လုပ်ငနး်ကုိ  ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရး (Integrated Pest Management) 

နည်းစနစ်မေင့ ်   လုပ်လောင်ကကရသည်။  ုိအ ဲတွေင် သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်နည်းစနစ် (Crop 

Rotation)သည် အ ူးအလရးကကီးသည့် လုပ်ငနး်တစ်ခမုေစ်သည်။  

 

  

မ ွေန်မ ယ်ပဲ တိုက်ရိုက်မျေိုးလစ့ချေ စိုက်ပျေိုးမခင်း 

 မ ွေန်မ ယ်ဘဲ တိုက်ရုိက်မျေိုးလစ့မခင်းေုိသည်မှာ လရှ က့စိုကပ်ျေိုးခဲ့သည့် သီးနှံရိတ်သိမ်း 

ကတည်းက  လမမကကီးကိ ုယ် ိုး ွေန်လမွှမပုလုပ်မ ားဘဲ လနာက်သးီနှံကို တိုက်ရုိက်မျေိုးလစခ့ျေ 

စိုက်ပျေိုးမခင်းမေစ်သည်။ တိုက်ရုိက်မျေိုးလစခ့ျေမခင်းေုိသည်မှာ သဘာေေန်းကျေင် မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး စံနစမ် ှ

(no-till farming, zero tillage, no-tillage, direct drilling) စသည်  တိုန့ှင့အ်ဓိပ္ပါယ် 

မ ွေန်မ ယ်ပါနှင့့် အမှိုက်လတွေမီးမရှို ပ့ါနှင့် 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 
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အတူတူမေစ်ပပးီ စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲ၍မျေိုးလစမ့ျေားကုိချေလပးမခင်းမေစ်သည်။ စိုက်လကကာင်းမျေားေွေဲရာတွေင် 

မျေိုးလစ ့ အရွေယ်အစားကုိလိုက်၍စိုက်လကကာင်းအကျေယ်ကိုလည်းချေိန်ေလပးရသည်။ ပဲ၊ လမပာင်းေူး 

စသည်မျေား အတွေက်စိကု်လကကာင်းမျေားကုိအနည်းငယ်ကျေယ်လပးရပပီး ေျေုံ၊ နှမ်းစသည် မျေားအတွေက် 

မျေိုးလစက့ိ ု ကကကပ်မီးတန်းချေနိုငရ်န် စိုက်လကကာင်းကို ေွေဲလပးရသည်။ တတ်နိုင်သမျှ 

လမမကကီးကိအုနည်းငယ်သာတူးေွေလပးမခငး်မေစ်သည်။ ေွေံ ့ပေိုးပပီးနိုငင်ံမျေားတွေင်မူ မ ွေန်မ ယ်ဘဲ 

လမမကကီးကိေုုံး ားသည့်အ ဲသို ့ မျေိုးလစက့ိတုိုက်ရုိက် ိုး  ည့်နိငု်သည့်  ွေန်စက်အမျေိုးမျေိုးကို 

အသုးံမပုကကသည်။ မျေိုးလစခ့ျေပပီးပါက စိုက်လကကာင်းမျေားကုိ လအာေဲနစပ်စ္စည်းမျေားမေင့် လံုလအာင်ေုးံ 

လပး ားရသည်။   

 ယ်လရးမဲ့လမမမပင်ရာတွေင်  အကွေက် ဲတွေင်လပါက်လနသည့်လပါင်းပင်မျေား၊ ယခင်သီးနှံပင၏် ပင်ကကင်း 

ပင်ကျေန်မျေားနငှ့်လမမေုံးပင်မျေားကုိ မေတ်လတာက်ခုတ်လှဲေိနိှမ်လပးပပီး လမမလပါ်သိုမ့ပန် လည်ေုံးအုပ် 

လပး ားရသည်။  ုိက့ဲသိုေ့ုံးအုပ် ားသည့်လမမ ဲသို ့ မျေိုးလစက့ိတုိုက်ရုိက်  ိုး ည့်လပး ရသည်။ 

လမမကသဇာကိစုိုက်လကကာင်း ဲသို ့ည့်လပးမခင်း (သိုမ့ဟုတ်) လမမမျေက်နှာမပင်လပါ်တွေင် ကကဲပက်ကက သည်။ 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်မျေားသည် စိုက်ပပီးအခင်းကုိ လံုလလာက်လအာင် ေုံးအုပ်လပး နိုငသ်ည့် 

ပမာဏရိှရန်လိုအပ်သည်။  
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ထယ်ရေးမဲ့ စိုက်လကကာင်း ဲမျေိုးလစ့ချေမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

ကျေင်းလေါက်စိုက်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

မျေိုးလစ့ချေပပီး နွေားလချေးလမမလေွေး ည့်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

ထယ်ရေးမဲ့ စိုက်လကကာင်း ဲမျေိုးလစ့ချေမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

 

လပါင်းပင်မျေားကုိခုတ်လှဲမခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၀၆၊ မမန်မာ) 

မမက်မေတ်စက်နဲ ့မမြ်မဖတ်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 
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 (၂) လမမကကီးကို လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမေင့် အစဉ်အပမဲလုံလအာင်ေုံးလပး ားမခင်း 

လမမကကီးကိလုအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားမေင့် အပမဲ ာေရလံုလအာင်ေုးံအုပ်လပး ားမခင်းသည် အလွေန ်

အလရးပါသည့်လုပ်ငနး်မေစ်သည်။ ဤက့ဲသုိေ့ုံးအုပ် ားလပးမခင်းမေင့် လမမကကီးကိ ုိခိုက်လစသည့ ်

မိုးစကမ်ိုးလပါက်မျေားနငှ့်လနလရာင်မခည်တို ့် တိုက်ရုိက်ကျေလရာက်ခံရသည့်ေဏ်မှကာကွေယ်လပး ားမခင်း၊ 

အဏုဇီေသက်ရှိမျေားအတွေက်လည်းအာဟာရကိုအပမဲမမပတ်မေည့်ေည်းလပးလနမခင်း၊ အဏုဇီေသက်ရှ ိ

မျေားနငှ့်အပင်အမမစ်မျေားအလကာင်းေံုးကကီး ွေားေွေံ ့ပေိုးလရးအတွေက် ရာသီဥတုအငယ်လလးတစ်ခု(the 

micro climate) ကုိ လည်းအနီးပတ်ေန်းကျေင်တွေင်မေစ်လပါ်လာလစမခင်းစသည်တိုက့ိမုေစ်လာလစသည်။ 

လမမေုံးပင်မျေား အဓိကသးီနှံမစိုကမ်ီ စီမံခန ့်ခွေဲရနလ်ိုအပ်ပပီး ိုအပင်မျေားကုိပိငု်းမေတ်ခုတ် ွေင် 

လူအင်အား၊ ကျွဲနွေား၊ စကအ်င်အားတိုန့ှင့် မပုလုပ်နိုင်ပပီး အဓိကအလရးကကီးသည့်အချေက်မှာ 

လမမကကီးလပါ်သိုအ့ပမဲမမပတ် ေုံးအုပ်လပး ားရသည်။ 

 

 ယ်လရးမမပင်ဘဲ စပါးအပပီး ပဲပုပ်စိုက်၊ 

လုံလအာင်ေုံးလပး ား သည့် မမင်ြွင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

ေုံး ားတဲ့လကာက်ရိုးလတွေကကားမှ 

ပဲပုပ်ပင်များတုိး ွေက်လာပုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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တစ်ြွင်းလုံး သီးနှံစိုြ်စိုြ်ဒကြာင်းများဒပါ်တွင် 

သီးနှံအကြင်းအြျန်များထူထူဖုံးထားမခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

သီးနှံစိုြ်စိုြ်ဒကြာင်းများဒပါ်တွင် 

သီးနှံအကြင်းအြျန်များထူထူဖုံးထားမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

သီးနှံအစုံစိုြခ်င်းတွင ်

သီးနှံအကြင်းအြျန်များထူထူဖုံးထားမခင်း                              

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

သီးနှံအကြင်းအြျန်များထူထူဖုံးထားဒသာစုိြ်ခင်း တွင် 

ဒဘာစြိုင်းြိုစည်းရိုးတန်းပင်အမဖစ်စိုြ်ထားမခင်း                        

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

လမမကကီးကိုေုံး ားလပးမခင်း၏ သီးနှံမေစ် ွေန်းမှုအလပါ် 

အကျေိုးသက်လရာက်မှု၊ အပင်အမမင့် (သမရိုးကျေနည်း၊ 

လရှ ပ့ုံ)၊ ပို၍မမင့်လသာ အပင်အမမင့် (လနာက်ပုံ)             

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ မမန်မာ) 

  

သမားရိုးကျေ ယ်လရးမပင် ားမခင်း (ဘယ်ပု)ံ၊  

လမမကကီးကိုေုံး ားလပးမခင်း (ညာပု)ံ ၊ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၂၊ မမန်မာ) 
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လမမေုံးမခင်း၏အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

• လမမ ဲသိုလ့ရစိမ့်ေင်မှုမျေားမပားပပီး လမမကကီး၏အစိုဓာတ်ကို ိန်းသိမ်း ားသမေင့် သီးနှံပင် 

အတွေက်လရငတ်ေဏ်ကိတုာရှည်မခံစားရလစလတာ့ဘဲ အာဟာရ ရရှိနိုငမ်ှုလည်းပိုမိုမျေားမပား 

လာသည်။  

• ဇီေမျေို းကွေအဲစုံတိုအ့တွေက်တည်မှီရာနှင့်အာဟာရရရှိရာလနရာ 

(လန ုိင်စားလသာက်လပါက်ပွေား ရာလနရာ)မေစ်လာသည်။ လမမတွေင်းသုိ ့ လလနှင့လ်ရတုိ ့

အလွေယ်တ ကူစီးေင်ရာလမ်းလကကာင်း မေစ်လာပပီး အပင်အာဟာရမျေား နှင့်လအာေဲနစ် 

ပစ္စည်းမျေား သံသရာတစ်ေန်မပန်လည်ကာ အဏုဇီေသက်ရှိတိုအ့တွေက် မီခိုလန ုိင်ရာ 

လနရာမေစ်လာသည်။ 

• သစလ်ေွေးဓာတ်မေစ်မှုပိုမိုတိုးပွေားမျေားမပားလာသည်။ 

• မိုးစကမ်ျေားတိုက်ရုိက်ကျေလရာက်မှု ေဏ်မခံရသမေင့် လမမကကီး၏အလပါ်ယံအလွှာတွေင် ပိတ်ေို ့

၍ မျေက်နှာမပင်လမမကကပ်လွှာမျေား မမေစ်လစလတာ့လပ။ 

• လရစီးအရှိန်နငှ့်တိုကစ်ားမှုမျေားကုိ ချေင်ချေင်းလလျော့ကျေသွေား လစသည်။ 

• လမမေီလွောပျေက်သုံးနှုန်း က် မပန်လည်မပည့်ေလာနှုန်း ကပိမုိုလာသည်။ 

• လမမလပါ်လမမလအာက်အပူချေိန်ကွောဟမှုမျေားကုိလလျော့နည်းသွေားလစသည်။ 

• အမမစ်မျေားေွေံ ပ့ေိုးရန်နှင့ပ်ျေိုးပငမ်ျေားကကီး ွေားရနအ်လမခအလနလကာင်းမျေားကုိမေစ်လစသည်။ 
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လောင်ရွေကပ်ုံနည်းလမ်းမျေား 

၁။အ ွေကလ်ည်းလကာင်း၊အပင်အကကင်းအကျေန်လည်းလပါမျေားပပီး အမမစ်ေွေံ ့ပေိုးမှုလည်းလကာင်းသည့်  

သီးနှံပင ်မျေိုးကုိလရွေးချေယ်စုိက်ပျေိုးပါ။  

၂။ သီးနှံအစုံကုိ ဘက်စုစံီမံခန ့်ခွေဲ၍ ကျွဲနွေားစာစားကျေက်ပင်မျေားပါ ည့်သွေင်းစိုက်ပျေိုးပါ။ 

၃။အမျေိုးစံုအသုးံေငသ်ည့်လမမေုံးပင်မျေားကုိစိုကပ်ျေိုးပါ။ ဥပမာ နုိက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူသည့ ် ပဲမျေိုး 

ပင်မျေား၊ လမမတွေင်းအလပါက်လလးမျေားကုိမေစ်လပါ်လစသည့်အပင်မျေိုးမျေား၊ ေျေက်ပိုးလမပးနိငု်သည့်အပင် 

မျေိုးမျေား၊ ဘယလေး ပင်မျေားစသည်တိုမ့ေစ်ကကသည်။  

၄။   အချိေန်ကုိက်နှင့ ်စီးပွေါး လရးအရ အကျေိုးရှိမည့် သီးလှည့်စနံစ်ကုိ ကျေင့်သုံးပါ။  

 

၂.၁.၂။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်း 

 သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်းသည် လမမလနအဏုဇီေသကရ်ှိတိုအ့တွေက်အစာအာဟာရအစုံကုိ 

မေည့်ေည်းလပးနိုငရ်ုံသာမက လမမကကီးအတွေင်းအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးတွေင် လရာက်ရှိရှငသ်န်လနကက 

သည့်အမမစ်မျေားသည်လည်း အလွှာစုံမှအာဟာရမျေားကို လပါ် ွေကလ်ာလအာင် လုပ်လောင်လပး ကကသည်။ 

လမမကကီးအတွေင်းအလတာ်နက်သည်အ ိ စိမ့်ေင်းသွေားသည့် အာဟာရမျေားသည် စီးပွေားမေစ် 

စိုက်လနသည့်သီးနှံပငမ်ျေားအတွေက် စုပယူ်ရရှိရန်မမေစ်နိုင်လတာ့လသာ်လည်း သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်လပးပါ 

ကမပန်လည်ရရှိလာနုိင်သည်။ ဤနည်းအားမေင့် အလှည့်ကျေစိုက်ခဲ့သည့်သီးနှံပငမ်ျေားသည် ဇီေအာ 

ဟာရစုပ်စက ် (Biological pumps) မျေားမေစ်လာသည်။ သီးနှံမျေိုးစုံကိုအလှည့်ကျေစိုက်လပးမခငး်သည် 

လမမတွေင်းအဏုဇီေသက်ရှိအစုံ (အပင်မျေိုးနွေယ်ေင်နငှ့်သတ္တ ေါမျေိုးနွေယ်ေင်) ကိပုိုမိုတိုးပွေားမျေားမပားလာ လစ 

သည်။ အမမစ်အမျေိုးအစားလပါငး်စံုသည်လအာေဲနစပ်စ္စည်းအမျေိုးစံုပါသည့် စိမ့် ွေက်ရည် အမျေိုးမျေိုး ကုိ 

 ုတ်လွှတ်ကကရာ  ိုအရည်မျေားက ဘက်တီးရီးယားလပါင်းစုံ နှင့မ်ှိုလပါင်းစုံကုိ ေွေဲလောင် ယူကကသည်။ 

 ိုအဏုဇီေသက်ရှိမျေားကစိမ့် ွေက်ရည်မျေားကုိ အပင်မျေားက စုပယူ်နိုင်သည့် အာဟာရအမေစ်သုိ ့

မပန်လည်လရာက်ရှိသွေားလစသည်။ သီးနှံအလှည့်ကျေစိုက်ပျေိုးမခင်းသည် သီးနှံတစ်မျေိုးတည်းအလပါ် 

စွေဲပမစဲွောကျေလရာက်တတ်သည့်ပိးုမွှားမျေား၏ ဘေစက်ေန်းကိလုည်း မေတ်လတာက်ပစလ်ိုက်သည်။ 

ယခင်သးီနှံ၏အပင်အကကင်းအကျေန်မျေားလပါ်တွေင် မီခိလုနသည့် လရာေါပိုးမွှားမျေားသည် အလှည့်ကျေ 

စိုက်ပျေိုးသည့်လနာက်သီးနှံတွေင် မကျေလရာက်မေျေက်ေီး နိုငလ်တာ့ သမေင့ ်လသေုံးပျေက်စီး သွေားကကရသည်။ 

ဤနည်းစနစ်အရ လရာေါပိုးမွှားတို၏့ သံသရာစကေ်န်းကို လနာက်ေက်တွေဲစိုက်သည့် သီးနှံမျေိုးကွေ ဲ

တိုမ့ေင့ ် မေတ်လတာက်လုိက်ပပီး သီးနှံမျေိုးကွေဲတို၏့ ရုပ်ပိုငး်နငှ့် ဓာတ်ပိုင်းေုိင်ရာ အမပန်အလှန ် တံု ့မပန် 

အကျေိုးမပုမှုမျေားကုိ  ိလရာက်စွော အသုးံချေမခင်းလည်းမေစသ်ည်။ (ဥပမာ နံှစားသးီနှံစိုကပ်ပီးလနာက် 

ပဲတစ်မျေိုးမျေိုးကုိစိုကပ်ျေိုးသည့်အခါ လရှ က့သးီနှံနှင့် လနာက်ကသီးနှံတို၏့ အမမစ်ေွေဲ စ့ည်းပုံ အစာစုပယူ် 

သည့်အလွှာမတူသလုိ အစာကိအုလွေန်အမင်းစုပ်ယူမှုနှင့် အစာကိမုပန်လည်မေည့် ည့်လပးခဲ့မှုမျေား မတူ 
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ကွေမဲပားကကသည်)။ သဘာဝဝန်းြျင်မပျြ်စိုြ်ပျိုးဒရး (Conservation Agricuture) ကုိေက်လက် 

ကျေင့်သုံးလာသည့်အခါလယ်ယာလေဟစနစ်(Farm-ecosystem)အတွေင်း ေျေက်ပိုးမျေားနငှ့်လူအ့ကျေိုး 

မပုပိုးမျေား၊ သီးနှ ံ ပင်မျေားနငှ့်လပါင်းပင်မျေားစသည်မျေားအကကားတွေင်  ိန်းညြှေိမှုမျေားအ ိုက်အလလျောက် 

ရရှိလာမည် မေစ်ပပီး လယ်သမားကိုယ်တိုင် သီးနှံပုံစံမျေား လရွေးချေယ်ချေမှတ်လာနုိင်မည်။ လပါငး်သတ်လေး၊ 

ပိုးသတ်လေးနငှ့ ် ဓာတ်လမမကသဇာသုးံစွေဲမှုမျေားလည်း သမားရုိးကျေနည်းမှာ က် လလျော့နည်းသုးံ 

စွေဲလာနိုငမ်ည်။  

သီးနှံအလှည့်ကျေ စိုက်ပျေိုးမခင်း၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား 

• အမျေိုးအစားအစုံသီးနှံမျေား စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်လာသမေင့် လူနှင့်တိရ စ္ဆာန်မျေားအတွေက် 

အာဟာရ ပုိမိ ုရရှိလာလစမခင်း၊ 

• လပါငး်ပငန်ှင့်  လရာေါပိုးမွှားအန္တရာယ်ကို လလျော့နည်း သွေားလစမခင်း၊ 

• ပုံသဏ္ဍာန်အမျေိုးမျေိုး၊အနက်အမျေိုးမျေိုးနှင့်အရွေယ်အစားအမျေိုးမျေိုးရှလိနကကသည့် 

သီးနှံလပါင်းစုံ၏ အမမစ်မျေားလကကာင့် လမမတွေင်းသိုလ့လနှင့် လရတုိေ့င်ရာက်ရာ လမ်းလကကာင်း 

အမျေိုးမျေိုးနငှ့် ကွေက်လပ် အမျေိုးမျေိုးကုိ မေစ်လပါ်လာလစသည်။ 

• လမမလွှာအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးတွေင် အာဟာရမျေားလနရာအနှံပ့ျေံ နံှ့တ့ည်ရှိလနကကသည်။ 

• လမမလွှာအတိမ်အနက်အမျေိုးမျေိုးမှလရနှင့်အာဟာရမျေားကို လနရာအနှံလ့ရာက်ရှလိနကကသည့် 

သီးနှံမျေိုးစုံ၏အမမစ်မျေားက ရှာလေွေ ုတ်ယူနှငက်ကသမေင့် လရနှင့်အာဟာရ ရရိှနိငု်မှု ပိုမိုလာ 

သည်။ 

• သစလ်ေွေးဓာတ်မေစ်မှုလည်း ပိုမိုလာသည်။ 

• အပင် ဲနှင့်လမမ ဲမှသက်ရှိတို၏့သဟဇာတမေစ်မှုပိုမိုလာသမေင့် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်စုပ်ယူမှု 

ပိုမိုလာပပီး လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေား နှင့သ်တ္တ ုဓာတ်မျေားမ ှရရှိနိုင်သည့် နိုက် ရိုေျေင်၊ 

လော့စ်ေရပ်စ်နငှ့် ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်မျေားသည်လည်း ပိုမိုမျှတလာသည့်အလမခအလန 

မေစ်လာသည်။  

လောင်ရွေကပ်ုံနည်းလမ်းမျေား 

• လိုအပ်ချေက်အမျေိုးမျေိုးကုိ မပည့်ေလစနိုင်မည့် သီးနှံပုံစံအမျေိုမျေိုးလရးေွေဲ၍ စိုက်ပျေိုးရသည်။ 

လူစာ၊ တိရ စ္ဆာန်စာမျေားအတွေက် အနှံစား၊ အရွေက်စား၊ ရုိးတံစားအပင်မျေား၊ 

အပင်အကကင်းအကျေန ် မျေားမျေားရနိုင်သည့်အပင်မျေား၊ ပုိးမွှားလရာေါနှင့် လပါငး်ကာကွေယ် 

လပးသည့ ် အပင်မျေား၊ အာဟာရစုပ်ယူ၍ လမမလွှာအတွေင်း မပန်လည်မေည့်ေည်းလပးသည့် 

အပင်မျေားစသည်တိုမ့ေစ်ကကသည်။ 

• စိုက်ပျေိုးလမမနှင့်ရာသီဥတုအလပါ်မူတည်၍အ ွေကလ်ည်းလကာင်းသလို လမမလပါ်လမမလအာက် 

တွေင်အပင်အကကင်းအကျေန်အလမမာက်အမျေားကုိ ချေန် ားရစန်ိုငသ်ည့်သီးနှံမျေိုးလစ့    မျေားကုိ 

စိုက်ပျေိုး ရသည်။ 
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လမပာင်းေူးအပပီး ပဲယဉ်းစိုက်ပျိူးမခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၆၊ မမန်မာ) 

လမပာင်းေူးနှင့် ပဲယဉ်းလရာညြှေပ်စိုက်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၄၊ မမန်မာ) 

ကကင်းကျေန်ခဲ့သည့်လမပာင်းရိုးမျေား 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 

လမပာင်းေူးအပပီး ပဲယဉ်းစိုက်ပျိူးမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 

ချေင်းလေသတွေင်လတွေ ရ့တတ်သည့်မမင်ကွေင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 

လမပာင်းေူးနှင့်စားလတာ်ပဲ စိုက် ားသည့်အခင်း 

(ချေင်းလေသ) (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၁၊ မမန်မာ) 
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အနာေတ်ကာလ စားနပရ်ိက္ခာေူလံုလရးနှင့် သဘာေေန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရး 

သဘာေေန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် အနာေတ်တွေင် လုိအပ်လာမည့်ရိက္ခာကိ ု

အလကာင်းေံုး မေည့်ေည်းလပးမည့် နည်းစနစ်တစ်ခုမေစ်ပပီး လရရှည်တည်တံ့သည့်စိုကပ်ျေိုးလရးနငှ့် 

လကျေးလက်ေွေံ ့ပေိုးတုိး တက်လရးကုိလည်းအလ ာက်အပံ့မပုမည်မေစ်သည်။ ဤနည်းစနစသ်ည် 

သွေငး်အားစုမျေား ကိပုိုမို ိ လရာက်လာလစမခင်း၊ သီးနှံအ ွေကတ်ိုးလာလစမခင်းနှင့ ် အ ွေကတ်ည် 

ပငိမ်လာလစမခင်း၊ လယ်ယာလုပ် ငန်းမှေင်ငွေတိုးတက်လာလစမခင်း၊ လမမကကီးကိကုာကွေယ် 

 ိန်းသိမး်လပးကာ လမမကကီးကိပုိုမိုအားမပည့်လာ လစမခင်း၊ လမမတွေင်းရှိ သကရ်ှိဇေီမျေိုးစံု 

တိုလ့ပါမျေားလာလစမခင်းနှင့် အလမခခံသဘာေအရင်းအမမစ်မျေား (လမမလပါ်လမမလအာက်) လရရှည်တည် 

တန ့်လစရန်  ိန်းသိမး်မခင်းတိုက့ိမုေစ်လာလစသည်။ 

သဘာေေန်းကျေင်မပျေက်စိုက်ပျေိုးလရးသည် လမမ၊ လရနှင့် ဇီေအရင်းအမမစ်မျေားကုိ မပင်ပမှ 

သွေငး်အားစုမျေားနငှ့်လပါင်းစပ်၍ ဘက်စုစံီမခံန ့်ခွေဲပပးီ သဘာေအရင်းအမမစ်မျေားကုိ ကာကွေယ် 

 ိန်းသိမး်မခင်း၊ တိုးတက်လကာင်းမွေနလ်ာလစမခင်းနှင့ ် ၎င်းတိုက့ိပုိုမို ိလရာက်စွော အသုးံချေလာ 

သီးနှံအစုံလရာညြှေပ်စိုက် ားသည့် စိုက်ခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

သီးနှံအစုံကို အကန ့်အလိုက် စိုက် ားသည့် စိုက်ခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

နှမ်းနှင့်ပဲတီစိမ်းလရာညြှေပ်စိုက်ပျိူးမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လမမပဲနှင့်ပဲယဉ်းလရာညြှေပ်စိုက်ခြင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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နိုငလ်စမခင်း စသည်မျေားအတွေက် ရည်မှန်းလုပ်လောင်သည်။ သဘာေေန်းကျေင်ကိုလည်း  ိန်းသိမး် 

ကာကွေယ်ရင်း လရရှည်အ ွေက် တိုးလရးအတွေက်ပါ မေည့်ေည်းပံ့ပိုးလပးမည်မေစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးသူအတွေက်လည်းအကျေိုးရှိ၊ သဘာေေန်းကျေင်အတွေက်လည်း လကာင်းသည့်စိကု်ပျေိုး 

နည်းတစ်ခုမေစပ်ပီး လရရှည်လည်းတည်တံ့သည့်စနစ်မေစ်သည်။ 

 

၂.၂ ။ စုိက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား 

(Good Agricultural Practices-GAP)  

 စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားေုိသည်မှာ စိုက်ခင်း ဲတွေင် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ် 

သည်မ ှ စားသံုးသူလက်ေယ်လရာက်သည်အ ိ  ုတ်လုပ်မှုကွေငး်ေက်တိုင်းတွေင် အန္တရာယ်ကငး်၍ 

ကျေန်းမာလရးနှင့်ညီညွေတ်သည့်စားစရာရိက္ခာနှင့်အမခားလူသုံးပစ္စည်းမျေားရရှရိန် လိုက်နာလုပ်လောင် 

ရသည့်နည်းလမ်းမျေားမေစ်သည်။ ဤကဲသ့ိုလ့ုပ်လောင်ရာတွေင် ပတ်ေန်းကျေင် ိန်းသိမး်လရး၊ 

စီးပွေားလရးလကာင်းမွေန်လရးနှင့် လူမှုလရးလရရှည်တည်တံ့လရးတုိက့ိ ု  ည့်သွေငး်စဉ်းစားလုပ်လောင် 

ရသည်။ 

တစ်နည်းအားမေင့် စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားေုိသည်မှာ ပတ်ေန်းကျေင်၊ စီးပွေားလရးနငှ့် 

လူမှုလရးရာမျေား လရရှည်တည်တ့ံလရးတိုက့ိဦုးတည်လျှက် အန္တရာယ်ကငး်၍အဟာရ မပည့်ေသည့် 

ရိက္ခာမျေားကုိစိုကက်ွေငး်တွေင် ုတ်လုပ်မခင်းကိလုခါ်သည်။ (ကုလသမေ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် 

စိုက်ပျေိုးလရးအေွေဲ -့၂၀၀၃) 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်ပုံစနစ်အမျေိုးမျေိုးတွေင် အတိုင်း 

အတာ အမျေိုးမျေိုးမေင့် တွေဲေက်အသုးံချေနိငု်ကကသည်။ ဤနည်းစနစသ်ည် လရရှည်တည်တံ့သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရးမေစ်ပပးီ စီးပွေားလရးအရလုံလလာက်သည့်ရိက္ခာကိ ုုတ်လုပ််မခင်း၊ အန္တရာယ်ကငး်သည့် 

ရိက္ခာကို ုတ်လုပ်မခင်းနှင့် အာဟာရမပည့်ေသည့်ရိက္ခာကို ုတ်လုပ်မခင်းမျေားမေစ်သည်။  

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား ရည်ရွေယ်ချေက်တွေင် လအာက်ပါစံနှုန်းမျေားပါရှိရသည်။ 

၁။ စားနပရ်ိက္ခာ ုတ်လုပ်သည့်ကွေငး်ေက်တစ်ခလုုံးတွေင် အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာ 

မေစ်ရန်နှင့်အရည်အလသွေးလကာင်းသည့်အစားအစာမေစ်ရန် လသချောလစရမည်။   

၂။  လစျေးကွေကလ်ိုအက်ချေက်ကိမုေည့်ေီးမည့်   လ ာက်ပို ့ ကွေငး်ေက်၏ အုပ်ချေုပ်မှုကဏ္ဍကုိ 

တိုးတက်လကာင်းမွေန်လစမခင်းမေင့် လစျေကွေက်သစ်၏ အကျေိုးလကျေးဇူးမျေားကုိ   ရရှိလစရမည်။ 

၃။ သဘာေအရင်းအမမစ်မျေားအသုးံမပုမှုကိုပိုမုိလကာင်းမွေန်လာလစပပီး လုပ်သားမျေား၏ကျေန်းမာ 

လရးနှင့်လုပ်ငန််ခွေင်မျေား ပိမုိုလကာင်းမွေန်လာလစရမည်။  
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၄။ ေွေံ ပ့ေိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင် လေးကွေကသ်စအ်ခွေင့အ်လန်းမျေားကုိ လယ်သမားမျေားအတွေက်လရာ 

ပိုက့ုနလ်ုပ်ငနး်လုပ်ကိငု်သူမျေားအတွေက်ပါ ေန်တီးလာနိုငလ်စရမည်။    

စိုက်ပျေိုးလရးအလလ့အကျေင့်လကာင်းတွေင် ကဏ္ဍလလးခုပါရှိသည်။ 

 ၁။ စီးပွေားလရးအရ အလားအလာလကာင်းရမည်။ 

 ၂။ သဘာေ ပတ်ေန်းကျေင်လည်း လရရှည်တည်တ့ံရမည်။ 

 ၃။ လူမှုအသိငု်းအေိုင်းအတွေက်လည်း လက်ခနံိုငဘ်ွေယ်မေစ်ရမည်။ 

 ၄။ အရည်အလသွေးမပည့်ေပပီး အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာမေစ်ရမည်။ 

 

ဤကဏ္ဍလလးခုကို ပုေ္ဂလိကအပိုငး်မလှရာ အစိုးရဌာနမျေားအပိုငး်ကပါ စံနှုန်းအမေစ် ည့်သွေင်း 

 ားကကလသာ်လည်း စံနှုန်းကိလုိုက်နာကျေင့်သုံးကကသည့်အတိုင်းအတာမှာ အမျေိုးမျေိုးကွေဲမပားကကသည်။ 

  

 

 

 စိုက်ကွေင်းမှ စားသံုးရန်စားပွေဲလပါ်အ ိလရာက်ရှလိာသည့် အစားအစာကွေင်းေက် 

(©Mahidol Univ.) 
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အန္တရာယ်ကင်းသည့် လယ်ယာ ွေက်ကုန်မျေားရရှိလရးသည် စိုက်ခင်းအတွေင်း  ုတ်လုပ်ပုံနှင့် 

ကိုင်တွေယ် လုပ်လောင်မှုမျေားတွေင်စတင်ခဲ့သည်။  

စိုက်ခင်းအတွေင်း လရာေါမေစ်ပိးုမျေားပါေင်မှုနည်းပါး လအာင်စိုကပ်ျေိုး ုတ်လုပ်ပပီးလရာင်းချေနိုင်ခဲပ့ါက 

မပင်ေင် ုပ်ပိုးချေိန်တွေင်မသန ့်မရှင်းကိငု်တွေယလ်ုပ် လောင်မိခဲ့လျှင်လတာင် ကျေန်းမာလရးအတွေက် 

အန္တရာယ်မေစ်မှုနည်းပါးလစသည်။ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူ မျေားနငှ့်သူ၏လုပ်သားမျေားသည် 

လရာေါပိုးမွှားကင်း စင်လအာင် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်လရးတွေင် မည်မျှ အဓိကကျေပပီး မည်သည့်လနရာမျေားမှ 

လရာေါပိုးမျေားပါလာသည်ကိုနားလည်းသလဘာလပါက်လအာင် လလ့လာသင်ယူလနကကရမည်မေစ်ကာ 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာ အလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိလိုက်နာကျေင့် သုးံကကရမည်။ 

 

စိုက်ခင်းမှ အန္တရာယ်ကင်းအစားအစာမျေား 

 ယခင်ကမကကားဘူးသည့် လရာေါမေစ်အဏုဇီေပိုးမျေားအလကကာင်းကကားသိလာရသည့်အခါ 

အန္တရာယ်  မကင်းသည့်အစားအစာကိစ္စမျေားအလပါ် စိုးရိမ်လကကာင့်ကျေရမှုမျေားတိုးပွေားလာကကသည်။ 

ယခင်ကအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုမှတ်ယူခဲ့ကကသည့် လယ်ယာ ုတ်ကနု်ပစ္စည်းမျေားသည် လရာေါဘယ 

လပါငး်စံုကုိ နှစစ်ဉ်တိုးတက်မေစ်ပွေားလနလစကက၍မေစ်သည်။ မကကာခင်ကာလကပင် အန္တရာယ်ကငး်သည် 

ဟု င်မှတ်ခဲ့သည့်လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားသည် မျေိုးလစလ့ောင်လရာေါမျေားကုိ အဓိကမေစပ်ွေားလစ 

လကကာင်းလတွေရ့ှိလာခဲ့ကကသည်။ လရာေါဘယမျေားသည် မှို၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ေိုငး်ရပ်မျေားနငှ့် ကပ်ပါးပိုး 

တိုလ့ကကာင့်မေစပ်ွေားကကရသည်။ ဤလရာေါမေစ်ပိးုမျေားကုိ အမဲသား၊ ကကကသ်ား၊ ဥမျေားနငှ့ ်

ပင်လယ်စာမျေားတွေင်ပါလတွေ ရ့ှိရသည်။ ချေက်မပုတ်မခင်းမေင့်လရာေါမေစ်ပိးုမျေားကုိသတ်ပစ်နိုင်လသာ်လည်း 

လတ်ေပ်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိမူအစိမ်းအတိုင်းသာစားသံုးကကသည်။  ိုအ့မပင် လယ်ယာ 

 ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားသည် လမမ၊ လရနှင့်လလ ဲတွေင်သဘာေအတိုင်းရှိလနသည့် အဏုဇီေပိုးမျေားနငှ့် 

လည်း ိလတွေလ့နကကရသည်။ 

တိရ စ္ဆာန်လချေးမျေားနှင့်လမမလေွေးမျေားကုိ လမမကသဇာအမေစ်အသုံးမပု၍ စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သည့်အခါ 

ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ပိုမုိမျေားမပားလာသည်။ လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေား ုတ်လုပ်ရာတွေင် လဘး အန္တရာယ် 

ကင်းသည့ ် အစားအစာမေစ်လာလစရန်အတွေက် အလရးကကီးသည့်အေင့်မျေားကုိ သတ်မှတ် ပပီးအလရးယူ 

လုပ်လောင်မည့် အစီအစဉ်မျေားချေမှတ် ားပါက အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစား အစာမျေားကုိ စိတ်ချေစွော 

 ုတ်လုပ်လာနုိင်မည်မေစ်သည်။ 

 

စိုက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းတွေင် စုိက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မခငး် နှင့် ကကိတ်ခွေဲ ု်ပိးုမပငေ်ငသ်ည့် 

လုပင်န်းမျေားသည် လမမကကီး၊ လရ၊ လက်သန ့်ရှငး်လရးနှင့် မျေက်နှာမပငအ် ိအလတွေ တုိက့ို 

အလလး ားလောင်ရွေက်ရမည်။  
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လမမကကီး 

 လမမကကီးကိသုန ့်စငလ်အာင် ိန်းသိမး်စုိက်ပျေိုးနိုင်ပါက စိုက်ပျေိုးချေိနမ်ှရိတ်သိမ်းချေိန်အတွေင်း တွေယ် 

ကပ်လာနုိင်သည့် လရာေါမေစ်ပိးုမျေားအန္တရာယ်ကို လလျော့နည်းလစမည်မေစ်သည်။ လရာေါမေစ်ပိးု မျေားသည် 

လမမကကီး ဲတွေင် အစဉ်အပမဲရှိလနကကသည်။ သိုရ့ာတွေင် တိရ စ္ဆာန်လချေးမျေားနှင့် သဘာေလမမလေွေး 

လမမကသဇာမျေားကုိ မေင်မချေင်ကိုငတ်ွေယ် ည့်သွေင်းမည်ေိုပါက လရာေါပိုးဦးလရ တိုးပွေားလာပပီး 

အန္တရာယ်လည်းပိုမိုမျေားမပားလာသည်။ လမမလေွေးလမမကသဇာအမျေိုးမျေိုးတိုသ့ည် အလွေန်လကာင်းမွေန ်

သည့်လမမကသဇာမျေား မေစ်ကကလသာ်လည်း လရာေါမေစ်ပိးုမျေားလည်း အမျေားအမပားပါေင်ကကသည်။ 

လအာက်ပါအေင့်ေင့်လုပ် လောင်ပုမံျေားသည် လမမလေွေးလမမကသဇာအမျေိုးမျေိုး ဲတွေင်ပါေင်သည့် 

လရာေါပိုးမျေားကုိလလျော့နည်းလစ သည့်လုပ်လောင်မှုမျေား မေစသ်ည်။ 

• လမမလေွေးလမမကသဇာမျေားကုိ ည့်သွေင်းပပီးပါက လမမကကီး ဲသိုလ့ရာလမွှလပးပါ။  သိုမ့ဟုတ် 

လမမလေွေးမျေားကုိ ေုံးအုပ် ားလပးပါ။ မိုးစကမ်ိုးလပါက်မိုးလရနှင့် စိုက်ပျေိုးလရ (သွေငး်လရ) မျေားလကကာင့် 

လမမလေွေးမျေားနငှ့်  ုတ်ကုန်မျေား ိလတွေမ့သွေားလစ ရန်မေစ်သည်။ 

• တိရ စ္ဆာန်လချေးနငှ့်လမမလေွေးမျေားကုိ လမမကကီး ဲသို ့  ည့်သွေင်းပပီး လလးလခန ့်ကကာ မှသာ 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိ ရိတ်သမိ်းသင့်ပါသည်။ အဏုဇီေ မိုက်ခရုပ်မျေား ကင်းစင်သွေားလစ 

ရန်မေစ်သည်။ 

လရ 

လရကို စိုက်ခင်းအတွေင်းသွေင်းရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊ အလအးခံရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊ 

လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားမပုမပင ် မပင်ေင်ရန်အတွေက်လည်းလကာင်း၊  ုပ်ပိုးသယ်လောင်သည့်ပစ္စည်း 

မျေားလေးလကျောသန ့်စငရ်န်အတွေက်လည်းလကာင်း အသုးံမပုရသည်။ ဤလရအမျေိုးအစားအားလုံးသည် 

လရာေါမေစ်အဏုဇီေသက်ရှိမျေားကင်းစင်သည့်လရမျေိုးမေစရ်သည်။ လရ၏အရည်အလသွေးနှင့အ်န္တရာယ် 

ကင်းစင်မှုသည် လရ၏အရင်းအမမစ်လပါ်တွေင်မူတည်သည။် အစိုးရမမူနီစပယ်မှ လာသည့်လရမျိေုး ေုိလျှင် 

အလကာင်းေံုးစိတ်ချေရသည့်လရမျေိုးမေစသ်ည်။ မမူနီစပယ်ဌာနသည် လုိအပ်သည့် လရအရည် အလသွေးကိ ု

အပမဲတမ်းစစ်လေးလနသည့်ဌာနမေစ်၍မေစ်သည်။ လမမလအာက်လရနှင့် တွေင်းလရတိုတ့ွေင် လရာေါပုိးမျေား 

အတန်အသင့်ပါနိုင်ပပးီ ကန်လရ၊ လချောင်းလရ၊ လမမာင်းလရနှင့မ်မစ်လရတိုတ့ွေင်မူ လရာေါပိုးမျေား အမျေားေံုးပါ 

ရှိနိငု်သည်။ လရအရည်အလသွေးကို ပုံမနှ်စစ်လေးမခင်းအားမေင့် စိုက်ပျေိုးသီးနှံ ွေက် ကုနမ်ျေား၏ 

လရာေါပိုးမျေားပါေင်မှုနငှ့် ညစ်ညမ်းမှုသည် လရလကကာင့်မဟတု်လကကာင်း သက်လသမပနိုင်မည် မေစ်ပပီး 

တစ်နှစ်လျှင် လရအရည်အလသွေး စစလ်ေးရမည့် အကကီမ်လရသည် လရအရင်းအမမစ် အမျေိုးအစားလပါ်တွေင် 

မူတည်သည်။ ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင် အသုံးမပုသည့် လရအရည်အလသွေးသည် အလရးကကီး၍ 

လရစီမံခန ့်ခွေဲမှုနည်းလမ်းမျေားနငှ့်  လရကိုအသုးံမပုသည့်အချေိန်သည်  ွေကက်ုနမ်ျေား၏ ညစ်ညမ်းမှုတွေင် 

ပါေင်လပသည်။ လရအစက်ချေလပးသွေင်းမခင်းနှင့် လရမေန်းစံနစ်မေင့ ် လပးသွေငး်မခင်း (drip irrigation and 
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sprinklers) တုိသ့ည် သီးနှံ ွေက်ကုနမ်ျေားကုိ လမမမှုံမျေားနငှ့် ိစပ်ညစ်နွေမ်းမခင်းမှ ကူညီနိငု်မည် 

မေစ်သည်။  

 

 

 

 

လက်သန ့်ရှင်းလရး 

 စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်မခင်းနှင့မ်ပင်ေင် ုပ်ပိုးမခင်းမျေားမပုလုပ်ရာတွေင် အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစား 

အစာမေစ်ရန ် လက်သန ့်ရှင်းလရးသည် အလရးကကီးသည်။  အန္တရာယ်ကငး်ပပီး အာဟာရမပည့်ေသည့် 

အစားအစာမေစ်ရန် စိုက်ပျေိုး ုတ်လုပ်သူလရာ ကုိင်တွေယ် ုပ်ပိုးသူပါ အလရးပါသည့်ကဏ္ဍတွေင်ရှိလန 

ကကသည်။ လုပ်သားမျေား၏ တစ်ကိုယ်လရသန ့်ရှင်းမှုမရှိမခင်းနှင့က်ျေန်းမာလရးမလကာင်းမခင်း၊ အေတ် 

အစားမျေားနငှ့်ေိနပ်မျေားညစလ်ပမခင်း၊ အလနအ ိုင်ညစ်ပတ်မခင်းစသည်မျေားသည် အစားအစာ 

အန္တရာယ်ကငး်ရှငး်လရးအတွေက် အလားအလာမလကာင်းသည့်လက္ခဏာမျေားမေစ်ကကသည်။  စုိက်ခင်း 

 ဲနှင့်မပင်ေင် ုတ်ပိုးသည့်လနရာမျေားတွေင် သန ့်ရှင်းသည့်နားလနခန်းမျေားနငှ့်အိမ်သာမျေား၊ လက်လေး  

လက်လေးရနေ်ပ်မပာ၊ တစ်ရှူး၊ အမှိုက်ပုံး အားလုံးအမပည့်အစုံ ားလပးရ  လေးလကကာသန ့်စဉ် 

 ားသည့်လက်မေင့်သာ သစသ်ီးမျေားကုိကုိင်တွေယ်မပင်ေင်ကကရ ရန်လနရာမျေား ားရှလိပးမခင်းမေင့် 

လရာေါပိုးမွှားပါေင်မှုကုိ မမေစ်လစပါ။ စိုက်ခင်း ဲတွေင် သန ့်ရှင်းသည့် အိမ်သာလကာင်းလကာင်း 

 ားမလပးခဲ့လျှင် မလိုလားအပ်သည့်လရာေါပိုးမျေားပါရှိလာမည်မေစ်သည်။ 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေားကုိလမမလပါ်တွေင်ချေ ားမခင်း 

မသန ့်ရှင်းသည့်လရမျေားမေင့်လေးလကကာမခင်းစသည်မျေားသ

ည ်အန္တရာယ်ကင်းသည့် အစားအစာမေစ်မလာလစပါ  

(© ASEAN GAP, Food safety module, 2007) 

အစစအရာရာသန ့်ရှင်းစင်ကကယ်စွော 

ကိုင်တွေယ်လုပ်လောင်မှသာ 

အန္တရာယ်ကင်းသည့်အစားအစာကိုရရှိမည် 

(© ASEAN GAP, Food safety module, 2007) 
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မျေက်နှာမပင်အ ိအလတွေ  ့

 လယ်ယာ ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားရိတ်သမိ်းသည့်အခါနှင့် မပင်ေင် ုတ်ပိုးသည့်အခါမျေားတွေင် 

 ုတ်ကနု်မျေား၏မျေက်နှာမပင်မျေားသည် ကကိမေ်န်မျေားစွော ိလတွေမ့ှုမျေားကုိခံကကရသည်။ ေွေတ်ခူး ရိတ်သိမ်း 

ချေိန်တွေင် ည့်ရသည့်လတာင်းမျေား-ပုံးမျေား၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်သည့်မခင်းမျေား-ပုံးမျေား၊ ဓား-လေါ်မပား 

စသည်မျေား၊  ုတ်ပိုးမပင်ေင်သည့်စားပွေမဲျေား၊  ုတ်ပိုးပစ္စည်းမျေားနငှ့် သိလုလှာင်သည့် လနရာမျေား 

စသည်တိုမ့ေစ်ကကသည်။ သီးနှံ ွေက်ကုနမ်ျေား  ိခိုက်မှုနည်းလစမည့် အလမခခံကျေသည့်နည်းစံနစ် 

လကာင်းမျေားသည် လအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်။  

၁။ ညစ်ညမ်းမှုမေစ်နိုင်လမခအမျေားေံုးရှိသည့် လမမကကီးမျေားနငှ့် လမမလေွေးအညစ်အလကကးမျေားကုိ 

 ုတ်ပိုးမပင်ေင်သည့်အနီးတေိုက်မှ ရှင်းလင်း ားရမည်။ 

၂။ လမမကကီးမျေားကပ်လနသည့်လယ်ယာ ွေကပ်စ္စည်းမျေားနငှ့် အနာပါလနသည့်ပစ္စည်းမျေားကုိ လရွေး ုတ် 

ပစ်ရမည်။ 

၃။ လေးလကျောသန ့်စငရ်န် နှင့ ်ပိုးသန ့်စငရ်န် လွေယ်ကူသည့် ပလတ်စတစ် ည့်စရာမျေားကုိသံုးစွေဲရမည်။ 

၄။ မပင်ေင် ုတ်ပိုးရာတွေင်ပါေင်သည့်ပစ္စည်းမျေားကို လနစ့င်လေးလကျော၍ ပိုးသန ့်မှုမျေား မပုလုပ် 

လပးရမည်။ 

လြ်ဒေးရန် လုိအပ်ဒသာ အသုံးအဒောင်များ 

ပုပံိးုမခငး် (© ASEAN GAP, Food safety 

module, 2007) 

ဒေးဒကြာသန ့်စင်ထားသည့် လြ်မဖင့် ထုတ်ပိုး 

မပငေ်ငမ်ခငး် (© ASEAN GAP, Food safety 

module, 2007) 
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၅။ ဘက်တီးရီးယားညစ်ညမ်းမှုမျေား မမေစ်ပွေားလစရန် လေးလကကာသန ့်စငသ်ည့်လရကိုလည်း ပိုးသန ့် 

လအာင်မပုလုပ်လပးရမည်။ 

၆။ တိရ စ္ဆာန်မျေားမ ှ လရာေါပိုးမလာနိုငလ်စရန် အိမ်လမွေးတိရ စ္ဆာန်မျေား၊ ငှကမ်ျေား၊ လမမတွေင်းလအာင်း 

တိရ စ္ဆာန်မျေား၊ အင်းေက်မျေားနငှ့် လတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်မျေား မလာလရာက်လအာင် ကာကွေယ် 

 ားရိှရမည်။ 

၇။ လယ်ယာ ွေကပ်စ္စည်းမျေား သိလုလှာင်ရန်နှင့်ပိုလ့ောင်ရန်မျေားအတွေက် လမ်းညွှန်ချေက်မျေား မပုစုလပး 

 ားရမည်။  

 

စိုက်ပျေိုးလရးေိုင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေား၏ အလားအလာရှိသည့် အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား  

 

စိုက်ခင်း ဲတွေင် လမမကကီးမျေားကပ်ပါမလာလစရန် 

အလသအချော ုပ်ပိုးမပင်ေင်မခင်း 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 

ချေိန်တွေယ် ုပပ်ိုးသည့် စားပွေဲမျေက်နှာမပင်မျေား 

သန ့်ရှင်းစင်ကကယ်မှုရိှရပါမည် 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 
 

လုံမခုံ လအာင် ုပ်ပိုးမ ားပဲသယ်ပိုပ့ါက 

လမ်းခရီးတွေင်ေဏ်ရာမျေားရ ၍လရာေါပုိးမျေားေင်နိုင်သည် 

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 

ဟင်းသီးဟင်းရွေက်သိုလလှာင်သည့်လနရာ 

အိမ်လမွေးတရ စ္ဆာန်မျေားမလာလစရ   

(© ASEAN GAP produce quality module, 2007) 
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၁။ ဤအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ လိုက်နာကျေင့်သုံးမခင်း၊ အပမဲမမပတ်စစ်လေးလုပ်လောင်လနမခင်း မေင့ ်

အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာနှင့် အမခားလယယ်ာ ွေကက်ုနမ်ျေားရရှလိာသည်။ 

၂။ နိုငင်ံတွေင်းနှင့အ်မပည်မပည်ေိုင်ရာမှမပဌာန်း ားသည့် ပိုးသတ်လေးအသုးံမပုမှုစံချေိန်စံညွှန်းမျေားကုိ 

မလိုက်နာလောက်ေျေက်မှုမျေား လလျော့နည်းသွေားလစသည်။ လယ်ယာ ွေကက်ုနပ်စ္စည်းမျေားတွေင် 

ပိုးသတ်လေးဓာတ်ကကငး်ပါေင်မှုအနည်းေံုးသတ်မှတ်ချေက်၊ လရာေါပုိးမွှားနငှ့်အဏုဇီေသက်ရှိမျေား 

ပါေင်မှုသတ်မှတ်ချေက်၊ ဓာတုပစ္စည်းမျေားပါေင်မှုသတ်မှတ်ချေက်၊  ိခိုက်ေဏ်ရာကင်းရှင်းရမည့် 

သတ်မှတ်ချေက်စသည့်စံနှုန်းမျေားကုိ ပိုမိုလိုက်နာလောင်ရွေကလ်ာကကမည်မေစ်သည်။ 

၃။ စုိက်ပျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားသည် လရရှည်တည်တ့ံသည့်စိကု်ပျေိုးလရးအတွေက် 

အလ ာက်အပံ့မေစလ်စပပီး အမျေိုးသားအေင့်နငှ့်နိုငင်ံတကာအေင့်တို၏့ရည်မှနး်ချေကမ်ေစ်သည့် 

ပတ်ေန်းကျေင်နှင့်လူမှုလရးေွေံ ့ပေိုးတိုးတက်မှုမျေားမေစ်လာလစရန်လည်း အလ ာက်အပံ့မပုသည်။ 
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၃။ လယ်သမားြွင်းသင်တန်းဒြျာင်း အခန်း(၂) 

(System of Rice Intensification) 

 လ     - ဇူလိုင်လ 

သတင်းပတ် / ရြ်စွဲ - ပထမပတ် 

ကြာမမင့်မည့်အချိန်- (၃)နာရီ 

ပိုခ့ျသူ(များ) -  မမိုန့ယ် စိုြ်ပျိုးဒရး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ( ြူညီပံ့ပိုးသ ူ) 

လိုအပ်ဒသာ ပစ္စည်း - ြားချပ်၊ မာြာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန် 

စာရွြ်စာတမ်းများ 

၁။ SRI နည်းစနစ ်ေုိင်ရာ အဒမခခံသဒဘာတရား မိတ်ေြ်၊ 

၂။ SRI နည်းစနစ်ြုိ ဒတာင်သမူျားလြ်ဒတွြ့ျင့်သုံးလျြ် ရှိဒသာမျိုးဒစ့ နှုန်းထားနငှ့် 

နှိုင်းယှဉ်ဒလ့လာမခင်း၊ 

၃။ မျိုးဒစ့များ အဒညှောင့်ဒဖာြ်မခငး် (အဒသးစိပ်ြုိ လြ်စဲွစာအုပ်တွင်ဒဖာ်မပထားသည်)။  

၄။ အဒညှောင့်ဒဖာြ်မပးီ မျိုးဒစမ့ျားြုိ ဒပါင(်၆)ခုတွင် မျိုးဒစန့ိုေီ့ဘူး တစ်ဘူးနှုန်း ဒမမဒပါ်သို ့

ကြဲပြ်ဒပးမခငး်၊ 

၅။ ဒနာြ် (၁၀) ရြ်အကြာတွင် စံမပစိုြခ်င်းသိုဒ့မပာင်းဒရွှစ့ိုြ်ပျိုးနိုင်ရန် လုိအပ်ပါြ ယာယီ 

ြန်သင်းများမဖင့်ဒမမညှေိမခင်း၊ 

၆။ နွားဒချး၊ ဒမမဒေွး၊ သဘာဝဒမမကသဇာများကြိုတင်ထည့်သွင်းမခင်း ၊ ဓာတုဒမမကသဇာများ 

ထည့်သွင်းမခင်းြုိ ြန ့်သတ်သင့်ပါသည်။ 

၇။ အိမ်လုပ် ဒအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ (ဒေသတါင်းအဏုဇီဝသြ်ရှိ၊ ငါးအမိုင်နိအုြ်စစ်၊ အီးအမ်၊ 

ဒေါ်ရွြက်ြီး-ငရုပ-်ချင်း ပိုးသတ်ဒေး)ဒဖာ်စပမ်ခင်း၊ 

၈။ သစရ်ွြ်ဒေွးဒမမကသဇာ မပုလုပ်သည့် ဒလ့ြျင့်ခန်း၊   

၉။ ဒမမဒေွးထုတ်လုပ်ရန်အတွြ် တီဒြာင်ဒမွးမမူသည့် လြ်ဒတွ  ့ဒလ့ြျင့်ခန်း၊ 

၁၀။ သွငး်အားစု ြုန်ြျစရိတ်များနငှ့် အဒထွဒထွအသုးံစရိတ်များေုိင်ရာ ဒငွဒကြးမှတ်တမ်း 

ထားရိှမခငး်၊ 
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၁၁။ မပီးခဲ့ဒသာ အခန်းတွင် ၎င်းတို၏့ အစီအစဉ်များအရ လုပ်ြုိင်ဒောင်ရွြခ်ဲ့သည့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ 

ဒောင်ရွြခ်ျြ်အဒနအထားြုိ ဒလ့လာသုးံသပ်မခင်း၊ 

၁၁။ ၎င်းတို၏့ စိုြ်ခင်းတွင် ဒောင်ရွြမ်ည့် တစ်ဦးချင်းစီအတွြ် လုပ်ငနး်အစီအစဉ် ဒရးေဲွမခင်း၊ 

၁၂။ တစ်ဒနတ့ာအတွြ် ဒောင်ရွြခ်ဲ့သည့် ြိစ္စများနငှ့် ပြ်သြ်၍ ပွင့လ်င်းစွာဒေွးဒနွးမခငး်နှင့် 

သင်တန်းသားများ၏ တုံ ့မပန်မှုြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

သင်တန်းနငှ့်သြ်ေုိင်ဒသာ ရည်ညွှန်းြိးုြား နည်းပညာ စာစဉ်များ  

၃.၁။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျုိးရေး (System of Rice Intensification-SRI) 

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်ပျိုးဒရးသည် စပါးပငက်ြီးထွားမှုပိမုိုဒြာင်းမွန်လာမပီး အထွြပ်ိုလာ 

ဒစရန်အတွြ် ဒမမ၊ ဒရ၊ အလင်းဒရာင်၊ အာဟာရနှင့် အပင်ြို စီမခံန ့်ခွဲလုပ်ဒောင်ဒပးသည့် 

စိုြ်ပျိုးဒရးမဖစ်သည်။ မည်သည့်စပါးမျိုးပင်မဖစ်ဒစ 

မူလဗီဇြုိမပုမပင်ဒမပာင်းလဲရန်မလိုဘဲ စပါးပင၏် 

ပတ်ဝန်းြျင်ြို အဒြာင်းေံုးစီမခံန ့်ခွဲ လုပ်ဒောင်ဒပး 

လိုြ်မခင်းမဖင့် စပါးပင်၏သွင်မပင် လြ္ခဏာရပ်များ 

ပိုမိုဒြာင်းလာြာ အထွြမ်ျားတိုးလာမခင်းမဖစ်သည်။  

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်ပျိုးဒရးစနစြ်ို ၁၉၈၃ ခုနှစတ်ွင် 

မပင်သစ်လူမျိုး မစ္စတာဒလာလာနီေုိသူြ မေါဂါစြာ 

နိုငင်ံတွင် ဒဖါ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ေင်းရဲသား မာလာဂါေီ 

လယ်သမားများနငှ့် နှစဒ်ပါငး် ၂၀ ဒြျာ် အတူတြွ 

ပူးတွဲလုပ်ဒောင်ကြရင်း မဖင့်ဤနည်းစနစြ်ိ ုဒဖါ်ထုတ်ခဲ့သည်။ 

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်ပျိုးဒရး၏အဒမခခံသဒဘာတရားသည် စပါးပငြ်ို သာမန်အပင်တစ်ပင် 

အမဖစ်မယူေဘဲ အလွန်အစွမး်ရှသိည့်သြ်ရှအိပင်တစ်ပင်အမဖစ် သဒဘာထားမှုြစတင်ခဲ့သည်။ 

စပါးပငအ်ကြိုြ်အဒမခအဒနများြုိ အဒြာင်းေံုးမဖည့်ေီးဒပးနိုငခ်ဲ့လျှင် စပါးပင်၏အ့ံမခနး်အစွမး် 

ြိမုမင်ဒတွလ့ာရမည်မဖစ်သည်။စပါးပငအ်တွြ်အဒြာင်းေံုးအဒမခအဒနအသစ်ြုိ လုပ်ဒောင် 

ဒပးခဲ့လျှင် စပါးပငြ် အေများစွာပိုမိုတုံ ့မပန်ထုတ်လုပ်ဒပးလာမည်မဖစ်သည်။ စပါးပင၏် 

သဘာဝြိေုန ့်ြျင်မပီး စပါးပငြ်ိ ုလူတိုစ့ိတ်ကြိုြ်လိုရာပံုသွင်းလုပ်ဒောင်ကြမည် မဟုတ်ဒပ။ 

 ြမ္ဘာ့ဒနရာအနှံအ့မပားမှ လယ်သမားအများစုသည် စပါးပင၏်ပင်ြိုယ်စွမ်းအင်များ ဒလျာ့ပါး 

ဒအာင်စိုြပ်ျိုးလာကြသည်မှာ နှစဒ်ပါငး်ရာဒပါင်းများစွာကြာခ့ဲမပမီဖစ်သည်။ ယခုနည်းစနစ် အသစ်မဖစ ်

သည့်စပါးအစွမး်ဖငွ့်စိုြ်ပျိုးဒရးသည် သမားရုိးြျနည်းဒဟာင်းများ ြိဒုမပာင်းလဲလိုြ်မပီး စပါး 

အထွြြ်ိ ုသိသာထူးမခားစွာပိုမိုလာဒအာင် လုပ်ဒောင်မခင်းမဖစ်သည်။ လယ်သမားတစ်ဦးမခင်း ၏အ 

SRI ကုိဖေါ်ထုတ်ခဲ့သူ: Fr.H.de Laulanie, 

Founder of SRI 
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ထွြန်ှုန်းသည် အဒကြာင်းြိစ္စများစွာအဒပါ်တွင်မူတည်သည်။ အချိန်ြုိြ် ဒြာြ် စိုြ်နိုင်မှု၊ 

တမန်းြိုစနစတ်ြျမပင်ေင်စမီံမှု၊ စုိြ်ြွြ်ထတဲွင် ဒရြိုစီမံခန ့်ခွဲမှု၊ ဒမမကြီးြိယ်ုတိုင်၏ 

ဒမမေီကသဇာကြယ်ဝမှု၊ ဒရွးချယ်စုိြ်ပျိုးမည့စ်ပါးမျိုးသည် ဒေသနှင့ ် သင့ဒ်တာ်သည့်မျိုးမဖစ်မမဖစ် 

စသည်တိုအ့ဒပါ်တွင်မူတည်သည်။ 

 ဤနည်းစနစတ်ွင် အထွြ်ဒြာင်းရန်အလိုင့ှာ မျိုး၊ ဒမမကသဇာ အသစအ်ေန်းများ ဝယ်ယူ 

ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။ ဤနည်းစနစ်နငှ့်စုိြ်သည့်အခါ ထူးမခားစွာအထွြဒ်ြာင်းလာရမှုမှာ စပါးပင ်

၏ဖွဲ စ့ည်းတည်ဒောြ်ပုံများသည် နဂုိပုမံှန်ထြ် ပိုမိုထူးြဲမဖစ်ထွန်းလာမှုဒကြာင့်မဖစသ်ည်။ ပင်ပွား 

များပိုမိုးများမပားစွာထွြရ်ှိလာမပီး အမမစ်ပွားမှုလည်းပိုမိုထူထဲများမပားလာသမဖင့် ဒမမထဲမှအာဟာရ 

များြုိပိမုိုစုပ်ယူလာနိုငစ်ွမ်းရှလိာသည်။ အနှံပါပင်ပွားများလာသလို တစ်နှံပါဒအာင်ဒစ့များလည်း 

ပိုမိုများမပားလာသည်။ ဤနည်းစနစ်မဖင့်စိြု်ပျိုးသည့်အခါတိုင်း ဤြဲသ့ိုတ့ိုးပာွးမှုမျိုးြုိ ဒတွ ့မမင်ကြ 

ရမည်သာမဖစ်သည်။  

 ဤနည်းစနစတ်ွင် အမမစ်၏ြျန်းမာဒရးနငှ့် လုပ်ငနး်တာဝန်လုပ်ဒောင်မှုများသည် တုိးမမင့ ်

လာမပီး ဒမမထဲတွင် အဏုဇီဝသြ်ရှိများ အမျိုးအစားနငှ့်အဒရအတွြ်လည်း ပိုမိုကြယ်ဝလာသည်။ 

ဤသဒဘာတရားများနှင့်လြ်ဒတွမ့ျားြုိ ဒရသွင်းစိုြ်ပျိုးသည့်လယ်များနှင့် မိုးဒြာင်းဒသာြ် 

လယ်များတွင် လိုြ်ဒလျာညီဒထွစွာ ြျင့်သုံးနိုငက်ြသည်။ စပါးအစွမ်းဖငွ့်စိုြ်ပျိုးဒရးစနစ်သည် 

ကြံခ့ိုငသ်ံမာထွားကြိုင်းလှသည့် အပင်မျိုးြုိမဖစ်ထွန်းဒစသမဖင့် 

• တစ်ဧြအထွြန်ှုန်းြိတုိုးလာဒစသည်  

• မျိုးဒစလ့ိုအပ်မှုနှင့ ် ဒရလုိအပ်မှုများ ဒလျာ့နည်းသည်။ တစ်ဧြအပင်ဦးဒရဒလျာ့နည်းသွား 

မပီး စပါးခင်းထဲတွင်လည်း ဒရြိုအမမဲတမ်းထည့်မထားသည့်အတွြ်ဒကြာင့်မဖစ်သည်။ 

• အမပင်မှသွင်းအားစုများြုိလည်း ဝယ်ယူထည့်သွင်းဒပးရန်မလိုဒပ။ ဓာတ်ဒမမကသဇာနှင့် 

ဓာတုပိုးသတ်ဒေးများသံုးစွဲရနမ်လိုဒတာ့၍မဖစ်သည်။ သမားရုိးြျနည်းတွင် ဓာတုပစ္စည်း 

များ အများအမပားထည့်ဒပးရန်လိုသည်။ 

• မျိုးဒစအ့သစလ်ည်းဝယ်ရန်မလိုဒပ။ မည်သည့်စပါးမျိုးမေုိ ဤနည်းမဖင့စ်ိုြ်ပါြ အထွြပ်ိ ု

မည်သာမဖစ်သည်။ အထွြတ်ိုးမျိုးြိုစိြု်လျှင်မူ ပိုမို၍အထွြန်ှုန်း ဒြာင်းမည် မဖစ်သည်။  

စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်ပျိုးဒရးသည် လုပ်ြွြင်ယ်ေင်းရဲသားလယ်သမားများအတွြ် လွယ် 

ြူစွာလုပ်ဒောင်နိငု်သလိုအြျိုးဒြျးဇူးလည်းများပါသည်။ ဒမမြျဉ်းြျဉ်းတွင် ဒရြမလံု ဒလာြ်၊ 

လုပ်အားြလည်းမနိုင်၊ အရင်းအနှီးြလည်းနည်းသည့်အဒမခအဒနတွင် အြျိုးအမမတ်အများ 

ေံုးရနိုင်သည့်အတွြ်မဖစ်သည်။ ဤနည်းစနစြ်ိုလုပ်ြွြင်ယ်တွင်မဖစ်ဒစလုပ်ြွြက်ြီး များတွင ်

မဖစ်ဒစဒောင်ရွြ်နိုငသ်ည်။ စပါးအစွမး်ဖွင့်စုိြ်ပျိုးဒရးသည် မကြုံ ဘူး ဒလာြ်ဒအာင်ပင် 

အထွြြ်ိတုိုးဒစရာတွင် ဒမမတစ်ဧြအဒပါ်တွင်စိုြ်တာမခင်းအတူတူ လုပ်အားစုိြ်ထုတ်ရမှုြ 

သြသ်ာ၊ ဒရသံုးစွဲရတာြလည်းနည်း၊ အရင်းအနှီးစိုြ်ထုတ်ရမှုလည်း ဒလျာ့နည်းမပီး ဤနည်းြ 
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အထွြြ်ိပုိုမိုလာဒစသမဖင့်အ့ံကသဘွယရ်ာပင်မဖစက်ြရသည်။ဤစနစ်မဖင့် စပါးြိစုိုြ်ပျိုးထုတ်လုပ်ပါ 

ြ ေန်ဒရစပါးဒပါကြယ်ဝလာမည်မဖစ်၍ ြျယြ်ျယ်မပန ့်မပန ့် အြျိုးခ ံစားကြရမည်မဖစ်သည်။  

ဤနည်းစနစတ်ွင် စီမခံန ့်ခွဲလုပ်ဒောင်ဒပးမှုများသည် အဒမခခံအားမဖင့် ဒအာြ်ပါတိုြ့ိ ု

မဖစ်ထွန်းလာဒစရန်မဖစ်သည်။ 

• စပါးပငအ်မမစ်၏ ြျန်းမာဒရးနှင့်ကြီးထွားမှုပိုမိုဒြာင်းမွန်လာမပီး အမမစ်ပွားအားဒြာင်း ၍ 

ဒအာြ်ဘြ်သိုလ့ည်း နြ်နြ်ေင်းြာ အမမစ်ပုပ်မခင်းများလည်း မမဖစ်ဒပါ်ဒစဒတာ့ပါ 

• ဒမမတွင်းရှိ အဏုဇီဝသြ်ရှိများ အမျိုးအစားဒရာ အဒရအတွြ်ပါ ပွားများလာရံုသာမြ 

လှုပ်ရှားမှုများလည်းများလာသမဖင့် ဒမမတွင်းအာဟာရဓာတ်များြုိလည်း ပိုမိုဒြာင်းလာ 

ဒစြာ အပင်ကြီးထွားြျန်းမာသန်စွမ်းဒရးြိုလည်း ပိုမိုဒြာင်းလာဒစသည်။  

စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်စနစတ်ွင် အဒမခခံလုပ်ဒောင်ရမည့်အချြ်များြုိ ဒအာြ်ပါအတိုင်း ဒဖါ်မပ 

ထားသည်။ 

၁။ အဒမခာြ်ပျိုး ပျိုးဒထာင်ထားသည့် ပျိုးခငး်။ 

ပျိုးဒပါင်မမမပင်ရာတွင် နွာဒချး များများထည့်ဒပး 

ထားသည်။ 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

 
 

၂။ ဒြာြ်စိြု်ဒတာ့မည့်ေယ်ရြ်သား ပျိုးပင်၊ 

အမမစ်တွင ် စပါးဒစဒ့လးြပ် ဒနတာဒတွ  ့

မမင်နိုငသ်ည်။ 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၃။ မမန်မမန်ေဲွယူ မမန်မမန်စိုြ် တိမ်တိမ ် စိုြ်၊ 

အမမစ်ြုိမနာဒစရပါ။ 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

၄။  ၁၀ လြ်မ ပတ်လည် ဒလးြွြ် ကြား ြျဲြျဲစိုြ် 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

၅။ တစ်ဒနရာတစ်ပင်စိုြ။် သုးံဒလးပင် ပပတ်မစိုြန်ဲ  ့

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

၆။ ဒရလွှမ်းမထားတ့ဲစိုြခ်င်းထဲမှာ စုိြ် 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၇။ စုိြ်ြြ်ွြုိ အမမဲတမ်း ဒရလွှမ်းမထားရပါ။ 

ဒမမကြီးြ ပတ်ကြားဒတွအြ်လာတာြုိ မစိးုရိမ် 

ပါနှင့်၊ဒြာြ် ပင်ဒတွြစိမ်းဒနပါတယ။် 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 

၈။ စိုြ်ခင်းအတွင်းမဒှပါင်းများြုိ လြ်တွန်း 

ဒပါငး်ထိုးတမန်းနှိုးြရိယာမဖင့်နှမိ်နင်းဒပးရသည်။ 

ဤြဲသ့ိုန့ှိမန်င်းဒပးမခင်းသည်ဒမမတွင်းသို ့

     ဒလဝင်ဒလထွြဒ်ြာင်းသွားဒစမပီး ဒပါင်းများြို 

လည်း နှိမန်င်းမပီးသားမဖစ်သွား သမဖင့ ်ဒပါငး်သတ် 

ဒေးသုးံမခင်း၊ လြ်ဒပါင်းလိုြ်မခင်း များထြ် 

ပိုမိုထိဒရာြ်မှုရှိသည်။ 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ)  

၉။ ဒအာဂဲနစပ်စ္စည်းများြုိ တတ်နိုင်သမျှ 

များများထည့်ဒပးပါ။ ဓာတ်ဒမမကသဇာြို သင့တ်င့်ရံု 

ထည့် ဒပး၍မဖစ်ဒသာ်လည်း ဒရရှည်တွင် ဒအာဂဲနစ ်

ပစ္စည်း များထည့် ဒပးသည်ြ အထွြန်ှုန်းြိ ုပိုမိ ု

ဒြာင်းဒစသည်။ ဒအာဂဲနစ် ပစ္စည်း များသည် 

အပင်ြိုသာမြ ဒမမကြီးြိပုါအစာဒြျွးသမဖင့် 

ဒမမကြီးြတဖန်အပင်ြိုဒမမကသဇာ 

ဒြျွးဒပးမပန်သည်။ 

 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုြ်ပျိုးဒရးတွင် အချြ်အချာကြသည့်လုပ်ငန်းများ 

 လယ်သမားများသည် သူတို၏့ြိုယ်ပိုင်စိုြြ်ွြ်တွင် ဤနည်းစနစြ်ိုြျင့်သုံးလျှင် 

အထွြ်တိုးမှုြိုအမှန်တြယ်ဒတွ ့မမင်နိုင်ရန် လြ်ဒတွလ့ုပ်ဒောင်ရမည့် လုပ်ငနး်များရှသိည်။ 

ဒြာြ်စုိြ်သည့်အခါ ပျိုးသြ်နြုိစုိုြ်ရမည်။ ပျိုးသြ် ၈ မှ ၁၂ ရြ် အတွင်းသည် အသင့ဒ်တာ် 

ေံုးမဖစ်သည်။ သမားရုိးြျနည်းတွင် ပျိုးသြ်ြုိ သုးံပတ်မှဒလးပတ်သားခန ့်အထိ ထားရှတိတ်မပီး 

အချို ဒ့နရာများတွင် ဒမခာြ်ပတ်မှခုနှစ်ပတ်ထိထားတတ်ကြသည်။ ပျိုးသြ် ၁၄ ရြ်ထြ်ဒြျာ် 

လွန်သွားသည့်ပျိုးပငမ်ျားသည် အမမစ်ပွားအားနငှ့်ပင်ပွားထွြအ်ား အလွန်ဒလျာ့နည်းသွားကြ သည်။ 

အဒအးပိုင်း ဒေသများတွင် ပျိုးသြ ်၂၀ ရြ်သားခန ့်ထိထား၍ရသည်။  

 ပျိုးဒထာင်သည့်အခါ ဥယျာဉ်မခံပျိုးဒထာင်သြ့ဲသို ့ အဒမခာြ်ပျိုး ပျိုးဒထာင်ရသည်။ ပျိုးဒပါင်ြိ ု

ဒရမမုတ်မဒနဒစရပါ။ ပျိုးဒပါင်စတွ်စိုဒနရန် ဒရြိုလိုသလိုဒလာင်းဒပးရသည်။ ဒမမကြီးြိလုည်း 

မွမွဒလးမဖစ်ဒနဒစရန် ဒအာဂဲနစပ်စ္စည်းများ များများဒရာစပ်ဒပးထားရသည်။ သိုမ့ှသာပျိုးပင်များ 

နှုတ်ယရူာတွင် လွယ်ြမူည်မဖစ်သည်။ 

 ပျိုးဒပါင်မှပျိုးပင်များြုိနှုတ်ယူချိန်တွင် ပျိုးပငန်ှင့ပ်ျိုးမမစ်များမထိခိုြ်ဒစရဒအာင် အထူးသတိထား 

နှုတ်ယရူသည်။ ပျိုးဗန်းများနငှ့်ပျိုးဒထာင်ခဲ့လျှင် သယ်ယူရာတွင်လွယ်ြသူည်။ ပျိုးမမစတ်ွင်ြပ် 

ဒနသည့်ဒမမတံုးဒမမခဲများြုိခွာချမပစ်ရပါ။ စပါးအဒစ့ဒလးသည် ပျိုးမမစတ်ွင်တွယ်ြပဒ်န ေဲရှိဒန 

မည်မဖစ်သည်။ ပျိုးပင်ြုိပျိုးဒပါင်မှေဲွခွာယမူပီးလျှင်မပီးမခင်း တမန်းသားထဲသိုခ့ျြ်ချင်းစိုြ် ဒပးလိုြ် 

ရသည်။ပျိုးမမစမ်ျားဒမခာြ်ဒသွမ့သွားဒစရန်မဖစ်သည်။ ဒြာြ်စိြု်ရာတွင်လည်းပျိုးပငြ်ိတုမန်း 

သားထဲသို ့ နြ်နြ်ကြးီထိုးမထည့်ဘဲ လြ်မဝြ်ခန ့်သာနှစ်ဒပးလိုြ်ရသည်။ ပျိုမမစ်များ 

ဒခွဒခါြ်မသွားဒစရန်မဖစ်သည်။ 

ဒြာြ်စုိြ်သည့်အခါ တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင ် ေယ်လြ်မပတ်လည်မဖင့် ဒလးြွြက်ြား 

ြျဲြျဲစိြု်ရသည်။ တစ်ဒနရာလျှင်တစ်ပင်သာစိုြ်ရသည်။ သုးံဒလးငါးပငအ်ပပတ်လုိြ် မစိြု်ရပါ။ 

ဒမမကသဇာဒြာင်းပါြ ထိုထ့ြ်ြျဲြျဲစိုြ်လျှင်လည်းမဖစ်သည်။ ဒလးြွြက်ြားစိုြမ်ခင်းမဖင့ ် ဒပါငး် 

ထိုးသည့်အခါ အလျားလိုြဒ်ရာ အနံလုိြ်ပါ ထိုး၍ရသည်။  

ဒြာြ်စုိြ်မပီးပါြ စပါးခငး်ြိ ု ဒရအမမဲတမ်းထည့်မထားရပါ။ ဒရအမမဲမမှေုတ်ထားပါြ 

ဒလမ့ဲအဒမခအဒနြိုမဖစ်ဒစမပီး အမမစ်ကြီးထွားမှုြိဒုနှာင့်ဒနှးဒစြာ ဒမမကြီးအတွင်းရှိ ဒလလိုသည့် 

အဏုဇီဝသြ်ရှိဒလးများလည်း မရှင်သန်နိငု်ဒတာ့ဒပ။ စိုြ်ခင်းတွင်အစိုဓာတ်ရှိဒနပါြ ဒရသွင်းရန် 

မလိုအပ်ဘဲ အစိုဓာတ်မရှိမှသာ ဒရြုိသင့်တင့်ရံုမျှသွငး်ဒပးရသည်။ စိုြ်ခင်းဒမမကြီး တွင်ဒရအစိ ု

ဓာတ်ရှိဒနသြဲသ့ို ့ဒလဝင်ဒလထွြလ်ည်းရှဒိနသည့်အဒမခအဒနမဖစ်ဒနဒစရသည်။ 

 စိုြ်ခင်းြိဒုရလွှမ်းမထားပါြ ဒပါငး်ဒပါြ်မှုသည်ပိုမိုများမပားလာနုိင်သည်။ ဒပါငး်ြုိ လြ်ထိုး 

ဒပါငး်ထိုးတမန်းနှိုးြရိယာမဖင့် နှိမန်င်းဒပးရသည်။ ဒြာြ်စိြု်မပီး ၁၀ မ ှ ၁၂ ရြ်အ တွင်း 

ပထမအကြိမဒ်ပါငထ်ိုးဒပးရသည်။ ဒနာြ် ၁၀ မှ ၁၂ ရြ်ကြာလျှင် ေုတိယအကြိမထ်ပ်မံလုပ် 
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ဒောင်ဒပးရသည်။ ဒပါင်းဒပါြမ်ှုအဒမခအဒနဒပါ်မူတည်ြာ လုိအပ်သလိုထပ်မံလုပ်ဒောင်ဒပးရ 

သည်။  

 စပါးအစွမ်းဖငွ့်စုိြ်စနစ်ြိစုတင်စဉ်ြ ဒမမကြီးထဲတွင်အာဟာရပုိတြ်လာဒစရန် ဓာတ်ဒမမ 

ကသဇာများထည့်သွင်းဒပးခဲ့သည်။ ဓာတ်ဒမမကသဇာသုံးစွဲရမှုသည် လယ်သမားအတွြ်ရင်းနှီးရမှုတစ်ခု 

မဖစ်ဒနရမပီး ဒအာဂဲနစ်ပစ္စည်းများထည့်ဒပးမခင်းသည် ပိုမို၍အပင်မဖစထ်ွန်းမှုဒြာင်းသည်ြိုဒတွရ့ှိ 

ကြရသည်။ ဒအာဂဲနစပ်စ္စည်းများမဖစ်သည့်ဒမမဒေွးအမျိုးမျိုးြုိထည့်ဒပးလျှင် ပုိမိဒုြာင်းမွန်သည်။ 

ဒြာြ်ရုိး၊ ဒပါငး်၊ ပင်ကြင်းပင်ြျန်၊ အပင်အြိငု်းအခြ်များြုိခုတ်ချိုင်ထားသည်များ၊ မီးဖိုဒမခာင် 

မှစနွ ့်ပစပ်စ္စည်းများ စသည်တိုမ့ဖင့်မပုလုပ်ထားသည့်ဒမမဒေွးများစသည်တိုြ့ို ရနိုင်သဒရွ  ့ ထည့်ဒပးရ 

သည်။ တိရ စ္ဆာန်ဒချးများ (နွား၊ ြျဲွ၊ ဝြ်၊ ကြြ်၊ ေိတ်) ထည့်ဒပးနိုငလ်ျှင်လည်း ပိုမိုဒြာင်းသည်။ 

ဤဒအာဂဲနစပ်စ္စည်းများသည် အာဟာရဓာတ်များပါဝင်မှုဒကြာင့် တန်ဖိုးရှိသည် သာမြဘဲ ဒမမတွင်း 

ဒနအဏုဇဝီသြရ်ှိများ ၏ကြီးထွားမှုနှင့ ် လုပ်ငနး်လုပ်ဒောင် နုိင်မှုများြုိပါ မဖည့်ေည်းဒပးနိုင်စွမ်း 

ရှိသမဖင့ပ်ိုမိုတန်ဖိုးရှိကြသည်။ အဏုဇီဝသြ်ရှိများ ၏လုပ်ငနး်ဒောင်ရွြမ်ှု များတွင် ဒမမကြီးဖွဲ စ့ည်းမှု 

ြိပုိုမိုဒြာင်းမွန ် ဒအာင်လုပ်ဒောင်ဒပးမခငး်၊ အာဟာရများ ဒြာင်းစွာစီးေင်းလှည့်ပတ်ဒနဒစမခင်း၊ 

နိုြ်ထရိုဂျင်ဓာတ်ြိုစပု်ယူဒပးမခင်း၊ ဒဖာ့စဖရပ်ဓာတ်ြို ပိုမိုဒပျာ်ဝင်လာဒစမခင်း၊ ဒရစုပ်အားနငှ့ ်

ဒရထိန်းသိမး်အားြုိပိမုိုဒြာင်းလာဒစမခင်း၊ ဒမမဒောင် ဒရာဂါများြုိ ခံနိငု်ရည်ရှိဒစမခင်းစသည်တို ့

မဖစ်ကြသည်။ 

ဤလုပ်ဒောင်ဒပးမှုများအားလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအမပန်အလှန်အားမဖည့်ဒနကြသည်။ ဤလုပ ်

ဒောင်မှုများသည် အမမစ်ပိငု်းနှင့အ်ပင်ပိုင်းကြီးထွားမှုများြုိအားဒပးဒနကြမပီး ထိုမှတဖန် အစာစုပ် 

ယူအားနငှ့်အစာချြ်လုပ်မှုအားများပိုဒြာင်းလာဒစမှုဒကြာင့် အမပန်အလှန်အြျိုးမဖစ်ဒန ဒစကြ 

သည်။ ဤလုပ်ဒောင်ဒပးမှုများသာမြ စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်စနစမ်ဖင့်စိုြ်သည့်အခါ ပိုမိ ု ဒြာင်းမွန် 

လာဒစမည့် အမခားဒသာလုပ်ငနး်ရပမ်ျားလည်းရှိကြသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ 

➢ ဒမမမပင်မခင်း 

တမန်းသားညြ်၍ညီဒနဒအာင်ဒမမမပင်ဒပးရသည်။ သိုမ့ှသာ အမမစ်များ တမန်းသားထဲသို ့

လွယ်ြစူွာထိုးဝင်နိငု်မည်မဖစ်သည်။ တမန်းမပင်ညီညာဒနပါမှ ဒရသွင်းဒရထုတ်မပုလုပ်ရာ 

တွင်လွယ်ြမူပီး ဒရြို ခပ်ပါးပါးဒလးထည့်ဒပးသည့်အခါတွင်လည်း ညီညီညာညာ 

မပန ့်နှံဒ့နမည်မဖစ်သည်။  

 

➢ မျိုးဒရွးချယ်မခင်း 

ဒေသ ဒရဒမမ ရာသီဥတုတုိန့ှင့ြ်ိြု်ညီမပီး ြျဒရာြ်မဖစ်ပာွးလာနုိင်သည့်ပိုးမွှားဒရာဂါေဏ် နှင့် 

ဒရငတ်ေဏ်များြုိခံနုိင်ရည်ရှိသည့်မျိုးမဖစ်ရံုသာမြ ဒြာင်းမွန်သည့်ေန်ရည်ေန်ဒသွး 

မျိုးရှသိည့်စပါးမျိုးြုိ ဒရွးချယ်စုိြ်ပျိုးရသည်။ 
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➢ မျိုးဒစ့ဒရွးချယ်မခင်း  

အဒစ့အေံမပည့်မဖိုးသည့် ပုံသဏ္ဍာန်မှနဒ်သာမျိုးဒစ့ဒြာင်းြိဒုရွးချယ်ရသည်။ ေားရည် 

တွင်နှစ်စမိ်မပီး ဒရဒအာြ်သုိန့စ်မမုတ်ဒနသည့်မျိုးဒစမ့ျားြုိသာ ဒရွးချယ်ရသည်။ 

 

၃.၁.၁။ အဒသးစိတ်လုပ်ဒောင်ပံုများ   

ပျိုးဒထာင်မခင်း 

 အရှည်နှစ်ဒပ၊ အြျယတ်စ်ဒပနှင့ ် ထုနှစ်လြ်မရှိဒသာဒပါငထ်ဲတွင် ဒရာစပ်ထားသည့် 

ဒမမကြီးြိထုည့်မပီး ပျိုးဒထာင်ရသည်။ အဒညှောြ်ဒဖာြ်မပးီသားမျိုးဒစ့နိုေီ့ဗူးတစ်ဗူးြို ပျိုးဒပါင် 

ဒမခာြ်ြွြဒ်ပါ်တွင် ခပ်ပါးပါးကြဲပြ်ဒပးရသည်။ တစ်ဧြလျှင် မျိုးဒစ ့၁၂ ဗူးသာြုန်သည်။ 

 

 

  

  

ပျေိုးလပါင်အတွေင်းလမမ ည့်ပပီးလနာက်မြင်ကွင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

မျေိုးလစ့ကကဲမေူးမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

 မင်းေူးမျေား ဲတွေင်လည်းပျေိုးလ ာင်နိုင်သည်။ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

ပလတ်စတစ်ပျေိုးေန်းမျေားမေင့် ပျေိုးလ ာင် ားမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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ဒြာြ်စိုြ်ရန်ဒလးြွြ်ကြားစိြု်ဒကြာင်းများဒဖါ်မခင်း 

 

 
 

ပျိုးနှုတ်မခင်း 

 သမားရုိးြျနည်းတွင် ပျိုးပငမ်ျားြုိေုပ်ြုိင်ေွဲညှေစ်မပီး နှုတ်ရမခင်း၊ ပျိုးပင်များြုိ 

တင်းြျပ်စွာ စုစည်းရမခင်းတိုသ့ည် ပျိုးပငြ်ိအုလွန်ထိခိုြ် နာြျဉ်ဒစသည်။ ပျိုးမမစတ်ွင် 

ြပ်ဒနသည့် တမန်းဒမမများြုိ ရုိြ်ခါခွာချပစ်မခင်းသည်လည်း ပျိုးမမစ်များြို ထိခိုြ် နာြျဉ် 

ဒစသည်။ 

 

 
 

 

 

 

 ွေန်မခစ်မေင့် လလးကွေက်ကကားစိုက်လကကာင်းမျေားလေါ်မခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

ဘီးမေင့် လလးကွေက်ကကားစိုက်လကကာင်းမျေားလေါ်ခြင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

သမားရိုးကျေနည်းမေင့် ပျေိုးနှုတ်ပုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

ပျေိုးမမစ်တွေင်ကပ်လနသည့်တမန်းလမမမျေားကုိ 

ရိုက်ခါခွောချေပစ်မခင်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 



 

52 

 

 

 
 

သမားရုိးြျနည်းတွင် ချြ်ချင်းနှုတ်ချြ်ချင်းစိုြ်ရန်မှာ မမဖစ်နိငု်ပါ။ တစ်ဒနရာမှတစ်ဒနရာ 

သို ့ သယ်ယူပိုဒ့ောင်မှုများလုပ်ကြရသည်။ ပျိုးပငမ်ျားြုိမဖတ်ဒတာြ်ပစ်မခင်း၊ အမပင်းအထန်စစုည်း 

မခင်း၊ အိတ်များအတွင်းအမပည့်အညှေပ်ထိုးထည့်မခင်း၊ ထမ်းပိုးမဖင့်လျှိုထမ်းမခင်း၊ ပျိုးစည်းများြုိ အမို ့

အဒမာြ်ကြပ်ညှေပ်ဒနဒအာင်တင်ဒောင်မခင်းစသည်များသည် ပျိုးပင်များြုိအလွန်ထိခိုြန်ာြျဉ် 

ဒစသမဖင့ ်အမမစ်ပွားအားနှင့် ပင်ပွားထွြ်နိုငမ်ှုများအဒပါ်အထူးထိခိုြ်ဒစသည်။ 

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်စနစတ်ွင် ပျိုးြုိ တင်းကြပစ်ွာေုပ်ြုိင်နှုတ်ယရူန်မလိုပါ။ သယ်ယူဒရွှ  ့

ဒမပာင်းရာတွင်လည်း ထိခိုြ်နာြျဉ်မှုြိမုမဖစ်ဒစပါ။ ပျိုးဖတ်ြိုဖဲ့ယူမပီးလြ်ထဲတွင်အသာအရာ 

ြိငု်ထား၍ရသလို ပျိုးမမစ်တွင်တွယ်ြပ်ဒနသည့်ပျိုးဒချးများြုိလည်း ခါချမပစ်ရပါ။ 

 

 

ပျေိုးပင်မျေားကုိမေတ်လတာက်စုစည်းခြင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

ပျေိုးေတ်ကိုေဲ့ယူပပီး အသာအရာကိုင် ားပံု 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

ပျေိုးလချေးမခါ  စပါးအလစ့လလးက ကပ်လနပံု 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 
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ဒြာြ်စိုြ်မခင်း 

 သမားရုိးြျဒြာြ်စုိြ်ပုံမှာ ဒရထည့်ထားသည့်စိြု်ခငး်ထဲတွင်သာ အမမဲစိြု်ခဲ့ကြသည်။ 

ဒြာြ်ချြ်တစ်ဒနရာလျှင် ဒြာြ်ပငသ်ုးံပငမ်ှဒလးပငထ်ိစိြု်ကြသည်။ ဒြာြ်ြွြြ်ိလုည်း 

မညီမညာနှင့ ်အေင်ဒမပသလိုစိုြက်ြသည်။ 

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်နည်းစနစ်တွင် ဒရလွှမ်းမထားသည့်တမန်းမပင်တွင် တစ်ဒနရာ တစ်ပင ်

သာစိုြ်သည်။ ေယ်လြ်မပတ်လည်ဒလးြွြက်ြားဒကြာင်းေဲွ၍ ေံုမှတ်ဒနရာများ တွင်စုိြ် 

ရသည်။ 

 

 

သမရိုးကျေလကာက်စိုက်သည်မှာ လရ ဲမှာပင်အပမဲစိုက်ကကသည်၊ လကာက်ချေက်တစ်လနရာလျှင် 

လကာက်ပင်သုံးပင်မှလလးငါးပင်စသည်မေင့်စိုက်ကကသည်။ (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

စပါးအစွေမ်းေွေင့်စိုက်စနစ်တွေင် 

ပျေိုးပင်ငယ်လလးကိ ုလလးကွေက်ကကား 

ေုံချေက်လနရာမျေားတွေင် 

တစ်လနရာတစ်ပင်သာစိုက်ပျေိုးမခင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ 

မမန်မာ) 

စပါးအစွေမ်းေွေင့်စိုက်စနစ်တွေင် ပျေိုးပင်ငယ်လလးကုိ 

လလးကွေက်ကကားေုံချေက်လနရာမျေားတွေင် 

တစ်လနရာတစ်ပင်သာစိုက်ပျေိုးမခင်း                                            

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 
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ဒြာြ်စိုြ်မပီးဒတွ ့မမင်ရပုံ 

 သမားရုိးြျစိုြ်ခင်းများတွင် ဒြာြ်စိြု်မပးီပါြ ဒြာြ်ပင်များသည် အဝါဒရာင်ရှိဒနကြ 

မပီး ဒြာြ်ပငမ်ျားယုိင်လဲဒနမှုများလည်းဒတွ ့မမင်ရတတ်သည်။ ဒြာြ်ပငမ်ျားအဝါဒရာင်မဖစ်ဒန 

သည့်ြာလြိ ု ဒြာြ်ပင်လှန်ချိန်ဟုဒခါ်ဒဝါ်ကြမပီး ဤြာလသည် ဒလးငါးရြ်မှ တစ်ပတ်ေယ် 

ရြ်လည်းကြာမမင့်တတ်သည်။ 

 

စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်ြြွ်များတွင် ဒြာြ်စိြု်မပးီဒနာြ် ဒတွ ့မမင်ရသည့်ပုံစံသည်  ဒမခာြ် 

ဒသွဒ့နသည့်ဒလးြွြ်ကြားအြွြ်များြုိသာဒတွ ့မမင်ရမပီး ဒြာြ်ပငင်ယ်ဒလးများြုိမူ အနီး 

ြပ်ကြည့်ရှုပါမှသာမမင်ဒတွန့ိုငသ်ည်။ ဒြာြ်စုိြ်မပီးတစ်ပတ်ခန ့်ကြာလာမှသာ ဒြာြ်ပင ်ငယ်များ 

ြိဒုတွ ့မမင်ရသည်။ ထိုအချိန်အထိ စိုြ်ခင်းထဲတွင်ဒရရှိမဒနပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပျေိုးလပါင်အတွေင်း ည့်ပပီးလနာက် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

 

စပါးအစွေမ်းေွေင့် SRI နည်းစနစ်ဖြင့် ဒြာြ်စိုြ်မပီးတစ်ပတ်အကြာစိုြ်ခင်း အခြေအနေ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 
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သမားရုိးြျအြွြမ်ျားတွင် ဒရထဲတွင်ဒြာြ်စိုြ်ခဲ့ကြမပးီ ဒြာြ်စုိြ်မပီးသည့် ဒနာြ်ပိုင်းမှစ၍ 

စိုြ်ခင်းြိုအမမဲမမပတ်ဒရမမှေုတ်ထားကြသည်။ စပါးအစွမး်ဖွင့်စုိြ်ြွြတ်ွင် ဒမမကြီးအစိုဓာတ်လုံ 

ဒလာြ်စွာရှိဒနပါြ ၁၃ ရြ်ခန ့်အထိ အခင်းထဲတွင်ဒရထည့်မထားပါ။ 

 

စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်ခင်းများတွင် ဒမမကြီးမှပတ်ကြားအြ်လာသည်အထိ ဒရြိုမသွင်းဘဲ 

ထားနိုင်သည်။ ဒမမကြီးသည်ပတ်ကြားအြ်လာဒသာ်လည်း ဒမမကြီးထဲတွင်ဒရအစိဓုာတ်လုံဒလာြ် 

ဒအာင်ရှိဒနပါြ ဒရမသွင်းဘဲထား၍ရသည်။ ဒမမကြီးြပတ်ကြားအြ်ဒနဒသာ်လည်း စပါးပငမ်ျား 

သည်အလွန်ြျန်းမာသန်စွမ်းမှုရှိကြမပီး ပင်ပွားများလည်းထွြဒ်နတတ်ကြသည်။  

 

 

ဒပါင်းထိုးတမန်းနှိုးမခင်း 

 ဒြာြ်စုိြ်မပီး ၁၀ ရြ်မှ ၁၂ ရြ်ခန ့်ရှိလာချိန်တွင် ဒပါငး်ထိုးြရိယာမဖင့် ပထမေံုးအ 

ကြိမဒ်ပါငး်ထိုးဒပးရသည်။ ပထမအကြိမြ်ိ ု ဒြာြ်စုိြ်မပီးဒနာြ် ၁၄ ရြ်ထြ်ဒနာြ်မြျဘဲ 

ဒပါငး်ထိုးဒပးရ သည်။ ဒပါငး်ထိုးြရိယာမဖင့်ဒပါင်းထိုးမခင်းသည် ဒပါင်းပင်များြုိနှမိ်နင်းရံုသာမ 

သမားရိုးကျေစိုက်ခင်းတွေင် လရအပမဲထိန်း ားပံု 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

စပါးအစွေမ်းေွေင့် စိုက်ကွေက်တွေင်လရထိန်း ားစရာမလုိပါ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

လမမကကီးမျေားပတ်ကကား အက်လာလသာ်လည်း စပါးပင်မျေားကျေန်းမာကက့ံခိုင်၍ ပင်ပွေားမျေားပါ ွေက်လနသည့်ပုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 
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ဟုတ်ဘဲ တမန်းသားြုိလည်းအထြ်ဒအာြ်လှန်ဒပးသမဖင့် ဒမမတွင်းအာဟာရဓာတ်များ အထြ် 

ဒအာြ်သမသာွးဒစမပးီ အမမစ်ပိငု်းသိုလ့ည်းဒလဝင်ဒလထွြဒ်ြာင်းသွားဒစသည်။ အမမစ်ကြီးထွား 

ပွားများမှုပိုမိုဒြာင်းလာမပီး အစာစုပယူ်မှုပိုမိုလာသမဖင့် အပင်ကြီးထွားဖွံ ့မဖိုးမှုလည်း ဒြာင်းလာြာ 

ပင်ပွားထွြ်မှုပိမုိုလာသည်။ ပထမအကြိမ်ဒပါင်းထိုးမပီးပါြ စပါးခင်း၏ အလျှင်အမမန်ကြးီထွားလာမှု 

သည်အထူးသိသာလှသည်။ ဒပါင်းထိုးမပီးပါြ တမန်းမပင်မဒှရများသည် ဒမမကြီးထဲသိုစ့ိမ့်ဝင် သွားကြ 

မပီးဒနာြ်တစ်ကြမိ်ဒပါင်းထိုးသည့်အချိန်အထိ စိုြ်ခင်းထဲသိုဒ့ရမသွင်းဒပးဒတာ့ပါ။ 

 

 

စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုြ်ပျိုးဒရးနှင့် မပည်တွင်းအဒတွအ့ကြုံ များ 

 မမန်မာနိုငင်ံမှတိုင်းနှင့မ်ပည်နယ်အသီးသီးတွင် စိုြ်ပျိုးဒရးဦးစီးဌာန၏ြူညီပံ့ပိးုမှုများမဖင့် 

လယ်သမားအချိုသ့ည် ၂၀၁၆ ခုနှစမ်ိုးရာသီမစှတင်၍ စပါးအစွမ်းဖငွ့်စုိြ်နည်းစနစ်ြုိ စတင်ြျင့ ်

သုးံလာကြရာ အထွြန်ှုန်းပိုမိုတိုးတြ်မှုများြုိ ဒအာြ်ပါပုံများတွင်မပထားသည့်အတိုင်း ထင်ထင်  

ရှားရှားဒတွရ့ှိခဲက့ြသည်။ 

ပေါင်းလိုက်ကိရိယာဖြင့် စုလပါင်း လပါင်း ိုးလနကကပုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

လပါင်း ိုးတမန်းနှိုးပပီးလနာက်မမင်ကွေင်း မှတ်တမ်းပုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

လပါင်း ိုးတမန်းနှိုးပပီးလနာက် 

စိုက်ကွေက် ဲမှလရမျေားခမ်းသွေားသည့် အခြေအနေ  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 

 လပါင်း ိုးလနသည့်အချေိန်တွေင် 

လပါင်းလိုက်ကရိယာ၏လုပ်ငန်းလုပ်လောင်ပုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 
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အသက်ရက် ၂၅ ရက်သား စပါးခင်း (ဘယ်) စိုက်ပပီး ၈၃ ရက်သား စပါးခင်း (ညာ)၊ လအာင်လံပမို  ့

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

(ဘယ်) လကာက်စိုက်ပပီး ၃ ရက် (အပင်အသက် ၁၄ ရက်သား)၊  

(ညာ) အပင်အသက် ၁၁၅ ရက်သား လရွှဘိုစိုက်ပျေိုးလရးသိပ္ပံလကျောင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

(ဘယ်) အပင်အသက် ၂၄ ရက်၊ (ညာ) အပင်အသက် ၁၅၀ ရက် 

လချောင်းကကီးရွော၊ လမမပုံပမို န့ယ်၊ ရခိုင်မပည်နယ် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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အထွြ်နှုန်းများ  

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်စနစြ်ိုြျင့်သုံးခဲ့ကြသည့် ဒေသအသီးသီးမ ှ ၂၀၁၇ ဒနွစပါးရာသီတွင် 

ထွြရ်ှိခဲသ့ည့်အထွြန်ှုန်းများြုိ ဒအာြ်တွင်ဒဖါ်မပထားသည်။ ဒေသအားလုံးမှာပင် တစ်ဧြ 

အထွြန်ှုန်းတင်းရာဒြျာ်ခဲ့သည်။ 

စဉ ် မမို န့ယ် စပါးမျိုး 
တစ်ဧြ 

အထွြန်ှုန်း 
စိုြ်ပျိုးရာသီ 

၁  ဖယ်ခုံ စပ်မျိုး ၉၀၃ ၁၉၅ တင်း ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၂ နမ့်ခမး် စပ်မျိုး ၄၁၃ ၁၆၄ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၃ မိုငး်ေတ် ေင်းဒရွှဝါ ၁၄၃ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၄ ဒချာင်းဦး ရြ် ၉၀ မျိုး ၁၃၅ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၅ ဒရစကြို ဒမနာသုခ ၁၃၂ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၆ အင်ဒတာ ေင်းဧြရ ီ၃ ၁၃၁ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၇ ဗန်းဒမာ် ေင်းဧြရ ီ၃ ၁၃၀ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၈ ဒမမာင်းမမ သီးထပ်ရင် ၁၂၇.၅ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

၉ ဘားအံ ေင်းသုခ ၁၂၆.၅ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

10 ဒအာင်လံ ရတနာတုိး ၁၂၅ ၂၀၁၇ ဒနွစပါး 

 

စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုြ်စနစ်၏ ထူးမခားသည့်လြ္ခဏာရပ်များ 

၁။ အမမစ်ဖွံ ့မဖိုးကြးီထွားမှု 

၂။ ပင်ပွားအဒမမာြ်အများပာွးများမှု 

၃။ ဒအာင်နှံပါပင်ပွားများမှု 

၄။ ရာသီဥတုေဏ်နှင့်ပိုးမွှားဒရာဂါေဏ်ခံနိုင်မှု 
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၁။ အမမစ်ဖွံ ့မဖိုးကြီးထွားမှု အလွန်အမင်းများမပားမခင်း 

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်နည်းစနစ်တွင် အမမစ်များ ပွားများကြီးထွားမှုြို အ့ံမခနး်ဒတွ ့မမင်ရသည်။ 

ပျိုးသြ်နြုိဒုြာြ်စုိြ်ခဲ့သမဖင့် စုိြ်ြွြ် အတွင်းတွင် အပင်အထမမန်ေန်ခဲမ့ပီး တဟုန်တိုး 

ကြီးထွားလာခ့ဲသည်။တမန်းမပင်တွင် ဒရရှိမဒန 

သမဖင့ ် အမမစ်သည် ဒအာြ်ေီဂျင် ဓာတ်ြို 

ဒြာင်းစွာ ရရှိြာ အမမစ်ပွားစည်း ကြီးထွားမှု 

လည်းဒြာင်းသည်။ 

ပျိုးသြ်ြုိကြီးဒအာင်ထားမပီးမှဒြာြ် 

စိုြ်ခဲ့လျှင် စပါးပင်၏အစွမး်များဒလျာ့ြျ 

လာြာ အမမစ်ဖွဲ စ့ည်းမှုနှင့်အပင်မဖစထ်ွန်းမှု 

များ အားနည်း သွားဒတာ့သည်။ 

ပုံတွင်မပထားသည့်  

 

 

 

စပါးပငန်ှစပ်င်သည်တစ်ရြ်တည်းပျိုးဒထာင်ခဲ့သည့် စပါးမျိုးအတူတူစပါးပငမ်ျားမဖစ်ကြသည်။ 

ညာဘြ်ြ စပါးပင်ြိအုသြြ်ိုးရြ်သားတွင် ဒြာြ်စုိြ်ခဲ့မပးီဘယ်ဘြ်ြစပါးပင်သည် 

အသြ ် ရြ ် ၅၂ ရြ်သားအထိပျိုးခငး် မှာပင်ရှိဒနခဲ့ သည်။ ထံုးစံနည်းအတိုင်းပျိုး သြ် ၅၂ 

ရြ်သားမှာမှ ဒြာြ်စိုြ်မည် မဖစ်သည်။ အသြ ် ၅၂ရြ်သားတွင် အပင်နှစ်ပင် မည်မျှြွာမခား 

သွားသည်ြိုဒတွ ့မမင်နိုင်သည်။ အမမစ်များ ကြီးထွားမှုနှင့ပ်င်ပွားများ ပွားများမှုတိုသ့ည် 

အလွန်ြွာမခား သွားသည်ြိဒုတွ ့မမင်ရသည်။ ပျိုးသြ် အရွယ်ငယ်စဉ် စိုြ်ခဲ့မခငး်ဒကြာင့ ်

အပင်ကြီးထွားမှု ြွာမခားသွားခဲ့ရသလို ပျိုးခငး်တွင်ဒရအမမ ဲ ထည့်ထားဒပးမခင်းဒကြာင့်အပင် 

ကြီးထွားမှုရပ ် တန ့်ဒနခဲ့ရသမဖင့် အသြရ်ြ်အတူတူတွင် အပင ် နှစ်ပင်သည် လုံးဝြွာမခား 

သွားခဲ့သည်။  

 

မျိုးတူ၊ စိြ်ရြ်တူ၊ အပင်မဖစ်ထွန်းမှု ြွာမခားပုံ 

(သမရိုးြျနည်း နှင့် စပါးအဖွင့်စိုြ်ပျိုးနည်း)  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၂။ ပင်ပွားအဒမမာြ်အများပွားများမှု 

 ပုံတွင်မပထားသည့်စပါးပင်သည် ဒြာြ် စိုြ်မပီး 

၇၂ ရြ်သားရှိသည့် အပင် မဖစ်မပီး ပင်ပွား ၁၃၃ ပင်ရှိသည်။ 

ထိုအြွြ်မ ှတစ်ဧြလျှင် ၂၂၄ တင်းနှုန်းထွြခ်ဲသ့ည်။ 

 ဤပုံတွင်မပသထားသည်မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ ် အင်ေိနုီး 

ရှား နိုငင် ံအဒရှ ဂ့ျာဗားမပည်နယတ်ွင် ဒတွခ့ဲ့ရ သည့် ပင်ပွား 

၂၂၃ ပင်ပါ စပါးပငမ်ဖစ်သည်။ တစ်ပင်မခငး်စုိြ်ခဲ့သည့် 

စပါးပငြ်ိ ု အဒြာင်းေံုးအဒမခ အဒနများရရှဒိအာင်စီမံ 

လုပ်ဒောင်ဒပးနိငု်ပါြ ပင်ပွားထွြ်နိုငစ်ွမး် မည်မျှရှိသည ်

ြုိ ဤပုံအတိုင်းမမင်ဒတွရ့မည် မဖစ်သည်။  

  

 

၃။ ဒအာင်နှံပါပင်ပွားများမှု 

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်စနစတ်ွင် ပင်ပွားအ 

ဒမမာြ်အများထွြရ်ှိသြဲ့သို ့ အနှံပါပင်ပွား 

လည်း အများအမပားပါရှိသည်။ ဒဖါ်မပပါပုံတွင် 

အနှံပါပင်ပွား ၉၀ ဒြျာ်ရှိသည့်စပါးပငမ်ဖစ်မပီး 

တစ်နှံလျှင် အများေံုးဒအာင်ဒစ့ ၄၀၀ ဒြျာ် 

အထိရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစြ် မမန်မာနိုငင်ံ ဝ-

ဒေသ ပန်ေန်းမမို မ့ှဒတွရ့ှိချြ်မဖစ်သည်။ 

 

၄။ ရာသီဥတုေဏ်နှင့်ပိုးမွှားဒရာဂါေဏ်ခံနိုင်မှု 

မပင်းထန်ဒသာ ဒလတုိြ်မခင်းနှင့ ် မိုးရွာ 

မခင်းဒကြာင့ ် မဖစ်ဒပါ်ဒသာ စပါးပငယ်ိုင်လဲ မခင်း 

ေဏ်ြိုပိမုိုခနံိုင်ရည်ရှိသည်။ 

 

 

 

စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုြ်စနစ်တွင် ပင်ပွားအဒမမာြ် အများထွြပ်ုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းဆု၊ ၂၀၁၈၊ မြန်မာ) 

စပါးပင်ယိုင်လဲမခင်း (ဒရှ ပ့ုံ၊ သမရိုးြျစိုြ်နည်း) 

စပါးပင်ယိုင်လဲမှုမရိှမခင်း (ဒနာြ်ပုံ၊ စပါးအစွမ်းဖွင့် 

စိုက်ပျုိးနည်း)  (© FAO/ ဦးသိန်းဆု၊ ၂၀၁၇၊ မြန်မာ) 

 

လကာက်စိုက်ပပီး ၇၂ ရက်. ပင်ပွေား ၁၃၃ ပင် အ ွေက် ၂၂၄ 

တင်းနှုန်း ထွြ်သည့် စပါးခင်းမဖစ်ထွန်းမှု                        

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၈၊ မမန်မာ) 
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စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုြ်ပျိုးဒရးဒကြာင့်ရရှိလာမည့်အြျိုးဒြျးဇူးများ  

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်နည်းစနစ်ြုိြျင့်သုးံမခင်းမဖင့် ဒအာြ်ပါအြျိုးဒြျးဇူးများြုိရရှိနိုင်ပါ 

သည်။  

၁။ စပါးအထွြ ် ၂၀ မှ ၅၀ ရာနှုန်းအထိပိုမုိထွြ်ရှိနိငု်မပိး ၁၀၀ ရာနှုန်းအထိလည်း ပိုမုိထွြ်  

ရှိနိငု်သည်။  

၂။ ဒရသွင်းဒပးရမှုြိ ု၃၀ မ ှ၅၀ ရာနှုန်းအထိ ဒချွတာနိုငသ်ည်။ 

၃။ ြုနြ်ျစရိတ် ၁၀ မှ ၂၀ ရာနှုန်းထိဒလျာ့နည်းဒစသည်။ 

၄။ လယ်သမား၏ဝင်ဒငွြို ၅၀ မ ှ၁၀၀ ရာနှုန်းထိ ပိုမိုးလာဒစသည်။ 

၅။ စပါးပင၏်သြ်တမ်းြို ၅ မ ှ၁၀ ရြ်အထိ တုိသွားဒစသည်။ 

၆။ ေန်ထွြ်ရာနှုနး် ၁၀ မ ှ၂၀ အထိတိုးလာဒစသည်။ လံုးပိန်လုံးညှေပ်နည်းပါးမပီး စြက်ြိတ် ရာတွင် 

အြျိုးအဒကြနည်းပါး၍မဖစ်သည်။ 

၇။ ပိုးမွှားဒရာဂါြိအုထူးခံနိုငရ်ည်ရှိမပီး ရာသီဥတုဒဖာြ်မပနမ်ှုေဏ်ြိုလည်း ခံနိငု်စမွ်းရှိ သည်။  

 

စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုြ်ပျိုးဒရးနှင့် ရာသီဥတုေဏ်ကြ့ံကြံ့ခံစိုြ်ပျိုးဒရး 

 စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်ပျိုးဒရးသည် ရာသီဥတုေဏ်ကြံ့ကြံ့ခံစုိြ်ပျိုးဒရးတစ်ခုပငမ်ဖစ်သည်။ စပါး 

အစွမး်ဖငွ့်စိုြ်ပျိုးဒရးသည် ရာသီဥတုေဏ်ြိုကြံက့ြံခ့ံြာ အပင်ြိုဒြာင်းစွာရှင်သန်နိငု်ဒစမပီး 

အထွြလ်ည်းဒြာင်းဒစသည့်စိုြပ်ျိုးဒရးမဖစ်သည်။ ထုိအ့တူ ရာသီဥတုဒဖာြ်မပနမ်ှုြိုမဖစ်ဒစ သည့ ်

ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ဒငွမ့ျား ထုတ်လွှတ်မှုြုိလည်း ဒလျာ့နည်းသြသ်ာဒစသည့် စိုြ်ပျိုးဒရးမဖစ်၍ 

ဤစနစသ်ည် ရာသီဥတုေဏ်ကြံက့ြံခ့ံသည့်စိုြပ်ျိုးဒရး (Climate Smart Agricuture) မဖစ်သည်ြိ ု

ဒအာြ်ပါအတိုင်း သိရှနိိုင်သည်။ 

၁။ ဒရလိုအပ်မှုဒလျာ့နည်းမခင်း  

  ဒရြိုဒလျာ့နည်းသုံးစွဲရသမဖင့် သဘာဝဒဂဟစနစ်ြိုအြျိုးများဒစမပးီ အနာဂတ် 

ြာလဒရရှားပါးလာမည့်အဒမခအဒနြို သြသ်ာဒစမည်မဖစ်သည်။ 

၂။ ဓာတ်ဒမမကသဇာသုံးစွဲမှုဒလျာ့နည်းမခင်း 

  ဓတ်ဒမမကသဇာအမျိုးမျိုးြိစုြရံု်များမထှုတ်လုပ်ကြရာ ပံုစအံမျိုးမျိုးမဖင့်ပျံန့ှံည့စ်ညမ်း 

လာသည့်နိြု်ထရိုဂျင်ဓာတ်သည် အထူးမခိမ်းဒမခာြ်လာသည့် အန္တရာယ်တစ်ခုမဖစလ်ာသည်။ 

စပါးအစွမ်းဖွင့စ်ိုြ်စနစသ်ည် ဓာတ်ဒမမကသဇာအသုံးြို ဒလျှာ့ချပစ် သမဖင့ ် ဤြ့ဲ 

သိုအ့န္တရာယ်မဖစ်ဒစမှုတွင် မပါဝင်ဒတာ့ဒပ။ 
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၃။ ပိုးမွှားဒရာဂါြာြွယ်ဒရးတွင် စိုြ်ပျိုးဒရးသုးံဓာတုပစ္စည်းများအဒပါ်အမီသဟဲမမပုမခင်း  

  ဤြဲသ့ိုအ့မီသဟဲမမပုသမဖင့ ် ဒမမကြီးနှင့ ် ဒရတုိ၏့အရည်အဒသွးများြုိတြ်လာဒစ 

သည်။ 

၄။ ရာသီဥတုေဏ်ြိုခံနုိင်မခင်း 

  ဒရငတ်မခင်း၊ မုန်တိုင်းတိုြ်မခငး်၊ အဒအးလွန်ြဲမခင်း စသည့်ေဏ်များြုိ ကြံက့ြံခ့ံနိငု် 

စွမး်ရှသိည်။ 

၅။ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ဒငွထ့ုတ်လွှတ်မှုြိုဒလျာ့ြျဒစမခင်း 

  စပါးခငး်တွင်ဒရအမမဲတမ်းထည့်မထားသမဖင့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ဒငွတ့စ်မျိုးမဖစသ်ည့် 

မိသမိ်းဓာတ်ထုတ်လွှတ်မှုြိဒုလျာ့နည်းဒစသည်။ ဓာတ်ဒမမကသဇာအသုံးြိလုည်း ဒလျာ့ နည်းဒစ 

သမဖင့ ်ဓာတ်ဒမမကသဇာများထုတ်လုပ်မခင်းနှင့ပ်ိုဒ့ောင်မခင်းများတွင် ပါဝင်ပတ် သြမ်ှုမရှ ိဒတာ့ဒပ။ 

 

၃.၂ ။ အိမ်တွေင်းရရိှနိုင်လသာ လအာ်ေင်းနစ်ကွေန်လပါင်းမျေား မပင်ေင်မခင်း 

၃.၂.၁ ။ လေသတွေင်း အဏုဇီေ သက်ရိှလေျော်ရည် Indigenous Micro Organism 

(IMO) 

 လေသတွေင်းအဏုဇီေသက်ရှိလေျော်ရည်ေိသုည်မှာ မိမိတိုလ့ေသတွေင်ရှလိနသည့် အဏုဇီေသက် 

ရှိမျေားကုိလမွေးမမူ၍ ပွေားမျေားရယူမခင်းမေစ်သည်။ ဤနည်းစနစ်ကုိ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့ ်အိန္ဒိယနိုင်င ံ

မျေားတွေင်အ ူးအသုးံမပုကကပပီး  ိုနိငု်ငံမျေားတွေင် Amrit Pani ဟုလခါ်ကကသည်။ ဤအရည်ကိုလမမကသဇာ 

အမေစ် ည့်သွေင်းလပးသည်မဟုတ်ဘဲ အကျေိုးမပုအဏုဇီေသက်ရှိမျေားကုိပွေားမျေားလအာင် လမွေးမမူမခင်း 

မေစ်ပပီး ိုအဏုဇီေမျေားကလမမကကီး၏သဘာေလေဟစနစ်နှင့လ်မမေီကသဇာဓာတ်ကို ပိုမိုလကာင်းမွေန်လာ 

လအာင်လုပ်လောင်လပးကကမည် မေစ်သည်။  

ရည်ရွေယ်ချေက်  

လေသတွေင်းအဏုဇီေသက်ရှိလေျော်ရည်ကိုအသုးံမပုမခင်းမေင့် လရရှည်တွေင ်လမမကကီး၏သဘာေလေဟစနစ်၊ 

လမမေီကသဇာဓာတ်နှင့် သီးနှံအ ွေကက်ို ပိုမိုတည်တန ့် လကာင်းမွေန်လနလစရံုသာမက သီးနှံစုိက်ပျေိုးရာသီ 

နှစရ်ာသီေက်တိုကအ်သုံးမပုပပီးပါက ဓာတ်လမမကသဇာ ကဲသ့ိုလ့သာ အမပင်မှသွေင်းအားစုမျေားကုိ မီခိရုမှု 

မျေားမ ှလံုးေကင်းလွေတ်သွေားမည်မေစ်သည်။  
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ပါေင်ပစ္စည်းမျေားနှင့် လေျော်စပပ်ုံ 

ပါေင ်သည့်ပစ္စည်းမျေား                                                                    ပမာဏ 

(၁) နွေား (ကျွဲ) လချေး လတ်လတ်ေတ်ေတ်    ၆.၅  ပိဿာ 

(၂) နွေား (ကျွဲ) လသး လတ်လတ်ေတ်ေတ်     ၁၀ လီတာ 

(၃)  န်းလျေက် (ကကံသကာ)       ၁.၅ ပိဿာ 

(၄) ကုလားပမဲှုန ့်အစိမး်       ၁.၅ ပိဿာ 

(၅) သစပ်င ်ေါးပငလ်အာက်မှ(၄ လက္မအနက်ရှ)ိ အလပါ်ယံလမမသား         ၀.၅ ပိဿာ 

(၆) လရ         ၅၀ ေါလံ 

 လရေါလံ ၅၃  ေင်ေန ့်သည့်ပလတ်စတစ်ပုံးကကီး ဲသိုလ့ရ ည့်ကာကျေန်ပစ္စည်းမျေားကုိ လရ ဲသို ့

 ည့်ပပးီ ေါး သိုမ့ဟုတ် သစသ်ားလမခာင်းမေင့လ်မွှလပးပါ။ ပုံးအေကိ ု ေန်လကာမေင့်ေုးံအုပ်လပးပပီး 

 ိုအလပါ်မှအေတ်စမေင့် ပ်မံေုံးအုပ် ားလပးပါ။ ပုံးကကီးကိုအရိပ် ဲတွေင် ားလပးရသည်။ သုးံရက် 

တစ်ကကိမ်ခန ့်လမွှလပးပါ။ တစ်ပတ်ခန ့်ရှိလာသည့်အခါ ကလစာ်ရည်နံလ့လးသင်းလာပပီး ပယင်းလရာင် 

သန်းလာသည်။ ပူအုိက်သည့် ရာသီတွေင် ၁၂ ရက်ခန ့်ရှိလာလျှင် ပယင်းလရာင်သိုလ့ုံးေလမပာင်းသွေားပပီး 

ကလစာ်နံ ့ွေကလ်ာကာ အသုးံမပု၍ ရသည့်အေင့်သိုလ့ရာက်ရှိလာသည်။ လအးမမလသာရာသီမေစ်လျှင် 

(၂၁) ရက်သားခန ့်ရှိမအှသုးံမပု၍ရသည့်အေင့်မေစ်လာသည်။ ပယင်းလရာင်လည်းမေစ်မလာဘဲ အနံ ့

ကလည်းပုပ်သည့်အနံမ့ျေိုးမေစ်လနပါက လုပ်လောင်မှုမလအာင်မမင်ဘဲ သုးံစွေဲရန်လည်းမသင့်လတာ့ ပါ။ 

 

အသုးံမပုပုံ 

 လေသတွေင်းအဏုဇီေသက်ရှိလေျော်ရည်ကို  အပင်လပါ်သို ့ လရေျေန်းပုံးမေင့်မေစ်လစ လေးေျေန်းပုးံ 

မေင့်မေစ်လစ တိုက်ရုိက်ပက်ေျေန်းနိုငသ်ည်။ လေးေျေန်းပုံးမေင့်ေျေန်းမည်ေိုပါက လေးရည်ကိုစစပ်ပီးမ ှ

လေးေျေန်းပုးံ ဲသို ့  ည့်လပးရသည်။ လယ်ကွေက်မျေားတွေင် ည့်သွေင်းလိုပါက လရသွေင်းလပါကမ် ှ

အစကခ်ျေစနစ်မေင့ ်  ည့်သွေင်းလပးနိုငသ်ည်။ လမမမပင်ချေိန်မှစတင်ပပီး သီးနှံစိုက်ပျေိုးတစ်ရာသီတွေင် 

လမခာက်ကကိမ်အ ိပက်ေျေန်းလပးနိုငပ်ါကပိမုို ိလရာက်သည်။ ဤအရည်သည် အာဟာရလေျော်ရည် 

မဟုတ်လသာ်လည်း ဤအရည် ဲတွေင် အဏုဇီေသက်ရှိလပါင်း ရ၅၀၀၀ လကျော်ပါရှိသည်။ ဤသက်ရှ ိ

မျေားက စုိက်ကွေက်အတွေင်းမှလမမေီလွှာ၏သဘာေလေဟ စနစက်ိပုိုမိုလကာင်းမွေန်လအာင် အလ ာက် 

အကူမပုလပးပပီး သီးနှံပင်အတွေက်အာဟာရဓာတ်မျေားရလွေယ်လာလအာင် လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

သဘာေလေ  ဟစနစတ်ွေင် အာဟာရဓာတ်မျေားနငှ့်သတ္တ ုဓာတ်မျေား အလမမာက်အမျေားရှလိနကကသည်။ 

သီးနှံပငအ်တွေက်  ိုအာဟာရဓာတ်မျေားအလွေယ်တကူစုပ်ယူရရှိလာနိုငလ်အာင် အဏုဇီေသက်ရှ ိ

မျေားကစွေမး်လောင်နိငု်ကကသည်။ (နမူနာအားမေင့ ် လလ ု ဲတွေင်ရှလိနသည့်ဓာတ် မျေား၏ ရ၈%သည် 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်မျေားမေစ်ကကပပးီ လမမလွှာ၏တစ်မီတာပတ်လည်အလပါ်တွေင် နိုက် ရိေုျေင် ဓာတ် 
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ရှစ်တန်အ ိရှိလနသည်)။ သိုမ့ေစ်သမေင့ ် ဤအရည်ကို နှစန်ှစေ်က်တိုက ် အသုးံမပုပပီးပါက စုိက်ကွေက် 

အတွေင်း နိုက် ရိုေုိမိနုပ်စ်ဘက်တီးရီးယားမျေား အလမမာက်အမျေားပွေားမျေားလာကကပပီး အပင်အတွေက် 

နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကို လွေယ်ကစူွောရရှိနိငု်လအာင်လုပ်လောင်လပးကကသမေင့် လနာင်နှစမ်ျေားတွေင် စုိက်ကွေက် 

အတွေင်း မည်သည့်ဓာတ်လမမကသဇာမှ ည့်သွေင်းလပးရန်မလိုလတာ့လပ။  

 

 

 

 ဤနည်းစနစတ်ွေင် လတ်ေတ်သည့်နွေားလသးနှင့န်ွေားလချေးတိုက့ို အသုးံမပုမခင်းမေစ်ရာ နွေားတစ ်

လကာင်မှတစ်နှစလ်ျှင် ဧက (၃၀) စာအတွေက် အုိင်အမ်အုိလေျော်စပန်ိုင်သည့် နွေားလသးနှင့ ်

နွေားလချေးတိုက့ိ ုုတ်လုပ်လပးနိုငသ်ည်။  ိုပစ္စည်းမျေားလတ်ေတ်သန ့်ရှင်းစွောရရှိနိုငရ်န် အတွေက် နွေားကို 

(၁၂) လပပတ်လည် ဘိလပ်လမမနှင့်မပုလုပ် ားသည့် သမံတလင်းလပါ်တွေင်လမွေးမမူရ သည်။ 

သမံတလင်းကိ ု တစ်ဘက်နိမ့် ားပပီး နွေားလသးစီးေင်းနိုင်ရန် ချေိုင့်လမမာင်းလလး ား၍ 

ခံခွေက်တစ်ခုကိုချေ ားလပးရသည်။ သမံတလင်းလပါ်တွေင်အိပ်ရန်အတွေက် မမက်လမခာက် လကာက်ရုိး 

စသည်တို ့ားလပးပါက ၎င်းတိုသ့ည် နွေားလချေးနွေားလသးတိုန့ှင့လ်ရာစပ်လနကကမည်မေစ်ရာ လမမလေွေးပု ံ

မပုလုပ်ရာတွေင် အလွေန်လကာင်းမွေန်သည့်ပစ္စည်းမျေားမေစ်ကကသည်။ 

လေသတွေင်းအဏုဇီေလေျော်ရည်- ၈ ရက်သား (ဘယ်) ၁၂ ရက်သား (ညာ) (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၃.၂.၂။ ငါးအမုိင်နိုအက်စစ်ပျေစ်ရည် 

 

သီးနှံပငမ်ျေားကကီး ွေားမေစ် ွေန်းရန်နှင့် အ ွေကလ်ကာင်းရန်အတွေက် နိုက် ရိေုျေင် ဓာတ်လမမ ကသဇာမျေားကုိ 

အလွေယ်တကူေယ်ယူသုံးစွေဲနိုငက်ကလသာ်လည်း မေင်မချေင်နှင့်အလွေန်အကျွံ သုးံစွေဲလာ ကကမှုမျေားလကကာင့် 

လမမလပါ်လမမလအာက်လရမျေားတွေင် နိုက် ရိတ်ဓာတ်ညစ်ညမ်းမှု မပဿနာမျေား ကကုံ လတွေလ့ာကကရသည်။ 

ဤအကျေပ်အတည်းကိ ု လွေန်လမမာက်လစရန်အတွေက် ဓာတ်လမမကသဇာမျေား အစားသဘာေလမမကသဇာ 

မျေား ုတ်လုပ်အသုးံမပုမခင်းမေင့် စုိက်ကွေက်အတွေင်းမှအာဟာရမျေားလလလွေင့် လပျောက်ေံုးမှုမျေားရှလိတာ့ 

မည်မဟုတ်လတာ့လပ။ သဘာေလမမကသဇာမျေားတွေင် ငါးအမိုင်နိုအက်စစ် ပျေစ်ရည်သည်လည်းတစ်ခု 

အပါအေင်မေစ်ပပီး ၎င်းကိုအသုးံမပုမခင်းမေင့် လမမတွေင်းတွေင် နိုက် ရိေုျေင် ဓာတ်ကကယေ်လာလစမခင်း၊ 

သီးနှံအ ွေကတ်ိုးလာလစမခင်းနှင့် လရအရည်အလသွေးကိလုည်း မ ိခိုက် လစမခင်းစသည့် အကျေိုး 

လကျေးဇူးမျေားကုိရရှိလာလစမည်မေစ်သည်။  

 

ငါးအမိုင်နိုအက်စစ်ပျေစ်ရည်  

 ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်ေုိသည်မှာ ငါးနငှ့် န်းလျေက်(ကကံသကာ)တုိ ့ ေတူလရာနှပ်ပပီးရရှိ 

လာသည့်အရည်ပျေစ်မေစသ်ည်။ ဤအရည်ပျေစ် ဲတွေင် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်အလမမာက်အမျေားပါရှိပပီး 

အပင်မျေားကကီး ွေားေွေံ ့ပေိုးလအာင်မျေားစွောလုပ်လောင်လပးသည်။ ဤအရည်ပျေစ်သည် အဏုဇီေသက်ရှ ိ

မျေားအတွေက်လည်း အ့ံဘွေယ်အစာအာဟာရတစ်မျေိုးမေစ်ကာ မှိုမျေား အလွေန်နစှ်သက်လပါက်ပွေားသည့် 

အာဟာရည်မေစ်သည်။ လေးမေှယ်သုံးရမည်ေိုပါက အလွေန်အေိုးတန်လသာ်လည်း မိမိတိုအိ့မ်မာှပင် 

အလွေယ်တကူမပုလုပ်ရရှိနိငု်သည်။ 

 

သမံတလင်းတွေင် နွေားလသးစီးေင်းရန် လမမာင်းလလးသွေယ်တန်းလပး ားပုံ 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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ပါေင်ပစ္စည်းမျေားနှင့်လေျော်စပပ်ုံ  

 ပါေင်ပစ္စည်းမျေား                                                                           ပမာဏ 

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

(၂)  န်းလျေက် (ကကံသကာ) အခ ဲ      ၁ ပိဿာ  

 လေျော်စပပ်ုံ   

 ငါးစွေန ့်ပစပ်စ္စည်းမျေားနငှ့် န်းလျေက်ခမဲျေားကုိ အလလးချေိနေ်တူယူပပီး သင့လ်တာ်သည့် ပံုးတစ်ပုးံ 

 ဲသို ့ည့်ကာ လရာစပ်လပးရသည်။  န်းလျေက်ခဲမျေားကုိ  ုလ ာင်းလချေမွေပပီးမှ လရာစပ်လပးရသည်။ 

လရလံုးေမ ည့်ရပါ။ ပုံး ဲသို ့ည့်သည့်အခါ ပုံးအမပည့်မ ည့်ရဘဲ အလပါ်ဘက်တွေင်လနရာ 

လပ်အနည်းငယ်ချေန် ားရသည်။ အမမြှေုပ်မျေားတက်လာလျှင် လျံှကျေမသွေား လစရန်မေစ်သည်။ ပံုးအေ 

ကိလုုံလအာင်ေုးံအုပ် ားပပီး အရိပ် ဲတွေင်ပုံးကိ ုားရသည်။  

လေျော်စပပ်ပီးရက်အနည်းငယ် အတွေင်း အပုပ်နံမ့ျေား ွေက်တတ်သမေင့် လူနှင့်အတန်အသင့် လေးလသာ 

လနရာ တွေင် ားရှရိသည်။ ယင်လကာင်မအံုလစရလအာင် ားရိှရသည်။ သုးံရက်တစ်ကကိမ် အေုံးကိေုွေင့ပ်ပီး 

လမွှလပးရသည်။ ပူလနွေး လသာရာသီ တွေင် သုးံပတ်လကျော်ပါက အသုံးမပုနိုငသ်ည့် အေင့်သုိလ့ရာက်ရှိ 

လာပပီးလအးမမလသာရာသီတွေင် တစ်လ လကျော်ခန ့်မှသာ အသုးံမပုနိုင်သည့် အေင့်သုိလ့ရာက်ရှလိာသည်။ 

 ိုအချေိန်တွေင် အပုပ်နံလ့ည်း မ ွေကလ်တာ့ဘဲ ကလစာ်နံ ့သင်းသင်းလလး သာ ွေကလ်တာ့သည်။ 

 

 

ငါးအမိုင်နိုအြ်ေစ် ပျစ်ရည် မပင်ေင်မခင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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လရာစပ်ပုံ 

ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်ကိအုသုးံမပုလျှင် မလကကဘဲကျေန်လနလသးသည့်အေတ်မျေားကုိ ဇကာ 

မေင့်စစ်ပပီးမှအသုးံမပုရသည်။ ငါးအမိုငန်ိုအက်စစ်ပျေစ်ရည်တစ်ေလျှင် လရအေတစ်လ ာင်မေင့လ်ည်း 

လကာင်း (၁:၁၀၀၀)၊ သိုမ့ဟုတ် လရတစ်ေါလံလျှင် ပျေစ်ရည်  မင်းစားဇွေန်းနှစဇ်ွေန်း  ည့်၍ 

လည်းလကာင်းလေျော်စပရ် သည်။  

အသုးံမပုပုံ  

 ငါးအမိုင်နိုအက်စစပ်ျေစ်ရည်သည် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကကယေ်သည့် အရည်မေစ်သမေင့် 

အပင်မျေား ပင်ပိငု်းကကီး ွေားချေိနက်ာလတွေင် ပက်ေျေန်းလပးရသည်။ အပင်ကကီး ွေားနှုန်းကို လကာင်းလစ 

သည့ ်အားတိုးလေးရည်မေစ်သည်။ အေူးအပွေင့ေ်င်ချေိန်တွေင် ပက်ေျေန်းပါက အေူးအပွေင့မ်ေင် လာလတာ့ဘဲ 

ပင်ပိငု်းကကီး ွေားအားကိုသာ ေက်လက်မေစ်လပါ်လနလစတတ်သည်။ ဤအရည်ကို အပင်လပါ်သို ့

ပက်ေျေန်းမခင်း၊ စိုက်ပျေိုး ားသည့် အပင်မျေားကုိရွှဲစုိလအာင်ပကေ်ျေန်းမခငး်၊ အပင်လရ လလာင်းသည့်အခါ 

လရ ဲသိုလ့ရာစပ် ည့်လပးမခင်း၊ လမမလေွေးပုံမျေားမပုလုပ်ရာတွေင် အလေွေးမမန် လစရန်အတွေက်လရာ ည့် 

လပးမခင်းစသည်မေင့ ် အမျေိုးမျေိုး အသုးံမပုနိုင်သည်။ အရွေက်စားဟငး်သီး ဟင်းရွေက်ပငမ်ျေားကုိ တစ်ပတ် 

တစ်ကကိမ်ပက်ေျေန်းလပးပါက အ ွေကလ်ကာင်းရံုသာမက အနံအ့ရသာပါပိုမို လကာင်းမွေန်လာသည်။ 

ဤပျေစ်ရည်ကို အီးအမ် အစရှိသည့် အမခားသဘာေလမမကသဇာမျေားနငှ့် လည်းလရာစပ်အသုးံမပုနိုင်သည်။ 

ဤပျေစ်ရည်လကကာင့် လမမ ဲတွေင် အဏုဇီေသက်ရှိမျေား လပါက်ပွေားမှုပိမုိုမျေားမပားလာသည်။  ုိသက်ရှ ိ

မျေားက အပင်အတွေက် အာဟာရဓာတ်မျေားအလွေယ်တကူစုပယူ်ရရှိနိငု်လအာင် လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

ငါးအပိုင်းအစမျေားနှင့်ေတူ  န်းလျေက်ခဲများနင့် ဒရာဒမွှမခင်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၃.၂.၃။ လေးရွေက်ကကီး ငရုတ် ေျေင်းပုိးသတ်လေး 

ပါေင်ပစ္စည်းမျေား  

၁။ လေးရွေက်ကကီး အလမခာက ်   ၅၀ ကျေပ်သား 

၂။ ေျေင်း      ၅၀ ကျေပ်သား 

၃။ ငရုတ်သီးစိမး်    ၅၀ ကျေပ်သား 

၄။ အီးအမ်အမပင်း      ၁ လီတာ 

၅။ လရ      ၅၀ လီတာ 

လေျော်စပပ်ုံ   

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

သည့်ပလတ်စတစ်ပုံး ဲသို ့ည့်ပါ။  အီးအမ်အမပင်းအရည် တစ်လီတာကုိလည်းလရာ ည့်လပးပါ။  ုိ ့

လနာက ်  လရ ၅၀ လီတာ ည့်လပးပပီး သမလအာင်လမွှလပးပါ။ ပုံးကိ ု အေတ်ကကမ်းအစမေင့်ပတိ် ားပါ။ 

သုးံရက်တစ်ကကိမခ်န ့်လမွှလပးပါ။ ပူလသာရာသီတွေင် ေယ်ရက်ခန ့်၊ လအးလသာရာသီတွေင် ၁၅ ရက်ခန ့် 

ကကာလာလျှင် လေးရည်ကိုအသုးံမပုနိုင်သည်။ အရည်ကိစုစယူ်ပပီး အေတ်မျေားကို လမမကသဇာအမေစ်အ 

သုးံမပုနိုင်သည်။ လရ လလးေါလံလျှင် လေးရည် ၂၀၀ စီစီလရာစပ်၍ ပက်ေျေန်းနိုင်သည်။ 

ဤလေးရည်သည် ယင်လကာင်မေူ၊ သရစ်၊ ပျေ၊ လမွှးရှည်ခူလကာင်၊ လပါကေ်တ်၊ နံှမေတ်ပိုးနှင့ ်

သီးလုံးလောက်ပိုးမျေားကုိ ကာကွေယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ 

 

 
လေးရွေကက်ကီးအလမခာက် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) ေျေင်းစိမ်း (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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ငရုတ်သီးစိမ်း  

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

အီးအမ်အမပင်း 

(© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ 

၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 

လေျော်စပ် ားစဉ် (© FAO/ ဦးသိန်းေု၊ 

၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၄ ။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း (၃) 

(SRI နည်းစံနစ်အဒပါ် ဒယျဘူယျ ဒေွးဒနွးမခင်း) 

လ     -  ဇူလိုင်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- နံနြပ်ိုငး် (၃) နာရီ နှင့ ်လနလ့ည်ပိုင်း (၂) နာရီ၊ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန ်

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ စပါးသည် ဒရဒပျာ်ပင်မဟတု်ဟူဒသာ အဒမခခံသဒဘာတရား - ဒရမမုပ်သည့်အဒမခအဒနတွင် 

စပါးပငက်ြီးထွားမှု ညံ့ဖျင်းသည်။  

၂။ (၁၀) ရြ်သားပျိုးပငမ်ျားြုိ ဒမပာင်းဒရွှစ့ိုြ်ပျိုးမခင်း (အဒသးစိပ်ြို လြ်စဲွစာအုပ်တွင်ကြည့်ပါ)။ 

၃။ SRI ဒမပာင်းဒရွှစ့ိုြ်ပျိုးနည်းစနစအ်ဒပါ် ပွင့လ်င်းစွာ ဒေွဒနွးမပီး တစ်ဦးချင်း၏ 

အမမင်နှင့သ်ဒဘာထားြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။   

၄။ အဖွဲ လုိ့ြ် တြ်ကြဒသာ ဒလ့ြျင့်ခန်း  

၅။ အထူးဒခါငး်စဉ် 

၆။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ဒောင်ချြ်များြုိ ဒလ့လာသုးံသပ်မပီး အားသာချြ၊် အားနည်းချြ်များြုိ 

ေန်းစစမ်ခင်း၊ 

၇။ တစ်ဦးချင်းစီအတွြ် မိမိစိုြခ်င်းတွင်ဒောင်ရွြ်မည့် လုပ်ငနး်စီမံချြ်များ ဒရးေဲွမခငး် 

၄.၁။ အေွေဲ လ့ိကု်တက်ကကလှုပ်ရှားလသာလလ့ကျေင့်ခန်း 

အေွေဲ လ့ိုက်တက်ကကလှုပ်ရှားမှုသည် အေွေဲ ၏့လပါင်းစည်းညီညွေတ်မှုအားလကာင်းလာလစရန်နှင့် 

ပူးလပါငး် လောင်ရွေကမ်ှုမမြှေင့်တင်ရန် ကူညီလပးလသာ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လှုပ်ရှား 

မှုမျေား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမေစ်သည်။ အေွေဲ သ့ည် စိတ်ပါ၀င်စားပပီး သက်၀င်လှုပ်ရှားလာလစလရး 
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အတွေက် အမျေိုးမျေိုးလသာနည်းလမ်းမျေား ချေမှတ်လောင်ရွေကန်ိုငသ်ည်။ အခန်းကဏ္ဍပါ၀င် သရုပ် 

လောင်မခင်း၊ ခက်ခလဲသာမပဿနာ၊ အလကကာင်းအရာဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်လမ်းတိုမျေားမေင့် စိတ်ဓာတ် 

လှုံလ့ော်လပးနိငု် သည်။ အေွေဲ လုိ့က်တက်ကကလှုပ်ရှားမှုမျေားအတွေင်းပါရှိလသာ သတင်းစကားသည် 

ေက်သွေယ်လရး၊  လခါင်းလောင်စည်းရံုးမခင်း၊ မပဿနာလမေရှင်းမခင်းနှင့ ် စီမံကနိ်းလရးေွေဲမခင်းတိုတ့ွေင် 

ညြှေိနှိုင်းလောင်ရွေက ်လရးပင်မေစ်သည်။  

၄.၂။ အ ူးအလကကာင်းအရာ/လခါင်းစဉ်မျေား  

အ ူးအလကကာင်းအရာမျေားသည် စိုက်ခင်းမျေား ဲတွေင်မေစလ်စ (သိုမ့ဟုတ်) အစည်းအလေး 

မပုလုပ်သည့် လနရာတွေင်မေစလ်စ မပုလုပ်နိုင်လသာ  အလွေန်ရုိးရှင်းသည့် သရုပ်မပမခင်းမျေားမေင့် AESA ကုိ 

အလ ာက်အကူမပုမည်မေစ်သည်။လခါငး်စဉ်ကို လပး ားလသာစာရင်း ဲမှ လရွေးချေယ်နိုင်လသာ်လည်း 

သင်တန်းကူညီပံပ့ိုးသူက လယ်သမား၏လိုအပ်ချေက်မျေားနငှ့် ကိကု်ညီလသာ ပိုမိုေန်းသစပ်ပီး တီ ွေင် 

ေန်တီးနိငု်စွေမ်း ရှိလသာလခါင်းစဉ်မျေားကုိ လော် ုတ်နိုင်သည်။  လယဘုယျေအားမေင့် အေုိမပု ားသည့် 

အ ူးအလကကာင်းအရာမျေားမာှ လအာက်ပါအတိုင်း မေစ်သည်။ 

• အပူပိငု်းဇုံလေသ၏လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးအတွေက် ရာသီဥတုေဏ်ခံနိုင်လသာ သီးနှံနငှ့် မျေိုးကွေဲမျေား၊ 

• CSA အတွေက်ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတမေစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ်/ လမမေီလွှာမျေား 

နှင့၎်င်းတိုအ့ားစီမံခန ့်ခွေဲမှု၊ 

• သင့လ်လျော်လသာ စိုကပ်ျေိုးလရးနည်းပညာမျေား၊ 

• သီးနှံေျေက်ပိးုမျေား၏ဘ၀စက၀်န်းနှင့ဘ်က်စုသံီးနှံေျေက်ပိုးစီမခံန ့်ခွေဲမှုအလလ့အကျေင့်မျေား စမ်းသပ်မခငး် 

• လကာက်ပသဲီးနှံမျေား  အရှိန်အဟုန်မမြှေင့်စိကု်ပျေိုးမခင်းအားစီးပွေားလရးလလ့လာေန်းစစမ်ခင်း။ 
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၅။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း (၄) ဘြ်စုံပိုးမွှား ဒရာဂါ 

ြာြွယ်နှိမ်နှင်ဒရး 

ဘြ်စုပံိုးမွှား ဒရာဂါြာြွယ်နှိမ်နှငဒ်ရး 

လ     - ကသေုတ်လ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန ်

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ဘြ်စုပံိုးမွှား ဒရာဂါြာြွယ်နှိမ်နှငဒ်ရး အဒမခခံသဒဘာတရား 

၂။ ဒမပာင်းဒရွှစ့ိုြ်ပျိုးမပီး (၂)ပတ်အကြာတွင် ကြားဒပါင်းလိုြ်ြရိယာမဖင့် ဒပါင်းရှင်းမခင်း 

(ဒမပာင်းဒရွှ စ့ိုြ်ပျိုးမပီး ၂၄ ရြ ်ထြ်မဒြျာ်ဒစရပါ)။ 

ဒပါငး်သတ်ဒေးသံုစွဲမခင်းြိတုင်းကြပ်စွာတားမမစ်သည်။ 

၃။ ဒပါငး် လိုြ်ချိန်တွင် အိမ်လုပ်သဘာဝဒမမကသဇာများ (IMO, FAA, EM)   ထည့်သွင်းမခင်း  

၄။ စြဒ်ပါငး် လိုြ်မပီးဒနာြ် လုိအပ်ပါြ လြ်ဒပါင်းလိုြ်မခင်း       

၅။ အင်းေြ်ပိုးမှတ်တမ်းဒြာြ်ယူမခင်း။ စုဒောင်းမခင်းနှင့် ဖျြ်ပိုး-အြျိုးမပုအင်းေြ် 

အမျိုးအစားခွဲမခားမခင်း 

၆။ မှတ်သားထားဒသာ အပင်များြုိ အနည်းေံုး၊ အများေံုး၊ ပျမ်းမျှ သားတြ် အဒရအတွြ ်

ေြ်တိုြ ်မှတ်သားမခင်း 

၇။ အနိမ့ပ်ိုငး်ဒနရာများတွင် အမမဲဒရဝပ်မဒနဒစဒရးအတွြ် ြန်သင်းများေယ်ဒပးမပးီ 

ဒရြိုစနစ်တြျ စီမမံခင်း 

၈။ သီးနှံမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် သီးနှံမပုစုဒစာင့်ဒရှာြ်မခင်းနှင့ ်ဒအာင်မမင်မဖစ်ထွန်းမှုြို 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

၉။ တစ်သးီချင်းစိ၏ လုပ်ဒောင်ချြ်များြုိ ဒလ့လာသုးံသပ်မပီး အားသာချြ်၊ 

အားနည်းချြ်များြုိ ေန်းစစ်မခင်း၊ 
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၁၀။ တစ်ဦးချင်းစီအတွြ် မိမိစိုြခ်င်းတွင်ဒောင်ရွြ်မည့် လုပ်ငနး်စီမံချြ်များ ဒရးေဲွမခငး်၊ 

၁၁။ တစ်ဒနတ့ာ ဒလ့လာသင်ယူခဲ့သည်များြုိ ဝိုငး်ဝန်းဒေွးဒနွးမခင်းနငှ့် သင်တန်းသားများ၏ 

တုံ ့မပန်ချြ်များြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

၁၂။ ေုတိယအကြိမဒ်ပါင်းလိုြ်မခင်းြို ဒနာြ ်(၂) ပတ်အကြာ - စပါးပငမ်ျား (၄၀) ရြ်သား 

တွင်ဒောင်ရွြန်ိုငရ်န် မပင်ေင်ထားရမည်။ 

 

၅.၁။ ဘက်စုံပိုးမွှား လရာေါကာကွေယ်လရး  

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးေုိသည်မှာ မေစ်နိငု်သမျှလသာတွေဲေက်၍ ရနိုငသ်ည့်နည်း 

လပါငး်စံုကုိ အသုးံမပုပပီးလရာေါပိုးမွှားမျေားကုိ စီးပွေားလရးအရမ ိခိုက်နိုင်သည့်အလမခအလနလအာက်တွေင် 

ရှိလနလအာင် စီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မခင်းမေစ်သည်။   

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးသည် စနစတ်ကျေေျေူဟာလမမာက်စွော စီမခံန ့်ခွေဲ ားပပီး ကကိုတင် 

ကာကွေယ်မခင်း၊ လရှာင်လွှဲမခငး်၊ စစတ်မ်းလကာက်စစ်လေးမခင်းနှင့် ေိနှမိ်မခင်းစသည်မေင့် အေင့်လိုက် 

လုပ်လောင်သွေားသည်။ အကယ်၍ဓာတုပိုးသတ်လေးမျေားသံုးစွေဲရနလ်ိုအပ်လာပါက လူ ုနှင့် ပတ်ေန်း 

ကျေင်အလပါ်တွေင် ိခိုက်မှုအနည်းေံုးလေးပစ္စည်းမျေိုးနှင့် ေျေန်းပကမ်ှုပုစံံကုိလရွေးချေယ် လုပ်ကုိင်ရမည်။ 
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ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နှိမ်နင်းရာတွေင် နည်းလလးနည်းမေင့်လုပ်လောင်နိငု်သည်။  

 ၁။ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာနည်းမေင့်ကာကွေယ်မခင်း (Physical Control) 

 ၂။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးနည်းစနစမျေားမေင့်ကာကွေယ်မခင်း (Cultural Control) 

 ၃။ ဇီေနည်းမေင့်ကာကွေယ်မခင်း (Biological Control) 

 ၄။ ဓာတုနည်းမေင့်ကာကွေယ်မခင်း (Chemical Control) 

မကကာခင်လသာကာလက လပါ် ွေကလ်ာသည့်နည်းတစ်ခုမှာ ေီဇနည်းမေင့်ကာကွေယ်မခင်း 

မေစ်သည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိလသာမျိေုးေီဇမျေား ည့်သွေင်း ားသည့် သီးနှံမျေိုးမျေားကုိစိုက်ပျေိုး၍ကာကွေယ်မခင်း 

မေစ်သည်။   

၁။ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာနည်းမေင့်ကာကွေယ်မခင်း  

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

မျေားစုိက်ပျေိုး ားမခင်း၊ ကိငု်းေျေင်လပးမခင်း၊ လမမကိုေုးံကာလပးမခင်း၊ လပါငး်မမက်မျေားရှငး်လပးမခင်း၊ 

ဘက်စုံပိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်နည်းလလးနည်းတွေင် ပိုးသတ်လေးမျေားကို လနာက်ေုံးအေင့်တွေင် ားရိှစဉ်းစားခြင်း 

(© SATNET training manual, 2011) 
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၂။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးနည်းစနစ်မျေားမေင့်ကာကွေယ်မခင်း  

လရာေါပိုးမွှားမကျေလရာက်နိုင်သည့်အကွေက်မျေိုးလရွေးချေယ်မခင်း၊ လရာေါေဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမျေိုးမျေား 

လရွေးချေယ်မခငး်၊ စိုက်ခင်း ဲနှင့်ပတ်ေန်းကျေင်တွေင် သန ့်ရှင်လနလစမခင်း၊ သီးနှံမျေားကုိ လရာညြှေပ်မခင်း၊ 

အလှည့်ကျေစိုက်မခင်းမျေားမပုလုပ်လပးမခင်း၊ 

၃။ ဇီေနည်းမေင့်ကာကွေယ်မခင်း  

ေျေက်ပိုးမျေားကုိစားသည့်သားရဲလကာင်မျေား၊ ကပ်ပါးလကာင်မျေားနှင့် ကပ်ပါးနီမတုတ်မျေားကုိ 

စိုက်ခင်းအတွေင်းပွေားမျေားလာလအာင်လုပ်လောင်လပးမခငး်၊ 

၄။ ဓာတုနည်းမေင့်ကာကွေယ်မခင်း 

 ဓာတုလေေပိုးသတ်လေး၊ မှိုသတ်လေး၊ လပါငး်သတ်လေးစသည်မျေားကုိ အသုံးမပု၍ 

ကာကွေယ် နှိမန်င်းမခင်းမေစ်သည်။ ဓာတုလေးမျေားသံုးစွေဲရာတွေင် အန္တရာယ်အလွေန်ကင်းလသာ၊ 

ဦးတည်ပိုးကိသုာ လရွေးချေယ်လသလစနိုင်လသာ၊ ဓာတ်ကကငး်မကျေန်ရစ်လသာလေးမျေိုးကုိ လရွေးချေယ်အသုံး 

မပုရသည်။ 

ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးသလဘာတရားတွေင် သီးနှံေျေက်ပိးုမျေားကုိ လုံးေဥဿုံ ရှင်း 

လင်းေယ် ုတ ် ပစ်ရန်မဟတု်ဘဲ သီးနှံပျေက်စးီေံုးရှုံးမှုကိမုမေစ်လစနိုငသ်ည့်အလမခအလနတွေင် ေိနှမိ် 

 ိန်း ားရနသ်ာမေစ်သည်။ ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် ခံနိငု်ရည်ရှိမျေိုးမျေားအသုးံမပုမခင်း၊ 

စိုက်ပျေိုးပုံနည်းစနစက်ိမုပုမပင်လမပာင်းလဲလပးမခငး်၊ ဇီေနည်းမျေားမေင့်ကာကွေယ်မခင်းစသည့်ဘက်လပါင်းစု ံ

နည်းမျေားကုိသံုးကာ ဓာတုပိုးသတ်လေးမျေားကုိ ေင်ေင်မခင်မခင ် အလမမာ်အမမင်ရှိရှမိေင့်သာသုးံစွေဲမေစ် 

လအာင် စီမလံုပ်လောင်သည်။ 

 

၅.၁.၁။ ဘက်စုံပုိးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးတွေင် လောင်ရွေက်ပုံအေင့် ငါးေင့် 

၁။ စစလ်ေးမခင်းနှင့် ခွေဲမခားလေါ် ုတ်မခင်း 

 စိုက်ခင်း ဲတွေင်လတွေရ့ှိရသည့်ပိုးလကာင်တိုင်းသည် သီးနှံေျေက်ပိးုမျေားမဟုတ်ကကပါ။ သီးနှံေျေက ်

ပိုးမျေားကုိစားသည့ ်လူအ့ကျေိုးမပုမိတ်လေွေပိုးမျေားလည်းပါေင်ကကသည်။  ိုအမျေိုးအစားနစှ်မျေိုးကို ခွေဲမခား 

လေါ် ုတ်ရန်လိုသည်။ ေျေက်ပိုးမျေားကုိလတွေလ့ျှင်လည်း သီးနှံအ ွေကက်ိ ုိခိုက်နိုင်လလာက်သည့် 

အလကာင်အလရအတွေက်ရှိမရှိကို လရတွေကရ်န်လိုအပ်သည်။  ိခိုက်နိုင်သည့်သတ်မှတ်ဦးလရမရှိပါက 

စိုးရိမ်ဘွေယ်ရာမရှိလသးပါ။ 
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၂။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားနငှ့် လ ာက်ခအံကကံမပုချေက်မျေား 

 ေျေက်ပိုးဦးလရ၊ အကျေိုးမပုပိုးဦးလရ၊  ိခိုက်နိငု်သည့်သတ်မှတ်ဦးလရ စသည်မျေားကုိလတွေရ့ှိပပီး 

လျှင် မည်ကဲ့သုိလ့ောင်ရွေက်ရမည်ကိ ုလ ာက်ခံအကကံမပုလပးရမည်။ 

၃။ စိုက်ခင်းရှင်နှင့်လတွေေ့ုံမခငး် 

 လတွေရ့ှိချေက်မျေားနငှ့် လောင်ရွေကရ်န်မျေားကုိ စိုက်ခင်းရှင်အား ရှင်းလင်းမပရမည်။ 

၄။ လိုအပ်သည့်ကာကွေယ်နှိမ်နင်းမှုမျေားကုိလုပ်လောင်မခင်း 

 ကာကွေယ်နှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါက အ က်တွေင်လေါ်မပခဲ့သည့်နည်းလလးနည်းမေင့် ဘက်စုလံုပ ်

လောင်လပးရမည်။ 

၅။ မှတ်တမ်းမပုစုမခင်းနှင့် ေက်လက်အလရးယူလုပ်လောင်မခင်း 

 ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးလုပ်လောင်လပးမခငး်မေင့် မည်ကဲ့သုိက့ာကွေယ်နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ 

သည်ကိ ု မှတ်တမ်း ားရိှရမည်။ လုိအပ်သည့ ် ေက်လက်အလရးယူလုပ်လောင်မှုမျေားကုိ လောင်ရွေက် 

လပးရမည။် 

 

 
ဘက်စုပံိုးမွှားလရာေါကာကွေယ်လရးလောင်ရွေက်ပုံ အေင့် ၅ ေင့ ်(© SATNET training manual, 2011) 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

၅.၁.၂။ ကွေင်း ဲတွေငလ်က်လတွေ  ့လုပ်လောင်မခင်း 

အေင့ ်၁။ ကွေငး်ေင်းလလ့လာမခင်း 

 တစ်ေွေဲ လ့ျှင် ငါးဦးခန ့်ပါသည့် အစုအေွေဲ မ့ျေားေွေဲ ၍့ ကွေင်း ဲတွေင်ပိုးမွှားစစ်တမ်းလကာက်ယမူခင်းကို 

မပုလုပ်ကကရမည်။ အေွေဲ တ့ိုင်းတွေင် အမျေိုးသမီးဦးလရကို မျှတစွောပါေင်လအာင်ေွေဲ စ့ည်းရမည်။ 

ပိုးလကာင ် ေမ်းသည့်ပိုက်မျေားမေင့် ပိုးမွှားမျေားကုိေမး်ယူကကရမည်။ ေျေက်ပိုးနှင့်အကျေိုးမပု 

ပိုးမျေားကုိ ခွေဲမခားလေါ် ုတ်ရ မည်။ 

ကွေင်းေင်းစစ်တမ်းလကာက်ယူ ပိုးလကာင်ေမ်းပိုက်နဲ  ့ေမ်း 

  

အစက်အလမပာက်ပါပိုးက ပျေမျေားကိုစား နကျေယ်လကာင်က ပိုးနေါးကုိစား 

   

 

(© Fotsos.com, 2018) 

 

အေင့ ်၂။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲမခမ်းစိတ်မောလေေန်ပိုင်းမခားမခင်း 

 လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိစစုည်းမခင်း၊ ေျေက်ပိုးနှင့မ်ိတ်လေွေပိုးဦးလရမျေားကုိ လရတွေကမ်ခင်းနှင့န်ှိုင်းယှဉ် 

မခင်း၊ လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း၊ ခွေဲမခမး်စိတ်မောမခင်း၊ ပံုမျေားလရးေွေဲမခငး်နငှ့်မတှ်တမ်း 
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တင်မခင်းမျေားမပုလုပ၍် မည်သည့်အလရးယူလောင်ရွေက်မှုမျေားလုပ်သင့်သည်ကို အကကံမပု 

လရးသားလေါ်မပရမည်။ 

 

အေင့ ် ၃။ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကိုတင်မပမခင်းနှင့် လေွေးလနွေးလမးမမန်းမှုမျေားကုိ တုံ ့မပန်လမေကကားမခင်း

 အေွေဲ ခ့ွေဲမျေား၏လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ အားလုံးအားတင်မပကကရမည်။ အားလုံးမှ 

မရှင်းလင်း သည်မျေားကုိလမးမမန်းမခင်း၊ လေေန်အကကံမပုမခင်းမျေား လပးကကသည့်အလပါ် 

သကေုိ်င်ရာအေွေဲ ခ့ွေဲ မျေားက လကကာင်းကျေိုးေီလလျော်စွော တုံ ့မပန်လမေကကားကကရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

ေျေက်ပိုး (© SATNET training manual, 2011) မိတ်လေွေပိုး 

ပုံမျေားမေင့် လရးေွေဲတငမ်ပခြင်း 

(© SATNET training manual, 2011) 

 

ေျေက်ပိုးတစ်လကာင်တွေင မိတ်လေွေပိုးတစ်လကာင်ခွေဲရိှ၊ 

လေးမေျေန်းလသး (© SATNET training manual, 2011) 

 

လတွေ ရိှ့ချေက်၊ သုံးသပ်အကကံမပုချေက်မျေားကုိ အားလုံးမျေက်နှာစုံညီပွေဲတွေင် တင်မပပု ံ
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အေင့် ၄။  လောင်ရွေကရ်မည့်လုပ်ငန်းမျေားကုိချေမှတ်ကကမခင်း 

 အားလုံးမျေက်နာှစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အေွေဲ လ့ိုက်တင်မပချေက်မျေားကုိ စုလပါင်းညြှေနိှိုင်းမှုမပုလုပ် 

ကကပပီး စုလပါင်းေံုးမေတ်ချေက်မျေားချေမှတ် ားသည့်အတိုင်း အလကာင်အ ည်လေါ်မည့် 

လုပ်ငနး်မျေား လုပ်လောင်ကကရန် အားလုံးသလဘာတူကကသည်။ 
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၆။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအခန်း(၅) 

(စုိက်ပျေိုးလေဟစနံစ်ကုိ အကဲမေတ်မခင်း)  

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟစနစ်ေန်းစစလ်လ့လာချေက် 

လ     - စကတ်င်ဘာလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ- ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

ပိုခ့ျေသူ(မျေား) -  ပမို န့ယ်စိကု်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနမှေန် မ်းမျေား 

လိုအပ်လသာပစ္စည်း -  A0 အရွေယ်အစား စာရွေက ်၊ မာကာပင်၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ သင်တန်းလမ်းညွှန ်

စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

 

ပိုခ့ျေမည့်လခါင်းစဉ်မျေား 

၁။ စိုြ်ပျိုးဒဂဟစနစဒ်လ့လာေန်းစစမ်ခင်း ဒလ့ြျင့်ခန်း - သင်တန်းသား ၅ ဦးစီပါဝင်ဒသာ 

အဖွဲ င့ယ်များ ဖွဲ ြ့ာ စံမပစိြု်ခငး်တွင ် ဒအာြ်ပါတိုြ့ို ဒလ့လာရမည်။ (၁) ဒတာင်သမူျား 

လြ်ရှြိျင့်သုံးဒနဒသာ စပါးစုိြ်ပျိုးနည်း နှင့ ် SRI ၏ ြွာမခားချြ်များ၊ (၂) SRI ၏ 

အားသာချြ်၊အားနည်းချြ်များ (၃) ဒမမြုိ မထွန်ယြ်ဘဲ ပဲတီစိမ်းစိုြ်ပျိုးနည်း  

၂။ အဖွဲ လုိ့ြ်ဒတွရ့ှိချြ်များြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း  

၃။ အဖွဲ လုိ့ြ်ဒတွရ့ှိချြ်များြုိ ရှင်းလင်းတင်မပမပီး ဒမးခွန်းများြုိဒမဖကြားမခင်း 

၄။ တုိးတြ်ဒြာင်းမွန်ဒအာင် ေြ်လြ်ဒောင်ရွြန်ိုငဒ်ရးအတွြ် အဒရးကြီးဒသာအချြ်များြုိ 

ေံုးမဖတ်ချြ်ချမှတ်မပီး မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

၅။ သစစ်ိမး်ဒမမကသဇာ 

၆။ ပင်ပွားထွြမ်ခင်း နှင့် အဒရအတွြ်များဒစရန်အတွြ် ဒရစီမံခန ့်ခွဲမှု၏ အဒရးကြီးပုံ 

၇။ သတ်မှတ်ထားဒသာအပငမ်ျားတွင် ပင်ပွားဒရတွြမ်ခင်း 

၈။ အပင ်၈၅ ရြ်သား (စပါး မှိုြ့ပ်ချိန)် ထ ိစိုြ်ခင်းတွင် ဒရထိန်းထားမခင်း 

၉။ အိမ်တွင်ဒဖာ်စပထ်ားသည့် အီးအမ်၊ ငါးအမိုင်နိုအြ်စစ် သဘာဝဒမမကသဇာ နှင့ ် သဘာဝပိုး 

သတ်ဒေး များ သုးံစဲွမခငး် 
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၁၀။ သီးနှံမပုစုဒစာင့်ဒရှာြ့််မှုနငှ့် ဒအာင်မမင်မဖစ်ထွန်းမှုြို စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

၁၁။ အသုးံစရိတ်များြုိ ဒငွစာရင်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

၁၂။ တစ်ဦးချင်းဒောင်ရွြ်မှုြို ဒလ့လာသံုးသပ်မပီး အားသာချြ်၊ အားနည်းချြ်များြုိ 

ေန်းစစမ်ခင်း 

၁၃။  တစ်ဦးချင်းစီအတွြ် ၎င်းတို၏့ ြိယ်ုပိုင်စုိြ်ခင်းတွင် သုးံစဲွရန ်ုလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ဒရးေဲွမခငး် 

၁၄။ တစ်ဒနတ့ာ ဒလ့လာသင်ယူခဲ့သည်များြုိ ဝိုငး်ဝနး်ဒေွးဒနွးမခင်းနှင့် သင်တန်းသားများ၏ 

တုံ ့မပန်ချြ်များြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

 

သင်တန်းနှင့်သက်ေိုင်လသာ ရည်ညွှန်းအကုိးအကားစာအုပ်စာတမ်းမျေား 

 ၆.၁။ စုိက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစ်မခင်း 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလဇေေ (Agroecology) ေုိသည်မှာ စုိက်ခင်းအတွေင်း အပင်မျေား၊ တိရ စ္ဆာန်မျေား၊ 

လူမျေားနှင့ ် ပတ်ေန်းကျေင်တို ့ အမပန်အလှန်တုံ ့မပန်ေက်ေံလနကကသည်ကို လလ့လာမခင်း မေစ်သည်။ 

တစ်နည်းအားမေင့် စိုက်ပျေိုးသီးနှံမျေားနငှ့်ပတ်ေန်းကျေင်တို ့ အမပန်အလှန်တုံ ့မပန်ေက်ေံ လနကကသည်ကိ ု

လလ့လာ မခင်းမေစ်သည်။ 

 ဤအဓိပ္ပာယ်ေွေင့်ေုိချေက်အရ စုိက်ပျေိုးလေဟလေေသမားသည် စုိက်ပျေိုးလရးနှင့်ပတ်သကလ်န သည့် 

လမမကကီးကျေန်းမာလရး၊ လလနှင့်လရအရည်အလသွေး၊ လသးငယ်လှသည့် လမမတွေင်းလနလကကာရုိးမဲ့ 

သတ္တ ေါလလးမျေား၊ မှန်ဘီလူးမေင့သ်ာမမင်လတွေန့ိုငသ်ည့် လမမတွေင်းလနအဏုဇေီသကရ်ှိလလးမျေား၊ ပတ်ေန်း 

ကျေင်မှအေိပ်အလတာက် မျေားနငှ့ ် ပတ်ေန်းကျေင်ေိုင်ရာအလမခအလနအမျေိုးမျေိုးတိုက့ို လလ့လာလနရမည် 

မေစ်သည်။   

အပင်၏ကျေန်းမာလရးကို သူပ့တ်ေန်းကျေင်က ေန်တီးေံုးမေတ်သည်။  ုိပတ်ေန်းကျေင်တွေင် 

ရုပ်ေတ္ထ ုပတ်ေန်း ကျေင်မျေားမေစ်သည့် လန၊ လရ၊ လလနှင့် လမမလွှာအတွေင်းမအှာဟာရဓာတ်မျေား ပါေင်သလို 

ဇီေပတ် ေန်းကျေင်မျေားမေစ်သည့် ပုိးမွှားလရာေါမျေားနငှ့် လပါင်းမျေားလည်းပါေင်သည်။ 

ဤအလကကာင်းမခင်းရာ အားလုံးသည် စိုက်ပျေိုးလေဟလေေစနစ်တွေင် အလရးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍ၌ 

ကိယ်ုစီရှိကကသည်။ ၎င်းတို ့ အတွေင်း အမပန်အလှန်တုံ ့လှယ်လနကကသည့်စနစက်ိုသိရှနိားလည် ားပါက 

ေုိးကျေိုးမျေားမေစ်လာနိုငမ်ှု ကိလုလျော့နည်း လအာင်လုပ်လောင် နိုငမ်ည်မေစ်သည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေသည ် ကကံက့ကံခ့ံသည့်စိုကပ်ျေိုးလရးေွေံ ့ပေိုးတိုးတက်လာရန်အတွေက် လုိအပ်သည့ ်

အသ ိ ပညာနှင့ ် လုပ်ကုိင်ပံုနည်းစနစမ်ျေားကုိမေည့်ေည်းလပးသည်။  ုိအ့တူ  ုတ်လုပ်မှု 
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လည်းအ ူးလကာင်းမွေန်ပပီး လူမှုလရးအရလည်းမျှတမှုရှိကာ စီးပွေားလရးအရလည်းရှင်သနလ်နမည် 

မေစ်သည်။  

အချေုပ်ေုိရလသာ် စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ ် (Agroecosystem)ေုိသည်မှာ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်း 

ရပ်တွေင် ေက်စပ်ပါေင်လနသည့်စနစအ်ေွေဲ မ့ေစ်ပပီး သက်ရှမိျေားလရာသကမ်ဲ့မျေားပါ ပါေင်လနကာ ၎င်းတို ့

အမပန်အလှန ်တုံ ့မပန် အကျေိုးမပုမှုမျေားလည်း ပါေင်သည်။ 

 

စိုက်ပျိေုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစ်မခင်း အေင့်ေင့် 

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစမ်ခင်း (Agroecosystem Analysis-AESA) 

ေုိသည်မှာ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငနး်နငှ့်ေက်စပ် ပတ်သက်လနရသည့် ပတ်ေန်းကျေင်တစ်ခုလုံးကို လလ့လာ 

ေန်းစစမ်ခင်း မေစ်သည်။ ဤက့ဲသုိလ့လ့လာေန်းစစရ်ာတွေင် သဘာေလေဟစနစ်ရှုလ ာင့်၊ လူမှုလရး 

ရှုလ ာင့်၊ စီးပွေားလရး ရှုလ ာင့်နှင့် နိုငင်ံလရးရှုလ ာင့်မျေားအပါအေင် လ ာင့်လပါင်းစု ံ

ပါေင်လအာင် ည့်သွေင်းစဉ်းစား လုပ်ောင် ရသည်။  

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်ကို လလ့လာေန်းစစမ်ခင်းသည် စိုက်ပျေိုးလုပ်ကိုင်လနသည့် 

လယ်ယာလုပ်ငနး်၏ လရရှည်ရပ်တည်နိုင်လရးအတွေက်မေစ်သည်။ ဤလလ့လာေန်းစစမ်ခင်းသည် 

အသစအ်ေန်းအလုပ် တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ စိုက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းလုပ်လနသည့်သတူိုင်း သူတိုက့ျေင့်သုံးလန 

သည့်နည်းစနစ်သည် သူတို ့စိတ်ေင်စား  ားမှုနှင့က်ိကု်မကုိက် အချေိန်နှင့်အမျှ ေန်းစစလ်နတတ်ကက 

သည်။ ဤသည်ပင်လျှင် စိုက်ပျေိုးလရး လေဟလေေစနစ်ကုိ လလ့လာေန်းစစလ်နမခင်းမေစ်သည်။     

စိုက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ် လလ့လာေန်းစစမ်ခင်းသည် စိုက်ပျေိုးလရးသမားကုိ ကူညီပံပ့ိုးမည့် လက်နက် 

ကိရိယာ တစ်ခုမေစ်သည်။ စုိက်ပျေိုးလရးသမားအား သူ၏စိကု်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက ်

လနသည့်ပတ်ေန်းကျေင်မှ အလမခအလနမျေားကုိ ပိုမိုသိရှိလာလစရန်နှင့်ပိုမုိကျွမ်းကျေင်လာကာ ပုိမိလုကာင်း 

မွေန်လအာင်မည်ကဲ့သုိ ့် လုပ်ကုိင်ရမည်ကို ပိုငန်ိုငစ်ွောေုံးမေတ်နိုင်ရန်မေစ်သည်။ ဤလလ့လာေန်းစစမ်ှုကို 

လအာက်ပါအတိုင်း လုပ်လောင် နိုငသ်ည်။ 

 

အေင့ ်၁။ စိုင်ခင်းအတွေင်းလလ့လာကကည့်ရှုမခင်း  

 သင်တန်းသားမျေားသည် လအာက်လေါ်မပပါလလ့လာရမည့်ကိစ္စမျေားကုိ စနစတ်ကျေလလ့လာမှတ် 

သားကကရမည်။ အ ူးသမေင့်စုိက်ပျေိုးလရးလေဟလေေစနစ်အတွေင်း ပါေင်ပတ်သကလ်နကကသည်မျေား၏ 

အမပန်အလှန်တုံ ့မပန်မပုမူလနကကသည်မျောကို ဦးစားလပးလလ့လာကကရမည်။ ဥပမာအားမဖင့် လအာက်ပါ 

မျေားကုိ လလ့လာ ကကရမည်။ 

၁။ သီးနှံနငှ့်ပတ်သကသ်ည့်အချေက်အလက်မျေား (အပင်အမမင့်၊ ၊ တစ်ပင်ပါ အပွေင့်၊ တစ်ပင်ပါအသီး)  
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၂။ ပိုးမွှားလရာေါကျေလရာက်မှုနှင့ပ်တ်သက်သည့်အချေက်အလက်မျေား (ေျေက်ပိုးဦးလရကို စာရင်း 

လကာက်ယူမခင်း၊ အကျေိုးမပုပိုးဦးလရကို စာရင်းလကာက်ယူမခင်း၊ လရာေါကျေလရာက်မှုကုိ စာရင်း 

လကာက်ယူမခင်း) 

၃။ လပါငး်လပါက်လရာက်မှု (လပါငး်ပငအ်မျေိုးအစား၊ အမျေားေံုးလပါကသ်ည့်လပါင်းမျေိုး၊ ပမဲျိေုးေင်လပါင်းမျေိုး၊ 

ပင်ကကင်းပင်ကျေန်အမျေားေံုးချေန်ရစခ်ဲ့သည့်လပါငး်မျေိုး) 

၄။ အလ ွေလ ွေမှတ်တမ်းမျေား (သီးနှံပင၏်ကကီး ွေားမှုအေင့်၊ အသကရ်က်၊ မိုးလလေသအလမခ  

အလန၊ လမမေီလွှာအလမခလအလန၊ အပင်မျေား၏ကျေန်းမာကကံခ့ိုငမ်ှု) 

 

အေင့် ၂။ လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲမခမ်းစိတ်မောလလ့လာသုးံသပ်၍ မှတ်တမ်းလရးမခင်း 

 အေွေဲ တ့စ်ေွေဲ မ့ခင်းသည် လလ့လာလတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိစစုည်းမခင်း၊ အလလး ားစဉ်းစားေင်မခင်ကက 

မခင်း၊ မှတ်တမ်းလရးမခင်း၊ လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ ခွေဲမခမ်းလလ့လာသံုးသပ်ကကမခင်း၊ စိုက်ခငး်အလမခ အလနကို 

ရုပ်ပုံကားချေပ်မျေားမေင့်လေါ်မပကကမခင်း၊ ကျေယမ်ပန ့်စွောစဉ်းစား၍ ေံုးမေတ်ချေက်မျေားနငှ့် လ ာက်ခအံကကံ 

မပုချေက်မျေားကုိ ချေမှတ်ကကသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

အေွေဲ ခ့ွေဲမျေားအလိုက် ကွေင်းေင်းလလ့လာေန်းစစ်မှတ်သားကကမခင်း (© FAO, ToT in 2018) 

လတွေ ရိှ့ချေက်မျေားကုိ တိုင်ပင်လေွေးလနွေး မှတ်တမ်းမျေားလရးသားမပုစုကကမခင်း (© FAO, ToT in 2018) 
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အေင့် ၃။ အေွေဲ လ့ိုက် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိတင်မပကကမခင်း 

အားလုံးမျေက်နှာစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အေွေဲ လ့ိုက်သည် မိမိတို၏့ရလေ်မျေားနှင့် လကာက်ချေက် မျေားကုိတင် 

မပကကရသည်။ အမခားအေွေဲ ေ့င်မျေား၏ တုံ ့မပန်သလဘာ ားမျေားနှင့် လမးခွေန်းမျေားကိ ု အကျေိုး အလကကာင်း 

ေက်စပ်စွော ရှင်းလင်းမပသလပးရမည်။ 

 

အေင့် ၄။ လောင်ရွေက်ရမည့်လုပင်န်းမျေားကုိချေမှတ်ကကမခင်း 

 အားလုံးမျောက်နာှစုံညီလေွေးလနွေးပွေဲတွေင် အေွေဲ လ့ိုက်တင်မပချေက်မျေားကုိ စုလပါင်းညြှေိနှိုင်းမှုမပုလုပ် 

ကကပပီး စုလပါင်းေံုးမေတ်ချေက်မျေားချေမှတ် ားသည့်အတိုင်း အလကာင်အ ည်လေါ်မည့် လုပ်ငနး်မျေား 

လုပ်လောင်ကကရန် အားလံုးသလဘာတူကကသည်။ 

 

 

၆.၂ ။သစ်စိမ်းလမမကသဇာ 

 လမမေုံးသီးနှံဟလုည်းလခါ်သည့် သစစ်ိမး်လမမကသဇာသည် လမမကကီး ဲသို ့်အာဟာရမျေား 

 ည့်လပး ရန်အတွေက် အလွေန်လကာင်းမွေန်သည့်အရာမေစ်သည်။ သစစ်ိမး်လမမကသဇာေုိသည်မှာ 

နှုတ် ားသည့်အပင် အစိပအ်ပိုင်းမျေား၊ သိုမ့ဟုတ်စိုကပ်ျေိုး ားသည့်အပင်အစိပအ်ပိုင်းမျေားကို 

လမမလပါ်တွေင် ချေန်ရစ် ားခဲ့ပပီး တလမေးလမေးလေွေးလမမ့သွေားလစကာ လမမေုံးကာအမေစ်လည်းလကာင်း၊ 

လမမကကီးကိပုိုမိ ု လကာင်းမွေန်လအာင် မပုမပင်လပးသည့်အရာ အမေစ်လည်းလကာင်း မပုလုပ်လပးသည့် 

ပစ္စည်းကိုလခါ်သည်။ လမမေုံးကာ အပင်မျေား စိုက်ပျေိုးမခင်းသည် သစစ်ိမး်လမမကသဇာ အမေစ်မပန်လည် 

အသုးံမပုရန် ရည်ရွေယ်၍စိုက်ပျေိုးမခင်းမေစ်သည်။ ပုံမနှ်အားမေင့ ် သစစ်ိမး်လမမကသဇာပင် 

မျေားကုိစိုကပ်ျေိုးပပီးသည့်လနာက် ပန်းမပွေင့မ်ီလသာ်လည်းလကာင်း၊ ပန်းပွေင့်ပပီးကာစ အချေိန်တွေင ်

လည်းလကာင်း  ယ် ိုးလမမမမြှေုတ်ပစလ်ိုက်ပပီး လမမကကီး ဲသို ့ လရာလမွှလပးလိုက်မခင်း မေစ်သည်။ 

အေွေဲ ခ့ွေဲမျေားအလိုက် သုံးသပ်ေုံးမေတ် ားချေက်မျေားကုိ တင်မပမခင်းနှင့်  

လမးခွေန်းမျေားကုိ ကျေိုးလကကာင်းေက်စပ်စွော လမေကကားလပးရမခင်း (© FAO, ToT  (သင်တန်း)၊ မင်းတပ်မမို ၊့ ၂၀၁၈) 
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သစစ်ိမး်လမမကသဇာကိ ု လအာေဲနစစ်ိုက်ပျေိုးလရးနငှ့် တွေဲေက ် လုပ်လောင်ကကပပးီ ရာသီသီးနှံမျေား 

လရရှည်အ ွေကလ်ကာင်းရန် အ ူးအလရးပါသည့်အခန်း ကဏ္ဍတွေင်ရှလိနသည်။ သစစ်ိမး်လမမကသဇာပင် 

မျေားသည် လပါကပ်ွေားကကီး ွေားမှုလည်းမမန်သမေင့် လမပာင်ရှင်းလနသည့်လမမကကီးကိပုင် မကကာမီအချေိန် 

အတွေင်း ေုံးအုပ်သွေား သည်။ 

၆.၂.၁။ သစစ်ိမ်းလမမကသဇာ၏လုပ်လောင်လပးမှုအပိုင်းမျေား 

သစစ်ိမး်လမမကသဇာ၏လုပ်လောင်လပးမှုမျေားသည် စွေယ်စုရံှိလှပပီး လမမေီလွှာကာကွေယ် ိန်း 

သိမး်လပးမှုနှင့်လမမကကီးကုိ ပိုမိုလကာင်းမွေန်လအာင်လုပ်လောင်လပးမှုမျေားလည်းပါေင်သည်။ ပဲမျေိုးနွေယ်ေင် 

သစစ်ိမး်ပငမ်ျေား၏ မမစ်ေုမျေားအတွေင်းတွေင် အပင်မျေားကအသုးံမပုနိုင်သည့် လလ ဲမ ှ နိုက် ရိေုျေင် 

ဓာတ်ကိုစုပ်ယူလပးလသာအကျေိုးမပု ဘက်တီးရီးယားမျေားရှလိနကကသည်။ လမမကသဇာ ည့်သွေင်းလပးသည့် 

အလရးပါလသာ တာေန်ကိုလုပ်လောင်လပးမခင်းမေစ်သည်။ တိရ စ္ဆာန်မျေားမရှသည့် လမမကသဇာမျေားကုိလည်း 

တွေဲေက် ည့်သွေင်းလပးနိုင်သည်။ 

လမမေုံးပင်အမျေိုးအစားလပါ်မူတည်၍ လမမကကီးအတွေင်းသုိန့ိုက် ရိေုျေင်ဓာတ် ည့်လပးမှုသည် 

တစ်ဧက လျှင် လပါင ် ၄၀ မ ှ လပါင ် ၂၀၀ အ ိရှိသည်။ သစစ်ိမး်လမမကသဇာအမေစ်အသုးံမပုခဲ့လျေင် 

လနာက်စုိက်မည့် သီးနှံပငအ်တွေက် နိုက် ရိေုျေင်ဓာတ်ကိုစပု်ယူရရှိနိငု်မှုသည် သစစ်ိမး်ပင ်ဲတွေင်ရှိ 

လနသည်၏ ၄၀-၆၀%  ိရရှိနိငု်သည်။ 

ေုံးကာပင်အမေစ်စိုက ်ားသည့်သစ်စိမ်းပင်မျေားကုိ လမမ ဲသိုလ့ရာလမွှလပးမခင်းသည် သစစ်ိမး် 

ပင် ဲမှအာဟာရဓာတ်မျေားကို လမမ ဲသိုလ့ရာက်ရှသိွေားလစပပီး လနာက်စုိက်မည့်သီးနှ ံ အတွေက်ရရှ ိ

သွေားလစမည်မေစ်သည်။ လမမ ဲသိုလ့ရာလမွှ ည့်လပးလိုက်သည့်သစ်စိမ်းပင်မျေားလကကာင့် လမမတွေင်းရှ ိ

အဏုဇီေမျေား ပိုမိုပွေားမျေားလာကာ ၎င်းတိုက့ သစ်စိမ်းပင်အစိပအ်ပိုင်းမျေားလေွေးလမမ့မှုကို ပိုမိုမမန် 

ေန်သွေားလစသည်။ ဤလေွေးလမမ့မှုမေစ်စဉ်မျေားလကကာင့် လမမတွေင်းတွေင်ရှိလနသည့်ဓာတ် မျေားမေစ်သည့် 

နိုက် ရိေုျေင်၊ လော့စ်ေရပ်၊ပိုတက်စယီမ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ မေ္ဂနီစီယမ်၊ ောလော စသည်တိုသ့ည် 

တေန်မပန်လည် လရာစပ်မှုတိုမ့ေစ်သွေားကကပပီး အပင်ကစုပ်ယူနိုင်ရန်လွေယ်ကူ သည့်အလနအ ားသုိ ့

လရာက်ရှ ိ လာကက သည်။လမမကကီး ဲသိုေ့ုံးကာပင်မျေားလရာလမွှ ည့်လပးလိုက်မခင်းလကကာင့ ် အဏုဇီေမျေား 

၏လှုပ်ရှားမှုမျေား ပိုမိုမမန် ေန်လာကာ လမမကကီးအတွေင်းမှိုမျှင်မျေားနငှ့် လမမကကီးလစး ကပ်မှုမျေားပိုမိုလာ၍ 

လမမသားမျေားေွေဲ စ့ည်းမှုနှင့် လမမလုံးလမမခဲမေစ်မှုမျေားပိုမိုလကာင်းမွေန်လာသည်။ 

လမမကကီးအတွေင်း လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေား မျေားမပားလာမှုသည် လမမကကီးအတွေင်းသိုလ့ရစိမ့ေ်င်မှုပိုမို 

မျေားလာလစမခင်း၊ လမမတွေင်းလရကိုပိုမိသုိမုှီး န်းသိမး် ားနိုင်မခင်း၊ လမမတွေင်းသိုလ့လေင်လလ ွေက် ပိုမို 

လကာင်းမွေန်လာလစမခင်းနှင့် အမခားလသာလမမကကီး၏လက္ခဏာရပ်မျေား ပိုမိုတိုးတက် လကာင်းမွေန ်

လာလစသည်။ လမမလံုးလမမခဲမျေားမေစ်လာမှုလကကာင့်  ွေန်ယက်ရာတွေင်လည်းပိုမို လွေယ်ကလူာလစသည်။ 

လမမတွေင်းလလေင်လလ  ွေကပ်ိုမိုလာမှုလကကာင့် သစ်စိမး်ပငမ်ျေား၏အမမစ်မျေားသည် လမမလအာက်ပိုင်းမှ 

လမမကကပ်လွှာမျေား ကုိပင ်ိုးလောက်နိုင်ကကသည်။ လမမလေွေးပမာဏ ပိုမိုမျေားမပားလာမှုလကကာင့် လေွေးလမမ့မှု 
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မေစ်စဉမ်ျေားလည်း ပိုမိုမမန်လာကာ သစ်စိမ်းလမမကသဇာပင် မျေားပပီးလျှင်စိကု်ပျေိုးမည့လ်နာက်သးီနှံပင် 

အတွေက်မျေားစွောအကျေိုး ရှိလာသည်။ ပဲမျေိုးမဟုတ်သည့််အပင်မျေားကုိ ၎င်းတိုမ့ှရရှိလာမည့် ပင်ကကင်း 

ပင်ကျေန ်ဘိုင်အုိမာ့စ်မျေား (Biomass)အတွေက် သစ်စိမ်းပင်အမေစ်စိုကပ်ျေိုးရသည်။ 

သစစ်ိမး်လမမကသဇာပင်အမျေားအမပားတို၏့ အမမစ်ေွေဲ စ့ည်းမှုမျေားသည် လမမလအာင်သိုန့က်ရှိုင်းစွော 

 ိုးလောက် ေင်လရာက်နိုင်ကကပပီး အလပါ်ယံတွေင်သာအမမစေ်ွေဲ စ့ည်မှုရှိကကသည့်အပင်မျေား က် 

လမမလအာက်မ ှ အာဟာရမျေားကုိပိမုိုစုပ်ယူနိုင်ကကသည်။လမမေုံးသစစ်ိမး်လမမကသဇာပင်အမျေားစုသည် လပါငး် 

ပင်လပါက်လရာက်မှုကိ ု ေိနှိမ ်ားလပးသည့် လုပ်ငနး်တာေန်ကိုလည်း လုပ်လောင်လပးကကသည်။ 

အမမစ်နကရ်ှိုင်းစွော  ိုးေင် တတ်သည့်လမမေုံးပင်မျေားသည် လပါငး်ပငမ်ျေားမလပါက်လစရန် ပိုမိုေိနှိမ ် လပးနိုင် 

ကကသည်။  

အချေိုသ့စစ်ိမ်းလမမကသဇာပင်မျေားကုိ အပွေင့ပ်ွေင့ခ်ျေိန်အ ိ ားခဲ့ပါက ေတ်မှုန်ကူးသည့်ပိုးလကာင် 

မျေားအတွေက်အစားအစာမေစ်လစသည်။ လူအ့ကျေိုးမပုအင်းေက်ပိုးလကာင်မျေားအတွေက်လည်း နားခို 

စရာလနရာမေစ် လာလစကာ ေျေက်ပိုးမျေားကုိ သတ်မေတ်စားလသာက်ကကသမေင့် ပိုးသတ်လေး သုံးစွေဲရမှု 

ကိလုည်းလလျော့ကျေ သွေားလစ သည်။ အချေိုသ့စစ်ိမး်လမမကသဇာပင်မျေားကုိ ကျဲွနွေားမျေားလွှတ်လကကာင်း 

စားကျေက်အမေစ ်လည်းအသုးံမပုကက သည်။ 

လမမေီလွှာကာကွေယ်လရးအတွေက်လည်း သင့လ်တာ်သည့်သစ်စိမ်းလမမကသဇာပင်မျေားကုိလရွေးချေယ် 

စိုက်ပျေိုး ကကသည်။အချေိုသ့စ်စိမ်းလမမကသဇာပင်မျေားသည် လရာေါပိုးမွှားကျေလရာက်မှုကိလုည်း လလျော့နည်း 

လစသည်။ အာလူးောတီစီလီယမ်ပင်ညြှေိုးလရာေါကျေလရာက်မှုကို သစစ်ိမး်လမမေုးံပင်မျေား စိုက်ပျေိုးလပးမခင်း 

မေင့်လလျော့နည်း သွေားလစသည်။ သစစ်ိမး်လမမကသဇာပင်မျေား တွေဲေက်စိကု်ပျေိုး လပးမခင်းမေင့ ်

ဓာတ်လမမကသဇာမျေားနငှ့်ပိုးသတ်လေးသံုးစွေဲရမှုမျေား ကို ူးမခားသိသာစွော လလျော့ကျေ သွေားလစသည်။ 

 

၆.၂.၂။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာပင်အမေစ်စိုက်ပျေိုးနုိင်သည့်အပင်မျေား 

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

ပဲပုပ၊် မမူကူးနားလမမေီ ိန်းပဲ၊ ပိုက်ေန်လလျှာ် 

 

 ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင် 

ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင် Sunn Hemp (Crotalaria juncea) သည် မမန်မာနိုငင်ံအပါအေင် 

အပူပိငု်းလေသတွေင်လပါက်သည့် ပဲမျေိုးေငအ်ပင်မေစ်သည်။ မူရင်းအိန္ဒိယနိုငင်ံပဲမျေိုးမေစ်သမေင့် အိန္ဒိယ 

ပိုက်ေန်လလျှာ်၊ မေရပ်လလျှာ်ဟုလည်းလခါ်ကကသည်။ အပူပိငု်းနှင့်သမလနွေးပိုငး်လေသမျေားတွေင်ကျေယ်မပန ့် 

စွောစိုက်ပျေိုးကကပပးီ သစစ်ိမ်းလမမကသဇာပင်အမေစ်လည်းလကာင်း၊ တိရ စ္ဆာန်အစာအတွေက်လည်းလကာင်း၊ 
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လလျှာ်အတွေက်လည်းလကာင်း အသုးံမပုကကသည်။ ဇီေလလာင်စာ ုတ်လုပ်ရန်အတွေကလ်ည်းလလ့လာ 

လနကကသည်။ လှန်သွေားပုံအရွေက်မျေားရှပိပီး အေါလရာင်ပန်းပွေင့မ်ျေားပွေင့်ကကသည်။ 

 

 

 

ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင်ကုိ လမမကကီးလမမေီကသဇာလကာင်းမွေန်လာလအာင် မပန်လည်မပုမပင်လပးသည့် 

သစစ်ိမး်လမမကသဇာအပင်အမေစ် ကျေယမ်ပန ့်စွောစိုက်ပျေိုးကကသည်။ အလကကာင်းမှာ အပင်သက်တန်း 

နှစလ်မှသုံးလအတွေင်း ပင်ကကင်းပင်ကျေန်အလမမာက်အမျေားရရှလိာသမေင့်မေစ်သည်။ အပင်အသက ်

နှစလ်သားတွေင်လလးလပခန ့်မမင့်လာပပီး သုးံလသားတွေင်အပင်အမမင့်လမခာက်လပအ ိရှိလာတတ်သည်။ 

သိုမ့ေစ်၍လအာေဲနစ်ပစ္စည်းမျေားပိုမိုတိုးပွေားမေစ် ွေန်းလာသည်။ ပဲမျေိုးပငမ်ေစ်၍ လလ ဲမှနိုက ်ရုိေျေင် 

ဓာတ်ကိုလည်းအမျေားအမပားစုပ် ယူကာလမမ ဲသို ့ည့်သွေင်းလပးသည်။ လမမေုံးသစစ်ိမး်ပင်အမေစ် 

စိုက်ပျေိုးသည့်အခါ လမမကကီးပိုမိုလကာင်း မွေန်လာလစမခင်း၊ လမမေီလွှာတုိက်စားခံရမှုလလျော့နည်းလာမခင်း၊ 

လမမတွေင်းလအာင်းလရကို ိန်းသိမ်း ားနိုင်မခင်း၊ အာဟာရဓာတ်မျေားမပန်လည် လည်ပတ်လနမှုကို 

မေစ်လစမခင်းစသည့်အကျေိုးလကျေးဇူးမျေား မေစ်လာလစသည်။ ယလနလ့ခတ်ကာလတွေင် ပိုက်ေန် လလျှာ်ပင်ကုိ 

ပုံစံအမျေိုးမျေိုးမေင့်အသုံးမပုလနကကသည်။ ပိုက်ေန်လလျှာ်မှ လလျှာ်ကို ုတ်ယူပပီးလွေန်ကကိုး မျေား၊ 

ငါးေမး်ပိုက်ကကိုးမျေားနငှ့် ချေည် လနှာင်ကကို းမျေားမပုလုပ်ကကသည်။ 

 

စပါးအပပီးစိုက်ပျိေုး ားသည့်ပိုက်ေလံလျှာ်ခင်း (© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 
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၆.၂.၃။ သစ်စိမ်းလမမကသဇာစုိက်ပျိေုး ည့်သွေင်းပံု 

၁။ ပုိက်ေန်လလျှာ်မျေိုးလစမ့ျေားကုိ ကကဲပက်၍မေစ်လစ၊ အလကကာင်းလိုက်မေစ်လစမျေိုးလစ့ချေပပီး 

 ွေန်မေင့ေ်ုံး လပးပါ။ စပါးခင်းတွေင်စိုက်မည်ေုိပါက စပါးရိတ်သမိ်းခါနီးအချေိန်တွေင်ကကဲပကလ်ပး ားပါ။ 

၂။ လနာက်သးီနှံစိကု်မည့်အချေိန်လရာက်လျှင် ပိုက်ေန်လလျှာ်ပင်မျေားကုိခုတ်ပိငု်း၍ ညြှေိုးနွေမ်းသွေား 

သည် အ ိလမမလပါ်တွေင်မေန ့် ားလပးပါ။ 

၃။ ညြှေိုးနွေမ်းသွေားသည့် အပင်အစိပအ်ပိုင်းအားလုံးကို အနက်ေယ်လက်မခန ့်အ ိ လမမကကီး ဲ 

သို ့နှစမ်မြှေုတ်လပးပါ။ 

၄။ လမမ ဲသိုန့ှစမ်မြှေုတ်ပပီးသည့်လနာက် နှစပ်တ်လကျော်ကကာလာသည့်အခါမှ လနာက်သီးနှ ံ

ကုိစုိက်ပျေို းပါ။ သစ်စိမး်မျေားလေွေးလမမ့မှုမေစ်လနစဉ ် လနာက်သီးနှံကုိစိုကပ်ါက  ိုသီးနှံ၏ကကးီ ွေားမှု 

ကိအုဟန ့်အ တားမေစ်လစသည်။ 

  

မျေိုးလစ့ခ ံားသည့်ပုိက်ေံလလျှာ်ခငး် (အပင်အမမင့် လမခာက်လပလကျော်)  

(© FAO/ ဦးသိနး်ေု၊ ၂၀၁၇၊ မမန်မာ) 



 

89 

 

၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း - အခန်း(၆) 

(အမခား ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာမခင်း) 

လ − လအာက်တိုဘာ သတင်းပတ် / ရက်စွေ-ဲ ပ မပတ် 

အချေိန် / ကာလ-(၄) နာရီ 

ပိုခ့ျေသ(ူမျေား) -  ပမို န့ယ် စိုက်ပျေိုးလရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န် မ်းမျေား  

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - သယ်ယူပိုလ့ောင်လရး ပစ္စည်းမျေား စစီဉ်လပးမခင်း 

 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ ပမို န့ယ်အတွေင်းရှိ အမခား ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာမခင်း ( 

လယ်သမားအုပ်စုမျေားအချေင်းချေင်း ေက်သွေယ်မှု တည်လောက်မခင်း) 

၂။ အမခား လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေား၏ တိုးတက်မှုကို လလ့လာမခင်းနှင့ ်အမပနအ်လှန် 

နှိုင်းယှဉ်မှု မပုလုပ်မခင်း 

၃။ လယ်သမား အုပ်စုမျေား အချေင်းချေင်း အလတွေ အ့ကကုံ  မျှလေေလှယ်မခင်း 

၄။ လတွေရ့ှိချေက်အသစအ်ေန်းမျေားကုိ လယ်သမားအုပ်စု မျေားအကကား မပန ့်နှံလ့အာင် လုပ်လောင်မခင်း 

၅။ အမပန်အလှန် လလ့လာလရးသွေားလရာက်စဉ် ကာလအတွေင်း 

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းအလတွေ အ့ကကံ မျေားကိ ုအလမခမပုလျေက် ရာသီဥတုနှင့် 

သဟဇာတမေစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးနငှ့် ပက်သက်၍ လေွေးလနွေးမခင်းနှင့ ်

လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားမ ှအလလ့အကျေင့်မျေားကုိ ရာသီဥတုနှင့ ်သဟဇာတမေစ်လသာ 

စိုက်ပျေိုးလရး မည်ကဲ့သုိ ့ေက်သွေယ်လနသည်ကို လေွေးလနွေးမခင်း 

သကေုိ်င်သည့် သင်လ ာက်ကူပစ္စည်းမျေား 

အမခား ကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့သွေားလရာက်လလ့လာမခင်း ေိသုည်မှာ −  

လလ့လာလရး ခရီးသွေားလရာက်မခငး်သည် လတာင်သပူညာလပးလုပ်ငနး်၏ အလရးကကီးသည့် 

အစိတ်အပိုင်းမေစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်၏ အဓိကရည်ရွေယခ်ျေက်မှာ လတာင်သလူယ်သမား 

အုပ်စုမျေားအတွေင်း ရင်းနှီးမှု တည်လောက်ရန်မေစ်ပပီး လလ့လာလရးခရီးစဉ်အတွေင်း လအာင်မမင်မှုမျေား၊ 

တိုးတက်မှုမျေားနငှ့ ်အခက်အခဲမျေားကုိ နှိုင်းယှဉ်လလ့လာနုိင်မည် မေစ်ပပီး အမခားလသာ 

လတာင်သမူျေားအတွေက် အကျေိုးရှိလစနိုင်သည့် လတွေရ့ှိချေက်အသစမ်ျေားပင် မပန ့်နှံန့ိုငပ်ါသည်။ ဒလလာဒရး 

ခရီးတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဒစရမည်။ လေသအလမခအလနအလပါ်မူတည်၍ လလ့လာလရး 

ခရီးစဉ်မျေားကုိ လအာက်ပါအတိုင်း အစီအစဉ်လရးေွေဲနိုင်ပါသည်။  
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− ခရုိင်အတွေင်းရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းတစ်ခုမှ အမခားတစ်ခုသုိ ့ လလ့လာမခင်း၊  

− တိုင်းနှင့မ်ပည်နယအ်တွေင်းရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းတစ်ခုမှ အမခားတစ်ခသုို ့

လလ့လာမခင်း၊  

− အမခားတိုငး်နငှ့်မပည်နယ်ရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့လလ့လာမခင်း၊  

−   မပည်ပနိငု်ငံမျေားရှိ လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းလကျောင်းမျေားသုိ ့လလ့လာမခင်း၊  
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၈။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၇) ၊ 

(လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း ကွေင်းမပပွေဲ) 

လ     -  နိုေဘဂာလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ -  ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - ကားချေပ်၊ မာကာပင်၊ 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းတွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်ချေက်မျေားနငှ့် လအာင်မမင်မှုမျေားကုိ 

ဧည့်သည်မျေားမ ှလလ့လာမခင်း 

၂။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ သင်တန်းသားမျေား လောင်ရွေကခ်ဲ့လသာလုပ်ငနး်မျေားကုိ 

(ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတမေစ်လသာ စိုက်ပျေိုးလရးကိုအလလး ားလျေက်) ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း 

၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ သင်တန်းသားမျေား က နည်းပညာနှင့အ်ကကံဉာဏ်မျေားကုိ 

ဧည့်သည်လတာ်မျေားသုိ ့မျှလေမခင်း 

၄။ သင်တန်းလကျောင်းကာလတစ်လလျှာက် အလတွေ အ့ကကံမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားက ရာသီဥတုနင့် 

သဟဇာတမေစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရးသည် စိုက်ပျေိုးလမွေးမမူလရးလုပ်ငန်း၊ ရာသီဥတုလမပာင်းလဲမှုက သီးနှံပင ်

မျေားအလပါ်တွေင် အကျေိုးသက်လရာက်မှု၊ စံမပစိကု်ခငး်တွေင်  စိုက်ပျေိုး ားလသာ သီးနှံမျေားသည် လလျော် 

ကန်သည့် သီးနှံနငှ့် လမမေီလွှာ စီမံခန ့်ခွေဲမှု အလလ့အ မျေားလကကာင့် ရာသီဥတု လမပာင်းလဲမှု ေဏ်မှ 

နာလန် ူနိုင်သည်ကို အလလး ားလျေက် ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း 

၅။ ဧည့်သည်လတာ်မျေား ံမှ သလဘာ ားအမမင်နှင့ ် သုးံသပ်အကကံမပုချေက်မျေားကိ ုမှတ်တမ်းတင်မခင်း 

 

သက်ေိုင်သည့် သင်လ ာက်ကူပစ္စည်းမျေား 

ကွေင်းမပပွေဲ 

လတာင်သပူညာလပးသင်တန်းမျေား၏ သီးနှံရာသီ ပပီးခါနီတွေင် သင်တန်းသားလတာင်သမူျေား လလ့လာလတွေ  ့

ရှိခဲသည့် ေဟုသတု အသစ်မျေားကုိ မျှလေရန် လကျေးရွောအတွေင်းရှိ လတာင်သမူျေား၊ အမခားလကျေးရွော မျေားမှ 

လတာင်သမူျေား၊ လေသတွေင်းရှိ နိုငင်ံလရးလခါင်းလောင်မျေား၊ စုိက်ပျေိုလရးဦးစီးဌာနမှ ေန် မ်းမျေား နှင့ ်

ေက်စပ်ပတ်သက်သူမျေားကို ေိတ်ကကား၍ ကွေင်းမပပွေဲတစ်ခု မပူလုပ်ရပါမည်။ သင်တန်းပပီးေံုးခဲ့သည့ ်
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လတာင်သမူျေား အလနမေင့် လလ့လာသင်ယူခဲ ့ ရသည့်နည်း ပညာနှင့ ် အလတွေ အ့ကကုံ မျေားကုိ ကွေငး်မပပွေဲသုိ ့

လလ့လာရန်လာလရာက်ကကသူမျေားအား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံမျေားနငှ့် လအာင်မမင်ခဲ့လသာ သိသာ င်ရှား 

သည့်လအာင်မမင်မှုမျေားကုိ ခင်းြျင်းမပသရပါမည်။  

ကွေငး်မပပွေဲသည် လတာင်သပူညာလပး သင်တန်းတက် လရာက်ခဲ့သည့ ်လတာင်သမူျေား အလနမေင့် ရရိှခဲသ့ည့ ်

အလတွေအ့ကကုံ နှင့် နည်းပညာမျေားကုိ သင်တန်းတက်လရာက်ရန် မပါေင်ခဲသ့ည့် လတာင်သမူျေားအား 

သတင်းအချေက်အလက်မျေား မျှလေသည့် အစီအစဉ်တစ်ခု မေစ်ပါသည်။ ကွေငး်မပပွေဲမျေားကုိ နည်းပညာ 

ေလှယ်သည့ ် ေိုရန်တစ်ခု အမေစ်ကျေင်းပသင့်ပပီး  ိုသုိက့ျေင်းပမခင်းအားမေင့် အနာေတ်ကာလတွေင် 

နည်းပညာမပန ့်ပွေားလစရန်နှင့် အသိပညာတိုးတက်လာလစလရး အတွေက်လည်း အသုးံေငမ်ည် မေစ်သည်။ 

ကွေငး်မပပွေဲမျေားကုိ ကျေင်းပသည့်အခါပိုမို ိလရာက်လစရန် လအာက်ပါအချေက်မျေားကုိ လိုက်နာသင့လ်ပ 

သည်။  

 

 

  

ကွေင်းမပပွေဲလနရာ လလ့လာစမ်းသပ်ချေက်မျေားစွော လောင်ရွေကခ်ဲ့သည့် လနရာ 

ရက်စွေ ဲ 
လတာင်သမူျေားေံုးမေတ်သည် အတိုင်း၊ သိုလ့သာ် သီးနှံမျေားရင့်မှဲသည့် 

အချေိန်နှင့ ်ချေိန်ကိုက်ရန် လိုပါသည်။ 

အချေိန် 
လတာင်သပူညာလပးသင်တန်းကာလတွေင်း၊ သိုလ့သာ် သီးနှံမျေားရင့်မှဲသည့် 

အချေိန်နှင့ ်ချေိန်ကိုက်ရန် လိုပါသည်။ 

တည်လနရာ 

အကျေိုးလောင် လတာင်သသူည် တည်လနရာကိ ုေံုးမေတ်သင့်ပပီး 

အနီးပတ်ေန်းကျေင်လကျေးရွောမျေားမှ လတာင်သမူျေားကုိ 

ေိတ်ကကားရမည်မေစ်ပါသည်။ 

တြ်ဒရာြ်မည့်သူများ  

သင်တန်းဒြျာင်းဒြျးရွာရှိ ဒတာင်သများ၊ အနီးအနားရှိ ဒြျးရွာ မှ 

ဒတာင်သမူျား၊ ဒေသအာဏာပုိင်များ၊ စိုြ်ပျိုးဒရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများနငှ့် ေြ်စပ်ပတ် သြသ်ူများ၊ (အမျိုးသမီးများ 

လုံဒလာြ်ဒသာဦးဒရ ပါဝင်မှုြုိ အားဒပးရပါမည်။) 
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၉။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း - အခန်း(၇) 

 (ရိတ်သိမ်းချိန်လွန ်နည်းပညာများ)  

လ     -  နုိဝဘဘာလ 

သတင်းပတ်/ရြ်စွဲ - ပထမပတ် 

ကြာမမင့်မည့်အချိန်- နံနြပ်ိုငး် (၃) နာရီ နှင့ ်ညဒနပုိင်း (၂) နာရီ 

ပိုခ့ျသူ(များ) စိုြ်ပျိုးဒရး ဦးစီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများ  

လိုအပ်ဒသာ ပစ္စည်း - စိုြ်ပျိုးနည်းစာဒစာင်၊ ြားချပ်၊ မာြာပင်၊ 

 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သီးနှံစုိြ်ပျိုးနည်းစနစ် နှင့ ်သီးနှံပုံစ ံအဒမခခံသဒဘာတရားများ 

၂။ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာများ၊ (ဒလလံု zero fly hermetic အိတ်များမဖင့်) 

သီးနှံမျိုးဒစ့သိဒုလှာင်မခင်း နှင့ ်ရိတ်သိမ်းချိန်လွန ်စပါးဒလလွင့်ေံုးရှုံးမှုများ 

၃။ စံမပစိုြခ်င်းတွင် ၆.၆ ဒပ x ၆.၆ ဒပ နမူနာြွြ်များမှ စပါးရိတ်သမိ်းမပီး အထွြန်ှုန်း မိတ်ဖြ ်

လြ္ခဏာများြုိ အဒမခခံြာ တစ်ဧြ အထွြန်ှုန်းတွြ်ချြ်မခင်း 

၄။ စံမပစိုြခ်င်းတစ်ခင်းလုံးရိတ်သမိ်းမပီး နယ် ဒလှမ့ခင်း 

၅။ သတ်မှတ်ထားဒသာ အပင်များမ ှစုစုဒပါငး်ပငပ်ွား နှင့ ်ဒအာင်နှံထွြသ်ားတြ်။ တစ်နှံပါ 

ဒအာင်ဒစ ့ဒရတွြမ်ခင်း၊ 

၆။ ပဲတီစိမ်းမျိုးဒရွးချယ်မခင်း နှင့ ်မျိုးလြ္ခဏာများ -ဒေးဒြာင်းရဒသာ ဒေသမျိုး ဒြျာြ်စိမ်းြိ ု

လယ်သမားများနစှ်သြ်ကြသည်။ 

၇။ စံမပစိုြခ်င်းတွင် စပါးအမပီး မထွန်ယြ်ဘဲ ပဲတီစိမး်ြုိ (သီးသန ့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရုိြ်ဇိုဘီယံ 

လူးနယ်ြာ သဘာဝမပျြ်စုိြ်ပျိုးဒရးနည်းစနစ်အရ) စိုြ်ပျိုးမခင်း၊ 

အစိုဓာတ်အဒမခအဒနဒပါ်မူတည်မပီး စမ်းသပ်ြွြ ်နှစ်မျိုးရှိမည်။  (၁) စပါးရိတ်သမိ်မပီး 

ချြ်ချင်းကြပဲြ်ြာ အဒပါ်မ ှဒြာြ်ရုိးဖုံးးအုပ်ဒပးမခင်း နှင့ ်(၂)ဒကြာင်းဖွင့်မပီး စိုြ်ဒမမာင်းထဲတွင် 

အဒစ့ချြာ ဒြာြ်ရုိး ဖုံးအုပ်ဒပးမခင်း တိုမ့ဖစ်သည်။ 

၈။ ြျင့်သံုးလျြ်ရှိဒသာစနစ် နှင့ ်တိုးတြ်ဒြာင်းမွန်ဒသာစနစ် တုိ၏့ မျိုးဒစြ့ုနြ်ျမှုနှုန်းြို 

နှိုင်းယှဉ်မခင်း 
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၉။ အသုးံစရိတ်များြုိ ဒငွစာရင်းစာအုပ်တွင် မှတ်သားမခင်း  

၁၀။ တစ်ဦးချင်းဒောင်ရွြ်မှုြို ဒလ့လာသံုးသပ်မပးီ အားသာချြ်၊ အားနည်းချြ်များြုိ 

ေန်းစစမ်ခင်း 

၁၁။  တစ်ဦးချင်းစီအတွြ် ၎င်းတို၏့ ြိယ်ုပိုင်စိြု်ခင်းတွင် သုးံစဲွရန ်ုလုပ်ငနး်အစီအစဉ်ဒရးေဲွမခငး် 

၁၂။ တစ်ဒနတ့ာ ဒလ့လာသင်ယူခဲ့သည်များြုိ ဝိုင်းဝန်းဒေွးဒနွးမခင်းနငှ့် သင်တန်းသားများ၏ 

တုံ ့မပန်ချြ်များြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း 

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းကိးုကား စာအုပ် စာတမ်းမျေား 

၉.၁။ ရိတ်သိမ်းချိေန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲကိုင်တွေယ်လုပ်လောင်မခင်း 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲမခင်းေုိသည်မှာသီးနှံတစ်မျေိုးကုိ ရိတ်သိမ်းပပီး ချေိန်လနာက ်

ပိုငး် လုပ်လောင်ရသည့် လုပ်ငနး်စဉ်အရပ်ရပ်ကိုလခါ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွေင်ပါေင် သည်မျေားမှာ 

ရိတ်သိမ်းပပီးလနာက ် သန ့်စဉရ်မခင်း၊ အမျေိုးအစားခွေဲမခားရမခငး်၊ အလမခာက်ခံ အလအးခံရမခင်း၊ 

 ုတ်ပိုးမပင်ေင်ရမခင်း၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်ရမခင်းနှင့် လေးကွေကတ်င်ရမခင်းစသည်မျေားမေစ်ကကသည်။ 

သီးနှံတစ်မျေိုးကုိလမမမပင်မှနှုတ် သိမး်ပပီးလျှင်ပပီးမခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် အပင်မှေွေတ်ယူပပီးလျှင်ပပီးမခင်း 

 ိုသီးနှံသည်ယိုယွေင်းရင့်လရာ်စမပုလာသည်။ ရိတ်သိမ်းပပီးသည့်လနာက် လတ်လတ်ေတ်ေတ် 

စားသံုးရန် အတွေက် လရာင်းချေသည်မေစ်လစ၊ ရိက္ခာအလမခာက်မျေား  ုတ်လုပ်ရန်အတွေက် မေစ်လစ 

ရိတ်သိမ်းပပီးသည့်လနာက် ကိငု်တွေယလ်ုပ် လောင်မခင်းမျေားသည် သီးနှံ၏အရည်အလသွေးကို လနာက်ေံုး 

အေံုးအမေတ်မပုသည့်လုပ်ငနး်မေစ်သည်။  

 

၉.၁.၁။ ရည်မှန်းချေက် 

 ရိတ်သိမ်းပပီးဟင်းသီးဟင်းရွေက်နှင့် သစသ်ီးေလံမျေားအတွေက် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်နည်း ပညာ 

မျေား သုးံရသည့်ရည်ရွေယ်ချေက်မျေားမာှ  

(၁) အလရာင်အေင်းအနံအ့ရသာနှင့် အာဟာရဓာတ် အရည်  ိန်းသိမး်  ားရန၊် 

(၂) လဘးဥပါတ်အန္တရာယ်ကငး်သည့်အစားအစာအမေစ် ကာကွေယ်  ားရနန်ှင့်  

(၃) ရိတ်သိမ်းသည်မှစားသုးံသည် အ ိအေင့်ေင့်တွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကို လလျော့နည်း 

သွေားလစ ရန်မေစ်သည်။ 
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ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်ရမခင်းတွေင် ပ မဦးစွောအလအးခန်းတွေင်သိုလလှာင် ား 

ရှိလပးရသည်။ သိုမ့ှသာ လရဓာတ်ခန်းလမခာက်မှုကိလုလျော့နည်းလစပပီး မလိုလားအပ်သည့်ဓာတ်လမပာင်း 

မှုမျေား လနှင့်လနှးသွေားလစရန်၊ ပွေန်းပဲ့ေဏ်ရာမျေားမမေစ်လစရန်နှင့် ပုပ်သုိးမှုမျေားကကန ့်ကကာသွေားလစရန်မေစ် 

သည်။ သန ့်ရှင်းလရးလုပ်လောင်လပးရမှုသည်လည်းအလရးကကီးသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွေက်သစ်သီးေလံ 

စသည့ ် လတ်လတ်ေတ်ေတ်ပစ္စည်းမျေားကိလုေးလကကာသန ့်စဉသ်ည့်လရသည် လရာေါပိုးမွှားကင်းစင် 

သည့်လရမေစ်ရန်လိုသည်။ သိုမ့ဟုတ်ပါက လတ်လတ်ေတ်ေတ်ပစ္စည်းမျေားသည် လရာေါပိုးမွှားမျေား 

ကိသုယ်လောင်လာနိုငသ်ည်။  

 

၉.၁.၂။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေုံးရှုံးမှုမျေား (နံှစားအလစအ့ေန်မျေား) 

စပါး၊ေျေုံ၊လမပာင်းစသည့်နှစံားအလစ့အေန်မျေားသည် ရိတ်ခါနးီ၊ ရိတ်ေဲနှင့်ရိတ်သိမ်း ပပီးလနာက် 

ကာလမျေားတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုအမျေားအမပားမေစ်ရသည်။ ရိတ်သမိ်းခါနီး ေံုးရှုံးရမှု မျေားမာှ အင်းေက် 

ပိုးမွှားေျေကေီ်းမခင်း၊ လပါင်းမမက် ူမခင်းနှင့် သံလချေးလရာေါမျေားကျေလရာက် မခင်းမျေားလကကာင့်မေစ်ရသည်။ 

ရိတ်သိမ်းချေိန်ေုံးရှုံးမှုမျေားတွေင် ရိတ်ခါစမှရိတ်ပပီးသည်အ ိမေစ်ရသည်။ အဓိကမာှ လကကကျေမခင်းမျေား 

လကကာင့်မေစသ်ည်။ ရိတ်သိမ်းပပီးလနာက်ေံုးရှုံးမှုမျေားမှာ ရိတ်သိမ်းပပီးသည် မှလူအမျေားစားသံုးသည့်ကာ 

လအတွေင်းမေစပ်ွေားသည်။ ပ မစိကု်ခငး် ဲတွေင် လ ခလလှမ့ခင်း၊ အလမခာက် ခံမခင်း၊ သယ်ယူပိုလ့ောင်မခင်း၊ 

သိလုလှာင်မခင်းလုပ်လောင်ချေိန်မျေားတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေား မေစ်ရသည်။ အလသအချောေရုစိကု်၍လုပ် 

လောင်နိငု်ခဲလ့ျှင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှု နည်းပါးပပီး အလလးေရုမပု မလုပ်လောင် ပါကလလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေား 

ပါသည်။ 

 စပါး၊ေျေုံ၊လမပာင်းစသည့်နှစံားသီးနှံမျေားကုိ ရာသီအလိုက်စိကု်ပျေိုး၍ ရိတ်သိမ်းသိလုလှာင် 

ကကသည်။ သိုမ့ေစ်၍ စပါး၊ ေျေုံ၊ လမပာင်း၊ လမပာင်းေူး၊ လူး၊ ေတ်စသည်မျေားကုိသုိလလှာင်ကကရာတွေင် 

ရက်အနည်းငယ်မ ှ နှစ်လပါက်လကျော်သည်အ ိ သုိလလှာင်ကကသည်။ သိုမ့ေစ်၍သိလုလှာင်မှုသည် 

အ ူးအလရးကကီးပပီး ေံုးရှုံးမှုလည်းမျေားတတ်သည်။ ေံုးရှုံးရမှုမျေားသည် သိလုလှာင်ရံုအတွေင်းအပူချေိန်၊ 

အစိုဓာတ်စသည့် ပတ်ေန်းကျေင်အလမခအလနမျေားနငှ့် သိလုလှာင်ချေိန်တွေင်ကျေလရာက်တတ်သည့် ပုိးမွှား 

လပါငး်စံုအမျေိုးမျေိုးတိုလ့ကကာင့်မေစသ်ည်။ 

 

၉.၁.၃။ ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ကာလအေင့်ေင့်တွေင် ေံုးရှုံးမှု 

၁။ ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့်ကွေင်း ဲတွေင်အလမခာက်ခမံခင်း   ၄-၈ % 

၂။ အိမ်သုိသ့ယ်ပိုမ့ခင်း       ၂-၄ % 

၃။ အလမခာက်လှမ်းမခငး်       ၁-၂ % 

၄။ လ ခမခင်း၊ ေွေတ်မခင်း       ၁-၃ % 
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၅။ လလှမ့ခင်း        ၁-၃% 

၆။ သိလုလှာင်မခင်း       ၂-၅% 

၇။ လေးသုိပ့ိုလ့ောင်မခင်း       ၁-၂% 

၈။ လေးတွေင်သုိလလှာင် ားရမခင်း     ၂-၄% 

 လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုစစုုလပါင်း          ၁၀ -၂၃ % 

 

၉.၁.၄။ သးီနှံအလုိက်လလလွေင့်ေုံးရှုံးမှုမျေား 

    သီးနှ ံ   အနည်းေံုး ေံုးရှုံးမှုရာနှုန်း အမျေားေံုး ေံုးရှုံးမှုရာနှုန်း 

၁။ နှံစားသီးနှံမျေား   ၃.၉    ၆.၀ 

၂။ ပဲမျိေုးစုံ    ၄.၃    ၆.၁ 

၃။ ေီ ွေက်သီးနှံမျေား   ၂.၈           ၁၀.၁  

၄။ သစသ်ီးမျေား    ၅.၈           ၁၈.၀ 

၅။ ဟင်းသီးဟင်းရွေက်မျေား  ၆.၈           ၁၂.၅ 

 

၉.၁.၅။ ရိတ်သိမ်းလုပ်လောင်မှုအေင့်ေင့်တွေင်လလလွေင့်ေုံးရှုံးမှုမျေား 

၁။ သရက်သးီမျေားတွေင် ခူးေွေတ်သည်မှစားသုးံသည်အ ိ (၂၅-၃၀ %) အမျေားအမပားလလလွေင့်ေံုးရှုံး 

ရသည်။ 

၂။ သစသ်ီးမျေားကုိေွေတ်ခူးစဉ်အခင်း ဲတွေင်ေယ် ုတ်လွှင့်ပစ်ခဲ့ရသည့်ပမာဏသည် ၁.၃%ရိှသည်။ 

၃။ ပိုလျံှလနသည့်သစ်သီးမျေားကုိစွေန ့်ပစရ်မှုမှာ ၁၂-၁၈ % အ ိရှိသည်။ 

၄။ သယ်ယူပိုလ့ောင်စဉအ်လလးချေိန်လလျော့ကျေသွေားမှုမှာ ၃.၇ % ရိှသည်။ 

၅။ ရင့်မှည့လ်နစဉ်သစသ်ီးမျေားကုိပုးံမျေားအတွေင်း ည့်သမေင့် စုစုလပါငး်လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှု ရ.၅% ရှိသည်။ 

 

၉.၁.၆။ လလလွေင့်ေုံးရှုံးမှုမျေားလလျောန့ည်းလရးအား ုတ်မှုမျေား 

ေွေံ ့ပေိုးေဲနိုင်ငံမျေားတွေင်ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေား လလျော့နည်း သကသ်ာလစရန် 

အလှူရှင်မျေား၊ အစိုးရမျေားနငှ့် နည်းပညာအကူအညီလပးသည့် အေွေဲ အ့စည်းမျေားသည် ကကိမေ်န်မျေားစွော 

ကကိုးစားလုပ်လောင်လပးခဲ့ကကသည်။ သိုပ့ါလသာ်မငားလည်း လမေရှင်းရန်အခက်အခဲမျေား မျေားစွောရှိလနသ 
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မေင့်ရိတ်သိမး်ပပီးလနာက်လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားသည် မျေားမပားေဲပင်မေစ်သည်။ အင်ေျေင်နီယာပညာရှင် 

အမျေားအမပားသည် အလမခာက်ခရံုံမျေားနငှ့် သိလုလှာင်ရံုမျေားကုိ အလကာင်းေံုးတီ ွေင် တည်လောက်လပးခဲ ့

လသာ်လည်း အလသးစားလတာင်သလူယ်သမားမျေားသည် လုိက်နာသုးံစွေဲကကမှ ုမရှိခဲ့ကကလပ။ ဤနည်းစ 

နစ်မျေားကုိ သူတိုတ့လတွေမယုကံကည်မှုလကကာင့်မေစရ်သလို အရင်းအနှီး ကုန်ကျေစရိတ်နှင့် အကျေိုးအမမတ် 

ကိမုစွေန ့်စားရဲကကလသးလသာလကကာင့်လည်းမေစ်သည်။ တစ်နည်းအားမေင့်လည်း လေးကွေကခ်ျေိတ်ေက်မှု 

မျေားသည် လတာင်သလူယ်သမားမျေားအား ပိုမိုလကာင်းမွေန်သည့်နည်းလမ်းမျေားကုိအသုးံမပုလာလစရန် 

ချေီးမမြှေင့်လမမြှောက်စားလပးရန်လည်း လိုအပ် သည်။ စုိက်ကွေင်း ဲတွေင် အလသအချောလမခာက်လသွေလ့အာင်လုပ် 

လောင်ခဲမ့ည်ေိုပါက ကကိတ်ခွေဲ ရာတွေင်အ ွေကပ်ိုလာသကဲ့သို ့ မိုက်ကိုလတာ်ေင်ကဲသ့ိုအ့ေိပ်ဓာတ်မျေား 

လည်းလလျော့နည်း သွေားနိုင ်သည်။ လတာင်သလူယ်သမားမျေားအလနမေင့်မူ  ိုကိစ္စမျေား က် လေးလကာင်း 

ရရှိနိုငမ်ှုကိုသာ ပိုမိုအလလး ားကကသည်။ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမေ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့စ်ိုက်ပျေိုးလရးအေွေဲ က့ကီး(FAO) သည် ပုပ်သုိးပျေက်စီး 

လွေယ်သည့ ် လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားကုိ ရိတ်သိမ်းပပီးသည့်လနာက် ကိငု်တွေယ်လုပ် ကိငု်လောင်ရွေက်မှု 

မျေားနငှ့်ပတ် သကသ်ည့်စစတ်မ်းတစ်ခုကိလုကာက်ယူခဲ့ရာ ရိတ်သိမ်းချေိန်၊  ုတ်ပိုးချေိန်၊ သယ်ပိုခ့ျေိန်၊ 

သိလုလှာင်ချေိန် မျေားတွေင်ချွတ်ယွေင်းချေက်မျေားရှခိဲ့ပါက လအာက်ပါလလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားမေစ်လပါ်ခ့ဲလကကာင်း 

အစီရင်ခခံဲ ့သည်။  

 

ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင်ေံုးရှုံးမှု ၅-၈ %  

သိလုလှာင်ရန်မပင်ေင်စဉ်ေံုးရှုံးမှု ၁၅-၂၀ % 

သိလုလှာင်စဉေံု်းရှုံးမှု ၅-၁၀ % 

သယ်ယူပိုလ့ောင်စဉ်ေံုးရှုံးမှု ၁၀-၁၂ % 

စုစုလပါင်း ၃၅-၅၀ % 

 

သက္က ရာဇ် ၂၀၅၀ လရာက်လျှင်ရှိလာမည့် လူဦးလရသန်းလပါင်းကိုးလ ာင်လကျော်ကို ကမ္ဘာကကီးက ဘယ်လိ ု

လကျွးလမွေးလပးနိုငပ်ါ့မလဲ 

 ကျွနိုပ်တို၏့ကမ္ဘာလုံးေုိင်ရာရိက္ခာစနစက်ကီးသည် ယခုအခါ အကကပ်အတည်းကကီးမေင့် 

ရင်ေုိင်လနရသည်။ ကမ္ဘာကကီးက ုတ်လုပ်သည့်ရိက္ခာမျေား၏ သံုးပုံတစ်ပုံသည်  မင်းစားပွေဲလပါ်သို ့

လရာက်ရှိမလာဘဲ ပျေက်စီးသွေားရမခင်း၊ သိုမ့ဟုတ်လွှင့်ပစ်ခရံမခင်းမျေား ကကုံ လတွေလ့နရစဉ်တွေင် 

ကမ္ဘာ့လူဦးလရသန်းလပါင်းတစ်လ ာင့်နှစ်ရာသည်ေမ်းေိုက်မေဘဲနှင့် အိပ်ရာ ဲသိုေ့င်သွေားလနကကရ 

သည်။ သိုမ့ဟုတ် အာဟာရချေိုတ့ဲ့မှုမျေားကကုံ လတွေလ့နကကရသည်။  
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ရိက္ခာတန်သန်းလပါငး် တစ်လ ာင့်သံုးရာသည် နှစစ်ဉ ် အလဟဿေံုးရှုံးလနရသည်။ 

ဤပမာဏသည်  ကမ္ဘာပေိုဟ်လပါ်မှလူတစ်ဦးချေင်းစီအတွေက် ရိက္ခာပိဿာတစ်ရာခန ့်အလဟဿေံုး 

ရှုံးလနရသကဲ့သိုမ့ေစ်သည်။ ေျေက်ေီးပစ်မခငး်၊ သိုမ့ဟုတ်ပျေက်စီးသွေားလသာ စားသံုး၍ရသည့်အစား 

အစာမျေားသည်လူဦးလရသန်းလပါငး်တစ်လ ာင်လမခာက်ရာလကျော်ကို နှစစ်ဉ်လကျွးလမွေးရန်လုံလလာက် 

သည်။ စားသံုးသူမျေားသည် စားစရာရိက္ခာကို လိုသည် က်ပိုမိုေယ်ယူလနကကပပီး အပိုအလျှံမျေားကုိ 

လွှင့်ပစ်လနကကသည်။ 

စားစရာရိက္ခာမျေားလလလွေင့်ေံုးရှုံးလနရမှုမျေားသည် ရိက္ခာကွေငး်ေက်စနစ်ကကီးတွေင် လရှ တ့န်းမှ 

ပါေင်လနသည်။ စိုက်ခင်း ဲတွေင်ပပု်သိုးကုနမ်ခင်း၊ ည့ံေျေင်းသည့်သယ်ယူပိုလ့ောင်မှုကွေန်ယက် 

မျေားလကကာင့်ပျေက်စီးေံုးရှုံးလနရမခင်း၊ လေးမျေားတွေင်သုိလလှာင်ရံုလကာင်းလကာင်းမရှိမခင်းနှင့ ် တာရှည်ခံ 

သိမး်ေည်းရန်ပစ္စည်းကိရိယာတန်ောပလာမျေားမရိှမခငး်မျေားလကကာင့်ပျေက်စီးကုန်မခင်း စသည်မျေားမေစ် 

ကကသည်။ စကမ်ှုမေွေံ ့ပေိုးလသးသည့်နိုငင်ံမျေားတွေင် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားသည် အလွေန်ကကီးမား 

မျေားမပားလှပပီး ဟင်းသီးဟင်းရွေက်နငှ့်သစ်သီးေလံမျေား၏ပျေက်စးီမှုသည် ၅၀% အ ိပင်ရှသိည်။ 

ကမ္ဘာ့လူဦးလရကတုိးပွေားလာလနစဉ် စားစရာရိက္ခာမျေားကလလျော့နည်းလာပါက မစားသံုးလိုက်ရဘဲ 

ေံုးရှုံးသွေားရသည့် ရိက္ခာမျေားသည် လူမျေား၏ကျေန်းမာလရး၊ ပတ်ေန်းကျေင်လရးရာနှင့် စီးပွေားလရးရာမျေား 

ပိုမိုလကာင်းလအာင် မပုလုပ်လပးနိုငသ်ည့်အခွေင့်အလန်းမျေားေံုးရှုံးသွေားရသကဲသ့ိုပ့င်မေစ်သည်။  

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ချေနိုင်မည်ေုိပါက ေင်လငွေအတွေက် စိုက်ပျေိုးလရးအလပါ် 

မီခိုလနရသည့်လတာင်သလူယ်သမားမိသားစုမျေား၏ အသကလ်မွေးေမး်လကကာင်းမှုကိ ု လတာင့်တင်းခိုငမ်ာ 

လာလစမည်မေစ်သည်။ လူအမျေားအတွေက်ရိက္ခာအမျေားအမပားကုိလည်း အလသအချောရရှိသွေားလစမည် 

မေစ်သည်။ ရိက္ခာ ုတ်လုပ်မှုပုံစံသည် မတည်မပငိမ်လမ်းလကကာင်းအတိုင်းေက်မေစ်လနမည်ေုိပါက 

၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင် စိကု်ပျေိုး ုတ်လုပ်မှုကိ ု (၇၀%) ပိုမို ွေက်ရှိလာလအာင်လုပ်လောင်ရလပလိမ့်မည်။ 

၂၀၅၀ ခုနှစတ်ွေင်လူဦးလရသည်သနး်လပါင်းကိုးလ ာင်လကျော်ရှိလာသည့်အခါ တိုးပွေားလာသည့်လူမျေား ကိ ု

ေလင်စွောလကျွးလမွေးနိုငရ်န် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ချေနိုင်လရးသည် အ ူး 

အလရးပါသည့်အလမခအလနမေစ်လာသည်။ 

 ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိ ေရုတစိုက ် လကာင်းမွေန်စွောကိငု်တွေယလ်ုပ်လောင်မခင်းမေင့် 

လလျော့နည်းလစနိုင်သည်။ ရိတ်ခါနီးအချေိန်မှ လေးကွေက်သုိပ့ိုသ့ည်အ ိ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကုိလလျှာ့ 

ချေနိုင်သည့် ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်နည်းပညာအမျေိုးမျေိုးလည်းရှိသည်။ ေံုးရှုံးမှုေဏ်ခံရသည့်အလတွေအ့ကကုံ  

အလိုက် အသုံးမပုရသည့်နည်းပညာမျေားလည်း အမျေိုးမျေိုးရှသိည်။ မည်သည့်နည်းပင်မေစ်လစအဓိကမာှ 

ကုနက်ျေစရိတ်နှင့်အကျေိုးအမမတ်ကာမိရန်မေစ်သည်။  သလဘာတရားအရ လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားကို 

အကကီးအကျေယလ်လျှာ့ချေနုိင်လသာ်လည်း လက်လတွေတ့ွေင်မူ လက်လှမ်းမမီနိငု်လလာက်လအာင်ပင်ကုန်ကျေ 

စရိတ်မမင့်မားလွေန်းလှသည်။ 

ရှုပ်လ ွေးလပွေလီလှသည့်နည်းပညာမျေားအစား ရိတ်သိမ်းချေိန်တွေင် ိ ိလရာက်လရာက်စီမံ ခန ့်ခွေဲကိုင် 

တွေယ်လုပ်လေင်မှုသည်ပိုမို၍အဓိကကျေသည်။ မမင့်မားသည့်နည်းပညာမျေားနှင့ ် ရင်းနှီးမမြှေုပ်နှံမှု 
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အမျေားအမပားမေင့်အမမတ်အစွေန်းမျေားသည့်အကကီးစားရိတ်သမိ်းချေိန်လွေန်လောင်ရွေကမ်ှုမျေားကုိအလသးစား 

လတာင်သလူယ်သမားမျေားမာှ လက်လတွေက့ျေကျေမလုပ်လောင်နိငု်ပါ။  ိုအစား တစ်ပိုင်တစ် နိင်ု ုတ် 

လုပ်၍ လတာင်သလူယ်သမားကုိယ်တိုင်လေးတွေင် လရာင်းချေသည့်အလမခအလန မျေိုးအတွေက် တန်ေိုးသက ်

သာသည့်နည်းစနစ်မျေားကသာ ပိုမိုသင့်လတာ်လပသည်။   

ရိတ်သိမ်းချေိန်လွေန်စီမံခန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မှု၏ရည်ရွေယ်ချေက်သည် ရိတ်ခါနီးအချေိန်မှ လေးကွေက ် လရာက် 

သည်အ ိ အေင့်ေင့်လသာလုပ်လောင်မှုတိုင်းတွေင် လလလွေင့်ေံုးရှုံးမှုမျေားလလျှာ့ချေနိုငပ်ပီး အရည် အလသွေး 

အလကာင်းေံုးလသာပစ္စည်းမျေားကုိ လေးကွေကသ်ိုပ့ိုလ့ောင်နိငု်လရးမေစ်သည်။ လတာင်သ ူ

လယ်သမားမျေားသည်လအာက်ပါအချေက်အလက်မျေားအလပါ်တွေင် အ ူးအလလး ားလုပ်လောင်သင့် 

သည်။ 

၁။ မိမိစိုကမ်ည့်သီးနှံနငှ့်လေးကွေက်၏ေယ်လိုအား 

၂။ ေယ်လက်မျေားနှင့်လေးကွေက်၏လိုအပ်ချေက်မျေား 

၃။ လတ်ေပ်သည့်လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားအလပါ်တတ်ကျွမ်းနားလည်မှု 

၄။  ွေန်ယက်စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းမျေား 

၅။ ရိတ်သိမ်းချေိန်နှင့် ရိတ်သိမး်ပပီးကာလမျေားတွေင်ပျေက်စီးလစနိုင်သည့်အလကကာင်းကိစ္စမျေား 

၆။ ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့်စိုကခ်င်းအတွေင်းလုပ်လောင်ရမှုမျေား 

၇။ စိုက်ခင်းအတွေင်း ုတ်ပိုးမခင်း 

၈။  ုတ်ပိုးမပင်ေင်သည့်အလောင်မျေားတွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေက်ပုံ 

၉။ အလအးခန်းသိလုလှာင်မှု 

၁၀။ သယ်ယူပိုလ့ောင်မှု 

၁၁။ ကုနသ်ည်ပွေဲစားနှင့် စားသံုးသူမျေားသုိလ့ရာင်းချေမှု 

၁၂။ လေးကွေကအ်လကကာင်းနားလည် ားမှု 

၁၃။ မိမိပစ္စည်း၏တာရှည်ခံနိငု်မှုကာလ 

 လေါ်မပပါကိစ္စမျေားကုိ လသချောစွောသိရှိနားလည် ားပပီး ရိက်ခါနီးကာလမှ လေးကွေကလ်ရာက် 

သည်အ ိ လုပ်လောင်ရမည့်အေင့်တိုင်းကို အလသအချောသတိ ား၍ အလကာင်းေံုးကိငု်တွေယ် 

လုပ်လောင်သွေားမည်ေုိပါက ရိတ်သမိ်းချေိန်လွေန်လလလွေင့်ေံုးရှုံးနိုငမ်ှုမျေားကုိ လလျော့နည်းသွေားလအာင် 

လလျှာ့ချေနိုင်မည်မေစ်သည်။ 
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၉.၂။ သီးနံှမျေား၏အ ွေက်နှုန်းမျေားခန ့်မှန်းတွေက်ချေက်မခင်း  

 လယဘုယျေအားမေင့် သီးနှံမျေား၏တစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းကုိ ပုံစံနှစ်မျေိုးမေင့်ခန ့်မှန်းတွေက်ချေက်ကက 

သည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ (၁) စံကွေကရ်ိတ်သိမ်းပပီးခန ့်မှန်းတွေက်ချေက်မခငး်နငှ့် (၂) အ ွေက်နှုန်းမိတ်ေက်မျေားကုိ 

လကာက်ယူတွေက်ချေက်မခင်းတိုမ့ေစ်ကကသည်။ 

၉.၂.၁။ စံကွေက်ရိတ်သိမ်းပပီးခန ့်မှန်းတွေက်ချေက်မခင်း 

 သီးနှံမျေားရိတ်ချေိန်လရာက်လျှင် အနား ၆.၆ လပစီမေင့်စတုရန်းကွေကတ်စ်ခုကို ကကိုး ုံးမေင့်မေစ်လစ 

သစသ်ားလပါင်အကွေက်မေင့မ်ေစ်လစမပုလုပ်ပပီး  ိုအကွေက်အတွေင်းရှိသည့်အပင်မျေား ကိရုိတ်သိမ်းရသည်။ 

အကွေက်၏လကာင်း၊ သင့၊် ည့ံလနရာသုးံခကုိလုရွေးချေယ်ပပီး နမူနာအမေစ ် ရိတ်သိမ်းရသည်။  ုိအကွေက် 

တစ်ကွေကသ်ည် တစ်ဧက၏အပုံတစ်လ ာင်လျှင်တစ်ပုံရှိသမေင့် ရရှိလာသည့်ပမာဏကို တစ်လ ာင် 

မေင့်လမမြှောက်လျှင် တစ်ဧက၏အ ွေက်ကို ခန ့်မှန်းရရှိ လာမည်မေစ်သည်။ နမူနာအမေစ ်

စပါး၏အ ွေကခ်န ့် မှန်းပုံကို လအာက်တွေင်လေါ်မပ ားသည်။ 

 စံကွေကမ်ှရရှိလာလသာစပါးသည် တစ်မပည်ရှိသည်ေိုပါစို၊့ စံကွေကတ်စ်ကွေကသ်ည် တစ်ဧက၏ 

အပုံတစ်လ ာင်ပုံတစ်ပုရံှိသမေင့် ရရှိလာသည့်တစ်မပည်ကို တစ်လ ာင်မေင့လ်မမြှောက်သည့်အခါ ၁၀၀၀ 

မပည်မေစ်လာသည်။ တစ်တင်းလျှင် ၁၆ မပည်ရှိသမေင့် ၁၀၀၀ ကုိ ၁၆ မေင့်စားလိုကသ်ည့်အခါ ၆၂.၅ 

ရရှိလာသမေင့် တစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းသည် ၆၂.၅ တင်းမေစ်သည်။ 

၉.၂.၂။ အ ွေက်နှုန်းမိတ်ေက်မျေားကို လကာက်ယူတွေက်ချေက်မခင်း 

၁။ စပါး 

 စပါးတွင ် အထွြန်ှုန်းမိတ်ဖြ်များမာှ တစ်ဧြရှိအပင်ဦးဒရ၊ ဒြာြ်ချြ်တစ်ဒနရာရိှအနှံ 

ဦးဒရ၊ တစ်နှံပါဒအာင်ဒစ့နငှ့် အဒစ့ ၁၀၀၀ အဒလးချိနတ်ိုမ့ဖစ်ကြသည်။ တွြ်ချြ်သည့်ပုံဒသနည်း 

မှာဒအာြ်ပါအတိုင်းမဖစ်သည်။     

တစ်ဧကအ ွေက်နှုန်း =
  တစ်ဧကရှိကောက်ကွက်ပေါင်း 𝐱 ကောက်ကွက်တစ်ခုရိှအနံှပေါင်း 𝐱 တစ်နံှပါအောင်စေ့  𝐱 အစေ့ 𝟏𝟎𝟎𝟎 အလေးချိန်  

𝟒𝟓𝟒  𝐱  𝟒𝟔  𝐱   𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

တစ်ဧြအထွြန်ှုန်း= (တစ်ဧြရှိဒြာြ်ြွြ ် x တစ်ြြွ်မဒှြာြ်နှံ x တစ်နှံပါဒအာင်ဒစ့ 

xအဒစ့၁၀၀၀အဒလးချိနဂ်ရမ်)/(၄၅၄ x ၄၆ x 1000 ) 

 အထြ်ပါပုံဒသနည်းတွင် ၄၅၄ ေုိသည်မှာ တစ်ဒပါငလ်ျှင် ၄၅၄ ဂရမ်ပါသည်ဟုဒဖါ်ညွှန်းမပီး 

၄၆ ေုိ သည်မှာ စပါးတစ်တင်းလျှင် ၄၆ ဒပါင်ပါသည်ြို ဒဖါ်ညွှန်းမခင်းမဖစ်သည်။ 
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ပဲတီစိမ်း 

တစ်ဧကအ ွေက်နှုန်း =   
တစ်ဧကရှိအပင်လပါင်း 𝐱 တစ်ပင်ပါသီးလတာင့် × တစ်လတာင့်ပါအလစ့ × အလစ့၁၀၀အလလးချေိန်

၄၅၄ × ၇၂ × ၁၀၀
 

 အ က်ပါပုံလသနည်းတွေင် ၄၅၄ ေုိသည်မှာ တစ်လပါင်လျှင် ၄၅၄ ေရမ်ပါသည်ဟုလေါ်ညွှန်းပြီး 

ရ၂ ေုိ သည်မှာ ပဲတီစိမ်းတစ်တင်းလျှင် ရ၂ လပါငပ်ါသည်ကို လေါ်ညွှန်းမခင်းမေစ်သည်။ 

 ပဲတီစိမ်းကိ ု တန်းကကားပင်ကကား ၁၈ လက်မ လမခာက်လက်မမေင့ ် စိုက်ပျေိုးကကပပီး တစ်ဧကလျှင် 

အပင်ဦးလရ ၅၈၀၈၀ ရှိသည်။ အကယ်၍ တစ်ပင်လျှင် သီးလတာင့် ၁၀ လတာင့်သီးပပီး တစ်လတာင့် လျှင် 

၁၀ လစ့ပါကာ အလစ့ ၁၀၀ အလလးချေိနသ်ည် ရ ေရမ်ရှိပါက တစ်ဧကအ ွေကန်ှုန်းကို လအာက်ပါ 

အတိုင်းတွေက်ချေက်ရရှိနိုင်သည်။ 

တစဧ်ကအ ွေက်နှုန်း =
၅၈၀၈၀ 𝐱 ၁၀ × ၁၀ × ၇

၄၅၄ × ၇၂ × ၁၀၀
 

       = ၁၂.၄ တင်း 
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၁၀။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၉)  

(စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမေစ်လုပ်ကိုင်မခင်း) 

လ −  ေီဇဘဂာလ 

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၄) နာရီ 

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

အသုးံမပုမည့်ပစ္စည်း - စီးပွေားမေစ်စုိက်ပျေိုးလရးနငှ့်ပတ်သက်သည့်လက်ကမ်းစာလစာင်  

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သင်တန်းသား ၅ ဦးစီပါ၀င်လသာ အေွေဲ င့ယ်မျေားေွေဲ က့ာ လအာက်ပါလခါင်းစဉ်မျေားကုိ အုပ်စုလိုက် 

လေွေးလနွေးမည်။  

(၁) စီးပွေားမေစ်စိုကပ်ျေိုးမခင်းေုိသည်မှာမည်သိုမ့ေစ်သနည်း 

(၂) စုိက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားမေစ်မည်သို ့လုပ်ကုိင်နုိင်သနည်း  

(၃) စားလသာက်ကနု်သးီနှံန့ှင်စ့ီးပွေားမေစ်သီးနှံမည်သိုက့ွောမခားသနည်း  

(၄) သီးညြှေပ်စိကု်ပျေိုးသည်အဘယ်လကကာင့်တစ်ဧက ွေကန်ှုန်းကိုအလကာင်းေံုးမေစ်လစသနည်း 

၂။ အေွေဲ အ့လိုက်လေွေးလနွေးတင်မပမှုမျေားမပုလုပ်မခင်းနှင့်သင်တန်းသားမျေား၏တုန်မ့ပန်လမးမမနး်  မှုမျေား 

အလပါ် မပန်လည်လမေကကားမခင်း 

၃။  ေက်လက်လုပ်လောင်ရမည်မေစ်သည့်အလရးကကီးသည့်အချေက်မျေားကုိမှတ်တမ်း ားရှမိခင်း 

၄။ စီးပွေားမေစ်စိုကပ်ျေိုးလရး၏အဓိကအလကကာင်းအမခင်းအရာမျေား ( ုတ်လုပ်မှုစီမခံျေက်၊စာရင်း 

စာအုပ် ားရှမိခင်း၊လငွေလကကးစးီေင်းမှုမှတ်တမ်း ားရှမိခင်း၊  ုတ်လုပ်မှုကုနက်ျေစရိတ်၊ အဓိက နှင် ့

အမခား အလားတူကနု်ကျေစရိတ်မျေားအစရှိသည်တို)့ ကုိအေွေဲ လ့ိုက်လေွေးလနွေးမခင်း 

၅။ အေွေဲ အ့လိုက်လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ လေွေးလနွေးတင်မပမခင်းနငှ့်သင်တန်းသားမျေား၏ တုန်မ့ပန် လေွေးလနွေး 

ချေက် မျေားကုိမပနလ်ည်လမေကကားမခင်း 

၆။ ညေကလ်က်လုပ်လောင်ရမည့်အလကကာင်းအရာမျေား၏ အလရးကကီးလသာအချေက်အလက် မျေားကုိ 

မှတ်တမ်းတင် ားရိှမခငး် 

၇။ လစျေးကွေက်စနစ်အလပါ်နားလည်မှု (ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏အခန်းကဏ္ဍ၊လစျေးအတက်အကျေ၊  

လစျေးကွေကသ်တင်းအချေက်အလက်ေက်စပ်မှုတို၏့အလရးကကီးပုံ၊လစျေးကွေကအ်လားအလာအစရှိသည်တို)့ 
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နှင်ပ့တ်သက်၍ တန်ေိုးကွေင်းေက် ေန်းစစလ်လ့လာမှုမှ လ ာက်ခံအကကံမပု  ားသည့် 

အတိုင်းအေွေဲ လ့ိုက် လေွေးလနွေးမှုမျေားမပုလုပ်မခင်း 

၈။ အေွေဲ အ့လိုက် လတွေရ့ှိချေက်မျေားကုိ လေွေးလနွေးတင်မပမခင်းနှင့် သင်တန်းသားမျေား၏ တုန်မ့ပန်လေွေးလနွေး 

ချေက်မျေားကုိ မပန်လည်လမေကကားမခင်း 

၉။ လတာင်သတူစ်ဦးချေင်းစီအကျေိုးရှိလစလရးအတွေက်လစျေးကွေက်စနစ်ကုိတိုးတက်လစရန် လုပ ်

လောင်ရမည့်နည်းလမ်းမျေားသတ်မှတ်မခင်းနှင်အ့လရးကကီးလသာအချေက်အလက်မျေားကိ 

မှတ်တမ်းတင် ားရိှမခငး် 

၁၀။ ပဲစဉး်ငုံရိတ်သိမ်းမခင်း 

၁၁။ FFS အခန်းကဏ္ဍမျေားအကကားတစ်ဦးချေင်းစီ၏လုပ်လောင်ချေက်မျေားအလပါ်လေွေးလနွေးတင် မပမခင်း 

၁၂။ တစ်ဦးချေင်းစီ၏ လုပ်ငနး်လျော ားချေကမ်ျေားကုိ လရးေွေဲမခငး် 

၁၃။တစ်လနတ့ာသင်ကကားပိုခ့ျေချေက်မျေားအလပါ် မခုံ ငုံသံုးသပ်လေွေးလနွေးမခငး်နှင့် သင်တန်းသား မျေား၏ 

တုန်မ့ပန်လေွေးလနွေးချေက်မျေားကို မှတ်သား ားရှမိခင်း  

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းကိးုကား စာအုပ် စာတမ်းမျေား 

စိုက်ပျိေုးလရးကိုစီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမေစ်လပ်ုကိုင်မခင်း 

လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းတွေင် တက်လရာက်လနကကသူမျေားသည် မျေားလသာ 

အားမေင့ ် ေမ်းစာေူလုံ ရံုမျှစိကု်ပျေိုးလုပ်ကိုင်စားလသာက်လနကကသူမျေားမေစ်ကကသည်။ သူတုိစ့ိုက်သမျှ 

သည်သူတိုစ့ားေိုအ့တွေက်သာမေစ်ကကသည်။ ေမ်းစာေူလုံရံုမျှစိကု်ပျေိုးလုပ်ကိုင်လနရမှုသည် အလမခခံ 

ရိက္ခာအတွေက်အကူအညီမေစ်လစလသာ်လည်း စိတ်မချေရသည့်လူလနမှုဘေပင်မေစ်သည်။ သီးနှံပျေက်စးီ 

ေံုးရှုံးသွေားခဲ့လျှင် လတာင်သလူယ်သမားအတွေက်အားကုိးရာမဲ့မေစသ်ွေားတတ်သည်။ သူတိုအ့တွေက် 

မပင်ပမှအကူအညီရရှိရန်လိုအပ်လာသည်။ လတာင်သလူယ်သမားစိုကက်ွေငး်သင်တန်းလကျောင်းသည် 

သင်တန်းသားမျေားအား ေမ်းစာေူလုံရံုစိုကပ်ျေိုးလရးမှ စီးပွေားမေစ်စိုကပ်ျေိုးလရးေီသိုက့ူးလမပာင်းလရာက်ရှ ိ

သွေားရန် ချေဉ်းကပ်လုပ်လောင်မခင်းမေစ်သည်။ သင်တန်းသားမျေားသည် အလကာင်းေံုးစီမခံန ့်ခွေဲမှုအေံုး 

အမေတ်မျေားကုိချေမှတ်နိုင်ကကပါက သူတိုက့ိယ်ုတိုင်လုပ်ကုိင်လောင်ရွေကလ်ာနုိင်မည်မေစ်ပပီး သူတို၏့  

လဘးကင်းလုံမခုံ မှုကို သူတိုက့ိယ်ုတိုင်ေန်တီးရရှိလာမည်မေစ်သည်။ လနာင်တစ်ချေိန်သီးနှံ တစ်မျေိုး ပျေက်စီး 

ေံုးရှုံးသွေားခဲ့လျှင်လတာင်မှ လတာင်သလူယ်သမားတွေင်လငွေလကကးလုံလလာက်မှုရှလိနလပမည်။ အလကကာင်း 

မှာ မှန်ကန်သည့်စိုကပ်ျေိုးလရးလုပ်ငန်းကိုလရွေးချေယ်လုပ်ကိငု် ားမှု၊ လုပ်ငနး်မျေိုးကွေအဲစုံကုိ လုပ်ကုိင်လန 

မှု၊ လငွေလကကးစုလောင်း ားရှနိိုငမ်ှုနှင့် အမမတ်အစွေန်းမျေားလအာင်လောင်ရွေက ်ား နုိင်မှုတိုလ့ကကာင့် 

မေစသ်ည်။ 
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လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်း၏ စတင်လိုက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေင် စိုက်ကွေက် ငယ် 

လလးတစ်ခ ုားရိှလပးပပီး  ိုအကွေက်ငယ်တွေင် သင်တန်းသားမျေားသည် စိုက်ပျေိုးနည်း စနစ်မျေားကို 

လလ့ကျေင့်သင်ကကားကကရပပီး သုလတသနမျေားပါလုပ်လောင်ကကရသည်။ ရည်ရွေယ်ချေက်မှာ သင်တန်း 

လကျောင်းမှလလ့လာေည်းပးူရရှသိွေားသည့်အတတ်ပညာမျေား၊ အသိပညာမျေားမေင့် လရရှည် တည်ပမဲသည့် 

လယ်ယာစီးပွေားလုပ်ငန်းမျေားေွေံ ့ပေိုးတိုးတက်လာလစရန်မေစ်သည်။ လတင်သလူယ်သမား စိုက်ကွေင်းသင် 

တန်းလကျောင်းသည် လယ်ယာလုပ်ငနး်ကုိ စီးပွေားမေစ်လုပ်တတ်လအာင် သင်ကကား မပုစုလပးလိုက်သည်။ 

လယ်ယာလုပ်ငနး်ကုိ စီးပွေားမေစ်လုပ်ကိုငလ်ျှင် အမမတ်အစွေန်းမျေားမျေားရရှလိရးသည် ရည်မှန်းချေက် 

ပန်းတိုင်ပင်မေစ်သည်။ အမမတ်အစွေန်းမျေားမျေား ရရှိရန် အလကကာင်းသုံး ရပ်ရှိသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ 

(၁) ကုနက်ျေစရိတ်အနည်းေံုးမေစ်မခင်း 

(၂) အ ွေကန်ှုန်းမျေားမခင်း 

(၃) အမမင့်ေံုးလေးရရှမိခင်း စသည်တိုမ့ေစ်ကကသည်။ 

(၁) ကုန်ကျေစရိတ်အနည်းေုံးမေစ်မခင်း 

 အမမတ်အစွေန်းပိုမိုလာရန်ေုိပါက  ုတ်လုပ်မှုနှင့ ်လေးကွေက်လရာင်းချေမှုကုန်ကျေစရိတ်မျေားကုိ 

ပ မေံုးလလျှာ့ချေရမည်မေစ်သည်။ သီးနှံ၏ကျေန်းမာလရးနှင့ ်ပတ်ေန်းကျေင်ကိမု ိခိုက်လစဘဲ ကုန်ကျေစ 

ရိတ်မျေားကုိလလျှာ့ချေနုိင်ပါသည်။ 

(၂) အ ွေက်နှုန်းမျေားမခင်း 

 လတာင်သလူယ်သမားစိုက်ကွေငး်သင်တန်းလကျောင်းစိုက်ကွေကင်ယ်အတွေင်း လလ့လာေည်းပူး 

 ားသည်မျေားမ ှစိုကပ်ျေိုးလရးေုိင်ရာအလလ့အကျေင့်လကာင်းမျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားသည် ေွေံ ့ပေိုးတိုး 

တက်လာလအာင်လုပ်လောင်လာကကမည်မေစ်သည်။ အကယ်၍ လအာက်ပါအတိုင်းလုပ်လောင်နိငု်ခဲပ့ါ က 

လကာင်းမွေန်သည့်အ ွေက်ကိရုရှိမည်မေစ်သည်။  

၁။ အချေိန်ကိုက်စိကု်ပျေိုးမခင်း 

၂။ လကာင်းမွေန်သည့်သွေင်းအားစုမျေားကုိ ည့်သွေင်းမခင်း 

၃။ လမမေီလွှာနှင့လ်ရသုံးစွေဲမှုကိ ုလကာင်းမွေန်စွောစီမခံန ့်ခွေဲလုပ်လောင်မခင်း 

၄။ စိုက်ခင်းကိလုပါငး်ကင်းစင်လအာင် ိန်းသိမ်းမခင်း 

၅။ လရာေါပုိးမွှားမျေားကုိကာကွေယ်နှိမ်နင်းမခင်း 

၆။ ရိတ်ချေိန်တွေင် အချေိန်မေိုင်းဘဲရိတ်သမိ်းမခင်း 
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(၃) အမမင့်ေုံးလေးရရှိမခင်း 

 လတာင်သလူယ်သမားသည် သူ၏ ုတ်ကနု်ပစ္စည်းတန်ေိုးတက်လာလအာင် လုပ်လောင်လပး 

နိုငသ်ည်။ ကုနက်ျေစရိတ်မျေားကုိလလျှာ့ချေရန်မေစ်လသာ်လည်း  ုတ်ကုန်မျေားလရာင်းပန်းလှပပီးလေး 

လကာင်းရရှိရန် လငွေလကကးသုံးစွေဲရမည်မေစ်သည်။ ဥပမာ  ုတ်ပိုးစရိတ်အတွေက် လငွေကုနက်ျေမှုရှိလသာ် လည်း 

ေယ်ယူသသူည် သပ်ရပ်သန ့်ရှင်းစွောမေင့်သယ်ယူရန်လပါ့ပါးလွေယ်ကူလာမှုအတွေက် လငွေလကကးပိုမို လပးလာ 

မည်မေစ်သည်။ ေန်ကကိတ်လရာင်းမခင်း၊ လမပာင်းေူးမှုန ့်လ ာင်း၍လရာင်းချေမခင်းမျေားသည် လတာင်သူ 

လယ်သမားမျေားလွေယ်ကစူွောလရာင်းချေနိုင်သည့်လုပ်ငန်းမျေားမေစ်ပပးီ စပါးနငှ့်လမပာင်းေူးအတိုင်းလရာင်း 

ချေသည် က်လေးနှုန်းနှစေ်ပိုမိုရရှိလာမည်မေစ်သည်။  အကယ်၍ သင်တန်းသားမျေားသည် အစုအေွေဲ  ့

လလးမျေားေွေဲ စ့ည်း ားပပီး ကွေနယ်က်တစ်ခုလအာက်တွေင် ချေိတ်ေက် ားခဲ့ကကပါက လေးကျေလနချေိန်တွေင် 

သီးနှံကုိမလရာင်းချေကကလသးပဲ လေးတက်ချေိန်အ ိ လစာင့်ေုိင်းကာလရာင်းချေမှုကိုမပုလုပ်နိုင်ကကသည်။ 

 

မှန်ကနသ်ည့်လပါင်းစပ်မှု 

 အမမတ်အစွေန်းမျေားမျေားရရှိရန်ရည်ရွေယ်၍ အလကကာင်းသုးံပါးကို ညီမျှလနလအာင်လပါင်းစပ်လပးရ 

မည်။ စရိတ်လလျော့နည်းလစရန် မည်သည့်အရာကိမုျှေယ်ယူမှုမမပုမခင်းသည် လကာင်းမွေန်မနှ်ကနသ်ည့် 

စီးပွေားလရးလုပ်နည်းမဟုတ်လပ။ စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတွေင် အရင်းအနှီးတစ်ခမုမပုဘဲနှင့် အမမတ်အစွေန်း 

ရရှိရန်မမေစ်နိုင်လပ။ လယ်ယာ ွေကက်ုနမ်ျေားအလပါ် တန်ေိုးတက်လအာင်လုပ်လောင်မှုမျေား မပုလုပ်လပး 

ရမည်မေစ်ပပးီ  ိုကဲ့သုိပ့စ္စည်းမျေားကုိ ေယ်ယူသမူျေားသလဘာကျေနှစ်သက်လာပါက လေးနှုန်းကိမုမြှေင့တ်င် 

လရာင်းချေရမည်မေစ်သည်။ 

လလ့ကျေင့်လုပ်လောင်မည့်အစီအစဉ် 

ရည်ရွေယ်ချေက် - ေမ်းစာေူလုံရံုမျှစိကု်ပျေိုးလရးမှ စီးပွေားမေစ်စိုကပ်ျေိုးလရးသုိက့ူးလမပာင်းလုပ်ကိုင်မှု၏ 

အကျေိုးလကျေးဇူးကိ ုသင်တန်းသားမျေားနားလည်သလဘာလပါကလ်စရန် 

လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းမျေား - ေလစ်ချေပ်စက္က ူနှင့် မှင်တန်ကကီးမျေား 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန် - ၉၀ မိနစ ်

 

အေင့် (၁)။ ၎င်းတိုလ့ကျေးရွောအတွေင်းလုပ်ကိုငလ်နကကသည့် စိုက်ပျေိုးလရးစနစ်မျေားအလပါ် သင်တန်းသား 

မျေားက မည်သို ့င်မမင်ယူေ ားသည်ေိုသည်နှင့ ်လလ့ကျေင့်မှုကိစုတင်ရပါမည်။ လကျေးရွောမှလတာင် 

သူလယ်သမားမျေား စိုကပ်ျေိုးလုပ်ကိငု်လနကကမှုအလပါ် သူတို၏့လယဘုယျေအမမင်ကိ ု ုတ်လေါ်လမပာေုိ 

လာလအာင် ပံ့ပိးုလပးသူမဦှးလောင်မှုလုပ်လပးရမည်မေစ်ပပီး လအာက်ပါအလကကာင်းအရာမျေားပါေင်လာရ 

မည်။ 
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၁။ အမျေားစုသည် လုပ်ကွေက်ငယ်မျေားသာပိုငေုိ်င်ကကမခင်း 

၂။ ပိုးမွှားလရာေါကျေလရာက်မှုကုိကာကွေယ်နှိမ်နင်းရနအ်ခက်အခဲမျေားရှကိကမခင်း 

၃။ လခတ်မီစုိက်ပျေိုးနည်းစနစ်မျေားကုိလည်းမသိရှကိကဘဲ ေမ်းစာေူလုံရံုမျှသာ 

စိုက်ပျေိုးလူပ်ကိငု်လနကကမခင်း 

၄။ လယ်ယာလုပ်ငနး်တွေင် စီးပွေားလရးအရအလရးကကီးမှုကိ ု

အနည်းငယ်မျှသာ ည့်တွေက် ားမခင်း 

၅။  ုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေင် ကုနက်ျေစရိတ်မျေားကုိ ည့်တွေက်မ ားမခင်း 

အေင့် (၂) ။ စုိက်ပျေိုးလရးလုပ်ငန်းနှင့ ်စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းအလပါ် 

သင်တန်းသားမျေား၏နားလည်သလဘာ လပါက်မှုကိလုေွေးလနွေးကကပါမည်။ သူတိုသ့ည်  ုိနှစ်မျေိုးကုိ 

မတူကွေဲမပားသည့်ကစိ္စအမေစ်သိမမင်လနကက ပါသလား၊ သူတိုသ့ည် 

စိုက်ပျေိုးလရးမေင့်စီးပွေားလရးလုပ်ကုိင်လနသ ူတစ်စံုတစ်လယာက်ကိ ုသိရှိကကပါသ လားစသည်တိုက့ိ ု

လေွေးလနွေးကကပါမည်။ စိုကပ်ျေိုးလရးနှင့်စီးပွေားလရးကုိ ခွေဲမခားနှိုင်းယှဉ်တတ်လအာင် လမးမမန်းရပါမည်။ 

လတာင်သလူယ်သမားအမျေားစုသည် စိုကပ်ျေိုးလရးကုိစးီပွေားလရးက့ဲသုိ ့လုပ်ကိုင်တတ် ကကပါသလား၊ 

ရွော ဲမှစီးပွေားလရးလုပ်ငန်းအမျေားစုသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းမျေားပါလဲ၊ စိုက်ပျေိုးလရးသည် 

တစ်ခုအပါအေင်မေစ်ပါသလား စသည်မျေားကုိလေွေးလနွေးကကပါမည်။ 

အေင့် (၃)။ စုိက်ပျေိုးလရးကိ ုစီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမေစ်လုပ်ကိုငရ်သည့် ရည်ရွေယ်ချေက်ကုိ ရှင်း 

မပမခင်း 

၁။ စိုက်ပျေိုးလရးသည် စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်မျေိုးပင်မေစ်လကကာင်း သင်တန်းသားမျေား 

နားလည်လက်ခံ လာရန် 

၂။ လအာင်မမင်သည့်စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းမေစ်ရန်လိုအပ်လသာ စီးပွေားလရးစီမံခန ့်ခွေဲမှုစွေမ်းရည်မျေားကုိ 

သင် တန်းသားမျေားနားလည်သလဘာလပါကသ်ွေားလစရန် 

၃။ လတာင်သလူယ်သမားစိုကက်ွေငး်သင်တန်းလကျောင်းမှ လလ့လာေည်းပးူ ားသည်မျေားမေင့် 

လအာင် မမင်သည့်လယ်ယာစီးပွေားလရးကုိ 

လိုက်လလျောညီလ ွေလုပ်ကိုင်လောင်ရွေကသ်ွေားနိုငရ်န် 

အေင့် (၄)။ လယ်ယာစိုက်ပျေိုးလရးကုိစးီပွေားလရးတစ်ခအုမေစ်လောင်ရွေကန်ိုငမ်ည့် နည်းမျေားကုိ သတ် 

မှတ်လေါ် ုတ်လေွေးလနွေးကကမည်။ အမမတ်အစွေန်းမျေားနိုင်မည့်အချေက်သုးံချေက်မေစ်သည့် အရင်းနည်း၊ အ 

 ွေကတ်ိုး၊ လရာင်းလေးမမင့် အလကကာင်းအရာမျေားကုိ ရှင်းလင်းမပသမည်။ အရင်းနည်း၊ အ ွေကတ်ိုး၊ 

လရာင်းလေးမမင့် အလကကာင်းအရာမျေားအလပါ် သင်တန်းသားမျေားတွေင် မည်သည့်စတိ်ကူးမျေားရှကိကသ 

လဲေုိသည်ကိုလည်း လေါ် ုတ်ရမည်။ 
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ဤကဏ္ဍတွေင် စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်တစ်ခ ုူလ ာင် ိန်းသိမ်းရန် အေင့်ေင့်ကိုမေတ်သန်းကက ရမည်။ 

ပ မဦးစွော စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်မျေိုးကို လရွေးချေယ်ကကရမည်။ ေုတိယအပိုငး်တွေင် လရွေးချေယ် 

 ားသည့်လုပ်ငန်းကိလုုပ်လောင်သည့်အခါ အမမတ်အစွေန်းရရှိနိုငမ်ှုနှင့် ရင်ေုိင်ရမည့်အန္တရာယ်မျေား 

ကိခုွေဲမခမ်းစိတ်မောလေေန်ပိုင်းမခားမှုမပုလုပ်ရမည်။  ုိလ့နာက် လုပ်ငနး်အတွေက်မမြှေုတ်နှံရမည့်အရင်းအနှီး 

ကိတုွေက်ချေက်ရမည်။ လနာက်ေံုးတွေင် လယ်ယာစီးပွေားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိ ု အမမတ်အစွေန်းမျေားမျေား 

ရရှိလရးရည်မှန်းချေက်မေင့် လရးေွေဲကကရမည်။ 

စိုက်ပျေိုးလရးကုိ စီးပွေားလရးလုပ်ငနး်အမေစ်လုပ်ကိုငရ်န် အလမခခံလိုအပ်ချေက်မျေား 

၁။ ေင်လငွေ ွေက်လငွေစာရင်းမျေား  ိန်သိမ်း ားရှရိမည်။ 

၂။  ုတ်လုပ်မှုကုနက်ျေစရိတ်ကိုသရိှိ ားရမည်မေစ်ပပးီ  ိုအ ဲတွေင် အဓကိကနု်ကျေရမှုနှင့် 

အမခားကုန်ကျေမှုမျေားကုိ သိရှိလနရမည်။ 

၃။ ကနဦးရင်းနှီးမမြှေုတ်နှံရမည့်လငွေလကကးကိ ုလက်ေယ်ရရှိ ားရမည်။ သိုမ့ဟုတ် လငွေလချေးယူနိုင် 

မည့်စီမံချေက်ရှိလနရမည်။ 

၄။ လေးကွေကအ်တွေင်းမေစပ်ျေက်လနသည့်စနစမ်ျေားကုိ လသချောစွောနားလည်သိရှိ ားရမည်။ 

ကုနသ်ည်ပွေဲစားမျေား၏အခန်းကဏ္ဍ၊ လေးနှုနး်အတက်အကျေမေစ်တတ်မှု၊ ကန် ရိုကလ်ယ် 

ယာစနစ၏်မူေါေမျေား စသည်တိုက့ိ ုသိရှိနားလည်လနရမည်။ 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ဒဘးြျဉ်ထားခံရသည့် ဒတာင်သ ူ များ အတွြ် အလားအလာရှိသည့် 

စီးပွားဒရး အခွင့ ် အလန်းများ ဒေွးဒနွးမခငး်၊ ၎င်းတို ့ ပါဝင်လာဒစ မခင်းနှင့ ်  ညီတူညီမျှ 

အြျိုးအမမတ်ရရှိဒစမခင်း၊  

၆။ စီးပွေားလရးအချေိတ်အေက်မျေားနငှ့် လေးကွေကသ်တင်းမျေားကုိ စဉ်ေက်မမပတ်ရရှိလနရမည်။ 

၇။ သီးနှံတစ်မျေိုး၏လေးကွေက်အလားအလာကိလုည်း စိစစ်တွေက်ချေက်နိုငစ်ွေမ်းရှလိနရမည်။ 
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၁၁။ လယ်သမားြွင်းသင်တန်းဒြျာင်း အခန်း(၁၀)  

ပဲတီစိမ်းသီးနှ ံဘြ်စုံပိုးမွှားြာြွယ်နှိမ်နင်းနည်းများနှင့် အဒထွဒထွ ဒေွးဒနွးချြ်များ  

လ:  ဇန္န၀ါရီလ 

ရက်သတ္တ ပတ်: ပ မပတ် 

အချေိန်/ ကာလ:  (၃) နာရီ 

သင်တန်းပိုခ့ျေမည့်သူ: စုိက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနမှေန် မ်းတစ်ဦး 

အသုးံမပုမည့်ပစ္စည်း  A0 size စာရွေက်ကကီး ၊ မာကာပင်၊ သင်တန်းလမ်းညွှန် စာရွေက်စာတမ်းမျေား 

သင်ကကားမည့်လခါင်းစဉ်မျေား 

၁။ ပဲတီစိမ်း ဘြ်စုပံိုးမွှားြာြွယ်နှိမ်နင်းနည်း နှင့ ်ပိုးြျဒရာြ်မှု 

ြင်းဒထာြ်မတှ်တမ်းဒြာြ်ယူမခင်း 

၂။ ပဲတီစိမ်းမရိတ်သိမ်းမီ အခင်းထဲတွင် ပိုြ်ေံဒလျှာ်ကြပဲြ်မခင်း 

၃။ နည်းစနစမ်ျားနငှ့်ပတ်သြ၍်သင်တန်းသားများမှ ဝိုငး်ဝနး်ဒေွးဒနွးအကြံဒပးမခင်း 

၄။ သင်တန်းသားများမ ှတစ်ဦးချင်း၏ လုပ်ြုိင်ဒောင်ရွြခ်ျြ်များြုိ ဒလ့လာသံုးသပ် အကြံမပုမခင်း 

၅။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းစီမခံျြ် ဒရးေဲွမခငး် 

 

သင်တန်းနငှ့်သက်ေုိင်လသာ ရည်ညွှန်းကိးုကား စာအုပ် စာတမ်းမျေား 
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၁၂။ လယ်သမားြွင်းသင်တန်းဒြျာင်း အခန်း(၁၁) ပဲတီစိမ်း 

ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် အဒထွဒထွဒေွးဒနွးချြ်များ  

 

အခန်း - လယ်သမားြငွ်းသင်တန်းဒြျာင်း အခန်း(၁၁) 

လ:  ဒဖဒဖာ်ဝါရီလ 

ရက်သတ္တ ပတ်: ပ မပတ် 

အချေိန်/ ကာလ:  (၃) နာရီ 

သင်တန်းပိုခ့ျေမည့်သူ: စုိက်ပျေိုးလရးဦးစီးဌာနမှေန် မ်းတစ်ဦး 

အသုးံမပုမည့်ပစ္စည်း:  

သင်ကကားမည့်လခါင်းစဉ်မျေား 

၁။ ပဲတီစိမ်း ရိတ်သိမ်းမခင်း 

၂။ ြျင့်သံုးလျြ်ရှိဒသာစနစ် နှင့ ်တိုးတြ်ဒြာင်းမွန်ဒသာစနစ် တုိ၏့ အကြား အထွြန်ှုန်းြိ ု

နှိုင်းယှဉ်မခင်း 

၃။ စိုြ်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၏ စုစူဒပါငး်ြုန်ြျစရိတ် နှင့ ်ြုနြ်ျစရိတ်- အြျိုးအမမတ်အချိုး၊ 

သီးနှံစုိြ်ပျိုးမခင်းမ ှရနိုင်မည့် ဝင်ဒငွြိ ုခန ့်မှနး်တွြ်ချြ်မခင်း  

၄။ ဒေးြွြသ်တင်းအချြ်အလြ်။ သွငး်အားစု၊ ထုတ်ြနု်ဒေးြွြ၊် ဘဏ္ဍာအဖွဲ အ့စည်းများနငှ့် 

ေြ်သွယ်ဒရး တည်ဒောြ်မခင်း ြဲသ့ိုဒ့သာ တန်ဖိုးြွငး်ေြ်ဒလ့လားေန်ူစစမ်ခင်းမှ ဒထာြ်ခ ံ

အကြံမပုချြ်များြုိ ဒေွးဒနွးမပးီ အစီအစဉ်ဒရးေဲွမခင်း 

၅။ ပိုြ်ေံဒလျှာ်ကြးီထွားမဖစ်ထွန်းမှုြိုဒလ့လာမခင်း 

၆။ သင်တန်းသားများမ ှတစ်ဦးချင်း၏ လုပ်ြုိင်ဒောင်ရွြခ်ျြ်များြုိ ဒလ့လာသံုးသပ် အကြံမပုမခင်း 
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၁၃ ။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၁၂) ၊                                          

(သင်တန်းေင်းပွေဲလန ့) 

အခန်း - လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အခန်း(၉) 

လ     - ဇန္နေါရီလ  

သတင်းပတ် / ရက်စွေဲ - ပ မပတ် 

ကကာမမင့်မည့်အချေိန်- (၃) နာရီ 

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

လိုအပ်လသာ ပစ္စည်း - သင်တန်းေင်းလက်မတှ်မျေား 

ပိုခ့ျေမည့် လခါင်းစဉ်မျေား  

၁။ သင်တန်းသားမျေားမှ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း သင်ကကားမှု တစ်ခုလုံး နှင့ ်ရာသီဥတုနှင့် 

သဟဇာတမေစ်လသာ စုိက်ပျေိုးလရး နှင့ ်အလလ့အ မျေားကို သိမမငန်ားလည်မှု ကုိ မခုံငုံသံုးသပ်မခငး်  

၂။ သင်တန်းသားမျေား၏ သဘာေမပျေက်စိကု်ပျေိုးလရး၊ သစပ်င်သစ်လတာလရာလနှာစိုက်ပျေိုးမခင်း၊ ဘက်စု ံ

ပိုးမွှားလရာေါ ကာကွေယ်နှိမ်နှငး်မခင်းနငှ့် စိုက်ပျေိုးလရးကို စီးပွေားလရးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမေစ် 

လုပ်ကုိင်မခငး်မျေား အလပါ်တွေင် သိမမငန်ားလည် မှုကို လလ့လာသုးံသပ်မခင်း 

၃။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း အလွေန်တွေင် လုပ်ကုိင်လောင်ရွေကရ်မည့် လုပ်ငနး်စီမံ ချေက်မျေား 

၄။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်းမှ ရရှိခဲ့လသာ  အလတွေအ့ကကုံ မျေားကုိ မျှလေမခင်း၊  

၅။ သင်တန်းအခန်း (session) မျေားကုိ သင်တန်းသားမျေားမှ လလ့လာအကဲမေတ်မခင်း 

၆။ သင်တန်းသားမျေားအား သင်တန်းေင်းလက်မတှ်မျေား အပ်နှငး်မခင်း 

၇။ လယ်သမားကွေင်းသင်တန်းလကျောင်း လအာင်မမင်စွောပပီးလမမာက်မခငး် 

သင်တန်းေင်းပွေဲ 

သင်တန်းေင်းပွေဲေုိသည်မှာ သီးနှ ံ သကတ်မ်းတစ်လလျှာက်လုံး လတာင်သပူညာလပး သင်တန်း၏ 

လလ့လာသင်ယူခဲ့ကကသည့် ခရီးရှည်၏ အေံုးမေစ်ပပီး သင်တန်းတက် လရာက်ခဲ့ သည့် လတာင်သမူျေားမ ှ

ဦးလောင်းကျေင်းပမခင်းမေစ်သည။် သင်တန်းတင်ပါ ေင်ခဲသ့ည့် လတာင်သမူျေားက သူတို ့

လအာင်မမင်မှုမျေားကုိ လူ ုသို ့ မျှလေရန် ကျေင်းပသည့် ေိုရမ်လည်းမေစ်သည်။   လတာင်သမူျေားက 

စံမပစမး်သပ်ကွေက်မျေားမ ှ ရိပ်သမိ်း ားသည့် သီးနှံမျေား၊  င်ရှား မမင်သာလွေယ်သည့် သင်လ ာက်ကူ 
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ပစ္စည်းမျေားကုိ ခင်းကျေင်း မပသလလ့ရှိကကပပီး တစ်ခါတစ်ရံ သီေုိကခုန်မခငး်မျေား နှင့် အမခားလကျေးရွောမျေားမှ 

လတာင်သမူျေားနငှ့် အတူတူ စားလသာက်မခင်းမျေားလည်း မပုလုပ်လလ့ရှိကကသည်။ လတာင်သပူညာလပး 

သင်တန်းတစ်လလျှာက်လုံး ပါေင ်ခဲ့သည့် လတာင်သမူျေားအား ဦးလောင်ခဲသ့ည့် အေွေဲ အ့စည်းတစ်ခု (သို)့ 

အေွေဲ အ့စည်းမျေားမ ှ သင်တန်းေင်းလက်မှတ် မျေားကုိ ချီေးမမြှေင့ပ်ါသည်။ ချီေးမမြှေင့်ပါသည်။   

အသိအမှတ်မပုလြ်မတှ် ဒပးအပ်မခင်း အား သင်တန်းြာလ တစ်ဒလျှာြ်လုံး၏ ၈၀ % အထြ် 

သင်တန်းတြ် ဒရာြ်မခင်းနှင့် စီမြံိနး်မ ှ ပံ့ပိုးထားသည့် မျိုးဒစ့များ စုိြ်ပျိုးခဲ့သည် ဒတာင်သူ 

သင်တန်းသားများြုိသာ ဒပးအပ်မည် မဖစ်ပါသည်။  

ဤသိုမ့ပုလုပ်မခင်းအားမေင့် အမခားလကျေးရွော လတာင်သမူျေားမလှည်း စိတ်ေင်စားလာနိုငပ်ပီး လတာင်သ ူ

ပညာလပး သင်တန်းမျေားသုိ ့ တက်လရာက်လိုမခင်းနှင့် လတာင်သမူျေားကုိယ်တိုင် လကျေးရွောအတွေင်း 

လောင်ရွေကလ်ာမခင်းတို ့ကုိ မေစ်လစလာနုိင်ပါသည်။  
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၁၄။ လနာက်ေက်တွေဲဇယား -လယ်သမားြွင်းသင်တန်းဒြျာင်း သင်ရိုး 

ညွှန်းတမး် 

လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

ဒမလ 

 

အကြိုဒတွေံု့ 

ဒေွးဒနွးပွဲ 

၁။ လယ်သမားြငွ်း သင်တန်းဒြျာင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းြမး်များ၊ သင်တန်းသားများ ဒရွးချယ ်

ခဲ့ပုံ၊ သင်တန်း၏ ဒြာ်မတီဒရွးချယဒ်ရး၊ ဦးဒောင် 

ဒတာင်သူ ဒရွးချယ်ဒရး စသည်များြုိ ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

၂။ အချင်းချင်း မိတ်ေြ်ကြမခင်း (သင်တန်းြူညီပံ့ပိးုဒပး 

သူ၊ ဘာသာရပ်ေုိင်ရာ ေရာ၊ သင်တန်းသားများ) ၊ 

၃။ စံမပြြွ်အမဖစ် ဒဖာ်ဒောင်မည့် ဦးဒောင်ဒတာင်သ၏ူ 

အြွြ်ြို ခုတ်ထွင်ရှငး်လင်းကြမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းတွင် စိုြ်ပျိုးမည် ့ သီးနှံများ မိတ်ေြ်မခင်း 

(စပါး၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပိုြ်ေံဒလျှာ်) 

၅။ စံမပစိုြြ်ွြ်အတွင်းမှ ဒမမနမူနာများြုိ စနစတ်ြျ 

ရယမူပီး ဓာတ်ခွဲခန်းသိုဒ့ပးပိုြ့ာ အချဉ်အငန်ဓာတ်နှင့် 

အာဟာရဓာတ် ပါဝင်မှုများြုိ စစဒ်ေးစမ်းသပ်မခငး်။ 

pH, soil texture, electrical conductivity, organic 

carbon, nutrient contents (N. P. K. Ca, Mg, S, Zn, 

B) and Na and related radicals (Cl, CO3 and 

HCO3). 

ဇွနလ် သင်ခန်းစာ - 

၁ 

၁။ ရာသီဥတုေဏ် မခံရသည် ့စိုြ်ပျိုးဒရးအဒကြာင်း အဒမခခံ 

သဒဘာတရားများြုိ ရှင်းလင်းဒေွးဒနွးမခငး် (CSA) 

၂။စိုြ်ပျိုးနည်းေုိင်ရာ အဒလ့အြျင့်ဒြာင်းများအဒကြာင်း 

ရှင်းလင်းဒေွးဒနွးမခင်း (GAP) 

၃။ သဘာဝဝန်းြျင်မပျြ် စိုြ်ပျိုးဒရးအဒကြာင်း ရှင်း 

လင်းဒေွးဒနွးမခငး် (CA) 

၄။ လြ်ရှိ စိုြ်ပျိုးလုပ်ြိငု်ဒနသည့် နည်းစနစ်များြုိ 

ဒလ့လာေန်းစစမ်ခင်း၊ ၎င်းစနစမ်ျားဒကြာင့် ဒမမ၊ ဒရ၊ 

သီးနှံပငန်ှင် ့ ပတ်ဝန်းြျင်အဒပါ် ထိခိုြ်မှုများြုိ 

သင်တန်းသားများ ရှုဒထာင့်မ ှ နားလည်သလုိ ဒေွးဒနွး 

ကြမခင်း (စဉ်းစား ဒတွးေဉာဏ်ရည်သုံး ဒလ့ြျင့်ခန်း) 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၅။ ရာသီဥတုဒဖာြ်မပနမ်ှုများနငှ့် စိုြ်ပျိုးဒရးြဏ္ဍတွင် 

ထိခိုြ်ရမှုများအဒကြာင်း ရှင်းလင်းဒေွးဒနွးမခင်း၊ 

၆။ဒေသတွင်းြျင့်သုံးဒနကြသည့် စပါးစိုြပ်ျိုးပုံနည်းစနစ ်

များြုိ ဒေွးဒနွးကြမခင်း (ကြဲပြ်စနစ၊် တိုြ်ရုိြ်မျိုးဒစ့ 

ချစနစ်၊ အဒလ့အြျင့်ဒြာင်းများ GAP၊ စပါးအစွမ်းဖွင် ့

စိုြ်စနစ ်- SRI) (SRI စနစ်သည် CSA စနစအ်မဖစ ်FAO 

ြလည်း ဒထာြ်ခံထားသမဖင့် သင်တန်းဒြျာင်း တွင် 

SRI ြုိ ြျင့်သုံးကြမည်) ။ 

၇။ဒေသနှင်သ့င်ဒ့တာ်မပီး ဒတာင်သူလည်း ကြိုြ်သည် ့

ဒပါ်ေန်းယဉ်ြို မျိုးစပါးအမဖစ် ဒရွးချယ်ကြမခင်း။ 

၈။SRI နည်းမဖင့် ပျိုးဒထာင်ရန် မပင်ေင်ကြမခငး် (အဒသး 

စိတ်ြိ ုလြ်စဲွ စာအုပ်ထဲတွင်ဒဖါ်မပထားပါသည်။) 

၉။သီးနှံပင်စိုြပ်ျိုးမပုစုလုပ်ြုိင်မှုများြုိ သီးနှံတစ်မျိုးမခင်း 

အလိုြ် မှတ်တမ်းများထားရှြိာ အပတ်စဉဒ်ရးသွငး်မခင်း 

(စပါး၊ ပဲတီစိမ်း၊ပိုြ်ေံဒလျှာ်) ။ 

၁၀။သွင်းအားစုများနငှ့်ြုန်ြျစရိတ်များအတွြ်ဒငွစာရင်း 

စာအုပ်ထားရှြိာ မှတ်တမ်းများဒရးသွင်းမခင်း။ 

၁၁။ ဒောင်ရွြခ်ဲ့သည့် လုပ်ငနး်များအဒပါ် သင်တန်းသား 

များမ ှ ဝိုငး်ဝနး်ဒေွးဒနွးကြမခင်းနှင့် သဒဘာထား အကြ ံ

ဉာဏ်များြို မှတ်တမ်းထားရှမိခင်း၊ 

၁၂။ သင်တန်းြာလ ကြားရြ်များတွင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း၏ မိမိတိုစ့ိုြ်ြွြ်တွင် မပန်လည် လုပ်ဒောင် 

မည့် လုပ်ငနး်စဉ်များြုိ ဒရးေဲွကြမခင်း၊ 

 

ဇူလှိုင်လ 

(ပထမပတ်) 

သင်ခန်းစာ - 

၂ 

၁။ SRI စနစ၏် အဒမခခံလုပ်ဒောင်ပုမံျားြုိ ရှင်းလင်း 

ဒေွးဒနွးမခငး်၊ (အဒသးစိတ်ြိ ု လြ်စဲွစာအုပ်ထဲတွင် 

ဒဖာ်မပထားပါသည်) ။ 

၂။ သမားရုိးြျစနစ်နှင့် SRI စနစတ်ို၏့ မျိုးစပါးြုန်ြျမှု ြုိ 

နှိုင်းယှဉ်ဒလ့လာကြမခင်း။ 

၃။စပါးဒစ့မျိုးဒညှောြ်ဒဖာြ်မခငး် (အဒသးစိတ်ြို လြ်စဲွ 

စာအုပ်ထဲတွင် ဒဖာ်မပထားပါသည်) ။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၄။မျိုးဒညှောြ်ဒဖာြ်မပးီစပါးဒစမ့ျားြုိ နိုေီ့တစ်ဗူးလျှင် ၆ 

ြွြ်နှုနး်မဖင့် ပျိုးဒဘာင်အြွြ်များဒပါ်တွင် ကြဲမဖူး 

ဒပးမခင်း။ 

၅။ဒနာြ်ေယ်ရြ်ကြာလျှင် ဒြာြ်စိြု်မည့်စုိြ်ခငး်ြို 

ဒမမမပင်မခင်း၊ စုိြ်ြွြ်အတင်ွး ဒမမမညီညာပါြ ယာယီ 

ြန်သင်းများထားဒပးမခင်း။ 

၆။စိုြ်ခငး်အတွင်းသို ့ဒမမကသဇာထည့်မခငး် (နွားဒချး၊ ြျွဲဒချး 

နှင် ့ ဒအာ်ဂဲနစ်ဒမမကသဇာများြုိ ဦးစားဒပးသုးံစဲွမပီး ဓာတ် 

ဒမမကသဇာြို အြန်အ့သတ်မဖင့်သာ သုးံစဲွရန)် 

၇။ အိမ်တွင်းလုပ် ဒအာ်ဂဲနစဒ်ေးများ ဒဖျာ်စပမ်ခင်း 

(ဒေသတွင်း အဏုဇီဝ ပိုးဒဖျာ်ရည် IMO၊ ငါးအမိုငန်ိ ု

အြ်စစ် Fish Amino Acid – FAA၊ အီးအမ ်ဒဖျာ်ရည်၊ 

ဒေးရွြ်ကြီး ပိုးသတ်ဒေးဒဖျာ်ရည်) ။ 

၈။ ဒမမဒေွးပုံမပုလုပ်မခင်း (စာဒတွန့ှင့် လြ်ဒတွ)့ ။ 

၉။ တီဒမမဒေွးထုတ်လုပ်မခင်း လြ်ဒတွ ့မပုလုပ်ပုံ။ 

၁၀။ ြုနြ်ျစရိတ်များြုိ ဒငွစာရင်းစာအုပ်တွင် မှတ်သား 

မခင်း။ 

၁၁။သင်တန်းြာလ ကြားရြ်များတွင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြခ်ဲ့မှုများြုိ ဒလ့လာသံုးသပ ် အကြံ 

မပုကြမခင်း။ 

၁၂။ သင်တန်းြာလ ကြားရြ်များတွင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း၏ မိမိတိုစ့ိုြ်ြွြ်တွင် မပန်လည် လုပ်ဒောင် 

မည့် လုပ်ငနး်စဉ်များြုိ ဒရးေဲွကြမခင်း၊ 

၁၃။တစ်ဒနတ့ာ ဒေွးဒနွးဒောင်ရွြခ်ဲ့ချြ်များ အဒပါ် 

ဒဝဖန်သုံးသပ် မှတ်တမ်းမပုကြမခင်း။ 

ဇူလှိုင်လ 

(တတိယပတ်) 

သင်ခန်းစာ - 

၃ 

၁။စပါးသည် ဒရထဲဒပါြ်သည် ့ အပင်မဟုတ်ေုိသည့် 

သဒဘာတရားြုိ ရှင်းလင်းဒေွးဒနွးမခင်း။ 

၂။ ၁၀ ရြ်သားပျိုးပင်များြုိ ဒြာြ်စုိြ်ကြမခငး် (အဒသး 

စိတ်ြိ ုလြ်စဲွစာအုပ်ထဲတွင် ဒဖာ်မပထားပါသည်) ။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၃။ SRI စနစ်မဖင် ့ ဒြာြ်စုိြ်ခဲ့မှုအဒပါ် သင်တန်းသား 

များ၏ သဒဘာထား အမမငမ်ျားြုိ ဒလ့လာသုးံသပ် 

အကြံမပုကြမခင်း။ 

၄။ အဖွဲ ၏့ အင်တုိြ်အားတိုြ် ဒလ့ြျင့်ခန်းများ၊ 

၅။ အထူးမပုအဒကြာင်းအရာ (ဒခါငး်စဉ်) ဒေွးဒနွးမခင်း၊ 

၆။ သင်တန်းကြားြာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ဒောင် 

ထားမှုများြုိ အားနခဲျြ်နှင့ ် အားသာချြ်များအား 

တင်မပဒေွးဒနွးကြမခင်း၊ 

၇။ သင်တန်းြာလ ကြားရြ်များတွင် သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း၏ မိမိတိုစ့ိုြ်ြွြ်တွင် မပန်လည် လုပ်ဒောင် 

မည့် လုပ်ငနး်စဉ်များြုိ ဒရးေဲွကြမခင်း၊ 

ကသဂုတ်လ သင်ခန်းစာ - 

၄ 

၁။ ဘြ်စုပံိုးမွှားဒရာဂါ ြာြွယ်ဒရး (Integrated Pest 

Management-IPM) အဒကြာင်း ရှင်းလင်းဒေွးဒနွးမခင်း၊ 

၂။စပါးခင်းြိ ု ပထမအကြိမ ် ဒပါငး်ထိုးတမန်းနှိုးမခင်း (စပါး 

ပင်အသြ ် ၂၄ ရြ်ထြ ် မဒြျာ်ဒစရပဲ ပထမအကြိမ် 

ဒပါငး်ထိုးဒပးရမည်။ ဒပါငး်သတ်ဒေး လုံးဝ မသုးံစဲွရပါ) 

၃။ဒဖျာ်စပထ်ားသည့် ဒအာ်ဂဲနစ်ဒေးရည်များြုိ ဒပါငး်ထိုး 

တမန်းနှိုးချိန်တွင် ထည့်ဒပးမခင်း (IMO, FAA, EM) ၊ 

၄။ လုိအပ်ပါြ လြ်ဒပါင်းလိုြက်ြမခင်း၊ 

၅။ စုိြ်ြွြ်အတင်ွး ပိုးဒြာင်များ ဖမ်းမခင်းနှင် ့ အြျိုးမပု 

ပိုးမွှားနငှ့် ဖျြ်ပိုးများြုိ ခွဲမခားဒလ့လာမှတ်သားကြမခင်း၊ 

၆။ဒြာင်း၊ သင်၊့ ညံ့ အပင်များ ဒရွးချယ်မပးီ ပင်ပွား 

တိုးတြ်မှုစာရင်း ဒြာြ်ယူမခင်းြို လုပ်ဒောင်ကြမခင်း၊ 

၇။ စပါးခငး်ထဲတွင် ဒရအမမဲတမ်းမမှုေ ပ်မဒနဒစပဲ စုိြ်ြွြ် 

ဒမမစိုဒနရံုသာ ဒရြိုစီမံလုပ်ဒောင်ဒပးမခင်း၊ 

၈။စပါးသီးနှံအတွြ် လုပ်ဒောင်ချြ်များနငှ့် မဖစ်ထွန်းမှု 

များြုိ စပါး မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဒရးသွငး်မတှ်သား 

မခင်း၊ 

၉။သင်တန်းြာလ ကြားရြ်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြခ်ဲ့မှုများြုိ ဒလ့လာသုးံသပ် 

အကြံမပုကြမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၁၀။သင်တန်းြာလ ကြားရြ်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြခ်ဲ့ကြရန် စီမခံျြ်များ ဒရးေွ ဲ

ကြမခင်း၊ 

၁၁။တစ်ဒနတ့ာ ဒောင်ရွြခ်ဲ့ချြ်များအဒပါ် ဒဝဖန ်သုးံသပ် 

မှတ်တမ်းမပုကြမခင်း၊ 

၁၂။ ဒနာြ်နှစ်ပတ်အကြာ စပါးပင်အသြ် (၄၀) ရြ်သား 

တွင် ေုတိယအကြိမ ် ဒပါင်းထိုးရမည်မဖစ်၍ လိုအပ်သည့် 

အစီအစဉ်များ မပုလုပ်ထားမခင်း။ 

စြတ်င်ဘာလ သင်ခန်းစာ - 

၅ 

၁။ စံမပြြွ်အတွင်း စိုြ်ပျိုးထားသည့် အပင်များနငှ့် 

လုပ်ဒောင်ထားချြ်များြုိ တစ်ဖန် မပန်လည် ဒလ့လာ 

စိစစ်ပိုင်းမခားစိတ်မဖာ သုးံသပ်ကြမခငး် (စိုြပ်ျိုးဒရး 

ဂေဟစနစ် ဒလ့လာေန်းစစမ်ခင် -Agroecosystem 

Analysis-AESA) 

ငါးဒယာြ်အစုအဖွဲ မ့ျားမဖင့် ဒအာြ်ပါတိုြ့ို ဒလ့လာ 

သုးံသပ် ေန်းစစမ်ပီး မှတ်တမ်းမပုစုကြရန်) (ြ)  ဒမမေ ီ

လွှာ တုိြ်စားမှုနှင့် ဒမမေီလွှာ ထိန်းသိမး်ဒရး လုပ်ဒောင် 

ထားမှုများ၏ အြျိုးသြ်ဒရာြ်မှုများ၊ (ခ) ဒမမကြီးဖုံး

ဒပးထားမှု၏ အြျိုးသြဒ်ရာြ်မှုများ၊ (ဂ) ဒမမေီလွှာ 

အဒမခအဒနများ (ဃ) သီးနှံပငမ်ျား မဖစ်ထွန်းဒနမှုများနငှ် ့

ပုိးမွှားဒရာဂါ ြျဒရာြ်မှု၊ (င) စပါးမျို းြဲွများ၏ လြ္ခဏာ 

ရပ်များ။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့ြ် ဒတွရ့ှိချြ်များြုိ မှတ်တမ်းများ မပုစုကြမခငး်၊ 

၃။ အဖွဲ လုိ့ြ် တင်မပမခင်းများနငှ့် ဒမးခွန်းများြုိ ဒမဖကြား 

မခင်း၊ 

၄။ အများ၏ သဒဘာတူညီချြ်များြုိ ချမှတ်ကြမပီး မပုမပင်

ဒောင်ရွြရ်မည့် စီမခံျြ်များ ချမှတ်လုပ်ဒောင်မခင်း၊ 

၅။ စံမပကွေက်အတွေင်းလက်လတွေလ့ုပ်လောင်မှုမျေားကုိ အလမခခံ၍ 

သင်တန်းသားမျေား၏ရာသီဥတုေဏ်ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်သည့် 

စိုက်ပျေိုးလရး (CSA) နားလည်သလဘာလပါက်မှုမျေား ကိ ု

လလ့လာေန်းစစက်ကမခင်း၊ အမျိုးသားဒတာင်သမူျားနငှ့် 

အမျိုးသမီးဒတာင်သမူျား ၏နားလည်မှု အေင့်အတန်းြို 

အြဲမဖတ်မခင်း၊ (စိုြ်ပျိုးဒရးဂေဟစနစ် ဒလ့လာ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

ေန်းစစမ်ခင်း -Agroecosystem Analysis-AESA) 

တွင် ၄င်းတို ့ပိုမိုပါဝင်လာနိုငရ်န် သဒဘာတူညီမှု ရယမူခင်း၊ 

၆။ သစစ်ိမး်ဒမမဩဇာ အဒကြာင်း ဒေွးဒနွးမခငး်၊ 

၇။ ဒရြို အမမဲတမ်းထည့်ထားမခင်းနှင့် ပင်ပွားအနည်းအများ 

မဖစ်မခင်းတို ့ေြ်စပ်မှုြို ဒလ့လာမခင်း၊ 

၈။ စပါးပငပ်ွားထွြ် ပုံစနစ်ြုိ ဒလ့လာကြမခင်း (လြ်ဒတွ  ့

ဒလ့ြျင့်ခန်း) ၊ ဒရွးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် အပင်များ 

တွင် ပင်ပွားတိုး တြ်လာမှုြို ဒရတွြမ်ခင်း၊ 

၉။အပင်အသြ ်(၈၅) ရြ်သားခန်တ့ွင် စိုြ်ခင်းအတွင်း ဒရ 

(၂) လြ်မခန် ့ထည့်ဒပးထားရန် (မှိုြ့ပ်ချိန)်၊ 

၁၀။ ဒဖျာ်စပထ်ားသည့် ဒအာ်ဂဲနစဒ်ေးရည်များနငှ့် ပိုးသတ်

ဒေးရည်များြုိ ပြ်ဖျန်းဒပးမခင်း (IMO, FAA, EM, 

Tobacco Pesticide) 

၁၁။စပါးသီးနှံအတွြ် လုပ်ဒောင်ချြ်များနငှ့် မဖစ်ထွန်းဒန 

မှုများြုိ စပါးမတှ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဒရးသွငး်မှတ်သား 

မခင်း၊ 

၁၂။ ြုနြ်ျစရိတ်များြုိ ဒငွစာရင်း စာအုပ်တွင် ဒရးသွငး် 

မှတ်သားမခင်း၊ 

၁၃။ သင်တန်းကြားြာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ဒောင် 

ထားမှုများြုိ တင်မပဒေွးဒနွးကြမခင်း၊ 

၁၄။ လာမည့် ကြားြာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြ ်

မည့် စီမခံျြ်များ ဒရးေဲွကြမခင်၊ 

၁၅။ တစ်ဒနတ့ာ လုပ်ဒောင်ခဲခ့ျြ်များအဒပါ် ဒဝဖန် သုံး 

သပ ်မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ဒအာြ်တိုဘာလ သင်ခန်းစာ - 

၆ 

အမပန်အလှန် ဒလ့လာဒရးများ သွားကြမခင်း 

ဒတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးဒရ လုံဒလာြ်စွာ ပါဝင်ဒစရမည်။  

၁။ လယ်သမားြွင်းသင်တန်းဒြျာင်းရှိ ဒတာင်သမူျား 

အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ရရှိရန်၊ မမို န့ယ် 

အတွင်းရှ ိ အမခားသင်တန်းဒြျာင်းများသုိ ့ ဒလ့လာဒရး 

များ သွားဒရာြ်ကြမခငး်၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၂။ အမခားသင်တန်းဒြျာင်းများတွင် မဖစ်ထွန်းဒနမှုများြုိ 

ဒလ့လာ၍ မိမိတိုဒ့ြျာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ မပုလုပ်မခင်း၊ 

၃။ ဒတာင်သလူယ်သမားအချင်းချင်း အဒတွအ့ကြုံ များ မျှဒဝ 

ကြမခင်း၊ 

၄။ဒတွရ့ှိချြ် အသစအ်ေန်းများြုိလည်း အချင်းချင်းကြား 

ပျံန့ှံဒ့အာင် လုပ်ဒောင်ကြမခငး်၊ 

၅။ အမပန်အလှန် ဒလ့လာဒရး ခရီးစဉ်အတွင်း အဓိြအား မဖင် ့

ရာသီဉတုေဏ် မခံရသည့် စိုြ်ပျိုးဒရး အဒကြာင်းြိ ု

ဒေွးဒနွးကြမပီး သင်တန်းဒြျာင်းတွင် လြ်ဒတွ  ့

လုပ်ဒောင် ဒနကြရသည်များမာှ CSA စနစန်ှင် ့ လုံးဝ 

ြိြု်ညီဒကြာင်း ဦးစားဒပးဒမပာေုိကြမခင်း။ 

နိုဝငဘ်ာလ 

(ပထမအပတ်) 

သင်ခန်းစာ - 

၇ 
လယ်သမားြွင်းသင်တန်းဒြျာင်း ြွငး်မပပွဲ 

ဒတာင်သူ အမျိုးသမီးဦးဒရ လုံဒလာြ်စွာ ပါဝင်ဒစရမည်။  

၁။ သင်တန်းဒြျာင်းအတွင်း လုပ်ဒောင်ထားမှုများနငှ့် 

မဖစ်ထွန်းဒအာင်မမင်မှုများြုိ လှည့်လည်ကြည့်ရှု ဒလ့လာ 

ကြမခင်း၊ 

၂။ သင်တန်းသားများြ သင်တန်းဒြျာင်းတွင် လုပ်ဒောင် 

ရသည့်လုပ်ငနး်များြုိ ရှင်းလင်းတင်မပမခင်း (CSA ြုိ 

အထူးအဒလးထား ရှင်းလင်းပါ။) 

၃။ သင်တန်းဒြျာင်းတွင် လုပ်ဒောင်သည့် နည်းပညာများ 

နှင် ့ အဒတွးအဒခါ်များြုိ တြ်ဒရာြ်လာသူများအား 

မျှဒဝဒပးမခင်း၊ 

၄။ သင်တန်းြာလတဒလျှာြ်အတွင်း သီးနှံစိုြ်ပျိုးဒရးနငှ့် 

ပြ်သြ်သည့် လုပ်ဒောင်မှုအားလုံးသည် ရာသီဉတုေဏ် 

မခံရသည့် စိုြ်ပျိုးဒရးနည်းစနစ်များ မဖစ်ကြမပီး စံမပြွြ် 

သီးနှံများ ရာသီဥတုေဏ် မခံကြရသည်မှာလည်း ဤြဲသ့ို ့

လုပ်ဒောင်ထားမှုများဒကြာင့် မဖစ်ဒကြာင်း သင်တန်းသား 

များြ လြ်ဒတွမ့ျားြုိ အဒမခခံြာ ရှင်းလင်းမပသ 

ကြမခင်း၊ 

၅။ တြ်ဒရာြ်လာကြသည့် ဧည့်သည်များ၏ သဒဘာထား 

များနငှ် ့ဒဝဖန်အကြံမပုချြ်များြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

နိုဝငဘ်ာလ 

(တတိယအပတ်) 

သင်ခန်းစာ - 

၈ 

၁။သီးနှံအများ ဒရာဒနှာစုိြ်ပျိုးစနစ်များနငှ့် သီးနှံပုံစံ အမျိုး 

မျိုးအဒကြာင်း ရှင်းလင်းဒေွးဒနွးမခငး်၊ 

၂။စပါးရိတ်သိမ်းမပီးဒနာြ်ပိုငး် အဒလအလွင့် အေံုးအရှုံး 

များ မမဖစ်ရဒလဒအာင် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းစနစ်များ 

နှင် ့သီးနှံ သိဒုလှာင်ပုမံျားြုိ ဒေွးဒနွးမခငး်၊ 

၃။စပါးစံြွြ ် (၆.၆’x၆.၆’) ပေ ရိတ်သိမ်းမခင်းနှင် ့

အထွြန်ှုန်း မိတ်ဖြ်လြ္ခဏာများြုိ အဒမခခံ၍ 

တစ်ဧြအထွြန်ှုန်း ြုိ တွြ်ချြ်ကြမခင်း၊ 

၄။စပါးစံမပြြွ် တစ်ြွြ်လုံးြိ ုရိတ်သိမ်းမခင်းနှင့် ဒပခဒလှ ့

မခင်း၊ အထွြန်ှုန်းများ တွြ်ချြ်မခင်း၊ 

၅။ပင်ပွား စုစုဒပါငး်၊ အနှံပါပင်ပာွးနငှ့် တစ်နှံပါဒအာင်ဒစ့ 

များြုိ ဒရတွြမ်ှတ်သားမခင်း၊ 

၆။ဒေသလယ်သမားများ ကြိုြ်နှစသ်ြက်ြမပီး ဒစျးြွြ် 

လည်းကြိုြ်သည့် ဒြျာြ်စိမ်း ပဲတီစိမ်းမျိုးြို ဒရွးချယ် 

စိုြ်ပျိုးမခင်း၊ 

၇။စပါးခင်းရိတ်ထားသည့် အခင်းထဲတွင် ထယ်ဒရး မမပင်ဘဲ၊ 

ရုိြ်ဇိဘုီယမ် လူးနယ်ထားသည့် မျိုးဒစမ့ျားြုိ စိုြ်ပျိုး 

ရာတွင ်နည်းစနစ် (၂) မျိုးမဖင် ့စမ်းသပ်မခငး်၊ 

(ြ) စပါးရုိးမပတ်များထဲသို ့တိုြ်ရုိြ်ကြပဲြ်မခငး်၊ 

(ခ) စပါးရုိးမပတ်ထဲတွင် စိုြ်ဒကြာင်းေဲွမပးီ မျိုးဒစမ့ျားြုိ 

စိုြ်ဒကြာင်း ထဲသို ့ထည့်၍ စိုြ်ပျိုးမခင်း၊မျိုးဒစခ့ျမပီးပါြ 

အခင်းြိ ုဒြာြ်ရုိးမဖင့် လုဒံအာင် ထူထူဖုံးအုပ်ဒပးမခင်း၊ 

၈။ဒေသနည်းနှင့် ယခုနည်းစနစ်တွင် မျိုးဒစန့ှုန်းထားများြုိ 

နှိုင်းယှဉ်မခင်း၊ 

၉။ြုန်ြျဒငွများြုိ ဒငွစာရင်း စာအုပ်တွင် ဒရးသွငး်မခင်း၊ 

၁၀။သင်တန်းြာလ ကြားရြ်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြခ်ဲ့မှုများြုိ ဒလ့လာသံုးသပ ် အကြ ံ

မပုကြမခင်း 

၁၁။သင်တန်းြာလကြားရြ်များအတွင်း သင်တန်းသား 

တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြ်ခ့ဲကြရန် စီမံချြ်များ ဒရးေဲွကြမခင်း 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၁၂။တစ်ဒနတ့ာဒေွးဒနွးဒောင်ရွြခ်ဲ့ချြ်များအဒပါ် ဒဝဖန် 

သုးံသပ် မှတ်တမ်းမပုကြမခင်း။ 

ေီဇငဘ်ာလ သင်ခန်းစာ - 

၉ 

စိုြ်ပျိုးဒရးြုိ စီးပွားဒရးေန်စာွ လုပ်ြုိင်မခင်း 

၁။ ငါးဒယာြ်ပါသည့် အဖွဲ မ့ျားဖဲွြ့ာ ဒအာြ်ပါတိုြ့ိ ု ဒေွး 

ဒနွးကြမည်။ (ြ) စိုြ်ပျိုးဒရးြုိ စီးပွားမဖစ ် လုပ်မည် 

ေုိတာ ဘာြွာပါသလဲ၊ (ခ) စိုြ်ပျိုးဒရးြုိ စီးပွားမဖစ် 

ဒအာင် မည်ြဲ့သုိ ့ လုပ်နိုင်ပါမလဲ၊ (ဂ) ရိြ္ခာအတွြ ်

စိုြ်တဲ့သီးနှံနဲ  ့ ဒငွရမည် ့ သီးနှ ံ စိုြ်ကြတာ ဘာြွာပါ 

သလဲ၊ (ဃ) သီးနှံဒတွဒရာဒနှာ စိုြ်မခင်းဟာ တစ်ဧြ 

အထွြြ်ို ဘယ်လို ပိုတိုးလာဒစပါသလဲ။ 

၂။ အဖွဲ လုိ့ြ် ဒေွးဒနွးရရှခိျြ်များြုိ အဖွဲ လ့ိုြ် တင်မပကြ 

မပီး ဒမးမမန်းဒေွးဒနွးမှုများြုိ တုံ ့မပန်ဒမဖကြားမခင်း၊ 

၃။ ဒေွးဒနွးပွဲမှ အဒရးကြီးသည့် အချြ်များြုိ ဒရှ လ့ုပ် 

ငနး်စဉ်များအတွြ် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၄။ စိုြ်ပျိုးဒရးြုိ စီးပွားဒရးေန်စာွ လုပ်ြုိင်ရန် အဒမခခံ 

လိုအပ်ချြ်များြုိ အဖွဲ လ့ိုြ် ဒေွးဒနွးမပးီ မှတ်တမ်းများ 

မပုစုကြမခင်း (စိုြ်ပျိုးထုတ်လုပ်မည့် စီမခံျြ်၊ ဒငွစာရင်း 

စာအုပ်ထားရှမိခင်း၊ ဒငွလည်ပတ်ဒနမှုများြုိ မှတ်သား 

မခင်း၊ စိုြ်ပျိုးြုန်ြျစရိတ်များြုိ သိရှဒိအာင် မှတ်သား 

ထားမခင်း၊ အဓိြ ဒငွြနု်မှုများနငှ့် အမခားြုန်ြျမှုများ 

ြုိ သိနားလည်ဒနမခင်း) 

၅။ အမျိုးသမီးများနငှ့် ဒဘးြျဉ်ထားခရံသည့် ဒတာင်သ ူများ 

အတွြ် အလားအလာရိှသည့် စီးပွားဒရးအခွင့် 

အလန်းများ ဒေွးဒနွးမခငး်၊ ၎င်းတို ့ ပါဝင်လာဒစ မခင်းနှင့ ်

ညီတူညီမျှ အြျိုးအမမတ်ရရှိဒစမခင်း၊  

၆။ အဖွဲ လုိ့ြ် ဒေွးဒနွးရရှိချြ်များြုိ အဖွဲ လုိ့ြ် တင်မပကြ 

မပီး ဒမးမမန်းဒေွးဒနွးမှုများြုိ တုံ ့မပန်ဒမဖကြားမခင်း၊ 

၇။ ဒေွးဒနွးပွဲမှ အဒရးကြီးသည့် အချြ်များြုိ ဒရှ လ့ုပ်ငနး် 

စဉ်များအတွြ် မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း၊ 

၈။ ဒစျးြွြမ်ဖစ်ပျြ်ဒနပုံ စနစမ်ျားြုိ အဖွဲ လ့ိုြ် ဒေွးဒနွး 

ကြမခင်း (ြုနသ်ည်ပွဲစားများ၏ အခန်းြဏ္ဍ၊ ဒစျးြွြ် 

အတွင်း ဒစျးနှုန်းအဒမပာင်းအလဲများ၊ ဒစျးြွြ်သတင်း 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

အချြ်အလြ်များ ရရှိရန် အဒရးပါသည့် ချိတ်ေြ်မှု 

များ၊ သီးနှံအတွြ် ဒစျးြွြ်အလားအလာ၊ တန်ဖိုးြွငး် 

ေြ ် ဒလ့လာေန်းစစခ်ျြ်တွင် အကြံမပုထားသြဲသ့ို ့

ဒစျးြွြ် သတင်းအချြ်အလြ်များ၊ ြုန်သည်ပွဲစား 

များ၊ ဒငွဒကြး စုိြ်ထုတ်လုပ်ြိုင်ဒနသမူျားနငှ့် ချိတ်ေြ ်

မိရန ်အစီအမံများ ချမှတ်ကြမခငး်) 

၉။ အဖွဲ လုိ့ြ် ဒေွးဒနွးရရှိချြ်များြုိ အဖွဲ လ့ိုြ် တင်မပ 

ကြမပီး ဒမးမမန်းဒေွးဒနွးမှုများြုိ တုံ ့မပန်ဒမဖကြားမခင်း၊ 

၁၀။ ဒတာင်သတူစ်ဦးချင်းအတွြ် အြျိုးအမမတ် ရရှိနိုငမ်ည့် 

ဒစျးြွြစ်နစမ်ျိုးြုိ ဒောင်ရွြန်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်းများ 

ြုိ ဒတွးဒခါ်စဉ်းစားကြမပီး အဒရးကြီးသည့် အချြ် 

အလြ်များြုိ မှတ်တမ်းထားကြမခင်း၊ 

၁၁။ သင်တန်းကြားြာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ဒောင် 

ထားမှုများြုိ တင်မပဒေွးဒနွးကြမခင်း။ 

၁၂။ လာမည့်ကြားြာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြ် 

မည့် စီမခံျြ်များ ဒရးေဲွကြမခင်း၊ 

၁၃။ တစ်ဒနတ့ာ လုပ်ဒောင်ခဲခ့ျြ်များအဒပါ် ဒဝဖန်သုံးသပ ်

မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

ဇန်နဝါရီလ သင်ခန်းစာ - 

၁၀ 

၁။ ပဲတီစိမ်းတွင် ြျဒရာြ်ဒသာ ပိုးမွှားများြုိ ြင်းဒထာြ် 

စစဒ်ေးမခင်း၊ 

၂။ပဲတီစိမ်း မရိတ်သိမ်းမီ အခင်းထဲသို ့ ပိုြ်ေံဒလျှာ်မျိုးဒစ့ 

များကြဲပြ်မခင်း၊ 

၃။လုပ်ဒောင်ချြ်များအဒပါ် သင်တန်းသားများ၏ အမမင ်

သဒဘာထားများြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

၄။သင်တန်းကြားြာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း လုပ်ဒောင် 

ထားမှုများြုိ တင်မပဒေွးဒနွးကြမခင်း၊ 

၅။လာမည့်ကြားြာလအတွင်း တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြမ်ည့် 

စီမခံျြ်များ ဒရးေဲွကြမခင်း၊ 

ဒဖဒဖာ်ဝါရီလ သင်ခန်းစာ - 

၁၁ 

၁။ ပဲတီစိမ်း ရိတ်သိမ်းမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၂။ သမာရိးုြျနည်းနှင့် သင်တန်းတွင် လုပ်ဒောင်သည့် နည်း 

စနစမ်ျား၏ အထွြန်ှုန်း ြွာမခားမှုြို နှိုင်းယှဉ ် ဒလ့လာ 

မခင်း၊ 

၃။ြုန်ြျစရိတ်များနှင် ့ သီးနှံအထွြမ်ျားအဒပါ် ရရှိမည့် 

ခန်မ့ှန်းဝင်ဒငွများြုိ တွြ်ချြ်မပးီ အရှုံးအမမတ်ြို တွြ် 

ချြ်မခင်း၊ 

၄။တန်ဖိုးြွင်းေြ် ဒလ့လာေန်းစစခ်ျြ်တွင် အကြံမပု 

ထားသြဲသ့ို ့ ဒေးြွြ် သတင်းအချြ်အလြ်များ၊ 

ြုနသ်ည် ပွဲစားများ၊ ဒငွဒကြးစိုြထ်ုတ် လုပ်ြုိင်ဒနသ ူ

များနငှ် ့ချိတ်ေြ်မဒိစရန် အစီအမံများ ချမှတ်ကြမခငး်၊ 

၅။ပိုြ်ေံဒလျှာ် မဖစ်ထွန်းဒနမှုများြုိ မှတ်တမ်းတင်မခင်း၊ 

၆။တစ်ဦးချင်း ဒောင်ရွြထ်ားမှုများြုိ တင်မပကြမခင်းနှင် ့

အကြံမပုချြ်များ ဒပးကြမခင်း။ 

မတ်လ သင်ခန်းစာ - 

၁၂ 

သင်တန်းေင်းပွဲဒန ့

၁။ သင်တန်းြာလတဒလျှာြ် ဒလ့လာေည်းပူး သင်ယူခဲ ့

ကြမပီး အထူးအားမဖင့် CSA နှင် ့ ပတ်သြ်သည် ့

လြ်ဒတွလ့ုပ်ရပ်များြုိ သင်တန်းသားများြ ေန်းစစ ်

ဒဝဖန် သုးံသပ်ကြမခငး်၊ 

၂။ CSA, CA, Agroforestry, IPM နှင် ့ စိုြ်ပျိုး ဒရးြိ ု

စီးပွားဒရးေန်စာွ လုပ်ြုိင်မခင်းစသည့် ဘာသာ ရပ်များ 

အဒပါ်သင်တန်းသားများ၏ နားလည်သရိှိ တတ်ြျွမ်း 

သွားမ ှုများြုိ ေန်းစစဒ်ဝဖန် သုးံသပ်ကြမခငး်၊ 

၃။ လယ်သမားြငွ်းသင်တန်းဒြျာင်း မပီးေံုးသွားမပီးဒနာြ် 

ဒရှ ေ့ြ်၍ လုပ်ဒောင်ကြမည့် လုပ်ငနး်များြုိ စီမခံျြ် 

များ ဒရးေဲွကြမခင်း၊ 

၄။ လယ်သမားြငွ်းသင်တန်းဒြျာင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် အဒတွ ့

အကြုံ နှင့် သင်ခန်းစာများြုိ ဒဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ကြ 

မခင်း၊ 

၅။ လယ်သမားြငွ်းသင်တန်းဒြျာင်း လုပ်ငန်းအဒပါ် 

သင်တန်းသားများြ အြဲမဖတ် အမှတ်ဒပးကြမခင်း၊ 
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လ 
သင်ခန်းစာ 

 
ဘာသာရပ် အဒကြာင်းအရာနှင့် တတ်ြျွမ်းမှု 

၆။ သင်တန်းသားများြုိ သင်တန်းေင်း လြ်မတှ်များ 

ဒပးအပ်မခင်း၊ 

၇။ လယ်သမားြငွ်း သင်တန်းဒြျာင်း ဒအာင်မမင်စွာ မပီးေံုး 

မခင်း၊ 
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