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ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 
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ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ    

(JICA) (JICA) (JICA) (JICA) ၏၏၏၏    အမွာစာအမွာစာအမွာစာအမွာစာ    
 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ကုုလသမဂၢ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ညီလာခံတြင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ မညီမွ်မႈႏွင္ ့တရားမ်ွတမႈမရွိျခင္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေရး၊ 

ရာသီဥတုုထိန္းသိမ္းျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးစသည့္ ပန္းတုုိင္ 

(၁၇) ခု ုပါ၀င္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး အစီအစဥ္/၂၀၃၀ ကုုိ 

သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င ္ႏုုိင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ထုုိအစီအစဥ္ပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ  အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ အသုုံးျပဳ၍ မိမိတုုိ႔၏ 

ေနာင္လာမည့္ (၁၅) နွစ္အတြက္ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့ ္ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ 

အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံအစိုုးရ၏ ODA ဆိုုင္ရာ  မ၀ူါဒမ်ား ခ်မွတ္သြားႏုုိင္ရန ္

ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ 

ဤေနရာတြင ္အထူးျပဳရမည့္အခ်က္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ (၁၇) ခုုတြင ္ေရလုုပ္ငန္းကုုိ အျခားအေရးပါေသာ 
ပန္းတုုိင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့ ္ရာသီဥတုု 
ထိန္းသိမ္းျခင္းတုုိ႔ႏွင့ ္တန္းတူထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ 

ပန္းတုုိင္ (၁၄) တြင ္“စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ပင္လယ္၊ 

သမုဒၵရာႏွင့ ္ေရသယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့ ္ေရရွည္ 

တည္တ့ံႏုိင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့ ္အသုံးျပဳေရး“ ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္ကုုိ ေတြ႕ရွ ိ

ရပါသည္။ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေသာ ငါးေမြးျမဴေရးကုုိ အဆင့္ျမင့္မ၀ူါဒမ်ားတြင ္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္အေလ်ွာက္ JICA အေနႏွင့ ္ငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ေရးကုုိ 

ဦးစားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစားအစာျပည့္စံုုလုုံၿခံဳေရး၊ အာဟာရ ျပည့္၀ေရးႏွင့ ္
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ျပည္ပပုုိ႔ကုုန္တိုုးတက္ေရးတုုိ႔အတြက္ ငါးသည္ လြန္စြာအေရးပါ သည့္အျပင္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ မ်ားျပားလာေနေသာ ေစ်းကြက္လုုိအပ္ခ်က္ကုုိ ငါးေမြးျမဴ 

ထုုတ္လုုပ္ေရးကသာ ျဖည့္ဆည္းႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္

ငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ရန္အတြက္ 

ငါးသားေဖာက္ျခင္းႏွင့ ္အစာမ်ားအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား အသုုံးျပဳေနျခင္း 

ကုုိေလ်ွာ့ခ်ျခင္း၊ ငါးေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေဆး၀ါးသုုံးစြဲမႈမ်ား အားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 

ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာပစၥည္းႏွင့ ္အေဆာက္အဦမ်ားအေပၚ ရာသီဥတုု၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းစသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိလည္း 

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုုိလုုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆီးႏုုိင ္

သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ တိရစၦာန္ထြက္ အသားဓာတ္မ်ားႏွင့္ 

အာဟာရဓာတ္မ်ားကုုိ ေန႔စဥ္ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ ပံ့ပိုုး ေပးႏိုုင္စြမ္းရွိပါသည္။ 

သုုိ႔ရာတြင ္အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ စတင္တည္ေထာင္ရာတြင ္

ႀကံဳေတြ႔ေနက် အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိႏုုိင္ပါသည္။ ထိုုအခက္အခမဲ်ားတြင ္ငါးေမြးျမဴသူ 

မ်ားအေနႏွင္ ့အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာမျပည့္စံုုျခင္း၊ ထုုတ္လုုပ္မႈေကာင္းေသာ 

ငါးမ်ိဳးမ်ား အလြယ္တကူမရရိွႏိုုင္ျခင္းႏွင့ ္ေမြးျမဴသူမ်ားထံသုုိ႔ ျပည့္စုုံလံုုေလာက္သည့္ 

ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားမေရာက္ရွိျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုုိ၊ ျမန္မာ၊ 

မဒါဂါစကာ ႏွင့ ္ဘီနင္ႏုုိင္ငံမ်ားတြင ္အေသးစားေရခ်ိဳငါး ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တုုိးတက္ရန္အတြက္ JICA ၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့ ္ နည္းပညာဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ အဓိကေမြးျမဴသူမ်ားအား ေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့ ္ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း ဆင့္ကမ္းပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား 

ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါအခက္အခဲမ်ားကုုိ အတုုိင္းအတာတစ္ခုုအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ေျဖရွင္းႏိုုင္ခဲ့သည္ကုုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုုအေတြ႕အႀကံဳႏွင့ ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုုိ 

အျခားေသာႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့ ္အလားအလာရိွေသာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 

မွ်ေ၀ႏုုိင္ရန္အတြက ္ဤလက္စြဲစာအုုပ္ကို ုရိုုက္ႏွိပ ္ထုုတ္ေ၀ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 
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ဤလက္စြဲစာအုုပ္သည္ JICA ႏွင့ ္အာရွပစိဖိတ္ေဒသရိွ ေရလုုပ္ငန္းစင္တာမ်ား 

ကြန္ယက္ (NACA) တုုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဒုုတိယရလာဒ္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၃) ခုုႏွစ ္

ဒီဇင္ဘာလတြင ္ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔၌ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ “အေသးစား 

ငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ ပညာေပးေရး ႏုုိင္ငံတကာစာတမ္းဖတ္ပြဲ“ ကုုိ အေျခခံ၍ 

ျပဳစုုထားပါသည္။ ဤလက္စြဲစာအုုပ ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္း 

အကူအညီေပးခ့ဲေသာ NACA အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း JICA ၏ 

ကုုိယ္စားမွတ္တမ္းတင္ ဂုုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။  

Makoto Kitanaka 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္    

ေက်းလက္ေဒသဖြံေက်းလက္ေဒသဖြံေက်းလက္ေဒသဖြံေက်းလက္ေဒသဖြံ႔႔ ႔႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန    
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အာရွပစိဖိတ္ေဒသရိွအာရွပစိဖိတ္ေဒသရိွအာရွပစိဖိတ္ေဒသရိွအာရွပစိဖိတ္ေဒသရိွ    ေရလုုပ္ငန္းစင္တာမ်ားကြန္ယက္ေရလုုပ္ငန္းစင္တာမ်ားကြန္ယက္ေရလုုပ္ငန္းစင္တာမ်ားကြန္ယက္ေရလုုပ္ငန္းစင္တာမ်ားကြန္ယက္    

(NACA) (NACA) (NACA) (NACA) ၏၏၏၏    အမွာစာအမွာစာအမွာစာအမွာစာ    

 

အေသးစားေရလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း NACA မွ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အစုုိးရအခ်င္းခ်င္း ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ NACA 
အေနျဖင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ 
ေသာ ေရထြက္ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
မွတစ္ဆင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးကုုိ ပိုုမိုုျဖစ္ထြန္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ငါးေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အဓိက 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသူမ်ားအျဖစ ္ရည္ရြယ္ၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အလုုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့ ္
အစားအစာပုုိမုုိျပည့္စံုုလုုံၿခံဳေရးတုုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ အျခားေသာ သုုေတသနစင္တာမ်ား၊ အစုုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုုိးတက္မႈေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့ ္
ပူးေပါင္းၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ အေထာက္အပ့ံေပးေရးစီမံခ်က္မ်ားကုုိလည္း အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေသာ 
ေရထြက္ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက ္နည္းပညာ 
ဖလွယ္ေရး၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္ေရးတုုိ႔ 
ကုုိလည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။   

အေသးစားေရခ်ိဳငါးထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက ္ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း ဆင့္ကမ္း 
ပညာေပးေရး လက္စြဲစာအုုပ္ကုုိ ျပဳစုုထုုတ္ေ၀ရျခင္းသည္ NACA ၏ လုုပ္ငန္းစီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္ကုုိက္ညီၿပီး၊ အထူးသျဖင့ ္အေသးစားငါးေမြးျမဴေရး လုုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့ ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုုိက္ထုုတ္ေ၀ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယား 
ႏွင့ ္လာအုုိအပါအ၀င္ အာရွပစိဖိတ္ႏွင့ ္အာဖရိကေဒသရိွ အခ်ိဳ႕ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားအရ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျဖန္႔ေ၀ေရးႏွင့ ္နည္းပညာကူးေျပာင္း ေပးေရးစနစ္မ်ားကုုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 

vii 

 

ရရွိႏုုိင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင ္ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းႏွင့ ္ငါးမ်ိဳးမ်ား 
ထုုတ္လုုပ္ေရးတုုိ႔အတြက္ ရိုုးရွင္း၍ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးႏုုိင္ရန ္
ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း ဆင့္ကမ္းပညာေပးျခင္း လုုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ထိေရာက္ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

NACA ႏွင့္ JICA တုုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့ ္အေသးစား ငါးေမြးျမဴေရး ဆုုိင္ရာ 
ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွ ိ
အေသးစား ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤလက္စြဲ စာအုုပ္ပါ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုုိ လက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္လည္း 
ေမ်ွာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။ ဤလက္စြဲစာအုုပ္ကုုိ အေျခခံ ၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ 
သင္တန္းမ်ား ပုုိ႔ခ်ေပးႏုုိင္မည္ဟုုလည္း ယုုံၾကည္ ပါသည္။ 

 

Cherdsak Virapat, PhDCherdsak Virapat, PhDCherdsak Virapat, PhDCherdsak Virapat, PhD    

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
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မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္    
 

ဤလက္စြဲစာအုုပ္ကုုိ ၂၀၁၃1 ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင ္ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕၌ 
က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ ပညာေပးေရး 
ႏိုုင္ငံတကာစာတမ္းဖတ္ပြဲ၏ အသီးအပြင့္တစ္ခုုအျဖစ္ ေရးသားထုုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အာရွႏွင့္အာဖရိကေဒသရိွ ႏိုုင္ငံအသီးသီးမ ွအေသးစား ငါးေမြးျမဴေရး 
လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့ ္ငါးေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း 
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးအစီအစဥ္ (FTF) ၏ ထိေရာက္မႈႏွင့ ္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုုိးတက္ေစမႈမ်ားကုုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိအစီအစဥ္မွာ 
ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏုုိဲင္ငံမ်ားရိွ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအတြက္ 
ရည္ရြယ္ေသာ JICA ၏ နည္းပညာဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင ္အသုုံးျပဳခ့ဲေသာ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  

လက္စြဲစာအုုပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ JICA ၏အကူအညီျဖင္ ့
ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတြင ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္မႈႏွင့ ္
စည္းရုုံးပညာေပးေရး စီမံခ်က္ (အဆင့္ ၁ ႏွင့ ္၂) တိုု႔၏ ရလာဒ္မ်ားကုုိ အေျခခံ၍ ျပဳစု ု
ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင ္ႏိုုင္ငံတကာစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင ္ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားသာ 
မက ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတြင္းရွ ိပင္တုုိင္ႏွင့ ္ဆင့္ပြားေမြးျမဴသူမ်ားအား ေတြ႔ဆုုံ 
ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤလက္စြဲစာအုုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံရွ ိေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴသူ 
မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳကုုိ အဓိကအေျခခံထားၿပီး အငယ္စားေရခ်ိဳငါး ေမြးျမဴေရး အ 
တြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင ္FTF စနစ္ကုုိ အသုုံးခ်ျခင္းႏွင့ ္
ပတ္သက္သည့္လမ္းညႊန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္စြဲစာအုုပ္ကုုိ အသုုံးျပဳသူမ်ားအေနႏွင္ ့
ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ေဒသႏွင့ ္ကုုိက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္သုုံးစြႏဲိုုင္ပါ 
သည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသရိွ ဆင္းရ ဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာ 

                                                           
1စာတမ္းဖတ္ပြဲဆုုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ NACA (www.enaca.org)၊ ထုုိင္းႏိုုင္င ံJICA ရံုုး 

(www.jica.go.jp/thailand/english/office/) ႏွင့ ္JICA (www.jica.go.jp) တုုိ႔၏ 
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင ္အခမဲ ့ေဒါင္းလုုပ္ရယူႏုုိင္ပါသည္။  
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အေသးစားငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ ေရငန္ႏွင့ ္ကမ္းရိုုးတန္းေဒသ 
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ေက်းဇူးတင္လႊာေက်းဇူးတင္လႊာေက်းဇူးတင္လႊာေက်းဇူးတင္လႊာ    

ဤလက္စြဲစာအုုပ္ကုုိ JICA ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံျဖင့ ္ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေ၀ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္စြဲစာအုုပ္ကုုိ ေရးသားျပဳစုုေပးခဲ့ေသာ Dr Eduardo Leano အား 
လည္းေကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္င ံေရလုုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (FiA) မ ွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ ့ၾကေသာ နယ္ေျမတာ၀န္ခ ံ
၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လမ္းညႊန္စာအုုပ ္တြင ္အသုုံးျပဳရန္ မွတ္တမ္းႏွင့ ္
ဓာတ္ပံုုမ်ားပ့ံပိုုးေပးခဲ့ေသာ Mr Chin Da အား လည္းေကာင္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွ ိ
ပါသည္။ ေနာက္ဆုုံးအေနႏွင့ ္လက္စြဲ စာအုုပ ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ၀ုုိင္း၀န္းကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ကန္ေပ့ါ၊ တကအုုိဲ၊ ဘက္တာဘန္ ႏွင့္ ပါဆက္ေဒသမွ 
ပင္တုုိင္ႏွင့္ ဆင့္ပြားေမြးျမဴသူမ်ား အားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကူညီ ပံ့ပိုုးမႈေၾကာင့္သာ လက္စြဲစာအုုပ္ကုုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေရးသားထုုတ္ေ၀ႏုုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 
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၁။၁။၁။၁။ နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းသည္ ေရွးယခင္ကာလမ်ားကပင္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး 
ဘက္စံုုလယ္ယာစနစ္ေၾကာင့ ္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြ တုုိးတက္ရရွိျခင္း၊ 
အဟာရပုုိမိုုရရွိႏုုိင္ျခင္းႏွင့ ္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ ေသာ ေရလုုပ္ငန္းမ်ား 
တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးမ်ား ရရိွႏိုုင္ပါသည္။ အာရွေဒသတြင္ 
သင့္ေတာ္သည့္နည္းပညာႏွင့ ္ငါးမ်ိဳးမ်ား ပံ့ပုုိး ေပးပါက အေသးစားေရခ်ိဳငါး 
ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းသည္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးကုုိ အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့ ္
ေအာင္ျမင္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္ (စာညႊန္း- ရမအုုိ/ 
၂၀၁၃)။ သုုိ႔ရာတြင ္လုုိအပ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့ ္နည္းပညာမ်ားမွာ 
ေက်းလက္ေန အေသးစားေမြးျမဴသူ မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုုင္ျခင္းမရွိေသးသည္ကို ု
ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ အက်ိဳး ဆက္အေနျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ဆႏဲိုုင္ငံအမ်ားစုုရွ ိ
ေက်းလက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ေရလုုပ္ငန္းမွရရိွႏိုုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုုိ 
ရသင့္သေလာက္ မရရိွႏိုုင္ၾကေပ။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ႏွင့ ္လြယ္ကူၿပီး အေျခခံက်ေသာ 
ေမြးျမဴေရးနည္းစနစ္မ်ား မရရွိႏိုုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေမြးျမဴသူအမ်ားစုုမွာ ပိုုမုုိေခတ္မီေသာ 
ေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ေရးဆုုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကုုိ ရရွိအသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ဆုုံးရႈံးၾကရပါသည္။ 

JICA မ ွစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း ဆင့္ပြားပညာေပး ေရးစနစ္ 
(FTF) သည္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာေမြးျမဴသူမ်ားအား နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴး 
ေပးႏ္ုုိင္ရန ္ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းစနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုုမွာ ပင္တိုုင္ေမြးျမဴသူမ်ားမွ မိမိတုုိ႔ 
လက္ေတြ႔တီထြင္စမ္းသပ္အသုုံးျပဳၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ေသာ နည္းပညာမ်ားကုုိ 
ေဒသတြင္းရွ ိဆင့္ပြားေမြးျမဴသူမ်ား (အမ်ိဳးသားႏွင့ ္အမ်ိဳးသမီးထုုႏွစ္ရပ္လံုုး) အား 
သင္ၾကားပုုိ႔ခ်ေပးႏုုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိစနစ္သည္ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက ္
လြန္စြာထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုုံးအခ်က္မွာ 
မိမိတုုိ႔ေဒသအတြင္း အလြယ္တကူရရွိႏိုုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အေျခခံသည့္ 
ေမြးျမဴေရးနည္းစနစ္မ်ားကုုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

FTF စနစ္ကုုိ ကုုိယ္ပုုိင္ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ရန္အတြက္ လုုိအပ္သည့္ 
နည္းပညာမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳလုုိစိတ္ရွိသည့္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴေရး သမားမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္သင္တန္းေပးျခင္းျဖင္ ့စတင္ႏိုုင္ပါသည္။ အထူး မွတ္သားရမည့္ အခ်က္မွာ 
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FTF စနစ္ကုုိ အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့ ္ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရ 
အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစသည္သာမက လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား/ 
စည္းရုုံးေရးလုုပ္သားမ်ားအျဖစ ္လူမႈေရးအခန္းက႑တြင ္အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္လာေစ 
ႏိုုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအား သင္တန္းပုုိ႔ခ်ေပးၿပီးပါက 
ထုုိသူမ်ားသည္ နည္းပညာကုုိ အသုုံးျပဳလုုိသည့္ အျခားေသာ ေမြးျမဴသူမ်ားကုုိ 
ထပ္ဆင့္သင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိသုုိ႔ ဆင့္ကဆဲင့္ကဲသင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့ ္ေက်းလက္ေန ငါးေမြးျမဴသူအမ်ားစုုအတြက္ အက်ိဳ းျဖစ္ထြန္းေစ 
မည့္အျပင္ အနိမ့္ဆံုုးအဆင့္အေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ ငါးကန္ငယ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ 
ပိုုမိုုရရိွႏိုုင္ေအာင္ အကူအညီေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ 
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့ ္ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ ္ျဖန္႔ေ၀သူကြန္ယက္ကို ု
တည္ေထာင္လာႏုုိင္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ေသာ ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းကုုိ 
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစႏိုုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

JICA ၏ စီမံကိန္းမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ားမွ 
ေမြးျမဴသူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ စီမံကိန္းတြင ္မိမိဆႏၵျဖင္ ့ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ ့
သည့္ ပင္တိုုင္ေမြးျမဴသူမ်ားအေနႏွင့ ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရွိႏိုုင္ပါသည္ 
(စာညြန္း- NACA ႏွင့ ္JICA/၂၀၁၃)။ အစပုုိင္းတြင ္ငါးသားေပါက္ ေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ 
သည့္ ငါးေမြးကန္အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ေမြးျမဴသည့္ ဧရိယာႏွင္ ့အေဆာက္အဦ 
မ်ား၊ အသားတုုိးကန္မ်ားတုုိးခ်႕ဲ၍ ငါးသန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္သုုိ႔တင္ပိုု႔နုုိင္ေသာ အရြယ္ 
ရွိသည့္ ငါးမ်ားကုုိ ပိုုမိုုတုုိးခ်ဲ႕ေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထုုိပင္တုုိင ္
ေမြးျမဴသူမ်ားသည္ အျခားေသာ ေမြးျမဴသူမ်ား (FTF စနစ္ျဖင့္ ေပးေသာ သင္တန္း 
မ်ားကုုိ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား) ကုုိ ငါးသန္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးၿပီး စားသုုံးႏုုိင္သည့္အရြယ္ 
ရွိသည့္ ငါးမ်ားကုုိ ေဒသတြင္းရွ ိေစ်းမ်ားသုုိ႔ တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အပုုိ၀င္ေငြ 
ရရွိၾကပါသည္။ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားအေနႏွင့ ္ရပ္ရြာတြင္းရွိအျခားေသာ ေမြးျမဴသူ 
မ်ားအား သင္တန္းမ်ားပုုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့ ္လိုုအပ္ေသာ 
အကူအညီေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့ ္ေဒသတြင္း ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းကုုိသာမက 
နီးစပ္ရာေဒသမ်ား၏ ေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္မႈကို ုတုုိးတက္လာေစပါသည္။  

အခ်ိဳ႕သာဓကမ်ားအရ ဆင့္ပြားေမြးျမဴသူမ်ားသည္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား ျဖစ္လာၾက 
ၿပီး အျခားေသာေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအား ဆင့္ပြားပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်ေပး 
ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားအား စတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့ ္သက္ဆိုုင္ 
သည့္စံမ်ား၊ ေမြးျမဴသူမ်ားမွ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ အစီအစဥ္တြင ္ပါ၀င္လာႏုုိင္ရန္ 



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 

3 

 

စည္းရုုံးရျခင္းစသည့္ အခက္အခဲ မ်ားရိွေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင ္ေဆာင္ရြက္ခဲ ့
ေသာ JICA ၏ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ 
ေမြးျမဴသူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသုုိ႔ နည္းပညာဆင့္ပြားျဖန္႔ျဖဴးမႈကုုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ FTF စနစ္သည္ လြန္စြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း 
ေလ့လာေတြ႕ရွရိပါသည္။  

၂။၂။၂။၂။    ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္းေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္းေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္းေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    ဆင့္ပြားပညာေပးေရးစနစ္ဆင့္ပြားပညာေပးေရးစနစ္ဆင့္ပြားပညာေပးေရးစနစ္ဆင့္ပြားပညာေပးေရးစနစ္    (FTF (FTF (FTF (FTF 
approach)approach)approach)approach) 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားမွစ၍ JICA ၏ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား 
သည္ စိုုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားပုုိမိုုေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန ္
အတြက္ သုုေတသနႏွင့ ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ ္အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး 
အေသးစား ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းအတြက္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ေရးဆြဲျခင္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ (စာညႊန္း-ခ်ိကာမိ/ ၂၀၁၃)။ နည္းပညာလႊေဲျပာင္းေပးမႈ 
အစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟုု အစီရင္ခံစာမ်ားက ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ္လည္း စီမံကိန္း 
ကာလၿပီးဆုုံးၿပီးေနာက္ ထုုိနည္းပညာမ်ားကုုိ ပံုုတူုပြားယူျခင္း (သုုိ႔မဟုုတ)္ ျဖန္႔ျဖဴးေပး 
ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္အခက္အခဲမ်ားႏွင့ ္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ထိုုသုုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
စီမံကိန္းတြင ္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေမြးျမဴေရးစခန္းအမ်ားစုုမွာ ႏိုုင္ငံအဆင့္ နည္းပညာ 
ျဖန္႔ျဖဴးေပးမႈ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုုက္ရိုုက္တာ၀န္မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကုုိ 
ေတြ႔ရ ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုုင္ငံအမ်ားစုု၏ အစုုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ 
ယူထားေသာ စည္းရံုုးပညာေပးေရး လုုပ္ငန္းအမ်ားစုုမွာ ဘ႑ာေငြလုုံေလာက္မႈ 
မရွိျခင္း၊ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းႏွင့ ္အရည္အခ်င္း 
ျပည့္၀ေသာ စည္းရုုံးပညာေပးေရးလုုပ္သားမ်ား မရိွျခင္း စသည့္ အခက္အခမဲ်ားကုုိ 
လည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္ (စာညႊန္း-ခ်ိကာမိ/၂၀၁၃)။ ထုုိအခက္အခမဲ်ားအျပင္ 
ငါးမ်ိဳးဥမ်ား လုုံေလာက္စြာ ရရွိမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း တုုိးတက္မႈမ်ား ပုုိမိုုေႏွာင့္ေႏွး 
ၾကန္႔ၾကာရပါသည္။ 

ထုုိအခက္အခဲမ်ားကုုိ ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ရန္အတြက္ FTF နည္းစနစ္ကုုိ အဆုုိျပဳ ေရးဆြဲ 
ခဲ့ၿပီး အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုုင္ေသာ အဓိက အာဆီယံ 
ႏိုုင္ငံမ်ားတြင ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ အစုုိးရ၏ 
ေရလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ပိုုမို ုေကာင္းမြန္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုုိးတက္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာ ေမြးျမဴသူမ်ား 
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အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ FTF နည္းစနစ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား 
အနက္တစ္ခုုမွာ အစုုိးရ၏ အေထာက္အပ့ံကို ုရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရရိွသည္ျဖစ္ေစ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမလြဲမေသြ ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ေမြးျမဴသူမ်ား 
ကုုိယ္တိုုင္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိအခ်က္ကို ုပံု-ု၁ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

FTF နည္းစနစ္မွာ သာမန္ေမြးျမဴသူတစ္ဦးက ဘ႑ာေငြႏွင့ ္(သုုိ႔မဟုုတ္) စီးပြားေရး 
ဆုုိင္ရာ အခက္အခဲ လုုံး၀မရိွ (သုုိ႔မဟုုတ္) အနည္းငယ္ျဖင့ ္နည္းပညာကုုိ ရယူ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိသုုိ႔ ျဖစ္ႏိုုင္ရန္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ 
ငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာမ်ားသည္ ကုုန္က်စရိတ္ နည္းပါးၿပီး ရွင္းလင္းလြယ္ကူ၍ 
လက္ေတြ႔က်ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ FTF နည္းစနစ္ကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ 
ႏိုုင္ငံမ်ားမွ ေမြးျမဴသူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးရန္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုုး ငါးမ်ိဳးမ်ားမွာ ႏုုိင္းလ္တီလားပီးယား၊ ေငြေရာင္ငါးၾကင္း၊ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ 
ငါးၾကင္းျဖဴ၊ ငါးသုုိင္းႏွင့ ္အျခားေသာ တရုုတ္ႏွင့ ္အိႏၵိယငါးၾကင္းမ်ိဳးမ်ား စသည့္ 
အရြက္စား (သုုိ႔မဟုုတ္) အစုုံစားငါးမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုုိငါးမ်ိဳးမ်ားမွာ အေသးစား 
ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းအမ်ားစုုက အသုုံးျပဳသည့္ ေျမသားငါးေမြးကန္မ်ား (သိုု႔မဟုုတ္) 
အစာစသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္သာ ထည့္သြင္းရန္လုုိသည့္ ေမြးျမဴေရးကန္ 
မ်ားအတြက္  အသင့္ေတာ္ဆုုံးျဖစ္သည္။  

ထုုိ႔အျပင္ FTF နည္းစနစ္အရ အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ နည္းပညာ 
ႏွင့ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတန္းတူညီမွ် ရရွိႏိုုင္ပါသည္။  

ေယဘုုယ်အားျဖင့္ လာအုုိႏွင့ ္ကေမၻာဒီးယားက့ဲသုုိ႔ေသာ အဓိကအာဆီယံ ႏိုုင္ငံမ်ား 
တြင္ အေသးစားေရခ်ိဳငါး ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္မ်ားအတြက္ နည္းပညာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ 
FTF နည္းစနစ္သည္ အျခားေသာ အေသးစားေရငံႏွင့ ္ပင္လယ္ငါးေမြးျမဴေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါသည္။ အေသးစားငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုုငင္ံမ်ားတြင္လည္း အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါသည္။   

  



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 
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Seed Production 

Selection of Seed Producers 

(Core Farmers) 

Training of Core Farmers 

(Seed production and/or basic 

aquaculture techniques) 

Preparation of broodstock 

and hatchery facilities 

Fish seed production  

(trials and actual) 

Fish seed supply 

Technical advice 

Organization of Core Farmers 

Network 

Grow-out Culture 

Core Farmers training for 

extension services 

Selection of grow-out 

farmers 

Farmer-to-farmer training 

Pond preparation 

Grow-out culture 

Evaluation 

Well-

experienced 

farmers 

ပုံပုံပုံပုံ----၁။၁။၁။၁။    ။ အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း စည္းရုုံး ပညာေပး ေရးနည္းစနစ္၏ အေျခခံ 

စီးဆင္းမႈကားခ်ပ္ (FiA ႏွင့ ္JICA ၂၀၁၄ ထုုတ္ ကားခ်ပ္ကုုိ ျပဳျပင္ မြမ္းမံထားပါသည္။) 



JICA, NACA 
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၃။၃။၃။၃။    အစိုုးရႏွင့္အစိုုးရႏွင့္အစိုုးရႏွင့္အစိုုးရႏွင့္    အျခားသက္ဆုုိင္ရာအျခားသက္ဆုုိင္ရာအျခားသက္ဆုုိင္ရာအျခားသက္ဆုုိင္ရာ    အဖြဲအဖြဲအဖြဲအဖြဲ႔႔ ႔႔အစည္းမ်ား၏အစည္းမ်ား၏အစည္းမ်ား၏အစည္းမ်ား၏    အခန္းကအခန္းကအခန္းကအခန္းက႑႑႑႑        

အေသးစား ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေစေရး အတြက ္
နည္းပညာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုုိ ပံု-ု၂ တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ (စာညႊန္း- JICA, NACA, 
ငါးလုုပ္ငန္းဦးစီးဌာန/၂၀၁၃)။ အေသးစားငါးေမြးျမဴေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္း 
တုုိးတက္ေစရန္အတြက္ လိုုအပ္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္မွာ အစုုိးရ 
၏ တာ၀န္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ အဆင့္ႏွင့ ္မသက္ဆိုုင္ေပ။ 
ငါးေမြးျမဴေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေစရန္ လုုိအပ္သည့္ မည့္သည့္နည္းပညာပ့ံပိုုးမႈႏွင့ ္
ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္မဆုုိ အစုုိးရႏွင္ ့သက္ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ 
အရည္အေသြးႏွင့ ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျပည့္စုုံမႈသည္ လြန္စြာအေရးပါ 
ပါသည္။ အစုုိးရႏွင့ ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေသးစား 
ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ စည္းရံုုးပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္မ၀ူါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္း၊ လမ္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လိုုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
ျဖည့္ဆီးေပးျခင္းႏွင့ ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစမႈအတြက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွ ံ
ျခင္းစသည္တုုိ႔ျဖင့ ္ FTF နည္းစနစ္ကုုိ လက္ခံအသုုံးျပဳႏုုိင္ပါသည္။ ထုုိလုုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစျခင္းႏွင့ ္သက္ဆုုိင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ နည္းပညာျဖည့္ဆီးေပးျခင္းတုုိ႔ 
သည္လည္း အခမ့ဲေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏိုုင္ငံအစိုုးရ၏ 
အျခားအေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွာ ငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ေရး နွင့ ္ဆက္စပ္သည့္ 
က်န္းမာေရးႏွင့ ္အစားအစာ ေဘးကင္းေရး အပါအ၀င္ အျခားေသာလုုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။   

ထုုိ႔အျပင္ ပင္တိုုင္ေမြးျမဴသူမ်ားအား အျခားေမြးျမဴသူမ်ားသုုိ႔ နည္းပညာ ျပန္လည္ 
ျဖန္႔ျဖဴးႏုုိင္သည္အထိ အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး ယုုံၾကည္ခ်က္အျပည့္အ၀ရိွေစရန ္
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့ ္လမ္းညႊန္ေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ 
သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကုုိ ေရးဆြဲထုုတ္လုုပ္ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ 
သင္တန္းလက္စြဲမ်ားကုုိ ေဒသအသုုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထုုတ္ေ၀သင့္ၿပီး 
စည္းရုုံးေရးလုုပ္သားမ်ားႏွင့ ္ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားက အျခားေသာ အေသးစား 
ေမြးျမဴသူမ်ားကုုိ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားေပးရာတြင ္အလြယ္တကူ သံုုးစြဲႏိုုင္ရန ္
ပိုုစတာမ်ား၊ ဗီဒီယုုိမ်ားစသည့္ အျမင္အၾကားအာရုုံမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္ႏိုုင္သည့္ ပံုုစံမ်ား 
လည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္ (ပံု-ု၃ တြင ္ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံရွ ိပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားက 



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 
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ပုံပုံပုံပုံ----၂။၂။၂။၂။    ။ ငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာႏွင့ ္ထုုတ္လုုပ္မႈပတ္၀န္းက်င္ေအာက္ရွ ိအေသးစား ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး (JICA, NACA, DOF, ၂၀၁၃) 

ပုံပုံပုံပုံ----၃။၃။၃။၃။    ။ ငါးေမြးျမဴေရးပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ရပ္ရြာအတြင္းရွ ိေမြးျမဴသူမ်ားအား 

ေလ့က်င့္ပညာေပးရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ ေဒသသုုံးစကား (ခမာဘာသာ) ျဖင့္ ေရးသားထုုတ္ေ၀ေသာ ပိုုစတာ။ 

ဓာတ္ပုုံကုိ FiA, Cambodia မ ွေက်းဇူးျပဳပါသည္။  



JICA, NACA 
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အသုုံးျပဳသည့္ သင္တန္း ပိုုစတာကုုိ ဥပမာအေနႏွင့ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။) ငါးမ်ိဳးဥ 
ထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့ ္ေစ်းကြက္သုုိ႔တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ႏိုုင္ေသာ ငါးမ်ားထုုတ္လုုပ္ေရး ကို ု
ရည္ရြယ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာေရထြက္ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္မႈလုုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး 
လက္ေတြ႔ သရုုပ္ျပသင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်ႏုုိင္ရန္အတြက္လည္း စံျပငါးေမြးျမဴေရးကန္ 
မ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္တည္ေထာင္သင့္ပါသည္။ 

 
ထုုိ႔အျပင္ ပညာေပး၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ျဖည့္ဆီးမႈ ကြင္းဆက္ 
သည္လည္း အေရးပါပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစာႏွင့္အျခား လုုပ္ငန္းအသုုံး 
အေဆာင္မ်ား ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့ ္မိမိတုုိ႔၏ ပံုုမွန္လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ 
ေနစဥ္အတြင္း ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆုုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏုုိင ္
ပါသည္။ ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့ ္ထိေတြ႔မႈမ်ားေသာ ေရဒီယိုု၊ ပံုုႏွိပ္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
စသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္း ငါေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကုုိ 
ေမြးျမဴေရးကန္၊ ေဒသတြင္းႏွင့ ္ႏိုုင္င ံအဆင့္မ်ားအေနႏွင့ ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုုိင္ပါသည္။ 

အစိုုးရမွခန္အစိုုးရမွခန္အစိုုးရမွခန္အစိုုးရမွခန္႔႔ ႔႔ထားေသာထားေသာထားေသာထားေသာ    စည္းရုုံးေရးမွဴးမ်ား၏စည္းရုုံးေရးမွဴးမ်ား၏စည္းရုုံးေရးမွဴးမ်ား၏စည္းရုုံးေရးမွဴးမ်ား၏    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ 

ငါးေမြးျမဴေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေစရန္ တာ၀န္ရွိေသာ အစိုုးရမွခန္႔ထားသည့္ စည္းရုုံး 
ေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့ ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသည့္ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားရိွ အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္- 

၁။ ေရတုုိသင္တန္းႏွင့္ ပညာေပးေရးခရီးစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေသးစား ေရခ်ိဳငါး 
ေမြးျမဴေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုုိအပ္သည့္ အေျခခံအသိပညာႏွင့္ နည္းပညာ 
မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္။ ေမြးျမဴသူမ်ားအေနႏွင္ ့လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကုုိ ခ်က္ခ်င္း လက္ခံက်င့္သံုုးေလ့မရွိသျဖင့ ္ပညာေပးေရး 
အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက ္ေနာက္ဆက္တြဲပညာေပး 
လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္လက္ေတြ႔ 
က်က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ တုုိက္တြန္းသင့္ပါသည္။  

၂။ ငါးေမြးကန္မ်ားသုုိ႔ပံုုမွန ္(ျဖစ္ႏိုုင္လ်ွင္ တစ္လတစ္ေခါက္ သုုိ႔မဟုုတ ္ႏွစ္ေခါက္) 
သြားေရာက္၍ ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့ ္ေမြးျမဴေရးကန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆုုိင္ရာမ်ားကုုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္သုုံးသပ္ျခင္း။ ထုုိသုုိ႔ သြားေရာက္ 



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 
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စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေမြးျမဴသူ၏ ငါးေမြးျမဴေရး ဆက္လက္လုုပ္ကုုိင္လုုိစိတ္ကုုိုုိ 
လံွဳ႕ေဆာ္ထိန္းသိမ္းေပးႏုုိင္ပါသည္။  

၃။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴသူ၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
တုုိးတက္လာေစရန္ ေခတ္မီငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာ ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေနႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းမ်ားကုုိ စုုေဆာင္းျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း။ ဤအခ်က္သည္ 
နည္းပညာဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရရိွရန္ မလြယ္ကူသည့္ 
ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားရိွ ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက ္
ေခတ္မီနည္းပညာႏွင့္ သတင္းမ်ားရရိွႏိုုင္ရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ 

၄။ ငါးမ်ိဳးဥ ျဖန္႔ျဖဴးသူႏွင့ ္အသားတုုိးေမြးျမဴသူမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္ဆက္စပ္ေပး 
ျခင္းျဖင့္ ငါးမ်ိဳးဥမ်ားရရိွႏုုိင္မႈကုုိ ပံ့ပိုုးေပးျခင္း။ ထိုုသုုိ႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့ ္၀ယ္လိုုအား 
ႏွင့္ေရာင္းလိုုအားကုုိ ဟန္ခ်က္ညီေစၿပီး မလုုိအပ္ဘ ဲငါးမ်ိဳးဥ မ်ားစြာထုုတ္လုုပ္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေသာ ဆုုံးရႈံးမႈမ်ားကုုိ ေရွာင္ရွားႏိုုင္ပါသည္။ 

၅။ ငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ ပညာေပးစနစ္မ်ား ထိေရာက္စြာျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ 
ပံ့ပိုုးေပးႏုုိင္ရန ္ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္/ျပည္နယ္တိုုင္းေဒသႀကီး အဆင့္အစုုိးရမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေဒသအဆင့္အစုုိးရအဖြဲ႔မ်ား 
(LGUs) အၾကား ဆက္စပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ LGUs မ်ားသည္ ေဒသခံ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမွန္တစ္ကယ္လိုုအပ္ခ်က္ မ်ား (သုုိ႔မဟုုတ္) ပညာေပး 
လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုုး နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အမွန္ကန္ဆံုုး 
သိရွိၾကေၾကာင္း မၾကာခဏေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

၆။ အေျခခံအဆင့္ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းရန ္အေရးပါသည့္ ပင္တိုုင္ 
ေမြးျမဴသူမ်ားကြန္ယက္ကုုိ ပံ့ပိုုးေပးျခင္း။ 

၇။ ထိေရာက္၍ အက်ိဳးရွိေသာ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
အထက္ေဖာ္ျပပါလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေဒသခံစည္းရံုုးေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ 
ျပဳခံရသည့္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား၏ကြန္ယက္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာာင္ရြက္ျခင္း။ 

        



JICA, NACA 
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၄။၄။၄။၄။    ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား    ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္    သင္တန္းေပးျခင္းသင္တန္းေပးျခင္းသင္တန္းေပးျခင္းသင္တန္းေပးျခင္း    

ေရြးခ်ယ္ျခင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း    

ငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ စည္းရုုံးပညာေပးေရးအစီအစဥ္အတြက္ FTF စနစ္ႏွင့ ္အျခား 
ေသာအုုပ္စုုလုုိက္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းစနစ္မ်ားတြင ္အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခုုမွာ လုုပ္ငန္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈရိွၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထိေရာက္သည့္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ 
ျဖစ္လာႏုုိင္သည္ဟု ုအမ်ားအသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္အျပင ္အျခားေမြးျမဴသူမ်ားအား 
ဆင့္ပြားသင္ၾကားေပးႏုုိင္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းကုုိ ပံု-ု၃ တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ (စာညႊန္း- JICA, 
NACA, ငါးလုုပ္ငန္းဦးစီးဌာန/၂၀၁၃)။ ပင္တိုုင ္ေမြးျမဴသူမ်ားသည္ ေမြးျမဴေရး 
နည္းပညာမ်ားႏွင့ ္ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကုုိ ျဖန္႔ေ၀ေပး 
ႏိုုင္ရန္အတြက္ လြန္စြာအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ေဒသတြင္းရိွ အျခား 
အသားတုုိးေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့ ္မ်ိဳးျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားကုုိ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ေပးရန္လည္း 
တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထုုိအခ်က္မွာ အစိုုးရကခန္႔အပ္ထားေသာ စည္းရံုုးေရးအရာရိွမ်ားက 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္ထက္ သာလြန္ေသာလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင ္
သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာႏွင့ ္လက္ေတြ႔အေလ့အက်င့္မ်ားကုုိ ထိေရာက္စြာ 
ျဖန္႔ျဖဴးႏုုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈစံမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသူမ်ားအား 
ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားအျဖစ္ ေသခ်ာစြာစိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန ္လုုိအပ္ပါသည္။ 
ငါးေမြးျမဴေရးပညာေပးလုုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား  ပိုုမိုုျဖစ္ထြန္းတုုိးတက္ေအာင္ျမင္ရန ္
အတြက္ ပင္တိုုင္ေမြးျမဴသူ မ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈဆိုုင္ရာစံမ်ားကုုိ ေသခ်ာစြာသတ္မွတ္ 
သင့္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစံမ်ားမွာ ကေမၻာဒီးယား ႏုုိင္ငံတြင ္အသုုံးျပဳခဲ့ေသာ 
ေရြးခ်ယ္မႈအေျခခံစံမ်ားျဖစ္ပါသည္ (စာညႊန္း- Viseth et al., /၂၀၁၃)။  

၁။ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ၊ 

၂။ ငါးမ်ိဳးဥမ်ား ႏွင့/္သုုိ႔မဟုုတ္ အသားတုုိးငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ပစၥည္းႏွင့ ္
အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား၊ 

၃။ ေရရရိွမႈ၊ 

၄။ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ 

၅။ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ ျဖစ္လုုိစိတ္ရွ-ိမရွိ/ စည္းရံုုးပညာေပးေရးလုုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳ။ 



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 
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အထက္ေဖၚျပပါ စံမ်ားသည္ ျပည့္စုုံလံုုေလာက္သည္ဟုု မဆုုိႏိုုင္ဘဲ ေဒသတြင္း 
(သုုိ႔မဟုုတ)္ ႏိုုင္ငံတြင္းရွ ိအေသးစားငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့ ္ေမြးျမဴသူ 
မ်ား၏ လက္ရွိစြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ ဥပမာအေနႏွင့ ္စနစ္တက် 
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ငါးေမြးျမဴေရးစနစ္မ်ားရိွသည့္ ပိုုမုုိဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏုုိင္ငံမ်ား အေနႏွင့ ္
အေသးစားေမြးျမဴသူမ်ားအားရည္ရြယ္ၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးနည္းစနစ္မ်ား မွ်ေ၀ျဖန္႔ျဖဴး 
ႏိုုင္ရန္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူေရြးခ်ယ္ေရးစံမ်ားကုုိ ပိုုမိုုတင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အစုုိးရႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ မွာ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား 
အေနႏွင့ ္စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အျခားေမြးျမဴသူမ်ားကုုိ ဆင့္ပြားသင္တန္း 
ေပးႏုုိင္သည္အထိ မိမိကုုိယ္ကုုိယုုံၾကည္မႈရရွိလာေအာင္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့ ္
လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား 
အေနႏွင့ ္ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရႏွင့ ္ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသႀကီးအစုုိးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္လုုိစိတ္ရွိၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက ္သံႏၷိဌာန္ခ်ထားရန္ လုုိအပ္သည္။ 

သင္တန္းပုုိသင္တန္းပုုိသင္တန္းပုုိသင္တန္းပုုိ႔႔ ႔႔ခ်ျခင္းခ်ျခင္းခ်ျခင္းခ်ျခင္း    

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားကုုိ သင္တန္းမ်ားပိုု႔ခ်ျခင္းအတြက္ အစိုုးရက 
ခန္႔အပ္ထားေသာ လုုပ္ငန္းကြ် မ္းက်င္ၿပီးအေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္ စည္းရံုုး ပညာေပးေရး 
လုုပ္သားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ သင္တန္းတြင ္ပင္တုုိင ္ေမြးျမဴသူမ်ား အေနႏွင့ ္
၄င္းတုုိ႔ႏွင့ ္သက္ဆိုုင္ေသာ ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား (ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ္ေရး သိုု႔မဟုုတ္ 
အသားတုုိးေမြးျမဴျခင္း) ကုုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး FTF စနစ္ အေကာင္အထည္ 
ေပၚလာပါက ထုုိလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိေသာ အျခားအေသးစားေမြးျမဴသူ 
မ်ားအတြက္ နမူနာမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အထိ ရည္ရြယ္ပိုု႔ခ်ေပးရမည္။ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ 
တစ္ဦးခ်င္း၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင္ ့စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈ ကြဲျပားမည္ ျဖစ္၍ ထုုိသူတိုု႔၏ လိုုအပ ္
ခ်က္၊ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့ ္နည္းပညာဆုုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈမ်ားႏွင့ ္ကိုုက္ညီသည့္ 
သင္တန္းအစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဆြဲထားရိွရန္လိုုအပ္သည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ လုုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမရိွေသးသူမ်ားႏွင့ ္ပုုိမို ုအေတြ႕ 
အႀကံဳရိွေသာ ပင္တိုုင္ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက ္ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္- ကေမၻာဒီးယားႏိုုင္ငံ၊ ငါးေမြးျမဴေရး စီမ ံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ စည္းရုုံး 
ပညာေပးေရးလုုပ္သားမ်ားႏွင့ ္ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား အတြက္ ျပဳျပင္တည္းျဖတ္ 
ထားေသာ အေျခခံအဆင့္ႏွင့ ္မြမ္းမံအဆင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ (စာညႊန္း- FiA and 
JICA/၂၀၁၄))။ 



JICA, NACA 
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• အေျခခံအဆင့္ သင္တန္းပုုိ႔ခ်မႈအစီအစဥ္ 
o သင္တန္းသား- ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူအသစ္မ်ား (ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့ ္

(သုုိ႔မဟုုတ)္ အသားတုုိး ေမြးျမဴသူအသစ္မ်ား) 
o သင္တန္းေခါင္းစဥ္- ငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ အေျခခံနည္းစနစ္မ်ား၊ ငါးမ်ိဳးဥ 

ထုုတ္လုုပ္ေရး နည္းပညာ၊ စည္းရုုံးပညာေပးေရးဆိုုင္ရာသင္တန္း၊ 
o သင္တန္းနည္းစနစ္- ေဒသသုုံးစကားျဖင့္ပိုု႔ခ်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ လက္ 

ေတြ႕သင္တန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားသုုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ 
o ရရွိႏုုိင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး- ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့ ္အသားတုုိး 

ေမြးျမဴျခင္းအတြက္ အေျခခံငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကုုိ 
ငါးေမြးျမဴသူမ်ားသုုိ႔ စနစ္တက် အႀကံ ဥာဏ္ေပးႏိုုင္ေအာင ္စြမ္းရည္ 
ျဖည့္ဆီးေပးျခင္း၊ 

• မြမ္းမံအဆင့္သင္တန္းအစီအစဥ ္
o သင္တန္းသား- အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီးေသာ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား (ငါးမ်ိဳးဥ 

ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၊ အသားတုုိးေမြးျမဴသူမ်ား) 
o သင္တန္းေခါင္းစဥ္- အဆင့္ျမင့္ငါးေမြးျမဴေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ ငါးမ်ိဳ းဥ 

ထုုတ္လုုပ္မႈ နည္းစနစ္မ်ား၊ ပိုုမုိုေကာင္းမြန္ေသာ ငါးေမြးကန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အေလ့အက်င့္မ်ား၊ အေရးေပၚ အေျခအေန အတြက ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ 

o သင္တန္းနည္းစနစ္- စာေတြ႔ပိုု႔ခ်မႈမ်ား၊ ငါးေမြးကန္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ 
လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ား၊ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊  

o ရရွိႏုုိင္မည့္အက်ိဳးေက်းဇူး- ငါးမ်ိဳးထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့ ္အသားတုုိး 
ေမြးျမဴျခင္းဆုုိင္ရာ စည္းရံုုးပညာေပးေရး စြမ္းရည္တိုုးျမင့္လာျခင္း၊ 
မိမိတုုိ႔ရပ္ရြာတြင္းသာမက အျခားေသာ ေဒသမ်ားသုုိ႔ ပညာေပး 
လုုပ္ငန္းမ်ား ပိုုမိုုျဖန္႔ေ၀ေပးႏုုိင္ျခင္း၊ အျခားေသာ ေမြးျမဴသူမ်ားအား 
ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ကူညီပ့ံပိုုးေပးႏုုိင္ျခင္း၊  

အေသးစားေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းအတြက ္ရည္ရြယ္ေသာ ပညာေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ လြယ္ကူၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းစနစ္မ်ား 
တုုိးတက္ေစရန ္အဓိကထားေသာေၾကာင့္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက ္
သင္တန္းမ်ားသည္လည္း ထုုိအခ်က္မ်ားကုုိ အသားေပးရန ္လိုုအပ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ သင္တန္းႏွင့ ္ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ 
မ်ားကုုိ ရည္ညႊန္းသင္ၾကားပုုိ႔ခ်သင့္ပါသည္- 

• ေကာင္းမြန္ေသာေနရာ/ငါးေမြးကန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 
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• ေနရာ/ငါးေမြးကန္ ျပင္ဆင္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ား၊ 
• ငါးသန္၊ ငါးေပါက္မ်ား ထုုတ္လုုပ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ 
• ငါးသန္မ်ားသုုိေလွာင္ျခင္းဆုုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ 
• ကန္ေရအရည္အေသြးႏွင့ ္အစာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း (သက္ဆုုိင္ပါက) ႏွင့ ္
• ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအနည္းငယ္မ ွအက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရရိွေစေရး၊ 

ထုုိ႔အျပင္ FTF အစီအစဥ္တြင ္ပါ၀င္ေသာ ၿခံမ်ားအား အျပန္အလွန ္သြားေရာက္ 
ေလ့လာေစျခင္းျဖင့ ္ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္းၾကား အေတြ႔အႀကံဳ၊ အခက္အခဲ 
မ်ားႏွင့ ္အျခားကိစၥရပ္မ်ား ဖလွယ္ႏိုုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရ ံ
ေမြးျမဴသူမ်ားအေနႏွင့ ္အျခားေမြးျမဴသူမ်ားထံမ ွရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့ ္
နည္းပညာမ်ားကုုိ ေမြးစားအသုုံးခ်ျခင္းသည္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားထံမ ွ
နည္းပညာမ်ား ရယူအသုုံးခ်ျခင္းထက္ ပိုုမိုုလြယ္ကူေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေမြးျမဴသူတစ္ဦးသည္ အျခားေမြးျမဴသူတစ္ဦး၏ ေအာင္ျမင္မႈကုုိ 
သိရွိၿပီးေနာက္ ပိုုမို ုစိတ္ပါ၀င္စားလာၿပီး ေအာင္ျမင္သူထံမ ွနည္းနာခံယူလုုိလာသည္။ 
မိမိတုုိ႔ ေဒသစကားကုုိ အသုုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္း သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့ ္
နည္းပညာမ်ားကုုိ ပိုုမိုုထိေရာက္စြာလႊေဲျပာင္းေပးႏုုိင္ပါသည္။  

    
၅။၅။၅။၅။    ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား၏ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား၏ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား၏ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား၏    ကြန္ယက္ကြန္ယက္ကြန္ယက္ကြန္ယက္    
အထက္တြင ္အႀကံျပဳထားသည့္ အတုုိင္း ေယဘုုယ်အားျဖင့္ FTF စနစ္တြင္ ေမြးျမဴသူ 
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့ ္အေတြ႔ 
အႀကံဳမ်ား လြႊေဲျပာင္းေပးအပ္ရာတြင ္ပုုိမိုုအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ သားေဖာက္ျခင္းႏွင့ ္(သုုိ႔မဟုုတ)္ အသားတုုိးေမြးကန္ မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 
လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ 
စီးပြားေရးကုုိ အေျခခံ၍ ပညာေပးခ်ဥ္းကပ္ေသာ ထိေရာက္သည့္ နည္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ပင္တိုုင ္ေမြးျမဴသူမ်ား၏ ကြန္ယက္ကုုိ ထူေထာင္ရန္လုုိအပ္ၿပီး 
ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္၍ အျပန္အလွန္သင္ယူႏုုိင္ပါသည္။ 
 
အစုုိးရမွခန္႔ထားၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားေသာ စည္းရုုံးေရးမွဴးမ်ားသည္ 
ကြန္ယက္ကုုိ စတင္ထူေထာင္ရန္ႏွင့ ္ငါးမ်ိဳးထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၏ကြန္ယက္ စုုစည္းမႈႏွင့ ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုုိ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္  (ပံု-ု၄)။  
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စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူေရးအဆင့္မ်ား
ကုုိ ရပ္ရြာ၏ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ အစည္းအေ၀း၊ သင္တန္းႏွင့္ 
သတင္းဖလွယ္ေရး စာတမ္းဖတ္ပြဲ 
စသည္တုုိ႔မွတစ္ဆင့္ တခမ္းတနား 
သုုိ႔မဟုုတ ္သာမန္ပံုုစံမ်ားျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ပါသည္။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွာ 
ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား၏ 
ကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့ ္
ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ပါ၀င္ေသာ 
အျခားအေသးစား ေမြးျမဴသူ 
မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုုးေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ 
ေမ်ွာ္မွန္းႏုုိင္ေသာ ရလာဒ္မ်ား 
ျဖစ္သည္- 

• ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ္ေရးနည္းစနစ္မ်
ားဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္လာျခင္း၊ 

• ငါးမ်ိဳးဥမ်ား ထိေရာက္စြာ 
ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့ ္
ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုုိင္ျခင္း၊ 

• လုုိအပ္ပါက 
နည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေငြ 
အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့ ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ျခင္း၊ 

• အေျခခံငါးသားေပါက္ေမြးျမဴေရး
ႏွင့ ္ေမြးျမဴေရးကန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အခက္အခႏဲွင့္ 
အေျဖမ်ားကုုိ မွ်ေ၀ေပးျခင္း၊ 

• ေစ်းကြက္သုုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးႏိုုင္ျခင္းႏွင့ ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
တုုိးတက္ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္ျခင္း၊ 

 
JICA ၏ ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္မႈႏွင့ ္
စည္းရုုံးပညာေပးေရးစီမံခ်က္ (FAIEX) အဆင့္ (၁) ႏွင့္ (၂) 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံရွ ိ
စီရင္စုုမ်ားတြင္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားကြန္ယက္သည္ 
အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္း အတြက္ FTF 
ခ်ဥ္းကပ္မႈစနစ္ကုုိ တက္ၾကြစြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လ်ွက္ရိွသည္။ ကမ္ေပ့ါ၊ တကဲအုုိ၊ ပါဆက္ ႏွင့ ္
ဘက္တာဘန္စီရင္စုုမ်ားရိွ ကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမ ွ၄င္းတုုိ႔ 
ရရိွေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကုုိ ေအာက္ပါအတုုိင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္- 
• သားေဖာက္စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့ ္

ငါးမ်ိဳးဥ/အသားတုုိးငါး ထုုတ္လုုပ္ေရး အတြက္ ေခ်းေငြ 
(အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေခ်းေငြကုုိ အနည္းဆံုုး အတုုိးႏွဳန္းျဖင့္ 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရပါသည္။) 

• သြင္းကုုန္ႏွင့ ္ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းဆုုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ဖလွယ္ျခင္း၊ 

• အရင္းအျမစ္မ်ားဖလွယ္ျခင္း (ဥပမာ-မ်ိဳးပြားမႈကုုိ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ ငါးေဟာ္မုုန္းမ်ား)၊ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ပံုုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား (သံုုးလ၊ 
ေလးလလွ်င္တစ္ႀကိမ)္ ျပဳုုလုုပ္ၿပီး၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ဖုုန္းႏွင့ ္SMS 
မွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ၾကပါသည္။  
 

.   
  Mrs. Set Thy, President            Mr.Van Po, President 

  CF Network                 CF Network 

  Kampot Province                       Takeo Province               
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• ငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ျခင္း၊ 
• ပိုုမိုု၍တည္ၿငိမ္ၿပီး ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေအာင္စြမ္းေဆာင္လာႏိုုင္ျခင္း။ 
 
ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ကြန္ယက္ကုိ ငါးေမြးျမဴေရးဆုုိင္ရာ ပညာေပး၀န္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ ျပည္နယ္တုုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရအဖြဲ႔မ်ားက 
အျပည့္အ၀ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ ဥကၠဌ၊ ဒုုတိယ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ 
ဘ႑ာေရးမွဴး စသည္တုုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ကြန္ယက္၏ ဘုုတ္အဖြဲ႔ကို ုေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း 
သင့္ၿပီး ကြန္ယက္၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေခ်ာေမြ႔စြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန ္
လြယ္ကူသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုုိလည္း ေရးဆြဲခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ 
 

၆။၆။၆။၆။    ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္းေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္းေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္းေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    ဆင့္ပြားပညာေပးျခင္းဆင့္ပြားပညာေပးျခင္းဆင့္ပြားပညာေပးျခင္းဆင့္ပြားပညာေပးျခင္း    
ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း ဆင့္ပြားပညာေပးေရးစနစ္ေၾကာင့္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ား မ ွ
ငါးေမြးျမဴေရး နည္းစနစ္မ်ားကုုိ ရပ္ရြာအုုပ္စုုအတြင္းရွ ိအျခားေသာေမြးျမဴသူမ်ားသုုိ႔   
မိမိတုုိ႔လက္လွမ္းမီသည့္ သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ အသုုံးအႏွဳန္း 
မ်ားျဖင့္ ဆင့္ပြားသင္ၾကားေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိသုုိ႔ သင္ၾကားပုုိ႔ခ် ေပးႏုုိင္ရန္ 

 ပုံပုံပုံပုံ----၄။၄။၄။၄။    ။။။။ အစုုိးရမွခန္႔ထားေသာ စည္းရံုုးပညာေပးေရး၀န္ထမ္းမွ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴ 

သူမ်ားကြန္ယက္အုုပ္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကုုိ 

ပံ့ပုုိးေပးခ့ဲပါသည္။ ဓာတ္ပံုုကုိ FiA, Cambodia မ ွေက်းဇူးျပဳပါသည္။  
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လည္း ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားသည္ စာေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားကုုိ ဆရာတစ္ဦးက့ဲသုုိ႔ 
ျပင္ဆင္သင္ၾကားႏုုိင္ရန္လုုိအပ္ၿပီး အေျခခံ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားကုုိ သင္တန္း 
တုုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္ (စာညႊန္း- FiA ႏွင့္ JICA/ 
၂၀၁၄)။ ပင္တိုုင္ေမြးျမဴသူမ်ားအား သင္တန္းပိုု႔ခ်ေပးရန္မွာ အစုုိးရက ခန္႔အပ္ထား 
ေသာ စည္းရံုုးပညာေပးေရး ၀န္ထမ္းမ်ားတြင ္တာ၀န္ရွိၿပီး လုုိအပ္သည့္ သင္တန္း 
လက္စြဲစာအုုပ္မ်ား၊ ပိုုစတာမ်ား၊ ဗြီဒီယုုိေခြမ်ား စသည့္ သင္ၾကားေရးအေထာက္ 
အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုုိလည္း ပံ့ပိုုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ငါးမ်ိဳးဥမ်ားႏွင့ ္အသားတုုိးငါး 
မ်ားထုုတ္လုုပ္မႈဆုုိင္ရာ အေျခခံနည္းပညာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႔သရုုပ္ျပ သင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်ေပးႏုုိငရ္န္လည္း သင္ၾကားေပးရပါမည္ (ပံု-ု၅)။  

FTF သင္တန္းမ်ားတြင ္ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔ႏွင့ ္အသားတုုိးငါး 
ေမြးျမဴသူမ်ားအၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုုမိုုျဖစ္ထြန္းေစရန္ အကူအညီ 
ေပးေနေသာ အျခားေမြးျမဴသူမ်ားကုုိပါ အသားတုုိးငါးျပဳစု ုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ဆုုိင္ရာ 
အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုုိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထိုုသုုိ႔ ပုုိမိုုေကာင္းမြန ္
လာေသာ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့ ္အသားတုုိးငါးေမြးျမဴရန္အတြက္ လိုုအပ္ေသာ ငါးမ်ိဳးဥ 
မ်ားကုုိ ပိုုမိုုထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆီးပိုု႔ေဆာင္ေပးႏိုုင္သည့္အျပင္ ငါးေမြးျမဴသူမ်ား 
အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ငါးေမြးကန္အေရာက္ လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္သင္ၾကားပုုိ႔ခ်မႈ 
မ်ားက္ုုိလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုုင္ပါသည္။ 

ကေမၻာဒီးယားႏိုုင္ငံရွ ိပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင့္ FTF ပညာေပးစနစ္ကုုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိၿပီး JICA FAIEX စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) ၏ ကုုိးႏွစ္တာကာလ အတြင္း 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ငါးေမြးျမဴသူ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ကမ္ေပါ့ 
စီရင္စုုမ ွပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ Ms. Set Thy မ ွငါးေမြးျမဴသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုုိ သင္တန္းပုုိ႔ခ်ေပးခ့ဲၿပီး 
ထုုိသူမ်ားအနက္မွ အမ်ားစုုမွာ အသားတုုိးငါး စီးပြားျဖစ ္ေမြးျမဴေရးတြင ္ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 
တကအုုိဲစီရင္စုုမွ Mr. Van Po ႏွင့္ ပါဆက္စီရင္စုုမွ Mr. Chin Kun Ty တုုိ႔သည္ တစ္ဦးလွ်င ္ငါးေမြးျမဴသူ ဦးေရ 
(၆၀၀) မွ (၇၀၀) အထိ သင္တန္းမ်ားပိုု႔ခ်ေပးခ့ဲပါသည္။ တကဲအုုိစီရင္စုုမ ွသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအနက္ ၇၀-
၈၀ ရာခုုိင္နွဳန္းမွာ အသားတုုိးငါး ေမြးျမဴေရး တြင ္ေအာင္ျမင္လာၿပီး ပါဆက္စီရင္စုုတြင္ ေရအရင္းအျမစ ္
ျပႆနာေၾကာင့္ ေမြးျမဴသူ ၄၀-၅၀ ခန္႔သာ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သည္။ ဘက္တာဘန္စီရင္စုုတြင္ Mr. Mith Phan မ ွ
ေမြးျမဴသူ (၄၀၀) ခန္႔ကုုိ သင္တန္းေပးခ့ဲၿပီး ေမြးျမဴသူ ၂၅-၃၀ ဦးခန္႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွခဲ့သည္။ 

အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ သင္တန္းသားမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ငါးေမြးျမဴေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မဟုုတ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စီးပြားျဖစ ္ငါးေမြးျမဴ ေရးလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ အေျခခံအသိပညာမ်ား ရရွိလုုိသည့္ ရပ္ကြက ္
အဖြဲ႔၀င္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သင္တန္းမ်ားကုုိ ထုုိသူမ်ား ေနထုုိင္ရာ ရပ္ကြက္အတြင္းတြင ္
ပိုု႔ခ်ေပးေသာ္လည္း ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အျခားေသာရပ္ကြက္၊ စီရင္စုုမ်ားသုုိ႔လည္း 
ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သင္တန္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ပါ 



အေသးစား ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း    
ဆင့္ကမ္းပညာေပးေရးဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုုပ္ 
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ပုံပုံပုံပုံ----၅။၅။၅။၅။    ။။။။ ငါးမ်ိဳးထုုတ္လုုပ္ေရးဆုုိင္ရာ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈႏွင္ ့နည္းပညာ 
လက္ေတြ႔ပညာေပးသင္တန္းကုုိ စည္းရံုုးပညာေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပံုုကုိ FiA, Cambodia မ ွေက်းဇူးျပဳပါသည္။  
 

 

 
ပုံပုံပုံပုံ----၆။၆။၆။၆။    ။။။။    ရပ္ရြာတြင္းရွ ိငါးေမြးျမဴသူမ်ားအား သင္တန္းပိုု႔ခ်ျခင္းကို ုေလ့က်င့္ 
ေပးထားေသာ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ (ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ္သူ) မ ွေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ ဓာတ္ပုုံကုိ 
FiA, Cambodia မ ွေက်းဇူးျပဳပါသည္။ 
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ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားအေနႏွင့ ္
အျခားေမြးျမဴသူမ်ားက 
ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူျဖစ္လာရန္ ဆႏၵရွိပါကလည္း 
ထုုိသူမ်ားကုုိ သင္တန္းမ်ားပုုိ႔ခ်ေပးႏုုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း မ်ားတြင္ 
ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့ ္
အနာဂတ္တြင္ပင္တုုိင ္ေမြးျမဴသူျဖစ္လာရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ 
သင္ၾကားေပးပါမည္။ 

 
ပံု-ု၁ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း သင္တန္း 
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အသားတုုိးငါး 
ေမြးျမဴသူမ်ား ႏွင့ ္
ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ မိမိတုုိ႔၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုုိ 
ရပ္ရြာအတြင္းရွိအျခားေသာ ေမြးျမဴသူမ်ားသုုိ႔ 
မွ်ေ၀ေပးႏုုိင္ရန ္တုုိက္တြန္းသင့္ ပါသည္။ 
ဤသုုိ႔ျဖင္ ့နည္းပညာဆင့္ပြား ျဖန္႔ျဖဴး 
ေပးႏုုိင္ၿပီး ရပ္ရြာအတြင္းရွ ိအျခား 
စိတ္ပါ၀င္စား သူမ်ားကုုိ ငါးေမြးျမဴေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ပါ၀င္ 
လုုပ္ေဆာင္လာေအာင္ တိုုက္တြန္းႏိုုင္ပါသည္ 
(ပံု-ု၆)။ 

ေမြးျမဴေရးသင္တန္းမ်ားတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

၁။ ငါးမ်ိဳးဥထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့ ္အေရးပါေသာ ေရခ်ိဳငါးအမ်ိဳးအစားမ်ား ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ 

(က) ေမြးျမဴရန္ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့ ္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
(ခ) သားေဖာက္ျခင္းဆုုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့ ္ငါးဥေပါက္ေစရန ္ဖန္တီးသည့္ 

အခ်က္မ်ားကိုု အျပည့္အ၀အသုုံးခ်ျခင္း အပါအ၀င္ 
သားေဖာက္နည္းစနစ္မ်ား ပိုုမို ုထြန္းကားေစျခင္း၊  

လာအုုိႏုုိင္ငံတြင ္၂၀၀၅-၂၀၁၀ခုုႏွစ္အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေရလုုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး 
ႏွင့္ ပညာေပးေရးစီမံခ်က္အဆင့္ (၂) တြင ္FTF 
ခ်ဥ္းကပ္ နည္းစနစ္ကုုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ 
ခဲ့ေသာ ပင္တိုုင္ေမြးျမဴသူမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔၏ 
စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ကို ု
ခ်ဲ႕ထြင္ႏုုိင္ခ့ဲသည္သာမက အသားတုုိးငါး ေမြးျမဴေရး 
အတြက္လည္း သင္တန္းမ်ားပိုု႔ခ်ေပးခ့ဲပါသည္။ 
 
ဘီနင္ႏိုုင္ငံတြင္ 
ကုုန္းတြင္းငါးေမြးျမဴေရးပညာေပးေရးစီမံခ်က္အရ 
ငါးမ်ိဳးဥမ်ား ႏွင့္ အိမ္တြင္း ျဖစ္ငါးမ်ိဳးဥမ်ား 
ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ေသာ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားကုုိ 
ကူညီပ့ံပိုုးေပးခ့ဲသည္။ စီမံကိန္း ကာလ ၃ 
ႏွစ္ခြဲအတြင္း က်ား/မ (၂၂၀၀) ဦး ခန္႔အား FTF 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုုစနစ္အရ သင္တန္းေပးခ့ဲၿပီး 
ဤစနစ္သည္ ေမြးျမဴသူ အသစ္မ်ားသာမက 
လက္ရွိေမြးျမဴသူမ်ားကုုိပါ သင္တန္းေပးရန္အတြက ္
ထိေရာက္ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပႏုုိင္ခဲ့ပါသည္။  
 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လည္း 
ေက်းလက္ေနလူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
အလုုပ္အကုုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္ေရးအတြက္ 
အေသးစားငါးေမြးျမဴေရးပညာေပးစီမံခ်က္၊ ၂၀၀၉ -
၂၀၁၃ ႏွင့္ မဒါဂါစကာ စီမံခ်က္ (Projet D’ 
Aquaculture de Tilapia A Mahajanga၊ ၂၀၀၂-
၂၀၁၄) စသည့္ အေသးစားငါးေမြးျမဴေရး ပညာေပး 
စီမံခ်က္မ်ားမ ွအလားတူရလာဒ္မ်ား 
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(ဂ)  သားေဖာက္ျခင္းဆုုိင္ရာ အေျခခံႏွင့ ္ပံ့ပိုုးမႈပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- မ်ိဳးငါး 
(ငါးရစ္) သုုိေလွာင္သည့္ ေရအုုိင/္ကန္၊ သားေဖာက္ကန္၊ ဖေလာင္း 
ေမြးကန္) မ်ားကုုိ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

(ဃ) မ်ိးငါး (ငါးရစ္) မ်ား ေမြးျမဴျခင္းဆုုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
(င)  သားေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆုုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
(စ)  အစာႏွင့ ္အစာေကြ် းျခင္းဆုုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊  
(ဆ) ငါးသန္မ်ားသိမ္းယူျခင္း၊ ထုုပ္ပိုုးျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ျခင္း၊ 

၂။ အသားတုုိးေမြးျမဴမႈ ပိုုမုုိတုုိးတက္ေစေရး၊ 

(က)  သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္၍ ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားျဖစ္ငါးမ်ိဳးစုုံ 
ေမြးျမဴျခင္းစနစ္မ်ား၊ 

(ခ) အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ 
စုုေပါင္းလယ္ယာ နည္းစနစ္မ်ား (ဥပမာ- စပါး-ငါးေမြးျမဴေရး၊ 
ၿခံေမြးတိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ငါးကုုိ အတူတကြေမြးျမဴေရး) 

(ဂ) အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ငါးမ်ိဳးဥမ်ား သုုိေလွာင္ထားႏိုုင္ရန္ 
အရင္းအျမစ္ႏွင့ ္ျဖည့္ဆီးေရး၊ 

(ဃ) ငါးကန္ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ကန္ပံုုစံခ်ျခင္းႏွင့ ္အရြယ္အစား၊ 
(င) ငါးကန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျမဆီၾသဇာဓာတ္ထည့္ျခင္း၊ ေရအရည္အေသြး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
(စ) အစာႏွင့ ္အစာေကၽြးျခင္းဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
(ဆ) ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆုုိင္ရာ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

နည္းစနစ္မ်ား (လုုိအပ္ပါက)၊ 

၃။ ေစ်းကြက္ကုုိအေျခခံေသာထုုတ္လုုပ္မႈႏွင့ ္တန္ဘုုိးကြင္းဆက္၊ 

(က) ငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့ ္ေစ်းကြက္သုုိ႔ေရာက္ရွိႏိုုင္မႈကို ု
ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ 

(ခ) ငါးမ်ိဳးဥစုုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သိမ္းယူျခင္းတုုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ေစ်း 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကန္ထရုုိက္ေမြးျမဴေရးစနစ္ကုုိ အသုုံးျပဳျခင္း၊ 
ဤအခ်က္မွာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈကုုိ အနည္းဆုုံးျဖစ္ေစၿပီး 
ေမြးျမဴသူမ်ားမွ မိမိတိုု႔ရရိွႏိုုင္မည့္ ၀င္ေငြကုုိ 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 
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၄။ နည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ၊ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့ ္ဆင့္ပြားပညာေပးေရး၊ 

(က) မတူညီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကုုိ သုုံးသပ္ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုုင္ျခင္း၊ 
(ခ) ေဒသခံငါးမ်ိဳးရင္းမ်ား၏ ႀကီးထြားမႈႏွဳန္းထားမ်ားကုုိ စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ 

စီးပြားျဖစ္ ငါးေမြးျမဴေရးအတြက္ သင့္ေတာ္မႈရွိမရိွ စစ္ေဆးၿပီး ယင္းငါးမ်ိဳး 
မ်ား ေမြးျမဴထုုတ္လုုပ္မႈကုုိ အားေပးျခင္း၊  

(ဂ) ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူမ်ားကြန္ယက္ကုုိ ပိုုမိုုခိုင္ုမာေစၿပီး အေသးစား ေမြးျမဴသူ 
မ်ားအတြက္ ၿခံအစုုအဖြဲ႔အလိုုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဃ) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေမြးျမဴေရးျဖစ္ေပၚရန္ ပိုုမုုိေကာင္းမြန္သည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကုုိ ပိုုမိုုတုုိးတက္ေစျခင္း၊ 

(င) စည္းရုုံးပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန ္အတြက္ 
အစုုိးရ၏ အေထာက္အပ့ံရရိွမည့္ အလားအလာမ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့ ္အျခား 
ေသာ ေနရာေဒသမ်ား၊ အျခားငါးေမြးျမဴေရး လုုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ- 
စီးပြားျဖစ္ေရငန္ငါးေမြးျမဴေရးကန္) အတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား 
ဆင့္ပြားပံ့ပုုိးေပးႏုုိင္ေရး။ 

 

၇။၇။၇။၇။    ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္    အကဲျဖတ္ျခင္းအကဲျဖတ္ျခင္းအကဲျဖတ္ျခင္းအကဲျဖတ္ျခင္း    

စီးပြားျဖစ္ ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္း၊ အထူးသျဖင့္ အေသးစားငါးေမြးျမဴေရး လုုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အထူးအေရးပါေသာ အခ်က္ 
ႏွစ္ခ်က္မွာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုုိင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းကုုိ သင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာဆုုိင္ရာ 
အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္းႏွင့ ္ငါးေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရ အျပန္အလွန ္
တုုန္႔ျပန္မႈတိုု႔မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္ 
ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့ ္အကဲျဖတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းကုုိမ ူအစုုိးရကခန္႔အပ္ထား 
ေသာ စည္းရံုုးပညာေပးေရး ၀န္ထမ္း (သုုိ႔မဟုုတ)္ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူက ေဆာင္ရြက္ 
သင့္ပါသည္။ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ ႏွင့ ္ရပ္ရြာအတြင္းရွိအျခားေမြးျမဴသူမ်ားအေနႏွင့ ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ေသခ်ာစြာ 
သိမ္းဆည္းထားရိွႏိုုင္ရန္၊ လုုိအပ္ပါက က်ား-မခြဲျခား၍ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 
မွတ္တမ္းတင္ရန ္တုုိက္တြန္းရပါမည္။  
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• သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေမြးျမဴသူအေရအတြက္၊ 
• သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရလာေသာ ေမြးျမဴသူအေရအတြက္၊ 
• သြင္းအားစုုမ်ား၏ အရည္အေသြး (ငါးမ်ိဳးဥမ်ား၊ အစာ စသည္) 
• ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္အလုုိက္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ 
• စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ရုုတ္တရက္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ 

ျပႆနာမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ 
• ထုုတ္လုုပ္မႈပမာဏ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴသူ၏ ၀င္ေငြ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ငါးေမြးကန္သုုိ႔ 
သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈစဥ္ႏွင့ ္ေမြးျမဴသူတစ္ဦး (သိုု႔မဟုုတ္) တစ္စု ု(သုုိ႔မဟုုတ္) 
ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူ ကြန္ယက္အုုပ္စုုႏွင့ ္တရား၀င္ (သိုု႔မဟုုတ္) အလြတ္သေဘာ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းစဥ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ပါသည္ (ပံု-ု၇)။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံတြင ္အေသးစားငါးေမြးျမဴေရး ပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အေရးပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္၍ ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူႏွင့ ္ထုုတ္လုုပ ္
ျခင္းဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုုိ ငါးမ်ိဳးဥႏွင့ ္အသားတုုိးငါးေမြးျမဴသူမ်ားအား 
လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းႏွင့ ္ေမြးျမဴသူမ်ားပါ၀င္သည့္ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
အကဲျဖတ္ပါသည္(FiA and JICA, 2014)။ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းႀကိဳတင္ပံုစံခ်ထားေသာ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈစနစ္ကို ုငါးေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့ ္ဆက္ႏြယ္ေသာ (သုုိ႔မဟုုတ္) အလြတ္ 
သေဘာေတြ႔ဆံု ုေဆြးေႏြးမွႈမ်ားမွတစ္ဆင့ ္လုုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူရန ္အသုုံးျပဳပါသည္။ ထိုုသုုိ႔ေသာ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင ္ၿပီးျပည့္စံုုစြာ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္းလႊာ မလုုိအပ္ဘ ဲစည္းရုုံးပညာေပးေရး၀န္ထမ္းသည္ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈအေနအထားႏွင့ ္ေမြးျမဴသူ၏ တုုန္႔ျပန္မႈကုုိၾကည့္၍ ေမးခြန္းမ်ားကုုိ 
ျဖည့္စြက္ျခင္း (သုုိ႔မဟုုတ္) ေျပာင္းလျဲခင္းကုုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ပါသည္။ 
ထုုိ႔ေနာက္ စည္းရံုုးေရး၀န္ထမ္းသည္ ေမြးျမဴသူ၏ တုုန္႔ျပန္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ 
လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင ္ထုုိသူတုုိ႔ ရင္ဆုုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ငါးေမြးျမဴေရး၊ 
အလုုပ္အကုုိင္ရရွိေရး စသည္တုုိ႔ႏွင့ ္ႏွီးႏြယ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 
ရွာေဖြသတ္မွတ္ပါသည္။  
 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ၿပီးဆုုံးပါက တင္ျပလာေသာျပႆနာမ်ား (သုုိ႔မဟုုတ္) ကိစၥရပ ္
မ်ားကုုိ ျပန္လည္သုုံးသပ္သင့္ပါသည္ (စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း)။ ေတြ႔ရွိလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့ ္ျပႆနာမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ႏိုုင္ရန ္
လက္ေတြ႔က်ၿပီး တိက်ေသခ်ာေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိလည္း အႀကံျပဳသင့္သည္။ 
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ထုုိလုုပ္ငန္းသည္ အေသးစား ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၏ ငါးမ်ိဳးဥႏွင့ ္ငါးေမြးျမဴထုုတ္လုုပ ္
ေရးလုုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ား၏အေျဖကုုိ ရွာေဖြ 
ရာတြင ္က်ား/မ ညီမ်ွမႈရွိေစရန ္အတြက္ ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့ ္ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ သုုံးသပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ က်ား/မခြဲျခားမႈမရွိေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုုစနစ္ကို ုအသုုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလုုိပါသည္။ 

 

  

 

 

 

 
ပုုံပုုံပုုံပုုံ----၇။၇။၇။၇။ ။ပင္တုုိင္ေမြးျမဴသူႏွင့ ္အသားတုုိးငါးေမြးျမဴသူ ႏွစ္မ်ိဳးစလုုံးအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့ ္
အကဲျဖတ္ျခင္းကိုုအုုပ္စုု (ဘယ္ဘက္အေပၚပုုံ) သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္ဦးခ်င္း (ညာပုုံ) ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၿခံသုုိ႔ 
ပံုုမွန္သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္း (ေအာက္ေျခပုုံ) တုုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
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