ALiSEA(အယ္လစ္စီးယား)
ေဂဟ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္း ကို အေရွ႕ေတာင္

ဆန္းသစ္ေသာ

ပဏာမေျခလွမ္း
လူဦးေရ
လွ်င္ျမန္စြာ
တိုးပြါးလာသည္ႏွင့္အမၽ
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးခ်မႈကို ပိုမို ဖိအား
ေပးလာျခင္း ႏွင့္ တစ္ေန႕ထက္ တစ္ေန႕ ရာသီဥတု
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ပိုမိုၾကီးထြားလာျခင္းတို႕သည္
အေရွ႕ေတာင္အာရွ
အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ အလွည့္အေျပာင္း တစ္ဆစ္ခ်ဳိး စဥ္းစားရန္
အခ်ိန္တန္လာျပီျဖစ္သည္။
မဲေခါင္ေဒသတြင္
ေဒသခံ
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႕၏ ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကို
ယခင္က မည္သို႕ပင္ အစျပဳ အားေပးျခင္း
အေျမာက္အျမားရွိခ့ဲေသာ္လည္း ယခုအၾကိမ္သည္
ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း တြင္ ေဂဟ စိုက္ပ်ိဳးနည္း
စနစ္က်ယ္ျပန္႕ေရး ကို ကြန္ရက္ဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္
ပထမဆံုးစြန္႕ဦး
တီထင
ြ ္ေသာ
အားထုတ္မႈ
ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အေၾကာင္း
ရင္းမွာ
ေတာင္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မွစ၍
ျပည္တြင္း ေဒသတြင္း ရွိ သုေတသန ဌာနၾကီးမ်ား
ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ား အပါအ၀င္ အလႊာ
အသီးသီးမွ
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား
အားလံုး
ခိုင္ခုိင္မာမာ
ေပါင္းစည္းမႈ
ရရွိေရးအတြက္
ျဖစ္ပါသည္။ သို႕မွသာလုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္သည့္
ေအာင္ျမင္ေသာ ေဂဟစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစံနစ္မ်ား
က်ယ္ျပန္႕စြာ ပြါးမ်ားေရးကို ခိုင္မာစြာ ေထာက္ပံ့
ေပးႏိုင္ေသာ
အစိုးရ
မူ၀ါဒမ်ား
ေပၚထြက္
လာမည္ျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္
ပတ္သက္သူမ်ားတို႕ကို သေဘာေပါက္ နားခ်
ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

● ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္
ေနသူမ်ား အၾကား အသိပညာႏွင့္ အေတြ႕
အၾကံဳ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ခိုင္မာလာေစရန္

● မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား မွ

အာရွတြင္ ပူးေပါင္းေလ့လာျခင္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏

အယ္လစ္စီးယား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အေရးပါေသာပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား
ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္စဥ္ အေပၚ
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
စီမံကိန္းမစမီ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်
ယခင္ထုတ္လုပ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားကို
ရွာေဖြဖတ္ရွဳ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံ
အလိုက္ (ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္)
တိုင္ပင္အၾကံဥာဏ္ရယူေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ကိုေဆာင္ရြက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္
ေဂဟ
စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို
ပံ့ပိုးေနေသာ
အေရးပါသည့္
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေလ့လာ ေတြ႕ရွိမႈ
ကနဦးရလဒ္မ်ား ကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေပါင္း(၄) ႏိုင္ငံမ်ားမွ စုစုေပါင္း အလားအလာ
ရွိသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ၁၁၈ ဖြဲ႕(အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
သုေတသန
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား) ကိုေတြ႕ရွိခ့ျဲ ပီး
အေတြ႕အၾကံဳအမ်ိဳးစံု (၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေသာစိုက္ပ်ဳိး
ေရးစနစ္၊ သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးစနစ္၊ စပါး
ပ်ဳိးႏုစုိက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္၊ ဘက္စံုဖ်က္ပိုး ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း
နည္းစနစ္၊ ဓါတုေဆးလြတ္ စိုက္ပ်ဳိးနည္း၊ ဘက္စံု
စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစနစ္ စသျဖင့္) တို႕ျဖင့္ အနာဂတ္
ကြန္ရက္ ကို စံုစံုလင္လင္ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

●

ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို
ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္လာျပီး
ယံုၾကည္မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္

● ေတာင္သူမ်ားအတြင္း ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရး နည္း
စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး ခံယူအသံုးခ်လာမႈ
မ်ား က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္

CIRAD (စီးရပ္) ႏွင့္ ယာယီ
အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အယ္လစ္စီးယား သည္ မဲေခါင္ေဒသၾကီး တြင္

ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးအေျပာင္းအလဲ ကို ပံ့ပိုးေနေသာ
(ACTAE) အက္ေတး အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္ကို CANSEA ကန္စီး
ဟုေခၚေသာ
အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏
၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေသာ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးစနစ္ ကြန္ရက္ ကို
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးရပ္ လည္းပါ၀င္ ညွိႏွိုင္း

ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရက
ြ ္ မည့္
အဓိက အဆင့္မ်ား
> အခ်ိန္တိုင္း အားလံုးပါ၀င္ ေလ့လာေ၀မွ် ႏိုင္ေသာ
အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ၏ ေဂဟ စိုက္ပ်ဳိးေရး
ဆိုင္ရာ အယ္လစ္စီးယား အင္တာနက္ကြန္ရက္
ကို တည္ေဆာက္မည္။

> (၄)ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာ
နည္းစနစ္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား
ကို ေဖၚထုတ္ရန္ ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
> ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ
မ်ား(လက္ေတြ႕ေလ့လာရေသာ အေၾကာင္း ကိစၥ
တစ္ခုခ်င္း အလုိက္)ု က်ယ္ျပန္႕စြာ ပြါးမ်ားေရး
အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို စိစစ္
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတို႕ကို ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မည္။
> သိပၸံနည္းက်ေသာ သုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္လို
စိတ္ ျဖစ္လာရန္ လွံဳ႕ေဆာ္စည္းရံုး ေပးမည္။

● ေဂဟ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သို႕ ကူးေျပာင္းရန္ ပံ့ပိုးေပး
ေနေသာ စိုက္နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သိသာထင္ရွားေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္
စုစည္းထားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

> အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေ၀ငွရန္၊ ကြာဟမႈမ်ား ကို
ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိရန္၊
ပူးေပါင္းဆပြါးအက်ိဳး
ရရွိေရးအတြက္ ႏွိဳးဆြေပးရန္ မ်ားကို ရည္ရြယ္၍
ျပည္တြင္း ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသြားမည္။

● ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ ကိုအေျခခံေသာ ဗဟုသုတ၊ သိပၸံ

● သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ စိုက္နည္းမ်ားႏွင့္နည္းပညာ
ျပန္႕ပြါးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အားေပးပံ့ပိုးေပးရန္
လိုအပ္ေနျခင္း(ေထာက္ခံေပးျခင္း၊PGS, labels, PES)

● မိမိ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္နည္းစိုက္နည္းမ်ား၊ ႏွင့္ အခင္း
အက်င္းမ်ားအတြက္ ထိုက္တန္ေသာအထူး ေစ်းႏွဳန္း

နည္းက်စြာ ပိုမိုနားလည္လာႏိုင္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္

ရရွိေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အေရးၾကီးေနေၾကာင္း

ေရရွည္တည္တံ့ေသာျမွင့္တင္မက
ႈ ို သက္ရွိမ်ား အျပန္

> ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ပူးတြဲက်ခံ
ေဆာင္ရြက္ရေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအား
ပံ့ပိုး
ေပးသည့္ အေသးစားေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကို
စီစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္။
>

ျပန္႕ပြါးေသာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္မႈ
တို႕ကို အနာဂါတ္ ကြန္ရက္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္
ေဒသၾကီးအတြင္း စီစစ္အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္း

စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ
ေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အလွန္အက်ဳိးျပဳျဖစ္စဥ္မ်ားသံုးျမွင့္တင္ျခင္း စသည့္
ေဂဟစိုက္ပ်ဳိေရးစနစ္သေဘာတရား၏ ေခတ္မွီအျမင္

● အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ၾကြယ္၀ရန္၊ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ရန္၊

● ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

ဘာသာရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
ထိုနည္းမ်ား၏ နည္းစနစ္သေဘာအရ စြမ္းေဆာင္
ႏိုင္မႈမ်ား၊ ထိုနည္းမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးမႈႏွဳန္း၊

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား
ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းသြားမည္။

ထုိစိုက္နည္းစနစ္မ်ားကို အမ်ားျမင္ေတြ႕ႏိုင္မႈတိုးတက္
ရန္၊ ေတာင္သူမ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးမႈ ျပန္႕ပြါးရန္ ႏွင့္
အစိုးရ၏မူ၀ါဒတြင္ပါ၀င္သတ္မွတ္ေပးရန္ တို႕ အလို႕ငွါ
ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဆပြါးအင္အားတိုးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ၾကရန္ စိတ္တူကိုယ္တူရွိေနၾကျခင္း

> လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၏လက္ခပ
ံ ံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္
ဖြဲ႕ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္
အတြင္းေရးမွဴး ရံုးမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီသြားေပးမည္။

ေဂဟ စိုက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္မ်ား ၏ မတူညီ အမ်ဳိးစံုမႈမ်ား

တမာပိုးသတ္ေဆးရည္

စပါး ပ်ိဳးႏု စိုက္နည္းစနစ္

ထုတ္လုပ္ေနျခင္း (IPM)

(SRI)

သီးႏွံသစ္ေတာ ေရာေႏွာ
စိုက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမ်ိုးမ်ဳိး
ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း
Photos : © Gret
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