ေဂဟ
ေဂဟ စိစိုက
ုက္ပ္ပ်ဳိ်ဳိးးေရးနည္
ေရးနည္းး ကိ
ကို ု အေရွ
အေရွ႕႕ေတာင္
ေတာင္ အာရွ
အာရွတ
တြငြင္ ္
ပူပူးးေပါင္
ေပါင္းးေလ့
ေလ့လ
လာျခင္
ာျခင္းး ((အယ္
အယ္လ
လစ္စ္စစီးီးယား
ယား))
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဆန္းသစ္

အေရးပါေသာပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား

တီထြင္ေသာ ပဏာမေျခလွမ္း

ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္စဥ္ အေပၚ

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 တီထြင္ေသာ 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။ သို႕မွသာ
လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္
မဟုတ္သည့္
ေအာင္ျမင္ေသာ
ေဂဟစိုက္ပ်ိဳးေရး
နည္းစံနစ္မ်ား
က်ယ္ျပန္႕စြာ
ပြါးမ်ားေရးကို ခိုင္မာစြာ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ေသာ
အစိုးရ
မူ၀ါဒမ်ား
ေပၚထြက္
လာမည္ျဖစ္ျပီး
စိုက္ပ်ဳိးေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား
တို႕ကို သေဘာေပါက္ နားခ် ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
စီမံကိန္းမစမီ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်
ယခင္ထုတ္လုပ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားကို
ရွာေဖြဖတ္ရွဳ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံ
အလိုက္ (ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္)
တိုငပ
္ င္အၾကံဥာဏ္ရယူေသာ 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
(၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေသာ
စိုက္ပ်ဳိး
ေရးစနစ္၊
သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာ
စိုက္ပ်ဳိးစနစ္၊ စပါးပ်ဳိးႏုစိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္၊ ဘက္စံု
ဖ်က္ပိုး ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း နည္းစနစ္၊ ဓါတုေဆးလြတ္
စိုက္ပ်ဳိးနည္း၊ ဘက္စံု စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစနစ္ စသျဖင့္)
တို႕ျဖင့္
အနာဂတ္
ကြန္ရက္ကို
စံုစံုလင္လင္
ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

အယ္လစ္စီးယား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
● ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္
ေနသူမ်ား အၾကား အသိပညာႏွင့္ အေတြ႕ အၾကံဳ
ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ခိုင္မာလာေစရန္
● မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား မွ
ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ထင္ထင္ရွားရွား
ေတြ႕ျမင္လာျပီး ယံုၾကည္မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္
● ေတာင္သူမ်ားအတြင္း ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရး နည္း
စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး ခံယူအသံုးခ်လာမႈ မ်ား
က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္

CIRAD (စီးရပ္) ႏွင့္ ယာယီ

အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အယ္လစ္စီးယားသည္

မဲေခါင္ေဒသၾကီးတြင္

ေဂဟ

စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျပာင္းအလဲ ကို ပံ့ပိုးေနေသာ (ACTAE)

အက္ေတး အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
ဤအစီအစဥ္ကို

CANSEA

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏

ကန္စီး

၀န္းက်င္

ဟုေခၚေသာ
ထိန္းသိမ္းေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ကြန္ရက္ ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးရပ္
လည္းပါ၀င္ ညွိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အဓိက ေဆာင္ရက
ြ ္ထားရွိမႈမ်ား
> ေဂဟ စိုက္ပ်ဳိးေရး တြင္ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႕၀င္
(၆၀)
ပါ၀င္ေသာ
အေရွ႕ေတာင္
ကြန္ရက္ ေပၚေပါက္ေရး။

အာရွေဒသ

> အင္တာနက္တြင္ အခ်ိန္မေရြးမွီျငမ္းစရာ (၂၀၀)
ေက်ာ္
ႏွင့္
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ(၄)ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္
မ်ား
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို
က်င့္သံုးေနေသာ
အေၾကာင္းအရာ (၃၄) မ်ဳိးမ်ားကို တင္ျပ ထား ေသာ
ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရး
အင္တာနက္
၀က္ဆိုဒ္
(http://ali-sea.org/) တည္ေထာင္ျခင္း
> ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ေသာ အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို (၄)ႏိုင္ငံတင
ြ ္ က်င္းပ ေဆာင္ရက
ြ ္
ျပီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ ကြာဟမႈမ်ားကို
ထိစပ္ေပးျခင္း၊ စုေပါင္းညွိႏိွဳင္း ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ အက်ိဳး
ရလဒ္ကို လွံဳ႕ေဆာ္ေပးျခင္း (၂၀၁၆ မတ္လ - ဇြန္လ)

> ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရွေတာင္

အာရွေဒသတြင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပထမ အၾကိမ္
ညီလာခံၾကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲပ
့ ါသည္။
(၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ)

> ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံတစ္ခု
စီတိုင္းတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းထားရွိျခင္း
>

အယ္လစ္စီးယား
အေသးစား
ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေရးျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္း ကို
(၂)ၾကိမ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ျဲ ပီး ပထမအၾကိမ္ေခၚဆိုမႈ
အတြက္
ေဂဟစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ
ဗဟုသုတမ်ားကို ထုတ္ေဖၚျခင္း ဖလွယ္ျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (၁၂)ခု ကို
အပ္ႏွင္းေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

> အယ္လစ္စီးယား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ
ညီလာခံၾကီးကို ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ ႏိုင္ငံတင
ြ ္း
ပါ၀င္ပတ္သက္သူ (၆၀) ဦးျဖင့္ က်င္းပေဆာင္ရက
ြ ္
ႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

အယ္လစ္စီးယား စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
တိုင္းျပည္ အဆင့္ ( ၄ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ )

အေရွေတာင္အာရွေဒသတြင္း အဆင့္

ႏိုင္ငံအလိုက္စီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕ျပည္တြင္းအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ျပီး ကြနယ
္ က္မ်ား
ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဒသတြင္းစီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕ေလာေလာဆယ္
ဂရက္ အ ဖြ ဲ ႕ မွ လားအိ ု ႏ ိ ု င ္ င ံ တ ြ င ္ ေဒသတြ င ္ း
ညွ ိ ႏ ွ ိ ဳ င္ း ေရးမွ ဴ း(၁) ဦ း ႏွ င ္ ့ ကေမာၻ ဒ ီ း ယား ႏွ င ္ ့
ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ မ ်ားတြ င ္ ျပည္ တ ြ င ္ း ညွ ိ ႏ ွ ဳ ိ င ္ း ေရးမွ ဴ း
(၂)ဦ း ပံ ့ ပ ိ ု း ေဆာင္ ရ ြ က ္ ေ ပးေနပါသည္ ။

ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားဘုတ္အဖြဲ႕အသိအမွတ္ျပဳ
သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ဖြံ႕ျဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖင့္
ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းျဖင့္
ြ ္
ပညာရပ္နယ္ပယ္မွသူမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဆာင္ရက
ေနသူမ်ားကို နီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္ေစသည္။
ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြညီလာခံ- စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြ
ေစရန္
တႏွစ္လံုးေဆာင္ရြက္တိုးတက္မႈမ်ားကို
တင္ျပျခင္းျဖင့္ ေဂဟစိုက္ပ်ိးေရးအကူးအေျပာင္းကို
အားေပး အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ အယ္လစ္စီးယား
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္း
မ်ားကို စီမံႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း

ေဒသတြင္းအေထြေထြညီလာခံ- ႏိုင္ငံလိုက္ ႏွစ္ပတ္
လည္ညီလာခံမ်ားမွ
တင္ျပေဆာင္ရြက္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို မဲေခါင္ေဒသတြင္း က်ယ္ျပန္႕စြာ
ပြါးမ်ားေရးအတြက္ (၂) ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပမည္။

Agroecology Schools

တမာပိုးသတ္ေဆးရည္

စပါး ပ်ဳိးႏု စိုက္နည္း စနစ္

သီးႏွံ သစ္ေတာ

ၾသဂဲနစ္

ဘက္စံု စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴ

ထယ္ေရးမဲ့ ေျမဖံုး

ထုတ္လုပ္ေနျခင္း (ႈIPM)

(SRI)

ေရာေႏွာ စိုက္နည္းစနစ္

စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္

ေရးစနစ္

စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္
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ယူရိုေငြ ၁.၂ သန္းကို ပံ့ပိုးေပးသူ -

The present project is supported by the
French Agency for Development . The ideas
and the presented opinions are the ones of its
organization and do not represent necessarily
those of the AFD.

www.ali-sea.org

ဆက္သြယ္ရန္ ALiSEA Team: agroecologynetworksea@gmail.com

Regional ALiSEA Coordinator: Mr Pierre Ferrand, ferrand@gret.org
Cambodia ALiSEA Coordinator: Ms Lucie Reynaud, reynaud@gret.org
Myanmar ALiSEA Coordinator: Dr Htet Kyu, htetkyu@gret.org

Operating in Lao PDR since 2005, Gret is a French development NGO which for 40 years has been
acting from the terrain to the policy, to fight against the poverty and the inequalities.

Lao PDR

