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 ၂.၁.၃ ပမန်မာနိုင်ငံ၌ အနာဂတ်တွင် အသိြညာရြးသင်တန်းများပြုလုြ်မည့် ဖွံ့ပဖိုးရရး          
  လုြ်သားများအတွက် အကကံပြုတိုက်တွန်းြျက်များ ၁၃

၂.၂ သွင်းအားစုလက်လီဆရာင်းချသူများအတွက် သင်တန်း ၁၆

 ၂.၂.၁ တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်း အသုံးပြုပြင်း ၁၆

 ၂.၂.၂ Vision Zero Fund ၏ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရသာ လုြ်ငန်းများမှ ရရှိရသာ သင်ြန်းစာများ ၁၇

 ၂.၂.၃ နိုင်ငံတကာ အရထာက်အထားများ ၁၈

 ၂.၂.၄ တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်းများ အသုံးပြုပြင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး

  ရနာင်တွင်ပြုလုြ်မည့် သင်တန်းများအတွက် အကကံပြုြျက ် ၁၉

၂.၃ စိုက်ပျ ိုးဆရးသုံးဓာတု ပစ္စည်းများ ဆေးကင်းလုံခခုံစွာ သိုဆလှာင်မခင်း ၂၁

 ၂.၃.၁ Vision Zero Fund ၏ အရကာင်အထည်ရဖာ်ြဲ့ရသာလုြ်ငန်းများမှ ရရှိရသာသင်ြန်းစာများ ၂၁

 ၂.၃.၂ နိုင်ငံတကာ အရထာက်အထားများ ၂၁

 ၂.၃.၃ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းမှုအတွက် အကကံပြုတိုက်တွန်းြျက ် ၂၂

၂.၄ စိုက်ပျ ိုးဆရးသုံးဓာတု ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်မခင်း ၂၃

 ၂.၄.၁ ရလ့လာရရှိရသာသင်ြန်းစာများစ ၂၃

 ၂.၄.၂ နိုင်ငံတကာ အရထာက်အထားများ ၂၃

 ၂.၄.၃ အန္တရာယ်ရှိရသာ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများနှင့်ြတ်သက်၍ တိကျြိုင်မာရသာစွန့်ြစ်နည်းစနစ်ကိ ု
  ရထာက်ြံအကကံပြုပြင်း ၂၆

 X မှီမငမ်းကိုးကားချက်များ                 ၂၇

 X ဆနာက်ေက်တွဲ(က )                                                 ၂၉



၅ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

	X အတိုဆကာက်စာလုံးများ ဖွင့်ေိုချက်

CPA လက်မှတ်ရ ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုသူ

CTUM ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုြ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ြျုြ်

DOA စိုက်ြျ ိုးရရးဦးစီးဌာန

FAO ကုလသမဂ္ဂ စားနြ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ြျ ိုးရရးအဖွဲ့ 

FFP မျက်နှာကာ

FFS ရတာင်သူလက်ရတွ့ကွင်းသင်တန်းရကျာင်း

GAP စိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာ အရလ့အထရကာင်းများ

ILO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့

IPM ေက်စုံြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းပြင်း

ITC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်တန်းရကျာင်း

OECD စီးြွားရရးြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ပဖိုးရရးအဖွဲ့

OP ရအာ်ဂန်နိုရဖါ့စဖိတ်

OPA ရလာဒ်နှင့် လုြ်ရဆာင်ြျက်အရလ့အကျင့်များ ဆန်းစစ်ပြင်း

OSH လုြ်ငန်းြွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး

PPE တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်း

RPE အသက်ရှုလမ်းရကကာင်းဆိုင်ရာရရာဂါအကာအကွယ်ြစ္စည်း

TOT ဆရာပဖစ်သင်တန်း

VZF Vision Zero Fund

WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့



၆ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

၁.၂ ေန်းစစ်ဆလ့လာမှုမူဆောင်

၁.၁ နိဒါန်း

လုြ်ငန်းြွင်ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျမှုနည်းဗျူဟာကို ရလ့လာ
ဆန်းစစ်ရသာအြါ ရေးအန္တရာယ်ကာကွယ် ထိန်းြျုြ်မည့် 
အဆင့က်ိစုဉ်းစားရနန်ငှ့ ်ထရိရာကမ်ှုအတိငု်းအတာအရ ဦးစား 
ရြးအဆင့ ်သတမ်တှရ်န ်အရထာကအ်ကပူြုြါသည။် ြိုးသတ ်
ရဆးအသုံးပြုမှုတငွ ်ဓာတရုဆး၏ သကတ်မ်းတရလျာကလ်ုံး
နှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ကာကွယ်မှုအဆင့်များကိုစဉ်းစားရန် 
အ ရရး ကကီး ြါ သ ည် ။  ဤ သုံး သ ြ် ရလ့ လာ မှု မှ တ် တ မ်း ၌ 
ြိုးသတ်ရဆး အသုံး ပြုမှုတွင် ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျရရး
အတွက် ကာကွယ် မှုဆိုင်ရာအဆင့်များကို ရဆွးရနွးမည်ပဖစ်
ြါသည်။ သုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်း၏ရနာက်ြိုင်းတွင်  
ပမန်မာနိုင်ငံ  အတွက် လက်ရှိကျင့်သုံးရနမှုများအတွင်းမှ 

Vision Zero Fund သည် ၂၀၁၇ ြုနှစ် ရမလမှစတင်ပြီး
လုြ်ငန်းြွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်  ကျန်းမာရရး 
ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းကို စတင်အရကာင်အထည်ရဖာ်ြဲ့ြါသည်။ 
စီမံကိန်းသည် အဓိကအားပဖင့် အထည်ြျုြ်လုြ်ငန်းများနှင့် 
ြျင်းသီးနှံကုန်စည်တန်းဖိုးပမင့်ကွင်းဆက်တို့တွင် လုြ်ကိုင်ြဲ့ 
ြါသည်။ ြျင်းသီးနှံ တန်းဖိုးပမှင့်ကွင်းဆက်အတွင်း၌ စိုက်ြျ ိုး
ရရးသုံးဓာတုသွင်းအားစုများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှုရကကာင့် 
ရတာငသ်မူျားတငွ ်ပဖစရ်ြါ်လာသည့ရ်ေးအန္တရာယက်ိ ု သသိာ 
ထင်ရှားသည့်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 
ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအပဖစ် အသိအမှတ်ပြု ကကြါသည်။  
ထို့ရကကာင့် ၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် Vision Zero Fund သည် ဓာတု
ြိုးသတ်ရဆးများ သက်တမ်း စက်ေန်းတရလျာက် (ရဖာ်စြ်
ပြင်း၊  ထုတ်ြိုးပြင်းမှ စွန့်ြစ်သည်ထိ) ဓာတုြိုးသတ်ရဆးများ
ကိ ုစမီြံန့ြ်ွမဲှုနငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်၏ံဥြရဒများနငှ့်
မေူါဒများ၊ မရူောငမ်ျားကိ ုသုံးသြရ်လလ့ာမှုတစြ်ကုိ ုပြုလြု်
ြဲ့ြါသည်။

ရလ့လာမှုကိုအရပြြံ၍  ဤသုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်းသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ အရပြအရနတွင် ဆက်လက်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရန် 
လိုအြ်ရသာအဓိကနယ်ြယ်အပဖစ် ရဖာ်ထုတ်ထားရသာ  
ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျမှုဆိုင်ရာတိကျရသာ နည်းဗျူဟာများ
ကို ဦးတည်ြါသည်။ ဤသုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်းသည် 
လက် ရတွ့လုြ်ငန်းြွင်တွင် ရတာင်သူများနှင့်သွင်းအားစု
လက်လီရရာင်းြျသူများ  လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရဖာ်

ရဆာင်ရွက်နိုင်ရသာ နည်းဗျူဟာများကို ဦးတည်ြါသည်။ 
သီးပြားသုံးသြ် ရလ့လာမှု မှတ်တမ်းများသည် မူေါဒအဆင့်
တွင်  ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျမှုဆိုင်ရာ  အစီအမံများကို  
ရဖာထ်တုထ်ားြါသည။် ြိုးသတရ်ဆး စမီြံန့ြ်ွမဲှုရှုရထာင့မ်ျား
(ရကကာပ်ငာပြင်းကဲသ့ို)့သည ်ဆကလ်ကက်ငွ်းဆင်း ရဆာငရ်ကွ်
မှုများနငှ့ ်ရှာရဖရွဖာ ်ထတုမ်ှုများလိအုြပ်ြီး ဤသုံးသြရ်လလ့ာ
မှုမှတ်တမ်း၏ လွှမ်းခြုံနိုင်မှု အတိုင်းအတာမှ ရကျာ်လွန်ရန
ြါသည်။

ကနဦးရလလ့ာမှုသည ်ဓာတြုိုးသတရ်ဆးများ ဓာတရ်ပမဩဇာ 
များအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရသာရှုရထာင့်များကို ရှာရဖွရဖာ် 
ထုတ်ြဲ့ရသာ်လည်း ရလ့လာမှုများအရ ြိုးသတ်ရဆးသည် 
လူ့ကျန်းမာရရးအတွက် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုအများဆုံး 
ပဖစ်ရကကာင်း ရတွ့ရှိရသပဖင့် ယြုသုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်း 
သည် ြိုးသတ်ရဆးအရြါ် ဦးတည်ထားြါသည်။

ယ ြု သုံး သ ြ် ရလ့ လာ မှု မှ တ် တ မ်း သ ည်  ရတာ င် သူ များ  
ြိုးသတ်ရဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲပြင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်လာရသာ 
ရေး အန္တရာယမ်ျားကိရုလှောြ့ျရန ်ထရိရာကရ်သာနည်းဗျူဟာ
များကိ ုရဖာပ်ြရြးသည့ ်သငြ်န်းစာများနငှ့ ်နိငုင်တံကာဥြမာ
ကိုးကားြျက်များကို မီးရမာင်းထိုးပြထားြါသည်။ ၎င်းကို 
ပမန်မာနိုင်ငံတွင်  စိုက်ြျ ိုးရရးသုံးဓာတုြစ္စည်းများ ရေး 
အန္တရာယ်ရလှော့ြျမှုကို ရဆာင်ရွက်ရနသည့် ပြည်တွင်းနှင့် 
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုနိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။

အဓိက ကွာဟြျက် အပဖစ်နှင့်  ကွင်းထဲတွင် လက်ရတွ့
ရဆာငရ်ကွန်ိငုရ်သာ နယ ်ြယမ်ျားအပဖစ ်ရဖာထ်တုထ်ားသည့်
ြိုးသတရ်ဆးသကတ်မ်းစကေ်န်း၏ရှုရထာင့ရ်လးြကုိ ုဦးတည်
ရဆွးရနွးမည်ပဖစ်ြါ သည်။ ၎င်းတို့မှာ ရအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်
ြါသည်။

 X ြိုးသတရ်ဆးများနငှ့ ်ထရိတွ့မှုများရလှောြ့ျရရးနငှ့ ်ြိုးသတ ်
ရဆးများကို ရေးကင်းလုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရရး 
အသိြညာရြးသင်တန်း၊

 X ြိုးသတရ်ဆးသုံးစွြဲျနိတ်ငွ ်တကိယုရ်ညသ်ုံး အကာအကယွ ်
ြစ္စည်း (PPE)များအသုံးပြုပြင်း၊



၇ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

၁.၃ ကာကွယ်မှုများ၏အေင့်များ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ လုြ်ငန်းြွင်
ရေးအန္တရာယက်င်းရငှ်းရရးနငှ့ ်ကျန်းမာရရးဆိငုရ်ာ လမ်းညွှန်
ြျက်သည် ရေးအန္တရာယ် ကာကွယ်သည့်အဆင့်များ၏ 
အရပြြသံရောတရားကိ ုလိကုန်ာြါသည။် ၎င်းသည ်လြုင်န်း
 ြွင်ရေးအန္တရာယ်များကို ရလှော့ြျရန် စနစ်တကျရဖာ်ထုတ် 
ထားရသာ နည်းဗျူဟာကိုရရှိရန်အတွက် စနစ်တကျပြုလုြ် 
ထားရသာ ရပဖရှင်းနည်းတစ်ြု ပဖစ်ြါသည်။ (ြုံ-၁) ြထမ ရပဖ
ရှင်းနည်းမှာ ရေးအန္တရာယ်ကုိ လံုးေဖယ်ရှားပြင်းပဖစ်ြါသည်။

ြိုးသတ်ရဆးများတွင် ရအာ်ဂဲနစ် စိုက်ြျ ိုးနည်းစနစ်များ 
အစားထိုးပြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိရသာ  ဓာတုြစ္စည်းများကို 
တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်းတို့  ရဆာင်ရွက်ပြီး ရပဖရှင်းြါသည်။ 
အန္တရာယ်ရှိရသာ ဓာတုြစ္စည်းများကို ြိတ်ြင်ပြင်းအတွက် 
မပဖစ်မရန ပြုလုြ်ရရသာ အရထာက်အထား ရှိြါသည်။  
၎င်းကို သီးပြားသုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်းတွင် ရဖာ်ပြထား
ြါသည်။ (အန္တရာယ်ရှိရသာ  ဓာတုြစ္စည်းများကို ြိတ်ြင်ပြင်း
- ပမန်မာ နိုင်ငံအတွက် အကကံပြုတိုက်တွန်းြျက်များ)

 X ြိုးသတ်ရဆးများကို ရေးကင်းလုံခြုံစွာ သိုရလှာင်ပြင်း၊

 X ြိုးသတ်ရဆးများကို စွန့်ြစ်ပြင်း၊

ယြင်ရဆာင်ရွက်ြျက်များနှ င့်  အိမ် နီးြျင်းနို င် ငံ များမှ  
သငြ်န်းစာများကိ ုရနာငအ်နာဂတတ်ငွ ်ရပဖရငှ်းရဆာငရ်ကွမ်ှု

များ အတွက် အသုံးပြုမည်ပဖစ်ပြီး ပမန်မာနိုင်ငံ၏ရကျးလက်
ရဒသများတွင် ရတာင်သူမိသားစုများသည် ရရရှည်တည်တံ့
ရသာ၊ တတ်နိုင်ရသာ၊ လက်ြံနိုင်ရသာ အရပြအရနရှိရစရန် 
ရည်ရွယ် ြါသည်။

ပုံ -၁ စိုက်ပျ ိုးဆရးသုံးအန္တရာယ်ရှိဆသာဓာတုပစ္စည်းများကို ထိဆတွ့မှုဆလှော့ချရာတွင်သုံးဆသာကာကွယ်နည်းအေင့်များ

ဇစ်ပမစ်- ITC-ILO (2010) (လုြ်ငန်းြွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးသင်ြန်းစာ” ထိရရာက်ရသာ အလုြ်သမား စစ်ရဆးမှုစနစ် 

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း) "Occupational Safety and Health Module". Building Modern and Effective Labour Inspection Systems Curriculum 

အန္တရာယ်ရှိဆသာဓာတုပစ္စည်းများကို  ဖယ်ရှားမခင်း

အန္တရာယ်ရှိဆသာဓာတုပစ္စည်းများဆနရာတွင် 
အစားထိုးမခင်း

ဆေးအန္တရာယ်ဆလျာ့နည်းဆစသည့်
နည်းပညာများမဖင့် ကာကွယ်မခင်း

စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများမဖင့်
ကာကွယ်မခင်း

တကိုယ်ရည်သုံး
အကာအကွယ်ဆပးသည့်ပစ္စည်း

PPE



၈ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

ဖယ်ရှားပြင်းပဖစ်နိုင်ရပြမရှိရသာအြါတွင် ရနာက်တစ်ဆင့် 
အရနပဖင့် အန္တရာယ်ရှိရသာ ဓာတုြစ္စည်းများရနရာတွင် ြိုမို 
စတိြ်ျရရသာနည်းလမ်းများပဖင့ ်အစားထိုးပြင်းနည်းကိ ုသုံးစွ ဲ
ရြါသည။်  စိကုြ်ျ ိုးရရး ဆိငုရ်ာအရလအ့ထရကာင်းများသည်
လူအားပဖင့်ရြါင်းနှိမ်နှင်းပြင်းနည်းဗျူဟာများနှင့် ဓာတုနည်း
မဟတုရ်သာ ြိုးမွှားကာကယွရ်ရးနည်းလမ်းများကိ ုသုံးစွပဲြင်း
ပဖင့် ဓာတုရဆးများနှင့် ထိရတွ့မှုကို ရလှော့ြျရြးြါသည်။ 
ြိုးမွှားကာကွယ်နိမ့်နင်းပြင်းတွင် သင်တန်းနှင့်အရထာက် 
အထား အရပြပြုရသာလမ်းညွှန် ြျက်များ (ဥြမာ- ေက်စုံ
ြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းပြင်း IPM)သည် အန္တရာယ်ရှိရသာ ဓာ
တု ြစ္စည်းများတွင် မှီြိုရနရမှုကို ရလှော့ြျရြးပြီး လိုအြ်ြါ
ကလယ်သမားသည် အန္တရာယ်ရှိရသာဓာတုြစ္စည်းများကို 
အနည်းဆုံးထိ ရလှော့ြျသုံးစွဲနိုင်ရန်ကူညီရြးြါသည်။ (ြုံ- ၁ 
ကိုကကည့်ြါ)

လုြ်ရဆာင်နိုင်စွမ်းရည်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် အန္တရာယ် 
အနည်းဆုံးရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကိုသာလှေင် အသုံးပြုြွင့် 
လိုင်စင်ထုတ်ရြးနိုင်ရန်အတွက် ြိုးသတ်ရဆးမှတ်ြုံတင် 
ရသာအဆင့်တွင် ပြီးပြည့်စုံ ပြီး စနစ်ကျရကာင်းမွန်ပြည့်စုံ 
ရသာ အန္တရာယဆ်န်းစစမ်ှုပြုလြ်ုရနလ်ိအုြ်ြါသည။် အန္တရာယ်
ရလှော့ြျနိုင်ရသာ နည်းလမ်းများ ( ပမန်မာနိုင်ငံတွင်  ဤ
ြိုးသတ်ရဆးအတွက် တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ရြး
သည့်ြစ္စည်း လိုအြ်ြါသည် စသည်ပဖင့်) ကို လက်လှမ်းမီရစ
ရန်အတွက် မှတ်ြုံတင်ြွင့်ပြုသည့်အြါ ြျင့်ြျနိ်စဉ်းစားမှုများ 
လိုအြ်ြါ သည်။ တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်းများ
နှင့် ြတ် သက်သည့် ရဆွးရနွးမှုကို ရအာက်တွင် ရဖာ်ပြထား
ြါသည်)။ရေးအန္တရာယ်ရလျာ့နည်းရစသည့် နည်းြညာများ
ပဖ င့် ကာ ကွ ယ် ပြ င်း နှ င့်  စီ မံ အု ြ် ြျု ြ် မှု န ည်း လ မ်း ပဖ င့်  
ကာကွယ်ပြင်းကို ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုမှု ရေးအန္တရာယ်
ရလျာ့နည်းရစရန်  အသုံး ပြုနိုင်ြါသည်။ ရေးအန္တရာယ်
ရလျာ့နည်းရစသည့် နည်းြညာများပဖင့် ကာကွယ်ရြးပြင်း
ဆိုသည်မှာ လူများကို ရေးအန္တရာယ်မှ ြွဲထုတ်ပြီး သီးပြား
ထားရန် ြစ္စည်းဒီဇိုင်း ထုတ်ကတည်းက မွမ်းမံပြုလုြ်ထား
ပြင်း ပဖစြ်ါသည။် ၎င်းတငွ ်လှေြစ်စက်ူးနှုန်းနည်းရသာြကွမ်ျား
ကိုအသုံးပြုပြင်း၊ ရဆးဖျန်း စက်များ အသုံးပြုပြင်းတို့ြါေင်
ြါသည။် ပမန်မာနိုငင်ကံဲသ့ိုရ့သာ နိုငင်ံများတွင ်ရတာငသ်ငူယ်
များသည် ထိုြစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန် မတတ်နိုင်ကကြါ။ 
၎င်းတို့တွင် ရေးအန္တရာယ်ရလျာ့နည်းရစရန် တီထွင်ကကံဆ
ထားသည့် ရိုးရှင်းရသာ ြစ္စည်းကိရိယာ များရှိနိုင်ြါသည်။ 
ဥြမာ - ဖတိလ်ှေထံကွပ်ြင်းကိ ုရလျာန့ည်း ရစရန ်အတိငု်းအတာ

ြါပြီးသားရဆးဖျန်းြုံးများသုံးပြင်း၊ စီးဆင်းမှုနည်းရအာင်
ပြုလြုထ်ားသည့ ်ရနာဇ်ယရ်ြါင်းများနငှ့ ်ရဆးအရညြ်ကဖ်ျန်း
မှုကိ ုရရှာငရ်ှားနိငုရ်န ်ရဇာကန်ကပ်ြီး ဇကာစစြ်ါရသာြုံးတငွ်
ဖွင့်ထားရသာဇကာစစ်ကို ကကီးထား ရြးပြင်း၁။ ကုန်ကျစရိတ်
သက်သာပြီး ထိရရာက်ရသာ ရေး အန္တရာယ်ရလျာ့နည်းရစ
သည့်နည်းလမ်းများကို ရှာရဖွရဖာ် ထုတ်သင့်ပြီး ထိုအစီအမံ
များပြုလြုန်ိငုရ်န ်အဖွဲ့အစည်းများ နငှ့ ်အစိုးရတိုက့ အားရြး
သင့်ြါသည်။ 

စမီအံြုြ်ျုြမ်ှုနည်းလမ်းပဖင့က်ာကယွရ်ြးပြင်းတငွ ်အန္တရာယ ်
ရှရိသာ ြိုးသတရ်ဆးများ အသုံးပြုရသာအြါ ြိမုိစုတိြ်ျရရသာ 
နည်းလမ်းများကို သုံးစွဲနိုင်ရန် လူသားများ၏ အရလ့အထကို
ရပြာင်းလရဲြးပြင်းအရြါ် အရပြြြံါသည။် ထိနုည်းလမ်းသည်
ထုတ်လုြ်မှုဖိအားများ၊ ကုန်ကျစရိတ်ရြျွတာပြင်း၊ ရမ့ရလျာ့ 
တတပ်ြင်း၊ စတိြ်ါေငစ်ားမှုရလျာန့ည်းပြင်းကဲသ့ိုရ့သာ လြုင်န်း
အရပြအရန ပဖစ်ရြ်မှန်အရနအထားများရကကာင့် တြါတရံ မ
ထိရရာက်ရြ။၂  သို့ရသာ်လည်း စက်ကိရိယာပဖင့် ထွန်ယက် 
ပြင်းကဲသ့ိုရ့သာ ရေးအန္တရာယရ်လျာန့ည်းရစသည့ ်နည်းလမ်း
 များပဖင့် ကာကွယ်မှုပြုလုြ်ရန် လက်လှမ်းမမီရသာ အရပြ 
အရနရှိရသာ အရင်းအပမစ် နည်းြါးသည့် အရပြအရနတွင် 
ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျရာ၌ အရရးကကီးရသာအြိုင်းမှ ြါ၀င် 
ြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးများရသာ 
ရကျာလယွရ်ဆးဖျန်းြုံးပဖင့ ်ရဆးဖျန်းပြင်းရကကာင့ပ်ဖစရ်ြါ်နိငု်
ရသာ ကကီးမားသည့် ရေးအန္တရာယ်ကို ဖျန်းသည့်နည်းလမ်း
ကိ ုမနှက်နရ်အာင ်ဖျန်းပြင်းပဖင့ ်ရလှောြ့ျနိငုြ်ါသည။် ရဆးဖျန်း
ရာတငွ ်ြန္ဓာကိယုသ်ည ်ရဆးစကက်ျသည့ရ်နရာ၏ ရလလမ်း
ရကကာင်းကို ဆန့်ကျင်ကာရှိရနပြီး ရေးတိုက်နှင့် လွန်စွာမ
ပမင့်ရသာ အရနအထားတွင် ဖျန်းသင့်ြါသည်။
 
ဤသုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်းတွင် ကျွန်ုြ်တို့သည် စီမံြန့်ြွဲ
မှု နည်းပဖင့်ကာကွယ်ပြင်း၏ ထိရရာက်မှုကို ပမှင့်တင်နိုင်ရန် 
အတွက် Vision Zero Fund ၏ လုြ်ငန်းများမှရရှိရသာ 
သင်ြန်းစာများကို ကကည့်ရှုြါမည်။ 

ဤသုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်း၏ ရနာက်ြိုင်းတွင် ရဆွးရနွး 
ထားသည့ ်ရနာကဆ်ုံးနငှ့ ်ထရိရာကမ်ှုအနည်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ 
ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ ြစ္စည်းများကို  အသုံး ပြုရသာအြါ 
တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်း အသုံးပြုပြင်း ပဖစ်ြါ 
သည်။

၁ FAO (Food and Agricultural Organization of the UN) and WHO (World Health Organization) (2020) (ြိုးသတ်ရဆးစီမံြန့်ြွဲပြင်းနှင့်ြတ်သက်၍ 
  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်များ၊ ြိုးသတ်ရဆးကိုင်တွယ် သုံးစွဲရာတွင်တကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရန်အတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ) 
  International Code of Conduct on Pesticide Management: Guidelines for Personal Protection When Handling and Applying Pesticide. Rome  
  and Geneva: FAO and WHO.

၂ ITC-ILO (2010) “လုြ်ငန်းြွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးသင်ြန်းစာ”. “Occupational Safety and Health Module”.



၉ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

Vision Zero Fund ၏ပထမ (၃)နှစက်ာလအဆကာငအ်ထညဆ်ဖာသ်ည့်
လုပင်န်းများ

 

အသိပညာမမှင့တ်င်ဆရးသငတ်န်းများ

ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျရရးအဓိကနည်းဗျူဟာများအြါအေင် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ြျင်းသီးနှံ ရတာင်သူများအတွက် စိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာအရလ့အထရကာင်း
များ လမ်းညွှန်ြျက်တွင် ရအာက်ြါ အြျက်များ ြါေင်ြါသည်:၃၊၄၊၅၊

 X ြိုးသတရ်ဆးအရြါ်အမှပီြုမှုကိ ုရလှောြ့ျရန-် ြျင်းသီးနှတံငွ ်ရတွ့ရရလ ့
ရှိရသာြိုးမွှားအတွက် ေက်စုံြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းရရးလမ်းညွှန် 
ြျက်များ။ ကကိုတင်ကာကွယ်ပြင်းနှင့် ဇီေနည်းပဖင့်ကာကွယ်ပြင်းတို့ 
ပဖင့် အစပြုရသာကာကွယ်နည်းအဆင့်များကို အရလးထားရဆာင် 
ရကွပ်ြီး လိအုြလ်ာြါက ၎င်းသီးနှအံတကွသ်ီးပြားသတမ်တှထ်ားရသာ 
ြိုးသတ်ရဆးများကို လမ်းညွှန်ြျက်အတိုင်းလိုက်နာရန၆်။ 

 X စီမံအုြ်ြျုြ်မှုနည်းလမ်းပဖင့်ကာကွယ်ပြင်း - ရဆးဖျန်းသည့်လမ်း 
ရကကာင်း၊  ရဆးဖျန်းပြီးမရိတ်သိမ်းမီရစာင့်ဆိုင်းရမည့် ကာလအြိုင်း 
အပြားနှင့် ပြန်လည်ေင်ရရာက်မည့်ကာလတို့ကုိ ကကိုတင်ပြင်ဆင်ပြင်း 
ကဲ့သို့ရသာ ြိုးသတ်ရဆးရဖျာ်စြ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုတို့တွင် စိတ်ြျရရသာ 
နည်းလမ်းများပဖင့်ထိရတွ့မှုကုိ ရလျာ့နည်းရစသည့် လမ်းညွှန်ြျက်များ။

ေရာမဖစ်သင်တန်းအစီအစဉ်

 X စိကုြ်ျ ိုးရရးဦးစီးဌာနရှ ိတိုးြျဲ့ြညာရြးေန်ထမ်းများနှင့် မိတ်ဖကအ်ဖွဲ့ 
အစည်းများမ ှရကျးရွာရြါင်း (၅၇) ရွာတငွ ်စိကုြ်ျ ိုးရရးသုံးဓာတြုစ္စည်း 
များ ကိငုတ်ယွသ်ုံးစွပဲြင်းနငှ့ ်ြတသ်ကပ်ြီး အသြိညာရြး သငတ်န်းများ 
ရြးြဲ့ြါသည်။

 X ထရိတွ့မှုများကိ ုရလှောြ့ျရန ်အန္တရာယက်င်းရသာသငွ်းအားစမုျား သုံးစွ ဲ
ပြင်းနှင့် လက်ရတွ့ကျရသာနည်းလမ်းများကို အရလးထားအာရုံစိုက် 
ပြင်း။

 X သွင်းအားစု လက်လီရရာင်းြျသူများအား သင်တန်းရြးပြင်း။

သငရ်ထာကက်ြူစ္စည်းများသုံးပြီး စတိြ်ျရရသာစိကုြ်ျ ိုးရရးသုံး ဓာတရုဆး 
များအသုံးပြုပြင်း နှင့်ြတ်သက်ပြီး ထိရရာက်ရသာ အသိြညာဗဟုသုတ 
မှေရေပြင်းများ ပြုလြုန်ိငုရ်န ်စိကုြ်ျ ိုးရရး ဦးစီးဌာနနငှ့ ်သငွ်းအားစ ုလကလ် ီ
ရရာင်းြျသူများအား စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရြးပြင်း။
 
လုြ်ငန်းြွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအရလ့အထများ 
နှင့်ြတ်သက်ရသာ လမ်းညွှန်ြျက်များ ရေငှနိုင်ရန်အတွက် Green Way 
app နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပြင်း။

စိုက်ြျ ိုးရရးသုံးဓာတုြစ္စည်းများရေးကင်းစွာ သုံးစွဲကိုင်တွယ်ပြင်းနှင့်  
ြတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတသည်  ရယေူယျအားပဖင့်အမျ ိုးသမီးများတွင် ၅% 
မှ ၉၁%၊ အမျ ိုးသားများတွက် ၅၈% မှ ၈၅% သို့ တိုးတက်လာြါသည်။ 
၁၀၀% ရသာ ရတာငသ်မူျားက လြုင်န်းြငွရ်ေးအန္တရာယက်င်းရငှ်းရရးနငှ့်
ကျန်းမာရရးဗဟုသုတများ၊  မိမိကိုယ်ကိုယ် လုံခြုံရရးနှင့် တကိုယ်ရည်သုံး 
အကာအကွယ်ြစ္စည်းများသည် အရရးကကီးရကကာင်း ယုံကကည်ကကြါသည်။
၉၀% အထက်သည် ရေးကင်းရသာနည်းလမ်းများပဖင့် ပြုလုြ်ကကြါသည်။
(ရဆးဖျန်းသည့်/အြိုးအရငွ့များလွင့်စင်လွင့်စင်သည့်ရနရာတို့ကို ပဖတ်မ
သွားရန်)

 X အမအူကျင့မ်ျား ရကာင်းရသာေကက်ိ ုရပြာင်းလရဲစရန ်တနွ်းအားများ၊

 X ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူ၊ အများထံတွင်ယုံကကည်ြံရသူ အပဖစ်သတ်မှတ်
ထားသူအား အြျင်းြျင်းသတင်းအြျက်အလက်ဖလှယ်မှု ပြုလုြ်ရြး
ပြင်း၊

 X မိမိရြ်ရွာတွင် ရပြာင်းလဲလိုရသာ ရြါင်းရဆာင်ရှိပြင်း၊

 X အကယ်၍ ရေးကင်းလုံခြုံသည့်ကိစ္စတစ်ြုတည်းထက်မကေဲ ြိုြို 
အကျ ိုးရှိပြင်း (သို့မဟုတ်) အထွက်တိုးမှုရသြျာမည့် ရဆာင်ရွက်ြျက် 
ပဖစ်ြါက  သင်တန်းတက်ရရာက်ရန်နှင့် အမူအကျင့်ရပြာင်းလဲရန် 
အဆင်သင့် အရနအထားရှိရနပြင်း။

 X မိမိမိတ်ရဆွများထဲမှ  အရလ့အကျင့်သစ်မှ အကျ ိုးအပမတ်ရရှိမှုကို 
သက်ရသပြနိုင်ြါက ြိုမိုတွန်းအားပဖစ်ရစြါသည်။

 X စိကုြ်ျ ိုးရရးသုံးဓာတြုစ္စည်းများသုံးစွပဲြင်းနငှ့ြ်တသ်ကပ်ြီး  သငွ်းအားစ ု
လက်လီရရာင်းြျသူများကို အဓိကသတင်းအြျက်မှေရေနိုင်သူအပဖစ် 
သတ်မှတ်ထားပြင်း။

 X ရြရ်ွာတငွ ်ေယယ်သူုံးစွသဲမူျားအား ရေးကင်းလုခံြုရံနန်ငှ့ ်စတိရ်ကျနြ ်
မှုရှိရန် ပြုလုြ်ရြးမှုသည် ၎င်းတို့၏စီးြွားရရးကို ြိုမိုရကာင်းလာရစ 
သညဟ် ုယုကံကညမ်ှုရှြိါက သငွ်းအားစရုရာင်းြျသမူျားသည ်ရနာကထ်ြ ်
သင်တန်းများကို တက်ရရာက်ရန် အဆင်သင့်ပဖစ်ရနကကြါသည်။

၃ Vision Zero Fund (2019) (ရကာင်းမွန်စွာရိတ်သိမ်းပြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းြျနိ်လွန် အရလ့အထများ၊ ြျင်းသီးနှံ သင်တန်းလမ်းညွှန်) “Good Harvest and  
  Postharvest Practices: Ginger”, Training Guide. 

၄ Vision Zero Fund (2019) (ရကာင်းမွန်စွာရိတ်သိမ်းပြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းြျနိ်လွန် အရလ့အထများ၊ ြျင်းသီးနှံ သင်တန်းလမ်းညွှန်) “Myanmar GAP: Ginger”,  
 Training Guide.

၅ Vision Zero Fund (2020) (ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီးြျင်းစိုက်ရတာင်သူများအတွက်  လုြ်ငန်းြွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 
  သင်တန်း” သင်တန်းလမ်းညွှန်) “OSH Training for Women and Men Ginger Farmers in Myanmar”, Training Guide

6 East West Seed (n.d.) (သီးနှံများကို မည်သို့စိုက်ြျ ိုးမည်နည်း လမ်းညွှန်)  “Grow How Crop Guides” 
  https://growhow.eastwestseed.com/bd/en/crop-guidedeveloped

ဇယား - (၁) အသိပညာမမှင့်တင်မခင်းေုိင်ရာသင်တန်းများ၊ တကုိယ်
ရည်သုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်း အသုံးမပုမခင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေး
များကို စွန့်ပစ်မခင်းတို့တွင် Vision Zero Fund မှ အဆကာင်
အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ခ့ဲဆသာ လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်



၁၀ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်း

တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းကို မည်သို့သုံးစွဲသင့်သည်၊ အေယ် 
ရကကာင့် သုံးစွဲသင့်သည်ကို သင်ကကားသည့် ဆရာပဖစ်သင်တန်း၏ အစိတ် 
အြိုင်းတစ်ြုအပဖစ် ပြုလုြ်ရသာ အသိြညာပမှင့်တင်ပြင်းတွင် အန္တရာယ်ရှိ
ရသာ အဆိြ်ဟု တံဆိြ်ကြ်ထားရသာ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်
ြစ္စည်းအပြည့အ်စုကံိအုသုံးပြုရန ်အကကပံြုထားြါသည။် ၎င်းတငွ ်မျကမ်နှ၊် 
အသက်ရှုကိရိယာ၊ အကကျီလက်ရှည်၊ ရာောလက်အိတ်ရှည်ထိဖုံးရသာ 
အကကျီ၊ ရာောဖိနြ်နှင့် အနားပြန့်ပြီးကျယ်ရသာ ဦးထုြ် တို့ ြါေင်ြါသည်။

 X ၁၀၀%ရသာ ရတာငသ်မူျားသည ်ြိုးသတရ်ဆးအသုံးပြုစဉ ်ေတဆ်င ်ထား 
ရသာ အေတအ်ထညမ်ျားကိ ုရလှောဖ်တွက်ကပြီး ၎င်းအေတမ်ျားကိ ုအပြား 
အေတ်များနှင့် မရရာရစရန် သီးပြားထားရှိ ကကြါသည်။

 X ၆၃% ရသာ သမူျားသည ်အြျ ို့ရသာအကာအကယွမ်ျားကိ ုအသုံးပြုကက 
ြါသည် (အများစုမှာ နှာရြါင်းစည်း၊ ဦးထုတ်၊ ရပြရှည်ဖိနြ်၊ အကကျီ 
လက်ရှည်)

သိုရလှာင်ပြင်း

ဆရာပဖစသ်ငတ်န်း၏ အစတိအ်ြိငု်းအပဖစ ်အန္တရာယက်င်းရငှ်းစွာ သိရုလှာင ်
ပြင်း အရလ့အထများ လမ်းညွှန်ြျက်တွင် ရအာက်ြါအြျက်များ ြါေင် 
ြါသည် - 

 X သန့ရ်ငှ်းပြီး ရလေငရ်လထကွရ်ကာင်းကာ လုခံြုစံွာ ြတိထ်ားရသာရန
ရာကိုရရွးြျယ်ပြင်း။ 

 X အညွှန်းြါရှိရသာ မူရင်းအိတ်၊ ေူးများပဖင့်သာ သိုရလှာင်ပြင်း။ 

 X ညစ်ညမ်းအဆိြ်သင့်နိုင်ရသာ  ရရ၊ အစားအရသာက်၊ တိရိစ္ဆာန်အစာ 
များ၊ မျ ိုးရစ့များနှင့် အပြားြစ္စည်းများနှင့် ရေးသည့်ရနရာတွင် သို 
ရလှာင်ပြင်း။ 

 X ရဖာ်စြ်မှုမတူညီရသာအရည်နှင့်အြဲများကို စင်ရအာက်တွင် သီးပြား 
သိုရလှာင်ပြင်းနှင့် ရပြာက်ရသွ့ရသာြစ္စည်းများ၏ အရေးတွင် ထားရှိ 
ပြင်း။ 

 X ကုန်ြစ္စည်းစာရင်းများပြုစုထိန်းသိမ်းထားပြင်း။ 

 X ၈၆%သည် ရရွးြျယ်ပြင်း၊ ရရာစြ်ပြင်း၊ သုံးစွဲပြင်း၊ သိုရလှာင်ပြင်း၊ စွန့် 
ြစ်ပြင်း တို့အတွက် အညွှန်းကို ဖတ်ကကြါသည်။ ၁၃%သည်  ြိုးသတ် 
ရဆးကို  အညွှန်းအတိုင်း ပြုလုြ် ကကပြီး အညွှန်းလမ်းညွှန်ြျက်ကို  
နားမလည်ကကရကကာင်း ရပြာဆိုကကြါသည်။

 X ၉၈%သည် စိုက်ြျ ိုးရရးသုံးဓာတုရဆးများကို အစားအရသာက်များနှင့် 
ရေးရာတွင်ထားရှိပြီး ၁၀၀%သည် ကရလးများလက်လှမ်းမမီရသာ 
ရနရာတွင် ထားရှိကကြါသည်။

 X ဆရာပဖစ်သင်တန်းတွင် အကကံပြုရသာသိုရလှာင်ရန် ညွှန်ကကားြျက် 
များနငှ့ြ်တသ်ကပ်ြီး လိကုန်ာမှုအဆင့က်ိ ုသရိှနိိငုရ်န ်အရထာကအ်ထား 
မရှိြါ။

စွန့်ြစ်ပြင်း

ရြ်ရွာ အမှိုက်စွန့်ြစ်သည့်ရနရာတွင် ြုံးြွံများနှင့် ရေးကင်းသည့် စွန့်ြစ် 
ြစ္စည်းများကို (၃) ကကိမ် ရဆးရကကာပြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ သင်တန်း

 X ၂၅%သည်  မစွန့်ြစ်မီ ြုံးများကို   (၃) ကကိမ် ရဆးရကကာကကြါသည်။ 
(အြျ ို့သူများတွင် ရရလုံရလာက်စွာမရှိကကြါ)

 X ရြ်ရွာအမှိုက်စွန့်ြစ်ရန်ရနရာကို အကကံပြုရသာ်လည်း မပြုလုြ်ကကြါ။



၁၁ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

၂.၁.၁ Vision Zero Fund ၏ ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများမှ သင်ခန်းစာများ

စိုက်ြျ ိုးရရးဓာတုြစ္စည်းများနှင့် ထိရတွ့ပြင်းရကကာင့် ပဖစ်
ရြါ်လာရသာ အန္တရာယ်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး သင်တန်းများမှ
အသြိညာများစွာရရှရိသာလ်ည်း  ထိအုန္တရာယမ်ျားကိရုလှောြ့ျ
ရန် အမူအကျင့် ရပြာင်းလဲမှုသည်  အပမဲတမ်းမပဖစ်ရြါ်လာ
ရကကာင်းကိ ုရလာဒန်ငှ့လ်ြုရ်ဆာငြ်ျကမ်ျား ဆန်းစစပ်ြင်းများ
(OPA) အရ သိရှိရြါသည်။

ဆကာင်းဆသာ အမူအကျင့်များ ဆမပာင်းလဲမခင်းကို 
မဖစ်ဆစဆသာ အတားအေီးများ 

Vision Zero Fund မှ ၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၌ ပြုလုြ်
သည့သ်ငွ်းအားစလုကလ်ရီရာင်းြျသမူျား ရလလ့ာဆန်းစစမ်ှုး
အရ ရရာင်းြျသူ များသည် တူညီရသာြိုးမွှားများအတွက် 
အသုံးပြုရန် အကကံရြးကကသည့် ဓာတုရဆးများမှာ သိသာ
ထင်ရှားစွာ ကွဲပြားရန ရကကာင်းရတွ့ရှိရြါသည်။ ၎င်းသည် 
အထူးသပဖင့် ရဂါ်ဖီထုြ်၊ ြန်းရဂါ်ဖီနှင့် ြရမ်းြျဉ်တို့အတွက် 
မှန်ကန်ြါသည်။

သငွ်းအားစလုကလ်ရီရာင်းြျသမူျားက ၎င်းတိုတ့ငွရ်ှရိသာ ဓာ
တုရဆးများနှင့်ြတ်သက်သည့် ဗဟုသုတများမှာ လက်မှတ် 
ရ ြိုးသတရ်ဆးအသုံးပြုသသူငတ်န်းနငှ့ ်ြိုးသတရ်ဆးကမု္ပဏီ
များမှပဖစ်ရကကာင်း ရပြာပြကကြါသည်။ ရတွ့ဆုံရမးပမန်းမှု 
ပြုလုြ်ြဲ့ရသာ ဆိုင် (၇)ဆိုင်တွင် (၃) ဆိုင်သာ လက်မှတ်ရ
ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုသူသင်တန်း ရရှိထားြါသည်။ တရား 
မေင်တင်သွင်းရသာ ြိုးသတ်ရဆးများ (ရေးသက်သာရသာ
ြိုးသတရ်ဆးများ) ရရာင်းြျမှုနငှ့ ်သုံးစွမဲှုအားလည်း ရဖာထ်တု်
ထားြါသည်။

ရတာင်သူများသည် တစ်ရက်ထက်ြိုရသာသင်တန်းများကို 
တက်ရရာက်မှုနည်းကကရကကာင်း OPA အရ သိရြါသည်။ 
ရတာင်သူ၈၆%သည်  ြိုးသတ်ရဆးြုလင်းရှိအညွှန်းကို  
ဖတ်ကကပြီး အနည်းစုကသာ လမ်းညွှန်ြျက်ကို လိုက်နာကက 
ရကကာင်း OPA အရ သိရြါသည်။ သင်တန်းများနှင့် ရလဒ်များ 
ြိုမိုရကာင်းမွန်လာရန်အတွက် ၎င်းလမ်းညွှန်ြျက်အရြါ် 
နားလည်မှုအတိုင်းအတာနှင့် အပြားပဖည့်ဆည်းရြးမှုများကို 
ထြ်မံရှာ ရဖွရဖာ်ထုတ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ 

	X ၂.၁ ပုိးသတ်ဆေးများနှင့် ထိဆတွ့မှုဆလှော့ချမခင်းနှင့် ဆေးအန္တရာယ်  
      ကင်းစွာ ကုိင်တွယ် အသံုးမပုမခင်းနှင့် သက်ေုိင်သည့်        
 အသိပညာဆပးသင်တန်း



၁၂ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

၂.၁.၂ နိုင်ငံတကာ အဆထာက်အထားများ

ရတာငသ်လူကရ်တွ့ ကငွ်းသငတ်န်းရကျာင်း (FFS)သည ်ြညာ 
ရြးပြင်း၊ ြူးတွဲသင်ယူပြင်း၊ အရတွ့အကကုံ ဖလှယ်ပြင်းတို့ပဖင့် 
ရတာငသ်အူားလြုတ်တက်ိငုတ်တရ်စပြီး ၎င်းတိုရ့ငဆ်ိငုရ်နရ 
ရသာ စိန်ရြါ်မှုများကို ရကာင်းမွန်စွာ ရပဖရှင်းတတ်ရစရန် 
ရည်ရွယ်ြါသည်။ (ရကာက်နှုတ်ြျက်-၁)၇၊၈ ၎င်း၏ အဓိက 
ကျရသာ သရောတရားများမှာ ရတာင်သူအား ကျွမ်းကျင် 
ြညာရှင်အပဖစ် မှတ်ယူပြင်း၊ စိုက်ကွင်းကို သင်ယူစရာရနရာ 
အပဖစ်မှတ်ယူကာ တိုးြျဲ့ြညာရြး ေန်ထမ်းများအား ကူညီ 
ြံ့ြိုးသူများအပဖစ် မှတ်ယူပြင်းတို့ ပဖစ်ြါသည်။ ရတာင်သူ 
သင်တန်းဆရာများကို ဆရာပဖစ်သင်တန်းြုံစံပဖင့် ရလ့ကျင့် 
ရြးပြီး ထိုသူများက သင်တန်းဆရာအပဖစ် ကျန်ရတာင်သူ 
များအား ြိုြ့ျမှေ  ရေရြးြါသည။် ထို ့ရကကာင့ ်ရတာငသ်လူကရ်တွ့ 

ကငွ်းသငတ်န်းရကျာင်းများတိုးြွားလာပြင်းသည ်တိုးြျဲ့ြညာ 
ရြးေန်ထမ်းများအရြါ် ရှိရနသည့် ေန်ထုြ်ေန်ြိုးများကို  
ရလျာက့ျရစြါသည။် အငဒ်ိနုရီှားနိငုင်တံငွ ်ရတာငသ်သူငတ်န်း 
ဆရာ (၂၆၀၀၀) သည ်ရတာငသ်သူစ ်(၁၀၀၀၀၀)အား ဆင့ြ်ွား 
သင်တန်းရြးြဲ့ြါသည်၊၉ ရြ်ရွာတွင်သင်တန်းရြးရနပြီး စာ 
တ တ် ရသာ သူ များ ထဲ မှ  ထိ ရရာ က် မှု အ ရှိ ဆုံး ရတာ င် သူ  
သင်တန်းဆရာများအား ရရွးြျယ်ြါသည်။ သင်တန်းများ 
သည် သီးနှံရာသီတစ်ရလှောက်လုံးရှိဓရလ့ထုံးစံအရ လက်ြံ 
သတ်မှတ်ထားရသာရန့နှင့်အြျနိ်တွင်  သာမန်အားပဖင့် ြုံမှန် 
ကာလ၌ ြုံမှန်အစည်းအရေးများကဲ့သုိ့ ြန့်မှန်း (၃)နာရီြွဲြန့် 
ကကာပမင့်ြါသည်။

ကုလသမဂ္ဂ စားနြ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ြျ ိုးရရးအဖွဲ့မှ အာရှ၊ အာဖရိက၊ 
ရတာင်အရမရိကတို့တွင် ရတာင်သူလက်ရတွ့ကွင်းသင်တန်းရကျာင်း 
နငှ့ြ်တသ်ကပ်ြီး ရလလ့ာမှုတစြ်ပုြုလြုြ်ဲရ့ာ  ရတာငသ်လူကရ်တွ့ကငွ်း
သင်တန်းရကျာင်းတွင် ရလ့ကျင့်သင်ကကားရြးပြီးရနာက် ြိုးသတ်ရဆး
ဖျန်းမှု ၈၁%ရလျာ့ကျပြီး acetylcholinesterase ရသွးတွင်ြါေင်မှု 
သသိာစွာရလျာက့ျကာ (organophosphate (OP) ြိုးသတရ်ဆးနငှ့ ်ထိ
ရတွ့မှုရလျာ့ကျရကကာင်းပြသြါသည်။  ၂၃%သည် အထွက်တိုးလာပြီး 
၄၁%သည် ရကာင်းကျ ိုးများတိုးတက်လာကကာင်း ပြသြါသည်။

ရတာင်သူများ၏ ရငွစုရဆာင်းနိုင်မှုသည် သင်တန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် 
နှိုင်းယဉှ်ြါကြိမုိသုာလွနြ်ါရကကာင်းရလ့လာမှုအမျ ိုးမျ ိုးမှပြသြါသည။်
ထိရရာက်ရသာသင်တန်းရြး ပြင်း ၊  ရတာင်သူများအားြံ့ ြိုး ပြင်း ၊ 
ြိုးသတ်ရဆးဖျန်းမှု ရလျာ့ကျရအာင်ပြုလုြ် ပြင်း ၊ ြိုးသတ်ရဆးကို 
သင့်ရတာ်သရလာက်သာသုံးပြင်း၊ အထွက်နှုန်းနှင့် အကျ ိုးအပမတ်များ
လာပြင်းအတွက် စိတ်ေင်စားဖွယ်ရကာင်းရသာ အရထာက်အထားကို 
ရရှိရစြါသည်။ 

X  ဆကာက်နှုတ်ချက် - (၁) ဆတာင်သူလက်ဆတွ့ ကွင်းသင်တန်းဆကျာင်းအတွက် အဆထာက်အထားများ

၇ VPretty, J. and Bharucha, Z.P. (2015) (အာရှနှင့် အာဖရိကတို့တွင် စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများကို ရရရှည်တည်တံ့ြိုင်ပမဲမှု အရှိန်အဟုန်ပမှင့်တင်နိုင်ရန် ေက်စုံ  
 ြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းပြင်း) “Integrated Pest Management for Sustainable Intensification of Agriculture in Asia and Africa”.( Insects 6(1): 152–182. 

၈ IVan den Berg, H. (2004) (ေက်စုံြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းပြင်း ရတာင်သူလက်ရတွ့ကွင်းသင်တန်းရကျာင်းများ အကျ ိုးရလာဒ် အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပြင်း (၂၅)ြု 
  ရြါင်းြျုြ်) “IPM Farmer Field Schools: A Synthesis of 25 Impact Evaluations".

၉ FAO (2000) (ေက်စုံြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းပြင်း-ေဂဂလားရဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ရဆာင်ရွက်ရသာ ေက်စုံြိုးမွှား ကာကွယ် နှိမ်နှင်းပြင်း စီမံကိန်းကို ဆန်းစစ်အကဲပဖတ် 
 ရသာ ဆန်းစစ်အကဲပဖတ်အဖွဲ့၏ အစီရင်ြံစာ) “Integrated Pest Management: Report of the Evaluation Mission of IPM Projects in Bangladesh.”  
 Rome: FAO.



၁၃ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

၂.၁.၃ မမန်မာနိုင်ငံ၌ အနာဂတ်တွင် အသိပညာဆပးသင်တန်းများမပုလုပ်မည့် ဖွံ့ဖဖိုးဆရးလုပ်သားများ 
        အတွက်အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များ

အနာဂတတ်ငွ ်လြုရ်ဆာငမ်ည့သ်ငတ်န်းများနငှ့ြ်တသ်ကပ်ြီး 
ရတာငသ်မူျားနငှ့ ်လကလ်ရီရာင်းြျသမူျားထမံ ှအပြုသရော 
ရဆာင်သည့် မှတ်ြျက်များကို မှတ်တမ်းပြုစုထားြါသည်။ 

သင်တန်းပုံစံ - သင်တန်းသားအချင်းချင်း ဆလ့လာ 
သင်ယူမခင်းနှင့် လက်ဆတွ့သင်ယူမခင်း

Vision Zero Fund မှ အသုံးပြုရသာဆရာပဖစ်သင်တန်းြုံစံ
သည ်သငတ်န်းဆရာအား ရြရ်ွာထမဲရှရွးြျယပ်ြီး အပြုသရော
ရဆာင်ရသာစံနမူနာပြုရသူများအပဖစ် ရှုပမင်ကကရသာရကကာင့်
 ရအာငပ်မငမ်ှု များစွာရရှကိာ ထရိရာကမ်ှုရှြိါသည။် ၎င်းတိုရ့ြး
ရသာ သင်တန်းများကို  ရြ်ရွာထဲမှ မဟုတ်ရသာ၊ ရဒသ
ောသာစကား မရပြာတတ်ရသာ စိုက်ြျ ိုးရရးဦးစီးဌာနမှ တိုး
ြျဲ့ြညာရြးေန်ထမ်းများရြးပြင်းထက် နှစ်သက်ကကြါသည်။ 
၎င်းသည် တူညီရသာသင်တန်းြုံစံအသုံးပြုရသာ ရတာင်သူ
လက်ရတွ့ကွင်းသင်တန်းရကျာင်းများ၏ ထိရရာက်မှုအရြါ် 
နိုင်ငံတကာ အရထာက်အထားကို  ထင်ဟြ်ရစြါသည်။ 
ရဒသြံသင်တန်း ဆရာများရှိ ပြင်းသည် တွန်းအားပဖစ်ရစ
ရကကာင်းရပြာရသာ်လည်း OPA စစ်တမ်းတွင်ရပဖဆိုထားသူ 
၈၅%က ၎င်းတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုယ် ရြ်ရွာတွင်စံနမူနာပြုရ
သူများအပဖစ် မြံစား ရရကကာင်း ရပဖဆိုကကြါသည်။

အနာဂတ်တွင်ပြုလုြ်မည့်ဆရာပဖစ်သင်တန်းများတွင် သင် 
တန်းတက်ရရာက်မှုနှင့်ရလာဒ်ြိုမိုရရှိရစရန်အတွက် သီးနှံ 
ရာသတီရလှောကလ်ုံး ဗျူဟာရပမာကစ်ွာ ရန့တေကအ်တန်းြျနိ ်
များြွထဲားရသာ ရတာငသ်လူကရ်တွ့ကငွ်းသငတ်န်းရကျာင်း
များကဲ့သို့ ပြုလုြ်သင့်ြါသည်။ သင်တန်းအတွက် ရပြာင်းလဲ
လိုသည့်ရြါင်းရဆာင်များရရွးြျယ်ရာတွင် ရြ်ရွာလူထုနှင့် 
အ ပမဲထိရတွ့ ရနရန်အတွက်  ြူး ရြါင်း ရဆာင်ရွက်ရသာ 
အားထုတ်မှုကို ပြုလုြ်ရြါမည်။ ရနာက်ရာသီများတွင် သူတို့
ကိုယ်သူတို့သင်တန်းဆရာများပဖစ်လာရန် သင်တန်းသား 
တစ်ဦး တစ် ရယာက်ြျင်းစီကို စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရြးပြင်းသည်
ြန်းတိုင်သို့ရရာက်ရှိမှု ပမှင့်တင်ရာတွင် ကူညီရြးနိုင်ြါသည်။ 
အလုြ်သမားသမဂ္ဂ၊ ကုလသမဂ္ဂစက်မှုဖွံ့ပဖိုးရရးအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
 နိုင်ငံေက်စုံဖွံ့ပဖိုးရရးအဖွဲ့အစည်း (Myanmar Institute for 
Integrated Development) တိုက့ဲသ့ိုရ့သာ စိကုြ်ျ ိုးရရးကဏ္ဍ
တွင် လုြ်ရဆာင်ရနသည့် ပြင်ြ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ြူးရြါင်း
ရဆာင်ရွက်ပြင်းသည် သင်တန်းဆရာများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်
ပြန့်ရရွးြျယ်ရာတွင် အရထာက်အကူပြုြါသည်။

လက်ရတွ့သရုြ်ပြမှုများ၊ ရုြ်ြုံသင်ရထာက်ကူများပဖင့် လက် 
ရတွ့သင်တန်းများသည် ထိရရာက်မှုရှိပြီး ဆက်လက်ပြုလုြ် 
သင့်ြါသည်။ 

ြိုမိုထိရရာက်ရသာရလာဒ်များကိုရရှိရစရန်အတွက် အသိ 
ြညာရြးမှုများကိ ုအားရကာင်းရစရန ်လကရ်တွ့ကငွ်းထတဲငွ ်
လစဉ်ြုံမှန်ရနာက်ဆက်တွဲသင်တန်းများ ပြုလုြ်နို င်ရန်  
သငတ်န်းများအတကွ ်အရင်းအပမစမ်ျား လျာထားသင့ြ်ါသည။်
အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ပြင်း၏ ထိရရာက်မှုနှင့်  
အရညအ်ရသွးတိုးတကမ်ှုတိုက့ိ ုဆန်းစစအ်ကပဲဖတရ်န ်အြျနိ ်
ကာလနှင့်အမှေ ရပြာင်းလဲမှုအား တိုင်းတာရြးသည့်အရာကို 
အသုံးပြုသင့်ြါသည်။

သင်တန်းသင်ခန်းစာများ၏ အဆြကာင်းအရာများ

ရေးအန္တရာယမ်ျားကို ရလှောြ့ျရန်အကကပံြုထားရသာ ရဆာင်
 ရကွမ်ှုများသည ်ထနိ်းြျုြမ်ှုအဆင့အ်ဆင့၏် နည်းစနစမ်ျားကို
လိကုန်ာသင့ပ်ြီး (ရကာကန်ှုတြ်ျက ်- ၂) ထတုလ်ြုမ်ှု တိုးတက်
ရပြင်းနငှ့ ်အကျ ိုးအပမတြ်ိမုိရုရှပိြင်းတိုပ့ဖင့ ်အစြျ ိုးရဆာငရ်ကွ်
ရန် လိုအြ်ြါသည်။ Vision Zero Fund မှ ပြုလုြ်ြဲ့ရသာ 
ရလလ့ာမှုနစှြ်စုလုံးက ရတာငသ်မူျားသည ်၎င်းတို၏့သီးနှကံို
ကာကွယ်ရန် လိုအြ် သည်ဟု ယုံ ကကည်ြါက ရတာင်သူ
များသည် အန္တရာယ်ရှိရသာဓာတုြစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြင်း
မှ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး
ရေးအန္တရာယ်ကုိ ရင်ဆုိင်ရန်ဆန္ဒရိှသည်ကုိ ညွှန်းဆုိြ့ဲြါသည်။ 
သင်တန်းများ သည် ဓာတုရဆးများတွင်မှီြိုမှုရလျာ့နည်းလာ
ပြင်းရကကာင့် ရရှိလာမည့်အကျ ိုးရကျးဇူးနှင့်  ရေးအန္တရာယ်
ကင်းရငှ်းသည့အ်ရလအ့ထများကိ ုရအာကြ်ါအတိငု်းရငှ်းလင်း
စွာရဖာ်ပြရြးရန် လိုအြ်ြါသည်။ ဓာတုရဆးကင်းစင်ရသာ 
သီးနှံကိုစိုက်ြျ ိုးထုတ်လုြ်ပြင်းပဖင့် ရငွရကကး ဆုလာဒ်များရရှိ
ပြီး ရကာင်းမွန် ရသာ ရစျးကွက်ကို လက်လှမ်းမီရစသည့်
အပြင် (ဥြမာ- ရအာ်ဂဲနစ်၊ GAP) လူသားများ၏ ကျန်းမာရရး
နှင့် သောေ ြတ်ေန်းကျင်အား ထိြိုက်မှုများကို ရလျာ့ကျရစ
နိုင်ြါသည်။ 

 X ဓာတုရဆးများ မေယ်ယူရပြင်းရကကာင့် ကုန်ကျစရိတ်
 သက်သာပြင်း၊ 

 X ဓာတုရဆးနှင့်ြတ်သက်ရသာ  ထိြိုက်မှုများ နည်းြါးလာ 
ရသာရကကာင့် ထုတ်လုြ်မှုတိုးတက်လာပြင်း၊



၁၄ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

သမဝါယမပုံစံ

စုိက်ြျ ိုးရရးသံုးဓာတုြစ္စည်းများသံုးစဲွမှုရလှော့ြျရာတွင် ရလာဒ် 
ရကာင်းရရှိရစြဲ့သည့် ရအာင်ပမင်ရသာ စနစ်တစ်ြုမှာ ရှမ်း 
ပြည်နယ်ရိှ ြျင်းသီးနံှစုိက်ရတာင်သူများအား Vision Zero Fund 
မှ ကူညီ ြံ့ြိုးပြီး သမေါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းရဆာင်ရွက်
ပြင်းပဖစြ်ါသည။် သမေါယမအသင်း (၃)သင်းဖွဲ့စည်းြဲရ့ာတငွ်
သမေါယမ အသင်းတစ်သင်း (ရရှေြျင်းစိမ်း)သည် သိသာစွာ
ရအာင်ပမင်ြဲ့ ပြီး ၎င်းထံမှအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရတာင်သူများ 
ရလ့လာသင်ယူစရာ ဥြမာရကာင်းများ  ရရှိြဲ့ ြါသည်။ 
(ရကာက်နှုတ်ြျက်-၃) ရရှေ ြျင်းစိမ်းသမေါယမအသင်းတွင် 
ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုပြင်းရပြာင်းလဲလာမှု၏ အဓိကအြျက်
မှာ ကုမ္ပဏီကကီးပဖစ်ရသာ Snacks Mandalay နှင့် ြျတိ်ဆက်
မရိသာရကကာင့ ်ပဖစြ်ါသည။် ၎င်းကမု္ပဏတီငွ ်ရေးကင်းလုခံြုံ
မှုဆိုင်ရာ စံြျနိ်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရသာ ရအာ်ဂဲနစ်သီးနှံ
များကိ ုလိအုြပ်ြီး ရေး ရကာင်းရြးေယလ်ျကရ်ှြိါသည။် ဤသို့
ကနဦးရပြာင်းလဲမှု  ပဖစ် ရြါ်ရစသည့်  ရငွ ရကကးဆို င် ရာ  
အကျ ိုးြံစားြွင့်မက်လုံးသည် ြိုးသတ်ရဆးရလှော့သုံးရန် ၊ 
ရရရှည်အပမတ်များများ ရရှိရန်နှင့်  ကျန်းမာရရးထိြိုက်မှု 
ရလှော့ြျရန် ပဖစ်နိုင်စွမ်းများကို အသင်းေင်ရတာင်သူများအား
အသိ အမှတ်ပြုရစရန် တွန်းအား ရြးြဲ့ြါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုြ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ြျုြ် 
(CTUM) သည် စိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာ အရလ့အထရကာင်းများ 

 X ရေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအြျက်အလက်ရြးြို့ပြင်းတွင်
 ြိုမိုအာရုံစိုက်လုြ်ရဆာင်ပြင်း - ြိုးသတ်ရဆးများအရြါ် မှီြို
 ရနရမှု ရလှော့ြျရန်အတွက် သရောတရားကို နားလည်ပြင်း။

 X ြိုးမွှားများကိ ုကာကယွရ်န ်ြထမအဆင့တ်ငွ ်ဓာတရုဆး မြါေင ်
ရသာနည်းလမ်းပဖင့် ကာကွယ်ရဆာင်ရွက်ပြင်းကို အားရြး 
ရသာ ေက်စုံြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းရရးနည်းဗျူဟာများကို 
ဆက်လက်ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ပြင်း။

 X နည်းြညာများပဖင့် ကာကွယ်ပြင်း -စံြျနိ်စံညွှန်းသတ်မှတ်ပြင်း 
ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှ ထုတ်ရေရသာ 
သတ်မှတ်ြျက်များကို လူကိုယ်တိုင်ဖျန်းရရသာရဆးဖျန်းြုံး 
ကဲ့သို့ ရသာကိရိယာများ ၊  အရထာက်အထားရှိ ရသာရေး  
အန္တရာယရ်လှောြ့ျသည့က်ရိယိာများ (ဥြမာ- ြန်းအားရလှောြ့ျ 
ထားရသာရနာ်ဇယ်ရြါင်းများ)ကို ရရှိနိုင်ြါက ပမှင့်တင်တိုက် 
တွန်းရြးရန်၊ ကိရိယာများအား အသုံးမပြုမီ ရကာင်းစွာ ထိန်း 

သမိ်းပြီး လြုရ်ဆာငြ်ျကမ်ျား မနှက်နမ်ှုရှ၊ိ မရှ ိစစရ်ဆးထားရန ်
လိုအြ်ြါသည်။ 

 X စီ မံ ြ န့် ြွဲ မှု န ည်း ပဖ င့် ကာ ကွ ယ် ပြ င်း -  ြိုး သ တ် ရဆး အား  
ပြင်ဆင်ပြင်း၊ သုံးစွဲ ပြင်း၊ သိုရလှာင်ပြင်း၊ စွန့်ြစ်ပြင်းတို့နှင့် 
သက်ဆိုင်ရသာ ရေးကင်းလုံ ခြုံသည့် လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်  
ြတ်သက် ပြီး  ဆက်လက်သင်တန်းရြးရန် /ရဆးအညွှန်း  
ညွှန်ကကားြျက်နှင့် ရေးကင်းလုံခြုံရအာင် ရဆာင်ရွက်ရမည့် 
အစီအမံများကို နားလည်သရောရြါက်ရစရန် ြိုမိုအာရုံစိုက်
ရဆာင်ရွက်ပြင်း။ 

 X တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်း - နားလည်သရော 
ရြါကမ်ှု အကန့အ်သတရ်ှရိသာပ်ငားလည်း ထရိတွ့မှုကိ ုရလှောြ့ျ 
ရစရန် တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းကို စနစ်တကျ 
ေတဆ်ငပ်ြင်းသည ်အရရးကကီးရကကာင်း အသုံးပြုသမူျား နားလည ်
သရောရြါကရ်စရန ်ရဆာငရ်ကွပ်ြင်း။ (ရအာကတ်ငွက်ကည့ရ်န)်

X  ဆကာက်နှုတ်ချက် (၂) - သင်တန်းသင်ခန်းစာသင်ရုိးဆရးေဲွရာတွင် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နည်းအေင့်ေင့်များကုိ အဆကာင် 
             အထည်ဆဖာ်မခင်း

(GAP)ရေးကွက် (စမ်းသြ်မှုများကဲ့သို့ရသာ)ကို လက်လှမ်းမီ 
နိုင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များ သုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့်စုရြါင်းပြီး များပြား
ရသာသီးနှံထွက်ကုန်များပဖင့် ေယ်သူကို ဆွဲရဆာင်နိုင်ရန် 
အတွက် ရတာင်သူအစုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန် ြံ့ြိုးကူညီလျက် 
ရှိြါသည်။ ရကာင်းမွန်ရသာရြါင်းရဆာင်မှု၊ လုြ်ငန်းတာေန်
အြ်နှင်းသတ်မှတ်နိုင်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု အထူးသပဖင့် 
အရနာက်နိုင်ငံရေးကွက်သို့ တင်ြို့ရသာ ကုန်သည်များနှင့် 
ရကာင်းစွာြျတိဆ်ကန်ိငုပ်ြင်းတိုက့ိကုကည့ပ်ြီး ရရှေြျင်းစမိ်းအဖွဲ့
၏ ရအာင်ပမင်မှုကို သိပမင်နိုင်ြါသည်။

ထိရရာက်ရသာရြါင်းရဆာင်မှုနှင့် အမျ ိုးသမီးများြါေင်ဖွဲ့ 
စည်းထားရသာ ရတာငသ်အူဖွဲ့များ ဆကလ်က ်ဖွဲ့စည်းရြးရန ်
လိုအြ်ြါသည်။ စိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာအရလ့အထရကာင်းများ 
(GAP)နှင့် ရအာ်ဂဲနစ်ရေးကွက်ကို ြိုမိုလက်လှမ်းမီနိုင်ရစရန် 
နည်းြညာနှင့် ရငွရကကးအကူအညီများလိုအြ်ပြီး  သမေါယမ 
အသင်း များအတွင်းတွင် ထိန်းြျုြ်စီမံနိုင်သည့်စနစ်များ
ရြါ်ရြါက်လာြါက ရအာင်ပမင်မှုကို ြိုမိုအားရကာင်းရစနိုင်
မည် ပဖစ်ြါသည်။ ပမို့နှင့်အလွန်ရေးသည့်ရဒသများတွင် 
သင်တန်းကိုလက်လှမ်းမမီပြင်း၊ သမေါယအသင်းဖွဲ့စည်းရန်
ြက်ြဲမှုရှိရကကာင်း OPA အရ သိရှိရြါသည်။ ထို့ရကကာင့် ထို
ရဒသများမှ  ရတာင်သူများြါ  လက်လှမ်းမီနို င်ရစသည့်  
နည်းဗျူဟာများ ပြုလုြ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။



၁၅ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

သွင်းအားစုလက်လီဆရာင်းချသူများအတွက် သင်တန်း

လက်မှတ်ရြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုသူသင်တန်းများကို ဆိုင် 
ြိုင်ရှင်တစ်ဦးတည်းသာမက ဆိုင်ရှိေန်ထမ်းများအားလုံး 
တက်ရရာက်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ ထို့အပြင် ဆိုင်တစ်ဆိုင်နှင့် 
တစ်ဆိုင် ြိုးသတ်ရဆးသုံးပြင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ကွဲပြားရသာ
အကကံပြုြျက်များမရှိရစရန်အတွက် ဆိုင်များတွင် ြိုးမွှား 
ကာကယွရ်ရး နငှ့ြ်တသ်ကပ်ြီး အရထာကအ်ထား အရပြြထံား 
ရသာ ညွှနက်ကားြျကမ်ျားရရှရိန ်လိအုြြ်ါသည။် ြိုးသတရ်ဆး 
ကမု္ပဏမီျားသည ်ရတာငသ်မူျားအတကွ ်အသြိညာဗဟသုတု 
ကို အများဆုံးြံ့ြိုးရြးသူများပဖစ်ရကကာင်း မှတ်ြျက်ပြုကကြါ 
သည်။ ထိုအကကံ ပြုြျက်များသည် ထိရရာက်မှုနှင့်  ရေး 
အန္တရာယ်နည်းြါးမှုကို  အရပြြံသည့်  အကကံ ပြုြျက်များ 
ပဖစသ်ညက်ိ ု စဉဆ်ကမ်ပြတရ်စာင့က်ကည့ရ်လလ့ာ သုံးသြရ်ြး 
ရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။

လက်ကားရရာင်းြျသူများက ၎င်းတို့တွင် ရတာင်သူများအား 
သတင်းအြျက်အလက် အသိြညာဗဟုသုတ ရြးရာတွင် 
ပမနဆ်နစ်ွာ ကကည့ရ်ှုမှပီငမ်းနိငုရ်နအ်တကွ ်ဖနု်းအြလရီကးရငှ်း 
များ(mobile application)၊ လက်ကမ်းစာရစာင်များ ၊ 
ြိစုတာများလိအုြရ်ကကာင်း ရပြာကကားကကြါသည။် တြျ ို့ရသာ 

အသင်းေင်- (၈၅) ရယာက်။ အမျ ိုးသမီးြါေင်မှု- ၇၀%

 X အမျ ိုးသမီးများ ြါေင်မှုပဖင့် အားရကာင်းရသာ ရြါင်းရဆာင်မှု
ကို ပြသနိုင်ပြင်း။

 X လုြ်ြိုင်ြွင့်တာေန်ရြးအြ်မှု၊ သင်တန်း၊ ဆက်သွယ်ရဆာင်
 ရွက်မှု၊ ရေးအန္တရာယ်စီမံြန့်ြွဲမှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ရစာင့်ကကည့်
ရလ့လာသည့်လုြ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြင်း။

 X OSH စံြျနိ်စံညွှန်းတိတိကျကျကို အစဉ်သပဖင့်လိုအြ်သည့် 
Snacks Mandalay Co. Ltdနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပြင်း။

 X Snacks Mandalay ကမု္ပဏသီိုတ့ငြ်ိုသ့ည့ ်ထကွက်နုမ်ျားြထမ
နစှတ်ငွ ်၁၀-၁၅%ထ ိအြယြ်ရံရာမ ှဒတုယိနစှတ်ငွ ်အြယြ်ရံ
သည့် ရာြိုင်နှုန်းသည် ၂%ရအာက်သို့ ရလျာ့ကျ သွားပြင်း။

 X Snacks Mandalayကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်ဆံရရးရကာင်းမွန်ရသာ 
ရကကာင့် ြထမနှစ်တွင် ြျင်းသီးနှံြိဿာြျနိ် (၃၀၀၀)၊ အမှာ 
ရှိရာမှ ဒုတိယနှစ်တွင် (၃၂၀၀၀)ြိဿာနှင့် ဆနွင်း (၁၄၀၀၀) 

ြိဿာထိ တိုးပမင့်လာကာ ၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် အရည်အရသွး 
ရကာင်းထွက်ကုန်များ ေယ်ယူမည်ဟု ကတိကေတ်ရရှိြဲ့ြါ 
သည်။

 X (၂) နှစ်အတွင်း အဖွဲ့ေင်ရြါင်း (၃၅) ဦးမှ (၈၅)ဦးထိ တိုးတက်
 လာပြင်း။

 X ရအာင်ပမင်မှုများက OSH ကိုကျင့်သုံးပြင်းပဖင့် တစ်ဦးတစ်
ရယာက်ြျင်း၏အကျ ိုးရရှိလာသည်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် အဖွဲ့
အားစွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရြး၍ ရနာင်တွင်ြိုမိုရင်းနှီးပမှုြ်နှံလာ
ရအာင် တွန်းအားရြးြါသည်။ အဖွဲ့သည် လက်ရှိတွင် ရအာက်
ြါတို့ကို ရဆာင်ရွက်လှေက်ရှိြါသည်။ 

 X တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများ ြိုမိုသုံးစွဲပြင်း၊
 X ဓာတရုဆးကင်းစငသ်ည့ ်သီးနှမံျားစိကုြ်ျ ိုးထတုလ်ြုပ်ြင်း၊
 X ဓာတုရဆးများကို ရေးကင်းလုံခြုံစွာ သိုရလှာင်ပြင်းနှင့်

စွန့်ြစ်ပြင်း

X  ဆကာက်နှုတ်ချက် (၃) - ရပ်ဆစာက်ဖမို့နယ်ရှိ ဆရှေချင်းစိမ်းသမဝါယမအသင်း

ြိုးသတ်ရဆးကုမ္ပဏီများက ြိုးသတ်ရဆးအသုံး ပြုမှုနှင့်
ြ တ် သ က် ပြီး  ဖု န်း အ ြ လီ ရကး ရှ င်း များ  တီ ထွ င် ထား
ရသာ်လည်း  ေက်လိုက်မှုကင်းပြီး သမာသမတ်ကျသည့် 
အရထာကအ်ထား အရပြပြုရသာ အြလရီကးရငှ်းများ လိအုြ်
ြါသည်။



၁၆ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းအား အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆို 
ရာတငွ ်ကျန်းမာရရးထြိိကုမ်ှု မရတာတ်ဆမှုများကိ ုကာကယွ ်
ရြးသည့်အေတ်အစားများ၊  ြစ္စည်းကိရိယာများဟု ဖွင့်ဆိုြါ 
သည်။ ၎င်းတွင် လုံခြုံရရးဦးထုြ်၊ လက်အိတ်၊ မျက်စိအကာ၊ 
ထင်ရှားစွာပမင်နိုင်ရသာ အေတ်အစားများ၊ လုံခြုံရရးဖိနြ်၊ 
လုံခြုံရရးသိုင်းကကိုးနှင့် အသက်ရှုလမ်းရကကာင်းဆိုင်ရာကာ
ကွယ်ရြးသည့်ြစ္စည်း ကိရိယာများြါေင်ြါသည်။၁၀၊၁၁ ၎င်း
သည် ကာကွယ်မှု၏ ရနာက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိပြီး ထိရရာက်မှု 
အနည်း ဆုံးပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းကို ကာကွယ်မှုအဆင့်ရှိ အပြား
နည်းလမ်း  များ ပဖင့်ကာကွယ်၍ မလုံ ရလာက်နို င်ြါက 
ပဖည့်စွက်အကာ အကွယ်အရနပဖင့်သာ သုံးသင့်ြါသည်။ 
(ြုံ-၁)၁၂ သင့်တင့်  ရလျာက်ြတ်ရသာ တကိုယ်ရည်သုံး
အကာအကွယ်ြစ္စည်းများသည် ထိရတွ့မှုကို ရလှော့ြျနိုင်
ရသာ်လည်း ကာကွယ်မှုကိုမပြုလုြ်နိုင်ရကကာင်း နားလည်
သရောရြါက်ရန် အရရးကကီး ြါသည်။

တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများသည် အရရပြား၊ 
ြါးစြ်၊ နှာရြါင်း၊ အဆုတ်၊ မျက်စိတို့နှင့် ထိရတွ့မှုကို ရလှော့ြျ
နိုင်ြါသည်။ အရရပြား (အထူးသပဖင့် လက်တရလှောက်)နှင့်ရှု

တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းအမျ ိုးအစားများကို  
ဇယား - (၂) တငွ ်ရဖာပ်ြထားပြီး ကာကယွထ်ားရသာ မျကန်ှာ 
ပြင်၏ ကာကွယ်နိုင်ရသာအဆင့်ကို ရဖာ်ပြထားြါသည်။ 
သို့ရသာ်လည်း တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများ၏ 
ထရိရာကမ်ှုသည ်အသုံးပြုသနူငှ့ ်ကိကုည်မီှုရှရိသာ ြစ္စည်းနငှ့်
 မှန်ကန်စွာကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှုအရြါ် မူတည်ြါသည်။ နည်း
လမ်းမမှန်မကန်အသုံးပြုြါက ထိရတွ့မှုရလှော့ြျမည့် အစား 
ထိရတွ့မှုြိုများလာနိုင်ြါသည်။ ဥြမာ - စိုစွတ်ရနရသာ 
ြျညထ်ညအ်ေတ်အစားသည ်အရရပြားစြုယ်မူှုကိ ုြိရုကာင်း 
ရစသပဖင့်  ြိုးသတ်ရဆးဆက်လက်ကိုင်တွယ်အသုံး ပြုမှု 
မလုြ်မီ အေတ်အစား လဲသင့်ြါသည်။

	X ၂.၂ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်း အသုံးမပုမခင်း

မိပြင်းတို့မှာ အများဆုံး ရတွ့ရရသာ ြိုးသတ်ရဆးနှင့်ထိစြ်မှု
လမ်းရကကာင်းများပဖစ်ပြီး ရဆးရရာစြ်သည့်အြျနိ်၊ သယ်ယူ 
သည့် အြျနိ်နှင့် ရဆးဖျန်းြျနိ်တို့သည် အန္တရာယ်အများဆုံး 
ပဖစ်ြါသည်။ အရငွ့ပြန်လွယ်ရသာ ဓာတုရဆးများ ကိုင်တွယ်
ြျနိ်၊ အိမ်တွင်းရဆးဖျန်းြျနိ်နှင့် မျက်နှာကာကို စနစ်တကျ 
မတြ်မိလျင် ရှုသွင်းမိပြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များြါသည်။ 

											
သင့်တင့် ရလျာက်ြတ်ရသာ 
တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်း
များသည် ထိရတွ့မှုကို ရလှော့ြျနိုင်
ရသာ်လည်းကာကွယ်မှုကို မပြုလုြ်နိုင်
ရကကာင်း နားလည်သရောရြါက်ရန် 
အရရးကကီး ြါသည်။

အမျ ိုးအစား (၃) နှင့် (၄) တွင်ြါရသာ ဓာတုြစ္စည်းအကာ 
အကွယ်ေတ်စုံသည် အသက်ရှုရ မလွယ်ကူရသာရကကာင့်  
အြူြိုင်းရာသီဥတုတွင် မြံမရြ်နိုင်မှုများပဖစ်ြွားနိုင်ြါသည်။ 
အမျ ိုးအစား (၅) နှင့် (၆) သည် ြိုမိုြံနိုင်ရည်ရှိရသာ်လည်း 
အရည်ဓာတုရဆးပဖစ်ရသာရကကာင့် ရထာက်ြံအကကံပြုပြင်း 
မပြုလုြ်ြါ။ ၎င်းတို့ကို ပမန်မာပြည်တွင် အများဆုံးသုံးစွဲကက 
သည်ကို သိရြါသည်။

၂.၂.၁ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားများ

၁၀ ILO (n.d.) (လုြ်ငန်းြွင်ဆိုင်ရာရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရး-  လုြ်ငန်းြွင်စစ်ရဆးသူ များနှင့် အပြားဆက်စြ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ြျက်)  
   “Occupational Safety and Health: A Guide for Labour Inspectors and Other Stakeholders”. 
   https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/lang--en/ 
   index.htm  

၁၁ WHO and FAO (2019) (စိုက်ြျ ိုးရရးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရရး တို့တွင် ြိုးသတ်ရဆးစီမံြန့်ြွဲပြင်းအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရပြအရနများ)  Global  
  Situation of Pesticide Management in Agriculture and Public Health. Geneva and Rome: WHO and FAO.

၁၂ ILO (2011) (စိုက်ြျ ိုးရရးတွင် ရေးကင်းလုံခြုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရး အရလ့အထများ၏ စည်းကမ်းများ ) “Safety and Health in Agriculture”. Code of  
  Practice.  Geneva: ILO.



၁၇ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

	X ဇယား - (၂) တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ဆပးသည့် ပစ္စည်း 
အမျ ိုးအစားများနှင့် ၎င်းတို့၏ထိဆရာက်မှု၁၃

ဓာတုြစ္စည်း အကာအကွယ်ေတ်စုံကို ၎င်းရြးနိုင်ရသာကာကွယ်မှုအဆင့်အရ (၆) မျ ိုးြွဲထားြါသည်။  

၁)  အမျ ိုးအစား- (၁) အပြည့်အေြိတ်ထားပြီး ဓာတ်ရငွ့ပဖင့် ကျြ်ထားရသာအမျ ိုးအစား၊ 

၂)  အမျ ိုးအစား- (၂) ရလယာဉ်ရြါ် အသက်ရှုရာတွင် အသုံးပြုရန် ဓာတ်ရငွ့ပဖင့်တင်းကျြ်ထားရသာ အမျ ိုးအစား၊ 

၃)  အမျ ိုးအစား- (၃) အရည်ထိရတွ့မှုကာကွယ်ရြးပြင်း -  WHO သတ်မှတ်အဆင့်(WHO Class Ia, Ib or II ) ြိုးသတ်ရဆးအရည်များ ပြင်ဆင်ရာတွင် ြုံမှန်အားပဖင့်အသုံးပြုြါသည်။ 

၄)  အမျ ိုးအစား- (၄) ြိုးသတ်ရဆးအရည်ထိရတွ့ြက်စင်ပြင်းမှ ြံနိုင်ရည်ရှိပြင်း - WHO သတ်မှတ်အဆင့် (၃)နှင့် Uအဆင့် ြိုးသတ်ရဆးအရည်များကို ပြင်ဆင်ပြင်းနှင့် ြွတ်တိုက်၊  

                             တိုက်စားလွယ်ရသာ ြိုးသတ်ရဆးအစိုင်အြဲများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ြုံမှန်အားပဖင့် အသုံးပြုြါသည်။  

၅) အမျ ိုးအစား- (၅) အလွန်ရသးငယ်သည့်ြိုးသတ်ရဆးအစိုင်အြဲအမှုန်ကိုြံနိုင်ရည်ရှိပြင်း (အကန့်အသတ်ပဖင့်) - ြိုးသတ်ရဆးအဆိုင်အြဲအများစုကို ကိုင်တွယ်ရန် အတွက်သင့်ရတာ်ြါသည်။  

၆) အမျ ိုးအစား- (၆) ထိရတွ့ြက်စင်ပြင်းနှင့် အစိုင်အြဲအမှုန်များကို ကာကွယ်ပြင်းအတွက် အကန့်အသတ်ရှိရသာအမျ ိုးအစား -  ြိုးသတ်ရဆးနှင့် တိုက်ရိုက် ထိရတွ့မှုမရှိရသာအြါ  

                              အသုံးပြုြါသည်။

ြျင်းသီးနှံစိုက်ြျ ိုးရတာင်သူများနှင့် အုြ်စုဖွဲ့ရဆွးရနွးပြင်း၊  
လက်လီရရာင်းြျသူများနှင့်  ပြုလုြ်ရသာ စစ်တမ်းအရ 
တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းအပြည့်အစုံမှာ စရိတ် 
ကကီးလနွ်းသပဖင့ ်ရမှ်းပြညန်ယအ်တကွ ်လကရ်တွ့မကျရကကာင်း 
ရတွ့ရှိရြါသည်။ ရတာင်သူအများစုက ရှြ်အကကျီလက်ရှည်၊ 
လက်အိတ်၊ မျက်နှာကာနှင့် ဦးထုြ်များအသုံးပြုရကကာင်း 
ရပြာကကြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း လက်အိတ်နှင့် မျက်နှာကာ 
များသည် မည်သည့်အမျ ိုးအစားပဖစ်သည်ကို တိတိကျကျ 
မသိရှိရြါ။ စိုက်ြျ ိုးရရးဦးစီးဌာန တိုးြျဲ့ြညာရြးေန်ထမ်းက 
တကိယုရ်ညသ်ုံးအကာအကယွြ်စ္စည်းအသုံးပြုရန ်လိကုန်ာမှု 
အားနည်းကကရကကာင်း ရပြာပြြါသည်။ လက်လီရရာင်းြျသူ 

အများစကု တကိယုရ်ညသ်ုံး အကာအကယွြ်စ္စည်းအသုံးပြုမှု 
နှင့်  ြတ်သက်၍အကကံ ပြုြျက်များအြျ ို့ရြး ကကြါသည်။ 
သိုရ့သာလ်ည်း N-95 မျကန်ှာကာ၊ မျကမ်နှ၊် ရာောလကအ်တိ်
များကိုသာ ပဖည့်စွက်တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်း 
အပဖစ် ရရာင်းြျကကြါသည်။ အြျုြ်အားပဖင့် Vision Zero Fund 
သငတ်န်းများတငွ ်အကကပံြုထားရသာတကိယုရ်ညသ်ုံး အကာ
 အကွယ်ြစ္စည်း ေယ်ယူရရှိနိုင်မှု၊ သုံးစွဲမှုနည်းြါးရကကာင်းရတွ့
ရြါသည်။ လက်ရှိကျင့်သုံးရနရသာ အရလ့အထများနှင့်  
အဓိကအြက်အြဲအဟန့်အတားများကို ြိုမိုနားလည်လာရစ
ရန ်ကငွ်းဆင်း ရဆာငရ်ကွမ်ှုများ ဆကလ်ကပ်ြုလြုရ်န ်လိအုြ်
ြါသည်။

၂.၂.၂ Vision Zero Fund ၏ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆသာ လုပ်ငန်းများမှ ရရှိဆသာ သင်ခန်းစာများ

၁၃ FAO and WHO (2020) (ြိုးသတ်ရဆးစီမံြန့်ြွဲပြင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်များ) 
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ကာကွယန်ိုငသ်ည့် 
မျကန်ှာမပင်

                ကာကွယန်ိုငသ်ည့် အတိုငး်အတာ
                [ပိုးသတဆ်ေးစုပယ်ူမှု %  
                (စုပယ်ူမှုဆလှောခ့ျသည့်အမျ ိုးအစား)]

               (၉၀% အဆရမပား)

                (၉၅% အဆရမပား)

လကအ်ိတ် လကမ်ျား                 အရညမ်ပုလုပမ်ခငး်မှ (၉၀% အဆရမပား)
                အခဲမပုလုပမ်ခငး်မှ (၉၅% အဆရမပား)

ဆခါငး်စွပမ်ျကန်ှာဖုးံ ဆခါငး်                 (၅၀% အဆရမပား)

ဆခါငး်                 (၉၅% အဆရမပား)

မျကန်ှာကာ ၁ ဆခါငး်                 (၂၀% အဆရမပား)
                 (၇၅% ရှုမိမခငး်)

မျကန်ှာကာ ၂ ဆခါငး်                (၂၀% အဆရမပား)
                (၉၀% ရှုမိမခငး်)



၁၈ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

ြိုးသတ်ရဆးစီမံြန့်ြွဲမှုနှင့်ြတ်သက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
လိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်များက ရာသီဥတုအရပြအရနနဲ့  
ဆရီလျာပ်ြီး ရဒသြမံျား စရတိတ်တန်ိငုရ်သာ တကိယုရ်ညသ်ုံး 
အကာအကယွြ်စ္စည်းများကိ ုအသုံးပြုရန ်အကကပံြုတိကုတ်နွ်း 
ကကြါသည်။၁၄ ြိုးသတ်ရဆးကိုင်တွယ်အသုံးပြုသူများနှင့်  
ကိုက်ညီသင့်ရလျာ်မှုမရှိရသာ၊ ရေးကကီးရသာ၊ အလွယ်တကူ 
မရရှိနိုင်ရသာ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများကို 
ြုိးသတ်ရဆးကုိင်တွယ်အသံုးပြုသူများ ရရှာင်ရှားသင့်ြါသည်။
ထိရတွ့မှုကို ရလှော့ြျရသာ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ် 
ြစ္စည်းများ၏ အြန်းကဏ္ဍသည် ပမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ြူအိုက် 
ရသာ ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန်လိုအြ်ပြီး စရိတ်တတ်နိုင်
ရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။ အဆင့် ပမင့်  တကိုယ်ရည်သုံး
အကာအကွယ်ြစ္စည်းများအသုံးပြုပြင်းသည် ရြျွးထွက်များ
ပြင်း၊ အရရပြားမှ စုြ်ယူမှုကုိ ြုိမုိအားရြးပြင်း၊ အြူလှေြ်ပြင်း၊  
ရရဓာတ်ကုန်ြမ်းပြင်းတို့ရကကာင့် အန္တရာယ်ရှိရသာ OSH 
ရနာက်ဆက်တွဲပြသနာကို ပဖစ်ရြါ်ရစပြီး အြူရှြ်မှု ပဖစ်ရြါ် 
ြါက မရတာ်တဆထိြိုက်မှုများ ြိုမိုလွယ်ကူစွာ ပဖစ်ရစြါ 
သည်။၁၅ ၎င်းရှုရထာင့်မျ ိုးစုံများက အြူြိုင်းရာသီဥတုတွင် 
တကိယုရ်ည ်သုံး အကာအကယွ ်ြစ္စည်းများအသုံးပြုပြင်းအား 
လက်ြံမှုကို အားနည်းရစြါသည်။

ကမ္ဘာတစ်ေှမ်း တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများ 
အသုံးပြုပြင်း (ရြ်ှအကကျီ လကရ်ညှေ်တပ်ြင်း- ၆၆%၊ ရောင်းေ ီ
ရှည်ေတ်ပြင်း ၇၁.၁%၊ ဦးထုြ်ရဆာင်းပြင်း ၄၇.၃%)အား 
ရလ့လာြျက်အရ ြန္ဓာကိုယ်လုံခြုံရန် သာမန်အလုြ်ေတ်စုံ 
ေတ်ဆင်ပြင်းကို အဆင့်ပမင့်တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ် 
ြစ္စည်းများအသုံး ပြု ပြင်း  (ရရစို ြံ  အရြါ်ရုံ -  ၂၃ .၈%၊ 
အသကရ်ှုကရိယိာ- ၁၃.၅% ) ထက ်ြိမုိ ုရတွ့ရှရိရကကာင်း သရိှိ
ရြါသည်။၁၆ ထြ်မံသုံးသြ်ထားရသာ သုံးသြ်ရလ့လာမှု 
မှတ်တမ်းတစ်ရစာင်က OECD နိုင်ငံများတွင်လည်း တကိုယ်
ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများအသုံးပြုပြင်းသည် အမှန် 
တကယ် သတ်မှတ်ပြဌန်းြျက်ထက် အလွန်နည်းရကကာင်း 
ရတွ့ရရသာ်လည်း ေင်ရငွနည်းြါးရသာ၊ ေင်ရငွအလယ် 
အလတရ်ှရိသာနိငုင်မံျားတငွ ်တကိယုရ်ညသ်ုံးအကာအကယွ်

ြစ္စည်းများအသုံးပြုမှု အားနည်းြါသည။်၁၇ အရထာကအ်ထား 
များက ကမ္ဘာတစ်ေှမ်းတွင် အထူးသပဖင့် ေင်ရငွနည်းြါးရသာ၊ 
ေငရ်ငအွလယအ်လတရ်ှရိသာ နိငုင်မံျားတငွ ်တကိယုရ်ညသ်ုံး
 အကာအကွယ်ြစ္စည်းများအသုံး ပြုမှု  နည်းြါးသည်ကို  
မီးရမာင်းထိုးပြထားပြီး ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုပြင်းမှ ရေး 
အန္တရာယ်ရလှော့ြျပြင်းအတွက် သင့်ရတာ်သည့် နည်းလမ်း 
များကိ ုအကကပံြုရဆာငရ်ကွရ်ာမှာစဉ်းစားရန် လိအုြြ်ါသည။်
  
လိကုန်ာရမည့က်ျင့ေ်တမ်ျားသည ်ဓာတြုစ္စည်း အကာအကယွ ်
အမျ ိုးအစား (၃) နှင့် (၄)ကဲ့သို့ရသာ တကိုယ်ရည်သုံး အကာ 
အကွယ် ြစ္စည်းများအသုံး ပြုမှုတွင်  ကန့်သတ်ြျက်များ 
ရှိရကကာင်း အသိအမှတ်ပြုပြီး ရအာက်ြါအတိုင်း အကကံပြု 
ြါသည်။

 X တကိယုရ်ညသ်ုံးအကာအကယွြ်စ္စည်းများအသုံးပြုမှုသည ်
လက်ရတွ့မကျြါက မှတ်ြုံတင် ပြင်းအား ပငင်းဆန်  
နိုင်ရန် ြိုးသတ်ရဆးမှတ်ြုံတင်သည့်အဆင့်တွင် တကိုယ် 
ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်းများအား ရလးနက်ရသာ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့် ရသြျာစွာစစ်ရဆးကကည့်ရှု 
ရမညပ်ဖစြ်ါသည။် ကမု္ပဏမီျားမတှြ်ုတံငရ်န ် ရလှောကထ်ား 
လာြါက တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများ လို 
အြ်မှုနှင့် ရေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်မှုကို ရသြျာစွာ ရရးသား 
ရဖာ်ပြသင့်ြါသည်။ သို့မှသာ သွင်းအားစုရရာင်းြျသူများ 
သည် ၎င်းတို့ ရရာင်းြျရသာ ြစ္စည်းမှာတကိုယ်ရည်သုံး 
အကာအကွယ်ြစ္စည်းအသုံးပြုရန် လိုအြ်ြါက တစ်ြါ 
တည်း ရရာင်းြျရြးရမည် ပဖစ်ြါသည်။

တကိယုရ်ညသ်ုံးအကာအကယွြ်စ္စည်းအသုံးပြုပြင်း၊ ေတဆ်င်
ပြင်း၊ ြျွတ်ပြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြင်းနှင့် စွန့်ြစ်ပြင်းတို့တွင်ရှိရသာ
အန္တရာယ်တို့ကို သွင်းအားစုရရာင်းြျသူများနှင့် အသုံးပြုသူ 
များအား ရှင်းလင်းစွာ ရပြာပြရြါမည်။ တကိုယ်ရည်သုံး 
အကာအကွယ်ြစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို  ဖယ်ရှားပြင်း၊ အစားထိုး 
ပြင်း၊ နည်းြညာများပဖင့က်ာကယွပ်ြင်းနငှ့ ်စမီအံြုြ်ျုြမ်ှုနည်း
လမ်းပဖင့်ကာကွယ်ပြင်းနည်းလမ်းအားလုံးကို စဉ်းစားပြီးမှ  

၂.၂.၃ နိုင်ငံတကာ အဆထာက်အထားများ

၁၄ တူညီရသာ အရင်းအပမစ်မှ

၁၅ တူညီရသာ အရင်းအပမစ်မှ

၁၆ Sapbamrer, R. and Thammachai, A. (2020) ( တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ရြးသည့်ြစ္စည်းနှင့် ြိုးသတ်ရဆး ရေးကင်းလုံခြုံရရးအရလ့အထများ 
   အသုံးပြုမှုကို သက်ရရာက်ရစရသာ အြျက်များ : စနစ်တကျသုံးသြ် ရလ့လာပြင်း)  “Factors Affecting Use of Personal Protective Equipment and  
   Pesticide Safety Practices: A Systematic Review”. Environmental Research“

၁၇ Garrigou, A. et al. (2020) (စိုက်ြျ ိုးရရးသုံး ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ပြင်းတွင် တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ရြး 
   သည့်ြစ္စည်း၏ အြန်းကဏ္ဍအားဆန်းစစ်သုံးသြ်ရလ့လာပြင်း) “Critical Review of the Role of PPE in the Prevention of Risks Related to Agricultural  
   Pesticide Use”. Safety Science 123: 104527.



၁၉ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်းြါသည်။ အနည်းဆုံးအရနပဖင့်  မည်
သည့်တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းကို အသုံးပြုသင့်
သညဟ် ုအညွှန်းတငွမ်ရဖာပ်ြထားရသာလ်ည်း   ြိုးသတ ်ရဆး
သံုးစဲွသူသည် ရှြ်အကကျီလက်ရှည်၊ ရောင်းေီရှည်၊ ေွတ်ဖိနြ်၊ 
ရပြအိတ်၊ ဓာတုရဆး အကာအကွယ်ရြးရသာ လက်အိတ်၊ 
ရြါင်းစွြ် (သို့မဟုတ်) ရရစိုြံဦးထုြ်များကို အသုံးပြုသင့်
ြါသည်။ စနစ်တကျသတ်မှတ်ထားရသာ တကိုယ်ရည် သုံး 
အကာအကယွြ်စ္စည်းကိအုသုံးပြုရန ်ညွှနက်ကားထားရသာ ဓာ
တရုဆးအတကွ ်ကလုသမဂ္ဂစားနြရ်ကိ္ခာနငှ့ ်စိကုြ်ျ ိုးရရး အဖွဲ့
က ရနာက်ဆက်တွဲ(က)တွင် ရဖာ်ပြထားရသာ အနည်းဆုံး 
လက်ြံနိုင်ရသာ ကာကွယ်မှုအဆင့်များကို အကကံပြုထားြါ 
သည်။ လက်များသည် ြိုမိုထိရတွ့နိုင်ရသာရနရာများ ပဖစ် 

ရသာရကကာင့ ်ညွှနက်ကားြျကမ်ျားက ဓာတရုဆး အကာအကယွ်
ရြးရသာ လက်အိတ်များအသုံး ပြု ပြင်း၏အရရးြါြုံကို  
အရလးထား ရဖာ်ပြထားြါသည်။ ရဆးဖျန်းမည့် ရဆးရည် 
ရဖျာ်စြ်ြျနိ်နှင့် ြုံးြွံများကိုစီမံရဆာင်ရွက်ရရသာအြျနိ်များ 
ကဲ့သို့ အန္တရာယ်ထိရတွ့မှု အများဆုံးအြျနိ်များ၌ လည်ြင်းမှ
ရပြမျက်စိထိ ဖုံးအုြ်ထားရသာ ရာော (သို့မဟုတ်) ြလက် 
စတစရ်ရှ့ဖုံးြါးစည်းကိ ုအသုံးပြုရန ်ကလုသမဂ္ဂစားနြရ်ကိ္ခာ
နှင့် စိုက်ြျ ိုးရရးအဖွဲ့မှ အကကံပြုထားြါသည်။ ရြါင်းရဆာင်း၊ 
ဦးထြုန်ငှ့ ်ရဖာကထ်ငွ်းပမငန်ိငုရ်သာ ြလကစ်တစမ်ျကန်ှာကာ
တို့ကို အသုံးပြုြါက မျက်နှာနှင့်မျက်စိကို အပြည့်အေကာ
ကွယ်ရြးနိုင်မည်ဟု ယုံကကည်ကကပြီး ြူအိုက်ရသာရာသီဥတု
ဒဏ်ကိုလည်း ြံနိုင်ရည်ရှိမည်ပဖစ်ြါသည်။

သင်တန်းတွင် တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများကို 
ြိုးသတ်ရဆးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်အတွက် ရနာက်ဆုံးနှင့်
ထိရရာက်မှုအနည်းဆုံးအဆင့်အပဖစ်သာ မီးရမာင်းထိုးပြရန် 
အရရးကကီးြါသည။် ထိုအ့ပြင ်၎င်းသည ်ြိုးသတရ်ဆးစြုယ်မူှုကိ ု
မကာကွယ်ရြးနိုင်ြါ။ ၎င်း၏ ထိရရာက်မှုသည် မှန်ကန်ရသာ 
အမျ ိုးအစားကို သုံးစွဲပြင်းနှင့် ကိုက်ညီရသာြစ္စည်းကိရိယာ
သုံးစွဲပြင်းတို့တွင် အလွန်မူတည်ရနြါသည်။ တကိုယ်ရည်သုံး
အကာအကွယ်ြစ္စည်းများသုံးစွဲပြင်းထက် ကာကွယ်မှုအဆင့် 
များပဖင့် အရပြြံပြုစုထားရသာ  ြိုမိုထိရရာက်ပြီး  အန္တရာယ် 
ရလှော့ြျသည့် လမ်းညွှန်ြျက်များကုိ ြုိမုိ ဦးစားရြးသင့်ြါသည်။
လက်ရတွ့မကျရသာ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်း
များ လိုအြ်မှုရှိြါက မှတ်ြုံတင်ပြင်းကို ပငင်းြယ်နိုင်ရန်
အတကွ ်ြိုးသတရ်ဆးမတှြ်ုတံငသ်ည့အ်ဆင့တ်ငွ ်အားရကာင်း
ရသာ စနစ်များ ထားရှိရန် လိုအြ်ြါသည်။ (ဥြမာ - ကမ္ဘာ့
ကျန်းမာရရး အဖွဲ့က အမျ ိုးအစားြွဲထားရသာ ၁က၊ ၁ြနှင့် ၂ 
ြုိးသတ်ရဆးအရည်အမျ ိုးအစားများတွင် အုြ်စု (၃) ဓာတုရဆး 
ြံနုိင်ရည် ရိှရသာ အေတ်များလုိအြ်ြါသည်။)(ဇယား - (၂)တွင်
ကကည့်ြါ) မှတ်ြုံတင်ရလျာက်ထားရာတွင်  ြိုးသတ်ရဆး
ကုမ္ပဏီသည် လိုအြ်ရသာ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်
ြစ္စည်းကိုရဖာ်ပြရန်လိုအြ်ပြီး ပမန်မာပြည်တွင်ကျင့်သုံးရန
ရသာ စိုက်ြျ ိုးရရး နည်းစနစ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် 
လိအုြြ်ါသည။် ပဖစန်ိငုြ်ါက ြငွ့ပ်ြုြျကရ်ရှရိသာ ြိုးသတရ်ဆး
များကို အန္တရာယ်အနည်းဆုံးရသာ အမျ ိုးအစားများအပဖစ် 
ရဖာ်စြ်ြုံ ရပြာင်းလဲရန် လိုအြ်ြါသည်။ (ဥြမာ - အြဲြုံစံ)

ဓာတုြစ္စည်းအကာအကွယ်ေတ်စုံ အမျ ိုးအစား (၃)နှင့် (၄)၊ 
ဓာတုရဆးြံနုိင်ရသာ ေတ်စံု၊  ဓာတုရဆးြံနုိင်ရသာ လက်အိတ်၊ 

မျက်နှာကာ၊ ေွတ်ဖိနြ်တို့၏ ရေးနှုန်းနှင့် ရရှိနိုင်မှုတို့ကိုသိရှိ
နိုင်ရန် ရေးကွက်သုရတသနကို ကျယ်ပြန့်စွာပြုလုြ်ရန် 
လိုအြ်ြါသည်။ ြိုးသတ်ရဆးရေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ ကိုင် 
တယွပ်ြင်းသငတ်န်းအတကွ ်ရကာင်းမနွရ်သာ သတင်းအြျက ်
အလကမ်ျား ရြးနိငုမ်ည့ ်အနည်းဆုံးလိအုြရ်သာ တကိယုရ်ည ်
သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်းများ သုံးစွဲနိုင်ရန် အတားအဆီး၊ 
အြက်အြဲများကို  စူးစမ်းရှာရဖွရန် ဆက်လက်ကွင်းဆင်း
ရလ့လာမှုများလိုအြ်ြါသည်။ ြိုးသတ်ရဆး ရေးအန္တရာယ်
ကင်းစွာ ကိုင်တွယ်ပြင်းသင်တန်းအတွက် ရကာင်းမွန်ရသာ
သတင်း အြျက်အလက်များရြးနိုင်မည့် အနည်းဆုံးလိုအြ်
ရသာတကုိယ်ရည်သံုးအကာအကွယ်ြစ္စည်းများ သံုးစဲွနုိင်ရန် 
အတားအဆီး၊ အြကအ်ြမဲျားကိ ု စူးစမ်းရှာရဖရွန ်ဆကလ်က်
ကွင်းဆင်းရလ့လာမှုများ လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးရသည်လည်း 
တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ် ြစ္စည်းများရရှိနိုင်မှု၊ အရည် 
အရသွး၊ ရငရွကကးတတန်ိငုမ်ှုနငှ့ ်ရာသဦတနုငှ့ ်ကိကုည်မီှုတိုက့ို
စဉ်ဆက်မပြတ် ရလ့လာရစာင့် ကကည့်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ 
သငွ်းအားစရုရာင်းြျသသူည ်၎င်းတိုရ့ရာင်းြျရသာ ကနုြ်စ္စည်း
အတကွ ်တကိယုရ်ညသ်ုံး အကာအကယွြ်စ္စည်းများ အသုံးပြု
ရန်  လိုအြ်ြျက်ရှိြါက အကကံပြု ပြီး  ရရာင်းြျရြးရမည် 
ပဖစ်ြါသည်။

အပြားအြူြိုင်းနိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုရနရသာတကိုယ်ရည်
သုံးအကာအကယွြ်စ္စည်းများအသုံးပြုမှုကိ ုရလလ့ာ ဆန်းစစ ်
ရန်လိုအြ်ပြီး ြစ္စည်းများြံ့ြိုးရန် အစိုးရနှင့် စက်ရုံများ၏ 
အြန်းကဏ္ဍသည် အရရးြါြါသည်။

၂.၂.၄ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းများ အသုံးမပုမခင်းနှင့်ပတ်သက်ဖပီး ဆနာင်တွင်မပုလုပ်မည့်   
        သင်တန်းများအတွက် အကကံမပုချက် 



၂၀ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

၁၈ Vision Zero Fund (2019) (ရကာင်းမွန်စွာရိတ်သိမ်းပြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းြျန်ိလွန် အရလ့အထများ၊ ြျင်းသီးနံှ) “Good Harvest and Postharvest Practices: Ginger”

တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ဆပးသည့် ပစ္စည်းများ
ဆရွးချယ်မခင်း

ရနာက်ဆုံးအဆင့်တွင် အညွှန်း၌ မည်သည့်တကိုယ်ရည်သုံး
အကာအကယွြ်စ္စည်းကိသုုံးရန ်ညွှနက်ကားပြင်း မရှရိသာလ်ည်း
ြိုးသတရ်ဆးသုံးစွသဲသူည ်ရြှအ်ကကျီလကရ်ညှ၊် ရောင်းေရီညှ်
ေွတ်ဖိနြ်၊ ရပြအိတ်၊ ဓာတုရဆးြံနိုင်ရသာ လက်အိတ်၊ 
ရြါင်းစွြ်သို့မဟုတ် ရရစိုြံဦးထုြ်များ အသုံးပြုရန်လိုအြ်
ြါသည်။ ရနာက်ဆက်တွဲ(က)သည် ြိုးသတ်ရဆး ကိုင်တွယ်
ရာတငွ ်တကိယုရ်ညသ်ုံး အကာအကယွြ်စ္စည်း အသုံးပြုရနလ်ို
အြ်သည့်  လိုအြ်ရသာအနည်းဆုံးလက်ြံနိုင်သည့်တကိုယ်
ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်းကို ရဖာ်ပြထားြါသည်။

အသုံးပြုသူသည် အသုံးပြုရနရသာ ဓာတုြစ္စည်းအတွက်တ
ကိယုရ်ညသ်ုံးအကာအကယွြ်စ္စည်း၏ ရထာကြ်အံကကပံြုြျက်
ကို ဖတ်ရှုနားလည်ရန်လိုအြ်ပြီး ြန္ဓာကိုယ်ကို အလွန်အကျွ ံ
ကာကယွပ်ြင်းနငှ့ ်အြရူလာငပ်ြင်း အန္တရာယပ်ဖစရ်န ်မပြုလြု်
သင့်ြါ။

တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိုင်တွယ ်
သုံးစွဲမခင်းသင်တန်း

ြိုးသတ်ရဆးနှင့် ထိရတွ့ပြင်း၏အန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်အများ
ဆုံးရနရာများနှင့်  လုြ်ငန်းများ၊ တကိုယ်ရည်သုံး အကာ 
အကယွြ်စ္စည်း၏ ကာကယွလ်ြုရ်ဆာငရ်ြးမှု၊ အကန့်အသတ်
များနှင့် ြတ်သက်၍ သင်တန်းဆက်လက် ရြးသင့်ြါသည်။ 
တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းေတ်ပြင်း၊ ြျွတ်ပြင်း၊ 
FFP မျက်နှာဖုံးကဲ့သို့ ြစ္စည်းများတြ်ဆင်ရာတွင် မှန်ကန်စွာ 
အံေင်မှုရှိမရှိ၊ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်း ရလှော်
ဖွတ်ပြင်းနှင့် စွန့်ြစ်ပြင်း လမ်းညွှန်ြျက်များကို လက်ရတွ့
သရုြ်ပြပြင်းများ ထည့်သွင်း သင်ကကားသင့်ြါသည်။
 
ြိုးသတရ်ဆးကိ ုမကိငုတ်ယွမ်တီကိယုရ်ညသ်ုံးအကာအကယွ်
ြစ္စည်းနှင့် အပြားလိုအြရ်သာြစ္စည်းများ လုံရလာကစ်ွာရှရိစ

ရန် စစ်ရဆးသင့ြ်ါသည်။ အသုံးပြုမည့ရ်နရာသည် တပြားလူ
များနှင့် အန္တရာယ်မရှိရစရန် လိုအြ်ပြီး နယ်နမိတ်သတ်မှတ်
၍ ပြန်လည်ေင်ရရာက်သည့် အြျနိ်အြိုင်းအပြား ထိန်းသိမ်း
ထားရန် လိုအြ်ြါသည်။၁၈ တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်
ြစ္စည်းမှ အြူရလာင်ပြင်းကို ရရှာင်ရှားရန် ရန့တစ်ရန့၏ 
အလွန်ြူပြင်းရသာ အြျနိ်တွင် ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုမှုကို 
ရရှာင်ရှားသင့်ြါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ရရေရအာင်
ရသာက်ပြီး ပြည့်ေစွာ အနားယူမှု ပြုလုြ်ရြါမည်။

ြိုးသတ်ရဆးရဖျာ်စြ်မည့်ရနရာနားတွင် ရရအရင်းအပမစ်ရှိ
သင့်ပြီး ၎င်းသည် အပြားသူများ၊ အိမ်များနှင့် ရေးရာတွင် ပဖစ်
သင့်ြါသည်။ ၎င်းရနရာတွင် တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်
ြစ္စည်းကို သန့်ရှင်းရရး ပြုလုြ်ပြီး အပြားအေတ်အစားများ၊ 
ြိုးသတ်ရဆးများနှင့် သီးပြားထားကာ ရသာ့ြတ်သိမ်းဆည်း 
ထားသင့်ြါသည်။ ပြန်လည်အသုံး ပြုနိုင်သည့်ဓာတုရဆး
ြံနိုင်ရည်ရှိရသာ လက်အိတ်များ၊ ေွတ်ဖိနြ်များကို မြျွတ်မီ
ကြင် ရဆးရကကာရြါမည်။

ပြင်းထန်ရသာထိရတွ့မှုများ မကကုံရတွ့ရမီကြင် ရရှးဦး 
သူနာပြုသင်တန်းနှင့် ြစ္စည်းများအား ရြးထား ရမည်ပဖစ်
ြါသည်။

ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲသူဆရွးချယ်မခင်း

အရထာက်အထားများအရ အတန်းြညာတတ်ပြီး တကိုယ်
ရညသ်ုံးအကာအကယွြ်စ္စည်း အသုံးပြုမှုတငွ ်လိကုန်ာသတပိြု
ရမည့အ်ြျကမ်ျားကိ ုသငတ်န်းရပြီးရသာအမျ ိုးသားများသည်
 တကိယုရ်ညသ်ုံး အကာအကယွြ်စ္စည်းအသုံးပြုမှုများရကကာင်း
ရတွ့ရြါသည။် ကိငုတ်ယွအ်သုံးပြုသသူည ်ကျန်းမာ သန်စမွ်း
သပူဖစသ်င့ပ်ြီး ကိယုေ်နရ်ဆာင ်(သိုမ့ဟတု)် နိုတ့ိကုမ်ြိင ်မပဖစ်
သင့်ြါ။ 



၂၁ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

ရတာင်သူအများစုသည် စိုက်ြျ ိုးရရးသုံးဓာတုြစ္စည်းများကို  အစားအရသာက်များ၊ ကရလးငယ်များ၏ အရေးတွင်ထားကာ 
သိုရလှာင်ရကကာင်း OPA အရ သိရှိရြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း မည်သည့်ြစ္စည်းပဖင့် မည်သို့သိုရလှာင်သည်ကို ရဖာ်ပြထားပြင်း 
မရှိြါ။ ထို့အပြင် လက်ရတွ့လုြ်ရဆာင်မှုများသည် သင်တန်းတွင် အကကံရြးသည့်အတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ ဆက်လက်ရလ့လာ
ရဖာ်ထုတ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။  (ဇယား-၁)

	X ၂.၃ စိုက်ပျ ိုးဆရးသုံးဓာတု ပစ္စည်းများ ဆေးကင်းလုံခခုံစွာ  
 သိုဆလှာင်မခင်း

၂.၃.၂ နိုင်ငံတကာ အဆထာက်အထားများ

၂.၃.၁ Vision Zero Fund ၏ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ခဲ့ဆသာလုပ်ငန်းများမှ ရရှိဆသာသင်ခန်းစာများ

၁၉ Vision Zero Fund (2019) (ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာ အရလ့အထရကာင်းများ ၊ ြျင်းသီးနှံ). “Myanmar GAP: Ginger”. )

၂၀ FAO (1996) (ြိုးသတ်ရဆးသိုရလှာင်ပြင်းနှင့် ကုန်ြစ္စည်း ထိန်းြျုြ်ပြင်းလက်စွဲစာအုြ်). “Pesticide Storage and Stock Control Manual”. FAO Pesticide  
   Disposal Series 3  Rome: FAO.

အပြားနိုင်ငံများတွင် သိုရလှာင်မှုရဆာင်ရွက်ပြင်းများ၏ ထိ
ရရာကမ်ှုနငှ့ဆ်ိငုရ်သာထတုရ်ေထားသည့ ်အြျကအ်လကရ်ရှမိှု 
နည်းြါးြါသည။် အနိ္ဒယိနငှ့ ်သရီလိကဂာနိငုင်တံိုတ့ငွ ်ပြုလြုြ်ဲ ့
ရသာ ရလ့လာမှု နှစ်ြုရတွ့ရှိြျက်များမှ တိကျရသြျာမှုမရှိ 
ရသာ အရထာက်အထားများကို ရရှိ ပြီး ဇယား (၃) တွင် 
အကျဉ်းြျုြ်  ရဖာ် ပြထားြါသည်။  အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ
အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့နှင့်  ြိုးသတ်ရဆး စီမံြန့်ြွဲ ပြင်း
ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်ေတ်လမ်းညွှန်ြျက်များအရ 
ြိုးသတ ်ရဆးကိ ုရအာကြ်ါအတိငု်းထားသင့ရ်ကကာင်း အကကပံြု
တိုက်တွန်းထားြါသည်။၁၉၊၂၀

 X အစား၊ အရသာက၊် ကရလးငယမ်ျား၊ တရိစ္ဆာနန်ငှ့ရ်ေးကာ 
ရသာ့ြတ်သိမ်းဆည်းရန်၊ 

 X အနည်းဆုံးလိုအြ်ရသာြမာဏသာေယ်ယူ ပြီး  မူရင်း  
အညွှန်းြါရှိရသာ ြုံး/အိတ်တွင် ထားရှိရန်၊

 X သိရုလှာငရ်န ်သတမ်တှထ်ားရသာရနရာသည ်ရပမရအာက ်
ရရအမတှပ်မင့ရ်သာရနရာမပဖစသ်င့ြ်။ ထိုအ့ပြင ်ရရ အရင်း 
အပမစ်၊ အိမ်၊ ရကျာင်း၊ ရဆးရုံစသည်တို့နှင့် ရေးရာတွင် 
ရှိသင့်ြါသည်။ ထိုရနရာသည် အလင်းရရာင်ရကာင်းပြီး 

ရနရရာင်တိုက်ရိုက် ကျရရာက်မှုမရှိေဲ ရလေင်ရလထွက် 
ရကာင်းရြါမည။် ြိုးသတရ်ဆးများကိ ုစမီြံန့ြ်ွလဲြုရ်ဆာင ်
ရန် ရြျာရမွ့ရသာကွန်ကရစ်ကကမ်းြင်း၊ လုံရလာက်ရသာ
ရနရာအကျယအ်ေန်းတိုရ့ှသိင့ြ်ါသည။် ကကမ်းြင်းကိအုစနွ်း
ေကရ်နရာတငွ ်အနည်းငယပ်မငှ့ထ်ားသင့ပ်ဖစပ်ြီး လှေထံကွ်
မှုများကိ ုတားဆီးရနရ်နရာတစြ်လုုံးတငွ ်ရောငပ်မငှ့ထ်ား
သင့်ြါသည်။ ြုံးအြွံများကို သိုရလှာင်ရန်နှင့် လက်ရဆး
ရန် ရနရာကိုလည်း စီမံထားသင့်ြါသည်။

 X အရြါ်ေက်သို့နှင့်ကကမ်းပြင်တစ်ရလျာက် ဖိတ်စင်မှုများ၊
စုတ်ပြဲမှုများ၊ သံရြျးတက်မှုများ၊ အဖုံးရြျာင်ရနမှုများရှိ၊ 
မရှိ ြုံမှန်စစ်ရဆးရြါမည်။

 X ဖိတ်စင်လှေထံွက်မှုများကိုစုြ်ယူနိုင်ရန်နှင့် သန့်ရှင်းရန
ရန် အနီးတွင် သဲနှင့်ြွတ်တိုက်တံတစ်ြု ထားရှိရြါမည်။ 
အမှုန ့်အရပြာက်ြစ္စည်းကို အရည်ြစ္စည်း၏အရြါ်တွင် 
ထားသင့်ပြီး တစ်ြုမှတစ်ြုသို့  ညစ်ညမ်းရစမှုမပဖစ်ရစရန ်
ြစ္စည်းများကို ရနရာပြားပြီး ထားသင့်ြါသည်။ (ဥြမာ
ရြါင်းသတ်ရဆးကို ြိုးသတ်ရဆးနှင့် ရေးရာတွင် ထား
သင့် ြါသည်။)



၂၂ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

နိုငင်ံ သီရိလင်�ကာ အိန�ဒိယဆတာငပ်ိုငး်

ဆလလ့ာမှု နညး်လမး်/စနစ် ရပရ်ွာအဆမခမပု အုပစ်ုလိုက ်ကျပနး် 
စမး်သပမ်ှုမပုလုပမ်ခငး်

ရပရ်ွာအဆမခမပု အုပစ်ုလိုက ်ကျပနး်ထိနး်ချုပမ်ှုစမး်သပမ်ပုလုပမ်ခငး်-  
မဖစန်ိုငဆ်မခ ဆလလ့ာမခငး်

နမူနာအရွယအ်စား ၅၃၃၈၂ အိမဆ်ထာငစ်ု ၁၈၇၉ အိမဆ်ထာငစ်ု

အ ဆကာင ်အထညဆ်ဖာ ်
ဆောငရ်ွကမ်ှု

ပိုးသတဆ်ေးသိုဆလှာငရ်န ်
အိမဆ်ထာငစ်ုအတွငး် ဆသာခ့တ် 
သိမး်ေညး်နိုငသ်ည့် ဆသတာာ

ဆကျးရွာဆခါငး်ဆောငမ် ှဆရွးချယဆ်ပးဆသာ စိကုက်ငွး်နငှ့် နီးဆသာ ဆနရာရှိ 
ေုသံိုဆလှာငရ်ုံ

ကနဦးး ရလာဒ် ကိုယတ်ိုငအ်ေိပသ်င့်မခငး် ကိုယတ်ိုငအ်ေိပသ်င့်မခငး်

ဆတွ့ရှိ ချကမ်ျား  X ကိယုတ်ိငုအ်ေပိသ်င့မ်ခင်းများ ဆမပာင်းလ ဲ
သွားမခင်းမရှိပါ။

 X ကွင်းမပင်တွင် ထားသိုမခင်းထက် အိမ် 
တွင် ဆသာ့ခတ်သိမ်းေည်းမခင်း၏ နီး 
ကပစ်ွာတညရ်ှမိှုဆြကာင့ ်မမိကိိ ုထခိိကုမ်ှု 
မဖစ်ဆစသည့်အတွက် အန္တရာယ်မဖစ်မှုကို 
ချင့်ချ နိ်နိုင်ရန်  ပိုးသတ်ဆေးတိုး မမင့်  
အသုံးမပုမှုကို အချ ို့က စိုးရိမ်ပူပန်ြက 
ပါသည်။

 X ပိုးသတ်ဆေးမဖင့် ဆသဆြကာင်းကကံစည်မှုများ သိသာစွာ ဆလျာ့ကျလာ 
ပါသည်။

 X အမိဆ်ထာငစ်မုျားမ ှအားထတုမ်ှု များသာ မဖစဆ်ပါ်ြကဖပီး ေုသံိဆုလှာင ်
ရုံကို အသုံးမမပုြကပါ။

 X ၃၅%သည် ၎င်းတို့၏ စိုက်ကွင်းနှင့် ဆဝးကွာဆသာဆြကာင့် အသုံးမမပု 
ြကပါ။

၂.၃.၃ လုံခခုံစွာ သိမ်းေည်းမှုအတွက် အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်

လကရ်ှ ိစိကုြ်ျ ိုးရရးသုံးဓာတြုစ္စည်းများသိရုလှာငထ်ားရသာရနရာများကိ ုဆကလ်ကရ်ှာရဖရွဖာထ်တုရ်န ်လိအုြြ်ါသည။် စိကုက်ငွ်း 
နှင့်နီးရသာ စိုက်ြျ ိုးရရးသုံး ကိရိယာများနှင့် ဓာတုရဆးများ မှေရေ သိုရလှာင်ရန်အတွက် ရနရာထားရှိရန် လက်ြံနိုင်မှုကို ရှာရဖွ 
ရဖာ်ထုတ်ရြါမည်။ ထိုအရာများ ပြုလုြ်ရာတွင် လက်ရတွ့ကျရသာရနရာ၊ အရွယ်အစား၊ ြုံစံပဖစ်ရစရန်အတွက် ရြ်ရွာလူထုနှင့် 
ရမးပမန်းတိုင်ြင်ပြီး ပြုလုြ်ရန်လိုအြ်ြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရဆာင်ရွက်မှုများတွင် နည်းြညာနှင့် ရငွရကကးအရထာက်အြံ့ ပဖစ်နိုင်ရပြ 
ရှိမှုတို့ကို ဆန်းစစ်ရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။ မိမိကိုယ်ကို ထိြိုက်မှုပဖစ်ရစပြင်းကို ြျင့်ြျနိ်စဉ်းစားနိုင်ရသာည်းလမ်းများအတွက် 
နည်းဗျူဟာများကို စဉ်းစားရန် လိုအြ်ြါသည်။ အရထာက်အထားများအရ ၎င်းအြျက်သည် ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်စရာ 
ပဖစြ်ါသည။် ဥြမာ - သရီလိကဂာ၏ အရထာကအ်ထားကိပုြသပြီး အမိအ်တငွ်း ြိုးသတရ်ဆးများအား သမိ်းဆည်းသိရုလှာငပ်ြင်းကိ ု
အားမရြးပြင်းအားပဖင့ ်ထိနုည်းဗျူဟာများကိ ုလုခံြုစံွာ သမိ်းဆည်းပြင်းနငှ့ ်ြတသ်ကသ်ည့ ်သငတ်န်းများတငွ ်ထည့သ်ငွ်းသင့ြ်ါသည။်

၂၁ Pearson, M. et al. (2017) (အာရှတိုက် ရကျးလက်ရဒသများတွင် ြိုးသတ်ရဆးပဖင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆိြ်သင့်ရစပြင်းကို ရလှော့ြျရန်အတွက် ရနအိမ်များတွင်  
   ြိုးသတ်ရဆးကို ရသာ့ြတ်သိမ်းဆည်းထားပြင်း၏ ထိရရာက်မှု စမ်းသြ်မှုပြုလုြ်ပြင်း) “Effectiveness of Household Lockable Pesticide Storage to Reduce  
  Pesticide Self-Poisoning in Rural Asia: A Community-Based, Cluster-Randomised Controlled Trial” . Lancet 390(10105): 1863–1872.

၂၂ Vijayakumar, L. et al. (2013) (ြိုးသတ်ရဆးပဖင့်ရသရကကာင်းကကံစည်မှုကို ရလှော့ြျရန် ဗဟိုေုံသိုရလှာင်စနစ်တစ်ြု: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပဖစ်နိုင်ရပြရလ့လာမှုတစ်ြု)  
  “A Central Storage Facility to Reduce Pesticide Suicides: A Feasibility Study from India”. BMC Public Health 13(1): 1–10.

	X ဇယား -၃ ပိုးသတ်ဆေးသိုဆလှာင်မှုအတွက် ဆေးကင်း 
လုံခခုံစွာ သိုဆလှာင်ဆောင်ရွက်မှု၏ ထိဆရာက်မခင်းကို 
ရပ်ရွာအဆမခမပု ဆလ့လာေန်းစစ်မခင်းမှ ဆတွ့ရှိမှုများ၂၁၊၂၂



၂၃ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

၂၃ CropLife International (n.d.) (၃) ကကိမ်ရဆးရကကာပြင်း “Triple Rinse”. 
   https://croplife.org/crop-protection/stewardship/container-management/triple-rinse/#:~:text=Triple%20rinsing%20empty%20containers%20     
   is,or%20more%20of%20product%20residue.&text=Containers%20that%20are%20rinsed%20as,non%2Dhazardous%20as%20described%20here 

၂၄ FAO and WHO (2008) (ြိုးသတ်ရဆးပဖန့်ပဖူးပြင်းနှင့် အသုံးပြုပြင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်များ : ြိုးသတ်ရဆးြုံးြွံများအား စီမံ  
  ြန့်ြွဲမှုနည်းလမ်းများ အတွက် လမ်းညွှန်ြျက်များ) International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides: Guidelines on Managment  
  Options for Empty Pesticide Containers. Rome and Geneva: FAO and WHO

စုိက်ြျ ိုးရရးဦးစီးဌာန ေန်ထမ်းကွင်းဆင်းစစ်ရဆးရာတွင် သင်တန်းကရန တဆင့် သင်ကကားြ့ုိြျမှုများကုိ လုိက်နာမှုအားနည်းရကကာင်း 
သိရြါသည်။ ရြ်ရွာနှင့်ဆိုင်ရသာ အမှိုက်စွန့်ြစ်မည့်ရနရာကို အကကံပြုတိုက်တွန်းရသာ်လည်း ရြ်ရွာမှ အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု 
မရိှရကကာင်း OPA အရ သိရိှရြါသည်။ ထ့ုိအပြင် အြျ ို့ရတာင်သူများသည် ရရရှားြါးမှုရကကာင့် (၃) ကကိမ်ရဆးရကကာမှု မပြုလုြ်နုိင်ရကကာင်း
ရပြာကကားကကြါသည်။

တိကျရသာအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်မှုများကို ြံ့ြိုးရြးနိုင်ရန် လက်ရှိကျင့်သုံးရနရသာ အရလ့အထများ၊ ရကာင်းရသာ 
ရပြာင်းလဲမှုကို ပဖစ်ရစရသာ တွန်းအားများနှင့် အတားအဆီးများကို ဆက်လက်စစ်ရဆး ရဖာ်ထုတ်ပြင်းလုြ်ရဆာင်မှုများ 
လိုအြ်ြါသည်။

	X ၂.၄ စိုက်ပျ ိုးဆရးသုံး ဓာတုပစ္စည်းများကုိ စွန့်ပစ်မခင်း

၂.၄.၂ နိုင်ငံတကာ အဆထာက်အထားများ

၂.၄.၁ ဆလ့လာရရှိဆသာသင်ခန်းစာများ

ြိုးသတရ်ဆးြုံးြွကံိ ုရရပဖင့ ်(၃) ကကမိရ်ဆးရကကာပြင်းသည ်ြုံး 
ထဲရှိ ြိုးသတ်ရဆးအကကင်းအကျန်များကို (၉၉.၉) ရာြိုင်နှုန်း
ဖယ်ရှားနိုင်ရကကာင်း ယုံကကည်ကကကာ ၎င်းကို အန္တရာယ်မရှိ 
ရသာ အမှိုက်အပဖစ်သတ်မှတ် နိုင်ြါသည်။၂၃ ထို့ရကကာင့်  
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာြိုးသတ်ရဆးစီမံြန့်ြွဲမှုကျင့်ေတ်များက 
ြိုးသတ်ရဆးြုလင်းတွင် ရဆးကုန်လှေင် ြျက်ြျင်း(၃)ကကိမ် 
ရဆး ရကကာမှုကိ ုပြုလြုသ်င့ရ်ကကာင်း အကကပံြုတိကုတ်နွ်းထားြါ 
သည်။ အေယ်ရကကာင့်ဆိုရသာ် ၎င်းသည် ရဆးရကကာလိုက် 
ရသာ အရည်များကို ရကျာလွယ် ရဆးဖျန်းြုံးတွင် ထည့်ထား 
နိုင်ပြီး တစက်မကျန် အသုံးပြုနိင်ကာ သောေြတ်ေန်းကျင် 
ထိြိုက်မှုကို ရလျာ့နည်းရစမည် ပဖစ်ြါသည်။၂၄

နိုင်ငံအတွင်း၌ စနစ်ကျရသာြုံးများစီမံြန့်ြွဲမှုစနစ်တစ်ြုကို 
ရရးဆွဲရြါမည်။ ြိုးသတ်ရဆး စီမံြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ အပြည်ပြည ်
ဆိုင်ရာကျင့်ေတ်သည် ရတာင်သူများကြုံးအလွတ်များကို 
မီးရှို့ပြင်း (အဆိြ်ရငွ့ များဆက်တိုက်ထုတ်လွှတ်နိုင်ရသာ
ရကကာင့)်နငှ့ ်ရပမပမှုြပ်ြင်း (တနေ်ိုးရှရိသာရပမကကီးကိ ုအသုံးပြု 
ထားပြီး ြုံးြွမံျားတပဖည်းပဖည်း ရနရာယလူာနိငုရ်သာရကကာင့)် 
မပြုလုြ်ရန် အကကံပြုထားြါသည်။

ထိရရာက်ရသာ ြုံးြွံစီမံြန့်ြွဲမှုအစီအစဉ်ရပမာက်များစွာကို 
ကမ္ဘာတစ်ေှမ်းတွင် ရရှးရပြးစံပြအပဖစ် လုြ်ရဆာင်လျက် ရှိြါ 
သည်။ (ဇယား-၄) ထိုအစီအစဉ်များသည် အစြိုင်းတွင် 
မိမိသရောအရလျာက် ရရှးရပြးလုြ်ရဆာင်ကကပြင်းပဖစ်ပြီး 
ရနာက်ြိုင်းတွင် ဥြရဒရရးဆွဲမှုများတွင် ထည့်သွင်းြါေင်လာ 
ကာ စိုက်ြျ ိုးရရးဓာတုရဆးထုတ်လုြ်သူများ၊ပဖန့်ပဖူးသူများ 

ြါေငလ်ာရန ်လိအုြြ်ါသည။် ၎င်းဥြမာများမ ှရအာငပ်မငမ်ှုများ 
ကိ ုရအာကြ်ါအတိငု်း ကနဦးစုစံမ်းစစရ်ဆးမှုအြျ ို့ပြုလြုရ်န ်
လိုအြ်ြါသည်။

 X ရြ်ရွာလူထုပဖင့်လည်ြတ်ရနရသာ ြုံးအမျ ိုးအစားများနှင့် 
အရရအတွက်၊ 

 X ရပမမျက်နှာပြင် ြထေီအရနအထားအရ ပြန့်နှံ့ရနမှု၊

 X စိုက်ြျ ိုးရရးဓာတုရဆး ရြးြို့ရထာက်ြံ့မှုကွင်းဆက်ကို 
ဆန်းစစ်အကဲပဖတ်ပြင်း- ြုံးများ စုရဆာင်းပြင်းအတွက် 
ရနာက်ပြန်ရထာက်ြံ့ြို့ရဆာင်ရရး အသုံးပြုပြင်းနည်းဗျူ
ဟာအြျက်များကို  ရဖာ်ထုတ်ရန်၊

 X စုရဆာင်းရာတွင် စိုက်ြျ ိုးရာသီအတွင်း လှည့်ြတ်ရန်နှင့် 
အပမင့်ဆုံးရရာက်ရန် လိုအြ်ြါသည်၊

 X ရြးရြျမှုအစအီစဉအ်တကွ ်လမ်းရကကာင်းကိ ုစဉ်းစားပြင်း၊

 X စစ်ရဆးပြင်း၊ အစီအစဉ်ရရးဆွဲပြင်းနှင့်အရကာင်အထည် 
ရဖာ်ပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်များအတွက်  ဆက်စြ်ြတ်သက်သူ 
များအားလုံး ြါေင်ပြင်း၊

 X ြုံးြွံအလွတ်များကို အန္တရာယ်နည်းြါးရစရန် ကကိုတင်ပြင် 
ဆင်မှု၊ ြွဲပြားထားမှု၊ ပြန်လည်အသုံးပြုမှုနှင့် စနစ်တကျ 
စနွ့ြ်စမ်ှုတိုက့ိ ုပြုလြုန်ိငုရ်န ်ကျွမ်းကျငရ်သာ အဖွဲ့အစည်း 
များကို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပြင်း၊



၂၄ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

နိုင်ငံအများစုတွင် ရနာက်ပြန်ရထာက်ြံ့ြို့ရဆာင်ရရးကို ရရှ့ 
ရပြးစပံြအပဖစ ်ရအာငပ်မငစ်ွာရဆာငရ်ကွန်ိငု ်ကကြါသည။် ၎င်း 
တွင် ြုံးအြွံများကို စုရဆာင်းပြီး စနစ်တကျစီမံြန့်ြွဲရန် 
ထုတ်လုြ်သူများ၊ ပဖန့် ပဖူးသူများတွင် ရနာက်ဆုံးတာေန် 
ရှိြါသည်။ ၎င်းသည် ြုံးြွံများကို ရနာက်တကကိမ်အသစ် လာ 
ေယြ်ျနိတ်ငွ ်ပြနသ်ငွ်း နိငုရ်သာရကကာင့ ်ရတာငသ်မူျားအတကွ ်
အလွယ်ကူအသက်သာဆုံး နည်းလမ်းပဖစ်ြါသည်။ ထို့အပြင် 
တညူရီသာ သယယ်ြူိုရ့ဆာငရ်ရးနည်းလမ်းကိ ုအသုံးပြုရသာ 

ရကကာင့် ကုန်ကျစရိတ် ၄၅% သက်သာကာ ရနာက်ထြ်ယာဉ် 
အသွားအလာ၊ ဓာတ်ရငွ့ထုတ်လွှတ်မှုများကို ရလျာ့ကျရစြါ 
သည။် ထိလုြုရ်ဆာငြ်ျကမ်ျားအတကွ ်စနွ့ြ်စြ်စ္စည်းစမီြံန့ြ်ွဲ
ရသာအဖွဲ့များက စွန့်ြစ်ြစ္စည်းရကာင်းမွန်စွာစီမံြန့်ြွဲပြင်း
အတွက် သင့်ရတာ်ရသာ စံြျနိ်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ 
မရှိ  စဉ်ဆက်မပြတ်ရစာင့် ကကည့်ရလ့လာမှုများလိုအြ် ပြီး 
ရတာင်သူများ ြုံးြွံများကို ပြန်လည်ရြးသွင်းရန် မက်လုံးနှင့်
ဆွဲရဆာင် မှုများပြုလုြ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။



ေရာဇီး (Brazil)

ဆလလ့ာမှု နညး်လမး်/စနစ်

 X တာဝန်ခွဲဆဝယူမခင်းအဆပါ် အဆမခခံဖပီး ဆနာက်မပန်သယ်ယူပို့ဆောင် 
သည့် နည်းဗျူဟာ

 X (၃)ကကိမ်ဆေးဆြကာရန်ဆတာင်သူများ၏ တာဝန်နှင့် သင်တန်းများ၊ 
ပုံးခွံများကို စုဆောင်းမခင်း၊ စနစ်ကျသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် 
ထုတ်လုပ်သူနှင့် မဖန့်မဖူးသူများ၏ တာဝန်များကို ယခင် မိမိသဆော 
အဆလျာက် ဆရှ့ဆမပးစံမပ လုပ်လာြကရာမှ ယခုအခါ ဥပဆဒထဲတွင် 
ထည့်သွင်း ဆရးေွဲလာြကဖပီ မဖစ်ပါသည်။

 X သောဝပတဝ်န်းကျငက်ိ ုဆကာင်းမနွဆ်စဆသာ အမပုအမမူျားအဆနမဖင့ ်
ပဏာမ ပလက်စတစ် ထုတ်ပိုးမှုများ၏ ၉၄%သည်လည်းဆကာင်း၊ 
သီးနှံကာကွယ်ဆရးထုတ်ပိုးမှု၏ ၈၀% သည် လည်းဆကာင်း ပဏာမ 
ပလက်စတစ် ထုတ်ပိုးမှုများ၏ ၉၄%သည်လည်းဆကာင်း၊ သီးနှံ 
ကာကွယ်ဆရးထုတ်ပိုးမှု၏ ၈၀% သည်လည်းဆကာင်း စွန့်ပစ်ြက 
ပါသည်။

 X ၉၅%သည် ၃ကကိမ် ဆေးဆြကာြကဖပီး အမခား ထုတ်ကုန်များအတွက် 
ကုန်ြကမ်းထဲသို့ မပန်လည် အသုံးမပုြကပါသည်။ ကျန် ၅% သည် 
တရားဝင် မီးရှို့ဖျက်ေီးသည့်ဆနရာသို့ ပို့ဆောင်ြကပါသည်။

ဆမာရ်ီသီယကစ် ်(Mauritius) 

 X သမဝါယမအသင်းတွင် ဆတာင်သူ (၁၀၀) သည် ဆရှ့ ဆမပးစံမပအမဖစ် 
ပါဝင်ဆနသည်။ 

 X အသိပညာဗဟုသုတ မမှင့်တင် မခင်း လုပ်ငန်းများနှင့်  (၃) ကကိမ်
ဆေးဆြကာမခင်း သင်တန်း၊

 X ကွင်းများအနီးဆနရာရှိ  အေင်အဆမပေုံးဆနရာတွင် ပုံခွံထည့်သည့် 
ဆလှာင်အိမ် တည်ဆောက်ရန် ဒီဇိုင်းေွဲမခင်းနှင့်ဆောက် လုပ်မခင်း၊

 X အမှိုက်များမပန်လည်အသုံးချမှုကို လုပ်ဆောင်ဆနဆသာ အဖွဲ့အစည်း 
များကို ရှာဆဖွ ဆဖာ်ထုတ်မခင်း၊

 X သင်တန်းဆပးရန် ဆခါင်းဆောင်ကို ရပ်ရွာထဲမှ ဆရွးချယ်မခင်း၊

 X လုပ်ငန်းစဉ်ကို စဉ်ေက်မမပတ် ဆစာင့်ြကည့်ဆလ့လာမခင်း၊

 X ပုံးခွံစွန ့်ပစ်မှုသည် (၁၅၄.၁) ကီလိုဂရမ်မှ ( ၃၁၂.၈) ကီလိုဂရမ်ထိ 
များမပားလာပါသည်။ 

 X (၃)ကကိမ်ဆေးဆြကာမခင်းများ တမဖည်းမဖည်း များမပားလာပါသည်။

 X စုစုဆပါင်းခန့်မှန်းပုံးများ၏ ၄၆%ကို ဆလှာင်အိမ်များတွင် စုဆောင်း 
ထားြကပါသည်။ 

 X ၇၅.၆%သည် ၂ကကိမ် ဆေးဆြကာမခင်းကို မှန်ကန်စွာ မပုလုပ်ြက 
ပါသည်။

 X ထိဆရာက်မှုအရှိေုံး ဆခါင်းဆောင်များနှင့် ဆတာင်သူများအား စိုက် 
ပျ ိုးဆရးသုံး ဆေးဖျန်းပုံးေုများဆပးဖပီး စိတ်ဝင်စားဆအာင် ေွဲဆောင် 
မခင်းသည် ထိဆရာက်မှု များမပားပါသည်။

 X ဆလှာင်အိမ်ထဲတွင် ပိုးသတ်ဆေးပုံခွံများနှင့်အတူ အမှိုက်များရှိမခင်း 
သည် စိန်ဆခါ်မှု မဖစ်ဖပီး ၎င်းကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဆနရာအပိုများ လိုအပ် 
ပါသည်။

ဂွါတီမာလာ (Guatemala)

Campo Limpoစနစ်

 X (၃) ကကိမ်ဆေးဆြကာမခင်းနှင့်  စုဆောင်းသည့်  ဆလှာင်အိမ်တွင်  
စွန့်ပစ်မခင်း၊

 X စိုက်ပျ ိုးဆရးထုတ်ကုန်များမှရရှိဆသာ သွင်းကုန်ခွန်များမဖင့် ရံပုံဆငွ 
ပံ့ပိုးမခင်း၊

 X ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် တန် ၇၀ စုဆောင်းရာမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် (၂၃၀) ထိ 
တိုးမမင့်လာပါသည်။ (စုစုဆပါင်း (၃၅၀) တန် ဆရာင်းချရသည့်ထဲမှ)

 X အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမဖစ်သည့် အယ်ောောဒိုး ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်  
နီကာရာဂွါနိုင်ငံတို့တွင်လည်း စီမံချက်များ လုပ်ဆောင်ဆနြကဖပီ 
မဖစ်ပါသည်။

၂၅ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

	X ၂.၄ ဇယား- (၄) ထည့်စရာပုံများကို စီမံခန့်ခွဲသည့်အစီအစဉ်  
 ဥပမာများ၂၅၊၂၆၊၂၇

၂၅ National Institute for Processing Empty Packages (n.d.) “Campo Limpo System https://www.inpev.org.br/en/inpev/  

၂၆ Crop Life Mauritius (2017) (ြိုးသတ်ရဆးပဖန့်ပဖူးပြင်းနှင့် အသုံးပြုပြင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်များ : ြိုးသတ်ရဆးြုံးြွံများအား  
   စီမံြန့်ြွဲမှုနည်းလမ်းများ အတွက် လမ်းညွှန်ြျက်များ)  “Empty Pesticides Container Management – Pilot Project”.

၂၇ FAO and WHO (2008) (ြိုးသတ်ရဆးပဖန့်ပဖူးပြင်းနှင့် အသုံးပြုပြင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်များ) International Code of Conduct  
   on the Distribution and Use of Pesticides. 



၂၆ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

 ချလီီ (Chile)

 X (၃) ကကိမ်ဆေးဆြကာမခင်းသင်တန်း၊

 X ပိုးသတ်ဆေးကုန်သည်များနှင့် မဖန့်မဖူးသူများ မပုလုပ်ဆပးထားသည့် 
သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဆနရာများတွင် စုပုံမခင်း၊

 X ပုံးများကို အစိုးရထံပို့ဆောင်မခင်း- ခွင့်မပုချက်ရရှိဆသာ ေိလပ်ဆမမ 
စက်ရုံများ ၊  အမှိုက် မပန်လည်သန့်စင်စက်ရုံများ ၊  ဆမမဖို့ မခင်းသုံး  
ပစ္စည်းများ၊

၂၀၀၁ ခုနှစတ်ွင ်စုပုသံည့်ဆနရာ (၄) ခုနှင့စ်တငခ်ဲ့ဖပီး ၂၀၂၁ ခုနှစတ်ွင ်
ပုဆံသဆနရာ (၂၇) ခုနှင့် ဆရွ့လျားသိမး်ေညး်ဆနရာ ၆၄ ခုထိ တိုးတက်
လာပါသည။်

၂.၄.၃ အန္တရာယ်ရိှဆသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျခုိင်မာဆသာစွန့်ပစ်နည်းစနစ်ကုိ ဆထာက်ခံ
        အကကံမပုမခင်း

ပမနမ်ာနိငုင်အံတကွ ်ထရိရာကရ်သာ နည်းဗျူဟာကိ ုအကကရံြး 
နိုင်ရန်အတွက် ရကာင်းရသာ ရပြာင်းလဲမှုများပဖစ်ရစရန် 
လကရ်ှကိျင့သ်ုံးရနရသာ အရလအ့ထများနငှ့ ်တနွ်းအားများကိ ု
ဆက်လက်ရဖာ်ထုတ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၏စိုက်
ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာ အရလ့အထရကာင်းများ(MyanGAP) နှင့် 
လိကုရ်လျာညရီထပွဖစပ်ြင်း၊ (MyanGAP) လမ်းညွှနြ်ျကထ်သဲို ့
တကိျြိငုမ်ာရသာ အမှိုကစ်နွ့ြ်စမ်ှုစနစက်ိ ုထည့သ်ငွ်းရရးဆွရဲန ်
စဉ်းစားရမည်ပဖစ်ြါသည်။

သုံးကကိမ်ဆေးဆြကာမခင်း

ရရှ့ဆကပ်ြုလြုမ်ည့ြ်ုမံနှသ်ငတ်န်းများကိ ုကငွ်းထတဲငွ ်သရြု ်
ပြမှုများပဖင့် ပြုလုြ်သင့်ြါသည်။ ြိုစတာများနှင့် လူမှုမီဒီယာ 
များတွင် မှန်ကန်ရသာအဆင့်များပဖင့် သရုြ်ပြထားရသာ 
ဗီဒီယိုများကဲ့သို့  ရုြ်ြုံ ပမင်ရ ရသာ အပြားသင်ရထာက်ကူ 
ြစ္စည်းများကို အသုံးပြုရြါမည်။ ြိုးသတ်ရဆးရဖျာ်စြ်မှုကို 
ပြုလုြ်သည့် သိုရလှာင်ရသာရနရာသည် ရရအလွယ်တကူ 
ရနိုင်ရသာရနရာနှင့်နီးကြ်စွာရှိြါက မိသားစုများ (၃) ကကိမ် 
ရဆးရကကာနိုင်ရအာင် အရထာက်အကူပြုြါသည်။

တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်းအပြည့်အစုံမရရှိရသာ
ရနရာတွင် (၃)ကကိမ် ရဆးရကကာပြင်းမှ ရရိှလာ မည့်အန္တရာယ်ကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ပဖစ်ပြီး ထိုအန္တရာယ်ကို ရလှော့ြျ 
နိုင်ရန် လက်ရတွ့သင်တန်းများရြးရန် လိုအြ်ြါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

စိကုြ်ျ ိုးရရးသုံးဓာတြုစ္စည်းထတုလ်ြုသ်မူျား၊ ပဖန့ပ်ဖူးသမူျား၊ 
လက်လီရရာင်းြျသူများနှင့်ြူးရြါင်းပြီး စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများကို 
ပြန်လည်အသုံးြျမှုနှင့်စွန့်ြစ်မှုစနစ်များရရးဆွဲရာတွင် ၎င်း 
တို၏့အြန်းကဏ္ဍကိ ုစူးစမ်းရဖာထ်တုရ်န ် စဉ်းစားရဆာငရ်ကွ ်
ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ ရရှ့ရပြးစံပြစွန့်ြစ်ြစ္စည်းသိမ်းဆည်း 
ေန်ရဆာင်မှုကို ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရံြုံရငွအရင်းအပမစ်များ 
ကိုလည်း ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ အထက်တွင် 
ရဖာပ်ြထားသကဲသ့ို ့ကနဦးအြျကအ်လကရ်ှာရဖရွဖာထ်တုမ်ှု
များ ပြုလုြ်နိုင်ရန် ထိုကဲ့သို့ရသာ ရရှ့ရပြးစံပြရဆာင်ရွက်မှု 
တစ်ြုလိုအြ်ြါသည်။ ပြန်လည်အသုံးြျနိုင်ရသာြုံများ  
ပြုလုြ် ပြင်းနှင့်  စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများစီမံြန့်ြွဲ ပြင်းအတွက် 
အမှိုကြ်ုံးများပြုလြုရ်နန်ငှ့ ်ရနာကပ်ြန ်ရထာကြ်ံြ့ိုရ့ဆာငရ်ရး 
သရောတရား ပဖင့်  စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ  စီမံြန့်ြွဲနို င်ရန်   
ထုတ်လုြ်သူများထားရှိနိုင်ရရး ရရရှည် ရည်မှန်းြျက်ကို  
စဉ်းစားရန်လိုအြ်ပြီး ြိုးသတ်ရဆးများ၏ရေးနှုန်းများကို 
ထနိ်းထားရန ်ကာကယွမ်ှုအစအီမမံျား ထားရှရိနလ်ည်း လိအုြ်
ြါသည်။ (ထိုနည်းအားပဖင့် ထုတ်လုြ်သူများသည် ထုတ်ကုန်
ြစ္စည်းတန်ဖိုးကို တိုးပမှင့်ပြင်းပဖင့် အမှိုက်၊ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ
စမီြံန့ြ်ွပဲြင်းအတကွ ်ရြးရြျရန ်နည်းလမ်းရှာရဖရွန ်မလိအုြ်
ရတာ့ရြ။)



၂၇ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

	X မှီမငမ်းကိုးကားချက်များ

 X Crop Life Mauritius (2017) (ြိုးသတ်ရဆးြုံးြွံစီမံြန ့်ြွဲမှု- ရရှ့ရပြးစံပြစီမံကိန်း) “Empty Pesticides Container 
Management – Pilot Project”. 

 X CropLife International (n.d.) (၃) ကကိမ်ရဆးရကကာပြင်း  “Triple Rinse”. 

 X East West Seed (n.d.) (သီးနှံများကို မည်သို့စိုက်ြျ ိုးမည်နည်း လမ်းညွှန်) “Grow How Crop Guides”,   
https://growhow.eastwestseed.com/bd/en/crop-guide

 X FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (1996) (ြိုးသတ်ရဆးသိုရလှာင်မှုနှင့် 
ကနုြ်စ္စည်းထနိ်းြျုြမ်ှု လကစ်ွစဲာအြ်ု) “Pesticide Storage and Stock Control Manual”. FAO Pesticide Disposal Series 
3.” Rome: FAO.

 X FAO (2000) (ေက်စုံြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းပြင်း-ေဂဂလားရဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ရဆာင်ရွက်ရသာ ေက်စုံြိုးမွှား ကာကွယ် 
နှမိန်င်းပြင်း စမီကံနိ်းကိ ုဆန်းစစအ်ကပဲဖတရ်သာ ဆန်းစစအ်ကပဲဖတအ်ဖွဲ့၏ အစရီငြံ်စာ) “Integrated Pest Management: 
Report of the Evaluation Mission of IPM Projects in Bangladesh”. Rome: FAO.

 X FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) and WHO (World Health Organization) 
(2008) (ြိုးသတ်ရဆးပဖန့် ပဖူးပြင်းနှင့်  အသုံး ပြု ပြင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ေတ်များ : 
ြိုးသတ်ရဆးြုံးြွံများအား စီမံအုြ်ြျုြ်မှုနည်းလမ်းများ အတွက် လမ်းညွှန်ြျက်များ) International Code of Conduct on 
the Distribution and Use of Pesticides: Guidelines on Managment Options for Empty Pesticide Containers. 
Rome and Geneva: FAO and WHO.

 X FAO and WHO (2020) (ြိုးသတ်ရဆးစီမံြန ့်ြွဲပြင်းနှင့်ြတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ေတ်များ၊
ြိုးသတ်ရဆးကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာတွင် တကိုယ်ရည် ကာကွယ်ရန် အတွက် ညွှန်ကကားြျက်များ) International Code of 
Conduct on Pesticide Management: Guidelines for Personal Protection When Handling and Applying Pesticide. 
Rome and Geneva: FAO and WHO.

 X Garrigou, A., Laurent, C., Berthet, A., Colosio, C. et al. (2020) (စိုက်ြျ ိုးရရးသုံး ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်
သည့် ရေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ပြင်းတွင် တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ရြးသည့်ြစ္စည်း၏ အြန်းကဏ္ဍအားဆန်းစစ်
သုံးသြ်ရလ့လာပြင်း) “Critical Review of the Role of PPE in the Prevention of Risks Related to Agricultural 
Pesticide Use” Safety Science 123: 104527.

 X ILO (International Labour Organization) (2011) (စိကုြ်ျ ိုးရရးတငွ ်ရေးကင်းလုခံြုရံရးနငှ့ ်ကျန်းမာရရး အရလအ့ထများ၏ 
စည်းကမ်းများ)  “Safety and Health in Agriculture”. Code of Practice. Geneva: ILO.

 X ILO (n.d.) (လြ်ုငန်းြငွဆ်ိငုရ်ာရေးအန္တရာယက်င်းရငှ်းရရးနငှ့က်ျန်းမာရရး-  လြုင်န်းြငွစ်စရ်ဆးသ ူများနငှ့ ်အပြားဆကစ်ြ်
သူများအတွက် လမ်းညွှန်ြျက်) “Occupational Safety and Health: A Guide for Labour Inspectors and Other 
Stakeholders”.             
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-
labour-inspectors/lang--en/index.htm



၂၈ ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

 X ITC (International Training Centre)-ILO  (International Labour Organization) (2010) (လုြ်ငန်းြွင် ရေးအန္တရာယ်
နှင့် ကျန်းမာရရးသင်ြန်းစာ။  ရြတ်မီပြီး ထိရရာက်ရသာ အလုြ်သမား စစ်ရဆးရရးစနစ် သင်ရိုးသင်ြန်းစာ ပြုလုြ်
ပြင်း) "Occupational Safety and Health Module". Building Modern and Effective Labour Inspection Systems 
Curriculum."

 X National Institute for Processing Empty Packages (n.d.) “Campo Limpo System”.      
https://www.inpev.org.br/en/inpev/ 

 X Pearson, M., Metcalfe, C., Jayamanne, S., Gunnell, D. et al. (2017) (အာရတှိကု ်ရကျးလကရ်ဒသများတငွ ်ြိုးသတရ်ဆး
ပဖင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆိြ်သင့်ရစပြင်းကို ရလှော့ြျရန်အတွက် ရနအိမ်များတွင် ြိုးသတ်ရဆးကို ရသာ့ြတ်သိမ်းဆည်းထား
ပြင်း၏ ထိရရာက်မှု- Cluster-Randomised Controlled စမ်းသြ်မှုပြုလုြ်ပြင်း)  “Effectiveness of Household Lockable 
Pesticide Storage to Reduce Pesticide Self-Poisoning in Rural Asia: A Community-Based, Cluster-Randomised 
Controlled TrialLancet 390(10105): 1863–1872.

 X Pretty, J. and Bharucha, Z.P. (2015) (အာရှနှင့် အာဖရိကတို့တွင် စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်းများကို ရရရှည်တည်တံ့ြိုင်ပမဲမှု 
အရှိန်အဟုန်ပမှင့်တင်နိုင်ရန် ေက်စုံြိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းပြင်း) “Integrated Pest Management for Sustainable 
Intensification of Agriculture in Asia and Africa” . Insects 6(1): 152–182.

 X Sapbamrer, R. and Thammachai, A. (2020) (တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ရြးသည့်ြစ္စည်းနှင့် ြိုးသတ်ရဆး
ရေးကင်းလုံခြုံရရးအရလ့အထများ အသုံးပြုမှုကို သက်ရရာက်ရစရသာ အြျက်များ : စနစ်တကျသုံးသြ်ရလ့လာပြင်း) 
“Factors Affecting Use of Personal Protective Equipment and Pesticide Safety Practices: A Systematic 
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၂၉ြိုးသတ်ရဆးများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ရဆာင်ရွက်ြျက်များ - ပမန်မာနိုင်ငံမှ သင်ြန်းစာများ

ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခုချင်းစီအတွက် အညွှန်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ချက်ကိုအဖမဲတမ်းဖတ်ရှုပါရန်

မဖွင့်ရရသးရသာ အထုတ်ကို ကိုင်တွယ်ပြင်း
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ရရာစြ်ပြီး ရဆးဖျန်းြုံးထဲထည့်ပြင်း 
ဆိုးကျ ိုးရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆး

ရရာစြ်ပြီး ရဆးဖျန်းြုံးထဲထည့်ပြင်း WHO 
အဆင့် ၁၊ ၂ ြိုးသတ်ရဆး

ကိုင်းတံကို လက်ပဖင့်ကိုင်ရပြီး 
ရအာက်ေက်သို့ဖျန်းရသည့် ြိုးသတ်ရဆး

ကိုင်းတံကို လက်ပဖင့်ကိုင်ရပြီး 
အရြါ်ေက်သို့ဖျန်းရသည့် ြိုးသတ်ရဆး

Operator in cab 

Tractor but no cab

အမှုန်များကို မှုတ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ
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၂၈ FAO and WHO (2020) (ြိုးသတ်ရဆးစီးမံြန့်ြွဲပြင်းဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်ေတ်များ) International Code of Conduct on Pesticide Managment.

ရဆးစိမ်ထားရသာမျ ိုးရစ့အသုံးပြုပြင်း

ဖန်လုံအိမ်နှင့် သိုရလှာင်ရုံများအား မှိုင်းတိုက်ပြင်း

အြဲအသုံးပြုပြင်း

ရနာ်ဇယ်ရြါင်းလဲပြင်း

ရဆးဖျန်းြုံးကို ရဆးရကကာပြင်း

PPEနှင့် RPEများကို ရဆးရကကာသန့်ရှင်းပြင်း

စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စွန့်ြစ်ပြင်း

 X အကကံပြုထားရသာ အရပြြံအနည်းဆုံးလိုအြ်ြျက်များကို ရအာက်ြါဇယားတွင် ရဖာ်ပြထားြါသည်။

ရဆးဖျန်းသည့် အရည်အစက်အများစုသည် ၃၀µmထက်နည်းြါက အသက်ရှုမှု အကာအကွယ် ရြးသည့်ြစ္စည်းကို ြထမဦးစွာ အသုံးပြုရြါသည်။ ၎င်းကို အပြားအရပြအရနများပဖစ်ရသာ 

အမှုန့်များ အသုံးပြုပြင်း၊ အထူးသပဖင့် ရနရာကျဉ်းကျဉ်းသာရှိရသာအြါမျ ိုးတွင် လိုအြ်ြါသည်။

Notes:
၁။ ယာဉ်ပဖင့်ရဆးဖျန်းပြင်း (သို့မဟုတ်) ရဆးဖျန်းြုံးကကီး (သို့မဟုတ်) ၎င်းနှင့်ြုံစံတူရသာ အရာများနှင့် ရဆးဖျန်းြါက induction hopperကို သုံးရြါမည်။
၂။  အဆိြ်ပြင်းမှုများရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို အသုံးပြုရသာအြါပဖစ်နိုင်ြါက နီးကြ်စွာရပြာင်းရရှေ့ပြင်းစနစ်ကို အသုံးပြုရြါမည်။
၃။  ရနရရာင်ပြည်မှ ကာကွယ်ရန် ကွင်းထဲတွင်လမ်းရလှောက်ြါက ဦးထုြ်ရဆာင်းရြါမည်။
၄။ ရဆးဖျန်းလှေင် ရလဆန်ေက်သို့ ထိန်းထားနိုင်ရန် အားထုတ်ရြါမည်။
၅။  ယာဉ်ရြါ်တွင် ရလေင်ရလထွက်ရကာင်းရသာ စနစ်ြါရှိရမည်ပဖစ်ပြီး ယာဉ်၏တံြါးရြါက်ကို ြိတ်ထား ရြါမည်။
၆။  အမှုန့်အသုံးပြုပြင်းကို ရရှာင်ရြါမည်။ ကိရိယာကို စနစ်တကျ တြ်ဆင်ပြင်းပဖင့် အြဲများသည် အမှုန့်များ အပဖစ် ကျ ိုးရကကပြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ြါသည်။
O.    စိတ်ကကိုက်ရရွးြျယ်ပြင်း

	X ဆနာက်ေက်တွဲ(က ) စိုက်ပျ ိုးဆရးသုံးပိုးသတ်ဆေးများတွက်
အသုံးမပုရန် တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်း၂၈ 




