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စာကရးသူ အမှာစာ (နိဒါန်း)
ကမ္ဘာကပါ်ရှိ သန်းကပါင်းများစွာကသာ လူများသည် အဖခားလူတစ်ဦးထံမှ စွန့်ပစ်လိုက်သည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များကို ကကာက်ယူသိမ်းဆည်းဖခင်း၊ အမျိုးအစား ဖပန်လည်ခွဲထုတ်ဖခင်း၊ 

ဖပန်ထွင်အသုံးဖပုဖခင်း၊ ဖပန်လည်ကရာင်းချဖခင်းတို့ဖြင့် အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းမှုဖပုလုပ် လျက်ရှိြကသည်။ 

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကကာက်သူ များသည် ကဖမဖပင်စွန့်ပစ်အမှိုက် အများအဖပားကို 

သိမ်းဆည်းကပးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်း ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုကဆာင်းကပးသူ အရင်းအဖမစ်များဖြစ်၍ 

၎င်းတို့မှတဆင့် ဖပည်သူ့ အကျိုးဖပုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးကပး နိုင်သည့်အဖပင် ဖပန်ထွင်အသုံးချမှု 

ရာခိုင်နှုန်းများလည်း ဖမင့်မားလာကစပါသည်။ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ ကကာက်ယူပပီး အသက်ကမွးဝမ်းကြကာ

င်းမှုဖပုဖခင်းသည် အကဖခခံကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာနှင့် အရင်းအနှီးထည့်ဝင်ရမှုတွင် နည်းပါးသည့်အတွက် 

ဝင်ကငွနိမ့်ပါးသည့် နိုင်ငံများနှင့် အလယ်အလတ် အဆင့်ဝင်ကငွရှိသည့် နိုင်ငံများအတွက် အသက် 

ကမွးဝမ်းကကျာင်းမှု နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ထိုစွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက် 

သူများသည် ၎င်းတို့၏ နိစ္စဒူဝလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကဆာင်လျက်ရှိရာတွင် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာကရးအကပါ်

သက်ကရာက်မှုရှိသည့် အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစ တတ်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

ကရတို၊ ကရရှည် သက်ကရာက်မှုများကိုမူ သတိမဖပုမိြကကပ။

ဤ “စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစကသာ စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်စာအုပ်” သည် Prevent Plastics project ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် 

ဖပင်ဆင်ထားရှိဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဆိပ်အကတာက် ဖြစ်ကစကသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မကလျာ်မကန် ကိုင်တွယ်ကဖြရှင်း ဖခင်းကြကာင့် ဖြစ်ကပါ်လာနိုင်ကချရှိကသာ 

ကျန်းမာကရးအကျိုးဆက်များကို စွန့်ပစ်အမှိုက် ကကာက်သူများအြကား သတိဖပုမိကစရန် ဖြစ်ပါသည်။ 

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကရာဂါကာကွယ်ကရး 

ဝတ်စုံ(PPEs) အသုံးဖပု နည်းလမ်းများနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ 

အကြကာင်းအရာ များပါဝင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သီးဖခားခွဲထုတ်ဖခင်း 

နည်းများ၊ ကိုင်တွယ်ပုံနည်းလမ်းများနှင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ ကကာင်းကျိုးကို ဖမှင့်တင် 

နိုင်မည့် လိုအပ်သည့်လုပ်ကဆာင်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။
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၁. မိတ်ဆက် (Informal Sector Pyramid)  
စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်ဖခင်းသည် လုပ်အားရင်းနှီးမှုများသည့်အဖပင် ကျန်းမာကရးအကထာက် အပံ့များ၊ 

ကဘးကင်းလုံခခုံမှုနှင့် ဥပကဒအရကာကွယ်ကပးနိုင်မှု နည်းပါးသည့် အလွတ်သကဘာ လုပ်ကဆာင်နိုင်ကသာ 

နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်ဖခင်း လုပ်ငန်းကို များဖပားစွာလုပ်ကိုင်လာမှုသည် 

အခမဲ့ရရှိကသာ (သို့) (အလွန်နည်းပါး ကသာကုန်ကျစရိတ်) အရင်းအဖမစ်များနှင့် ဆင်းရဲမွဲကတမှုတို့ 

ကပါင်းစပ်ဖခင်းမှ ကပါ်ထွက်လာကသာဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်ဖခင်းကို အလွယ် 

တကူ သင်ယူနိုင်ပပီး စာကပတတ်ကဖမာက်မှုရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ထိုစွန့်ပစ်အမှိုက် ကကာက်သူများကို 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဖပန်လည်ကရာင်းဝယ်သူ များက ကငွအရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်ကပးဖခင်းနှင့် အချ ို့မှာ ကနရာ

ထိုင်ခင်းများစီစဉ်ကပးဖခင်းဖြင့် မက်လုံးကပးကာ ဆွဲကဆာင်စုကဆာင်း တတ်ြကကသးသည်။

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အမှိုက်ပုံများမှ စက္ကူ နှင့် ပလတ်စတစ် ကဲ့သို့ကသာ ဖပန်လည်အသုံးဖပု 

နိုင်မည့် ပစ္စည်းများကို ကကာက်ယူစုကဆာင်း၍ ထိုပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူကရာင်းချ 

သည့် ကုန်သည်များ (သို့) ဖပန်ထွင်အသုံးဖပုနိုင်သည့် ပစ္စည်းဝယ်ယူ စုကဆာင်းသူများထံသို့ ဖပန်လည် 

တင်သွင်းကရာင်းချသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကကာက်သူများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူကရာင်းချသည့် ကုန်သည်များ (သို့) 

ဖပန်ထွင်အသုံးဖပုနိုင်မည့် ပစ္စည်းဝယ်ယူ စုကဆာင်းသူများသည် ကျန်းမာကရးနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသည့် 

သန့်ရှင်းမှု အားနည်းကသာ အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပပီး အသိအမှတ်ဖပုဖခင်း မခံရကသာ်လည်း 

ပမို့တစ်ပမို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် အကရးကကီးကသာ အခန်းကဏ္ဍ တွင်ပါဝင်ကနသည်။ 

အထူးသဖြင့် ထိုစွန်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အမှိုက်ပုံများနှင့် ြို့ကဖမများတွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ 

ဆိုးရွားကသာ လုပ်ငန်းခွင်အကဖခအကနများကို မြကာခဏခံစားရကလ့ရိှပါသည်။ ၎င်းတို့သည် 

အမျ ိူ းမျ ိုးကသာလုပ်ငန်းခွင်မကတာ်တဆမှုများ၊ အမှိုက်ပုံများရှိ အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစကသာ 

ဓာတုပစ္စည်းအန္တရာယ်များနှင့် အဖခားကသာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖပဿနာ စသည့် 

မျ ိုးစုံကသာစွန့်စားမှုများနှင့် အန္တရာယ်များ ကိုရင်ဆိုင်ကနြကရသည်။

တန်ဘုိးဖမင့် 
အကပါ်လွှာ

သာမန်
ကအာက်ကဖခလွှာ ရုပ်ပုံ (၂): ဖပန်လည်အသုံးဖပုနိုင်သည့် ြန်ပုလင်းများကို အမျ ိုးအစားခွဲ ကကာက်ယူကနကသာ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူတစ်ဦးရုပ်ပုံ ၁ : The Informal Sector Pyrami  

လက်လီ/လက်ကား                                                

ဖြန့် ဖြူးကရာင်းဝယ်သူများ                                                                   
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ဖပန်ထွင်အသံုးဖပုနုိင်မည့်ပစ္စည်းဝယ်ယူစုကဆာင်းသူများ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့် ကုန်သည်များ

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူ

၅ ၆



၂. စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏
    အခန်းကဏ္ဍ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် စီးပွားကရးြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကြကာင့် လူကနမှု၊ စီးပွားကရးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများက 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိသိသာသာ များဖပားလာခဲ့သည်။ ထိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင်  ပမို့ဖပစွန့်ပစ်အမှိုက် 

များသာမက အဆိပ်အကတာက်နှင့် အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ြွံ့ပြိုးဆဲ 

နုိင်ငံများ၊ ဝင်ကငွနည်းပါးကသာ နုိင်ငံများနှင့် ဝင်ကငွအလယ်အလတ်ရိှကသာ နုိင်ငံများတွင် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်း ခဲွဖခားဖခင်း ၊ စုကဆာင်းဖခင်း နှင့် အမှိုက်စီမံခန့် ခဲွမှု တ့ုိသည် ထင်သကလာက် ထိကရာက်မှုမရိှကပ။ 

ကန့စဉ်စွန့်ပစ်လျက်ရိှသည့် ပမို့ဖပစွန့်ပစ်ပစ္စည်း အစုိင်အခဲ များပင်လျှင် အဆိပ်အကတာက် ဖြစ်ကစကသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ကရာကနှာကနလျှင် (သ့ုိ) အဆိပ်အကတာက် ဖြစ်ကစကသာ ဓာတ်ကငွ့များ ထုတ်လွှတ်ဖခင်း 

နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားတ့ုိ၏ ကျန်းမာကရးအကပါ် ကရရှည်အကျ ိုး သက်ကရာက်မှုကုိ 

ဖြစ်ကပါ်ကစမည်ဆုိလျှင် အန္တရာယ်ရိှပပီး အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်လာကစနုိင်ပါသည်။

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အိမ်ကထာင်စုများ (သ့ုိ) စီးပွားကရး / စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ 

ထွက်ရိှလာသည့် စွန့်ပစ်အမှိုက်များကုိ လုိက်လံစုကဆာင်းကကာက်ယူြကသည်။ ၎င်းတ့ုိသည် အမှိုက် 

ပံုးများ၊ လမ်းနှင် ကရကဖမာင်းတစ်ကလျှာက် (သ့ုိ) အမှိုက်ပံုများနှင့် ြ့ုိကဖမများမှ အမှိုက်များကုိ လုိက်လံ 

ကကာက်ယူစုကဆာင်းြကသည်။ အချ ို့အမှိုက်ကကာက်သူများမှာ လုိအပ်သည်များကုိသာ ရှာကြွ ကကာက်ယူ 

တတ်ြကကသာ်လည်း အချ ို့မှာ ကကာက်ယူရရိှသည့် ဖပန်လည်အသံုးဖပုနုိင်ကသာ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကုိ 

ြကားခံအကရာင်းအဝယ်ဖပုလုပ်သူများ (သ့ုိ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့် စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ ထံသ့ုိ 

ကရာင်းချြကသည်။ အချ ို့မှာမူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကုန်ကလှာင်ရံုများတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ကနသူများဖြစ်၍ 

အချ ို့မှာ ၎င်းတ့ုိ၏ အကျ ိုးတူစီးပွားကရးလုပ်ငန်းများနှင့် အသင်းအြဲွ့များအတွက် လုပ်ကုိင်ကဆာင်ရွက် 

ကပးကနသူများ ဖြစ်သည်။ အမှိုက်ကကာက်ဖခင်းလုပ်ငန်းသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် 

၎င်းတ့ုိ၏ အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းလုပ်ငန်းဖြစ်၍ မိသားစုများ၏ စားဝတ်ကနကရးကုိ ကဖြရှင်းကပးနုိင်ကသာ 

လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

ဤ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကုိ ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် (United Nations 

Environmental Programme) မှ “မထင်ကပါ်ကသာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကရးပညာရှင်များ” 

(invisible environmentalists) အဖြစ်ရည်ညွှန်းကဖပာဆို ကလ့ရှိသည်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် 

“ ညစ်ကပ၍ အန္တရာယ်များကသာ” လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားတွင် ပါဝင်ကနကသာ်လည်း နိုင်ငံတစ်ခု၏ 

စီးပွားကရး၊ ကျန်းမာကရးနှင့် ကကာင်းကျ ိုးချမ်းသာရရှိကရး ကိုသာမက အကဖခခံအဆင့်တွင်ပင်လျှင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖပန်လည်အသုံးချမှု လုပ်ကဆာင်ရာတွင်လည်း ပါဝင်ကူညီကပးြကသည်။ 

ထို့ကြကာင့် ဤစွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကို ကုလသမဂ္ဂ (UN) ၏ စဉ်ဆက်မဖပတ် ြွံ့ပြိုး 

တိုးတက်ကရး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ (SDGs) အား အများဆုံးကူညီကထာက်ပံ့ကပးသူများအဖြစ် 

သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ရုပ်ပုံ (၂): စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ၎င်းတို့၏ ကူညီပံ့ပိုးကပးနိုင်မှု

တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက် (အိမ်တိုင်ရာကရာက်)

စွန့်ပစ်အမှိုက်များ လိုက်လံစုကဆာင်း

ကကာက်ယူဖခင်း

ဖမူနီစပယ် (စည်ပင်သာယာအြွဲ့) မှ အမှိုက်သိမ်းဖခင်း 

မဖပုလုပ်နိုင်ကသာ ကနရာများမှ အမှိုက်များကို လိုက်လံ 

သိမ်းဆည်း ကကာက်ယူဖခင်းဖြင့်  ဖပည်သူ့ကျန်းမာကရးနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းကရး ကဏ္ဍကို ဖမှင့်တင်ကပးဖခင်း

ပမာဏများဖပားကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ဖြစ်စဉ်မှ ဖပန်လည်အသုံးချနိုင်ကသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အဖြစ်သို့ ကဖပာင်းလဲကပးနိုင်ဖခင်း

သန့်ရှင်းလှပကသာပမို့ကတာ်ဖြစ်ကစရန် 

ကူညီပံ့ပိုးကပးနိုင်ဖခင်း

၇ ၈



၃. စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူ အမျ ိုးအစားများ
စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကို သီးဖခားသတ်မှတ်ထားကသာ နယ်ကဖမကဒသများရှိ အမှိုက်ပုံများတွင် 

၎င်းတို့ ကကာက်ယူစုကဆာင်းသည့် စွန့်ပစ်အမှိုက်အမျ ိုးအစားကပါ် အကဖခခံ၍ အမျ ိုးအစားများ ထပ်မံခွဲဖခား 

သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ 

ရုပ်ပုံ (၃): အမှိုက်သိမ်းဆည်းကကာက်ယူသည့် ကနရာကိုအကဖခခံ၍ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူ အမျ ိုးအစားများခွဲဖခား
သတ်မှတ်ဖခင်း

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကို ၎င်းတို့ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ကနသည့် အြွဲ့အစည်းများ၊ 

ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကရးအြွဲ့များ နှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများကပါ် မူတည်၍ အမျ ိုးအစားခွဲဖခား 

သတ်မှတ်ထားသည်။

သီးဖခားအြွဲ့အစည်းမရှိကသာ (သို့) လွတ်လပ်ကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် လမ်းများ(သို့) 

အမှိုက်ပုံများရှိ ဖပန်လည်အသုံးဖပုနိုင်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကကာက်ယူ/ဝယ်ယူ၍ ပစ္စည်း 

အကောင်းများ ဝယ်ယူသည့်ဆိုင်များသို့ ဖပန်လည်တင်သွင်း ကရာင်းချဖခင်းဖြင့် အသက်ကမွးဝမ်း 

ကြကာင်းဖပုကနသူများဖြစ်သည်။ ဤစွန့်ပစ်အမှိုက် ကကာက်သူများသည် အမှိုက် ကကာက်အသင်းများ၊ 

အဖခားကသာ အြွဲ့အစည်းများနှင့် ချတိ်ဆက် ကဆာင်ရွက်ဖခင်း မရှိကသာ်လည်း တခါတရံတွင် 

၎င်းတို့ ကကာက်ယူစုကဆာင်ထားကသာ ပစ္စည်းများကို ထိုအြွဲ့များထံသို့ ကရာင်းချကလ့ရှိသည်။ 

အြွဲ့အစည်းများဖြင့် ကဆာင်ရွက်ကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အများအားဖြင့် စည်ပင် 

သာယာကရးအြွဲ့များ၊ တစ်ဖခားကသာအြွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်သည်။

စာချုပ်စာတမ်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ကနကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အမှိုက်ပုံများ၊ 

သတ္တုအရည်ကကိုစက်ရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ကသာ ကဏ္ဍများတွင် အဓိကလုပ်ကိုင်ကနသူများဖြစ်၍ 

ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကရး နှင့် အဖခားကသာအသင်းအြွဲ့များဖြင့်လည်း ပူးကပါင်းလုပ်ကိုင်ကနသူ 

များဖြစ်သည်။

ရုပ်ပုံ (၄): အဖခားကသာ ပါဝင်ကဆာင်ရွက်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်နွယ်မှုများအကပါ် အကဖခခံ၍ စွန့်ပစ် 
ပစ္စည်းကကာက်သူများကို အမျ ိုးအစားခွဲဖခားဖခင်း

အမှိုက်ပုံ/ြို့ကဖမများ
စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အမှိုက်ပုံများ /
ြ့ုိကဖမများမှ ဖပန်လည်အသံုးဖပု နုိင်ကသာပစ္စည်း များကုိ 
စုကဆာင်းကကာက်ယူပပီး အမျ ိုးအစား ခဲွဖခားသတ်မှတ်၍ 
ကအာ်ဂန်းနစ် ပစ္စည်းများဖြစ်ကသာ အမှိုက်အစုိများအား 
အများ အားဖြင့် ခခံကမွးတိရိစ္ဆာန်များ၏ အစာအဖြစ် 
အသုံးဖပုကလ့ရှိြကသည်။ ထိုစွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်
သူများသည် အမှိုက်ပံုရိှတဲများ (သ့ုိ) အနီးအနားတွင် 
ကနထုိင်ကလ့ရိှြကသည်။

ဘုရား / ကစတီများ၊ ဘုရားကကျာင်းများ၊ ကမ္ဘာ 
လှည့်ခရီးသည် ဆွဲကဆာင်ရာ ကနရာများနှင့် 
ဖမစ်ကမ်းကဘးများတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိြကကသာ 
စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် “လတ်ဆတ်ကန 
ကသးကသာ ပန်းများ၊ ပန်းပွင့်အချပ်များ နှင့် 
ဆွမ်းကတာ်ခွက်များမှ ရရှိကသာ အစားအစားများ 
ကဲ့သို့ကသာ ဖပန်လည်ကရာင်းချနိုင်ကသာပစ္စည်းများ
ကို ကကာက်ယူြကသည်။

အိမ်တိုင်ရာကရာက် အမှိုက်လိုက်လံကကာက်ယူစုကဆာင်းသူများ
ဤအမျ ိုးအစားသည် အများအားဖြင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား တစ်အိမ်ဝင်တစ်အိမ်ထွက် စုကဆာင်း 
ကကာက်ယူရဖခင်းဖြစ်ပပီး အမှိုက်ကကာက်သူများမှ အသင်းဝင်ကြကးကပးသွင်းရသည့် အြွဲ့အစည်း 
များနှင့်ပူးကပါင်း၍ ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကရးအြွဲ့မှ အဓိက လုပ်ကဆာင်လည်ပတ်သည်။ စီးပွားကရး 
လုပ်ငန်းများ/ ရုံးအကဆာက်အဦးများနှင့် တရားဝင် (သို့) အလွတ်အကဘာအကနဖြင့် သကဘာတူညီချက်များ 
ရှိထားသည့်အြွဲ့ဝင်များသည် ထရပ်ကားများ (သို့) အဖခားကသာယာဉ်များဖြင့် ပမာဏများကသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စုကဆာင်းကကာက်ယူခွင့်ရြကသည်။

လမ်းကဘး စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ
လမ်းကပါ်ရှိအမှိုက်ပုံးများ၊ အမှိုက်ကန်များနှင့်အမှိုက် 
အိတ်များမှ ကရာကနှာထားကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 
စုကဆာင်း ကကာက်ယူသည်။ အချ ို့ သူများမှာ 
စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ / ရုံးခန်း အကဆာက်အအုံ 
များနှင့်ချတိ်ဆက်၍ အမှိုက်ပုံသို့ မကရာက်မှီ 
ကစာလျှင်စွာ ကရွးချယ် ယူကဆာင် ခွင့်ရှိြကသည်။

အြွဲ့အစည်းများ၊ ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကရးအြွဲ့များ 

နှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများကပါ် မူတည်၍ အမျ ိုးအစားခွဲဖခား 

သတ်မှတ်ဖခင်း

အြွဲ့အစည်းများဖြင့် 

ကဆာင်ရွက်ကသာ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ

သီးဖခားအြွဲ့အစည်းမရှိကသာ 

(သို့) လွတ်လပ်ကသာ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ

စာချုပ်စာတမ်းဖြင့် 

လုပ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ကနကသာ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ

ထရပ်ကားအသုံးဖပု၍  အမှိုက်ကကာက်သူများ
သည် အိမ်ကထာင်စုများမှထွက်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 
များမှ ဖပန်လည် အသုံးဖပုနိုင်ကသာ ပစ္စည်းများကို 
အမျ ိုးအစား ခွဲထုတ်ကပးရကသာ တရားဝင် 
စုကဆာင်းကရးအြွဲ့ဝင်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ 
ဤအသုံးအနှုန်းသည် စုကဆာင်းကရးအြွဲ့ဝင်များနှင့် 
အတူ စုကဆာင်းကကာက်ယူခွင့်ရှိကသာ တရားဝင် 
မေုတ်ကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက် ကကာက်ယူသူများ 
ကိုလည်း ရည်ညွှန်းပါသည်။

၉ ၁၀



ထို့အဖပင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ ရင်ဆိုင်ကကုံကတွ့ကနရသည့် အကကီးမားဆုံးကသာ ကျန်းမာကရး 

နှင့် လုံခခုံ ကရး အန္တရာယ်များမှာ အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်းရှိ ၎င်းတို့၏ 

လူမှုကရးနှင့် လူလူချင်း ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းပင်ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ နှိမ့်ချ 

ဆက်ဆံခံရဖခင်း၊ လုပ်ခ လစာ  ချ ိုးနှိမ်ဖခင်း၊ ဆင်းရဲမွဲကတမှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

ကစာ်ကားမှုများ   (အချနိ်ြကာဖမင့်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရဖခင်း၊   လုပ်အားခနည်းပါးဖခင်း၊ အဖမတ်ထုတ်မှုများ၊ 

ကကလးသူငယ်အြကမ်းြက်မှုများ၊ လူကုန်ကူးသူများ) ကဲ့သို့ကသာ ဖပဿနာများလည်းရှိကနကသးသည်။ 

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လည်း ခွဲဖခားဆက်ဆံမှု၊ အြကမ်းြက်မှုနှင့် ကနှာက်ယှက်မှုတို့၏ သားကကာင် 

ဖြစ်ကစကသာ အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းမှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ထိုစွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကို သတ်မှတ် 

ထားြကသည်။ 

စိန်ကခါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ လက်အိတ်များ၊ မျက်နှာနှင့် ပါးစပ် အကာအကွယ်များ ကဲ့သို့ကသာ 

သင့်တင့်သည့် ကာကွယ်မှုကပးနိုင်ကသာ အဝတ်အစားနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ အသုံးဖပုဖခင်း 

နှင့် ပတ်သက်သည့် လုံကလာက်ကသာ အသိဉာဏ်နှင့် ပညာကပးမှုမရှိဖခင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ 

စွတ်စို၍ ပူအိုက်ကသာ ရာသီဥတုအကဖခအကနကြကာင့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကရာဂါကာကွယ်ကရး 

ဝတ်စုံများ (PPEs) ကို ပံ့ပိုးထားမှု ရှိကသာ်လည်း သက်ကတာင့်သက်သာမရှိကသာကြကာင့် အများစုမှာ 

ဝတ်ဆင်မှုမဖပုြကပါ။ စွန့်ပစ်အမှိုက်များနှင့် ြို့ကဖမအမှိုက်ပုံများတွင် အချနိ်ြကာဖမင့်စွာ လုပ်ကိုင် 

ရဖခင်းကြကာင့် အဆုတ်ချ ို့ယွင်းဖခင်းနှင့် အဆုတ်လုပ်ကဆာင်မှုကို ေန့်တားဖခင်းကဲ့သို့ကသာ အသက်ရှူ 

လမ်းကြကာင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ကရာဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။

ထို့အဖပင် အမှိုက်ကကာက်သူများသည် ၎င်းတို့အမှိုက်ကကာက်ရာ လမ်းမများကို ယာဉ်ကမာင်းသူများ 

နှင့် အတူတကွမျှကဝ အသုံးဖပုြကရသည့်အတွက် ကဘးအန္တရာယ်လုံခခုံမှုရှိကသာ ပို့ကဆာင်ဆက်သွယ် 

ကရးကွန်ယက်များ ကဲ့သို့ကသာ အကဖခခံအကဆာက်အအုံများ မရှိဖခင်းသည်လည်း ကကီးမားသည့် 

စိန်ကခါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပပီး ယင်းကြကာင့် အများအားဖြင့် ကမာ်ကတာ်ယာဉ် မကတာ်တဆမှုများတွင် 

အမှိုက်ကကာက်သူများ ပါဝင်တတ်ကလ့ရှိပပီး အချ ို့မှာ အသက်ဆုံးရှုံးြကရသည်။ အမှိုက်ကကာက် 

သူများသည် ထိုလမ်းမများကပါ်တွင် တွန်းလှည်းဘီးများနှင့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကဲ့သို့ ကိရိယာ 

များလည်း အသုံးဖပုရန်လိုအပ်သည်။ အကဖခခံအကဆာက်အဉီးများနှင့် ဆက်နွယ်ကနသည့် 

အဖခား အချက်တစ်ခုမှာ တရားဝင်အတည်တကျ မေုတ်သည့် ပုံစံဖြင့် လုပ်ကိုင်ကနသူများသည် 

ြို့ကဖမအမှိုက်ပုံများတွင် အိပ်စက်ြကရသည်။ ဤအချက်မှာ သင့်တင့်ကလျာ်ညီကသာ အကဖခခံ 

အကဆာက်အဦးများ (ဉပမာ- သန့်ရှင်းကသာကသာက်သုံးကရ) ရရှိမှုမရှိဖခင်းပင်ဖြစ်သည်။ ြို့ကဖမ 

အမှိုက်ပုံများတွင် အိပ်စက်ကနထိုင်ဖခင်းများသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ ကျန်းမားကရးကို 

ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ကစသည်။  

 ၄. စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ   
     ကကုံကတွ့ရသည့် အခက်အခဲများ

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၊ စက်မှုလုပ်သားများနှင့် ကျန်းမာကရး လုပ်သားများ 

ကို ကာကွယ်ကပးဖခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အကဖခခံအသိပညာကပးမှုများ ရှိကသာ်လည်း စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲကရး အကလ့အထများသည် ကဒသတွင်း၊ ကဒသန္တရနှင့် နိုင်ငံအဆင့်တွင် လုံကလာက်မှု 

မရှိကချ။ ကန့စဉ်ထွက်ရှိကသာစွန့်ပစ် အစိုင်အခဲအမှိုက်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်တွင် အိမ်ကထာင်စုများမှ 

ထွက်ရှိကသာ အမှိုက်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အမှိုက်ကကာက်သူများ နှင့် အမှိုက်ပုံးများဆီသို့ 

ကရာက်ရှိသွားတတ်သည်။ အမှိုက်ပုံးမှ အမှိုက်များသည် အမျ ိုးအစားခွဲဖခားကပးသည့် ကရှေ့ကဖပာင်း 

စက်ရုံများထံသို့ ကရာက်ရှိပပီး ကနာက်ဆုံးတွင် ြို့ကဖမများရှိရာအမှိုက်ပံုသို့ ကရာက်ရှိသွားသည်။ 

သို့ကသာ် ဤဖြစ်စဉ်တွင် အိမ်ကထာင်စုများနှင့် ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာအြွဲ့ စသည့် တစ်ခုခုတို့မှ 

စနစ်တကျ ခွဲဖခားစွန့်ပစ်ဖခင်းကို မဖပုလုပ်ြကကပ။ အချ ို့ကနရာများတွင် စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲအမှိုက်များကို 

ခွဲဖခားစွန့်ပစ်ကစဖခင်းဖြင့်  အမှိုက်မှ စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ကဖပာင်းလဲကစနိုင်ပပီး အပင်များအတွက် 

လိုအပ်ကသာအာောရကို ရရှိကစရန်  ရည်ရွယ်ကသာ်လည်း အများအားဖြင့် ထိုစွန့်ပစ်အမှိုက်များသည့် 

ြို့ကဖမအမှိုက်များ အဖြစ်သို့ကရာက်ရှိသွားကလ့ရှိသည်။ ထိုြို့ကဖမအမှိုက်များအဖြစ်သို့ ကရာက်ရှိသွားသည့် 

အမှိုက်များ စုပုံများဖပားလာသည့်အခါ ထိုအမှိုက်များသည် ကနာက်ဆုံးတွင် အဆိပ်ဖြစ်ကစတတ်ကသာ 

ဓာတ်ကငွ့များကို စတင်ထုတ်လွှတ်ပပီး ကလနှင့် ကဖမထုထဲသို့ အသီးသီး စိမ့်ဝင်သွားသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် 

ပူးကပါင်း အားဖြည့်ကပးမှုများအဖပင် ကဒသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်းအဆင့်တွင် ထိကရာက်ကသာ အမှိုက်

စုကဆာင်းကရးစနစ်များမရှိပါ။ ထို့ဖပင် ထိုစွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ သည် အလွန်တရာဆင်းရဲ၍ 

စာကပတတ်ကဖမာက်မှုမရှိသည့် အဖပင် အကဖခခံကျန်းမာကရး၊ ကရနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကထာက်ပံ့မှု 

ကဲ့သို့ကသာ အကဖခခံ လူမှုြူလုံကရး ဝန်ကဆာင်မှုများ မရရှိြကသည့် ကကျးလက်ကဒသမှ ကဖပာင်းကရှေ့လာ 

သူများ ဖြစ်ပပီး ၎င်းတို့လုပ်ကဆာင်မှုများအတွက် ရရှိသင့်ကသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ ဥပကဒနှင့် လုံခခုံကရး 

အကာအကွယ် ကပးမှုများကိုလည်း နိုင်ငံကတာ်ထံမှ ရရှိဖခင်း မရှိကပ။ ဤသို့ကသာ အသိအမှတ်ဖပုမှု 

မရရှိသည့် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အစိုးရ၏ ကျန်းမာကရးအစီအစဉ် အမျ ိုးမျ ိုးမှလည်း 

ြယ်ြကဉ်ဖခင်း ခံရကလ့ရှိပါသည်။ ထို့ဖပင် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်အကဖခအကနမှာလည်း လုံခခုံမှုမရှိကပ။ 

၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုအား တိုက်ရိုက်အသိအမှတ်ဖပုဖခင်း မရှိသည့်အဖပင် ယကန့ကခတ်တွင်ပင်လျှင် 

၎င်းတို့၏ အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းမှုလုပ်ငန်းကို တိကျစွာ အသိအမှတ်ဖပုကပးနိုင်သည့် ဥပကဒတစ်ခုမျှ 

မရှိကသးပါ။

၁၁ ၁၂



၅. ကန့စဉ်ထွက်ရှိကသာ 
    စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲအမှိုက်များ
ကရာကနှာထားကသာ (သို့) ခွဲဖခားထားဖခင်းမရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် ဖပန်လည်သုံးစွဲနိုင်သည့် 

အရင်းအဖမစ်များကို ရယူရာတွင် အခက်အခဲများဖြစ်ကစသည်။ ယင်းအချက်ကြကာင့်ပင် ဖပန်လည် 

အသုံးချနိုင်ကသာ ပစ္စည်းအချ ို့မှာ ဖပန်လည်အသုံးချနိုင်ဖခင်းမရှိပဲ ြို့ကဖမအမှိုက်များအဖြစ်သို့ အဆုံးသတ် 

သွားကစသည်။ ဥပမာ- အစားအစာများထုတ်ပိုးထားသည့် စက္ကူများကို သီးသန့် ဖပန်လည်ခွဲဖခား 

ကပးဖခင်းဖြင့် ကဖမကဆွးနှင့်  ဖပန်ထွင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးချနိုင်သည်။ ထို့ကြကာင့်အမှိုက်များကို 

ယခင်စွန့်ပစ်သည့် ပုံစံအတိုင်းကရာကနှာစွန့်ပစ်ဖခင်းများ မဖပုလုပ်သင့်ပါ။ အမှိုက်များသီးသန့်  ခွဲဖခားသည့် 

ပထမအဆင့်ကို အမှိုက်များစတင်စွန့်ထုတ်လိုက်သည့် အိမ်ကထာင်စုများနှင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ 

ခွဲဖခားသင့်၍ ဒုတိယခွဲဖခားဖခင်းဖြစ်စဉ်ကို အမှိုက်ကကာက်သူများမှ ဖပုလုပ်သင့်သည်။ ဤကဲ့သို့ 

ခွဲဖခားစွန့်ပစ်ဖခင်းဖြင့် ြို့ကဖမအမှိုက်ပမာဏကို ကလျာ့ကျကစသည်။ အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ စွန့်ပစ် 

အမှိုက်ခွဲဖခားဖခင်းသည် ဖပန်လည်အသုံးဖပုနိုင်ဖခင်း (သို့) အမှိုက်စွန့်ပစ်သည့် အကကာင်းဆုံး လမ်းကြကာင်း 

အဖြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် ကူညီကပးနိုင်သည်။ ဖပန်လည်အသုံးဖပုနိုင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

ပထမအဆင့်အကနဖြင့် ဦးစွာခွဲထုတ် ကရွးချယ်ဖခင်းဖြင့် ပိုမိုများဖပားကသာ ပစ္စည်းများကို ထိကရာက်စွာ 

ဖပန်လည်အသုံးချနိုင်ပါသည်။

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ကနသည့် အဆိပ်သင့်မှု 

အန္တရာယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသိပညာကပးမှုများအပါအဝင် အမျ ိုးမျ ိုးကသာ အရင်းအဖမစ်များမှ 

ထွက်ရှိလာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားများအကပါ် သတိဖပုမိရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်သည် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သင့်ကလျာ်စွာခွဲဖခား ကပးနိုင်မည့်အဖပင် သင့်ကတာ်ကသာ အကလ့အကျင့်ကကာင်းများ 

ချမှတ်ကပးနိုင်ရန်နှင့် အဆိပ်သင့်အမှိုက်များ ကိုင်တွယ်ရာတွင် သင့်ကတာ်ကသာ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး 

ကရာဂါကာကွယ်ကရး ဝတ်စုံ(PPEs) များ ကရွးချယ်ရန်အတွက်လည်း ကူညီကပးပါလိမ့်မည်။

၁၃

ရုပ်ပုံ ၅: စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကကုံကတွ့ရသည့် အခက်အခဲများ

စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား သီးဖခားခွဲထုတ် 

စွန့်ပစ်ဖခင်းမရှိဖခင်း

ဤအကျ ိုးဖပုလုပ်ငန်းအတွက် 

အကျ ိုးခံစားခွင့်များ၊ ဥပကဒအရ 

အကာအကွယ်ကပးနိုင်မှုနှင့် 

လုံခခုံမှု များမရှိဖခင်း

တိုက်ရိုက်အသိအမှတ်ဖပုမှု 

မရှိဖခင်း

ထိုသူများ၏ အသက် 

ကမွးဝမ်းကြကာင်းမှုကို 

အသိအမှတ်ဖပုကပးနိုင်သည့် 

ဥပကဒမရှိဖခင်း

PPEs အသုံးဖပုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ 

ကလ့ကျင့်သင်ြကားကပးမှုများမရှိဖခင်း

နှင့် တစ်ခါတစ်ရံ PPEs ဝတ်စုံများ 

ပံ့ပိုးမှုမရှိဖခင်း

ကဒသန္တရ 

အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲကရး 

အာဏာပိုင်များ၏ 

စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းဖခင်း

အကဖခခံအကဆာက်အဦးများ

မရှိဖခင်း

ကျန်းမာကရးအစီအစဉ်များ 

ချမှတ်ထားမှု မရှိဖခင်း

ခွဲဖခားဆက်ဆံဖခင်း၊ အြကမ်းြက် 

ဖခင်းနှင့် အရှက်ရကစဖခင်း/

အနှာက်အယှက်ကပးဖခင်း

ကျန်းမာကရးဆိုင်ရာ 

အကျ ိုးသတ်ကရာက်မှုများ

၁၄



အရင်းအဖမစ် အမှိုက် စွန့်ထုတ်သူများ
ကန့စဉ်ထွက်ရှိ ကသာ စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲ

အမှိုက်အမျ ိုးအစားများ

လူကန

အကဆာက်အဦးများ

 

တစ်ကယာက်တည်းကနထိုင်သူများနှင့် 

မိသားစုများ

စားကကင်းစားကျန်များ၊စက္ကူ၊ ကတ်ထူ 

ဖပား၊ ပလတ်စတစ်၊ အထည်အလိပ်၊ 

ြန်ထည်ပစ္စည်း၊ အဝတ်စများ၊ သတ္တု 

ပစ္စည်းများ၊ ဖပာ၊ ဘက်ထရီ၊ ဆီ၊ တာယာ 

နှင့် အန္တရာယ်ရှိကသာ အိမ်တွင်း စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ အစရှိသဖြင့်

စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ

စတိုးဆိုင်၊ စားကသာက်ဆိုင်၊ ကေး၊ 

ေိုတယ်၊ ရုံးအကဆာက်အအုံများ 

အစရှိသဖြင့်

စားကကင်းစားကျန်များ၊စက္ကူ၊ကတ်ထူဖပား၊ 

ပလတ်စတစ်၊ သစ်သား၊ ြန်ထည်များ၊ 

သတ္တုပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထကရာနစ် 

စွန့်ပစ်အမှိုက်များ၊ ဘက်ထရီ၊ အန္တရာယ် 

များကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စသည်ဖြင့်

အြွဲ့အစည်း/

အသင်းအြွဲ့များ

ကကျာင်း၊ ကကာလိပ်၊တက္ကသိုလ်များ၊ 

ကဆးရုံများ (ကျန်းမာကရးကစာင့်ကရှာက် 

မှု ဝန်ကဆာင်မှုများ)၊ အကျဉ်းကထာင် 

များကဲ့သို့ကသာ အစိုးရဌာနများ

စာကကင်းစားကျန်များ၊စက္ကူ၊ ကတ်ထူဖပား၊ 

ပလတ်စတစ်၊ သစ်သား၊ြန်ထည်များ

၊သတ္တုပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထကရာနစ် 

စွန့်ပစ်အမှိုက်များ၊ ဘက်ထရီ၊ အန္တရာယ် 

များကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ကျန်းမာကရး

ကစာင့်ကရှာက်မှုဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

စသည်ဖြင့်

ပမို့ကတာ်

စည်ပင်သာယာ၏ 

ဝန်ကဆာင်မှုများ

လမ်းသန့်ရှင်းကရး၊ 

ကရကဖမာင်းသန့်ရှင်းကရး၊ 

ပန်းခခံသန့်ရှင်းကရး၊ ကမ်းကဖခများ 

အစရှိသဖြင့်

လမ်းမ/ကဘး တံဖမက်စည်းလှည်းဖခင်းမှ 

ထွက်ရိှကသာ အမှိုက်များ၊ သစ်ပင်ခုတ်လဲှဖခင်း၊ 

သစ်ပင်/ရွက်/အကုိင်းများ တိဖြတ်ဖခင်း၊ 

သစ်ရွက်ကကကများ၊ ပလတ်စတစ်၊ 

ပန်းခခံနှင့် ကမ်းကဖခများမှ ထွက်ရိှကသာ 

ကအာ်ဂဲနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အစရိှသဖြင့်

ကဆာက်လုပ်ဖခင်း နှင့် 

ပြိုြျက်ဖခင်း

ကဆာက်လုပ်ကရး လုပ်ငန်းခွင်အသစ်၊ 

ဖပန်လည်ဖပုဖပင်ဖခင်း သို့မေုတ် 

ပြိုြျက်ကရးကနရာများ

သစ်သား၊ သတ္တု၊ 

ကွန်ကရစ်၊ ကဖမကကီး အစရှိသဖြင့်

Table 1: Types of solid waste along with sources of waste generation

၆. အဆိပ်အကတာက် ဖြစ်ကစကသာ / 
    အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်ဆိုတာ    
    ဘာလဲ?
ကျန်းမာကရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စိန်ကခါ်မှုတစ်ရပ်တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ ကကုံကတွ့ရကလ့ရှိကသာ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများမှာ ကအာက်ကြာ်ဖပပါအကြကာင်းရာ တစ်ခုခုကြကာင့်ပင်ဖြစ်သည်။

• အမျ ိုးမျ ိုးကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ၊ ၎င်းတို့အား ထိကရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ပုံကိုင်တွယ်နည်းများ၊ 

ဖပန်လည်အသုံးဖပုဖခင်းနှင့် စွန့်ပစ်ဖခင်း နည်းလမ်းများ စသည့်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အသိပညာကပးမှုများ မရှိဖခင်း

• သန့်ရှင်းကရးနှင့် ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရး ဆိုင်ရာ အသိပညာကပးမှုများမရှိဖခင်း

အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစ၍ အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ခွဲဖခားသိရှိပပီးသည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက် 

၎င်းအမှိုက်များကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဤအစီရင်ခံစာ၏ အခန်း (၇) တွင် 

ကြာ်ဖပထားသည်။ အပိုင်း (၇.၁) နှင့် (၇.၂) တို့တွင် ကြာ်ဖပထားသည့်အတိုင်း တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုဆိုင်

ရာများ လုပ်ကဆာင်ဖခင်းနှင့် သင့်ကလျာ်ကသာ  တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကရာဂါကာကွယ်ကရးဝတ်စုံ (PPEs) များ 

အသုံးဖပုဖခင်းဖြင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ ကျန်းမာကရးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို အနည်းဆုံးသို့ 

ကလျှာ့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လူသားတို့နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကပါ် ထိခိုက်ကစနိုင်သည့် မည့်သည့် အရာဝတ္ထု (သို့) 

မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို  အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ 

အန္တရာယ်ရှိကသာပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ရာတွင် ကအာက်ကြာ်ဖပပါ သကကေတအမှတ်အသားများကို 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ ခွဲဖခားသိရှိကစနိုင်ရန် အသုံးဖပုနိုင်ပါသည်။ ဤသကကေတများကို 

ရှာကြွြကည့်ရှုဖခင်းဖြင့် အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အမှိုက်များကို ဂရုတစိုက်ထိကတွ့ကိုင်တွယ်မှု 

ဖပုလုပ်ြကမည်ဖြစ်သည်။ ကအာက်ကြာ်ဖပပါ သကကေတများသည် အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

ကြာ်ဖပထားကသာ အမှတ်အသားများ ဖြစ်သည်။ 

၁၅ ၁၆



မီးအန္တရာယ်/မီးကလာင်လွယ်သည ် - မီးကလာင်လွယ်၍ မီးကလာင်ကစတတ်ကသာ 

အရာဝထ္ထုများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၆၀ ဒီဂရီဆဲဆီးယက် (60°C) 

ကအာက်အကဖခကနရှိကသာ အရည်များ၊ သီးဖခားအကဖခအကနများတွင် ကလာင်ကျွမ်းနိုင်ရန် 

အလားအလာရှိသည့် အရည်မေုတ်ကသာ ပစ္စည်းနှင့် ြိသိပ်ထားကသာ ဓာတ်ကငွ့ 

စသည်တို့ပါဝင်သည်။

ကလာင်တတ်၊ စားတတ်သည် -  စတီး (steel) ကဲ့သို့ကသာ ပစ္စည်းများနှင့် ထိကတွ့လျှင် 

အရည်ကပျာ်နိုင်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် သံကချးတတ်လွယ်ကသာ၊ ပပိုကွဲပျက်စီး 

လွယ်ကသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (ပုံမှန်အားဖြင့် အက်စစ်နှင့် ကဘ့စ်များ)။ ဥပမာ-  

အက်ဆစ်လယ်ဘယ်အဆင့် 2 pH (သို့) 2 pH ကအာက်နည်းကသာ (သို့) 12.5 pH (သို့) 

12.5 pH ထက်ပိုကသာ အက်စက်ဓာတ်ပါဝင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရည်များ။

ကပါက်ကွဲတတ်သည်/ကပါက်ကွဲလွယ်သည ် - ပုံမှန်အကဖခအကနများတွင် 

မတည်မပငိမ်ဖြစ်ကစကသာ၊ ကပါက်ကွဲကစတတ်ကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ။

ဥပမာ- အဆိပ်ဓာတ်ကငွ့များ ထွက် လာနိုင်သည့် ဖပင်းထန်သည့် ကပါက်ကွဲ/

ကြာက်ခွဲမှုများနှင့် ကပါက်ကွဲဖခင်းများ ဖြစ်ကပါ်ကစသည့် စွန့်ပစ်အမှိုက်များ။

အဆိပ် - မျ ိုချဖခင်း၊ စုပ်ယူဖခင်းများ ဖပုလုပ်မိကသာအခါ အသက်ကသဆုံးသည်အထိ 

ဖြစ်ကပါ်ကစတတ်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ။ ဥပမာ- လစ်သီယမ်-ဆာလြာ ဘက်ထရီ 

များနှင့် မျ ိုချမိဖခင်းကြကာင့် အန္တရာယ်ဖြစ်ကစတတ်ကသာအဖခား ပစ္စည်းများ။ 

ကအာက်ကြာ်ဖပပါ သကကေတများသည် အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကြာ်ဖပထားကသာ 

အမှတ်အသားများ ဖြစ်သည်။

အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် မျ ိုချ/စားကသာက်မိသည့်အခါ သို့မေုတ် 

စုပ်ယူသည့်အခါ သက်ရှိများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်ကစနိုင်သည် (သို့) အသက်ကသဆုံး ကစနိုင်သည်။ 

ထို့ကြကာင့် အန္တရာယ်ရှိကသာ အမှိုက်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ အဆိပ်ဖြစ်ကစနိုင်ကသာ်လည်း 

အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် အပမဲတကစ ပင်အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အဆိပ်သင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဓာတုကေဒနှင့် 

ဇီဝကေဒလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ကပါ်လာဖခင်းဖြစ်သည်။

အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်အရင်းအဖမစ်များ
အကတွ့များကသာ အန္တရာယ်ရှိသည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နာမူနာများ

ထုတ်ကုန်အားဖြင့်

စက်မှုနှင့်၊ အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်များ

သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ(သို့) တွင်းထွက်ပစ္စည်း/
ဓာတ်သတ္တုတူးကြာ်သည့်ကနရာများ

စိုက်ပျိုးကရးဆိုင်ရာ အကဆာက်အဦးများ အကထာက် 
အကူဖပုပစ္စည်းများနှင့် သုကတသနဓာတ်ခွဲခန်းများ

အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစကသာ/ ညစ်ညမ်းကသာကနရာ 
များနှင့် ကဆာက်လုပ်ကရး ပစ္စည်းများ

စိုက်ပျိုးကဖမ (သို့) စိုက်ပျိုးကရးလုပ်ငန်းများ

စွန့်ပစ်ဆီ အညစ်အကြကးများနှင့် ကလာင်စာ

ကပျာ်ဝင်မှုကိုအားကပးသည့် ကြျာ်ရည်များ

(Solventns) နှင့် သင်နာများ (Thinners)

အဆိပ်သင့်ကစပပီးမီး ကလာင်လွယ်ကသာ 
သုတ်ကဆးများ

ကလိုရင်းပါကသာ ကြျာ်ရည်များနှင့် (Chlorinated 
solvents) ကလးလံကသာ သတ္တူပစ္စည်းများ

ပါကလိုရိုက်များနှင့် ပါကအာက်ဆိုက်များ 
(Perchlorates and peroxides)

ကရဒီယို သတ္တိကက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

ဇယား (၂): အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရင်းအဖမစ်များနှင့် နမူနာများ

ရုပ်ပုံ (၃): အန္တရာယ်ရှိကသာ ကရာကနှာပစ္စည်းများကြကာင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်များ မီးစွဲကလာင်ကနပုံ

၁၇ ၁၈



ရုပ်ပုံ (၄): အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နမူနာများ

အီလက်ထကရာနစ်ပစ္စည်းများနှင့် 

အကသးစားစက်ပစ္စည်းများ

မီးကချာင်းများနှင့် မီးလုံးများ

ပိုးမွှာများနှင့် ဥယျာဉ်သုံးပိုးသတ် ကဆးဘူးများ

ပရိုပိန်းများ (Propane)

ဘက်ထရီများ

သုတ်ကဆးများ

ဆီ၊ဓာတ်ဆီနှင့် စက်ဆီ၊ကချာဆီများ

သန့်ရှင်းကရးသုံးအရည်များ

၇. စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် အဆိပ်  

    အကတာက်ဖြစ်ကစတတ်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

    နှင့် ၎င်းတို့အား ကိုင်တွယ်ပုံနည်းလမ်းများ  

အဆိပ်အကတာက်ဖြစ်ကစကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ဖခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမားကရးဆိုင်ရာ 

ကဘးအန္တရာယ်များရှိသည်။ ထိုကဘးအန္တရာယ်များဆိုင်ရာ အကြကာင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်ကို 

ကအာက်တွင်ကြာ်ဖပထားသည်။

လုပ်ကဆာင်မှုများ အကျ ိုးဆက်များ လမ်းညွှန်ချက်များ

၂၀၁၉

•	 ြို့ကဖမအမှိုက်ပုံများတွင်   

အလုပ် လုပ်ဖခင်း 

နှင့် ကဘးအန္တရာယ်    

ကင်းရှင်းကရး 

အစီအမံများမရှိဘဲ 

ကရာကနှာထားကသာ

•	 စွန့်ပစ် အမှိုက်များ 

(ဇီဝဓာတုကေဒ/

အန္တရာယ်ရှိကသာ) 

ကိုကိုင်တွယ်ဖခင်း

•	 တစ်ကိုယ်ရည်သုံး 

ကရာဂါကာကွယ်ကရး     

ဝတ်စုံ (PPE) သုံးစွဲမှု    

မရှိဖခင်း

•	 HIV ကဲ့သို့ကသာ ကရာဂါပိုးများ 

ကူးစက်ဖခင်း ပင်အပ်များနှင့် 

ကဆးထိုးအပ်များကဲ့သို့ကသာ 

ချွန်ထက်ကသာအရာများနှင့် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိဖခင်း

•	 အသက်ရှုလမ်းကြကာင်းဆိုင်ရာ

•	 ကရာဂါ များ၊ အကရဖပားဆိုင်ရာ 

ဖပဿနာများ၊ အာရုံကြကာဆိုင်ရာ၊ 

ကကျာက်ကပ်နှင့်အသည်းဆိုင်ရာ 

ကရာဂါများ။ တုပ်ကကာင်၊ သန်

ကကာင်များနှင့်ထိကတွ့မိဖခင်းများ၊ 

အသုံးဖပုပပီးကသာ ကဆးထိုးအပ်များ 

(သို့) ြန်ကွဲစများကဲ့သို့ကသာ 

ချွန်ထက်ကသာ အရာများနှင့် 

ထိရှမိဖခင်းများကြကာင့် 

အသည်းကပ်ပါးပိုးများရရှိဖခင်း

•	 မအီမသာဖြစ်ဖခင်း/ပျ ို့အန်ဖခင်း 

ကဲ့သို့ကသာ အစာအိမ်အူလမ်း 

ကြကာင်းပိုးဝင်ဖခင်း

•	 ဝမ်းကိုက်ဖခင်း နှင့် အူလမ်း 

ကြကာင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ဖခင်း

•	 ကနာက်ကြာ်ဖပပါ အခန်းများတွင် 

ပါဝင်မည့်အကဖခခံ တစ်ကိုယ်ကရ 

သန့်ရှင်းကရးဆိုင်ရာ အဆင့်များ 

ကို လိုက်နာပါ

•	 မိမိတို့၏ လုပ်ကဆာင်ချက်များကို 

ကဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ 

ကဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ကလျာ်ကန်ကသာ  

PPEsများအသုံးဖပုပါ။  PPEs 

အသုံးဖပုပုံအကသးစိတ်ကို ကနာက် 

အခန်းတွင် ကြာ်ဖပထားသည်

•	 စွန့်ပစ်အညစ်အကြကး (သို့)အမှိုက်များ 

မှလွင့်စင်လာသည့် အမှိုက် အစအန 

အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်ရှာကြွကရး 

စနစ် (Google) အသုံးဖပု၍ ရှာကြွပါ။

•	 စွန့်ပစ်အညစ်အကြကး (သို့) အမှိုက် 

များမှလွင့်စင်လာသည့် အမှိုက် 

အစအနများ ပါးစပ်နှင့် နှာကခါင်းသို့ 

ဝင်ကရာက်မှုမရှိကစရန် အကာ 

အကွယ် ကပးနိုင်သည့် မျက်နှာြုံး 

အကာအကွယ်များ အသုံးဖပုပါ။ 



၂၁ ၂၂

လုပ်ကဆာင်မှုများ အကျ ိုးဆက်များ လမ်းညွှန်ချက်များ လုပ်ကဆာင်မှုများ အကျ ိုးဆက်များ လမ်းညွှန်ချက်များ

•	 လိုအပ်ကသာ အသိပညာ 

/ ေေုသုတနှင့် ကဘး  

အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကရး 

ပစ္စည်းများ မရှိပဲ 

အန္တရာယ်ရှိကသာ 

ဓာတုပစ္စည်းများကို 

ကိုင်တွယ်ဖခင်း

•	 ညစ်ညမ်းကသာကရ နှင့် 

မသန့်ရှင်းကသာ အစား 

အစာများကို စားသုံးမိ 

ဖခင်း၊ မစင်၊ ကသွး၊ လူ့

•	 ကလးလံကသာပစ္စည်းများ  
သယ်ကဆာင်ဖခင်း၊ ထပ်ခါ 
တလဲလဲ လုပ်ကဆာင်ကနရ 
ကသာ အလုပ်များ

•	 အိတ်များနှင့် လက်တွန်းလှည်း 
များအား တွန်းဖခင်း၊ ဆွဲဖခင်း၊ 
ဖပန်လည် အသုံးဖပုနိုင်ကသာ 
ကကီးမားကသာ အိတ်များကို 
သယ်ကဆာင်ဖခင်း စကသာ 
သဘာဝနှင့် ညီညွတ်ဖခင်းမရိှ 
သည့် ခန္တာကုိယ် လှုပ်ရှားမှုများ 
ဖပုလုပ်ဖခင်း

•	 ကလးလံကသာဝန်များကုိ တွန်း 
တင်ဖခင်း နှင့် ကကီးမားကသာ 
အရာများ တင်ကဆာင်ထား 
ကသာ တွန်းလှည်းများကုိ ခရီး 
ကဝး သယ်ကဆာင်ဖခင်း (သို့)
ကလးလံကသာ အိတ်များကို 
သယ်ကဆာင်ဖခင်း

ခန္တာကုိယ်မှ ထွက်ရိှသည့် 

အရည်များ၊ တိရိစ္ဆာန် 

အသားများနှင့် ကသဆုံး 

(သို့) ကရာဂါပိုး ကူးစက် 

ထားကသာ ကကက်/ရှဉ့် 

များကဲ့သို့ကသာ တိရိစ္ဆာန် 

များနှင့် ထိကတွ့မိဖခင်း

•	 အန္တရာယ်ရိှကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များကုိ ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ကရး ကိရိယာများမပါရှိပဲ ကုိင် 

တွယ်ဖခင်းသည် ကင်ဆာကရာဂါ 

၏ ကရရှည်ဆုိးကျို းများ၊ ကကလး 

များနှင့်ကိုယ်ဝန်ကဆာင်အမျိုး 

သမီးများအကပါ် အန္တရာယ်ရှိ 

ကသာ ကျန်းမာကရး အကျိုးဆက် 

များကို ဖြစ်ကပါ် ကစပပီး ကိုယ်ဝန် 

ကဆာင် အမျိုးသမီးများတွင် 

ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖခင်း စသည့် 

ချွတ်ယွင်းချက်များကုိ ဖြစ်ကပါ် 

ကစသည်

•	 အစာကဖခလမ်းကြကာင်းတွင် 

ပိုးဝင်ဖခင်း၊ အကရးဖပား 

မှိုကရာဂါများဖြစ်ဖခင်း

•	 အဆုတ်နာ/တီဘီကရာဂါ 

ဖြစ်ပွားဖခင်း

•	 ကနာက်ကကျာနှင့် 
ခန္ဓာကိုယ်ကအာက်ပိုင်း 
အလွန်တရာနာကျင်ဖခင်း

•	 ကကက်သားနှင့် အရိုး/ 
အကြကာ ဆိုင်ရာများ 
ထိခိုက် ပျက်စီးဖခင်း

•	 ထိခိုက်ဒဏ်ရာ  
ရရှိဖခင်းများ

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံများ (သို့) စွန့်ပစ် 

အမှိုက်များ ထိကတွ့ကုိင်တွယ်သည့် 

အချိန်တုိင်း PPEs အသံုးဖပုပါ။

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခဲွမှု နှင့် ကုိင်

တွယ်ဖခင်းဆုိင်ရာသင်တန်းများကုိ 

အာဏာပုိင်များထံမှ ကတာင်းဆုိပါ။

•	 အသည်းကရာင်ကရာဂါ ဘီပိုးနှင့် 

ကမးခိုင်ကရာဂါ များကဲ့သို့ အဖြစ်များ 

ကသာ ကူးစက်ကရာဂါကာကွယ် 

ကဆးများကို ကိုယ်တိုင်နှင့် မိသားစု 

များအတွက် ကကိုတင်ထိုးထားပါ။

•	 ဒဏ်ရာနှင့် အကရဖပား ကနရာများကို 
ကရဖြင့် ကဆးကြကာဖခင်း ကဲ့သို့ကသာ 
ကရှးဦးသူနာဖပုနည်း လမ်းများကို 
ချက်ဖခင်း အသုံးဖပုပါ။

•	 မျက်စိအား သန့်ရှင်းကသာကရဖြင့် 
ဖြန်းကပးပါ/ ကဆးကြကာကပးပါ။

•	 ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင် 
ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦးထံ 
ချက်ချင်း သတင်းကပးပို့ပါ။

•	 ကဆးထိုးအပ်/ ြန်ကွဲစ / သတ္တု 
ပစ္စည်း တစ်ခုခုတို့ဖြင့် ထိခိုက်မိ 
ပါက ဒဏ်ရာမှကသွးထွက်ဖခင်း 
အားသက်သာကစ၍ ထိုကနရာကို 
သန့်ရှင်းကသာကရဖြင့် ကဆးကြကာ 
သန့်စင်ကပးသင့်သည်။ ထို့ကနာက် 
မကတာ်တဆမှုတုန့်ဖပန်ကရး အစီ 
အစဉ်အတိုင်း ကျန်ရှိသည်များ 
အားဆက်လက် ကဆာင်ရွက်ပါ။

•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကုိင်တွယ်ဖခင်း နှင့် 
စီမံခန့် ခဲွကရးကနရာများတွင် သန့် ရှင်း
ကသာကရကထာက်ပ့ံမှုရရိှရန် အတွက် 
အာဏာပိုင်များထံ  ကတာင်းဆိုပါ။

•	 သန့်ရှင်းကသာကရ အသုံးဖပုဖခင်းဖြင့် 
မိမိကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစင်ြကယ်စွာ 
ကနထုိင်ပါ။

•	 အရည်စိမ့်ဝင်ဖခင်းမှ ကာကွယ်ကပးနုိင်ကသာ 

ဝတ်စံုများကုိ မိမိတ့ုိ ဝတ်ဆင်ထားကသာ 

အဝတ်အစားများကပကျံဖခင်းမရိှကစရန် 

ဝတ်ဆင်ပါ။ ကရစုိခံ လက်အိတ်များကုိ 

အညစ်အကြကး၊ အမှိုက်များနှင့် တုိက်ရုိက် 

ထိကတွ့ဖခင်း မရိှကစရန် ဝတ်ဆင်ပါ။

•	 ရာဘာဘွတ်ြိနပ်များကုိအညစ်အကြကး၊ 

အမှိုက်များနှင့် တုိက်ရုိက် ထိကတွ့ဖခင်းမရိှ 

ကစရန် ဝတ်ဆင်ပါ။

•	 အသစ်လဲလှယ်မှု (သ့ုိ)ကထာက်ပ့ံမှုများ 

မရိှခ့ဲလျှင် PPEs များကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

အာဏာပုိင်များထံမှ ကတာင်းဆုိပါ။

•	 အရိပ်မရသည့် ကနကရာင်ဖခည်
တိုက်ရိုက်ထိကတွ့မှုရှိကသာ 
ကနရာတွင် အချိန်ြကာြကာ 
အလုပ်လုပ်ဖခင်း

•	 ြို့ကဖမရှိအမှိုက်များအား 
မီးရှို့ ဖခင်းနှင့် များဖပားကသာ 
မီးခိုးကငွ့များ ထုတ်လွှတ်ဖခင်း

•	 စိတ်ရှုပ်ကထွးဖခင်း၊ 
ကခါင်းမူးဖခင်း

•	 ကရာဂါပိုးမွှာများ၊ အင်း 
ဆက်များ နှင့် ကကက်/
ရှဉ့်စသည့် ကရှ့သွားချွန် 
ထက်သည့် တိရိစ္ဆာန် 
များနှင့် ထိကတွ့မိဖခင်း



လုပ်ကဆာင်မှုများ အကျ ိုးဆက်များ လမ်းညွှန်ချက်များ

၇.၁  ကအာက်ကြာ်ဖပပါ အကဖခခံတစ်ကိုယ်ကရနှင့်   
       ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းကရး အကလ့အကျင့်များကို  
       လိုက်နာပါ
•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များ (သို့) အညစ်အကြကးများ ကိုင်တွယ်ပပီးပါက လက်ကို ဆပ်ဖပာ၊ 

ကရတို့ဖြင့် ချက်ချင်းကဆးကြကာပါ။

•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များ (သို့) အညစ်အကြကးများ ကိုင်တွယ်ကနစဉ် မျက်နှာ၊ မျက်လုံး၊ 

နှာကခါင်း နှင့် ဖပတ်ရှဒဏ်ရာများ အားထိမိကိုင်တွယ်ဖခင်းများကို ကရှာင်ြကဉ်ပါ။

•	 အစားမစားမီ ညစ်ကပကနကသာ အဝတ်အစားများကို ြယ်ရှားပပီး စွန့်ပစ်အမှိုက်များနှင့် အညစ် 

အကြကး ကိုင်တွယ်ဖခင်းတို့နှင့်  ကဝးကွာသည့် သတ်မှတ်ထားကသာကနရာတွင်သာ စားကသာက်ဖခင်းဖပုပါ။

•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များ (သို့) အညစ်အကြကးများ ကိုင်တွယ်ကနစဉ် ကဆးလိပ်၊ ကွမ်းယာ/

ပီကက များစားသုံးဖခင်း မဖပုပါနှင့်။

•	 ကပါက်ပပဲ၍ ပွင့်ကနကသာ ဒဏ်ရာများကုိ သန့် ရှင်းကဖခာက်ကသွ့ကသာ ပတ်တီးများဖြင့် ြံုးအုပ် 

ထားပါ။

•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များ (သို့) အညစ်အကြကးများ မျက်လုံးထဲသို့ဝင်ကရာက်ဖခင်းဖြစ်လျှင် 

သန့်ရှင်းကသာကရဖြင့် မျက်လုံးကို ညှင်သာစွာ ကဆးကြကာပါ။

၇.၂  အလုပ်လုပ်ကိုင်ကနစဉ်အတွင်း သင့်တင့်ကလျာက်ပတ် 
       ကသာ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကရာဂါကာကွယ်ကရး ဝတ်စုံ 
       (PPEs) အသုံးဖပုပါ။
ကြာ်ဖပပါ ဇယားတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် ၎င်းတို့ ကိုင်တွယ်ကနကသာ အမှိုက်အမျ ိုး 

အစားများ နှင့် ဖြစ်ကပါ်လာကစနိုင်ကသာ အန္တရာယ်များကပါ်မူတည်၍ အသုံးဖပုနိုင်ကသာ PPEs ပုံစံများကို 

ကြာ်ဖပထားပါသည်။

၂၃

အကဖခခံ တစ်ကိုယ်ကရသန့်ရှင်းကရး

မျက်လုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်း

လက်အကာအကွယ်ပစ္စည်း

အသက်ရှုလမ်းကြကာင်းဆိုင်ရာ 
အကာအကွယ်ပစ္စည်း

ဖပတ်ရှဒဏ်ရာများအား ပလစတာ/
ပတ်တီးစည်းဖခင်း

•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များ (သို့) အညစ်အကြကးများနှင့် ဖပတ်ရှဒဏ်ရာတို့ ထိကတွ့ဖခင်း မရှိကစ 

ရန် ကရစိုခံလက်အိတ်များကို အသုံးဖပုပါ။

•	 အလုပ်လုပ်ကနစဉ်နှင့်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များ  (သို့)  အညစ်အကြကးများအား ကဖပာင်းကရှေ့ 

သယ်ယူရာတွင် ရာဘာြိနပ်များ ဝတ်ဆင်ပါ။

•	 အလုပ်လုပ်ကိုင်ကနသည့် ကနရာမှ ထွက်ခွာဖခင်းမဖပုမီ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ရာဘာြိနပ်နှင့် အဝတ် 

အထည်များကို ြယ်ရှားပါ။

၂၄

•	 ြုန့်မှုန့်များကြကာင့် ကလထုညစ် 
ညမ်းမှုကုိ ဖြစ်ကစဖခင်း၊ မကတာ် 
တဆမီးကလာင်မှုများ ဖြစ်ပွားဖခင်း

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်များမှ စိမ့်ထွက် 
လာကသာ ညစ်ညမ်း အရည်များ 
ကြကာင့် ကဖမကပါ်၊ ကဖမကအာက် 
ကရများ ညစ်ညမ်းကစဖခင်း

•	 အသက်ရှူရခက်ခဲဖခင်း နှင့် 
နာတာရှည် ကချာင်းဆိုးဖခင်း၊ 
ကကလးငယ်များနှင့် ကိုယ်ဝန် 
ကဆာင်မိခင်များအကပါ် အန္တရာယ် 
ဖြစ်ကစသည့် ကျန်းမာကရးအကျို း 
သက်ကရာက်မှုများ ဖြစ်ကပါ်ကစဖခင်း

•	 အားလပ်ချနိ် အနားယူနိုင်ရန်    
အမှိုက်ပံုနှင့် ြ့ုိကဖမကနရာ များတွင် 
အရိပ်ကနရာများ ထားရိှ ကပးရန် 
အာဏာပုိင်များ ထံကတာင်းဆုိပါ။

•	 ကနကရာင်ကအာက်တွင် အလုပ်လုပ် 
သည့်အခါတိုင်း ကနကရာင်ကာ 
ဦးထုပ်များ (PPE အသုံးဖပုရန် 
မသင့်ကလျှာ်ပါက) ဝတ်ဆင်ပါ။

ဇယား (၃): စွန့်ပစ်အမှိုက် ကကာက်သူများတွင် အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ဖခင်း၏ ကျန်းမာကရး 
ဆိုင်ရာအကျ ိုးသက်ကရာက်မှုများ



ဇယား (၄): PPE အမျ ိုးအစားများ

ကာကွယ်နိုင်သည့်ပုံစံ/
အမျ ိုးအစားများ

PPE အမျ ိုးအစားများ

မျက်လုံးနှင့် မျက်နှာတို့အား 
ကာကွယ်ဖခင်း

ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရး မျက်မှန်များ၊ ကလကာ/ကရကာ 
မျက်မှန်များ၊ မျက်နှာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ (face shields)

ဦးကခါင်းအား ကာကွယ်ဖခင်း ဦးကခါင်းကာကွယ်နိုင်ကသာ ဦးထုပ်အမာများ

အြကားအာရုံဆိုင်ရာ တို့အား 
ကာကွယ်ဖခင်း

တစ်ခါသုံးနားြကပ်များ၊ ပုံသွင်းနားြကပ်များနှင့် နားအကာအကွယ် 
ဖပုပစ္စည်းများ

အသက်ရှုလမ်းကြကာင်း 
ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ဖပုဖခင်း

ြုန့်မှုန့်များကို ကာကွယ်ကပးနိုင်ကသာ မျက်နှာြုံးများ၊ ကလသန့်စင် 
ကပးနိုင်သည့် အသက်ရှူကိရိယာများ

ကဖခ၊ လက်တို့အား 
ကာကွယ်ဖခင်း

ကဖခြဝါးရိုး/ကဖခကထာက်၊ ကဖခကချာင်းနှင့် ညို့သကျဉ်းအကာအကွယ် 
ပစ္စည်းများ၊ ကဖခကချာင်းများထိခိုက်ဖခင်းမှ ကာကွယ်နိုင် သည့် 
အန္တရာယ်ကင်းဘွတ်ြိနပ်များနှင့် အသားကပ်ကဘာင်းဘီများ

လက်နှင့် လက်ကမာင်း
တာရှည်ခံသည့် လုပ်ငန်ခွင်သုံး လက်အိတ်များ၊ ချည်လက်အိတ် 
များ၊ ဓာတုပစ္စည်းကာကွယ်ကရးသုံး လက်အိတ်များ နှင့် ရာဘာ 
လက်အိတ်များ

ရင်ကခါင်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
အကာအကွယ်ဖပုဖခင်း

ဓာတုကာကွယ်ကရးသုံး ဝတ်စုံများ (CPC)၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်ကသာ 
အဝတ်အစားများ၊ ကအးဖမကစကသာ အကအးခံအကေ ျမီျား နှင့် 
ကိုယ်ခန္ဓာအဖပည့်ဝတ်ဆင်နိုင်ကသာ ဝတ်စုံများ

ဖပတ်ကျဖခင်း အန္တရာယ်မှ 
ကာကွယ်ဖခင်း

ကိုယ်ခန္ဓာအဖပည့်သိုင်းကကိုးများနှင့် ခါးပတ်များပါဝင်ကသာဝတ်စုံ 
(ကဖခကထာက်ဖြင့် ဖပုတ်ကျဖခင်းမှ ကာကွယ်ကပးနိုင်ရန် အတွက်သာ 
အသုံးဖပုပါ)

ကကက်သား၊ အကြကာနှင့် 
အရိုး များ

ကနာက်ကကျာအား ထိန်းထားကပးနိုင်သည့်  ခါးပတ်များ၊ အရိုး 
အဆက် များထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်းမှ ထိန်းချုပ်ကပးနိုင်သည့် 
ပစ္စည်းများနှင့် အဖခားဖပင်းထန်ကသာ ဒဏ်ရာအမျ ိုးအစားများကို 
ကာကွယ်နိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားကသာပစ္စည်းကိရိယာများ

ကြာ့ဂုဏ်သတ္တိ/ ကရကပါ် 
ကပါ်ကစနိုင်ဖခင်းဖြင့် 
အကာအကွယ်ဖပုဖခင်း

အသက်ကယ်ဝတ်စုံ ကဲ့သို့ကသာ ကရကပါ်ကပါ်ကစနိုင်ကသာ 
ကိရိယာများ (Personal flotation devices (PFDs))

၂၅

၈. ကဆာင်ရွက်နိုင်မည့်အဖခားလုပ်ကဆာင်ချက်များ
စွန့်ပစ်အမှိုက် ကကာက်သူများ၏ အကဖခအကနများ တိုးတက်လာကစရန်အတွက် စုကပါင်းလုပ်ကဆာင်မှု 

များကို အဆင့်တိုင်းတွင်ဖပုလုပ်ကပးရန် လိုအပ်သည်။ ကအာက်ကြာ်ဖပပါမူကဘာင်သည် စွန့်ပစ်အမှိုက် 

ကကာက်သူများအြကား ရင်ဆိုင်ကကုံကတွ့ ကနရသည့် စိန်ကခါ်မှုဆိုင်ရာ အလားတူမူကဘာင်တစ်ခုကို 

ကိုးကားမှုဖပု၍ ပိုမိုကကာင်းမွန်ကသာ မူကဘာင်တစ်ခုအဖြစ် ကရးဆွဲထားဖခင်းဖြစ်သည်။

၈.၁ တစ်ဦးချင်းအဆင့်

ကအာက်ကြာ်ဖပပါ အရာများသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ (သို့) အမှိုက်ကိုင်တွယ်သူများ တစ်ဦး 

ချင်း (သို့) အြွဲ့တစ်ခုအကနဖြင့် လုပ်ကဆာင်ရမည့် လုပ်ကဆာင်ချက်များဖြစ်သည်။

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများမှ သင့်ကတာ်ကသာ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကရာဂါကာကွယ်ကရးဝတ်စုံ 

(PPEs) များကို အသုံးဖပုပါ၊

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ခွဲဖခားဖခင်းအတွက် အမျ ိုးအစားခွဲဖခားသည့်ကိရိယာများကို အသုံးဖပုပါ၊

•	 ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာ၏ စွန့်ပစ်အမှိုက်ခွဲဖခားဖခင်း၊ အမှိုက်ကိုင်တွယ်ဖခင်း၊ ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် 

အသုံးဖပုဖခင်းများနှင့် အသိပညာကပးဖခင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ကဆွးကနွးပွဲများတွင် တက်ကကစွာ ပါဝင် 

ကဆာင်ရွက်ပါ၊

•	 စည်ပင်သာယာကရး အာဏာပိုင်များထံ ကန့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကကုံကတွ့ကနရကသာ စိန်ကခါ်မှုများကို 

မီးကမာင်းထိုးဖပပပီး အကဖြရှာရာတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ပါ

•	 လက်သန့်စင်ကဆး/ဆပ်ဖပာ အသုံးဖပု၍ လက်ကို သန့်ရှင်းကစဖခင်းဖြင့် တစ်ကိုယ်ကရ သန့်ရှင်းမှုကို 

ထိန်းသိမ်းပါ၊

•	 အကရာင်ကုဒ်များအသုံးဖပု၍ သတ်မှတ်ထားကသာ အမှိုက်ပုံးများဖြင့် ခွဲဖခားစွန့်ပစ်ကစပပီး ထိကရာက် 

ကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်ခွဲဖခားဖခင်းများ၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်ဖခင်းများနှင့် ဖပန်လည်အသုံးဖပုဖခင်းများ ဖပုလုပ်ပါ၊

•	 အမှိုက်ကကာက်သူအဖြစ် မှတ်ပုံတင် အမည်စာရင်းကပးသွင်းထားပါ၊

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သည့် တရားဝင်အြွဲ့အစည်း၊ အသင်းအြွဲ့များ ြွဲ့စည်းပါ၊

 

၈.၂   ရပ်ရွာ/အသိုင်းအဝိုင်း အဆင့်

ကအာက်ကြာ်ဖပပါတို့သည် လူကနတိုက်ခန်းများ၊ စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ၊ စီးပွားကရး လုပ်ငန်းများနှင့် 

၂၆



အြွဲ့အစည်းများမှ  စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ အလုပ်တွင် အနည်းငယ် လွယ်ကူမှုဖြစ်ကစရန် 

လုပ်ကဆာင်သင့်သည်များဖြစ်သည်။

•	 အမှိုက်ကကာက်သူများ ကကုံကတွ့ကနရကသာ စိန်ကခါ်မှုများကို မှတ်သားရန်နှင့် ဖပဿနာများကို 

ကဖြရှင်းရန်အတွက် ထိကရာက်ကသာ အကရးယူမှုများ လုပ်ကဆာင်နိုင်ရန် အစည်းအကဝးများ 

ကျင်းပကပးဖခင်း၊

•	 လူကနအိမ်များ၊  စီးပွားကရးလုပ်ငန်းများ၊ အြွဲ့အစည်းများနှင့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများကဲ့သို့ အမှိုက် 

စုကဆာင်းကရးစင်တာများတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် ကျန်းမာကရးအန္တရာယ်ကို 

အသိအမှတ်ဖပုဖခင်း။ သို့မှသာ အမှိုက်ခွဲဖခားဖခင်းကို ထိုအရင်းအဖမစ်များမှစ၍ လုပ်ကဆာင် 

နိုင်မည်ဖြစ်သည်၊

•	 အထူးသဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကသာ အမှိုက်များကို စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများထံ လွှဲကဖပာင်းဖခင်း မဖပုမီ 

စနစ်တကျ ိုးထုပ်ပိုးဖခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူ အြွဲ့အစည်းများအြကား အသိပညာကပးဖခင်း၊

•	 ကလးစားမှု၊ စာနာမှုဖပသဖခင်းဖြင့် အမှိုက်ကကာက်သူများကို ၎င်းတို့၏အလုပ်တွင် လိုအပ်ကသာ 

ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပံ့ပိုးကပးဖခင်း၊

•	 အမှိုက်ကကာက်သူများကို အသိအမှတ်ဖပုပပီး ၎င်းတို့၏ လူမှုြူလုံကရး အတွက် ကဒသန္တရ အစိုးရထံမှ 

ပံ့ပိုးကူညီမှု ရယူဖခင်း၊

•	 အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ အလုပ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့် လူအများ၏ အသိအမှတ်ဖပုမှု 

ရရှိကစရန် လူထုလှုပ်ရှားမှုများ ဖပုလုပ်ကပးဖခင်း၊

•	 ကကလးအမှိုက်ကကာက်သူများ / အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကကလးလုပ်သား ဖပဿနာကို ဖပသရန် 

မီဒီယာများကို ကဆာ်ဩစည်းရုံးဖခင်း

•	 လမ်းကဘးကနကကလးများအတွက် ခိုလှုံနိုင်မည့် အမိုးအကာများ ထားကပးဖခင်း၊

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံများနှင့် ခိုလှုံနိုင်သည့်အမိုးအကာများအနီးတွင် ကသာက်သုံးကရနှင့် အညစ်အကြကး 

များစွန့်ထုတ်နိုင်သည့် အကဆာက်အဦးကထာက်ပံ့မှုများ ထားရှိဖခင်း၊ 

၈.၃  အြွဲ့အစည်း/အသင်းအြွဲ့ အဆင့်

ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကရး အြွဲ့မှ အကရးယူကဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ကဆာင်ချက်များမှာ- 

•	 အမှိုက်ကကာက်သူများ အတွက် အမှိုက်ခွဲဖခားဖခင်းနှင့် စွန့်ပစ်အမှိုက် စီမံခန့်ခွဲဖခင်းဆိုင်ရာ 

အသိပညာကပးသင်တန်းကို ပုံမှန်ကျင်းပဖပုလုပ်ဖခင်း။ ကျန်းမာကရးနှင့် ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ကရးဆိုင်ရာ ကလ့ကျင့်သင်ြကားမှုတွင် အလုပ်သမားများသည် ကျန်းမာကရးကစာင့်ကရှာက်မှု ဆိုင်ရာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ကနကသာ ဖြစ်လာနိုင်ကဖခရှိကသာ အန္တရာယ်များ၊ အသည်းကရာင် 

အသားဝါ B ပိုး ေိုင်းရပ်စ်ကာကွယ် ဖခင်း၏တန်ြိုးနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကာကွယ်ကရးပစ္စည်းများကို 

တစ်သမတ်တည်း အသုံးဖပုဖခင်း၏ အကရးပါမှုကို သိရှိနားလည်ကစရန်ဖြစ်သည်။

•	 စွန့်ပစ် အမှိုက်ကကာက်သူများအား ၎င်းတို့ကကာက်ယူသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအလိုက် 
၂၇

အမျ ိုးအစားခွဲဖခားသက်မှတ်ကပးဖခင်း၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကိုင်တွယ်ဖခင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး 

ကရာဂါကာကွယ်ကရးဝတ်စုံ (PPE) အသုံးဖပုဖခင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သင်တန်းများပို့ချကပးဖခင်း

•	 တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကရာဂါကာကွယ်ကရးဝတ်စုံ (PPE) များကိုထိကရာက်စွာ အသုံးဖပုဖခင်းနှင့် 

သက်ဆိုင်သည်များအား ကလ့ကျင့်သင်ြကားကပးဖခင်းနှင့် အသိပညာကပးဖခင်း

•	 လက်တွန်းလှည်းများနှင့် အလိုအကလျာက်ကရှေ့လျားမှုဖပုလုပ်နိုင်ကသာ တွန်းလှည်းများကဲ့သို့သာ 

စွန်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ အမှိုက်သယ်ကဆာင်ရာတွင် လွယ်ကူမှုဖြစ်ကစကသာ ကိရိယာများ 

ပံ့ပိုးကပးဖခင်း၊

•	 လိုအပ်ကသာ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကရာဂါကာကွယ်ကရးဝတ်စုံ (PPE) များကထာက်ပံ့ကပးဖခင်း၊

•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ဖခင်းနှင့် ပတ်သက်ကသာ ကဝြန်ပိုင်းဖခားနိုင်မှုနှင့် ကျန်းမာကရးဆိုင်ရာ 

အန္တရာယ်များကို ဖပည်သူများ သိရှိလာကစရန် အသိပညာကပး ကဆာင်ရွက်ဖခင်း။

•	 အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် ပုံမှန်ကျန်းမာကရးစစ်ကဆးကပးဖခင်းနှင့် ကာကွယ်ကဆး ထိုးကပးဖခင်း၊

•	 အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ အခွင့်အကရးများအတွက် အစိုးရနှင့် ထိကတွ့ဆက်ဆံကပးဖခင်း၊ 

ကကုံကတွ့ကနရကသာ စိန်ကခါ်မှုများကို ကြာ်ထုတ်ကာ အကဖြရှာဖခင်း၊ အကရးယူကဆာင်ရွက်ဖခင်း။

•	 နယ်ကဖမတစ်ခုမှ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ကလျှာ့ချရာတွင် အမှိုက်ကကာက်သူများအချင်းချင်းပူးကပါ

င်းကဆာင်ရွက်ဖခင်း၊ ကဒသတစ်ခုမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သို့မေုတ် ခွဲဖခားမထားကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ပမာဏကို တိုင်းတာပပီး ကစာင့်ြကည့်စစ်ကဆးဖခင်းဖြင့် အကရးယူကဆာင်ရွက်ဖခင်း၊

•	 PPE အသုံးဖပု၍ ြို့ကဖမကနရာများ၊ အမှိုက်ပုံများနှင့် အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲကရးလုပ်ငန်းများကဆာင်ရွက်ရာ

ကနရာများတွင် ကွန်ဖပူတာ အကဖခဖပုတိုက်ရိုက် ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုဖခင်းများ စတင်လုပ်ကဆာင်ဖခင်း၊ 

မကတာ်တဆမှုများ ဖြစ်လျှင် အကရးကပါ်ကုသဖခင်းများနှင့် ကရှးဦးသူနာဖပု ကုသဖခင်းများ 

ထားရှိကပးဖခင်း၊

•	 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စီမံကဆာင်ရွက်မှုလုပ်ကဆာင်ကနသည့် ကနရာတစ်ခုစီတွင် 

ကရှးဦးသူနာဖပုကိရိယာအစုံကို ထားကပးထားပါ။ အမှိုက်ကကာက်သူများသည် မိမိတို့၏ တည်ကနရာ၊ 

လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့် ကရှးဦးသူနာဖပုကိရိယာများ အသုံးဖပုမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်များအကပါ် 

အသိပညာရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

•	 အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် ကျန်းမာကရးအာမခံများ ဖပုလုပ်ထားကပးဖခင်း

•	 အမှိုက်စုကဆာင်းဖခင်း၊ ခွဲဖခားဖခင်း၊ ဖပန်လည်အသုံးဖပုဖခင်းနှင့် ြို့ကဖမအမှိုက်ပုံများတွင် ပုံမှန် 

ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ကရး အစီအမံများကို ကဆာင်ရွက်ဖခင်း။ ကကက်၊ ပိုးေပ်နှင့် ခိုများ အပါအဝင် 

ပိုးမွှားများ နှင့် ထိကတွ့မှုမှ ကာကွယ်ဖခင်းသည် ထိန်းချုပ်ရန် အကရးတကကီး လိုအပ်ကသာ 

ဖပင်းထန်ကသာ ကျန်းမာကရး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အကြကာင်းရင်းများ ဖြစ်သည်။

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ အခွင့်အကရးကို အသိအမှတ်ဖပုပါ: မှတ်ပုံတင်ဖခင်း၊ သက်ကသခံက

တ်ဖပားများဖပုလုပ်ကပးဖခင်း (IDs ကတ်များနှင့် ကမွးစာရင်းများ)၊ အမျ ိုးအစားများခွဲဖခားသတ်မှတ်

ကပးဖခင်း/ အမှိုက်ကကာက်ဖခင်းလုပ်ငန်းအား အသိအမှတ်ဖပုဖခင်း၊

•	 လုပ်ငန်းခွင်အကဖခအကနများ တိုးတတ်ကစရန် ကဆာင်ရွက်ကပးဖခင်း (စက်ပစ္စည်း/ကိရိယာများ၊ 

၂၈



အနားယူရန်ကနရာများ၊ ယူနီကြာင်းများ၊  အမှိုက်ပုံနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ကနရာရှိ မိလ္လာစနစ်ကကာင်းမွန်ကရး၊ 

ကရကကာင်းကရသန့်ရရှိကရးနှင့် ကလျှာ်ြွတ်ကဆးကြကာသန့်စင်နိုင်ကရး အစရှိသဖြင့်)

•	 အမှိုက်ပုံများ (သို့) ြို့ကဖမကနရာများတွင် အမျ ိုးအစား သီးသန့်ခွဲထုတ်ကပးသည့် ကနရာများ 

စီစဉ်သတ်မှတ်ထားကပးဖခင်း

•	 အရွယ်ကရာက်ပပီးသူများနှင့် လူငယ်များအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ခွဲထုတ်ဖခင်း၊ ဖပင်ဆင်ဖခင်းနှင့် 

ဖပန်လည်အသုံးဖပုဖခင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို့ချကပးဖခင်း

•	 ကကလးများ (သို)့ လကူကီးများအတကွ ်ဖပနလ်ညသ်ုံးစွနဲိငုက်သာ ပစ္စည်းများမ ှ ဖပနထ်ငွအ်သုံးဖပုနိငုက်သာ 

အရာဝတ္ထုများ ဖပုလုပ်ရန် အလုပ်ရုံများ စီစဉ်ကပးဖခင်း (ဥပမာ အရုပ်များ) 

၈.၄   မူဝါဒများ

ကအာက်ကြာ်ဖပပါ လုပ်ကဆာင်ချက်များသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ လူမှုဘဝြူလုံကရး အတွက် 

ဖပည်နယ်နှင့်ေေိုအစိုးရမှ အကရးယူကဆာင်ရွက်ရမည့် အရာများဖြစ်သည်။

•	 အရင်းအဖမစ်မှစ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု ကလျှာ့ချနိုင်ရန်အတွက် အမှိုက်စွန့်ပစ်သူမှ 

ကငွကပးကဆာင်ရသည့် စနစ်ကို အကကာင်အထည်ကြာ် ကဆာင်ရွက်ဖခင်း၊

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများအတွက် PPE များဝယ်ယူရန် စည်ပင်သာယာကရးအြွဲ့အား 

ကထာက်ပံ့ကငွများကပးအပ်ဖခင်း။

•	 လိုအပ်ကသာ ကဆးြက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကဆာင်မှုများ ရရှိရန်နှင့် အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းမှု 

လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ဖပုကပးနိုင်ရန်အတွက် စွန်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကို ၎င်းတို့နှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် သီးသန့်  ID ကဒ်များထုတ်ကပးဖခင်း၊

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များအား ပုံမှန်ကျန်းမာကရး စစ်ကဆးမှုများကို 

အခမဲ့ဖပုလုပ်ကပးဖခင်း၊

•	 လူမှုြူလုံကရးအစီအစဉ်အားလုံးတွင် အမှိုက်ကကာက်သူများ ပါဝင်နိုင်ကစရန် လုပ်ကဆာင်ကပးဖခင်း၊

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များအား အခမဲ့ကဆးကုသခွင့် များကပးဖခင်း

•	 ကူးစက်လွယ်ကရာဂါများဖြစ်ကသာ အသည်းကရာင်ကရာဂါ A ပိုး၊ B ပိုးနှင့် ကမးခိုင်ကရာဂါပိုး 

ကာကွယ် ကဆးများထိုးဖခင်းဖြင့် ညစ်ညမ်းကသာအရာများနှင့် ထိကတွ့မှုကြကာင့် ဖြစ်ကပါ်ကစနိုင်သည့် 

အန္တရာယ်များကို သိသာစွာကလျာ့နည်းသွားကစပါသည်။ 

•	 စည်ပင်သာယာကရးအြွဲ့များနှင့် ပုဂ္ဂလိက အမှိုက်စုကဆာင်းသူများကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းကဆာင်

တာကချာကမွ့ကစရန်အတွက် ရန်ပုံကငွများမတည်ကာ ကထာက်ပံ့ ကူညီဖခင်း၊

•	 ကဒသန္တရ အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုမူဝါဒများနှင့် ချတိ်ဆက်၍ အမှိုက်ကကာက်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ 

လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးကပးနိုင်သည့် အမျ ိုးသားဥပကဒတစ်ခု ကရးဆွဲဖခင်း၊ 

၂၉

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ အခွင့်အကရးကို အသိအမှတ်ဖပုပါ- မှတ်ပုံတင်ဖခင်း၊ သက်ကသခံက

တ်ဖပားများဖပုလုပ်ကပးဖခင်း (IDs ကတ်များနှင့် ကမွးစာရင်းများ)၊ အမျ ိုးအစားများခွဲဖခားသတ်မှတ်

ကပးဖခင်း/ အမှိုက်ကကာက်ဖခင်းလုပ်ငန်းအား အသိအမှတ်ဖပုဖခင်း။

၈.၅ ထိကရာက်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ပံုကိုင်တွယ်နည်း

အန္တရာယ်ရှိကသာအမှိုက်များကို စွန့်ပစ်ဖခင်းသည် လူသားတို့နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု 

ဖြစ်ကစကသာ အမှိုက်အမျ ိုးအစားများဖြစ်၍ ပုံမှန်အိမ်ကထာင်စုများမှ ထွက်ရှိကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ

ထက်ပိုမိုရှုပ်ကထွးသည်။ ထို့ကြကာင့် တရားဝင်ကရာင်းချသူများ/ ကိုင်တွယ်သူများသာ အန္တရာယ်ရှိကသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်၊ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပပီး စွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိကသာ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်များကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ဖခင်းမဖပုပါက ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုကို 

ကလျှာ့ချရန် များစွာကသာ ဖပန်လည်ကုသမှုများ လုပ်ကဆာင်ကပးရန် လိုအပ်သည်။

အချ ို့ကသာ အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖပန်လည်အသုံးဖပုနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ မီးကချာင်းများ၊ 

မီးသီးများ၊ ဘက်ထရီများ၊ သန့်ရှင်းကရးသုံးအရည်များ၊ ဆီသုတ်ကဆးများ၊ ပရိုပိန်းနှင့် ေျူတိန်းများ၊ 

ကမာ်ကတာ်ယာဉ်သုံးအရည်များနှင့် အဖခားအရာများ။

တနည်းအားဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဓာတု၊ အပူ၊ ဇီဝကေဒ သို့မေုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

နည်းလမ်းများဖြင့် ဓာတ်သတ္တုပြိုခွဲမှုဖပုနိုင်သည်။ ဥပမာ- မီးရှို့ဖခင်း၊ ဓာတုကေဒနည်လမ်းအသုံးဖပုဖခ

င်းဖြင့် ဓာတ်ဖပု/ဓာတ်ဖပယ်ကစဖခင်း (သို့) လယ်ယာကဖမအဖြစ် ကဖပာင်းလဲစိုက်ပျ ိုးဖခင်း တို့ပါဝင်သည်။ 

ကအာက်ကြာ်ဖပပါဇယားကို  S. Priyadarshini ၏ ကဆာင်းပါး ဖြစ်ကသာ Need for proper waste 

management in India’ မှ ထုတ်နုတ်ကြာ်ဖပထားဖခင်းဖြစ်သည်။ 

၃၀

ရုပ်ပုံ (၅): စွန့်ပစ်အမှိုက် အမျ ိုးအစားများနှင့် အမှိုက်စွန့်ပစ်ဖခင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့် 

အမှိုက်ပံုတွင် စွန့်ပစ်သည့် အစုိင်အခဲအမှိုက်များ

အရင်းအဖမစ်မှစ၍ ခဲွဖခားဖခင်း

ကအာ်ဂဲနစ် စွန့်ပစ် 
အမှိုက်အပုိင်းအစများ

ဇီဝဆုိင်ရာ 
ဖပုဖပင်မှုများ

ကဖမကဆွးဖပုလုပ်ဖခင်း၊ 
သဘာဝကဖမဩဇာများ 

ဖပုလုပ်ဖခင်း၊ ဇီဝနှင့် 
ြ့ုိကဖမ ဓာတ်ကငွ့များ

ဖပန်လည်ဖပန်ထွင်အသံုးဖပုနုိင်
ကသာအမှိုက်ကဖခာက်များ

. မီးကလာင်မလွယ်ကသာ 
ပစ္စည်းများ

 ကဆးရံုထွက် စွန့်ပစ် 
ပစ္စည်းအမှိုက်များ

ြန်ကဲွစနှင့် 
သတ္ုတ ပစ္စည်းများ

မီးရှ့ို ြျက်ဆီးဖခင်း
ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် 

အသံုးဖပုဖခင်း 
လုပ်ငန်းများ

မီးကလာင်လွယ်ကသာ 
ပစ္စည်းများ

 
အဖခားအရာများ

ထုတ်ပုိးရာတွင် အသံုး
ဖပုသည့် စက္ူက များ

သတ်မှတ်ထား
ကသာလုိအပ်ချက်များ
အတုိင်း အစီအစဉ်

ချဖခင်း

ကလာင်စာများ (မီးရှ့ို နုိင် 
သည့် ကလာင်စာဖပား/

တံုးကကလးများ)

ဓာတ်ဖပုဖခင်းမရိှကသာ/ဓာတ် 
မဖပုနုိင်ကသာ အမှိုက်အစအနများ

တန်ဘုိးနည်း/
တန်ဘုိးမျှတ 

အကဆာက်အဦး 
များကဆာက်လုပ်ဖခင်း၊ 

လမ်းခင်းဖခင်း

 အန္တရာယ်ရိှကသာ 
စွန့်ပစ်အမှိုက်များ



ရုပ်ပုံ (၆): ကလ့ကျင့်သင်ြကားတတ်ကဖမာက်ထားကသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်ယူသူများ ဖပုလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ 

ကလ့ကျင့်သင်ြကား 

တတ်ကဖမာက်ထားကသာ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်ယူသူ

စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား 

သီးဖခားခွဲထုတ်စွန့်ပစ်ဖခင်း

ကဖမကဆွးများဖပုလုပ်ဖခင်း

ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် အသုံးဖပုနိုင်သည့် 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကဖခာက်များ

ကဖမကဆွးဖပုလုပ်ရာတွင် အသုံးဖပုနိုင်သည့်

စွန့်ပစ်အမှိုက်အစိုများ

၃၁

၈.၆   စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား အကရာင်များ အသုံးဖပု၍  
         ခွဲဖခားသတ်မှတ်ဖခင်း

•	 စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား အကရာင်ခွဲဖခားသတ်မှတ်ဖခင်းကို ကဒသဆိုင်ရာအစိုးရအြွဲ့များ၊ ပမို့ကတာ် 

စည်ပင်သာယာကရး အြွဲ့များ၊ လူကနအိမ်ရာများတွင် ကနထိုင်သူများနှင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူ 

များမှ ခွဲဖခားသတ်မှတ်နိုင်သည်။

•	 လူကနအိမ်ရာများတွင် ကနထိုင်သူများသည် ဤအကရာင်ခွဲဖခားသတ်မှတ်ဖခင်း နည်းလမ်းကို 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများထံ ၎င်းတို့အမှိုက်လာကရာက်ယူကဆာင်ချနိ် များတွင် လက်ဆင့်ကမ်း 

ကဖပာဖပကပးဖခင်းဖြင့် အကကာင်အထည်ကြာ် ကဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

•	 ထိုစွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် အမှိုက်များကို သီးဖခားခွဲထုတ်မှုဖပုလုပ်ကနစဉ် ဤအကရာင်

ခွဲဖခားသတ်မှတ်ဖခင်းနည်းလမ်းကို အသုံးဖပု၍ ထိုခွဲထုတ်ထားကသာ အမှိုက်များကို ကရှ့ဆက်လုပ်

ကဆာင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကပးပို့သင့်သည်။

•	 ကအာက်တွင်ကြာ်ဖပထားကသာ အကရာင်သတ်မှတ်ချက်များသည် အကကံဖပုချက်တစ်ခုအဖြစ်သာ 

ကြာ်ဖပကပးထားဖခင်းဖြစ်သည်။ မတူညီကသာနိုင်ငံအသီးသီးတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်များ အတွက် မတူညီ 

ကသာအကရာင်ကုဒ်များကို အသုံးဖပုြကသည်။ ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကရးအြွဲ့ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ 

အသင်းအြွဲ့မှ အာဏာပိုင်များသည် ထိုအကရာင်ကုဒ်များကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစားများကပါ် 

မူတည်၍ ခွဲဖခားသတ်မှတ်ကပးနိုင်ပပီး စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများကိုလည်း အလားတူ ကလ့ကျင့် 

သင်တန်းကပးမှုများ ဖပုလုပ်ကပးနိုင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် 

အမှိုက်ပုံးများ ရရှိနိုင်မှု (သို့) ၎င်းတို့ကဆာင်ရွက်ကနသည့် နယ်ကဖမကဒသအလိုက် ရရှိနိုင်သည့် 

ထုတ်ပိုးမှု ဖပုလုပ်နိုင်မည့်ပစ္စည်းများ အကပါ်မူတည်၍ ပမို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကရးအြွဲ့/

အမှိုက်ကကာက်သူများမှ သင့်ကလျာ်သလိုကဖပာင်းလဲမှုများ ဖပုလုပ်နိုင်သည်။ 

၈.၇    စွန့်ပစ်အမှိုက်အမျ ို းအစားများခွဲဖခားဖခင်း

•	 အမှိုက်စွန့်ပစ်နိုင်သည့် ကနရာများ/ြို့ကဖမများ/ အမှိုက်ပုံများတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ 
အသုံးဖပုနိုင်ကသာ အမှိုက်အမျ ိုးအစားခွဲဖခင်း နည်းလမ်းအချ ို့မှာ -

•	 လက်ဖြင့်ခွဲဖခားဖခင်း-  သင့်ကလျာ်ကသာ PPEs အသုံးဖပု၍ စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား လက်အသုံးဖပု၍ 
ခွဲဖခားဖခင်း

•	 ကလအားအသုံးဖပု၍ ခွဲထုတ်ဖခင်း- ကလးလံကသာ သတ္တုပစ္စည်းများနှင့် စက္ကူ၊ ပလတ်စတစ် စသည့် 
ကပါ့ပါးကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သီးဖခားခွဲထုတ်ရာတွင် အသုံးဖပုဖခင်း

•	 သံလိုက်ဓာတ်အသုံးဖပု၍ ခွဲထုတ်ဖခင်း-  အဖခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ကရာကနှာကနကသာ 
သတ္တုနှင့်ဆက်စပ် စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား သီးဖခာခွဲထုတ်နိုင်ရန်ဖပုလုပ်ထားကသာ ညှပ်များ 
(သို့) သံလိုက်ဓာတ်ပါရှိကသာညှပ်များ အသုံးဖပုဖခင်း၊၊ ထိုညှပ်များကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိဘဲ 
ြန်အမှိုက်များကို ခွဲထုတ်ရန်အတွက် ထိကရာက်ကသာကိရိယာအဖြစ်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ 
အသုံးဖပုနိုင်သည်။
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သတ်မှတ်ထားကသာ 

အကရာင်ကုဒ်များ
စွန့်ပစ်အမှိုက်အမျိုးအစားများ ကဖြရှင်းနိုင်ကသာ နည်းလမ်းများ

ကအာ်ဂဲနစ်အမှိုက်များ- 

စားကကင်းစားကျန်များ၊ 

ေင်းသီးေင်းရွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ 

ဥယျာဉ်ခခံထွက်အမှိုက်များ

ကဖမကဆွးဖပုလုပ်ဖခင်း၊ ကဖမဩဇာအဖြစ် 

အသုံးဖပုဖခင်း၊ ဇီဝဓာတ်ကငွ့ထုတ်လုပ်ဖခင်း

သတ္တုစွန့်ပစ်အမှိုက်များ ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် အသုံးဖပုဖခင်း

စက္ကူစွန့်ပစ်အမှိုက်များ ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် အသုံးဖပုဖခင်း

အန္တရာယ်ရှိကသာ စွန့်ပစ် 

အမှိုက်များ- အီလက်ထကရာနစ် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များ၊ 

ဓာတုပစ္စည်းများ၊ြန်ကွဲစများ

အီလက်ထကရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

အမှိုက်များ - ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် 

အသုံးဖပုဖခင်း

ြန်ကွဲစများ- ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် 

အသုံးဖပုဖခင်း

မိလ္လာ နှင့် ကရဆိုးကရညစ် 

အညစ်အကြကးများ/ဇီဝ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ကဆးထိုး အပ်များ၊ 

ဂွမ်းစများနှင့် ကသွးများ

 မီးရှို့ြျက်စီးဖခင်း

အကဆာက်အဦး ကဆာက်လုပ်ဖခင်းနှင့် 

ပြိုြျက်ဖခင်းမှ ထွက်ကပါ်လာကသာ 

အမှိုက်များ

လမ်းခင်းရာတွင် ဖပန်လည် အသုံးဖပု 

ဖခင်း၊ တန်ဘိုးမျှတ/တန်ဘိုးနည်း 

အကဆာက် အဦးများကဆာက် 

လုပ်ရာတွင် ဖပန်လည်အသုံးချဖခင်း 

ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်အမှိုက်များ- 

PET ပုလင်းများ (တစ်ခါသုံးပလတ် 

စတစ်ကရသန့်ဘူးများ)၊ ထုပ်ပိုးရာ 

တွင် အသုံးဖပုသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

အမှိုက်များအစရှိသဖြင့်

ဖပန်လည်/ဖပန်ထွင် အသုံးဖပုဖခင်း

ဇယား (၅): မတူညီကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ခွဲဖခားဖခင်းများအတွက် အကကံဖပုထားကသာ အကရာင်ကုဒ်များ
၃၃

၉.  နိဂုံးချုပ်

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်ဖခင်းအလုပ်ကို အသက်ကမွးဝမ်းကြကာင်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် လုပ်ကိုင်ရဖခင်း 

သည် မကရမတွက်နိုင်ကသာ ကျန်းမာကရးအန္တရာယ်များြကားတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်ကနရဖခင်းပင်ဖြစ် 

သည်။ သို့ရာတွင် အမှိုက်ကကာက်သူများ၊ အမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ၊ ကဒသဆိုင်ရာ 

အာဏာပိုင်များနှင့် အဖခားကသာ သက်ဆိုင်သူများဘက်မှ အတူတကွ ပူးကပါင်း၍ အင်တိုက်အားတိုက် 

ပါဝင်ကဆာင်ရွက်ဖခင်းဖြင့် အဆိုပါအန္တရာယ်များကို ကလျှာ့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများသည် ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကသာ လုပ်ငန်းခွင်ကို  ရရှိနိုင်ဖခင်းမရှိ 

ကသာ်လည်း ထိကရာက်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ဖခင်း၊ ကျန်းမာကရး အကျ ိုးသက်ကရာက် 

မှုများဆိုင်ရာ အသိပညာကပးဖခင်း၊ လွယ်ကူကချာကမွ့ကသာ မူဝါဒများ ချမှတ်ကပးဖခင်းနှင့် 

ပံ့ပိုးကူညီမှုကပးနိုင်ကသာ အသင်းအြွဲ့များြွဲ့စည်းကပးဖခင်း များသည် အဆိုပါ အန္တရာယ်များကို 

ကလျာ့ပါးသက်သာကစရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အသက်ကမွးဝမ်းကကျာင်း လုပ်ငန်းများကို ကရရှည် 

တည်တံ့ခိုင်ပမဲကစရန်နှင့်  ပိုမိုဂုဏ်သိက္ခာရှိကသာ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ြန်တီးကပးနိုင်ရန် 

ကူညီပံ့ပိုးကပးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ အကနဖြင့်လည်း ၎င်းတို့ လုပ်ကဆာင် 

ကနကသာ အကရးပါကသာ လုပ်ငန်းတန်ဘိုးကို နားလည်သကဘာကပါက်ရန်နှင့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူကသာ 

ညွှန်ြကားချက်များအား လိုက်နာလုပ်ကဆာင်ဖခင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ကကုံကတွ့နိုင်ကသာ အန္တရာယ်များ 

ကလျာ့ကျကစနိုင်သည်ကို သိရှိရန်အကရးကကီးသည်။

ထို့အဖပင် နိုင်ငံအဆင့် နှင့် ကဒသဆိုင်ရာ အဆင့်များတွင်လည်း စွန့်ပစ်အမှိုက်ကကာက်သူများ၏ 

အခွင့်အကရးနှင့် ကဘးကင်းလုံခခုံမှုကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ဖပဌာန်း 

ကပးရန်မှာလည်း အကရးပါသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုအကနဖြင့့်ပါဝင်ကနသည်။ 
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