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နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့ Vision Zero Fund မှ Senior Technical Officer ပဖစ်သူ Mariana Infante 
Villarroel တို့အား ရကျးဇူးတင်ရှိြါသည်။  Ockert Dupper, Andrew Christian နှင့်  Halshka Graczyk (ILO’s Labour 
Administration, Labour Inspection and Occupational Safety and Health (LABADMIN/OSH) Branch)  တို့နှင့်တကွ  
ပမန်မာနိုင်ငံရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာ အဖွဲ့ရုံးမှ မိတ်ရဆွများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ GIZ ရုံးမှ မိတ်ရဆွများ၊ သုရတသန 
အဖွဲ့အား ၎င်းတို့၏အရတွ့အကကုံများကို မှေရေြဲ့ကကရသာပမန်မာနိုင်ငံစိုက်ြျ ိုးရရးကဏ္ဍရှိ ဆက်စြ်ြါေင်သူများအားလုံးတို့ 
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 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့(WHO) စံညွှန်းအရ အမျ ိုးအစားအုြ်စုြွဲပြားပြင်း ၁၈

 X ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ ၁၉

 X ကိုးကားြျက်များ ၂၁

 X ရနာက်ဆက်တွဲ (က) ၂၄



၇အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ

	X အတိုသကာက်စာလုံးများ ဖွင့်ေိုြျက်

DSH မိမိကို ထိြိုက်မှုကို ပဖစ်ရစပြင်း

FAO ကုလသမဂ္ဂ စားနြ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ြျ ိုးရရးအဖွဲ့ 

FAS နိုင်ငံပြား စိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်း

GAP စိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာ အရလ့အထရကာင်းများ

HHP အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာြိုးသတ်ရဆးများ

ILO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့

OECD စီးြွားရရးြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ပဖိုးရရးအဖွဲ့

OEHD လုြ်ငန်းြွင်နှင့် သောေြတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရရးဌာနြွဲ

OP ရအာ်ဂန်နိုရဖါစဖိတ်

OSH လုြ်ငန်းြွင်ရေးကင်းလုံခြုံရရးနှင့် ကျန်းမာရရး

PPD သီးနှံကာကွယ်ရရးဌာနြွဲ

PPE တကိုယ်ရည်သုံးအကာအကွယ်ြစ္စည်း

PRB ြိုးသတ်ရဆးမှတ်ြုံတင်ရြးသည့်အဖွဲ့

SAICM အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဓာတုြစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲပြင်းအတွက် မဟာဗျူဟာရပမာက် ြျဉ်းကြ်ပြင်း

USDA အရမရိကန်နိုင်ငံ စိုက်ြျ ိုးရရးဌာန

VZF Vision Zero Fund

WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့

WUR Wageningen တက္ကသိုလ်နှင့်သုရတသန



နိဒါန်း

Vision Zero Fund သည် ၂၀၁၇ ြုနှစ် ရမလမှစတင်ပြီး 
လုြ်ငန်းြွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 
ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းကို စတင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ြဲ့ြါသည်။ 
စီမံကိန်းသည် အဓိကအားပဖင့် အထည်ြျုြ်လုြ်ငန်းများနှင့် 
ြျင်းသီးနှတံနဖ်ိုးပမငှ့ ်ကငွ်းဆကလ်ြုင်န်းတိုတ့ငွ ်လြုက်ိငုြ်ဲြ့ါ 
သည။် ြျင်းစိကုြ်ျ ိုးရာတငွ ်ဓာတြုိုးသတရ်ဆးများ ကိငုတ်ယွ ်
အသုံး ပြုမှုရကကာင့်  ရတာင်သူများတွင်  ပဖစ်ရြါ်လာသည့်  
အန္တရာယ်ကို သိသာထင်ရှားသည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 
ရရးနှင့် ကျန်းမာရရး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုကက 
ြါသည။်  ထိုရ့ကကာင့ ်၂၀၂၀ ြနုစှတ်ငွ ်Vision Zero Fund သည်
ဓာတု ြိုးသတ်ရဆးများ သက်တမ်း စက်ေန်းတရလျာက် 
(ရဖာ်စြ် ပြင်း ၊  ထုတ်ြိုး ပြင်းမှ  စွန့်ြစ်သည်ထိ )  ဓာတု
ြိုးသတရ်ဆးများကိ ုစမီြံန့ြ်ွမဲှုနငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်ပမနမ်ာနိငုင်ံ
၏ဥြရဒများနှင့် မူေါဒမူရောင်များအား သုံးသြ်ရလ့လာမှု
တစ်ြုကို ပြုလုြ် ြဲ့ြါသည်။ 

ရလ့လာမှုကိုအရပြြံ၍  ဤသုံးသြရ်လ့လာမှုမှတ်တမ်းသည်
အန္တရာယ်အများဆုံးြိုးသတ်ရဆးများကို အသုံးပြုမှု ြိတ်ြင် 
ပြင်းအား ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျသည့်နည်းလမ်းတစ်ြု  
အပဖစ် အာရုံစိုက်လုြ်ရဆာင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ ဤ 
ရလ့လာဆန်းစစ်မှုမှတ်တမ်းသည် ြိုးသတ်ရဆးများကို  

ြတိြ်ငပ်ြင်းအတကွ ်ညွှနက်ကားနိငုရ်န ်ယြုနည်းဗျူဟာအတကွ ်
နိငုင်တံကာအရထာကအ်ထားများနငှ့ ်ရရှနိိငုရ်သာ ပြညတ်ငွ်း 
အရထာက်အထားများကို ဆန်းစစ်အကဲပဖတ်ြါသည်။ ထို့ 
အပြင် ြိုးသတ်ရဆး မှတ်ြုံတင်ပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်များ ြိုမို 
အားရကာင်းလာရန်နှင့် ထိုဓာတုရဆးများကို တရားမေင် 
တင်သွင်းပြင်းမှ ပဖစ်ရြါ်လာရသာစိန်ရြါ်မှုများတို့အတွက် 
နည်းလမ်းများကို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်မည် ပဖစ်ြါသည်။

											
ဤသုံးသြ်ရလ့လာမှုမှတ်တမ်းသည်
အန္တရာယ်အများဆုံးြိုးသတ်ရဆး 
များကို အသုံးပြုမှု ြိတ်ြင်ပြင်းအား 
ရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျသည့်
နည်းလမ်းတစ်ြုအပဖစ် အာရုံစိုက်
လုြ်ရဆာင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။

၈ အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ
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အန္တရာယ်မမင့်မားသောပိုးေတ်သေးများ
အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာြိုးသတ်ရဆးများကို လူ့ကျန်းမာရရးအတွက် ပြင်းထန်ရသာ (သို့မဟုတ်) နာတာရှည် အန္တရာယ်ပဖစ်ြွားမှု 
ပမင့်မားရကကာင်း အသိအမှတ်ပြုထားကကြါသည်။၁ ြိုးသတ်ရဆးများကို အကာအကွယ်မဲ့ ကိုင်တွယ်ပြင်းနှင့် ထိုြစ္စည်းများကို 
မရတာ်တဆပဖစ်ရစ၊ ရည်ရွယ်ြျက်ရှိရှိပဖစ်ရစ (မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိြိုက်မှုပဖစ်ရစရန် သုံးသည့်နည်းတစ်ြုပဖစ်ြါသည်) ရသာက်ပြင်း 
ရကကာင့် ပြင်းထန်ပြီး စနစ်ကျရသာ ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများကို ပဖစ်ရစြါသည်။ အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာြိုးသတ်ရဆးများကို 
အြျနိက်ကာပမင့စ်ွာ ထရိတွ့ရပြင်းသည ်အသ၊ဲ ရကျာကက်ြ၊် ရသွး၊ အဆတုန်ငှ့ ်အာရုရံကကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ လ၏ူ ြနံိငုရ်ညစ်နစန်ငှ့ ်
အစာအမိန်ငှ့ ်အလူမ်းရကကာင်းတိုက့ိ ုထြိိကုရ်စြါသည။် ကရလးငယမ်ျားသည ်ထိထုရိတွ့မှုအတကွ ်ထြိိကုအ်လယွက်ဆူုံးပဖစပ်ြီး 
ြန္ဓာကိုယ်ရသးရကွးလာရစကာ ဇီေပဖစ်စဉ်ကို ရပြာင်းလဲရစြါသည်။ ထိုဓာတုရဆးများသည် သာမန်အားပဖင့်ြတ်ေန်းကျင်၌ 
အြျနိက်ကာပမင့စ်ွာ တညရ်ှရိနကကပြီး စိကုြ်ျ ိုးရရးစားရသာကက်နုတ်နဖ်ိုးကငွ်းဆကတ်ရလှောကလ်ုံး ကိငုတ်ယွသ်မူျားနငှ့ ်စားသုံးသ ူ
များကို ကျန်းမာရရး အန္တရာယ် ပဖစ်ြွားရစြါသည်။၂

 
နှစ်စဉ် မရတာ်တဆ ြိုးသတ်ရဆးအဆိြ်သင့်မှုရြါင်း  ြန့်မှန်း (၃၈၅) သန်း ပဖစ်ြွားလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့နှင့်အေှမ်း ရတာင်သူ ၄၄% 
ကို ထိြိုက်လျက်ရှိြါသည်။၃၊၄ ထို့အပြင် ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုပြီး ရည်ရွယ်ြျက်ရှိရှိ မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိြိုက်နာကျင်ရစပြင်းမှ 
ကမ္ဘာ့တစ်ေှမ်း ရသဆုံးမှုရြါင်း (၁၁၀၀၀-၁၆၈၀၀၀) ြု ရှိသည်ဟု ြန ့်မှန်းထားကာ၎င်းသည် တစ်ကမ္ဘာ့လုံး ရသရကကာင်း 
ကကံစည်မှု၏ ၂၀%ရှိြါသည်။ ၎င်းသည် ေင်ရငွနည်းြါးရသာ၊ ေင်ရငွအလယ်အလတ်ရရှိရသာနိုင်ငံများတွင် အပဖစ်များြါသည်။၅  
မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိြိုက်နာကျင်ရစမှုနှုန်း(DSH)သည် ကမ္ဘာ့တစ်ေှမ်းတူညီကကရသာ်လည်း လုံးေရသရကကာင်းကကံစည်မှုနှုန်းသည် 
ဆင်းရဲရသာနိုင်ငံများတွင် အလွန်ပမင့်မားြါသည်။၆၊၇ ရသရကကာင်းကကံစည်ရန် ရည်ရွယ်ြျက်မရှိေဲ မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိြိုက်နာကျင် 
ရစရသာ စိတ်လိုက်မာန်ြါအပြုအမူများအတွက် အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာ ြိုးသတ်ရဆးများ အလွယ်တကူရရှိရနမှုမှာ ငယ်ရွယ်သူ 
များ၊ အမျ ိုးသားများ၊ အမျ ိုးသမီးများရပမာက်များစွာ မကကာြဏအမှတ်မထင် ရသဆုံးရစမှုကို ဦးတည်ရနြါသည်။ မလိုလား 
အြ်ရသာ အဆိြ်သင့်မှု ရပမာက်ပမားစွာနှင့် ရည်ရွယ်ြျက်ရှိရှိရသဆုံးမှု ေန်ထုြ်ေန်ြိုးများသည် ပြင်းထန်ရသာ ြိုးသတ်ရဆး 
ထိရတွ့မှုရကကာင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအကျြ်အတည်းကို ပဖစ်ရစြါသည်။

၉အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



၈ Lee, Y. et al. (2020) (နိုင်ငံ (၁၄)နိုင်ငံတွင် မိမိကိုယ်ကိုယ် ြိုးသတ်ရဆးရသာက်ပြင်းရကကာင့် ပဖစ်ရသာ ရသရကကာင်း ကကံစည်မှုကို ကာကွယ်ရန် အလွန်အန္တရာယ်များရသာ  
  ြိုးသတ်ရဆးများကို ြိတ်ြင်ပြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ထိရရာက်မှု စီးြွားရရးရှုရထာင့်မှရလ့လာပြင်း) “The Cost-Effectiveness of Banning Highly Hazardous  
  Pesticides to Prevent Suicides Due to Pesticide Self-Ingestion across 14 Countries: An Economic Modelling Study”.. The Lancet Global Health.

သဘးအန္တရာယ်ရှိသော ပိုးေတ်သေးများကို ဖယ်ရှားမြင်း
ရေးအန္တရာယရ်ှရိသာြိုးသတရ်ဆးများကိဖုယရ်ှားပြင်းသည ်ရေးအန္တရာယရ်လှောြ့ျရရး နည်းဗျူဟာရှ ိကာကယွရ်ရးအဆင့မ်ျား
တွင် ြထမအဆင့်ပဖစ်ြါသည်။ ပဖစ်နိုင်ြါကသိသာထင်ရှားစွာ ရရာဂါ၊ ရသဆုံးပြင်းကိုပဖစ်ရစရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်
သင့်ပြီး အပြားနည်းလမ်းများ ရှာရဖွရြါမည်။ (ရကာက်နှုတ်ြျက်- ၁)

ရသရကကာင်းကကံစည်မှု ၂% ထက်များရသာ နိုင်ငံ (၁၄) ြုတွင် အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာြိုးသတ်ရဆးများကို တားဆီးြိတ်ြင်မှု 
ရဆာင်ရွက်ပြင်းအရြါ် သုံးသြ်ရလ့လာမှုပြုလုြ်ရာ ၎င်းသည် အပြင်းစားရြါင်းသတ်ရဆးပဖင့် ရသရကကာင်းကကံစည်မှု (ရသဆုံးမှု
 ၅၀% အထက်)ရှိရနရသာ ေင်ရငွနည်းြါးရသာ၊ ေင်ရငွအလယ်အလတ်ရှိရသာ နိုင်ငံများတွင် ထိရရာက်မှုအများဆုံးနှင့်စရိတ်
အသက်သာဆုံးရသာ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရရး ကုစားမှုပဖစ်ရကကာင်း ရတွ့ရြါသည်။၈ ထိုကဲ့သို့ ဥြရဒများ၌ ပြင်းထန်ြံစားရ
မှုနှင့် နာတာရှည်ြံစားရမှုတို့မှ လူနှင့် သောေြတ်ေန်းကျင်အား ဆိုးကျ ိုးပဖစ်ရစပြင်းအား ရလှော့ြျပြင်းအပြင် ၂၀၃၀ ြုနှစ်တွင် 
ရသရကကာင်းကကံစည်မှုရြါင်း (၃၆၁၀၀၀) ကိုကာကွယ်နိုင်ရန် အလားအလာရှိြါသည်။ 

၁၀ အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



	X သကာက်နှုတ်ြျက် -၁ အန္တရာယ်မမင့်မားသောပိုးေတ်သေး 
များကို ပိတ်ပင်တားေီးမြင်းမဖင့် သဘးအန္တရာယ ်
သလှော့ြျမြင်း၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၃ 

၉ Gunnell, D. et al. (2017) (အလွန်အန္တရာယ်များရသာ ြိုးသတ်ရဆးများအား လက်လှမ်းမီမှုကို ကန့်သတ်ရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပဖင့် ရသရကကာင်းကကံစည်မှုကို  
  ကာကွယ်ပြင်း၊ နိုင်ငံတကာအရထာက်အထားများကို စနစ်တကျရလ့လာမှုပြုလုြ်ပြင်း) “Prevention of Suicide with Regulations Aimed at Restricting Access to Highly  
  Hazardous Pesticides: A Systematic Review of the International Evidence”. Lancet Global Health 5(10): e1026–e37.. Lancet Global Health ၅(၁၀): 5(10):  
  e1026–e37.
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၁၃ Chowdhury, F.R. et al. (2018) (ေဂကလားရဒ့ရှ်တွင်  ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့၏ အဆင့် (၁) ြိုးသတ်ရဆးကို ကန့်သတ်ြိတ်ြင်ပြင်း- စိုက်ြျ ိုးရရးထုတ်ကုန်ကို ဟန့်တားမှု 
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အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာြိုးသတ်ရဆးများကို ြိတ်ြင်တားဆီးပြင်းပဖင့် 
- သီရိလကကာ၊ ေဂကလားရဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် အထူးသပဖင့် အလွန်ပြင်းသည့် 
ြါရာကွတ်(paraquat) နှင့် ရအာ်ဂန်နိုရဖါ့စဖိတ် (organophosphate 
- OP)  ြိုးသတ်ရဆးများပဖင့် ရသရကကာင်းကကံစည်မှုနှင့် အားလုံးရသာ
ရသရကကာင်းကကံစည်မှုများကို ရလှော့ြျရန် ဦးတည်ရဆာင်ရွက်ပြီပဖစ်ြါ 
သည်။ ရသဆုံးမှုများအတွက် ဥြရဒများ၌ ြိုးသတ်ရဆးကို အာရုံစိုက် 
ထားရသာ နိုင်ငံများတွင် ရအာင်ပမင်မှုများ ရရှိြဲ့ြါသည်။
 
ေီရိလကကာ - ၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၁ ကကားတွင် အစိုးရမှ ဒိုင်မက်သိုအိတ် 
(dimethoate) နှင့်ဖန်သီယွန်(fenthion) ြိုးသတ်ရဆးများနှင့်  
ြါရာကွာတ်(paraquat) ရြါင်းသတ်ရဆးကို ြိတ်ြင်တားဆီးသည့် 
အဆင့တ်စြ်ကုိ ုအစြျ ိုးြဲြ့ါသည။် ထိြုိုးသတရ်ဆးများသည ်ရသဆုံးမှု 
ပမင့်မားရသာ (ဒိုင်မက်သိုအိတ်(dimethoate)-၂၁%၊ ဖန်သီယွန် 
(fenthion)-၁၅%နှင့် ြါရာကွာတ်( paraquat)- ၄၃%) နိုင်ငံတွင် မိမိ 
ကိုယ်ကိုယ် ရသရကကာင်း ကကံစည်မှုသိသိသာသာပမင့်တက်ရနသည်ကို 

အသိအမှတ်ပြုပြင်းရကကာင့် ြိတ်ြင်ရပြင်းပဖစ်ြါသည်။ ရနာက်နှစ်များ 
တွင် အသက်အရွယ်ကို စံပြုသတ်မှတ်ထားရသာရသရကကာင်းကကံမှုနှုန်း
သည ်၅၀%ထ ိရလျာက့ျလာြါသည။် သရီလိကကာနိငုင်တံငွ ်စတငပ်ြဌာန်း 
ြဲ့ရသာ  ဥြရဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ စုရြါင်းသက်ရရာက်မှုသည် 
ရကကာင့် ၂၀၁၅ ြုနှစ်ထိ နှစ် (၂၀)အတွင်း ြန့်မှန်းရသဆုံးမှု (၉၃၀၀၀) 
ကို ကာကွယ်နိုင်ြဲ့ြါသည်။
  
ဘင်္ကလားသဒ့ရှ် - ၁၉၉၆ ြုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့၏ 
ရေးအန္တရာယ်ရှိမှုအဆင့် (၁) သတ်မှတ်ထားရသာ ြိုးသတ်ရဆးများ 
အြါအေင် အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာြိုးသတ်ရဆးများကို စိုက်ြျ ိုးရရး 
လုြ်ငန်းများတွင် တားပမစ်ြိတ်ြင်ြဲ့ြါသည်။ ထို့ရကကာင့် ၁၉၉၆ မှ 
၂၀၁၄ ြုနှစ်အတွင်း ြိုးသတ်ရဆး ရသာက်ပြင်းရကကာင့် ရသဆုံးမှုသည ်
၆၅.၁% ရလျာ့ကျလာပြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရနြါသည်။ ထိုသို့ တားပမစ် 
ြတိြ်ငပ်ြင်း ရကကာင့ ်မညသ်ည့န်ိငုင်မံ ှသီးနံှအထွက်နှုန်းတွင် ထိြုိက်မှုကုိ
မြံစားရြါ။

၁၁အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



	X အန္တရာယ်မမင့်မားသောပိုးေတ်သေးများကို ပိတ်ပင်တားေီး 
မြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

ြိုးသတ်ရဆးတစ်ြုြျင်းစီကို ြိတ်ြင်တားဆီးရန် ဆုံးပဖတ်ြျက်မှာ ဥြရဒသက်ရရာက်မှုကို ပမှင့်တင်ရန် ပဖစ်ရသာရကကာင့် နိုင်ငံ 
တစ်ြုြျင်း၏သီပြားအြျက်အလက်များအရြါ် မူတည်ြါသည်။ ထိုသို့ရဆာင်ရွက်ရာတွင် လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဥြရဒတို့သည် 
ရအာက်ြါတို့အတွက်အဆင်သင့်ပဖစ်ရနရန် လိုအြ်ြါသည်။

 X နိုင်ငံအတွင်း ရရာင်းြျရနရသာ ြိုးသတ်ရဆးများမှတ်ြုံတင်ပြင်းနှင့် ြုံမှန်သက်တမ်းတိုးပြင်း - ၎င်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် ကမ္ဘာ့ 
ကျန်းမာရရးအဖွဲ့၏ြိုးသတ်ရဆးများကို  အန္တရာယ်ရှိမှုအတိုင်းအတာနှင့်  အုြ်စုအဆင့်သတ်မှတ်ြျက်ကဲ့သို့ ရသာ 
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု လုြ်ထုံးလုြ်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုပြီး အဆင့်ြွဲပြားမှုအြါအေင် ဓာတုရဆးတစ်ြုြျင်းစီ 
အတွက် ပြည့်စုံရသာရေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ြျက်များ ြါေင်သင့်ြါသည်။ ၎င်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် လုံရလာက်ရသာလူနှင့် နည်း
ြညာ အရင်းအပမစ်များလိုအြ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ေင်ရငွနည်းြါးရသာ၊ ေင်ရငွအလယ်အလတ်ရှိရသာနိုင်ငံများတွင် တြါတရံ
အကန့်အသတ် ရှိနိုင်ြါသည်။  

 X နိငုင်၏ံ  လူ့ကျန်းမာရရးနငှ့ ်သောေြတေ်န်းကျငအ်ရြါ် ကကီးမားရသာ ဆိုးကျ ိုးသကရ်ရာကမ်ှုများ ပဖစရ်စရသာ ြိုးသတရ်ဆး
ကို အဆုံးအပဖတ်ရြးပြင်း၁၄ ဥြမာ - တရုတ်နိုင်ငံသည် ရရရှည်အဆိြ်သင့်မှု နှင့် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုတို့ရကကာင့် 
ြိုးသတ်ရဆး (၁၆) မျ ိုးကို သုံးစွဲမှု ရြ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး ရသရကကာင်းကကံစည်မှုများတွင် အသုံးများရသာ ြါရာကွာတ်(paraquat) 
ရြါင်းသတ်ရဆးရည်ကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ကာ ြျားနှင့်ငါးများတွင် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်ရစရသာ ဖြရွန်နဲလ်(fipronil) ကို
တရားမေင်ရကကညာလိုက်ြါသည်။၁၅    

 X ြိုးသတ်ရဆးများတွင် မှီြိုရနရမှုကို ရလှော့ြျရန် စိတ်ြျရသည့် အပြားရသာတီထွင်ဆန်းသစ်ထားသည့် နည်းြညာများကို
ရလ့လာစုံစမ်းပြင်း၊ 

 X တားဆီးြိတ်ြင်မှုကို ကန့်ကွက်မှုများပဖစ်ရစသည့်အပမစ်တွယ်ရနသည့် စီးြွားရရးဆိုင်ရာအကျ ိုးလိုလားမှုများကို ရပဖရှင်း 
နိုင်ရန် ဆက်စြ်ြါေင်သူများအားလုံးနှင့် အစည်းအရေးပြုလုြ်ပြင်း၊ 

 X သုံးစွမဲှုရြဆ်ိငု်းရနအ်ြျနိက်ာလ - ဥြရဒမသကရ်ရာကမ် ီကကိုတငပ်ြီး လကက်ျနြ်စ္စည်းများကိ ုရရာင်းြျမှုများရဆာငရ်ကွန်ိငုရ်န ်
အတကွ ် နိငုင်အံများစတုငွ ်(၆) လမ ှ(၂) နစှထ် ိလကြံ်ကကြါသည။် ထိနုည်းဗျူဟာအပြင ်လတတ်ရလာြစ္စည်းများကိ ုမတှမ် ိ
ရစရန်နှင့် ြိတ်ြင်ထားသည့်ဓာတုရဆးများကို စွန့်ြစ်ရန် အစြျ ိုးရဆာင်ရွက်ကကြါသည်။ ၎င်းသည် အရင်းအပမစ်များ ြိုမို 
လိုအြ်ြါသည်။၁၆  

 X ပြညတ်ငွ်းတငွ ်ြစ္စည်းအတမုျားရရာင်းေယပ်ြင်းနငှ့ ်တရားမေငက်နုသ်ယွရ်ရာင်းေယမ်ှုများ ပဖစရ်စရသာ အြျကမ်ျားကိ ုနားလည ်
သရောရြါက်ရန်နှင့် အရရးယူရဆာင်ရွက်ရန်၊

၁၄ ILO (2010) (လုြ်ငန်းြွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများစာရင်း) List of Occupational Diseases. Geneva: ILO.

၁၅ FAO (2015) (အာရှတွင်ြိုးသတ်ရဆး အန္တရာယ် ဆန်းစစ်မှု၏ တိုးတက်မှုနှင့် အာရှတွင် အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို ရုတ်သိမ်းပြင်း) Progress in Pesticide  
   Risk Assessment and Phasing-out of Highly Hazardous Pesticides in Asia. Rome: FAO”

၁၆ တူညီရသာ အရင်းအပမစ်မှ

၁၂ အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



မှတ်ြုံတင်ရန် ရလှောက်ထားမှုကို ပငင်းြယ်ြဲ့ြါသည်။ (၂) ြု 
သည ်ကန့်သတြ်ရံပြီး (၂) ြသုည ်ရဖာစ်ြမ်ှုြုစံ ံရပြာင်းလလဲျက ်
ရှိြါသည်။ (ရနာက်ဆက်တွဲ (က))။ ြိုးသတ်ရဆးများ အထူး 
သပဖင့် ကာေိုဖျူရမ်(carbofuran)၊ ေန်နမယ်(benomyl)၊ 
ဂလူဖိုဆီနိတ်အမိုနီယမ် (glufosinate ammonium) နှင့် 
အလူမီနီယမ်ရဖါ့စဖိုက်(aluminium phosphide)တို့အတွက် 
ကန့်သတ် ပြင်းနှင့်  တား ပမစ်ြိတ်ြင် ပြင်းအပြင်  အပြား 
နည်းလမ်းများ  ရှာရဖွရန်အတွက်  ဆက်လက်ြူးရြါင်း  
ရဆာင်ရွက်လျက် ရှိြါသည်။
 
ကျန်းမာရရးနငှ့ ်အားကစားေနက်ကီးဌာန၊ ပြညသ်ူ့ကျန်းမာရရး 
ဦးစီးဌာန၊ လြုင်န်းြငွန်ငှ့ ်သောေ ြတေ်န်းကျင ်ကျန်းမာရရး 
ဌာနြွမဲ ှပြင်းထနရ်သာ ရဆးရုတံကရ်ရာကက်သုမှုများ ပဖစရ်စ 
သည့် ြိုးသတ်ရဆးများနှင့်ဆိုင်သည့် အြျက်အလက်များကို 
မှတ်တမ်းပြုစုထားရသာ်လည်း ထိုအြျက်အလက်များကို 
ပြင်ြသို့ ထုတ်ရေပြင်း မပြုြါ။ ၎င်းဌာနနှင့် ရဆွးရနွးမှုအရ 
ရအာ်ဂန်နိုရဖါ့စဖိတ် (Organophosphate) ြိုးသတ်ရဆးမှ 
ပဖစ်ရြါ်ရသာ ြိုးသတ်ရဆးပြင်းထန်စွာအဆိြ်သင့်ပြင်းသည် 
အပြင်းထန်ဆုံးရရာဂါပဖစ်ရကကာင်း အကကံပြုြါသည်။

	X  မမန်မာနိုင်ငံအသမြအသန

ပိုးေတ်သေးဥပသဒ - မပည်သောင်စုလွှတ်သတာ် ဥပသဒအမှတ် ၁၄ / ၂၀၁၆
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ြိုးသတ်ရဆးဥြရဒတွင် ြိုးသတ်ရဆးကို စမ်းသြ်မှုအတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အြိုက်အတန့်အတွက်ရသာ် 
လည်းရကာင်း၊ အထူး (သိုမ့ဟတု)် အပြည့အ်ေသုံးစွရဲန ်မတှြ်ုတံငပ်ြင်း၊ ထတုလ်ြုပ်ြင်း၊ ပဖန့ပ်ဖူးပြင်းနငှ့ ်သုံးစွပဲြင်းတိုြ့ါေငြ်ါသည။် 
၎င်း၏ အစတိအ်ြိငု်းအပဖစ ်ြိုးသတရ်ဆး ရဖာစ်ြပ်ြင်း၊ တငသ်ငွ်းပြင်း၊ တငြ်ိုပ့ြင်း၊ လကလ်ရီရာင်းြျပြင်းတိုအ့တကွ ်လိငုစ်ငရ်ရှရိန ်
ြိုးသတ်ရဆးမှတ်ြုံတင်ေုတ်အဖွဲ့ (PRB) သို့ ရလှောက်ထားရမည်ပဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်ပြထားြါသည်။၁၇

 
မှတ်ြုံတင်ပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်သည် ြိုးသတ်ရဆးမှတ်ြုံတင်ေုတ်အဖွဲ့သို့ ရလှောက်လွှာတင်ပြီး ကုန်ြစ္စည်း၏အရည်အရသွးကို 
အတည်ပြုရန် နမူနာများအားစီစစ်မှုကို အဓိက ပြုလုြ်ရသာ ဆန်းစစ်အကဲပဖတ်ပြင်းကို ဆက်လက် ရဆာင်ရွက်ရြါသည်။ ၎င်း 
တငွ ်ြိုးသတရ်ဆး စမီံြန့ြ်ွပဲြင်းအတကွ ်အပြညပ်ြညဆ်ိငုရ်ာ ကျင့ေ်တ၏် အရရးြါရသာအြိငု်းပဖစသ်ည့ ်လသူားကျန်းမာရရးနှင့ ်
သောေြတ်ေန်းကျင်အရြါ် အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုကို သုံးသြ်ဆန်းစစ်ရသာ စနစ်ကျသည့် ရေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ပြင်းမရှိြါ။ 
ရလှောက်ထားသူသည် ြွင့်ပြုြျက် ရရှိရန်အတွက် မှတ်ြုံတင်ရကကးကို ရြးသွင်းရြါသည်။ ယာယီ မှတ်ြုံတင်ပြင်းသည် (၅) နှစ် 
သက်တမ်းရှိပြီး ယာယီအရပြအရနတွင်ပြုလုြ်ရသာ သုရတသနများသည် ရကျနြ်ဖွယ်ရာရှိြါက အပြည့်အေ မှတ်ြုံတင်ြွင့်ရရှိ 
မညပ်ဖစက်ာ သကတ်မ်း (၁၀) နစှ ်ရရှြိါမည။် ဥြရဒတငွ ်ြိုးသတရ်ဆးများအား ရေးအန္တရာယအ်လိကု ်အြုစ်ြုွအဲဆင့သ်တမ်တှရ်န ်
လိုအြ်ြျက်ကို အပြည့်အေ မရဖာ်ပြထားြါ။

၁၇ PPD (2016) (ြိုးသတ်ရဆးဥြရဒ၊ ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ် ဥြရဒအမှတ် ၁၄) “The Pesticide Law: Pyidaungsu Hluttaw Law No. 14.” Naypyidaw: PPD. “. 

၁၈ ter Horst, M. et al. (2018) (ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ြိုးသတ်ရဆးရေးအန္တရာယ်ရလှော့ြျပြင်း) “Risk Reduction of Pesticides in Myanmar”. Interim Report of the Dutch– 
    Myanmar Project on Pesticide Registration and Pesticide Risk Reduction 2016–2018. Wageningen: Wageningen Environmental Research. 

လက်ရှိအသမြအသနေိ တိုးတက်မှု
စိကုြ်ျ ိုးရရး၊ ရမွးပမူရရးနငှ့ ်ဆညရ်ပမာင်းေနက်ကီးဌာန၊  စိကုြ်ျ ိုး 
ရရးဦးစီးဌာနရအာက်ရှိ  သီးနှံကာကွယ်ရရးဌာနြွဲ (PPD) 
သည ်ြိုးသတရ်ဆးဥြရဒအရကာငအ်ထညရ်ဖာရ်န ်တာေနရ်ှ ိ
ြါသည။် သီးနှကံာကယွရ်ရးဌာနြွသဲည ်မတှြ်ုတံင ်ထတုရ်ြး 
ပြင်းမပြုမီ ြိုးသတ်ရဆးတိုင်းကို ဆန်းစစ်သုံးသြ် အကဲပဖတ် 
ရာ၌ စနစ်ကျရသာ အန္တရာယ်ဆန်းစစ်မှုလြု်ငန်းစဉ်ကို စတင် 
ရန ်Wageningen တက္ကသိလုန်ငှ့ ်သရုတသနအဖွဲ့တို ့လကတ်ွ ဲ
ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။၁၈ ၎င်းသည် ြိုးသတ်ရဆးများကို  
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့၏ ရေးအန္တရာယ်အလိုက် အမျ ိုး 
အစားအြုစ်ြုွပဲြင်းကိ ုအသုံးပြုမှုအြါအေင ်အပြညပ်ြညဆ်ိငုရ်ာ 
စံြျနိ်စံညွှန်းများနှင့် ဆန်းစစ်အကဲပဖတ်ရာတွင် သင့်ရလျာ်မှု 
ရှိရစရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ ၎င်းလုြ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပြီး 
WUR သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ြုံတင်ထားရသာ ြိုးသတ် 
ရဆး ၃၀၀၀ ြန့်ကို အမျ ိုးအစား အုြ်စု ြွဲပြားြဲ့ြါသည်။ ၎င်း 
ထမဲှာ (၁၆၅) မျ ိုး (သိုမ့ဟတု)် ၅.၅%ကိ ုအန္တရာယပ်မင့မ်ားရသာ 
ြိုးသတ်ရဆးများအပဖစ် သတ်မှတ်ြဲ့ြါသည်။ ၎င်း (၁၆၅) မျ ိုး 
ထဲမှ အာနိသင်ရှိရသာ ြစ္စည်း (၁၉) မျ ိုးကို အန္တရာယ် ပမင့်မား 
ရသာ ြိုးသတရ်ဆးများအပဖစ ်သတမ်တှြ်ဲြ့ါသည။် ၎င်းတိုထ့မဲ ှ
(၁၅) ြုကို တားပမစ် ြိတ်ြင်ြဲ့ပြီး သို့မဟုတ် ရနာက်တစ်ကကိမ် 

၁၃အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



၁၉ FAO (2015) (အာရှတွင် ြိုးသတ်ရဆး အန္တရာယ် ဆန်းစစ်ပြင်းနှင့် အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာ ြိုးသတ်ရဆးများ ရုတ်သိမ်းပြင်းတိုးတက်မှု)  Progress in Pesticide  
   Risk Assessment and Phasing-out of Highly Hazardous Pesticides in Asia. 

သီးနှံကာကွယ်ရရးဌာနြွဲနှင့်  Wageningen တက္ကသိုလ် 
နှင့်သုရတသနအဖွဲ့ (WUR)တို့ လက်တွဲြူးရြါင်း ရဆာင်ရွက် 
ြျနိ်ရနာက်ြိုင်းတွင် ြိုးသတ်ရဆးမှတ်ြုံတင်ပြင်းအတွက် 
ရေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ် ပြင်းနှင့်  အမျ ိုးအစားအုြ်စုြွဲ ပြား 
ရသာလြုင်န်းစဉက်ိ ုဆကလ်ကလ်ြုရ်ဆာငန်ိငုရ်န ်လုရံလာက ်
ရသာစွမ်းရည် လိုအြ်ြါသည်။ ယြုအြါ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် 
အသုံးပြုရနအ်တကွ ်အာနသိငတ်ညူရီသာြိုးသတရ်ဆးရြါင်း 
များစွာ မှတ်ြုံတင်ထားြါသည်။ ထိုပြဿနာသည် အပြား 
နိုင်ငံများတွင်လည်း ကကုံရတွ့လျက်ရှိြါသည်။၁၉ ကုန်ြစ္စည်း 
များအတွက် ထိုကဲ့သို့ မလိုအြ်ရသာ အြိုအလုြ်များသည် 
ရတာငသ်မူျားကိ ုဇရေဇေါ ပဖစရ်စပြီး မတှြ်ုတံငပ်ြင်းလြုင်န်း 
စဉ် ပြီးရပမာက်ရန် စွမ်းရဆာင်ရည် လုံရလာက်စွာမရှိရသာ 
သီးနှကံာကယွရ်ရး ဌာနြွအဲတကွ ်မလိအုြရ်သာ ဖအိားများကိ ု
ရရှရိစြါသည။် သီးနှကံာကယွရ်ရးဌာနြွအဲား ရလှောကထ်ားမှု 
၏ ေန်ထုတ်ေန်ြိုးကို ရလျာ့ကျနိုင်ရသာ နည်းလမ်းတစ်ြုမှာ 
မှတ်ြုံတင်ထုတ်ရြးရသာ အာနိသင်တူသည့် ကုန်ြစ္စည်း 
အရရအတွက်ကို ကန့်သတ်ရန်ပဖစ်ြါသည်။

သီးနှံကာကွယ်ရရးဌာနြွဲ၏ အလုြ်ေန်ထုတ်ေန်ြိုးကို ရလျာ့ 
ကျရစသည့် အပြားနည်းဗျူဟာများမှာ မှတ်ြုံတင်ြွင့်ပြုြျက် 
ရရှိမှ ရငွသွင်းရပြင်းအစား ကကိုတင်ရငွသွင်းရစကာ ယာယီ 
မတှြ်ုတံငက်ိ ုကနုြ်စ္စည်းတစြ်အုတကွ ်တစက်ကမိသ်ာရြးပြင်း 
ပဖစ်သည်။ ြိုးသတ်ရဆးကို ရေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ သုံးစွဲရန် 

မှတ်ပုံတင်မြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုအားသကာင်းသအာင် သောင်ရွက်မြင်း
လိအုြရ်သာ တကိယုရ်ညသ်ုံးအကာအကယွြ်စ္စည်းကိ ုမတှြ်ု ံ
တင်သည့်အြျနိ်တွင် ၎င်းအားလိုအြ်မှုသည် လက်ရတွ့မကျ 
ြါက မှတ်ြုံတင်မှုကို ပငင်းြယ်နိုင်ရန် ရသြျာစွာ စဉ်းစားပြီး 
ကကည့ရ်ှုစစရ်ဆးသင့ြ်ါသည။် မတှြ်ုတံငရ်န ်ရလှောကထ်ားလာ 
ကကရသာ ကုမ္ပဏီများသည် တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ် 
ရြးသည့်ြစ္စည်းလိုအြ်ရကကာင်း ရှင်းလင်းစွာရရးသားရဖာ်ပြ 
ပြီး ရေးကွက်၌ ၎င်းရရှိနိုင်မှုကိုလည်း ရဖာ်ပြရန် လိုအြ်ြါ 
သည။် သငွ်းအားစ ုရရာင်းြျသမူျားသည ်၎င်းတိုရ့ရာင်းြျရသာ 
ြစ္စည်းများသည် တကိုယ်ရည်သုံး အကာအကွယ်ြစ္စည်း 
အသုံးပြုရန် လိုအြ်ြါက တစ်ြါတည်းရရာင်ြျရြးရြါမည်။
ဓာတုရဆးများနှင့်ြတ်သက်ပြီး  သိလိုသည်များအတွက် 
အြျက်အလက်အသစ်များကို စဉ်းစားရြးနိုင်သည့် အသစ် 
ပြုလုြ်ထားရသာ အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ြျက်များပဖင့် မှတ်ြုံတင် 
ထားရသာြစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားရသာ ကာလတစ်ြု 
ကကာပြီးရနာက ်ပြနလ်ညဆ်န်းစစသ်ုံးသြ ်အကပဲဖတပ်ြင်းများ 
ပြုလုြ်သင့်ြါသည်။ ထိုလုြ်ငန်းစဉ်သည် သီးနှံကာကွယ်ရရး 
ဌာနြွကဲိ ုေနထ်ြုေ်နြ်ိုးပဖစရ်စသပဖင့ ်မကကာြဏ မပြုလြုသ်င့ ်
ြါ။ သို့ရသာ်လည်း ထွက်ရြါ်လာရသာ အရထာက်အထား 
များကို ကကီးကကြ်လုြ်ရဆာင်နိုင်ရန် အလွန်အြျနိ်ကကာမှ တြါ 
တည်း မပြုလုြ်သင့်ြါ။ လုြ်ငန်းစဉ်များြိုမိုအားရကာင်းလာ
ရန်အတွက် လက်ရှိလုြ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ရဖာ်ထုတ်ပြီး 
ပဖစ်နိုင်ရပြရှိရသာ ရပြာင်းလဲမှုကို ရဆွးရနွးပြင်းများ ပြုလုြ် 
သင့်ြါသည်။

၁၄ အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



တားေီးပိတ်ပင်မြင်းများနှင့် ကန့်ေတ်မြင်းများကို အသကာင်အေည်သဖာ်မှု 
သောင်ရွက်သနပပီ
၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် Vision Zero Fund မှရဆာင်ရွက်ြဲ့ရသာ ကွင်းဆင်းရလ့လာမှုများအရ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရတာင်သူများနှင့် သွင်း
အားစု ရရာင်းြျသူ များသည် ကာဗန်ဒါဇင်း(carbendazim) နှင့် ကာေိုဖျူရန်(carbofuran) ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရထာက်ြံ
အကကံပြု အသုံးပြု ရနကကသည်ကို ရတွ့ရှိရြါသည်။ ြိုးသတ်ရဆးနှစ်မျ ိုးလုံးသည် ၂၀၂၀ ြုနှစ် ဇန်နေါရီလတွင် ကန့်သတ်ြိတ်ြင်
ပြီးပဖစ်ြါသည်။ ထိုရဆးများသည် သုံးစွဲမှု ရြ်ဆိုင်းရန် အြျနိ်ကာလပဖစ်ရနရသးရသာ်လည်း သွင်းအားစုရရာင်းြျသူများနှင့် 
ရတာင်သူများတွင် အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာ ြိုးသတ်ရဆးများသုံးစွဲမှုရလှော့ြျရန် အသွင်ရပြာင်းနည်းြညာများနှင့် ဓာတုရဆးများ
အသုံးပြုမှု နငှ့ြ်တသ်ကပ်ြီး အသြိညာများ လိအုြြ်ါသည။်၂၀ ထိုအ့ပြင ်ပမနမ်ာနိငုင်တံစြ်တုည်းတငွ ်ကန့သ်တသ်ုံးစွရဲန ်မတှြ်ုတံင်
ထားရသာအရငွ့ ြျလံယွပ်ြီး ရသရစရသာ ြိုးသတရ်ဆးပဖစသ်ည့ ်အလမူနီယီမရ်ဖါစ့ဖိကု(်aluminium phosphide)ကိ ုရမှ်းပြညန်ယ်
တွင် လွတ်လြ်စွာ ရရာင်းြျလျက်ရှိြါသည်။ 

သနာက်ေပ်အန္တရာယ်မမင့်မားသော ပိုးေတ်သေးများကို ကန့်ေတ ်
ပိတ်ပင်မြင်း အတွက် နိုင်ငံတကာ အသောက်အေား
ကမ္ဘာက့ျန်းမာရရးအဖွဲ့(WHO)အမျ ိုးအစားသတမ်တှပ်ြင်းများအဓကိြါေငအ်သုံးပြုထားရသာအန္တရာယ ်ပမင့မ်ားသည့ ်ြိုးသတရ်ဆး
များ၏စညံွှန်းများနငှ့ ်ကိကုည်မီှုမရှရိသာြိုးသတရ်ဆးရပမာကမ်ျားစွာသည ်လူ့ကျန်းမာရရးကိ ုနဂိမုလူအတိငု်း ပြနမ်ပဖစန်ိငုရ်တာ့
ရသာ ဆိုးကျ ိုးများ ရြးသပဖင့် နိုင်ငံအများစုတွင် ြိတ်ြင်ထားကကြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးများသည့် ထိုကဲ့သို့ရသာ
ြိုးသတ်ရဆးမှာ ြါရာကွာတ် (paraquat) ပဖစ်ြါသည်။ (ရကာက်နှုတ်ြျက်-၂)

၂၀ အသစ်တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားရသာြိုးသတ်ရဆးများအတွက် ရုတ်သိမ်းကာလအတိုင်းအတာကို ရှင်းလင်းပြသရန် လိုအြ်ြါသည်။

၁၅အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



နိုင်ငံရြါင်း ၄၀ ရကျာ်သည် ြါရာကွာတ်(paraquat)၏ သိသာထင်ရှား 
သည့် ပြည့်သူ့ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ြူြန်ရမှုများကို အသိအမှတ် 
ပြုလာကကပြီး ၎င်းကို အသုံးပြုရန် တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားကကြါသည်။ 
၎င်းနိုင်ငံများတွင် ဆားေီးယား(Serbia)၊ ရတာင်ကိုးရီးယား (South 
Korea) ၊ တိုဂို (Togo)နှင့် ဇင်ောရေွ (Zimbabwe)နိုင်ငံတို့ ြါေင်ြါ 
သည်။ ၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံ(Thailand)နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ(China)
တိုသ့ည ်ြါရာကွာတ(်paraquat) ရရာင်းြျမှုနငှ့ ်အသုံးပြုမှုကိ ုတားပမစ်
ြိတ်ြင်ြဲ့ြါသည်။

၂၀၁၂ ြုနှစ်တွင် စီးြွားရရးြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ပဖိုးရရးအဖွဲ့ေင်
နိုင်ငံများအတွင်း ရတာင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသည် ရသရကကာင်းကကံစည်မှု 
ရကကာင့ ်ရသဆုံးမှုအများဆုံးရှြိဲရ့သာ နိငုင်မံျားထမဲ ှတစန်ိငုင်ပံဖစပ်ြီး လ ူ
(၁၀၀၀၀၀) တွင် (၂၉.၁) ရှိြါသည်။ ၂၀၀၆ ြုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ြုနှစ် 
အကကားတွင်  စုစုရြါင်း  အဆိြ်သင့်မှု၏ (၇.၅) ရာြုိင်နှုန်းသာ 
ြိုးသတ်ရဆးအသုံးပြုကကရသာ်လည်း ရသရကကာင်းကကံစညရ်သဆုံးမှု၏ 

၂၀.၈ ရာြိုင်နှုန်းရှိြါသည်။ ြါရာကွာတ်(Paraquat)သည် အဓိက 
ကျသညဟ် ုသတမ်တှြ်ဲက့ကပြီး  ၂၀၁၂ ြနုစှတ်ငွ ်တားပမစြ်တိြ်ငြ်ဲြ့ါသည။် 
ထိုသို့ြိတ်ြင်ြဲ့ပြင်းရကကာင့် ၂၀၁၃ ြုနှစ်တွင် စုစုရြါင်း ရသရကကာင်းကကံ
စညမ်ှုရကကာင့ရ်သဆုံးမှု  (၅၆)ရာြိငုန်ှုန်းကျဆင်းြဲြ့ါသည။် (ရြါင်းသတ်
ရဆးရကကာင့်ရသဆုံးမှုတွင် အပမင့်မားဆုံးရသာ ကျဆင်းမှု ပဖစ်ြါသည်။
ထိုကာလတွင် ရယေုယျသီးနှံထွက်နှုန်းများ တိုးတက်လာရကကာင်း 
ရတွ့ပမင်ြဲ့ရြါသည်။
 
အရနာကဆ်ာမိအုာ (Western Samoa)နငှ့ ်ဆရူနီမ(်Suriname)တိုတ့ငွ်
 paraquat တငသ်ငွ်းမှုနငှ့ ်ရရှနိိငုမ်ှုရလျာက့ျလာရသာရကကာင့ ်ဆာမိအုာ
တွင် ရသရကကာင်းကကံစည်မှု (၄၅)ရာြိုင်နှုန်း (၎င်းနိုင်ငံတွင် ြါရာကွာတ်
(paraquat) ပဖင့် ရသရကကာင်းကကံစည်မှုသည် (၇၂) ရာြုိင်နှုန်းရိှြါသည်) 
ရလျာ့ကျြဲ့ပြီး ဆူရီနမ်တွင် paraquat အဆိြ်သင့်မှုရကကာင့်ရဆးရုံ 
တက်ရရာက်ရမှုသည် သုံးဆရလျာ့ကျြဲ့ ြါသည်။
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၂၇ Perriëns, J. et al. (1989) (Surinamတွင်   Paraquat အဆိြ်သင့်ပြင်း၏ ကူးစက်ရရာဂါရဗဒ) “The Epidemiology of Paraquat Intoxications in Surinam”. Tropical  
   and Geographical Medicine 41(3): 266–269.

၂၈ USDA FAS (2020) (ထိုင်းနိုင်ငံ- ၂၀၂၀ ြုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် Paraquat နှင့် Chlorpyrifosတို့ကို ြိတ်ြင်တားဆီးပြီး ရရှ့သို့လှမ်းလျက်ရှိြါသည်) 
   “Thailand: Thailand Moves Forward with Ban on Paraquat and Chlorpyrifos on 1 June 2020”. 
   www.fas.usda.gov/data/thailand-thailand-moves-forward-ban-paraquat-and-chlorpyrifos-1-june-2020 

	X သကာက်နှုတ်ြျက် - (၂) ပါရာကွာတ်(paraquat)ကို တားမမစ်
ပိတ်ပင်ရန်အတွက်ပံ့ပိုးသပးေည့် အသောက ်
အေား၂၁၊၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈

၁၆ အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



နိုင်ငံ၏ရဂဟစနစ်အရြါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများရသာ 
ဓာတြုစ္စည်းများကိ ုအကပဲဖတဆ်န်းစစတ်တသ်ည့ ်နိငုင်တံငွ်း 
စွမ်းရည်ကို တည်ရဆာက်ရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။ ဥြမာ 
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရတာင်သူများ အများဆုံးအသုံးပြုရသာ 
ရအမီဒါကလိုြရစ်(imidacloprid) ကဲ့သို့  ြိုးသတ်ရဆး 
တစမ်ျ ိုးအား ြတေ်န်းကျငဆ်ိငုရ်ာ ဆိုးကျ ိုးသကရ်ရာကမ်ှုများ 
ရကကာင့် ဥရရာြသမဂ္ဂနိုင်ငံများတွင် ပြင်ြအသုံးပြုမှု အတွက် 
လုံးေ တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားြါသည်။၃၀

ပိုးေတ်သေးများ တရားမဝင် ကုန်ေွယ်သရာင်းဝယ်မှုကို ကိုင်တွယ ်
အသရးယူမြင်း
ကွင်းဆင်းရလ့လာမှုများ၊ သီးနှံကာကွယ်ရရးဌာနြွဲနှင့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် အကကံပြုရဆွးရနွးပြင်းများအရ ြိုးသတ်ရဆး
(အထူးသပဖင့ ်ြါရာကွာတ(်paraquat) နငှ့ ်ဂလိငုရ်ဖါစ့တိ ်( glyphosate)) တရားမေငရ်ရာင်းေယရ်ရး၏သာထငရ်ှားရသာ စနိရ်ြါ်
မှုတစ်ြုမှာ ၎င်းတို့သည် ပမန်မာရဆးအညွှန်းြါရသာ ရဆးများထက် အလွန်ရေးသက်သာရသာရကကာင့် ေယ်ရန်ဆွဲရဆာင်မှု 
ပမင့မ်ားပြင်းပဖစြ်ါသည။်အလြုသ်မားသမဂ္ဂများနငှ့ ်အကကပံြုရဆွးရနွးပြင်းအရ ြါရာကွာတ ်( paraquat) ကဲသ့ိုရ့သာ ဓာတြုစ္စည်း
များကို ထုတ်ြိုးမှုပြန်လည်ပြင်ဆင်ကာ ရရသန့်ေူးြွံများတွင် တံဆိြ်မကြ်ေဲ ရရာင်းြျကကရကကာင်း သိရြါသည်။

စနိရ်ြါ်မှုအပဖစရ်ှရိနရသာ အပြားရှုရထာင့တ်စြ်မုှာ ထတုလ်ြုရ်သာနိငုင်တံငွ ်အသုံးပြုရန ်တားပမစြ်တိြ်ငထ်ားရသာ ြိုးသတရ်ဆး 
များကို အပြားနိုင်ငံသို့တင်ြို့ရရာင်းြျပြင်းပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းအတွက် အဓိက ဥြမာမှာ ြါရာကွာတ် (paraquat) ပဖစ်ပြီး ၎င်းကို 
ဥရရာြနငှ့ ်တရတုန်ိငုင်တံိုတ့ငွ ်အသုံးပြုမှု ြတိြ်ငထ်ားရသာလ်ည်း  ပမနမ်ာနိငုင်ကံဲသ့ိုရ့သာ နိငုင်မံျားသိုတ့ငြ်ိုရ့န ်ထတုလ်ြုလ်ျက ်
ရှိြါသည်။

ြါရာကွာတ်(paraquat) ကဲ့သို့ရသာအန္တရာယ်ပမင့်မားသည့် 
ြိုးသတရ်ဆးများကိဖုယရ်ှားရာတငွ ်အဓကိ စနိရ်ြါ်မှုတစြ်မုှာ  
၎င်းြစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန် တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားသည့် 
တရုတ်နှင့် ပဗိတိန်နိုင်ငံ ကဲ့သို့ နိုင်ငံများမှ အသုံးပြုမှုတားပမစ်
ြိတ်ြင်မှုမရှိရသးသည့် ပမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ရသာနိုင်ငံများသို့ 
ဆက်လက် တင်ြို့ရနပြင်း ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ- အန္တရာယ်ရှိ 
သည့် ထိုြိုးသတ်ရဆးများတင်သွင်းမှုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် 
ြိုးသတရ်ဆးအသုံးပြုပြီး ရသရကကာင်းကကစံညမ်ှုနှုန်း ပမင့မ်ားမှု 
နှင့် ဆက်စြ်ရနြါသည်။၂၉

 
နိုင်ငံ၏တိကျရသာကိန်းဂဏန်းအြျက်အလက်များမရှိရသာ
ရကကာင့် ြိုးသတ်ရဆး(အထူးသပဖင့် အလူမီနီယမ်ရဖါ့စဖိုက် 
(aluminium phosphide)၊ ြါရာကွာတ်(paraquat) နှင့် 
သတ်မှတ်ထားရသာ ရအာ်ဂန်နုိရဖါ့စဖိတ် (Organophosphate) 
ြိုးသတ်ရဆးများ) တားပမစ်ြိတ်ြင်မှုများ၏ သက်ရရာက်မှု 
များနငှ့ ်ြတသ်ကပ်ြီး ရကာကန်တုြ်ျက ်(၁)နငှ့ ်(၂)တငွ ်ရဖာပ်ြ 
ထားရသာ အရထာကအ်ထားများသည ်နိငုင်၏ံ မေူါဒြျမတှမ်ှု 
များအတကွ ်အသုံးေငရ်သာလမ်းညွှနြ်ျကမ်ျား ပဖစန်ိငုြ်ါသည။် 
ထို့အပြင် ဇယား (၁)သည် ပမန်မာပြည်တွင် အသုံးပြုရန် 
မှတ်ြုံတင်ထားရသာ်လည်း အပြား နိုင်ငံများတွင် (ရည်ရွယ် 
ြျက်ရှိရှိ သို့မဟုတ် မရတာ်တဆ) ပြင်းထန်စွာ အဆိြ်သင့်မှုမှ 
သိသာရသာ ရသဆုံးမှု နှုန်းထားများကို ရဖာ်ပြထားြါသည်။ 
၎င်းသည် ဆုံးပဖတ်ြျက်များ ြျမှတ်မှုများအတွက် အသုံးေင် 
ရသာ အရာတစ်ြု ပဖစ်နိုင်ြါသည်။

၂၉ Rory O’Neill (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု သမဂ္ဂအဖွဲ့ြျုြ်၏လုြ်ငန်းြွင်ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး အကကံရြး)  (Occupational Health  
   and Safety Advisor to the International Trade Union Confederation) at the Vision Zero Fund High Level Forum 2021, Day 3. 

၃၀ FAO (Food and Agricultural Organization of the UN) and WHO (World Health Organization) (2019) (အန္တရာယ်ပမင့်မားရသာြိုးသတ်ရဆး    
   စိုက်ြျ ိုးရရးနှင့်ကျန်းမာရရးတွင် အဆိြ်ရလှော့ြျပြင်း လုြ်ရဆာင်ြျက်အတွက် ရတာင်းဆိုပြင်း) Detoxifying Agriculture and Health from Highly   
   Hazardous Pesticides: A Call for Action.  Rome and Geneva: FAO and WHO.

											
နိုင်ငံ၏ရဂဟစနစ်အရြါ် ဆိုးကျ ိုး
သက်ရရာက်မှုများရသာဓာတုြစ္စည်း
များကို အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်တတ်သည့်
နိုင်ငံတွင်းစွမ်းရည်ကို တည်ရဆာက်
ရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။

၁၇အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



	X ဇယား - (၁) ပုိးေတ်သေးများ၏ မပင်းေန်သော အေိပ်ေင့်မှု 
သြကာင့် သေေုံးမှု နှင့် ၎င်းတို့၏ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာသရးအဖွဲ့ 
(WHO) စံညွှန်းအရ အမျ ိုးအစားအုပ်စုြွဲမြားမြင်း၃၁  

၃၁ Dawson et al. (2010) (စိုက်ြျ ိုးရရးသုံးြိုးသတ်ရဆးများ၏ လူသားများအား ရသရစရသာ အဆိြ်သင့်မှု) “Acute Human Lethal Toxicity of Agricultural  
   Pesticides: A Prospective Cohort Study”.

ပိုးေတသ်ေး အေင့်အတန်း သေေုးံသော
မဖစရ်ပရ်ာြိုငန်ှုန်း

ရှမး်မပညန်ယတ်ွင ်အေုးံများသော အန္တရာယရ်ှိေည့ ်ပိုးေတသ်ေးများ*

အလူမီနီယမ ်သဖါစဖိုက ်
(Aluminium phosphide)

ပိုးေတသ်ေး ၃၀-၁၀၀ အမျ ိုးအစားမြွဲေားပါ

ပါရာကွာတ(်Paraquat) သပါငး်ေတသ်ေး ၄၂.၇ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

အဘာမကတ်င(်Abamectin) ပိုးေတသ်ေး ၁၁.၁

ကလိုဖိုငရ်ီသဖါစ(်Chlorpyrifos) သအာင််္န်နို သဖါစဖိတ ်ပိုးေတသ်ေး ၇.၆ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရိှ်ေည်

င်္လိုငသ်ဖါစ့ိတ(်Glyphosate) သပါငး်ေတသ်ေး ၂.၄ ၄- အန္တရာယမ်ဖစရ်န်
     အလားအလာမရှိပါ

ကာဗိုိုဖျ�ရမ ်(Carbofuran) Carbamate ပိုးေတသ်ေး ၁.၀ ၁ ြ- အလွန်အန္တရာယရ်ှိေည်

ဒိုငမ်ီေုတ ်(Dimethoate) သအာင််္န်နို သဖါစဖိတ ်ပိုးေတသ်ေး ၂၀.၆ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ဖန်ေီယွန(်Fenthion)** သအာင််္န်နို သဖါစဖိတ ်ပိုးေတသ်ေး ၁၄.၈ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ပရိုိုဖန်နိုသဖါစ(်Profenofos) သအာင််္န်နို သဖါစဖိတ ်ပိုးေတသ်ေး ၁၁.၀ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ပရိုိုပါနဲလ(်Propanil) သပါငး်ေတသ်ေး ၁၀.၉ ၃- အနညး်ငယ ်အန္တရာယရ်ှိေည်

ကာဗိုိုောလဖ်န်(Carbosulfan) ကာဗိုာမိတ ်
(Carbamate) ပိုးေတသ်ေး

၁၀.၇ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

အကစ်ဖ်န်ဗိုာလာရိတ ်
(Esfenvalerate)

ပိုးေတသ်ေး ၈.၃ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ပရိုိုေီယိုသဖါစ(်Prothiofos) သအာင််္န်နို သဖါစဖိတ ်ပိုးေတသ်ေး ၇.၇ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ဖန်ေုတ(်Phenthoate) သအာင််္န်နို သဖါစဖိတ ်ပိုးေတသ်ေး ၆.၅ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ဖီနိုဘူကာဘ(်Fenobucarb) Carbamate   ပိုးေတသ်ေး ၅.၈ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ကာဗိုာရိုိုငး်လ(်Carbaryl) Carbamate ပိုးေတသ်ေး ၅.၆ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

ဒိုငယ်ာဇီနွမ(်Diazinon) OP insecticide ပိုးေတသ်ေး ၄.၈ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

အမ်စီပီသအ(MCPA) သပါငး်ေတသ်ေး ၄.၈ ၃- အနညး်ငယ ်အန္တရာယရ်ှိေည်

ဘီစပိုငရ်ီဘက ်ေိုဒီယမ ်
(Bispyribac-sodium)

သပါငး်ေတသ်ေး ၂.၉ ၄- အန္တရာယမ်ဖစရ်န်
     အလားအလာမရှိပါ

မာလာေီယွမ(်Malathion) သအာင််္န်နို သဖါစဖိတ ်ပိုးေတသ်ေး ၁.၉ ၃- အနညး်ငယ ်အန္တရာယရ်ှိေည်

ကာဗိုာရိုိုငး်လ(်Carbaryl) Carbamate ပိုးေတသ်ေး ၅.၆ ၂- အတနအ်ေင့် အန္တရာယရ်ှိေည်

* Vision Zero Fund ကွင်းဆင်းရလ့လာမှုမှ ရတွ့ရှိြျက်များ ** ဖန်သီယွန်(Fenthion) ပမန်မာပြည်တွင် ငှက်ဖျားနှိမ်နှင်းရရးမှလွဲ၍ အသုံးပြုရန် ကန့်သတ်
  ထားသည်။

၁၈ အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် Vision Zero Fund မှ ရရသားပြုစုထားရသာ သီးပြားမူေါဒစာရွက်စာတမ်းသည် ြိုးသတ်ရဆး မှတ်ြုံတင်ပြင်း၊ 
ပဖန့ပ်ဖူးပြင်း၊ အသုံးပြုပြင်း၊ စမီြံန့ြ်ွပဲြင်းတို ့တိုးတကရ်ကာင်းမနွလ်ာရနအ်တကွ ်ြိုးသတရ်ဆးဥြရဒနငှ့ ်လြုင်န်းြငွရ်ေးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဥြရဒကို ြိုမို အားရကာင်းလာရစရန် ရှုရထာင့်များကို ရထာက်ပြထားြါသည်။၃၂ မူေါဒအဆင့်တွင်
လုြ်ရဆာင်ြျက်များ အပြင်ဆုံးပဖတ်ြျက်ြျမှတ်မှုများအတွက် အရထာက်အြံ့ပဖစ်ရစရန် ရအာက်ြါလက်ရတွ့အဆင့်များအရြါ်
တွင် အာရုံစိုက်ပြီး အရကာင်းဆုံးလုြ်ရဆာင်နိုင်ြဲ့ြါသည်။

၁။ ပိုးေတ်သေးများ၏ ကျန်းမာသရးအသပါ် ေက်သရာက်မှုနှင့်ပတ်ေက်ပပီး  
    အြျက်အလက်များ စုသောင်းမြင်း
ပမနမ်ာနိငုင်အံတကွ ်ဦးစားရြးရဆာငရ်ကွရ်မည့အ်ရာကိ ုဆုံးပဖတန်ိငုရ်န ်ရဆးရုတံကရ်ရာကက်သုရပြင်း အများဆုံး ပဖစရ်စရသာ
ြိုးသတ်ရဆးများ၊ သောေြတ်ေန်းကျင်အား သက်ရရာက်မှု အများဆုံးပဖစ်ရစရသာ ြိုးသတ်ရဆးများနှင့်ြတ်သက်၍ နိုင်ငံ၏ 
တိကျရသာအြျက်အလက်များလိုအြ်ြါသည်။ လုြ်ငန်းြွင်နှင့် သောေြတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရရးဌာနြွဲ(OEHD) မှ ပြုစု
ထားရသာ ြိုးသတရ်ဆးရကကာင့ ်ပဖစရ်ြါ်ရစရသာရရာဂါများ (အပြညပ်ြညဆ်ိငုရ်ာအလြုသ်မားရရးရာအဖွဲ့၏ လြုင်န်းြငွ ်ဆိငုရ်ာ
ရရာဂါများ) နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အြျက်အလက်များကို ဆုံးပဖတ်ြျက်ြျမှတ်နိုင်ရန်အတွက် ရရှိသင့်ြါသည်။၃၃  လူ့ကျန်းမာရရး 
နှင့် ြတ်ေန်းကျင်အရြါ်ရရရှည်သက်ရရာက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြျက်အလက်များရကာက်ြံရန် စွမ်းရည်ပမှင့်တင်မှုများ 
ဆက်လက်ပြုလုြ်ရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။ 

၂။ အန္တရာယ်အများေုံးပစ္စည်းများကို ရိုုတ်ေိမ်းရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်မြင်း 
ပမန်မာပြည်တွင် မှတ်ြုံတင်ထားရသာြိုးသတ်ရဆးများထဲမှ အလူမီနီယမ် ရဖာ့စဖိုက်(aluminium phosphide)နှင့် ြါရာကွာတ် 
(paraquat) (နှစ်မျ ိုးလုံးကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီး အသုံးပြုရနကကြါသည်) တို့တွင်ရည်ရွယ်ြျက်ရှိရှိ (သို့မဟုတ်) မရတာ်တဆ 
အဆြိသ်င့ပ်ြင်း ရကကာင့ ်ရသဆုံးမှုနှုန်းသည ်တမထူူးပြားစွာပမင့တ်ကရ်နြါသည။် နိငုင်အံများစတုငွ ်ဤအန္တရာယက်ိ ုအသအိမတှ ်
ပြုကကပြီး ထိုဓာတုရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားကကြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းထိုသို့ ရဆာင်ရွက်ရန် စဉ်းစားသင့်ြါ 
သည်။ ထိုသို့ရပြာင်းလဲရန် လိုအြ်ြျက်များကို ဆုံးပဖတ်နိုင်ရန်အတွက် ြိုးသတ်ရဆး မှတ်ြုံတင်ပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် ယြု 
ပြနလ်ညပ်ြုလြုရ်နရသာ ဆန်းစစသ်ုံးသြမ်ှုကိ ုနားလညန်ိငုရ်န ်သီးနှကံာကယွရ်ရးဌာနြွနဲငှ့ ်ြိမုိလုကတ်ွရဲဆာငရ်ကွသ်င့ြ်ါသည။်
 
သုံးစွဲမှုရြ်ဆိုင်းမည့်ကာလနှင့် တားပမစ်ြိတ်ြင်ရသာ ြိုးသတ်ရဆးများအတွက် လုြ်ငန်းစဉ်ပြုလုြ်နိုင်ရန် ရှင်းလင်းရသာ 
ညွှနက်ကားြျကမ်ျား လိအုြပ်ြီး ဤကာလရနာကြ်ိငု်းတငွ ်ဥြရဒသကရ်ရာကန်ိငုရ်သာ နည်းဗျူဟာများကိ ုပြုလြုရ်မညပ်ဖစြ်ါသည။်
 

၃။ တူညီသော ဝိသေေလက္ခဏာများရှိေည့် အန္တရာယ်ရှိသော ပိုးေတ်သေး 
    အသရအတွက်ကို ကန့်ေတ်မြင်း
သီးနှံကာကွယ်ရရးဌာနြွဲသည် အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးရရွးြျယ်မှုများပြင်းကို ရလှော့ြျရန်နှင့် မှတ်ြုံတင်ပြင်း လုြ်ငန်းစဉ်
တငွ ်မလိအုြရ်သာ ေနထ်ြုေ်နြ်ိုးများကိ ုရလှောြ့ျရနအ်တကွ ်အသုံးပြုရန ်မတှြ်ုတံငထ်ားရသာ အာနသိငတ်ညူသီည့ ်ကနုြ်စ္စည်း
အရရအတွက်ကို ရလှော့ြျရန် ရှာရဖွလုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။

	X မမနမ်ာနိငုင်အံတကွ ်သောကြ်အံကကမံပုြျကမ်ျား

၃၂ သို့ရသာ်လည်း ထိုမူေါဒစာရွက်စာတမ်းများကို ထြ်မံမွမ်းမံပြုစုရန် လိုအြ်ရသးြါသည်။ 

၃၃ ILO (2010) (လုြ်ငန်းြွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ) List of Occupational Diseases.  

၁၉အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ



၃၄ ထိုကိစ္စနှင့်ြတ်သက်ပြီး   ပမန်မာနိုင်ငံရှိ Vision Zero Fund စီမံကိန်းသည် လုြ်ငန်းရြါင်းများစွာကို ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ “ြိုးသတ်ရဆးရေးအန္တရာယ် 
    ကင်းရှင်းရရးရဆာင်ရွက်ြျက်များ“Pesticide Safety in Action” ရလ့လာဆန်းစစ်မှု မှတ်တမ်း”တွင် ကကည့်ရှုရလ့လာနိုင်ပြီး အြျက်အလက်များ ဆက်လက်သိရှိ 
   လိုြါက www.ilo.org/vzf တွင် ကကည့်ရှနိုင်ြါသည်။

၄။ ပုိးေတ်သေးမှတ်ပံုတင်မြင်းနှင့် ရပ်ေုိင်းမြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ အားသကာင်းသအာင် 
    သောင်ရွက်သပးမြင်း
ရပြာင်းလဲမှုများအတွက် ရကာင်းမွန်ရသာ အကကံပြုတိုက်တွန်းြျက်များ ရြးနိုင်ရန်အတွက် ြိုးသတ်ရဆး မှတ်ြုံတင်ပြင်းနှင့် 
ရြ်ဆိုင်းပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်များအတွင်း လက်ရှိကျင့်သုံးရနရသာရေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ြျက်ကိုသုံးသြ်အကဲပဖတ်ရန် သီးနှံ 
ကာကွယ်ရရးဌာနြွဲနှင့် ဆက်လက်ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်ြါသည်။

၅။ အန္တရာယ်အများေုံးပစ္စည်းများအတွက် ရှင်းလင်းသောအမြားနည်းလမ်းများ 
    ရှိလာသစရန်နှင့် သဘးကင်းလုံခြုံစွာ သရွးြျယ်မှုအတွက် အေိပညာ တိုးတက ်
    လာသစရန် လက်လီသရာင်းြျေူများ၊ သတာင်ေူများနှင့် လက်တွဲလုပ်သောင ်
    မြင်းများ သေြျာမှုရှိသစရန် သောင်ရွက်မြင်း 
တရားမေင်ရေးကွက်မှ တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားရသာ ဓာတုြစ္စည်းများဆက်လက်အသုံးပြုပြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ရိုးရှင်းရသာ 
အပြားနည်းလမ်းများကို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပြီး ရြ်ရွာလူထုနှင့် ရဆွး ရနွးသင့်ြါသည်။ အရင်းအပမစ်များကို ပမှင့်တင်ရြးသည့် 
ရေးကင်းရသာ အပြားနည်းလမ်းများပဖင့် လက်လီ ရရာင်းြျသူများ၊ ရတာင်သူများနှင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ် 
ြါသည်။၃၄ စိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာ အရလ့အထရကာင်းများ (သို့မဟုတ်) ရအာ်ဂဲနစ်ရေးကွက်နှင့် ြတ်သက်၍ အသိြညာဗဟုသုတ
များတိုးတက်လာရစရန်နှင့် လက်လှမ်းမီရစရန်ပြုလုြ်ပြင်းသည် ရတာင်သူများ အန္တရာယ်ရှိရသာ ဓာတုရဆးများအရြါ် မှီြိုရန
ရမှုကို ရလှော့ြျရန်နှင့် ရတာင်သူများအတွက် အပမတ်အစွန်းရနိုင်မည့် အသုံးေင်ရသာနည်းလမ်းတစ်ြု ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ ၎င်းကို
အသုံးပြုမှုရြ်ဆိုင်းပြင်းနည်းဗျူဟာ တရားေင်အရကာင်အထည်မရဖာ်မီ ပြုလုြ်ထားသင့်ြါသည်။
 

၆။ တရားမဝင် နယ်စပ်ကုန်ေွယ်သရးအား ဥပသဒေက်သရာက်မြင်းနှင့် သဒေတွင်း 
    ပူးသပါင်းသောင်ရွက်မှုများမဖင့် သမဖရှင်းမြင်း

တရုတ် (China) နှင့် ထိုင်း(Thailand) နယ်စြ်တရလျာက် စိုက်ြျ ိုးရရးဓာတုြစ္စည်းများ၏ တရားမေင်နယ်စြ်ကုန်သွယ်ရရးကို 
စိုက်ြျ ိုးရရးဦးစီးဌာန၊ အလုြ်သမားသမဂ္ဂများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်လီရရာင်းြျသူများနှင့် ရတာင်သူများ
က အဓိက စိန်ရြါ်မှုအပဖစ် တညီတညွတ်တည်း ရဖာ်ထုတ်ကကြါသည်။ ထိုပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရန် နှင့် ထိုကုန်သွယ်မှု
ကို အရရးယူရန် ထုတ်ပြန်သည့် ညွှန်ကကားြျက်များမှာလည်း ရှင်းလင်းမှုမရှိေဲ ထြ်မံရှင်းလင်းြျက်များလိုအြ်ြါသည်။ တရား 
မေင် ကုန်သွယ်လျက်ရှိရသာ အဓိကကုန်ြစ္စည်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး သတင်းအြျက်အလက်ထုတ်ရေမှု၊ ၎င်းတို့၏ ဇစ်ပမစ်များ၊ 
အရရးယူရဆာင်ရွက်မှုများသည် ထိရရာက်ရသာနည်းများကို ရရှ့ဆက်ရဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖိုးမပဖတ်နိုင်ရသာအရာများပဖစ်
ြါသည။် ဤကမ္ဘာစ့နိရ်ြါ်မှုကိ ုရပဖရငှ်းရန ်အမိန်ီးြျင်းနိငုင်မံျားနငှ့ ်ြူးရြါင်းသည့လ်ြုရ်ဆာငြ်ျကမ်ျား လြုရ်ဆာငန်ိငုရ်န ်သတင်း
အြျက်အလက် မှေရေပြင်း၊ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပြင်းတို့ လိုအြ်ြါသည်။ 

၂၀ အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ
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၂၁အန္တရာယ်ရှိရသာ ြိုးသတ်ရဆးများကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ပြင်း - ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ရထာက်ြံအကကံပြုြျက်များ
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၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင်ပြုလုြ်သည့် (၂၈) ကကိမ်ရပမာက် ြိုးသတ်ရဆး မှတ်ြုံတင်ေုတ်အဖွဲ့အစည်းအရေးသို့ တင်ပြရဆွးရနွးြဲ့ရသာ 
Wageningen တက္ကသိုလ်နှင့်သုရတသန အဖွဲ့မှ ကုလသမဂ္ဂစားနြ်ရိက္ခာနှင့်  စိုက်ြျ ိုးရရးအဖွဲ့/ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့ 
ညွှနက်ကားြျကမ်ျားကိ ုအသုံးပြုပြီး ရဖာထ်တုထ်ားရသာ ပမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်အသုံးပြုရန ်မတှြ်ုတံငထ်ားသည့ ်အန္တရာယပ်မင့မ်ားရသာ
ြိုးသတ်ရဆးများနှင့် တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ရနာက်ဆက်တွဲရလာဒ်များ၊

	X သနာက်ေက်တွဲ (က) 

အာနိေင် သေး အမျ ိုးအစား ေုံးမဖတြ်ျက်

ေရိုိုငက်လိုဖင(်Trichlorfon) ပိုးေတသ်ေး တားမမစပ်ိတပ်ငမ်ြငး်၊

မကင််္နီေီယမ ်သဖာစ့ဖိုက် 
(Magnesium phosphide)

ပိုးေတသ်ေး အေုးံမပုမှုကန့ေ်တ်မြငး်၊

ကာဘိုဖျ�ရမ(်Carbofuran) ပိုးေတသ်ေး ၂၀၁၈ ြနုစှ ်ဒဇီငဘ်ာလ ေေိာတငေ်ငွး် ြငွ့်မပုပပီး ၂၀၂၀ ြနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ 
၁ ရကသ်န့မှ စတငပ်ပီး တားမမစပ်ိတပ်ငမ်ြငး်၊

ကာဘန်ဒါဇငး်(Carbendazim) မေတသ်ေး ၂၀၁၈ ြနုစှ ်ဒဇီငဘ်ာလ ေေိာ တငေ်ငွး် ြငွ့်မပုပပီး ၂၀၂၀ ြနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ 
၁ ရကသ်န့မှ စတငပ်ပီး တားမမစပ်ိတပ်ငမ်ြငး်၊ 

ဘန်နမယ(်Benomyl) မေတသ်ေး ၂၀၁၈ ြနုစှ ်ဒဇီငဘ်ာလေေိာ တငေ်ငွး် ြငွ့်မပုပပီး ၂၀၂၀ ြနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ 
၁ ရကသ်န့မှ စတငပ်ပီး တားမမစပ်ိတပ်ငမ်ြငး်၊

င်္လူဖိုစီနိတ-်အမိုနီယမ ်
(Glufosinate-ammonium)

သပါငး်ေတသ်ေး ၂၀၁၈ ြနုစှ ်ဒဇီငဘ်ာလေေိာ တငေ်ငွး် ြငွ့်မပုပပီး ၂၀၂၀ ြနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ 
၁ ရကသ်န့မှ စတငပ်ပီး တားမမစပ်ိတပ်ငမ်ြငး်၊

ေရိုိုငဒ်ီသမာဖ့(်Tridemorph) မေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

ေရိုိုငဖ်လူမိုငဇ်ိုး(Triflumizole) မေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

ဒိုငယ်ာဖန်ေီယူရမ ်
(Diafenthiuron)

ပိုးေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

တာဗိုျ�သဖါေ(်Terbufos) ပိုးေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

(ဘိုရကစ်ဒ်ီကာဟိုိုကဒ်ရိတ ်
(Borax decahydrate)

ပိုးေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

ဟိုိုကဒ်ရာမီောနွမ ်
(Hydramethylnon)

ပိုးေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

မီတာဖလူမိုငဇ်ုန် 
(Metaflumizone)

ပိုးေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

ေတ္တုေီ (Mineral oil) ပိုးေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

ဘိုရစအ်ကေ်စ(်Boric acid) ပိုးေတသ်ေး မှတပ်ုတံင်ြွင့် မမပုမြငး်၊

ယရိုိုဒီဖကိုရမ(်Brodifacoum) ကြွကကေ်တသ်ေး သဖာစ်ပမ်ှုပုစံသံမပာငး်လဲမြငး်မဖင့် ြွင့်မပုမြငး်၊

ဘရိုိုမာဒီယာလုးံ(Bromadiolone) ကြွကကေ်တသ်ေး သဖာစ်ပမ်ှုပုစံသံမပာငး်လဲမြငး်မဖင့် ြွင့်မပုမြငး်၊

မီောမီဒိုသဖါစ့(်Methamidophos) ပိုးေတသ်ေး တားမမစပ်ိတပ်ငမ်ြငး်၊

အလူမီနီယမသ်ဖါစဖိုက ်
(Aluminium phosphide)

ပိုးေတသ်ေး အေုးံမပုမှုကန့ေ်တ်မြငး်၊
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