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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤသုေတသနစာတမ္းကို

ေအာင္ျမင္စြာေရးသားျပဳစုနိုင္ရန္

ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ေသာ

KONRAD

ADENAUER STIFTUNG အဖြဲ႔၊ အေျခခံသုေတသနနည္းလမ္းမ်ား ကိုေလ့လာသင္ယူ နိုင္ေစရန္အတြက္
သင္တန္း စီစဥ္ေပးပါေသာ ပညာအင္စတီက်ဳႏွင့္သင္ၾကားေပးပါေသာ ဆရာေဒါက္တာသိန္းသန္း၀င္း၊ ဆရာ
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သြင္၊ ဆရာမေဒါက္တာသေျပထြန္း တိ႔အ
ု ား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
သုေတသနစာတမ္းအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆ၍
ံု အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူနိုင္ရန္ ကူညီ
ေပးပါေသာ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း
၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး တိ႔အ
ု ားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႔သိလိုသမွ်ကို ေျဖၾကားေပးပါေသာ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး
ဌာန၊ သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခဲမ
ြ ွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္
ရွိသူမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊
စကားျပန္အျဖစ္

လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာေဒသခံမ်ား၊

ကၽြန္ဳပ္တို႔၏သုေတသန

ေမးခြန္းမ်ားကို

အခ်ိန္ေပး၍ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပါ၀င္ကူညီေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

သုေတသနျပဳ သင္တန္းသား/သူမ်ား
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အတုိေကာက္စာရင္း
- WHO

World Health Organization

- PAN

Pesticide Action Network

- CSO

Civil Society Organization

- GAP

Good Agriculture Practice
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အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္
မိမိတို့သုေတသနအဖြ႔ဲ

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဒီးေမာ့ဆိုအလယ္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္

အမ်ား အားျဖင့္စပါး၊ ေျပာင္းေကာက္စသည့္ သီးနွံနွစ္မ်ိဳးကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးျပီး ေျမပဲ၊ ပဲစင္းငံု၊ ေျပာင္း စေသာ
သီးနွံမ်ားကို တစ္နုိင္တစ္ပုိင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုသီးနွံတို့အနက္ စပါးတြင္ပိုးက်မႈ ၆၂% ၊
ေျပာင္းတြင္ပိုးက်မွဳ ၃၃% နွင့္ တစ္နုိင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေသာသီးနွံမ်ားတြင္ ပိုးက်ေရာက္မွဳ ၅% ရိွေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာေတာင္သူမ်ားအနက္ ၇၆% သည္ သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္
ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ အသိပညာေပးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ဖူးျခင္းမရွိဘဲ ေတာင္သူ
၂၄%သာ တက္ေရာက္ဖူးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေသာ
ေတာင္သူဦးေရမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ထိုတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေတာင္သူမ်ားတြင္လည္း ၆၂%သည္
ျပန္လည္အသံုးခ်မႈမရွိဘဲ ၃၈%သည္သာ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္မွုရွိ/မရွိျပန္လည္အသံုးျပဳေသာ ေတာင္သူမ်ားကို
ေမးျမန္းရာတြင္၈၃%ေသာေတာင္သူမ်ားသည္

ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္

သဘာ၀

နည္းလမ္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ယူဆနိုင္ေသာ္လည္း ေတာင္သူအနည္းစုသည္သာ
သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္

သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္

ပိုးမႊားမ်ားကာကြယ္နိုင္ရန္

ေတာင္သူမ်ားအား

နည္းလမ္းေပးေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားသည္စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ သဘာဝပိုးသတ္
ေဆးကိၾု ကိဳက္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမွာ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးေလာက္မျမန္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ အားနည္းျခင္း
တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားက ပိုးက်လာလွ်င္ သီးႏွံဆံုးရႈံးမွာစိုးရိမ္သျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္
လုပ္ခ်င္သည့္အတြက္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးကို ပိုအားသန္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေျဖၾကားထားပါသည္။
သံုးစြဲျပီးေသာ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည့္ နည္းလမ္း
မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲေသာ ေတာင္သူမ်ား
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တြင္လည္း အနည္းစုသည္သာ ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ဆက္စပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္နည္း သင္တန္း
မ်ားကို တက္ေရာက္ဖူးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အသိပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ ၉၃%
သည္

လုိက္နာက်င့္သုံးမႈရွိေၾကာင္း

ေတြ႔ရျပီးသင္တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူ

၇%သည္

လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ

မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ သင္တန္းမတက္ေရာက္ဖူးသူ ၆၂%သည္ သံုးစြဲၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ၿပီး

၃၈%မွာ

စနစ္တက်စြန္႔

ပစ္မႈမရွိေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားထဲတြင္ အသိပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူ နည္းပါးေသာ္လည္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္
သံုးစြဲၿပီးေသာ

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားကို

စနစ္တက်စြန္႔

ပစ္ရမည့္

နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း

လုိက္နာ

က်င့္သုံးၾကေၾကာင္းကုိ သိႏုိင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍စံျပကြက္မ်ား၊
စမ္းသပ္ကြက္မ်ားစိုက္ျပပါသည္။ နည္းပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားျဖန႔္ျဖဴး ေပးပါသည္။
မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့မ်ားကို

သုေတသနျခံမ်ားမွ

မ်ိဳးထုတ္၍

ေတာင္သူမ်ားအား

ခ်ိတ္ဆက္ေပးလွ်က္

ရွိသည္ကုိလည္း သိရပါသည္။
ဓါတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားအား ဒီးေမာဆိုျမိဳ့နယ္တြင္ တားျမစ္ထားသည့္ အမ်ိဳးအစား (၄၁) မ်ိဳး ရွိသည္။
တားျမစ္္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအား ေဒသအတြင္းသြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ေရာင္းခ်ေနသည္ကို
မေတြ႔ရပါ။

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး

အသုံးျပဳျခင္းသည္

အသုံးမျပဳျခင္းထက္

အက်ဳိးေက်းဇူး

ရွိမရွိ

ေလ့လာစမ္းစစ္ထားေသာ သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားမရွိပါ။
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ငေျမွာင္ေတာင္ပိုးမ်ား စတင္က်ေရာက္
လာျပီး ထိုပိုးမႊားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး အမ်ားအျပား အသံုးျပဳလာၾကသည္။
၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္

ဓါတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈမွာ

သိသာစြာျမင့္တက္လာသည္ဟု

စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန

သီးႏွံ

ကာကြယ္ေရးဌာနခဲြမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သီးႏွံမ်ားေပၚက်ေရာက္ေသာ

ပိုးမႊားမ်ားႏွိမ္နင္းရာတြင္

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္းႏွင့္

သဘာ၀

ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳ၍ ႏွိမ္နင္းျခင္းဟူ၍ နည္းလမ္း(၂) မ်ိဳးျဖင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း ၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
ဓာတုပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေျဖဆိုသူ (၂၂၀)
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ဦးတြင္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြသူမ်ားမွာ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး
အသံုးျပဳ၍ ႏွိမ္နင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳေၾကာင့္ အက်ိဳးျပဳပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစနိုင္ေလာက္သည္အ
့ ျပင္ ေရထုႏွင့္
ေလထုကို

ညစ္ညမ္းေစပါသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ေဂဟစနစ္ကို

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ား

ထို႔ေၾကာင့္

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသည္

မ်ားစြာထိခိုက္ေစနုိင္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနမႈႏွင့္

လူတို႔၏

က်န္းမာေရး၊

အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း

တင္သြင္းေနမႈမ်ားကို

သဘာ၀
တရားမ၀င္

စနစ္တက်စီစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
ေဒသမွစိုက္ပ်ဳးေရးဆိ
ိ
ုင္ရာအဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးနွင့္အျခား
သဘာဝနွင့္

ညီညြတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

သီးႏွပိံ ုးမႊားမ်ားကိုကာကြယ္ရံုသာမက

(ဥပမာ...မိတ္ေဆြပိုးမ်ားတိုးပြားလာေအာင္လုပ္ေပးျခင္း)

သီးႏွမ်ားကိ
ံ
ုလည္းက်န္းမာေရးႏွင့္

ညီညြတ္ေစပါသည္။

သည ္

ထို႔ေၾကာင့္

သဘာ၀ပိးု သတ္ေဆးႏွင့္အျခားေသာသဘာဝနွင့္ညီညႊတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသာပိုမိုထုတ္လုပ္သံုးစြသင္
ဲ ပ
့ ါ

သည္။သဘာ၀ပိးု သတ္ေ ဆးသည္ ပိုးမႊားမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းမေသေစႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ပတ္အတြင္း ထိေရာက္မႈ
ရိွသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ေျမဆီလႊာမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးဆံုးရႈးံမႈမရွသည္
ိ
့အတြက္ ႏွစ္စဥ္သီးႏွၤအထြက္ႏႈန္းကို
ထိခိုက္မႈမရိွဘဲ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဴးမ်ားမျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူေဘးအႏ ၱရယ ္
ကင္းရွင္းေစပါသည္။ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသည္ ျပဳလုပ္ရန္အခ်န္ိ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ကို ထိခိုက္မႈမရိွသည့္အတြက္ သဘာဝပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္သံုးစြမႈဲ တိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္သည္။
သက္ဆိုငရ
္ ာ ဌာနမ်ားမွလည္း သဘာဝပိုးသတ္ေဆး ထုတ္လုပ္သံုးစဲြသည့္ နည္းပညာအကူအညီေပးရံုသာမက
ရာဌာနမ်ားမွလည္းသဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္သံုးစြသည္
ဲ
့နည္းပညာအကူအညီေပးရံုသာမက လိုအပ္သည့္
ပစၥည္းမ်ားလည္း ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္၍ အေထာက္အပံ့ေပးၿပီး သံုးစဲြသူမ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္္စားလာေစရန္ စီမံ
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးထက္

သဘာဝပိုးသတ္ေဆးကို

သံုးစဲြမႈျမင့္တက္လာမည္

ျဖစ္ပါသည္။
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၁. နိဒါန္း
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္
ဒုတိယအၾကီးဆံုး နိုင္ငံျဖစ္သည္။ နိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထား
လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး

တိုင္းျပည္၀င္ေငြ၏

၅၀

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏

အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေသာသီးႏွံျဖစ္ၿပီး

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ

နိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ

၆၅

ရရွိသည္။

1

စပါးသည္

ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္

စပါး

စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ မိုးရာသီတြင္စပါးကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေႏြရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီတြင္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊
ေျပာင္းႏွင့္

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို

ျခင္းမ်ားေၾကာင့္

စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။

ေႏြစပါးမ်ားလည္း

ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္ၿပီး

စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈႏႈန္း

သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳး

ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အျခားေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားနည္းတူ
ႏွစ္စဥ္သီးႏွံမ်ား အထြက္တိုးေစရန္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳ
ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈျပႆနာမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 2
1

မိမိတို႔သုေတသနအဖြ႕ဲ သည္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ား
၏

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈပံုစံကို

သိရွိနိုင္ရန္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ေတာင္သူမ်ား၊

ျပည္နယ္သီးနွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးရံုး၊ ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ထိေရာက္ၿပီး အျပည့္အ၀ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္္
နိုင္သည့္ စနစ္မရွိေသးေပ။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ
ပိုးမႊားစီမံခန္႔ခြဲမတ
ႈ ို႕ကို အေထာက္အပံ့ျပဳေပးနိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ စနစ္မရွိေသးပါ။

1

Population and Housing Census 2014

2

The Impact of Pesticides Used in Agriculture on Human Health : Case Study from Myanmar, Ms May Lin Aung
Associate Professor, Co-0perative University ,Thanlyin

6

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ အပင္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ထုတ္ကုန္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အသံုးျပဳရန္
ႏွစ္စဥ္တိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ႏွစ္စဥ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို တန္ ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္
အသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ တစ္ကမၻာလုံး ေရာင္းအားစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ ဘီလီယံသုိ႔
တုိးလာသည္။

၁၉၅၀

ခုႏွစ္မွစ၍

ကမၻာေပၚတြင္

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

အသံုးျပဳမႈသည္

အဆ

၅၀

ျမင့္တက္လာသည္။ ယခုအခါ ပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုး နိုင္ငံမွာတရုတ္နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
WHO

၏

ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္အရ

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္

အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ

(Class

Ia)

အနည္းငယ္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ (Class III) ႏွင့္ စူးရွေသာအႏၱရာယ္ (Class U) မွ အဆင့္ ၅ဆင့္
ခြဲျခားထားသည္။ Pesticide Action Network (PAN International) သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိေစ်းကြက္တြင္
နိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္အဆင့္မ်ားအျဖစ္ အလြန္အမင္းအႏၱရာယ္ရွိေသာ ပိုးသတ္ေဆးပါ၀င္ပစၥည္း
ေလးရာပါ၀င္ေသာ

အလြန္အႏၱရာယ္ရွိေသာ

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ

ပိုးသတ္ေဆး

ပိုးသတ္ေဆးစာရင္းကို

၁၀

ခုအနက္

၇

ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
ခုသည္

အာရွတြင္

အလြန္အႏၱရာယ္ရွိေသာ

ပိုးသတ္ေဆးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ ပိုးသတ္ေဆး ၁၅၀ အနက္ ၈၂ ခုသည္တြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု PAN
Asia ႏွင့္ Pacific သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္သည့္
ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏

၃၀

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

နိုင္ငံတကာ

အသိအမွတ္ျပဳ

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

မကိုက္ညီပါ။
ပုိးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္

ဆက္ႏႊယ္ေသာ

ေရာဂါမ်ားသည္

ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊

အယ္လ္ဇိုင္းမား၊

မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ၊ ပါကင္ဆန္ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပြားေစတတ္သည္။ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈကို တားဆီးရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈ
အေပၚအေျခခံသည့္မူ၀ါဒကို

က်င့္သံုးေနေသာ္လည္း

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈႏွင့္

ထိေတြ႔မႈမွာတိုးပြားလ်က္

ရွိသည္။ 3
2

3

Pesticides Literacy and Pesticide Exposure Prevention Practices among Farm Workers in Bago Region. Min Thura
Aung, 2017
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ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးတင္သြင္းမွဳသည္ ၂၀၀၂ ခုနွစ္တြင္ ၃၀၀၀ တန္ခ်ိန္ေအာက္ရွိသည္ဟု
ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၁

ခုႏွစ္တြင္ မူတန္ခ်ိန္ ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္အထိတင္သြင္းလာသည္ကို ျမန္မာနို္င္ငံ၏ ၂၀၁၈

စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ 4 ထိုင္းနုိင္ငံ၏ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးတင္သြင္းမွဳမွာ ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္
3

၁၁၀,၀၀၀ အထိရွိေနျပီျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္မူ တန္ခ်ိန္ ၁၇၂၀၀၀ အထိ ရွိလာသည္ကို ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅
ခုနွစ္

သုေတသနျပဳလုပ္ထားေသာ စာတမ္းမ်ားအရ ေဖာ္ျပထားသည္။ 5
4

ဤစာတမ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲမွဳတန္ခ်ိန္သည္ တုိးလာေသာ္လည္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ သံုးစြဲမွဳ တန္ခ်ိန္ထက္
ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႔နယ္သည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၉ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ္ နွင့္ ၁၉ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ္အၾကား
အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၁၅ မိိနစ္နွင့္ ၉၇ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ္အၾကားတြင္ တည္ရွိျပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ
၄၅၉.၆၃ စတုရန္းမုိင္ျဖစ္သည္။ ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္သည္ ေအးျမစုိစြတ္ေသာ ရာသီဥတုရွိျပီး အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ
၃၆.၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ နွင့္ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ ၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္မိုးေရခ်ိန္မွာ ၃၀. ၆၅
လက္မျဖစ္သည္။ ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရမွာ ၈၇၆၁၀ ဦးရွိပါသည္။
ျမိဳ႔နယ္လူထုသည္ စို္က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ျမိဳ႕နယ္၏ အဓိကထြက္ကုန္မွာ ဆန္
စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲနွင့္ အျခားစားသံုးသီးနွံမ်ားျဖစ္ကာ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ 6
5

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မိုးသီးႏွံအစံု စုစုေပါင္းစိုက္ပ်ဳိးဧက ၆၀၅၄၈ ဧက
စိုက္ပ်ိဳးထာၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္

မိုးစပါးႏွင့္

အေစ့ထုတ္ေျပာင္း

အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမပဲ ႏွင့္ ႏွမ္း စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ မိုးစပါးစိုက္ဧက ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အေစ့ထုတ္ေျပာင္း
ဧက,၁၄၀၀၀ ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ က်န္သီးႏွံမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက ေထာင္ဂဏန္းခန္႔သာ ရွိပါသည္။
(ေက်းရြာအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈစာရင္းအား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
ျမန္မာနိုင္ငံ

ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြ႔မ
ဲ ွ

ေရာင္းခ်ရန္

မသင့္ေသာေၾကာင့္

တားျမစ္ထားသည့္

ပိုးသတ္ေဆး ၄၁ မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြ႔မ
ဲ ွ အစည္းအေ၀းလုပ္သည့္အခါ ယခင္ ၃၉ မ်ိဳး
4

Overview of Pesticide Market and Registration in Myanmar, Lin Fang 1.feb 2018
Pesticides Used in Thailand and Toxic Effects to Human Health, Padet Siriyasatien; e-mail: padet.s@chula.ac.th
6
http://www.kayahstate.gov.mm
5
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ပိတ္ပင္ထားရာမွ ယခု ၄၁ မ်ိဳးအထိရွိ လာပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြ႔မ
ဲ ွ ထပ္မံစိစစ္ရရွိေသာ
ကန္႔သတ္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားစာရင္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(ကန္႔သတ္ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ပိတ္ပင္ထားေသာပိုးသတ္ေဆးစာရင္အားေနာက္ဆက္တြဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္) 7
ဤသုေတသနစာတမ္းကို
သီးႏွံမ်ားေပၚတြင္

ပိုးမႊားေရာဂါ

ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ
က်ေရာက္လွ်င္

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ၊

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္အျမင္မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အျမင္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္၊ သံုးစြဲၿပီးေသာပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စြန္႔ပစ္
သည္ကို သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေသာ နို္င္ငံျဖစ္သည္။ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳ
းျခင္းေၾကာင့္ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈႏႈန္း ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ ထိေရာက္ၿပီးအျပည့္အ၀ လည္ပတ္နိုင္သည့္စနစ္
မရွိေသးပါ။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ပိုးမႊားစီမံခန္႔ခြဲ
မႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာစနစ္ မရွိေသးပါ။ 8
7

၂. သုေတသနျပဳရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေလ့လာစမ္းစစ္မွဳနည္းပညာ
၂.၁ သုေတသနျပဳရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္
ဤသုေတသနစာတမ္းကို ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သီးႏွံမ်ားေပၚတြင္
ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ

7
8

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
Pesticides Literacy and Pesticide Expocure Prevention Practices among Farm Workers in Bago Region,Myanmar.
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အျမင္မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျမင္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္၊
သံုးစြဲၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္သည္ကို သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္
ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂.၂ ေလ့လာစမ္းစစ္မွဳနည္းပညာ
ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အေျခခံမူလေဒတာမ်ားကုိ ကယားျပည္နယ္
ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္အလယ္ပုိင္းရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္သူ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ သီးႏွံပုိးမႊားကာကြယ္ေရး
ဦးစီးဌာန၊

စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊

အျဖစ္သတ္မွတ္၍

CSO

အဖဲြ႕အစည္း၊

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

ပုိးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ

ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္

ဦးတည္အုပ္စု

စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္

ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သိ႔ု (၂၄.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိ၍ (၂၄.၉.၂၀၁၉) မွ (၄.၁၀.၂၀၁၉)
ရက္ေန႔အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ
ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအမ်ားဆံုး
လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒတာစုေဆာင္းျခင္းကို စနစ္တက်ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားမွွ

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၍

ေျဖဆိုသူကိုယ္စားစစ္တမ္းပံုစံမ်ားကို

ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အေရအတြက္စံထားသုေတသနနည္း (Quantitative Method) ကို အသံုးျပဳ၍
အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္

လူမွဳအသင္းအဖြ႔အ
ဲ ား

ေမးျမန္းရာတြင္

အရည္အေသြးစံထားသုေတသနနည္း

(Qualitative method) ျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုမွ
ေက်းရြာ

(၁၀)

ရြာရွိ

အိမ္ေထာင္စု

(၂၂၃)

အိမ္မွ

လူဦးေရ

(၂၂၃)

ဦးကုိ

ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခြ၊ဲ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊
KSFU

(

Karenni

အင္တာဗ်ဳေမးျမန္းျခင္းျဖင့္

State

Farmer

စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူ

Union)
ခဲ့ပါသည္။

မ်ားႏွင့္

ပုိးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ

သုေတသနသင္တန္းသား/သူ

(၆)

ဦးမွ
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သြားေရာက္ေကာက္ယူခဲ့ျပီး၊ တစ္ဖ႔လ
ဲြ ွ်င္ (၂) ဦးျဖင့္ အဖဲြ႔ (၃) ဖြဲ့ခြဲျပီး စုစုေပါင္း (၁၁) ရက္တိတိ ေကာက္ယူ
ခဲ့ပါသည္။

၂.၂.၁ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပုံနည္းစနစ္
၂.၂.၂ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာေက်းရြာအလုိက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားရာခုိင္ႏွဳန္းျပဇယား (n=၂၂၀)

ေက်းရြာအလုိက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားစာရင္း
25%
၂၀%

20%

15%

၁၅%

၁၄%

၁၄%

10%
၆%

၅%

5%

၆%

၈%

၇%

၅%

0%

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ

အေျခအေနႏွင့္

ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေလ်ာ့ခ်မွဳအတြက္

စစ္တမ္းေကာက္ရန္

ဒီးေမာ့ဆုိျမဳိ႕နယ္လယ္ပုိင္းအတြင္း ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုကုိ ခဲြတမ္းနမူနာပုံစံနည္း (Quota sampling) ျဖင့္
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး၊ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုထဲမွ စနစ္တက်က်ပန္းနည္း (Systematic Random) ျဖင့္ ေက်းရြာ
(၁၀)

ရြာကုိ

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိေက်းရြာ

(၁၀)

ရြာအနက္မွ

ေငြေတာင္၊

အမွတ္(၂)ေအာင္သေျပ၊

ေအာင္ခ်မ္းသာစေသာ ရြာ (၃) ရြာသည္ စုိက္ပ်ုိးေရးလုပ္ကုိင္သူ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စနစ္တက်က်ပန္းနည္း
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(Systematic Random) ျဖင့္ ထီးဖုိးကလုိး၊ ေဒါဆဲႏွင့္ တနီးလာလဲစသည့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ ျပန္လည္
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

Household

မ်ားကိုလည္း

စနစ္တက်က်ပန္းနည္း

(Systematic

Random)

ျဖင့္

အိမ္ေထာင္စု (၂၂၃) အိမ္မွ လူဦးေရ (၂၂၃) ဦးကုိ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊
သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခြ၊ဲ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ KSFU ( Karenni State Farmer
Union)မ်ားႏွင့္

ပုိးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ

အရည္အေသြးစံထားသုေတသနနည္း

(Qualitative

method) ျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂.၃ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ဒီးေမာ့ဆုိအလယ္ပုိင္းရွိ

အုပ္စုသုံးအုပ္စုမွေက်းရြာ

(၁၀)

ရြာကုိ

စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထု႔ေ
ိ က်းရြာ (၁၀) ရြာအနက္မွေက်းရြာ (၃) ရြာမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္သူ မရွိေသာေၾကာင့္
စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားအနက္မွ ေနာက္ထပ္ေက်းရြာ (၃) ရြာကုိ စနစ္တက်က်ပန္းနည္းျဖင့္
ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ဓါတုပုိးသတ္ေဆး ေလ်ာ့ခ်မွဳဆုိင္ရာ သုေတသနစစ္တမ္း ေကာက္ယူရန္
ဒီးေမာ့ဆုိအလယ္ပုိင္းကုိသာ

ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ

ထိုေဒသတြင္

စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကအမ်ားဆံုးရွိျပီး

စိုက္ပ်ဳိးသူ

ေတာင္သူမ်ားလည္း အမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 9 တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္
8

ဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားရွိ၍ စကားျပန္မ်ားေခၚယူျပီး ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္
ယူရန္အတြက္ ဒီးေမာ့ဆိုျမဳိ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) အုပ္စုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ဒီးေမာ့ဆို
ၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္
စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၆၀၄၂၂ ဧကရွိၿပီး၊ ေငြေတာင္အုပ္စုတြင္ ၅၃၉၁ ဧက၊ ေဒါကေလာ္ဒူအုပ္စုတြင္ ၃၄၇၄ ဧက၊
ထီးဖိုးကလိုးအုပ္စုတြင္

၃၄၉၆

ဧက

အသီးသီးရွိၾကသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ

အိမ္ေထာင္စု

အေရအတြကမ
္ ွာ (၂၂၃) အိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သုေတသနစစ္တမ္းလႊာ (၃) ေစာင္မွာ အခ်က္အလက္
မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ပယ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ သုေတသနစစ္တမ္းလႊာ (၂၂၀) သာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။
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ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ေက်းရြာအလိုက္

အသားတင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈအေျခအေနစာရင္း
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၃. ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ား
၃.၁ ေျဖဆုိသူ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ

အမ်ိဳးအစားမ်ား

လိင္

အသက္

အိမ္ေထာင္ရ/ိွ မရိွ

အေရအတြက္

ရာခိုင္ႏွဳန္း

က်ား

၁၀၁

၄၅.၉%

မ

၁၁၈

၅၃.၆%

မေဖာ္ျပလိုသူ

၁

၀.၅%

၁၈ႏွစ္ေအာက္

၂

၀.၉%

၁၈ - ၃၅ႏွစ္

၁၀၉

၄၉.၅%

၃၆ - ၅၃ႏွစ္

၆၈

၃၀.၉%

၅၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္

၄၀

၁၈.၂%

မေဖာ္ျပလိုသူ

၁

၀.၅%

အိမ္ေထာင္ရိွ

၁၅၉

၇၂.၃%

အိမ္ေထာင္မရိွ

၄၃

၁၉.၅%

အိမ္ေထာင္ကြဲ

၈

၃.၆ %

မုဆိုးမ/မုဆိုးဖို

၈

၃.၆%

မေဖာ္ျပလိုသူ

၂

၀.၉%
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လူမ်ဳိး

ပညာအရည္အခ်င္း

ကယား

၂၀၅

၉၃.၂%

ကယန္း

၇

၃.၂%

အျခား

၈

၃.၇%

မူလတန္း

၄၂

၂၄.၅%

အလယ္တန္း

၆၈

၃၀.၉%

အထက္တန္း

၄၅

၂၀.၅%

၇

၃.၂%

ေက်ာင္းမေနဖူးသူ

၃၉

၁၇.၇%

မေဖာ္ျပလိုသူ

၁၈

၃.၂%

၅ေယာက္ေအာက္

၆၉

၃၁.၄%

၅ - ၁၀ေယာက္

၁၃၁

၅၉.၅%

၁၀ေယာက္ႏွင့္အထက္

၁၁

၅.၀ %

၉

၄.၁ %

အဆင့္ျမင့္ပညာ(ဘြ႔ရ
ဲ ၊ဘြ႔လ
ဲ ြန္)

မိသားစုဦးေရ

မေဖာ္ျပလိုသူ

ဇယား (၁) ေျဖဆိုသူမ်ား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ (n=၂၂၀)
ဤသုေတသနစစ္တမ္းသည္

ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရ

(၂၂၀)

ဦးကို

ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

ေျဖဆိုသူအမ်ားစုမွာ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၃ ႏွစ္) အၾကားျဖစ္သည္။
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စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား
စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားတြင္ အသက္ ၃၆ နွစ္မွ ၅၃ ႏွစ္ အၾကားရိွသူမ်ားမွာ
အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ရာခိုင္နွုန္းအရ ၈၆ ရာခိုင္နွုန္း ထိရွိသည္။ အသက္၁၈ႏွစ္မွ ၃၅နွစ္အၾကားရိွသူမ်ားမွာ ၈၄
ရာခိုင္နွုန္းရိွျပီး၊ အသက္ ၅၄ နွစ္ အထက္ ရိွသူမ်ားမွာ ၄၉ ရာခိုင္နွုန္း ရိွသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို
အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမွဳတြင္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်သူမ်ားၿဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးလုပ္ကိုင္သူ၏ အသက္
100
90

၈၄%

၈၆%

80
70
60

၄၉%

50
40
30
20
10

၁%

0
၁၈ - ၃၅ ႏွစ္

၃၆ - ၅၃ ႏွစ္

၅၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္

အသက္မေဖာ္ျပလုိသူ

ပံ(ု ၁)စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏အသက္ (n=၂၂၀)

စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ပညာအရည္အခ်င္း
စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားမွာ မူလတန္း (၃၃ ရာခိုင္နွုန္း)၊
အလယ္တန္း (၂၉ ရာခိုင္နွုန္း)၊ အထက္တန္း (၁၆ ရာခိုင္နွန္း)၊ ေက်ာင္းမေန (၁၆ ရာခိုင္နွန္း) တိ.ု ၿဖစ္ၾကျပီး
အဆင့္ျမင့္ပညာ (ဘြဲ.ရ)မွာ ၂ ရာခိုင္နွန္းျဖစ္သည္။
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စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးလုပ္ကိုင္သူ၏ ပညာအရည္အခ်င္း

ေက်ာင္းမေန

၂%

၁၆%

မူလတန္း

၄% ၁၆%

အလယ္တန္း
အထက္တန္း

၃၃%

၂၉%

အဆင့္ျမင့္ပညာ (ဘဲြ႔ရ)
ပညာအရည္ခ်င္း မေဖာ္ျပလိုသူ

ပံု(၂)စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ပညာအရည္အခ်င္း (n=၂၂၀)

၃.၂ ပုိင္ဆုိင္မွဳ ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးမွဳ
လယ္ေျမဧကပုိင္ဆုိင္မွဳ
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ

စိုက္ပ်ိုးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏

၄၃

ရာခိုင္နွုန္းမွာ

လယ္ေၿမဧက

၃-၅

ဧကပိုင္ဆိုင္ျပီး ၂၄ရာခိုင္နွုန္းမွာ ၂ ဧကေအာက္နွင့္ ၆-၉ဧက ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ လယ္ေျမဧက ၁၀ဧက
အထက္ပိုင္ဆိုင္မွုမွာ ၁၀ရာခိုင္နွုန္းသာရိွပါသည္။

လယ္ေျမဧကပိုင္ဆိုင္မွဳ
၁၀ ဧကအထက္

၁၀%
၂၄%

၆ - ၉ ဧက
၃ - ၅ ဧက

၄၃%

၂ ဧကေအာက္

၂၄%
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

ပံ(ု ၃) လယ္ေျမဧကပိုင္ဆိုင္မွဳ(n=၂၂၀)
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သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမွဳ
ေလလာေတြ႕ရိွခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကထက္
၃၈၄.၄၃

ဧက

ပိုတိုးလာၿပီး

ေျပာင္းဖူး၊

စပါး၊

ေျမပဲႏွင့္

ေျပာင္းေကာက္စသည့္

သီးနွံမ်ားတိုး၍

စိုက္ပ်ိဳးလာႀကသည္။ စပါးသည္အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးနွံျဖစ္ျပီး ပဲစင္းငံုသည္ အနည္းငယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာ
သီးနွံျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ႏွ င ္ ့ ၂၀၁၉ ခု ႏ ွ စ ္ အ တြ င ္ း သီ း ႏွ ံ စ ိ ု က္ ပ ်ဳိ း မွ ဳ
677.79

700
600

403.86

500
400

349.0

300
200

278.0
51.00

100

1.00
.50

58.00

8.50

6.00

28.50

0

34.50
5.00

.50

၂၀၁၉ ခုႏွစ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ေျပာင္းဖူး

စပါး

ေျမပဲ

ပဲစိမ္းငံု

ငရုပ္သီး

ေျပာင္းေကာက္

အျခား

ပုံ (၄) သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးမွဳ (n =၂၂၀)

၄. စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳ
၄.၁ ပု္ိးမႊားၾကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳသီးနွံၾကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္း

သီးႏွံအလုိက္က်ေရာက္တတ္ေသာ
ပတ္သက္၍

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္

ေရာဂါႏွင့္

ပုိးမႊားမ်ားအႏၱရာယ္ကို

ေျဖဆုိသူမ်ား၏

၈၃

ၾကဳိတင္ကာကြယ္မွဳမ်ားႏွင့္

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

ၾကဳိတင္ကာကြယ္မွဳမ်ား

မျပဳလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၇ ရာခုိင္ႏွဳန္းကသာ ၾကဳိတင္ကာကြယ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
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သီးနွံၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

၈၃%

မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါ
၁၇%

ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္
၀%

၂၀%

၄၀%

ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္

၆၀%

၈၀%

၁၀၀%

မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါ

ပုံ(၅) သီးနွံၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း(n=၂၂၀)

ပုိးမႊားမ်ားႏွမ
ိ ္နင္းမွဳ
ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္အရ
ပိုးမႊားမ်ားက်ေရာက္လာပါက

ေမးျမန္းခဲ့ေသာေတာင္သူ
၂၃

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

၁၀၀

ရာခုိင္ႏွဳန္းအနက္

သဘာဝေျမၾသဇာ

ႏွင့္

သီးႏွံမ်ားအေပၚ
ဓါတ္ေျမၾသဇာကုိ

အခ်ဳိ႕က်သုံးစဲြသည္ဟု ေျဖၾကားပါသည္။ ၁၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ စနစ္တက် ေရအသြင္း၊ အထုတ္လုပ္သည္။ ၁၇
ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

အရည္အေသြးေကာင္းေသာ

မ်ဳိးေစ့ကုိေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ဳိးပါသည္။

၁၂

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

ေပါင္းပင္မ်ားကုိ မီးရွဳိ႕သည္။ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ အပင္စိပ္စိပ္စုိက္ျခင္း ေရွာင္ က်ဥ္သည္။ ၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္
အႏွံမထြက္မွီ မွဳိသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး ျဖန္းျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။ ၇ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ေရာဂါရစုိက္ခင္းမွ
ေရျဖတ္သြင္းျခင္းကုိ ေရွာင္က်ဥ္သည္။ ၂ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ ဆားေရစိမ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု
ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
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ပုိးမႊားမ်ားႏွဳိမ္နင္းမွဳ
အႏွံမထြက္မီွ မႈိသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း

၉%

သဘာဝေျမၾသဇာႏွင့္ဓါတ္ေျမၾသဇာကုိအခ်ိဳးက်က်အ…

၂၃%

စနစ္တက် ေရ အသြင္း အထုတ္လုပ္သည္

၁၉%

ေရာဂါရစိုက္ခင္းမွ ေရျဖတ္သြင္းျခင္းကိုေရွာင္က်င္သည္

၇%

အပင္စိပ္စိပ္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း ေရွာင္က်င္သည္

၁၀%

ေပါင္းပင္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕သည္

၁၂%

မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ဆားေရစိမ္သည္

၂%

အရည္အေသြးေကာင္းမ်ဳိးေစ့ကုိေရြးခ်ယ္သည္

၁၇%
၀%

၅%

၁၀%

၁၅%

၂၀%

၂၅%

ပု(ံ ၆) ပိုးမႊားမ်ားနိွမ္နင္းမွဳ(n=၂၂၀)
ပိုးမႊားအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္း
ေလ့လာေတြ႕ရွိအရ

၉၆

ရာခိုင္နွန္းေသာ

ေတာင္သူမ်ားမွာ

စုိက္ပ်ဳိးေသာသီးႏွံမ်ားတြင္

ေရာဂါႏွင့္

ပုိးမႊားအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ဖူးသည္ဟု ေျဖဆိုၾကျပီး က်န္ ၄ ရာခိုင္နွန္းေသာေတာင္သူမ်ားမွာ ေရာဂါႏွင့္ပုိးမႊား
အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ဖူးပါဟု ေျဖဆိုၾကပါသည္။

ပု ိ း မႊ ာ းအႏၱ ရ ာယ္ က်ေရာက္ ဖ ူ း ျခင္ း
၁၀၀%

၉၆%

၈၀%
၆၀%
၄၀%
၂၀%

၄%

၀%
က်ေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္ မက်ေရာက္ခဲ့ဖူးပါ

ပုံ (၇) ပိုးမႊားအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္း(n=၂၂၀)
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ပိုးအမ်ားဆံုးက်ေရာက္သည့္သီးနွံမ်ား
ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရွိ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားအနက္ စပါးတြင္ပုိးက်မွဳႏွန္း ၆၂ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ ေျပာင္းတြင္ ၃၃
ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ ေျမပဲတြင္ ၃ ရာခိုင္နွုန္း၊ ငရုပ္တြင္ ၂ ရာခိုင္နွုန္း ေတြ႕ရျပီး ပဲစင္းငံုနွင့္ ေျပာင္းေကာက္တြင္
ပိုးက်မွုမေတြ႕ရပါ။

ပိ ု း အမ်ားဆံ ု း က်ေရာက္ သည္ ့ သီ း နွ ံ မ ်ား
အျခား

၀%

ေျပာင္းေကာက္

၀%
၂%

ငရုတ္

၀%

ပဲစိမ္းငုံ

၃%

ေျမပဲ

၆၂%

စပါး
၃၃%

ေျပာင္း
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

၆၀%

၇၀%

ပုံ (၈) ပိုးအမ်ားဆံုးက်ေရာက္သည့္သီးနွံမ်ား(n=၂၂၀)

ပိုးမြားမ်ားေၾကာင္သ
့ ီးနွံပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳ
ပုိးမႊားမ်ားေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမွဳ အေျခအေနကုိ ေလ့လာရာတြင္ ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရွိ
ေတာင္သူ ၇၈ ရာခုိင္ႏွဳန္းက သီးႏွံပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမွဳရွိေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ ၂၂ ရာခုိင္ႏွဳန္းက သီးႏွံပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမွဳ
မရွိေၾကာင္း ေျဖဆုိထားပါသည္။
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ပိ ု း မႊ ာ းမ်ားေၾကာင္ ့ သီ း နွ ံ ပ ်က္ စ ီ း ဆု ံ း ရွ ဳ ံ း မွ ဳ
၉၀%
၈၀%

၇၈%

၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%

၂၂%

၂၀%
၁၀%
၀%
ရွိပါသည္

မရွိပါ

ပုံ (၉) ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္သီးနွံပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳ n=၂၂၀)
ပိုးမႊားမ်ားကုိနိွမ္နင္းမွဳ
သီးႏွံမ်ားအေပၚက်ေရာက္ေသာ ပုိးမႊားမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရာ ေတာင္သူမ်ားသည္ နည္းလမ္း (၂) မ်ဳိးျဖင့္
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းၾကသည္ကုိ

ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားအနက္

ဓါတုပုိးသတ္ေဆးျဖင့္

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းသည္ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ၈၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းျဖစ္ျပီး၊ ေတာင္သူ ၁၇ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ သဘာဝနည္းျဖင့္
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ပိုးမႊားမ်ားကို နွိမ္နင္းမႈပံုစံ

၁၇%

သဘာဝပုိးသတ္ေဆး

၈၃%

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

၆၀%

၇၀%

၈၀%

၉၀%

ပံ(ု ၁၀) ပုိးမႊားမ်ားကုိ ႏွိမ္းနင္းမွဳပုံစံ (n=၂၂၀)
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သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသံုးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းတက္ေရာက္မွဳ
သဘာဝပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကုိ ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရွိ ေတာင္သူ၇၆
ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ

မတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊

ေတာင္သူ

၂၄

ရာခုိင္ႏွဳန္းသာ

တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း

ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

သဘာဝပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳ ပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္မွဳ

၂၄%
တက္ဖူးပါသည္

၇၆%

မတက္ဖူးပါ

ပုံ (၁၁) သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသံုးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းတက္ေရာက္မွဳ(n=၂၂၀)

သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသံုးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းမွၿပန္လည္အသံုးခ်မွဳ
သဘာဝပုိးသတ္ေဆး သုံးစဲြျပဳလုပ္နည္း ပညာေပးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္၍ ျပန္လည္အသုံးခ်မွဳ
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေျဖဆုိသူေတာင္သူ ၆၂ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ျပန္လည္အသုံးခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ၃၈
ရာခုိင္ႏွဳန္းကသာ ျပန္လည္အသုံးခ်ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
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သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသံုးဆြဲမွဳ ပညာေပးသင္တန္းမွ ၿပန္လည္ အသံုးခ်မွဳ

၃၈%

ျပန္လည္အသုံးခ်သည္

၆၂%

အသုံးမခ်ပါ

ပုံ (၁၂) သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသံုးဆြဲမွဳပညာေပးသင္တန္းမွၿပန္လည္အသံုးခ်မွဳ(n=၂၂၀)

သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးျပန္လည္အသံုးခ်ရာတြင္ထိေရာက္မွဳ
သဘာဝပုိးသတ္ေဆး သုံးစဲြျပဳလုပ္နည္းအတုိင္း ျပန္လည္အသုံးခ်ရာတြင္ ေျဖဆုိသည့္ ေတာင္သူ ၈၃
ရာခုိင္ႏွဳန္းက ထိေရာက္မွဳ ရိွပါသည္ဟု ေျဖၾကားျပီး၊ ေတာင္သူ ၁၇ ရာခိုင္နွန္းက ထိေရာက္မွဳမရိွပါဟု
ေျဖၾကားပါသည္။

သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး ျပန္လည္အသံုးခ်ရာတြင္ထိေရာက္မွဳ

၁၇%
ရွိပါသည္

၈၃%

မရွိပါ

ပုံ (၁၃) သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးျပန္လည္အသံုးခ်ရာတြင္ထိေရာက္မွဳ(n=၂၂၀)
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ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳမ်ားကုိ ခုႏွစ္အလုိက္ႏွဳိင္းယွဥ္ စစ္ေဆးရာတြင္ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္အသုံးျပဳေသာ ပုိးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမွဳ ပမာဏထက္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပုိးသတ္ေဆး
ပုိမုိအသုံးျပဳလာၾကသည္ကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။ထုိ႔ေနာက္၂၀၁၉

ခုႏွစ္တြင္လည္း

ယခင္ႏွစ္မွပုိးသတ္ေဆး

အသုံးျပဳမွဳထက္တျဖည္းျဖည္းျမင့္မားလာသည္ကုိေလ့လာေတြ႕ရွိရပါည္။

ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမႈ
၈၈%

၈၅%

၉၀%
၈၀%
၇၀%

၆၄%

၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%

၁၉%

၁၃%

၁၁%

၁% ၁%

၂%

၁၀%
၀%

၁၅%

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၃ ၾကိမ္ေအာက္

၁% ၀%
၂၀၁၉

၃ - ၆ ၾကိမ္

၁၀ ၾကိမ္အထက္

မမွတ္မိသူ

ပံု(၁၄)ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ (n=၂၂၀)

လယ္ေျမဧကပိုင္ဆုိင္မွဳ ႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳ
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ လယ္ယာေျမ ၃ဧကမွ ၅ဧကအထိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ၃၀
ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

တစ္ႏွစ္လွ်င္

ပိုးသတ္ေဆးသံုးႀကိမ္ေအာက္၊

၆ဧကမွ

၉ဧကအထိ

လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ေတာင္သူမ်ား၏ ၂၈ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး ၃ ႀကိမ္ေအာက္ အသံုးျပဳၿပီး ၂ဧက
အထက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ

ေတာင္သူ

၁၆

ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ

တစ္ႏွစ္လွ်င္

ပိုးသတ္ေဆး

၃

ႀကိမ္ေအာက္

အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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လယ္ယာေျမဧက ၆ဧကမွ ၉ဧက အထိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္
တစ္ႏွစ္လွ်င္

ပိုးသတ္ေဆး

၃

ႀကိမ္မွ

၆

ႀကိမ္အထိ

အသံုးျပဳေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁၀ဧကႏွင့္

အထက္လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး ၃ ႀကိမ္မွ ၆ ႀကိမ္အထိ
အသံုးျပဳၿပီး၊ လယ္ယာေျမဧက ၃ဧကမွ ၅ဧကအထိ လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားအနက္ ၁ ရာခုိင္ႏွဳန္း
သည္သာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး ၁၀ ၾကိမ္အထက္ အသံုးျပဳသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

လယ္ေျမဧကပုိင္ဆုိင္မွဳ ႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမႈ
၃၀%

၃၀%

၂၈%

၂၅%

၂၀%
၁၆%
၃ ၾကိမ္ေအာက္

၁၅%

၁၄%

၃-၆ ၾကိမ္
၁၀ ၾကိမ္အထက္

၁၀%
၅%

၆%

၂%

၃%

၁%

၀%
၂ ဧကအထက္

၃-၅ ဧက

၆-၉ ဧက

၁၀ ဧကအထက္

ပံု(၁၅)လယ္ေျမဧကပိုင္ဆိုင္မွဳနွင့္ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ(n=၂၂၀)
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ဓါတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြရသည့္အေၾကာင္းရင္း
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ ေျဖဆိုသူ၏ ၆၉ ရာခိုင္နွန္းသည္ ပိုးက်ေသာေၾကာင့္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးသုံး
စြဲၾကျပီး ၁၆ ရာခိုင္နွုန္းသည္ သူမ်ားေျပာေသာေၾကာင့္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သုံးစဲြရသည့္အေၾကာင္း
၇၀%

၆၉%

၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%

၂%

၃%

၉%

၁၆%
၂%

၀%

ပုံ (၁၆) ဓါတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြရသည့္အေၾကာင္းရင္း(n=၂၂၀)

တစ္ႏွစ္တာပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳကုန္က်စရိတ္
ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြသ
ဲ ူဦး၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္၂၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀
အထိ အမ်ားဆံုးရိွေနၿပီး ၃၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္က်ပ္၂၀၀၀၀ ေအာက္၊ ၁၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ ၁
သိန္းၾကား ႏွင့္ ၈ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ က်ပ္ ၁ သိန္းအထက္ ကုန္က်ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။
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တစ္ႏွစ္တာပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳ ကုန္က်စရိတ္
၄၀%
၃၅%

၃၈%

၃၄%

၃၀%
၂၅%

၁၉%

၂၀%
၁၅%

၈%

၁၀%
၅%
၀%
က်ပ္ ၂၀၀၀၀

က်ပ္ ၂၀၀၀၀-

က်ပ္ ၅၀၀၀၀-

က်ပ္ ၁

ေအာက္

၅၀၀၀၀

၁သိန္း

သိန္းအထက္

ပံု(၁၇) တစ္ႏွစ္တာပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြမွဳကုန္က်စရိတ္(n=၂၂၀)

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွပညာေပးျခင္း
စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ရာခုိင္ႏွဳန္းမွ

ပတ္သတ္၍

ပုိးသတ္ေဆးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ
အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို

အသိပညာေပးျခင္းမ်ားရွိပါသည္ဟု

ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္း

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္

ေျဖဆုိပါသည္။

ေျဖဆုိသူ

ေျဖဆုိသူ

၂၉

၅၀

ရာခုိင္ႏွဳန္းမွ

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားမရွိပါဟု ေျဖဆုိျပီး ၂၁ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွ မသိရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပညာေပးျခင္း

၂၁%

ရွိပါသည္

၅၀%
၂၉%

မရွိပါ
မသိပါ

ပုံ (၁၈) စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွပညာေပးျခင္း(n=၂၂၀)
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ဓါတုပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြျခင္းႏွင့္အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳမွဳ
ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲရာတြင္

ေတာင္သူအမ်ားစုသည္

ဦးထုတ္၊

ႏွာေခါင္းစည္း၊

လက္အိတ္၊

ေဘာင္းဘီရွည္ အက်ီၤရွည္ႏွင့္ လည္ရွည္ဖိနပ္စသည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္း ၅ မ်ဳိးကို ၄၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းက
အသံုးျပဳၿပီး မည္သည့္အကာအကြယ္ပစၥည္းမွ အသံုးမျပဳသူသည္ ၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ရိွသည္။၁၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ
ေတာင္သူမ်ားသည္ အထက္ပါအကာကြယ္ပစၥည္း

၅ မ်ဳိးအျပင္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုတ္၊

မ်က္ႏွာႏွင့္ မိုးကာ

အစရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။

အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳမွဳ
အကာအကြယ္ပစၥည္းငါးခုအသုံးျပဳသူ

၄၁%
၂၉%

အကာအကြယ္ပစၥည္းေလးခုအသုံးျပဳသူ
အကာအကြယ္ပစၥည္းသုံးခုအသုံးျပဳသူ

၉%

အကာအကြယ္ပစၥည္းႏွစ္ခုအသုံးျပဳသူ

၈%

အကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုအသုံးျပဳသူ

၈%

အသုံးျပဳျခင္းမရွိသူ

၅%
၀%

၅%

၁၀% ၁၅% ၂၀%

၂၅% ၃၀% ၃၅% ၄၀% ၄၅%

ပံု(၁၉) အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳမွဳ (n=၂၂၀)

ပုိးသတ္ေဆးသုံးျပဳေနစဥ္ျဖစ္ပြားသည့္လကၡဏာ
ေလ့လာခဲ့သည့္ဧရိယာတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္ ေတာင္သူမ်ားသည္ကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း
နီးစပ္ရာပတ္ဝန္းက်င္္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကဳံေတြ႔ဖူးေသာေဝဒနာမ်ားကုိ ေအာက္ပါရာခုိင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ
•

ရုတ္တရမူးေမ့ျခင္း ၃၂%

•

အေရျပားယားယံျခင္း ၁၉%

•

ေအာ့အန္ျခင္း ၁၃%
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•

အသက္ရွဳက်ပ္ျခင္း ၁၂%

•

အဖုထြက္ျခင္း၊အနီစက္ထြက္ျခင္း ၁၀%

•

ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း ၈%

•

ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္း ၇%

တိ.ု ျဖစ္သည္။

ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳေနစဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ လကၡဏာ
၃၅%

၃၂%

၃၀%
၂၅%
၂၀%
၁၅%
၁၀%

၁၉%
၁၃%

၁၂%

၁၀%

၈%

၇%

၅%
၀%

ပုိးသတ္ေဆး သုံးျပဳေနစဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ လကၡဏာ

ပုံ (၂၀) ပုိးသတ္ေဆးသုံးျပဳေနစဥ္ျဖစ္ပြားသည့္လကၡဏာ(n=၂၂၀)
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၄.၂ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ေဂဟစနစ္အေပၚထိခိုက္မႈ
ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ေဂဟစနစ္အေပၚထိခုိက္မွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဗဟုသုတ
ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚ ထိခုိက္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ
ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ (၁) ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လူတ႔၏
ုိ
က်န္းမားေရးကုိ တုိက္ရုိက္ထိခုိက္သည္။ (၂)
ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လူတ႔၏
ုိ က်န္းမားေရးကုိအစားအစာမွ တဆင့္ထိခုိက္သည္။ (၃) ဓါတုပုိးသတ္ေဆး
ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းသည္။ (၄) ဓါတုပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ေျမဆီပ်က္စီးေစသည္။ (၅) ဓါတုပုိးသတ္္ေဆး
ေၾကာင့္ ေျမတြင္းအႏုဇီဝသက္ရွိမ်ားကုိ ေသေစသည္။ စသည့္တုိ႔ကုိ ေတာင္သူမ်ားအား ဆန္းစစ္ရာ ၄၆
ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ေမးခြန္းအားလုံး မွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိနုိင္သည္။ ၂၄ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ေမးခြန္း ၅ ခုကုိ မွန္ကန္စြာ
ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိသာ မွန္ကန္စြာေျဖဆုိႏုိင္သည့္ ေျဖဆုိသူမွာ ၂ ရာခုိင္ႏွဳန္းသာရွိေၾကာင္း
ဤစစ္တမ္းအရ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚထိခုိက္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဗဟုသုတ

အေျဖမွန္ေျခာက္ခုေျဖဆုသ
ိ ူ

၄၆%

အေျဖမွန္ငါးခုေျဖဆုိသူ

၂၄%

အေျဖမွန္ေလးခုေျဖဆုိသူ

၁၄%

အေျဖမွန္သုံးခုေျဖဆုိသူ

၈%

အေျဖမွန္ႏွစ္ခုေျဖဆုိသူ

၄%

အေျဖမွန္တစ္ခုေျဖဆုိသူ

၂%

အေျဖမွန္တစ္ခုမွမေျဖဆုိသူ

၁%
၀%

၅%

၁၀%

၁၅%

၂၀%

၂၅%

၃၀%

၃၅%

၄၀%

၄၅%

၅၀%

ပုံ (၂၁)ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၏ေဂဟစနစ္အေပၚထိခုိက္မွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဗဟုသုတ(n=၂၂၀)

ပိုးသတ္ေဆးသုံးစဲြျပီးျပန္လည္ေဆးေၾကာမွဳ
ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္းရွိ
ဓါတုပုိးသတ္ေဆး

သုံးစဲြ/ျဖန္းျပီးပါက

ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည့္
ေဆးျဖန္းကိရိယာႏွင့္

ေတာင္သူ
ခႏၶာကိုယ္ကုိ

၁၀၀
၉၃

ရာခုိင္ႏွဳန္းအနက္

ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ

ျပန္လည္

ေဆးေၾကာသည္ဟု ေျဖဆုိၾကျပီး၊ ၇% မွာ မေဆးေၾကာပါဟု ေျဖဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
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ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြျပီး ျပန္လည္ေဆးေၾကာမွဳ

၇%
ေဆးေၾကာပါသည္
မေဆးေၾကာပါ

၉၃%

ပံ(ု ၂၂)ပုိးသတ္ေဆးသုံးစဲြျပီးျပန္လည္ေဆးေၾကာမွဳ(n=၂၂၀)
ပိုးသတ္ေဆး ေဆးျဖန္းပံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ေဆးေၾကာသည့္ေနရာမ်ား
ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သုံးစဲြ/ ျဖန္းျပီးပါက ေဆးျဖန္းကိရိယာ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကုိျပန္လည္ေဆးေၾကာ
သန္႔စင္သူအနက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၄၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ ေရတြင္း၊
ေရကန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဆးေၾကာျပီး၊ က်န္ ၉% မွာ လယ္ထဲႏွင့္ ေနအိမ္စေသာ အျခားေနရာမ်ားတြင္
ေဆးေၾကာပါသည္။

ပိုးသတ္ေဆး ဆက္စပ္ပစၥည္း ေဆးေၾကာသည့္ေနရာမ်ား
၉%

၄၆%

၄၆%

ျမစ္
ေရကန္
အျခား

ပံု(၂၃) ပိုးသတ္ေဆးဆက္စပ္ပစၥည္းေဆးေၾကာသည့္ေနရာမ်ား(n=၂၂၀)
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ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ထားသိုရမည့္ဗဟုသုတ
ပိုးသတ္ေဆးထားသိုျခင္း
ပိုးသတ္ေဆးကို

ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမွီေသာေနရာတြင္

အသိပညာဆိုင္ရာ
ထားျခင္း၊

(၂)

ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေသာ

(၁)

သီးသန္႔သိုေလွာင္ခန္းျဖင့္ျခင္း၊

(၃)အစားအေသာက္ေရစည္ ႏွင့္ နီးေသာေနရာတြင္ထားျခင္း၊ (၄) မီးေလာင္လြယ္သည့္ ေနရာတြင္ထားျခင္း
စသည္တို႔ကို ေတာင္သူမ်ားအား အသီးသီးေမးျမန္းဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းေမးခြန္းမ်ား
ေျဖဆုိရာတြင္

(ေလးခုေျဖဆုိနုိင္ေသာသူ

၁၀

ရာခုိင္နွဳန္း၊

သုံးခုေျဖဆုိနုိင္ေသာသူ

၅၆

ရာခုိင္ႏွဳန္း၊

ႏွစ္ခုေျဖဆုိနုိင္ေသာသူ ၂၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ တစ္ခုေျဖဆုိႏုိင္ေသာသူ ၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း ႏွင့္ တစ္ခုမွမေျဖဆုိႏုိင္ေသာသူ
၄ ရာခုိင္ႏွဳန္း ရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။

ပံု(၂၄) ပိုးသတ္ေဆးထားသိုျခင္းဗဟုသုတ(n=၂၂၀)

33

ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာမ်ား
ထိ႔အ
ု ျပင္ ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာသိပါသလားဟု ဆန္းစစ္ရာတြင္ ၃၁ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္
အဆိပ္သင့္မွဳ လကၡဏာမ်ားသိျပီး ၆၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာမ်ားကုိ မသိပါ။

ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္မွဳ လကၡဏာမ်ား

သိပါသည္

မသိပါ

၆၉%

သိပါသည္

၃၁%
၀%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

၄၀%

၅၀%

၆၀%

မသိပါ

၇၀%

ပုံ (၂၅)ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္မွဳလကၡဏာမ်ား(n=၂၂၀)

၄.၃ သုံးစဲြျပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆး၊ ဘူးခံြမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္မွဳ
ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ား

ႏွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သည့္

နည္းလမ္းမ်ား

ႏွင့္

ပါတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး သင္တန္းေဟာေျပာပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ား နွင့္ မတက္ေရာက္ဖူး
သူမ်ား ၾကားစနစ္တက်စြန့္ပစ္သည့္ နည္းလမ္း နွင့္ ပတ္သက္ျပီး နိွုႈ္င္းယွဥ္ရာတြင္ တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားတြင္
စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

သိရိွသူမွာ

၉၃

ရာခုိင္ႏွဳန္းျဖစ္ျပီး

သင္တန္းေဟာေျပာပြဲ

မတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားတြင္ ၆၂ ရာခုိင္ႏွဳန္း ရိွပါသည္။
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သံုးစြဲျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႕ပစ္မႈ
၁၀၀%
၉၃%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၂%
၆၀%
၅၀%
၃၈%

၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%

၇%

၀%
ဟုတ္ပါသည္

မဟုတ္ပါ

သင္တန္းတက္ စနစ္တက်စြန႔ပ
္ စ္သူ ၉၃%

သင္တန္းတက္ စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္သူ ၇%

သင္တန္းမတက္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သူ ၆၂%

သင္တန္းမတက္ စနစ္တက်မစြန္႔ပစ္သူ ၃၈%

ပုံ (၂၆) သံုးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစြန္႕ပစ္မႈ(n=၂၂၀)

သံုးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစြန႕္ ပစ္သည့္အေလ့အထမ်ား
သံုးစြဲၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ ၃၆
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေျမျမွဳပ္ဖ်က္စီးပါသည္။ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သံုးစြဲသည့္ဥယ်ာဥ္ျခံထဲတြင္ စြန္႔ပစ္ၾကၿပီး၊ က်န္ ၁၅
35

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အျခားေနရာတြင္စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ မီးရႈိ႔ဖ်က္စီးသူ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားအမႈိက္မ်ား ႏွင့္
ေရာေႏွာစြန္႔ပစ္သူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေခ်ာင္းမ်ားေျမာင္းမ်ားသို႔ စြန္႔ပစ္သူရရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသူ ၁
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

သံုးစြဲျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို
စြန္႕ပစ္သည့္ အေလ့အထမ်ား
၄၀%

၃၆%

၃၅%
၃၀%
၂၅%
၂၀%
၁၅%

၁၅%
၁၅%
၁၀%
၅%

၁၃%

၁၂%
၇%

၁%

၀%

ပံ(ု ၂၇) သံုးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစြန္႕ပစ္သည့္အေလ့အထမ်ာ(n=၂၂၀)
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သံုးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစြန္႕ပစ္ရန္အခက္ခဲမ်ား
သုံးစဲြျပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆးဘူးခံြမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ
မရွိသူမွာ ၇၉ ရာခိုင္နွုန္း ရွိျပီး၊ အခက္အခဲရွိသူမွာ ၂၁ ရာခိုင္ႏွုန္းရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

သံုးစြဲျပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

စြန္႕ပစ္ရန္ အခက္ခဲမ်ား

၇၉%

၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%
၀%

၂၁%

ရွိပါသည္

မရွိပါ

ပုံ (၂၈) သံုးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆး၊ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစြန္႕ပစ္ရန္အခက္ခဲမ်ား(n=၂၂၀)

သံုးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားစနစ္တက်သိမ္းဆည္းရန္သိရိွမွဳ
သုံးစဲြျပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ား စနစ္တက် သိမ္းဆည္းရန္သိရွိမွဳ အေျခအေန ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာေျဖဆုိသူ ၇၇ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ သုံးစဲြျပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ
စနစ္တက်သိမ္းဆည္းရန္သိရွိျပီး၊ ေျဖဆုိသူ ၂၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စနစ္တက်
သိမ္းဆည္းရမည္ကုိ မသိရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
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သံ ု း စြ ဲ ျ ပီ း ေသာ ပိ ု း သတ္ ေ ဆး အၾကြ င ္ း အက်န္ မ ်ား စနစ္ တ က်သိ မ ္ း ဆည္ း ရန္
သိ ရ ိ ွ မ ွ ဳ
၇၇%

၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%
၀%

၂၃%

သိပါသည္

မသိပါ

ပုံ(၂၉) သံုးစြဲျပီးေသာပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားစနစ္တက်သိမ္းဆည္းရန္သိရိွမွဳ(n=၂၂၀)

၄.၄ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးမ်ားသုံးစဲြမွဳ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္
ဓါတုပိုးသတ္ေဆးအစားထိုးနည္းလမ္းအသံုးျပဳလိုမွဳ
ဓါတုပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမွဳအစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွိပါက ျပဳလုပ္လိုမွဳရွိမရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ ၇၅
ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

အျခားနည္းလမ္းကို

အသံုးျပဳလိုျပီး၊

၁၂

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

အသံုးမျပဳလိုေၾကာင္း

ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၁၄ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ မသိပါဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဓါတုပိုးသတ္ေဆး အစားထိုးနည္းလမ္း အသံုးျပဳလိုမွဳ
၇၅%
၈၀%
၆၀%
၄၀%

၁၂%

၁၄%

၂၀%
၀%
ျပဳလုပ္လုိပါသည္

မျပဳလုပ္လုိပါ

မသိပါ

ပုံ (၃၀) ဓါတုပိုးသတ္ေဆးအစားထိုးနည္းလမ္းအသံုးျပဳလိုမွဳ(n=၂၂၀)
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သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္မွဳသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္
ဓါတုပုိးသတ္ေဆးအစား သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ားကို ကာကြယ္မည္ဆိုပါက ထိေရာက္မွဳ
ရွိမရွိ

ေမးျမန္းရာတြင္

၅၆

ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ

ထိေရာက္မွဳရွိနိုင္သည္ဟု

ေျဖဆိုျပီး၊

၁၈

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

ထိေရာက္မွဳမရွိဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။ က်န္ ၂၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာမူ မသိပါဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္နိုင္မွဳ
သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္
၅၆%
၆၀%
၄၀%

၁၈%

၂၆%

၂၀%
၀%
ထင္ပါသည္

မထင္ပါ

မသိပါ

ပုံ (၃၁) သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္မွဳသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္(n=၂၂၀)

ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက်အသံုးျပဳသင့္သည္ဟုသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္
စုိက္ပ်ဳိးေရးပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲမွဳအေေပၚ စနစ္တက်ဂရုတစိုက္ အသံုးျပဳသင့္

မသင့္ထင္ျမင္ခ်က္

ေမးျမန္းရာတြင္ ၈၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ စနစ္တက် အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျဖဆိုျပီး၊ ၄ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ စနစ္တက်
အသံုးမျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၇ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ မသိပါဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
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ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက် အသံုးျပဳသင့္သည္ဟု သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္
၈၉%

၉၀%

၈၀%

၇၀%

၆၀%

၅၀%

၄၀%

၃၀%

၂၀%

၄%

၇%

၁၀%

၀%
ထင္ပါသည္

မထင္ပါ

မသိပါ

ပုံ (၃၂) ပိုးသတ္ေဆးစနစ္တက်အသံုးျပဳသင့္သည္ဟုသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္(n=၂၂)
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၅.ေတြ႔ရွိခ်က္
မိမိတို႕စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကျပီး
အသက္ ၁၈ နွစ္အထက္ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာ (အထက္တန္း ေက်ာ္လြန္၍
တကၠသိုလ္အဆင့္) တက္ေျမာက္သူ နည္းပါးျပီးအမ်ားစုမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ ဤအခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ အတန္းပညာနည္းပါးေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ပါသည္။
စစ္တမ္းေကာာက္ယူခဲ့ေသာ
ၾကဳိတင္ကာ

ကြယ္မွဳ

ဒီးေမာ့ဆိုအလယ္ပိုင္းရွိ

ေတာင္သူအမ်ားစုသည္

မျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရရ
ွိ ပါသည္။

ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ကို

ပိုးမႊားက်ေရာက္ေသာအခါမ်ားတြင္သာ

နွိမ္နင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရာ ၈၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးကို အသံုးျပဳျပီး
ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ကို

ကာကြယ္နွိမ္နင္းၾကသည္ကို

အမ်ားဆံုးသံုးပါသည္။

စပါးႏွင့္

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္တြင္

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို

သံုးစဲြမွဳပုိမ်ား

သည္။

စပါးတြင္

ေျမခံကတည္းက

ေျမေအာင္းပိုးမ်ားေသရန္ ကာဘိုျဖဴရမ္ ထည့္သည္။ ပိုးက်မယ္ဆိုလွ်င္ ပိုးမ်ားကို ကာကြယ္ႏွိမ္ နင္းမွဳလုပ္ရန္
ဓာတုပိုးသတ္ေဆးကိုသံုးၾကသည္ဟုျပည္နယ္သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွသိရပါသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ

ေတာင္သူမ်ားအနက္

၇၆

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္

ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ အသိပညာေပးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ဖူးျခင္း
မရွိဘဲ

ေတာင္သူ

၂၄

ရာခုိင္ႏွဳန္းသာ

တက္ေရာက္ဖူးသည္ကို

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိို႔ေၾကာင့္

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေသာ ေတာင္သူဦးေရမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ထိုတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ
ေတာင္သူမ်ားတြင္လည္း

၆၂

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္

ျပန္လည္အသံုးခ်မႈမရွိဘဲ

၃၈

ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္သာ

ထိုနည္းလမ္းမ်ားကိုျပန္လည္အသံုးျပဳေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိမရွိ ျပန္လည္အသံုးျပဳေသာ ေတာင္သူမ်ားကို
ေမးျမန္း ရာတြင္ ၈၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္
သဘာ၀နည္းလမ္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ယူဆနိုင္ေသာ္လည္း ေတာင္သူအနည္းစု
သည္သာ

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကို

အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္

သဘာ၀နည္းလမ္းျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ားကာကြယ္နိုင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားအား နည္းလမ္းေပးေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ား
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သည္ လိုက္နာမႈနည္းပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ သဘာ၀ ပိုးသတ္ေဆးကို ၾကိဳက္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမွာ
ဓာတုပိုးသတ္ေဆးေလာက္မျမန္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈအားနည္းျခင္းတိ႔ု ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားကပိုးက်လာလွ်င္
သီးႏွံဆံုးရႈံးမွာကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ခ်င္ သည့္အတြက္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး
ကိပ
ု ိုအားသန္ေၾကာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွေျဖၾကားထားပါသည္။
သံုးစြဲျပီးေသာ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည့္ နည္းလမ္း
မ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲေသာ
ေတာင္သူမ်ားတြင္လည္း အနည္းစုသည္သာ ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်
စြန္႔ပစ္နည္းသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ဖူးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အသိပညာေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူ
မ်ားထဲတြင္ ၉၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ လုိက္နာက်င့္သုံးမႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားထဲတြင္ အသိပညာ
ေပးသင္တန္း တက္ေရာက္သူနည္းပါးေသာ္လည္း တက္ ေရာက္သူမ်ားသည္ လုိက္နာက်င့္သုံးၾကေၾကာင္းကုိ
သိႏုိင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္လည္း ေတာင္သူႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ စံျပကြက္မ်ား၊ စမ္းသပ္ကြက္မ်ား
စိုက္ျပပါသည္။ နည္းပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖန္ျဖဴးေပးပါသည္။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔
မ်ိဳးေစ့မ်ားကို

သုေတသနျခံမ်ားမွ မ်ိဳးထုတ္၍

ေတာင္သူမ်ားအား

ခ်ိတ္ဆက္ေပး

လွ်က္ရွိသည္ကုိလည္း

သိရပါသည္။ ဒီးေမာဆိုျမိဳ႕နယ္တြင္ တားျမစ္ထားသည့္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး အမ်ိဳးအစား ၄၁ မ်ိဳးရွိသည္။
တားျမစ္္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆး မ်ားအား ေဒသအတြင္း သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ေရာင္းခ်ေနသည္ကို
မေတြ႔ရပါ။
ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုအခါ IFDC, Care Myanmar,PEP ျမစိမ္းေရာင္စသည့္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ
၀င္ေရာက္လာျပီး ၄င္းတို႔မွာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးနိုင္ျပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အခက္အခဲသည္ ထိုသို႔
မပံ့ပိုးေပးနိုင္ သည့္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ နည္းပညာသာ ေပးနိုင္ပါသည္။
ပိုးသတ္ေဆးဆိုင္မ်ားအား

စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္

လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္မ်ားလည္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ေတြ႔သည့္အခါ လိုင္စင္လုပ္ရန္ အျမဲတမ္းေျပာၾကားေလ့ရွိသည္ကုိ ေလ့ေတြ႕ရပါသည္။ ေျပာသည့္အခါတြင္
တခ်ိဳ႕က

လိုက္နာျပီး

တခ်ိဳ႕က

လိုင္စင္လုပ္လိုေသာ္လည္း

လိုင္စင္ေၾကးသံုးႏွစ္စာ

၃

သိန္း

လိုင္စင္ေၾကးမ်ားသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အခက္အခဲရွိသည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလာ၍ မလုပ္ႏုိင္ပါ။
ဌာနအေနျဖင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဌာနအေနျဖင့္လည္း လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
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ဥပေဒမ်ားေျပာျပ၍ စည္းရံုးရပါသည္။ ဥပေဒအတိုင္း မလုပ္နိုင္လွ်င္ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိေၾကာင္း သိရေ
ွိ အာင္
ေျပာျပထားရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈအေျခအေနကို ေလ့လာရာတြင္
ပိုးသတ္ေဆးကို စပါးစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အဓိကအသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဒီးေမာ့ဆိုအလယ္ပိုင္းတြင္
ငေျမွာင္ေတာင္ပိုးမ်ား စတင္က်ေရာက္လာျပီး တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာတြင္အ၀ါ (အနည္းငယ္ က်ေရာက္
သည္) အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထိုပိုးမႊားမ်ား၏ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး အမ်ား
အျပား အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲမႈမွာ သိသာစြာ ျမင့္တက္လာ သည္ဟု
စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခဲြမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ျခမ္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမား ၂၉၁ဦးတြင္ ၃၈.၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ အေတြ႔အၾကံဳဆယ္ႏွစ္ေအာက္၊ ၃၅.၄ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၅.၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပိုးသတ္
ေဆးသံုးစြဲမႈအေတြ႔အၾကံဳဆယ္ႏွစ္မွတစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အထက္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ပိုးသတ္ေဆး
သံုးစြဲမႈကို ခုႏွစ္အလိုက္ႏႈိင္းယွဥ္ စစ္ေဆးရာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမႈ ပမာဏထက္
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ပိုးသတ္ေဆး ပိုမိုအသံုးျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္
တြင္လည္း ယခင္ႏွစ္မွ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈထက္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိ
ရပါသည္။

၅.၁ အခက္အခဲမ်ား
ေလ့လာမွဳဧရိယာအတြင္း
ေတာင္သူမ်ားမွာ

ဓါတုပုိးသတ္ေဆး

အသိပညာေပးမွဳ၊

သုံးစဲြမွဳႏွင့္

သင္တန္းမ်ားအတြက္

ပတ္သက္သည့္

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ

လက္လွမ္းမမွီေသာေၾကာင့္

ဗဟုသုတႏွင့္

ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓါတုပုိးသတ္ေဆး သုံးစဲြမွဳ၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း
စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိနုိင္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

43

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးကို စနစ္တက် အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဗဟုသုတမ်ား အသိပညာေပးမႈမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္ တစ္ေနရာျပဳလုပ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ (ဥပမာ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္

(၁၅)

ရြာရွိပါက

ေတာင္သူမ်ား

လက္လွမ္းမွီနိုင္သည့္

အနည္းဆံုး

(၃)

ေနရာခြဲ၍ျပဳလုပ္ေပး သင့္ပါသည္။ သဘာဝပုိးသတ္ေဆး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္မွာလည္း နည္းလမ္းမ်ား မသိ္မွဳႏွင့္
အခ်ိန္အတုိင္းအတာအရ

ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္

ျပဳလုပ္ရန္မလြယ္ကူေၾကာင္း

သိရပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ

ေတာင္သူမ်ားသည္လည္း ဘာသာစကားအခက္အခဲႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မွဳ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အသိပညာ
ေပးမွဳ၊ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ အသုံးျပဳျပီးေသာ ပုိးသတ္ေဆး
ဘူးခံြႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိ
လုိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕မွာ စနစ္တက်စြန္႔နုိင္ရန္ ေနရာအခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္းကုိလည္း ေျဖဆိုသူ (၂၂၀) တြင္
၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စြန္႔ပစ္ရန္အခက္အခဲမရွိေၾကာင္းေျဖဆိုၿပီး၊ ၂၁ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာအခက္အခဲ
ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္္အခက္အခဲ ရွိေနေသာေဒသမ်ား
တြင္လည္း ဓာတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္အမိႈက္ကန္မ်ား စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။

၅.၂ အၾကံျပဳခ်က္
မိမိတို႔သုေတသနအဖြ႕ဲ သည္
ေတာင္သူမ်ား၏
ေတာင္သူမ်ား၊

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈပံုစံကို

သိရွိနိုင္ရန္

ျပည္နယ္သီးနွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးရံုးနွင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနွင့္

အရပ္ဖက္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိခဲ့သည္။

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးကိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာအသံုးျပဳတတ္ေစရန္ပညာေပးျခင္း
မိမိတို႕စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကျပီး
အသက္

၁၈

နွစ္အထက္

ေတာင္သူမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာ

(အထက္တန္းေက်ာ္လြန္၍
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တကၠသလ
ို အ
္ ဆင့္) တက္ေျမာက္သူ နည္းပါးျပီးအမ်ားစုမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။

ဤအခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္

သိရွိႏုိင္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ

ေတာင္သူအမ်ားစုသည္

ေတာင္သူမ်ားသည္

ဖတ္ရန္အခက္အခဲရွိေၾကာင္းကုိ

ေကာက္ယူခဲ့ေသာ

အတန္းပညာနည္းပါးေၾကာင္း

ပုိးသတ္ေဆးအသုံးျပဳေသာ
စာတမ္းမ်ားအရ

အညႊန္းစာမ်ားကုိပင္

ေျဖၾကားေသာ

ေတာင္သူမ်ားထံမွ

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ပုိးသတ္ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ားအေနႏွင့္ လည္းဝယ္ယူသူမ်ားအား အညႊန္းမ်ားႏွင့္
အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမည္သုိ႔

အသုံးျပဳရမည္ကုိ

ေသခ်ာစြာရွင္းျပရန္

လုိအပ္ပါသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ေတာင္သူမ်ားဓာတုပိုးသတ္ေဆး ၀ယ္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အညႊန္းမ်ားကို
ေသခ်ာစြာ

ရွင္းျပသင့္ပါသည္။

ဓာတုပိုးသတ္ေဆး

အသံုးျပဳေနခ်ိန္တြင္လည္း

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား

အေရးပါေၾကာင္းကို ရွင္းျပသင့္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
အမ်ားဆံုးထိ ေတြ႔ရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသိပညာေပးရန္ ပို၍လြယ္ကူပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္
ရန္ လက္လွမ္းမမွီမႈႏွင့္ အခ်ိန္မေပးနိုင္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ထိုအသိပညာမ်ားကို မွ်ေ၀
ေပးျခင္းသည္လည္း ထိေရာက္မႈရွိနိုင္ပါသည္။

ဓာတုပိုးသတ္ေဆး၏ေဂဟစနစ္ထိခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သတ္သည့္အျမင္မ်ား
အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမပါဘဲ ေဆးျဖန္းျခင္းေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္းအျပင္ အျခားေသာ နာတာရွည္
ေရာဂါမ်ား ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဓါတုပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းလာျခင္း၊
ေရထုညစ္ညမ္းလာျခင္း၊ ေျမတြင္းရွိမျမင္နိုင္ေသာ အက်ိဳးျပဳပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသည္

လူသားႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္

သံုးစြဲမႈႏႈန္းကို

အညႊန္းပါအတိုင္းသာ ေသခ်ာစြာစီစစ္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ အညႊန္းပမာဏထက္မ်ားစြာ အသုံးျပဳပါကလည္း
အခ်ိဳ႕ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္

ဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္မ်ားၿပီး

၄င္းတို႔၏

ဓာတ္ၿပိဳကြဲမႈမွာ

လြယ္လြယ္ကူကူ

မေပ်ာက္သြားဘဲ ၆ လမွ ၁ ႏွစ္အထိ ခံျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ လူတ႔၏
ို က်န္းမာေရးအတြက္အႏၱရာယ္ရွိရံု
သာမက သဘာဝေျမဆီလႊာမ်ားပါ တေျဖးေျဖးပ်က္စီးလာႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း ရွင္းျပေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။
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ဓါတုပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ပတ္သတ္၍ အသိပညာရွိေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္း
ျခင္းမ်ားကို
ထိ႕ု ေၾကာင့္

မျပဳလုပ္ဘဲ

ငွားရမ္းထားေသာ

လယ္ယာလုပ္သားမ်ား၏

လုပ္သားမ်ားကို

ေစခိုင္းလွ်က္ရွိသည္ကို

ေဘးကင္းလံုျခင္းအတြက္

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဥပေဒမ်ားျပဌာန္း၍

ျပည္သူမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိနားလည္ေစရန္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစြန႔ပ
္ စ္သည့္အေျခအေန
ေလ့လာခဲ့ေသာ ေဒသအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္းျပီးေသာ အခါတြင္ ခႏၶာကိုယ္နွင့္
ေဆးျဖန္းကိရိယာမ်ားကို

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္

လယ္ရွိေရတြင္းေရကန္မ်ားတြင္

ေဆးေၾကာတက္ေသာ

အမူအက်င့္မ်ားရွိရာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားသည္ ျမစ္မ်ား၊ ဆည္းေျမာင္း၊ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ကန္မ်ားႏွင့္ တူေသာ
ေရအလႊာမ်ားအတြင္းသုိ႔
ေသေစႏုိင္သည္။

ယုိစိမ့္ထြက္သြားႏုိင္ျပီး၊

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

ဤအမူအက်င့္မ်ား

သံုးစြဲျပီးေသာအခါတြင္

ရြာအျပင္ဘက္တြင္
စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ၾကသည္။

ငါး၊

ေျမြမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ သတၱဝါမ်ားကုိ

ပေပ်ာက္ရန္လည္း

ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားတြင္

က်င္းမ်ားျပဳလုပ္ထား၍
ထိုကဲ့သို႔

ဖား၊ လိပ္ႏွင့္

လိုအပ္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္သူမ်ားရွိျပီး

ထိုက်င္းမ်ားတြင္သာ

အသိပညာတိုးပြားလာေစရန္

ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္

အခ်ိဳ႕

ရြာမ်ားတြင္

ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားကို

ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုမွာ

ပညာေရးႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ

အသံုးျပဳသည့္

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းသည့္အခ်ိန္တြင္

ဗဟုသုတနည္းပါးေသာေၾကာင့္

နည္းလမ္းမ်ား၊

၀တ္ဆင္ရမည့္

ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္

ေကာင္းစြာမသိရွိျခင္း၊
အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကို

ပိုးသတ္ေဆးကို

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္
ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း

မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကေသာ္လည္း
ပိုးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကို

သီးသန္႔သိုေလွာင္ထားျခင္းလည္းမရွိ၊

သံုးစြဲၿပီးေသာ

ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံမ်ားကို

ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္သာ ၾကံဳသလို စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ငါးမ်ားႏွင့္
အျခားအက်ိဳးျပဳပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစနိုင္ျပီး ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
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ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်နိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမွဳေလွ်ာ့က်ေစရန္
ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္

GAP

ပိုးသတ္ေဆးတို႔ကို

နည္းစနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္

GAP

ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ဧက

သြားရမည္ျဖစ္သည္။

အလြန္အကၽြံမသံုးစြဲဘဲ
တိုးခ်ဲ႕လာလွ်င္

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

စနစ္ကိုပိုမိုစိတ္၀င္စားမႈရွိလာေစရန္

စံစနစ္ကို

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စနစ္သည္

လိုအပ္မွသာထည့္သြင္းသည့္

ေတာင္သူမ်ားလည္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနအေနျဖင့္

GAP

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈ

ေတာင္သူမ်ားအား

စမ္းသပ္စိုက္ဧကမ်ား

GAP

တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္

သင့္ပါသည္။
ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ

ဓါတုပိုးသတ္ေဆးအစား

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားကို

အသံုးျပဳလိုေသာ္လည္း

သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ျခင္း၊ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ
ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ ေငြေၾကးမတတ္နိုင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသည္ ပိုးမႊားမ်ားကို
ခ်က္ခ်င္းမေသေစျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသာ

ေစ်းကြက္တြင္

အလြယ္တကူ

ဓါတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုသာ

၀ယ္ယူနိုင္ၿပီးပိုးမ်ားကို

အသံုးျပဳေၾကာင္း

လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္

ေျဖၾကားထားပါသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုကို ေမးျမန္းရာတြင္ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ေဒသထြက္
သဘာ၀ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို
အသံုးျပဳလိုၾကသည္။

အထင္မၾကီးၾကပဲ

ထိ႕ု ေၾကာင့္

နိုင္ငံျခားျဖစ္

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္

ဓါတုဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုသာ

မိမိတို႔ေဒသမွ

အလြယ္တကူရရွိၿပီး

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းေသာ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳေစလိုေၾကာင္း အၾကံေပးထားပါသည္။
အကယ္၍ ဓါတုပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳလိုလွ်င္လည္း စနစ္တက်အသံုးျပဳတက္ေစရန္ ပညာေပးပြဲေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တက္ေရာက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း
မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပံုစံအျပင္ ေခတ္ႏွင့္ အညီ စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳး တက္ေစရန္လည္း ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း
အၾကံျပဳထားပါသည္။
ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ျပင္ပအရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊

အသိပညာမ်ားနည္းပါးေသးေသာေၾကာင့္

နိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖစ္ေသာ

IFDC၊

Care
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Myanmar

၊

PEP

စသည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း

အသိပညာေပး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ယခင္ကထက္ ပိုမို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေတာင္သူမ်ားအား
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ

သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးကို
သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ

ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္သည့္

အသံုးျပဳလာနိုင္ေစရန္
နည္းပညာ

သာမက

သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ
သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္၍ ေတာင္သူမ်ားအား သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အလြယ္တကူ
၀ယ္ယူနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အသံုးျပဳလာနိုင္ၿပီး၊ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲမႈေလ်ာ့က် လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေတာင္သူအမ်ားစုသည္
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ
လိုအပ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္

အသိပညာေပးပြဲမ်ား

သိ႔မ
ု ွသာ

ပတ္သတ္ျပီး

ျပဳလုပ္ၾကသည့္အခါတြင္

မိရိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးသည့္

အသိပညာမ်ား

တိ္ုးပြားလာေစရန္

စိတ္ပါ၀င္စားစြာ

တက္ေရာက္ၾကရန္

ပံုစံအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ

ေခတ္ႏွင့္

အညီအဆင့္ျမင့္စြာ

စိုက္ပ်ိဳးလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ၍
္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား
၁။ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို စနစ္တက်အသံုးျပဳတတ္ရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး အသုံးျပဳ
ရမည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္း( ဦးထုပ္၊ လက္အိပ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း)မ်ား အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း။
၂။ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ား ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ နည္းစနစ္ကို အသိပညာေပးျခင္း။
၃။ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို နိုင္ငံျခားမွ

နည္းပညာမ်ားကို ယူ၍ျပည္တြင္းတြင္

စနစ္တက် ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။
၄။ ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ ဌာနမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ဌာန တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕ခံ
ေစ်းမိေစ်းဖမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအဖြ႔ျဲ ဖင့္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
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၅။ သီးႏွံမ်ားတြင္ ဓါတုဓာတ္ၾကြင္းမ်ား ပါ၀င္မႈကို စစ္ေဆးရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တည္ေဆာက္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
လည္း စမ္းသပ္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းပညာမ်ား
သင္ယူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။
၆။ စားသံုးသူမ်ား ဓာတုအႏၱာရာယ္ကင္းစင္ၿပီး က်န္းမာအသက္ရွည္ရန္အတြက္ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရး
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ပါသည္။
၇။ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းေကာင္းရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးသီးႏွံ မ်ားကို
ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။
၈။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဘက္စံုအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး၍ GAP စံျပစိုက္ကြက္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း
ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ လာေရာက္၍ နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ႏွစ္
တြင္သာ

GAP

စနစ္က်င့္သံုးၿပီး

ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္

GAP

စနစ္ဆက္လက္က်င့္

သံုးျခင္းရွိ/

မရွိျပန္လည္စမ္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ နည္းစနစ္အားဆက္လက္
က်င့္သံုးျခင္းမရွိပဲ

၄င္းတို႔

အေရးယူနိုင္သည့္

မူ၀ါဒရွိရန္

ယခင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ
လိုအပ္ပါသည္။

နည္းအတိုင္း
ထိုကဲ့သို႔

လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို

မူ၀ါဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေတြ႔ရွိပါက
ဥပေဒအရ

ေသာ္လည္းေကာင္း တိက်စြာေဆာင္ရြက္မွသာ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္၊ ေငြအား၊ လူအားတို႔ျဖင့္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္
ခဲ့မႈမ်ား

ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔

မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရန္အတြက္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။
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၆. နိဂုံး
နိဂုံးခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း
ယခုေလ့လာစမ္းစစ္မႈသည္ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေတာင္သူလယ္ သမား
မ်ား၏

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈႏႈန္း၊

သီးႏွံၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

ပိုးသတ္ေဆး၏

ေဂဟစနစ္ထိခိုက္မွဴႏွင့္

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈအေျခအေန၊
ပတ္သက္သည့္အျမင္မ်ား၊

ပိုးသတ္ေဆးဘူးခြံႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔စြန္႔ပစ္ပံု၊ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်သည့္နည္းလမ္း
မ်ားကိုေလ့လာေမးျမန္း၍ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္
ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ဌာနမ်ားႏွင့္

ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသာမက

စိုက္ပ်ိဳးေရးပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ား

စိုက္ပ်ိဳး

ကိုလည္းစစ္တမ္း

ေကာက္ယူေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာ
နမ်ားမွေျဖၾကား

ခ်က္မ်ား၊

စစ္တမ္းေကာက္

ယူသူမ်ား၏ေလ့

လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ကိုထည့္သြင္းေရး

သားထားပါသည္။
အနာဂတ္တြင္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္ၿပီး၊ ယခုစာတမ္းမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သုေတသနျပဳ
သူမ်ားအေနျဖင့္

ယခုစာတမ္းမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္

ကယားျပည္နယ္တခုလံုးတြင္
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္

ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားသံုးစြဲမႈကို

ကာကြယ္နိုင္၍

ျပည္သူမ်ား၏

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္

ေလ်ာ့ခ်နိုင္ၿပီးလူႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

သာမက

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
တိုးတက္လာေစရန္

တစ္ဖက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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၇. ကုိးကားစာရင္း
၁။ ကယားျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးႏွံပိုးမႊားကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ
၂။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
၃။ KSFU ( Karenni State Farmer Union)
၄။ ပိုးသတ္ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ား
၅။ The Impact of Pesticides Used in Agriculture on Human Health: Case Study From
Myanmar Ms May Lin Aung, Associate Professor, Co-operative University,Thanlyin
၆။ Pesticides Literacy and Pesticide Expocure Prevention Practices among Farm Workers in
Bago Region. Min Thura Aung, 2017
၇။ Overview of Pesticide Market and Registration in Myanmar, Lin Fang, 1 feb 2018
၈။ Pesticides Used in Thailand and Toxic Effects to Human Health, Padet Siriyasatine;
e-mail:padet.s@chula.ac.th
၉။ kayahstate.gov.mm
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၈. ေနာက္ဆက္တြဲ
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သုေတသနျပဳသူမ်ား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

Kay Zin Min Naing
Former President
Bago Region NLD Youth Wing

PERSONAL INFORMATION
•

Date of birth

: 15 July 1985

•

Nationality

: Myanmar

•

Race

: Burma

•

Religious

: Buddhist

•

Sex

: Female

•

Marital Status

: Single

EDUCATION
B.A(Myanmar),Diploma in International Relations
EMPLOYMENT RECORD SUMMARY
2009 to 2012 Vice President in NLD Youth Wing , Bago Township
2014 to 2017 President in Bago Region National League for Democracy Youth Wing
2017 to till now Bago Region NLD Executive Committee
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Than Toe Aung
La Chan Myay's (Youth Platform for Social Change)
PERSONAL INFORMATION
Date of birth

း 5 August 1996

Nationality

: Myanmar

Race

: Rakhine

Sex

: Male

Martial Status

: Single

EDUCATIONAL
Bachelor Grade B.A (History, Sittwe University)
EMPLOYMENT RECORD SUMMARY
2018 December to till now
Duty

La Chyan Myay's(Youth Platform for Social Change)

- Executive Committee Member
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Naw Theingi Soe
Date of birth

27.3. 1996

Nationality

Myanmar

Race

Kayin

Religious

Roman Catholic

Sex

Female

Marital Status

Single

Education

B.A (Geography), Taungoo University

Employment Record Summary
2016 May to till now
ေဂဘားကရင္လူငယ္ ကြန္ယက္အဖြ႔၀
ဲ င္
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