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BASIC MANUAL FOR FARMERS
TO PROTACT LIVESTOCK
IN A DISASTER
FOCUS ON CYCLONES AND FLOOD
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USAID-Funded Asia Farmer-to-Farmer Program ၏ အမွ ာ စာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေမြးျမဴသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား အေနျဖင္႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအပါအဝင္ ေဘးအႏၱရာယ္
က်ေရာက္မွဳမ်ားအား စနစ္တက်တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ
ျပဳႏိုင္ရႏ္အတြက္ ယခုလက္စစ
ြဲ ာအုပ္ငယ္အား ျပဳစုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပီးခဲ႔ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ ျပင္းထန္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိ၏ မိသားစု၊
မိမိ၏ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္အစီအမံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖင္႔ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ားဆံုးရွံဳးမွဳကို
ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္ရြာမ်ားအတြင္းတြင္လည္း အခ်င္းခ်င္းကူညီကယ္ဆယ္ရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္
မည္ကို အားလံုးစုေပါင္း၍ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ထားသင္႔ပါသည္။
ရပ္ရြာအဆင္႔ ၾကိဳတင္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းရာတြင္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူထုအားလံုးပါဝင္ႏွိုင္မွဳမွာ
အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔မွသာ မုန္တိုင္း (သို႔မဟုတ္) ေရၾကီးမွဳမ်ား မိမိတို႔ေက်းရြာတြင္ျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သူက
မည္သည္႔လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္မည္ကို အားလံုးသိရွိနားလည္ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္မီ၊ က်ေရာက္
ေနစဥ္ ႏွင္႔ က်ေရာက္ျပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကာ စိတ္ပူပင္ေသာက
အနည္းဆံုးႏွင္႔ အခ်င္းခ်င္းကူညီကယ္ဆယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။
မိသားစုအဆင္႔၊ ေမြးျမဴေရးျခံတစ္ျခံခ်င္းစီအဆင္႔ ၾကိဳတင္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း မိသားစုဝင္မ်ား၊ ျခံဝန္ထမ္း
မ်ားအားလံုးပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုး၊ ျခံဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးက အစီအမံမ်ားအား ေကာင္းစြာ
သိရွိထားျခင္းျဖင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခု လက္စြစ
ဲ ာအုပ္ငယ္ကို ေမြးျမဴသူမ်ား၊ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊

ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔
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Program တို႔ ပူးေပါင္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳစုႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားအား ဦးေဆာင္
ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ Winrock International ၏ Farmer-to-Farmer Volunteer မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Dr. Susan Stewart
ႏွင္႔ Dr. Kelly Crowdis တို႔အားလည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ေလ်ာက္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးခဲ႔ေသာ ေဒါက္တာ
သက္ခိုင္ (Technical Officer, Winrock International) အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔၏ ေမြးျမဴ ေရးျခံႏွင္႔ ရပ္ရြာအတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားအသံုးျပဳ၍ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္
ၾကိဳတင္အစီအမံခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ကာ ဆံုးရွံဳးေလလြင္႔မွဳမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ေဒါက္တာအိသႏၱာေက်ာ္
Country Director
USAID-Funded Asia Farmer-to-Farmer Program/Myanmar
Winrock International
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ျပဳစု သ ူ ၏ အမွ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ရွည္လ်ားေသာကမ္းရိုးတန္းရွိျပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ဝင္ေရာက္လာ
ေသာ မုန္တိုင္မ်ားေၾကာင္႔ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မွဳမ်ား၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွဳမ်ား၊ ေရၾကီးမွဳမ်ား၊ ေျမျပိဳမွဳမ်ား၊
အစရွိသည္႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ေလ႔ရွိကာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား

ျဖစ္ေပၚ

ေလ႔ရွိပါသည္။ ျပီးခဲ႔ေသာ ဆယ္ခုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း ျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွဳပ္ခတ္မွဳ ၂ ၾကိမ္၊ ဆိုင္ကလုံုးမုန္တိုင္းၾကီး ၃
ခု၊ ဆူနာမီေရလွိဳင္းရိုက္ခတ္မွဳ ၁ ၾကိမ္၊ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မွဳ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင္႔ အျခားေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳ မ်ား
အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚခဲ႔ပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သဘာဝ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးမွဳအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုဆိုးရြားမွဳမ်ား၊
ေျမငလ်င္လွုပ္ခတ္မွဳမ်ားအျပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳႏွင္႔ အယ္လ္နီညိဳရာသီျဖစ္ေပၚမွဳမ်ားေၾကာင္႔ မိုးေခါင္ေရရွားႏွင္႔
အျခားသဘာဝေဘးက်ေရာက္မွဳမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ လူသားမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားဆံုးရွံဳးရသကဲ႔သို႔ ေမြးျမဴထားေသာ
တိရစာၦန္မ်ားေသဆံုးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မွဳက်ဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအေပၚလြန္စြာထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳမ်ား ထူေျပာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဘးအႏၱရာယ္တံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
လည္း ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေနျပီး အထူးသျဖင္႔ လူသားတို႔အား ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုးတက္မွဳမ်ား
ျမင္ေတြ႔ေနရျပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳအတြက္ ၾကိဳတင္စီမံ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသင္႔ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တံု႔ျပန္ျခင္း စသည္႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မွဳမွာ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ေမြးျမဴသူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွသာ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Responds) ကို အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္
တြင္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ္လည္း ဆံုးရွံုးေလလြင္႔မွဳမ်ား၊ ေဘးဒုကၡမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မွဳက်ဆင္း
မွဳမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္မွာ ၾကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္း (Planning) က အဓိကအက်ဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မည္႔ အခ်ိန္ကို ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင္႔ ၾကိဳတင္ အစီအမံမ်ား
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းကသာလ်င္ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားကိုေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔ရပ္ရြာ၊ မိမိ၏ေမြးျမဴေရးျခံတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္မီ၊ က်ေရာက္စဥ္ႏွင္႔ က်ေရာက္ျပီးေနာက္ စိတ္ခ်လံုျခံဳ
သည္႔ အေျခအေနအား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳတင္စီမံမွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုက႔သ
ဲ ို႔
စိတ္ခ်လံုျခံဳသည္႔ အေျခအေနကိုဖန္တီးရာတြင္ ယခင္ၾကံဳေတြ႔ခ႔ရ
ဲ ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာရယူကာ စီမံ
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီအမံမ်ားသည္ ေလွနံဓားထစ္မဟုတ္ပဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးအႏၱရာယ္၊ ရပ္ရြာ
အေနအထား၊ ရရွိႏိုင္ေသာအရင္းအျမစ္အေထာက္အပံ႔မ်ားေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ၾကိဳတင္ အစီအမံ
မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေျခအေနႏွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း (Flexibility) ႏွင္႔
ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Communication) တို႔မွာ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳ အတြက္ ေသာ႔ခ်က္
အက်ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင္႔ Winrock International က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေသာ USAID-Funded Asia Farmer-to-Farmer Program ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳျဖင္႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔ႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႔မ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား
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က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ
စားနပ္ရိကၡာႏွင္႔စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ေမြးျမဴသူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား စုစည္း၍ “မုန္တိုင္းႏွင္႔ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မွဳမ်ားတြင္ တိရစာၦန္မ်ားအား
ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း - ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္အေျခခံလက္စြဲ Basic Manual for Farmers to Protact
Livestock in a Disaster: Focus on cyclones and floods” အား ျပဳစုထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Dr. Susan Stewart

Dr. Kelly Crowdis

ေဒါက္တာသက္ခိုင္

Organization Development

Technical Advisor

Technical Officer

လုပ္အားေပးပညာရွင္

လုပ္အားေပးပညာရွင္

Farmer-to-Farmer Program

Farmer-to-Farmer Program

Farmer-to-Farmer Program
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ေဘးအႏၱ ရ ာယ္ စ ီ မ ံ ခ န္ ႔ ခ ြ ဲ မ ွ ဳ တြ င ္ ထည္ ႔ သ ြ င ္ း စဥ္ း စားသင္ ႔ သ ည္ ႔ အခ်က္ မ ်ား
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ လူသားမ်ား၏အသက္ကို ကာကြယ္ကယ္တင္ျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။

ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ားႏွင္႔

အျခားပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားအား

ကာကြယ္ျခင္းမွာ

ဒုတိယဦးစားေပးအဆင္႔သာ

ျဖစ္ပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လာပါက ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ား ေသဆံုးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မွဳေလ်ာ႔က်ျခင္း စသည္႔ ေဘးဥပါဒ္
မ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳတင္အစီအမံမ်ားထားရွိျခင္း (Planning) မွာ ေသာ႔ခ်က္အက်ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္မီ မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလွည္႔လည္စစ္ေဆး၍ အမွန္တကယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္
ခ်ိန္တြင္ ျပႆနာအၾကီးအက်ယ္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္႔ေနရာမ်ား (ဥပမာ - ခိုင္ခံမွဳမရွိေသာ တံတားမ်ား၊ ေျမနိမ္႔ပိုင္းမ်ား
စသည္ျဖင္႔) ကို ေလ႔လာကာ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္႔နည္းလမ္းမ်ား ကို ရွာေဖြသင္႔ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္႔
ျပႆနာႏွင္႔ ေျဖရွင္းရမည္႔နည္းလမ္းမ်ားကို လူတိုင္းသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက
လည္း ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား အားလံုးကို အသိေပး၍ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
မိုးေခါင္ေရရွားမွဳႏွင္႔ ေရၾကီးမွဳမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေလ႔ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ အဆိုပါရာသီမ်ားမတိုင္မီ ျခံရွိ တိရစာၦန္
ေကာင္ေရအား ေလ်ာ႔ခ်ျခင္းသည္လည္း စဥ္းစားသင္႔သည္႔ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မွဳညံ႔ဖ်င္းေသာ တိရစာၦန္မ်ား
အား ၾကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားျခင္းျဖင္႔ အစာေရစာျပတ္လပ္မွဳကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ကာ ထုတ္လုပ္မွဳေကာင္းေသာ တိရစာၦန္မ်ား
လံုေလာက္ေသာအစာအာဟာရ၊ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳတို႔ျဖင္႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေစာင္႔ေရွာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည္႔အခါ ေသေပ်ာက္မွဳႏွဳန္းကိုေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔ေက်းရြာအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔လည္းေကာင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္း
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာအတြင္း အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားသူမ်ားပါဝင္သည္႔ အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြဲ႔ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းထား
သင္႔ပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔အေနျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေထာက္အပံ႔ပစၥည္းမ်ားအား မွန္ကန္မွ်တစြာ မွ်ေဝ
ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ တခါတရံတြင္ ရပ္ရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ႔မ်ား
အမွန္တကယ္ လိုအပ္သူမ်ားထံ မေရာက္ရွိသည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အား မွန္ကန္တိက်စြာ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါကလည္း အမ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳေလ်ာ႔က်လာကာ ကူညီေထာက္ပံ႔မွဳမ်ား၊ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအား ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ေဒသ၏ အေျခအေနမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား သတင္းမီဒီယာ
မ်ား၊ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားတြင္ မွ်ေဝရာတြင္လည္း မွန္ကန္တိက်စြာ မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္သူ၊ မီဒီယာ
မ်ားအား သတင္းေပးသူ၊ လူမွဳကြန္ယက္တြင္ မွ်ေဝသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖန္႔ေဝသင္႔
ပါသည္။
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ၾကိ ဳ တင္ စ ီ မ ံ ျ ခင္ း

စု ဖ ြ ဲ ႔ ျ ခင္ း ႏွ င ္ ႔ ဆက္ သ ြ ယ ္ ည ွ ိ ႏ ွ ိ ဳ င္ း ေဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း
ေမြးျမဴသူမ်ား


မိုးေလဝသသတင္းမ်ားအား ပံုမွန္ရယူပါ။ မိုးေလဝသသတင္းရယူသည္႔ သတင္းရင္းျမစ္မွာ
ခိုင္မာမွန္ကန္မွဳရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။



ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ား၊
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားအၾကား တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
(Telephone Tree) တစ္ခု ထားရွိပါ။



ရပ္ရြာမွ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ “ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳအဖြဲ႔” ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။



မိသားစုအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္တံု႔ျပန္မွဳအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ထားရွိပါ။ ထိုအစီအမံမ်ားအား
မိသားစုဝင္တုိင္းက ၾကိဳတင္သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည္႔အခါ
လိုအပ္သလို ဟန္ခ်က္ညီညီ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။



၄င္းအစီအမံမ်ားအား မိတ္ေဆြမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေဝအၾကံဥာဏ္ရယူျပီး လိုအပ္သလို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ။

ရပ္ရြာအဆင္႔


ေက်းရြာရွိ လူငယ္မ်ားအား စုစည္း၍ “ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳအဖြဲ႔” ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားရွိပါ။



ထိုအဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင္႔ မိုးေလဝသသတင္းမ်ား ရယူစုေဆာင္း၍ ေက်းရြာလူထုသို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝ အသိေပးပါ။



မိမိ၏ ရပ္ရြာမွ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မည္႔အေျခအေနမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္အားတံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမွဳမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တို႔အား အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီ
ဆက္သြယ္သတင္းေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါ။



ေက်းရြာအတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပးစနစ္ (ALART system) တစ္ခုကို ထားရွိျပီး
၄င္းသတိေပးစနစ္အား ရပ္ရြာလူထုအားလံုးသိရွိေနေအာင္ ေလ႔က်င္႔မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ။



ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔
“ရပ္ရြာ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳအစီအမံ” မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြပ
ဲ ါ။
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တိ ရ စာၦ န ္ မ ်ားအား ေဘးလြ တ ္ ရ ာသိ ု ႔ ေရႊ ႔ ေ ျပာင္ း ႏိ ု င ္ ေ အာင္ စီ မ ံ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း


မိမိေနထိုင္ရာသို႔ မုန္တိုင္းမက်ေရာက္မီ မိမိ၏တိရစာၦန္မ်ားအား ေဘးလြတ္ရာသို႔ ၾကိဳတင္ေရႊ႔ေျပာင္း ထားရ
ပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၇၂ နာရီ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေမြးျမဴသူမ်ား


တိရစာၦန္မ်ားအား ေရႊ႔ေျပာင္းထားရွိမည္႔ေနရာကို ၾကိဳတင္ရွာေဖြသတ္မွတ္ထားပါ။ အစာရရွိႏို္င္မည္႔ေနရာႏွင္႔
တိရစာၦန္ထားရွိမည္႔ေနရာတို႔ကို ခ်င္႔ခ်ိန္စဥ္းစားသင္႔ပါသည္။



ထိုသတ္မွတ္ထားေသာေနရာႏွင္႔ အဆင္မေျပပါက ထပ္မံေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ရန္ အရံေနရာ တစ္ခု ထပ္မံထားရွိပါ။



တိရစာၦန္၊ အစာႏွင္႔ ေရ တို႔ကို မည္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည္ကို ျပင္ဆင္ထားပါ။



အနည္းဆံုး တစ္ပတ္စာ အစာႏွင္႔ေရ ရရွိႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ႏွစ္ပတ္စာ စီစဥ္သင္႔ပါသည္။



တိရစာၦန္မ်ားအား မည္သူကေစာင္႔ေရွာက္မည္ကို ၾကိဳတင္စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားပါ။



မိမိ၏ တိရစာၱန္မ်ားကို အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ထားပါ။



တိရစာၦန္မ်ားအားေရာေႏွာထားရွိရမည္ဆိုပါက မိမိ၏ တိရစာၦန္မ်ားသည္ လိုအပ္သည္႔ ကာကြယ္
ေဆးမ်ားထိုးႏွံထားျပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနရပါမည္။



မိုးဦးမက်မီႏွင္႔ မိုးေခါင္ေရရွားကာလမတိုင္မီ တိရစာၦန္မ်ားအား သန္ခ်ေဆးထိုးႏွံ တိုက္ေကြ်းျခင္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ပါ။



က်န္းမာေသာ တိရစာၦန္ႏွင္႔ မက်န္းမာေသာ တိရစာၦန္တို႔အား ခြျဲ ခားထားႏိုင္ရန္
ၾကိဳတင္စဥ္းစားစီမံထားသင္႔ပါသည္။



ေရမၾကီးမီ တိရစာၦန္မ်ားအား ကုန္းျမင္႔သည္႔ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ ထိုေနရာသို႔
ေရေရာက္ရွိလာပါက တိရစာၦန္မ်ားအား ၾကိဳးေျဖ၍လႊတ္ေပးရရန္လို္အပ္ပါမည္။



ထို႔ျပင္ လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ တိရစာၦန္မ်ား ျခံအတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္ကာ ေရမြန္းေသဆံုးျခင္းမျဖစ္ရေအာင္
တိရစာၦန္မ်ားလႊတ္လိုက္ျပီးပါက ျခံတံခါးမ်ား လံုျခံဳစြာ ျပန္ပိတ္ႏို္င္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားသင္႔ပါသည္။

ရပ္ရြာအဆင္႔


ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ႏိုင္ရန္ လွံဳ႔ေဆာ္ျခင္း၊ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသင္႔ပါသည္။



ေမြးျမဴသူမ်ားအား တိရစာၦန္အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ျခင္း၊ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။



သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အစာႏွင္႔ေရ ရရွိေရး၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင္႔ ေရာဂါကုသမွဳမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တာဝန္ရွိ
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင္႔ ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္ ညွိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။
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ပတ္ ဝ န္ း က်င္ အ ား ၾကိ ဳ တင္ စ ီ မ ံ ထ ားရွ ိ ျ ခင္ း
ေမြးျမဴေရးသမား


အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ျခံစည္းရိုးမ်ား၊ အုတ္နံရံမ်ားအား ခိုင္မာမွဳရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိရပါမည္။



ဓာတုပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ျခံဖ်န္းပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ကုသေဆးဝါးမ်ား) အား
ေရလံုေအာင္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားရပါမည္၊ သိုပမဟုတ္ ေရလံုးဝမေရာက္ႏိုင္သည္႔ အျမင္႔တြင္
ထားရွိရပါမည္။



ျခံထြက္စြန္႔ပစ္ အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ေရထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီး ပတ္ဝန္းက်င္အား
ညစ္ညမ္းေစပါသည္။ ျခံထြက္အညစ္အေၾကးမ်ားအား ေျခာက္ေသြ႔ေစျပီး စုပံုထားပါက မိုးရာသီမတိုင္မီ
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေျမၾသဇာအျဖစ္ ထည္႔သြင္းအသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ အပံုအား ရွင္းလင္းထားရပါမည္။
သို႔မဟုတ္ အိတ္မ်ားတြင္ ထည္႔သြင္း၍ ေရမေရာက္ႏိုင္သည္႔ေနရာတြင္ ထားရွိပါ။

ရပ္ရြာအဆင္႔


ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ လွိဳင္းဒဏ္၊ ေလဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ ေက်းရြာပတ္လည္တြင္ ဒီေရေတာမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးထားသင္႔ပါသည္။



တိရစာၦန္မ်ားအား ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ တိရစာၦန္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းျပဳလုပ္မည္႔
ေနရာမ်ားကို ကုန္းျမင္႔သည္႔ေနရာမ်ားတြင္ ရွာေဖြျပင္ဆင္ထားရွိသင္႔ပါသည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္
ေျမသားခိုင္မာေစရန္ႏွင္႔ တိရစာၦန္အစာရရွိႏိုင္ရန္ အစာၾကမ္းပင္မ်ား (forage) စိုက္ပ်ိဳးထားရွိသင္႔ပါသည္။



ေရၾကီးသည္႔အခ်ိန္တြင္ ေျမြအႏၱရာယ္ရွိသျဖင္႔ ၾကိဳတင္စဥ္းစားျပင္ဆင္သင္႔ပါသည္။

အစာႏွ င ္ ႔ ေ ရ ရရွ ိ ေ ရး ၾကိ ဳ တင္ စ ီ မ ံ ထ ားရွ ိ ျ ခင္ း
ေမြးျမဴေရးသမား


ႏြားတင္းကုပ္မ်ားကို ျမင္႔ျမင္႔ေဆာက္ထားျပီး ႏြားတင္းကုပ္အေပၚထပ္ခိုးတြင္ အစာကို လံုေလာက္စြာ
သိုေလွာင္သည္႔ စနစ္ကို က်င္႔သံုးသင္႔ပါသည္။



ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ မိုးေရကာဖ်ဥ္မ်ား၊ ေရပံုးမ်ား ၾကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။



သန္႔ရွင္းေသာေရရရွိရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - သဲစစ္ေရအိုး၊ ကလိုရင္းခတ္ျခင္း) အစရွိသည္႔
နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားထားသင္႔ပါသည္။



အနည္းဆံုး ၁-၂ ပတ္စာ အစာႏွင္႔ေရ ရရွိႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ထုိ႔ထက္ပိုမို၍
သိုေလွာင္ထားသင္႔ပါသည္။



ယူရီးယားသကာတံုး (UMMB) မ်ားအား ၾကိဳတင္စုေဆာင္းျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းမ်ား ကို
သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင္႔ ညွိႏွိဳင္း၍ ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။



မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္ခံႏိုင္သည္႔ ျမက္ႏွင္႔ တိရစာၦန္အစာၾကမ္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားရွိပါ။



အစာရွားပါးခ်ိန္တြင္ ေဗဒါကဲ႔သို႔ေသာ အစားထိုးအစာၾကမ္းမ်ား ေကြ်းေမြးႏိုင္ေရးအတြက္လည္း
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားပါ။
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ရပ္ရြာအဆင္႔


အစာႏွင္႔ ေရအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ အဖြ႔င
ဲ ယ္မ်ား ၾကိဳတင္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။



ေရတြင္းေရကန္မ်ား ျပန္လည္သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပန္လည္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည္႔ပါသည္။



မိုးေခါင္ေရရွားေဒသမ်ားတြင္ Mombasa ကဲ႔သုိ႔ေသာ ေျခာက္ေသြ႔ဒဏ္ခံႏိုင္သည္႔ ျမက္မ်ိဳးမ်ား၊ အျခား
အစာၾကမ္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသင္႔ပါသည္။



ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျပီးေနာက္ ရရွိသည္႔အစာကို ေကြ်းေမြးရမည္ျဖစ္သျဖင္႔
အစာအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားကို တစ္ေန႔နည္းနည္းခ်င္းစီ တိုး၍ ေကြ်းေမြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို
ပညာေပးထားရပါမည္။



ေရလႊမ္းမိုးေလ႔ရွိေသာေဒသမ်ား၊ မိုးေခါင္ေရရွားျဖစ္ေလ႔ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္ႏွင္႔
ယူရီးယားေကာက္ရိုး (Urea treated rice straw) ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၊
တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား၊ ေက်းလက္တိရစာၦန္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင္႔ ညွိႏွိဳင္း၍
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ကာ စုေဆာင္းထားသင္႔ပါသည္။



ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျပီးေနာက္ အစာၾကမ္းရွားပါးခ်ိန္တြင္ အစာႏုမ်ားအား စနစ္တက်ေကြ်းေမြးႏိုင္ေရး
အတြက္လည္း ၾကိဳတင္ပညာေပးထားရပါမည္။

တိ ရ စာၦ န ္ မ ်ားအားက်န္ း မာေရးေစာင္ ႔ ေ ရွ ာ က္ မ ွ ဳ အတြ က ္ ၾကိ ဳ တင္ စ ီ မ ံ ထ ားရွ ိ ျ ခင္ း
ေမြးျမဴေရးသမား


မုတ္သံုရာသီမတိုင္မီ တိရစာၦန္မ်ားအား လိုအပ္သည္႔ ကာကြယ္ေဆးမ်ား အျပီးအစီး ထိုးႏွံျပီးစီးရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (ဥပမာ - ခြာနာလွ်ာနာ၊ လည္ေခ်ာင္းကြ၊ဲ ေပါင္ပုတ္လက္ပုတ္၊ ေထာင္႔သန္း၊ ဝက္ဝမ္းက်
အစရွိသည္႔ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္)



တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ First Aid Kit ကို ျပင္ဆင္ထားျပီး လံုျခံဳသည္႔ေနရာတြင္ ထားရွိပါ။



First Aid Kit တြင္ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားပါဝင္သင္႔ပါသည္။
o

တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား

o

အနာဖ်န္ေဆးမ်ား

o

ေဆးကတၱရာ

o

ဓာတ္ဆား

o

ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား

o

ေဆးထိုးပိုက္/ေဆးထိုးအပ္

o

ပတ္တီးလိပ္

o

ျခင္၊ ယင္ ဖ်န္းေဆး

o

ၾကိဳး
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မိမိေဒသရွိ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊
ေက်းလက္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သိရွိမွတ္သားထားပါ။



တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား မလာေရာက္ႏိုင္သည္႔ အေျခအေနတြင္ ၄င္းတို႔၏ ညြန္ၾကားၾကီးၾကပ္မွဳျဖင္႔
ၾကိဳတင္ကုသမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရႏ္ အေျခခံေဆးဝါးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ
တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔ ၾကိဳတင္ညွိႏွိဳင္းျပင္ဆင္ထားပါ။ ေဆးဝါးမ်ားႏွင္႔ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊
ရက္လြန္ျခင္း၊ သံုးမရျဖင္း မျဖစ္ေစရန္ ဂရုျပဳစစ္ေဆးပါ။



က်န္းမာေရးမေကာင္းသည္႔ တိရစာၦန္မ်ားအား ခြျဲ ခားထားရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳတင္စီမံထားပါ။



တိရစာၦန္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားထံမွ
နာယူေလ႔လာ၍ မိသားစုအား ျပန္လည္မွ်ေဝထားပါ။

တိရစာၦန္ေဆးကုဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား


ေမြးျမဴသူတိုင္း ေရာဂါက်ေရာက္မွဳႏွင္႔ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း၏ အေရးပါပံုကို သိရွိႏိုင္ေအာင္
ပညာေပးေဆာင္ရြက္ပါ။



တိရစာၦန္ေဆးကုလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သူက မည္သည္႔ေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္႔
စီမံခ်က္ၾကိဳတင္ခ်မွတ္ထားပါ။



မိမိကိုယ္တိုင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ရာေနရာသို႔ မသြားေရာက္ႏိုင္သည္႔ အေျခအေနတြင္
အစားထိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္႔ အစီအအစဥ္တစ္ခုကို ၾကိဳတင္ခ်မွတ္ထားပါ။



မိမိေဒသတြင္ ေမြးျမဴထားသည္႔တိရစာၦန္အမ်ိဳးအစားႏွင္႔ ေကာင္ေရ၊ က်ေရာက္ဖူးသည္႔ ေရာဂါမ်ား၊
ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္႔ေရာဂါမ်ား အေပၚမူတည္၍ လိုအပ္မည္႔
ေဆးဝါးမ်ားအား စာရင္းျပဳစုပါ။



ေဆးဝါးမ်ား အလံုအေလာက္ သိုေလွာင္ထားရွိျပီး လိုအပ္ခ်က္ရွိလာပါကလည္း မည္သည္႔ေနရာမွ
အလ်င္အျမန္ရရွိနိုင္မည္ကို ၾကိဳတင္သိရွိပါေစ။



မတူညီေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ မတူညီေသာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိရပါမည္။



ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျပီးေနာက္ တိရစာၦန္ေဆးကုခန္းမ်ား (animal health care centre)
မ်ားဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ေရး ၾကိဳတင္စီမံထားပါ။



တိရစာၦန္မ်ား အာဟာရျပတ္လပ္ခ်ိဳ႔တဲ႔မွုေၾကာင္႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏုိင္သျဖင္႔ အစာႏွင္႔ ေရ
ရရွိေရးအတြက္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ပါ။



ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေသဆံုးသြားေသာ
တိရစာၦန္အေသေကာင္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ေရး ၾကိဳတင္စီမံထားပါ။

10

ေဘးအႏၱ ရ ာယ္ မ က်ေရာက္ မ ီ ေမြ း ျမဴေရးျခံ တ ြ င ္ ေဆာင္ ရ ြ က ္ ရ မည္ ႔ လ ု ပ ္ င န္ း မ်ား

အစာႏွ င ္ ႔ ေ ရအတြ က ္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း
•

အစာႏုမ်ားကို ကုန္းျမင္႔ေသာေနရာမ်ားသို႔ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း၊ ေရမဝင္ႏိုင္သည္႔ထည္႔စရာ တစ္ခုခုတြင္ သိုေလွာင္
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရမေရာက္ႏိုင္သည္႔ တင္းကုပ္အေပၚဖက္ ထပ္ခိုးတြင္သိုေလွာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

•

အစာၾကမ္းအေျခာက္မ်ားရွိပါကလည္း ေရၾကီးသည္႔ေနရာႏွင္႔ လြတ္ရာတြင္ သိုေလွာင္သိမ္းစည္းရပါမည္။

•

လက္ရွိ ရွိျပီးသား အစာသိုေလွာင္ရံုအတြင္းတြင္ ေရလြတ္သည္႔စင္လည္း ေဆာက္လုပ္ထားႏိုင္ ပါသည္။

•

ေရမ်ားကို အဖံုးအလံုပိတ္ထားသည္႔ တိုင္ကီမ်ားျဖင္႔သိုေလွာင္သင္႔ပါသည္။

•

ေရကို အလြယ္ကူဆံုးႏွင္႔ ပမာဏမ်ားမ်ား သိုေလွာင္ႏိုင္သည္႔နည္းလမ္းမွာ ကုန္းျမင္႔သည္႔ေနရာမ်ားတြင္
မိုးေရကာဖ်ဥ္ႏွင္႔ ထည္႔စရာကန္ျပဳလုပ္သိုေလွာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

•

သိုေလွာင္ထားေသာေရကို ေရၾကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္းစသည္႔ အေျခအေနမ်ားတြင္
တိရစာၦန္မ်ားေသာက္သံုးရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သကဲ႔သို႔ မီးေလာင္ခ်ိန္တြင္လည္း မီးျငိွမ္းသတ္ရန္
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

•

အနည္းဆံုး ၁-၂ ပတ္စာ အစာႏွင္႔ေရကို သိုေလွာင္ထားျပီး ေရရွည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ လိုအပ္မည္႔
အစာႏွင္႔ေရအတြက္လည္း စီမံထားပါ။

ပတ္ ဝ န္ း က်င္ အ တြ က ္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း
•

အေဆာက္အဦးႏွင္႔ ျခံစည္းရိုးမ်ား - အေဆာက္အသီးႏွင္႔ အုတ္နံရံမ်ား၊ အုတ္ျခံစည္းရိုးမ်ားအား
ခိုင္မာမွဳရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။

•

တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးျခံ ပတ္လည္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ မီးေလာင္မွဳမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္သကဲ႔သို႔
ေရၾကီးခ်ိန္တြင္လည္း မလိုလားအပ္ေသာအရာမ်ား ေရတြင္ ေမ်ာပါပ်ံ႔ႏွံျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမွဳကို
ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ပါမည္။

•

မီးေလာင္လြယ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ “ေဆးလိပ္မေသာက္ရ”၊ “မီးသတိ” အစရွိသည္႔
သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသင္႔ပါသည္။

•

ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္႔ ျခံဖ်န္းပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ကုသေဆးဝါးမ်ားကို ေရလံုသည္႔
ထည္႔စရာတြင္ ထည္႔သြင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ ေရမေရာက္ႏိုင္သည္႔ အျမင္႔တြင္ျဖစ္ေစ ထားရွိရပါမည္။

•

ျခံထြက္စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးပံုမ်ားသည္ ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ေရထဲသို႔ ေရာက္ရွိ သြားျပီး ပတ္ဝန္းက်င္အား
ညစ္ညမ္းေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ မုတ္သုံရာသီမစတင္မီ ၄င္းတို႔အား ရွင္းလင္းဖယ္ရွား၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္
အသံုးျပဳသင္႔ပါသည္။

•

လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ား၊ ဝါယာၾကိဳးမ်ား၊ မီးခလုပ္မ်ား စသည္႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔အရာမ်ားအား
ယိုယြင္းမွဳမရွိေစရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျပဳျပင္သင္႔ပါသည္။

11

တိ ရ စာၦ န ္ က ်န္ း မာေရးအတြ က ္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း

•

မုတ္သံုရာသီမတိုင္မီ တိရစာၦန္မ်ားအား လိုအပ္သည္႔ကာကြယ္ေဆးမ်ား အျပီးအစီး ထိုးႏွံျပီးစီးရန္ႏွင္႔
သန္ခ်ေဆးထိုးႏွံျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

•

တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳေသတၱာ (animal first-aid kit) ကုိ ျပင္ဆင္ထားျပီး
လံုျခံုသည္႔ေနရာတြင္ ထားရွိပါ။

•

မိမိေဒသရွိ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား၊ ေမြး/ကုဌာနမ်ား၊ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၏
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သိရွိထားပါေစ။

•

တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္ မလာေရာက္ႏိုင္သည္႔အခါ ၄င္းတို႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ ၾကိဳတင္ကုသမွဳ မ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံေဆးဝါးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္ႏွင္႔ ညွိႏွိုင္း
ျပင္ဆင္ထားရွိပါ။ ၄င္းေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားသည္ ရက္လြန္ျခင္း၊ သံုးမရျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ဂရုျပဳ
စစ္ေဆးပါ။

•

က်န္းမာေရးမေကာင္းသည္႔ တိရစာၦန္မ်ားအား ခြျဲ ခားထားရွိႏိုင္ေရး ၾကိဳတင္စီမံထားပါ။

•

မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင္႔ ေရၾကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္႔ ႏွစ္မ်ားတြင္ မိမိ၏ျခံရွိ
ထုတ္လုပ္မွဳမေကာင္းေသာ တိရစာၦန္မ်ားအား ၾကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားျခင္းျဖင္႔ အစာေရစာပ်က္လပ္မွဳႏွင္႔
ေရာဂါက်ေရာက္မွဳကို သက္သာရာ ရေစပါသည္။

12

ေဘးအႏၱ ရ ာယ္ က ်ေရာက္ ေ နစဥ္ ေဆာင္ ရ ြ က ္ ရ မည္ ႔ လ ု ပ ္ င န္ း မ်ား

•

သဘာဝေဘး ေစာင္႔ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူသားမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင္႔ ကယ္ဆယ္ျခင္းမွာ
ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားႏွင္႔ တိရစာၦန္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းမွာ
ဒုတိယဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

ေမြးျမဴသူ
•

ျခံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ျဖတ္ထားေပးရပါမည္။

•

တိရစာၦန္အေသးမ်ားကို လူႏွင္႔အတူ ေစာင္႔ေရွာက္ထားရန္ စဥ္းစားသင္႔ပါသည္။

•

တိရစာၦန္မ်ားအား ကယ္တင္ရန္ မိမိအသက္ကို အလဲအထပ္မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။

•

ေရမၾကီးမီ တိရစာၦန္မ်ားအား ကုန္းျမင္႔သည္႔ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းပါ။ ထိုေနရာသို႔ ေရေရာက္ရွိလာပါက
တိရစာၦန္မ်ားအား ၾကိဳးေျဖ၍လႊတ္ေပးရပါမည္။ ၄င္းတို႔သည္ ျမင္႔သည္႔ေနရာမ်ားသို႔ ေရကူးသြားႏိုင္ပါသည္။

•

အေဆာက္အဦးတံခါးမ်ား (ေမြးျမဴေရးျခံတံခါး)မ်ားအား ပိတ္ထားေပးရပါမည္။ သို႔မွသာ တိရစာၦန္မ်ား
၄င္းတို႔၏ျခံအတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္လာကာ ပိတ္မိျခင္းမ်ိဳး မရွိႏိုင္ေတာ႔ပါ။

•

တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး အသံုးျပဳႏိုင္ေသးပါက သတ္မွတ္ထားေသာ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
လမ္းေၾကာင္း (Telephone Tree) အတိုင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

•

မိမိတို႔ မိသားစုႏွင္႔ ေမြးျမဴထားေသာတိရစာၦန္မ်ား၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အကူအညီမလိုအပ္ပါက “OK
အဆင္ေျပပါတယ္” ၊ အကူအညီလိုအပ္ပါက “HELP ကူညီပါ” စသည္႔ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား လမ္းမမွ ျမင္ႏိုင္သည္႔
အရြယ္အစားျဖင္႔ အိမ္ေရွ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသင္႔ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင္႔
အမွန္တကယ္ အကူအညီလိုအပ္သူမ်ားကို အခ်ိန္မီ ကယ္ဆယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

•

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင္႔ လူမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားအားလံုး ေဘးကင္းလံုျခံုေစရန္အတြက္
အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းအား လိုက္လံ စစ္ေဆးေမးျမန္းရပါမည္။

•

ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနသည္႔ အေျခအေနမ်ားအား ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျပီး၊ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္႔
အေျခအေနမ်ားအား ခန္႔မွန္းပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရပ္ရြာသို႔ အသိေပးပါ။
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သဘာဝေဘးက်ေရာက္ ျ ပီ း ေနာက္ ေမြ း ျမဴေရးတိ ရ စာၦ န ္ မ ်ားအား ျပဳစု ေ စာင္ ႔ ေ ရွ ာ က္ ျ ခင္ း
ဆက္ သ ြ ယ ္ ျ ခင္ း ၊ ေပါင္ း စပ္ ည ွ ိ ႏ ွ ိ ဳ င္ း ေဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း ႏွ င ္ ႔ ျပန္ လ ည္ စ ီ မ ံ ျ ခင္ း
ေမြးျမဴေရးသမား ေဆာင္ရြက္ရမည္႔အခ်က္မ်ား


မိမိ၏ ေမြးျမဴေရးျခံတြင္ တိရစာၦန္ေသဆံုးမွဳ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမွဳ၊ အစာႏွင္႔ေရလုိအပ္ခ်က္၊ တိရစာၦန္မ်ား၏
က်န္းမာေရးအေျခအေန စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ပါ။ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မွတ္တမ္းအား
ေက်းရြာတြင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳအဖြဲ႔သို႔ သတင္းပို႔ပါ။



တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား၊ ေက်းရြာရွိ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင္႔ အျခား
တိရစာၦန္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္၍ အၾကံဥာဏ္ရယူျပီး
ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္၊ ျဖစ္ပြားပါက ေရာဂါပ်ံ႔ႏွံ႔မွဳႏွင္႔ ဆံုးရွံဳးမွဳ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါ။



ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မိမိလက္ဝယ္ရွိ သြင္းအားစုအရင္းအျမစ္မ်ားအား
ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။



ေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္မီ၊ က်ေရာက္ဆဲ၊ က်ေရာက္ျပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား
ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။



သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။



မိမိ၏ အသစ္ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳအစီအမံမ်ားအား အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊
မိသားစုဝင္မ်ား၊ ႏွင္႔ မွ်ေဝေဆြးေႏြးပါ။



ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သလို ျပန္လည္ျပဳျပင္ပါ။

ရပ္ရြာအဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္႔လုပ္ငန္းမ်ား


ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားမွ တိရစာၦန္ေသဆံုးမွဳ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမွဳ၊ အစာႏွင္႔ေရလုိအပ္ခ်က္၊
တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ပါ။



တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား၊ ေက်းရြာရွိ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင္႔ အျခား
တိရစာၦန္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္၍ အၾကံဥာဏ္ရယူျပီး
ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္၊ ျဖစ္ပြားပါက ေရာဂါပ်ံ႔ႏွံ႔မွဳႏွင္႔ ဆံုးရွံဳးမွဳ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါ။



မိမိတို႔ေက်းရြာရွိ အေျခအေနမ်ား၊ စီမံေဆာင္ရြက္ထားမွဳမ်ား၊ တိုးတက္မွဳမ်ားအား လူမွဳကြန္ယက္တြင္
မွ်ေဝပါ။



ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္၍ စီမံေဆာင္ရြက္ပါ။



လူသားမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔လည္း ဆက္သြယ္၍
၄င္းတို႔ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။



ေက်းရြာအဆင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပကာ အားလံုး၏
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ွဳ အစီအမံမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြပ
ဲ ါ။



ျပင္ဆင္ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ အစီအမံမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားႏွင္႔ ျမိဳ႔နယ္အဆင္႔
တာဝန္ရွိဌာနမ်ားအား တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူထားပါ။
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ပတ္ ဝ န္ း က်င္ အ တြ က ္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း


သန္႔ရွင္းပါ။ - ျခံအတြင္းမွ ရႊ႔ံ၊ ညြန္မ်ား ကို ဖယ္ရွားပါ။ ကြ်ံလြယ္၊ က်ိဳးလြယ္တဲ႔အရာေတြနဲ႔
ခြ်န္ထက္တဲ႔အရာေတြကို ဖယ္ရွားပါ။ ဓာတုပစၥည္းေတြျခံထဲမွာ ေရာက္ရွိေနျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါ။
လိုအပ္ပါက ျခံသံုးပိုးသတ္ေဆး (Disinfectants) မ်ား ပတ္ျဖန္းေပးပါ။



ယာယီအမိုးအကာေဆာက္လုပ္ပါ။ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ တိရစာၦန္ေတြအတြက္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳ
ရွိေနပါေစ။



ယာယီအမိုးအကာ မေဆာက္လုပ္ႏိုင္သည္႔ ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၊
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္း၍ အမိုးအကာ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသည္။



အင္းဆတ္မ်ားႏွင္႔ ေျမြကဲ႔သို႔ေသာ တြင္းေအာင္းသတၱဝါမ်ား၏ ရန္ကို ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားပါ။



တိရစာၦန္မ်ားအား အစာႏွင္႔ ေရ တိုက္ေကြ်းမည္႔ေနရာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။



ျခံအနီးအနားမွာ ေသေနတဲ႔ တိရစာၦန္ေတြ၊ ပုတ္သိုးေနတဲ႔အစာေတြကို ေျမၾသဇာျဖစ္ေအာင္ compost
လုပ္ပါ။



လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္ၾကိဳးမ်ား ပ်က္က်ေနျခင္း၊ ပ်က္စီးေနျခင္းမ်ား ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ
လွ်ပ္စစ္ဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ျပင္ဆင္ပါ။

အစာႏွ င ္ ႔ ေ ရအတြ က ္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း


သိုေလွာင္ထားတဲ႔ ေရသန္႔ကိုသာအသံုးျပဳပါ။ တိရစာၦန္မ်ားအား ေရတက္ထားေသာေရမ်ား
မေသာက္ပါေစႏွင္႔။ ထိုေရမ်ားတြင္ ဓာတုအဆိပ္မ်ား၊ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။



ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေရနမူနာရယူ၍ အသံုးျပဳရန္ ေဘးကင္းျခင္း ရွိ/မရွိ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းသို႔ ေပးပို႔ စစ္ေဆးသင္႔ပါသည္။



ေရနစ္ျမွဳပ္သြားေသာ ေရတြင္းေရကန္မ်ားအား ျပန္လည္တူးေဖာ္သန္႔ရွင္းရပါမည္။



ေရစိုသြားေသာ အစာၾကမ္း/ႏုမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ အမိုးေပၚတင္လွန္းပါ။ ထိုလုပ္ငန္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်
ေစာေစာျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ပါ။



မွိဳတက္သြားေသာ အစာမ်ားကို လံုးဝမေကြ်းရ။ အစာမ်ား မွိဳတက္သြားပါက တိရစာၦန္ေသဆံုးသည္အထိ
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။



အျခားေဒသမ်ားမွေပးပို႔လွဴးဒါန္းသည္႔ တိရစာၦန္အစာႏုမ်ားကိုေကြ်းေမြးမည္ဆိုပါက
အနည္းငယ္သာစတင္ေကြ်းေမြးပါ။ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း အနည္းငယ္စီ တိုးေကြ်းလာပါ။



အစာႏုကို အနည္းငယ္သာေကြ်းေမြးပါ။



သင္႔ေလ်ာ္ေသာ အစာႏွင္႔ေရကို ရရွိသည္႔အခ်ိန္အထိ တိရစာၦန္အား အသက္ဆက္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္
ထိန္းထားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိ၏ တိရစာၦန္ႏွင္႔ အစာပမာဏကို ထိန္းညွိေခြ်တာေကြ်းေမြးပါ။



အသံုးမျပဳႏုိင္သည္႔ အစာႏု၊ အစာၾကမ္းမ်ားကို တိရစာၦန္အား မေကြ်းေမြးပဲ compost ျပဳလုပ္ကာ
လာမည္႔စိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ ေျမၾသဇာအျဖစ္အသံုးခ်ပါ။



ရပ္ရြာသို႔ အျခားေဒသမ်ားမွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေသာ အစာမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက သာတူညီမွ်ခြေ
ဲ ဝေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။
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တိ ရ စာၦ န ္ က ်န္ း မာေရးအတြ က ္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ျ ခင္ း
ေမြးျမဴေရးသမား ေဆာင္ရြက္ရမည္႔အခ်က္မ်ား


သဘာဝေဘးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ first-aid kit ကို အသံုးျပဳပါ။



ကုသ၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေသာ တိရစာၦန္မ်ားအား humane slaughter ျပဳလုပ္ပါ။
အသားအား ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္႔ ေစ်းကြက္ကိုလည္း စဥ္းစားထားပါ။



မက်န္းမာေသာတိရစာၦန္ရွိ/မရွိ ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးပါ။



က်န္းမာေရးမေကာင္းသည္႔ လကၡဏာေတြ႔သည္ႏွင္႔ တိ/ကု ဆရာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။ မေစာင္႔ေနပါႏွင္႔။



မက်န္းမာေသာတိရစာၦန္အား ခြျဲ ခားထားႏိုင္မည္႔ ေနရာ ျပင္ဆင္ထားရွိပါ။



ေသဆံုးသြားေသာ တိရစာၦန္အေသေကာင္မ်ားအား၊ မီးရွိဳ႔ျခင္း၊ ျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခင္း စသည္ျဖင္႔
ေရာဂါပိုးမပ်ံ႔ႏွံ႔ႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ဖ်က္စီးပါ။

ရပ္ရြာအဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္႔လုပ္ငန္းမ်ား


ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သတင္းေပးျခင္း၊
ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။



ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားတြင္ ျခံသံုးပိုးသတ္ေဆးမ်ား ပက္ဖ်န္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။



ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမွဳမွတ္တမ္းအား ျပန္လည္စီစစ္၍ ျပန္လည္ထိုးႏွံရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ပါက ထိုးႏွံႏိုင္ရန္
ဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။



တိရစာၦန္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳနည္းလမ္းမ်ားအား အမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား၏
အၾကံဥာဏ္ကို ရယူ၍ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ပိုစတာမ်ား ျပဳလုပ္ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။



ေသဆံုးသြားေသာ တိရစာၦန္မ်ားအား ေရာဂါပိုးမျပန္႔ႏွံ႔ႏိုင္သည္႔ နည္းလမ္းျဖင္႔ ဖ်က္စီးပစ္ရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္႔အခ်က္မ်ား


တိရစာၦန္မ်ားအားကုသပါ။ ေဆးဝါးလံုေလာက္မွဳ ရွိပါေစ။



ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳအား ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ အျခားေသာ တိရစာၦန္ေဆးကုဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။



ေရာဂါျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါက ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာသို႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊
ေရာဂါအတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။



လိုအပ္ေသာေဆးဝါးႏွင္႔ ကုသေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင္႔
အျခားသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ပါ။



တိရစာၦန္မ်ား ေရာဂါက်ေရာက္မွဳ၊ ကာကြယ္ကုသမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုးတက္မွဳမ်ားအား
အျခားသူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ Facebook ကဲ႔သို႔ေသာ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားမွ တဆင္႔ မွ်ေဝပါ။
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