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www.asbestossafety.gov.au

ေက်ာက္ဂြမ္းကင္းမဲ့ေသာ 
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုုင္ငံျဖစ္ရန္  

လုုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္
ဝက္ဘ္ဆုုိဒ္ - www.asbestossafety.gov.au 
အီးေမး - enquiries@asbestossafety.gov.au 
ဖုန္းနံပါတ္ - ၁၃၀၀ ၃၆၃ ၀၇၉  
ဖက္စ္နံပါတ္ - (၀၂) ၆၂၀၄ ၂၀၂၉  
တြစ္တာ - @AsbestosSafety

အမ် ိဳးသားေက်ာက္ဂြမ္းထိေတြ႕မႈ မွတ္ပံုုတင္
ပထမဆံုုး National Asbestos Exposure Register (အမ် ိဳးသားေက်ာက္ဂြမ္း 
ထိေတြ႕မႈမွတ္ပုုံတင္) ကိုု ေအဂ်င္စီက စီမံခန္႔ခြသဲည္။ မွတ္ပံုုတင္က 
ေက်ာက္ဂြမ္းကိုု ထိေတြ႕အသံုုးျပဳဖူးေသာ ရပ္ရြာအဖြ ဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုု မွတ္တမ္း တင္သည္။ 

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာက္ဂြမ္းကိုု မိမိအလုပ္အတြင္း၊ အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ 
ရပ္ရြာထဲတြင္ျဖစ္ေစ ထိေတြ႕အသံုုးျပဳဖူး ပါက အမ် ိဳးသားေက်ာက္ဂြမ္းထိေတြ႕မႈ 
မွတ္ပံုုတင္စာအုုပ္တြင္ သင္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
မွတ္တမ္းတင္ထား ႏိုုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ဝက္ဘ္ဆုုိက္  
www.asbestossafety.gov.au တြင္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။ 

မွတ္ပံုတင္စာအုုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို လံုုျခံဳစြာ 
ထိန္းသိမ္းထားျပီး သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါပဲ 
အျခားသူတစ္ဦး တေယာက္ကိုု 
ထုတ္ေဖၚမည္မဟုတ္ပါ။ 

ေအဂ်င္စီ၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ က်ဳအာ  
ကုတ္နံပါတ္ကုုိ အသုုံးျပဳ၍ ရွာေဖြၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။ 

Burmese

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေက်ာက္ဂြမ္းအသံုုးျပဳမႈ
 z ၾသစေၾတးလ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရအခ် ိဳးအစားအရ ေက်ာက္ဂြမ္း 

အသုုံးျပဳသူ အမ်ားဆုံးႏိုုင္ငံတစ္ခုု ျဖစ္သည္။ 
 z ေက်ာက္ဂြမ္းကုုိ အေဆာက္အံုု ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

သေဘၤာလုုပ္ငန္းႏွင့္ ကုုန္ပစၥည္း ထုုတ္လုုပ္ေသာ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုုးျပဳၾကသည္။ 

 z ၁၉၄၅ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုုင္းကာလ အတြင္း ေဆာက္လုုပ္ခဲ့ေသာ 
အိမ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ သုုံးပံုုတစ္ပံုုတြင္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား၊ အတြင္းနံရံမ်ား၊ 
အမိုးမ်ား၊ တံစက္ျမိတ္မ်ား၊ သတၱဳအကာမ်ား၊ စုိစြတ္ေသာေနရာ မ်ားႏွင့္ 
ဗီႏိုုင္းၾကမ္းခင္းေၾကြျပားမ်ား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာက္ဂြမ္းကုုိ 
အသုုံးျပဳသည္။ 

 z ေက်ာက္ဂြမ္းကုိ ဘရိတ္ေျခနင္းမ်ား၊ ဂတ္စကက္မ်ားႏွင့္ အလုံပိတ္ရန္ 
သံုုးသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုက္မ်ားႏွင့္ ပိုက္အပူထိန္း ပစၥည္း စသည္တုုိ႔ 
ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုုန္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုုံးျပဳသည္။ 

 z ခရိုုစီဒိုုလုုိက္ႏွင့္ ေအမိုုဆုုိက္ ေက်ာက္ဂြမ္းမ်ားကုုိ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ 
တပ္ဆင္အသုုံးျပဳျခင္းကုုိ ၁၉၈၅ ခုုႏွစ္ တြင္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 

 z ၁၉၈၀ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုုင္းတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား၌ ေက်ာက္ဂြမ္း 
ထုုတ္လုုပ္မႈကိုု လုုံးဝပိတ္ပင္လုုိက္သည္။ 

 z The National Industrial Chemicals Notification and Assessment 
Scheme  အမ် ိဳးသား စက္မႈဓါတုုပစၥည္းဆုုိင္ရာ သတိေပးမႈႏွင့္ 
အကဲျဖတ္မႈအစီအစဥ္ NICNAS) ၏ ခရစ္ဆုုိတုုိင္း ေက်ာက္ဂြမ္းအေၾကာင္း 
အစီရင္ခံစာကုုိ ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ အမ်ားျပည္သူသိုု႔ 
ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

 z ခရစ္ဆုုိတုုိင္း ေက်ာက္ဂြမ္း တင္ပိုု႔ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းအားလံုုး 
ပိတ္ပင္မႈသည္ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အာဏာ 
တည္သည္။ 

Working towards an asbestos-free Australia



အမ် ိဳးသားမဟာဗ်ဳဟာ စီမံခ်က္ 
National Strategic Plan for Asbestos Management and Awareness 
2014-18 သည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုုင္ငံတြင္ ဤကဲ့သုုိ႔ ပထမဆုုံး ဖြ ဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ျပီး 
ေက်ာက္ဂြမ္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ဖယ္ရွားမႈ၊ သတိျဖင့္ကုုိင္တြယ္မႈ တုုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အမ် ိဳးသားအဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိုု ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။ 
ေအဂ်င္စီသည္ စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အစိုုးရ၏ 
အဆင့္အားလံုုး၊ အကိ်ဳးရွင္မ်ားအားလံုုးႏွင့္ အလုုပ္လုုပ္သည္။ 

စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၾသသေၾတးလ်ားတြင္ ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ဖယ္ရွားရန္ အတြက္  ေက်ာက္ဂြမ္းမွ်င္မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈကုုိ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ
 z  ေက်ာက္ဂြမ္းကုုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ ထိေတြ႕ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 

က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား အေၾကာင္း လူအမ်ားသတိထားမႈ 
ျမင့္မားလာေစရန္ 

 z ေက်ာက္ဂြမ္းစီမံခန္႔ခြ ဲျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ ကုုိင္တြယ္ျခင္း၊ သုုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ 
စြန္႔ပစ္ျခင္းတုုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆုုံး အေလ့အက်င့္ မ်ားကုုိ 
ေဖၚထုုတ္ေဝမွ်ရန္ 

 z ေက်ာက္ဂြမ္းအမ် ိဳးအစား ခြ ဲျခားျခင္းႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကုုိ 
တိုုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေက်ာက္ဂြမ္းပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ တည္ေနရာဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း

 z ေက်ာက္ဂြမ္းပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားက  အႏၱရာယ္ေပးႏိုုင္ေသာ၊ 
ေက်ာက္ဂြမ္းကုုိ ေဘးကင္းစြာ ဖယ္ရွားႏိုုင္ေရးအတြက္ 
အတားအဆီးမ်ားရိွေသာ အဓိက နယ္ပယ္မ်ား ကုုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္ဂြမ္းကုုိ ေဘးကင္းစြာ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ လုုိအပ္ေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဖယ္ရွားႏႈန္းကုုိ ခန္႔မွန္းႏိုုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ 
ဖယ္ရွားရာတြင္ အသုုံးျပဳေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုုံ ကုုိ 
ေလ့လာသံုုးသပ္ျခင္း

 z ေက်ာက္ဂြမ္းထိေတြ႕မႈႏွင့္ ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားတားဆီးျခင္းဆုုိင္ရာ သုုေတသနမ်ားကုုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း

 z ေက်ာက္ဂြမ္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္းကိုု တားျမစ္သည့္ 
ကမၻာ့လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑၌ ၾသေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ 
ပါဝင္ႏိုုင္ေရးကုိ အကူအညီေပးျခင္း

စီမံခ်က္ကို ေအဂ်င္စီ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.asbestossafety.gov.au တြင္ 
ရရိွႏိုင္ပါသည္။   

ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား
 z ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ ဲ႕ (WHO) က ေက်ာက္ဂြမ္းမွ်င္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မိလွ်င္ 

အဆုုပ္အဖံုးအိတ္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ဂြမ္း မႈန္႔ကိုု ရႈရိႈက္၍ျဖစ္ေသာ 
အဆုုတ္နာ၊ အဆုုတ္ကင္ဆာႏွင့္ အဆုုပ္အေျမွးပါး ကင္ဆာ အပါအဝင္ 
ကင္ဆာမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။  

 z ေက်ာက္ဂြမ္းမွ်င္သည္ မည္သည့္ပံုစံ ျဖစ္ေစ  အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ထိေတြ႕ 
ႏိုင္သည့္ အနိမ့္ဆုံးပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ မရိွေၾကာင္း WHO က 
ဆိုုသည္။  

 z ၾသစေၾတးလ်ားႏိုုင္ငံသည္ လူဦးေရ အခ် ိဳးအစားအရ ကမၻာေပၚတြင္ 
ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္မားဆုုံး ျဖစ္သည္။  
အသက္အႏၱရာယ္ရိွျပီး ကုုသ၍မရေသာ အဆုုပ္အေျမွးကင္ဆာလည္း 
အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။  

 z ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ် ိဳး ၆၃၈ ဦး အဆုုပ္ေျမွးကင္ဆာျဖင့္ 
ေသဆုုံးခဲ့သည္။

 z  ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ားလူမ် ိဳး ၃၀၀၀၀ မွ 
၄၀၀၀၀ ထိ ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ဟုု 
ခန္႔မွန္းရသည္။ 

သမုုိင္းေၾကာင္း
ၾသစေၾတးလ်ားႏုုငိ္ငံ၌ ေက်ာက္ဂြမ္း စီမံခန္႔ခြမဲႈကိုု တုုိးတက္ေစမည့္ 
အမ် ိဳးသားမဟာဗ်ဳဟာစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြေဲရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျပဳလုုပ္ရန္ ၾသစေၾတးလ်ားအစိုုးရက ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလ့လာ 
သံုုးသပ္ခ်က္ တစ္ခုု ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Asbestos Management 
Review Report အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ား 
သတိထားမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈတိုု႔ ျမင့္မား လာေစရန္အတြက္ အမ် ိဳးသား မဟာဗ်ဳဟာ 
စီမခံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြရဲန္ အၾကံျပဳ ခဲ့သည္။ စီမံခ်က္ကုုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာ၌ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုုင္ေရး အတြက္ အမ် ိဳးသားေအဂ်င္စီ တစ္ခုု 
ထူေထာင္ရန္ ထိုုေလ့လာ သံုုးသပ္ခ်က္က အၾကံျပဳခဲ့သည္။ 

ေအဂ်င္စီ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူထုု က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ရန္ အလုုပ္ခြင္ လံုုျခံဳေရး ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ေက်ာက္ဂြမ္း 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုုိ အမ် ိဳးသားအဆင့္ အာရုံစုိက္ျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ 
ဇူလိုုင္လတြင္ Asbestos Safety and Eradication Agency (ေက်ာက္ဂြမ္း 
လံုုျခံဳေရးႏွင့္ ဖယ္ရွားေရး ေအဂ်င္စီ) (ေအဂ်င္စီ) ကိုု တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

ေအဂ်င္စီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာက္ဂြမ္းဆိုုင္ရာျပႆနာမ်ားကုုိ လူအမ်ား၏ 
အာရံုုစိုုက္မႈ၊ အေလးထားမႈ ရရိွလာျပီး အစိုုးရ၏အဆင့္တိုုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ 
ျပဳလုုပ္လာႏိုုင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္ဂြမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကုုိ 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ 

Asbestos Safety and Eradication Council 
(ေက်ာက္ဂြမ္းလံုုျခံဳေရးႏွင့္ ဖယ္ရွားေရး ေကာင္စီ)  
ေက်ာက္ဂြမ္းလံုုျခံဳေရးႏွင့္ ဖယ္ရွားေရး ေကာင္စီ (ေကာင္စီ) က 
ေအဂ်င္စီ၏ အလုုပ္မ်ားကိုု အေထာက္အပံ့ေပးသည္။ ေကာင္စီက 
အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ၾကီးတိုု႔ကိုု အမ် ိဳးသားမဟာဗ်ဳဟာ စီမံခ်က္ 
အေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ေက်ာက္ဂြမ္းလံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ား 
 z ေက်ာက္ဂြမ္းဆုိသည္မွာ သဘာ၀ အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

သတၱဳဖိုင္ဘာအမွ်င္ ေျခာက္မ် ိဳးကုိ ေခၚဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။ 

 z ထိုဖုိင္ဘာအမွ်င္မ်ားသည္ ဆာပန္တုိင္းအုပ္စု (ခရိုင္ဆုိတိုင္း 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ဂြမ္းျဖဴ) သုိ႔မဟုတ္ အမ္ဖီဘုိးလ္အုပ္စု 
(အန္သိုဖီလုိက္၊ ေအမိုဆိုက္၊ ခရိုစီဒိုလုိက္၊ ထရီမိုလုိက္ႏွင့္ 
အက္တီႏိုလုိက္ သုိိ႔မဟုတ္ အညိဳေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျပာေရာင္ ေက်ာက္ဂြမ္းမ်ား)

 z ေက်ာက္ဂြမ္းသည္ သူ၏ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ၊ က် ံဳ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္မႈ၊ 
အပူ သို႔မဟုတ္ လ်ပ္စစ္ကာအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ 
ေဈးႏႈန္းအရတတ္ႏိုင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ 
သတၱဳအျဖစ္ ကာလၾကာရွည္စြာ ယူဆခဲ့သည္။ 


