
လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）    ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

 

 

အထ ူးကျွမ်ူးကျငမ်ှုစွမ်ူးရည်  အမှတစ်ဥ် ၁  

 

စောူးသ ောကက်န်ုပစစညူ်းထတုလ်ပ်ုမှုလပ်ုငန်ူး 

ကျွမ်ူးကျငမ်ှုအရညအ်ချငူ်းစစစ်ောသမူးပွွဲ 

 

လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ် 

ဒတုိယအက ိမ်（ ၂၀၂၀ ခုနစှ် လအာ ်တိုဘာလ ） 

 

 

 

 

ဂျပနစ်ာြားလသာ ် ုနန်ငှ်ေ့စ ်မှုလုပ်ငနြ်ားအသငြ်ား 
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＜ နဒိါနြ်ား ＞ 

 

စာြားလသာ  ်ုနပ်စစညြ်ားထတု်လပ်ုမှုလပ်ုငနြ်ား  ျွမ်ြား ျငမ်ှုအရညအ်ချငြ်ားစစ် စာ  

လမြားပ ွဲ လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်သည၊် အထ ြား ျွမ်ြား ျငမ်ှု စ မ်ြားရည ် အမှတစ်ဥ် ၁  

အလနဖြင်ေ့စာြားလသာ  ်ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်သည်ေ့လုပ်ငနြ်ား (စာြားလသာ ် ုနစ် ်ရ ု 

အစရှိသည)် တ ငအ်လပ်ုလုပ် ိုငရ်နအ်တ  လ်ိုအပ်လသာ အလဖခခ ဗဟုသတု နငှ်ေ့  

နညြ်ားပညာမျာြား ိုရှငြ်ားလငြ်ားလြေါ် ဖပထာြားပါသည။် ထို ေ့အဖပင ်၊ ဤစာအုပ်တ ငအ်သ ြုား 

ဖပြုထာြားလသာ ဂျပနလ် ါဟာရမျာြားသည ် စာြားလသာ ် နုပ်စစညြ်ား ထတု်လုပ်သည်ေ့  

လုပ်ငနြ်ားမျာြား (စာြားလသာ ် ုနစ် ်ရ ုအစရိှသည)် တ င ်အလပ်ုလုပ် ိုငရ်ာတ ငအ် 

လဖခခ လိုအပ်လသာလ ါဟာရမျာြားဖြစ်ပါသည။် 

※စာြားလသာ ် ုနပ်စစည်ြားဆိုသညမ်ှာစာြား ုနန်ငှ်ေ့လသာ ် ုနပ်စစညြ်ားအာြားဆိုလုိပါသည။် 

 

ဤစာအုပ်တ င ်လုပ်ငနြ်ားလဆာငရ်  ်ရာတ ငလ်ိအုပ်လသာ အလဖခခ ဗဟသုတု နငှ်ေ့  

နညြ်ားပညာမျာအစရှိသညမ်ျာြားအာြားရှငြ်ားလငြ်ားလြေါ် ဖပထာြားရိှပါလသာ်လညြ်ား၊လုပ်ငနြ်ား 

အလက ာငြ်ားအရာလပေါ်တ ငမ် တည၍် မိမိအလုပ်လပ်ု ိငုမ်ည်ေ့ လပ်ုငနြ်ားခ င၏်စညြ်ား  

မျဥ်ြားစညြ်ား မ်ြားမျာြား နငှ်ေ့   ွဲဖပာြားမှုမျာြားရိှနိငုပ်ါသည။် အလဖခခ လတ ြားလခေါ်မှုမျာြားမှာ 

တ ညပီါလသာ်လညြ်ား၊ မမိိလုပ် ိုငမ်ည်ေ့ လပ်ုငနြ်ားလနရာလပေါ်တ င ်မ တည၍် လပ်ုထ ြုား  

လုပ်နညြ်ားမျာြား  ွဲဖပာြားမှုရိှနိငုပ်ါသည။် ဤ ွဲေ့သို ေ့  ွဲဖပာြားမှုမျာြားရိှခွဲေ့ပါ  မမိိလပ်ု ိုင ် 

မည်ေ့လုပ်ငနြ်ားခ င၏်စညြ်ားမျဥ်ြားစညြ်ား မ်ြားမျာြားအာြားလို ်နာလဆာငရ်  ်က ရပါမည။် 

  



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 3 

 

＜မာတိ ာ＞ 

 

အခနြ်ား ၁။ စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားလဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြား နငှ်ေ့ အရညအ်လသ ြားထနိြ်ား 

သမိ်ြားဖခငြ်ားဆိုငရ်ာအလဖခခ ဗဟုသတုမျာြား 

 

၁။ စာြားလသာ ် ုနပ်စစည်ြား လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုသည် အဘယ်ေ့လက ာင်ေ့အလရြားက ီြားပါသနည်ြား 

၂။  လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာစာြားလသာ ် ုနပ်စစည်ြားထတု်လုပ်ြို ေ့ရနအ်တ  ်လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ပ ုသဏ္ဍာန ်

၃။  အစာအဆိပ်သင်ေ့ဖခငြ်ားနငှ်ေ့သ ်ဆိုငလ်သာအလဖခခ ဗဟုသုတမျာြား 

၄။  အစာအဆိပ်သင်ေ့မှုမှတာြားဆီြား ာ  ယ်ဖခငြ်ားဆိုငရ်ာအလဖခခ မ  ၃ ချ ် 

၅။  အစာအဆပ်ိသင်ေ့မှုဖြစ်လပေါ်လစသည်ေ့ အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားရဖခငြ်ားအလက ာငြ်ားရငြ်ား ၃ ချ ် 

    （ ၁ ）အပ ချိန ်

       （ ၂ ）အစုိဓာတ် 

       （ ၃ ）အဟာရဓာတ် 

၆။  အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားမှုမရှိလစရန ်အပ ချိန ်နငှ်ေ့ အချိနအ်ာြားထနိြ်ားချြုပ်ဖခငြ်ား 

         （ ၁ ）အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားဖခငြ်ားနငှ်ေ့အပ ချိနန်ငှ်ေ့အချိနတ်ို ေ့၏ဆ ်န ယ်မှု 

         （ ၂ ） မှုိတ ်ဖခငြ်ားဖပဿနာ 

           （ ၃ ） စာြားလသာ ် ုနပ်စစည်ြားထတု်လုပ်ရာတ ငအ်ပ ချိနန်ငှ်ေ့အချိနထ်ိနြ်ားချြုပ်ရန ် 

အလရြားက ီြားဖခငြ်ား 

 

 

အခနြ်ား ၂ ။  အလထ လထ သန ေ့ရှ်ငြ်ားလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှုဆိုငရ်ာအလဖခခ ဗဟသုတုမျာြား 

၁။  လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့မ ငမီ်လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့အချ ်မျာြား  
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（ ၁ ） ျနြ်ားမာလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှုနငှေ့သ်န ေ့ရ်ှငြ်ားလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှု 

（ ၂ ）လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ု တ်ဆငဖ်ခငြ်ား 

（ ၃ ）လ ာ်ဒလိမ်ေ့တုနြ်ား၊ လလထုလရချိြုြားခနြ်ား၊ လ ်လဆြားလက ာဖခငြ်ား၊လုပ်ငနြ်ားခ ငသ် ုြားြိနပ်မျာြား  

အသ ုြားဖပြုဖခငြ်ား 

 
၂။  လုပ်ငနြ်ားမစတငမီ်လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၁ ）လုပ်ငနြ်ားအလက ာငြ်ားအရာမျာြားအာြားအတည်ဖပြုစစ်လဆြားဖခငြ်ား  

（ ၂ ） စ ်ယနတရာြား၊ စ ်ပစစည်ြားမျာြား၊ ပစစည်ြား ရိယာမျာြားအာြား အသ ုြားမဖပြုမီ  

က ိြုတငစ်စ်လဆြားဖခငြ်ား  

（ ၃ ）စ ်ယနတရာြား၊ စ ်ပစစည်ြားမျာြား၊ ပစစည်ြား ရိယာမျာြား အာြားလဆြားလက ာဖခငြ်ား  

နငှ်ေ့ပုိြားသတ်သန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား 

၃။  အလုပ်ချိနအ်တ ငြ်ား သတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၁ ）ပ ုမှနသ်တိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၂ ）စ ်ယနတရာြား ိုငတ် ယ်ရာတ ငသ်တိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၃ ）အလုပ်ချိနတ် ငြ်ားသန် ေ့ရှငြ်ားလရြားနငှ်ေ့သ ်ဆိုင၍်သတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၄ ）အလုပ်ချိနအ်တ ငြ်ား ုနပ်စစည်ြားမျာြား ိုငတ် ယ်လဆာငရ်  ်ရာတ ငသ်တိဖပြုရမည်ေ့  

အချ ်မျာြား 

၄။  လုပ်ငနြ်ားပပီြားစီြားပါ လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

၅။ ５Ｓ လှုပ်ရှာြားမှုအာြားလဆာငရ်  ်ဖခငြ်ား 

၆။  မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ပစစည်ြားမျာြားလရာလနာှပါ ငမ်ှုဖပဿနာနငှ်ေ့ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားဖခငြ်ား 

၇။  ရည်ရ ယ်ချ ်ရှိစ ာဖပြုလုပ်သည်ေ့ စာြားလသာ ် ုနည်စ်ညမ်ြားမှုအာြားတာြားဆြီား ာ  ယ်မည်ေ့  

နည်ြားလမ်ြားမျာြား 

၈။   ိုရိုနာဗိုငြ်ားရပ်စ်လရာဂါ  ြားစ ်မှုတာြားဆြီား ာ  ယ်မည်ေ့နည်ြားလမ်ြားမျာြား 
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အခနြ်ား ၃ ။   ုနထ်ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်စီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ားဆိုငရ်ာအလဖခခ  ဗဟုသတုမျာြား 

၁။   ုနက် မ်ြားပစစည်ြားအာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား  

（ ၁ ） ုနက် မ်ြားပစစည်ြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ားဆိုငရ်ာအလဖခခ လတ ြားလခေါ်မှုမျာြား 

（ ၂ ）  ုနက် မ်ြားပစစည်ြားလ ်ခ ယ ရာတ ငစ်စ်လဆြားမှုဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား  

၂။   ုနထ်တု်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်အာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ားနငှ်ေ့သတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၁ ） ုနက် မ်ြားပစစည်ြား၊ ထတု်လုပ်လနဆွဲပစစည်ြား（က ာြား ာလ ုနပ်စစည်ြား）အာြား  

သိုလလှာငဖ်ခငြ်ား 

（ ၂ ）အပ လပြားသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ် 

（ ၃ ）အလအြားခ သည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ် 

（ ၄ ）လအြားခွဲရနဖ်ပြုလုပ်သည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ် 

（ ၅ ）ထတု်ပုိြားသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ် 

၃။  ထတု် ုနပ်စစည်ြားအာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား 

（ ၁ ）ထတု် ုနပ်စစည်ြားမျာြားတ ငအ်နဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားပါ ငမ်ှုရှိမရှိစစ်လဆြားဖခငြ်ား 

（ ၂ ）ထတု် ုနပ်စစည်ြားအာြားသိုလလှာငစီ်မ ခန် ေ့ခ ွဲရာတ င ်သတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၃ ）သိုလလှာငထ်ာြားလသာနမ နာပစစည်ြားမျာြားအာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲရာတ င ်သတိဖပြုရမည်ေ့ 

အချ ်မျာြား  

（ ၄ ）သယ်ယ ပုိ ေ့လဆာငစ်ဉ်အပ ချိနထ်နိြ်ားချြုပ်ခန် ေ့ခ ွဲမှုဖပြုလုပ်ရာတ ငသ်တိဖပြုရမည်ေ့အချ ်  

မျာြား 

၄။  ဓာတ်မတည်ေ့လသာစာြားလသာ ် ုနပ်စစည်ြားမျာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား 

（ ၁ ）စီမ ခန် ေ့ခ ွဲရမည်ေ့ဓာတ်မတည်ေ့လသာစာြားလသာ ် ုနပ်စစည်ြားမျာြား 

（ ၂ ）ထလိတ ွေ့  ြားစ ်ညစ်ညမ်ြားမှုအာြားတာြားဆြီား ာ  ယ်ဖခငြ်ား 



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 6 

 

၅။  လဆြား ါြားပစစည်ြားမျာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား 

   （ ၁ ） လဆြား ါြားပစစည်ြားမျာြားအတ  ်သြီားသန် ေ့သိုလလှာငခ်နြ်ားဖပြုလုပ်ထာြားရှိဖခငြ်ား 

   （ ၂ ） လဆြား ါြားပစစည်ြားမျာြား၏သိုလလှာငခ်နြ်ားသ ငြ်ားထတု်စာရငြ်ားစာအုပ်တ ငမှ်တ်တမ်ြားဖခငြ်ား 

   （ ၃ ）ထတု်ပုိြားပစစည်ြားတ ငလ်ဆြား ါြားအမည်မျာြားလရြားသာြားလြေါ် ဖပဖခငြ်ား 

 

အခနြ်ား ၄။   HACCP ၏  ုနပ်စစညြ်ားထတု်လပ်ုမှုလပ်ုငနြ်ားစဥ်၏သန် ေ့ရှငြ်ား  

လရြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုဆိုငရ်ာဗဟုသတုမျာြား 

၁။  HACCP ဆိုသည်မှာ？ 

၂။  အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြားသရိှိဖခငြ်ား 

၃။  HACCP ၏အလဖခခ မ   ၇ ချ ် 

၄။  လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့လ ွဲအပ်ထာြားလသာအလရြားက ီြားသည်ေ့အချ ်မျာြား 

   （ ၁ ）မည်သည်ေ့အချ ်သည်အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်ဖြစ်သည် ို 

သရိှိဖခငြ်ား 

   （ ၂ ）ထနိြ်ားချြုပ်ရမည်ေ့စ ချိနစ် နှုနြ်ား၏သတ်မှတ်စ နှုနြ်ားအာြားသရိှိဖခငြ်ား 

   （ ၃ ）အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်အာြားလစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှု（Monitoring） 

ဖခငြ်ား 

   （ ၄ ）လစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှုမှုရလဒအ်ာြားမှတ်တမ်ြားတင၊် သမ်ိြားဆည်ြားဖခငြ်ား 

 

အခနြ်ား ၅။  လပ်ုငနြ်ားခ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြားနငှေ့ ်ျနြ်ားမာလရြားဗဟုသတုမျာြား 

၁။  လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် င၊် အနတရာယ်အမျိြုြားမျိြုြားရှိပါသည် 

၂။  「...... မလာြားမသဘိ ြား 」ဆိုသည်ေ့အသဖိြင်ေ့အနတရာယ်အာြားသတိဖပြုရန ်
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p. 7 

 

၃။  လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာလုပ်ငနြ်ားအစ မှန ်နလ်သာအ တ်အစာြား မှ 

၄။  သတ်မှတ်ထာြားလသာလုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နည်ြားအာြားလိ ု်နာရန ်

၅။ ５Ｓလှုပ်ရှာြားမှုအာြားလသချာစ ာလဆာငရ်  ်ဖခငြ်ားဖြင်ေ့ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုအာြား ဖမင်ေ့တငဖ်ခငြ်ား 

၆။  လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားအာြားအတ တစ်  လဆာငရ်  ်ဖခငြ်ားဖြင်ေ့လုပ်ငနြ်ားခ ငအ်ာြား  

လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလစဖခငြ်ား  

၇။  အ ယ၍် အလရြားလပေါ်အလဖခအလန နငှ်ေ့ လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တစ်ဆဖြစ်ပ ါြားခွဲေ့ပါ ！ 
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p. 8 

 

 

 

 

 

 

အခနြ်ား ၁။ စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားလဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြားနငှ်ေ့အရည ် 

အလသ ြားထနိြ်ားသမိ်ြားဖခငြ်ားဆိငုရ်ာအလဖခခ ဗဟုသတုမျာြား   



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 9 

 

၁။ စာြားလသာ  ်ုနပ်စစညြ်ား လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုသည ်အဘယ်ေ့လက ာင်ေ့အလရြားက ီြား  

ပါသနညြ်ား။ 

 စာြားလသာ ် ုနစ် ရ် ုသညစ်ာြားသ ြုားသ မျာြား  စိတ်ချစ ာ နငှ်ေ့ အရသာရှိစ ာ စာြားလသာ  ် 

နိငုမ်ည်ေ့စာြားလသာ ် ုနမ်ျာြား ိုထတု်လုပ်ရမညဖ်ြစ်ပါသည။်  

 စာြားသ ြုားသ မျာြားသည ်လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုစိတ်ချရသည်ေ့ စာြားလသာ ် ုနမ်ျာြား ိုစာြားသ ြုားလို 

က ပါသည။်  

 စိတ်ချစ ာစာြားသ ြုားနိငုလ်သာစာြားလသာ ် ုနဆ်ိုသညမ်ှာ၊ စာြားသ ြုားသ မျာြား၏  ျနြ်ားမာလရြား  

အာြား  ာ  ယ်လစာင်ေ့လရှာ ်ြို ေ့ရနအ်တ  ် လဘြား ငြ်ားရှငြ်ားလက ာငြ်ား အာမခ သည်ေ့ စာြား  

လသာ ် ုနအ်ာြား ဆိုလိုပါသည။်  

 အ ယ်၍၊ အရသာရှိစ ာစာြားသ ြုားနိငုလ်သာ စာြားလသာ  ်ုနပ်စစညြ်ားမဟုတ်ပါ   ယ်ယ  

အာြားလပြားက မညမ်ဟုတ်ပါ။ 

 

 

 

လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြု၍စတိ်ချရဖခငြ်ား 
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လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုမရှိလသာ စာြားလသာ ် ုနမ်ျာြားအာြား ထတု်လုပ်ခွဲေ့ပါ ၊ ထိစုာြားလသာ ် ုန ်

အာြားစာြားသ ြုားလသာသ မျာြား လရာဂါဖြစ်ပ ါြားလာမညဖ်ြစ်ပပီြား၊ စာြားသ ြုားသ မျာြားအလန ဖြင်ေ့စုိြားရိမ်မှုမျာြား  

ဖြစ်လပေါ်လာမညဖ်ြစ်ပပီြား၊ စာြားလသာ ် ုနအ်လပေါ်တ င ်မယ ုက ညမ်ှုမျာြား ဖမင်ေ့တ လ်ာမညဖ်ြစ်ပါ  

သည။် ရလဒအ်လနဖြင်ေ့ လ ေ့လဘာငအ်သိငုြ်ား အ နြ်ားလပေါ်တ င ်မျာြားစ ာလသာ အ ျိြုြားသ ်လရာ ်မှု  

အာြား ဖြစ်လပေါ်လာလစမညဖ်ြစ်ပါသည။် ထိမုျှသာမ ၊ ထိ ုုနပ်စစညြ်ားသညလ်ညြ်ား လရာငြ်ားမရ ဖြစ ်

သ ာြားမညဖ်ြစ်ပပီြား၊  ုမပဏအီလပေါ်တ ငထ်ာြားရှိလသာ ယ ကု ညမ်ှုမျာြားလညြ်ား ပျ ်ဖပာြားသ ာြားမညဖ်ြစ် 

လသာလက ာင်ေ့ မိမိတို ေ့၏လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် ငလ်ညြ်ား အ ျိြုြားသ ်လရာ ်မှုမျာြား ဖြစ်လပေါ်လာမညဖ်ြစ ် 

ပါသည။် 

 

 

ယ ုက ည်မှု 
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၂။  လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာ စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားထတုလ်ုပ်ြုိ ေ့ရနအ်တ  ် လဆာင ်

ရ  ်ရမည်ေ့ပ ုသဏ္ဍာန ်

 

စာြားသ ြုားသ မျာြားအတ  ်လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာစာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား ိုထတုလ်ုပ်လပြားနိငု ်

ြို ေ့ရနအ်တ  ်၊ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာ ုနက် မ်ြားပစစညြ်ား ၊ သန် ေ့ရှငြ်ားသပ်ရပ်မှုရှလိသာ ထတု်လုပ်မှု  

ပတ် နြ်ား ျင ်၊ စာြားလသာ ် ုနအ်ာြား သန် ေ့ရှငြ်ားစ ာ ိငုတ် ယ်လဆာငရ်  ်ဖခငြ်ား အစရှိသည်ေ့အချ  ်  

၃ ချ ်သည ်ပိရမစ် ွဲေ့သို ေ့ ဆ ်န ယ်လပါငြ်ားစပ်မှုရှရိန ်လိုအပ်ပါသည။်  

 

  ＜လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာစာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်ြို ေ့ရနအ်တ  ်လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ 

ပ ုသဏ္ဍာန＞် 
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၃။  အစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ားနငှ်ေ့သ ဆ်ိုငလ်သာအလဖခခ ဗဟုသတုမျာြား 

အစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ားသည၊် အနတရာယရ်ှိလသာ ပုိြားမ  ာြားမျာြားနငှ်ေ့ ဓာတုပစစညြ်ားမျာြား ပါ ငလ်သာအ 

စာြားအလသာ ်မျာြားအာြားစာြားသ ြုားမိလသာလက ာင်ေ့  ျနြ်ားမာလရြားထခိို ်မှုဖြစ်ပ ါြားဖခငြ်ား ဖြစ်ပါသည။် 

လ န ်ျွ စ ာစာြားလသာ ်မိလသာလက ာင်ေ့ ဗို ်နာဖခငြ်ား ၊  မ်ြားလလျှာဖခငြ်ားမျာြားလညြ်ား ဖြစ်ပ ါြားနိငုပ်ါ 

လသာ်လညြ်ား ဤ ွဲေ့သို ေ့ဖြစ်ပ ါြားဖခငြ်ားအာြား အစာအဆပ်ိသင်ေ့သညဟ် ၍မဆိုနိငုပ်ါ။  

 

（ ၁ ）အစာအဆပ်ိဖြစ်လစသည်ေ့အရာမျာြား 

အစာအဆပ်ိဖြစ်လစသည်ေ့အရာမျာြားမာှ၊ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြားနငှ်ေ့ဗိုငြ်ားရပ်စ်ပုိြားအစရှိသည်ေ့အနဇီု  

ပုိြားမ  ာြား နငှ်ေ့ ဓာတုပစစညြ်ားမျာြားဖြစ်ပါသည။် 

ဤလနရာတ င ်အစာအဆပ်ိဖြစ်လစလသာအလက ာငြ်ားရငြ်ားမျာြားထွဲမှ အဖြစ်အမျာြားဆ ုြားဖြစ်လသာ 

ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြား နငှ်ေ့ ဗိုငြ်ားရပ်စ်ပုိြား နငှ်ေ့ပါတ်သ ၍်ရငှြ်ားလငြ်ားလြေါ် ဖပသ ာြားပါမည။် 

 

（ ၂ ）အစာအဆပ်ိသင်ေ့သည်ေ့အမျိြုြားအစာြားမျာြား 

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားလက ာင်ေ့ဖြစ်ပ ါြားလသာအစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ားမှာ၊ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြားလက ာင်ေ့ 

ဖြစ်ပ ါြားလသာ အစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ား နငှ်ေ့ ဗိုငြ်ားရပ်စ်ပုိြားလက ာင်ေ့ဖြစ်ပ ါြားလသာ အစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ား 

ဟ ၍အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားရရှနိိငုပ်ါသည။်  

 ဤအထွဲတ ငဘ် ်တီြားရီြားယာြားပုိြားလက ာင်ေ့ဖြစ်ပ ါြားလသာအစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ားသည၊်「  ြားစ  ်

နိငုလ်သာအစာအဆပ်ိသငေ့ဖ်ခငြ်ား」နငှ်ေ့「အဆပ်ိဖြစ်လစလသာအစာအဆပ်ိသငေ့ဖ်ခငြ်ား」ဟ ၍ အမျိြုြား  
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အစာြား ၂ မျိြုြားခ ွဲဖခာြားနိငုပ်ါသည။် 

 「  ြားစ ်နိငုလ်သာအစာအဆပ်ိသငေ့ဖ်ခငြ်ား」သည၊်စာြားသ ြုားလသာစာြားလသာ ်  ုနပ်စစညြ်ား တ င ် 

ပါ ငလ်နလသာ ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြားမျာြားသည ်စာြားသ ြုားသ ၏ မ်ြားဗို ်အတ ငြ်ားတ င ်တိုြားပ ါြားလာဖခငြ်ား  

ဖြင်ေ့ဆွဲလ်မျာြားအာြားြျ ်ဆြီားဖခငြ်ား၊ အဆပ်ိအလတာ ်မျာြားထတု်လ င်ေ့ဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့  ျနြ်ားမာလရြားထ ိ 

ခို ်မှုမျာြား ိုဖြစ်လပေါ်လစပါသည။်အထ ြားသဖြင်ေ့ ၊ အ ီိုလိုငြ်ား၊ ဆွဲလ်မနွဲလာြား၊  မ်ပိုငလ်ိုဘ ်စ ် 

တာ နငှ်ေ့ ဗိုငဘ်ရီအို ဆိုသည်ေ့ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြားမျာြားဖြစ်ပါသည။် 

 

 「အဆပ်ိဖြစ်လစလသာအစာအဆပ်ိသငေ့ဖ်ခငြ်ား」သည၊် အစာြားအလသာ ်ထွဲတ ငဘ် ်တီြားရီြား 

ယာြားပုိြားမျာြားတိုြားပ ါြား၍ အဆပ်ိအလတာ ်မျာြားထတုလ် င်ေ့ဖခငြ်ားလက ာင်ေ့၊ ထိအုစာြားအလသာ ်အာြား 

စာြားလသာ ်ဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့ ျနြ်ားမာလရြားထခိို ်မှုမျာြား ိုဖြစ်လပေါ်လစပါသည။် အထ ြားသဖြင်ေ့ စတွဲေ့ြီ  

လာလ ာေ့ ပ်စ်၊ ဘို ေ့တ ြားလစ်ဇငြ်ားမ်၊  လိုစ်ထရီဒရီမ်၊ ဆြီားရွဲယတ်စု ဆိုသည်ေ့ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြား  

မျာြားဖြစ်ပါသည။် 

 

 「ဗိုငြ်ားရပ်စ်」လက ာင်ေ့ဖြစ်ပ ါြားလသာအစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ားသည၊်မျာြားလသာ အာြားဖြင်ေ့ နိရုိုဗိငုြ်ားရပ်စ ်

လက ာင်ေ့ဖြစ်ပ ါြားဖခငြ်ားဖြစ်ပါသည။်ဤပုိြားမျာြားသည ်မာလ ာင ်ွဲေ့သို ေ့လသာခရုမျာြားတ ငရ်ှိ၍၊အထ ြား

သဖြင်ေ့လ မျာြား၏လ ်လချာငြ်ားမျာြားနငှ်ေ့အစာြားအစာမျာြားမှတစ်ဆင်ေ့   ြားစ ်နိငုပ်ါသည။်   ြားစ ်မှု 

အာြားဖပငြ်ားလသာလက ာင်ေ့ အုပ်စုလို ်  ြားစ ်မှု ဖြစ်ပ ါြားလ ယ်သည်ေ့အချ ်မာှ ထ ြားဖခာြားချ ်ဖြစ်ပါ 

သည။်  
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အစာအဆပ်ိဖြစ်လစသည်ေ့အဓိ  ဘ တ်ီြားရီြားယာြားပိုြား နငှေ့ ်ဗုိငြ်ားရပ်စ်မျာြား 

 

အမျိြုြားအစာြား ဗ ်တီြားရီြားယာြား 

နငှေ့ ်ဗိုငြ်ားရပ်စ်မျာြား 

ဖြစ်ပ ါြားလစမည်ေ့ 

အစာြားအလသာ ် 

အဓိ လရာဂါ 

လ ခဏာ 

အဓိ  ျလသာက ိြုတင ်

 ာ  ယ်မှုမျာြား 

  ြားစ ်နိငုလ်သာ 

အစာအဆိပ် 

သငေ့ဖ်ခငြ်ား 

အီ ိလုိုငြ်ား 

(O157အစရှိသည်) 

ဟငြ်ားသြီားဟငြ်ားရ   ်

အသာြား ( အမွဲသာြား ) 

လရတ ငြ်ားလရ 

အစရှိသည်မျာြား 

ဖပငြ်ားထနစ် ာ မ်ြား 

လလျှာဖခငြ်ား၊ 

လသ ြား မ်ြားသ ာြားဖခငြ်ား၊ 

ဗို န်ာဖခငြ်ား။ 

စာြားလသာ  ်နုမ်ျာြားအာြား အတ ငြ်ားပုိငြ်ား အ  

ထိလ ုလလာ ်စ ာအပ လပြားရပါမည်။  

75℃ အထ ် ၊ 1 မိနစ်အထ အ်ပ လပြား 

ရပါမည်။  

ချ ်ဖပြုတ်ရာတ င ် သ ုြားစ ွဲလသာ ပစစည်ြားမျာြား  

အာြားလဆြားလက ာရပါမည်။ 

 

 ဆွဲလ်မနွဲလာြား ဟငြ်ားသြီားဟငြ်ားရ   ်

အသာြား (က  ်သာြား ) 

က  ်ဥ 

အစရှိသည်မျာြား 

 မ်ြားလလျှာဖခငြ်ား၊ 

ဗို န်ာဖခငြ်ား၊ 

ြျာြားဖခငြ်ား။ 

 

စာြားလသာ  ်နုမ်ျာြားအာြား အတ ငြ်ားပုိငြ်ား အ  

ထိလ ုလလာ ်စ ာအပ လပြားရပါမည်။  

75℃ အထ ် ၊ 1 မိနစ်အထ အ်ပ လပြား 

ရပါမည်။  

ချ ်ဖပြုတ်ရာတ င ် သ ုြားစ ွဲလသာ ပစစည်ြားမျာြား  

အာြားလဆြားလက ာရပါမည်။ 

 

  မ်ပုိငလ်ိ ု

ဘ ်စ်တာပုိြား 

အသာြား (က  ်သာြား ) 

 

 မ်ြားလလျှာဖခငြ်ား၊ 

ဗို န်ာဖခငြ်ား၊ 

ြျာြားဖခငြ်ား။ 

 

စာြားလသာ  ်နုမ်ျာြားအာြား အတ ငြ်ားပုိငြ်ား အ  

ထိလ ုလလာ ်စ ာအပ လပြားရပါမည်။  

75℃ အထ ် ၊ 1 မိနစ်အထ အ်ပ လပြား 

ရပါမည်။  

ချ ်ဖပြုတ်ရာတ င ် သ ုြားစ ွဲလသာ ပစစည်ြားမျာြား  

အာြားလဆြားလက ာရပါမည်။ 

 

 ဗိုငဘ်ရီအိ ု ပငလ်ယ်စာမျာြား 

ဆာရှိမိ 

စုရှိ 

အစရှိသည်မျာြား 

ဖပငြ်ားထနစ် ာ မ်ြား 

လလျှာဖခငြ်ား၊ 

ဗို န်ာဖခငြ်ား။ 

 

စာြားလသာ  ်နုမ်ျာြားအာြား အတ ငြ်ားပုိငြ်ား အ  

ထိလ ုလလာ ်စ ာအပ လပြားရပါမည်။  

75℃ အထ ် ၊ 1 မိနစ်အထ အ်ပ လပြား 

ရပါမည်။  

ငါြားခရု အစရှိသည်ေ့ ပငလ်ယ်စာမျာြား ို လရ  

ချိြုဖြငေ့လ်ဆြားလက ာရနအ်လရြားက ီြားသည်။ 

 

အဆိပ်ဖြစ်လစ 

လသာအစာအ 

ဆိပ်သငေ့ဖ်ခငြ်ား 

စတွဲေ့ြီလာလ ာေ့ 

 ပ်စ် 

ထိခို ဒ်ဏရ်ာရှသိ  

၏လ ်ဖြင်ေ့ချ ်ဖပြုတ ်

ထာြားလသာအစာြား 

အလသာ ်  

 

အိုနဂီိရ ိ

စုရှိ 

ထမငြ်ားဘ ြား 

အစရှိသည်မျာြား 

ပျိြုွေ့အနဖ်ခငြ်ား၊ 

လအာေ့အနဖ်ခငြ်ား၊ 

ဗို န်ာဖခငြ်ား။ 

 

အပ လပြားလသာ်လည်ြားပုိြားမ  ာြားမျာြားမှထုတလ်ပ်ု  

လသာ အဆိပ်လတာ ်မျာြားအာြား မလချြျ ်  

လပြားနိငုပ်ါ။  

စာြားလသာ  ်နုမ်ျာြားအာြား အစဥ် လအြား  

လအာငထ်ာြားရှ၍ိ အဆိပ်အလတာ မ်ျာြား  

မထုတလ်ုပ်နိငုလ်စရနဖ်ပြုလုပ်ရပါမည်။ 

လ ်နငှ်ေ့လ ်လချာငြ်ားမျာြားတ ငထ်ိခို ဒ်ဏ ် 

ရာရှိသ မျာြားချ ်ဖပြုတ်ဖခငြ်ားမဖပြုလုပ်ရန။် 
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ဘို ေ့တ ြားလစ်ဇငြ်ားမ် စည်သ ပ်ဗ ြား 

စည်သ ပ်ပုလငြ်ား 

လလလ ုပိတထ်ာြားလသာ 

အစာြားအလသာ ။် 

အစရှိသည်မျာြား 

ပျိြုွေ့အနဖ်ခငြ်ား၊ 

လအာေ့အနဖ်ခငြ်ား၊ 

အသ ရ် ခ ်ဖခငြ်ား၊ 

အစရှိသည်မျာြား။ 

အသ ်ဆ ုြားရှု  မှုမျာြား 

လည်ြားဖြစ်တတ ်

သည်။ 

ဘ တ်ီြားရီြားယာြားပုိြားသည်အပ ဒဏခ် နိငုရ်ည်   

ဖမင်ေ့လသာ မျိြုြားပ ါြား လာပ်စည်ြား (※)ဖြစ် 

လာပါသည်။ 

စည်သ ပ်ဗ ြားနငှ်ေ့လလလ ုပိတ်ထာြားလသာအစာြား    

အလသာ ်မျာြားအာြား 120℃ အထ ်၊ 4 မိ 

နစ်အထ အ်ပ လ ုလလာ ်စ ာလပြားရပါမည်။ 

 လိုစ်ထရီဒရီမ် အသာြားနငှ်ေ့ဟငြ်ားသြီား 

ဟငြ်ားရ  ်မျာြားဖြင်ေ့ 

လဖမာ ်မျာြားစ ာချ ် 

ဖပြုတ်၊သမ်ိြားဆည်ြား 

ထာြားလသာအစာြား 

အလသာ  ်

 

ဖပြုတ်/လပါငြ်ားဟငြ်ားမျာြား 

 ာြားရီြားဟငြ်ား 

အစရှိသည်မျာြား 

ဗို န်ာဖခငြ်ား၊ 

 မ်ြားလလျှာဖခငြ်ား။ 

 

ဘ တ်ီြားရီြားယာြားပုိြားသည် အပ ဒဏခ် နိငုရ်ည်   

ဖမင်ေ့မာြားလသာပုိြားမ  ာြားဖြစ်လာပါသည်။  

100℃ ဖြင်ေ့１～６နာရီခန် ေ့ အပ လပြား လသာ်  

လည်ြား အပ ဒဏခ် နိငုရ်ည် ဖမင်ေ့မာြားလသာ ပုိြား 

မ  ာြားမျာြား သည် ဆ ်လ ် ရငှသ်နလ်နမည် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

ချ ်ဖပြုတ်ပပီြားပါ  ချ ်ဖခငြ်ား စာြားသ ုြားရပါ 

မည်။ 

သို ေ့မဟတု်၊ ချ ်ဖပြုတ်ပပီြားသည်နငှ်ေ့လျင ်

ဖမနစ် ာ 20℃ လအာ ်အလအြားခ ၍သမ်ိြား 

ဆည်ြားထာြားရနလ်ိအုပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆီြားရွဲယတ်စု ဆနန်ငှ်ေ့ဂျ ြုအသ ုြားဖပြု၍ 

ချ ်ဖပြုတ်ထာြားလသာ 

အစာြားအစာ  

 

ထမငြ်ားဗ ြား 

ထမငြ်ားလက ာ ်

ပီြားရြ ု

ပါစတာ/လခါ ်ဆ ွဲ 

အစရှိသည်မျာြား 

ပျိြုွေ့အနဖ်ခငြ်ား၊ 

လအာေ့အနဖ်ခငြ်ားမျာြား 

 ိုဖြစ်ပ ါြားလစသည်။ 

 

 

ဗို န်ာဖခငြ်ား၊ 

 မ်ြားလလျှာဖခငြ်ားမျာြား 

 ိုဖြစ်ပ ါြားလစသည်။ 

 

 

ဘ တ်ီြားရီြားယာြားပုိြားသည်အပ ဒဏခ် နိငုရ်ည်   

ဖမင်ေ့မာြားလသာပုိြားမ  ာြားဖြစ်လာပါသည်။  

90℃၊１နာရီခန် ေ့ အပ လပြားလသာ် လည်ြားအပ  

ဒဏခ် နိငုရ်ည်ဖမင်ေ့မာြားလသာပုိြားမ  ာြားမျာြားသည် 

ဆ လ် ် ရှငသ်နလ်နမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

ချ ်ဖပြုတ်ပပီြားပါ  ချ ်ဖခငြ်ား စာြားသ ုြားရပါ 

မည်။ 

သို ေ့မဟတု်၊ချ ်ဖပြုတ်ပပီြားသည်နငှ်ေ့လျငဖ်မန ်

စ ာအလအြားခ ၍သမ်ိြားဆည်ြားထာြားရနလ်ိအုပ် 

ပါသည်။ 

ဗိုငြ်ားရပ်စ်ပုိြား 

လက ာင်ေ့ဖြစ်ပ ါြား 

လသာအစာအ 

ဆိပ်သင်ေ့ဖခငြ်ား 

နိရုိုဗိုငြ်ားရပ်စ်  မာလ ာင ်ွဲေ့သို ေ့ 

လသာခရုမျာြားတ ငပ်ါရှ ိ

ပါသည်။ 

 

 မာလ ာငစ်ာြားသ ုြား 

 မ်ြားလလျှာဖခငြ်ား၊ 

လအာေ့အနဖ်ခငြ်ား၊ 

အြျာြားတ ်ဖခငြ်ား 

မျာြားဖြစ်ပ ါြားလစပါ 

သည်။ 

အနည်ြားငယ်မျှလသာ ဗိငုြ်ားရပ်စ်ပုိြားဖြင်ေ့လည်ြား 

ချ ်ဖပြုတ်ရာမှတစ်ဆင်ေ့  ြားစ န်ိငုသ်ည်။ 

 

 မ်ြားလလျှာလနသ ဖြစ်ပါ အစာြားအလသာ  ်

မျာြား ိုမ ိငုတ် ယ်ရပါ။ 
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ပပီြားပုိြား  ြားစ ်ခ လနရ 

လသာသ မှချ ်ဖပြုတ ်

ထာြားလသာအစာြားအ 

လသာ န်ငှ်ေ့လရမှတစ် 

ဆင်ေ့  ြားစ န်ိငုသ်ည်။ 

 

  ြားစ ်မှုဖပငြ်ားထန၍် 

အုပ်စုလိ ု ် ြားစ  ်

ခ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။  

လ ်အာြား လသချာစ ာ လဆြားလက ာ၍ ၊ ချ  ်

ဖပြုတ်ရာတ င ်သ ုြားစ ွဲလသာ ပစစည်ြားမျာြား အာြား 

လဆြားလက ာဖခငြ်ား နငှ်ေ့ ပုိြားသတ်ဖခငြ်ား မျာြား ိ ု

 ိုဖပြုလုပ်ရပါမည်။ 

စာြားလသာ  ်နုမ်ျာြားအာြား အတ ငြ်ားပုိငြ်ား အ  

ထိလ ုလလာ ်စ ာအပ လပြားရပါမည်။ 

８５℃～９０℃ အထ ်၊ စ က န် ေ့ ９０ 

အထ ်အပ လပြားရပါမည်။ 

 
（※）မျိြုြားပ ါြား လာပ်စည်ြားဆိုသည်မှာ၊ အချိြုွေ့လသာ ဘ ်တီြားရီြားယာြားမျာြားသည် ရှငသ်နရ်နခ် ်ခွဲလသာအလဖခအ  

လနသို ေ့လရာ ်ရှိသည်ေ့အချိနတ် ငဖ်ပြုလုပ်လသာ၊ အခ  ထွဲမှလန၍ထ  ်လာလသာမျိြုြားလစေ့  ွဲေ့သို ေ့လသာပုိြားမ  ာြားဖြစ်ပါ 

သည်။အပ  နငှ်ေ့ လဖခာ ်လသ ွေ့ မှုမျာြား ိုခ နိငုပ်ါသည်။ ရှငသ်နရ်နလ် ယ်  လသာအလနအထာြားသို ေ့လရာ ်ရှိပါ   

ပ ုမှနအ်လနအထာြားသို ေ့ ဖပနလ်ည်လရာ ်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပ ုမှနအ်လနအထာြားတ ငရ်ှိပါ  အပ ဖြင်ေ့ ပုိြားမျာြား  

လသနိငုပ်ါသည်။ 
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၄။  အစာအဆပ်ိသင်ေ့မှုမတှာြားဆြီား ာ  ယ်ဖခငြ်ားဆိုငရ်ာအလဖခခ မ  ၃ ချ  ်

 

တ ယ် ပ်မှုမရှိလစရန ်

သန် ေ့ရှငြ်ားလသာပစစညြ်ားမျာြားတ င ် အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတ ယ် ပ်မှုမရှိလစလရြား၊ ညစည်မ်ြားမှုမရှိလစ 

လရြား ိုဆိုလိုဖခငြ်ားဖြစ်ပါသည။် 

မိမိ ိုယ်မိမ ိ ျနြ်ားမာလရြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုနငှ်ေ့သန် ေ့ရငှြ်ားလရြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုမျာြားအာြားဖပြုလုပ်၍သန် ေ့သန် ေ့ရှငြ်ား 

ရှငြ်ားလနထိငုမ်ညဆ်ိုပါ ခ ်ခွဲလသာအလက ာငြ်ားအရာမျာြားမဟုတ်ပါ။  

⚫ လ ်မျာြား ိုလသချာစ ာလဆြားလက ာရပါမည။် 

⚫ အသ ြုားဖပြုသည်ေ့ပစစညြ်ား၊ စ ်ပစစညြ်ား ရိယာ၊ စ ယ်နတရာြား အစရှိသည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြားအာြားအစဥ ် 

သန် ေ့ရှငြ်ားစ ာထာြားရှိရနလ်ိုအပ်ပါသည။်  

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ ငအ်ာြားအစဥ်သန် ေ့ရှငြ်ားစ ာထာြားရှိရနလ်ိုအပ်ပါသည။်  

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့ ဖပငပ်မှလန၍ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြားမျာြားမသယ်လဆာငလ်ာရပါ။ 

⚫  မ်ြားပျ ်ပါ ၊ လုပ်ငနြ်ားခ ငတ်ာ နရ်ှိသ ထ သို ေ့ ချ ဖ်ခငြ်ားမပျ ်မ   ် အလက ာငြ်ားက ာြားတင ် 

ဖပရပါမည။် ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြားမ  ာြားမျာြား နငှ်ေ့ နိရုိုဗိငုြ်ားရပ်စ်မျာြားလက ာင်ေ့ အစာအဆပ်ိသင်ေ့မှု  

ဖြစ်နိငုပ်ါသည။်  

⚫ အပ မလပြားရလသြားလသာစာြားလသာ ် ုန ်နငှ်ေ့အပ လပြားပပီြားလသာစာြားလသာ ် ုနမ်ျာြား မထမိိလစ  

ရနခ် ွဲဖခာြား၍ထာြားရှိရပါမည။်  

 

တိုြားပ ါြားလာဖခငြ်ားမရှိလစရန ်

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားသည ်အပ ချိန ် ၊ အစိုဓာတ် ၊ အဟာရဓာတ်တညရ်ှိမှုမျာြားလက ာင်ေ့ တိုြားပ ါြား  

လာပါသည။် ဤ ွဲေ့သို ေ့လသာပုိြားမ  ာြားတိုြားပ ါြားဖခငြ်ားအာြား  ာ  ယ်ရနအ်လရြားက ီြားပါသည။် လအြားခွဲလစ 
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ဖခငြ်ား ၊ လရခွဲလသတတ ာတ ငအ်လအြားလပြားဖခငြ်ားမျာြားဖြင်ေ့အနဇီု ပုိြားမ  ာြားတိုြားပ ါြားမှုအာြားနှမိ်နငြ်ားနိငုပ်ါသည။်  

⚫ စာြားလသာ ် ုနအ်ာြားသင်ေ့လလျာ်လသာအပ ချိနဖ်ြင်ေ့သိလုလှာငထ်ာြားရှရိပါမည။် 

⚫ အပ လပြားပပီြားလသာစာြားလသာ ် ုနအ်ာြားတတ်နိငုသ်မျှအဖမနဆ် ုြားအလအြားလပြားရပါမည။်  

⚫ လရခွဲလသတတ ာနငှ်ေ့အလအြားခနြ်ားအာြားသင်ေ့လလျာလ်သာအပ ချိနဖ်ြင်ေ့ထနိြ်ားချြုပ်ထာြားရပါမည။် 

⚫  ုနထ်တု်လုပ်ရာတ ငအ်သ ြုားဖပြုလသာပစစညြ်ား ရိယာ၊ စ ်ပစစညြ်ား ရိယာ၊ စ ်ယနတရာြားအစ 

ရှိသညမ်ျာြားရှိ အညစ်အလက ြားမျာြား ို လဆြားလက ာသန် ေ့စငပ်ပီြားလနာ ် လသချာစ ာအလဖခာ ်ခ ရ 

ပါမည။်  

 

သတ်ပစ်ရန（်လဖခမှုနြ်ားပစ်ရန）် 

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားအာြား သတ်ပစ်ဖခငြ်ားသည ် အစာအဆပ်ိသင်ေ့ဖခငြ်ားမှ က ိြုတင ်ာ  ယ်မည်ေ့  

အထလိရာ ်ဆ ုြားလသာ နညြ်ားလမ်ြားဖြစ်ပါသည။်  

⚫ ပုိြားသတ်သည်ေ့နညြ်ားလမြ်ား၊ ပုိြားသတ်သန် ေ့စငလ်ဆြားမျာြားနငှ်ေ့ပါတ်သ ၍် မှန ်နလ်သာဗဟုသတု 

မျာြားလလေ့လာရယ ၍၊ သင်ေ့လလျာ်မှုရှိလသာပုိြားသတ်ဖခငြ်ားအာြားဖပြုလုပ်ရပါမည။်  

⚫ စာြားလသာ ် ုနအ်ာြားအပ လပြား၍ပုိြားသတ်ရာတ ငသ်င်ေ့လလျာ်လသာအပ ချိနန်ငှ်ေ့အချိနမ်ျာြား ဖြင်ေ့ဖပြု 

လုပ်ရပါမည။်  
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၅။  အစာအဆပ်ိသင်ေ့မှုဖြစ်လပေါ်လစသည်ေ့ အနဇီု ပိုြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားရဖခငြ်ား 

အလက ာငြ်ားရငြ်ား ၃ ချ  ်

 

（ ၁ ) အပ ချိန ်

⚫ လယဘယုျအာြားဖြင်ေ့အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားသည ်30℃～40℃ မျှဖြင်ေ့လျငဖ်မနစ် ာတိုြားပ ါြားပါသည။် 

⚫ 4℃ လအာ ်၊ 60℃ အထ ်ဖြစ်ပါ ပုိြားမ  ာြားမျာြားသညလ် ုြား နညြ်ားပါြားမပ ါြားနိငုပ်ါ။  

⚫ စာြားလသာ ် ုနမ်ျာြားအာြားအပ လပြားဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့ပုိြားသတ်နိငုပ်ါသည။်  

 

（ ၂ ) အစိုဓာတ် 

⚫ အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားသညအ်စိုဓာတ်မရှိပါ မပ ါြားနိငုပ်ါ။  

⚫  ုနထ်တု်လုပ်ရာတ ငအ်သ ြုားဖပြုလသာ ပစစညြ်ား ရိယာ ၊ စ ်ပစစညြ်ား ရိယာ ၊ စ ်ယနတရာြား 

အစရှိသညမ်ျာြား ို လသချာစ ာလဆြားလက ာ၍ ၊ အဟာရဖြစ်လစနိငုသ်ည်ေ့ အညစအ်လက ြားမျာြား 

အာြားလဆြားလက ာသန် ေ့စင၍်လသချာစ ာအလဖခာ ်ခ ရပါမည။်  

 

（ ၃ ）အဟာရဓာတ် 

⚫ အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားြို ေ့ရနအ်တ  ် အဟာရဓာတ်လိုအပ်ပါသည။် စာြားလသာ ် ုနသ်ည ် 

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြား၏ အဟာရအရငြ်ားအဖမစ်ဖြစ်ပါသည။် အထ ြားသဖြင်ေ့အစုိဓာတ်မျာြား၍ ၊ အ 

ဟာရဖပည်ေ့ မျှတမှုရှိလသာလရထ  ် ုနပ်စစညြ်ားမျာြားမှာတိုြားပ ါြားရနလ် ယ်  လစပါသည။်  

⚫  ုနထ်တု်လုပ်ရာတ ငအ်သ ြုားဖပြုလသာ ပစစညြ်ား ရိယာ ၊ စ ်ပစစညြ်ား ရိယာ ၊ စ ်ယနတရာြား 

အစရှိသညမ်ျာြား ို လသချာစ ာလဆြားလက ာ၍ ၊ အဟာရဖြစ်လစနိငုသ်ည်ေ့ အညစအ်လက ြားမျာြား 

အာြားလဆြားလက ာသန် ေ့စင၍်လသချာစ ာအလဖခာ ်ခ ရပါမည။် 
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၆။  အနဇီု ပိုြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားမှုမရိှလစရန ်အပ ချိန ်နငှ်ေ့ အချနိအ်ာြားထနိြ်ားချြုပ်ဖခငြ်ား 

 

（ ၁ ）အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားဖခငြ်ားနငှ်ေ့အပ ချိနန်ငှ်ေ့အချိနတ်ို ေ့၏ဆ ်န ယ်မှု 

⚫ အနဇီု ပုိြားမ  ာြားအမျာြားစုသည ်60℃အထ ်တ ငတ်ိြုားပ ါြားြို ေ့ရနခ်ွဲယဥ်ြားပါသည။်သို ေ့လသာ်၊အဖမစ်  

ဖပတ်သတ်ြို ေ့ရနအ်တ  လ်ိအုပ်လသာအပ လပြားရမည်ေ့အချိနန်ာရီနငှ်ေ့အပ ချိနမှ်ာအနဇီု ပုိြားမ  ာြား 

အမျိြုြားအစာြားလပေါ်တ ငမ် တည၍်  ွဲဖပာြားပါသည။် အပ လပြားရမည်ေ့ အချိနန်ာရီအာြား အနဇီု ပုိြား 

မ  ာြားမျာြားအာြား အဖမစ်ဖပတ်သတ်ပစ်ရနအ်တ  ် သတမ်ှတ်ထာြားလျ ရ်ှိပါသည။် ထို ေ့လက ာင်ေ့၊    

အပ လပြားသည်ေ့အပ ချိနန်ညြ်ားပါ  ၊ အချိနန်ာရီတိုလတာငြ်ားပါ  အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြား  ျနရ်ှိလန  

နိငုပ်ါသည။်အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားအာြားအပ လပြားသတရ်ာတ ငသ်တ်မှတ်ထာြားရှိလသာအပ ချိန ်နငှ်ေ့ 

အချိနန်ာရီအာြားလသချာစ ာစစ်လဆြားရပါမည။်  

 

 

⚫ အပ ချိနသ်ည ်10℃～60℃ က ာြားဖြစ်ပါ ၊ 

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြား တိုြားပ ါြားလာမည ် ဖြစ်လသာ်  

လညြ်ား၊တိုြားပ ါြားမှု အဖမနဆ် ုြား အပ ချိနမ်ှာ 30℃ နငှ်ေ့ 

40℃ က ာြားဖြစ်ပါသည။်ထို ေ့လက ာင်ေ့၊အပ လပြားထာြား 

လသာစာြားလသာ ် ုနအ်ာြားအခနြ်ားအပ ချိနတ် င ်အ  

ချိနက် ာဖမင်ေ့စ ာ ပစ်ထာြား၍၊ အပ ချိနအ်ာြား ဖြညြ်ား 

ဖြညြ်ားချငြ်ားလလျာေ့ချခွဲေ့မညဆ်ိုပါ  ၊ ဤအချိနအ် 

လတာအတ ငြ်ားတ င ်အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြား တိုြားပ ါြားလာ  

နိငုပ်ါသည။်အပ လပြားထာြားလသာစာြားလသာ ် ုနအ်ာြားအတတ်နိငုဆ် ုြားအဖမနဆ် ုြားအလအြားလပြားရနအ်

အနဇီုဝပ ုူးမ  ောူးတ ူုးပွ ူးမှုပပမျဥ်ူးသ ကောငူ်း 

(ပုိြားအလရအတ  ်） 

（အချိန）် 
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လရြားက ီြားပါသည။်  

⚫  ４℃ လအာ ်ဖြစ်ပါ  အမျာြားစုလသာ အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားသည ် တိုြားပ ါြားြို ေ့ရန ် မလ ယ ်   

လသာ်လညြ်ား ပုိြားမျာြား လသဆ ုြားသ ာြားဖခငြ်ားမရှိပါ ။ ထို ေ့လက ာင်ေ့လရခွဲလသတတ ာတ င ်သိလုလှာငထ်ာြား 

လသာစာြားလသာ ် ုနမ်ျာြားအာြားအဖပငသ်ို ေ့ထတု်၍အချနိက် ာဖမင်ေ့စ ာပစ်ထာြားမညဆ်ိုပါ  အန ု

ဇီ ပုိြားမ  ာြားမျာြား စတငတ်ိုြားပ ါြားလာပါလိမ်ေ့မည။် ထို ေ့အဖပငလ်ရခွဲလသတတ ာ၏ အပ ချိနထ်နိြ်ားချြုပ်မှု  

သညလ်ညြ်ားအလရြားက ီြားပါသည။် လရခွဲလသတတ ာတ ခါြားအာြား အချိနက် ာဖမင်ေ့စ ာြ င်ေ့ထာြားဖခငြ်ားမျာြား 

မဖပြုလုပ်ရပါ။  

 

⚫  အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြား တိုြားပ ါြားဖခငြ်ားသည ်၊ လအာ ်ပါပ ုတ ငလ်ြေါ် ဖပထာြားရှိသ ွဲေ့သို ေ့ အချိနအ်တိငုြ်ား 

အတာတစ်ခုအတ ငြ်ား နစှဆ်တိုြားပ ါြားလာပါလိမ်ေ့မည ် ။ ဤ ွဲေ့သို ေ့တိုြားပ ါြားဖခငြ်ားအာြား မျိြုြားဆ ်  

လဖပာငြ်ားလွဲသည်ေ့အချိန ်ဟ ၍လခေါ်လ ေါ်ပါသည။် ထိတု ညလီသာအချိနတ် ငြ်ားတ င ်အနဇီု ပုိြားမျာြား 

နစှ်ဆတိုြားပ ါြားလာမညဖ်ြစ်ပပီြား ၊ အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြား၏ အလရအတ  ်မှာ နစှ်ဆ၊ နစ်ှဆနှုနြ်ားဖြင်ေ့  

လျငဖ်မနစ် ာတိုြားပ ါြားလာမညဖ်ြစ်ပါသည။် အနဇီု ပုိြားမ  ာမျာြားအာြားထနိြ်ားချြုပ်ြို ေ့ရနအ်တ  ်အချိန ်

အာြားလညြ်ားထနိြ်ားချြုပ်ရနလ်ိအုပ်လက ာငြ်ားလတ ွေ့ ရှနိိငုပ်ါသည။်  

 

  မျိြုြားဆ ်လဖပာငြ်ားလွဲသည်ေ့အချနိ ်

 

 

 နဦြား မိနစ် 20 က ာ မိနစ် 40 က ာ 
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（ ၂  ） မှုိတ ်ဖခငြ်ားဖပဿနာ 

မှုိသညလ်ညြ်ား အနဇီု ပုိြားမ  ာြားဖြစ်ပါသည ်။ မှုိထွဲတ င ်မှုိအဆပ်ိထတု်သည်ေ့ အမျိြုြားအစာြားလညြ်ား  

ရှိလသာလက ာင်ေ့ မှုိမတ ်လစရနအ်တ  ် ထနိြ်ားချြုပ်ရနအ်လရြားက ီြားပါသည။် 

ပွဲ၊ အလစေ့အဆ ၊ ဟငြ်ားသြီားဟငြ်ားရ  ်၊ သစ်သြီားအစရှိသညမ်ျာြားသည ်မှုိတ ်လ ယလ်သာလက ာင်ေ့ 

သိလုလှာငရ်ာတ ငသ်တိထာြားရပါမည။်ဤပစစညြ်ားမျာြားအာြား ုနက် မ်ြားအဖြစ်အသ ြုားဖပြုမညဆ်ိုပါ  

လရဖြင်ေ့လသချာစ ာလဆြားလက ာ၍အသ ြုားဖပြုရပါမည။်မညသ်ည်ေ့လနရာတ ငမ်ဆိုမှုိရှတိတ်ပါသည။်မှု ိ

အာြားလ ုြား  ငြ်ားစငသ် ာြားရနဖ်ပြုလုပ်၍မရနိငုပ်ါ။ စာြားလသာ ် ုနမ်ျာြားအာြား တတန်ိငုသ်မျှ အပ ချနိ ်

နမ်ိေ့နမ်ိေ့ဖြင်ေ့ သိလုလှာငဖ်ခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့ မှုိပ ါြားမျာြားမှုမှ ာ  ယ်က ရပါမည။်  

 

（ ၃ ）စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်ရာတ ငအ်ပ ချိနန်ငှ်ေ့အချနိထ်နိြ်ားချြုပ်ရနအ်လရြားက ီြားဖခငြ်ား 

စာြားလသာ ် ုနထ်တု်လုပ်ရာတ င၊် သတ်မှတ်ထာြားလသာ အပ ချိန ် နငှ်ေ့ အချိနအ်ာြား လို ်နာ  

လဆာငရ်  ်ဖခငြ်ားရှိမရှိအာြား လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားအဆင်ေ့ဆင်ေ့နငှ်ေ့အည ီက ည်ေ့ရှုစစ်လဆြား၍၊ မှတ်တမ်ြား 

ထာြားရနအ်လရြားက ီြားပါသည။်  

အ ယ်၍၊ သတ်မှတ်ထာြားရှိလသာ အပ ချိန ် နငှ်ေ့ အချိန ် အတိုငြ်ားဖြစ်မလနပါ ၊ တာ န ်

ရှိသ ထ ချ ်ဖခငြ်ားအလက ာငြ်ားက ာြားတငဖ်ပ၍ ၊  ုနထ်တု်လုပ်မှုအာြားရပ်တန် ေ့ရနလ်ိုအပ်ပါသည။်  

ထိ ုုနပ်စစညြ်ားအာြား ချိြု ွေ့ယ ငြ်ားမှုရှိလသာ  ုနပ်စစညြ်ားအဖြစ် ြယ်ထတု်၍ ၊ တာ နရ်ှိသ ၏ ည န ် 

က ာြားချ ်နငှ်ေ့အညြီျ ်ဆြီားပစ်ရနလ်ိုအပ်ပါသည။် 

ထို ေ့လနာ ်မှန ်နလ်သာအပ ချိနန်ငှ်ေ့အချနိဖ်ြစ်လနဖခငြ်ားရှမိရှိအာြားစစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။် 
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အခနြ်ား ၂ ။  အလထ လထ သန ေ့ရ်ှငြ်ားလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှုဆိငုရ်ာအလဖခခ   

ဗဟုသတုမျာြား 
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၁။  လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့မ ငမ်ီလဆာငရ်  ်ရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

（ ၁ ） ျနြ်ားမာလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှုနငှေ့သ်န ေ့ရ်ှငြ်ားလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှု 

⚫  အလယာ ်စီတိုငြ်ား ျနြ်ားမာလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှုအာြား လသချာစ ာဖပြုလုပ်ရ  

ပါမည။်  

・ လနထိငုမ်လ ာငြ်ားဖြစ်ဖခငြ်ား ၊  မ်ြားပျ ်ဖခငြ်ား ၊ အလအြားပတ်ဖခငြ်ားမျာြား  

ဖြစ်ခွဲေ့ပါ  မိမိ၏လုပ်ငနြ်ားခ ငမှ်တာ နရ်ှိသ ထ သို ေ့မပျ ်မ   အ် 

လက ာငြ်ားက ာြား၍၊ ည နက် ာြားချ ်အာြားလိ ု်နာရပါမည။်  

⚫ အလယာ ်စီတိုငြ်ား သန ေ့ရ်ှငြ်ားလရြားစီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှု အာြား လသချာစ ာဖပြုလုပ်ရ  

ပါမည။် 

・ လ ်တ ငထ်ခိို ်ဒဏရ်ာရှခိွဲေ့ပါ  မိမိ၏လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်ှ တာ နရ်ှိသ  

ထ သို ေ့ မပျ ်မ   ်အလက ာငြ်ားက ာြား၍၊ ည နက် ာြားချ ်အာြားလိ ု ်

နာရပါမည။် 

・  ိုယ်ခနတာသန် ေ့ရှငြ်ားမှုအာြားဂရုစုိ ်လဆာငရ်  ၍်၊လ သ်ညြ်ားမျာြားလညြ်ားမရှညလ်စရပါ။  

⚫ မိမိ၏ပစစညြ်ားမျာြားလုပ်ငနြ်ားခ ငထ်ွဲသို ေ့မယ လဆာငလ်ာရပါ။  

・ နာရီ၊လ ် တ်လ ်စာြား၊အလှအပအသ ြုားအလဆာငမ်ျာြားအာြား ိယု်ခနတာမှချွတ၍်၊လလာေ့ ာ

ထွဲတ ငသ်မိ်ြားဆညြ်ားထာြားရပါမည။်ဤအရာမျာြား ိုတတ်နိငုသ်မျှအမိ်တ ငထ်ာြားခွဲေ့က ပါရန။်  

  

ဂုိလဟာေ့ ဂုိလဟာေ့ 
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（ ၂ ）လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ု တ်ဆငဖ်ခငြ်ား 

 

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြားစနစ်တ ျ တ်ဆငရ်ပါမည။် 

 အစဥ်သန် ေ့ရှငြ်ားလသာလုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ု အာြား တ်ဆငရ်ပါမည။် 

 လလာေ့ ာထွဲတ င ် ညစ်လပလသာ လုပ် ငနြ်ားခ င ်တ်စ ု နငှ်ေ့ သန် ေ့ရှငြ်ားလသာလုပ်ငနြ်ား 

ခ င ်တ်စ ုအာြားပ ြား ပ်စ ာမထာြားရပါ။ 

 ညစ်လပလသာ လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြား 

သတ်မှတ်ထာြားလသာလနရာတ ငထ်ာြား၍ အ တ်လလျှာသ်ည်ေ့အထွဲသို ေ့ထည်ေ့ရပါ မည။်  

 ဦြားထတု်၊ ပါြားစပ်နငှ်ေ့နာှလခါငြ်ားစညြ်ားမျာြားအာြားသတ်မတှ်ချ ်အတိုငြ်ား တ်ဆငရ်ပါမည။်  

 ဆ ပငမ်ျာြား ိုလညြ်ားပ ုမနှလ်လျှာ်ရပါမည။် ပျမ်ြားမျှ  ၂ ရ ် လျှင ်၁ က ိမ် လလျှာ်သင်ေ့ပါသည။် 

 သန် ေ့ရှငြ်ားလသာဦြားထတု်အာြားစနစ်တ ျ တ်ဆငရ်ပါမည။်  

 လရလမ  ြားမျာြားအသ ြုားမဖပြုရပါ။ 

 ဆ ပငမ်ျာြားဦြားထတု်အဖပငသ်ို ေ့ထ  ်မလနလစရပါ။အတ ငြ်ားပုိငြ်ားတ ငဆ် ပငအ်ုပ်သည်ေ့ပုိ ်  န်

အာြားအသ ြုားဖပြုရပါမည။် 

 ပါြားစပ်နငှ်ေ့နာှလခါငြ်ားစညြ်ားအာြားတပ်ဆငရ်ပါမည။် 

 နာြား ပ်၊ ဆ ွဲက ိြုြား အစရှိသည်ေ့အလှအပအသ ြုားအလဆာငမ်ျာြားအာြားမ တ်ဆငရ်ပါ။ 

 ဆ ပငရ်ှညလ်နပါ စညြ်ားထာြားရပါမည။် 

 အတိ် ပ်၊ က ယ်သြီားမျာြားမပါလသာလုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ အုာြား တ်ဆငရ်ပါမည။် 

 လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုလအာ တ် ငတ်ီရှပ် ွဲေ့သို ေ့က ယ်သြီားမပါလသာအ ကျ တ်ဆငရ်ပါမည။် 

 သန် ေ့ရှငြ်ားလသာလုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြား တ်ဆငရ်ပါမည။် 

 နာရီ၊ လ ်သညြ်ားန၊ီလ ်စ ပ်မျာြားမ တ်ဆငရ်ပါ။  

 အ ကျလ ်တ ငရ်ာဘာက ိြုြား ွဲေ့သို ေ့စညြ်ားထာြားနိငုသ်ည်ေ့လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ု တ်ဆငရ်ပါမည။်  

 လ ်သညြ်ားမျာြားတိုတိုညှပ်ထာြားရပါမည။် 

 သန် ေ့ရှငြ်ားလသာြိနပ်အာြားစီြားရပါမည။် 
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①ဆ ပငအ်ာြား ပျမ်ြားမျှ ၂ ရ ် လျှင ်၁ က ိမ် ပ ုမှနလ်လျှာ်ရန ်

②သန် ေ့ရှငြ်ားလသာဦြားထုပ်အာြားစနစ်တ ျအသ ုြားဖပြုရန ်

③ပါြားစပ်နငှ်ေ့နာှလခါငြ်ားစည်ြားတပ်ရန ်

④နာြား ပ်၊ ဆ ွဲက ိြုြား အစရှိသည်ေ့အလှဆငပ်စစည်ြားမျာြားမ တ်ဆငရ် 

⑤အတိ် ပ်၊ က ယ်သြီားမျာြားမပါလသာလုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြား တ်ဆငရ်န ်

⑥သန် ေ့ရှငြ်ားလသာလုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြား တ်ဆငရ်န ်

⑦အ ကျလ ်တ ငရ်ာဘာက ိြုြား ွဲေ့သို ေ့စည်ြားထာြားနိငုသ်ည်ေ့လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ု တ်ဆငရ်န ်

⑧လ ်သည်ြားမျာြားတိုတိုညှပ်ရန ်

⑨သန် ေ့ရှငြ်ားလသာြိနပ်စီြားရန ်

⑩နာရီ၊ လ ်သည်ြားန၊ီလ ်စ ပ်မျာြားမ တ်ဆငရ် 

⑪လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုလအာ ်တ ငတ်ီရှပ် ွဲေ့သို ေ့က ယ်သြီားမပါလသာအ ကျ တ်ဆငရ်န ်

⑫ဆ ပငရ်ှည်လနပါ စည်ြားထာြားရန ်

⑬ဆ ပငမ်ျာြားဦြားထတု်အဖပငသ်ို ေ့ထ  ်မလနလစရနအ်တ ငြ်ားပုိငြ်ားတ ငဆ် ပငအ်ုပ်သည်ေ့ပုိ ်  နအ်ာြားအသ ုြားဖပြုရန ်

⑭လရလမ  ြားမျာြားအသ ုြားမဖပြုရန ်
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⚫ လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြားစနစ်တ ျ တ်ဆငန်ညြ်ား 

လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့မ ငမီ်လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြား တ်ဆငရ်ာတ င၊် စာြားလသာ ် နုထ်ွဲတ ငဆ် ပင ်

မျာြားလရာလနာှပါ ငသ် ာြားဖခငြ်ားမရှိလစရန ် အတတ်နိငုဆ် ြုား ဂရုဖပြုလဆာငရ်  ်ရပါမည။် လအာ  ်

တ ငလ်ြေါ် ဖပထာြားရှိလသာ  တ်ဆငသ်ည်ေ့ပ ုစ မှာ ပ ုမှန ်တ်ဆငပ် ု တ်ဆငန်ညြ်ားဖြစပ်ါသည။် မှန ်

က ည်ေ့၍လသချာစ ာစစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆ ပငအ်ုပ်ပုိ  ် န ်လဆာငြ်ားရာတ ငသ်တဖိပြုရမည်ေ့အချ  ်

လခါငြ်ားြီြားဖြင်ေ့ဆ ပငအ်ာြားလသချာ 

စ ာြီြားရန။် 

ဆ ပငအ်ုပ်ပုိ ်  န ်

လဆာငြ်ားရန။် 

ဦြားထုပ်အာြားစနစ်တ ျ 

လဆာငြ်ားရန။် 

လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ု တ်ဆင်

၍က ယ်သြီားနငှ်ေ့ဇစ်မျာြား ုိ

လသချာစ ာတပ်ဆငရ်န။် 

 တ်ဆငပ်ပီြားပါ မှန ်န်

စ ာ တ်ဆငထ်ာြားရှိဖခငြ်ားရှိ

မရှိစစ်လဆြားရန။် 

ဆ ပငမ်ျာြားအဖပငသ်ို ေ့ထ  ်မလနလစရ 

လခါငြ်ားြီြားရန ် ဆ ပငအ်ုပ်ပုိ ်

  န ်

 

ဦြားထပ်ု  န ်

 

လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်

စ ု 

 

စစ်လဆြားက ည်ေ့

ရှု 

 

ဆ ပငမ်ျာြားအဖပငသ်ို ေ့

ထ  ်လန၍…

မရပါ‼ 
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（ ၃ ）လ ာ်ဒလိမ်ေ့တုနြ်ား၊ လလထလုရချိြုြားခနြ်ား၊ လ ်လဆြားလက ာဖခငြ်ား၊လုပ်ငနြ်ားခ ငသ် ြုားြိနပ်မျာြား  

အသ ြုားဖပြုဖခငြ်ား 

 

≪လ ာ်ဒလိမ်ေ့တုနြ်ား≫             ≪လလထလုရချိြုြားခနြ်ား≫ 

 

ဆ ပင ်နငှ်ေ့ ြုနအ်မှုိ ်သရို ်မျာြားအာြား လ ာ်ဒလိမ်ေ့တနုြ်ား နငှ်ေ့ လလထလုရချိြုြားခနြ်ား တ င ်ခါချသန် ေ့ 

စငပ်ပီြားမှသာလျငလ်ုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့ ငရ်ပါမည။်  
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≪လ ်လဆြားလက ာဖခငြ်ား≫ 

  

  

ပုိြားသန် ေ့စငလ်ဆြားရည်အာြားလ ် 

တ ငဖ်ြနြ်ားယ ၍ပုိြားသတ်သန် ေ့စငရ်န ်

အညစ်အလက ြားမျာြားအာြားလရဖြင်ေ့လသ

ချာစ ာလဆြားလက ာရန ်

ဆပ်ဖပာဖြင်ေ့လ ်အလရြားအလက ာငြ်ားနငှ်ေ့လ သ်ည်ြားမျာြား

အထွဲထလိသချာစ ာလဆြားလက ာရန ်

 

ရေဖြင့််ရေခ ျာစ ျာရ ေးရ  ျာေန ်
တစခ်ါသ ုြားစ က ူသို ေ့မဟုတလ်လမှုတ်

ပ ုါဖြင်ေ့သုတရ်န ်
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≪လုပ်ငနြ်ားခ ငသ် ြုားြိနပ်အသ ြုားဖပြုနညြ်ား≫ 

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့မ ငမီ်၊ အလုပ်ဖပငပ်စီြားြိနပ်မှ လုပ်ငနြ်ားခ ငသ် ြုား 

ြိနပ်အာြား လဖပာငြ်ားစီြားရပါမည။်  

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ ငသ် ြုားြိနပ်အာြားအစဥ်သန် ေ့ရှငြ်ားစ ာထာြားရှိရပါမည။် 

⚫ ညစ်ညမ်ြားသည်ေ့ဧရိယာမှ သန် ေ့ရှငြ်ားသည်ေ့ဧရိယာသို ေ့ သ ာြားမညဆ်ို 

ပါ သတ်မှတ်ထာြားရှိလသာ ပုိြားသတ်သန် ေ့စငလ်ဆြားရညအ်ာြား အ  

သ ြုားဖပြုထာြားလသာပုိြားသန် ေ့စငစ် ်ဖြင်ေ့ပုိြားသတ်သန် ေ့စငရ်ပါမည။်  

 

 

 

 

၂။  လုပ်ငနြ်ားမစတငမ်ီလဆာငရ်  ်ရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

 

（ ၁ ）လုပ်ငနြ်ားအလက ာငြ်ားအရာအာြားအတညဖ်ပြုစစ်လဆြားဖခငြ်ား 

⚫ မိမိတာ န ်ျသည်ေ့အလုပ်ခ ငလ်နရာအာြားလနရာချဇယာြားတ င ်

စစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။်  

⚫ အလုပ်လုပ်ရာတ ငလ်ိုအပ်လသာလ ်စ ွဲစာအုပ်(လုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားလ စ် ွဲစာအုပ်) 

အာြားစစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။် 

 

 



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 31 

 

（ ၂ ） စ ်ယနတရာြား၊ စ ်ပစစညြ်ားမျာြား၊ ပစစညြ်ား ရယိာ  

မျာြားအာြား အသ ြုားမဖပြုမီ က ိြုတငစ်စ်လဆြားဖခငြ်ား 

⚫ ညစ်လပလနဖခငြ်ား နငှ်ေ့ ချိြု ွေ့ယ ငြ်ားမှုမျာြားရှိမရှိစစ်လဆြားက ည်ေ့ 

ရှုရပါမည။်  

⚫ စစ်လဆြားဇယာြားရှိခွဲေ့မညဆ်ိုပါ  ၊ ထိဇုယာြားအာြားအသ ြုားဖပြု၍  

စစ်လဆြားရနလ်ညြ်ားလိုအပ်ပါသည။် 

 

 

（ ၃ ）စ ်ယနတရာြား၊ စ ်ပစစညြ်ားမျာြား၊ ပစစညြ်ား ရယိာမျာြား  

အာြားလဆြားလက ာဖခငြ်ား နငှ်ေ့ ပုိြားသတ်သန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား 

⚫ လဆြားလက ာသန် ေ့စငလ်ဆြား၊ ပုိြားသန် ေ့စငလ်ဆြားအသ ြုားဖပြုနညြ်ား 

အာြားက ိြုတငြ်တ်ရှုပပီြားမှသာလျှငအ်သ ြုားဖပြုရပါမည်။ 

⚫ သ ြုားစ ွဲမည်ေ့ပမာဏသညသ်တ်မှတ်ထာြားရှိလသာပမာဏအ 

တိုငြ်ားဟုတ်မဟတု်စစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။်  

⚫ လဆြားလက ာသန် ေ့စငလ်ဆြား၊ ပုိြားသန် ေ့စငလ်ဆြားမျာြားက ငြ်ား ျနမ်ှု          

မရှိလစရနလ်သချာစ ာလဆြားလက ာချလပြားရပါမည။် 

 

 

  

လဆြားဖခငြ်ား။ 



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 32 

 

၃။  အလပ်ုချိနအ်တ ငြ်ား သတိဖပြုရမည်ေ့အချ မ်ျာြား 

（ ၁）ပ ုမှနသ်တိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား  

 

⚫ အလုပ်လုပ်လနချနိတ် ငအ်ဖခာြားတစ်လနရာ ိုမက 

ည်ေ့ရပါ။ 

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် ငအ်လုပ်နငှ်ေ့မဆိုငလ်သာစ ာြားမျာြားမ

လဖပာရပါ။  

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် ငြ်ားတ ငလ်ဖပြားလ ာြားဖခငြ်ားမဖပြုလုပ်ရပါ။  

⚫ သဘာ မ ျလသာ ိုယဟ်နအ်လနအထာြားဖြင်ေ့အ

လုပ်လုပ် ိုငဖ်ခငြ်ားမဖပြုလုပ်ရပါ။  

 

⚫ အဖခာြားသ မျာြားနငှ်ေ့ အတ တစ်   လုပ်ရလသာအလုပ်ဖြစ်ပါ ၊ အလက ာငြ်ားက ာြားဖခငြ်ား နငှ်ေ့ အ  

ချ ်ဖပဖခငြ်ားမျာြား ို လသချာစ ာဖပြုလုပ်ရပါမည။်  

⚫ အလုပ်လုပ် ိုငရ်ာတ ငလ်ပ်ုငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားအာြားလို ်နာလဆာငရ်  ်ရပါမည။်  

⚫ အနတရာယရ်ှိသည်ေ့အချ အ်ာြားလတ ွေ့ ရှိပါ ၊တာ နရ်ှသိ ထ သို ေ့ချ ်ဖခငြ်ားတငဖ်ပရပါမည။်  

⚫ အဖခာြားသ တစ်လယာ ်မှ အနတရာယရ်ှိလသာ လုပ် ိငုပ် ုလုပ် ိုငန်ညြ်ားဖြင်ေ့ လဆာငရ်  ်လန  

သည ်ိုဖမငလ်တ ွေ့ပါ သတိလပြားရပါမည။်  

⚫ ခ င်ေ့ဖပြုချ ်မရှိဘွဲလုပ်ငနြ်ားခ ငမှ်မထ  ်ခ ါရပါ။  

⚫ စစ်လဆြားမှုဖပြုလုပ်ရာတ ငလ် ်ဖြင်ေ့ည န၍်နှုတ်ဖြင်ေ့လဖပာဆို 

စစ်လဆြားရပါမည။် 

 

 

 

ဖမနဖ်မနလ်ုပ် 

စ ာြားလဖပာဖခငြ်ား 
အဖခာြားတစ်လနရာ

 ိုက ည်ေ့ဖခငြ်ား 



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 33 

 

※ လ ်ဖြင်ေ့ည နန်ှုတ်ဖြင်ေ့လဖပာဖခငြ်ား  

 အနတရာယ်အာြား က ိြုတင ်ာ  ယ် ြို ေ့ရနအ်တ  ၊် အချ ်ဖပ ရိယာ၊ ဆိုငြ်ားဘတု်၊ တိုငြ်ားတာ 

 ရိယာ၊ လုပ်ရမည်ေ့လုပ်ငနြ်ားအစရှိသညမ်ျာြား လဘြားအနတရာယ ်ငြ်ားရငှြ်ားလက ာငြ်ား စစ်လဆြားရာ  

တ င၊် လ ်ဖြင်ေ့ည နဖ်ပ၍၊ ထိအုရာမျာြား၏ အမညန်ငှ်ေ့ အလဖခအလနအာြား အသ ထ  ်လဖပာဆိုစစ်  

 

（ ၂ ）စ ်ယနတရာြား ိငုတ် ယ်ရာတ ငသ်တိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

⚫ စ ်ယနတရာြားလအာ ်သို ေ့င ု ေ့ ငဖ်ခငြ်ားမျာြားလ ုြား မဖပြုလုပ်ရပါ။  

⚫ လမာငြ်ားနငှပ် ုလမာငြ်ားနငှန်ညြ်ားမသလိသာစ ်အာြား ိုငတ် ယ်လမာငြ်ားနငှဖ်ခငြ်ားမဖပြုလုပ်ရပါ။ 

⚫ လညပ်တ်လျ ်ရှိလသာစ ်အထွဲသို ေ့လ ်အာြားလ ုြား မထည်ေ့ရပါ။  

 

⚫ စ ်တ ငပ် ုမှနမ်ဟုတ်လသာ အလဖခအလနတစ်ခုခလုတ ွေ့ ရှိရပါ ၊ စ ်အာြားရပ်တန် ေ့လို ်၍ ၊ 

တာ နရ်ှိသ ထ သို ေ့ချ ်ဖခငြ်ားအလက ာငြ်ားက ာြားတငဖ်ပရပါမည။်  

⚫ မီြားပျ ်သ ာြားခွဲေ့ပါ ခလတုပိ်တ်လို ်ရပါမည။်  

 

（ ၃ ）အလုပ်ချိနတ် ငြ်ားသန် ေ့ရှငြ်ားလရြားနငှ်ေ့သ ်ဆိုင၍်သတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

⚫ ညစ်ညမ်ြားလသာဧရိယာနငှ်ေ့သန် ေ့ရှငြ်ားလသာဧရိယာအာြားလသချာစ ာခ ွဲဖခာြားသရိှိထာြားရပါမည။်  

⚫ ညစ်လပလျ ်ရှိလသာအသ ြုားဖပြုပစစညြ်ားမျာြားအာြားသတ်မတှ်လနရာတ ငထ်ာြားရပါမည။်  



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 34 

 

⚫ သန် ေ့စငခ်နြ်ားသ ာြားပပီြားပါ ၊လ ်အာြားဆပ်ဖပာဖြင်ေ့လသချာစ ာလဆြားလက ာရပါမည။် ထို ေ့လနာ ်၊  

အယ် ိုလဟာလ ်ွဲေ့သို ေ့လသာပုိြားသန် ေ့စငလ်ဆြားရညဖ်ြင်ေ့ပုိြားသတ်သန် ေ့ 

စငရ်ပါမည။်  

⚫ ဆ ပငန်ငှ်ေ့နာှလခါငြ်ားအာြား ိုငတ် ယ်ထာြားလသာလ ်ဖြင်ေ့အလုပ်မ 

လုပ်ရပါ။  

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုဖြင်ေ့လ ်မသတု်ရပါ။  

 

（ ၄ ）အလုပ်ချိနအ်တ ငြ်ားထတု် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား ိငုတ် ယ်လဆာငရ်  ရ်ာတ ငသ်တိဖပြုရမည်ေ့  

အချ ်မျာြား 

 

⚫ ထတု် ုနပ်စစညြ်ားမျာြားတ ငလ်ရမထမိိလစရနလ်ဆာငရ်  ရ်ပါမည။်  

⚫ အပ လပြားထာြားလသာပစစညြ်ားနငှ်ေ့အလအြားခ ထာြားလသာပစစညြ်ားအာြားအခနြ်ားအပ ချိနထ်ွဲတ ငအ်ချနိ်

က ာဖမင်ေ့စ ာမထာြားရပါ။  

 

⚫  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားနငှ်ေ့ မထမိိလစရနအ်တ  ် ၊ ထတု် ုနပ်စစညြ်ားမျာြားအာြား သတ်မှတ်လန  

ရာတ ငထ်ာြားရပါမည။်  

⚫ ထတု် ုနပ်စစညြ်ားမျာြားတ င ်ချိြု ွေ့ယ ငြ်ားမှုတစ်စ ုတစ်ရာလတ ွေ့ ဖမငခ်ွဲေ့ပါ  ၊ ထတု်လုပ်မှုလိုငြ်ားအာြား 

ရပ်တန် ေ့ ၍၊ တာ နရ်ှိသ ထ သို ေ့အလက ာငြ်ားက ာြားတငဖ်ပရပါမည။်  

  



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 35 

 

၄။  လုပ်ငနြ်ားပပီြားစီြားပါ လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

 

⚫ လဆြားလက ာသန် ေ့စငမ်ှုမဖပြုလုပ်မီ၊စ ်ယနတရာြားသို ေ့မဟတု်စ ်ပစစညြ်ား ရိယာ၏ခလုတ် 

လသချာပိတ်ထာြားဖခငြ်ားရှိမရှအိာြားလ ်ဖြင်ေ့ည နန်ှုတ်ဖြင်ေ့လဖပာ၍စစ်လဆြား 

ရပါမည။်  

⚫ ညစ်လပလျ ်ရှိလသာစ ယ်နတရာြား၊ပစစညြ်ား ရယိာမျာြားအာြား 

လသချာစ ာလဆြားလက ာသမိ်ြားဆညြ်ားရပါမည။်  

⚫ အသ ြုားဖပြုပစစညြ်ားမျာြားအာြားသတ်မှတ်ထာြားလသာလနရာတ ငဖ်ပန ်

ထာြားရပါမည။် 

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်န် ေ့ရှငြ်ားလရြားအာြားသတ်မှတ်ထာြားသည်ေ့အတိုငြ်ားလဆာငရ်  ်၍၊အစဥ်သန် ေ့ရှငြ်ားလန

ရနဖ်ပြုလုပ်ရပါမည။်  

⚫ အလုပ်ဆိုငြ်ားအလဖပာငြ်ားအလွဲရှိပါ ၊လနာ ် ငမ်ည်ေ့သ အာြားလိုအပ်သညမ်ျာြား ိလုသချာစ ာ

လ ်ဆင်ေ့ မ်ြားလဖပာဖပရပါမည။်  

⚫ ညစ်လပလျ ်ရှိလသာလုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြားလသချာစ ာလလျှာ်ြ တ်ရပါမည။်  

⚫ ညစ်လပလျ ်ရှိလသာလုပ်ငနြ်ားခ ငသ် ြုားြိနပ်အာြားလညြ်ားလဆြားလက ာ၍အလဖခာ ်ခ ရပါမည။်  

 

၅။ ５Ｓ လှုပ်ရှာြားမှုအာြားလဆာငရ်  ်ဖခငြ်ား 

⚫ ５Ｓလှုပ်ရှာြားမှုဆိုသညမ်ှာ အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား၊ လနရာတစ် ျထာြားရှိဖခငြ်ား ၊ သန် ေ့ရှငြ်ား 

လရြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား ၊ သန် ေ့ရှငြ်ားစငက် ယ်ဖခငြ်ား ၊ အလလေ့အ ျင်ေ့ဖြစ်ဖခငြ်ား (ဂျပနဧ် ခရာ サ

လဆြားဖခငြ်ား။ 
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ဖြင်ေ့စလသာ စာလ ုြား ၅ လ ုြား ）အာြားဆိုလိုပါသည။် 

⚫ ဤ ５Ｓလှုပ်ရှာြားမှု သည် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား၏လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှု ၊ အရညအ်လသ ြားထနိြ်ားသမိ်ြား  

မှု နငှ်ေ့ ဆ ်န ယ်သည်ေ့ အလထ လထ သန် ေ့ရှငြ်ားလရြား စီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှု လဆာငရ်  ်ရာတ င ်အလရြားက ြီား 

လသာလှုပ်ရှာြားမှုဖြစ်ပါသည။် 

 

အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား ― လိုအပ်သည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြားအာြားသမိ်ြားဆညြ်ား၍၊မလိအုပ်လသာ 

ပစစညြ်ားမျာြားအာြားစ န် ေ့ပစ်ဖခငြ်ားဖြင်ေ့အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားရပါမည။် 

 

လနရာတစ် ျထာြားရှိဖခငြ်ား ― လိုအပ်လသာပစစညြ်ားအာြားချ ်ဖခငြ်ားထတု်ယ နိငုရ်နအ်တ  ၊်  

ပစစညြ်ားထာြားမည်ေ့လနရာအာြားသတ်မှတ်ထာြားရပါမည။်  

  

 

 

ရှငြ်ားသ ာြားပပီ！ 

မလိုအပ်လသာပစစည်ြား 

အမှု ိ ်
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သန် ေ့ရှငြ်ားလရြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား ― လုပ်ငနြ်ားခ ငန်ငှ်ေ့ လုပ်ငနြ်ားခ င ်နြ်ား ျငအ်ာြား အစဥ်သန် ေ့ရှငြ်ားလနလစ 

ရနသ်န် ေ့ရငှြ်ားလရြားဖပြုလုပ်ရပါမည။်  

 

 သန် ေ့ရှငြ်ားစငက် ယ်ဖခငြ်ား ―  အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား၊ လနရာတစ် ျထာြားရှိဖခငြ်ား ၊ သန် ေ့ရှငြ်ား 

လရြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ားမျာြား ဖပြုလုပ်၍ သန် ေ့ရှငြ်ားစငက် ယလ်နရန ် ဖပြု 

လုပ်ထာြားရှိရပါမည။် 

 

အလလေ့အ ျင်ေ့ဖြစ်ဖခငြ်ား ― သတ်မှတ်ချ ်မျာြားအာြားအစဥ်လို ်နာ၍လ ်လတ ွေ့လဆာငရ်  ်  

သည်ေ့အလလေ့အ ျင်ေ့ရှိရနဖ်ပြုလုပ်ရပါမည။်  

 

  
※ လုပ်ငနြ်ားခ ငလ်ပေါ်တ ငမ် တည၍်「အလလေ့အ ျင်ေ့ဖြစ်ဖခငြ်ား」

အစာြား「သ နသ်ငဖ်ခငြ်ား」ဟ ၍လညြ်ား လခေါ်လ ေါ်သ ြုားစ ွဲက ပါ 

သည။်ဤစာအုပ်တ င「်အလလေ့အ ျင်ေ့ဖြစ်ဖခငြ်ား」ဟ ၍ 

သ ြုားနှုနြ်ားထာြားပါသည။် 
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၆။  မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြားလရာလနာှပါ ငမ်ှုဖပဿနာနငှ်ေ့ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားဖခငြ်ား 

 

⚫  ုနပ်စစညြ်ားထွဲတ င ်သတတ ြု နငှ်ေ့ ြနအ်ပုိငြ်ားအစမျာြား၊ ဆ ပင ်နငှ်ေ့ ပုိြားလ ာငမ်ျာြား အစရှိသညမ်ျာြားပါ  

ရှိလနပါ ၊  ျနြ်ားမာလရြားထခိို ်ရဖခငြ်ား၏ အလက ာငြ်ားရငြ်ားဖြစ်လာနိငုပ်ါသည။် ထို ေ့အဖပင၊် စာြား 

သ ြုားသ မျာြားအာြား စိုြားရိမ်ပ ပနမ်ှုနငှ်ေ့ စိတ်မသာမယာဖြစ်မှု ို ဖြစ်လစပါသည။် မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ 

ပစစညြ်ားမျာြားလရာလနာှပါ ငမ်ှုတ ငအ်ထ ြားသဖြင်ေ့ ဆ ပင ်နငှ်ေ့ ပုိြားမ  ာြားမျာြား ပါ ငမ်ှုမှာ အမျာြားဆ ုြားဖြစ ်

ပါသည။်  

⚫ မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြားလရာလနာှပါ ငမ်ှုလက ာင်ေ့  ျနြ်ားမာလရြားထခိို ်မှု ဖြစ်ပ ါြားခွဲေ့ပါ  ၊  

 စာြားသ ြုားသ မျာြားအလနဖြင်ေ့ စိြုားရိမ်ပ ပနမ်ှုမျာြား ဖြစ်လပေါ်လာမညဖ်ြစ်ပပီြား၊  ုမပဏလီပေါ်ထာြားရှိသည်ေ့  

ယ ုက ညမ်ှုမျာြား လလျာေ့ ျသ ာြားဖခငြ်ား ၊ ထခိို ်နစ်နာလက ြားလတာငြ်ားဆိုခ ရဖခငြ်ားမျာြား ဖြစ်လာနိငု ် 

ပါသည။်  

⚫ ထို ေ့လက ာင်ေ့၊ မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ ပစစညြ်ားမျာြား လရာလနာှပါ ငမ်ှု မရှိလစရန ်လစေ့စပ်လသချာစ ာ တာြား  

ဆြီား ာ  ယ်ရနလ်ိုအပ်ပါသည။် 

⚫  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားအာြားစစ်လဆြား၍ ၊ မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြား လရာလနာှပါ ငလ်နဖခငြ်ားရှိ  

မရှိအာြားအထ ြားဂရုစို ်စစ်လဆြားရပါမည။်  

⚫ လုပ်ငနြ်ားလဆာငရ်  ်လနစဥ်အတ ငြ်ားမသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြားလရာလနာှပါ ငမ်ှုတာြားဆြီား ာ 

  ယ်လရြားအာြား က ိြုြားပမ်ြားလဆာငရ်  ်ပါမည။် မိမိလက ာင်ေ့ အဖခာြားပစစညြ်ားမျာြား လရာလနာှပါ င ်

သ ာြားဖခငြ်ားမရှိမိလစရန ်သတိထာြားလဆာငရ်  ရ်ပါမည။် 

⚫  ထို ေ့အဖပင၊် အထ ြားသတိထာြားက ည်ေ့ရှုစစ်လဆြား၍၊ မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြားလရာလနာှပါ င ် 

နိငုြ် ယ်ရှိဖခငြ်ား၊သို ေ့မဟုတ်လရာလနာှပါ ငလ်နသည ်ိုလတ ွေ့ ရှိခွဲေ့ပါ ၊ချ ်ဖခငြ်ားအလုပ်ရပ်ဆိုငြ်ား၍ 

တာ နရ်ှိသ ထ သို ေ့အလက ာငြ်ားက ာြားတငဖ်ပရပါမည။် 
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⚫  ုနထ်တု်လုပ်သည်ေ့ ဧရိယာအတ ငြ်ားသို ေ့ ပုိြားမ  ာြားမျာြား  ငမ်လာနိငုလ်စရနအ်တ  ် ၊ ဖပငပ်မှ င ် 

လရာ ်လာဖခငြ်ားအာြားတာြားဆြီား ာ  ယ်ရန ် နငှ်ေ့ စ ရ် ုတ ငြ်ားတ ငပုိ်ြားမ  ာြားမျာြား လပါ ်ပ ါြားမှုမရှ ိ

လစရနလ်ဆာငရ်  ရ်နလ်ိုအပ်ပါသည။်  
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၇။  ရညရ် ယ်ချ ်ရိှစ ာဖပြုလုပ်သည်ေ့ စာြားလသာ ် နုည်စ်ညမ်ြားမှုအာြား တာြားဆြီား  

 ာ  ယမ်ည်ေ့နညြ်ားလမ်ြားမျာြား 

⚫ စာြားလသာ ် ုနစ် ရ် ုတ င ် အလုပ်လုပ် ိုငလ်နသ  မှလန၍၊ ရညရ် ယ်ချ ်ရှိစ ာဖြင်ေ့  ုန ်

ပစစညြ်ားထွဲသို ေ့ မသ ်ဆိုငသ်ည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြား နငှ်ေ့ ဓာတပုစစညြ်ားမျာြား လရာထည်ေ့ဖခငြ်ားလက ာင်ေ့စာြား 

လသာ ် ုနပ်စစညြ်ားညစည်မ်ြားသ ာြားဖခငြ်ားမှ တာြားဆြီား ာ  ယ်မည်ေ့နညြ်ားလမ်ြားဖြစ်ပါသည။်  

⚫ 「Food Defense」ဟုလညြ်ားလခေါ်လ ေါ် က ပါသည။် 

⚫ အလုပ်လုပ်သ နငှ်ေ့တာ နရ်ှသိ က ာြားလ ာငြ်ားမ နလ်သာဆ ်ဆ လရြားတညလ်ဆာ ်ြို ေ့ရနမှ်ာအ

လရြားအက ီြားဆ ုြားဖြစ်ပါသည။်  

ထို ေ့အဖပငလ်အာ ်ပါ ွဲေ့သို ေ့လသာအဖခာြားနညြ်ားလမ်ြားမျာြားလညြ်ားရှိပါသည။် 

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ င ်ငခ်ျနိန်ငှ်ေ့ထ  ခ်ျိနတ် ငလ်ဆာငရ်  ရ်မည်ေ့နညြ်ားလမ်ြား 

・ လုပ်ငနြ်ားခ င ်ငခ်ျနိန်ငှ်ေ့ထ  ခ်ျိနတ် င၊်မှတ်တမ်ြားဇယာြားတ ငအ်ချနိန်ာရီအာြားလရြားဖြည်ေ့၍၊တာ 

 နရ်ှိသ မှစစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။်  

・ IC   ဒအ်စရှိသည်ေ့ IT  နညြ်ားပညာအာြားအသ ြုားဖပြုသည်ေ့ နညြ်ားလမ်ြားမျာြားလညြ်ား မျာြားဖပာြားလာ  

လျ ်ရှိပါသည။်  

⚫ လုပ်ငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြားလဖပာငြ်ားလွဲဖခငြ်ား 

・လုပ်ငနြ်ားတ ငအ်သ ြုားမဖပြုလသာပစစညြ်ားမျာြားအာြား စ ရ် ုအတ ငြ်ားသို ေ့ ယ  ငလ်ာဖခငြ်ား မရှိလစရန ် ၊  

အတိ်လထာငမ်ပါလသာ လပ်ုငနြ်ားခ င ်တ်စ ုအာြား တ်ဆငရ်ပါမည။်  

⚫  ငမ်ရာတပ်ဆငဖ်ခငြ်ား 

・တိုငက် ာြားမှုမျာြားရှိခွဲေ့ပါ ၊ အလုပ်သမာြားမျာြား၏ လုပ်ငနြ်ားလဆာငရ်  ်မှုတ င ် အမှာြားမရှ ိ 
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လက ာငြ်ားသ ်လသဖပြို ေ့ရနအ်တ  ်အသ ြုားဖပြုရပါမည။် 

・လုပ်ငနြ်ားခ ငန်ငှ်ေ့ သိလုလာှငခ်နြ်ား၏ အ ငအ်ထ  ်လနရာမျာြားတ င ်  ငမ်ရာတပ်ဆင၍် ၊ စာြား  

လသာ ် ုနမ်လတာတ်စဆ်ဖြစ်မှု နငှ်ေ့ လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တစ်ဆဖြစ်မှုမျာြား ဖြစ်ပျ ်ခွဲေ့ပါ    

စ ုစမ်ြားစစ်လဆြားြို ေ့ရနအ်တ  ်ဗီဒယီိုအာြားရို  ် ြားသမိ်ြားဆညြ်ားထာြားရပါမည။်  

 

⚫ လဆြား ါြားမျာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား 

・လဆြား ါြားမျာြားသြီားသန် ေ့ထာြားရှိမည်ေ့ သိလုလှာငခ်နြ်ားအာြားထာြားရှိ၍ ၊ တာ နရ်ှိသ သာလျှငအ်သ ြုားဖပြု  

နိငုသ်ည်ေ့စညြ်ားမျဥ်ြားအာြားချမတှ်ထာြားရပါမည။်  
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၈။   ိုရုိနာဗုိငြ်ားရပ်စ（်ＣＯＶＩＤ－１９）လရာဂါ  ြားစ မ်ှု တာြားဆြီား ာ 

  ယ်မည်ေ့နညြ်ားလမ်ြားမျာြား 

 
2020 ခုနစှ် မှစတင၍်ပျ ွေ့ ပ ါြားလျ ်ရှိလသာ  ိရုိုနာဗိငုြ်ားရပ်စ်လရာဂါ  ြားစ ်မှုက ိြုတင ်

 ာ  ယ်လရြားနညြ်ားလမ်ြားမျာြားအဖြစ်လအာ ်ပါ ွဲေ့သို ေ့ည နဖ်ပထာြားရှိလျ ်ရှိပါသည။်  

⚫ စာြားလသာ ် ုနထ်တု်စ ရ် ုတ ငလ်ဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ တာြားဆြီား ာ  ယ်လရြားနညြ်ားလမ်ြားမျာြား 

・ြျာြားဖခငြ်ား၊အသ ်ရှူရနခ် ်ခွဲဖခငြ်ားမျာြားဖြစ်ခွဲေ့ပါ ၊အလုပ်မသ ာြားရပါ။ 

・အမိ်တအမိ်တညြ်ားတ င ်လနထိငုသ် သည ်လရာဂါ  ြားစ ်ခ ထာြားရလက ာငြ်ား လတ ွေ့ ရှိခွဲေ့ပါ  ၊ တာ  

 နရ်ှိသ ထ သို ေ့ဆ ်သ ယ်အလက ာငြ်ားက ာြား၍၊အလုပ်မသ ာြားရပါ။  

・လုပ်ငနြ်ားခ င ်ငခ်ျိနတ် ငလ် ်လဆြားလက ာဖခငြ်ားနငှ်ေ့ပုိြားသတ်သန် ေ့စငဖ်ခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်ရမည်ေ့အဖပင၊် 

စ ်ရ ု ၊ စာြားလသာ ်ခနြ်ားမ၊ ရ ုြားခနြ်ား၊ အ တ်လွဲခနြ်ားမျာြား၏ အ င ်တ ငလ်ညြ်ား ပုိြားသတ်သန် ေ့စင ် 

ဖခငြ်ားဖပြုလုပ်ရပါမည။်  

・တ ခါြားြု/လ  ်ိုင၊် အမျာြား ိုငသ်ည်ေ့လနရာမျာြား ို ပုိြားသတ်သန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား ဖပြုလုပ်ရပါမည။် 

・စာြားလသာ ်ခနြ်ားမ၊ ရ ုြားခနြ်ား၊ အ တ်လွဲခနြ်ားမျာြားအာြား၊ လလအ ငအ်ထ  ်ပ ုမှနဖ်ပြုလုပ်ရန။်  

⚫ လန ေ့စဥ်လနထိငုမ်ှုတ ငသ်တထိာြားရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

・လအာ ်ပါ「 ၃ မိစု / အချ ် ၃ ချ ် 」မဖြစ်လစရနသ်တိဖပြုရပါမည။် 

 【မိလပြား】ပိတ်လလှာငလ်နဖခငြ်ား 

ဖပတငြ်ားလပါ ်မရှိ ၊ လလအသ ငြ်ားအထတု်မရှိသည်ေ့လနရာ။  

 【မိရှူြား】လ စုလ လ ြား 

လ အမျာြားအဖပာြားစုလ ြားဖခငြ်ား၊ လ အနညြ်ားငယ်ဖြစ်ပါလသာ်လညြ်ားအနြီား ပ်စုလ ြားဖခငြ်ား။  
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 【မိဆ ်စု】အနြီား ပ်ထလိတ ွေ့ ဖခငြ်ား 

တစ်ဦြားနငှ်ေ့တစ်ဦြားလ ်ဖြင်ေ့ထလိတ ွေ့ နိငုလ်သာအ  ာအလ ြားမှလန၍ အသ ထ  ်ဖခငြ်ား၊ စ ာြား 

လဖပာဆိုဖခငြ်ား၊ ိုယ်လ ်လှုပ်ရှာြားမှုမျာြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား။ 

・အမိ်ဖပနလ်ရာ ်ချိန၊် ထမငြ်ားမစာြားမီ လ ်အာြားဆပ်ဖပာဖြင်ေ့ လဆြားလက ာသန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား၊ အယ် ိ ု 

လဟာလ်ဖြင်ေ့ ပုိြားသတ်သန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား မျာြားဖပြုလုပ်ရပါမည။်  

・လချာငြ်ားဆိုြား၊ နာှလချရာတ င ်နာှလခါငြ်ားစညြ်ား၊ လ ် ိငုပု် ါ၊ တစ်သျှူြားစ က ူမျာြားဖြင်ေ့ပါြားစပ်နငှ်ေ့ နာှ  

လခါငြ်ားမျာြား ိုအုပ်လပြားရပါမည။် 
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အခနြ်ား ၃ ။   ုနထ်ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်စီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ားဆိငုရ်ာအလဖခခ   

ဗဟုသတုမျာြား 
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၁။   ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားအာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား 

（ ၁ ） ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ားဆိုငရ်ာအလဖခခ လတ ြားလခေါ်မှုမျာြား 

လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြု၍အရညအ်လသ ြားလ ာငြ်ားမ နလ်သာ ုနပ်စစညြ်ားလ ာငြ်ားအာြားထတု်လုပ်ြို ေ့ရနအ်

တ  ်၊လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြု၍အရညအ်လသ ြားလ ာငြ်ားမ နလ်သာ ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားအာြားအသ ြုားဖပြုရန်

အလ နအ်လရြားက ီြားပါသည။် အဘယ်ေ့လက ာင်ေ့ဆိုလသာ် ၊ စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားဖြစ်ပါ  ၊  ုန ် 

က မ်ြားပစစညြ်ား၏အရညအ်လသ ြားသည ်ထတု် ုနပ်စစညြ်ား၏အရညအ်လသ ြားလပေါ်တ င ်မျာြားစ ာအ ျိြုြား  

သ ်လရာ ်လစလသာလက ာင်ေ့ဖြစ်ပါသည ်။ ထို ေ့လက ာင်ေ့ ၊  ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်မှု လုပ်ငနြ်ားစဥ်၏  

ပထမအဆင်ေ့ဖြစ်လသာ ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ားသညအ်လ နအ်လရြားက ီြားပါသည။် 

 ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုအာြား သင်ေ့လလျာ်မနှ ်နစ် ာ လဆာငရ်  ်ြို ေ့ရနအ်တ  ် ၊  ုနက် မ်ြား  

ပစစညြ်ားတ ငပ်ါ ငသ်ည်ေ့လဘြားဥပဒဖ်ြစ်လစနိငုလ်သာအရာမျာြားအာြားရငှြ်ားလငြ်ားစ ာသရိှထိာြားရနလ်ိုအပ်  

ပါသည။်（ အခနြ်ား ၄။  HACCP  ုနပ်စစညြ်ားထတု်လပ်ုလရြားလုပ်ငနြ်ားစဥ်၏ သန် ေ့ရငှြ်ားလရြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှု 

ဆိုငရ်ာဗဟုသတုမျာြားတ ငရ်ှငြ်ားလငြ်ားလြေါ် ဖပသ ာြားပါမည။်） 
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（ ၂ ）  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားလ ်ခ ယ ရာတ ငစ်စ်လဆြားမှုဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား 

 ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားလ ်ခ ယ ရာတ င ် စစ်လဆြား၍ရရှိသည်ေ့ရလဒသ်ည၊် လရှွေ့ဆ ်လဆာငရ်   ် 

မည်ေ့  ုနထ်တု်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်တ င ် မည ်ွဲေ့သို ေ့လဖြရှငြ်ားလဆာငရ်  ်ရမည ်ို ဆ ုြားဖြတ်ရနအ် 

တ  ်အလရြားက ီြားလသာ လဒတာအချ ်အလ ်မျာြားဖြစ်ပါသည။် 

အထ ်ပါပ ုတ ငလ်ြေါ် ဖပထာြားသ ွဲေ့သို ေ့ ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားတ ငပ်ါ ငသ်ည်ေ့လဘြားဥပဒဖ်ြစ်လစနိငု ်

လသာအလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြား အလရအတ  ်ပမာဏမျာြားဖြင်ေ့ ရငှြ်ားလငြ်ားတိ ျစ ာဖပြုလုပ်ထာြားရှိ၍၊ 

ထိအုချ ်နငှ်ေ့လို ်လလျာညလီထ လသာလ ်ခ စစ်လဆြားမှုမျာြားဖပြုလုပ်၍၊ဖပဿနာမရှိလသာ ုန ်

က မ်ြားပစစညမ်ျာြား ိုသာလ ်ခ ယ ရနဂ်ရုဖပြုလဆာငရ်  ်ရပါမည။်  

 

၂။   ုနထ်တု်လပ်ုမှုလပ်ုငနြ်ားစဥ်အာြားစမီ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ားနငှ်ေ့သတိဖပြုရမည်ေ့အချ မ်ျာြား 

 

（ ၁ ） ုနက် မ်ြားပစစညြ်ား၊ ထတု်လုပ်လနဆွဲပစစညြ်ား（က ာြား ာလ ုနပ်စစညြ်ား）အာြား  

သိလုလှာငဖ်ခငြ်ား  

  ）အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတိြုားပ ါြားဖခငြ်ားနငှ်ေ့အပ ချိန ်

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားတိုြားပ ါြားမှုသညလ်အာ ်ပါပ ု ွဲေ့သို ေ့အပ ချနိန်ငှ်ေ့နြီားစပ်စ ာဆ ်စပ်လျ ်ရှိပါသည။်  
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အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားတိုြားပ ါြားသည်ေ့ 10℃～60℃ အပ ချိနရ်ှိလသာ အချနိအ်ာြား တတ်နိငုသ်မျှတိ ု

လတာငြ်ားလစြို ေ့ရနအ်လရြားက ီြားပါသည။်ထိသုို ေ့ဖပြုလုပ်ရနအ်တ  ်  

⚫ဖမင်ေ့မာြားလသာအပ ချိနဖ်ြင်ေ့သိလုလှာငရ်န ် 

⚫ချ ်ဖခငြ်ားစာြားသ ြုားရန ်

⚫လျငဖ်မနစ် ာအလအြားခ ရန ် 

⚫လရခွဲလသတတ ာနငှ်ေ့အလအြားခနြ်ားတ ငသ်ိလုလှာငရ်န ်

အလရြားက ီြားပါသည။် 

ခ ）အလအြားခနြ်ား၊လရခွဲလသတတ ာအာြားထနိြ်ားချြုပ်ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား  

⚫ စာြားလသာ ် ုနသ်န် ေ့ရှငြ်ားလရြားဆိုငရ်ာဥပလဒနငှ်ေ့စညြ်ားမျဥ်ြားမျာြားတ င၊်အလအြားခနြ်ားသည ်-15℃ 

လအာ ်၊ လရခွဲလသတတ ာသည ် 10℃ လအာ ်တ ငသ်ိလုလှာငရ်မညဖ်ြစ်ပပီြား၊ အသာြား နငှ်ေ့ ငါြား 

မျာြားအာြား 4℃ လအာ ်တ ငသ်ိလုလှာငရ်မညဖ်ြစ်ပါသည။် 

⚫ သိလုလှာငခ်နြ်ား၏အပ ချိနအ်ာြားပ ုမှနတ်ိုငြ်ားထ ာ၍၊ထိရုလဒအ်ာြားမှတ်တမ်ြားထာြားရပါမည။်  

 

（ ၂ ）အပ လပြားသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ်  

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားအမျာြားစုသည ်75℃ ၊ 1မိနစ်ခန် ေ့အပ လပြားဖခငြ်ားဖြင်ေ့လသဆ ုြားသ ာြားပါသည။်သို ေ့လသာ်၊ 

100℃ အထ ်ဖြစ်လသာ်လညြ်ားမလသသည်ေ့（※）မျိြုြားပ ါြား လာပ်စညြ်ား ွဲေ့သို ေ့လသာအပ ဒဏခ်  

နိငုရ်ညရ်ှိသည်ေ့အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားရှိပါသည။် ထို ေ့လက ာင်ေ့၊ အပ လပြားဖခငြ်ားဖြင်ေ့ ပုိြားသတ်ြို ေ့ရနအ်တ   ် 

သင်ေ့လလျာသ်ည်ေ့အပ ချိနန်ငှ်ေ့အချိနအ်ာြားသတ်မှတ်ရမညဖ်ြစ်ပါသည။် 
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（※）မျိြုြားပ ါြား လာပ်စည်ြား ။ မျိြုြားပ ါြားလစနိငုသ်ည်ေ့ဘ တ်ီြားရီြားယာြား 

 

 
 

（ ၃ ）အလအြားခ သည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ ်

အပ လပြားပပီြားသည်ေ့လနာ ် ျနရ်ှိလနလသြားလသာအနဇီု ပုိြားမ  ာြားတိုြားပ ါြားမှုအာြားတာြားဆြီား ာ  ယ်ြို ေ့ 

ရနအ်တ  ၊်တိုြားပ ါြားမှုအာြားထနိြ်ားချြုပ်နိငုလ်သာအပ ချနိလ်ရာ ်သညအ်ထလိျငဖ်မနစ် ာအလအြားခ လပြား 

ရနလ်ိုအပ်ပါသည။်အလအြားခ သည်ေ့အဓိ နညြ်ားလမ်ြားအဖြစ「်လလလပြားအလအြားခ သည်ေ့နညြ်ားလမ်ြား」

နငှ်ေ့「လရလအြားဖြင်ေ့အလအြားခ သည်ေ့နညြ်ားလမ်ြား」မျာြားရှိပါသည။် 

 

（ ၄ ）လအြားခွဲရနဖ်ပြုလုပ်သည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ ်

စာြားလသာ ် ုနအ်ာြား လဖြြားလဖြြားဖခငြ်ားလအြားခွဲလအာငဖ်ပြုလုပ်ပါ ၊အရသာ နငှ်ေ့  အသ ငအ်ဖပငအ်  

စရှိသည်ေ့အရညအ်လသ ြားမျာြား ဆိုြားရ ာြားသ ာြားမညဖ်ြစ်ပါသည။် ထို ေ့လက ာင်ေ့၊ အလအြားခနြ်ား၏အပ ချိန ်
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အာြားတတ်နိငုသ်မျှနမ်ိေ့စ ာဖပြုလုပ်၍၊ အချနိတ်ိုအတ ငြ်ားလအြားခွဲလစြို ေ့ရနလ်ိုအပ်ပါသည။် ထို ေ့အဖပင ် 

လျငဖ်မနစ် ာလအြားခွဲလစြို ေ့ရနအ်တ  ် ၊ လအြားခွဲလအာငမ်ဖပြုလုပ်မီ အပ ချိနအ်ာြားတတ်နိငုသ်မျှ နမ်ိေ့  

လအာငဖ်ပြုလုပ်ထာြားြို ေ့ရနလ်ညြ်ားအလရြားက ီြားပါသည။် 

（※）လအြားခွဲလစဖခငြ်ားဆိုသညမ်ှာ ခွဲလအာငဖ်ပြုလုပ်ဖခငြ်ားနငှ်ေ့ အဓိပပါယ်တ ည၍ီ၊  ုနထ်တု်လုပ်မှု 

လုပ်ငနြ်ားစဥ်အာြားလြေါ် ဖပရာတ ငအ်သ ြုားဖပြုပါသည။်（ ဥပမာ ။ လအြားခွဲလစသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ် ၊ လျင ်

ဖမနစ် ာခွဲလစဖခငြ်ား ） 

 

（ ၅ ）ထတု်ပိုြားသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ ်

ထတု်ပိုြားသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥတ် င ်အလရြားက ီြားလသာထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ မ်ှာ ၊သတတ ြုအ 

ပုိငြ်ားအစရှာလြ စစ်လဆြားစ ် နငှ်ေ့ X-Ray မသ ်ဆိုငပ်စစညြ်ားရှာလြ စစ်လဆြားစ ်အာြား ထနိြ်ားချြုပ် 

စစ်လဆြားဖခငြ်ား နငှ်ေ့ သ ်တမ်ြား ာလလြေါ် ဖပဖခငြ်ားဆိုငရ်ာထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားဖခငြ်ား မျာြားဖြစ်ပါသည။် 

 

သတတ ြုအပုိငြ်ားအစရှာလြ စစ်လဆြားစ ်သည ်ဥပဒဖ်ြစ်လစမည်ေ့ မသ ်ဆိုငပ်စစညြ်ားမျာြားဖြစ်လသာ  

သတတ ြုအပုိငြ်ားအစမျာြား ို ရာှလြ စစ်လဆြားသည်ေ့ ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြား ရိယာအဖြစ် ၊ မျာြားစ ာလသာ 

 ုနထ်တု်လုပ်မှုလိငုြ်ားမျာြားတ ငအ်သ ြုားဖပြုလျ ်ရှိပါသည။်  

X-ray မသ ်ဆိုငပ်စစညြ်ား ရှာလြ စစ်လဆြားစ ်သည ်သတတ ြုအပုိငြ်ားအစမဟုတ်လသာ လရာလနာှ  

ပစစညြ်ားမျာြားဖြစ်သည်ေ့လ ျာ ်ခွဲစ နငှ်ေ့ မှနအ်ပုိငြ်ားအစ  ွဲေ့သို ေ့လသာအနတရာယရ်ှိလရာလနာှပစစညြ်ားမျာြား 

 ိုရှာလြ စစ်လဆြားနိငုပ်ါသည။် ယခုလနာ ်ပိုငြ်ားတ င၊်  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားလ ်ခ စီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှု နငှ်ေ့  ုန ် 

ထတု်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်တ င ် အနတရာယရ်ှိမသ ်ဆိုငပ်စစညြ်ားမျာြားအာြား ရှာလြ လတ ွေ့ ရှိနိငုမ်ည်ေ့ ထ ိ

လရာ ်သည်ေ့နညြ်ားလမ်ြားအဖြစ်  ျယ ်ျယ်ဖပန် ေ့ဖပန် ေ့အသ ြုားဖပြုက လျ ်ရှိပါသည။် ထို ေ့အဖပင၊်စ  ်

၏ထ ြားဖခာြားစ မ်ြားလဆာငရ်ညမ်ျာြားအရ  နုပ်စစညြ်ားအလရအတ  ်ဖပည်ေ့ဖခငြ်ားရှိမရှိအာြား စစ်လဆြားဖခငြ်ား  

နငှ်ေ့  ုနပ်စစညြ်ားပ ုသဏ္ဍာနခ်ျြိုွေ့ယ ငြ်ားမှုရှိမရှိ စစ်လဆြားရာတ ငလ်ညြ်ားအသ ြုားဖပြုလျ ရ်ှိက ပါသည။် 

သ ်တမ်ြား ာလလြေါ် ဖပဖခငြ်ားဆိုငရ်ာစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုတ င ်အမျာြားဆ ုြားလတ ွေ့ရလသာ မှာြားယ ငြ်ားမှုမျာြားမှာ 

ရ ်စ ွဲစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှု ဖြစ်ပါသည။် လစျြား   ်ထွဲမှ  နုပ်စစညြ်ားမျာြား ဖပနလ်ညရ်ုတသ်မိ်ြားရသည်ေ့ အ  

လက ာငြ်ားရငြ်ားမျာြားထွဲတ င၊် စာြားသ ြုားရနအ်သင်ေ့လတာ်ဆ ုြားလသာ ာလ အစရှိသည်ေ့သ ်တမ်ြား ာလ  
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မှာြားယ ငြ်ားလြေါ် ဖပထာြားရှိမှုသညအ်မျာြားဆ ုြားဖြစ်သညဟ်ဆုိုက ပါသည။်ရ ်စ ွဲစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုမှာြားယ ငြ်ားရ 

ဖခငြ်ား၏အလက ာငြ်ားရငြ်ားအမျာြားစုမှာ အထငမ်ှာြားဖခငြ်ားအစရှိသည်ေ့ သတိလပါ ေ့ဆမှုမျာြားလက ာင်ေ့ဖြစ်ပါ 

သည။် ဤ ွဲေ့သို ေ့လသာ သတိလပါ ေ့ဆမှုမျာြားမဖြစ်လစရနအ်တ  ် က  စညလ်ဆာငရ်  ်ရန ်လိုအပ်ပါ  

သည။် ဥပမာအာြားဖြင်ေ့၊  ုနပ်စစညြ်ားထတု်ပုိြားသည်ေ့လိငုြ်ားတ ငထ်ိလုန ေ့အသ ြုားဖပြုမည်ေ့စာြားသ ြုားရနအ်သင်ေ့ 

လတာ်ဆ ုြားလသာ ာလ နငှ်ေ့  ုနပ်စစညြ်ားန ပါတ်အာြား လရြားသာြားလြေါ် ဖပထာြားရှိဖခငြ်ား၊ ရ ်စ ွဲ နငှ်ေ့ န ပါတ ်  

မျာြား ပ ုနှပ်ိထာြားရှိလသာ ထတု်ပိုြားပစစညြ်ားသ ြုားြလင ်အစရှိသညမ်ျာြား ို ညှပ်ယ ၍ မှတ်တမ်ြားအဖြစ ် 

သမိ်ြားဆညြ်ားထာြားဖခငြ်ားမျာြားဖြစ်ပါသည။် 

 

 

 

၃။  ထတု ်ုနပ်စစညြ်ားအာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား 

 

 

（ ၁ ）ထတု် ုနပ်စစညြ်ားမျာြားတ ငအ်နဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားပါ ငမ်ှုရှိမရှိစစ်လဆြားဖခငြ်ား 

စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်မျာြားနငှ်ေ့ စ ချိနစ် နှုနြ်ားသည၊် ဥပလဒဖြင်ေ့ သတ်မှတ်ထာြားဖခငြ်ားရှိပါ ထိဥုပ 

လဒအာြားလို ်နာရပါမည။်  

မိမဆိနဒအလလျာ ်စစ်လဆြားဖခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်မညဆ်ိုပါ  လယဘယုျအာြားဖြင်ေ့ စစလ်ဆြားရမည်ေ့ 

အချ ်မျာြားမာှ၊ သာမနဘ် ်တီြားရီြားယာြားပုိြားအလရအတ  ်၊ အ ီိုလိငုြ်ား ၊  ိုလီလြာငြ်ားဘ ်တြီားရြီား  

ယာြားမျာြားအာြား အဓ ိထာြားစစ်လဆြားရမညဖ်ြစ်ပါသည။် လိုအပ်မှုလပေါ်တ ငမ် တည၍် ၊ စတွဲေ့ြီလာ  

လ ာေ့ ပ်စ်၊ ဆွဲလ်မနွဲလာြား ၊  မ်ပိုငလ်ိုဘ ်စ်တာ မျာြားလညြ်ားစစ်လဆြားရပါမည။် 
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（ ၂ ）ထတု် ုနပ်စစညြ်ားအာြားသိလုလှာငစီ်မ ခန် ေ့ခ ွဲရာတ င ်သတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

⚫ သိလုလှာငရ်မည်ေ့အပ ချိနသ်ည ်ဥပလဒ နငှ်ေ့ လမ်ြားည နခ်ျ ်မျာြားဖြင်ေ့ သတ်မှတ်ထာြားရှိပါ ၊ ထိ ု 

သတ်မှတ်ချ ်မျာြားအာြားလိ ု်နာရပါမည။်ဥပလဒဖြင်ေ့သတ်မှတ်ထာြားဖခငြ်ားမရှိခွဲေ့ပါ ၊လယဘ ု

ယျအာြားဖြင်ေ့ အလအြားခနြ်ားဖြစ်ပါ  -15℃ လအာ ်၊လရခွဲလသတတ ာဖြစ်ပါ  10℃ လအာ  ်

သညစ် ချိနစ် နှုနြ်ားမျာြားဖြစ်ပါသည။်  

⚫ ထတု် ုနပ်စစညြ်ားတငပုိ် ေ့ရမည်ေ့ရ ်အာြား စီမ ခန် ေ့ခ ွဲြို ေ့ရနအ်တ  ်၊ ဦြားစ ာ ငဥ်ီြားစ ာထတု်（ ဦြားစ ာ  

ထတု်လုပ်ပပီြားလသာ ုနပ်စစညြ်ားမှစတင၍်တငပုိ် ေ့ဖခငြ်ား）ဖပြုလုပ်ရပါမည။် 

 

（ ၃ ）သိလုလှာငန်မ နာပစစညြ်ားမျာြား စီမ ခန် ေ့ခ ွဲရာတ ငသ်တိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

⚫  ုနပ်စစညြ်ားအာြားတငပုိ် ေ့ပပီြားသည်ေ့လနာ ်၊ တိငုက် ာြားမှုမျာြားရှိလာခွဲေ့ပါ  က ိြုတငဖ်ပငဆ်ငထ်ာြား 

သည်ေ့အလနဖြင်ေ့၊ ထတု်လပ်ုထာြားလသာ  ုနပ်စစညြ်ားမျာြားအထွဲမှ သိလုလှာငထ်ာြားရှမိည်ေ့နမ နာ  

ပစစညြ်ားအာြားသတ်မှတ်ထာြားလသာရာခိုငန်ှုနြ်ားဖြင်ေ့ထတုယ် ၍သမ်ိြားဆညြ်ားထာြားရပါမည။် 

⚫ သိလုလှာငထ်ာြားရှိမည်ေ့ နမ နာပစစညြ်ားအာြား  ုနထ်တု်လပ်ုသည်ေ့ရ ်စ ွဲအလို ် စုစညြ်ား၍သိ ု

လလှာငထ်ာြားသင်ေ့ပါသည။်  

 

（ ၄ ）သယ်ယ ပုိ ေ့လဆာငစ်ဉ်အပ ချိနထ်နိြ်ားချြုပ်ခန် ေ့ခ ွဲမှုဖပြုလုပ်ရာတ ငသ်တိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

⚫  ုနပ်စစညြ်ားအာြားသယယ် ပုိ ေ့လဆာငစ်ဉ်အပ ချိနအ်လဖပာငြ်ားအလွဲမျာြားလက ာင်ေ့အရညအ်လသ ြားယို

ယ ငြ်ားပျ ်စီြားဖခငြ်ားမရှိလစရနအ်တ  ် အပ ချိနထ်နိြ်ားချြုပ်ခန် ေ့ခ ွဲမှုအာြား လသချာစ ာဖပြုလုပ်ရပါ  

မည။်  
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⚫ လရခွဲလသတတ ာ ာြား သို ေ့မဟတု် အလအြားလပြား ာြားမျာြားတ င ်သယ်ယ ပုိ ေ့လဆာငစ်ဥ်အပ ချိနအ်ာြား 

မှတ်တမ်ြားတငသ်ည်ေ့စ  ်ရိယာမျာြားပါရှိလသာလက ာင်ေ့၊ဤအပ ချိနမှ်တတ်မ်ြားအာြားပ ုမှနစ်စ်

လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။်  

 

၄။  ဓာတမ်တည်ေ့လသာစာြားလသာ  ်ုနပ်စစညြ်ားမျာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား  

（ ၁ ）စီမ ခန် ေ့ခ ွဲရမည်ေ့ဓာတ်မတည်ေ့လသာစာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား 

စာြားလသာ ် ုနတ် ဆပ်ိ ပ်ဖခငြ်ားဆိုငရ်ာဥပလဒလပေါ်တ ငအ်လဖခခ ၍၊အထ ြားသဖြင်ေ့ဓာတ်မတည်ေ့ 

သည်ေ့လရာဂါဖြစ်ပ ါြားမှု အလရအတ  ်မျာြားဖပာြားသည်ေ့ပစစညြ်ား နငှ်ေ့ လရာဂါလ ခဏာအလ နဖ်ပငြ်ားထန ် 

နိငုလ်ဖခရှိသည်ေ့ စာြားလသာ  ်ုနအ်မျိြုြားအစာြား ၇ မျိြုြားအာြား၊ အထ ြား ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားအဖြစ်လြေါ်  

ဖပရမည်ေ့တာ နရ်ှိပါသည။် ထို ေ့အဖပင၊် အထ ြား ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားနငှ်ေ့နှုငိြ်ားယှဥ်ပါ ၊ လရာဂါဖြစ်ပ ါြားမှု 

အလရအတ  ်နညြ်ားပါြား၍၊ ဖပငြ်ားထနသ်ည်ေ့လရာဂါလ ခဏာဖြစ်နိငုလ်ချနညြ်ားပါြားလသာ စာြားလသာ ် 

 ုနအ်မျိြုြားအစာြား 21 မျိြုြားအာြားလညြ်ား လရြားသာြားလြေါ် ဖပသင်ေ့သည ်ဟ ၍သတ်မှတ်ထာြားပါသည။် 

 

≪အထ ြား ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားအဖြစ်လြေါ် ဖပရမည်ေ့အစာြားအစာမျာြား≫ 

① ပုဇ န ်၊  ② ဂဏနြ်ား ၊  ③ ဂျ ြု ၊  ④ ပနြ်ားဂျ ြု ၊  ⑤  က  ်ဥ ၊ 

⑥ နို ေ့ ၊  ⑦  လဖမပွဲ 
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≪လြေါ် ဖပထာြားရှိသင်ေ့လသာအစာြားအစာမျာြား≫ 

① အယ်မ နလ်စေ့ ၊  ②  ပငလ်ယ်ခရု ၊   

③  ဖပည်က ီြားငါြား ၊  ④ ဆယ်လ်မ န ်ငါြားဥ 

⑤ လိလမ္ာ်သြီား ၊  ⑥ သဟီိုလစေ့ ၊  ⑦  ီ ီသြီား ၊ 

⑧ အမွဲသာြား၊ ⑨ သစ်က ာြားသြီား၊ ⑩ နမှ်ြား၊  

⑪ ဆယ်လ်မ နင်ါြား ၊ ⑫ မွဲေ့ ရွဲလ်ငါြား(ဆာဘ) 

⑬ ပွဲငပိ၊ ⑭ က  ်သာြား ၊  ⑮ င ှ်လပျာသြီား ၊ ⑯   ်သာြား ၊ ⑰ မတ်စုတလ ြား မှုိ ၊ 

⑱ မ ်မ နသ်ြီား ၊ ⑲ လမျာ ်ဥ ၊ ⑳ ပနြ်ားသြီား ၊ ㉑ ဂျွဲလွဲေ့တငြ်ား 

 

（ ၂ ）ထလိတ ွေ့  ြားစ ်ညစ်ညမ်ြားမှုအာြားတာြားဆြီား ာ  ယ်ဖခငြ်ား 

ဓာတ်မတည်ေ့လသာစာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား အဖခာြားလသာထတု် ုနပ်စစညြ်ားတ င ်လရာစပ်ပါ  

 ငဖ်ခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့ ထလိတ ွေ့  ြားစ ်ညစ်ညမ်ြားမှုဖြစ်လပေါ်လစပါသည။် အဓိ အလက ာငြ်ားရငြ်ားမှာ နု ်

က မ်ြားပစစညြ်ား ိုငတ် ယ်အသ ြုားဖပြုဖခငြ်ား နငှ်ေ့  ုနထ်တု်လုပ်မှုလိုငြ်ားလပေါ်တ ငည်စ်ညမ်ြားဖခငြ်ား မျာြားဖြစ ်

လသာလက ာင်ေ့သတိဖပြုက ရပါမည။်  

  ） ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားသြီားဖခာြားသိလုလှာငဖ်ခငြ်ား 

 ဓာတ်မတည်ေ့လသာ စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား ပါ င ် 

သည်ေ့  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားအာြား၊ မပါ ငလ်သာ ုနက် မ်ြားပစစညြ်ား မျာြား နငှ်ေ့ 

ခ ွဲဖခာြား၍သိလုလှာငရ်ပါမည။် 

 

ဂျ ြု နို ေ့မှုွေ့န ်ပနြ်ားဂျ ြု 
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ခ ）အသ ြုားဖပြုမည်ေ့ ရိယာမျာြားအာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား  

 ုနထ်တု်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်တ င ်အသ ြုားဖပြု မည်ေ့ 

ထည်ေ့စရာပစစညြ်ား နငှ်ေ့ ပစစညြ်ား ရိယာမျာြား အာြား 

ဓာတ်မတည်ေ့လသာ စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား ပါ  

 ငသ်ည်ေ့  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ား  နငှ်ေ့ မပါ ငလ်သာ  ုန ် 

က မ်ြားပစစညြ်ား ဟ ၍ခ ွဲဖခာြား၍ အသ ြုားဖပြုရပါမည။် 

ထည်ေ့စရာပစစညြ်ားနငှ်ေ့ပစစညြ်ား ရိယာမျာြားအာြား 

အလရာငခ် ွဲဖခာြားဖခငြ်ား၊ အမတှ်လ ခဏာမှတ်သာြား 

ဖခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်ရနလ်ိုအပ်ပါသည။်  

ဂ ） ုနထ်တု်လုပ်မှုလိုငြ်ားအာြားလဆြားလက ာသန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား 

     တ ညလီသာလိုငြ်ားလပေါ်တ ငထ်တု်လုပ်မည်ေ့ အဖခာြားလသာထတု် ုနပ်စစညြ်ားသည၊် ဓာတ်မတည်ေ့   

လသာ ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြား ပါ ငလ်နသည်ေ့ ထတု် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား ဖြစ်ခွဲေ့ပါ ၊ လသချာစ ာလဆြား 

လက ာသန် ေ့စငမ်ှုမျာြားဖပြုလုပ်၍ ဓာတ်မတည်ေ့လသာ စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား  ျနရ်စ်လနဖခငြ်ားမ  

ရှိလစရန ် ဖပြုလုပ်ရပါမည။် ထို ေ့အဖပင ် ၊ အထ ြား ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားပါ ငလ်သာ  ုနပ်စစညြ်ားအာြား 

ထတု်လုပ်မညဆ်ိုပါ ၊ တစ်လန ေ့သာပပီြားဆ ုြားမည်ေ့အချိနတ် ငထ်တု်လုပ်ဖခငြ်ား၊ အစရှသိ ွဲေ့သို ေ့က  ဆ 

စီစဥလ်ဆာငရ်  ်သင်ေ့ပါသည။် 

ဃ ）အဖခာြားသတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား 

⚫ အထ ြား ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားအာြား၊ အဖခာြားလသာ ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားမျာြားအလပေါ်တ င ် ထပ်ဆင်ေ့တင ်

ထာြားဖခငြ်ားမျာြားမဖပြုလုပ်ရပါ။  

⚫ အတိ်ြ င်ေ့ပပီြားဖြစ်လသာပစစညြ်ားမျာြားသည၊် အတ ငြ်ားမှပစစညြ်ားမျာြားြိတ် ျလာ၍ လရာလနာှပါ င ်

အလာ

ဂျီဖြစ်

လစမည်ေ့

ပနြ်ားဂျ ြု 

အလာ

ဂျီဖြစ်

လစမည်ေ့

ဂျ ြု 

အလာ

ဂျီဖြစ်

လစမည်ေ့

နို ေ့မှုန် ေ့ 
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သ ာြားနိငုလ်သာလက ာင်ေ့အထ ြားသတိဖပြုရပါမည။်  

 

၅။  လဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲဖခငြ်ား 

လဆြားလက ာသန် ေ့စငလ်ဆြား နငှ်ေ့ ပုိြားသတ်သန် ေ့စငလ်ဆြား အာြားမှာြားယ ငြ်ား အသ ြုားဖပြုမိ၍ စာြားလသာ  ်

 ုနပ်စစညြ်ားတ င ် လရာလနာှပါ ငသ် ာြားဖခငြ်ား ၊ တမငတ် ာလရာစပ်ဖခငြ်ား မျာြားလညြ်ားဖြစ်တတ်ပါ  

သည။် ဤ ွဲေ့သို ေ့ မလတာ်တစ်ဆ နငှ်ေ့ မှုခငြ်ားမျာြားအာြား တာြားဆြီား ာ  ယ်ြို ေ့ရနအ်တ  ် သင်ေ့ 

လလျာ်စ ာသိလုလှာငထ်ာြားရှရိန ်နငှ်ေ့ အသ ြုားဖပြုပ ုဖပြုနညြ်ားမျာြား အလရြားက ီြားပါသည။် 

 

（ ၁ ） လဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြားအတ  ်သြီားသန် ေ့သိလုလာှငခ်နြ်ားဖပြုလုပ်ထာြားရှိဖခငြ်ား 

 လဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြားအာြား သင်ေ့လလျာ်စ ာ သိလုလာှငထ်ာြားရှိြို ေ့ရနအ်တ   ် ၊ လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်ဟတု ်

သည်ေ့အဖခာြားလနရာတ င ်လဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြားအတ  ် သြီားသန် ေ့သိလုလှာငခ်နြ်ား ဖပြုလုပ်ထာြားရှိရနလ်ိ ု

အပ်ပါသည။် လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့လိုအပ်လသာပမာဏသာ ယ လဆာငလ်ာ၍၊ အသ ြုားမဖပြုဘွဲ ျနရ်ှိလန 

လသာလဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြားလုပ်ငနြ်ားခ ငတ် ငမ် ျနရ်စလ်စရနလ်ဆာငရ်  ရ်ပါမည။် 

 

（ ၂ ） လဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြား၏သိလုလှာငခ်နြ်ားသ ငြ်ားထတု်စာရငြ်ားစာအုပ်တ ငမ်ှတတ်မ်ြားဖခငြ်ား 

 လဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြား၏ အသ ြုားဖပြုပမာဏ နငှ်ေ့  ျနရ်ှိလနသည်ေ့ပမာဏအာြား သင်ေ့လလျာ်စ ာသရိှ ိ 

ထာြားနိငုြိ်ု ေ့ရနအ်တ  ်၊ အသ ြုားဖပြုသည်ေ့အချိနတ်ိုငြ်ားတ င ်လဆြား ါြားပစစညြ်ားမျာြား၏သိလုလှာငခ်နြ်ားသ ငြ်ား 

ထတု်စာရငြ်ားစာအုပ်တ င ်လရြားသာြားမှတ်တမ်ြားထာြားရနလ်ိုအပ်ပါသည။်  

ထို ေ့အဖပင၊် စာရငြ်ားစာအုပ်တ ငလ်ရြားမှတ်ထာြားရှိလသာ လ ် ျနအ်လရအတ  ်ပမာဏနငှ်ေ့အမှန ်

တစ် ယ် ျနရ်ှိလနလသာအလရအတ  ်ပမာဏမျာြား ို ်ညမီှုရှိမရှိ သိလုလှာငခ်နြ်ားအာြားစစ်လဆြား 

က ည်ေ့ရှုရနလ်ညြ်ားအလရြားက ီြားပါသည။် 
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（ ၃ ）ထတု်ပိုြားပစစညြ်ားတ ငလ်ဆြား ါြားအမညမ်ျာြားလရြားသာြားလြေါ် ဖပရန ်

 လဆြား ါြားပစစညြ်ားမှာြားယ ငြ်ားအသ ြုားဖပြုမှုအာြား တာြားဆြီား ာ  ယ်ြို ေ့ရနအ်တ  ်၊ လဆြား ါြားပစစညြ်ား၏  

ထတု်ပိုြားပစစညြ်ားတ င「်လဆြား ါြားအမည」်၊「အသ ြုားဖပြုနညြ်ား」မျာြား ိုလသချာစ ာလရြားသာြားထာြားရပါ 

မည။် ထို ေ့အဖပင၊် ထတု်ပိုြားပစစညြ်ားတ င ်လဆြား ါြားပစစညြ်ား၏ တ ဆပ်ိ ပ်မျာြားဖခငြ်ား၊ လဆြား ါြားပစစညြ်ားအ 

လို ် ထတု်ပိုြားပစစညြ်ားအလရာငအ်ာြားခ ွဲဖခာြားအသ ြုားဖပြုဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့ မှာြားယ ငြ်ားအသ ြုားဖပြုမှုအာြား ပုိမို၍ 

တာြားဆြီား ာ  ယန်ိငုပ်ါသည။်  
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အခနြ်ား ၄။  HACCP ၏  ုနပ်စစညြ်ားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်၏သန် ေ့ရှငြ်ား  

လရြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုဆိငုရ်ာဗဟုသုတမျာြား 
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၁။  HACCP ဆိသုညမ်ှာ？ 

 

ＨＡＣＣＰ（ဟာဆပ်）ဆိုသညမ်ှာ Hazard Analysis Critical Control Point  

၏အတိုလ ာ ်စာလ ုြားဖြစ်ပါသည။်「ＨＡ」ဆိုသည်မှာ အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ား  

အာြားခ ွဲဖခမ်ြားစိတ်ဖြာဖခငြ်ား  ိုဆိုလိုသညဖ်ြစ်ပပီြား၊ မညသ်ည်ေ့အရာသည ် အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အ 

လက ာငြ်ားရငြ်ားဖြစ်သနညြ်ား ဆိုသည ်ိုထတု်လြေါ်လပြားလျ ်ရှိပါသည။် ထို ေ့လနာ ်၊「ＣＣＰ」ဆိ ု 

သညမ်ှာ  ုနထ်တု်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်တ ငမ်ှာြားယ ငြ်ား၍မရလသာ အလရြားက ီြားသည်ေ့ထနိြ်ားချြုပ်စစ ်

လဆြားချ ်ရမည်ေ့အချ ် ဖြစ်ပါသည။် 

ဆိုလိုသညမ်ှာ၊  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားလ ်ခ ရယ ချိနမ်ှစ၍ လနာ ်ဆ ုြားထတု ်ုန ် တငပုိ် ေ့သည်ေ့အ  

ဆင်ေ့အထလိသာလုပ်ငနြ်ားစဥ်အဆင်ေ့ဆင်ေ့တိုငြ်ားတ င၊်အနဇီု ပုိြားမ  ာြားလက ာင်ေ့ဖြစ်ပ ါြားလသာညစ်ညမ်ြားမှု 

နငှ်ေ့ မသ ်ဆိုငပ်စစညြ်ား လရာလနာှပါ ငဖ်ခငြ်ားအစရှိသည်ေ့ အနတရာယ်အာြားက ိြုတငခ်န် ေ့မှနြ်ားပပီြားလနာ ်၊ 

အနတရာယ်အာြား တာြားဆြီား ာ  ယ်ြို ေ့ရနအ်တ  ် အထ ြားသဖြင်ေ့အလရြားက ီြားသည်ေ့ လုပ်ငနြ်ားအဆင်ေ့ 

အာြား လစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှု（monitoring）၍ ၊ မတှ်တမ်ြားယ ဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့၊ ထတု် ုနပ်စစညြ်ား  

၏ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှု ိုရရှိလစမည်ေ့ သန် ေ့ရှငြ်ားလရြားစီမ ခန် ေ့ခ ွဲမှုနညြ်ားလမ်ြားဖြစ်ပါသည။်လနာ ်ဆ ုြားအ 

ဆင်ေ့ ထတု် ုနပ်စစညြ်ားအာြားထတု်ယ စစ်လဆြားဖခငြ်ားနငှ်ေ့နှုငိြ်ားယှဥ်ပါ ၊ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုတ ငဖ်ပဿ 

နာရှိသည်ေ့  ုနပ်စစညြ်ားတငပုိ် ေ့ဖခငြ်ားအာြား ပုိမိုထလိရာ ်စ ာ တာြားဆြီား ာ  ယ်နိငုသ်ည် ဟုဆိုက ပါ  

သည။်  
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၂။  အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြားသရိှိဖခငြ်ား 

 

ＨＡＣＣＰ တ ငရ်ညည် နြ်ားလြေါ် ဖပသည်ေ့  ျနြ်ားမာလရြားဆိုငရ်ာ အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့ 

အလက ာငြ်ားရငြ်ားမျာြားတ င ်လအာ ်လြေါ် ဖပပါ  ၃ ချ ် ရှိပါသည။်  

 

（အနဇီု ဆိုငရ်ာအနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ား） 

အနတရာယရ်ှိလသာ ဘ ်တီြားရီြားယာြားပုိြားမျာြား（ အ ီိုလိုငြ်ား O157၊ စတွဲေ့ြီလာလ ာေ့ ပ်စ်၊  မ်ပိုင ် 

လိုဘ ်စ်တာပုိြားမျာြား）နငှ်ေ့ နိရုိုဗိုငြ်ားရပ်စ်မျာြားလက ာင်ေ့ ဖြစ်ပ ါြားလသာ အနတရာယရ်ှိလစနိငုမ်ည်ေ့အ  

လက ာငြ်ားရငြ်ား 
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（ဓာတုပစစညြ်ားဆိုငရ်ာအနတရာယ်အလက ာငြ်ားရငြ်ား） 

 ုနက် မ်ြားပစစညြ်ားတ ငပ်ါ ငလ်သာလယ်ယာသ ြုားပုိြားသတလ်ဆြားနငှ်ေ့ပဋဇီိ လဆြား ၊ လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် င ် 

အသ ြုားဖပြုသည်ေ့ လဆြားလက ာသန် ေ့စငလ်ဆြား နငှ်ေ့ ပုိြားသတ်သန် ေ့စငလ်ဆြား မျာြားလက ာင်ေ့ ဖြစ်ပ ါြားလသာ  

အနတရာယရ်ှိလစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ား 

 

（ တတ ြုပစစညြ်ားဆိုငရ်ာအနတရာယ်အလက ာငြ်ားရငြ်ား） 

သတတ ြု၊ လ ျာ ်စ၊ မှန၊် ပလပ်စတစ်အမာ အစရှိသည်ေ့အနတရာယ်ရှိလသာပစစညြ်ားမျာြားလရာလနာှ  

ပါ ငဖ်ခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ ါြားလသာ အနတရာယရ်ှိလစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ား 

 

၃။  HACCP ၏အလဖခခ မ   ၇ ချ  ်

 

ＨＡＣＣＰတ င「်အလဖခခ မ  ၇ ချ ်」ရှိပါသည။် 

 

≪အလဖခခ မ  ၁≫ အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြားခ ွဲဖခမ်ြားစိတ်ဖြာဖခငြ်ား（ＨＡ） 

အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြား ခ ွဲဖခမ်ြားစတိ်ဖြာဖခငြ်ားသည ် အလရြားက ီြားသည်ေ့ထနိြ်ား  

ချြုပ်စစ်လဆြားချ ်ရမည်ေ့အချ ်（ＣＣＰ）အာြား ဆ ြုားဖြတ်ြို ေ့ရနအ်တ  ် လိုအပ်ပါသည။် အနတ  

ရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြား ခ ွဲဖခမ်ြားစိတ်ဖြာရာတ င၊် လရှြားဦြားစ ာ  ုနက် မ်ြားပစစညြ်ား နငှ်ေ့  

 ုနထ်တု်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ားစဥ်ထွဲမ ှဖြစ်နိငုလ်ဖခရှိလသာအနတရာယ်မျာြားအာြား စာရငြ်ားဖပြုစုရပါမည။် ထို ေ့ 

လနာ ် ထိအုနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားသည ်မညမ်ျှအလရြားက ီြားလက ာငြ်ား နငှ်ေ့ မည ်ွဲေ့သို ေ့  

ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြား၍ အနတရာယ်အာြားတာြားဆြီား ာ  ယရ်မည ်ဆိုသည ်ိုဆ ုြားဖြတ်ရပါမည။်  
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p. 61 

 

 

≪အလဖခခ မ  ၂≫ အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်（ＣＣＰ）အာြားသတ်မှတ်ဖခငြ်ား 

အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြား ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားြို ေ့ရနအ်တ  ်၊ အထ ြားသဖြင်ေ့အ 

လရြားက ီြားသည်ေ့ လုပ်ငနြ်ားအဆင်ေ့အာြား အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ （်ＣＣＰ）ဟ  

၍သတ်မှတ်ပါမည။် ဥပမာအာြားဖြင်ေ့ ၊ အပ လပြားပုိြားသတသ်ည်ေ့အဆင်ေ့ နငှ်ေ့ သတတ ြုအပုိငြ်ားအစရှာလြ   

စစ်လဆြားစ ်၊  X-Ray ရှာလြ စစ်လဆြားစ ်မျာြားဖြစ် ပါသည။် 

 

≪အလဖခခ မ  ၃≫ထနိြ်ားချြုပ်စ နှုနြ်ား（ＣＬ）အာြားသတမ်ှတ်ဖခငြ်ား 

 ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်သည်ေ့လုပ်ငနြ်ားစဥ်တ င ် စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားလဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုရရှိလစ 

မည်ေ့ စ ချိနစ် နှုနြ်ားမျာြားအာြား ထနိြ်ားချြုပ်ထာြားရမည်ေ့စ ချနိစ် နှုနြ်ား（Critical Limit）အဖြစ်သတ်  

မှတ်ရပါမည။် 

 

≪အလဖခခ မ  ၄≫လစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှု（monitoring）မည်ေ့နညြ်ားလမ်ြားအာြားသတ်မှတ်ဖခငြ်ား 

အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ （်ＣＣＰ）အာြားသင်ေ့လလျာ်စ ာထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြား  

လျ ်ရှိမရှအိာြား လစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှုမည်ေ့（monitoring）နညြ်ားလမ်ြားအာြား သတ်မှတ်ရပါမည။်  

Monitoring ဖပြုလုပ်မည်ေ့နညြ်ားလမ်ြားအာြား စဥ်ဆ ်မဖပတ် သို ေ့မဟုတ်  သင်ေ့လလျာ်လသာအက ိမ် 

နှုနြ်ားဖြင်ေ့ဖပြုလုပ်၍ ၊ မှတ်တမ်ြားထာြားရနလ်ိုအပ်ပါသည။်  
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p. 62 

 

≪အလဖခခ မ  ၅≫ ဖပငဆ်ငလ်ဆာငရ်  ်မှုအာြားသတ်မတှ်ဖခငြ်ား 

Monitoring ဖပြုလုပ်ရရှိသည်ေ့ ရလဒအ်လနဖြင်ေ့၊ ထနိြ်ားချြုပ်ထာြားရမည်ေ့စ ချိနစ် နှုနြ်ား နငှ်ေ့  ိ ု ်  

ညမီှုမရှိလက ာငြ်ားလတ ွေ့ ရှိရပါ ၊မှန ်နလ်သာအလနအထာြားသို ေ့ဖပနလ်ညလ်ရာ ရ်ှလိစြို ေ့ရနအ်တ   ်

ဖပြုလုပ်ရမည်ေ့လုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားအဆင်ေ့ဆင်ေ့နငှ်ေ့ ထိအုချိနတ် ငထ်တု်လုပ်ခွဲေ့လသာ ထတု် ုနပ်စစညြ်ား 

အာြား မည ်ွဲေ့သို ေ့ ိုငတ် ယ်လဖြရှငြ်ားရမညဆ်ိုသည ်ိုလညြ်ား က ိြုတင၍်သတ်မှတထ်ာြားရပါမည။် 

  

≪အလဖခခ မ  ၆≫ စစ်လဆြားအတညဖ်ပြုနညြ်ားအာြားသတမ်ှတ်ဖခငြ်ား 

ＨＡＣＣＰ၏စီမ  ိနြ်ားသညစ်နစ်တစ် ျဖပြုစုလရြားသာြား၍၊ စနစတ်စ် ျလဆာငရ်  ်လျ ရ်ှ ိ 

မရှိအာြားစစ်လဆြားအတညဖ်ပြုမည်ေ့နညြ်ားလမ်ြားအာြားသတမ်ှတ်ထာြားရပါမည။် 

 

≪အလဖခခ မ  ၇≫ မှတ်တမ်ြားအာြားဖပငဆ်ငထ်နိြ်ားသမိ်ြားဖခငြ်ား  

M o n i to r in g  နငှ်ေ့ ဖပငဆ်ငလ်ဆာငရ်  ်မှုမျာြား အာြားမှတ်တမ်ြားလရြားမှတ၍်၊ ထိမုှတ်တမ်ြား  

အာြားသမိ်ြားဆညြ်ားထာြားရပါမည။် 

မှတ်တမ်ြားသမ်ိြားဆညြ်ားဖခငြ်ားနငှ်ေ့ ပတ်သ ်၍ သမိ်ြားဆညြ်ားထနိြ်ားသမိ်ြားလရြားတာ နခ် ၊ သမိ်ြားဆညြ်ား  

မည်ေ့ ာလ၊ သမိ်ြားဆညြ်ားမည်ေ့လနရာအာြား ရှငြ်ားလငြ်ားတ ိျစ ာသတ်မှတ်ထာြားရနလ်ိအုပ်ပါသည။်  
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၄။  လုပ်ငနြ်ားခ ငသ်ို ေ့လ ွဲအပ်ထာြားလသာအလရြားက ီြားသည်ေ့အချ မ်ျာြား 

 

（ ၁ ）မညသ်ည်ေ့အချ သ်ညအ်လရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်ဖြစသ်ည ်ို 

သရိှိဖခငြ်ား 

ＨＡＣＣＰအလဖခခ မ  ၂ တ ငသ်တ်မှတ်ထာြားရှိသည်ေ့ အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့ 

အချ ်သည၊်အထ ြားလသချာစ ာထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရနလ်ိုအပ်လသာလုပ်ငနြ်ားအဆင်ေ့ ဖြစ်ပါသည။် 

မိမိတာ နယ် ရသည်ေ့  ုနထ်တု်လုပ်မှုအဆင်ေ့၏ မညသ်ည်ေ့လနရာသည ်အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်  

စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်ဖြစသ်ည ်ို သရိှိထာြား၍၊ အ ယ်၍ ၊ အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရ 

မည်ေ့အချ ်တ ငပ် ုမှနမ်ဟတု်လသာ အလဖခအလနဖြစ်လနသည ်ို လတ ွေ့ ရှိခွဲေ့ပါ  တာ နရ်ှိသ ထ သို ေ့ 

ချ ်ဖခငြ်ားအလက ာငြ်ားက ာြားတငဖ်ပရပါမည။်  

အလရြားက ီြား ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်သည၊် စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားအာြား စာြားသ ြုားဖခငြ်ား  

ဖြင်ေ့ဖြစ်ပ ါြားနိငုလ်သာ အစာအဆပ်ိသင်ေ့မှု နငှ်ေ့ ထခိို ်ဒဏရ်ာရရှိမှုအာြား တာြားဆြီား ာ  ယ၍်၊ ထ ိ

ခို ်မှုမဖြစ်လစနိငုသ်ည်ေ့အဆင်ေ့အထ ိလလျာေ့ချနိငုရ်နအ်တ  ် သတ်မှတ်ထာြားရှလိသာ အလရြားက ီြား 

သည်ေ့လုပ်ငနြ်ားအဆင်ေ့ဖြစ်ပါသည။်  

ဥပမာအာြားဖြင်ေ့၊ အပ လပြား၍ ပုိြားမ  ာြားမျာြားအာြားသတ်ဖြတသ်ည်ေ့အဆင်ေ့သည ်အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်  

စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်၏  ိုယ်စာြားဖပြုနမ နာဖြစ်ပါသည။်  

အပ လပြား၍ပုိြားမ  ာြားမျာြားအာြားသတ်ဖြတ်သည်ေ့အဆင်ေ့သညစ်ာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားတ ငပ်ါရှိသည်ေ့ 

အနဇီု ပုိြားမ  ာြားမျာြားအာြား လလျာေ့နညြ်ားလစ၍ ၊ က ိြုတငသ်တ်မှတ်ထာြားရှိလသာ စာြားသ ြုားရနအ်သင်ေ့  

လတာ်ဆ ုြားလသာ ာလနငှ်ေ့ စာြားသ ြုားသ ်တမ်ြား ုနဆ် ုြား ာလအာြားအာမခ ြို ေ့ရနအ်တ  ်အလရြားက ီြား  

သည်ေ့အဆင်ေ့ဖြစ်ပါသည။်  

ထို ေ့အဖပင၊် သတတ ြုအပုိငြ်ားအစရှာလြ စစ်လဆြားစ ် ၊ X-Ray မသ ်ဆိုငပ်စစညြ်ားရှာလြ စစ်လဆြား 

စ ်သည၊် သတတ ြု နငှ်ေ့ ပလပ်စတစ်အပိုငြ်ားအစမျာြား အစရှိသည်ေ့မသ ်ဆိုငလ်သာပစစညြ်ားအာြား  

လစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှုြို ေ့ရနအ်တ  ် သတ်မှတ်ထာြားရှိလသာအဆင်ေ့ဖြစ်ပပီြား၊ ဤအဆင်ေ့အာြားလညြ်ား  

အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်အဖြစ်သတ်မှတ်လလေ့ရှိက ပါသည။် 
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p. 64 

 

အလရြားက ီြား ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်သည၊် ထို ေ့လနာ ်ပုိငြ်ားလုပ်ငနြ်ားအဆင်ေ့ မျာြားတ င ် 

အနတရာယ်ဖြစ်ပ ါြားဖခငြ်ားအာြား တာြားဆြီား ာ  ယ်မှု ဖပြုလုပ်၍ မရနိငုလ်နာ ်လတာေ့သည်ေ့ လနာ ်ဆ ြုား 

လသာလုပ်ငနြ်ားအဆင်ေ့လညြ်ားဖြစ်ပါသည။် 

 

（ ၂ ）ထနိြ်ားချြုပ်ရမည်ေ့စ ချိနစ် နှုနြ်ား၏သတ်မှတ်စ နှုနြ်ားအာြားသရိှိဖခငြ်ား 

ＨＡＣＣＰ အလဖခခ မ  ၃ တ ငသ်တ်မှတ်ထာြားလသာ ထနိြ်ားချြုပ်ရမည်ေ့ စ ချနိစ် နှုနြ်ားသည၊် 

အနတရာယ်ဖြစ်လစမည်ေ့ အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြား ခ ွဲဖခမ်ြားစိတ်ဖြာမှုဖပြုလုပ်၍၊ သတ်မှတ်ထာြားလသာ 

အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်အာြား သင်ေ့လလျာ်စ ာ ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားနိငုြိ်ု ေ့ရနအ် 

တ  ်လသာစ ချိနစ် နှုနြ်ားဖြစပ်ါသည။် ဆိုလိုသညမ်ှာ၊ ထတု် ုနပ်စစညြ်ားမျာြား၏လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှု 

မှု ိုရရှိလစမည်ေ့အလရြားက ီြားလသာအဆင်ေ့ဖြစ်ပါသည။်  

အပ လပြား၍ပုိြားမ  ာြားမျာြားသတ်ဖြတ်သည်ေ့အဆင်ေ့၏ ထနိြ်ားချြုပ်ရမည်ေ့စ ချနိစ် နှုနြ်ားသည ် ၊ ဥပမာ  

အာြားဖြင်ေ့「အပ ချနိ ်80℃～90℃ အထလိရာ ်ပပီြားပါ ၊５မိနစ်အထ ်ဆ ်လ ်ထနိြ်ားထာြားရန」် 

ဆိုသ ွဲေ့သို ေ့ ချိနဆ်လပြားရပါမည။် ထို ေ့အဖပင၊် သတတ ြုအပုိငြ်ားအစရှာလြ စစ်လဆြားစ ်၏ ထနိြ်ားချြုပ်  

ရမည်ေ့စ ချိနစ် နှုနြ်ားသည၊် သတ်မှတ်အရ ယ်အစာြားရှိသ မဏ ိသို ေ့မဟုတ ်သ အပုိငြ်ားအစအာြား ရှာလြ  

လတ ွေ့ ရှိ၍၊ ြယ်ထတု်လပြားနိငုရ်န ်ချနိဆ်လပြားရပါမည။် 

ဤထနိြ်ားချြုပ်ရမည်ေ့စ ချိနစ် နှုနြ်ားအာြား လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် င ်အလုပ်လုပ် ိုငလ်ျ ်ရှိလသာသ မျာြား မှ  

လန၍ တာ နယ်  ထနိြ်ားချြုပ်လဆာငရ်  ်ရမညဖ်ြစ်ပပီြား၊ အလ နအ်လရြားက ီြားလသာ လုပ်ငနြ်ားတာ န ်

ဖြစ်ပါသည။် 

 
（ ၃ ）အလရြားက ီြားထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်အာြားလစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှု（Monitoring） 

ဖခငြ်ား 

ＨＡＣＣＰအလဖခခ မ  ၄ ၏ လစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှုဖခငြ်ား（Monitoring）သည၊် အလရြားက ြီား 

ထနိြ်ားချြုပ်စစ်လဆြားရမည်ေ့အချ ်（ Ｃ Ｃ Ｐ ）အာြားစဥ်ဆ ်မဖပတ်သို ေ့မဟုတ်သင်ေ့လလျာ်လသာ 

အက ိမ်နှုနြ်ားဖြင်ေ့စစ်လဆြား၍၊ ထနိြ်ားချြုပ်ရမည်ေ့စ ချနိစ် နှုနြ်ားအာြားလို ်နာဖခငြ်ားရှိမရှိစစလ်ဆြားရပါမည။် 
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Monitoring ဖပြုလုပ်ရာတ င၊် မညသ်ည်ေ့တာ နခ်   ၊ မညသ်ည်ေ့အချ ် ို ၊ မညသ်ည်ေ့အ  

က ိမ်နှုနြ်ားဖြင်ေ့၊ မည ်ွဲေ့သို ေ့စစ်လဆြားရမညဆ်ိုသည ်ို လသချာစ ာသတ်မှတ်ထာြားလျ ်ရှိပါသည။် 

Monitoring သည ်ထနိြ်ားချြုပ်ရမည်ေ့စ ချနိစ် နှုနြ်ားအာြား လို ်နာဖခငြ်ားရှိမရှိ စစ်လဆြားမည်ေ့ အလ န ် 

အလရြားက ီြားလသာလုပ်ငနြ်ားတာ နဖ်ြစ်ပါသည။် 

 

（ ၄ ）လစာင်ေ့က ပ်က ည်ေ့ရှုမှုရလဒအ်ာြားမှတ်တမ်ြားတင၊် သမိ်ြားဆညြ်ားဖခငြ်ား 

ＨＡＣＣＰ အလဖခခ မ  ၇ ၏မှတ်တမ်ြားသည် ၊ ＨＡＣＣＰအာြား လဆာငရ်  ်လျ ရ်ှ ိ 

လက ာငြ်ားဖပသည်ေ့သ ်လသဖြစ်ပါသည။်ထို ေ့အဖပင၊်စာြားလသာ ် ုန၏်လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုနငှ်ေ့သ ်

ဆိုငလ်သာဖပဿနာမျာြားဖြစ်ပ ါြားခွဲေ့ပါ ၊လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုမရှိလသာစာြားလသာ ် ုနမ်ျာြား၏လဘာင ်

 ာလအာြား သတ်မှတ်သရိှနိိငုရ်န၊် အလက ာငြ်ားရငြ်ားအာြား ရှာလြ စစ်လဆြားနိငုြိ်ု ေ့ရနအ်တ  ် အလရြား 

က ီြားလသာသတငြ်ားအချ အ်လ ်မျာြားဖြစ်ပါသည။် 

ထို ေ့ဖြစ်ပါလသာလက ာင်ေ့၊မှတ်တမ်ြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ားသည ်သတ်မှတ်ထာြားသည်ေ့စညြ်ားမျဥ်ြားစညြ်ား မ်ြား  

နငှ်ေ့အည ီ မှန ်နတ်ိ ျစ ာလရြားမှတ်ြို ေ့ရနလ်ိုအပ်သည်ေ့ အလ နအ်လရြားက ီြားလသာ လုပ်ငနြ်ားတာ န ် 

ဖြစ်ပါသည။် 
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အခနြ်ား ၅။ လုပ်ငနြ်ားခ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြားနငှေ့ ်ျနြ်ားမာလရြားဗဟုသတုမျာြား 
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＜လုပ်ငနြ်ားခ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြားနငှေ့ ်ျနြ်ားမာလရြား＞ 

 

စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ား ထတု်လုပ်လရြား လုပ်ငနြ်ားလုပ် ိုငသ် မျာြားသည၊် လပ်ုငနြ်ားခ ငလ်ဘြား  

အနတရာယ ်ငြ်ားရငှြ်ားလရြားနငှေ့ ်ျနြ်ားမာလရြားဆိုငရ်ာဥပလဒတ ငအ်လဖခခ ၍၊အလုပ်သမာြားမျာြား၏ လဘြား  

အနတရာယ ်ငြ်ားရငှြ်ားလရြား နငှ်ေ့  ျနြ်ားမာလရြားအာြား  ာ  ယ်လစာင်ေ့လရှာ ်က ရပါမည။် 

ထို ေ့လက ာင်ေ့၊လုပ်ငနြ်ားရငှမ်ျာြားသည ်လုပ်ငနြ်ားခ ငတ်ိငုြ်ားတ င ်လဘြားအနတရာယ် ငြ်ားရငှြ်ားဖခငြ်ားဆိုငရ်ာ  

စီမ ခန် ေ့ခ ွဲလရြားတာ နခ် နငှ်ေ့ သန် ေ့ရှငြ်ားလရြားဆိုငရ်ာစီမ ခန် ေ့ခ ွဲလရြားတာ နခ် အာြား သတမ်ှတ်ထာြားရှိ၍၊ အ  

လုပ်သမာြားမျာြား၏လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြားနငှ်ေ့ ျနြ်ားမာလရြားအာြားလစာင်ေ့လရာှ ်လပြားလျ ်ရှိပါသည။် 

 

အလုပ်သမာြားမျာြားအလနဖြင်ေ့ သတ်မှတ်ထာြားရှိချ ်မျာြားအာြား မိမိ ိုယ်တိငုလ်ိ ု်နာရမည်ေ့အ  

ဖပင၊် လုပ်ငနြ်ားရှငမ်ျာြားမှလဆာငရ်  ်လသာ လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တဆဖြစ်ပ ါြားမှု တာြားဆြီား ာ  ယ ်

လရြားလဆာငရ်  ်မှုမျာြားတ ငလ်ညြ်ား ပ ြားလပါငြ်ားပါ ငက် ရပါမည။်  

လုပ်ငနြ်ားအလတ ွေ့အက  ြုနညြ်ားပါြားလသာ အလုပ်သမာြားမျာြားသည၊် လုပ်ငနြ်ားတ ငလ်နသာြားမ ျဖခငြ်ား၊  

အနတရာယရ်ှိလက ာငြ်ားသတိဖပြုမိရနခ်ွဲယဥ်ြားဖခငြ်ားမျာြားလက ာင်ေ့လုပ်သ ်က ာရညှလ်သာသ မျာြားထ  ်

လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တဆဖြစ်မှုမျာြား ဖြစ်ပ ါြားလ ယ်ပါသည။်  

 

စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်သည်ေ့လုပ်ငနြ်ား အမျိြုြားမျိြုြားရှိပါလသာလ်ညြ်ား၊ ဤစာအုပ်တ င၊်  

မညသ်ည်ေ့လုပ်ငနြ်ားတ ငမ်ဆို တ ညအီသ ြုားဖပြုနိငုသ်ည်ေ့ လုပ်ငနြ်ားခ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြား နငှေ့ ်ျနြ်ား  

မာလရြား နငှ်ေ့ပတ်သ ၍်ရှငြ်ားလငြ်ားလြေါ် ဖပသ ာြားပါမည။် 
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၁။  လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် င၊် အနတရာယ်အမျိြုြားမျြိုြားရိှပါသည။် 

 

・ လုပ်ငနြ်ားအလတ ွေ့အက  ြုနညြ်ားပါြားသ မျာြား၏ မလတာတ်ဆဖြစ်ပ ါြားမှုမျာြားသည ် မျာြားဖပာြားစ ာဖြစ်  

ပ ါြားလျ ်ရှိပါသည။်  

・ လုပ်ငနြ်ားခ ငတ် ငအ်နတရာယအ်မျိြုြားမျိြုြားရှိပါသည။်  

・ လုပ်ငနြ်ားအလတ ွေ့အက  ြုနညြ်ားပါြားသ မျာြား၏ လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တဆဖြစ်ပ ါြားမှုမျာြားအထွဲမှ အ 

ဖြစ်အမျာြားဆ ုြားလသာ မလတာ်တဆဖြစ်ပ ါြားမှုမျာြားမှာ၊「ညှပ်မိဖခငြ်ား ၊ ရစ်ပတ်ပါသ ာြားဖခငြ်ား」၊ 

「ခလုပ်တို ်လွဲဖခငြ်ား」၊「ထရိှမိဖခငြ်ား ၊ ပ တ်တို ်မိဖခငြ်ား」မျာြားဖြစ်ပါသည။် 

・ လုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ား လ ်စ ွဲစာအုပ်တ င ် ၊ အနတရာယရ်ှိလသာ လုပ် ိငုန်ညြ်ား အာြား  

လရှာငရ်ာှြားနိငုမ်ည်ေ့နညြ်ားလမြ်ားမျာြားလညြ်ား လြေါ် ဖပထာြားရှလိသာလက ာင်ေ့၊ လုပ်ငနြ်ားလပ်ုထ ြုားလုပ်  

နညြ်ားအာြားမလ ွဲမလသလို န်ာက ရပါမည။်（လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြား ိရိယာ နငှ်ေ့ ခလုတ်မျာြား  

စစ်လဆြားဖခငြ်ား） 
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၂။  「...... မလာြားမသဘိ ြား 」ဆိသုည်ေ့အသဖိြင်ေ့အနတရာယအ်ာြားသတိဖပြုရန ်

 

「...... မလာြားမသဘိ ြား 」ဆိုသည ်ိုသတိဖပြု၍လုပ် ိုငရ်နအ်လရြားက ီြားပါသည။် 
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၃။ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာလုပ်ငနြ်ားအစ မနှ ်နလ်သာအ တ်အစာြား မ ှ

 

【လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလသာလုပ်ငနြ်ားသညမ်ှန ်နလ်သာအ တ်အစာြားမှအစဖပြုသည။်】 

・ လုပ်ငနြ်ားလုပ်လဆာငခ်ျိနတ် င၊် သတ်မှတ်ထာြားလသာ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုသည်ေ့ တ်စ ုအာြား  တ ် 

ဆငရ်န။်  

・ လုပ်ငနြ်ား တ်စ ုသည ်ခနတာ ိုယ်အရ ယ်အစာြားနငှ်ေ့  ိ ု်ညသီည်ေ့ လပါ ေ့ပါြားလသာအ တ်ဖြစ်ရပါ 

မည။် 

・ အ ကျလ ရ်ှညဖ်ြစ်ပါ ၊ လ ်ဖြာြားပုိငြ်ားအာြား တငြ်ား ျပ်ထာြားရမညဖ်ြစ်ပပီြား၊ အ ကျအဖြာြား  

ပုိငြ်ားအာြား လဘာငြ်ားဘထီွဲသို ေ့ ထည်ေ့ထာြားရပါမည။်  

・ ဓာြား နငှ်ေ့   ်အ လှည်ေ့  ွဲေ့သို ေ့လသာ ချွနထ် ်ပစစညြ်ားမျာြားအာြား အတိ် ပ်ထွဲတ င ်ထညြ်ားထာြား  

လျ ် အလုပ်မလုပ်ရပါ။ 

・ သဘ ် နငှ်ေ့ လချွြားသတု်ပု ါအာြား လညပ်ငြ်ားတ ငပ်ါတထ်ာြားဖခငြ်ား၊ လညစ်ညြ်ားပု ါ နငှ်ေ့ န  ်  

တိုငအ်စရှိသည်ေ့ ရစ်ပတ်ပါသ ာြားနိငုသ်ည်ေ့ အသ ြုားအလဆာငမ်ျာြားအာြားမ တ်ဆငရ်ပါ။ 
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【အ ာအ  ယ်ဖပြုပစစညြ်ား ရိယာမျာြားအာြားစနစ်တ ျ တ်ဆငရ်န】် 

・အ ာအ  ယ်ဖပြုဦြားထတု်（ H e l m e t ）၏လမြားလအာ ်ချညက် ိြုြား၊ လလျာေ့ရွဲလနဖခငြ်ားရှိမရှ ိ

စစ်လဆြားရန။် 

・လဟာငြ်ားန မ်ြားပစစညြ်ား၊ထခိိ ု် 

ပျ ်စီြားမှု မရှိလက ာငြ်ား စစ် 

လဆြားရန။် 

・ဓာတုပစစညြ်ားမျာြားနငှ်ေ့လဆြား ါြား 

ပစစညြ်ားမျာြားအာြားအသ ြုားဖပြုချနိ ်

တ င၊်အ ာအ  ယ်ဖပြုမျ ် 

မှနန်ငှ်ေ့လ ်အတိ်မျာြား တ ်

ဆငရ်န။်  

 

  

အ ာအ  ယ်ဖပြုဦြားထတု ်

နာြားက ပ် 

လ ်ဖြာြားပိုငြ်ားအာြားတငြ်ား

 ျပ်ထာြားရန ်

အ ာအ  ယ်ဖပြုြိနပ် 
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၄။  သတ်မှတထ်ာြားလသာလုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလပ်ုနညြ်ားအာြားလိ ု်နာရန။် 

 
【သတိဖပြုရမည်ေ့အချ ်မျာြား】 

・သတ်မှတ်ထာြားလသာ လုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားအာြား လသချာစ ာ လို န်ာလဆာငရ်  ၍်၊  

အဖခာြားလသာနညြ်ားလမ်ြားမျာြားဖြင်ေ့ လုပ်ငနြ်ားလဆာငရ်  ်ဖခငြ်ား မဖပြုလုပ်ရပါ။ 

・လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြား ိရယိာမျာြား၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှုအာြား လသချာစ ာသလဘာလပါ ် နာြား  

 

လည၍်၊ ဖြြုတ်ပစ်ဖခငြ်ား၊ ပိတ်လို ်ဖခငြ်ားမျာြား ဖပြုလုပ်၍လုပ်ငနြ်ားလဆာငရ်  ်ဖခငြ်ားမဖပြုလုပ်ရန။် 

・လုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားတ င ် လရြားသာြားလြေါ် ဖပထာြားလသာ လုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားအာြား  

ထပ်ခါတလွဲလလေ့ ျင်ေ့၍၊ လသချာစ ာမှတ်သာြားရန။် 

・လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုအတ  ် လုပ်လဆာငသ်င်ေ့လသာ  

အရာနငှ်ေ့ မလုပ်သင်ေ့လသာအရာမျာြား ိုလသချာစ ာ  

နာြားလညသ်လဘာလပါ ရ်န။်  

・လုပ်ငနြ်ားလုပ်ထ ြုားလုပ်နညြ်ားအာြားနာြားမလညပ်ါ ၊ထိ ု

အတိုငြ်ားဆ ်လုပ်ဖခငြ်ားမဖပြုလုပ်ဘွဲ၊တာ နရ်ှိသ ထ  

မဖြစ်မလနလမြားဖမနြ်ားအတညဖ်ပြုရန။် 

・ ျင်ေ့သာြား ျဖခငြ်ားလက ာင်ေ့ဖြစ်လသာ ထခိို ်ဒဏရ်ာရရှိမှုအာြား သတိဖပြုရန၊် လပါ ေ့ဆစ ာဖပြုမ လှုပ် 

ရှာြားဖခငြ်ား နငှ်ေ့ အတငြ်ားအဓမ္ဖပြုမ လှုပ်ရှာြားဖခငြ်ားမျာြား မဖပြုလုပ်ရန။်  
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၅။ ５ Ｓလှုပ်ရှာြားမှုအာြားလသချာစ ာလဆာငရ်  ်ဖခငြ်ားဖြင်ေ့ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုအာြား 

ဖမင်ေ့တငဖ်ခငြ်ား 

 

５Ｓလှုပ်ရှာြားမှုနငှ်ေ့ပတ်သ ်၍၊「အခနြ်ား ၂ ။ အလထ လထ သန ေ့ရ်ှငြ်ားလရြား စီမ ခန ေ့ခ် ွဲမှုဆိုငရ်ာ  

အလဖခခ ဗဟုသတုမျာြား」၏「၅။ ５Ｓ လှုပ်ရှာြားမှုအာြားလဆာငရ်  ်ဖခငြ်ား」တ ငလ်ညြ်ား လြေါ် ဖပထာြား  

ရှိပပီြားဖြစ်ပါသည။် ဤလှုပ်ရှာြားမှုအာြား လသချာလ ာငြ်ားမ နစ် ာ လဆာငရ်  ်ဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့ လဘြား ငြ်ား  

လ ုဖခ ြုမှုအာြား ဖမင်ေ့တငလ်ပြားနိငုပ်ါသည။်５Ｓလှုပ်ရှာြားမှု နငှ်ေ့ လုပ်ငနြ်ားခ င ်လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုလရြား၏ 

ဆ ်န ယ်မှုအာြား လအာ တ် ငလ်ြေါ် ဖပထာြားပါသည။် 

 

⚫ အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား        လိုအပ်သည်ေ့ပစစညြ်ားမျာြားသမိ်ြားဆညြ်ား၍၊မလိုအပ်လသာပစစညြ်ား 

မျာြားစ န် ေ့ပစ်ဖခငြ်ားဖြင်ေ့အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား။ 

→လုပ်ငနြ်ားထလိရာ ်မှုဖမင်ေ့တ ်လာ၍၊ခလုပ်တို လ်ွဲသည်ေ့အ  

နတရာယ်သညလ်ညြ်ားလလျာေ့နညြ်ားသ ာြားမညဖ်ြစ်ပါသည။်  

⚫ လနရာတစ် ျထာြားရှိဖခငြ်ား  လိုအပ်လသာပစစညြ်ားအာြားချ ်ဖခငြ်ားထတုယ် နိငုရ်နအ်တ  ်၊  

ပစစညြ်ားထာြားမည်ေ့လနရာအာြားသတ်မှတ်ထာြားဖခငြ်ား။  

→အချိန ်နုသ် ်သာ၍၊  ုနပ်စစညြ်ား အရညအ်လသ ြား သည ် 

လညြ်ားဖမင်ေ့တ ်လာမညဖ်ြစ်ပါသည။် 

⚫ သန် ေ့ရှငြ်ားလရြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား   လုပ်ငနြ်ားခ င ်နငှ်ေ့ လုပ်ငနြ်ားခ င ်နြ်ား ျငအ်ာြား အစဥသ်န် ေ့ရှငြ်ားလနလစ 

ရန ်သန် ေ့ရှငြ်ားလရြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား။  

→စ ်ယနတရာြား နငှ်ေ့ ပစစညြ်ား ရိယာမျာြား၏ စ မ်ြားလဆာငန်ိငုမ်ှုမျာြား  

ထမိ်ြားသမိ်ြားထာြားနိငု၍်၊ ခလပ်ုတို ်လွဲသည်ေ့ အနတရာယသ်ည ်

လညြ်ား လလျာေ့နညြ်ားသ ာြားမညဖ်ြစ်ပါသည။် 

⚫ သန် ေ့ရှငြ်ားစငက် ယ်ဖခငြ်ား     အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား၊ လနရာတစ် ျထာြားရှိဖခငြ်ား ၊သန် ေ့ရှငြ်ားလရြား  

ဖပြုလုပ်ဖခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်၍ သန် ေ့ရှငြ်ားစငက် ယ်လအာင ် ဖပြုလုပ် 

ထာြားရှိဖခငြ်ား။ 

→ ုနပ်စစညြ်ားအရညအ်လသ ြားတိုြားတ ်လာဖခငြ်ား၊ အစာအဆပ်ိ  

သင်ေ့မှုတာြားဆြီား ာ  ယ်ဖခငြ်ား၊မသ ်ဆိုငပ်စစညြ်ားလရာလနာှပါ  
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 ငမ်ှုတာြားဆြီား ာ  ယ်ဖခငြ်ားမျာြားအတ  ်ထလိရာ ်ပါသည။်  

⚫ အလလေ့အ ျင်ေ့ဖြစ်ဖခငြ်ား  သတ်မှတ်ချ ်မျာြားအာြားအစဥ်လို ်နာ၍ လ ်လတ ွေ့လဆာငရ်   ် 

သည်ေ့အလလေ့အ ျင်ေ့ရရှိဖခငြ်ား။ 

→ထပ်ခါတစ်လွဲ ဖပြုလုပ်ဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့၊ သတိထာြားမိဖခငြ်ားမရှိဘွဲ  

လဘြားအနတရာယ် ငြ်ားရငှြ်ားလရြား၊ သန် ေ့ရှငြ်ားလရြားဆိုငရ်ာ  ိစစရပ် 

မျာြား ို အလိုအလလျာ ် လဆာငရ်  ်လာနိငုပ်ါလိမ်ေ့မည။် 
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၆။  လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုသည်ေ့လုပ်ငနြ်ားအာြားအတ တစ်  လဆာငရ်  ်ဖခငြ်ားဖြင်ေ့ 

လုပ်ငနြ်ားခ ငအ်ာြားလဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလစဖခငြ်ား 

 

( ၁ )「ညှပ်မိဖခငြ်ား၊ရစ်ပတ်ပါသ ာြားဖခငြ်ား」အနတရာယတ်ာြားဆြီား ာ  ယ်လရြားအချ ်မျာြား  

⚫ စ ်မျာြားလဆြားလက ာသန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား၊ဖပြုဖပငဖ်ခငြ်ားမျာြား ိစု ်ရပ်တန် ေ့ပပီြားမှသာလျငဖ်ပြုလုပ်ရန！် 

  နလ်ဗြားယာြား၊ ရိုြားလ် အစရှသိညမ်ျာြားအာြားလဆြား  

လက ာသန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား၊ ညှဖိခငြ်ားမျာြား ိုစ ်ရပ်တန် ေ့ 

ပပီြားမှသာလျငဖ်ပြုလုပ်ရန။်  

⚫ စ ်အာြားရပ်တန် ေ့၍အလုပ်လုပ်ချိနတ် ငမ်ထင ် 

မှတ်လသာစ ်လညပ်တ်မှုအာြားတာြားဆြီား ာ  

  ယ်ရန！် 

 「 ဖပြုဖပငလ်နဆွဲ 」ဆိုသည်ေ့ စာသာြားအာြား ဖပသထာြားရှိ၍ ၊ စ ်ြ င်ေ့ခလုတ်အာြား  

စ ်ဖပြုဖပငသ် မှ သမ်ိြားဆည်ြားထာြားဖခငြ်ားအာြားဖြင်ေ့မထငမ်တှ်လသာ 

စ ်လညပ်တ်မှုအာြားတာြားဆြီား ာ  ယ်ရန။်  

⚫ အြ ုြားအ ာပစစညြ်ားမျာြား၊ လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလရြား  ိ

ရိယာမျာြား၏စ မ်ြားလဆာငမ်ှုအာြားမြျ ်ဆြီားရန！် 

 စစ်လဆြားဖခငြ်ား ၊ ဖပြုဖပငဖ်ခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်၍ စ ်၏ 

စ မ်ြားလဆာငမ်ှုမျာြား ထလိရာ ်မှုရှိမရှိ စစ်လဆြားက ည်ေ့ 

ရှုရန။်  

 



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 76 

 

( ၂ )「ခလုပ်တို ်လွဲဖခငြ်ား」အနတရာယတ်ာြားဆြီား ာ  ယ်လရြားအချ ်မျာြား  

 

⚫ က မ်ြားဖပငအ်ာြား「အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား」「လနရာတစ် ျထာြားရှိဖခငြ်ား」「သန် ေ့ရှငြ်ားလရြားဖပြု 

လုပ်ဖခငြ်ား」「သန် ေ့ရှငြ်ားစငက် ယ်ဖခငြ်ား」အစဥ်ဖပြုလုပ်ဖခငြ်ားဖြင်ေ့လဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုလစရန！်   

 စုိစ တ်လနလသာက မ်ြားဖပငအ်ာြားလသချာစ ာသတု်က ရပါမည။်သန် ေ့ 

ရှငြ်ားလရြားဖပြုလုပ်လနစဥ်က မြ်ားဖပငစ်ိုစ တ်လသာလနရာအာြားသတိထာြား 

ရပါမည။်  

 မလိုအပ်လသာအရာမျာြားရှခိွဲေ့ပါ 「ခလုတ်တို ်」၊  ခလုပ်တို ်လွဲ 

လစသည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားဖြစ်နိငုပ်ါသည။်  

⚫ က ီမာြားလသာပစစညြ်ား၊ လလြားလ လသာပစစညြ်ားမျာြားအာြားသယ်လဆာငရ်ာတ င「်လ ်တ နြ်ားလှညြ်ား」 

အာြားအသ ြုားဖပြုရန！် 

･  လ ်တ နြ်ားလညှြ်ားအာြားအသ ြုားမဖပြုနိငုပ်ါ ၊ လ နစ်ှလယာ ်ဖြင်ေ့သယ်လဆာငဖ်ခငြ်ား သို ေ့မဟုတ ်

အက ိမ်ခ ွဲ၍သယ်လဆာငက် ရပါမည။်  

⚫ လရ ွေ့လျာြားသ ာြားလာချိနတ် ငပ်စစညြ်ားမျာြားသယ်လဆာငသ် ာြားလာဖခငြ်ားမဖပြုလုပ်ရန！် 

  ပစစညြ်ားသယ်လဆာင၍် လရ ွေ့လျာြားသ ာြားလာမညဆ်ိုပါ 「ခလုတ်တို ်လွဲ ျ」ဖခငြ်ားအနတရာယ ်   

ပုိ၍မျာြားလာပါလိမ်ေ့မည။် 

⚫ ဖြတ်သနြ်ားသ ာြားလာလမ်ြားမျာြားတ င ်အလငြ်ားလရာငလ် လုလာ ်စ ာရရှိလစရန！် 

 

 

( ၃ )「ထရိှမိဖခငြ်ား၊ ပ တ်တို ်မိဖခငြ်ား」အနတရာယတ်ာြားဆြီား ာ  ယ်လရြားအချ ်မျာြား  

⚫  ုနလ်ချာထတု်စ ်ယနတရာြား၏ ဓာြားသ ာြားမျာြား လဆြားလက ာသန် ေ့စငရ်ာတ င ်သတိဖပြုရန！်  

 စ ်ယနတရာြားစစ်လဆြားဖခငြ်ား၊လဆြားလက ာသန် ေ့စငဖ်ခငြ်ား၊ဖပြုဖပငဖ်ခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်ရာတ ငစ် ်အာြား 

ရပ်တန် ေ့၍၊ စ ်လ ုြား ရပ်တန် ေ့လနဖခငြ်ားရှိမရှိစစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုပပီြားမှသာလျင ်လုပ်လဆာငက် ရ 
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ပါမည။်  

 

 အထ ြားသဖြင်ေ့၊ စာြားလသာ  ်ုနလ်ချာထတု်လုပ်သည်ေ့ စ ်ယနတရာြားမျာြားတ င၊် လ နစ် ာက ီြားမာြား 

လသာထခိို ်မှုမျာြားစ ာဖြစ်ပ ါြားလျ ရ်ှိပါသည။်  

 

⚫ ဓာြားအသ ြုားဖပြုရာတ ငဓ်ာြားထာြားပ ုထာြားနညြ်ား၊ ထာြားမည်ေ့လနရာအာြားလဘြား ငြ်ားလ ုဖခ ြုမှုရှိလစရန！်  

 ５ Ｓ （အမျိြုြားအစာြားခ ွဲဖခာြားဖခငြ်ား၊လနရာတစ် ျထာြားရှိဖခငြ်ား၊သန် ေ့ရငှြ်ား 

လရြားဖပြုလုပ်ဖခငြ်ား၊သန် ေ့ရှငြ်ားစငက် ယ်ဖခငြ်ား၊ အလလေ့အ ျင်ေ့ဖြစ်ဖခငြ်ား）

အာြားစနစ်တ ျလဆာငရ်  ်၍ ၊ အသ ြုားဖပြုပပီြားဓာြားအာြား စနစ်တ ျ  

သမိ်ြားဆညြ်ားက ရပါမည။်  

 

( ၄ )「အပ ဒဏလ်က ာင်ေ့ဖြစ်လသာလရာဂါ」အနတရာယ်တာြားဆြီား ာ  ယ်လရြားအချ ်မျာြား   

အပ ချိနန်ငှ်ေ့စုိထိငုြ်ားဆဖမင်ေ့မာြားလသာလုပ်ငနြ်ားခ ငမ်ျာြားတ င「်အပ ဒဏလ်က ာင်ေ့ဖြစ်လသာလရာဂါ」 

ဖြစ်ပ ါြားမည်ေ့အနတရာယ်ရှိပါသည။်。  

 

⚫ အပ ဒဏလ်က ာင်ေ့ဖြစ်လသာလရာဂါအာြားက ိြုတင ်ာ  ယ်ရန！် 

･  အပ်ိလရြားမ ဖြစ်ဖခငြ်ားအစရှိသည်ေ့ ိုယ်ခနတာ ျနြ်ားမာလရြားအလဖခအလန  

လဖပာငြ်ားလွဲမှုအာြားသတိထာြားရပါမည။်  

ပါတ် နြ်ား ျငရ်ှိသ မျာြားအာြားလညြ်ားဂရုဖပြုက ည်ေ့ရှုက ရပါမည။် 

 လလ ငလ်လထ  ်လ ာငြ်ားလသာ၊အစိုဓာတ်စုတ်ယ ၍အလဖခာ ်ဖမန ်
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လသာအ တ်အာြား တ်ဆငက် ရပါမည။် 

 မက ာခဏအာြားလပ်ချိနယ် ၍လရဓါတ်ဖြည်ေ့ဆညြ်ားဖခငြ်ားဖပြုလုပ်ရပါမည။်  

⚫ လအာ ်ပါလရာဂါလ ခဏာမျာြားရှိခွဲေ့ပါ 「အပ ဒဏလ်က ာင်ေ့ဖြစ်လသာလရာဂါ」ဖြစ်နိငုလ်ဖခ 

ရှိပါသည။်  

 မ ြားလ ဖခငြ်ား（မျ ်စိလညမ် ြားလ ဖခငြ်ား）၊လခါငြ်ားမ ြားမှုိ ်ဖခငြ်ား ၊ လဖခလ ်ထ  ုျငဖ်ခငြ်ား၊ က   ်

တ ်ဖခငြ်ား၊ လနထိငုမ်သာဖြစ်ဖခငြ်ား  

 လခါငြ်ား ို ် ၊ ပျိြု ွေ့အန ် ၊ လအာေ့အန ် ၊ လလြားလ ထိငုမ်ှုိငြ်ားဖခငြ်ား ၊ အာြားအင ်ုနခ်နြ်ားဖခငြ်ား ၊ ပ ုမှန ်

ချိနန်ငှ်ေ့မတ ဖခငြ်ား 

⚫ လအာ ်ပါလရာဂါလ ခဏာမျာြားလတ ွေ့ရပါ  ဖပငြ်ားထနလ်သာအပ ဒဏလ်က ာင်ေ့ ဖြစ်လသာ လရာ  

ဂါဖြစန်ိငုပ်ါသည။်  

 ဖပနလ်ညလ်ဖြက ာြားလဖပာဆိုမှုမျာြားမ မမှနဖ်ြစ်လနဖခငြ်ား၊ သတိလမေ့လမျာသ ာြားဖခငြ်ား(သတိမရှိဖြစ် 

သ ာြားဖခငြ်ား၊ မျ ်လ ုြားဖပာလ သ ာြား၍  ၊  ဘာမှမသလိတာေ့၊ လွဲ ျသ ာြားဖခငြ်ား) ၊ အလက ာဆ ွဲဖခငြ်ား ၊  

 ိုယ်ခနတာပ ဖခငြ်ား။  

⚫「လရာဂါလ ခဏာ」ဖပသ ရှိခွဲေ့ပါ ၊ တာ နရ်ှိသ ထ သို ေ့ဆ ်သ ယ်အလက ာငြ်ားက ာြား၍၊ လအာ  ်

ပါ ွဲေ့သို ေ့လုပ်လဆာငရ်န！် 

 လအြားလသာလနရာသို ေ့လဖပာငြ်ားလရ ွေ့ထာြားရပါမည။်  

 အ တ်အစာြားအာြားလဖြလလျှာေ့လပြား၍၊ ိယု်ခနတာလအြားလအာငဖ်ပြုလုပ်ရပါမည။်အထ ြားသဖြင်ေ့၊

လညပ်ငြ်ားပတ် နြ်ား ျင ်၊ ချိြုငြ်ားလအာ ် ၊ လဖခရငြ်ားပုိငြ်ားမျာြားလအြားလအာငဖ်ပြုလုပ်ရပါမည။်  

 လရဓာတ်နငှ်ေ့ဆာြားဓာတ်၊သို ေ့မဟုတ်လရထွဲတ ငစ်ာြားသ ြုားဆာြားနငှ်ေ့ဂလ ြား ို ေ့စ်ထည်ေ့လြျာ်ထာြားလသာ



လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်（ဒတုိယအက ိမ်）   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ လအာ ်တိုဘာလ ၁ ရ ် 

p. 79 

 

လသာ ်ရညအ်ာြားတို ်ရပါမည။်  

 မိမိဘာသာလရလသာ ်နိငုဖ်ခငြ်ားမရှိပါ ၊သို ေ့မဟတု်သတိလမေ့လနပါ ၊အလရြားလပေါ်လ နာတင်

 ာြားအာြားချ ်ဖခငြ်ားလခေါ်ရပါမည！်    

 

( ၅ )「ခါြားနာဖခငြ်ား」အနတရာယ်တာြားဆြီား ာ  ယ်လရြားအချ ်မျာြား 

⚫ လလြားလ လသာပစစညြ်ားအာြား ိုငတ် ယ်လဆာငရ်  ရ်ာတ ငဖ်ပြုလုပ်သင်ေ့လသာ  ိုယ်ဟနအ်လန  

အထာြားနငှ်ေ့လှုပ်ရှာြားမှုပ ုစ   

 ထိလုလြားလ လသာပစစညြ်ားအနာြားသို ေ့ခနတာ ိယု်အာြားနြီားနိငုသ်မျှနြီားလအာင ်ပ်၍၊ဟနခ်ျ ်နှမ်ိေ့နှမ်ိေ့

ဖြင်ေ့ ိုငတ် ယ်လဆာငရ်  ရ်ပါမည။် 
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【လလြားလ လသာပစစညြ်ားအာြားမတငရ်ာတ င】် 

လဖခတစ်ြ ်အာြားလရှွေ့သို ေ့အနညြ်ားငယထ်တု်၍ဒ ြားလ  ြားပပီြား ၊ ခါြားအာြားလသချာလအာ ခ်ျ၍လလြား 

 

လ လသာပစစညြ်ားအာြားလပ ွေ့ ပုိ ်ပပီြား၊ဒ ြားဆန် ေ့၍ထရပါမည။်  

လလြားလ လသာပစစညြ်ားအာြားမတငရ်ာတ င၊် အသ ်လ ာငြ်ားလ ာငြ်ားရ ၍ ၊  မ်ြားဗို ်တ ငအ်ာြား 

စို ်၍မတငရ်ပါမည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【လလြားလ ပစစညြ်ားအာြားသယ်လဆာင၍်လရ ွေ့လျာြားသ ာြားလာဖခငြ်ား】    

လရ ွေ့လျာြားသ ာြားလာမည်ေ့အ  ာအလ ြားအာြား တိုလအာငဖ်ပြုလုပ်၍၊ လလြားလ ပစစညြ်ားအာြားသယ်လဆာင ်

၍လလှ ာြား အဆငြ်ားအတ ်ဖပြုလုပ်ဖခငြ်ားအာြားလရှာငက် ဥ်ရပါမည။်  
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⚫ ခါြားနာ ျငမ်ှုအာြားက ိြုတင ်ာ  ယ်ရနဖ်ပြုလုပ်ရမည်ေ့ ိုယ်လ ်လှုပ်ရှာြားမှု  

ခါြားနာ ျငမ်ှုအာြားက ိြုတင ်ာ  ယ်ရနအ်တ  ်အလက ာဆန် ေ့ဖခငြ်ားအာြားအဓိ ထာြားသည်ေ့ ိုယ် 

လ ်လှုပ်ရှာြားမှုအာြားဖပြုလုပ်က ရပါမည။် 
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၇။  အ ယ်၍ အလရြားလပေါ်အလဖခအလန နငှ်ေ့ လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တစ်ဆဖြစ်ပ ါြားခွဲေ့ပါ ！ 

 

（ ၁ ）အ ယ်၍၊ အလရြားလပေါ်အလဖခအလနနငှ်ေ့လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တစ်ဆဖြစ်ပ ါြားခွဲေ့ပါ ！ 

① အလရြားလပေါ်အလဖခအလနအာြားလတ ွေ့ ရှိခွဲေ့ပါ ၊ လရြှားဦြားစ ာ မည ်ွဲေ့သို ေ့ ဖြစ်ပျ ်လျ ရ်ှိသည ်ိ ု 

လျငဖ်မနစ် ာ စစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုရပါမည။် 

② လဘြားပါတ် နြ်ား ျငရ်ှိတာ နရ်ှိသ နငှ်ေ့လုပ်လြေါ် ိငုဘ် ်မျာြားအာြားအသ  ျယ် ျယ်ဖြင်ေ့အသ ိ

လပြားရပါမည။် 

③ လိုအပ်ပါ အလရြားလပေါ်ရပ်တန် ေ့ခလုတ်ဖြင်ေ့စ ်အာြားရပ်တန် ေ့လစရပါမည။်  

④ တာ နရ်ှိသ ၏ ည နက် ာြားချ ်အာြားက ာြားနာ၍ ၊ လုပ်လြေါ် ိုငဘ် ်မျာြား နငှ်ေ့အတ  သင်ေ့လလျာ 

စ ာလဖြရှငြ်ားလဆာငရ်  ်က ရပါမည။်  

⑤ မိမတိစ်လယာ ်တညြ်ားဖြင်ေ့ စိတ်က ိြု ်ဖပြုမ လဆာငရ်  ်မှုမျာြား မဖပြုလုပ်က ရန။် 
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【အသလိပြားအလက ာငြ်ားက ာြားရန！်】 

 
စ ်ယနတရာြား၏အလဖခအလနသည ် ပ ုမှနခ်ျိနန်ငှ်ေ့ မတ လနပါ  ၊ တာ နရ်ှိသ  အစရှိသည်ေ့အနြီား 

ပါတ် နြ်ား ျငရ်ှိသ မျာြားအာြား ချ ်ဖခငြ်ားအသလိပြားအလက ာငြ်ားက ာြားရပါမည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ၂ ）လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာတ်စ်ဆဖြစ်ပ ါြားခွဲေ့ပါ  

 

◆လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တစဆ်ဖြစ်ပ ါြားမှုအာြား လ ုြား ပလပျာ ်လအာင ်ဖပြုလုပ်၍မရပါ! 

 

◆အလရြားလပေါ်အလဖခအလနနငှေ့လ်ဘြားအနတရာယ်ဖြစ်ချိနမ်ျာြားအတ  ်ပ ုမှနလ်လေ့ ျငေ့မ်ှုဖပြုလုပ်ရန!် 

 

◆အ ယ်၍၊ လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တစ်ဆဖြစ်ပ ါြားခွဲေ့ပါ ၊ လအာ ်ပါ ွဲေ့သို ေ့လဆာငရ်  ်ရန！် 

အဖပာလရာငမ်ီြားမလငြ်ားလနဘ ြား  
လီဗာ ယိုငလ်နတယ ်

အန ေ့တစမ်ျိြုြားက ီြားဖြစလ်နတယ်  

အနလီရာငမ်ီြားလငြ်ားလနတယ်  

မီြား မှတိ်တတုမ်ှိတတ်ုတဖ်ြစလ်နတယ ်

အဖပာလရာငမ်ီြား

မလငြ်ားလနဘ ြား  

○○ မရှိဘ ြား 

ထလိို ရ်ငပ် လနတယ ်
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လုပ်ငနြ်ားခ ငမ်လတာ်တစ်ဆဖြစ်ပ ါြားချိနတ် ငတ်နု် ေ့ဖပနလ်ဆာငရ်  ်ဖခငြ်ား（ဥပမာ） 
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＜နဂိ ုြား＞ 

 

ဤလလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်သည၊် ဂျပနစ်ာြားလသာ ် နုန်ငှ်ေ့စ မ်ှုလုပ်ငနြ်ားအ  

သငြ်ား ၏「ＨＡＣＣＰအလဖခခ ခိုငမ်ာလစရနအ်တ  ်လသာ သန် ေ့ရှငြ်ားလရြား နငှ်ေ့ အ 

ရညအ်လသ ြားထနိြ်ားသမိ်ြားမှုဆိုငရ်ာလ ်လတ ွေ့လ ်စ ွဲစာအုပ်」၊  ျနြ်ားမာလရြား၊အလပ်ု 

သမာြားနငှ်ေ့လ မှုြ လ ုလရြား နက် ီြားဌာန နငှ်ေ့ အဖခာြားမှဖပြုစုထာြားသည်ေ့「 နုထ်တုလ်ပ်ုမှု  

လုပ်ငနြ်ားမျာြားရိှ  ျွမ်ြား ျငမ်ှုမရှိလသာ အလပ်ုသမာြားမျာြားအတ   ်လဘြားအနတရာယ ် 

 ငြ်ားရှငြ်ားလရြားစမီ ခန ေ့ခ် ွဲမှုလ ်စ ွဲစာအုပ်」မျာြား ိ ုိုြား ာြား၍၊နိငုင် ဖခာြားသာြားမျာြားလ ယ်  

  စ ာနာြားလညန်ိငုလ်စရနလ်ရြားသာြားဖပြုစုထာြားပါသည။်  

ဤစာအုပ်သည၊် စာြားလသာ ် နုပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်သည်ေ့ မုပဏ၊ီ စာြားလသာ  ်

 ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်သည်ေ့  မုပဏမီျာြားအသငြ်ား ၊ ပညာရပ်ပိုငြ်ားဆိုငရ်ာ အလတ ွေ့အ 

က  ြုရိှသ မျာြား၏ပ ြားလပါငြ်ားလဆာငရ်  ်မှုအာြားရယ ၍၊ဂျပနစ်ာြားလသာ  ်နုန်ငှ်ေ့ စ မ်ှု  

လုပ်ငနြ်ားအသငြ်ားမစှုစညြ်ားလရြားသာြားဖပြုစုထာြားပါသည။်  

ဤစာအုပ်အာြားလရြားသာြားဖပြုစုရာတ င ်ပ ြားလပါငြ်ားလဆာငရ်  ်လပြားခွဲေ့က လသာ သ  ်

ဆိုငရ်ာလ က ီြားမငြ်ားမျာြားအာြား အထ ြားလ ျြားဇ ြားတငရိှ်ပါသည။် 
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သတိဖပြုရမည်ေ့အချ မ်ျာြား 

⚫မ ပုိငခ် င်ေ့ နငှ်ေ့စပ်လျဥ်ြား၍  

「စာြားလသာ ် ုနပ်စစညြ်ားထတု်လုပ်မှုလုပ်ငနြ်ား  ျွမ်ြား ျငမ်ှု အရညအ်ချငြ်ား စစ်စာ  

လမြားပ ွဲလလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်」၏မ ပုိငခ် င်ေ့သည၊် ဂျပနစ်ာြားလသာ ် ုနန်ငှ်ေ့စ မ်ှု  

လုပ်ငနြ်ားအသငြ်ား（လအာ တ် င「်ဤအသငြ်ား」ဟုသ ြုားနှုနြ်ားမည။်）တ ငရ်ှိပါသည။် 

⚫လင်ေ့ခ် နငှ်ေ့စပ်လျဥ်ြား၍ 

လင်ေ့ခ်အသ ြုားဖပြုရာတ င ်ခ င်ေ့ဖပြုချ ်ရယ ရန ်နငှ်ေ့ ဆ ်သ ယ်အလက ာငြ်ားက ာြားရန ်မလိ ု 

အပ်လသာ်ဖငာြားလညြ်ားလင်ေ့ခအ်ာြားလရြားရာတ င၊်「ဂျပနစ်ာြားလသာ ် ုနန်ငှ်ေ့ စ ်မှုလပ်ုငနြ်ား  

အသငြ်ား Homepage」နငှ်ေ့ ဆ ်သ ယ်မည်ေ့ လင်ေ့ခ်ဖြစ်လက ာငြ်ား ရှငြ်ားလငြ်ားစ ာ လြေါ် ဖပ 

ထာြားရပါမည။်  

 

⚫မ ရငြ်ားစာအုပ်လြေါ် ဖပဖခငြ်ားနငှ်ေ့စပ်လျှဥ်ြား၍  

ဤစာအုပ်ပါအလက ာငြ်ားအရာအာြား  ိုြား ာြားအသ ြုားဖပြုမညဆ်ိုပါ  မ ရငြ်ားစာအုပ်အ 

မညအ်ာြားထည်ေ့သ ငြ်ားလြေါ် ဖပရပါမည။်ထို ေ့အဖပင၊်ဤစာအုပ်ပါအလက ာငြ်ားအရာမျာြားအာြား 

တညြ်ားဖြတ်ဖခငြ်ား၊ ဖြည်ေ့စ  ်ဖပငဆ်ငဖ်ခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်၍အသ ြုားဖပြုမညဆ်ိုပါ ၊ အထ ်  

လြေါ် ဖပပါမ ရငြ်ားစာအုပ်အဖပင၊်တညြ်ားဖြတ်ဖခငြ်ား၊ဖြည်ေ့စ  ်ဖပငဆ်ငဖ်ခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်ထာြား  

လက ာငြ်ား ိုလညြ်ားထည်ေ့သ ငြ်ားလြေါ် ဖပရပါမည။်ထို ေ့အဖပင၊်တညြ်ားဖြတ်၊ဖြည်ေ့စ  ်ဖပငဆ်င ်

ဖခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်ထာြားလသာသတငြ်ားအချ ်အလ ်မျာြားအာြား ဤအသငြ်ားမှဖပြုလုပ်ထာြား 

သညဆ်ိုသည်ေ့ သလဘာသ ်လရာ ်သည်ေ့ ထတု်ဖပနလ်က ညာဖခငြ်ား ၊ အသ ြုားဖပြုဖခငြ်ားမျာြား  

မဖပြုလုပ်ရပါ။ 
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⚫တာ န ်ငြ်ားလ တ်ဖခငြ်ား နငှ်ေ့စပ်လျှဥ်ြား၍ 

ဤအသငြ်ားသည၊် အသ ြုားဖပြုသ မျာြားအလနဖြင်ေ့ ဤစာအပ်ုပါအလက ာငြ်ားအရာမျာြားအာြား 

အသ ြုားဖပြု၍လဆာငရ်  ်မည်ေ့မညသ်ည်ေ့လဆာငရ်  ်မှုမျာြားမဆိ（ုဤစာအုပ်ပါအလက ာငြ်ား  

အရာမျာြားအာြားတညြ်ားဖြတ်ဖခငြ်ား ၊ ဖြည်ေ့စ  ်ဖပငဆ်ငဖ်ခငြ်ားအစရှိသညမ်ျာြား ဖပြုလုပ်၍လြေါ် 

ဖပထာြားလသာ သတငြ်ားအချ ်အလ ်မျာြား ိုအသ ြုားဖပြုဖခငြ်ား မျာြားအပါအ င။်）တာ နမ်  

ယ ပါ။ ထို ေ့အဖပငဤ်စာအုပ်ပါအလက ာငြ်ားအရာမျာြားအာြား၊ က ိြုတငအ်သလိပြားဖခငြ်ားမရှိဘွဲ  

လဖပာငြ်ားလွဲဖခငြ်ား၊ လရ ွေ့လဖပာငြ်ားဖခငြ်ား၊ ပယ်ြျ ်ဖခငြ်ားမျာြားဖပြုလုပ်နိငုပ်ါသည။် 


