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အထ ူးကျွမ်ူးကျငမ်ှုစွမ်ူးရည်  အမှတစ်ဥ် ၁ 

 
စောူးသ ောကက်န်ုပစစညူ်းထတုလ်ပ်ုမှုလပ်ုငန်ူး 

ကျွမ်ူးကျငမ်ှုအရညအ်ချငူ်းစစစ်ောသမူးပွွဲ 

 
လလေ့လာသငက် ာြားစာအုပ်လ ာ ်ဆ ်တ ွဲလ ေါ် ပပချ ်မျာြား 

ပထမအက ြိမ（် ၂၀၁၉ ခုနစှ် စ ်တငဘ်ာလ ） 

 

 

ဂျပ စ်ာြားလသာ ် ု န်ငှ်ေ့စ ်မှုလုပ်င ြ်ားအသငြ်ား 

 

ဤလလေ့လာသငက် ာြားစာအပ်ုလ ာ ်ဆ ်တ ွဲလ ေါ် ပပချ မ်ျာြားသည်လအာ ပ်ါရည်ညွှ ြ်ားမျာြား ြို ြိုြား ာြား၍လရြား  

သာြားပပြုစုထာြားပါသည။် လလေ့လာသငက် ာြားစာအပ်ုပ င်ေ့တ ွဲ၍အသ ုြားပပြုလစလြိပုါသည်။ 

 

 「လဘြားအနတရာယ် ငြ်ားရှငြ်ားလသာ စာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြားထုတ်လုပ်ရ  ်လလေ့လာသငက် ာြားပခငြ်ား “ HACCP ” ၏    

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားဆြိုငရ်ာစီမ ခ ် ေ့ခ ွဲမှု」 

၂၀၁၇ ခုနစ်ှ ။ ဂျပ စ်ာြားလသာ ် ု န်ငှ်ေ့စ ်မှုလုပ်င ြ်ားအသငြ်ား 

 「 ု ထု်တ်လုပ်မှုလုပ်င ြ်ားမျာြားရှြိ  ျွမ်ြား ျငမ်ှုမရှြိလသာ အလုပ်သမာြားမျာြားအတ  ် လဘြားအနတရာယ် ငြ်ားရှငြ်ားလရြား  

ဆြိုငရ်ာ စီမ ခ ေ့ခ် ွဲမှု လ ်စ ွဲစာအုပ်」 

၂၀၁၅ ခုနစ်ှ ။   ျ ြ်ားမာလရြား၊အလုပ်သမာြားနငှ်ေ့လူမှု ူလ ုလရြားဝ က် ီြားဌာ ၊ စီရငစု်အလုပ်သမာြားဦြားစီြားဌာ  ၊ 

အလုပ်သမာြားစ နှု ြ်ားက ီြားက ပ်လရြားဌာ  ၊ ဂျပ လ်ဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြားနငှေ့ ်ျ ြ်ားမာလရြားဆြိုငရ်ာအတြိုငပ်ငခ် အ  ွဲွဲ့ 

 「Hiyari  Hatto ( လ ျာချမ်ြား၊ထြိတ်ခ ွဲ ေ့ )  လ ်လတ ွဲ့ ဥပမာမျာြား」 

 ျ ြ်ားမာလရြား၊အလုပ်သမာြားနငှ်ေ့လူမှု ူလ ုလရြားဝ က် ီြားဌာ  ဝ ်ဘဆ်ြို ် လုပ်င ြ်ားခ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြား   
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Ⅰ．５Ｓတ ငလ်ဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ အလထ လထ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားဆြိငုရ်ာ စမီ ခ ် ေ့ခ ွဲမှု  

လ ်လတ ွဲ့ ဥပမာ မျာြား 

１． ြိရြိယာတ ဆ်ာပလာ နငှ်ေ့ ပစစည်ြားအစြိတ်အပြိုငြ်ားထည်ေ့လသတတ ာအာြား အမျြိြုြားအစာြားခ ွဲပခာြား၍ ၊ လ ရာတစ် ျထာြားရှြိပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

 ြိရြိယာတ ဆ်ာပလာ နငှ်ေ့ ပစစည်ြားအစြိတ်အပြိုငြ်ားထည်ေ့လသတတ ာအာြား မည် ွဲေ့သြို ေ့သြိမ်ြားဆည်ြားထာြားပါသ ည်ြား ?  

ဘယ်ဘ ်မှဓာတ်ပ ုသည်၊  ြိရြိယာတ ဆ်ာပလာအာြား သြီားသ ် ေ့သြိမ်ြားဆည်ြားသည်ေ့ လသတတ ာတ င ် သြိမ်ြားဆည်ြား၍ ၊  

လသတတ ာထာြားသည်ေ့လ ရာတ င ်သရုပ်လ ေါ် ပ ုလရြားဆ ွဲပပသထာြားပါသည်။  

သရုပ်လ ေါ် ပ ု လရြားဆ ွဲပပသထာြားလသာလက ာင်ေ့ ၊  ြိရြိယာတ ဆ်ာပလာ လ ုလလာ ်မှုမရှြိပါ  ချ ်ပခငြ်ားအလ ယ်တစ်  

 ူရှာလ  နြိငုပ်ါသည်။ 

ညာဘ ်မှဓာတ်ပ ုသည် ၊ ပစစည်ြားအစြိတ်အပြိုငြ်ားထည်ေ့လသတတ ာအာြား သြီားသ ် ေ့ထာြားသည်ေ့စငတ် င ် သြိမ်ြားဆည်ြား၍ ၊  

လသတတ ာအတ ငြ်ားရှြိ ပစစည်ြားမျာြားအာြား ဓါတ်ပ ုပ င်ေ့ ပပသထာြားပါသည်။ ဤဓာတ်ပ ုက ည်ေ့ပခငြ်ားအာြားပ င်ေ့၊ မည်သည်ေ့လ ရာ  

တ င ်မည်သည်ေ့ပစစည်ြားရှြိသည် ဆြိုသည် ြိုချ ်ပခငြ်ားလတ ွဲ့ ရှြိနြိငုပ်ါသည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

 ြိရြိယာတ ဆ်ာပလာမျာြား ြိုလ ေ့စဥ်စစ်လဆြားလ ပါသလာြား?  

ဝ ်အူ နငှ်ေ့ ပျ ်စီြားလ လသာ ြိရြိယာတ ဆ်ာပလာမျာြား ထုတ် ု ပ်စစည်ြားမျာြားထွဲတ င ် လရာလနာှပါဝငသ် ာြားလသာ 

လက ာင်ေ့၊ ထတု် ု ပ်စစည်ြားမျာြား ပပ လ်ည်ရုတ်သြိမ်ြားခွဲေ့ရသည်ေ့ ပ စ်စဥ်မျာြားလည်ြားရှြိပါသည်။ 

 ြိရြိယာတ ဆ်ာပလာမျာြား၏ အလရအတ  ် နငှ်ေ့ အလပခအလ အာြား စစ်လဆြားပခငြ်ားသည်၊ မသ ်ဆြိုငသ်ည်ေ့ပစစည်ြား 

မျာြား လရာလနာှပါဝငပ်ခငြ်ားမရှြိလစရ  ်လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ အလရြားက ီြားသည်ေ့ လဆာငရ်  ်မှုတစ်ခုပ စ်ပါသည်။  
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２．စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာရ  ်အာြား အမျြိြုြားအစာြားခ ွဲပခာြား၍ ၊ လ ရာတစ် ျထာြားရှြိပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာရ  ် 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာရ  ်အာြားမည် ွဲေ့သြို ေ့ ြိုငတ် ယ်လဆာငရ်  ်လ ပါသ ည်ြား ?  

စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာရ  ်မျာြားလရစြိ၍ုစုတ်ပပွဲလ ပါသလာြား ?  

စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာရ  ်အာြား အမျြိြုြားအစာြားခ ွဲပခာြား၍ ၊ လ ရာတစ် ျထာြားရှြိမည်ဆြိုပါ  ၊ မသ ်ဆြိုငသ်ည်ေ့ ပစစည်ြား  

မျာြားလရာလနာှပါဝငမ်ှု နငှ်ေ့ စစ်လဆြားရာတ ငမှ်ာြားယ ငြ်ားမှု မျာြားအာြားတာြားဆြီား ာ  ယ်နြိငုပ်ါသည်။  

ထြို ေ့အပပင၊်တာဝ ရ်ှြိသူမှလ ၍ စစ်လဆြားရာတ ငလ်ည်ြား၊ မှတ်တမ်ြားအာြား လ ယ် ူစ ာစစ်လဆြားနြိငုမ်ည်ပ စ်ပါသည်။ 

 

စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာရ  ်ဆြိုသည်မှာ၊လုပ်င ြ်ားနငှ်ေ့ ု ထ်တု်လုပ်မှုအလပခအလ အာြားသတ်မှတ်ထာြားလသာအချြိ တ် င ်

စစ်လဆြား၍၊ ထြိရုလဒမ်ျာြားအာြား မှတ်သာြားထာြားသည်ေ့စာရ  ်ပ စ်ပါသည်။  

 

 

【အဓြိ အချ ်】 

စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာရ  ်အာြား အမျြိြုြားအစာြားခ ွဲပခာြား၍ ၊ လ ရာတစ် ျထာြားရှြိပခငြ်ားအာြားပ င်ေ့၊ စစ်လဆြားမှတ်တမ်ြားစာ  

ရ  ်တ င ်လရြားမှတ်ရာတ ငလ်ရြားမှတ်ရ  ်ျ သ် ာြားပခငြ်ားနငှ်ေ့ အမှာြားအယ ငြ်ားရှြိပါ ချ ်ပခငြ်ားလတ ွဲ့ ရှြိနြိငုမ်ည်ပ စ်ပါသည်။  
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３．သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားသ ုြားပစစည်ြား ရြိယာမျာြားအာြား အမျြိြုြားအစာြားခ ွဲပခာြား၍ ၊ လ ရာတစ် ျထာြားရှြိပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                宮永様 

 

 

 

 

 

                    လရစစ်သည်ေ့ဝြိုငပ်ါ    ု ြ်ားပတ်တြို ်ဘရပ်ရှ် 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

ဤပ ုသည်၊ လရစစ်သည်ေ့ဝြိုငပ်ါ နငှ်ေ့  ု ြ်ားပတ်တြို ်ဘရပ်ရှ်အာြား အသ ုြားပပြုပပီြားသည်ေ့လ ာ ်၊ လပခာ ်လသ ွဲ့ ပမ လ်စရ  ် 

အတ  ် ချြိတ်၍သြိမ်ြားဆည်ြားထာြားလသာ ဥပမာပ စ်ပါသည်။  

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားသ ုြားပစစည်ြား ရြိယာမျာြားအာြား သြိမ်ြားဆည်ြားရာတ င၊် ပပငပ်အသ ုြားပပြု ြိရြိယာ၊  ု က် မ်ြားပစစည်ြား သြို  

လလှာငခ် ြ်ားအသ ုြားပပြု ြိရြိယာ၊  ု ထ်တု်လုပ်သည်ေ့လုပ်င ြ်ားခ ငအ်သ ုြားပပြု ြိရြိယာ အစရှြိသ ွဲေ့သြို ေ့ လုပ်င ြ်ားခ ငလ်ပေါ်  

တ ငမူ်တည်၍ အသ ုြားပပြုမည်ေ့ပစစည်ြားအာြားခ ွဲပခာြား၍ ၊ စာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြားမျာြားမှ တတ်နြိငုသ်မျှ လဝြားလသာလ ရာ နငှ်ေ့  

လလဝငလ်လထ  ်လ ာငြ်ားလသာလ ရာတ င ်သြိမ်ြားဆည်ြားရပါမည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားသ ုြားပစစည်ြား ရြိယာမျာြားအာြား လလဝငလ်လထ  ်မလ ာငြ်ားလသာ ဗီဒြိလုလာေ့ ာထွဲတ င ် အတူတူလပါငြ်ား  

ထည်ေ့၊ သြိမ်ြားဆည်ြားထာြားပါသလာြား ?  

သပ တ်အူ၊ စပ ် ေ့ဂျ် ၊ က မ်ြားတြို ်တ ၊ က မ်ြားတြို ်အဝတ်၊ လရစစ်သည်ေ့ဝြိုငပ်ါ၊  ု ြ်ားပတ်တြို ်ဘရပ်ရှ်အစရှြိသည်ေ့  

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားသ ုြား ပစစည်ြား ရြိယာမျာြားအာြား「ညစ်ပါတ်လ သည်ေ့အတြိုငြ်ား」「စြိုလ သည်ေ့အတြိုငြ်ား」ထာြားထာြားမည် ဆြို  

ပါ ၊ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား နငှ်ေ့ မှုြိမျာြားလပါ ်ပ ါြားလာမည်ပ စ်ပါသည်။ 

ဤ ွဲေ့သြို ေ့လသာအနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား နငှ်ေ့ မှုြိမျာြားလပါ ်ပ ါြားလျ ်ရှြိလသာ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားသ ုြားပစစည်ြား ရြိယာမျာြားအာြား အသ ုြား  

ပပြုမည်ဆြိုပါ ၊ လုပ်င ြ်ားခ ငအ်တ ငြ်ားတ င ်အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား နငှ်ေ့ မှုြိမျာြား ပပ ် ေ့နှ ေ့လစသ ာြားလစမည်ပ စ်ပပီြား၊ ထြိလု ရာတ င ် 

ထတု်လုပ်လျ ်ရှြိလသာ ု ပ်စစည်ြားသည်လည်ြား  ူြားစ ်ညစ်ညမ်ြားသ ာြားမည်ပ စ်ပါသည်။ 
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４．ပြို ်လြိုငြ်ားလအာ ် နငှ်ေ့   ရ လတာင်ေ့/အစပ် အာြားသ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ပခငြ်ား  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

အထ ်ပါပ ုသည်၊ ပြို ်လြိုငြ်ားလအာ ်နငှ်ေ့   ရ လတာင်ေ့/အစပ်မျာြားအာြား ညစ်လပလ သည်ေ့အတြိုငြ်ား ထာြားထာြားသည်ေ့  

ဥပမာ ပ စ်ပါသည်။ 

ဤ ွဲေ့သြို ေ့ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားမလုပ်ပါ ၊ မှုြိ အစရှြိသည်ေ့ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား နငှ်ေ့ ပြိုြားလ ာငမ်ျာြားလပါ ်ပ ါြားလာနြိငုပ်ါသည်။ 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရ ခ် ်ခွဲလသာ လ ရာမျာြားအာြားလည်ြား ပ ုမှ သ် ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်၍၊ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား နငှ်ေ့ ပြိုြား  

လ ာငမ်ျာြား လပါ ်ပ ါြားမှုအာြား တာြားဆြီား ာ  ယ်ရပါမည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားအာြား ပ ုမှ လ်သချာစ ာမပပြုလုပ်ပါ ၊ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား လပါ ်ပ ါြားလာ၍၊ ထြိုပြိုြားမ ွှာြားမျာြားသည် လလထွဲ  

တ င ်လွှင်ေ့ပျ ွဲ့လာ၍ စာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြားအာြား ညစ်ညမ်ြားလစနြိငုပ်ါသည်။  
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５．လလလအြားလပြားစ ်အာြားသ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ပခငြ်ား  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

လလလအြားလပြားစ ်အာြား ပ ုမှ သ် ် ေ့ရှငြ်ားလရြား လသချာစ ာမပပြုလုပ်ပါ  ၊ လလလအြားလပြားစ ် အတ ငြ်ားပြိုငြ်ားတ င ်လပါ ်ပ ါြား  

လသာ မှုြိ နငှ်ေ့  ု မ်ှု ် ေ့မျာြား လုပ်င ြ်ားခ ငအ်တ ငြ်ားတ င ်ပပ ် ေ့နှ ေ့သ ာြားမည်ပ စ်ပါသည်။ 

ထြို ေ့အပပင၊် လုပ်င ြ်ားခ ငရ်ှြိ ပြို ်လြိုငြ်ားမျာြားအထ ်တ င ် ု မ်ှု ် ေ့မျာြားထထူပ်လ ပါသလာြား ?  

ဤ ု မ်ှု ် ေ့မျာြားသည်လည်ြား လလလအြားလပြားစ ်မှထ  ်သည်ေ့လလမျာြားပ င်ေ့ ပပ ် ေ့နှ ေ့သ ာြားနြိငုပ်ါသည်။ 

မြိမြိ၏မျ ်လစေ့ထ  ်ပြိုမြို၍ပမင်ေ့မာြားလသာလ ရာမျာြားတ င ်ညစ်လပလ ၍  ု မ်ှု ် ေ့မျာြားရှြိလ သည် ြို သတြိပပြုမြိရ  ်ခ ်ခွဲ  

၍၊ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရ  ် ခ ်ခွဲလသာလ ရာမျာြားပ စ်ပါလသာ်လည်ြား ၊ ထြိ ုွဲေ့သြို ေ့လသာ လ ရာမျာြား ြိုလည်ြားသ ် ေ့ရှငြ်ား  

လရြားလသချာစ ာပပြုလုပ်ရပါမည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

လလလအြားလပြားစ ်၏ လလဝင/်ထ  ်လပါ ် တ ငရ်ှြိလသာ  ီလ်တာ( ဇ ာ ) အာြား ပ ုမှ လ်ဆြားလက ာသ ် ေ့စငပ်ခငြ်ား 

သြို ေ့မဟုတ် အစာြားထြိြုားလွဲလှယ်ပခငြ်ားမျာြားပပြုလုပ်၍ ၊ မှတ်တမ်ြားလည်ြားလရြားမှတ်ထာြားရပါမည်။ 
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６．လုပ်င ြ်ားခ ငအ်တ ငြ်ား သတြိလပြားစာမျာြား လရြားသာလ ေါ် ပပထာြားရှြိပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

လုပ်င ြ်ားခ ငတ် ငြ်ား လရြား ပ်လ ေါ် ပပထာြားလသာ သတြိလပြားစာရ  ်မျာြား မည် ွဲေ့သြို ေ့ပ စ်လ ပါသလွဲ ?   ာ ျ ၊ စုတ်ပပွဲ  

လ ပါသလာြား?  

စုတ်ပပွဲလ ပါ ၊ ထြိုစုတ်ပပွဲသ ာြားလသာ စာရ  ်အပြိုငြ်ားအစမျာြား ဘယ်လရာ ်သ ာြားပါသလွဲ ?  

လုပ်င ြ်ားခ ငတ် ငြ်ားလရြား ပ်လ ေါ် ပပထာြားလသာ သတြိလပြားစာရ  ်မျာြားရှြိပါ ၊ ထြိလုရြားသာြားလ ေါ် ပပထာြားလသာအလက ာငြ်ား  

အရာမျာြားသာမ ၊ စာရ  ်၏အလပခအလ အာြားလည်ြား စစ်လဆြားရပါမည်။  

လရြား ပ်လ ေါ် ပပထာြားလသာ သတြိလပြားစာရ  ်မျာြား၏ စုတ်ပပွဲသ ာြားလသာ အပြိုငြ်ားအစသည်လည်ြား မသ ်ဆြိုငသ်ည်ေ့  

ပစစည်ြားမျာြား လရာလနာှပါဝငသ် ာြားပခငြ်ား၏ အလက ာငြ်ားရငြ်ားပ စ်လာနြိငုပ်ါသည်။  

အထ ်ပါဓာတ်ပ ု ွဲေ့သြို ေ့မပ စ်မီ အစာြားထြိြုားလွဲလှယ်လပြားရပါမည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

လရြား ပ်လ ေါ် ပပထာြားလသာ သတြိလပြားစာရ  ်အာြား အြိတ် ( ထ ငြ်ားလ ါ ်ပမငန်ြိငုလ်သာ စာရ  ်အက ည် ) တ ငထ်ည်ေ့  

ထာြားမည်ဆြိုပါ  လရစြိုပခငြ်ားမှ  ာ  ယ်နြိငုမ်ည်ပ စ်၍၊ စာရ  ်စုတ်ပပွဲပခငြ်ားမှလွဲ  ာ  ယ်နြိငုမ်ည်ပ စ်ပါသည်။  

လရြား ပ်လ ေါ် ပပထာြားလသာသတြိလပြားစာရ  ်မျာြား ညစ်လပလ ပခငြ်ား နငှ်ေ့ စုတ်ပပွဲလ ပခငြ်ားရှြိမရှြိ ပ ုမှ စ်စ်လဆြားရပါမည်။  
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７．မသ ်ဆြိုငသ်ည်ေ့ပစစည်ြားမျာြားလရာလနာှပါဝငမ်ှုမှတာြားဆြီား ာ  ယ်ပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

လုပ်င ြ်ားခ ငအ်တ ငြ်ားရှြိ လရပြို ်မျာြား နငှ်ေ့ မျ ်နာှက  ်တ ငရ်ှြိလသာ ပြို ်လြိုငြ်ားမျာြား၏ အလပခအလ အာြားစစ်လဆြားမှုပပြု  

လုပ်လ ပါသလာြား ?  

ပြို ်လြိုငြ်ား နငှ်ေ့ မီြားက ြိြုြားမျာြားတ င ်စ တ်ထြိငုြ်ားမှုမျာြားလက ာင်ေ့ မှုြိတ ်လျ ်ရှြိပပီြား ၊ ပြို ်လြိုငြ်ားတ ငသ်ုတ်ထာြားလသာ လဆြား  

မျာြား  ာ ျလ ၍ ၊ လရပြို ်၏အပပငပ်ြိုငြ်ားသည်လည်ြား   ာ ျပျ ်စီြားလျ ်ရှြိပါသည်။ ဤအချ ်မျာြားသည် ၊ ပြိုြား  

လ ာင ်နငှ်ေ့ မှုြိတ ်ပခငြ်ားမျာြား ပ စ်လပေါ်လစ၍၊ သုတ်လဆြား နငှ်ေ့ ရာဘာအစမျာြား ၊ သ လချြားအစရှြိသည်ေ့ မသ ်ဆြိုငသ်ည်ေ့  

ပစစည်ြားမျာြား လရာလနာှပါဝငသ်ည်ေ့ အလက ာငြ်ားရငြ်ားပ စ်လစနြိငုပ်ါသည်။ 

ပ ုမှ သ် ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ပခငြ်ား ၊ ပပြုပပငပ်ခငြ်ား ၊ အစာြားထြိြုားလွဲလှယ်ပခငြ်ားမျာြားပပြုလုပ်၍ ၊ မသ ်ဆြိုငသ်ည်ေ့ပစစည်ြားမျာြား  

လရာလနာှပါဝငသ်ည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ား မပ စ်လစရ လ်ဆာငရ်  ်၍၊ သ ် ေ့ရှငြ်ားလသာလုပ်င ြ်ားခ ငပ် စ်လစရပါမည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

ရစ်လခ ထာြားလသာလရပြို ်၏ အစ  ြ်ားအ ျာြားပြိုငြ်ားသည် က မ်ြားပပငန်ငှ်ေ့ထြိလ ပါသလာြား ?  

လရပြို ်၏အစ  ြ်ားအ ျာြားပြိုငြ်ားအာြား ပျ ်စီြား ၊ ညစ်လပပခငြ်ားမရှြိလစရ အ်တ  ် ၊ လရပြို ်၏အစ  ြ်ားအ ျာြားပြိုငြ်ားအာြား  

က မ်ြားပပငန်ငှ်ေ့ ထြိမလ လစရ  ်သြိမ်ြားဆည်ြားရပါမည်။ 
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８．လလာေ့ ာ၏ လအာ ်လပခပြိုငြ်ားအာြားသ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  သစ်သာြားပပာြားခငြ်ား 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

က ီြားမာြားလသာလလာေ့ ာအာြား လ ရာလရွှွဲ့ ၍ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရ  ်လ  စ် ာခ ်ခွဲပါသည်။ ထြို ေ့အပပင၊် ထြိ ုွဲေ့သြို ေ့လသာ  

လ ရာမျာြားတ င ် ု မ်ှု ် ေ့မျာြားစုပ ုပခငြ်ား ၊ ပြိုြားလ ာငမ်ျာြားလပါ ်ပ ါြားပခငြ်ား မျာြားပ စ်လလေ့ရှြိပါသည်။ 

ဘယ်ဘ ်မှပ ုသည် လလာေ့ ာအာြား သစ်သာြားပပာြားလပေါ်တ င ်တငထ်ာြားပါလသာ်လည်ြား ၊ ဤသြို ေ့ပပြုလုပ်ရ ုမျှပ င်ေ့ လလာေ့  

 ာလအာ ်ပြိုငြ်ားအာြား သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်၍ မရနြိငုပ်ါ။  

ညာဘ ်မှပ ုသည် လပခတ ပါသည်ေ့ သြီားသ ် ေ့စငလ်ပေါ်တ င ်လလာေ့ ာတငထ်ာြားပခငြ်ားအာြားပ င်ေ့၊ လလာေ့ ာလအာ ်တ ငလ်   

ရာ လစ်လပ်လ လစရ ပ်ပြုလုပ်၍၊ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားလဆာငရ်  ်နြိငုရ်  ်ပပြုလုပ်ထာြားရှြိလျ ်ရှြိပါသည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရ  ် ခ ်ခွဲလသာလ ရာမျာြားရှြိခွဲေ့ပါ ၊ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရ  ် လ ယ် ူလစမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား အာြား  

စဥ်ြားစာြားလဆာငရ်  ်ရပါမည်။  
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９．အဝတ်အစာြားလွဲခ ြ်ား၏သ ေ့ရ်ှငြ်ားလရြားဆြိုငရ်ာစီမ ခ ် ေ့ခ ွဲမှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

အြိမ်မျာြားတ ငလ်တ ွဲ့ရလသာစ ်ရုပ် ု စု်တ်စ ်မျာြားသည်၊စ ်ရ ုမျာြားတ ငလ်ည်ြားမျာြားစ ာအသ ုြားပပြုလာလျ ်ရှြိပါသည်။  

ဤပ ုသည်အဝတ်အစာြားလွဲခ ြ်ားတ င ်စ ်ရုပ် ု စု်တ်စ ်အာြား အသ ုြားပပြုလျ ်ရှြိသည်ေ့ ဥပမာပ စ်ပါသည်။ 

ဘယ်ဘ ်အထ ်မှပ ု ွဲေ့သြို ေ့ လလာေ့ ာပတ်ပတ်လည်တ င ်ပျဥ်ပပာြားချပ်မျာြားခငြ်ားထာြားပါ  ၊ ဆ ပင ်နငှ်ေ့ အမှုြိ ်မျာြား 

ပျဥ်ပပာြားက ာြားမှလ ၍ လအာ ်သြို ေ့ ျသ ာြားပခငြ်ားပ င်ေ့ အမှုြိ ်မျာြားစုပ ုမြိလစပါသည်။  

ထြို ေ့လက ာင်ေ့၊ က မ်ြားခငြ်ားပျဥ်ပပာြားအာြားထာြားရှြိပခငြ်ားမရှြိဘွဲ၊ လပပာငရ်ှငြ်ားစ ာထာြားရှြိ၍ စ ်ရုပ် ု စု်တ်စ ်ပ င်ေ့လသချာစ ာ 

 ု စု်တ်ယူလစပခငြ်ားပ င်ေ့ ၊ ဆ ပင ် နငှ်ေ့  ု မ်ှု ် ေ့မျာြားအာြား အလြိုအလလျာ ်သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်နြိငုပ်ါသည်။ 

 

【အဓြိ အချ ်】 

လလာေ့ ာခ ြ်ားအာြား၊ မည်သည်ေ့ပစစည်ြားမျာြားမှ မထာြားရှြိဘွဲ လပပာငရ်ှငြ်ားစ ာ ပပြုလုပ်ထာြားပခငြ်ားအာြားပ င်ေ့ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြား အာြား  

လ ယ် ူစ ာပပြုလုပ်နြိငုပ်ါသည်။ ထြို ေ့အပပင ်၊ လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလစရ အ်တ  ် လလာေ့ ာအလပေါ်တ င ်ပစစည်ြားမျာြားမတင ် 

ထာြားရပါ။ 
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１０．စ ်ပစစည်ြား ြိရြိယာ၊စ ်ယနတရာြားမျာြားလဆြားလက ာသ ် ေ့စငပ်ခငြ်ား။  အညစ်အလက ြားနငှ်ေ့သင်ေ့လတာလ်သာ လဆြား  

လက ာသ ် ေ့စငလ်ဆြားအာြားလရွှြားချယ်ပခငြ်ား  

 

 
 

 

ညစ်လပရပခငြ်ားအလက ာငြ်ားရငြ်ား သင်ေ့လတာ်သည်ေ့လဆြား  

လက ာသ ် ေ့စငလ်ဆြား 

လအာ်ဂွဲ စ်ပစစည်ြား 

 

ထတု် ု ပ်စစည်ြားအရငြ်ားအပမစ် 

（ပရြိုတြိ ြ်ား၊ ဆ ီနငှ်ေ့ အဆ၊ီ  ာဘြိုဟြိုငဒ်ရြိတ်ဓာတ်ပစစည်ြား） 

အယ်လ် ာလီလဆြား 

လက ာသ ် ေ့စငလ်ဆြား 

လအာ်ဂွဲ စ်မဟုတ် 

လသာပစစည်ြား 

ထတု် ု ပ်စစည်ြား နငှ်ေ့ လရအရငြ်ားအပမစ် 

（ ယ်လစီယမ် ၊ သ ဓာတ်၊ မဂဂ စီီယမ် ၊ ဆလီီ   ）် 

အ ်စစ်လဆြားလက ာသ ် ေ့ 

စငလ်ဆြားရည ်/ ဆပ်ပပာ 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

စ ်ပစစည်ြား ြိရြိယာ၊ စ ်ယနတရာြားမျာြားလဆြားလက ာသ ် ေ့စငရ်ာတ င၊် အညစ်အလက ြား နငှ်ေ့ သင်ေ့လတာ်သည်ေ့လဆြားလက ာ  

သ ် ေ့စငလ်ဆြားရည်မျာြား အသ ုြားပပြုလ ပါသလာြား?  

စာြားလသာ ် ု ထ်တု်စ ်ရ ုမျာြားတ င၊် ပစစည်ြားအမျြိြုြားမျြိြုြားအာြား လဆြားလက ာသ ် ေ့စငမ်ှုမျာြား ပပြုလုပ်ရလျ ်ရှြိ၍၊ လဆြား 

လက ာသ ် ေ့လဆြားရည်မျာြားတ ငလ်ည်ြားအမျြိြုြားမျြိြုြားလသာစ မ်ြားရည်မျာြားရှြိလသာလက ာင်ေ့၊ ရည်ရ ယ်ချ ် နငှ်ေ့ သင်ေ့လတာ်သည်ေ့ 

လဆြားလက ာသ ် ေ့လဆြားရည်မျာြား ြိုအသ ုြားပပြုရပါမည်။ အ ျြိြုြားသ ်လရာ ်မှုတ င ်မျာြားစ ာ  ာပခာြားမှု ရှြိပါသည်။  

ထြို ေ့အပပင ်လဆြားလက ာသ ် ေ့လဆြားရည်အာြား သင်ေ့လလျာ်သည်ေ့သြိပ်သည်ြားမှုရာခြိုငန်ှု ြ်ားပ င်ေ့ လရာလနာှအသ ုြားပပြုရပါမည်။ 

မည်သူမဆြို အသ ုြားပပြုနြိငုရ် အ်တ  ်၊「လဆြားလက ာသ ် ေ့စငလ်ရြားလ ်စ ွဲစာအုပ်」အာြားပပြုစုထာြားရပါမည်။ 

 

【အဓြိ အချ ်】 

စာြားလသာ ် ု ထ်တု်စ ်ရ ုမျာြားတ င ် အသ ုြားမျာြားလသာ ဆြိုဒယီမ် ဟြိုငပ်ြို လြိုရြိတ်（NaClO）အသ ုြားပပြုရာတ င ် 

လအာ ်ပါအချ ်မျာြား ြို သတြိပပြုရ လ်ြိုအပ်ပါသည်။ 

◆ လဆြားတု ် ေ့ပပ မ်ှု အာြားပပငြ်ားလသာလက ာင်ေ့၊ လ ်လဆြားလက ာရာတ င ်အသ ုြားမပပြုရပါ။  

◆ အသ ုြားပပြုရာတ င၊် အလရပပာြားနငှ်ေ့ တြို ်ရြို ်မထြိမြိလစရ အ်တ  ် ပလစ်စတစ်လ ်အြိတ်အာြား အသ ုြားပပြုရ  

ပါမည်။ အလရပပာြား နငှ်ေ့ အဝတ်အထည်မျာြားတ င ်ထြိမြိပါ ၊ လရပ င်ေ့ချ ်ပခငြ်ားလဆြားလက ာရပါမည်။ 

◆ အသ ုြားပပြုရာတ င ်၊ လလဝငလ်လထ  ်လ ာငြ်ားစ ာ ပပြုလုပ်ရပါမည်။  

◆ အ ်စစ်ဓာတ်ပါသည်ေ့ လဆြားလက ာသ ် ေ့လဆြားရည်ပ င်ေ့ လရာစပ်ပါ  အနတရာယ်ရှြိလသာ ဓာတ်လင ွဲ့မျာြားထ  ်  

လပေါ်လာမည်ပ စ်လသာလက ာင်ေ့ သတြိပပြုရပါမည်။  
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１１．လဆြားလက ာပခငြ်ားနငှ်ေ့ပြိုြားသတ်ပခငြ်ား။ ပစစည်ြားအစြိတ်အပြိုငြ်ားမျာြားပ ြုတ်၍လ ်ပ င်ေ့လဆြားပခငြ်ားနငှ်ေ့စစ်လဆြားပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

စ ်ယနတရာြားအာြားလဆြားလက ာရာတ င၊် တတ်နြိငုသ်မျှ အစြိတ်အပြိုငြ်ားမျာြားပ ြုတ်၍ လဆြားလက ာရပါမည်။ 

စ ်ယနတရာြား၏အတ ငြ်ားပြိုငြ်ားအထြိ စာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြားမျာြား ဝငလ်ရာ ်လ နြိငုပ်ါသည်။  

အစြိတ်အပြိုငြ်ားမျာြားပ ြုတ်၍ လဆြားလက ာပခငြ်ားအာြား လသချာစ ာမပပြုလုပ်ပါ ၊ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား လပါ ်ပ ါြား၍၊ ထြိ ု 

စ ်ယနတရာြားမှတစ်ဆင်ေ့ ထတု်လုပ်လသာစာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြားမျာြားသြို ေ့  ူြားစ ်ညစ်ညမ်ြားမှုပ စ်လပေါ်လစနြိငုပ်ါသည်။  

စ ်ယနတရာြားအစြိတ်အပြိုငြ်ားမျာြားပ ြုတ်၍ လဆြားလက ာရာတ င၊် ထြိုစ ်ယနတရာြားတ င ်အသ ုြားပပြုထာြားလသာ ပစစည်ြားအစြိတ်  

အပြိုငြ်ား နငှ်ေ့ အစြိတ်အပြိုငြ်ားမျာြားအာြားဆ ်စပ်လပြားသည်ေ့ လရာ်ဘာအပပာြား/  ငြ်ားမျာြား၏အလပခအလ မျာြားအာြား စစ်လဆြား  

က ည်ေ့ရှု၍ ၊ လြိုအပ်ပါ  ပစစည်ြားအစာြားထြိြုားလွဲလှယ်ပခငြ်ားမျာြား ပပြုလုပ်ရပါမည်။ 

လရာ်ဘာအပပာြား/  ငြ်ားမျာြား   ွဲအ ်လ သည် ြိုလ ာ ် ျသြိရှြိခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ ၊ ထတု် ု ပ်စစည်ြားမျာြား ပပ လ်ည်ရုတ် 

သြိမ်ြားခွဲေ့ရသည်ေ့ ပ စ်စဥ်မျာြားလည်ြားရှြိပါသည်။ 

 

【အဓြိ အချ ်】 

အစြိတ်အပြိုငြ်ားမျာြား ပ ြုတ်လဆြားလက ာပပီြား၍ စ ်ယနတရာြားအာြား ပပ လ်ည်တပ်ဆငရ်ာတ င၊် သတတ ြုအမှု ်အ တ်မျာြား  

ထ  ်ပခငြ်ား နငှ်ေ့ လရာ်ဘာအပပာြား/  ငြ်ားမျာြား လရွှွဲ့လချာ်လ ပခငြ်ား မရှြိလစရ သ်တြိထာြားရပါမည်။  

ပစစည်ြားအစြိတ်အပြိုငြ်ားမျာြား ပ ြုတ်၍လဆြားပခငြ်ား နငှ်ေ့ ပပ လ်ည်တပ်ဆငပ်ခငြ်ား၏ လုပ်ထ ြုားလုပ် ည်ြားအဆင်ေ့ဆင်ေ့အာြားရှငြ်ား  

လငြ်ားပပသသည်ေ့ လ ်စ ွဲစာအုပ်အာြား လရြားသာြားပပြုစုရပါမည်။  
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１２．အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားသ ် ေ့စငလ်ရြားလဆာငရ်  ်မှု ။ လဆြားလက ာသ ် ေ့စငသ်ည်ေ့ဘရပ်ရှ်အာြားအသ ုြားပပြု၍ဆြိုဒယီမ်ဟြိုငပ်ြို 

 လြိုရြိတ်လဆြားရည်（200ppm）ပ င်ေ့ပြိုြားသတ်ပခငြ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

     မလဆြားလက ာမီ         ၁၀ မြိ စ်အက ာ         ၂၀ မြိ စ်အက ာ 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

ဘရပ်ရှ်အလမ ွှြားအမျှငမ်ျာြား ျွတ်၍၊ ထတု် ု ပ်စစည်ြားထွဲသြို ေ့ လရာလနာှပါဝငသ် ာြားနြိငုပ်ါသည်။ 

ဘရပ်ရှ်မျာြားမပျ ်စီြားခင ်က ြိြုတင၍် ပ ုမှ အ်စာြားထြိြုားလွဲလှယ်ရပါမည်။ 

ထြို ေ့အပပင၊် စြိုလ လသာဘရပ်ရှ်မျာြားသည် အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြားလပါ ်ပ ါြားလစမည်ေ့ အလက ာငြ်ားရငြ်ားပ စ်လသာလက ာင်ေ့ ၊ အ  

သ ုြားပပြုပပီြားလသာဘရပ်ရှ်အာြား ချ ်ပခငြ်ားအလပခာ ်ခ ရပါမည်။ 

ဘရပ်ရှ်အာြားလည်ြား ဆြိုဒယီမ်ဟြိုငပ်ြို လြိုရြိတ်လဆြားရည（်NaClO）အစရှြိသည်မျာြား ြိုအသ ုြားပပြု၍ ပ ုမှ ပ်ြိုြားသတ်သ ် ေ့ 

စငလ်ပြား ြို ေ့ရ လ်ည်ြားအလရြားက ီြားပါသည်။ 

 

အထ ်ပါပ ုသည် ဘရပ်ရှ်တ ငတ် ယ် ပ်လျ ်ရှြိလသာအနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြားအာြား ဆြိုဒယီမ်ဟြိုငပ်ြို လြိုရြိတ်လဆြားရည်  

ပ င်ေ့ပြိုြားသတ်ရာတ ငအ်ချြိ က် ာလာသည်နငှ်ေ့အမျှပြိုြားမ ွှာြားမျာြားလလျာေ့ ည်ြားသ ာြားသည် ြိုပပသထာြားလသာပ ုပ စ်ပါသည်။  

・လဆြားလက ာသ ် ေ့စငသ်ည်ေ့ဘရပ်ရှ်အာြား ဆြိုဒယီမ်ဟြိုငပ်ြို လြိုရြိတ်လဆြားရည်ပ င်ေ့ မသ ် ေ့စငမီ်  

 ・၁၀ မြိ စ်က ာခ ် ေ့ ပြိုြားသတ်မည်ဆြိုပါ   

 ・၂၀ မြိ စ်က ာခ ် ေ့ ပြိုြားသတ်မည်ဆြိုပါ  

နှုြိငြ်ားယှဥ်သည်ေ့ရလဒအ်ရ၊ ၂၀ မြိ စ်က ာခ ် ေ့ ပြိုြားသတ်မည်ဆြိုပါ ၊ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား လ ုြားဝ ြီားပါြားမရှြိလတာေ့ပါ။ 

 

【အဓြိ အချ ်】 

အသ ုြားပပြုမည်ေ့ ဆြိုဒယီမ်ဟြိုငပ်ြို လြိုရြိတ်လဆြားရည်၏ သြိပ်သည်ြားမှုရာခြိုငန်ှု ြ်ားသည်၊ လယဘုယျအာြားပ င်ေ့ 100～ 

200ppm ပ စ်ပါသည်။ သြိပ်သည်ြားမှုရာခြိုငန်ှု ြ်ားအာြားလည်ြား လသချာစ ာစီမ ခ ် ေ့ခ ွဲရပါမည်။  
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１３．သ ် ေ့စငခ် ြ်ားအာြားသ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ပခငြ်ား  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

သ ် ေ့စငခ် ြ်ားသည် အညစ်ညမ်ြားဆ ုြားလသာ လ ရာတစ်ခုပ စ်ပါသည်။ ညစ်လပလျ ်ရှြိလသာ သ ် ေ့စငခ် ြ်ားသည် ၊ စာြား  

လသာ ် ု ပ်စစည်ြားအာြား  ူြားစ ်ညစ်ညမ်ြားလစသည်ေ့ အလက ာငြ်ားရငြ်ားပ စ်လစနြိငုပ်ါသည်။လူအမျာြားအသ ုြားပပြုလျ ်ရှြိ 

သည်ေ့ သ ် ေ့စငခ် ြ်ားအာြား လ ေ့စဥ်သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရပါမည်။  

ထြို ေ့အပပင၊် လုပ်င ြ်ားခ ငအ်တ ငြ်ားသြို ေ့ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြားသယ်လဆာငမ်လာလစရ အ်တ  ်၊ သ ် ေ့စငခ် ြ်ားတ င ် သြီားသ ် ေ့  

 ြိ ပ်အာြား လပပာငြ်ားစီြားရပါမည်။ 

သ ် ေ့စငခ် ြ်ားသ ာြားပပီြားပါ  သတ်မှတ်ထာြားရှြိသည်ေ့ ည်ြားလမ်ြားမျာြားအတြိုငြ်ား မလ ွဲမလသ  လ ်အာြားလသချာစ ာလဆြားလက ာ  

၍ ၊ ပြိုြားသတ်သ ် ေ့စငရ်ပါမည်။ 

ထြို ေ့အပပင ်သ ် ေ့စငခ် ြ်ားအာြားအသ ုြားပပြုရာတ င၊် လုပ်င ြ်ားခ ငဝ်တ်စ ုအာြားချွတ်၍ အသ ုြားပပြုရ စ်ည်ြား မ်ြားချမှတ်ထာြားပခငြ်ား  

သည်လည်ြား ထြိလရာ ်မှုရှြိပါသည်။ ဤ ွဲေ့သြို ေ့ပပြုလုပ်မည်ဆြိုပါ  ချွတ်ထာြားလသာ လုပ်င ြ်ားခ ငဝ်တ်စ ုအာြား ချြိတ်  

ထာြားမည်ေ့လ ရာလြိုအပ်မည် ပ စ်ပါသည်။ 

 

【အဓြိ အချ ်】 

စာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြားလဘြားအနတရာယ် ငြ်ားရှငြ်ားလရြားလ ာ်မတီသည်၊ နြိရုြိုဗြိုငြ်ားရပ်စ် ပ စ်ပ ါြားသည်ေ့ ရာသတီ င၊် သ ် ေ့စင ် 

ခ ြ်ားအသ ုြားပပြုပပီြားပါ  လ ်အာြား ၂  က ြိမ်လဆြားလက ာသ ် ေ့စငရ်  ်အက  ပပြုနြိြူားလဆာ်လျ ်ရှြိပါသည်။  

 

စာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြား လဘြားအနတရာယ် ငြ်ားရှငြ်ားလရြား လ ာ်မတီဆြိုသည်မှာ၊ စာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြား၏  ျ ြ်ားမာ  

လရြားဆြိုငရ်ာအနတရာယ်အာြား အ ွဲပ တ်သည်ေ့ အစြိုြားရအ  ွဲွဲ့အစည်ြားပ စ်ပါသည်။  
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１４．နြိရုြိုဗြိုငြ်ားရပ်စ် တ ု ေ့ပပ လ်ဆာငရ်  ်မှု ။ သ ် ေ့စငခ် ြ်ား၏သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားဆြိုငရ်ာစီမ ခ ် ေ့ခ ွဲမှု  

 

 

 

 

 

 

 

 

（အလပေါ်ဝတအ် ကျချွတ်ရ ）်                   （အသ ုြားပပြုမည်ေ့လ ်အြိတထ်ာြားရှြိရ ）်          （သြီားသ ် ေ့ခ ြ်ားတ ငပ်ြိုြားသတ်လဆြားထာြားရှြိရ ）် 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

သ ် ေ့စငခ် ြ်ားအသ ုြားပပြုရာတ ငလ်ဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားဆြိုငရ်ာစီမ ခ ် ေ့ခ ွဲမှု၏ ဥပမာ ပ စ်ပါသည်။ 

သ ် ေ့စငခ် ြ်ားအသ ုြားပပြုရာတ င ်လုပ်င ြ်ားခ ငဝ်တ်စ ုအာြား ချွတ်ရပါမည်။ 

ချွတ်ထာြားလသာလုပ်င ြ်ားခ ငဝ်တ်စ ုအာြား သြီားသ ် ေ့ချြိတ်တ င ်ချြိတ်ထာြားရပါမည်။  

ထြို ေ့အပပင၊် သ ် ေ့စငခ် ြ်ား၏ သြီားသ ် ေ့ခ ြ်ားထွဲတ င ်နြိရုြိုဗြိုငြ်ားရပ်စ် တ ု ေ့ပပ လ်ဆာငရ်  ်လရြားအတ  ် လ ်အြိတ် နငှ်ေ့ အလြိုအ  

လလျာ ်ပ  ြ်ားလပြားလသာ ပြိုြားသတ်သ ် ေ့စငလ်ဆြားအာြား ထာြားရှြိပခငြ်ားသည်လည်ြား ထြိလရာ ်မှုရှြိပါသည်။ 

 

【အဓြိ အချ ်】 

လူအမျာြားအသ ုြားပပြုလသာ သ ် ေ့စငခ် ြ်ားသည် အညစ်အလက ြားမျာြားပျ ွဲ့ နှ ေ့လ ယ်ပါသည်။  

စ ်ရ ု၏ဝ ထ်မ်ြားမျာြား အသ ုြားပပြုမည်ေ့သ ် ေ့စငခ် ြ်ားနငှ်ေ့၊ ပပငပ်မှသူမျာြားအသ ုြားပပြုမည်ေ့ သ ် ေ့စငခ် ြ်ားအာြား သြီားသ ် ေ့ခ ွဲပခာြား  

ထာြားရှြိပါ  ပြိုမြို၍လ ာငြ်ားပါသည်။ 
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１５．စာြားလသာ ် ု ထ်တု်စ ်ရ ုအတ ငြ်ားတ င ်မ်ြားဆြီားရမြိလသာ ပြိုြားလ ာင ်နငှ်ေ့ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား 

 

 

                         စာြားလသာ  ် ုထ်တု်စ ်ရ ုအတ ငြ်ား မ်ြားဆီြားရမြိလသာပြိုြားလ ာင ်

 

 

 

                      ပြိုြားလ ာငမှ်လပါ ်ပ ါြားလာလသာအနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြား 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

ပြိုြားလ ာငမ်ျာြားလရာလနာှပါဝငပ်ခငြ်ားသည် လ  စ် ာမျာြားပပာြားလသာ တြိုငက် ာြားချ ်တစ်ခုပ စ်ပါသည်။  

အထ ်ပါပ ုသည်၊စာြားလသာ ် ု ထ်တု်စ ်ရ ုတ ငြ်ားတ င ်မ်ြားဆြီားရမြိသည်ေ့ပြိုြားလ ာငအ်ာြားအဟာရဓာတ်ရရှြိလစမည်ေ့ 

အရာ (လပါ ်ပ ါြားလစမည်ေ့အရာ) လပေါ်တ ငတ်ငပ်ပထာြားလသာပ ုပ စ်ပါသည်။  

အပ ြူလရာငပ် စ်လ လသာလ ရာသည်၊ ပြိုြားလ ာငတ် င ်ပ်ပါလျ ်ရှြိလသာအနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြားတြိုြားပ ါြားလာသည်ေ့ အလပခ  

အလ အာြား ပပသထာြားပခငြ်ားပ စ်ပါသည်။  

ပြိုြားလ ာငမ်ျာြားသည် အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြားအာြား သယ်လဆာငလ်ာသူပ စ်ပါသည်။  

 

 

 

  



17 

 

１６．ပပငပ်မှပြိုြားလ ာငမ်ျာြားဝငလ်ရာ ်လာပခငြ်ားအာြား တ ု ေ့ပပ လ်ဆာငရ်  ်မှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 အလပါ ်မျာြား 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

ဤပ ုသည် စာြားလသာ ် ု စ် ်ရ ုတစ်ခု၏  ု က် မ်ြားပစစည်ြားသြိုလလှာငခ် ြ်ား၏ အဝငလ်ပါ ်ဓာတ်ပ ုပ စ်ပါသည်။ 

ရှပ်တာလအာ ်တ င ်အလပါ ်/လှစ်ဟာ လ သည် ြိုလတ ွဲ့ ပမငန်ြိငုပ်ါသည်။ 

လ ေ့ခငြ်ားပြိုငြ်ားတ င ် သြိုလလှာငခ် ြ်ားအတ ငြ်ားပြိုငြ်ားအာြား အလမှာငခ်ျက ည်ေ့မည်ဆြိုပါ အလပါ ်/လှစ်ဟာလ လသာ လ ရာ  

အာြားလတ ွဲ့ ရှြိနြိငုမ်ည်ပ စ်ပါသည်။  

အလပါ ်/လှစ်ဟာလ လသာလ ရာအာြားလတ ွဲ့ပါ ၊ ချ ်ပခငြ်ားပပြုပပင၍် အလပါ ်/လှစ်ဟာလ လသာလ ရာမျာြားမရှြိလစ  

ရ ပ်ပြုလုပ်ရပါမည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

ပြိုြားလ ာငမ်ျာြားသည် အလငြ်ားလရာင၏်ဆ ွဲလဆာငမ်ှုပ င်ေ့၊ အလ  လ်သြားငယ်လသာ အလပါ ်/လှစ်ဟာသည်ေ့လ ရာမျာြား  

မှဝငလ်ာမည်ပ စ်ပါသည်။  

ပပြူတငြ်ားလပါ ်တ င ်အ  ်လရာငစ်တစ် ာမျာြား ပ်ပခငြ်ား၊ အဝငလ်ပါ ်တ င ်ရှပ်တာအာြား ၂ ထပ်ပပြုလုပ်ထာြားပခငြ်ား ၊  

လလ  ် ေ့လ ် ေ့ ာမျာြား တပ်ဆငထ်ာြားပခငြ်ားအစရှြိသည်ေ့  ာ  ယ်လဆာငရ်  ်မှုမျာြား ပပြုလုပ်သည်ေ့ စ ်ရ ုအမျာြားအပပာြား  

ရှြိပါသည်။  
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１７．အမှုြိ ်ပ ုြား  ြိုငတ် ယ်လဆာငရ်  ်ပခငြ်ား ။ ထာြားရမည်ေ့လ ရာ နငှ်ေ့ သြိမ်ြားဆည်ြားမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

အမှုြိ ်မျာြားအာြားလုပ်င ြ်ားခ ငတ် ငြ်ားရှြိသတ်မှတ်ထာြားလသာလ ရာတ င၊် အမှုြိ ်အမျြိြုြားအစာြားအလြို ်အမှုြိ ်ပ ုြားမျာြားအာြား 

ခ ွဲပခာြားထာြားရှြိ၍ပစ်ရပါမည်။ 

အထြူားသပ င်ေ့အမှုြိ ်စြိုမျာြားသည် ယငလ် ာငမ်ျာြား၊ ပြိုြားဟပ်မျာြားလပါ ်ပ ါြားပခငြ်ားနငှ်ေ့ က  ်အစရှြိသည်မျာြား၏ အစာပ စ် 

လစနြိငုလ်သာလက ာင်ေ့ သတြိထာြားရ လ်ြိုအပ်ပါသည်။  

ထြို ေ့အပပင၊်အမှုြိ ်အာြားတစ်လ ရာတည်ြားတ ငစု်စည်ြားထာြားရှြိမည်ဆြိုပါ ၊ လုပ်င ြ်ားခ ငန်ငှ်ေ့ လဝြားသည်ေ့လ ရာတ င ်ထာြားရှြိ  

ရ န်ငှ်ေ့၊ ပ ုမှ သ် ် ေ့ရှငြ်ားလရြားမျာြားပပြုလုပ်၍၊ ပတ်ဝ ြ်ား ျငတ် ငအ်  ေ့အသ ်မျာြားထ  ်မလာလစရ လ်ဆာငရ်  ်ရပါမည်။ 

 

【အဓြိ အချ ်】 

・အ  ုြားပါရှြိလသာ အမှုြိ ်ပ ုြားအာြားအသ ုြားပပြုရ န်ငှ်ေ့ အ  ုြားအာြားလသချာလ ုပခ ြုစ ာပြိတ်ထာြားရပါမည်။ အ  ုြားပ င်ေ့လ ပါ   

 ျီြား  ြ်ားနငှ်ေ့ လခ ြား၊ လက ာင၊် က  ် အစရှြိသည်ေ့တြိရြိ စဆာ င်ယ်မျာြားအာြား ဆ ွဲလဆာငသ်လြိုပ စ်လစပါသည်။ 

・အမှုြိ ်အစြိုထည်ေ့ထာြားသည်ေ့အြိတ်အာြား က မ်ြားပပငလ်ပေါ်တ ငတ်ြို ်ရြို ်ချထာြားပခငြ်ားမျာြားမပပြုလုပ်ရပါ။ အမှုြိ ်အြိတ် 

ထွဲမှစြိမ်ေ့ယြိုထ  ်လာမည်ေ့အရည်မျာြားသည် က မ်ြားပပငအ်ာြားညစ်ပတ်လစပခငြ်ားအပပင၊် ယငလ် ာင ် နငှ်ေ့ ပြိုြားဟပ်မျာြား  

လပါ ်ပ ါြားမည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားပ စ်လစပါသည်။ 
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１８．အမှုြိ ်ပ ုြားအသ ုြားပပြု ည်ြား။ အလရာငခ် ွဲပခာြားအသ ုြားပပြုပခငြ်ား  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

 

အမှုြိ ်ပ ုြားအာြား အမှုြိ ်အမျြိြုြားအစာြားအလြို ် အလရာငမ်ျာြားပ င်ေ့ခ ွဲပခာြား၍၊ အမှတ်အသာြားမျာြားလရြား ပ်ရ န်ငှ်ေ့က မ်ြားပပင ် 

လပေါ်တ ငတ်ြို ်ရြို ်ချထာြားပခငြ်ားမျာြား မပပြုလုပ်ရပါ ။ 

က မ်ြားပပငလ်ပေါ်တ ငတ်ြို ်ရြို ်ထာြားမည်ဆြိုပါ ၊ အမှုြိ ်ပ ုြားလအာ ်တ င ်အညစ်အလက ြားမျာြား စုပ ုလာမည်ပ စ်၍၊ ပြိုြား 

လ ာငမ်ျာြားလပါ ်ပ ါြားပခငြ်ား နငှ်ေ့ အ  ေ့အသ ်ဆြိုြားမျာြား ထ  ်လပေါ်သည်ေ့အလက ာငြ်ားရငြ်ားပ စ်လစပါသည်။  

အမှုြိ ်ပ ုြားလဆြားလက ာသ ် ေ့စငပ်ခငြ်ားအာြားလည်ြား လသချာစ ာပပြုလုပ်ရပါမည်။ 
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１９．က မ်ြားပပင၊်လရနတု်လပါ ်မျာြားလဆြားလက ာသ ် ေ့ရှငြ်ားပခငြ်ား  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 လရနတု်လပါ ် 

 

【ရှငြ်ားလငြ်ားချ ်】 

အစာြားအစာလ ် ျ အ်မှုြိ ်မျာြား နငှ်ေ့ လရဆြိုြားမျာြားသည် က မ်ြားပပင ်နငှ်ေ့ လရနတု်လပါ ်မျာြားတ င ် ျ ရ်ှြိလ မည်ဆြိုပါ  

 ၊ အနဇီုဝပြိုြားမ ွှာြားမျာြား လပါ ်ပ ါြားလာမည်ပ စ်ပပီြား၊ အ  ေ့အသ ်ဆြိုြားမျာြား ထ  ်လပေါ်လာမည်ပ စ်ပါသည်။  

ထြို ေ့ထ ်မ ပြိုြားလ ာငမ်ျာြား နငှ်ေ့ က  ်မျာြား ြို လာလစမည်ပ စ်ပါသည်။ 

က မ်ြားပပင ်နငှ်ေ့ လရနတု်လပါ ်မျာြား၏ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားအာြား ပ ုမှ လ်သချာစ ာပပြုလုပ်ရပါမည်။  

 

【အဓြိ အချ ်】 

 တစ်ရ ်သာအလုပ်ပပီြားစီြားပါ ၊ က မ်ြားပပငအ်ာြား ု ြ်ားပတ်တြို ်ဘရပ်ရှ်ပ င်ေ့ တြို ်လဆြား၍၊ လရမျာြား  ျ ရ်ှြိမ  

လ လစရ ပ်ပြုလုပ်ရပါမည်။ က မ်ြားပပငအ်ာြား တတ်နြိငုသ်မျှလပခာ ်လသ ွဲ့လ လစရ  ် ပပြုလုပ်ထာြား ြို ေ့ရ အ်လရြားက ီြား  

ပါသည်။ 

 လရနတု်လပါ ်၏အ  ုြားအာြား ပ ြုတ်ယူ၍ လဆြားလက ာလပြားရပါမည်။ အစာြားအစာအမှုြိ ်မျာြား  ျ ရ်ှြိမလ လစရ  ် 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင၊်ပ ြုတ်ထာြားလသာအ  ုြား၏လ ာ ်လက ာပြိုငြ်ားအာြားလည်ြားလဆြားလက ာလပြား  

ရပါမည်။ 

 လရနတု်လပါ ်အလပေါ်တ င ်လုပ်င ြ်ားသ ုြားစငမ်ျာြားနငှေ့ ်အက ီြားစာြားစ ်ယနတရာြားမျာြား တငထ်ာြားမည်ဆြိုပါ ၊လရနတု် 

လပါ ်အ  ုြားအာြားပ ြုတ်ယူနြိငုပ်ခငြ်ားမရှြိလသာလက ာင်ေ့သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရ ခ် ်ခွဲနြိငုပ်ါသည်။ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားအာြား 

လသချာစ ာပပြုလုပ်နြိငုရ် အ်တ  ်လုပ်င ြ်ားသ ုြားစငမ်ျာြားနငှေ့စ် ်ယနတရာြားမျာြားထာြားရှြိမည်ေ့လ ရာအာြားသတြိပပြုရ လ်ြို 

အပ်ပါသည်။  
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Ⅱ．စာြားလသာ ် ု ထ်တုလ်ုပ်စ ်ရ ုတ ငပ် စ်ပျ ်လလေ့ရှြိလသာ  Hiyari Hatto (လ ျာချမ်ြား၊ထြိတခ် ွဲ ေ့ ) 

လ ်လတ ွဲ့ ဥပမာမျာြား 

 

～  Hiyari  Hatto ( လ ျာချမ်ြား၊ထြိတ်ခ ွဲ ေ့  ) ဆြိုသည်မှာ ～ 

အလုပ်လုပ်လ စဥ်တ င၊် လ ာ ်ထပ်အ ည်ြားငယ်မျှပ င်ေ့ ထြိခြို ်ဒဏရ်ာရခါ ြီားဆွဲဆွဲပ စ်လသာအချြိ မ်ျာြားလည်ြား ရှြိ  

ပါသည်။ ဤ ွဲေ့သြို ေ့「လ ျာချမ်ြားသ ာြားသည်」၊ သြို ေ့မဟုတ်「ထြိတ်ခ ွဲ ေ့ပ စ်သ ာြားသည်」ဆြိုသည်ေ့ ဥပမာမျာြားအာြား  

လ ေါ် ပပ၍၊ လဘြားအနတရာယ်တာြားဆြီား ာ  ယ်လရြားတ င ် ဆ ်စပ်လဆာငရ်  ်သ ာြားမည်ေ့ ရည်ရ ယ်ချ ်ပ င်ေ့ စတင ် 

လဆာငရ်  ်ခွဲေ့သည်မှာ၊「 Hiyari  Hatto」( လ ျာချမ်ြား၊ထြိတ်ခ ွဲ ေ့ ) လှုပ်ရှာြားမှုပ စ်ပါသည်။ လုပ်င ြ်ားခ ငတ် ငမ်ည်  

 ွဲေ့သြို ေ့လသာအနတရာယ်မျာြားရှြိလက ာငြ်ား ြို သြိရှြိ ာြားလည်နြိငုလ်စရ အ်တ  ် ထြိလရာ ်မှုရှြိလသာ ည်ြားလမ်ြားပ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

〈လြိမ်ေ့ ျပခငြ်ား ၊ ပပြုတ် ျပခငြ်ား〉 

 

１． 

【အလပခအလ 】 

လပခ ငြ်ားစငပ်မင်ေ့တ ငတ် ်၍ လုပ်င ြ်ားသ ုြားစငအ်ာြား သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်လ စဥ်၊ လရပြို ်တ ငြ်ားရှြိ လရ ြိအာြားပ င်ေ့လရပြို ်  

လရ ွဲ့လှုပ်သ ာြားလသာလက ာင်ေ့၊  ြိုယ်ဟ ခ်ျ ်ပျ ်၍ လပခ ငြ်ားစငပ်မင်ေ့လပေါ်မှ ပပြုတ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လရပြို ်တ ငြ်ားမှလရပမာဏ မျာြားပပာြားလ  ြ်ားလ ပခငြ်ားနငှ်ေ့ လရ ြိအာြားလပပာငြ်ားလွဲမှုရှြိပခငြ်ား မျာြားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လရပြို ်မျာြားလရ ွဲ့လျာြားမှုပ စ်စဥ်မျာြား လ  စ် ာမျာြားပပာြားပါသည်။ အလက ာငြ်ားရငြ်ားအမျာြားစုမှာ လရအလ  အ် ျွ ထ  ်  

လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပပီြား၊ လရပြို ်လခါငြ်ား  င်ေ့ရာတ င ်ပ ည်ြားပ ည်ြား  င်ေ့၍၊ သင်ေ့လလျာ်လသာလရပမာဏပ င်ေ့ အချြိ ယ်ူ၍လုပ်  

လဆာငရ်ပါမည်။  

 

 

 

  



22 

 

２． 

【အလပခအလ 】 

လခါ ်လလှ ာြားလပေါ်တ ငတ် ်၍ မျ ်နာှက တ်အ ြီားရှြိ မူလီအာြားတငြ်ားက ပ်လစရ  ် ပပြုလုပ်လ စဥ်၊ အာြားစြို ်ထည်ေ့မှု  

မျာြားပပာြားသ ာြားလသာလက ာင်ေ့ မူလီမှ ဝ ်အူလှည်ေ့ပပြုတ်ထ  ်သ ာြားလသာလက ာင်ေ့၊ ထြိအုရှြိ ပ် င်ေ့ ဟ ခ်ျ ်ပျ ်သ ာြား၍  

လခါ ်လလှ ာြားလပေါ်မှ ပပြုတ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လခါ ်လလှ ာြားလပေါ်တ ငတ် ်၍ တည်ပငြိမ်မှုမရှြိလသာ ြိုယ်ဟ အ်လ အထာြားပ င်ေ့ အလုပ်လုပ်ပခငြ်ားနငှ်ေ့ မူလီက ပ်ရာ  

တ င ်အာြားစြို ်လ  သ် ာြားပခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

ဝ ်အူလှည်ေ့ပ င်ေ့ မူလီက ပ်ရာတ င ် တည်ပငြိမ်မှုမရှြိလသာ ြိုယ်ဟ အ်လ အထာြား ြိုလရှာငရ်ှာြား၍ ပပြုလုပ်ရပါမည်။  

ထြို ေ့အပပင၊် လုပ်င ြ်ားစတငမ်လဆာငရ်  ်မီ ဝ ်အူလှည်ေ့၏ အရစ်မျာြားပါြားလ ပခငြ်ား အစရှြိသည်ေ့ ချြိြု ွဲ့ယ ငြ်ားမှုမျာြားရှြိမရှြိ စစ်  

လဆြားမှုမျာြားလည်ြားပပြုလုပ်ရပါမည်။ လခါ ်လလှ ာြား၏ လလှ ာြားထ ်ပပာြားတ င ်တ ်ရပ်ပခငြ်ားမပပြုလုပ်ရပါ။ 

 

 

                              မူလီ 

 

                              ဝ ်အူလှည်ေ့ 

 

 

                           လခါ ်လလှ ာြား 
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３． 

【အလပခအလ 】 

 ွဲရယ်လ်   အ်ြိတ်အာြား  ရြိ ြ်ားပ င်ေ့ချြိတ်ဆ ွဲ၍၊  ု တ်ငစ်ငလ်ပေါ်မှ လအာ ်သြို ေ့ချရ ပ်ပြုလုပ်ရာတ င၊်  ွဲရယ်လ်    ် 

အြိတ်လှုပ်သ ာြားလသာလက ာင်ေ့ ခနတာ ြိုယ်နငှ်ေ့တြို ်မြိ၍၊  ု တ်ငစ်ငလ်ပေါ်မှပပြုတ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

 ရြိ ြ်ားအာြားအသ ုြားပပြုရာတ င ်မြိမြိရပ်ရမည်ေ့လ ရာအာြား လ ာငြ်ားစ ာမသြိ ာြားမလည်ခွဲေ့ပခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ ထြို ေ့အ 

ပပင၊်  ွဲရယ်လ်    ် အြိတ်အာြားချြိတ်ဆ ွဲမတငရ်ာတ င၊်  ရြိ ြ်ား၏ဝြိုငယ်ာက ြိြုြားမျာြား တြိမ်ြားလစာငြ်ားလ ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့  

ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

 ရြိ ြ်ားအာြားအသ ုြားပပြုရာတ င ်မြိမြိရပ်ရမည်ေ့လ ရာနငှ်ေ့ပတ်သ ်၍ လုပ်င ြ်ားခ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြားဆြိုငရ်ာ ပညာလပြား 

အာြား လသချာစ ာသငက် ာြားလပြားရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင၊်  ရြိ ြ်ားပ င်ေ့  ွဲရယ်လ်   အ်ြိတ်အာြား မတငသ်ယ်လဆာငရ်ာတ င၊်  

ဝြိုငယ်ာက ြိြုြားမျာြား လလျာေ့ရွဲလ ပခငြ်ားရှြိမရှြိ စစ်လဆြားပပီြားမှသာလျငခ်ျြိတ်တ ငခ်ျြိတ်ဆ ွဲရပါမည်။ 

 
                                ွဲရယလ််    ်အြိတ်     

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

４． 

【အလပခအလ 】 

ညအချြိ တ် င ်၊ အမှုြိ ်ပစ် ြို ေ့ရ အ်တ  ် ထရပ် ာြားရပ် ာြားသည်ေ့ ပါ ငတ် ငရ်ှြိ  

လသာအမှုြိ ်ပ ုသြို ေ့သ ာြားရာတ င၊် ာြားပါ ငတ် ငမီ်ြားလငြ်ားမလ လသာလက ာင်ေ့၊လဘြား 

ပတ်ဝ ြ်ား ျငအ်ာြား လ ာငြ်ားစ ာမပမငရ်လသာလက ာင်ေ့၊ လပမာငြ်ားထွဲသြို ေ့ ျခါ ြီားပ စ် 

သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

ညအချြိ အ်ခါလုပ်ရသည်ေ့ အလုပ်ပ စ်ပါလသာ်လည်ြား၊ မြိမြိအ ျွမ်ြားဝငသ် ာြားလ   

က လ ရာပ စ်လသာလက ာင်ေ့  ာြားပါ ငမီ်ြားမ  င်ေ့ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

မြိမြိလ သာြား ျအ ျွမ်ြားဝငသ်ည်ေ့ အလုပ်ပ စ်ပါလသာ်လည်ြား၊ ညအချြိ အ်ခါလုပ်လုပ်ရာတ င ်မီြား  င်ေ့၍၊ လဘြားပတ်ဝ ြ်ား  

 ျင၊် အထြူားသပ င်ေ့လပခလထာ ်တစ်ဝြို ်အာြား မီြားလ ာငြ်ားလ ာငြ်ားလငြ်ားလ လစရ ပ်ပြုလုပ်ရပါမည်။  

 

 

 

 

５． 

【အလပခအလ 】 

ရ ုြားခ ြ်ားရှြိ လလှ ာြားထစ်ဆငြ်ားရာတ င၊် လ ် ြိုင ်ု ြ်ားက ည်ေ့လျ ်လလှ ာြား  

ဆငြ်ားခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့လလှ ာြားထစ်လ ျာ်ဆငြ်ားမြိ၍လွဲ ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လ ် ြိုင ်ု ြ်ားအာြား လမ်ြားလလျှာ ်လ စဥ် အသ ုြားပပြုခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ ၊ လပခ  

လထာ ်လအာ ် နငှ်ေ့ အလရှ ွဲ့ဘ ်အာြား လသချာစ ာမက ည်ေ့ခွဲေ့ပခငြ်ား လက ာင်ေ့ပ စ်  

ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လမ်ြားလလျှာ ်လ စဥ်၊ အထြူားသပ င်ေ့ လလှ ာြားအသ ုြားပပြုလ စဥ်၊ လ ် ြိုင ်

 ု ြ်ားမျာြားအသ ုြားမပပြုက ရပါ။လ ် ြိုင ်ု ြ်ားအာြားအသ ုြားပပြုရာတ င် ရပ်တ ် ေ့ပပီြား  

မှသာလျငအ်သ ုြားပပြုက ရပါမည်။  
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６． 

【အလပခအလ 】 

ထရပ် ာြားလပေါ်သြို ေ့  ု ပ်စစည်ြားတငလ် စဥ်တ င၊် ပပြိြု ျလု ြီားပ စ်လ လသာ ု ်  

ပစစည်ြားမျာြား ျမလာလစရ  ်လ ်ပ င်ေ့လထာ ်ထြိ ြ်ား ြို ေ့ရ  ် ပပြုလုပ်ရာတ င၊် ထ  

ရပ် ာြားလပေါ်မှလ ၍ ပပြုတ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အက ာငြ်ားရငြ်ား】 

 ု ပ်စစည်ြားတငရ်ာတ င၊်  ု ပ်စစည်ြားပပြိြု ျမှု ာ  ယ်လရြားလဆာငရ်  ်မှုအာြား 

လသချာစ ာ မပပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

 ု ပ်စစည်ြားတငရ်ာတ င၊်  ု ပ်စစည်ြားမျာြားအာြား ပစစည်ြားတငစ်ငလ်ပေါ်တ င ် ဟ  ် 

ချ ်ညီစ ာ တငရ်မည်ပ စ်ပပီြား၊ ပပြိြု ျလ ယ်လသာပစစည်ြားအာြား  ု ပ်စစည်ြားပပြိြု  

 ျမှု ာ  ယ်လရြားလဆာငရ်  ်မှု（ပျဥ်ပပာြားပ င်ေ့လထာ ်ပခငြ်ား အစရှြိသည်မျာြား） 

 ြိုပပြုလုပ်ရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင၊် အ ာအ  ယ်ပပြု ဦြားထတု်အာြားလသချာစ ာ  

လဆာငြ်ား၍၊  ု တ်ငစ်င၏်လတာင်ေ့စ  ြ်ားဘ ် ွဲေ့သြို ေ့လသာ အနတရာယ်ရှြိသည်ေ့လ   

ရာ မှလ ၍အလုပ်မလုပ်ရပါ။ 

 

７． 

【အလပခအလ 】 

လ ်လ ာငြ်ားလပေါ်မှလ ၍ ထရပ် ာြားလပေါ်သြို ေ့ ပစစည်ြားတင ်ြို ေ့ရ အ်တ  ် လ  ် 

တ  ြ်ားလှည်ြားအာြား တ  ြ်ားလာစဥ်၊  ု ပ်စစည်ြားမျာြားပ င်ေ့ လ ်တ  ြ်ားလှည်ြားအလရှ ွဲ့  

ပြိုငြ်ားအာြား လ ာငြ်ားမ  စ် ာမပမငရ်လသာလက ာင်ေ့ လ ်လ ာငြ်ားလပေါ်မှလ ၍ လ ်  

တ  ြ်ားလှည်ြားနငှ်ေ့အတ ူပပြုတ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လ ်တ  ြ်ားလှည်ြားလပေါ်တ င၊် အလရှ ွဲ့ဘ ်မပမငန်ြိငုလ်လာ ်သည်အထြိ ု ပ်စစည်ြား  

မျာြားတငလ်ဆာငထ်ာြားပခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လ ်တ  ြ်ားလှည်ြားတ င ် လလြားလသာပစည်ြားအာြား လအာ ်ဘ ်ပြိုငြ်ားတ ငတ်င၍်၊ 

အလရှွဲ့ဘ ်အာြား မပမငန်ြိငုလ်လာ ်သည်အထြိ  ု ပ်စစည်ြားမျာြားမတငရ်ပါ။  

ထြို ေ့အပပင၊် လ ်တ  ြ်ားလှည်ြား တ  ြ်ားရာတ င ် လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြားအာြားသတြိ  

ပပြု၍၊လြိုအပ်ပါ လုပ်င ြ်ားအလပခအလ အာြားက ည်ေ့ရှုလပြားရ အ်တ  ်အပခာြား   

ဝ ထ်မ်ြားတစ်ဦြားအာြားထာြားရှြိရမည်ပ စ်ပါသည်။ 

                                                                   ပလ ်လ ာငြ်ား 
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８． 

【အလပခအလ 】 

စငလ်ပေါ်မှ ု ပ်စစည်ြားမျာြားထတု်ယူ၍၊ ပစစည်ြားအာြားလ ်ပ င်ေ့မ၍ဆငြ်ား ြို ေ့ရ  ်  

ပပြုလုပ်ရာတ င ် ၊ လခါ ်လလှ ာြား ယြိမ်ြားယြိုငသ် ာြားလသာလက ာင်ေ့ ဟ ခ်ျ ်  

ပျ ်၍ ပပြုတ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လခါ ်လလှ ာြားအသ ုြားပပြုရာတ င၊်အ  င်ေ့လတာင်ေ့အာြား မပျ ်မ   ်လသချာ 

စ ာလထာ ်၍ အသ ုြားပပြုရပါမည်။ အတ ်အဆငြ်ားပပြုလုပ်ရာတ င ် လ ်  

တစ်  ်အာြား အလွှတ်ထာြား၍၊ လခါ ်လလှ ာြားအာြား  ြိုငတ် ယ်ရပါမည်။ 

က ီြားမာြားလသာ ု ပ်စစည်ြားပ စ်ပါ ၊ နစ်ှလယာ ်ပ င်ေ့လုပ်လဆာငရ်ပါမည်။  

 

                                                                     

                                                                    အ  င်ေ့လတာင်ေ့ 

                    

                                  

〈လွဲ ျပခငြ်ား〉 

 

９． 

【အလပခအလ 】 

အြိုြားအက ီြားက ီြားပ င်ေ့ လရပ  ်ပ  ်ဆူလအာငတ်ည်၍၊ စဥ်ေ့နှြီားတ ုြားအာြားလရအပူ  

ပ င်ေ့ပြိုြားသတ်သ ် ေ့စငခ်ွဲေ့ပါသည်။ပြိုြားသတ်သ ် ေ့စငပ်ပီြားသည်ေ့လ ာ ်၊လရလန ြားအာြား  

စ  ် ေ့ပစ်ရ အ်တ   ်လ ်နစ်ှ  ်ပ င်ေ့ မ၍သယ်ရာတ င ်လပခလချာ်သ ာြားလသာ 

လက ာင်ေ့ လွဲ ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လလြားလ သည်ေ့အြိုြားအက ီြားက ီြားအာြား တစ်လယာ ်တည်ြားသယ်လဆာငလ်သာ 

လက ာင်ေ့၊ လပခလအာ ်ပြိုငြ်ား မပမငရ်လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

 လရပူအြိုြားက ီြားပ စ်ပါ  လူနစ်ှလယာ ်ပ င်ေ့သယ်ရပါမည် ။  

 သယ်လဆာငလ် စဥ်တ ငလ်ရပူမျာြား ြိတ် ျလာနြိငုလ်ပခရှြိလသာလက ာင်ေ့၊ရာ

ဘာလ ်အြိတ်၊လရှ ွဲ့   ုြားခါြားစည်ြား၊ မျ ်မှ အ်စရှြိသည်ေ့အ ာအ  ယ်ပပြု 

ပစစည်ြားမျာြားအာြားဝတ်ဆငရ်ပါမည်။  
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１０． 

【အလပခအလ 】 

ထမငြ်ားဘူြားထွဲသြို ေ့ ဟငြ်ားလျှာမျာြားထည်ေ့ပပီြားသည်ေ့လ ာ ်၊ လမ်ြားလလျှာ ်၍အ 

ပခာြားလ ရာသြို ေ့သ ာြားရာတ င၊် စြိုစ တ်လ လသာက မ်ြားပပငလ်ပေါ်တ င ်လပခလချာ်၍လွဲ 

 ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

စြိုလ လသာ က မ်ြားပပငအ်ာြား လသချာစ ာသုတ်မထာြားလသာလက ာင်ေ့၊ ထြို ေ့အပပင ် 

လ ်နစ်ှ  ်လ ုြား ပစစည်ြား ြိုငထ်ာြားသည်ေ့အလ အထာြားပ င်ေ့သ ာြားလာခွဲေ့လသာ 

လက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

က မ်ြားပပငမ်ျာြားစြိုလ ပါ  လသချာစ ာသုတ်ရ  ် နငှ်ေ့ သ ာြားလာရာတ ငလ် ်နစ်ှ  

  ်လ ုြားပစစည်ြား ြိုငထ်ာြားသည်ေ့အလ အထာြားမပ စ်ရပါ။  

 

 

 

 

 

１１． 

【အလပခအလ 】 

အလအြားခ ြ်ားထွဲသြို ေ့ လအြားခွဲစာြားလသာ ် ု ပ်စစည်ြားမျာြား သယ်လဆာငသ် ာြားရာ 

တ င၊် က မ်ြားပပငတ် င ်လရခွဲမှု မ်ျာြား ပ်လ လသာလက ာင်ေ့၊ လပခလချာ်သ ာြား၍လွဲ 

 ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

အလအြားခ ြ်ားက မ်ြားပပငတ် င ်လရခွဲမှု မ်ျာြား ပ်လ လသာလက ာင်ေ့လချာ ျလ ယ် 

သည်ေ့အလ အထာြားတ ငရ်ှြိလ လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ ထြို ေ့အပပင၊် ထြိ ုွဲေ့သြို ေ့ 

လသာအလပခအလ တ ငလ် ာငြ်ားစ ာသတြိမထာြားခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

အလအြားခ ြ်ားထွဲတ ငလ်ုပ်င ြ်ားလဆာငရ်  ်ရာတ င၊် လပခမလချာလသာ ြိ ပ်စီြား၍၊ 

က မ်ြားပပငစ်ြိုစ တ်လ ပခငြ်ားရှြိမရှြိ၊ လရခွဲမှု မ်ျာြား ပ်လ ပခငြ်ား ရှြိမရှြိအစရှြိသည်ေ့  

က မ်ြားပပငအ်လပခအလ အာြားလသချာစ ာဂရုပပြုရပါမည်။ လုပ်င ြ်ားလဆာငရ်  ် 

ရာတ င ် ြိုယ်ခနတာဟ ခ်ျ ်ညီလ လစရ ပ်ပြုလုပ်၍၊ အလလာတလျငပ်ပြုလုပ် 

ပခငြ်ားမဟုတ်ဘွဲ၊ လအြားလဆြားတည်ပငြိမ်စ ာလှုပ်ရှာြားလဆာငရ်  ်ရပါမည်။  
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１２． 

【အလပခအလ 】 

ဝ ထ်မ်ြားတစ်လယာ ်သည် လလြားလ လသာပစစည်ြားအာြား သယ်လဆာင ်ြို ေ့ပပြု  

လုပ်ရာတ င၊် ခနတာ ြိုယ်ယြိမ်ြားယြိုငသ် ာြား၍ တ  ြ်ားလှည်ြားလပေါ်တ င ်လပခလထာ ် 

တငမ်ြိသ ာြား၍၊ ထြိတု  ြ်ားလှည်ြား လရ ွဲ့သ ာြားလသာလက ာင်ေ့ လွဲ ျခါ ြီားပ စ်သ ာြား 

သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

တ  ြ်ားလှည်ြားတ င ်စလတာေ့ပ်ပါ ( မလရ ွဲ့အာငထ်ြိ ြ်ားသည်ေ့အဆြို ေ့ ) မပါရှြိလသာလက ာင်ေ့ 

ပ စ်ပါသည်။ ခနတာ ြိုယ်ယြိမ်ြားယြိုငသ် ာြားလလာ ်သည်ေ့အထြိ လလြားလ လသာပစစည်ြား 

အာြားသယ်လဆာငပ်ခငြ်ား တြို ေ့လက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

တ  ြ်ားလှည်ြားတ င ် စလတာေ့ပ်ပါ ( မလရ ွဲ့အာငထ်ြိ ြ်ားသည်ေ့အဆြို ေ့ ) တပ်ထာြားရပါမည်။  

လလြားလ လသာပစစည်ြား သယ်လဆာငရ်ာတ င ်လူနစ်ှလယာ ်ပ င်ေ့ သယ်လဆာငရ် 

ပါမည်။  

 

 

 

 

１３． 

【အလပခအလ 】 

ပစစည်ြားသယ်လဆာငလ်ျ ် ရပ်တ ် ေ့လ လသာ ဘွဲေ့လ်ထ ်   ဘ်ီယာ ( ပစစည်ြား  

သယ်လဆာငလ်ရ ွဲ့လျာြားစ ် )  အာြားပ တ်လ ျာ်ရာတ င၊် ဟ ခ်ျ ်ပျ ်သ ာြား  

၍လွဲ ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။   

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

စ ်ရပ်တ ် ေ့လ ပါလသာ်လည်ြား၊ လ ်နစ်ှ  ်ပ င်ေ့ ပစစည်ြား ြိုငလ်ဆာငထ်ာြား 

လသာအလ အထာြားပ င်ေ့ ဘွဲေ့လ်ထ်   ဘ်ယီာအာြား ပ တ်လ ျာ်သ ာြားရ  ် ပပြု  

လုပ်လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

ဘွဲေ့လ်ထ ်  ဘ်ယီာ၏ တစ်  ်ပခမ်ြားသြို ေ့သ ာြားရာတ င၊် ပ တ်လ ျာ်သ ာြားပခငြ်ား  

မပပြုဘွဲ လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလသာလမ်ြားလက ာငြ်ားမှသ ာြားရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင၊် လြို  

အပ်ပါ ၊ ပ တ် ူြားရ  ်တ တာြားတပ်ဆငထ်ာြားရပါမည်။ 
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１４． 

【အလပခအလ 】 

လပါငမု် ် ေ့ထည်ေ့ထာြားသည်ေ့ပ ုြားအာြားလ ်နစ်ှ  ်ပ င်ေ့သယ်၍ထရပ် ာြားရှြိရာ ာြား 

ပါ ငသ်ြို ေ့လမ်ြားလလျှာ ်သ ာြားရာတ င၊် လပခလထာ ်လအာ ်ရှြိပ ုြားခ  အာြား သတြိမ 

ထာြားမြိလသာလက ာင်ေ့ တြို ်မြိ၍လွဲ ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လပါငမု် ် ေ့ပ ုြား ဗျ ် ျယ်လသာလက ာင်ေ့၊ လပခလထာ ်လအာ ် မပမငန်ြိငုလ်သာ  

လက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ လူသ ာြားလမ်ြားတ င ် ပ ုြားအခ  မျာြား ရှြိလ လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါ  

သည်။ထြို ေ့အပပင၊်လူသ ာြားလမ်ြားမျာြားလဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုမှုရှြိမရှြိလသချာစ ာမစစ်လဆြား   

လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လုပ်င ြ်ားလဆာငရ်  ်ရာတ ငအ်သ ုြားပပြုမည်ေ့ပစစည်ြားပ စ်လသာ်ပငာြားလည်ြား၊လူသ ာြား 

လမ်ြားတ ငပ်စစည်ြားမျာြားအာြားပစ်ထာြားပခငြ်ားမျာြားမပပြုလုပ်ရ န်ငှ်ေ့လုပ်င ြ်ားမစတငမီ် 

လူသ ာြားလမ်ြားတ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုမှုရှြိမရှြိ လသချာစ ာစစ်လဆြားရပါမည်။ပ ုြားမျာြား 

အာြားထပ်ဆင်ေ့၍သယ်လဆာငရ်ာတ င၊်အလရှ ွဲ့သြို ေ့ပမငန်ြိငုလ်လာ ်သည်ေ့အဆင်ေ့ထြိ

သာသယ်လဆာငရ်ပါမည်။  

 

 

１５． 

【အလပခအလ 】 

စ က ြူပ ုြားမျာြားအာြားဆင်ေ့ထပ်သယ်လဆာင၍်ဂြိုလဒါငတ် ငြ်ားလရ ွဲ့လျာြားသ ာြားလာရာ 

တ င၊်  ု ြ်ားလလျှာတ င ်လပခလချာ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

・လုပ်င ြ်ားသ ုြား ြိ ပ်၏လအာ ်လပခ တြို ်စာြားပါြားလ ပခငြ်ား။  

・အလ  လ်စာငြ်ားလသာ  ု ြ်ားလလျှာပ စ်လ ပခငြ်ား။  

・ ု ြ်ားလလျှာသည် စြိုစ တ်လ ၍လချာ ျလ ယ်သည်ေ့အလ အထာြားရှြိပခငြ်ား။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

・လုပ်င ြ်ားသ ုြား ြိ ပ်အာြား ပ ုမှ စ်စ်လဆြားရ န်ငှ်ေ့  ြိ ပ်လအာ ်လပခ တြို ်စာြား  

၍ ပါြားလ ပါ  အစာြားထြိြုားလွဲလှယ်ရပါမည်။  

・ ု ြ်ားလလျှာတ င ် ရာဘာအခငြ်ား ွဲေ့သြို ေ့လသာအခငြ်ားမျာြားပ င်ေ့ လချာ်မ ျလစ  

ရ ခ်ငြ်ားထာြားရပါမည်။ 
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１６． 

【အလပခအလ 】 

လုပ်င ြ်ားခ ငအ်တ ငြ်ား လှုပ်ရှာြားသ ာြားလာရာတ င၊် က မ်ြားပပငတ် ငပ်ပ ် ေ့ ျွဲလ  

လသာက ြိြုြားမျာြားတ ငလ်ပခချြိတ်မြိ၍ လွဲ ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

အသ ုြားပပြုပပီြားလသာလရပြို ်မျာြားနငှ်ေ့ပစစည်ြား ြိရြိယာမျာြားအာြားထြိအုတြိုငြ်ားပစ်

ထာြားလသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

အမျြိြုြားအစာြားခ ွဲပခာြားပခငြ်ားနငှ်ေ့ လ ရာတ ျထာြားရှြိပခငြ်ားမျာြား ြိုပပြုလုပ်၍၊ ဝြိုင ် 

ယာက ြိြုြားမျာြားနငှ်ေ့ လရပြို ်မျာြားအာြား က မ်ြားပပငလ်ပေါ်တ င ်ပစ်ထာြားပခငြ်ား မပပြု 

လုပ်ရ န်ငှ်ေ့ သတ်မှတ်ထာြားလသာလ ရာတ င ်လြိပ်လခ ၍သြိမ်ြားဆည်ြားထာြားရ  

ပါမည်။  

 

 

 

 

 

〈တြို ်မြိပခငြ်ား〉 

 

１７． 

【အလပခအလ 】 

ပ ုြားခ  မျာြားအာြား ဂြိုလဒါငပ်ပငပ်ရှြိ ပစစည်ြားထာြားမည်ေ့လ ရာသြို ေ့ လ ာေ့( ်)လစ် ်  

(ပစစည်ြားသယ်ယာဥ်) ပ င်ေ့ သယ်လဆာငစ်ဥ်၊ဂြိုလဒါငဝ်ငလ်ပါ ်တ ငယ်ာဥ်အာြား 

လခတတ ရပ်တ ် ေ့ပခငြ်ားမပပြုဘွဲ ပ တ်လမာငြ်ား ြို ေ့ရ  ် ပပြုလုပ်ရာတ င၊် လဘြားမှလ ၍  

ပ တ်လလျှာ ်လာသူနငှ်ေ့ တြို ်မြိမလြိုပ စ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လ ာေ့( ်)လစ် ်အာြား ဂြိုလဒါငဝ်ငလ်ပါ ်လရှ ွဲ့တ င ်လခတတ ရပ်တ ် ေ့ပခငြ်ားမပပြုလုပ် 

လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လ ာေ့( ်)လစ် ် လမာငြ်ားနငှမ်ည်ေ့သူသည်၊ ဂြိုလဒါငဝ်ငလ်ပါ ်လရှ ွဲ့တ င ် လခတတ   

ရပ်တ ် ေ့ပခငြ်ားပပြုလုပ်ရ န်ငှ်ေ့ လ ်ပ င်ေ့ညွှ န်တူ်ပ င်ေ့လပပာ၍ လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြု  

မှုရှြိမရှြိ မလွှွဲမလသစစ်လဆြားပပြုလုပ်ရပါမည်။ 
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１８． 

【အလပခအလ 】 

 ာြားထွဲမှ ု ပ်စစည်ြားအာြား၊ လူနစ်ှလယာ ်ပ င်ေ့အပခာြားထရပ် ာြားသြို ေ့လပပာငြ်ား  

ထည်ေ့လ စဥ်၊ အရှြိ ပ်ပငြ်ားစ ာပ င်ေ့ တစ်  ်သြို ေ့လှည်ေ့လြို ်ရာတ ငထ်ရပ် ာြား 

တ ခါြားပ င်ေ့ လခါငြ်ားတြို ်မြိမလြိုပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လဘြားပတ်ဝ ြ်ား ျငအ်ာြားလသချာမက ည်ေ့ဘွဲ၊ ရုတ်တရ ် ပပြုမူလှုပ်ရှာြားလသာ 

လက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လုပ်င ြ်ားလဆာငရ်  ်ရာတ င ်လအြားလဆြားတည်ပငြိမ်စ ာပ င်ေ့ လဆာငရ်  ်ရ န်ငှ်ေ့  

ရုတ်တရ ်ပပြုမူလှုပ်ရှာြားမှုမျာြား ြိုလရှာင ်ျဥ်ရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင ်ဦြားလခါငြ်ား  

နငှ်ေ့ တြို ်မြိနြိငုလ်ပခရှြိပါ ၊ အ ာအ  ယ်ပပြုဦြားထတု် (ဟွဲလ်မ ်) လဆာငြ်ား 

ထာြားရပါမည်။  

 

 

                     

１９． 

【 အလပခအလ 】 

   တ်ြိ  ်ာအတ ငြ်ားပြိုငြ်ားတ ငရ်ှြိလ စဥ်၊လ ာေ့( ်)လစ် ် လမာငြ်ားနငှသ်ူသည်မြိမြိ  

အာြားသတြိမပပြုမြိဘွဲ  ု ပ်စစည်ြားမျာြားတင ်ြို ေ့ရ  ် ပပြုလုပ်ရာတ င၊် တြို ်မြိခါ ြီား  

ပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

   တ်ြိ  ်ာအတ ငြ်ားပြိုငြ်ားတ ငရ်ှြိလ သည်  ြိုလ ာေ့( ်)လစ် ် လမာငြ်ားနငှမ်ည်ေ့  

သူမှ သတြိမပပြုမြိပခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ လ ာေ့( ်)လစ် ်တ င ် အလရှ ွဲ့သြို ေ့  

မပမငန်ြိငုလ်လာ ်လသာ  ု ပ်စစည်ြားမျာြားအာြား တငလ်ဆာငထ်ာြားပခငြ်ားလက ာင်ေ့ 

ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

   တ်ြိ  ်ာအတ ငြ်ားပြိုငြ်ားသြို ေ့ ဝငရ်ာတ င ်အနတရာယ်တာြားဆြီား ာ  ယ် ြို ေ့ရ အ် 

တ  ် စည်ြားမျဥ်ြားစည်ြား မ်ြားမျာြား ချမှတ်ထာြားရပါမည်။ အလရှ ွဲ့သြို ေ့ပမငန်ြိငုရ်  ် 

အတ  ်လ ာေ့( ်)လစ် ်တ င ် ု ပ်စစည်ြားပမာဏအာြား လလျာေ့ချသယ်လဆာင ်

ရ ၊် သြို ေ့ မဟုတ်လုပ်င ြ်ားအလပခအလ အာြား က ည်ေ့ရှုလပြားရ အ်တ  ် အပခာြား  

ဝ ထ်မ်ြားတစ်ဦြားအာြားထာြားရှြိရမည်ပ စ်ပါသည်။ 
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〈ညှပ်မြိပခငြ်ား၊ရစ်ပတ်ပါသ ာြားပခငြ်ား〉 

 

２０． 

【အလပခအလ 】 

လခါ ်ဆ ွဲ တ်ထတု်လုပ်စ ်အာြား သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်လ စဥ်၊ စ ်လည်  

ပတ်လ လသာအလ အထာြားတ င ်သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့၊ လ ်  

လချာငြ်ားမျာြား ညှပ်ပါသ ာြားခါ ြီားပ စ်ခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရာတ င၊် လခါ ်ဆ ွဲ တ်ထတု်လုပ်စ ်အာြား လ ုြားဝရပ်တ ် ေ့  

သ ာြားလစရ  ်မပပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ပခငြ်ား၊ စ ်ညှြိပပငဆ်ငပ်ခငြ်ား၊ အ ျ အ်စမျာြား ရှငြ်ားထတု်  

ပခငြ်ား အစရှြိသည်ေ့ လုပ်င ြ်ားမျာြားလဆာငရ်  ်ရာတ င ် ၊ လခါ ်ဆ ွဲ တ်ထတု်  

လုပ်စ ်အာြား လ ုြားဝရပ်တ ် ေ့သ ာြားလစရ  ် ပပြုလုပ်၍၊ ပါဝါခလုတ်ပြိတ်ထာြား  

သည်ေ့အလ အထာြားတ ငပ်ပြုလုပ်ရပါမည်။  

 

 

 

 

  



33 

 

２２． 

【အလပခအလ 】 

 ု ပ်စစည်ြားထတု်ပြိုြားသည်ေ့လြိုငြ်ားတ င၊် ု ပ်စစည်ြားပြိတ်ဆြို ေ့ ၍စ ်ရပ်တ ် ေ့သ ာြား 

လသာလက ာင်ေ့၊ စ ်ရပ်တ ် ေ့သည်ေ့ခလုတ်အာြား မနှြိပ်ဘွဲ စ ်အ  ုြား  င်ေ့၍ ပြိတ်  

ဆြို ေ့လ လသာပစစည်ြားအာြား ထတု်ယူ ြို ေ့ရ ပ်ပြုလုပ်ရာတ င ် ၊ ရုတ်တရ ်စ ် စ  

တငလ်ည်ပတ်လာလသာလက ာင်ေ့ လ ်ညှပ်မြိခါ ြီားပ စ်သ ာြားသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

 ု ပ်စစည်ြားထတု်ပြိုြားသည်ေ့လြိုငြ်ား၏ စ ်ရပ်တ ် ေ့ခလုတ်အာြားနှြိပ်၍ စ ်လ ုြားဝ 

ရပ်တ ် ေ့သ ာြားလက ာငြ်ား အတည်ပပြုစစ်လဆြားပခငြ်ားမပပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ် 

ပါသည်။ ထြို ေ့အပပင၊် စ ်အ  ုြား  င်ေ့လြို ်ပါ  စ ်ယနတရာြားမျာြား အလြိုအ  

လလျာ ် ရပ်တ ် ေ့သ ာြားလစမည်ေ့ လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြားခလုတ် တပ်ဆငမ်  

ထာြားပခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

စ ်အ  ုြား  င်ေ့လြို ်ပါ စ ်ယနတရာြားမျာြားအလြိုအလလျာ ်ရပ်တ ် ေ့သ ာြားလစ 

မည်ေ့ လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြားခလုတ်အာြား တပ်ဆငရ်ပါမည်။ လုပ်င ြ်ားလဆာင ် 

ရ  ်ရာတ င ် စ ်ရပ်တ ် ေ့ခလုတ်အာြားနှြိပ်၍၊ စ ်ရပ်တ ် ေ့သ ာြားလက ာငြ်ားအ  

တည်ပပြုစစ်လဆြားမှုပပြုလုပ်ရပါမည်။  

 

 

 

２３． 

【အလပခအလ 】 

လ ာေ့( ်)လစ် ် ၏ ပစစည်ြားမတငသ်ည်ေ့ ြိရြိယာအာြား လ ်ပ င်ေ့ပ  ် ေ့ရ  ် ပပြု  

လုပ်ရာတ င၊် ပစစည်ြားမတငသ်ည်ေ့ ြိရြိယာရုတ်တရ ်ပပြုတ် ျလာသည်ေ့အ 

တ  ်၊ လပမက ီြား နငှ်ေ့ ပစစည်ြားမတငသ်ည်ေ့ ြိရြိယာက ာြားတ င ်လ ်ညှပ်မြိခါ ြီား  

ပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

ပစစည်ြားမတငသ်ည်ေ့ ြိရြိယာမျာြားအာြား ခြိုငခ် ် ေ့စ ာတပ်ဆငမ်ထာြားလသာလက ာင်ေ့  

ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လ ာေ့( ်)လစ် ်၏ ပစစည်ြားမတငသ်ည်ေ့ ြိရြိယာ၏ အ ျယ်အာြား ညှြိချြိ ရ်ာ  

တ င၊် ပစစည်ြားမတငသ်ည်ေ့ ြိရြိယာအာြား လသချာခြိုငခ် ် ေ့စ ာ တပ်ဆငထ်ာြားပခငြ်ား  

ရှြိမရှြိစစ်လဆြားရပါမည်။ 

 

               ပစစည်ြားမတငသ်ည်ေ့ ြိရြိယာ 
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２４． 

【အလပခအလ 】 

ဘွဲလ်ထ ်    ဘ်ယီာ ( ပစစည်ြားသယ်လဆာငလ်ရ ွဲ့လျာြားစ ် ) အာြားရပ်တ ် ေ့  

လစပခငြ်ားမရှြိဘွဲ သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့၊  ု သ်ုတ်အဝတ်စညှပ်  

မြိသ ာြား၍ ရစ်ပတ်ပါသ ာြားခါ ြီားပ စ်ခွဲေ့သည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရာတ င ်ဘွဲလ်ထ ်   ဘ်ယီာအာြား ရပ်တ ် ေ့ရ  ်မပပြုလုပ် 

ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ပခငြ်ား၊ မသ ်ဆြိုငသ်ည်ေ့ပစစည်ြားမျာြား  ယ်ရှာြားပခငြ်ား ၊ စစ် 

လဆြားပခငြ်ား၊ ပပြုပပငပ်ခငြ်ားမျာြား ပပြုလုပ်ရာတ င ် စ ်အာြားရပ်တ ် ေ့လစ၍၊ စ ်  

ရပ်တ ် ေ့လျ ်ရှြိလက ာငြ်ား လသချာစ ာစစ်လဆြားပပီမှသာလျင ်လဆာငရ်  ်ရပါ  

မည်။  

 

 

 

 

 

 

 

２５． 

【 အလပခအလ 】 

 ု ပ်စစည်ြားတငစ်ငပ်ပာြား  ၆ ချပ် တငလ်ဆာငထ်ာြားသည်ေ့ တ  ြ်ားလှည်ြား အာြား  

 ု ပ်စစည်ြား သယ်လဆာငသ်ည်ေ့ ဓာတ်လလှ ာြားတ ငတ်င၍်၊ ဓာတ်လလှ ာြား 

အတ ငြ်ားပြိုငြ်ားသြို ေ့ က ည်ေ့ရှုလျ ် ဓာတ်လလှ ာြားခလုတ်အာြား နှြိပ်လြို ်လသာ  

လက ာင်ေ့ ဦြားလခါငြ်ားညှပ်မြိခါ ြီားပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

・ဓာတ်လလှ ာြားအတ ငြ်ားပြိုငြ်ားတ င ် ခနတာ ြိုယ်တစ်ပြိုငြ်ား လရာ ်ရှြိလ စဥ်  

လမာငြ်ားနငှသ်ည်ေ့ခလုတ်အာြား နှြိပ်လြို ်ပခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

・လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြား ြိရြိယာ လ ုလလာ ်စ ာတပ်ဆငထ်ာြားပခငြ်ားမရှြိလသာ 

လက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

 ု ပ်စစည်ြား သယ်လဆာငသ်ည်ေ့ ဓာတ်လလှ ာြားတ ငလ်ဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြား  ြိ  

ရြိယာအာြား တပ်ဆင၍်ပ ုမှ စ်စ်လဆြားမှုမျာြား ပပြုလုပ်ရပါမည်။  
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〈ပပတ်ရှပခငြ်ား၊ပ တ်တြိ ု်ပခငြ်ား〉 

２６． 

【အလပခအလ 】 

အလုပ်စငအ်လပေါ် တ င ်လပါငမု် ် ေ့ပ တ်ရာတ င ် ၊ လပါငမု် ် ေ့အာြားလ ်ပ င်ေ့ ြိ၍  

ပ တ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့၊ လပါငမု် ် ေ့ပ တ်စ ်၏ ဓာြားသ ာြားပ င်ေ့ လ ်လချာငြ်ားမျာြား  

ပပတ်ရှခါ ြီား ပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လပါငမု် ် ေ့ ြိသည်ေ့ အချပ်ပပာြားအာြား အသ ုြားပပြုပခငြ်ားမရှြိဘွဲ၊ လပါငမု် ် ေ့အာြား လ ်  

ပ င်ေ့ ြိ၍ ပ တ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

ပ တ်စ ်အာြားအသ ုြားပပြုရာတ င၊် ြိသည်ေ့အချပ်ပပာြားအာြားအသ ုြားပပြု၍လပါငမု် ် ေ့ 

အာြား အလရှ ွဲ့သြို ေ့တ  ြ်ား၍ ပ တ်ရပါမည်။ 

 

 

 

 

 

２７． 

【 အလပခအလ 】 

ညာဘ ်လ ်တ င ် ပီလာ (အခ  ခ ါသည်ေ့ ြိရြိယာ) အာြား ြိုငလ်ဆာင၍်၊ မု  ်

လာဥ အီာြား အခ  ခ ါလ စဥ်၊ အလ ာ ်  ်သြို ေ့ လှည်ေ့က ည်ေ့မြိလသာလက ာင်ေ့  

လ ် ျာြား ပပတ်ရှခါ ြီားပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

ပီလာအသ ုြားပပြု၍အလုပ်လုပ်လ စဥ် အလ ာ ်  ်သြို ေ့လှည်ေ့က ည်ေ့၍၊ လ ် 

အာြား က ည်ေ့မလ ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

ဓာြား/ချွ ထ် ်ပစစည်ြားမျာြားအသ ုြားပပြု၍ လုပ်င ြ်ားမျာြားလဆာငရ်  ်ရာတ င၊် ထြို 

လုပ်င ြ်ားတ ငအ်ာရ ုစြို ်ရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင၊် အပခာြားအရာတစ်ခုခုအာြားလုပ်  

မည်ဆြိုပါ ၊ ဓာြား/ချွ ထ် ်ပစစည်ြားမျာြား အသ ုြားပပြုသည်ေ့အလုပ်အာြားရပ်တ ် ေ့ 

ထာြားရပါမည်။  
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２８． 

【အလပခအလ 】 

လရခွဲရြို ်ငါြားအာြား ဓာြားပ င်ေ့ပ တ်ခုတ်ရသည်ေ့ အလုပ်အာြားလုပ်လ စဥ်၊ ညာ  

ဘ ်လ ်ပ င်ေ့ ြိုငထ်ာြားလသာဓာြားသည်လချာသ ာြား၍ ဘယ်ဘ ်လ ်ထြိရှ  

ခါ ြီားပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

ဘယ်ဘ ်လ ်တ င ်ထြိရှမှုမှ ာ  ယ်မည်ေ့ အ ာအ  ယ်ပပြုလ ်အြိတ်  

အာြား ဝတ်ဆငမ်ထာြားလသာလက ာင်ေ့ ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

အလုပ်လုပ်သည်ေ့ ြိုယ်ဟ အ်လ အထာြားနငှ်ေ့  ြိုငတ် ယ်မည်ေ့ လရခွဲရြို ်ငါြား  

နငှ်ေ့ ြို ်ညီသည်ေ့ပ ုစ ပ င်ေ့ ြိ ြိုင၊် ပ တ်လတာ ်ပခငြ်ားပပြုလုပ်ရပါမည်။ အ ာ  

အ  ယ်ပပြု လ ်အြိတ်အာြားဝတ်ဆငခ်ြိုငြ်ားရပါမည်။  

                                                                                     ဓာြား 

 

                       

 

 

 

２９． 

【အလပခအလ 】 

စာြားလသာ ် ု  ် ထတု်လုပ်သည်ေ့စ ်ရ ုတ င၊် ဝ ်သာြားတ ုြားအာြား ပ တ်  

လတာ ်သည်ေ့ အလုပ်လုပ်လ စဥ် ၊ လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြား အ  ုြားအ ာမပါ 

လသာပ တ်စ ်၏ လည်ပတ်လ လသာဓာြားသ ာြားပ င်ေ့ ညာဘ ်လ ် ထြိရှမြိ  

ခါ ြီားပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

ပ တ်လတာ ်စ ်တ င ် လဘြား ငြ်ားလ ုပခ ြုလရြား အ  ုြားအ ာမပါရှြိပခငြ်ား နငှ်ေ့၊ 

ပ တ်လတာ ်မည်ေ့ စာြားလသာ ် ု အ်ာြား လ ်ပ င်ေ့တြို ်ရြို ်  ြိုငတ် ယ် 

ထာြားပခငြ်ားလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

ပ တ်လတာ ်စ ်၏လည်ပတ်လ လသာဓာြားသ ာြား၏ အသ ုြားမပပြုလသာလ ရာ 

တ င ်အ  ုြားအ ာတပ်ဆငထ်ာြားရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင၊် ပ တ်လတာ ်မည်ေ့စာြား 

လသာ ် ု အ်ာြား ြိ ြိုငရ်ာတ င ် အသ ုြားပပြုသည်ေ့ ြိရြိယာအာြား အသ ုြားပပြုရ  ် 

နငှ်ေ့ လ ်ပ င်ေ့တြို ်ရြို ် ြိုငတ် ယ်ပခငြ်ား မပပြုလုပ်ရပါ။ 
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〈အပခာြား〉 

３０． 

【အလပခအလ 】 

လလြားလ သည်ေ့ထမငြ်ားအြိုြားအာြားလ ်နစ်ှ  ်ပ င်ေ့မပင်ေ့ယလူြို ်ရာတ င၊် ခါြားအ  

လ   ်ာ ျငသ်လြို ခ စာြားလြို ်ရသည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

မတည်ပငြိမ်လသာ  ြိုယ်ဟ အ်လ အထာြားပ င်ေ့ လလြားလ လသာ ပစစည်ြားအာြား  

မပင်ေ့ယ ူြို ေ့ရ  ်ပပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လလြားလ လသာပစစည်ြားအာြား မပင်ေ့ယ ူြို ေ့ရ ပ်ပြုလုပ်ရာတ င၊် ခနတာ ြိုယ်အာြား  

ပစစည်ြားအ ြီားသြို ေ့ ပ်၍၊ လပခတစ်  ်အာြား လရှ ွဲ့သြို ေ့ထတု်၍၊ ဒြူားလ  ြား၍ ၊ ထြိငု ် 

၍၊ လလြားလသာပစစည်ြားအာြားပြို ်၍ ဒြူားဆ ် ေ့ရငြ်ားပ င်ေ့ ပ ည်ြားပ ည်ြားထရမည်ပ စ်  

ပါသည်။ ထြို ေ့အပပင၊် လလြားလ လသာပစစည်ြားအာြား လရွှွဲ့လပပာငြ်ား ြို ေ့ရ ပ်ပြုလုပ်ရာ  

တ င ်အတတ်နြိငုဆ် ုြားလ ်တ  ြ်ားလှည်ြားအာြား အသ ုြားပပြုရပါမည်။ 

 

 

 

 

 

３１． 

【အလပခအလ 】 

ထရပ် ာြားလပေါ်မှ ဆ အ်ြိတ်အာြားချ ြို ေ့ရ  ် ပပြုလုပ်ရာတ င၊် မတငလ်ြို ်လသာ  

ဆ အ်ြိတ်အာြား ပုခ ုြားလပေါ်သြို ေ့တငလ်ြို ်ရာတ င၊် ခါြားလြိမ်သ ာြား၍  ာ ျငလ်ု ြီား  

ပါြားပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

လလြားလ လသာပစစည်ြားအာြား ရုတ်တရ ်မပင်ေ့၍ ပုခ ုြားလပေါ်သြို ေ့တငလ်ြို ်လသာ 

လက ာင်ေ့၊ ခါြားလပေါ်တ ငရ်ုတ်တစ်ရ ် အာြားသ ာြားပြိမြိသ ာြားလသာလက ာင်ေ့ ပ စ်  

ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လလြားလ လသာပစစည်ြားအာြားမပင်ေ့ယရူာတ င၊် တ  ြ်ားလှည်ြားနငှ်ေ့ အလထာ ်အ ူ 

ပပြုပစစည်ြား ြိရြိယာမျာြား အသ ုြားပပြု၍ ခနတာ ြိုယ်လပေါ်တ င ် ျလရာ ်မည်ေ့  ြိ  

အာြားမျာြားလလျာေ့ ည်ြားလစရ ပ်ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင ် ၊ ရုတ်တရ ် ခနတာ  

 ြိုယ်လှုပ်ရှာြားပခငြ်ားအာြား လရှာင ်ျဥ်၍၊「သဘာဝ ြိုယ်ဟ အ်လ အထာြား」 

ပ င်ေ့လဆာငရ်  ်ရပါမည်။ 
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３２． 

【အလပခအလ 】 

ရြိုလာ   ဘ်ယီာက ီြားအလပေါ်တ င် လမ်ြားလလျာ ်စဥ် လွဲ ျခါ ြီား ပ စ်သ ာြားခွဲေ့ 

သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

   ဘ်ယီာလပေါ်တ င ်လမ်ြားမလလျာ ်ရ  ်တာြားပမစ်ထာြားလသာ်လည်ြား ၊ စည်ြား 

မျဥ်ြားစည်ြား မ်ြားအာြား လ ာ ် ျ ်၍ လမ်ြားလလျာ ်လသာလက ာင်ေ့ ပ စ်ပါ 

သည်။ 

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

စည်ြားမျဥ်ြားစည်ြား မ်ြားမျာြားလြို ် ာရ  ်လသချာစ ာ လဆာငရ်  ်ရမည်ပ စ်ပပီြား၊  

   ဘ်ယီာ၏တစ်  ်တစ်ချ ်တ င ်စည်ြားရြိုြားမျာြား ာထာြားပခငြ်ားပ င်ေ့   ဘ်ီ 

ယာလပေါ်တ ငလ်မ်ြားလလျာ ်၍ မရလစရ ပ်ပြုလုပ်ထာြားရပါမည်။  

 

 

 

 

 

 

 

３３． 

【 အလပခအလ 】 

အသ ုြားပပြုပပီြားလသာစာြားသ ုြားဆအီာြား စ  ် ေ့ပစ် ြို ေ့ရ ပ်ပြုလုပ်လ စဥ်၊ ဆီအာြားလအြား  

လစရ အ်တ  ် သ ပ ုြားအတ ငြ်ားသြို ေ့ လရထည်ေ့လြို ်ရာတ င၊် ဆမီျာြားပျ ွဲ့လွှင်ေ့ လျှ   

ထ  ်လာ၍ ခနတာ ြိုယ်တ င ်စင ်ျလု ြီားပါြားပ စ်ခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

အလ  ပူ်လ လသာဆီအတ ငြ်ားသြို ေ့ လရထည်ေ့လြို ်လသာလက ာင်ေ့ ဆီမျာြားပျ ွဲ့လွှင်ေ့  

လျှ ထ  ် လာပခငြ်ားပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

အလ  ပူ်လ လသာဆီထွဲသြို ေ့ လရလ ုြားဝမထည်ေ့ရပါ။  
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３４． 

【အလပခအလ 】 

ချ ်ပပြုတ်ရာတ င ် အသ ုြားပပြုသည်ေ့သ ပပာြားအာြား အပခာြားလသာ အလုပ်စငသ်ြို ေ့ 

လပပာငြ်ားထာြားရ  ် ပပြုလုပ်စဥ်တ င၊် သ ပပာြားအလ  ပူ်လ သည်  ြိုမသြိလသာ 

လက ာင်ေ့ လ ်အြိတ်မပါလသာလ ်ပ င်ေ့  ြိုငမ်ြိခါ ြီားပ စ်ခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

အပ်ဗွဲ  ်(အလ ုပြိတ်မီြား ြို) ထွဲမှ ထတု်ယူပပီြားခါစ သ ပပာြားသည် အလ  ပူ်လ ပါ  

လသာလည်ြား၊ သ ပပာြား၏အပူချြိ အ်ာြားစစ်လဆြားက ည်ေ့ရှုပခငြ်ားမရှြိဘွဲလ ်အြိတ် 

မပါလသာ လ ်ပ င်ေ့သယ်ရ ပ်ပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

သ ပပာြား၊ အြိုြား၊ ထမငြ်ားအြိုြားအစရှြိသည်မျာြား ြို သယ်လဆာငရ်ာတ င၊် အ ာအ  

  ယ်ပပြု လ ်အြိတ်အာြားဝတ်ဆငထ်ာြားရပါမည်။ မသယ်လဆာငမီ် အပူချြိ  ်

အာြားစစ်လဆြား၍၊ လ  စ် ာပူလ ခွဲေ့ပါ လဘြားပတ်ဝ ြ်ား ျငရ်ှြိသူမျာြားအာြားလည်ြား 

သတြိထာြား ြို ေ့ရ  ်လပပာက ာြားရပါမည်။  

 

 

 

 

 

 

３５． 

【အလပခအလ 】 

ညာဘ ်လ ်ပ င်ေ့ ဆီထည်ေ့ထာြားလသာ ဒယ်အြိုြားအာြား  ြိုငထ်ာြားရငြ်ားပ င်ေ့၊  

ဘယ်ဘ ်လ ်ပ င်ေ့ ဓာြားယူ ြိုင ်ြို ေ့ပပြုလုပ်ရာတ င ် ၊ ဒယ်အြိုြား လ  စ် ာတြိမ်ြား  

လစာငြ်ားသ ာြားလသာလက ာင်ေ့ ဆမီျာြား  ြိတ် ျခါ ြီားပ စ်သ ာြားခွဲေ့သည်။  

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

ညာဘ ်လ ်ပ င်ေ့ အလုပ်လုပ်လ ရငြ်ားပ င်ေ့၊ တစ်ချြိ တ်ည်ြားမှာပင ် ဘယ်  

ဘ ်လ ်ပ င်ေ့ အလုပ်လုပ်ရ ပ်ပြုလုပ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ ပ စ်ပါသည်။ ထြို ေ့အ  

ပပင၊်အလုပ်လုပ်လ စဥ်ဆပူီအာြားသတြိမထာြားမြိခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

ဒယ်အြိုြားအာြား လ ်မှလွှတ်/ထာြားပပီြားသည်ေ့ လ ာ ်မှသာလျင ်ဓာြား ြိုငတ် ယ်  

ရပါမည်။ ထြို ေ့အပပင၊် ပူလ လသာဆအီာြား  ြိုငတ် ယ်ရာတ င ်ဒယ်အြိုြားလ  စ် ာ  

တြိမ်ြားလစာငြ်ားမှုမရှြိလစရ  ်သတြိထာြားရပါမည်။ 
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３６． 

【အလပခအလ 】 

က မ်ြားတြို ်တ ပ င်ေ့ က မ်ြားတြို ်ရာတ င၊် က မ်ြားပပငတ် ငရ်ှြိလ လသာ ပါဝါခ 

လုတ်တ င ်လရထြိစငသ် ာြားလသာလက ာင်ေ့ လရှာေ့ပ စ်၍မီြားပပတ်သ ာြားသည်။ 

【အလက ာငြ်ားရငြ်ား】 

ပါဝါခလုတ်အာြား က မ်ြားပပငလ်ပေါ်တ ငခ်ျထာြားလသာလက ာင်ေ့၊ ထြို ေ့အပပငပ်ါဝါခ 

လုတ်ရှြိလ သည်ေ့လ ရာတ ငလ်ရပ င်ေ့က မ်ြားတြို ်ခွဲေ့လသာလက ာင်ေ့ပ စ်ပါသည်။  

【လဆာငရ်  ်ရမည်ေ့ ည်ြားလမ်ြား】 

လျပ်စစ်မီြား ြိရြိယာလဘြားပါတ်ဝ ြ်ား ျငတ် ငလ်ရပ င်ေ့သ ် ေ့ရှငြ်ားလရြားပပြုလုပ်ရာ

တ င၊် လျပ်စစ်မီြား ြိရြိယာတ ငလ်ရမထြိမြိလစရ လ် ရာလရွှွဲ့လပပာငြ်ားထာြားရ ၊်  

သြို ေ့မဟုတ် က မ်ြားတြို ်တ အာြားလရလသချာစ ာညစ်၍အသ ုြားပပြုရပါမည်။  

 

 

                                                                       ပါဝါခလုတ် 

                   

 

 

 

 


